
 
 

 " Umberto Ecoأمبرتو إيكو "  

 واملشروع الّسيميائّي و الّتأويلّي العاّم. 

 أمين مصرني. د.أ.    

غة العربّية وآدابها
ّ
 . الجزائر.1وهرانجامعة . قسم الل

 من ماّدة "نظرّية القراءة والّتأويل". ّرابعةاملحاضرة ال

اهج  الّسنة الثالثة ليسانس " د ومن 
 

ق
 

 ".ن

 

ئْن كان الّتأويُل ذلك الّتفعيل الّداللّي، أو الّدالئلّي لكّلِّ ما يودُّ الّنصُّ          
َ
، كما يقول صاحب كتاب "قضايا  ل

 
ُ
" "الّتفعيل الداللّي لكّل ما يوّد الّنّص، من حي  الجمالّية" ـ من أصولها القديمة إلى دالالتها امل

ّ
عاصرة ـ ،نّن

، أن يقول" عبر تعاضدِّ قارئ" الّنموذجّي"
ً
" استراتيجّية

ُ
، ومن هذا تصير كّل محاولة محاورٍة للّنّص 1كون

تي هيرمينوطيقا
ّ
، ما دامت تنطلق من نهاية الّتصّورات امليتانيزيقّية، و املفاهيم الفلسفّية الغربّية القديمة ال

ناتها، و قد عرنت الفلسفة الغربّية املعاصرة ـ كما هو  يرى البعُض أّنها قد استنفذت كّل حموالتها، و متضمَّ

 ـ هذا املنعطف أو املنعرج ـ 
ٌ

نيتش" على ألاقل، وفي مسألتْين اثنتْين على  ـ ابتداًء منLe Tournant معروف

 ألاقّل، هما:

راث لتنخيل"، و إعادة قراءت"، و مساءلت" و استدعائ". 
ّ
 إلى الت

ُ
 ـ العوَدة

انتهاء حقبة اعتبار الاستيطيقا حكًما، إلى اعتبار الّتأويل الجمالّي للوجود أساًسا   

 لكّل القراءات.

ي ناتيمو"   
ّ
 و من ثّمة نفي سبيل قراءة مشروع "أمبرتو إيكو" الّتأويلّي نحاول الّدخول من باب "جيان

ي فاتيمو 
ّ
و":Gianni Vatimo"جيان

ُ
 لفهم "إيك

ً
 " مدخال

 

سبة لــ"إيكو      
ّ
ل "جياني ناتيمو" بالن

ّ
 مهّما، يبتدئ ألامر من يقين ترّسخ يمث

ً
ًرا بالغا، أو لنقل مدخال

ّ
" مؤث

، و أّن العصر عصُر تأويل، بعد أن أخذت 
ً
 و مركزّية جديدة

ً
لدي"، بأن الهيرمينوطيقا قد صارت لغة شائعة

انخرطت كّل الفلسفاُت، و الّتصّورات امليتانزيقّية في الّتهاوي، أو في نقدان وجهها البّراق على ألاقّل، نلقد 

املباح  الجديدة تحت ما يسّمى "الهيرمينوطيقا"، بما في ذلك الّتفكيك، إذ يرى "ناتيمو" أّن الّتفكيك و إن 

شعور و الّتحليل الّنفس ّي، نّّن املعنى إقليٌم تأويلّي من أقاليَم كثيرٍة، و هو بذلك 
ّ
حاول الّتفرّد بنظرّيات الال

ق ب" كّل 
ّ
 تغدو كّل تجربة من هذه الّتجارب إقليم محّنك و دقيق، تتعل

َ
هذه النظرّيات و املقاربات، و من ثّمة

تي هي في ألاّول و ألاخير تجربة يومّي أو ما 
ّ
ًنا من الّتجربة ال ذي ينعكس راهِّ

ّ
 تأويلّية، في استثمار املعنى ال

ً
تجربة

كّي، و من نطلق علي" لفظ "املعيش"، و بذلك يعيد "ناتيمو" بع  جهد "ديلتاي"، بش يء من الا 
ّ
ستثمار الذ

حظة الّتأويلّية املعاصرة، من خالل قول": ال يوجد وقائع، بل تأويالت، و 
ّ
ثّمة يرى أّن "نيتش"" هو صاحب الل

ا، تعاد قراءت" على هذا املنوال، و في هذا الّسياق، و من ثّمة يصير  علي" تصير الهيرمينوطيقا نكرا عدميًّ

ين تصير اللغة مسكًنا، و الّتأويل حقيقة، تجمع بين صرامة املنهج، و لعبة الّتأويل و الحقيقة شيئا واحًدا، ح

 بتجاوز الفكر العدمّي الّسلبّي الكامن في امليتانيزيقا
ّ
تي يمكن 2البح  و إلاحاالت، و ال يتّم هذا إال

ّ
، و ال

 بنْبرات نبوئيّ 
ٌ
 مشحونة

ٌ
ذي تشير إلي" نظرّيات نلسفّية

ّ
" إلامكاُن ال

ّ
ة، بمقدار ما هي نظرّية مجاوزُتها، "إن

، و أكثَر انغراًسا في 
ً
تان تظهران، من هذه الّزاوية، في آن مًعا، أقلَّ نبوئّية

ّ
هايدغر، ونظرّية نيتش"، و الل

ع مستفيًدا من صديق"، ملناكفة 3تجربتنا"
ّ
ذي سيراهن علي" "إيكو" كفيلسوف إيطالّي، يتطل

ّ
، و هذا ال

و ألاملانّية،في سياق جمع العقل ألاوروبّي، ليقّدم لإلنسان ألاوروبّي  الفلسفات الهيرمينوطيقّية الفرنسّية



 
 

ضرًبا من ممارسة نكرّية جديدة، تواكب العالم الجديد، متبنية مقولة الانفتاح و الالتناهي، و الكونّية 

 عن
ً
 عن نفسها، في سياق إعالن إلانسان بديال

ً
ات مفصحة

ّ
 من الذ

ً
غوّية و الّتأويلّية، منطلقة

ّ
 امليتانزيقا.  الل

اني:  
ّ
عضيدإيكو و ألاساس الاملبحث الث

ّ
ص يّ  بيرس ّي للت

ّ
 السيميائي: الن

تي مّرت بها نظرّية املعرنة، خاّصة في مجال ما يسّمى بالعلوم إلانسانّية، في سعٍي  
ّ
بعد ألازمة ال

بيعّية، بقيت، ـ نيما تبّق 
ّ
ت من الّنظرّيات املتفائلة إليجاد البديل الابستمولوجّي البديل عن منهج العلوم الط

تي 
ّ
 تلك ألانظمة الخطابّية ال

َ
 ابستيمولوجّيا، موضوُع" دراسة

ً
 نفسها بديال

ً
زعة الّسيميائّية مقترحة

ّ
ـ، الن

 الانتماء إلى حقل الّداللّي 
ُ
ذي ل" حضور في كّل خطاٍب و تجمعها آصرة

ّ
"، و لذلك كانت، بل ال

ُ
إن تغّير حقل

 وجب أن تكون )السّيميائّيات
ً
( البديل املعرفّي والعلميَّ عن الايبستيمولوجيا نفسها، و هذا ما دنع واحدة

ا نجد بذور هذا الّتفكير ـ لو أردنا منذ أنالطون في "الّسفسطائّي" ـ  تقول جوليا كريستيفا" ألْن "كــ
ّ
"تنتمي  إن

ى في إبراز أنما
ّ
ط الداللة وقواعدها ، وما دام الّسيميائّية إلى الحقل العلمّي، مادام لها موضوع محّدٌد يتجل

تطورها يتقاطع مع العديد من العلوم، ومن زاوية أخرى، نّنها تحتفظ بمسانة نظرّية تسمح لها بالتفكير في 

 .4الخطابات العلمّية املنخرطة نيها..."

ل هذا الاتجاه ، إذ كان يعلن ذلك في كتاب" "البنية ال
ّ
غائبة" و لقد ُعّد "أمبرتو إيكو"، من خير من يمث

"La Structure Absente.رائًما إيجاد ما يسمي" بنية البنى " 

اك إلى تجاوز تأطيرِّ السيميوزيس البيرسّية، و نهم طروحاتها، وهو مبّرٌر كاٍف  
ّ
و قد كان يصبو إذ

لـيكون لـ "بيرس" حضوٌر في املنظومة إلايكوّية، ـ و هو ما نحاول استيضاح" ـ إذ ساعده ذلك الحضوُر على  

ناء صرح" النظري، و هو ما جعل" يستثمره في سعي" لبناء نظرية تروم البح  عن الكيفية التي ُيقرأ بها ب

ٍف و قارئ 
ّ
َبلِّ مؤل  تعاضدّية من قِّ

ً
 .5نّص ما باعتباره ممارسة

سانّيات، أو ما 
ّ
و لقد كان اهتمام "إيكو" بنظرية "بيرس"، ابتداًء من اعتبار الّنقاش الّدائر في حقل الل

ا من مقولت" ُيس
ً
ّمى "لسانّيات الّنّص" بين الّنّص و بين الخطاب، أو بين الجملة و بين الّنّص و الكلمة، انطالق

صُّ سوى تمطيٍط لكلمة ما". إذ تفض ي هذه املقولة إلى الاعتقاد بأن   نّص انتراض ّي، وما النَّ
ُ
هيرة: " الكلمة

ّ
الش

ل   مركزيٌّ ومحوريٌّ في أّي تأويل وحركّية مهما كانت. .Inteprétantالسيميوزيس ال متناهية وأن املؤوَّ

يغدو الّسيميوزيس  على حّد تعبير "إيكو" عالمة ناتجة عن دينامّية املوضوع ، نهي  و لذلك

شطة  واملحايثة في آن، إضانة إلى مفهوم "العماد" "
ّ
فض ي إلى املؤّول ونق ضرب من السيرورة الجدلّية الن

ُ
 leت

fondement مهّم، في ما يسّمى  "الّسيميوزيس البيرسّية" لخدمت" مفهوَم املعنى الحرفّي،  نهو  " و هو عنصر

)أي العماد( "عبارة عن سمات داللّية منتقاة من كلمة أو جملة أو نّص تتّم بها عملّية الّتأويل ألّنها من 

املتلقي، نالعماد  "  أي خصوصّية جوهرية، تضمن سيرورة الفهم من امللقي إلىmonadiquطبيعة مونادّية "

" مضمون تعبير ما، ويتبّدى كش يء 
ّ
ى ونق صيغة ما: ألن

ً
" من موضوع معط

ُ
ذي يتّم نقل

ّ
يء ال

ّ
هو ذلك الش 

 .6مماثل للمدلول، أو ملكّون أولّي لهذا املدلول"

ا  " يضفي على السيميوزيس طابعا انفتاحيًّ
ّ
 و ليس سوسير؟ معروف عن بيرس أن

ً
لكن ملاذا بيرس بداية

يًّ  ًيا ،و لهذا يحاول "إيكو" تأويل سؤال" حول السمات الداللية: "هل هي عاملّية ومنتهية؟" في متاهِّ ا ال منتهِّ

م" منطٌق،  وال 
ُ
تي تصل باالنفتاح إلى حّدٍ ال يحك

ّ
سياق املقارنة بين القراءة البيرسّية، والقراءة الّدريدّية ال

ُه حدود. " شروط، و ال تسطيُع حدَّ
ُ
 تكاد تضبط

" تلك العملّية الّتأويلّية الّداللّية الحّرة نليس يم
ّ
كن أن نفهم انفتاح السيميوزيس ـ حسب إيكوـ، بأن

املطلقة في النصوص، ناألمر أبًدا مرهون بحدود يقف عندها ذلك الّتأويُل،وإن كانت السيميوزيس 

ناهي مادام ا
ّ
ت
ّ
، إذ ال يغدو ألامر حين ذاك معتبًرا الّتناهي، أو الال

ً
لّنّص محكوًما بالعالم، و باإلمكان المتناهية

ُره ما يسمي" "إيكو" عالَم الخطاب "
ّ
ذي ال يمكن تجاوزه، و كّل ذلك  يؤط

ّ
 . l'univers du discours"7 ال



 
 

ا ثانًيا أال و هو " املؤول النهائي ". وهما خالل ذلك   إلي" يتبّنى إيكو مفهوًما بيرسيًّ
ً
و مع ذلك، و إضانة

تي م
ّ
د ذلك الّتحليل الّنهائّي .يرسمان الحدود ال وجِّ

ُ
 ن شأنها إيجاُد الحدود التي ت

من هنا يحاول "إيكو"إيجاد سيميوزيس تساعد على نهم انفتاح التأويل بطريقة دينامية، ألن" يفهم  

ني
ُ
ال

َ
 إخ

َ
ُج نوض ى الانفتاح،حين يقول: "ال  وناموًسا، أي نظاًما يسّيِّ

ً
رُِّه الّسيميوزيس قانوًنا وقاعدة

ْ
ك

ُ
، ههنا أ

 )و 
ٌ
 استهاللّية

ٌ
بل ل"، بل هو بيرس نفس" من رّدد القول، مراًرا، إّن كّل مفردٍة هي قضّية الّتأويل على ما ال قِّ

ذي 
ّ
د، غالًبا على مفهوم املفردة الّداللّي ال  ني"( و من شدَّ

ُ
ذي يسع" الانخراط

ّ
كّل تصّوٍر يكمن في الّتصديق ال

؛ يرى إلي" مسنًدا ذا حجج عدي
ٌ
 أّولّية

ٌ
 برهنة

ُ
ة دة. إّن مدلول املفردات املنطقّية إثباٌت أّوليٌّ بقدر ما هي القضيَّ

ها املخصوصة، و  تي تدنُع كّل عالمٍة إلى إنتاج تعبيراتِّ
ّ
 ال

َ
ة

َّ
ذي يبّيُن العل

ّ
هنا يكمن مبدأ الّتأويلِّ ألاساُس، ال

" )مصداُق( املفردة 
ّ
ترَجم إلى مفردٍة لطاملا أدركنا الّتعبير البيرس يَّ على أن

ُ
ها أن ت

ُ
تي تخّول

ّ
، و طاقُتها ال الّتحديديُّ

 تفسيٍر 
َ
 إيضاٍح نحسُب، أو وسيلة

َ
أخرى )من سستام سيميائّي مساٍو أو مختلٍف، كما لو كان الّتعبيُر أداة

 ـ بيد أّن هذا الّنقد يختّص بقراءاتي البيرسّية الّسابقة(: في حين ال يجب أن يغيب عن با
ً
لنا معجمّي محضة

ُل في قضّيٍة و حّتى في 
ّ
ما تتمث

ّ
 في كلمٍة أو في صورٍة دون غيرها، إن

ً
سبة لبيرس، ليست قائمة

ّ
، بالن

َ
أّن العالمة

 .8كتاب بكامل"....  "

هور و 
ّ
"، اعتقاًدا من" أّن الّنّص ال يمكن" الظ يُّ جِّ

َ
ُموذ و هنا ينعتق لدى "إيكو" مفهوم  "القارُئ النَّ

ي و الانكشاف بعي
ّ
ا، للوصول إلى ما ما ُيسّمى شرط التحيين إذ الّتجل  تعاضديًّ

ً
ًدا عن القراءة باعتبارها نعال

ا 
ً
 بالّتنّبؤ و الّتوليد والّتكوين والاستشراف، ما دام القارئ املوجود قارئ

ً
 محكومة

ً
تغدو القراءة استراتيجّية

ا ا نموذجيًّ
ً
 مشارك

ً
 في عملية التأويل ، و لذلك ال يرى إيكو في عملّية القراءة باعتب9ناعال

ً
ارها استراتيجّية

معنى الحقيقّي، 
ّ
 إلى القول بالال

ٌ
التعاضدي ، محًوا الستراتيجّيات الّنّص املتخفية، بل هي في نظره، ميلة

، و على ذلك ننحن في حضرة تأويٍل 
ً
 و غنوصية

ً
تجعل الكثير من الّتفكيكّيين يلوون عنق الّنص هرمسة

ا ينب
ً
ًها من للّنّص ال استخداٍم  "إذ ا، باعتباره منّبِّ غي لنا أن نقيم الحدَّ ما بين استخدام الّنّص استخداًما ُحرًّ

، دون التباٍس نظرّي، تأسيُس 
ُ
غ خوم و حدها ُيسوَّ لِّ نّص مفتوح، و على هذه التُّ

منّبهات الّتخّيل، و بين تأوًّ

" نصُّ متعٍة  إمكانّية )متعة الّنّص(، على ما يدعوها بارث ـ و لإليضاح نقول: إّما أن
ّ
ا على أن نستخدم نصًّ

 " " أساُس استراتيجّيتِّ
ّ
 على أن

ً
رق حرّية

ُّ
ٌد ينظُر إلى تحفيز استخدام" بأكثرِّ الط بنفس"، أو أن يكون نصٌّ محدَّ

لِّ 
ا إلثباتنا، ننقوَل إّن مفهوم الّتأوُّ نُّ بضرورة أن نضع حدًّ

ّ
الخاّصة )و بالّتالي تأّول"(. و لكن يخالُجنا الظ

ف و استجابة القارئ الّنموذجّي، و بطبيعة الحال، يمكن أن يالزم
ّ
ةِّ املؤل وام جدٌل بين استراتيجيَّ " على الدَّ

ا.."
ً
ا، و خبيث

ًّ
ا، و شاذ َر، إلى القدرة على الّتطبيق، على جمالّيٍة في استحدام الّنُصوصِّ استخداًما حرًّ

ّ
 .10نتون

 ِّ
ّ
 استيعاُب مؤل

َ
 باعتبارهما نمطْين من أنماط على هذا تأسيًسا ال يمكننا البّتة

ّ
ف "إيكو" و قارئ"ِّ إال

، على اعتبار الّتضايف الحاصل بينهما، "وعلى جري العادة، نقد لب  إلايحاُء بوجود 11الاستراتيجية النصية

ل( متضايًفا مع إلايحاء بوجود شبح املتلّقي )أو املرَسل إلي"(" )أو املرسِّ
ّ

لذلك  ندرك ما يعني"  12شبح الباث

ا، والتي  "إيكو"   جماُع شروط الّنجاح أو الّسعادة التي ُوضعْت نصيًّ
َّ
حين يقول:"نالقارئ النموذجي إن هو إال

" الكامن" " الكاملِّ في مضمونِّ لِّ
وُّ
َ
َل الّنصُّ إلى تأ ستوفى في سبيل أْن ُيؤوَّ

ُ
 .13ينبغي أن ت

 
َ
فظ

ّ
 الل

ُ
ذي هو: "املقاصُد املتضّمنة

ّ
و هي في حالةِّ إلامكان، و ال نعني  من هنا يصيُر الّتعاضد الّنص يُّ ال

ا من أبعاد الّتأويل؛ وال يمكن الّتفكيُر في عملية الّتحيين  14ب" تفعيَل مقاصد الّتلّفظ الّتجريبّيِّ" بعدا إضانيًّ

 بمعرنة ذلك، حّتى تّتخذ شكل قصدية مبثوثة في امللفوظ بطريقة انتراضية،و مع ذلك نّّن 
ّ
كقصدية إال

َل الذي يبيّ 
ُّ
م "التشك

َ
ساؤلِّ العال

ّ
" يضع موضَع الت

ّ
ف الّنموذجيُّ رهٌن بالقرائن الّنصّية، غير أن

ّ
ُن علي" املؤل

 يكوُن رْهًنا 
ُ

رَسلِّ إلي"، و على ألارجح أمام الّنّص، و مسار الّتعاضدِّ ني" )بحي 
ُ
امَن وراء الّنّص، ووراء امل

َ
الك

ساؤل: "ماذا أريد أن أنعَل بهذا الّنّص"(على أّن مفهو 
ّ
، في تسمياٍت بالت

ً
م القارئ الّنموذجّي بات متَداَوال



 
 

ر، على سبيل املثال "بارث"
ُ
 1611مختلفة، ومع بعض الّتباُينات، و ضمن نظرّيات نصّية عديدة، انظ

. و قد يجد املرُء 1691، "آيزر" 1691، "كورتي" 1691، "ناندايك" 1691،1691"ريفاتير" 1691"لوثمان" 

 للغاية، لدى "واينرش"،  تحديداٍت غير مباشرة، و لكن
ً
و من مسألة الّتعضيد ينتهي إيكو 15"1691قّيمة

 سيميائّيا بارًزا، إذ يضطلع بما يمكن أن يضع" واحدا من أوائل الّسيميائّين.

 ـ خلفية إيكو السيميائية 

ذي تال 
ّ
" ليس يخرج عن الجيل ال

ّ
 بسيطة تروم موقعة الّنّص إلايكوّي ستفض ي إلى أن

ً
إّن محاولة

ال في كّل من "هيلمسليف" و"غريماص" و غيرهما، "نرد
ّ
ينان دي سوسير" و "شارل سنديرس بيرس" ممث

غة وحدها، 
ّ
ذين كان يرومون الوصول إلى أدوات علمية إجرائية تجعل املعنى مطلًقا من قيد الل

ّ
أولئك ال

 ال يمكُن تقييدها،ولذلك كانت القراءات
ٌ
متعّددة، أو أّنها على ألاكثر  باعتبار أّن ألانظمة السيميولوجّية كثيرة

 .
ً
 مواقَع كثيرة

ً
 تحديًدا مّتخذة

و لذلك ينتهي  "إيكو" إلى أّن املجهودات الرامية إلى حصر املعنى في علم يساعد التحكم في آليات 

فُ" كلٌّ من "سوسير" و "بيرس"، بل يرى أّن كّل املحاوالت التي  رمت  إلى 
ّ
الداللة ليس مقصورا على ما خل

ذي ُعرف عند أمثال إضفا
ّ
 للّتفكير الّسيميائي، ال

ٌ
ء طابع منطقي على الوجود دوانع، وشروط ابستيمولوجّية

ألابيقورّيين و الرواقّيين* وألارسطّيين والّتوماوّيين، و هذا ما حدا ب" لتركيز البح  على الخلفّيات الّتاريخّية 

ر إيكو كثيرا الادعاءات التي يطلقها البعض على للسيميائّية عند أمثال "توما إلاكوينّي"، و لهذا "ال يق

الدراسات الحديثة بوصفها بالعلمية، كي ترمي الدراسات القديمة بالالعلمية والضبابية والتهانت، 

نالدراسات الحديثة كذلك، خاصة في امليدان السيميائي تضع الباح  في إشكاليتين حينما يحاول الوعي 

ألاولى في التساؤل املشروع: هل يضم مصطلح "سيميائيات" علما قائما  بحدود ونواميس هذا العلم، تكمن

بذات"، يكتفي بمنهج متجانس وموضوع مخصص؟، أم ال يخرج هذا املصطلح من حقل متعدد ألابحاث، 

 16وحيز ملقاصد لم تتوحد بعد؟"

": و هذا ما يدنع "إيكو" إلى التفكير في ممارسة تنظيرّية لهذا الحقل القديم الجديد 
ّ
املتجّدد، نّن

"يستحيل القيام ببح  نظري مع انعدام الشجاعة القتراح نظرية ما، أي اقتراح نموذج أولي بمقدوره أن 

يكون دليل طريق في كنف الخطاب، وكل بح ، من جهة أخرى، البد أال يمتعض أصحاب" من إبداء 

 .17تناقضات" الخاصة ...."

  
ً
 الثقانية سبيال

ُ
رح ومن ثّمة تصيُر املواضعة

ّ
ٍة تتجاوُز الط

ّ
 و سبًبا لنشوء نظام أو أنظمة دال

تي: "ترمي إحدى الفرضيات التي تقوم عليها السيميائية حاليا، إلى أن 
ّ
السوسيري إلى ما هو أبعُد، نهي تلك ال

كل سيرورة من التواصل، بأن ألادلة تنتج بطريقة حدسية، وبمشاركات عفوية واتصاالت روحية صرف، 

 . 18اجتماعية، نّننا نقر بأن السيميائية ال معنى لوجودها" خارج كل وساطة

 إيكو و بيرس: 

الت كثيرة، أهّمها:     
ّ
ى في أبعاد وتمث

ّ
ى، يتجل

ّ
" حين يتجل

ّ
 يستعين إيكو ببيرس ليطرح نظرت" للّتأويل، و إن

ُل 
ّ
مث

ّ
 : يّ اللالّد الت

  ف"يإذ يبدأ بيرس أساس" الّداللّي من الّدليل  بتعر 
ً
ني ":قائال

ّ
" ف الدليل أعرّ إن

ّ
ش يء  هُ دُ يحّدِّ ش يء على أن

يء آلاخر آخر، أطلق
ّ

وضوع، وهذا املوضوع في حد ذات" يساعد على تحديد ألاثر امل :حصطال ا على هذا الش 

ل " :الواقع على ذات ما، نأطلق على هذا ألاثر مصطلح  .19مؤوَّ

ُل  سيميائية "بيرس"ن حاوِّ
ُ
، غير أّنها ابستمولوجيا جديدة، تّتكئ أن تكون ضرًبا من الابستيمولوجيا ت

على الطابع التواصلّي، باعتباره منطلًقا للّدراسة، و علي" نّّن سيميائية "بيرس" كما يرى "دولودال"، تعتبر 



 
 

ة حبلى بداللة في اتجاهات مختلفة، 
ّ
الّسميولوجيا تواصلّية، ال يمكن نهمها خارج املقاربة الداللية ناألدل

 .20ي وما هو أمارة  وما هو رمز ، و غير ذلكنمنها ما هو أيقون

 مكمنها 
ٌ
ة واحدة

ّ
 ألاونر، و لعّل العل

ّ
و ألهمّيتها أخذ "إيكو" من املنظومة املعرنية البيرسّية الحظ

ق بالّدليل، خصوًصا حال منآه عن الّدليل 
ّ
الطابع الانفتاحي الذي تتميز ب" آراء"بيرس" خاصة في ما يتعل

سانّي ،مذ تلك التّ 
ّ
تي تشمل ألايقونة  حّوالت العالمّية للقّديس أوغسطينالل

ّ
ارتفاًعا إلى ألانساق ألاخرى ال

 السوسيرّية 
ُ
هنية متعددة، لتصير العالقة الاعتباطّية

ّ
والرمز وألامارة، نتتظانر العوامل الواقعية و الذ

 إلى العالقات السبببيّ 
ً
 .21ة والتماثلية والاقتضائية، و غيرهامَتجاوَزة

تي 
ّ
ة ال

ّ
ل هو الّسبيل الكافي لإلجابة عن  سؤال الّدليل احتواًء لكّل ألادل يرى  إيكو أّن مفهوم مؤوَّ

م، و هو ما يطلق علي" بيرس "املوضوع الدينامّي" ، 
َ
ا من هذا يقّر  و تكشف الّرؤية الجاّدة لتجربة العال

ً
انطالق

ذي  "إيكو" للّنظرّية البيرسّية قدرتها على التفريق املنهجيّ 
ّ
الضمنّي بين موضوع الّدليل )أّي دليل( واملوضوع ال

ا من مقولة الانفتاح  في سيرورة سيميوزيس "بيرس"، و على ذلك، 
ً
 في حد ذات"،انطالق

ً
يكون ني" الدليل دليال

"نّن الاعتماد على الجانب القصدي في دراسة الظواهر الداللية و السيرورات الثقانية والتواصلية، ال 

إلغاء البعد املاصدقي، املساعد على نهم الكيفية التي تنفتح وتتسع بها التحويالت في املستوى  يمنعنا من

 .الداللي

 نالقصدية تعد مطيّ  
ً
منهجية ولحظة هرمية لسيرورة داللية من طبيعة حية، تتجاوز البنية  ة

، إنشاء نظرية للداللة على الداللية القارة في الدراسات الجاهزة والتحليالت السائدة: " إن" من املمكن إذا

القواعد الداللية من طبيعة قصدية خالصة. وال أملح في كل هذا بأن علم الداللة املاصدقي يعد مفرغا من 

كل وظيفة: بالعكس، نهو يتحكم في العالقات املتواجدة بين وظائف ألادلة والحالة التي يقوم عليها العالم، 

ولكن أكرر، بأن" ال يمكننا بناء علم للداللة املاصدقي إال ألننا نقر حينما نستعمل ألادلة لتعيين ش يء ما. 

، أي عبارة عن شفرة أو نظام من الشفرات"
ًّ
ا مستقال  .  22بوجود علم ممكن للداللة القصدي، يعد بناًء ثقانيًّ

" "ُ
ّ
ة، خاصة في نهم طبيعة هذه القصدية، نعندما تفحص الذخيرة املعجمية البيرسي يتعّمقال يفتأ إيكو إن

، le fondementما تعلق باملاثول )الدليل( واملوضوع )الدينامي واملباشر والنهائي( والداللة واملؤول والعماد 

و لذلك ليس يتوقف "إيكو" عن  ،الحظ بأن تمفصالت السيميوزيس من طبيعة منطقية اقتضائية صرف

ذو طابع انفتاحّي نفي ضوء املعنى الذي استنطاق الطابع املنطقي املتواري في السيميوزيس البيرسية، نهو 

 
ً
، خاسئة

ً
أواله بيرس ملفهوم السيميوزيس تكون أيُّ محاولة للقيام بجمع للبناءات امليتاسيميائية ناشلة

 .23"خائبة، ما دامت السيميوزيس نسيًجا من ألادلة التي تحيل على أدلة أخرى بطريقة تراجعية غير منتهية

يقترح بيرس ما يسّمي" املوسوعّية للّداللة على انفتاح الّسيميوزيس إذ  وفي إطار الّداللة والحدود،

يصير لدى  "إيكو" الشرط املهّم لفهم العالم و الضامن لتحديد أّي شفرة ثقانية في أّي زمان ومكان، لكّن" 

" نسيٌج من أنظمة سيميائية
ّ
نهائّي ،إن

ّ
تستمّد مشروعيتها خالل حيز ثقافي تحكم"  ليس الانفتاح الّدريدّي الال

تي يسمها  إيكو بــ "عالم الخطاب".
ّ
 املواضعة التواصلية، ال

 :   مقوالت انفتاح السيميوزيس

أرثوذوكّسية، إذ حمة طروحات بنيوّية و تأويلّية و إّن الحدي  عن اهتمام "إيكو" البيرس ّي، قد ظهر في ز 

ذي ال كانت مقوالت  نهم العالم و محاوالت ت
ّ
سييج" ضمن قوالب مغلقة ودراسات محايثٍة، هو الّصوت ال

يعلو علي" صوٌت. و لذلك كانت مقولة الّسيميوزيس، و انفتاح" البديل املنهجّي لكّل هذه الّتوّجهات و 

انية 
ّ
رنتين، ترى ألاولى الانغالق الكلّي، و ترى الث

ّ
املنهجّيات، إذ وقعت مقولة الّسيميوزيس بين نظرتين متط

ًعا لكل محاولة  نهائّي املطلق، و لذلك "كّرس إيكو جهودا كبيرة كي يتخذ منهجا وسطيا، يكون رادِّ
ّ
الانفتاح الال

متطرنة تروم غلق املعنى وخندقت" في مقوالت أو نتح تأويالت على مصراعيها. اتخذ هذا الردع جانبا 



 
 

ا ية وال مبسترة أل صحيحة كاملة، غير تلفيق تصويبيا؛ باقتراح قراءة نكار بيرس في هذا امليدان، وجانبا تنظيريًّ

طال الاقتراحات املنهجية لقراءة النصوص والعالم قراءة يفرضها عالم الخطاب، وجانبا حجاجيا المس 

 . 24الردود على التفكيكيين الذين حاولوا قراءة بيرس قراءة هالمية"

ة ُيفض ي إلى الانفتاح،و لقد كان "إيكو" يقول بهذا الّرأي غير غانل عن أّن استعمال ألا 
ّ
الغنى غنى و  دل

ل البديل  تي باستطاعتها إنشاء املؤوَّ
ّ
هنّية ال

ّ
غوّي، و سيادة ألايقونة الذ

ّ
الّدالالت، و لكن في انحسار الّدليل الل

ا عقلّيا، و سيصير كّل ذل  ميتانزيقّيا أنطولوجيًّ
ً
تي تجد لها مقابال

ّ
ا من مقولة الانفتاح ال

ً
ك عن الّدليل؛ انطالق

ذي نستوضح 
ّ
ممكًنا متى وضعنا أيدينا على املؤّوالت البيرسّية املتعّددة،و إن كان أهّمها املؤّول الّنهائّي ال

ُل بها الّدليُل نفس" كعالقة مع موضوع"، و هنا تستحيُل الحياة العقلية كأّنها 
ّ
تي يمث

ّ
 ال

َ
ريقة

ّ
 والط

َ
خالل" آلالّية

 سيميائية ثرية ، تبتدئ من املؤّو 
ً
الت ألاولى ذات البعد املنطقي، ونق صيغة الاقتضاءات الحاصلة سلسلة

صٍة إلى املؤّول الّنهائّي 
ّ
 . 25بين املؤول املباشر، والدينامي، لتصل عبر حلوٍل متمل

 في منظومة "بيرس" "و 
ً
ذي Peirceعلى ذلك نّّن ألاعراف والعادات ستكون حاضرة

ّ
"، ضماًنا للمسار ال

ا ،وهو عالم الخطاب، و في ال يمكن بحاٍل أن يخرج عّما 
ً
تتواضُع علي" الجماعة التواصلية بالعادة معرون

ذلك يقول "دولودال": "يعتبر مصطلح املؤول املنطقي صورة أخرى للمؤول النهائي...يمكن مقاربت" على أساس 

شروطا العادة التي كرس بيرس عدة صفحات للبرهنة عليها منطقيا، البد أن يكون املؤول املنطقي شامال وم

 .26ونهائيا"

 املشروع الجمالّي:

من كّل ما سبق نصل إلى الخطاب الجمالّي متّرسين بجملة من املصطلحات أهّمها عالم الخطاب، و  

 الوصول إلى الخطاب أو الّرسالة الجمالّية، الخطاب املمكن، و عدد من املؤّوالت
ّ
، و لم يكن الهدف إال

ذي و ثانيهما الحقل أو الّسياالعتبارين اثنين، أّولهما أّن الخطاب الجمالّي أنسب أنواع الخطاب تأويلّية، 
ّ
ق ال

 للمدرسة الّتوماوّية، و ن
ً
حاول رصد صلٍة ينتمي إلي" إيكو، و لفرط تركيز "إيكو" على الانتساب نجعل" سليال

الّسياقّية و امليدانّية بـ "كروتش""، و إن كان "إيكو" قد ها أال و هي الّصلة الجغرانّية و وثيقة كثيًرا ما يشير إلي

غير أّن ما يعيب" إيكو "على النقاد الجماليين في ميدان ألادوات إلاجرائّية، والهّم السيميائّي " تجاوزه

، اهتمامهم البالغ بتفسير ألاعمال الجمالية كآثار سببتها صور الرومانسيين عموما، وكروتش" خصوصا

واستعارات، وإغفالهم الكبير ملحاولة تعريف طبيعة هذه ألاعمال في حد ذاتها، ولتعويض هذا النقص، حاول 

مرات عديدة أن يستثمر استثمارا مبدئيا مقوالت لغوية، خاصة تلك التي نجدها عند جاكبسون. نهذا 

نا اللساني الكب
ّ
ير حاول أن يبين بان الدورة التواصلية تنبني على عدة عناصر، لو أخذنا منها الرسالة نّن

سنعرف بأن كل تلفظ يحتوي ال محالة على عدة عناصر، لو أخذنا منها الرسالة نّننا سنعرف بأّن كّل تلّفظ 

و قد يكفي  .27"ية وجماليةيحتوي ال محالة على عدة وظائف: مرجعية وانفعالية وطلبية وتنبيهية وميتالسان

أن يوظف ألاسلوبّيون مقولة الانزياح التي يرام منها الاستقرار  للتعبير عن الخصوصية في الوظيفة ألاخيرة،

 .28على أن كل نص جمالي ال بد أن يفهم كاختراق ملعيار سابق"

رح ألاسلوبي تماًما، غير أّن الهّم هّم سيميائّي "إيكو" يكاد و 
ّ
في مقابل هّم أسلوبّي ل"  يّتفق مع هذا الط

 
ً
، إذ في مقولة الانزياح تحضر البنية الغامضة معادال

ً
مكانت"، و لذلك يحضر املصطلح السيميائّي مقابال

ا يملي" الّتخّصص، و مصطلح اللهاج  فرة، ما دام idioleeteموضوعيًّ
ّ

 للقول، أو الش
ً
)اللغة الفردية(، مقابال

: "نقصد باللهجة الفردية كل شفرة خاصة ونردية ملتكلم الانتماء املدرس ّي يرتّد لنظرّية ا
ً
لتلّقي، و يعرن" قائال

 .29معين"



 
 

يكون الهدف من البح  السيميائي حينئٍذ التعّرف على تلك املواضعات املبرمجة للمستويات و   

، ما املتعّددة املختلفة، وتحليل الكيفية التي ينعتق بها إلاخبار للكشف عن ألانساق الجمالّية والبويطيقّية

 ، و هو ما يحاول "إيكو" إثبات" في أعمال "جيمس جويس"، و غيره.دامت هنا استعماالت ال معانَي 

ذي يضيف ويمأل، ويؤث  النص،هو  ناملتلقي
ّ
" يعيد تشفير الرسالة الجمالّية و  ال

ّ
يسّد نجوات" أْي أن

عب، لكّن" ليس لعًبا دري
ّ
ا عند "إيكو" ما دام الّسؤاُل هو سؤاَل لتستعّد لقراءة ألاخرى، ضمن تقنية الل ديًّ

 القصدّيات الفينومينولوجّية و الّتأويلّية ـ على حّد تعبير ألامريكّي "ستانلي نيش" ـ.

على ذلك نّّن "سيميائية إيكو" ال ترمي إلى إرساء قواعد عامة للنقد ألادبي، نطرقها إلى مستويات 

قاربة كاملة، بالبح  في خصائص" والتعرف على قوانين الرسالة املختلفة نهي تقارب النص ألادبي م

رهينّية والاختراق
ّ
نحص التناسب املوجود في إلى على ذلك تصبو سيميائية إيكو ألادبية و  ألاسلوبّية؛ات الت

من ثّمة "نفهم من كل هذا بأن ، و مختلف مستويات ألاثر الفنّي، واقتراح منهج لدراسة كل واحدة منها

ية نوعا ما، ألنها ال تقترح منهجية شاملة باملفهوم املوضوعي الديكارتي أو املفهوم الوضعي منهجية إيكو هالم

املستمد من منطق العلوم الدقيقة أو الصحيحة. ال تطابق بين النظرية واملمارسة في الدرس ألادبي عند 

 . 30ية او بنية مطلقة"إيكو، ألن" مع انعدام مستوى واحد للشفرة ال يمكن بتاتا التفكير في مقاربة متعال

ذي 
ّ
ي ال

ّ
ا من كّل هذا ننتهي إلى أّن الحدي  عن تجربة "إيكو" نظرية مترامية يحكمها التشظ

ً
انطالق

 
ُ
قانة

ّ
الت املتعّددة للّرسالة الجمالّية، ضمن مقولتي الّنّص/ الخطاب،  ولذلك تصير الث

ّ
تملي" التمث

اصرة و لذلك "يقّر إيكو بأن" مشاكس ال يخرج من كون" املوسوعية واجبة للدخول إلى عمق هذه الّتجربة املع

متطفال نقط على علوم وننون شتى، نعم هذا صحيح، نعند قراءت" ملقاربات" السردية ال نجدها بالعمق 

نفس" الذي قننت" أعمال غريماص أو جينيت، وعند قراءتنا لنظريت" في التأويل ال يمكن مقارنتها من حي  

ياوص، ولكن ما يفرق بين إيكو وهؤالء، ال يكمن نقط في درجة ومستوى الاختصاص،  العمق بنظرية إيزر أو 

ختص في مجال ما ال يعني ان ذلك املجال يتوقف عند ذلك أبل في درجة املوسوعية والشمولية كذلك، نأن 

هذا و رة، الطابع الشمولي املوسوعي مرحلة ثانية يستدعيها البح  بالضرو  إنكار أّن  حٌد أالحد، وال يستطيع 

 .l'interdisciplinarité "31ما يعكس آلان ميل الكثير من علماء الايبيستمولوجيا إلى تداخل الحقول العلمية: 

ن وجهة نظر "أمبرتو إيكو"،  ذو   نهم الرسالة الجمالّية إلايكوّية، إذ النص الجمالّي مِّ
ً
و لذلك ليس سهال

 
ً
 و نعال

ً
ن كون" قوال ا مِّ

ً
ا، ال يمكن أن ُيتنّبأ بتأويالت"، و باألحرى إلاحاطة بما  خصائص تداولّية، انطالق تواصليًّ

نهائّية، و لكن بقاًء في حدود الّتأويل و إلامكان.
ّ
 يمكن أن يقتضي" من تأويالت، ليس انتصاًرا لال

 التأويل بين إيكو وياوس: 

الذي يبح  "ليس يختلف الّتأويلّيون في أّن الّنّص كوٌن مفتوح، باعتبار سعة العبارة و إيهامها، غير أّن 

سق 
ّ
في النسق الّتأويلّي القرائّيِّ الّنظرّي الذي شيده ياوس ، سيلمح اقتراًبا، وابتعاًدا، و نروقا شاسعة مع الن

كان مبلغ غاية "ياوس" محاولة إيجاد قوانين تحكم الذي بلور "أمبرتو إيكو" أسس"، في وقٍت واحد ، نلقد 

عملية التلقي، باعتباره تجربة،  وبوصف" انصهاًرا ألنقي القارئ والنص في كنف التاريخ العام، سعًيا إلى 

ع" الخاّص بجمهور الّنّص ألاّول،ونق دراسة 
ّ
ا مّما سّماُه "أنق الّتوق

ً
، انطالق تأسيس درٍس تاريخّي أدبّيٍ

ُن القارئ الّنموذجّي من تحديد قيم الّنّص الجمالّيةتعاقبية وتز 
ّ
، و حين نّتج" صوب "إيكو" ال 32امنية، تمك

 من قبيل البح  عن جذور الّتأويلّية في نصوص 
ّ
نكاُد نظفر بتفكيٍر يتعّرض للبعد التاريخي في منظومت"،إال

نّّن شغل "إيكو" يراهن على البح  في  إلاكوينّي، أو القّديس، أو الّرواقّيين و ألابيقورّيين قبلهما، و علي"



 
 

الطريقة التي يعضد بها القارئ نراغات النص ونجوات"، ضمن إطار نسقي مرجعي، ال يخرج عّما يسمي" 

 في أبعدِّ مًدى. 1عالم الخطاب، و خطاب املمكن، والنظام الّسيميائي التواصلي الثقافي

" إذا كانت نظرّية "ياوس" أك
ّ
ثر إلحاًحا و تحديًدا، نّّنها تفتقد إلى كثير من و يمكن أن ننتهي إلى أن

سق املرجعي  "النسق الثقافي"املفاهيم إلاجرائّية إلايكوّية، و منها ـ على وج" الّتحديدـ مفهوم 
ّ
الذي يحدد الن

رح: 
ّ
ا، يدنع "إيكو" إلى القول إّن هذا الط ألنق الانتظار، و كذا مفهوم املوسوعة، الذي يتخذ بعدا جدليًّ

مفهوم املوسوعة كنظام داللي شامل، أّما عن الفكرة السائدة عن الشفرات، نهي كثيرة في أكثر  من  "يصحح

النظريات السيميائية، و هي أن تكون عبارة عن نظام بسيط من العالقات املتواجدة بين كلمة، و أخرى 

ت" ألن" في تغير دائم، وتتدخل الشامل في كليّ  ونظام قار وجاف، في حين ال يمكننا البتة تجسيد النسق الداللي

قافي املرجعي الذي يملي" تفعيل البنى  33في تحديد هذا التغير الحياة الّسيميائية في حّد ذاتها"
ّ
سق الث

ّ
أي الن

تي يصاغ بها ألاثر الفنّي املفتوح
ّ
غة ال

ّ
ّيِّ بنسق القواعد املونور في الل

ّ
ي الخط

ّ
، املعارضة لذلك الّتجل

ُ
 .2"الخطابّية

 النص الجمالي بين تأويلية إيكو و و قراءة أيزر: 

ال يجوز عقد مقارنة بين  ما أرس ى أسس" "أمبرتو إيكو" ، و ما حاول "ولفغانغ أيزر" التنظير ل" ونق قد 

 من جهة الانتماء املشروعّي الكبير للّتأويلّية املعاصرة،و إن كان املهتّم 
ّ
رؤية مدرسّية كونستانسّية ، إال

يكو" يعي خطورة طاقة تكتب في الفلسفة واللسانيات والتاريخ والسياسة وألادب وألانثروبولوجيا بمشروع " إ

والسينما وإلاعالم والتقنية والّسيميائّية والرحالت واملوسيقي والفنون التشكيلية، و يدرك مع" العمق الكبير 

ى ذلك في كثرة 
ّ
ذي أبداه "أيزر"و هو يكّرس حيات" ملشروع واحد تجل

ّ
د التجريدات، وتتبعا ال املصطلحات و تعدُّ

 في النصوص ألادبية. ةعميقا لتجربة القراءة وسيروراتها املعقد

 في مصطلحات يترّدد بعضها، و صدى بعضها آلاخر في كتابات 
ً
 تجعل املقارنة ممكنة

ً
و إّن قراءة عابرة

 الّرجلين، أهّمها:

 مفهوم القارئ:  

يتحّدث "أيزر" في سياق الحدي  عن نظرّية القراءة عن أنماط القّراء، نحسب رأي" يتعّدد القّراُء 

:"إّن عدًدا كبيًرا من نماذج الُقّراء 
ً
باختالف طرائق ولوج الّنّص، أو الّتعاطي مع"، و لذلك يصّرح قائال

تأثيراتِّ ألادب أو الّتجاوب مع"، و  املختلفين ُيستحضروَن هنا عندما ُيصدر الّناقد ألادبيُّ أحكاًما حول 

جاوبات أم بالّتأثير  ى هنا أيًضا مقولتان اثنتان تبًعا ملا إذا كان الّناقد يهتّم بتاريخ التَّ
ّ
عموًما تتجل

ذي نعرن" من خالل ردود أنعال" 
ّ
حتمل للّنّص ألادبّي. هناك في املقام ألاّول القارئ "الحقيقّي" ال

ُ
امل

قة، و هناك في ا
ّ
 علي" كلُّ تحيينات املوث

َ
سقط

ُ
ذي يمكن أن ت

ّ
اني القارئ "الانتراض ّي"، و هو ال

ّ
ملقام الث

انية إلى ما ُيدعى بالقارئ "املثالّي"، ثّم القارئ املعاصر. و ال 
ّ
 ما تتفّرع املقولة الث

ً
الّنّص املمكنة، و عادة

ا، بينما القارئ املعاص ر يصعب تكييُف" لشكل من يمكن القوُل بأّن القارئ املثالّي يوجد موضوعيًّ

غم من ذلك، ال أحد ينفي أّن هناك كائًنا كهذا  " موجود بدون شّك، وبالرُّ
ّ
أشكال الّتعميم، ُرغم أن

ا أيًضا" ا مثاليًّ
ً
ى قارئ  34ُيسّمى القارئ املعاصر، و رّبما كائًنا آخَر يسمَّ

نّية بتاريخ الاستقبال، و آلّيات" نعملّية التركيز على القارئ املعاصر مثال ، تحيلنا على الدراسات املع

 الّراهنة و الجديدة، من قبل جمهوره املعتاد أو الجديد.

و لكن مقولة القارئْين املثالّي و املعاصر ال تلب  أن تتالش ى، و يصدر طابعها السلبي جّراء التركيز 

" وج
ّ
هما قارئ جديٌد أال و هو القارئ الضمني، غير أن

ّ
ديد، و لذلك يحّل محل

ّ
ب أن نشير إلى أّن "أيزر" الش

                                                 
1
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 :
ً
تي اضطلع بها غيره، رغبة في تطوير نئة جديدة منهم، و لذلك يصّرح قائال

ّ
يعّرج على بعض أسماء القّراء ال

الحظ 
ُ
 في إلانالت من هذه ألاصناف الّتقليدّية للقّراء ـ ملا لها أساًسا من دور تقليدّي ـ يمكن أن ت

َ
"إّن الّرغبة

تي جرت سابقا لتطوير نئات جديدة من القّراء بصفتها مفاهيَم استكشانّية. سلًفا في مختلف املحاو 
ّ
الت ال

 ملجاالت معينة من املناقشة: هناك القارئ ألاعلى 
ً
ا معّينة من القّراء مالئَمة

ً
ويقّدم الّنقد ألادبّي الحاليُّ أصنان

Super reader  خَبر
ُ
 Intended readerارئ املقصود )نيش( والق Informed reader)ريفاتير(، و القارئ امل

)وولف(، على سبيل املثال نقط، و كلُّ واحٍد من هذه الّنماذج يحمل مع" مصطلحاٍت خاّصة ب"، و بالّرغم 

، نهم مستخلصون من مجموعات 
ً
، وقبل كّل ش يء تركيباٍت استكشانّية

ً
من أّن هؤالء القّراء ُيعتبرون أّوال

ذين
ّ
يصير )أي مصطلح القارئ( "نظاما و مع هذا ، 35" لهم وجوٌد نعليٌّ  معّينة من القّراء الحقيقّيين ال

 مرجعيا" للّنّص، نتاج عملية البناء التي يفترضها هذا النص نفس". 

 
ً
نص ي  -نـ " القارئ الضمني عبارة عن مفهوم يموضع القارئ في مواجهة النص في إطار تأثيري ومثال

 36عندما تصبح عملية الفهم عبارة عن نعل"

ا من ذلك، أّن دور القارئ ال يمكن أن يخرج عن إطار البنية الّنصّية، مادامت 
ً
و يرى "أيزر"، انطالق

بنية النص وبنية الفعل ملتحمتين التحاما حميميا، مما يحمل سمة أخرى للقارئ الضمني، يجعل" ال يعرف 

تقبل لعب الدور املنوط كتجريد ما للقارئ الواقعي، ولكن، شرط لعملية ضغط يعيشها القارئ حينما ي

ا ما كان وكيف ما يمكن أن يكون، ُيسند ل" دائًما دوٌر خاصٌّ يقوم ب"، و  بالنص، "إّن القارئ الحقيقّي، أيًّ

ذي ُيكّوِّن مفهوم القارئ الّضمنّي، 
ّ
: دور نهذا الّدوُر هو ال ان و مترابطان لهذا املفهومِّ هناك مظهران أساسيَّ

 .37لقارئ كفعل ُمبنَين"القارئ كبنية نصّية، و دور ا

 مركزّية ، إذ هو من حي  الاقتراُب أنٌق مفهوميٌّ تنصهر 
ً
و بالّتالي نّّن للقارئ الضمني عند "أيزر" وظيفة

تي تحيط بالّنّص، و تنساب خاللُ"، ن
ّ
إذن نموذٌج متعاٍل هو عنده تلك الّتحيينات الّتاريخّية والفردّية ال

ي بها يسطيُع الّنّص إنتاج ألاثر، وتوليد املعنى مادامت هناك بنيتان: منشوٌد، يبين حال حضوره الكيفية الت

 بنّية النص/بينة الفعل أو الحدث.

 تعاضدّية، تسهم في تحيين حِّ 
ً
النص التعبيرية، إذ هو تبيان  لِّ يَ أّما  قارئ "إيكو" الّنموذُج نّّن ل" وظيفة

فرات املبثوث
ّ

ة خالل ثنايا النص، نـ "إيكو"، حريص ونق و شرح و إيضاح لدور هذا القارئ في حضور  الش

قانّية على عدم  إلغاء ألانظمة املرجعّية التي تستند عليها النصوص، لهذا نهو 
ّ
تواصلّيت" السيميائّية الث

 .38الحامل لكفاءات موسوعية يعطي للقارئ دور العامل

املسكوتات، التي يتوجب  مّما سبق يحاول "إيكو" الانطالق من قناعات ترى في النص زخًما كبيًرا منو 

تحيا من قيمة على القارئ ملء نراغاتها، واستنطاق مكنوناتها، باعتبار أّن النص آلة كسولة )أو مقتصدة(، 

تي يكون املتلّقي قد أدخلها إلى الّنّص 
ّ
 .39املعنى الّزائدة ال

  هنا ينخرط "إيكو"مع
ً
ا، ، و غيره ـ ضمن نظرّيات القراءة ـ في حقل الّرهان على القارئ ناعال مثّوًرا، إيجابيًّ

ا لتلك آلالة الكسولة، ال مجّرد متلّق سلبّي مستهلك. و هو ال يبتعد عّما حاول "أيزر" الوصول إلي" في 
ً
ط

ّ
منش

يائّي متراٍم، و آخر ال يعدو عملية خلق املعنى داخل النصوص. أّما الاختالف بينهما نحاصل في توج" سيم

 يحاول إرساء نظرّية للتلّقي و القراءة.

 جَدُل الُعُبور من الانفتاح إلى الحدود: 

تناهي، يقول "أمبرتو إيكو": "أصدر   
ّ
ذي يرمي إلى الحدي  عن مقولتي الّتناهي و الال

ّ
في الّسياق ال

ا بعنوان "زمن القارئ"،   1699كاستيي" سنة  كتبت "العمل املفتوح" و لقد  1611و في سنة كتاًبا تنّبؤيًّ

  .40دانعُت في هذا الكتاب عن الّدور الفّعال للمؤّول في عملّية قراءة الّنصوص ذات الّصبغة الجمالّية "



 
 

ا عن الانفتاح و 
ً
 حديث

ّ
تناهي، و لم يكن إال

ّ
ا عن الّتناهي و الال

ً
 حديث

ّ
لم يكن حدي  "إيكو" عن املؤّول إال

علي" انتصر ملقولة الانفتاح و الّتعدد، إذ يحضر "بيرس" و يغيب "دي سوسير" و على ذلك تصير الانغالق، و 

ا مفتوًحا عالقة إلانسان   بالحياة باعتبارها نصًّ
ً
 حقيقّية معيشة

ً
، يحكمها ـ إذا  و تجربة

ً
عالقاٍت متعّددة

ّمة يصير "هرمس" سبًبا للخروج من ، و من ثمبدأ عدم التناقض مع وجود النهائّية القراءة أسعفنا الّتدليُل ـ

  الّضيق إلى الّسعة، غير أّن الهرمسّية لن تسطيع الاضطالَع بالفعالّية و الانفتاح ألانقّي،
ّ
و الانفتاح ألانقّي،إال

ص و  " Le gnos باتحادها مع الغنوص "
ّ
، و من ثّمة للّتعبير  L’expérienceجديدة للّتجربة رؤية كمخل

L’expression ّد تعبير "ديلتاي".ـ على ح 

 على الكثير من الّتفكير في  خاتمة:
ُ

ًدا، يبع  ا متجّدِّ
ً
 عّما أّسس" "أمبرتو إيكو" حديث

ُ
يظلُّ الحدي 

ما هو مرتدٌّ لتعّدد مشارب إيكو الفلسفّية 
ّ
دات القراءة، وهذا إن الّتأسيس لخطاٍب أدبّي واعٍد تحكم" تعدُّ

دة ا فات" مترامية ألاطراف، ومتعّدِّ
ّ
" من دي سوسير ألانطولوجّية الجمالّية خالل مؤل  إلى نهلِّ

ً
لجوانب، إضانة

وشارل ساندرس بيرس، إذ توّسطُهما، لنفهم في ألاخير أّن من إيجابّيات الّنظرّية إلايكوّية أّنها نظرّية تحاول 

ى عند الاستيطيقا، 
َّ
الّتأسيس ملشروع يبدأ من الّسيميوطيقا ويمّر عبر الهيرمينوطيقا وينتهي أو يتبلوُر ويتجل

ف" الكبير "حدود الّتأويل"وأنا في هذ
َّ
كأُت علي" كثيًرا خالل إلاحاالت  ا مديٌن لوحيد بن بوعزيز خالل مؤل

ّ
إذ ات

ذين نهموا طروحات "إيكو" نهًما عربّيا.
ّ
" من أنضلِّ ال

ّ
نا والّتوّجهات والاصطالحات، باعتباٍر مّني أن

ّ
نقول  إن

 إلى ما سبق ـ
ً
ات مع املوضوع "مشروٌع نينومينولوجّي، ال تلتقي ني في ألاخير إّن املشروع الّتأويلّي ـ إضانة

ّ
 الذ

ى وحيٍد ألّيٍ ، بل يحدث تذاوٌت ينتج نعٌل هيرمينوطيقّي، نحسب
ً
ُر ُمعط

ّ
 تون

ّ
وليس ينبغي بعد ذلك إال

 تقوُم معها بتجريد "ألانا" من 
ُ

نينومينولوجيا هرمينوطيقية و هو أن تعمل على تجذير نكرة القصدية حي 

الذي كانت تمارس"، بوجود دازايٍن متناٍه يحاول الالتفاف حول معًنى متأّبٍ على الوصول إال دْور الذات 

ارح و املفّسر، و ارتفعت بذلك مسؤولّيات" حيال 
ّ

املآل، ومّما سبق يتضح أّن املتلّقي قد انتقل من دور الش

" مجّرَد تلميع للّنّص وإظهار 
ُ
لبريق"، و إزالة ملا ب" من غموض، بل  العملية الّتأويلّية للّنّص، إذ لم يعد عمل

اهرة و الخفّية بوضع)نهم/ داللة(، ما دمنا مع 
ّ
تعّداه إلى البح  عن الّدالالت املمكنة، و تفتيق للعالمات الظ

 " ومفهوم "ألاثر املفتوح".، أو البنية الغائبةمفهوم "الانفتاح" و مفهوم "البناء الغائب

 

 :مصادر املحاضرة ومراجُعها
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ou non-existante, mais jamais les deux à la fois. Ce qui est nié par le sujet parlant, ce qui est réfuté par lui, 

constitue 1' « origine » de sa parole (puisque le nié est à l'origine de la différenciation, donc de l'acte de la 

signification), mais ne peut participer à la parole que comme exclu d'elle, essentiellement autre par rapport à elle 
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