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) وهو يتقىص مركبات النظام اللساين، DeSaussureٔادرك اللساين "دوسوسري" (         
مة اللسانية اليت توقف عندها \-راسة والتدقيق ال تفرز ٕاال عينة واحدة من ٔان العال

عينات التواصل إالنساين، وبذj نوه ٕ\ماكنية نشأة عمل آخر يدرس حياة العالمات يف 
 ).Sémiologieاملؤسسة sجrعية ومنحه مصطلح "سـمييولوجيا" (

ا �ودا كثرية اتسمت بتعدد هذه إالشارة العلمية يف "حمارضات اللغة" ساقت بعده
التو�ات والتصورات ، ولعلنا يف هذه احملارضة نقدم عىل قراءة مسار حبث علمي للسـمييايئ 

 ) ا�ي بدأ بنرشه لكتاب "أالثر املفتوح"UmbertoEcoوالروايئ إاليطايل "ٔامربتو ٕايكو" (
(L'Œuvreouverte)  هذا  ، وتلت1965، ونقل ٕاىل اللغة الفرنسـية سـنة 1962سـنة

الكتاب سلس£ من الكتب واملقاالت، اتسعت للبحث يف جماالت كثرية، حاول ٕايكو امجلع 
  بيهنا يف السـمييائية والتأويل ونظرية القراءة  وفق تصوره وقناعاته العلمية اخلاصة.

عي ٔاننا سنمتكن من وضع منوذج شامل للسـمييائية املقدمة من  ٕاننا يف هذه احملارضة ال نَد¬
توٕايكو"،بآلياهتاومرجعياهتا املعرفية اليت يصعب إالملام هبا يف هذا املقام ، وٕامنا طرف "ٔامرب 

سـنفعل مبساره العلمي ما فع· بتارخي الفكر السـمييايئ الغريب؛ حني قرر ٔاال يتبع السلس£ 
التأرخيية بقدر ما قرر البحث يف التفاصيل اليت تتقاطع مع فرضياته اليت قد¹ا يف كتابه 

  ية وفلسفة اللغة""السـمييائ 
ائل املطروحة يف مسار ميكن ٔان ننطلق من فرضية تتصل بعدد من إالشاكالت واملس

مسار البحث عند ٕايكو: ٕان السـمييائيات يف مرحلهتا احلالية تقدم عىل انفتاح  السـمييائية
حقلها ليواجه جماالت تبدو للوه£ أالوىل ٔاهنا تناقض مبادهئا أالوىل،اليت بدٔات يف أالصل 

  نيوية صارمة.ب 
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ٕاننا نبدٔا من قناعة مفادها ٔان هذا sنفتاح إالجرايئ ال ميكن ٔان يتحقق ٕاال \العrد عىل 
مرجعيات معرفية تسمح Â بذj، لهذا سنبحث يف فكر "ٕايكو" السـمييايئ عن هذه 
املرجعيات، كرضورة لفهم التحوالت اليت متر هبا السـمييائيات عىل مسـتوى احلقل 

  يت هتمت هبا من �ة وعىل مسـتوى إالجراءات اليت تنهتجها من �ة Èنية.واملوضوعات ال
ميكن بناًء عىل هذا ٔان نقدم التساؤالت اليت فرضت علينا نفسها ٔاثناء تواصلنا مع هذا 
البحث ويه: هل السـمييائيات املقدمة من طرف "ٔامربتو ٕايكو" سـتجيبنا عن الكيفية اليت 

نساق الثقافية بعدما حرصت منذ البداية يف النسق انفتحت هبا هذه النظرية عىل االٔ 
  اللفظي؟ ما يه املرجعيات اليت مسحت هبذا املسعى التطوري يف الفكر السـمييايئ؟

تمتفصل هذه احملارضة ٕاىل عنارص ميتد لك مهنا ٕاىل االٓخر بروابط ال ميكن فصلها؛ ٕاذ ال ميكننا 

رئ ٔاو آليات الكتابة الرسدية عن فصل كتب هذا الباحث يف التأويل ٔاو الفلسفة ٔاو القا
املرشوع أالسايس ا�ي معل عىل تأسيسه وهو السـمييائيات.�j سنبدٔا مبناقشة ٔابرز 
القضاà اليت بدٔا هبا ٕايكو مساره العلمي، تß اليت ظهرت يف كتابه "أالثر املفتوح"، مث ننتقل 

سابقة واملعارصة Â. هذا ٕاىل كيفية بناهئا لتصوره السـمييايئ من خالل قراءته للتصورات ال 
أالمر ا�ي سيسمح لنا بعد هذه اخلطوة ٔان نتطرق ٕاىل املرجعيات املعرفية اليت ظهرت يف 

  كتبه وهو يعمل عىل بناء مرشوعه السـمييايئ.
تتفرع هذه املرجعيات ٕاىل اللسانيات، والفلسفات، والسميائيات ونظرàت القراءة، ولكن 

ذه املؤثرات ال تسري عىل وترية واحدة يف ظهورها داخل قبل ٔان نبدٔا علينا التأكيد ٔان ه
حبوثه، وٕامنا قد يشار ٕالهيا بشلك كثيف كام يظهر ذj \لنسـبة ٕاىل الفكر البرييس، ٔاو 

  بشلك متقطع مثل الظاهراتية أالملانية.
 أالثر املفتوح وجتربة ٕايكو مع النصوص -1

 يلج ميدان السـمييائية جسد هذا الكتاب بداية من الباب الواسع ٔالمربتو ٕايكو، يك

قراءة جديدة مع هذا الباحث، فاختار نصوص  "sنفتاح"وحتليالٔالنساق؛ فقد ٔاخذ مفهوم 

ومناذج كثرية غري ٔادبية اكملوسـيقى والفنون التشكيلية  )JamesJoyce" (جميس جويس"



 د/ وافية بن مسعود         تو ٕايكو                        تداخل املرجعيات املعرفية ؤاثرها يف تشكيل سـمييائية ٔامرب 
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امل ٔاو تشكيل عالباحثة عن كرس القيود والبحث عن ٕاماكõت جديدة للكتابة وٕادارة العامل 

  .بديل عنه

هذا sنفتاح ا�ي يورط القارئ واملؤول يف ٕاعادة بناء وتلقي أالثر الفين عىل معومه، ومينحه 
ٕاماكنية  التفاعل مع sسرتاتيجيات اليت تنظم العالقات بني عنارص النص؛ ٕاذ حياول منذ 

مث بناء مفهومه  البداية ٔان يضبط مفهوم sنفتاح بأسلبة املفاهمي القدمية املتداوú للمصطلح
اخلاص؛ حيث يرى "ٔاننا نقوم بتجريد املفاهمي أالخرى للكمة ما ليك جنعلها تعرب عن جدلية 

"Â1جديدة بني أالثر ومؤو  
ٕان هذا جيعل من املهم إالرصار عىل العالقة الوطيدة اليت تربط بني مؤول النص وsنفتاح، 

ل اكrل بنيته املضبوطة بدقة، هو ٔاثر فـ "لك ٔاثر فين حىت، وٕان اكن مكمتال ومغلقا من خال
"مفتوح" عىل أالقل من خالل كونه يؤول بطرق خمتلفة دون ٔان تتأثر خصوصيته اليت ال 

يظهر أالمر واحضا من خالل هذه إالشارة ٔان ٕايكو يبدٔارحلته مع النص . 2ميكن ٔان ختزتل "
وبني القارئ املؤول ا�ي ينفتح  مبحاولته امجلع بني بنيته املغلقة واحملدودة من الناحية الشلكية

  النص ٔامامه دالليا دون ٔان يشلك ذj اخزتs لبنيته .
 ،القارئ هبذا التصور موقعا يسمح Â ببناء عالقات النص ا-اخلية بأشاكل متعددة يأخذ     

ليخلص يف أالخري ٕاىل قراءات متعددة والهنائية، وهو ما يشري ٕاىل الفاعلية اليت مينحها 
ٕاىل مؤول النص.كام يشري كذj ٔانه ال يتخلص رمغ ذj من ا-ور ا�ي يقوم به  "ٕايكو"
  رتكيب النص وعالقاته ٕ\دارة لعبة sنفتاح.ل

مبراحل كثرية يف الفكر  طي£ مدخل الكتاب ٔان مفهوم sنفتاح قد مرّ هذا الباحث يظهر لنا 
مث تبين الفكرة يف الفنون الغريب، ف· مظاهره يف الفلسفة ٔ�فالطون يف كتابه "الصويف"، 

، التشكيلية واملوسـيقى والشعر يف العرص الوسـيط، والفنون يف العرص البارويك ٕاىل الرمزية
  . "جميس جويس)مث"Mallarmé"(ماالريم"الكتاب عند  مث 
\لعمل وتطور التصورات  "sنفتاح"لكنه مل يتوقف عند هذا احلد، وٕامنا ٔاعاد ربط مفهوم  

ن الفنون ؤاشاكل إالبداع ال تتسم \لتواصل مع الفلسفة فقط، وٕامنا العلوم اليت يقد¹ا، الٔ 
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 jٔان بعض فناين الرمس التشكييل اسـتخدموا  ورداسـتخدموا مفاهميها؛ حيث ياليت كذ
ويتصل بنظام التأثريات املتبادú  ،مفهوم "حقل إالماكنيات"، مففهوم احلقل يعود ٕاىل الفزيàء

م إالماكنية يتصل \لفلسفة أالوروبية املعارصة اليت بدٔات تتخىل عن ودينامية البنيات، ومفهو 
. ٕان انتقال العمل من الثابت ٕاىل 3تصورها الثابت والقيايس وتسـتحدث ق� لينة ومرنة

النسـيب ٕاىل ا�ري ٕاىل اجلزييئ جعل التفكري الفلسفي واللساين وبعدهام السـمييايئ يتغري 
jحارضا يف الفلسفة والعمل قبل ، هكذا جيعل "ٕايكو" من هذا اكذ ،àملفهوم تصورا جذر

  ٔان ينتقل تأثريه ٕاىل النصوص إالبداعية.
كام ٔان sنفتاح يف مرشوع ٔامربتو ٕايكو يعد جزءا من تصور ٔاكرب يتصل \ٔالثر املتحول،   

فيقول: ٕان "شعرية أالثر املتحول (وجزئيا شعرية أالثر "املفتوح") تؤسس نوعا من العالقات 
الفنان ومجهوره، واشـتغاال جديدا لٕالدراك احليس امجلايل، وتؤمن للمنتج الفين ماكنة بني 

.ٕان  4جديدة يف ا�متع، وتقمي يف أالخري عالقة غري مسـبوقة بني تأمل واسـتعامل أالثر الفين"
أالثر املتحول ا�ي يطمح ٕاليه هو أالثر ا�ي تكون عنارص بنيته حركية حبيث تسمح 

ن احلرية ٔاثناء قراءهتا وٕاعادة ٕانتا�ا ، لكن الطريق ا�ي يوصل ٕاىل ذj هو للمتلقي بيشء م
  sنفتاح.

ٔان حبثه هذا يتصل \لرضورة ببحوث  ،ميكننا ٔان نضيف ٔاخريا ٕاقراره مضنيا ٔاو رصاحة
التداولية ونظرية القراءة والتلقي،  وٕان كنا ال جند داخل املتون اليت درسـناها Â ٔاي ٕاشارة 

"àوس"، كام هو احلال  مت أالملانية املتص£ هبذا ا�ال سواء ٔااكنت لـ "ٕايزر" أ ىل ا-راساإ 
عندما يدرج الباحث الفراغات داخل النص يف ٔاشاكل حتفزي املؤول وانفتاح التأويل، 
فيقول:"فالواجب ٔان نتجنب فرض التأويل الواحد عىل القارئ، فالفضاء أالبيض واللعب 

ص الشعري لكها تشرتك يف خلق هاú من الغموض حول اللكمة الطباعي والتنظمي اخلاص للن
ويف ملهئا \ٕالحياءات ا!تلفة. هبذا الشلك يكون أالثر مفتوحا بدون قصد عىل التفاعل احلر 

هذا التفاعل احلر ا�ي يسـتعمل بنيتني حتيل أالوىل عىل النص والثانية عىل  5للقارئ "
  املؤول.
لها \ملوازاة مع فاعلية الفراغات يف النص اليت ٔاشار ٕالهيا ولعل هذه النتيجة تأخذ حم      
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؛ حيث يرى ٔان آليات )L’actede la lecture( يف كتابه "فعل القراءة" )Iser" (ٕايزر"
اليت ينتجها القارئ للتفاعل مع اسرتاتيجيات النص ُحتفز من خالل حضور البياضات يف 

 القارئ ٔان يقوم بوصلها عن طريق النص، ويه تشري ٕاىل انفصال بني مقاطع النص وعىل
ىل ٔاعامل نظرية القراءة والتلقي يف إ ، مع ٔان ٕايكو مل يستند 6بناء احrالت تأويلية متعددة

حباثه (ٕايزر /àوس) فقد ٔاشار بعدها بسـنوات يف مقدمة كتاب "القارئ يف أ 
لتداولية بال "ٔادركت  متأخرا ٔانين لطاملا اشـتغلت يف ا )قائال:Lector in fabula(احلاكية"

  7معرفة، ٔاق· يف ما يدعونه عمل تداول النص ٔاو جاملية التلقي "
لن يتوقف مفهوم sنفتاح عند قضية تفاعل القارئ مع النصوص ، وٕامنا يسـمتر ليحاول هذا 

حث ٔان يتجاوز به حدود أالعامل إالبداعية ، فسـنجد ٔان فكرة sنفتاح ترافق لك االب
  ودها يف ٕانتاجه العلمي بعد هذا الكتاب. تصوراته عن السـمييائية وحد

 خصوصية سـمييائية ٔامربتو ٕايكو : -2

وحيثيات الفكر  ،ٕان ما ميزي  ٔاطروحة ٕايكو السـمييائية يه قدرته عىل قراءة sجتاهات
وحماوú رصد ٕاماكنية مجعها ودجمها يف تو�ه السـمييايئ، �j اكن تصوره  ،إالنساين

jابتداًء من كتابه "البنية الغائبة"للسـمييائية وحدودها خمتلفا، وذ  )La structure 
absente(  1972، وترمج ٕاىل الفرنسـية سـنة 1968ا�ي نرش  

النظر "من �ة يتشلك مرشوع هذا الكتاب من خطني ٔاساسـيني للنظرية السـمييائية، فـ
. السـمييائيات بوصفها ٔانظمة "مغلقة" مبنينة بشلك صارم، منظورا ٕالهيا بشلك تزامين ٕاىل

" حيث الرساú الفعلية تتحرك ةومن �ة ٔاخرى قضية المنوذج الزتامين للسريورة "مفتوح
نسق من  لك حيث يعيدحسب إاليديولوجيات والظروف؛  تتحرك حسب أالسننوأالسنن

لعالماتتشكيل نفسه \سـمترار عىل ٔاساس جتربة تفكيك السنن  السريورة املؤسسة بوصفها ا
  8لية متطورة)"سـمييوز تطورية (سريورة دال

يظهر هذا التصور اجrع تيارين معا، ٔاحدهام بنيوي حيدد حقل اهrمه بني البنية املغلقة 
رتض ٔان فالزمين االٓين، ٔاما التيار الثاين في ثباتحاú من ال ٔاثناء للعالمة يف تكويهنا ا-اخيل 

ة جتلهيا وتأثريها يوكيف  ،اخلصوصية الفعلية للسـمييائيات تتصل ٕ\دماج العالمة داخل سـياقاهتا
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معلية نقل من نسق ٕاىل آخر يف اسـمترارية تطورية ، تومس بأهنا  ايف سـياقات ٔاخرى. ٕاهن
  ٔاكرث انفتاحا وحضورا يف السريورة الزمنية والثقافية.

ال يتعلق هذا التصور بكتاب "البنية الغائبة" حفسب، وٕامنا يتكرر يف كتب ٔاخرى ، فها هو  
ـ تاب"العالمة"؛ حيث يرص عىل تشكيل نظرية شام£ لٕايكو يقدم لنا الهدف من ك 

انطالقا من مفهوم العالمة ذاته، فيقول: "سـنحاول تبيني ٔاننا  )Sémiosis" (لسـمييوز"ا
قادرون عىل ٕاقامة نظرية واسعة للسـمييوز(ٔاو التوليد السـمييايئ)استنادا ٕاىل تعريف العالمة 

هذه ل ل جممتع ما سـتعاميةاكيف  إال\نة عن ، يه ذاهتا. ٕان ¹متنا ، \ٕالضافة ٕاىل تعريف العالمة
ٔان العالمة  يؤكدوهذا ما  9العالمات من ٔاجل إالخبار ٔاو الكذب ٔاو السـيطرة ٔاو التحرر. "

  ولكهنا تندرج ٔايضا داخل سريورة داللية حتمكها الثقافة. ،متß \لفعل طبيعة تواصلية
يف اللسانيات  "سوسري"ي قدمه ٕان ٕايكو يلغي ٕاماكنية التعارض بني التوجه البنيوي ا�

فيجمع بذj بني سـمييائيات العالمة )C.S.Peirce(والتوجه التداويل ا�ي قدم "بريس" 
" ال وجود ؛ ٕاذ وسـمييائيات اخلطاب، والنتيجة يه  وجوب العمل عىل السـمييائيتني معا

 úسـتكون لسـمييائيات للعالمة دون سـمييائيات للخطاب. ٕان نظرية للعالمة كوحدة معزو
عاجزة عن رشح sسـتعامل امجلايل للعالمات، ولهذا فٕان تأسيس سـمييائيات للفن هو 

  10خلطاب والنص "تأسيس \لرضورة لسـمييائيا7
ومع ٔانه يقدم عىل هذا ا-مج فهو يعرف ما ميكن ٔان يوا�ه الباحث من ٕاشاكالت ٕاذا سار  

؛ يه مساúٔ حتديد احلقل ا�ي خلف sجتاهني، ولعل ٔامه هذه إالشاكالت sبستميولوجية 
تعمل عليه السـمييائية، وحدودها كذj، لهذا فهو يقرتح عتبتني لتقدير هذه احلدود، 
ٔاحداهام دنيا، وأالخرى عليا، ويعترب ٔان مساúٔ توضيح حدود السـمييائية يه رضورة مهنجية 

  لهذا العمل .
غري حمدد بطريقة  يبقىوليته رمغ مشفحقلها هو ٔان ٔابرز ما ميزي السـمييائيات  "ٕايكو"يفرتض

دقيقة �j يقرتح علينا عتبتني ، متثل أالوىل العتبة السفىل ويه احلد أالدىن لهذه 
  ٔاما الثانية فهـي العتبة العليا ويه ٔاقىص ما ميكن ٔان تتفاعل السـمييائية يف حدوده..النظرية

العتبة ا-نيا فنجد الباحث يرمس الفرق بني العتبتني عىل الشلك التايل: "ٕاذا اكنت 
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للسـمييائية ميكن  ٔان تتخذ موقعها عىل احلدود بني إالشارة واملعىن ، فٕان العتبة العليا ، جيب 

عالمات (مثل  -بدون شك–ة عىل احلدود بني الظواهر الثقافية اليت تعد تٔان تكون مثب 
اصل بدو ٔان لها وظائف ٔاخرى غري تß املتعلقة \لتو ي الظواهر الثقافية  هذهاللكامت) و 

(سـيارة مثال تفيد يف النقل وليس التواصل) وٕاذا مل حنل إالشاكل اخلاص \لعتبة العليا حاال 
ال ميكننا ٔان نقبل التعريف ا�ي جيعل السـمييائية جماال علميا يدرس لك الظواهر الثقافية 

  11بصفهتا سريورات للتواصل"
متص£  لوجية خاصة هبا،فهـييقدم الباحث العتبة أالوىل دون إالحاú عىل ٕاشاكالت ٕابستميو 

ن تقع فهيا ٔاما أ بتفحص العالمة يف تكويهنا البنيوي وعزلها عن ٔاي سـياق خار@ ميكن 
يك ختترب االٓليات اليت جيري ٕادما�ا  االثانية ، فهـي تدفع \لعالمات ٕاىل خارج حدودهالعتبة 

، غري ٕاهنا قد ديدةهبا وsختالفات اليت قد تسوب طبيعهتا لكام ٔادخلت يف سريورة داللية ج
تواجه قلقا مهنجيا ٕاذا مل نمتكن من اعتبار ٔانساق التعبري ٔانساقا ثقافية \لرضورة، ٔالن هذا لن 
يسمح \نفتاح احلقل السـمييايئ واستيعاب sختالف التكويين ا�ي تظهر به ، كام هو 

ئيات من sنفتاح متكن العتبة العليا الباحث يف السـمييااحلال \لنسـبة لٔالنساق البرصية؛ ٕاذ 
عىل الظواهر الثقافية غري اللفظية، رمغ ما حتيل علهيا من ٕاشاكالت يف نسق بناهئا ، ويف 
أالسنن اليت حتمكها، فهـي بال شك عبارة عن عالمات ، وٕان اختلفت طبيعة تكويهنا 

ني توقف السـميياء عند التصور التكويين ، يف ح نياوالروابط اليت تؤول هبا . ٕان العتبة ا-
  ، ويرص عليه ٕايكو كذj.تنقلها العتبة العليا ٕاىل البعد التداويل ا�ي بدٔاه بريس

ٕاىل النظر يف أالطروحة اخلاصة ببريس واليت اكن ٔاثرها ٔاكرث ه هذا هو أالمر ا�ي قاد ٕان    
 )؛Greimas" (غرمياس"أالطروحة املقدمة من طرف \ٕالضافة ٕاىل  ،عىل مرشوعه وضوحا

هذين ه السـمييائية املنفتحة واملتسعة قاب£ مجلع الروابط املمكن قيا¹ا بني ٔان ٔاطروحترى ٕاذي
ٕان هذا الربط سيسهل علينا ف� بعدالبحث يف  .تحليل النصوصالتصورين السـمييائيينل 

السـمييائيات بتوسع ٔاكرث ف� يتعلقبسـمييائية الفيمل مثال اكلربط بني السـمييائيات البنوية 
  مييوزيسالبريسـية ، \ٕالضافة ٕاىل الرسدàت البنوية وآلياهتا .واحلركية التأويل السـ 

:"  ٔانين شئت التشديد ولعلنا يف هذا املقام نقتبس من Eمه ما يؤكد زمعنا؛ حيث يقول 
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غه التأثري العميق ا�ي خلَّفتُه سـمييائية بريس يف  عىل مظهر آخر لهذا الكتاب (مظهر يسّوِ
ة): وهو ٔان يُرى ٕاىل النص احلاكيئ، مأخوذا "من ٔاعاميل ٕا\ن السـنوات العرش أالخري 

ٔاسفل". ويف مقاب£ ذj، مثة سـمييائيات تعاجل احلاكئية (والسـ� سـميياء غرمياس عىل سبيل 
املثال، ويه االٔكرث ٕاقناعا بال منازع) بأن تتناول النص من ٔاعىل. ولنئ اكنت هذه الصورة ال 

ئيات) تتناول النص من ٔامعق جذوره التكوينية(يف تفي لٕال\نة، فٕاننا نقول ٕاهنا (ٔاي السـمييا
  12سعى ٕاىل مبادٔاِته من عىل سطح فعل القراءة)"أ حني 

يوجه ٔامربتو ٕايكو تصوره عن السـمييائية حنو امجلع بني sجتاهني ؛ ٔاي امجلع بني دراسة البنية 
ة يف الرضورة " ٕامنا يتضح يل غايموحضا التكوينية للنص ؤافعال القراءة اليت تصاحهبا وتؤولها

ٔان يتالىق املساران (يعين ذj ٔانه، يف هناية املطاف، ينبغي لهذين املسارين ٔان يُِلام \لنص 
  13عينه، وبنشاط إالنتاج والتأويل النصيني نفسـهيام)"

يف بداية كتاب "البنية  الباحثٕان هذا امجلع بني التو�ني يتصل يف أالصل بفرضيتني ٔاقا¹ام 
\لمنوذج اللساين،  اخلاصةن السـمييائيات ال تتصل \ملوضوعات املعتادة الغائبة؛ حيث يعتقد أ 

وٕامنا علهيا ٔان تتصل \لعالمات اليت ينتجها إالنسان عرب تشكيل أالسنن ؤامناط من أالنساق 
العرفية اليت تتحمك الثقافة يف ٕانتا�ا، وانطالقا من هذا يقدم فرضيتني  للبحوث السـمييائية: 

الثانية تبدو اكرث اعتدs هام: ٔا) جيب ٔان تدرس الثقافة بوصفها ظاهرة " أالوىل جذرية و 
  14تواصلية، ب) لك مظاهر ثقافة معينة ميكن ٔان تدرس بوصفها مضموõ للتواصل"

مث يقوم بتقدمي الفرضيتني فريى ٔاõٔالوىل"جتعل من السـمييائية النظرية العامة للثقافة، وبعبارة 
ا ولكن اخزتال لك ثقافة ٕاىل التواصل ال يعين اخزتال لك ٔاخرى تصبح بديال لٔالنرثوبولوجي

احلياة يف احلياة الفكرية، ٔاو \ٔالحرى ٕاىل افعال ذهنية خالصة [...] وهذا ال يعين أالشـياء، 
السلواكت، روابط إالنتاج، وقمي تشـتغل اجrعيا ٔالهنا تسـتجيب لبعض قواعد السـمييائيات 

"j15بصفهتا كذ  
الثقافة بوصفها موضوعا للسـمييائية ،  ، ويه تنظر ٕاىلضية أالوىلالفر  هذا املرشوعيقدم 

بديال لٔالنرثوبولوجيا اليت تبحث عن احلياة الثقافية للعالمات داخل  هذه أالخرية تصبحف 
ن تصح عىل النتاج أ ا�متع، ومع ذj يقدم ٕاشاكال ¹ام لها، ويتصل بأن هذه الفرضية ميكهنا 
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  . \لرضورة يس املاديsجrعي املعنوي لٕالنسان ول 
فريى ٔاهنا  فهـي تقلب أالمور ، ٔالهنا جتعل لك الظواهر الثقافية قاب£ ٔالن  ٔاما الفرضية الثانية

" تصبح موضوعات تواصل. ٕاذا معقنا هذه الصياغة ندرك ٔاهنا تعين ببساطة ٔان لك ظاهرة 
ون ٕاال دراسة للك و بعبارة اخرى عمل دالú مطور ال ميكنه ٔان يكأ ثقافية يه وحدة داللية، 

  16ظواهر الثقافة منظورا ٕالهيا بوصفها مدلوالت يتواصل هبا إالنسان"
، وهو هنا يعيد ٕاىل لك الظواهر الثقافية طبيعهتا التواصلية، وبذj املنتجة للسريورة ا-اللية

فعّد هذه الظواهر موضوعات للتواصل يعين نقلها من كوهنا دs يف الفرضية أالوىل ٕاىل 
دلوال؛ ٔاي عبارة عن مدلوالت ٔالنساق خمتلفة ينتجها إالنسان ليك يتواصل من جعلها م

، لكنه ما يلبث ٔان جيمع بني الفرضيتني،فيقول  خاللها انطالقا من معليات تسـنني متعددة
ٕان "الفرضية الثانية اليت مبوجهبا تصبح الظواهر الثقافية مضامني لتواصل ممكن، حتيل عىل 

ؤكد ٔان الظواهر الثقافية جيب ان تكون منظورا ٕالهيا كظواهر للتواصل الفرضية أالوىل اليت ت
"17  

ما ميكننا اسـتنتاجه من هذه العملية التوافقية هو ٔان مرشوعا للسـمييائية عليه ٔان يرص عىل 
عّدِ الظواهر الثقافية دوs  ومدلوالت للتواصل يف االٓن نفسه؛ حيث ٕان الغرض الفعيل من 

ىل حمورين sول حييل ٕاىل مضمون العالمة ، وحييل الثاين ٕاىل دراسة العالمات يتجزٔا إ 
  الكيفية اليت تنتقل هبا بني أالنساق املتعددة.

ٕاهنا "تدرس ٕان مناقشة حدود السـمييائية قادت "ٕايكو"ٕاىل تقدمي مفهومه لهذه النظرية قائال 
فية اليت يظهر هبا مح ٕاىل ٕابراز الكي طلك السريورا7لثقافية بوصفها سريورات للتواصل. ٕاهنا ت

  18سريورات؛ تقود ٕاىل تأكيد ثنائية سنن/ ٕارسالية" -داخل السريورات الثقافية ٔانظمة
يربز هذا املرشوع السـمييايئ الطموح لـ"ٔامربتو ٕايكو"  ٔان غاية السـمييائية ليست الرتكزي عىل 

اتتدليلية ال طبيعة أالنظمة وتكويهنا حفسب، وٕامنا الكيفية اليت تلج هبا هذه أالنساق سريوار 
ٕاال ٔانه ال  -وهذا حصيح -هنائية، وهذا يعيدõ من جديد ٕاىل تصوره املرتبط \خللفية البنيوية

  يتوقف عندها ، ٔالنه ينفتح يف أالخري عىل اطروحة اوسع يه سـمييائية "بريس" التداولية.
  لفيات املؤثرة يف توجه ٕايكو السـمييايئ اخل  -3
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لغائبة" بتحديد املؤثرات الكربى يف تو�ه السـمييايئ يبدٔا ٔامربتو ٕايكو يف كتاب "البنية ا
أالول بني امخلسينات وبداية السـتينات، وميمُت، من مث،  ...فيقول:"ٔاجنزت ٔاجزاء الكتاب

شطر ٔاحباث الشTنيني الروس، واللسانية، وعمل إالõسةالبنياين،وشطر اقرتاحات 
مل املفتوح" يف ترمجته الفرنسـية جاكوبسون السـمييائية ؤاعامل \رث. وملا صدر كتاب "الع

 ،úه طابع هذه املؤثرات. وف� بعد، جاءت نظرية غرمياس يف عمل ا-الàجاء حيمل يف ثنا
لترثي ٔافاكري حول بنية النتاج؛ يف حني ٔاعانين اطالعي عىل بريس، عىل ٕايضاح حيوية 

  19التأويل "
ت اجلانب املعريف ا�ي ارتكز ٕان هذه احلوص£ تقدم لنا بوضوح املؤثرات الكربى اليت طبع

عليه لتأسيس نظريته يف ما مسي بـ "سـميياء الثقافة" ، كام ميكننا ٔان نضيف ٕاليه مرجعيات 
ٔاخرى ٔاحال علهيا الباحث نفسه يف مواضع اخرى كام هو احلال \لنسـبة ٕاىل تأثره الواحض 

 للنص ونظرية القراءة حبيوية التأويل ودراسة أالعراف وأالنساق السـمييائية، والبعد التداويل
  والتلقي.

في كتابه و ٔاثرها يف املرشوع السـمييايئ لهذا الباحث تتكرر هذه إالحاú عىل املرجعيات 
) ا�ي صدر Sémiotiqueetphilosophiedu langage  ("السـمييائية وفلسفة اللغة" 

 رح£ ؛ حيث جند ٔانه ال يفصل بني1988وترمج ٕاىل الفرنسـية سـنة  1984\ٕاليطالية سـنة 
البحث عن العالمة والنسق السـمييايئ وبني املرجعيات اليت ميكن ٔان حيتك هبا ، فـالبحث 
عن مفاهمي من قبيل العالمة، السنن، والنسق ، وغريها من هذه املفاهمي، حيمت \لرضورة 
حسب و�ة نظر ٔامربتو ٕايكو sلتقاء مبتخصصني يف الطب، الرàضيات، العلوم الطبيعية 

ة، وخرباء التنجمي والرتمزي ومنظري الفنون البرصية ، كام يركز \لتحديد عىل دور ،والبالغ
  20والفالسفة عىل وجه العموم  افالسفة  اللغة خصوص

هكذا تتشلك لنا املرجعيات اليت ميكن ٔان يوا�ها \حث يف السـميياء يريد التدقيق يف 
نا نواجه مراحل الفكر الغريب اكم£ يك جتعل املقرتحة مفاهميها وخلفياهتا، هذه الرؤية الشمولية 

. ٕانه ال يفصل السـميياء عن سـياقها الفكري ، وٕامنا "ٕايكو"نكتشف ماذا اكن يبحث عنه 
يضع الباحث فهيا ٔامام قراءة ال ختص التارخي ، وٕامنا حضور العالمة يف نسقها sجrعي 
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  والتارخيي والفلسفي والعلمي \حثا عام ٔاسامه "نسق sنساق".
ال يفصل ٔامربتو ٕايكو طوال مدة حبثه يف السـميياء وعىل مدار دراسات عديدة بني  

ن اكنت نظرته ٕاىل الفلسفة تتسم ببعض اخلصوصية؛ حيث  يعترب إ السـمييائيات والفلسفة، و 
، يف ٕاشارة ٕاىل 21ٔان "لك فيلسوف كبري (من املايض) ٔاسس بطريقة ما سـمييائية معينة "

الفكر الفلسفي الغريب نفسه منذ  عهد ، خصوصا ٕاذا عرفنا ٔانه تعمق الفكر السـمييايئ داخل 
  . " ، و"ٔافالطون"ٔارسطو"حييل يف ذj ٕاىل 

نكتشف يف كتاب "السـمييائية وفلسفة اللغة "رغبة ٕايكو يف تأسيس فلسفة للسميائية ٔاو 
ه ٔان بعبارة ٔاخرى حماوú تأسيس إالرث sبستميولو@ لهذه النظرية، كام ميكننا ٔان نشري ٔايضا

طبيعة اتصال السـمييائية \لفلسفة حسب ٔانواعها اليت يقرت]ا، ويه  معل عىل متيزي
  .السـمييائية العامة، والسـمييائية اخلاصة

تؤسس لنفسها خلفية معرفية تستند ٕالهيا حلل إالشاكالت -حسب رٔايه-فالسـمييائية اخلاصة 
ٕايكو ٔان هذه املساúٔ مشرتكة  اليت قد تصادفها عىل املسـتوى إالجرايئ ٔاو املوضوعايت، ويعد

ن يسائل أ -ى لك العلوم، ٕاذال ميكن ٔالي حبث علمي ٔان يذهب بعيدا يف اكتشافاته دون
من طرف الباحثني  م مرجعياته الفلسفية . وسواء ٔااكنت مطروحة من طرف الفالسفة أ 

  22نفسهمأ 
سـمييائيا حمددا ،  ٔاما السـ�ئية العامة يرى ٔاهنا" ذات طبيعة فلسفية ، ٔالهنا ال تدرس نسقا

ولكهنا تقدم مقوالت عامة ميكن عىل ضوهئا ٔان نقارن بني خمتلف أالنظمة. ال يعد اخلطاب 
  23الفلسفي \لنسـبة للسـمييائية العامة حمبذا وال حاجة ملحة، وٕامنا  يعد تأسيسـيا ببساطة"

ئية اخلاصة ٕان الفرق بني السـمييائيتني يتصل بكون التساؤالت الفلسفية اليت تطر]ا السـمييا
جزئية جتيب عن انشغاالت قد تطرٔا عىل مسـتوى املفاهمي ٔاو إالجراءات اليت تعمتد علهيا 
لتحليل موضوعاهتا، يف حني ٔان السـمييائية العامة ال ختتص بدراسة موضوعات بعيهنا ، وٕامنا 
تطرح قضاà ٕاشاكلية ختص املقوالت العالمة لهذه النظرية، و�j جيب ٔان تكون ذات 

  فلسفية يف أالصل، تسائل اخللفيات العامة ترتبط مبرشوعها \لرضورة. طبيعة
  الفلسفة البنوية 1.3
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، )Todorov"(تودوروف"مل يبدٔا ٕايكو مسار حبثه بينوà كام فعل الكثريون غريه ٔامثال 
، غري ٕانه ال يغفل ٔابدا أالمهية اليت ميلكها التيار البنوي يف دراسة )Barthes" (\رث"و

، ولعلنا قد  وجه التخصيص ودراسة الظواهر الفلسفية واللغوية عىل وجه العمومالعالمة عىل
 "(جون بياجيه"جنده يقدم تصورات ٔارشõ ٕاىل يشء من هذه أالمهية يف العنرص السابق؛ 

Jean Piaget"،(ليفي شرتاوس)"C. Lévi-Strauss(  ،يف  "دوسوسري"يف أالنرثوبولوجيا
وقد ٔافرد ) يف املهنج البنيوي التكويين. LucienGoldman"(لوسـيانغو-مان"اللسانيات، و

الفصل الرابع من كتابه "البنية الغائبة " ملناقشة مفهوم البنية والبنيويةوٕايدولوجيهتا وفلسفهتا 
ثرها يف عالقهتا \لعالمة وبناء السنن، \ٕالضافة ٕاىل عالقهتا \لسـمييائية كنظرية عىل أ و 

  ة.العموم، وربطها \لبنية الغائب
ذj بوضوح يف  ال ينفي "ٕايكو" ٔامهية التيار البنيوي يف تأسيس السـمييائية ، ويذكر      

كتابه  "العالمة" قائال: "ال ميكن ان ننكر ٔان التيار البنيوي هو ا�ي وفر يف القرن العرشين 
ة الرشوط أالساسـية -راسة العالمات. ولقد اكن لهذا التأثري نتاجئ هامة: فa ٔان املهنجي

البنيوية تبلورت ٔاساسا يف امليدان اللساين ، فقد ساد sعتقاد ٔانه من الرضوري تطبيق 
  24المنوذج اللساين عىل لك ٔانواع العالمات"

قد يعرتف هذا الباحث بأمهية البنيوية ، ولكن ال يبيح ٔان تعامل لك أالنساق السـمييائية   
د نتج عن هذا التصور حرص \ٕالجراءات نفسها اليت درس هبا المنوذج اللساين، وق

 ßالسـمييائية يف حدود ضيقة رفضها "ٕايكو" ٔالن أالنساق أالخرى، وٕان اكنت ال مت
) مثال ، فٕاهنا ال Arbitraireاخلصائص نفسها اليت ميلكها النسق اللساين، كـ"sعتباطية" (

" اهrما تعزل وٕامنا تدرس حسب طبيعهتا املمزية مثل أالنساق البرصية اليت ٔاوالها "ٕايكو
  واسعا.

كام يعود ٕايكو ملناقشة قضاà البنيوية يف كتابه"العالمة"؛ حيث يعيد مفهوم البنية ٕاىل تصوره 
الفلسفي، فيقول:" نكون ٔامام موضوع فلسفي \لغ أالمهية: هل البنية يشء ؟[...]  هل يه 

ال وجود لها موجودة يف اسـتقالل عن مالحظاتنا؟ من الواحض ٔان البنية كام مت الكشف عهنا 
يف ذاهتا: ٕاهنا حاصل العمليات اليت مقت ببلورته ليك امتكن من تعيني sشـياء ا!تلفة 
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بطريقة منسجمة. ومع ذj ٔاال نقوم ، من ٔاجل بلورة هذه البنيات، بعمليات ذهنية تمتزي 
تقابل بكوهنا متناظرة مع العالقات اليت تنسجها أالشـياء ف� بيهنا يف الواقع. وهنا سـيلوح ال 

  25بني بنيوية وجودية وبنيوية مهنجية"
البنية حاصل  يعدg هذا sسـتنتاج ا�ي وصل ٕاليه ٕايكو بعد قراءته للبنيوية عند هؤالء 

معليات تنظمي إالنسان لعنارصها بطريقة معينة، وهو أالمر ا�ي يبدو لنا خمالفا ملفهوم البنية 
"تبدو البنية بتقدير ٔاويل، مجموعة حتويالت حتتوي عىل عىل أالقل  "جون بياجيه"عن 

قوانني مكجموعة (تقابل خصائص العنارص)تبقى ٔاو تغتين بعلبة التحويالت نفسها، دون ٔان 
تتعدى حدودها ٔاو تسـتعني بعنارص خارجية،وبلكمة موجزة تتألف البنية من مزيات ثالث: 

  . 26امجل£ والتحويالت والضبط ا�ايت"
لينا ٔان نتفهم ٔاطروحته هذه ٕاال ٕاذا تقدمنا اكرث يف مناقشة و�ة نظره؛ حيث �j يصعب ع 

يسـمتر ربطه ملقرتحاته السـمييائية \لفكر البنيوي من خالل حديثه عن مفهومه نسق أالنساق 

ا�ي يعد تصورا بنيوà مرتبطا \لفكر إالنساين يف معومه" من تبسـيط  ٕاىل تبسـيط  ذاك 
الرغبة يف الوصول ٕاىل نفس إاليقاعات ونفس الروابط (نفس العلميات هو حمل البنيوي . ٕاهنا 

ونفس العالقات أالولية) داخل لك سلوك ٕانساين، سواء ٔااكن ثقافيا ٔاو بيولوجيا. ٕان هذا 
النسق أالصيل يمكن يف آليات الفكر إالنساين نفسه ا�ي يتشابه مع االٓلية الضمنية 

  27للسريورات العضوية"
اهrم "ٕايكو" \لبنيوية متصل مبنظور هذه الفلسفة التبسـيطي ا�ي يسمح هذا يقود ٕاىل ٔان 

ن يف أالخري من تشكيل "نسق أالنساق  ٕ\ماكنية تشكيل عالقات بني انساق جزئية  متكِّ
فٕان اكنت البنيوية تركز عىل أالنساق وعنارصها والعالقات بيهنا ، فٕان "ٕايكو"¹مت جبعل 

ا ؛ حيث يسمح بربط أالنساق بعضها ببعض ٕالنشاء هذا هذا التصور ٔاكرث مشولية وتعقيد
  النسق الشامل.

ٕان ٕايكو ال يرسو عىل فلسفة بعيهنا حني يناقش مفاهميه السـمييائية ٔاو تصوراته ، فتصور  
نسق أالنساق(ٔاو النسق ا-اليل الشامل) وٕان اكن Â خلفية بنيوية ٕاال ٔانه يتصل من õحية 

اللية لٔالنساق الثقافية؛ ٕاذ  يرى ٔانه " سـيكون من ٔاخرى \لسـمييوز ٔاو السريورة ا-
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املسـتحيل تقدمي وصف شامل لهذا النسق . وsسـتحاú ال تعود فقط ٕاىل خضامته، ولكن 
يضا ٕاىل ٔان الوحدات الثقافية اليت تشلكه تمتزي \لتحول ا-امئ داخل املسار الالمتنايه أ 

ب تناقضاهتا املتبادú. وتß يه للسـمييوز، وذj حتت ضغط املدراكت اجلديدة، ٔاو بسب
طبيعة حياة الثقافة. فالنسق ا-اليل، \عتباره أالساس ا�ي تسـند ٕاليه ا-الú، ميكن وصفه 

  . 28(و\لتايل مأسسـته) عىل شلك حقول وحماور جزئية"
وال يتوقف عند هذا احلد، ٔالنه من نقل هذا النسق العام ٕاىل الثقافة " ويف هذا أالفق ،  

افة يف لكيهتا ينظر ٕالهيا \عتبارها نسق ٔانساق العالمات؛ حيث يصبح داخلها مدلول فٕان الثق
دال ما دs ملدلول جديد، كيفام اكنت طبيعة النسق (Eم، موضوعات، سلع، ٔافاكر، قمي ، 
ٔاحاسيس، ٕامياءات  ٔاو سلواكت)  والسـمييائيات، استنادا ٕاىل هذا ، يه الشلك العلمي 

  29لوجيا"ا�ي تتخذه sنرثوبو 
هكذا متنح البنيوية ٕاليكو فرصة تشكيل تصور مشويل لٔالنساق، هذه الفرصة اليت مل متنحها 
لنفسها حني حرصت دراساهتا يف حدود البنية املغلقة، ولعل ما مسح Â \لوصول ٕاىل هذه 
النتيجة هو اطالعه عىل سـمييائية "بريس"؛ حيث حاول التوفيق بيهنا ، وهذا التأثري الواسع 

  ريس هو ما جيب ٔان نناقشه.لب
  سـمييائية بريس. 2.3

حيث ؛يسـتدعي ٔامربتو ٕايكو كثريا من املفاهمي عند بريس، وقمي منطقه وتداوليته وظاهريته
انفتاح مفهوم السـمييائية ا�ي ينادي به ، واتصال ٔاغلب  خالليظهر التأثر به واحضا من 

مفهوم العالمة عامÂ ، كام يشري مثال ٕاىل فاهمي اليت تناقش هبا العالمة مبا ذكره بريس يف أ امل
املوضوع  (ٔانواع املوضوع عند بريس ؤانواعها ورشو]ا، وحىت العنارص اجلزئية مثل 

، وكذj عالقة )املبارش، ا-ينايم والهنايئ(، ؤانواع املؤول )احليوي، املوضوع املبارش
طروحة السـمييوز ٔاي أ ة ٕاىل \ٕالضاف، التداولية \لسـمييوز(السريورة ا-اللية الالهنائية)

اليت درست هبا ٕاىل  ثابتةسريورة تأويل العالمات، ونقل أالنظمة العالمية من طبيعهتا ال 
  فاعليهتا التداولية.

ارتاكزه عىل مرجعية خضمة مثل اليت ٔاجنزها بريس مل تسمح Â بتوسـيع منظور السـمييائيات 
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لهذا sنفتاح ا�ي يطمح ٕاليه ، منا  مسحت Â ببناء مرجعية فلسفية مrسكة إ و  سبحف 
ولعلنا هنا نشري ٕاىل اجلزء الثاين من كتاب البنية الغائبة ا�ي خصصه لسـمييائية أالنساق 

عىل مفهوم العالمة أاليقونية عند بريس وحياول ٔان  "ٕايكو"البرصية ، ففي هذه املقاú يرتكز 
ا ليصل ٕاىل آليات جديدة لتجاوز يناقش نسبية املشاهبة اليت تطر]ا العالمة البرصية وتشعهب
  الرفض اللساين لهذا النسق التعبريي وعدم ومسه \لعالمة.

وتعالقها بعالمات ٔاخرى داخل شـبكة وسريورة ال ،يف ٕادراج عالمة "بريس"ٕان ما يفع· 
متناهية، مما يؤكد البعد التداويل للعالمة  يعد مركز اهrم ٕايكو ا�ي سريتبط -يه 

ر ما يرتبط بقراءة وتأويل النصوص، ويظل هذا املفهوم الشمويل حارضا يف \لسـمييائية بقد
  لك ٔاعامÂ النقدية.

فكرة جوهرية حتمك تطور الفكر السـمييائية ف� يتعلق جبوهر موضوع  هذا الباحثيطرح 
السـميياء ٔاهو العالمة ٔاي الفعل، ٔام السريورة ا-اللية ٔاي القوة الفاع£ (الفاعلية اليت حتمك 

وية ٔاظهرت sهrم \لعالمة ، لكن أالمر تطور بعد يõملرح£ البن أ ة العالمة) ؛ ٕاذ يرى حرك
  30ذj ٕاىل sهrم بقواعد توليد النصوص وتأويلها ،ٔاي sهrم \لسريورة ا-اللية

، وٕامنا الربهنة ٔان يف ذاهتاليست البحث عن العالمة (العالمة) ن فرضية كتابه ؤكد أ �j ي
السريورة ا-اللية اليت حسب رٔايه ال حتيل عىل التعارض مع مفهوم العالمة كام جاء مه هو االٔ 

املتعلق بوجود ثالثة ٔاطراف يه املمثل / املوضوع/ املؤول، وال تنتج  "بريس"ذj عند 
  31و السـمييوزأ العالمة بذj ٕاال ٕاذا دخلت حركة السريورة ا-اللية 

عنرص من عنارص تشكيل العالمة ، فاملهم ليس ما تسـمتر هذه الربهنة عىل ٔامهية التأويل ك  
حتيل عليه العالمة وٕامنا دخولها يف نسق يسمح للتأويل مبنحها معناها ، هذا املعىن ا�ي 

بتغري ٔامناط  اسيتصل بعمليات تأويلية تقود العالمة من مرح£ ٕاىل اخرى فيتحول مضموهن
، �j يقول ٕايكو: "ٕان رشط عالمة دخل بذj داخل سريورة داللية ال هنائية يالتأويل، ف 

ما ليس sستبدال (ٔاي ٔان يقوم يشء مقام يشء آخر)، وٕامنا رضورة وجود تأويل ممكن. 
والتأويل (ٔاو معيار التأويلية) جيب ٔانه يكون مأخوذا حسب املعىن ا�ي يريده بريس عندما 

ا سابقا ). يعيد ترمجة يعرتف ٔان لك مؤول (عالمة، ٔاو تعبري ٔاو متتالية تعبريية ترتمج تعبري 
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 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا-ويل امللتقى     122

  32"املوضوع املبارش" ٔاو مضمون العالمة، ويوسع الفهم. "
تنهتـي حركة السـمييوز عند بريسـبالتأويل الهنايئ للعالمة املرتبط \نهتاء التحول والركون ٕاىل 
واقع مادي معني، ٔالجل هذا الطرح يشري ٕايكو ٕاىل الطبيعة التناقضية اليت يتسم هبا فكر 

ٕاىل قضية السريورة ا-اللية، ٕاذ يعترب ٕان  السـمييوز -يه متوت وحتيا من بريس \لنسـبة 
رمادها لك حني، ٔالن سلس£ من أالفعال املكررة بصورة مrث£ ميكن ٔان توصف بعبارات 

  33عامة
وهو ٔاثر ال  –نالحظ ٔانه رمغ اعرتاف "ٕايكو" بأثر سـمييائية "بريس" يف مرشوعه العلمي     

 مينعه من ٕابداء بعض التحفظات عىل فكره خصوصا ما يتعلق ٕاال ٔان ذj ال -يناقش
\لتناقض الظاهر عىل مسـتوى مفهومه للسـمييوز ، ا�ي يتأرحج بني الالهنائية والتحديد 
الهنايئ، \ٕالضافة ٕاىل عدم موافقته عىل مفهوم "املشاهبة "، ا�ي خّص به بريس العالمة 

  لتفصيل يف ذjأاليقونية، ولعل هذا املقام ال يسمح لنا \
ال ميكننا ٔان نكتفي هبذا احلد من املؤثرات  واملرجعيات ، ٔالن ٔاعامل هذا الباحث حتيل ٕاىل 

  فلسفات ٔاخرى.
  الظاهراتية 3.3

كتاب"العالمة" برسد قصة السـيد سـيغام ا�ي يواجه مدا كبريا من العالمات، "ٕايكو"يبدٔا  
رسد عدد من التصورات اخلاصة مبفهوم  حماوال التعرف علهيا وفهمها، مث يتحول الباحث ٕاىل

العالمة واليت جيري اسـتعاملها، حييل بعدها عىل الفروق اليت تظهر بني ا-راسات املقدمة 
 Martin" (هايدغر"من قبل فالسفة اللغة وا-راسات السـمييائية ؛ ٕاذ يقارن مثال بني 

Heidegger(  ٔمثرية ول مع وبريس ، فريى ٔان الطريقة اليت يتعامل هبا اال úاللغة وٕانتاج ا-ال
لالمشزئاز ،يف حني ٔان منطق بريس ا�ي اكن مصدرا للريبة يف الفلسفة سابقا ، مينحنا نظرة 

  34مشولية ملفهوم العالمة واشـتغالها ا-اليل
عند الفلسفة اليوõنية وتطور العمل  "ٔامربتو ٕايكو"ويف كتاب "أالثر املفتوح" ال يتوقف تأثر 

صور ا�ي يريد البحث فيه (sنفتاح) ليص· \لفلسفة الظاهراتية حماورا ، وٕامنا يذهب \لت
بذj مرياÈ خضام من الطروحات الفلسفية اليت شلكت منوذجا خمتلفا يف النظر ٕاىل الوجود 
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لتعرف ل والعامل ؤاعادت تقدير ا�ات وإالدراك ، ٔاي الوسـي£ اليت تعمل من خاللها ا�ات 
 Jean-Paul ("سارتر")، EdmundHusserl(عىل العامل، فنجد "هورسل"

Sartre،("مريلوبونيت")M.Merleauponty.(  
مثال يف قضية تدخل الوعي يف ٕادراك إالنسان للعامل  "هورسل"فريتكز عىل ظاهراتية

ي إالنساين:""لك حاú وعي متß عاخلار@، فالظاهر متصل \لرضورة بدخوÂ حزي الو 
يت نقميها مع احلاالت أالخرى، ومع مراحل تطورها اخلاصة .. ٔافقا" يتغري بتغري sرتباطات ال

هكذا مثال فٕان جوانب املوضوع اليت يمت"التقاطها حقيقة" يف لك ٕادراك حيس خار@، 
حتيل عىل اجلوانب اليت ال يمت التقاطها، واليت ال يمت ٕاىل توقعها \النتظار بشلك غري حديس 

. ٕاهنا "قصدية "متواص£ تأخذ يف لك مرح£ بوصفها مظاهر "سـتأيت" يف إالدراك احليس
  35ٕادراكية جديدة معىن جديدا"

يقصد أالشـياء بوعيه ، فيلتقطه إالدراك  -املقرتح اخلاص هبورسل–ٕان إالنسان حسب 
يتصل إالدراك \لنسـبة لهورسل \لوعي \لظاهر، ، ف احليس، لريسو مدلوال يف ذهن إالنسان

حيث "ٕان النظر ينظر ٕاىل أالشـياء وأالشـياء يه  ؛ٔاو ما يسميه \لرد الفينومينولو@
حارضة ها هنا \ختصار، ويف نظر بدهيـي حقا، ويه ها هنا يف الوعي، ٕاذ النظر ليس ٕاال 

، وهكذا 36توجيه البرص �ة هذه أالشـياء، ٔاو كذj اسـتعانة بصورة من املعىن االٓخر"
  سان هبا.ال ترد ٕاىل ا�هن ٕاال عن طريق دخولها حزي وعي إالن  فأالشـياء

غري ٕان هذا إالدراك منفتح أالفق ٔالن يكون وعي إالنسان وٕادراكه متصالن \لظاهر ٔاما¹ام. 
وعينا \الشـياء يتحول ، حىت اليشء الواحد يتحول وعينا به \ختالف تفاصيل رده ٕاىل 

، ٔاو بعبارة اخرى يكون ٕادراكنا ليشء ما مرتبطا \ٔالشساء اليت تشلك احrال ا�هن
بعده، وأالمر نفسه متصل \ليشء من و�ات نظر متعددة متنحنا وعيا متعددا لٕالدراك 
  . \ليشء
؛ حيث يف رصد نظرية إالدراك وتبلور املدلول يف ا�هن "هورسل""ٔامربتو ٕايكو"يستمثر 
"ٕان إالدراك \عتباره سريورة افرتاضية شبيه بذj التحديد sستuري للمعرفة ، ٕاال  يقول:

بتß السريورة اليت مبوجهبا ال وجود لرابط دامئ بني إالدراك اخلام ومنح امس  ٔانه وثيق الص£
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ليشء ما. وهو ما تشري ٕاليه الفينومينولوجياهوسريل. ٕاذا اعرتض علينا بأنه ال جيب اخللط 
بني "املدلول إالدرايك" وبني "املدلول اللساين" ٔاجبنا بأن هناك سببا جيعلنا نسـتعمل نفس 

  37ني معااللفظ يف احلالت
يسـمثر مقرتحات إالدراك يف ما يتصل \سـتقبال النص وملء فراغاته وٕاعادة ٕانتاج "ٕايكو"ٕان  

دالالهتا، ٔالن ٕادراك اللغة شبيه ٕ\دراك أالشـياء ، هذه احلركية الفاع£ لٕالدراك يه اليت حترك 
  ل قصدية القارئ وقصدية النص.عمن تفا انطالقاا-الú داخل النص 

عىل ٔاثر الظاهراتية يف مرشوع "ٕايكو" دون ٔان نعود ٕاىل"بريس"؛ حيث ال ميكن ٔان منر 
يربز الفوارق وsختالفات اليت بني ظاهراتية هورسل وفانريوسكوبية بريس ويرص عىل 
اختالف ٔاسايس يتصل مبفاهمي حمددة يه العالمة وجتيل احلضور، \ٕالضافة ٕاىل الروابط بني 

عىل رضورة حتويل عامل أالشـياء ٕاىل عامل من المتثيل واحلضور أالصيل ، فبريس يرص 
العالمات . فيصبح بذj التجيل ال يعين حضور يشء ما وٕامنا ٕانتاج دعامئ لتشكيل العالمة، 
ويعترب ٔان هذا ما يظهر يف الظاهراتية الهورسلية ؛ حيث يكون اليشء هو ممثل õجت عن 

  38.يالن عىل يشء واحدظاهر البداهة احلدسـية، وهذا ما جيعل التجيل والعالمة حي 
فٕاذا اكن هورسل يرص عىل البداهة اليت حتمك ٕادراك أالشـياء وتنقلها عرب الوعي ٕاىل ذهن 
ا�ات ، فٕان العلمية عند بريس جتعل من الظاهر مرتبطا مبسـتوàت ثالثة للوجود ؛ حيث 

جربة ٕان وجود إالماكن ووجود التحقق يبدوان مسـتقلني، ٕاال ٔانه ال ميكهنام دخول حقل الت
إالنسانية ٕاال \لوجود الثالث، وهو وجود القانون والوعي، " فالثالثية يه مقوs úسـمترار 

، هكذا يتوسط 39وsسـمترار ميثل الثالثية بشلك حممك تقريبا ولك الصريورات مرتبطة به"
الوجود القانوين (الوعي) منطي الوجود السابقني، ٔالنه الوحيد ا�ي يعيد ربطهام بصريورة 

تجربة إالنسانية وحتريك ٔانساقها، فالوجود الثالث يربهن عىل حضور إالنساين داخل حركة ال 
.jالعالمات عرب اشـتغال إالدراك لفعل ذ  

ويضيف ٕاىل هذا �ود مريلوبونيت اليت تشري ٕاىل ٔان النظرة اليت تتخذها ا�ات املدركة ال 
تعارض بني حقيقة العامل وعدم  تدرك العامل لكه؛ حيث ٕان أالفاق تبقى مفتوحة، وبذj ينشأ 

  40اكÂr من �ة ولكية حضور الوعي وارتباطه حبقل احلضور ا�ي ينشئ الغموض 
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ٕانه البحث الظاهرايت ا�ي جيعل من عالقتنا \لعامل وما نراه عالقة شديدة الفاعلية وا-ينامية 
رتبطة \لوعي ا�ي جييل ؛ حيث يدامهنا العامل لك مرة نراه فهيا \جلديد،ٔالن معاينة الظاهر م

  41حقيقة العامل ، وانعدام الوعي حييل إالنسان عىل sفتنان \لعامل الومهي
ميارس فعل الرؤية حضوره وربطه بني املريئ والالمريئ، وبني الوعي والالوعي، وبني  

 احلقيقي واملتخيل، وهذا يضعنا ٔامام نقطة ٔاساسـية لمتثل العامل يه إالدراك، ا�ي ركز عليه
) أالول عنده Ontologique"مريلو بونيت" يف حماوú لربط العامل \ٔالساس أالنطولو@ (

هو ا�ات، لكن هذه الكينونة حمصورة بني إالدراك واملتخيل، وعلينا ٔان نفصل معه منذ 
البداية ٔان الوعي \حلقيقة يتجسد يف إالدراك احليس حفسب، بعيدا عن متاهات املتخيل 

  إالنسان. اليت قد يسجن فهيا
بونيت"  جيعل الرؤية تقع يف جوهر احلوار والتواصل القامئ بني ا�ات  -وهكذا فٕان "مريلو 

إالنسانية والعامل ٔاو الوجود ا�ي تنمتي ٕاليه، وسبيلنا الوحيد للتعرف عليه هو رؤيته؛حيث 
، هن ا�اتجتمع العامل اخلار@ ( احملدد يف الزمان واملاكن) مع العامل ا-اخيل احلارض يف ذ

وهذا التصور يؤثر \لرضورة عىل فعل التلفظ املرتبط \لرؤية والتعرف عىل العامل، ٔالنه شلك 
  من ٔاشاكل التعبري عنه.

ٕان هذا ما يشري ٕاليه ٕايكو ا�ي يرى ٔان مريلوبونتييعد اللغة يه السجن او احلزي ا�ي 
ج ثقايف (يقول بريس ٕاهنا نتواصل داخ· ونفهم عاملنا من خالÂ" ٕان هذه "أالõ" يه منتو 

 "õالتلفظ مع " ٔا "õىه "ٔاrالنوع ا�ي تبلوره الثقافة للك "أالنوات" املمكنة). فعندما ت
امللفوظ، فٕاهنا تفقد بعدها ا�ايت، ٕان اللغة تسجهنا داخل غريية، وعلهيا ٔان تrىه معها ليك 

  42تبين ذاهتا، ولكهنا لن تسـتطيع بعد ذj التخلص مهنا"
اللغة عند مريلوبونيت  حمل سكىن البرشية، اليت تظهر فهيا حقيقة الفكر، وال ميكن تظهر  

بدوهنا تقدميه وال تعريته، وبذj تكون الرؤية جزءا من التعرف عىل العامل ا�ي تغطيه اللغة 
  بعد ذj برداهئا التواصيل الشفاف.

  . فلسفة التأويل4.3
اكن هو يرى ٔان �ده ذاك كتاب "أالثر املفتوح" و \لتأويل بدٔا يف ال  "ٔامربتو ٕايكو"ٕان تأثر 
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 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا-ويل امللتقى     126

بداية السترشاف ٔاثر القارئ والتأويل يف النص؛ حيث يقول " لقد دافعت يف هذا الكتاب 
عن ا-ور الفعال للمؤول يف معلية قراءة النصوص ذات الصبغة امجلالية. ومل ير القراء يف هذا 

ءة املفتوحة اليت دافعت عهنا يه نشاط الكتاب سوى جانب "sنفتاح" ، متناسني ٔان القرا
 õ43بع من ٔاثر فين (معل هيدف ٕاىل ٕاÈرة تأويل)"

وهذا أالمر يعد حماوú ربط بني �وده يف دراسة دور املؤول وفاعلية القارئ يف النص 
ؤاعامل نظرية القراءة والتلقي. غري ٕان التأويل عند ٕايكو يقع بني التأويل الالمتنايه عند بريس 

حمدودية التأويل، فهو يرى ٔان السريورة ا-اللية الالمتناهية املقرتحة من طرف  وقواعد
بريس ال تعين غياب قاعدة للتأويل ، فال هنائية النص وحركة التأويل ا-امئة ال تعين ٔان لك 

  44.تأويل هو تأويل جيد
ة لتوضيح تظهر يف املرح£ أالوىل من الكتاب (التأويل والتارخي) ٔاطروحة ¹مة جدا \لنسـب

تصور ٕايكو للتأويل بني قصدية املؤلف والشخص املؤول؛ ٕاذ يقرتح ٕاضافة ٕاىل قصدية 
  املؤلف وقصدية املؤول طرفا Èلثا هو قصدية النص.

يف هذا املقال ٔان يطرح فرضيته اخلاصة حبدود التأويل انطالقا من عرضه  "ٕايكو"حياول 
اليت تشلك هوية الب|ان واملدن  ةاجلغرافيلسلس£ من املعارف التارخيية اليت تتصل \حلدود 

، ؤان جتاوز احلدود يف كثري من أالحيان يعد معصية وخيانة من الناحية مثال عند الرومان
التارخيية  متاما كام ٔان اجلسور اعتربت معال تدنيسـيا، وبذj يناقش قضية احلدود متهيدا 

  لربطها \لتأويل.
ملفهوم السـمييوز ٔاو ال هنائية التأويل، فريبطه  بظاهرتني  يبدٔا بعد ذj بعرض أالبعاد الفلسفية
  .)Gnose(والغنوصية  )Hermès(¹متني يف الفكر الغريب هام الهرمسـية

ٕان فكرة الهرمسـية املطروحة يف الفكر الغريب منذ العرص إالغريقي ارتبطت بتأويل 
فالتأويل يقوم عىل حركية ال الالحمدود، ويعزو لها ٕايكو فكرة انفتاح التأويل عىل الالهنايئ ، 

" ، فـالفكر الفلسفي الغريبعىل هنائية حمدودة، مث يبني ما ٔالسطورة هرمس من تأثري بتتصل 
يف ٔاسطورة هرمس هذا نعرث عىل نفي مبدٔا الهوية ومبدٔا عدم التناقض وكذا ملبدٔا الثالث 

لزونيا : فالـ"مابعد" املرفوع؛ وفهيا ٔايضا تنكفئ السالسل املنطقية عىل نفسها لتشلك هرما ح
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يسـبق الـ"ماقبل" ، وهللا ال يعرتف بأية حدود فضائية ، وميكنه ٔان يكون ، عىل هيئات 
  45متنوعة، يف ٔاماكن متعددة يف وقت واحد"

مث يربط الهرمسـية  بتأثريها عىل املعرفة بني الظاهر والباطن وقضية ٕاخفاء احلقيقة" ٕان 
ا يوجد حتت السطح هو وحده ايل قد يظل جمهوال املعرفة الرسية معرفة معيقة (ذj ان م

و يه ما قيل بطريقة أ لفرتة طوي£). وبناء عىل ذj، فٕان احلقيقة سـتكون يه ما مل يقل، 
  46غامضة ، وجيب ٔان تفهم يف ما هو ٔابعد من ظاهر النص."

ومبرور املراحل يسـتنتج "ٕايكو" من خالل طرحه ٔالثر الهرمسـية يف الفكر الغريب، ٔاهنا 
يناقض مبائه أالساسـية الثالث (مبدٔا الهوية/ مبدٔا عدم ليك الفكر الغريب ساعدت منية الز 

، وانتقل ٕاىل ا-خول يف التاويل الالحمدود، ٔالن sعتقاد التناقض/ مبدٔا الثالث املرفوع)
\لرس الغامض يف التأويل ، جعل ا-راسات التأويلية بعد ذj تعتقد ٔان قصد الاكتب ال 

ليه، وٕامنا ما ميكن ان يصل ٕاليه القارئ هو فتح ٕاماكنيات للتأويل، ¹ام اكنت ميكن الوصول إ 
  درجة قرهبا من التأويل الهنايئ ٔاو اجليد، ويه ٔامر ال يسـتحبه "ٕايكو" كثريا.

التصور الهرميس للحقيقة يتصل مبفهوم عن "الرس الهنايئ" ؛ حيث " يمكن يف ٔان لك  ٕان
لرس الهرميس ال ميكن ٔان يكون سوى رس فارغ، يشء خيفي رسا. ولهذا السبب ، فٕان ا

ذj ٔان ا�ي يزمع ٔانه قادر عىل الكشف عن هذا الرس مل يأخذ بعد حظه الاكيف من 
  s47سـتئناس ، ومل يتجاوز حدود املعرفة السطحية للرس الكوين"

ٕان النتيجة اليت حنصل علهيا ٔان التأويل الالمتنايه يدخل النص املقروء يف متاهات 
ة ٕالنتاج ا-الú حسب أالسنن اليت تتفاعل معها، اتصالها بعنارص ٔاخرى خمتلفة ٔاو متشابك

 .úانتاجا وتوليدا لسريورة ا-ال jيف عالقات جديدة وبذ jمتشاهبة معها، فتدخل بذ  
الفكر الفلسفي بني و  اsرتباط الوثيق بيهن"ٕايكو"بني ٔاما \لنسـبة ٕاىل الفلسفة الغنوصية في 

ٕان احلقيقة رس، ولن جتدي مساءú الرموز وأالحا@ للكشف عن احلقيقة الهرميس، حيث "
الهنائية، ف�j لن يقود ٕاال ٕاىل تغيري هذا الرس من موقع ٕاىل موقع آخر. فٕاذا اكن هذا هو 
الرشط إالنساين ، فٕان هذا يعين ٔان العامل نتاج خطأ ما. وسـيكون التعبري الثقايف عن هذه 

 48ية "احلاú النفسـية هو الغنوص 
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ٕان هذه الرؤية املتطرفة لٕالنسان يف عالقته \لوجود، ٔالن ٕارصارها عىل الرس/ احلقيقة ا�ي 
حيمك الوجود إالنساين، وإالنسان ال ميß الوسائل للوصول ٕاليه، جعل هذه الفئة ترى يف 

"الغنويص ينظر ٕاىل نفسه \عتباره كياõ منفيا وحضية جلسده اخلاص، معتربا ذj تعسفا فـ
ا اجلسد قربا ومنفى. لقد قذف به ٕاىل العامل وعليه ٔان جيد خمرجا منه .ٕان الوجود رش هذ

وحنن نعرف هذا الرش.وبقدر ما ينتابنا شعور \ٕالحباط يف هذا الوجود أالريض، بقدر ما 
  49نكون فريسة لهذàن جارف ورغبة يف sنتقام"

ولكن انغالق احلقيقة عن ما هيم "ٕايكو" بشأن الغنوصية ليس هذا الطابع التشاؤيم ، 
نفسها، وعدم انكشافها ٔامام إالنسان ، وهو أالمر ا�ي يتقاطع مع الرس الهنائية عند 

  الهرمسـية ، وجيعل من التأويل دائرة ال خيرج القارئ مهنا.
لهرمسـية والغنوصية يف الفكر التأوييل املعارص، وخصوصا ذj املتصل بقراءة لقد ٔاثر7

  عارصة اخلاصة بتلقي النص تشرتك يف نقاط حمددة ويه:ملقار\ت االنصوص ، فريى ٔان امل
  النص منفتح وميß سلس£ من الروابط ا-اخلية الالهنائية-
  اللغة عاجزة عن تشكيل دالú وحيدة ومنفردة-
  اللغة تعكس ال تالؤم الفكر -
  ةال ميكن لنص ان يثبت شيئا ما وٕامنا حييل عىل سلس£ من إالحاالت الالمتناهي-
  50تقدمي قصدية القارئ عىل قصدية املؤلف يف الغنوصية النصية املعارصة.-

املتاهة ويقرتح مفهوم " كذj بوصل التأويل \-ائرة الهرمينوطيقية ، "ٕايكو"يقوم 
 جيل \لسـمييوز مبفهو¹ا البرييس ، ليربهن ال حمدودية لكيربطها بش"اليت الهرمسـية

القارئ لتأويل نص ما وحماوú فهمه، فـ  إالماكõت اليت ميكن ٔان تنفتح ٔامام
"السـمييوزيسالهرمسـية تبحث يف لك نص كام يف النص الكبري للعامل ، عن امتالء املدلول ال 
عن غيابه، ومع ذj فٕان هذا العامل ا�ي تغزوه ا�اتيات ، وحيمكه مبدٔا التدليل 

ي مدلول [...] ولهذا الكوين،ينتج انزالقات[داللية] ال تتوقف، ومن مث فهو حييل عىل ا
السبب فٕان مدلول نص ما قضية ال ٔامهية لها، واملدلول الهنايئ رس يسـتعيص عىل 

  51إالدراك"
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ٕان ربط التأويل \لسـمييائية هو ما منح خصوصية ممزية ملرشوع "ٕايكو" ، وجع· حيقق 
ة sنفتاح والتصور الشمويل لٔالنساق عىل اختالفها، وجيعلنا نعود من جديد ٕاىل اطروح

" ال ٔاكرث انفتاحا من نص مغلق . ٕاال ٔان انفتاحه ال يكون من sنفتاح؛ حيث يؤكد لنا قائال:
، عىل ليس طريقة يُسـتخدم  هبافعل مبادرة خارجية ، بل يكون طريقة يف اسـتخدام النص و 

، ويه نظرة حققت ٕاماكنية امجلع بني هذه التصورات البعيدة 52ٔانه يمت ذj برقة \لغة . "
 .ا للتوسع ، حقق هذا الباحث بعضهالنظرية السـمييائية آفاقلمينح ا
        ::::خالصةخالصةخالصةخالصة

االٓليات اليت تعمل وفقها السـمييائية عن مل يكن هدف ٕايكو طي£ مشاريع حبثه إالجابة 
ٕاعادة تنظمي الفكر السـمييايئ  لتفسري الظواهر الثقافية حفسب، وٕامنا اكن ميß فرضية مفادها

  ٔاطروحته السـمييائية.مع موازنته بقراءة الفكر الغريب و 
سامه هذا املرشوع يف التأكيد ٔان العالمة ال ينبغي لها ٔان تدرس خمزتú، ومعزوú عن 
سـياقها، وهذا ٔالن فكرة التأويل وا-وران حول املعىن مؤسسة يف الفكر الغريب ، من 

 والهرمسـية. خالل التفكري الغنويص
 ية من بني احللول املهمة اليت مسحتيعد التصور اخلاص \لسريورة التأويلية الالهنائ 

  \النفالت من حمدودية الفلسفة البنيوية الصارمة. للسميائيات
ٕان املرح£ البنيوية وٕان اكنت صارمة، فقد منحت البحث السـمييائية قواعده أالساسـية       

اليت ال ميكنه sسـتغناء عهنا خصوصا يف ضبط خصائص النسق و عالقاته و قوانينه، وهذا 
اجلانب مهنا هو ما جعل "ٔامربتو ٕايكو" يضمها ٕاىل التيار التأوييل للعالمة يك حيصل عىل 

  التصور الشمويل ا�ي اكن يريده.
تعد مساءú إالطار املرجعي للنظرية السـمييائية فرصة لفهم السـبل اليت انهتجها الباحثون     

واهر الثقافية ، و ٔانساق يف هذا ا�ال، لفتح آفاقه ، و sنطالق ٕاىل مالمسة لك الظ
  التعبري ، حسب خصوصيهتا.
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15  
  16املرجع نفسه، ص 2
  33املرجع نفسه، ص 3
  42املرجع نفسه، ص 4
  22املرجع نفسه، ص 5

6Wolfgang Isar, L’acte de la lecture théorie de l’effet esthétique,tra 
Evelyne Sznycer, Ed Pierre Mardaga, Bruxelles, 1985,p319 

، املركز الثقايف العريب، ا-ار 1ٔامربتو ٕايكو: القارئ يف احلاكية، تر  انطوان ابو زيد، ط7
  07، ص 1996البيضاء / بريوت، 

8Umberto Eco, la structure absente-introduction à la recherche 
scientifique, Mercure de France, TraUccioEsposito –Torrigiani, La 
France, 1972,p405 

، املركز الثقايف العريب، 2ٔامربتو ٕايكو، العالمة حتليل املفهوم و7رخيه، تر سعيد بنكراد، ط9
  45،ص2010ا-ار البيضاء /بريوت، 

  44املرجع نفسه ،ص 10
11Umberto Eco, la structure absente,p25 

  10ٔامربتو ٕايكو: القارئ يف احلاكية ، ص12
  10املرجع نفسه ، ص 13

14Umberto Eco, la structure absente,p25 
15 Op, Cit, p 28 



 د/ وافية بن مسعود         تو ٕايكو                        تداخل املرجعيات املعرفية ؤاثرها يف تشكيل سـمييائية ٔامرب 
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