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 أفق المعنی في الّنص بین فعلي التلّقي والّتأویل 

 مقاربة سیمیائّیة  

 
 

 الملّخص: 

  �� باملع�ى  عناي��ا  السيميائّية  األ�ساصرفت  وقد    ق مختلف  واملرئّية...  املقروءة  اللغوّ�ة،  وغ��  اللغو�ة 
تأو�ل   عملّيات  وتحّرك  �ساؤالت،  تث��  للمع�ى  منتجة  عالماتّية  بنيات  بوصفها  الّنصوص  بدراسة  اهتّمت 
تختلف من قراءة إ�� أخرى، فاملع�ى �� الّنص األد�ي ليس ثابتا بقدر ما هو متعّدد مح�وم بما يقّدم لھ من  

باختالف القراءات، و�ختلف معها املع�ى و�نفتح ع�� آفاق ال متناهية. ولقد عّد املتلقي مع  تأو�الت تختلف  
القارئ  ب�ن  سيميائّية  عالقة  أرست  ال�ي  والّتأو�ل  الّتلقي  نظر�ة  مع  وخاصة  ا�حديثة  النقدية    الّدراسات 

ل ف��ا املتلّقي طرفا أساسّيا مساهما ��
ّ
تفعيل الّدالالت �� الّنص،    والّنص املقروء، عالقة تفاعل جد�ّ� ش�

من   ير�� �عملّية قراءة الّنص من مستوى االس��الك إ�� مستوى اإلنتاج.ومنتجا للمع�ى فيھ ع�� تأو�لھ تأو�ال 
هنا، جاء هذا البحث لينظر �� "أفق املع�ى �� الّنص ب�ن فع�ْ� الّتلقي التأو�ل: مقار�ة سيميائّية"، لينظر ��  

ا  �� التل  لّنصاملع�ى  الداللّية  ب�ن  باأل�ساق  ��تّم  الذي  التأو���  السيميائّي  املن�ج  خالل  من  والّتأو�ل  قي 
 و�أنماط إنتاجها وطرق اشتغالها. 

 السيميائّية –الّنص  –التأو�ل  –املع�ى   –التلقي  ال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 
Semiotics have taken into view in the sense of various linguistic and non-linguistic patterns, 

readable and visual... It has been interested in studying texts as meaning-producing marker 
structures that raise questions, and move interpretations that vary from reading to reading, as the 
meaning in the literary text is not so much static as it is multiple, governed by interpretations that 
vary according to readings, differ with meaning and open to infinite horizons,  The recipient has 
counted with modern critic al studies, especially with the theory of receiving and interpretation, 
which established a semiotic relationship between the reader and the readable text, a relationship 
of dialectic interaction in which the recipient formed a key player contributing to the activation of 
the semantics in the text, and producing the meaning in it by interpreting it as an interpretation that 
amounts to the process of reading the text from the level of consumption to the level of production. 
This research therefore looks at "the horizon of meaning in the text between the actual receiving 
and interpretation: a semiotic approach", to consider the meaning of the text between receiving and 
interpreting through the semiotic interpretation method, which is concerned with semantic patterns, 
production patterns and methods of operation. 

Keywords: Receiving - Meaning - Interpretation - Text–Semiotic. 

 أسماء الّصمایرّیةد. 
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 مقّدمة:  -1

املنا�ج   ظهور  مع  خاّصة  باملتلقي  الّنص  عالقة   �� تحّول  إحداث  إ��  ا�حديثة  الّنقدّية  الّدراسات  أّدت 

ال�ي   نحو الّنقدية  والّسيميائّية،   انصرفت  والّتأو�لّية  والّتفكيكّية  البنيو�ة  غرار  ع��  املبحث  هذا  مقار�ة 

وغ��ها من املنا�ج ال�ي اهتّمت �عالقة الّنص بمتلّقيھ وطرق تأو�لھ، ذلك أّن الّنص �� الّدراسات الّنقدّية  

أشيا  القديمة لقول  ذريعة  باعتباره  إال  القارئ  عند  يحضر  فال  حضر  "و�ذا  غائبا  أو  ظّل  الّسياسة   �� ء 

، لقد أعادت البحوث الّتعامل مع النص  1اإليديولوجيا أو االحتفاء بذاتّية ترى �� نفسها مصدرا ل�ل مع�ى"

مركز��ّ  قطب�ن  بوصفهما  فظهرت  والقارئ  بي��ما.  الّسيميائّي  الّتفاعل  ع��  املع�ى  ينشأ  التلقي  "ن  نظرّ�ة 

ّنقدي أحدثت �غي��ا كب��ا، ومنحت املتلقي فرصة لفرض نفسھ  ثورة �� ا�جال األد�ي وال  "بوصفها  والّتأو�ل

 و�ثبات مركزّ�تھ �� فهم الّنص وتحقيق وجوده الفع�ّ� الذي أصبح ره�ن مشاركة القارئ �� بنائھ. 

الّنص  قد  و  تدّبر  نحو  هممهم  صرفوا  الذين  السيميائي�ن  الباحث�ن  الّنصوص   �� املع�ى  قضّية  شغلت 

ز�ن
ّ

ل سلسلة عالماتّية مشّفرة تخ��ل    وتلّقيھ وتأو�لھ، مرك
ّ
ع�� دور القارئ �� فهم العمل األد�ي الذي �ش�

بداخلها إم�انّيات تأو�لّية تجعل من املع�ى متعّددا بحسب �عّدد القراءات، وتحّركھ من ثباتھ نحو س��ورة  

ي  الّتأو�ل بما هو تفعيل دال��  يتمّتع  تأو�لّية المتناهية تفّك عقال املع�ى وتحّرر قيده ع��  تّحكم فيھ متلّق 

بكفاءة عالية. من هنا، فإّن بحثنا سي��كز ع�� تدّبر أفق املع�ى �� الّنص ب�ن فع�ْ� التلقي والتأو�ل معتمدين  

ل الّنصوص و�شكيلها للمع�ى.
ّ
 من�جا سيميائيا عّد مشروع داللة عميق يبحث �� كيفّيات �ش�

 لّنص والمتلّقي: ا  -2

تأّس  ال�ي  التلقي  نظرّ�ة  "(" ساهمت  ولفغا�غايزر  يدي  ع��  األملانّية  �و�ستا�س  مدرسة  مع  VOL- ست 

GAGENE IZER )"و"هانز رو���ت ياوس (ROBERT JAOUS –HANZ (2    إعادة االعتبار للمتلقي واالنتقال ��

ر�ك الّتفاع�� الذي �سهم �� إنتاج املع�ى، حيث يتعاضد الّنص مع  
ّ

بھ من مرتبة املس��لك الّسل�ي إ�� الش

شاركية الّنصّية،  Umberto Eco1932)-(2016أم��تو إي�و  اصط�ح عليھ  �� إطار ما    القارئ 
ّ
بالشراكة أو الت

. لقد أصبح القارئ مع نظرّ�ة الّتلقي قطبا مركزّ�ا مساهما �� بناء املع�ى ��  3و�التعاضد التأو��� للنصوص

 إ�� عالقة جدلّية منتجة للّداللة. الّنص، وحادت عالقتھ بھ (بالنص) من مجّرد عالقة الّتقبل واالس��الك 

توليد �س�� �� اتجاه�ن من القارئ إ�� الّنص ومن الّنص إ�� القارئ،  لب�و��ا فع��ذا فإّن القراءة تتحّدد 

ر، كما أّ��ا ليست تمر�را للبصر ع�� األسطر بقدر ما �� عمل
ّ
إبدا�ّ� منتج للّداللة يوازي    �� عالقة تأث�� وتأث
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ق بالّنص الذي أنتجھ    قطب�ن  ، وقد ذهب إيزر إ�� أّن "العمل األد�ي لھ1إبداع الّنص نفسھ
ّ
القطب الفّ�ّي يتعل

ق بالّتحّقق ع�� مستوى القارئ...إّن موقع العمل األد�ي هو الّنقطة ال�ي 
ّ
ال�اتب، بينما القطب ا�جما�ّ� يتعل

الّنّص والقارئ" ب�ن القطب�ن جعل من  2يلتقي ف��ا  الّتالحم  بي��ما عالقة تحاور وتفاعل  . و�ّن هذا  العالقة 

اآلخر عن  م��ما  أّي  فصل  يمكن  ال  بحيث  تالزمي  بمؤّهالت  3سيميائّي  مزّودا  الّنّص  إ��  القارئ  فيتوّجھ   .

و�قدرات فكر�ة وثقافّية و�مرجعّيات تمنحھ فرصة أك�� لفهمھ، واستكناه مغالقھ، وفك شفراتھ للكشف  

م فيھ،عن الّنظام الّدالئ�ّ� الّداخ�� الذ
ّ

  تأو�ل �� محاولة    ،ا�خفّي �� عمق امللفوظ السيميوز   وعن  ي يتحك

. من هنا، فإّن النص يكتسب قيمتھ من وجود القارئ  4الّنص الذي "تلعب فيھ �حظة التلقي دورا مركز�ا"

الذي يقوم بتفكيكھ واستقراء عالماتھ اللغو�ة والطباعّية الّرمز�ة للكشف عن مضمونھ وموضوعھ، ع��  

تتضّمن    أّن  الّنص فراغات وفجوات  ي��ك  لهذا  القراءة،  تف��ض مسبقا فعل  الّنص وكتابتھ  إ�شاء  عملّية 

و�� هذا   املعا�ي املس�وت ع��ا �� انتظار أن يقوم القارئ بمل��ا بوصفھ محّر�ا أساسّيا للعملّية اإلبداعّية. 

ديد بما ال يقاس،   اإلطار يذهب أم��تو إي�و إ�� أّن الّنّص "يتمّ�� عن سواه من نماذج
ّ

الّتعب�� بتعقيده الش

ة التعقيد األساسّية ف�ي ما "ال يقال" (...) "ما ال يقال" �ع�ي الذي ليس ظاهرا �� السطح، ع�� صعيد  
ّ
أّما عل

ھ يتكّهن بأّ��ا  5التعب��"
ّ
. من هنا، يتحّدد الّنص ب�ونھ "�سيج فضاءات بيضاء، وفرجات ينب�� ملؤها، ومن يبث

ھ6مأل، في��كها بيضاء"فرجات سوف ت
ّ
"يمثل آلّية كسولة أو مقتصدة تحيا من قيمة املع�ى الزائدة  ، كما أن

الّنص" إ��  أدخلها  قد  املتلقي  ي�ون  ��  7ال�ي  يتّم  الذي  واملتلقي  الّنص  ب�ن  السيميائّي  التفاعل  فيحدث   ،

وقد تحّدث إيزر عن األثر  .  إنتاج الّنصمستوى فعل القراءة الذي يحيد فيھ املتلّقي عن وظيفة الّتقّبل نحو  

لھ، وغ�� �عيد عن هذا نجد مصط�ح استجابة  
ّ
ر �� قدرتھ ع�� تمث

ّ
ا�جما�� الذي يحدثھ الّنص �� املتلقي و�ؤث

ها مصط�حات تحيل ع�� أّن النصوص 
ّ
القارئ الذي ظهر �� النقد األنجلوسكسو�ي، ومصط�ح التجاوب، و�ل

ارئ معها واستجابتھ لقراء��ا واستيعا��ا. و�� هذا اإلطار ضبطت نظر�ة  �� املسؤولة ع�� مدى تفاعل الق
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ع، واملسافة    وتفاعلھ  ال�ي ترصد مدى استجابة القارئ   1التلقي العديد من اإلجراءات
ّ
ع�� غرار أفق التوق

 ا�جمالية، ومنطق السؤال وا�جواب، واندماج اآلفاق، وموقع الالتحديد. 

فرض سلطتھ الّتداولّية من خالل ما ي��كھ من فجوات بيضاء مس�وت  إّن الّنص يجذب القارئ ح�ن ي

"ما لم يقل"، ��ذا فإّن الّنّص "يصادر ع�� املتلقي خاّصتھ باعتباره شرطا ال   ال�ي أسماها إي�و بـ  ،ع��ا تلك

لة.  )لطاقتھ التواصلية امللموسة، باإلضافة إ�� اعتباره شرط احتماليتھ ذات الدالSine qua nonغ�ى عنھ (

 إ�� امرئ جدير بتفعيلھ"
ّ

، أو هو "اس��اتيجّية ولك��ا اس��اتيجية ال  2و�� عبارات أخرى، فإّن النص إنما يبث

اه الفاهم"
ّ

، مع�ى هذا أّن الّنص يكتسب أهمّيتھ �� ال�حظة ال�ي تتّم  3يمكن أن تقود إ�� �ىيء خارج ما يتوخ

 تفكيك املدلوالت من خالل القراءة الذي �عيد بناءهف��ا قراءتھ، �حظ��ا فقط يخرج إ�� الوجود ع�� فعل  

نظرا   قيمتھ  ثّمنت  مثلما  املتلقي،  حضور  ضرورة  ع��  بالتلّقي  املهتّمة  الّدراسات  دت 
ّ

أك لهذا  العالماتية. 

ھ الوحيد القادر ع�� إحداث تفج�� دال�� ف��ا، إّن  
ّ
لفاعلّيتھ �� البحث عن الّدالالت الباطنية للّنصوص، وألن

الق النموذ��هذا  بالقارئ  إي�و  أم��تو  أسماه  ما  هو  يتحّرك  4ارئ  أن  "قادر  قارئ  الّنّص،  بتفعيل  ا�جدير 

ف توليدّيا"
ّ
 .6وهو أيضا قارئ يمتلك السنن الّنّصّية ،5تأو�لّيا كما تحّرك املؤل

 الّنص والتأویل السیمیائي:  -3

تنتظم فيما بي��ا استنادا إ�� قوان�ن بنيو�ة  يذهب سعيد بنكراد إ�� أّن النّص "شبكة من العالقات ال�ي  

م��تھ   داللية  وحدة  ھ 
ّ
إن عل��ا،  يحيل  ال�ي  املعا�ي  أو  املع�ى  لتحديد  رئيسا  مطلبا  إل��ا  التعرف  �عّد  خاصة 

. أّما من ناحية سيميائّية فهو �ون  7األساسية أنھ ليس متتالية من ا�جمل ال رابط بي��ا، بل بناء قصدي"

ال يتيح  الّنص  عالما�ي  تأو�ل  �� عمق امللفوظ قصد تحر�ك السيميوز ف��ا ع��  الثاو�ة  الّدالالت  لعب ع�� 
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تأو�ال سيميائّيا يبحث عن ا�حتجب من املعا�ي، و�تّم ع�� متلّق قادر ع�� الّتعامل مع شفرات الّنّص وع�� 

مواقع، و�عادة ل��تيب عناصر  تفكيك بناه العالماتية، ع�� أّن الّتأو�ل "هو دائما زحزحة للعالقات، و�غي�� لل

، وهو أيضا إعادة صياغة للمفردات ولل��اكيب و�نا��ا بناء جديدا. هذا ونجد عند أم��تو إي�و  1العالمات"

، حيث يصبح النص "موضوعا يقوم التأو�ل ببنائھ ضمن حركة دائر�ة  2والتأو�ل تداخال ب�ن مفهومي الّنص

، نفهم من هذا  3الل ما تتم صياغتھ باعتباره نتيجة لهذه ا�حركة"تقود إ�� التصديق ع�� هذا التأو�ل من خ

أّن "مركز الّدالالت ليس �� الّنص، بل يب�ى �حظة الـتأو�ل من خالل صيغة السؤال ذا��ا، ذلك أّن النص  

. ��ذا فإّن املتلقي يتحّرك �� النص داخل 4ليس مستودعا ملضمون ثابت، بل طاقة �امنة تحتاج إ�� تحي�ن"

ل إعادة تأو�ل لھ، ع�� أّن ذلك  ال
ّ
ّدالالت، وهو ما يجعلھ يكتسب صفھ املؤّول، حيث أّن �ّل قراءة للنص تمث

واس��اتيجّيات ع�� املؤّول اح��امها ألّ��ا ��  التأو�ل ليس عملية عشوائية بل يخضع إ�� إجراءات ومبادئ 

�ي قد تحيد بھ عن الفهم املتوافق والّنص  ال�ي �عينھ ع�� ضبط عملية التأو�ل، وتحّصنھ من قبليات الفهم ال

معت��ا أّن تأو�ل الّنص �ع�ي ا�خضوع إ�� وحدتھ  و�� هذا اإلطار، مّ�� إي�و ب�ن تأو�ل الّنص واستعمالھ املؤّول.

فهو الّنص  استعمال  أّما  العميق،  وقصده  الّداخ��  وا��جامھ  مقاصد   العضو�ة  مع  ليتالءم  الّنص  قهر 

نا �� هذه  املتلقي وحاجاتھ، فـ"ه
ّ
و �شاط تأو��� ال يأخذ من النص سوى ما يمكن أن يخدم غاية أو قضّية، إن

.من هنا، فإّن النص عند إي�و �ستقطب �ل  5ا�حالة ال نلتفت لقصد النص بل نب�ي قصدا يخدم مصا�حنا"

بل أصبح عاملا  أنواع القراءات والتأو�الت، فلم �عد "بناء مغلقا أو بابا موصدا لھ مفتاح واحد يفك رتاجھ،  

تصّدعاتھ   و�رتق  املعّقدة  أ��جتھ  يفتق  �ي  القارئ  يدعو  التأو�لّية،  والطبقات  باألسرار  مليئا 

�اتھ"
ّ

.في��ك فرصة للقارئ ليشارك �� بنائھ ع�� س�� أغوار البياضات والفراغات ال�ي �سيج املع�ى �� 6وتفك

ب�و��ا   "إيزر"وقد عّرف  الّنص،   ال  الفراغات   �� "شاغر  تفاعل  فضاء  إ��  ملؤه  يؤّدي  للّنص  اإلجما��  ّنظام 

، تلك الب�ى 7أنماط الّنّص...إّن الفراغات �عيق تماسك الّنص، و�ذلك تحّول نفسها إ�� حوافز �خلق األف�ار"

املس�وت ع��ا �� ال�ي �سمح للمتلقي بممارسة الفعل الّتأو��� بما يتوافق و�نية الّنص ومقاصده، ح�ى ال 

فإّن "الّنص يؤّمن العملّية    من هنا،   و�ل إ�� استعمال جائر يطّوع الّنص وفق مقاصد القارئ.يتحّول فعل الّتأ

الّتأو�لية من الّسقوط �� مغّبة التأو�ل الهو�ىّي، إذا �انت �ل جزئّية مؤّولة �� الّنص تدعمها جزئّية أخرى،  
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��ا"
ّ

ھ ع��  2لتفاعل ب�ن املؤّول والّنّص". و�ذهب إي�و إ�� أّن التأو�ل "ينبثق من ا1وال تناقضها وال تكذ
ّ
، وأن

القارئ أن يتخّيل "أّن �ل سطر يخفي داللة ضمنّية يمكن أن تفتح النص ع�� احتماالت ممكنة وعوالم  

، وقد اهتم إي�و بقضايا تأو�ل النص األد�ي وقّدم مجموعة من الّدراسات ال�ي طرح من خاللها  3متعّددة"

املتنا� غرار  ع��  عّدة  والتعاضد  مفاهيم  الّنصّية،  شاركية 
ّ
والت الّتدلي��،  الفعل  وحركية  والالمتنا��،   �

ها مصط�حات تخّص الّتأو�ل.
ّ
 التأو���، والتأو�ل املضاعف، و�ل

ھ الضمانة الوحيدة ع�� تجاوز    إّن يمكن القول   ،ا سبقبناء ع�� م
ّ
"التأو�ل هو جوهر القراءة وغاي��ا ألن

أّن العالقة ب�ن الّنص واملؤّول عالقة تفاعل وتفعيل تنت�ي بإخضاع الّنص إ�� . كما  4حدود العالقات املرئّية"

charles  sander  -speirce:1839(   التأو�ل وتفج��ه داللّيا نحو س��ورة داللية خّصها شارل ساندرس بورس

يتحرك بوصفھ  سيميوز (الس��ورة ال�ي تنتج وفقها الّداللة)، حيث يرى أّن �ل �ىيء �� ال�ون   بتسمة )  1914

عالمة، بما �� ذلك الّنصوص، "فال �ىيء يوجد خارج مدار ما ترسمھ العالمات من س��ورة داللّية ال يمكن  

ھ5أن تقف عند حّد معّ�ن"
ّ
"ال يمكن البحث عن املع�ى خارج العالمات،   ،وضمن سيميائّيات بورس ،، كما أن

العالم  �� موجود  فاملع�ى  عالمات،  دون  نفكر  أن  يمكن  إنتاج  وال  إ��  السبيل   �� وحدها  والعالمات  ات، 

ارتباط سيميائّية بورس بالّتأو�ل ا�حرك األسا�ىي    وراء، ولعّل هذا هو السبب ال�امن  6الّدالالت وتداولها"

 للعالمة واملنتج للسيميوز.  

 أفق المعنی في الّنص بین التلقي والتأویل:   -4

مسألة أثارت تضار�ا �� اآلراء ب�ن سيمياء السرد وسيمياء   ،لمع�ى �� الّنصل املفّعلالقارئ هّو  اعتبار إّن 

التأو�ل، و�� هذا اإلطار يذهب سعيد بنكراد إ�� أّن السيميائّية السردّية مع "كر�ماص" �� دراس��ا للنصوص  

اتية و��� ممكنات التأليف داخلھ، إّن  
ّ

"تف��ض أّن النص مكتف بذاتھ و�نتج معانيھ استنادا إ�� طاقتھ الذ

ّنص، �عبارة أخرى، يحتوي ع�� ما يكفي من املع�ى ل�ي ي�ون �� غ�ى عما يأتيھ من خارجھ، وال حاجة ألن  ال

املعا�ي." باملز�د من  القارئ  �عّدد  7يأ�ي  مبدأ  التأو�لّية ومع  السيميائّيات  مع  تتناقض  الفرضّية  و�ّن هذه   ،

فكر�ة   بمرجعيات  القارئ  تزّود  مبدأ  فاعلية  تنفي  أّ��ا  كما  القراءات،  اختالف  بحسب  الّنص   �� املعا�ي 

اكرة املعرفية ال�ي يب 
ّ

اشر  وثقافية.. قبل مباشرتھ للنص، و�دحض بنكراد هذه الفرضية معت��ا أّن تلك الذ

��ا املتلقي الّنص �� ال�ي تفّعل عملّية التأو�ل حيث "ال يمكن تصّور مع�ى مكتف بذاتھ وقادر ع�� التدليل  

خارج الذات ال�ي �ستقبلھ وتفك أسراره، فالتعرف ع�� املع�ى وتحديد حجمھ وامتداداتھ جزء من س��ورة  
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لھ (...) (و) سي�ون القول بإم�انية اإلحاطة ال�لية بالدال
ّ
لة ال��ائية للنص ضمن قراءة واحدة شاملة  �ش�

، �� ح�ن يذهب أم��تو  1أمرا �� غاية الغرابة. فأ�سط نّص سردّي ال يمكن أن ي�ون حامال لداللة واحدة"

إي�و إ�� أّن الّنص و�ن �ان مشتمال ع�� املع�ى، و�ن �انت أيضا قوانينھ الّداخلية تفتح إم�انية الّتأو�ل إال  

صورة ��ائّية، مثلما يرى أيضا أّن التأو�الت ا�ختلفة لنّص ما ليست مفروضة ع�� الّنص من  أّ��ا ال تفتحها ب

دة من التفاعل بي��ما
ّ
�� إطار ما أسماه "بالتشاركية الّنّصّية". بل إّن األهّم أّن إي�و    2القارئ بقدر ما �� متول

بحث �� الّنص عن بنية داللّية �لّية وثابتة  السيميائّيات ال ت"  :  إّن   هدم فرضية السيمائّيات الّسردية بقولھ

(من قبيل التناظر الّدال�� ال�ي قال ��ا كر�ماص، و�� فكرة لم �عد تقنع أحدا)، وال تبحث عن مع�ى معطى  

ومكتف بذاتھ، إّ��ا ع�� العكس من ذلك تحاول الكشف عن الس��وارات املمكنة داخل الواقعة. فالوقائع  

عيد ا�حلل بناءها وفق فرضياتھ التأو�لية املعلنة أو الضمنية. فال �ىيء ثابت  ليست سوى س��ورات ضمنية �

، إّن األمر  3داخل هذه الوقائع، وال �ىيء يحمل دالالتھ �� ذاتھ �� انفصال عن الس��ورة ال�ي يولدها التلقي"

ق هنا بإش�الية أحادّية املع�ى وثباتھ �� مقابل �عّدده نتيجة انفتاح الّنص ع��  
ّ
تأو�الت تتجاوز حدود  يتعل

 القارئ الواحد. 

وتقّدم لنا نظرّ�ة بورس التأو�لية "إسهاما فعليا �� قراءة النصوص وتأو�لها و�دراك ما أمامها وما خلفها.  

فال يكفي القول إّن النصوص بؤرة لدالالت، فالّدالالت كث��ة ومتنوعة، إال أّ��ا تمتنع وال �سلم نفسها ألّول  

ات    .اللة أسرارعابر سبيل. إّن الد
ّ

و�ّل سّر يحيل ع�� سّر، وقد ال ي�ون السّر األخ�� سوى �حظة توّهم الذ

ّن هدف السيميائّية هو البحث عن املع�ى وعن طرق  إبداهة القول  ال، ومن  4بأ��ا استقرت ع�� داللة �عي��ا"

الّدالال  وفقها  تنتج  ال�ي  (الّس��ورة  الّسيميوز  أصول   �� بحث  هو  حيث  من  لھ، 
ّ
وجودها  �ش� وأنماط  ت) 

فهذا   ،"حركة ال متناهية من اإلحاالت . إّن السيميوز 5باعتبارها الوعاء الذي تصّب فيھ الّسلو�ات اإل�سانّية"

�ّل االتجاهات،    �� تنشر خيوطها  فإّ��ا  الّتلفظ،  ص من قصدّية محفل 
ّ
تتخل بمجّرد ما  العالمة  أّن  معناه 

 .6�ّل الّدالالت ممكنة"وحي��ا ت�ون �ّل السياقات محتملة، وت�ون 

تّم   إذا   
ّ
إال لإلدراك  قابال  مرئّيا  يصبح  أن  يمكن  "ال  التأو�لّية  السيميائّيات  حسب  النّص   �� املع�ى  إّن 

د لھ. فال وجود لداللة معطاة �ش�ل ك�� وتام و��ائي قبل تدخل الذات القارئة ال�ي 
ّ
سق املول

ّ
الكشف عن الن

. 7الضمنية املتحكمة �� العالقات غ�� املرئية من خالل التج�� املباشر للّنّص"تقوم بإعادة بناء القصديات 

م  
ّ

إّن التفاعل ب�ن الّنص والقارئ هو ما يحّرك املع�ى و�جعل من التأو�ل ينساب نحو مسار ال متناه تتحك

لعمل منغلق  �و "فيھ رغبة القارئ/املؤّول �� إيقاف هذا الفيض الّدال�� عند مستوى معّ�ن، فال وجود عند إي
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ھ ال  1ع�� اإلطالق، ذلك أّن �ّل عمل فّ�ي �عّ�� �� حقيقة األمر عن سلسلة غ�� من��ية من القراءات"
ّ
، كما أن

، فالّنص آلة  2"الّتعّدد هو ما ي�ّ�ر وجود الّنص ووجود قراءاتھ"وجود، حسب رأيھ، ملع�ى أحادي أو ثابت ألّن 

إال من خالل ما يأ�ي بھ املتلقي(...) فخارج هذا النشاط املضاف لن   "ال يمكن أن يوجد كسولة بتعب�� إي�و و

�سلم النص أسراره، أو سيظل ناقصا �� ذاتھ و�� دالالتھ. أو لن ي�ون سوى وعاء ملع�ى خالص �ش�و دفء  

 .3السياقات ال�ي تمّده بدينامية التعي�ن والكشف عن املوحيات داخلھ"

الّد  إ�� الس��ورة  العودة  �� إطار حديثھ عن العالمة، حيث �ش�ل  وهنا تجدر  ��ا بورس  ال�ي جاء  اللية 

ل موضوع الّتمثيل)،  
ّ
السيميوز جوهر العالمة ال�ي قّسمها إ�� ماثول (ما يقوم بالّتمثيل)، موضوع (ما �ش�

ث  ، إّن �ّل عنصر من هذا الثالو 4ومؤّول( ما �شتغل كمفهمة تقود إ�� االمتالك الفكرّي "للتجر�ة الّصافية)

قابل ألن يتحّول ضمن مسار التأو�ل إ�� عالمة تتفّرع بدورها إ�� ثالثّية وهكذا دواليك �� حركة ال    البور�ىي

متناهية �عمد ف��ا مؤّول مباشر إ�� تفعيل دالالت الّنص املباشرة فيقوم �عد ذلك املؤّول الدينامي�ي بفتح  

إي�و بالزو�عة    و�ع��ا5عيد بنكراد "الّنفق الّتأو��ّ�"ا�حركة التأو�لّية ع�� س��ورة ال متناهية، أطلق عل��ا س 

التأو�لّية. إّن هذا الّتصّور للعالمة يحّرر املع�ى من ثباتھ وجموده مثلما يحّرره من ا�غالق الّنص ليفتحھ ع��  

كتفية بذا��ا  بل ع�� تأو�الت ال متناهية يتعّدد ف��ا املع�ى، كما أّن هذه العالمة "ال تنتج داللة أحادّية م  ،تأو�ل

فعل   من  انطالقا  ممكنة  اإلحاالت  ف�ل  والتنوع.  الغ�ى  بالغة  تدليلّية  س��ورة  تولد  بل  الذات،  إل��ا  ترتاح 

العنصر   باعتباره  املؤول  إ��  �ستند  سيميوز�ة  حركة  ضمن  املاثول  يضع  الذي  الفعل  أي  األّول  التمثيل 

أيضا ال ي��ك التأو�ل �� ا�سيابھ الّدال��، فبورس لم ، لكّن هذا املؤّول  6ا�حاسم �� وجود الداللة وتداولها"

ھ هو نفسھ  
ّ
يكن "يتصّور إم�انية تحّول هذه الفكرة إ�� عقيدة تجعل من �ّل التأو�الت أمرا ممكنا، ذلك أن

�ان يتحّدث، وهو ي��هن ع�� ال ��ائّية اإلحاالت، عن إم�انية وضع حّد لهذه الس��ورة من خالل اإلشارة إ��  

تدا ال��ائي)"فعل  باملؤول  �سميھ  (ما  املؤولة  الذات  بھ  وتقبل  السياق  ينتجھ  هنا  7و��  يتحّدد  التأو�ل  إّن   ،

للعالمات، وسمة التجديد تلك �� ما تمنحھ ا�حركة التأو�لية ا�سيا��ا الالمحدود    امتجّددا  بوصفھ إنتاج

اخلھ (الّنص) إ�� حدودها القصوى، أي  فـ"هناك رغبة ما عند القارئ تدفعھ إ�� امل�ىّي بالس��ورة الّداللّية د

عليھ   �ش��  أخرى  رغبة  املقابل   �� وهناك  �عده.  �ىيء  ال  مدلوال  تفرز  ��اية  ع��  يحيل  أن  يمكن  ال  ما  إ�� 

باالستقرار ع�� مدلول "��ائّي" قد ال �غلق السلسلة، ولكنھ يمنح الذات فرصة التقاط األنفاس والنظر إ��  

 
1- Umberto Eco, L’œuvre ouverte, Traduit de l’italien par Chantal Roux de Bezieux avec le concours d’André 
Boucourechliev, Editions du Seuil, 1965, p 17. 
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فھ التأو�ل أو أو�� بھ"
ّ
. إّن وضع حّد ��ائّي للمسار التأو��� ال �ع�ي إغالق السلسلة التأو�لّية وتجميد  1ما خل

ق ببداية و��اية مس 
ّ
ر تدلي�ّ� ما، فما يبدو ك��اية منطقّية ملس�� دال�� ما،  ا حرك��ا، بل "إّن ال��ائّية هنا تتعل

ھ الرغبة الدفينة والال 
ّ
إن شعور�ة ال�ي �ستشعرها الذات  سيتحّول إ�� نقطة بدئّية داخل مس�� دال�� آخر. 

لة �عي��ا. أو هو محاولة الذات �خلق "محمّيات  املؤّولة �� الوصول إ�� داللة �عي��ا انطالقا من س��ورة تدليّ 

 . 2داللية" تر�حها من عبء املتسيب والالمحدود والالقار من خالل الّرسّو ع�� موقف دال�� �عينھ"

ھ مبثوث ��    املع�ى  أّن ، نقول  تقّدمبناء ع�� ما  
ّ
  ، 3"فعل اإلبالغ والكالم واإلنتاج"ال يوجد خارج اللغة، إن

ھ ليس معطى
ّ
و�فّعل ع�� مسار تأو��� يفّك عقالھ و�حّركھ    ،�� الّنص بل هو ينتج �� �حظة القراءة  ثابتا  كما أن

توى تأو��ّ� معّ�ن، يراه  �� نفق تأو��� ال متناه، يحّدد رغبة املؤّول ال��ائّي �� وضع حّد يقف فيھ املع�ى عند مس 

ّن القارئ املؤّول  �هو مناسبا. و�مكن القول أيضا إّن املع�ى يتحّدد �� النصوص ع�� فع�� التلقي والـتأو�ل، و 

هو الذي يضبط أفق املع�ى �� العمل األد�ي ا�حامل ملعان ال حصر لها، لكّ��ا معان جامدة تحتاج تأو�ال، بل  

إي�و   أو ما أسماه  الّن�ىي املوصوف  املعطى  يتجاوز  ال�ي “بـ  تفج��ا داللّيا  الّنص  �� ظاهر  الزائفة"  املعرفة 

 .4ا صعبا"تخفي ا�حقيقة" وتجعل الوصول إل��ا أمر 

 : خاتمة  -5

لھ وتفعيلھ �� الّنصوص، وتّم �� هذا 
ّ
انصرفت جهود السيميائي�ن إ�� البحث عن املع�ى وعن سبل �ش�

ا�جال أيضا إيالء عملّي�ي التلقي والتأو�ل أهمّية ك��ى ألّ��ما أساس التفعيل السيميائّي للمع�ى �� الّنص، 

ال مجال   �� عارمة  ثورة  أحدثت  ال�ي  النظرّ�ة  �غي��  هذه  إ��  أّدت  والّنقدّية،  السيميائّية  األدبية  ّدراسات 

 التعامل مع الّنصوص. 

أوصلنا  استنتاجال  وقد  إ��  الّتلقي    مفاُده   بحث  بنشاطْي  مرهونة  عملّية  الّنص   �� الّدالالت  تفج��  أّن 

ح سيميوزّ�ة.  س��ورة  ضمن  أفقھ  و�عّدده وتحديد  املع�ى  تفعيل  عن  املسؤوالن  إّ��ما  �عامل  والتأو�ل،  يث 

القارئ �� السيميائّيات التأو�لية مع الّنص بوصفھ بنية عالماتية مثقلة بالغموض ومبنية بأساليب تجعل 

او�ة �� عمقها. إّن املع�ى ليس معطى  
ّ
من القارئ أك�� فطنة �� التعامل معها قصد محاور��ا، وتفج�� املعا�ي الث

راط العالمات النصّية �� شبكة عالئقّية يتّم البحث �� بل ينتج �� مسار التلقي والتأو�ل وع�� انخ  ،جاهزا

الس��ورة ال�ي من خاللها تدّل وت��ابط. و�ّن تحر�ر املع�ى من ثباتھ و�طالقھ نحو س��ورة داللية ال متناهية  

  مهّمة مو�ولة إ�� املتلقي الذي يتحّول داخل عملية التأو�ل إ�� مؤّول بدرجات ثالث، مثلما أّن مهّمة وضع حّد 

يقف عنده املع�ى �� الّنص عملّية ي��ض ��ا مؤّول ��ائّي قادر ع�� ضبط املسار التأو��� عند مستوى �عينھ  

فّك عقال املع�ى وفتحھ   ، ع��ع�� فعل التأو�ل ،يرتئيھ هو مناسبا. من هنا ن�ون قد وقفنا ع�� قدرة املتلقي
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 . 42سعيد بنكراد "سيميائّيات النص مراتب المعنى"، ص -4
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� إسهام السيميائّية التأو�لية �� إعالء م�انة الّنص  ع�� إم�انيات تأو�لّية ال متناهية، مثلما ن�ون قد وقفنا ع�

واملتلقي ع�� الّنص وال�اتب، وتأكيدها ع�� القراءة املنتجة ال�ي �عمد من خاللها املتلقي إ�� النفاذ إ�� عمق  

و  عن   تأو�لھالّنص  الّنصوص   �� املع�ى  إنتاج  لكيفّية  تتّبعنا  لنا  كشف  وقد  جديدة.  لدالالت  منتجا  تأو�ال 

ت أهمّية املن�ج السيميائّي ونجاعتھاملس
ّ
�� مقار�ة    احة ال�ي �شغلها املتلقي �� العملية التأو�لّية، مثلما تجل

ع�� زعزعة الثوابت �� وخ�خل��ا ونبش املس�وت عنھ، وع��    هذا املبحث والبحث عن السيميوز ال�امن فيھ

 فعيلها ع�� التأو�ل.تدّبر حضور املع�ى بوصفھ عالمة مشّفرة تودع داخل الّنص و�تّم ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فق المعنى في الّنص
ٔ
ويل ا

ٔ
سماء الّصمايرّية د.   ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين فعلي التلّقي والّتا

ٔ
 ا
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