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. ترتبط السيميائيات النصية اخلاصة بأمربتو إيكو بشكل رئيسي بنهاية العمل وحرية التأويل

،  "آلية توليدية"والتأويل حبسب إيكو، ينتمي إىل . لعمل خيضع لنموذج يوفق بني االنفتاح واالنغالقفا

ويساهم القارئ بذلك يف ". املفرتضات"، و"الضمنيات"، و"فرتات الصمت"كذلك احلال بالنسبة لـ 

عدد التأويالت، ويقرتح يتبىن إيكو يف ذلك النموذج الثالثي لبريس الذي يقبل ت. التأويل أثناء قراءته أيضا

  .ويشكل جمموع العادات التأويلية موسوعة هلذه الثقافة. بينها" تفاوضا"إيكو لذلك 

ترتكز على ثالثة . تعترب األسلوبية السيميائية دراسة التمثيلية الثقافية ألنظمة القيم اجلمالية واألنثروبولوجية

العام، : دبية وينقسم إىل ثالثة أنظمةحيث ميكن أن خيضع أي خطاب لأل" نظام األدبية: "مفاهيم

التعرف على األحداث الكالمية : اليت متفصل مسألتني مهمتني" الوحدة األسلوبية"والنوعي واخلاص، و

  ."للبنية األساسية جلهات التلقي"اليت تنظر " األسلوبية العاملية"املنتظمة واالختالف األسلويب، و

   .نظام األدبية األسلوبية السيميائية، التأويل،ية، السيميائيات النص: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Umberto Eco's textual semiotics is mainly associated with the end of the text 
and open interpretation. The text is subject to a model that reconciles 
openness and closeness. Interpretation, according to Eco, is part of a 
"generative mechanism," as well as the "periods of silence," "implications," 
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and "assumptions." The reader contributes to the interpretation while reading 
it as well. Eco adopts Peirce's triadic model, which admits the plurality of 
interpretations, and therefore Eco proposes a "negotiation" between them. 
The total interpretations constitutes the encyclopedia of this culture. 
Semiostylistics is the study of the cultural representativeness of aesthetic and 
anthropological value systems. It is based on three concepts: the “literary 
regime” whereby any discourse can be subject to literary and is divided into 
three systems: the general, the generic and the specific. The “stylistic unity” 
articulates two major issues: the identification of regular language facts and 
stylistic differences. The “actantial stylistics” considering “the basic 
structure of reception modalities”. 
Keywords: textual semiotics - interpretation – semiostylistics – literary 
system. 

  
 

  2السيميائيات النصية ألمبرتو إيكو: أّوال

) ، بإيطالياPiémont إقليم بييمونيت( Alexandrie ساندريادينة ألمبولد أمربتو إيكو 

هو فيلسوف، وسيميولوجّي، وخبري يف وسائل اإلعالم، وكاتب، دَرس . 1932جانفي  5يف 

رة �اية الدراسة ملسألة كّرس مذك(وسرعان ما أظهر اهتماما خاصا باجلمالية  Turinبتورين 

يطرح النص اجلمايل بالنسبة له بالفعل سؤاال  ).Thomas d’Aquinاجلمالية عند توماس داكان 

الذي حيدده شكل " االنغالق"ويتعّلق باحلركة اجلدلية بني : جوهريّا ميّر كخيٍط أمحٍر يف تفكريه

 La structureيف مؤلفات مثل (ة ليصبح هذا السؤال مركزيا يف أحباثه النصي. النص وحرية تأويله

absente, Lector in fabula, les limites de l’interprétation, De la littérature…  (

 ,Traité de sémiotique générale(وكذلك يف أحباثه املوجهة أكثر حنو نظرية الفلسفة 

Sémiotique et philosophie du langage, Kant et l’ornithorynque ….(  

  انغالق وحرية

 L’œuvre "العمل املفتوح""كتاب   يعاجل إيكو هذه املسألة بشكل برناجمي ألول مرة يف  

ouverteالبارزة اخلاّصة باجلمالية يف سنوات الستينيات، فيحاول  ، حيث يتساءل عن التجارب

مؤلَّف ما ، وهذه اجلدلية تبّني احلدود اليت يزيد معها غموض واالنفتاح الشكل إقامة جدلية بني"
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". 'مؤلَّف'فيعتمد على التدخل النشيط للمستهلك، دون أن يفقد املؤلَّف مع ذلك خاصيته كـ 

  ).1965:10، ترمجة فرنسية 1962(

فيقصد بالفعل يف  . إليكو بفّك التعارض بني احلرية واالنغالق النموذجتسمح مقولة   

ويتعلق األمر بالتنظيم . ملربمج للمؤلَّفبنيَة التلقي ا" منوذج"مبصطلح الـ  "العمل املفتوح""كتاب 

  . مته وانفتاحهءالداخلي الذي حيمله نص مجايل ما، وميثل أيضا ضمان مال

: مرّة أخرى يف أحباثه اليت ترتكز أكثر فأكثر على نظرية النص النموذجتظهر فكرة 

Lector in fabula )1979 (و Les limites de l’interprétation )1990( حيث ،

مربيقية إوال يقصد �ما اإلشارة إىل صور " الكاتب النموذجي"و" القارئ النموذجي"ث عن يتحد

 النصية اإلسرتاتيجيةأو مثالية للكاتب والقارئ، بل على العكس من ذلك يبتغي اإلشارة إىل 

  . املسجلة يف النص

من آليته نتاجا ينبغي ملصريه التأويلي أن يشكل جزءا "ميثل النص بالفعل بالنسبة إليكو 

يتطلب كل نص شكال تأويليا ). 70-69: 1985، ترمجة فرنسية 1979" (التوليدية اخلاصة

يسّمي إيكو إسرتاتيجية الداللة تلك . يقوم بتحقيق اإلسرتاتيجية اخلاّصة بالداللة اليت تنظمه

احية من الن. ستعماله، وتسمح بالتمييز بني تأويل نص ما وبني اintentio operis بقصدية النصّ 

ميكنه أن يستعمل (مربيقية، ميكن للقارئ أن يقوم تقريبا بأي شيء يريده بالنص الذي بني يديه اإل

معمارية مثال، كما ميكنه حبسب مثال ساقه إيكو نفسه،  من أجل دعم فرضيات الكوميديا اإلهلية

ون بصدد ، لكّن هذا القارئ يف هذه احلاالت، ال يك)استعمال مفّك براغي من أجل حّك األذن

  .وحتيينها قصديتهفتأويل نّص ما معناه حماولة التعّرف على . بل يقوم باستعماله: تأويل نصه

يف قصدية املؤلِّف، فهذا األخري قد ال يصل إىل مراده، عندما  قصدية النصّ ال ُختتزل 

كن خلطها كما ال مي. ينتج نّصا ينجم عن تنظيمه آثاٌر ختتلف عن اآلثار اليت أرادها املؤّلف لنّصه

. ، الذي ُخيِضع النص لألذواق واخليارات الشخصية للمؤوِّل، فهو يستعملهقصدية القارئأيضا مع 

اخلاصة به؛ فهي " خطوط التماسك"تتشكل قصدية النّص من أنظمة النّص الداللية ومن خالل 

  .تقرتب جدا من شكله، وتشّكله اإلمجايل

، أّي )وهي غالبا نظامية(، تضميناته ويُقصد بتشّكل النص حاالت صمته، افرتاضاته

، 1979" (آلية كسولة" ميّثل يف الواقع أّي مؤلِّف بالنسبة إليكو . عموما كل ما ال يقوله النص
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، تتكون أيضا من فضاءات بيضاء تأخذ معىن وتصبح دالة فقط )66: 1985ترمجة فرنسية 

  .املؤوِّل/ بتشارك املستعمل

 Les limites de، وكذلك يف Lectorيف (دة ألجل ذلك يتحدث إيكو مرارا عدي

l’interprétation ( ينبغي على القارئ أن يقوم بالتنقالت اليت يتطلبها . التشارك التأويليعن

النص، بإبراز ما هو ضمين، واللجوء إىل املعلومات النصية املصاحبة والسياقية املالئمة، وحماولة 

 .  الت شخصيةإدراك قصدية النص، دون إرغامه على استعما

إن االهتمام الذي يوليه إيكو لنشاط التشارك، يوجِّه بشكل خطّي مقاربته النصية 

وعلى خالف املقاربات املتأثرة بالبنيوية اليت متيل أكثر حنو جعل . ويربطها بقوة بسريورة القراءة

، يؤكد إيكو )عند االنتهاء من القراءة(النص نظاما قابال للمالحظة فقط يف عمومه، ومن اخلارج 

على أن التأويل يتشّكل خالل النص، مبتابعة تطوراته، كرّد فعل حلاالت صمته وإغراءاته، مع 

واملؤّكد أّن . فرضيات، وتوقعات، وترقبات، وانفعاالت، وأهواء تكيف كّلها بقوة التأويل النهائي

وتركيًبا شاملني يكون إيكو يقدِّر بأّن داللة النّص تأخذ، مبجّرد االنتهاء من القراءة، شكًال 

أساسهما العمل مبجمله؛ غري أن هذه اإلعادة الشاملة لصياغة املعىن تتحّكم �ا يف كل األحوال 

  .احلركات والفرضيات اليت وضعها القارئ على امتداد النص

ينظر (ليس من قبيل الصدفة أن تكون استعارة النزهة متواترة يف نظرية إيكو النصية 

، Six promenades dans les bois du roman et d’ailleursالسرد ست نزهات يف غابة 

يشكل النص غابة يتطّلب عبورها دون انقطاع ). 1995، ترمجة فرنسية 1992-1993

ويعترب اجتياز هذه الغابة . خيارات يف املسار، من خالل سلسلة من العقد تتشّعب الدروب فيها

تقدم أو الرتاجع يف اخلطوات، بصياغة فرضيات تناوبية مبثابة نزهة خطية نوعا ما؛ فيمكن دائما ال

وترتسم حدود الغابة تدرجييا، فيمكن مبجّرد الوصول إىل . من أجل إعطاء معىن ملا نالحظه

  .�ايتها، وصف تنظيمها الشامل

ووحده . يف �اية األمر، وحده تشارك القارئ يسمح للنّص بالكشف عن دواليبه

    .  بأن يدومالتحيني أيضا يسمح للمعىن 

  سيرورة السميأة



  دبفي اللغة واأل إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1122 -  1112: ص 

 

1116 

  University of Tamanghasset-  Algeria                                      اجلزائر  -جامعة تامنغست

والتربير هلذه التبعية املتبادلة بني . ال تُفصل مطلقا أقطاب الداللة والتأويل يف عمل إيكو  

. فلسفي ويذكِّر باجلذور البريسية للنظرية السيميائية لدى إيكو-الداللة والتأويل هو تربير نظري

عالقة ثالوثية، فالعالمات ال تنتج باّحتاد  والعالمة حبسب بريس، يف السميأةبالفعل، تدخل دوما 

الدال واملدلول، التعبري واملضمون، كما حّدده النموذج اللساين لسوسري (مكونني فقط 

موضوٌع دينامي يعمل على : ؛ بل تنتج على خالف ذلك عن عالقٍة ثالثية العناصر)وهيلمسليف

عالمة لغوية، أيقونية، إميائية " (جتعلها ظاهرة"، وعالمٌة )مما يدفع فاعال إىل التعبري(إثارة السميأة 

، كما يشرح العالمة "متثيٍل وسيط يقوم بوظيفة املفّسر"ويعترب هذا األخري مبثابة . ومؤّولٌ ...) 

باإلحالة إىل متثيالت سابقة هلذا املوضوع، فيختار بعض اجلوانب هلذه العالمة بالذات، 

  .   ، نتيجة لذلك"يكّملها"و

من هذا املنظور سوى معىن كامنا خيتار عرب وساطة املؤوِّل بعض عالمة ال تشّكل ال  

جانب من روابط معيّنة أو السمات املالئمة للموضوع، فيتّم تناول هذا األخري دائما وفقط وفق 

وينطوي ذلك دوما على وجود جوانب أخرى قابلة للتعبري عن هذا املوضوع ومالئمة له،  –حمّدد

    3)بريس. سيميائيات تشارلز سينظر املرجعية املعاصرة حول . (ممكنة أي وجود تأويالت أخرى

ففي : ألجل ذلك، حتضر دائما الداللة والتأويل معا يف مؤلَّف إيكو، كما فعل بريس  

الذي جيعل العالمة  interprétance التأّول جوهر السميأة، عند تأسيس العالمة ذا�ا، يستقرّ 

فال وجود لعالقة مغلقة بني الشكل . يأة حيويتها وديناميتهاتشتغل كأّ�ا إحالة متنح للسم

واملضمون، بعبارة أخرى ال وجود لرتابط صارم بني الدال والداللة، ال على مستوى العالمة وال 

ضرورة بنيوية حلركة تأويلية، تتمّثل السميأة على املستوى النصي؛ باملقابل، يوجد يف كل مستويات 

  .ني الشكل بفضل وساطة سلسلة من املؤوِّالتيف  تثليث يهدف إىل حتي

فتعمل على انغالقها، . ميكن لسلسة اإلحاالت أن متنح احلياة النزالق دائم للداللة  

ترابط بني التعبري (بتثبيت التأويالت، وهذه الفكرة ليست صارمة كما يكون عليه السنن 

إن . لنص وتطّلعات مفّسره، أي وساطة بني حقوق اللتفاوضبل هي فكرة تداولية ) واملضمون

إذا أراد القارئ ". خطوط مقاومة"، معامل بارزة وبقصديتهالنص كما رأينا سابقا، يقدم للقارئ، 

فالنص، كما يكّرر غالبا إيكو، ميكنه . عليه أن يدرك هذه املعامل البارزة) وليس استعماله(تأويله 

لن يستطيع تربيرها كلها؛ فمن  ومع ذلك. يف صراٍع مع التفكيكية أن حيمل تأويالت عديدة
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خالل تنشيط عدد من املسارات للقراءة، يقّدم كّل نص معاٍن ممنوعة ينطوي عليها تنظيمه 

ينبغي على مجاعة القراء أن تدرِك تدرجييا هوية النص، بتطوير تأويالت تتكيف مع . الداخلي

تصبح ) رها أكثر فأكثراليت تقوى تدرجييا، كون النّص يدعمها ويربّ (هذه التأويالت . قصديته

، مبعىن قراءات متشاركة اجتماعيا، وتشّكل يف نفس الوقت معايري عادات تأويليةشيئا فشيئا 

 . لتأويالت أخرى

  الموسوعة

. هذه الثقافة مبوسوعةيشّكل جمموع العادات التأويلية لثقافة معينة ما حيدده إيكو   

ت القابلة أن يتعّرف عليها موضوعيا بوصفها هي ا�موع املسّجل لكّل التأويال] املوسوعة"[و

مكتبة املكتبات، عندما يقصد باملكتبة األرشيف لكل املعلومات غري اللفظية املوثّقة بشكل أو 

: 1993، ترمجة فرنسية 1984إيكو، " (بآخر، بدءا من الرسومات الصخرية إىل السينما

110.(  

ومتثيال كماليا يتعذر بلوغه يف انطالقا من هذا التعريف، تشكل املوسوعة مسلمة،   

  .بالعيش للسميأةإ�ا ال تتجلى إال حمليا، وجزئيا، يف ممارسات تأويلية فردية تسمح . جممله

–حتيل كل عقدة فيها " يف شبكة"تشكل املوسوعة متثيال ملعرفة ختّص ثقافة معيّنة 

وداخل متثيل . قّدرة سلفاإىل عقدة أخرى، دون تراتبية جامدة أو ترابطات م -مبوجب مبدأ التأويل

داليل من هذا الطراز، ال وجود لتمييز ممكن بني الداللية والتداولية، وال لفصل بني الداللة 

داللة مبوجب شبكة اإلحاالت ) كل لكسيم، كل عقدة(يأخذ كل لفظ من املوسوعة . والتأويل

  . مون املمكن لكل عقدةاليت يدخل فيها؛ حينيِّ التأويل، من خالل الّصالت اليت ينشئها، املض

ُحتدَّد اجتماعيا، كخلقة (يكتسب كّل مدخل من املوسوعة إمكانات كامنة من املعىن 

habitus ال ميكن أن نقوِّل أي شيء لعالمة معينة؛ ومع : للسميأةممّا يضع حدودا ) حبسب بريس

باين ضمنه ذلك، فإن ضرورة العالمات املمكنة وتعّددها يرتك للمعىن هامشا من اللعب، فتت

  .  التأويالت وتتنوع

على مستوى كّال من اللكسيم، والقاموس، كما هو احلال بالنسبة للمستوى النصي 

أيضا، تربز إذا من جديد املسألة اليت حتدثنا عنها يف البداية، حول احلركة اجلدلية بني انغالق 

اليت على الرغم من انفتاحها،  بفضل مبدأ التأّول ومقولة املوسوعة، حنّدد احلركة. التأويل وحرّيته
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 –فللداللة والتأويل بالنسبة إليكو حرية حمدودة ومربجمة . غري أن هذا االنفتاح ليس بال حدود

مربجمة من قبل النص، وعندما يظهر النص غري كاف، تصبح حمدودة من قبل املعايري اليت يرسخها 

  .    جمتمع معني، يف موسوعته

  Anna-Maria Lorusso et Patrizia Violiيا فيويل آنا ماريا لوروسو وباتريز   

  معجم

 .تأويل مضاعف، قارئ منوذجي/ ، تأويلقصدية النصّ موسوعة، استدالل، / قاموس

   4األسلوبية السيميائية: ثانيا

منوذجا  Georges Moliniéمنذ بداية سنوات التسعينيات، وضع جورج مولينيي 

افق على أ�ا دراسة التمثيلية الثقافية ألنظمة القيم اجلمالية األسلوبية، املتو لنظرية كفيلة بإدراج 

هيلمسليف . وباالستناد إىل أحباث ل. واألنثروبولوجية، ضمن سيميائيات عامة للثقافة املعاصرة

 .Kمهربغر . ، وكM. Riffaterreريفاتري . بنفنيست، وم. جاكبسون، وإ. والرجوع إىل أعمال ر

Humbergerية السيميائية، اليت تعترب كسيميائيات من املستوى الثاين، النَص ، حتلِّل األسلوب

ويستند هذا املسعى إىل ثالثة مفاهيم . األدّيب كنتاج خطايب ينجم عن لقاء بني املرسل واملتلقي

  .  نظام األدبية، والوحدة األسلوبية، واألسلوبية العاملية: قاعدية

  نظام األدبية

جاكبسون اليت تلِحق باملوضوع الفّين طابعا . رعلى خالف الوظيفة الشعرية لـ 

خصوصيّا جدا، فإن مفهوم نظام األدبية ينطوي على االشتغال اخلطايب لألدب كنشاط 

إن الفرضية املدعومة مفادها عدم وجود موضوع أديب معطى، بل كّل خطاب قد . اجتماعي

وينبعث الفعل اخلطايب . )Sémiostylistique ،1998(ُيشكَّل أدبّيا يف ظروف تَلقٍّ خاّصة 

  :للتشكيل األديب بواسطة األنظمة الثالثة اآلتية معا

 نظام األدبية العاّمة  ) أ

يف هذا النظام، تشتغل كل العناصر اللسانية . للخطاب األديب اشتغال سيميائي معّقد

فاملعجم يستجيب يف الوقت نفسه الستعماالت . حسب منط عاّم جّدا وأساسّي جّدا كذلك

عتادة، ممّا يعّزز تأويالت اتفاقية، ولكّنه يف الوقت نفسه ومن خالل إضافات أخرى، حييل منطية وم

 . إىل مضامني خارج لسانية تشري إىل استعماالت وممارسات أسلوبية خاّصة



  دبفي اللغة واأل إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1122 -  1112: ص 

 

1119 

  University of Tamanghasset-  Algeria                                      اجلزائر  -جامعة تامنغست

 نظام األدبية الّنوعية   ) ب

هذه املرجعية الداخلية هي يف . إن مرجع اخلطاب األديب هو اخلطاب األديب نفسه

ويف ذلك، تساهم . دليٌل على وجوده كموضوع ثقايف وهي كذلك رمٌز ألدبيته بالذات الوقت ذاته

  .  عملية التشكيل األديب يف التشكيل اإلنساين للعامل

  نظام األدبية اخلاّصة) ج

ومن خالل متوقعه يف تقاطع بني آليات اإلرسال . يعد اخلطاب األديب فعًال يف حّد ذاته

    .ديب االختالف بني القصدية اخلطابية واملقبولية التأويليةوالتلقي، يفّعل اإلنتاج األ

  الوحدة األسلوبية

خاّص بكل نظام من األنظمة األدبية  - أو مميِّز –ُحيدَّد مفهوم الوحدة األسلوبية كواِسٍم   

فيتم إدراكه يف عالقته مع مفهوم السنن، ). Approches de la réception ،1993(الثالثة 

ويتحّقق هذا االنتظام من خالل وسم يرتبط جوهريا بالتمييز . ّلق بإنشاء عادة لغويةيف معناه املتع

هكذا فإن الوحدة األسلوبية تفّصل مسألتني أساسيتني يف األسلوبية . األديب املضاعف للخطاب

حتديد األحداث اللغوية املنتظمة والتنوعات بني اهلوية اخلطابية واالختالف : البنيوية

هيلمسليف الذي يقيم عالقة بني . ستجابة ملعايري تعريف الوظيفة وفق معناها لدى لوا .األسلويب

الثابت واملتغري، فإن مفهوم الوحدة األسلوبية يقود إىل إبعاد مقاربة عاملية لألدبية، فليس هناك 

وأحد املسائل اليت ينبغي معاجلتها يف برنامج األسلوبية . حدث لغوي دال يف ذاته ولذاته

بني الوحدة األسلوبية وأنظمة األدبية  -اخلاصة أم ال –ائية هي املسألة املرتبطة بالعالقات السيمي

يساهم من : وينجم عنها حموري حبث أساسني ميكن التعرف عليهما .العاّمة، والّنوعية، واخلاّصة

يف أسلوبية متسلسلة كفيلة بتحديد الوحدة  TICجهة استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

ميكنه أن يستفيد  opera minora كاألوبرا مينورافتحليل مدونة أدبية . األسلوبية من منظور كّمي

ومن جهة أخرى، تؤّدي الوحدة األسلوبية إىل جتديد النقد اخلاص بقطب . من اهتمام متّجدد �ا

    .      املتلقي يف الفّن اللفظي

  األسلوبية العاملية

 Vocabulaire de la(ُطّورت ووسعت يف مؤلفات عديدة  تقوم األسلوبية العاملية اليت  

stylistique 1989 ، Sémiostylistique1998 ،La stylistique 2004( بالتنظري للبنية ،
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وتكمن الفكرة يف االعتقاد برتاتبية لشبكات عديدة من األقطاب . األساسية لكيفيات التلقي

فكّل شخصية قد تصبح عامال، أي تكون . يويةويُقصد بالعوامل هنا مناصب وظيفية بن. العاملية

لكن وفق النظرية األسلوبية السيميائية، فإن قطب التلقي هو . تلقي-هيئة يف الدارة التلفظية بثّ 

أول شبكة يف البنية األولية لكيفيات التلقي . وحده الكفيل بقياس ماهية املضمون األديب لنص ما

للكتاب، فريبط بني القطب الباّث املدرك كهيئة  يتقدم هذا األخري كسوق. 0تسمى املستوى 

. القراء الكامنني - ، وقطب التلقي املتمّثل يف كتلة املستهلكني)الكاتب(إنتاجية للخطاب األديب 

، كمتلفظ مبدع للخطاب، يف حني يتمّثل العامل املتلقي يف قارئ 1يُنظر إىل الباّث يف املستوى 

متنح األسلوبية العاملية . لكالم املنجزة بني الشخصيات املمثِّلةأفعال ا 2ميّثل املستوى . النص

االقتصادية -، وتثري اإلشكالية االجتماعية1واملستوى  0أمهية كبرية للعالقة بني املستوى 

وينجم . املعرفية للفن ولتلقي اخلطاب األديب كإشكالية ختّص املمارسة االجتماعية- واالجتماعية

هناك من جهة، قراءة النص اإلخباري أو النفعي، ومن جهة أخرى، : لقيعن ذلك ثالثة مناذج للت

قراءة النص األديب األكيد وهي ميزة ختّص تلّقي األرشيف مثل مدّونة األدب التأسيسي لكن دون 

األديب،  doxaتأثٍري للتشكيل األديب؛ ويف األخري، قراءة النص غري املعّني الذي خيرتق التخمني 

  .يدة الكفيلة باالستجابة لنظام األدبية من خالل مشاركة املتلقي يف اإلنتاج الفينوهي القراءة الوح

تؤدي ثالثة مفاهيم أخرى لألسلوبية السيميائية إىل تنظٍري للكتابة األدبية املعاصرة،   

هذه النسخة املوسعة تضع . T. W. Adornoأدورنو . و. وبشكل أوسع للنقد الثقايف حبسب ت

 .  منوذٍج اآلليات اخلاّصة بكّل من الدنيوية، وأثر الفن، والفكر اجلسدي وبالتتابع يف شكل

 العالم، الدنيوية، الدنيوية الفائقة

 Sémiostylistiqueانطالقا من املؤّلف  G. Moliniéمولينيي . يتساءل ج

 ، عن القراءة األدبية بعد كارثة إبادة يهود أوروبا خالل احلرب العاملية الثانية، يف)1998(

يدور التفكري أوال حول إجراءات الوساطة . Auschwitzمعسكر أُطلق عليه اسم أوشفيتز 

يظهر . اليت وصلت إىل مقولة قصوى من خالل اللغة اللفظية le mondeالسيميائية حنو العامل 

–العامل يف حّد ذاته كصورة غري قابلة للقول، يف حني يكون العامل املدَرك، اخلاضع للرتميز 

وإذا كان الفن اللفظي حيمل دوما العامل املأهول إىل أبعد . قابال للقول – le mondainةالدنيوي

احلدود، البّد من املالحظة أنه ينبغي منذ أوشفيتز صياغة تصّور للغٍة ذات طابع اجتماعي جديد 
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. لقول، متحّجرة، وجليديّة، وغري قابلة لultra-mondainتقود إىل إنتاج دنيويٍة فائقٍة  -الاللغة–

ندرك وجود استحالة سيميائية يف احلديث عن جرمية أوشفيتز، اليت تستمر منذ ذلك احلني يف 

ثقافة -كيف يُنظر للثقافة أو الال: وتطرح هذه اإلشكالية رهانني أساسيني. إبادات مجاعية أخرى

ئية، من وجهة نظر سيميا. كيف نفكر يف الثقافة اليوم، بوجود أوشفيتز. قبل أوشفيتز وبعدها

متفصل هذه التساؤالت مطلبا مزدوجا، مطلب يتعّلق بأخالقيات املعىن يف قراءة األعمال األدبية 

ويبدو . ملا قبل أوشفيتز وبعدها، وآخر بإثارة العواطف خبصوص التلقي الوجداين ملوضوع الفن

، تتمثل يف فإذا اعتربنا السميأة اللغوية، أو الفنية باألحرى: رهان هذا التفكري كرهان أساسيّ 

توسيط العامل من خالل تسميته، فإن اللغة النازية تبحث على جعل هذه الدنيوية املدركة غري 

  .    قابلة للقول

  أثر الفن

املسألة املالزمة حول االستغالل  أوشفيتزيثري التنظري للتلّقي الفّين للخطاب األديب بعد 

 اليوم املخيب لآلمال، يظهر مفهوم يف عامل. وهي اليت تشمل يف الوقت نفسه األمل واملتعة

من األسلوبية السيميائية  تثين. حزن االستغالل: االستغالل كمفهوم مرتبط �ائيا مبفهوم احلزن

-على مقاربة متعّددة أرسطو، شعريةخالل مساءلة مفهوم شعور التعرف الذي مت تطويره يف 

تدّرجي يف إدراج امليادين املعرفية يتمثل أحد أهم الرهانات هلذا الفكر ال. احلواس ألثر الفن

باعتباره  -اجلمايل –يتقّدم استغالل الفّن كتصاور لالستغالل اجلنسي؛ اجلسد النّصي . والعاطفية

فرضية قوية هلذا . خيضع لقّوة االجنذاب املرهونة بني قطيب املنتج للموضوع الفين واملتلّقي له

ي يُدَمج يف األسلوبية العاملية يف املستوى الذ-النموذج اجلنسي تتمثل يف جعل سوق الكتاب 

يشّكل البعد الشعيب لبيع احلميمية فعال جتاوزيّا جيند يف الوقت نفسه املنتج : كتصاور للدعارة_ 0

وميّثل جتاوز الذات، يف تشبيكه للجدلية اخلاّصة باهلبة وما ال يقبل االستبدال، األساَس . واملتلقي

  .   ألثر الفن

  الفكر الجسدي

ثري املعاناة املطلقة املتعّمدة واملثارة واملنظّمة يف إطار العقلنة املدّمرة يف اإلبادة اجلماعية ت

يؤّدي تنظري األسلوبية . شعورا بعزلة شديدة تظهر من خالهلا قوة مهّدمة ضّد أجساد الضحايا

إىل دمج امليدان املعريف السيميائية املوّجه حنو حتدي ارتفاٍع جمّدٍد للرببرية، إىل تفسريية مادية تدعو 
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)Hermès mutilé ،2005( . ،يستعري النموذج الفين املنبثق منه من نظاٍم فيه من التناوب

وتدعم ماديّة هذا . واملزج، وا�هول، ملغيا بذلك يف الفن كل مفهوم للحدود، أو معىن للحدود

دورنو وباإلحالة إىل نصوص أ. و. الفكر اجلسدي، إذ ُتسجَّل يف إطار امليتافيزيقا السلبية لـ ت

، فكرًة ترى بأّن الفن قادر على حتويل الداللة إىل حمسوس، وهو الشعاع Kabbaleالقبالنية 

وبذلك، يُدَرك أثر الفن، باعتباره حتمية أخالقية، كأثر للجسد . الوحيد للقيمة اإلنسانية اليوم

  .ينبعث من لقاء الذات باآلخر

حملسوس، مدِجمًة الدينامية الداللية، والفنية، واألخالقية، حيرِّك مشروع سيميائياٍت حول ا

 A. Dayan-Rosenmanروزمنان -دايان. أ(األحباَث احلالية حول تصّور الفّن بعد أوشفيتز 

، رين P. Mesnard 2007ميسنارد . ، بL. Jurgenson  2003جورجنسون. ، ل2007

Rinn 1998 مايكل رين ).   2007وMichael Rinn 

  معجم

جسد نصي، خطاب، ختمني، باّث، غري قابل للقول، / عاملي، عاطفي، جسد مجايل/ املع

  . تشكيل أديب، متلقي، تصاور، فكر جسدي، وحدة أسلوبية، دنيوية فائقة

 هوامش

                                                           
األسلوبية السيميائية ، و النصية ألمربتو إيكو السيميائيات :السيميائيات النصية: "املوسوميشّكل هذا املقال   1

  : من كتاب إدريس أباليل ودومينيك دوكار  « sémiotique textuelle » للعنصر ا�تزأترمجًة  ،"منوذجا
Driss Ablali, Dominique Ducard : « Vocabulaire des études sémiotiques et 
sémiologiques», Presses universitaires de Franche Comté, Honoré Champion, 
Besançon, Paris, 2009. 

  :بعنصريه
- La sémiotique textuelle d’Umberto Eco, p 97. 
-Sémiostylistique, p 103. 

2
تاب إدريس أباليل ا�تزأ من ك  « La sémiotique textuelle d’Umberto Eco »: ترمجة اجلزء املوسوم  

  .97، ص ودومينيك دوكار

  : كما وردت يف الكتاب األصلي، بريس. سيميائيات تشارلز سنظر املرجعية املعاصرة حول ي 3
La sémiotique de Charles S. Pierce (1839-1914), pp 29- 34. 

4
، ص تاب إدريس أباليل ودومينيك دوكارا�تزأ من ك  « Sémiostylistique »: ترمجة اجلزء املوسوم  

103..  

  


