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االستدالل والدليل والعالمة
منطق العالقات يف الفكر العالمي
أ.إباون سعيد
جامعة تيزي وزو
يعد االستدالل من أشد املواضيع تشعبا وأكثرها استعصاء على الضبط ،وهو،
زيادة على ذلك ،من أكثر مواضيع حبث الفكر البشري اليت مافتئت تثري اهتمام
فالسفته وعلمائه بدءا من الفك ر اليوناني وصوال إىل أحدث النظريات املهتمة بسبل
تطوير آليات اشتغال خمتلف الصناعات املعتمدة على الربجمة والذكاء االصطناعي.
وهو مرتبط أشد االرتباط بأعقد املواضيع الفلسفية؛ ذلك ألن احلديث عن االستدالل
معناه احلديث عن العقل واإلدراك وعملية اكتساب املعرفة والطرق املؤدية إليها ،فهو
يف عمقه ،كما أكّد اجلابري ،فعل عقلي 1وحضوره دائم يف مجيع األنشطة العقلية
واإلدراكية ،إذ "ال خيلو فعل إدراكي من استدالل مهما يكن اجملال اإلدراكي قريبا
من النّشاط احلسي ،ومهما يكن مألوفا ،وحتى عندما تبدو بعض األحداث توجد
بالرّغم من عقلنا  ،وأن ال دور للذات يف تشكيلها ،فإن النشاط العقلي حاضر يف
تشكيلها" .2ثم إن موضوع االستدالل سنجد له ،إذا ما عدنا إىل الفكر العربي
القديم ،حضورا دائما ومكثّفا يف املؤلفات الفقهية والبالغية واملنطقية ،سواء أكان
حضوره ذاك حضورا علنيا وصرحيا أو حضورا مقنعا ومضمرا؛ ذلك ألن االستدالل،
كما يقول عنه شكري املبخوت ،عبارة تتصّل جبدول لغوي ثري من قبيل الدليل
والداللة واللزوم واالستنتاج واالستنباط واالقتضاء والربهان والقياس واحلجة.3
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 .1االستدالل يف سياق االنتقال:
أول األمور املسرتعية لالنتباه كون االستدالل من األلفاظ اليت يوحي ظاهرها
بتعدد معانيها؛ فهي تستعمل يف سياقات للداللة على االنتقال؛ انتقال من أشياء ظاهرة
ومعلومة إىل أخرى جمهولة أو خفية .وتستعمل يف سياقات أخرى للداللة على عمليات
الربهنة والتدليل .فإذا ما حاولنا ،بناء على ما سبق ،إجياد مقابل لالستدالل يف اللّغة
الفرنسية مثال ،سيتبيّن لنا ما يلي:
 يرتجم االستدالل تارة بـ  inférenceالذي يعـين ،يف أبسط األحوال،"استخالص شيء من شيء آخر عرب قانون واع أو غري واع" 4؛ أو هو كما جاء يف Le

" petit Larousse illustréعملية ذهنية ننتقل عربها من حقيقة إىل أخرى".5
-يرتجم االستدالل ،تارة أخرى ،بعبارات من مثل""recherche de la preuve

6

الذي يعين يف العربية احلجاج والتّدليل والربهنة.
 يرتجم الفعل  argumenterمبقابالت عربية من مثل :برهن ،أقام احلجة،دلّل ،استنتج واستدلّ.7
 يرتجم الفعل  inférerمبقابالت عربية من مثل :استدلّ واستنتج 8.وكما هومالحظ فإنّ الفعل "استدلّ" حاضر يف املقابِالت العربية لكل من الفعلنيargumenter :

و.inférer
إضافة إىل تعريفي دومينيك ماجنونو  Dominique Maigueneauومعجم الروس
املؤيدين لفكرة كون االستدالل ،بصفة عامة ،انتقال الذهن من أشياء حاضرة إىل
أخرى غائبة ،مثة تعريفات عديدة ،رغم اختالف طرائق تعبريها عن معنى االستدالل،
تنحو نفس املنحى السّابق ،إذ يقول شكري املبخوت" :االستدالل باب واسع يكاد
يرادف االنتقال من قول إىل قول على أساس وجود تالزم بينهما بصورة من الصور".9
لئن كان التعريف السابق موحيا باقتصار االستدالل على االنتقال بني األقوال
عرب قاعدة ،ومن ثمّ اقتصاره على اللّسان الطبيعي فقط ،فإن املبخوت يستعني يف
مواضع أخرى ،بأفكار باحثني آخرين ُوسّع فيها جمال ممارسة االستدالل ،كما
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أُفصح فيها عن الشروط الواجب توفّرها لقيامه .إذ لن تقوم لالستدالل قائمة إال بوجود
عناصر ننطلق منها وعنصر نصل إليه وإجراء صريح أو غري صريح ميكّن من
االنتقال .10ويبدو من الواضح هنا أنه زيادة على بقاء االنتقال باعتباره جوهرا للعملية
االستداللية ،فإنّ عدم ختصيص عناصر االنطالق والوصول وعدم وصف طبيعتها جيعل
منها عناصر عامة ال تنطبق على أقوال اللّغة الطبيعية فقط .ومن أجل توضيح شيء من
طبيعة تلك العناصر وكذا اإلجراءات اليت متكّن من االنتقال نستعني بكالم مسري
عبده حينما يقول" :عملية االستدالل ال تتمّ إال بوجود الشروط اآلتية:
 - 1موضوعات فيزيقية هلا خصائص مميّزة تعترب كمنبهات خارجية.
 - 2ناحية فيزيولوجية تتصل عادة باحلواس وأطراف األعصاب اليت تنقل
اإلحساسات إىل الدّماغ.
 - 3ناحية سيكولوجية تتصل برتمجة تلك اإلحساسات وإعطائها املعاني
الالّزمة اليت تتالءم مع الشيء املدرك يف جمال استداللي معني".11
من بني األمور اليت يكشف عنها نص مسري عبده ارتكاز العملية االستداللية
وتأسُّسها على توفّر املوضوعات الفيزيقية اليت يتّسع معناها ليشمل كافة األشياء اليت
تلتقطها حواس اإلنسان اخلمس ،ليتمّ بعد عملية االلتقاط ترمجة تلك املوضوعات
وإعطائها قيمة أو معنى بواسطة إعمال الفكر بشكل من األشكال.
إذا ما اسرتجعنا كل ما قيل خبصوص االستدالل حلد اآلن ،فإن أهم األمور
املسرتعية لالنتباه ،هو التداخل الكبري املوجود بني االستدالل والعالمة إن على مستوى
املكوّنات أو على مستوى طريقة االشتغال .ويبدو أن سبب التّداخل راجع أساسا إىل قوة
التّالزم املوجود بينهما ،تالزم ميكّن الواحد منهما من أن يكون الزما وملزوما باعتبار
صاحبه .فاالستدالل ،كما يقول صاحب تاج العروس ،لن يكون إال بالعالمات 12اليت
ال تكون بدورها كذلك إالّ باالستدالل.
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 .2الدليـل:
ما يلفت االنتباه ويستدعي التوقف حقا هو إدراك الفكر الرتاثي العربي وانتباه
الكثري من أعالمه إىل أواصر الرّبط القوية اليت جتعل من االستدالل والعالمة شيئني ال
فكاك بينهما .يقول التهانوي معرّفا االستدالل" :هو دليل إذ ال معنى للدّليل إال ما يلزم
من العلم به العلم باملدلول" .13أو هو" :النّظر يف الدّليل سواء كان استدالال من العلّة
على املعلول أو من املعلول على العلّة" .14أو كما عرّفه يف موضع آخر بقوله" :االستدالل
هو انتقال الذهن من األثر إىل املؤثر وقيل بالعكس ،وقيل مطلقا".15
زيادة على تأييد التّعريفني األوّلني للفكرة اليت حنن بصددها ،من أن
االستدالل ،كما هو مشار إليه يف التعريف الثالث ،هو انتقال الذهن من أشياء
حاضرة إىل أخرى غائبة ،فإن التهانوي وهو بصدد تعريف االستدالل الذي هو فعل
ونشاط عقليان ،راح يعرّف عوضا عنه الدّليل الذي يتّسع مفهومه ليشمل مجيع األشياء
الدالة على املعاني .فالدليل هو"أشياء العامل بوصفها عالمات أو أمارات شاهدة على
مدلوالت غائبة" .16أو هو ،كما يقول عنه اآلمدي" :يعمّ [ ]...كل ما يقال له دليل،
كان مفيدا للقطع أو الظّن؛ وسواء كان عقليا أو حسّيا ،أو شرعيا أو عرفيا ،أو قوال
أو سكوتا ،أو فعال أو ترك فعل إىل غري ذلك".17
ويبدو ،بناء على ما سبق ،أن مفهوم الدّليل ،الذي يعرفه التهانوي بنفس تعريف
الداللة ،يقابل مفهوم العالمة اليت هي "شيء ما حيل حمل شيء ما بالنسبة لشخص ما
من زاوية ما" .18ويقول نصر حامد أبو زيد مشريا إىل هذا التقابل" :يقابل مفهوم العالمة
يف الرتاث مفهوم الداللة ،ولعل يف نظرة املسلمني للعا مل بوصفه داللة على وجود
اخلالق -وهي نظرة يؤيدها القرآن -ما يؤكد تفسرينا ملفهوم الداللة يف الفكر
اإلسالمي مبا يوازي العالمة يف املفهوم السيميوطيقي".19
ال يعين تعريف التهانوي للدليل املعوض لتعريف االستدالل املطلوب يف سياق
حبثنا هذا ،أنّ صاحب الكشّاف ال مييّز بني االستدالل والدليل ،بل أراد ،فيما يبدو،
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بتعريفيه األوّلني ،أن يشري إىل مجلة عناص ر بالغة الدقة ميكن التعبري عنها وفق
الشكل اآلتي:
إذا انتفى الدّليل انتفى معه االستدالل ،وإذا انتفى االستدالل انتفى معهالدّليل.
 إذا وُجد الدّليل وُجد معه االستدالل ،وإذا وُجد االستدالل وُجد معه الدّليل. حتيني االستدالل وحتقّقه متوقف بالكامل على الدّليل ،وتكوّن الدليلمتوقف بالكامل على االستدالل.
 إذا بدأت عملية االستدالل بدأ معها ،يف اللّحظة نفسها ،تكوّن الدليل،وإذا انتهت عملية االستدالل انتهى معها ،يف اللّحظة نفسها ،تكوّن الدّليل.
 إذا بدأ تكوّن الدّليل بدأت معه ،يف اللّحظة نفسها ،عملية االستدالل ،وإذاانتهى تكوّن الدّليل انتهت معه ،يف اللّحظة نفسها ،عملية االستدالل.
ولعلّ أوجز التعابري اليت تصف األمور السابقة وأحسنها ،اليت تنمّ عن فهم عميق
قول اجلاحظ" :وحمال كون الفرع مع عدم األصل ،وكون االستدالل مع عدم الدّليل،
والعقل مضمّن بالدّليل ،والدّليل مضم ن بالعقل ،وال بدّ لكل واحد منهما من صاحب،
وليس إلبطال أحدهما وجه مع إجياب اآلخر".20
يبدو من الواضح اآلن أ ّن قوة التّالزم املوجودة بني االستدالل والدّليل تبلغ حدّ
االلتباس؛ إذ إن تعريف أحدهما يؤدي حتما إىل تعريف اآلخر .فهما ،إضافة إىل
إمكانية عدهما وجهني لعملة واحدة ويتأثران ببعضهما البعض تأثرا كليا ومتبادال،
فإنّهما جدّ متشابهني يف الوظيفة واملكوّنات وطريقة االشتغال ،فالدليل كما هو حال
االستدالل ثالثي املكوّنات؛ مكوّنات ميكن استخراجها من تعريفات التهانوي وفق ما
هو مبيّن يف اجلدول اآلتي:
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عناصر االنطالق

الواسطة

عناصر الوصول

التعريف األول

الدليل

العلم

املدلول

التعريف الثاني

العلة أو املعلول

النّظر

العلة أو املعلول

التعريف الثالث

األثر أو املؤثر

الذهن

األثر أو املؤثر

أهم األمور اليت يكشف عنها اجلدول ،زيادة على إبراز املكونات الثالثة
للدليل واستجالئها ،كش فه أن الواسطة اليت متكّن من االنتقال ما هي سوى الفكر
املعرب عنه يف التعريف األول مبادته اليت هي العلم ،ويف التعريف الثاني بواحدة من
وظائفه وهي النّظر ،ويف التعريف الثالث بواحد من مرادفاته وهو الذهن.
 .3االستدالل يف سياق الربهنة:
بعدما تسنى لنا التأكّد من أن االستدالل يستعمل يف سياقات للداللة على معنى
االنتقال ،ننتقل اآلن إىل تعريفات أخرى تؤيّد الوجه الثّاني الستعمال االستدالل املتمثل
يف إحالته على معاني الربهنة والتّدليل.
إىل جانب ما أوردناه سابقا بهذا اخلصوص ،فإن أكثر التعريفات املتداولة،
خاصة يف املؤلّفات القدمية ،هي كما ما يقول عنها شكري املبخوت" :االستدالل على
ما تفصح عنه الصّيغة يف العربية طلب الدليل" .21وعلى هذا األساس فإن االستدالل عند
ابن حزم األندلسي مثال هو ":طلب الدّليل من قبل معارف العقل ونتائجه" .22أو هو
بصيغة أخرى "تقرير الدّليل إلثبات املدلول" .23أو كما ورد يف كتاب
الكليات":االستدالل لغة طلب الدليل ويطلق يف العرف على إقامة الدّليل مطلقا".24
مثة سؤال يفرض نفسه بعد إيراد مجلة التعريفات السابقة هو :على ما نقيم
الدّليل وملا نطلبه أو نطالب به؟
لعل اإلجابة عن السؤال كامنة ،أساسا ،يف املضمرات اليت تنطوي عليها
التعريفات السابقة؛ إذ إن طلب الدّليل وتقريره أو إقامته متوقفة ،بالكامل ويف مجيع
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األحوال ،على وجود مسبق أو الحق ملا ميكن التّعبري عنه عموما :بالنتيجة؛ نتيجة
ميكن اخللوص إليها إمّا من دون اإلفصاح عن السبل والوسائط (عناصر االنطالق،
املقدمات) اليت أدّت إ ليها ومن ثم إضمارها ،أو عن طريق ترتيب تلك السّبل والوسائط
ترتيبا منطقيا متصفا بالدقة والصرامة اللّتني ال ترتكان جماال للثغرات والتناقضات.
فرتتيب السبل والوسائط ،ومن ثمّ اإلفصاح عنها بعد أو قبل النتيجة هو بعينه طلب
الدّليل أو إقامته .فاالستدالل ،يف األخري ،كما هو وارد يف معجم لغة الفقهاء هو"إقامة
الدّليل على صحّة الدعوى"25؛ دون أن تفوت يف هذا املوضع مسألة التّنبيه إىل أنّ
الدّعوى اليت حنن بصددها يف هذا املقام أمشل وأوسع من الدّعوى الواردة يف التعريف،
فهي تشمل كل عناصر الوصول اخلاصة مبختلف أنواع االستدالالت ،سواء أكانت
تلك العناصر دعاوى أو معاني أو نتائج أو سلوكات معينة...إخل.
هكذا يتبني إذن ،بعد عرض جمموع التعريفات السّابقة اليت كشفت عن
كيفية استعمال االستدالل يف سياق االنتقال ،ثم يف سياق الربهنة والتّدليل ،أن داللته
على االنتقال داللة عامة وثابتة وحضورها دائم يف مجيع العمليات االستداللية .أمّا داللته
على الربهنة والتّدليل فهي داللة إضافية زائدة عن األوىل ميكن التّعبري عنها بصيغة:
تربير االنتقال والربهنة عليه .فكلّ استدالل انتقال ،لكن ليس كل استدالل برهنة
وتدليال ،حبيث ستتّسع دائرة االنتقال لتشمل مجيع العمليات االستداللية من دومنا
استثناء ،يف حني تتقلّص دائرة الربهنة والتّدليل لتقتصر فقط على عمليات استداللية
خاصة ،تعبّر عنها بوضوح العلوم بأنواعها؛ كون العلوم تتّوفّر ،يف الغالب األعمّ ،على
نسب مقبولة من الدّقة واملوضوعية يف ضبط طرق االنتقال من عناصر االنطالق إىل
عناصر الوصول؛ أي أنّها تسعى دوما ألن تكون نتائجها قطعية أو متّصفة على األقلّ
بدرجات عالية من الصّحة.
إنّ النّتيجة احلتمية اليت تقود إليها األفكار السابقة ،هي أن القيام بالعمليات
االستداللية ال يتوقف على بعض األفعال اإلدراكية دون سواها ،بل يتعداها إىل مجيع
األفعال التواصلية سواء أكان ذلك التّواصل إنساني ،أو بني اإلنسان وأشياء العامل
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احمليطة به ،أو حتى ،إذا ما ذهبنا أبعد من ذلك ،بني مكوّنات املادة احليّة أو
الصناعية .فاالستدالل "يشمل الصّور االستداللية الصناعية [ ]...بقدر ما يشمل أبسط
ضروب االنتقال من محرة ا لوجه إىل اخلجل ومن تلبّد السّماء بالغيوم إىل هطول
األمطار ومن حكّ األكفّ إىل وصول أموال ومن وقوع زقّ الطيور على ثياب الشخص
إىل التّفاؤل باقتناء مالبس جديدة" .26وعلى هذا املنوال ميكن أن نوسّع من جمال
العمليات االستداللية إىل ما النهاية ،لتشمل كل اآلثار الناجتة عن تأويل خمتلف
العالمات ،بدءا من أبسط االنتقاالت إىل أعقدها .وعليه فإنه ال اختالف مثال ،إذا ما
نظرنا إىل االستدالل من زاوية عامة ،بني لبس املعطف بعد اإلحساس بالربد ،وغلق
النافذة بعد قول زميل "اجلو بارد اليوم" ،وحضور حفل صديق بعد قراءة الكلمات
املوجودة ع لى بطاقة الدعوة اليت أرسلها إلينا ،وبني القول بأن معاني الكرم والضّيافة
هي املعاني املقصودة من قول قائل "فالن كثري رماد القدر" .ويرجع سبب القول بعدم
اختالف األمثلة السابقة ،إىل أن عناصر االنطالق والوصول والواسطة اليت متكّن من
االنتقال ،واليت تعدّ مكوّنات قاعدية أليّ نظام استداللي ،متحقّقة يف األمثلة مجيعها،
مبا فيها أمثلة شكري املبخوت .وعليه فإذا ما أردنا استخراج تلك املكوّنات يف أيّ
مثال من األمثلة السابقة ،وليكن ذلك يف مثال الفعل الكالمي ،فستكون النتيجة
وفق الشكل كاآلتي:
عناصر الوصول

عناصر االنطالق

الواسطة

قول الزميل "اجلوّ بارد اليوم"

ظروف املقام  +اخللفية غلق النّافذة
املعرفية للمخاطَب

 .4العالمة عند شارل ساندرس بورس وعالقتها باالستدالل:
يبدو أنّ التّسوية بني االستدالل والعالمة باعتبارها نتيجة عامة وصلنا إليها من
خالل العرض السابق ،قد ظهرت بصفة أكثر جالءً ،ويف مستويات عديدة ،عند قطب
من أقطاب السيميائيات العامة وهو شارل ساندرس بورس الذي نقتصر على بعض
كتاباته وما قيل خبصوصها لتأكيد النتيجة السابقة وإثباتها .فأما ما تعلّق بالتّسوية
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يف جانبها األكثر عمومية فباإلمكان إظهارها بعد الكشف عن التّداخل الكبري
احل اصل بني االستدالل وعلم العالمة إن على مستوى احلدود أو على مستوى املواضيع،
وذلك باعتبار عالقتهما باملنطق .وخبصوص احلدود بالذات سنسعى إلبراز التداخل
احلاصل على مستواها بإيراد مقدمتني والنتيجة املرتتبة عنهما.
تكمن املقدمة األوىل يف كون أحد مفاهيم املنطق قد ضبط "ال على أساس
التحرّي يف ما هو حاصل فعال ،لكن على أساس إجناز العملية االستداللية اليت بها
ينتقل الفكر من املعلوم إىل اجملهول" .27وبهذا سيكون عمل رجل املنطق متمثال،
بصفة أساسية ،يف دراسة العمليات االستداللية الفعلية اليت نقوم بها يف حياتنا اليومية
بغرض الك شف عن صورة أو بنية جيري االستدالل وفقها ،ثمّ التحقق من سالمة
العملية االستداللية .28وبناء على ما سبق ميكن القول ،بصيغة خمتصرة للغاية ،إن
"املنطق هو علم االستدالل".29
أما املقدمة الثانية فتكمن يف إمجاع أغلب دارسي فلسفة بورس على أن علم
العالمات عنده يلتبس الت باسا دائما بعلم املنطق ،إن مل يكن هو العلم ذاته يف نهاية
األمر .إذ يقول جريار دولودال  Gérard Deledalleبهذا الصّدد" :إن السيميوطيقا ،اليت
هي املنطق مأخوذ يف معناه العام ،هي نظرية العالمات" .30ويف اإلطار نفسه دائما تقول
كلودين تيريسولني " : Claudine Tiercelinسيفوتنا معنى املشروع السيميائي البورسي
إن حنن نسينا أن هذا املشروع لن يأخذ معناه إال بني أحضان املنطق واألنطولوجيا،
وفعال فإن بورس قد فهم دائما وأبدا العالمات يف عالقتها باملنطق قبل أي شيء آخر
" .31لتضيف يف موضع آخر قائلة" :قد أضحى املنطق ،ومن ثمّ قسمه األكثر صورية
وشكلنة ،يعرّف باعتباره سيميائيات ،لكن هذا املنطق ال حيوي كل السيميائيات
كون األمر يتعلّق فقط بتلك السيميائيات اليت تطلق عليها تسميات :السيميائيات
الشّكلية ،العامة ]...[،أو حتى العلم النظري للعالمات عامة" .32ويبدو ،يف األخري ،أن
املصدر اجلامع لألقوال السابقة هي كتابات بورس نفسه ،حيث يقول يف أحدها:
"سيكون الشخص الذي يبحث يف إحاالت الرموز على مواضيعها جمربا على القيام
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بدراسات جديدة ختص مجيع فروع النظرية العامة للعالمات .وهلذا السبب سأعطي،
بكل طواعية ،لكتاب املنطق الذي أنا بصدد كتابته عنوان :املنطق باعتباره
سيميائيات" .33ليضيف يف موضع آخر ،بتعبري أكثر وضوحا" :ليس املنطق يف مفهومه
العام ،كما أعتقد أنين قد أوضحت ،إال امسا آخر للسيميوطيقا".34
إن النتيجة اليت سترتتب عن التسليم بأن املنطق هو علم االستدالل ،وأن
السيميائيات اسم آخر للمنطق ،هي التسليم بداية بأن علم االستدالل والسيميائيات
مبثابة أمساء أخرى للمنطق ،والتسليم ،يف آخر األمر ،بأن السيميائيات مبثابة اسم
آخر لعلم االستدالل.
يستدعي ،بالضرورة ،تداخال آخر يف املواضيع مبنطلقاتها وأهدافها .فأما ما
تعلق بإظهار تداخل األهداف ،الذي سيصاحبه فيما يبدو إظهار تداخل املنطلقات،
فإنها ال ختتلف ،يف جوهرها ،عن أهداف املنطق األساسية املتمثلة ،حسب بورس ،يف:
"حتليل الفكر والتعرّف على ما يكوّنه" .35وعليه فإن التّسليم مبا قاله بورس آنفا إىل
جانب التّسليم بأن الفكر غري قابل للتجربة واملالحظة املباشرتني سيقود ،يف مقامنا
هذا ،إىل طرح السؤال اآلتي :ما هي املادة اليت يشتغل عليها املنطق يف سعيه الدءوب
لكشف خبايا الفكر وأسراره ؟
يكمن القسم األوّل من اإلجابة يف بعض ما ذكر آنفا من أن اخلطوة األوىل
واألساسية اليت ال بدّ لرجل املنطق من اجتيازها ،هي إحصاء العمليات االستداللية
الفعلية اليت نقوم بها يف حياتنا اليومية ثم دراستها قصد الكشف عن بنيتها؛ بنية ال
تعدّ ،يف األخري ،سوى حماولة لشكلنة الفكر وترمجته واستجالء لطرق اشتغاله
استنادا على جتلياته اخلارجية .إضافة إىل ذلك ،ميكن إيراد نصوص أخرى تؤكد
بدورها على أن املادة األساسية اليت يشتغل عليها املنطق إمنا هي العمليات االستداللية
الفعلية ،ولعل أوكد تلك النصوص نص البعزاتي حينما قال " :إنه مهما حاول املنطق
الص وري أن يعرب عن دقائق االستدالل الفعلي فإنه لن يفلح إال جزئيا .وال جيب أن يؤخذ
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هذا العجز كذريعة لكي ال حياول املنطق التّقرب من االستدالل الفعلي من أجل فهمه
أحسن مادام أنّه زعم دائما أنّه يرتجم هذا االستدالل".36
إذا انتقلنا اآلن إىل علم العالمة مبنطلقاتها وأهدافها ،كما أرادها بورس أن
تكون ،فأول األمور اجلديرة باالنتباه هي التعريفات الكثرية املؤكدة على أن البحث
السيميائي ال خيتلف يف عمقه عن البحث يف الفكر واإلدراك وطرق اكتساب املعرفة.
ومرد ذلك كون "السيميائيات عند بورس غري قابلة ألن تفصل عن الفكر .إنها تقدم
الش روط املنطقية للوجود ،وهذا يعين أنها ليست شبكة يتم تطبيقها على الواقع ،إنها
خالف ذلك حتلل سريورة اكتساب املعرفة" .37وعليه ميكن القول ،باطمئنان" ،إن
احلديث عن سيميائيات بورس هو حديث عن تصوّره لعملية اإلدراك" .38أو إن
السيميائيات "سريورة لتحويل العامل من احلالة السدميية واألحادية وانعدام الشكل إىل
ما حيدد األشكال املختلفة لإلدراك" .39وعليه ميكن القول بكل بساطة إن
"السيميوطيقا شكل للفكر".40
ال ميكن البتة عد األقوال السابقة احملددة لألهداف العامة لسيميائيات بورس،
أقوال جمانية أو أحكام قيمة،كونها ستجد ،يف النهاية ،سندها الواضح والقوي يف
كتابات بورس نفسه ،فحديثه يف تلك الكتابات سواء أكان حول العالمة أو حول
املقوالت الفانريوسكوبية (  )catégories phanéroscopiquesاليت أسس عليها نظريته
يف العالمة بأبعادها الثالثة ،أو حول السيميائيات بشكل عام سيقود ،يف النهاية ،إىل
استخالص ا ألهداف السابقة .فيقول مثال خبصوص عالقة الفكر بالعالمات وبالتالي
إظهار منطلق علم العالمات وأهدافه" :إذا كان الفكر غري متجل يف اخلارج عرب
العالمات ،ال نستطيع قول أي شيء أو معرفته .إن الفكر الوحيد الذي نعرفه ال
ميكن أن يكون ،إذن ،سوى فكر بالعالمات" 41.ليضيف يف موضع آخر":إذا رغبنا
يف حتليل الظواهر الذهنية أو العقلية ،فإن أجنع السبل للقيام بذلك هي دراستها ال من
الداخل بل من اخلارج؛ أي دراستها يف العالمات وعرب النشاط السيميائي" .42إنه
باإلمكان ،إضافة إىل ذلك كله ،استخالص هدف بورس من حبثه السيميائي حتى
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للفانريوسكوبية

اليت

يقول

خبصوصها:

"الفانريوسكوبية

( )phanéroscopieوصف للفانريون ( )phanéronالذي أعين به اجملموع أو الكل
املشرتك املوجود يف العقل ،مهما كانت صفة ذلك الكل ومهما كان معناه ،ومن دون
أي اعتبار أيضا ملطابقته أو عدم مطابقته لشيء واقعي".43
نصل اآلن ،ب عد استجالء التداخل الكبري املوجود بني علم االستدالل والعالمة،
إن يف املواضيع أو املنطلقات أو األهداف ،إىل حماولة تقريب صورة التداخل تلك
بالتحقق من مدى صحة التّسوية بني مفهوميهما .وجتدر اإلشارة ،بداية ،إىل أن تلك
التسوية قد كانت حمل إشارات وضعها العديد من الدارسني ،إذ يقول ،مثال،
شكري املبخوت" :مفهوم االستدالل ،شأنه شأن العالمة والتمثيل" .44أما أمربتو إيكو
فقد تعدى جمرد اإلشارة إىل حماولة الكشف عن "الطبيعة االستداللية اليت متيز
العالمة " 45بتخصيصه يف كتابه املوسوم "السيميائيات وفلسفة اللغة " فصال كامال
للموضوع بعنوان " العالمة واالستدالل" ،حيث يقول يف أحد النّصوص مستنتجا" :
الفكرة األصلية للعالمة مل تتأسس على التّساوي وعلى التّعالق القار واحملدد من قبل
السّنن وعلى التكافؤ بني العبارة واملضمون ،بل إنّها تتأسس على االستدالل".46
إن االستدالل ،فضال عما سبق ،عبارة ،كما هو احلال يف العالمة ،عن نظام
ثالثي؛ نظام ال خيتلف يف عمقه عن نظام العالمة مبكوّناتها وطريقة اشتغاهلا .فإذا
كان االستدالل مشروطا يف حتققه ،كما أسلفنا ذكره ،بتوفر ثالثة عناصر:
موضوعات فيزيقية ،ناحية فيزيولوجية ،وأخرى سيكولوجية ،فإن تكوين العالمة
مشروط ،ك ذلك ،بوجود العناصر السّابقة نفسها؛ ألن العالمة هي يف املقام األول
"منط خاص للتّركيب يتمّ انطالقا منه تنظيم الواقع وفق وجود أقسام من التّمثيالت
العالمية اليت تغطي مناطق من املعيش واحملسوس واملتخيل" .47إضافة إىل ذلك فإن
تعريف بورس للعالمة مستوحى من "الرتابط الثالثي بني عناصر اإلدراك [هي نفسها
عناصر االستدالل] .فـ "الفكر" (الذي هو من نظام الثالثانية) [الناحية السيكولوجية]
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يستحوذ على املوجودات (اليت هي من نظام الثانيانية) [املوضوعات الفيزيقية] عرب
املمكنات (اليت هي من نظام األوالنية) [الناحية الفيزيولوجية]".48
واضح أن التّسوية اليت متّ الكشف عنها يف الفقرة السابقة متعلقة فقط باألبعاد
العامة لكل من االستدالل والعالمة؛ أي أنها تسوية بني مفهوم االستدالل باعتباره
انتقاال من عناصر انطالق إىل عناصر وصول عرب واسطة ،ومفهوم العالمة باعتبارها
إحالة ممثل على موضوع عرب مؤول .لكن إذا ما اسرتجعنا اآلن ما قيل خبصوص
االستدالل يف أنه ال يستعمل للداللة على االنتقال فقط ،بل يستعمل أيضا للداللة على
الربهنة والتدليل ،فإن السؤال الذي ال مناص من طرحه يف مقامنا هذا هو اآلتي :هل
ميكن إجياد داللة الربهنة والتدليل يف العالمة وفق حتليل بورس هلا؟
ميكن القول ،بداية ،إن حتليالت بورس للعالمة ،ال تكشف فحسب عن داللة
الربهنة والتدليل بشكل عام ،إنها حتاول ،أكثر من ذلك كله ،وضع قائمة كلية
ونهائية جلميع أنواع االستدالالت ،سواء أكانت تلك االستدالالت بسيطة أو ظنية أو
قطعية أو منطقية أو من طبيعة استقرائية أو استنباطية أو متثيلية" ،فكل تقدم يف
حركة السيميوزيس ،وكل سريورة انتقال سواء أكان ذلك داخل العالمة الواحدة أو
بني خمتلف العالمات عبارة عن استدالل".49
ال يعين ما حملنا إليه سابقا تتبع مجيع أنواع االستدالل اليت تكشف عنها
تقسيمات بورس للعالمة الكثرية واملتشعبة والتّوسع فيها ،ذلك ألن مسألة كهذه
ستدخلنا يف قضايا منطقية حبتة ومعقدة ،بعيدة كل البعد عن دائرة اختصاصنا.
وعليه سنكتفي ،قصد إمتام احلديث عن االستدالل يف عالقته بالعالمة ،باإلشارة إىل
أن داللة الربهنة والتّدليل املستخلصة من مفهوم االستدالل ،تتجلى بشكل مفصّل يف
البعد الثالث للعالمة؛ أي يف بعد املؤول .فاملؤول إذا ما نظرنا إليه ،بداية ،باعتبار
تفرّعه إىل أوّالنية (اخلرب) وثانيانية (التصديق) وثالثانية (احلجّة) ،ميكن عدّه مبثابة
وصف لثالث عمليات استداللية خمتلفة من حيث قوة تربير ربط ممثّل مبوضوعه؛
حبيث ستتدرج هذه العمليات من "الربهنة يف حالتها الدّنيا" ،50اليت متثّلها أوّالنية
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الثالثانية (اخلرب) ،إىل أن تصل قوة الربهنة إىل ذروتها يف ثالثانية الثالثانية (احلجة) اليت
تتطابق ،يف عمقها ،مع مفهوم الربهان والقانون.51
أما إذا نظرنا إىل املؤول باعتبار تفرعه إىل أنواع ،فإن أهم ما تفصح عنه تلك
األنواع ،إضافة إىل إمكانية عدّها هي أيضا كـ "تراتبات االستدالل ودرجاته " ،52هي
طبائع االستدالل وأنواعه .إذ ميكن استكشاف مثال الطبيعة االستقرائية لالستدالل
يف املؤول الدينامي53؛ كون هذا املؤول يشري "إىل كل املعلومات السابقة [ ]...ويستدعي
ما يسميه بورس بالتجربة احمليطة" ،54وسوف لن يأخذ صفة الدينامية ،أي طبيعته
االستقرائية إال بـ "استحضار املخزون الثقايف الذي حييط بالعالمة من كل اجلوانب".55
أما إذا حاولنا اآلن استكشاف الطبيعة االستنباطية لالستدالل فسنجدها بارزة مثال
يف املؤول النهائي الثالث ،كونه ال حيتاج إىل أي مؤول كي يكون ،وال يتطلب
كذلك أية جتربة ،فهو ،بتعبري جريار دولودال ،استنباطي بشكل بات.56
خنلص بعد هذا العرض الذي تدرجنا فيه من حماولة البحث عن مفهوم
االستدالل ،إىل استجالء عالقته بالدليل كمصطلح تراثي ،ثم عالقته بالعالمة
كمصطلح حداثي ،إىل النتائج اآلتية:
إن االستدالل والدليل والعالمة ،بصفة عامة ،مصطلحات خمتلفة تشري ،يف
عمقها ،إىل مفهوم واحد .حيث تبني أن أهم األمور البارزة اليت تلتقي فيها هذه
املصطلحات إمنا هو تعبريها عن النظام والطريقة اليت يشتغل وفقها الفكر .فالبحث
يف دقائق هذه املصطلح ات وتفاصيلها ،إمنا هو ،يف احلقيقة ،حماولة لرتمجة الفكر
وفهمه عرب دراسة متظهراته اخلارجية .وعليه ميكن ،من ناحية ،فهم سبب اشرتاك
االستدالل والدليل والعالمة يف النواة الداللية اليت حتيل خصوصا على نظام مشكل
من مكونات ثالثة .ويرجع سبب االشرتاك ،فيما يبدو ،إىل كون االتصال الكثيف
والدّائم للفكر بالعامل احمليط به ،وما ينجر عن ذلك االتصال من نتائج وآثار
وسلوكات واعتقادات وحتصيل معارف ،هو املدار العام الذي يعبّر عنه أي نظام من
األنظمة السابقة .وميكن ،من ناحية ،أخرى فهم سبب القول بأن االستدالل
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والسيميائيات عبارة عن من طق أو امسني آخرين له ،الشرتاك اجلميع يف موضوع
مركزي متمثل ،بشكل أساسي ،يف السعي الدءوب للكشف عن كنه العقل
وخباياه.
إذا أردنا اآلن استخراج الفكرة اجلوهرية اجلامعة بني التعريفات السابقة
اخلاصّة باالستدالل .أي بتعبري آخر ،إذا ما حاولنا صياغة تعريف بسيط وعام له ،فإن
أهم األمور اليت جيب اإلشارة إليها ،بل الرتكيز عليها ،قبل تلك الصياغة ،هو أن
تعريف االستدالل ،بصفة عامة ،ال خيتلف عن تعريف العالمة .وعليه ميكن القول إن
أهمّ ما حتيل عليه كلمة "استدالل" إمنا هو إحالتها باخلصوص على :نظام مشكّل من
ثالثة مكوّنات :أوّل وثان وثالث .فأمّا عن طبيعة هذه املكوّنات فبعضها عائد إىل ما
هو فيزيولوجي ذهين والبعض اآلخر إىل ما هو عياني .سينشأ عن احتكاك املكون
العياني واملكون الفيزيولوجي والتأثري املتبادل بينهما حركية ودينامية ،أو بتعبري
دقيق ،سريورة منتجة تؤدي إىل خلق مكوّن ثالث (مكون ذهين) يكتمل به النّظام
االستداللي .فإن بقي هذا النظام يف ذلك املستوى (السريورة املنتجة) فهو إذن انتقال من
شيء إىل آخر عرب واسطة ،وإن ارتقى إىل حماولة تعليل االنتقال فهو انتقال أو سريورة
منتجة مسبوغة بالربهنة والتدليل.
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