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  وتعّدد المعنی  الّتأویل السیمیائي للّنصوص 

 

 
 

 ملّخص: 

اإلنتاج األد�ّي، و�ما أّن رها��ا  فتحت السيميائّية أمام الباحث�ن املنشغل�ن ��ا آفاقا جديدة �� الّتعامل مع  

األول هو املع�ى، ذلك أّ��ا بحث �� املع�ى وعن املع�ى، فإّ��ا سعت إ�� إقامة نظرّ�ات �ع�ى بھ �� املقام األّول،  

 Charles Sandersونظرت إ�� الّنصوص ع�� أّ��ا إجراء دال�ّ� يحكمھ ما أطلق عليھ "شارل ساندرس بورس" (

Peirce) السيميوز (emiosSالّتأو�ل    ) أي الس��ورة ال�ي تنتج وفقها الّدالالت. من هنا، جاء بحثنا املوسوم بـ"

السيميائي للّنصوص و�عّدد املع�ى" لينظر �� تأو�ل اإلنتاج األد�ي سيميائّيا وتفج�� الّدالالت فيھ. تفج�� ال  

  �� أثارت  ��ائّيتھ  وال  املع�ى  �عّدد  فكرة  و�ّن  الالمتناهية.  الّداللّية  س��ورتھ  للنّص  يمنح  مؤّول  ع��   
ّ
إال يتّم 

الوقوف عند داللة محّددة ال تأو�الت تنساب دون قيود، جدال كب��ا  عالق��ا بتأو�ل النصوص، الذي يف��ض  

 ب�ن النّقاد. وهذه املسألة �� مدار بحثنا وهدفھ �� آن معا. 

 مع�ى- الّنّص  -سيميوز   –تأو�ل  –سيميائّية ال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 

Semiotic has offred new horizon to researchers concerning literary production. As its first 

priority is sense and meaning, that explains Simiotics permanent searches in meaning and for 

meaning. Semiotic comes  to establish theories concerned in sense in the first place. And 

turned texts as a semantic procedure ruled by that Charles Sanders Peirce called it SEMIOS, 

that is the process by which semantic are produced. From here our research, which is marked 

by «The semiotic interpretation of texts and multiplicity meaning» come to consider the 

semantic interpretation of literary production and the extraction of semantic in it, an extraction 

that can only take place through an interpreter that gives the text its endless semantic process. 

And the idea of the multiplicity of meaning and its infinity aroused in its relation with the 

interpretation of tests that is supposed to stand at a specific significance, no interpretations 

flowing without restrictions, and great debate among critics, and this issue is the field of our 

research and its goal as well. 

Keywords: Semiotic- interpretation –semios-text- meaning 
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 مقّدمة:  -1

وفهمھ،   قراءتھ  و�طرق  بالّنص  االهتمام  إ��  األخ��ة  السنوات   �� الّنقدّية  والبحوث  الّدراسات  جهت 
ّ
ات

القديمة، الّنقدّية  الّدراسات   �� الذي القاه  ال��ميش  �عد  ف 
ّ
بقارئھ �ش�ل مكث نكن    و�عالقاتھ  "لم  أننا  إذ 

املھ، لغتھ وم�ّوناتھ وعالقاتھ الّداخلية وآلّيات اإلنتاج والتأو�ل فيھ. فهذه  �عرف إال ال��يء القليل عن عو 

العناصر مجتمعة لم يكن لها أّي قيمة، قياسا ع�� األهمّية ال�ي يول��ا الّناقد للمضمون اإليديولو�� املودع  

تتالت نظرّ�ا��ا1فيھ" ال�ي  البنيوّ�ة وغ��ها  جاهات 
ّ
العديد من االت �� محاولة م��ا لإلحاطة    . من هنا، برزت 

زت عل��ا السيميائية التأو�لية ح�ن 
ّ

بالّنصوص من مختلف جوان��ا واالهتمام بدالل��ا. تلك الّدالالت ال�ي رك

خذت من املع�ى �� الّنصوص 
ّ
جعلت من املع�ى رها��ا األول، وصاغت نظرّ�ات خاّصة بقضايا الّتأو�ل، وات

زة ع�� فعل الق
ّ

راءة والّتأو�ل ع�� اعتبار أّن ا�حديث عن تأو�ل الّنص األد�ي يجعلها  منطلقها وغاي��ا، مرك

اإلحالة ع��   الّنص مجّرد  يتجاوز  إذ  املع�ى،  �عّدد  تطرح فكرة  فيھ  التأو�ل  إس��اتيجّية  أّن  تف��ض مسبًقا 

خارجھ،  من  ال  اللغو�ة  الّنص  بنية  داخل  من  نا�عة  معان  يقصدها.  لم  أخرى  معان  إ��  ف 
ّ
املؤل قصدّية 

ما هو   بقدر  جاهزا  معطى  ليس  النصوص   �� املع�ى  أّن  ذلك  هاّما،  دورا  الّتلّقي  �حظة  ف��ا  تلعب  ودالالت 

القراءة" �� فرضيات  تب�ى  ع��    .2"س��ورة  يقوم  التأو�لية  السيميائية  مع  للّنص  الفع�ّ�  الّتحقق  �ان  ��ذا، 

القراءة   فعل  ع��  املتعّددة  الّدالالت  لتفج��  للّنّص  التعب��ّية  والقدرة  للقارئ  التأو�لّية  القدرة  ب�ن  تفاعل 

ل الّنص من �سيج عالما�ّي مشّفر، فال�لمات واأللفاظ ليست حيادّية ��
ّ
نقلها للمع�ى،   التأو�لّية، حيث يتش�

فة تحتاج إ�� قارئ مؤّول يحسن محاور��ا. وعليھ، فإّن هذا البحث يروم الّنظر إ��  
ّ
إّ��ا تحمل دالالت مكث

التأو�ل السيميائي للّنصوص و�عّدد املع�ى من خالل إسهامات الّنقاد والباحث�ن الذين صرفوا عناي��م نحو  

 التأو�ل والقارئ ودوره �� فهم الّنص. 

 والتأویل: القراءة   -2

، "أو هو "فائض دال�ّ�" يحتاج إ�� و�� �ستقبلھ و�منحھ  3ال غرو أّن الّنّص األد�ّي هو الكالم املثبت كتابة

. وهو أيضا، من وجهة نظر سيميائّية،  4شكال هو أساس وجوده وداخلھ يمكن أن يتمّ�� هذا املع�ى عن ذاك"

الع ھ ال يحمل  �سيج من العالمات املشّفرة مفتوحا ع�� لعب تلك 
ّ
الّنص لوهلة و�أن ال�ي تجعل من  المات 

ھ �� عمقھ اشتغال دال�ّ� لس��ورة تجعل من مع�ى الّنص واحدا متعّددا  
ّ
سوى مع�ى وحيد ظاهرّي، �� ح�ن أن

�� آن، وهذا األمر �ستد�� آلّيا وجود قارئ يؤّول تلك العالمات و�حاول استقراءها معّوال ع�� ما يمتلكھ من  

 

ولى،  -  1
ٔ
 . 8، ص2018سعيد بنكراد "سيميائيات النص مراتب المعنى"، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة اال

 . 14المرجع نفسه، ص  -2
3-Paul Ricoeur: Qu’est-ce qu'un texte – le livre: du texte à l’action-: Paris, Essai d’herméneutique II, Ed, Seuil, 
p 25. 

 . 35، ص  مرجع سابق   بنكراد "سيميائّيات النص مراتب المعنى"سعيد  -4
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تأو�لّية  خ��ات ومعارف إ�� زو�عة  الّنص  الّنصوص. قارئ قادر ع�� تحو�ل صمت  تبحث عن    1�� ممارسة 

ا�حتجب من املعا�ي. و�� هذا اإلطار، يذهب أم��تو إي�و إ�� أّن "الّنّص يتمّ�� عن سواه من نماذج التعب��  

�� �ونھ �سيج   التعقيد األساسّية، فتكمن  ة 
ّ
أّما عل ما "ال يقال"(...) "ما ال  بتعقيده الشديد بما ال يقاس، 

يقال" �ع�ى الذي ليس ظاهرا �� السطح، ع�� صعيد الّتعب��: ع�� أّن "ما ال يقال" هذا هو ما ينب�� أن يفّعل  

ع�� مستوى تفعيل املضمون. وهكذا يكتسب نّص ما، بطر�قة أظهر من أّية رسالة أخرى، حر�ات �عاضدّية  

 . 2فاعلة، وواعية من جانب القارئ"

لقد شغلت عالقة الّنص بالقارئ الباحث�ن السيميائي�ن، إّ��ا عالقة تالزمّية يحضر ف��ا الطرفان و�ن غاب  

أحدهما انتفى وجود اآلخر، و�ّن مهّمة القارئ، ضمن هذه العالقة، �� تأو�ل الّنص وس�� أغواره بحثا عن  

السيميائي�ن   عند  التأو�ل  أّن  حيث  من  �� عمقھ،  الثاو�ة  من مستوى  الّدالالت  الّنص  قراءة  �عملّية  ير�� 

ھ إعادة إنتاج للّنص ع�� تفج��ه داللّيا أو كما يقول أم��تو إي�و ع�� تفعيلھ.  
ّ
االس��الك إ�� مستوى اإلنتاج، إن

ل آلّية كسولة (أو مقتصدة) تحيا من قيمة املع�ى الّزائدة ال�ي ي�ون املتلّقي قد أدخلها (إ��  
ّ
إّن الّنص "يمث

 إ�� امرئ جدير بتفعيلھ"  ]و [.)  الّنص)، (..
ّ

ما يبث
ّ
، هذا �ع�ي أّن القارئ هو الذي يمنح للّنص  3إّن الّنص إن

فھ فيتحّول من موقع القارئ  
ّ
وجوده وداللتھ، و�دخل عليھ ع�� تأو�لھ لھ دالالت أخرى تتجاوز قصدّية مؤل

رئ ال يحسن التأو�ل وال يدرك قيمة ما  إ�� موقع املؤّول و�فتح الّنص ع�� آفاق تأو�لّية ما �ان ليبلغها مع قا 

 ب�ن يديھ. 

من هنا، فإّن عملّية قراءة الّنص وتأو�لھ ليست بتلك البساطة، ف�ي ليست مجّرد تمر�ر للبصر ع�� ا�جمل 

وال�لمات، إّ��ا بحث وتنقيب عن املع�ى ومحاورة للعالمات وتفكيك لها، و�نتاج للّدالالت وخلق للمعا�ي. و�� 

ل تفعيل  و�ّن  أيضا  املع�ى داخلھ.   متتّبعا حركّية  يحّرره من جموده واستغالقھ، و�خرجھ من صمتھ  لّنص 

التأو�ل ب�ّل اختصار تحر�ر للس��ورة السيميائّية نحو دالالت متعّددة تّتخذ سمة الال��اية، فت�ون عملّية  

��اتيجّي��ا قائمة، مثلما أشرنا  القراءة، بما �� عملّية تأو�لّية، مشروطة بالكفاءة ال�ي يمتلكها املؤّول، و�س

 سابقا، ع�� فكرة الّتعّددية (�عّدد املع�ى وال ��ائّيتھ).  

ما   ساؤل: 
ّ
الت إ��  يدفعنا  متناهية  ال  دالالت  نحو  الّنص  تطلق  ال�ي  السيميائّية  الس��ورة  عن  ا�حديث  إّن 

   وما عالقا��ا بالتأو�ل؟  املقصود بالّس��ورة الّداللّية �� الّنص األد�ّي؟

 

ويل مدخل لسيميائيات ش.س. بورس"، المركز الثقافي العربي، بيروت-1
ٔ
، 2005لبنان،    - سعيد بنكراد "السيميائّيات والتا

 . 190ص
2- 

ٔ
نطوان ا

ٔ
ويلي في الّنصوص الحكائّية"، ترجمة ا

ٔ
مبرتو إيكو "القارئ في الحكاية التعاضد التا

ٔ
بو زيد، المركز الثقافي العربي، ا

ولى،  
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 التأویل والسیمیوز:  -3

ال غرو أّن الّسيميائّية "�� بحث �� املع�ى ال من حيث أصولھ وجوهره، بل من حيث انبثاقھ عن عمليات  

الّدالالت) وأنماط وجودها   تنتج وفقها  ال�ي  (الّس��ورة  الّسيميوز  �� أصول  أي بحث  املتعّددة،  الّتنصيص 

. وال شّك أيضا أّن تحر�ر املسار التأو��ّ� �� الّنص  1�سانّية"باعتبارها الوعاء الذي تصّب فيھ الّسلو�ات اإل

ات ال�ي أنتجتھ يحّرر املؤّول من إلزامّية الّتقّيد بتلك القصدّية، ذلك أّن "اللغة 
ّ

ع�� فصلھ عن قصدّية الذ

ي  تندرج ضمن لعبة متنّوعة للّدوال، كما أّن الّنص ال يحتوي ع�� أّي مدلول منفرد ومطلق، وال وجود أل 

مدلول متعال، وال يرتبط الّدال �ش�ل مباشر بمدلول �عمل الّنص ع�� تأجيلھ و�رجائھ باستمرار، ف�ّل داّل  

الالمتنا��" بمبدأ  ا�ح�ومة  الّدالة  الّسلسلة  سوى  هناك  ��يء  ال  أّن  بحيث  آخر  بدال  وهذه  2يرتبط   ،

بالّسيميوز  بورس  ساندرس  شارل  أسماه  ما   �� الّدالة  فعل  "باع  3الّسلسلة  أّي   �� األساس  ا�حجر  تبارها 

ص  4سيميائّي"
ّ
، وأن ت�ون "الّسيميوز حركة ال متناهية من اإلحاالت فهذا معناه أّن العالمة بمجّرد أن تتخل

السياقات محتملة،  �ّل  ت�ون  االتجاهات، وحي��ا  �ّل   �� تنشر خيوطها  فإّ��ا  الّتلفظ،  من قصدّية محفل 

الّدالالت ممكنة" �ّل  ال�ي  .  5وت�ون  الّس��ورة  الّسيميوز الذي �ع�ي  أّول من استعمل مصط�ح  ويعّد بورس 

�شتغل من خاللها ��يء ما بوصفھ عالمة، وتت�ّون هذه العالمة من عناصر ثالثة �� الّضامن الستمرارّ���ا  

ل موضوع الّتمثيل (موضوع) وما �شتغل كمفهمة تق
ّ
ود إ�� و�� �اآل�ي: "ما يقوم بالّتمثيل (املاثول) وما �ش�

. إّن املؤّول هو أداة التوّسط ب�ن املاثول واملوضوع. و�ّن هذه  6االمتالك الفكرّي "للتجر�ة الّصافية" (مؤّول)"

الثّية قابل ألن 
ّ
ل إ�� املوضوع إ�� املؤّول �� جوهر الّسيميوز، و�ّل طرف من هذه الث

ّ
ا�حركة الثالثّية من املمث

ب ثالثّية وهكذا إ�� ما ال ��اية من أجل مطاردة املع�ى الذي يتحّول، ضمن الّس��ورة الّداللّية، إ
ّ
�� عالمة تتطل

إ��  الالمتنا�� من عالمة  �� هرو��ا  الّسيميوز  "إّن  إي�و  أم��تو  يقول  باستمرار، و�� هذا اإلطار  ��رب  يظّل 

ف �حظة انصهارها �� العادة، �حظ��ا يبدأ الفعل"
ّ
و�ذهب بورس إ�� .  7عالمة ومن توّسط إ�� توّسط، تتوق

أّن أّية محاولة إليقاف العالمة عند حّد معّ�ن �� إعاقة ملسارها الّدال�ّ� الذي لم يبلغ مستواه األمثل ذلك أّن  

إ�� ضبط مع�ى معّ�ن  للّسيميوز، أال وهو املؤّول، ال يقود بداية  الثّية 
ّ
الث �� تلك ا�حركة  رف الوسيط 

ّ
الط

ما يفتح الّس��ورة الّداللّية  
ّ
ذلك أّن "السيميوز ليست �عييًنا ل��يء سابق    8ع�� �ل االحتماالت املمكنة""و�ن

 

، 2012الالذقّية، الطبعة الثالثة،  -سعيد بنكراد "السيميائّيات مفاهيمها وتطبيقاتها"، دار الحوار للّنشر والّتوزيع، سورية-1
 . 12ص  

ويل بين السيميائّيات والتفكيكّية-2
ٔ
مبرتو إيكو "التا

ٔ
"، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، ا

 . 125- 124، ص  2004
3 -Charles Sanders Peirce: collected Papers, are edited by Charles Hartshorne, and Paul Wiss, Harvard, 
university press, Cambridge, 8 voles, 1960. 

 . 14، صمرجع سابق   "السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها" سعيد بنكراد  -4
 . 54المرجع نفسه، ص-5
 . 138ص    المرجع نفسه، -6

7-Umberto Eco «Le signe», Ed Labor, Bruxelles, 1988, p :205. 
ويل"،  -8

ٔ
 . 175صمرجع سابق،  سعيد بنكراد "السيميائّيات والتا
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�� الوجود وال رصًدا ملع�ى واحد ووحيٍد. إّ��ا ع�� العكس من ذلك إنتاج، واإلنتاج معناه ا�خروج من الّدائرة  

املتتا اإلحاالت  من  سلسلة  باعتباره  الّتأو�ل  ع��  يحيل  ما  إ��  "املوضو��"  للوصف  ا�خالقة  الّضيقة  لية 

. إّن ما �عطي لهذه للعالمة س��ور��ا ال�ي ال يمكن إيقافها �� عملّية التأو�ل ال�ي يقوم  1لسياقا��ا ا�خاّصة"

��ا الوسيط، ذلك أّن مهّمة البحث عن الّسيميوز ليست باألمر الّسهل ف�ي ال تطفو ع�� سطح الّنص وال  

و  يحّركها  �� عمقھ  �امنة  بل ��  أيضا  إّن  توجد خارجھ  ا�حالة  �� هذه  القول  "و�مكن  املؤّول و�فّجرها   ��

الّداللة ليست معطى جاهزا  يوجد خارج العالمات وخارج قدر��ا ع�� الّتعر�ف والّتمثيل، فاملع�ى ال يوجد ��  

 
ّ
ھ يتسّرب إليھ ع�� أدوات الّتمثيل (...) ولهذا فإّن املع�ى ال يوجد خارج اللغة، إن

ّ
ھ  ال��يء وليس محايثا لھ، إن

. و�ّن ا�عدام بل واستحالة وضع ��اية ملا أسماه سعيد بنكراد "الّنفق  2مبثوث �� فعل اإلبالغ والكالم واإلنتاج"

يجعل العالمات �� تحّول مستمّر ال قدرة لنا ع�� حّده، لكّننا "قادرون، مع ذلك، ع�� رسم بداية   3الّتأو��ّ�"

جاهات بال أفق وال    لھ. فاألّول محّدد والّ��ائي محتمل، والبداية
ّ
خطوة أّما ال��اية فدروب �س�� �� جميع االت

 . وهذا ما دفع سعيد بنكراد إ�� إقرار �شاط�ن مت�امل�ن لفعل العالمة �� الّنص وهما �اآل�ي:4تخوم"

املستوى  -  �� أي  العالمات  خارج  يقبع  املعطى،  ا�حر�ّ�  مستواها   �� الّداللة  بإنتاج  مرتبط  �شاط  األّول 

اه
ّ
رّي أو �� مستوى التعي�ن املباشر لها "ف�ّل عالمة أو تمثيل �عّ�� بصفة مباشرة عن موضوع مباشر  الظ

ھ مضمو��ا"
ّ
ھ مرحلة بدئّية ُيقتصر ف��ا ع�� تحديد املعطيات الّداللّية األولّية ال�ي 5يمكن �عر�فھ ع�� أن

ّ
. إن

إ�� جهد إلدراكها، وه ال�ي ال تحتاج  الّسطح واملعطاة  و أيضا �شاط �عمل ع�� تحديد حاجات تطفو ع�� 

أّولّية مش��كة "ال تتجاوز حدود اإلشارة إ�� ما هو معطى من خالل حدود فعل الّتمثيل ذاتھ: أي ما يخّص  

. فهو ��ذا مستوى  6مع�ى العالمة ومع�ى الّنص ومع�ى الواقعة وذلك ما تقتضيھ عناصر الّتجر�ة املش��كة"

ا�ي. أّو�ّ� ضروري حّ�ى يب�ى عليھ ا 
ّ
شاط الث

ّ
 ملستوى/الن

ا�ي �شاط مرتبط بتجر�ة ضمنّية تنتقل بالّداللة من مستواها املباشر لتفتحها ع�� سلسلة داللّية ال  -
ّ
الث

حقة تخلق  
ّ
متناهية "فإذا �انت اإلحالة األو�� (أو اإلحاالت األو��) تحّدد منطلقا لس��ورة ما، فإّن اإلحاالت الال

الّتأو�ل  املسارات  من  إنتاج  سلسلة  عملّية   �� أساس  كعنصر  (القارئ)  املؤّولة  ات 
ّ

الذ ع��ها  تدخل  ال�ي  ّية 

 .8ذلك أّن "ا�خصوصّية األساسّية للعالمة �� قدر��ا ع�� استثارة الّتأو�ل" 7الّدالالت املتنّوعة"

ل األّول منطلق الّس��ورة �� ح�ن يخلق الث
ّ
شاط�ن يكّمالن �عضهما البعض، حيث يمث

ّ
ا�ي سلسلة  إّن هذين الن

نحو   الّدال�ّ�  املسار  تحر�ر  املؤّول ع��  �عمل  حيث  األو��، هنا  اإلحالة  املنبثقة عن  الّتأو�لّية  املسارات  من 

 

 . 52وتطبيقاتها"، صسعيد بنكراد "السيميائيات مفاهيمها    -1
 . 175- 174المرجع نفسه، ص  -2
 . 176المرجع نفسه، ص-3
 ة نفسها، حنفسه، الصفالمرجع    -4
حمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، ط -5

ٔ
مبرتو إيكو "السيميائّية وفلسفة اللغة"، ترجمة: ا

ٔ
 .185، ص2005، بيروت،  1ا

ويل"-6
ٔ
 . 761، صمرجع سابق   سعيد بنكراد "السيميائّيات والتا

 . 177المرجع نفسه، ص-7
مبرتو إيكو "السيميائّية وفلسفة اللغة"-8

ٔ
 . 108، صمرجع سابق   ا
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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اهر واملش��ك للّنّص فإّن النشاط الثا�ي تفج��  
ّ
شاط األّول يخّص املع�ى املباشر والظ

ّ
الال��اية. فإذا �ان الن

 و�طالقها نحو الالحدود.  للمع�ى األّول وتدم�� لھ وتحر�ر �حركتھ

و�ّن مسألة الال��اية والالحدود للمع�ى و�عّدده تضعنا أمام سؤال�ن: إذا �انت هذه السيميوز مؤّدية إ�� ال  

ھ سي��كها مطلقة تنساب نحو الال��اية؟  
ّ
 ��ائّية املع�ى فهل يمكن للتأو�ل محاصرة تلك الّدالالت أم أن

 تأو�لّية للّنّص كما ضبطها الّدارسون: إّن اإلجابة عن هذا الّسؤال مرتبطة بتتّبع أنماط العملّية ال

 أنماط التّأویل: -3-1
إّن التأو�ل هو استخدام متجّدد للعالمات، وصفة الّتجديد تلك �� ما �عطي للّتأو�ل حركّية �عت�� جوهر  

الّسيميوز واألساس الذي يمّ��ها، بل إّن ا�حركّية �� طبيعة الّس��ورة الّداللّية ال�ي تحيل ع�� دالالت غ��  

�� محدو  فارد  �� هار  "�� مؤتمر عقد  ح�ن حاول  إي�و  أم��تو  ذلك  إ��  اإلشارة هنا، وكما ذهب  دة. وتجدر 

 تقودنا إ�� القول    ]ي��هن [حول بورس، أن    1989سبتم��  
ّ
ع�� أّن مقولة الّسيميوزيس الالمتناهية يجب أال

الّتأو�ل قد ي�ون ال متناهيا، ال �ع�ي إّن  للّتأو�ل، فالقول  للّتأو�ل. كما ال    �غياب قاعدة  أّي موضوع  غياب 

يمكن القول إّن هذا الّتأو�ل تائھ بال موضوع وال ��تّم سوى بنفسھ. فالقول بال ��ائية الّنص ال �ع�ي أّن �ّل  

جّيد" تأو�ل  بالضرورة  هو  ال�ي   1تأو�ل  املتتالية  الفرضّيات  من  بمجموعة  مرتبط  الّتأو�ل  أّن  هذا  مع�ى 

 ّعلها مبدأ الّتأو�ل لتنساب الّدالالت �� سلسلة ال متناهية. يحّددها فعل القراءة و�ف

 و�نقسم الّتأو�ل إ�� نمط�ن: 

أو�ل املطابق: •
ّ
ال�اتب، و�قّر بأّن    الت ُ�ع�ى هذا الّنمط من التأو�ل بالكشف عن الّدالالت ال�ي يقصدها 

 
ّ
ف. ��ذا، فإّن الّداللة هنا  الّتأو�ل الوحيد للنص هو الذي ي�ون فيھ الّنص مطابقا تماما ملا يقصده املؤل

ف الذي ال يمكن، حسب رأي الّنقاد، أن يرمي إ�� أك�� من داللة.
ّ
 أحادية ومسّيجة بقصدّية املؤل

أو�ل املفارق: •
ّ
هو الذي ال يبحث عن املعا�ي ال�ي يقصدها ال�اتب، بقدر ما ينصرف إ�� البحث عن    الت

ل ��ا الّنص ما قالھ، و�فتح هذا الّتأو�ل الّداللة ع��  الّدالالت ال�ي يقصدها الّنص وعن الكيفّية ال�ي قا

الّتعّدد ذلك أّن النّص كما أسلفنا �سيج من العالمات ا�حيلة ع�� دالالت ال متناهية، و�ناء ع�� هذا  

متنا�� والّتأو�ل املتنا��.
ّ
 الّتعّدد الّدال�ّ� يتفّرع هذا الّنمط إ��: الّتأو�ل الال

أو�ل الالمتنا��:   -1
ّ
الّنمط ال �ع��ف بحدود تتوقف عندها دالالت الّنص، إذ يقّر بتعّددّية املع�ى وال    هذاالت

��ائّية س��ورتھ الّداللّية، كما يقّر بأّن الّنص ال يخضع إ�� تأو�ل بل إ�� تفج�� و�شتيت للمعا�ي ذلك أّن  

ل و�زداد غنجھ،  
ّ
بقدر ما تتشّعب مسارات  "السيميوز مطارد للمع�ى ال ترحم، فبقدر ما يتمّنع املع�ى و�تدل

ا و�ؤّدي إ�� "انزالقات  
ً
الّسيميوز وتتعّقد شبك��ا وتك�� لذ��ا و�ك�� حجم الّتأو�ل و�زداد كثافة وتماس�

املع�ى   �� الفائض  فإّن  العكس من ذلك،  إي�و (كذا) وع��  أمب��تو  بتعب��  لها وال حّد"  داللّية ال حصر 

نذ البداية، ففي هذه ا�حالة ي�ون املع�ى واجهة مفتوحة بال  يحّول السيميوز إ�� لعبة قواعدها معروفة م
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. فأن ي�ون الّتأو�ل ال متناهيا "معناه أّن �ّل األف�ار �حيحة ح�ى ولو تناقضت فيما  1خبايا وال أسرار"

 . 2بي��ا، و�ّل اإلحاالت ممكنة ح�ى ولو أّدت إ�� إنتاج مدلوالت عبثّية

املتنا��:   -2 تلك  التأو�ل  بأّن  يقّر  أيضا  لكّنھ  املع�ى،  بتعّددّية  تأو�ل، هو اآلخر، 
ّ
ال الّنمط من  �ع��ف هذا 

الّتعّددية ي�ون ف��ا "الّتأو�ل مح�وًما بمرجعّياتھ وحدوده وقوانينھ وضوابطھ الذاتّية، فالّتأو�ل وفق هذه  

 
ّ
ل من سلسلة قد تبدو، من خالل املنطق الظ

ّ
اهري لإلحاالت، أّ��ا ال متناهية. ف�ّل عالمة  الّصياغة يتش�

ال�ون اإل�سا�ّي" بإيقاف  3تحيل ع�� عالمة أخرى وفق مبدأ املّتصل الذي يحكم  ق 
ّ
يتعل ، و�ّن األمر ال 

ف (...)  
ّ
ق األمر    ]كما[فيض املدلوالت و"كبت أو كبح �جماح قوة داللّية ال �عرف الّتوق

ّ
��اية"  “بـ  ال يتعل

بتفضيل مدلول   الّداللة عن سواها ال   4ع�� آخر"بل  تلك  أو  املدلول  الّداللة    وتفضيل ذلك  أّ��ا  �ع�ي 

الوحيدة ال�حيحة بل �ع�ي أّ��ا األقرب إ�� الّصواب انطالقا من وجهة نظر املؤّول. من هنا، فإّن ال��اية  

 ة. يقصد ��ا الّداللة ال��ائية ال�ي تضبطها وجهة نظر املؤّول ضمن الّس��ورة الّتأو�ليّ 

الن أر�� ش�ل�ن عرفهما التأو�ل ع�� حّد �عب�� أم��تو إي�و -3
ّ
األّول ي�ون فيھ التأو�ل    5إّن هات�ن ا�حالت�ن تمث

عملّية حّرة وعفوّ�ة ال تحكمها غاية، والثا�ي ي�ون فيھ الّتأو�ل محّدد �غاية يضبطها املؤّول و�وقف من  

وهنا، يمكننا أن نتساءل عن رهان التأو�ل ب�ن دور    أجلها سلسلة اإلحاالت الّداللّية عند داللة معّينة.

 املؤّول و�عّدد املع�ى؟ 

 الّتأویل بین دور المؤّول وتعّدد المعنی:  -4

فالّنص   يقل"،  لم  "ما  إي�و  أم��تو  املعا�ي، وع�� ما أسماه  الال��ائي من  النّص ع��  انفتاح  التأو�ل هو  إّن 

قراءات وتأو�الت عّدة، واألمر عائد حسب روالن بارت إ��    تتعّدد تأو�التھ ولكّنھ مع ذلك يظل مفتوحا ع��

ھ (الّنص) �سق لطرح خيبة مع�ى
ّ
، فتس�� �ّل قراءة تأو�لية إ�� الوصول لفهم الّنص وضبط دالالتھ. وقد  6أن

ما  رأينا آنفا كيف أّن التأو�ل مرتبط بتعّدد املع�ى وال ��ائّيتھ، ذلك أّن الّتعدد، كما يرى سعيد بنكراد، "هو  

ي�ّ�ر وجود الّنص ووجود قراءتھ، ف�ّل ما �� الّنص مرتبط �عوالم غ�� مرئّية �� م�ّ�ر الّنص وضمانة ع�� 

اشتغالھ، فالّنص ليس نّصا �� ذاتھ، بل هو نّص �� حدود إحالتھ الضمنية أو الصر�حة (...) لذا فهو ال يمكن  

اإلحاالت، ال�ي قد ال تنت�ي، نظرّ�ا عند نقطة   أن ي�ون �عيينا ملعرفة معطاة �ش�ل ��ائّي، بل هو سلسلة من 

�عي��ا" متناهية  7داللّية  إ�� داللة  الالمتناهية  الّدالالت  بالتأو�ل من  االنتقال  يتّم  أيضا كيف  رأينا  لكّننا   ،

ضمن سلسلة من اإلحاالت والّدالالت الالمحدودة، و�ّن هذا ا�حّد أو الّتقليص للتأو�ل وضبطھ عند مستوى  
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مة تحتاج  
ّ
إ�� جهد ودراية كب��ين ح�ى يتّم معّ�ن مهّمة ليست بالّسهلة وال �� بالعشوائّية، بقدر ما �� منظ

إيقاف ذلك الّتفج�� الّدال�� ووضع حّد ال�سياب السيميوز حّ�ى ال نضيع �� متاهة تأو�لّية تنعدم ف��ا الغاية  

من التأو�ل، و�ض�� األهّم ف��ا هو توليد الّدالالت بنسق متتال نفقد معھ ا��جام الّنّص، ذلك أّن "منطق  

مكن لل�ون الّن��ّي يقودان الّسيميوز إ�� انتقاء داللة واالحتفاء ��ا وتفضيلها  الّنص والبحث عن ا��جام م

. وهنا، جدير بنا البحث عن كيفّية انتقاء داللة �عي��ا دون غ��ها من ب�ن آالف الّدالالت  1ع�� دالالت أخرى"

يل� ال  ��ائّية  داللة  باختيار  القول  إّن  ا�حاجة.  خلف هذه  ال�امن  السبب  الّتعّدد وال  األخرى وعن  � فكرة 

ھ يجعل م��ا "س��ورة من��ية"
ّ
والقول "إّن الّنص �عا�ج هذا املوضوع  ،2يدحضها بل ع�� العكس من ذلك إن

إ�� إم�انية وجود   ھ �ش�� فقط 
ّ
إن الثيمة دون غ��ها،  إ�� هذه  الّن��ّي  ال�ون  أو ذاك ال �ع�ي قطعا رّد هذا 

�ن مسار تأو��ّ� �عينھ، و�قوم �� اآلن نفسھ بالّدفع بمسارات أخرى  انتقاء سيا�� يقود الفعل التأو��� إ�� تحي

. و�ّن مهّمة إيقاف هذا الن�يف الّدال�� واختيار مسار تأو��ّ� �عينھ يقوم ��ا قارئ مؤّول مدرك  3إ�� ال��اجع"

ة لذاك املسار وعارف بكيفّية إقفال سلسلة اإلحاالت فيھ.  
ّ
 بدق

ل عنصرا أساسيّ 
ّ
ا �� العملّية التأو�لّية، عنصر اس��ّد قيمتھ وم�انتھ مع الّنظر�ات ال�ي أولتھ  إّن املؤّول يمث

اهتماما وأقّرت بدوره الفّعال �� فهم الّنص وتوجيھ معانيھ، خاّصة نظرّ�ة الّتلقي مع �ّل من ولفغا�غ إيزر  

)GAGENE IZER -(VOL)"ياوس رو���ت  عن   ROBERT JAOUS –HANZو"هانز  نظرّ���ما  قّدما  اللذين   (

بي��ا. ول�ن �ان املؤّول هو املسؤول األّول عن   الّنص والقارئ والّتفاعل  الّتلّقي من خالل أقطاب ثالثة �� 

ھ أيضا املسؤول  
ّ
تفج�� تلك الّدالالت، كما تبّينا ذلك �� �شاطْي التأو�ل اللذين ضبطهما سعيد بنكراد، فإن

  و�ي�ومن بورس    ضبط �لال�ّ�، غ�� أّن املؤّول األّول ليس هو ذاتھ األخ��، وقد عن ا�حّد من هذا الّسيل الّد 

 أنواعا ثالثة للمؤّول:    

 أنواع المؤّول:  -4-1
عنصر   هو  و  ��  وسيطاملؤّول  واملوضوع  املاثول  ب�ن  الواصل  فهو  للّسميوز،  لة 

ّ
املش� يمكن    الثالثية  "ال 

باعت  املؤول  وجود  خالل  من  إال  العالمة  عن  إ��  ا�حديث  املاثول  من  االنتقال  يجعل  الذي  العنصر  باره 

ھ العنصر األك�� حركّية داخل الّس��ورة الّداللّية. 4املوضوع أمرا ممكنا"
ّ
 . إن

 ) Intreprétant immédiateاملؤّول املباشر: (-

ى ��  هذا املؤّول مهّمتھ تقديم معلومات أّولّية عن موضوع ما، فال يقّدم معرفة تتجاوز نطاق ما هو معط

ينتجھ من مع�ى ال يتجاوز   تأو�لھ مرتبطة بمعطيات املوضوع املباشر، وما  العالمة �ش�ل مباشر و"حدود 

نقطة   الّداللة  إعطاء   �� األساسّية  وظيفتھ  إّن  املش��ك.  اإلدراك  ��ا 
ّ
يتطل ال�ي  املباشرة  الّتجر�ة  حدود 
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ّدور الذي يقتصر فيھ ع�� وصف العالمة  ، وهذا ال1اإلنطالق، أي إدخال املاثول داخل س��ورة الّسيميوز"

ھ ��ذا املوّجھ للّس��ورة الّداللّية  
ّ
وتحديدها كما �� ماثلة أمامھ �عّد إعالنا عن بداية اشتغال الّسيميوز، إن

 نحو مسار تأو��� يتوّ�ح أك�� مع املؤّول الدينامي�ي. 

 ) Intreprétant dynamiqueاملؤّول الّدينامي�ي:(-

انية �عد املؤّول املباشر، و�تأّسس ع�� أنقاضھ. ول�ن �ان املؤّول املباشر ثابتا فإّن م��ة املؤّول  يحتّل املرتبة الث

نحو   التأو�لّية  بالّس��ورة  و�دفع  التـأو�لّية  العملّية  ط 
ّ

ينش ما  ھ 
ّ
إن باستمرار،  متجّدد  حر�ّي  ھ 

ّ
أن الّدينامي�ّي 

املؤّول املباشر إ�� املؤّول الدينامي�ي، معناه االنتقال من    التفج�� الّدال�ّ� و�عّدد املعا�ي، إذ أّن "االنتقال من

مستوى دال�ّ�  (مع�ى العالمة كما هو معطى بطر�قة مباشرة) إ�� ما يؤّسس ديناميكّية الّتأو�ل (...) ومن جهة  

إ�� عالمة  ثانية فإّن دخول املؤّول الّدينامي�ّي سيحّول الّسيميوز إ�� سلسلة ال تنت�ي من اإلحاالت: من عالمة  

تأو�لّية ال تتوقف عند نقطة �عي��ا" إّن مهّمة هذا املؤّول األساسّية �� فتح العالمة ع��  2ضمن س��ورة   .

ھ ما يمنح الّتأو�ل تجّدده وحركّيتھ من خالل �سلسل العالمات الذي تحّدث  
ّ
سلسلة تأو�لّية ال متناهية، إذ أن

بالثالثّية، وهو أيضا ما �� ما أسماه  للّدالالت ح�ى تنساب بال    عنھ بورس  العنان  يفّك قيد املعا�ي و�طلق 

ف ماضية نحو الّتعّدد والال��اية. فإذا �ان دور املؤّول املباشر واملؤّول الّ��ائّي يقتصر ع�� ضبط وتحديد  
ّ
توق

ا فإّن  ��ائّية،  إرساء  نقطة  انية 
ّ
الث ف��ا  ل 

ّ
و�ش� بدئّية  إرساء  نقطة  األو��  ف��ا  ل 

ّ
تمث واحدة  ملؤّول  داللة 

ھ عنصر الّتوّسط  
ّ
الدينامي�ّي هو ا�حيل ع�� �عّدد التأو�الت وفيض املعا�ي دون قيد يحّد من س��ور��ا، إن

ما  
ّ
ب�ن عملّي�ْي فتح و�غالق للّسيميوز، توّسط يصل ب�ن النقطت�ن ال من أجل فتح الّداللة ع�� الال��اية و�ن

د �عّدد املع�ى �� العملّية التأو�لية وهو م 
ّ

ده أم��تو إي�وليؤك
ّ

 . 3ا أك

 )  finalInterprétant( املؤّول ال��ائي:-

توجيھ الفيض الّدال�� نحو   إذا �انت مهّمة املؤّول الّدينامي�ّي �� تفج�� الّدالالت فإّن مهّمة املؤّول الّ��ائّي ��

ات  
ّ

ف فيھ الّس��ورة الّداللّية �� مستوى معّ�ن �ستقّر عليھ الذ
ّ
املؤّولة، "إّ��ا الّرغبة �� الوصول  مسار تتوق

إ�� داللة معّينة انطالقا من س��ورة تدليلّية. ومن هنا، ي�ون املؤّول ال��ائي هو ما تر�د العالمة قولھ أو ما  

هن �عد تطّور �اف للفكر"
ّ

ده هذه العالمة �� الذ
ّ
. و�رى بورس أّن ذاك  4�ستدعيھ، أي ذلك األثر الذي تول

ف عند حّد تراه الذات املؤّولة نقطة  الفيض الّدال�� وال
ّ
ّتعّدد الذي يفّجره املؤّول الّدينامي�ي ال بّد لھ أن يتوق

 .5إرساء ��ائّية ملسار تأو��� متعّدد ومتواصل، فت�ون وظيفة املؤّول ال��ائي وظيفة تحجيمّية

�ى، ذلك أّن الّنص قادر ع��  من هنا، يمكننا القول إّن الّتأو�ل الّسيميائّي للّنصوص يف��ض قطعا �عّدد املع

ھ خّزان لدالالت متجّددة تختلف من تأو�ل إ�� آخر، دالالت  
ّ
حمل دالالت عّدة تحتمل تأو�الت ال حصر لها، إن
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ھ بنية جامدة تحتاج مؤّوال يمنحها  
ّ
إن ال يطرحها ع�� الّسطح بل يضمرها �� عمقھ �� ما ال يقال صراحة، 

ھ الوحيد القادر ع�� فتح  حركّيتھ الّتأو�لّية الالمنقطعة. و 
ّ
ق بقدرة ال�خص املؤّول إن

ّ
�ّن األمر، �ّل األمر متعل

مسار الّتأو�ل وفّك عقالھ نحو س��ورة داللّية ال متناهية تتعّدد ف��ا الّتأو�الت واملعا�ي وال يحّدها قيد إال  

ءمة للّنص. و�ّن عملّية الّتأو�ل  قدرة املؤّول ع�� إ��اء ذاك الّسيل الّدال�ّ� �� مستوى يراه األ�سب واألك�� مال

ل املع�ى تقوم ع�� ما أسماه أم��تو إي�و بالّتعاضد الّتأو���
ّ
أي الفضاء الذي تلتقي فيھ    1السيميائّي و�ش�

 آفاق القارئ بآفاق الّنص هناك حيث يتّم الّتفاعل السيميائّي املثمر للمعا�ي.  

 خاتمة:  -5

ال باهتمام  الّنصوص   �� البحث �� حظيت مسألة املع�ى  الذين صرفوا جهودهم نحو  باحث�ن السيميائي�ن 

تفج��   أّن  بحثنا هذا   �� تبّينا  ف��ا. وقد  املتعّددة  املعا�ي  مع  الّتعامل  للّنصوص وكيفّية  السيميائّي  التأو�ل 

دالالت نّص ما عملّية مرتبطة بقطب�ن أساسي�ن لتفعيل الّنص سيميائّيا هما الّنص والقارئ، ع�� �عاضد  

ّ� تندمج فيھ آفاق الطرف�ن لتنطلق الّدالالت وتتعّدد وتتشّعب �� مسار تأو��ّ� ال يحّد من سيلھ سوى  تأو��

ھ الوحيد الذي يقّرر م�ى يوقفھ عند داللة يختارها هو، واختياره لداللة ما يخضع  
ّ
قدرة املؤّول ع�� ذلك، إن

ا البحث إ�� الكشف عن دور الّتأو�ل ودور  إ�� شروط التأو�ل وقوانينھ والقصدّية والغاية. وقد سعينا �� هذ

املؤّول �� الكشف عن دالالت الّنص ال�ي تتعّدد بتعّدد قراءاتھ وتختلف باختالف تأو�التھ، ح�ى �عاد إنتاجھ  

بناء لھ ع�� البحث عن البنيات الغائبة واملتوار�ة   من جديد ذلك أّن القراءة والتأو�ل إنتاج للّنص و�عادة 

 وتفعيلها سيميائّيا.  خلف بناه العميقة

  ي وقد أوصلتنا هذه الّدراسة إ�� استنتاج هام مفاده أّن ال نّص يخلو من مع�ى، وأّن ذاك املع�ى يصبح معا�

متعّددة مع املؤّول الدينامي�ّي الذي يطلق العنان للّسيميوز لتنطلق نحو تأو�الت ال ��ائّية يختار م��ا املؤّول  

 ال��ائّي داللة يرتئ��ا مناسبة ليوقف عندها مسار املع�ى املتجّدد.

 

 

 

 

 

 

 

ويلي في الّنصوص الحكائّية"، مرجع سابق.   للتوّسع ينظر:-1
ٔ
مبرتو إيكو "القارئ في الحكاية التعاضد التا

ٔ
 ا



ويل السيميائي للّنصوص
ٔ
سماء الصمايرية         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       وتعّدد المعنى الّتا

ٔ
. ا

ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)188( 

 :المراجع

ا�ح�ائّية"، ترجمة أنطوان أبو ز�د،  "القارئ �� ا�ح�اية التعاضد التأو��� �� الّنصوص  إي�و (أم��تو):   -1

 .1996املركز الثقا�� العر�ي، الطبعة األو��، 

الثقا��   -2 املركز  بنكراد،  والتفكيكّية"، ترجمة وتقديم: سعيد  السيميائّيات  ب�ن  "التأو�ل  (أم��تو):  إي�و 

 .2004العر�ي، الطبعة الثانية، 

، 1حمد الصم��، املنظمة العر�ية لل��جمة، طإي�و (أم��تو): "السيميائّية وفلسفة اللغة"، ترجمة: أ -3

 .2005ب��وت، 

األو��،  -4 الطبعة  ا�جزائر،  االختالف،  منشورات  املع�ى"،  مراتب  النص  "سيميائيات  (سعيد):  بنكراد 

2018. 

العر�ي،  -5 الثقا��  املركز  بورس"،  ش.س.  لسيميائيات  مدخل  والتأو�ل  "السيميائّيات  (سعيد):  بنكراد 

 . 2005لبنان،  -ب��وت

والّتوزيع، سور�ة -6 شر 
ّ
للن ا�حوار  دار  وتطبيقا��ا"،  "السيميائّيات مفاهيمها  الالذقّية،  -بنكراد (سعيد): 

 . 2012الطبعة الثالثة، 

7- Eco (Umberto) « Lector in Fabula », Ed Grasset, 1985. 

8- Eco (Umberto) «Le signe », Ed Labor, Bruxelles, 1988. 

9- Jouve (vincent) « La littérature selon Barthes », Paris, Les éditions de minuit, 1986. 

10- Ricoeur (Paul) : Qu’est-ce qu’un texte – le livre : du texte à l’action- : Paris, Essai 

d’herméneutique ΙΙ, Ed, Seuil. 

11- Sanders Peirce (Charles): collected Papers, are edited by Charles Hartshorne, and Paul 

Wiss, Harvard, university press, Cambridge, 8 voles, 1960. 

 

 

 

 

 


	ملخّص:
	Abstract:
	1- مقدّمة:
	2- القراءة والتأويل:
	3- التأويل والسيميوز:
	3-1- أنماط التّأويل:

	4- التّأويل بين دور المؤوّل وتعدّد المعنى:
	4-1- أنواع المؤوّل:

	5- خاتمة:

	المراجع:

