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امللخّ �ص
�إن ال�سميائيات الت�أويلية -من خالل مفاهيمها و�آليات ا�شتغالها ح�سب الناقد عبد اللطيف حمفوظ
 قادرة على ا�ﻹ م�ساك بكل املمكنات ا�ﻷ �صلية واملنتجة للن�ص (امل�سري التوليدي) وقادرة كذلك على خلق�سياقات ت�ساهم يف حتيني وترهني الفعل الت�أويلي وتقوم ب�ضبط حدود ال�سنن الذي تنتهي عنده كل الت�سنينات
�أو الت�أويالت املمكنة (امل�سري الت�أويلي) .وتطمح �إىل تهذيب القراءة النقدية وحماولة �إبعادها عن كل حكم
قيمي انطباعي يكتفي يف �أح�سن احلاﻻت بالوقوف عند حدود الن�ص يف �أبعاده اخلطية بعيدا عن غاياته
الدﻻلية واجلمالية ،مما يجعل فعل القراءة فعال حرا وعفويا تبنيه حدو�س وتخمينات تغيب كل الأ�س�س
الفل�سفية التي تخ�ص بناء املعنى و�شروط تداوله وتلقيه.

الكلمات املفتاحية:
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Manifestation:

Toward a New Awareness for Interpreting the Text
Abdellah Berrimi
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Abstract
According to Abdellatif Mahfoud, Interpretive Semiotics through its concepts and
functioning of mechanisms, is able to size all original possibilities producing the text
(generative parcours) and is also able to create contexts that contribute to updating
and actualizing the interpretive act and it adjusts the codes boundaries that end at
every possible codification or interpretation (interpretative parcours). It aspires to
refine critical reading and attempts to keep it away from any value or impressionistic
judgment which in the best cases stand at the borders of the text in its immediate
dimensions away from the semantic and aesthetic goals: things that make the act of
reading free and spontaneous constructed by intuitions and speculation that disregard
all the philosophical foundations concerned with meaning building and conditions of
using and receiving.
Abdellatif Mahfoud’s conception of Interpretive Semiotics gives the reader an
essential role in the process of producing meaning. The text creates a Model Reader
capable of actualising the various meaning-contents in order to decode the possible
worlds of the narrative. This reader fills in the many gaps in the text, which is never
completely explicit, using anything from simple linguistic inference to a more complex
deductive reasoning that applies to the entire narrative.

Keywords: Semiotc, interpretation, semiosis, code, coherence, inference, narration.
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بصدد “سيميائيات التظهير”
للناقد عبد اللطيف محفوظ

1

نحو وعي قرائي جديد لقراءة النص

عبد اهلل برميي
جامعة موالي �إ�سماعيل
مكنا�س  -املغرب

تقدمي:
اعتمدت يف مقاربتي لكتاب الناقد الدكتور
عبداللطيف حمفوظ «�سيميائيات التظهري»،
()2010؛ على ا�سرتاتيجيه قرائية انتقائية �ساءلت
موا�ضع من جتربته وم�شروعه النقدي ،وجتاوزت
�أخرى يقت�ضيها ن�سق هذه اﻻ�سرتاتيجية ،وهي
مقاربة ال تغطي العمل يف كليته ،وال تدعي ا�ﻹ حاطة
ال�شاملة مبحتويات ف�صوله ،و�إمنا هي مقاربة
تو�سلت فيها ب�أفقني قرائيني:
 �أفق خارجي يرجع الكتاب �إىل املنطلقات الفل�سفيةوالعلمية التي ا�ستقى منها مادته املعرفية ،ثم
ر�صد الطريقة التي ي�شتغل بها مفهوم التظهري
من خالل مركزية امل�ؤوالت ومفهوم التدالل كما
مت التنظري له من قبل الفيل�سوف وال�سيميائي
الأمريكي �شار �ساندر�س بور�س؛
 و�أفق داخلي نحاول من خالله ا�ستق�صاءمنهجية الكتاب  -وامل�شروع النقدي للدكتور
عبد اللطيف حمفوظ عموما -يف ت�أ�صيل الفعل
النقدي العربي وجتديده من خالل �إعادة
النظر يف طريقة التعاطي مع ق�ضايا املعنى
و�إ�شكاالته ،و�أ�شكال ت�صريفه وتداوله(.الإنتاج
والتلقي).
املنطلقات املعرفية:
�أ�شار الناقد عبد اللطيف حمفوظ �إىل �أن هذا
1

 -1عبد اللطيف حمفوظ� :سيميائيات التظهري الدار العربية للعلوم
نا�شرون بريوت ومن�شورات االختالف اجلزائر .2009
http://journals.uob.edu.bh

الكتاب ميثل احللقة الثالثة والأخرية من امل�شروع
النظري لو�صف الإمكانات الأكرث ورودا لإنتاج
وتلقي الن�ص الروائي ،والذي كان منطلقه النظري
املح�ض كتاب "�آليات �إنتاج الن�ص الروائي نحو
ت�صور �سميائي" )...(2ثم "كتاب املعنى وفر�ضيات
الإنتاج"� 3إ ّال �أن هذا الكتاب ،رغم كونه حلقة ثالثة
يف �سياق متدرج ،ميتاز ،ح�سب قول الكاتب ،بكونه
قد ُخ ّ�ص�ص للم�ستويات الأكرث �أهمية ،لأنها تت�صل
ببنيات التظهري ،والآليات املنطقية املتحكمة فيه.
كما جاء ال�ستكمال وتدقيق و�صف جممل �آليات
التظهري املركب والع�صي انطالقا من تفعيل نظرية
امل�ؤوالت البور�سية.4
جتد �سيميائيات التظهري ،كما ي�شغل مفاهيمها
الكاتب عبد اللطيف حمفوظ� ،أ�صوال لها يف
�سيميائيات الأمريكي �شارل �ساندر�س بور�س
ذات املنحى الظاهراتي واملنطقي ،و�سيميائيات
�أجلريدان جوليان غرميا�ص ال�سردية ذات املنحى
الل�ساين واملنطقي ،و�سيميائيات �أمربطو �إيكو،
ويوري لومتان و�أو�سبن�سكي ذات املرجعية الثقافية؛
وقد دعم الباحث ذلك مبجموعة من املقرتحات
النظرية والعملية ،ورهانه يف ذلك حماولة
 -2عبداللطيف ،حمفوظ� .آليات �إنتاج الن�ص الروائي ،نحو ت�صور
�سيميائي ،الدار العربية للعلوم نا�شرون بريوت ومن�شورات االختالف
اجلزائر .2008
-3عبداللطيف ،حمفوظ .املعنى وفر�ضيات الإنتاج :مقاربة
�سيميائية يف روايات جنيب حمفوظ ،الدار العربية للعلوم نا�شرون
بريوت ومن�شورات االختالف اجلزائر .2008
-4عبداللطيف ،حمفوظ� .سيميائيات التظهري مرجع �سابق �ص.10.

)Semat, 2, No. 3, (Sept. 2014

523

ا�ستنبات منوذج نقدي عربي وخلق بالغة جديدة
ملقاربة الن�ص الروائي.
لقد � ّأ�صل مل�شروعه النقدي باعتماده �سل�سلة
مت�سقة من املفاهيم هي عبارة عن �آليات ان�سجام
كربى و�آليات ان�سجام �صغرى مت ّكن من و�صف
�آليات �إنتاج وتلقي الداللة داخل مو�ضوع ثقايف ما
مثل «الدليل التفكريي ،واملدار ال�سياقي ،واملدار
الن�صي ،والبنية الإظهارية» .ولفهم ما ّ
تدل عليه
هذه ال�سيميائيات ،يف �أبعادها النظرية والعملية،
ال ب ّد من حتديد امل�ستويات الداللية التي حتت�ضنها،
حيث ال وجود للمعنى �إال من خالل �سريورة تنقله من
حدوده املفهومية املجردة ،واملت�صلة واملعزولة عن
�أي �سياق� ،إىل كيانات �أو م�ستويات ملمو�سة ُي�ستث َمر
من خاللها هذا املعنى عرب ا�ستح�ضار كل �أ�شكال
التدليل التي حتققه يف واقعة ما� .إن هذا االنتقال ال
يتم ب�صورة اعتباطية ،بل بوا�سطة �أ�شكال تو�سطية
ّ
ثقافية ورمزية تربط بني املجرد واملح�سو�س �أو بني
النموذج ون�سخته ،وهي �أ�شكال حتدد العالقات
و�صور التبادل املمكنة بني امل�ستويني؛ «فما بني
املحافل الأ�صلية الأوىل حيث تتلقى املادة امل�ضمونية
�أوىل متف�صالتها وتت�شكل باعتبارها �شكال داال
وبني املحافل النهائية حيث تتجلى الداللة من خالل
لغات متعددة ،ميكن �إدراج حمفل للتو�سط تنتظم
داخله بنيات �سيميائية متتلك و�ضعا م�ستقال»� .5إن
هذه البنيات ل�صيقة بالفعل الت�أويلي عند بور�س،
وهو فعل حمكوم با�سرتاتيجية وب�إرغامات ت�أويلية
ت�سعى �إىل حتديد الطرق التي يتم بها ت�شكيل املعنى
وتنظيمه داخل وقائع مادية ق�صد تداوله وت�صريفه
يف �أفعال وممار�سات و�سلوكات خم�صو�صة .كما
�أن هذه ال�سيميائيات ت�ستثمر معطيات النظرية
الغرميا�صية (غرميا�ص) يف تعالق كل م�ستوياتها؛
وتنطلق هذه النظرية من م�سلمة �أ�سا�سية مفادها
�أن الذهن الي�شري قادر على �صياغة وخلق
مو�ضوعات ثقافية مركبة انطالقا من عنا�صر
ب�سيطة ،واالنتقال من املركب �إىل الب�سيط ال ميكن

�أن يتم �إال عرب م�صفاة تفر�ض على هذا الذهن
انتقاءات هي يف الأ�صل �إرغامات يلزمه تخطيها
ليحدد موقعه �ضمنها� .إن هذه ال�سريورة التو�سطية
تقودنا من املحايثة �إىل التظهري ،وهذا االنتقال ال
ميكن �أن يتم �إال ا�ستنادا على ثالث بنيات �أ�سا�سية
وهي:
 )1البنية ال�سميائية ال�سردية يف م�ستوييها:
�أ  -امل�ستوى املورفولوجي (العميق) :الذي ير�صد
البعد الداليل واملنطقي.
ب  -امل�ستوى الرتكيبي :الذي ير�صد التحويل من
النظام املنطقي �إىل نظام الرتكيب ال�سردي.
 )2البنية اخلطابية املتبدية يف:
 م�ستوى الرتكيب اخلطابي الذي يجد كافةحتققاته انطالقا من ال�صوغ اخلطابي للبنية
ال�سيميائية ال�سردية.
 - )3ثم هناك بنيات خا�صة بالتظهري ،وتقوم هذه
البنيات ب�إنتاج وتنظيم الدوال ،والأمر يتعلق يف
6
هذه احلالة ،بالوجه الل�ساين للقيم.
ويف �ضوء هذه الأ�صول امل�ؤ�س�سة للمقاربة
النظرية والإجرائية ،الذي ي�شتغل خطاب
�سيميائيات التظهري وفق ميكانيزماتها و�ضوابطها،
تتحدد عنا�صر الدر�س ال�سيميائي عند الناقد عبد
اللطيف حمفوظ  ،وتربز معايريه وقواعده البانية
الن�سجام اخلطاب ومتا�سكه.
�إن الإم�ساك بكل املمكنات الداللية داخل
�سيميائيات التظهري ال ميكن �أن يتم �إال من
خالل م�ستويات ،وهي م�ستويات ميكن اختزالها
يف مظهرين �أ�سا�سيني حيث ي�شري كل مظهر
�إىل تنظيم متفرد وخا�ص للقيم الداللية ،وذلك
بتحديد كل الأمناط املتعلقة ب�إنتاج هذه القيم
و�أ�شكال ت�صريفها وا�ستهالكها .و�ضمن هذين
املظهرين ميكننا �أن ن�صنف كل العالمات ،وخا�صة
تلك التي تعود ،طبعا� ،إىل ال�سلوك الإن�ساين كما

;5- Greimas, A.J. Du Sens; ed. Seuil; Paris 1970
Page: 160.

6- Greimas, avec la collaboration de F. Rastier: le jeu
des contraintes sémiotique in du sens. P. 136.
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ّمت جت�سيده يف جمموعة من املمار�سات الفنية
واالجتماعية والثقافية.
ففي احلالة الأوىل ال ن�ستطيع الإم�ساك بهذه
القيم لأنها تتحدد من خالل �صيغ جمردة تتخذ
تعي مرجعا حمددا ،بل هي
طابعا ال زمنيا ،فهي ال نّ
يف الأ�صل �أفكار وممكنات ي�شرتط فيها �أن تكون
مبهمة وغام�ضة ،فهي قيم ال حتيل على � ّأي �شيء
�آخر وال ي�ستلزمها �أي �شيء �سوى ذاتها� .إنها �سابقة
على �أي داللة �أو تركيب ،فهي قيم مت�صلة وال ميكن
�أن ًيف َّكر فيها ب�صورة متمف�صلة ،ومع املت�صل ال
ن�ستطيع �إنتاج داللة ما داخل ن�سيج هذه القيم.
�أما يف احلالة الثانية ،ف�إن هذه القيم تنتقل
املج�سد واملتحقق يف وقائع
من طابعها املبهم �إىل َّ
خم�صو�صة .فكل �سلوك لي�س �سوى تكثيف ل�سل�سلة
من القيم �أو ال�سلوكات املت�شابهة التي تتكرر يف زمن
�أو مكان ما .ي�ستفاد من هذا الكالم �أن االنتقال من
املظهر الأول �إىل املظهر الثاين لي�س انتقاال �سكونيا
مو�سوما بالثبات �أو هو انتقال يكتفي فقط بتحويل
ما هو مك ّثف وال زمني داخل امل�ستوى الأول �إىل
ما هو متمف�صل وحمقق داخل امل�ستوى الثاين،
�إنه على العك�س من ذلك انتقال دينامي يربر
العالقة القائمة بني امل�ستويني .فامل�ضمون الأول
يتطور ويغتني من خالل التحققات اخلا�صة؛ فكل
حتقق ي�ضيف �أو يعدل بهذه ال�صيغة �أو تلك قيما
جديدة �أو معدلة �إىل امل�ضمون الأول .وهذا االنتقال
ال ميكن �أن يتم �إال عرب امل�ؤوالت بكل �أ�صنافها:
امل�ؤوالت ال�سننية وامل�ؤوالت التحيينية التعرفية
وامل�ؤوالت التج�سيدية الإظهارية وامل�ؤوالت احلملية
وامل�ؤوالت الق�ضوية وم�ستوياتها املبا�شرة والدينامية
والنهائية باعتبار هذه امل�ؤوالت �سريورات تو�سطية
تنقلنا من الإمكان �إىل الوجود العيني واملج�سد.

الإجراء الت�أويلي يف �سيميائيات التظهري
واملفاهيم البانية له:
� -1آليات االن�سجام الكربى:

ي�سعى فعل القراءة داخل �سيميائيات التظهري
�إىل �إبراز كيف ت�شتغل وتتعا�ضد خمتلف م�ستويات
http://journals.uob.edu.bh

العالمة (ال�سميوزي�س �أو التدالل) لتنتج ،يف
النهاية ،معنى ما يكون معادﻻ للتعدد واﻻنفتاح على
عوامل دﻻلية ممكنة؛ هذا اﻻنفتاح ﻻ يعادل اللعب
واﻻ�ستعمال احلر للن�ص ،ولكنه ميثل ا�سرتاتيجية
ت�أويلية م�شروطة بو�سائط التعا�ضد الن�صي
والت�أويلي املتمثلة يف اختيارات املو�سوعة والبناء
الثقايف للم�ؤول (�ضرورة وجود ت�صور م�سبق عن
املعنى) ثم الفر�ضيات التداولية (املدار ال�سياقي)
املت�صلة مببادرة القارئ والذي ي�صوغها بطريقة
ب�سيطة على �شكل �أ�سئلة يفرت�ضها الن�ص تلميحا �أو
تلويحا ،والعوامل املمكنة بو�صفها بناء ثقافيا بانيا
لكل توقعات و�سيناريوهات هذا القارئ.
�إن هذا الإجراء التحليلي الذي اختاره الناقد
ملقاربة �أعمال جنيب حمفوظ الروائية ال ميكن �أن
يتم �إال ا�ستنادا على جمموعة من الآليات وهي �آليات
ان�سجام كربى تتعلق مب�ستويات �إنتاج اخلطاب
وت�أويله (التوليد والت�أويل)؛ "فلي�ست ظاهرة
ان�سجام اخلطاب ومتا�سكه مق�صورة على م�ستوى
بعينه بل هي متحققة يف كل م�ستويات الإنتاج،
فمعامله حتايث معامل بداية الت�شكل الذهني للن�ص.
ويعني ذلك �أن التفكري يف االن�سجام ،يتزامن مع
التفكري يف حتويل ناجت الدليل–التفكري �إىل
مدار ن�صي .و�إذن ،ف�إن الت�صور املمار�سي للن�ص
االحتمايل يتالزم تزامنيا مع الت�صور املمار�سي
الن�سجام �إظهاره .ال�شيء الذي ي�سمح با�ستنتاج �أن
االن�سجام يظل متالزما مع كل املراحل املحايثة ،بل
7
ومتحكما يف �أ�شكال تطوراتها." ...
�إن هذه الآليات الكربى تتعلق مب�ستويات
الإدراك؛ والإدراك يف من�شئه ويف منطلقاته الأ�صلية
هو معرفة مبنية على افرتا�ضات ت�ستند بدورها �إىل
معرفة �سابقة من �أجل �إنتاج معرفة م�ضافة ،لذا
ال ميكن ت�صور �سريورة ت�أويلية �أو تداللية معزولة
وخارجة عن عمليات الإدراك هاته �سواء كان
�إدراكا «للأنا» �أو �إدراكا للعامل واملحيط اخلارجي
الذي تتحرك داخله هذه «الأنا»� .إن هذا الإدراك ال
 -7عبداللطيف ،حمفوظ� .سيميائيات التظهري .مرجع �سابق،
�ص.21
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يتم دفعة واحدة ،بل هو �إدراك يتم بو�سائط تنقله
من الوجود بالقوة �إىل الوجود املحقق والعيني
ورهانه يف ذلك حماولة �إظهار املعنى .وي�ستند هذا
الإدراك يف �إنتاج دالالته �إىل عجلة الت�سنني الثقايف
والرمزي .لذلك ف�آليات االن�سجام هذه ،من حيث
الوجود واال�شتغال لي�ست �آليات تهتم بتعيني الأ�شياء
والوقوف عند حدودها فح�سب� ،إنها بالإ�ضافة �إىل
ذلك تهتم بت�أويلها� ،إذ هي يف الأول والأخري منط
يف بناء التجربة الإن�سانية .من هنا ن�ستطيع القول،
�إن الآليات الإدراكية هي ،يف الوقت نف�سه� ،آليات
ا�شتغال احلاالت التي تقودنا �إىل توليد وت�أويل
العالمات.
�إن متا�سك وات�ساق هذه الآليات يدرك يف تعا�ضد
م�ستوياته لي�شكل يف النهاية �سريورة تداللية� .أول ما
تبتدئ به هذه ال�سريورة هو ت�أكيد حقيقة التمثيل،
بعد ذلك ،ف�إن كل �سريورة ا�ستداللية تالية تقت�ضي
�إنتاج متوالية من العالمات �أكرث تطورا؛ ذلك �أن
مو�ضوع العالمة ي�صبح هو الآخر مو�ضوع بحث
م�ستمر ،واحلجج والأفكار البانية لهذه ال�سريورة
ت�سعى يف كل خطوة �إىل ت�أمني املرور من متثيل �إىل
�آخر ،من مو�ضوع �إىل مو�ضوع �آخر مل ُيح ّدد بعد،
ثم تتوقف هذه ال�سريورة يف حلظة ما ،لت�ستم ّر
رحلة البحث عن املعنى من جديد ،ويف ك ّل بحث
ن�صطدم تارة بالإنتاج و�أخرى بالت�أويل :الأول هو
اختيار لتمثيل ما� ،أما الثاين فهو بحث م�ستمر حول
هذا االختيار .مبعنى �آخر ،تر ّكز هذه ال�سريورة
الداللية على بناء النواة اخلا�صة باملو�ضوع الذي
يتم ربطه �أو �إي�صاله دائما بالعالمة� .إن الأمر
يتعلق ببحث م�ستمر ،وهو بحث ُيف�ضي بنا �إىل
ق�ضايا داللية �أكرث عمقا ،و�أكرث تطورا ،وتكرار هذا
البحث يو ِّلد لنا عادات يف الت�أويل.
تنطلق هذه ال�سريورة من عن�صر لت�صل
�إىل عن�صر �آخر ،وكيفما كانت طبيعة الظاهرة
املدرو�سة ،ف�إن االنتقال من العن�صر الأول �إىل
العن�صر الثاين ال ميكن �أن يتم عن طريق ال�صدفة،
و�إ ّال �أ�صبحنا �أمام �سريورة غري متما�سكة .لذلك
يجب التعامل مع هذا االنتقال بو�صفه معطى
http://journals.uob.edu.bh
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تو�سطيا بانيا ومتح ِّكما يف كل امل�سريات الت�أويلية
ّ
التي تربط بني العن�صر الأول والعن�صر الثاين.
وتقت�ضي �صياغة هذه ال�سريورة ا�ستح�ضار
عنا�صرها ومتييز خمتلف املراحل امل�ش ِّكلة لها
انطالقا من ت�صنيف مقويل لتلك العنا�صر .كما
�أنها ت�شتغل� ،أي�ضا ،بو�صفها ا�ستعادة للمقوالت
الفينومينولوجية الإدراكية (ن�سبة �إىل املقوالت
الفل�سفية البور�سية الأوىل والثانية والثالثة) التي
اخلا�صني بك ّل
تو�ضح منط ا�شتغال الوجود وعلله
ّ
التجربة الإن�سانية .فما يجربه الإن�سان وما ينتجه
من دالالت ينبغي �أن ُيتناول باعتباره ح�صيلة تفاعل
دقيق بني ثالثة عنا�صر ِّ
تو�ضح �إدراكه لذاته وللعامل
اخلارجي يف �آن واحد .وهذه العنا�صر هي التمثيل
واملو�ضوع والت�أويل ،وهي مبثابة �آليات ان�سجام
كربى ميكن �إرجاعها �إىل مفهومني كبريين هما:
املحايثة والتظهري.
فاملحايثة هي ما هو معطى ب�شكل �سابق على
الفعل الإن�ساين ومتف�صالته ،وا�ستنادا �إىل هذا
املفهوم ال تهتم الداللة بال�شيء الذي يجليها
ويظهرها ،وال دور لهذا ال�شيء يف تداولها .وهذا
معناه �أن هناك �أفقا م�ضمونيا (مادة م�ضمونية
حمايثة) يتحدد من خالل ثنائيات توجد خارج
مدارات التحقق.
�أما التظهري فهو الوجه املرئي واملتحقق املادي
للن�ص�" .إنه التج�سيد الت�أويلي للأدلة الذهنية
املرتاكبة مع الأدلة الأجنا�سية .ومعنى هذا �أن
حركة ذهنية متعاك�سة ت�سم الدليلني املحايث
والإظهاري ،فالدليل املحايث-بغ�ض النظر عن
امل�ستوى الإنتاجي الذي ينتمي �إليه–يحظر يف
الذهن مكثفا ،ولذلك يتطلب ،لكي يتحقق يف �شكل
توا�صلي ما� ،أن يتحدد .وال يتحدد� ،إال �إذا تخل�ص
من كثافته وعموميته ،وال ميكن �أن يتخل�ص من
كثافته وعموميته �إال بف�ضل جت�سده يف �سياقاته
الدينامية� ،أي بف�ضل انت�شاره عرب عدة م�ؤوالت
جت�سيدية �إظهارية� .أما الدليل الإظهاري فيتطلب
حتيني العديد من الأدلة اللغوية ب�شكل مركب
حتى يت�سنى لها �أن ت�شكل م�ؤوال ديناميا للدليل
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املحايث".8
�إن التحول من النظام القيمي املحايث واملجرد
�إىل التحقق اخلا�ص ال ميكن �أن يتم �إ ّال باعتماد
�سل�سلة من القواعد والأن�ساق التي يتم بها حتيني
القيم داخل �سياق حمدد� .إن هذا التحول من العام
واملجرد �إىل املحقق هو حتول ال يتم عن طريق
ال�صدفة ،بل هو حتول حمكوم با�سرتاتيجية تنظر
�إىل الداللة بو�صفها �سريورة تداولية يتحكم فيها
حم ِفال الإنتاج والتلقي�« ،إن املعنى لي�س حمايثا
للن�ص باعتباره �إر�سالية ،بل �إنه حمايث لو�ضعية
�إبالغية ت�شتمل ،بالإ�ضافة �إىل باث ومتلقي ،على
جمموعة من ال�شروط (جمموعة مقايي�س ،منها
النوع الن�صي وممار�سة اجتماعية ما) .وميكن
�أن تكون هذه ال�شروط من طبيعة تداولية ،ولكنها
تداولية �شاملة».9
بذلك نكون �أمام مقاربة ت�سلم بتعدد وتعا�ضد
امل�ستويات �سواء كانت حمايثة �أم حمققة .وا�ستنادا
�إىل كفاية املتلقي و�أهليته املو�سوعية ال ينبغي النظر
�إىل الن�صو�ص على �أنها عوامل تفرت�ض وجود معنى
كلي ونهائي يقت�ضي بحث امل�ؤول عنه ،بل �إن الأمر
يتعلق بجهة نظر معينة ،وهي مبثابة فر�ضية
م�سبقة للقراءة قائمة على �أ�سنن وتعاقدات خمتلفة
ومتعددة ،ت�ؤثر وت�شتغل بو�صفها �شبكات للقراءة
والت�أويل.
�إن هذه القراءة تنطلق من فر�ضية وجود
م�سريات �أو �سريورات لها �صلة بالإمكانات التي
تت�آلف وتن�سجم من خاللها وحدات املعنى يف ن�سق
حمدد .فاملعنى مبا هو ت�سنني وتكثيف لهذا الت�سنني
وت�صنيف وتع ّرف ومنذجة ،هو �أداتنا الوحيدة يف
تنظيم التجربة الإن�سانية وحتديد �أ�شكال وطرق
متف�صلها وت�آلف وان�سجام عنا�صرها.
وعلى هذا الأ�سا�س كان احلديث عن املحايثة
 - 8عبد اللطيف ،حمفوظ� .سيميائيات التظهري مرجع �سابق� ،ص.
�ص .29-28
 –9فران�سوا ،را�ستيي" .املعنى بني الذاتية واملو�ضوعية" ،جملة
عالمات ،ترجمة :حممد الر�ضواين ،جملة عالمات العدد،13 :
ال�سنة� 2000 ،ص.61:
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والتظهري باعتبارهما فعلني يغطيان منطني للوجود
يف حياة الداللة و�إظهارها عرب الو�سيط ال�سردي،
ولقد �أفا�ض الناقد عبد اللطيف حمفوظ يف
حتديدها ويف كيفية ت�صريفها على نحو �إجرائي
داخل الن�ص الروائي.

� -2آليات االن�سجام ال�صغرى:
الآليات البالغية والنحوية والتنا�صية:

�إن بناء ال�سريورة الت�أويلية� ،أو التدالل،
يف ظل مقاربة الدكتور عبد اللطيف حمفوظ
لن�صو�ص جنيب حمفوظ الروائية (ال�سكرية-
ال�سمان واخلريف-ثرثرة فوق النيل-ح�ضرة
املحرتم-ملحمة احلرافي�ش-ع�صر احلب-يوم
قتل الزعيم� )...سيكون خا�ضعا لن�سق التحوالت
وال�سناريوهات التوقعية واجلوالت اال�ستداللية
التي متليها مدارات الن�ص النحوية والبالغية
والتنا�صية ،وهي يف عرف الناقد �آليات ان�سجام
�صغرى ت�ساهم يف �إظهار املعنى عرب م�ستويات
التحليل ،وقد اعتمدها على اعتبار مالءمتها ل�شكل
الإظهار الروائي« ،وتقوم الآليات النحوية–بو�صفها
من بني �آليات جت�سيد املو�ضوعات الدينامية–
بتمطيط الإظهار وحلم فقراته وحتديد �سياقات
املدارات املحايثة .10ومن بني هذه الآليات التي قد
تكون للتحديد ال�ضروري �أو للتحديد الإ�ضايف فقط،
هناك الأحوال والنعوت وال�صفات امل�شبهة.11 ...
�إن التحديد ال�ضروري والتحديد الإ�ضايف
والتنظيم واالنتقاء واحلذف والتحجيم والت�صنيف
والتمطيط واالت�ساق واالن�سجام ...واملماثلة
(االنفعالية والوجودية) واملباينة (التعليق
يعي
وال�سخرية) بو�صفهما �آليتني بالغيتني هو ما نِّ
وي�شري �إىل هذه الآليات ويعينه للحديث عن متا�سك
وان�سجام خطابي ،وهو ما يعني مثولنا �أمام عملية
ت�أويلية حمكومة با�سرتاتيجية� .إنها تتعلق مبا
هو خطابي� ،أي بنح ٍو لتوليد املعنى وا�ستثماره يف
وقائع ملمو�سة دالة .هذه الآليات هي التي �س ُينظر
 -10عبد اللطيف ،حمفوظ� .سيميائيات التظهري ،مرجع �سابق،
�ص.31 .
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�إليها بو�صفها جمموعة من الإرغامات اخلطابية
املحددة لل�شروط التي يتم يف �إطارها �أو مبقت�ضاها
�إنتاج املعنى وتداوله وا�ستهالكه ،ويف�ضل �إليزيو
فريون ت�سمية هذه ال�شروط "ب�شروط التعرف".12
�إن اخلا�صيات التي ت�شتمل عليها الآثار املعنوية،
عادة ما تظل خا�صيات مفرت�ضة� ،أي �إنها تظل
خمزونة يف مو�سوعة القارئ الذي يعمد بب�ساطة
�إىل حتيينها وجت�سيدها كلما اقت�ضى امل�سار الن�صي
ذلك .فالقارئ من هذه الزاوية� ،إذن ،ال يظهر ما
هو مت�ض َّمن �أو م�ضمر �إ ّال ملا هو بحاجة �إليه .و�إذ
يت�ص ّرف على هذا النحو ،ف�إنه يجلب ويعطي حظوة
وامتيازا ملدلوالت �سياقية �أو فر�ضيات قرائية على
ح�ساب �أخرى .ولكن ،ويف �سبيل �أن يح�سم القارئ
�أمر اختيار املدلوالت التي حظيت عنده باالمتياز
مقابل تلك التي قام ب�إبعادها ،ف�إنه ال يكفيه �أن
يقارن كل ما مت ّدنا به املو�سوعة .مما ي�ستوجب معه
تفعيل البنيات اخلطابية مثل املدارات ال�سياقية
باعتبارها فر�ضية قرائية .13
ا�ستنادا �إىل هذا ال ميكن للن�ص �أبدا �أن يكون
معزوال ،فهو ي�ستمد معناه من العالقات املبا�شرة
مع ن�صو�ص �أخرى خارجة عنه (ن�ص الثقافة
ون�ص التاريخ) �آليات تنا�صية ،وهي تنا�صات
�أيقونية–الن�صية الإظهارية والتنا�صات امل�ؤ�شرية
الإظهارية (ن�سبة �إىل الأيقونة وامل�ؤ�شر)؛ «�إن
املق�صود بالأيقونة الن�صية الإظهارية هو ح�ضور
ن�ص فني �إىل ذهن الكاتب ،نتيجة مالءمته لأحد
14
�سياقات الدليل ال�سابق عليه �إظهاريا.
وانطالقا من هذه الآليات التنا�صية �سيكون
الن�ص حقال منفتحا ومتعددا ي�ساهم يف تكاثر
�إنتاج العالمات� ،إذ �سيكون ت�أليفا من العالمات مع
12– Eliseo (Veron): Sémiosis de l’idéologie et du
pouvoir”; in Communications 28 ;1978; Page:8.
13– UMBERTO, ECO. LECTOR IN FABULA, Ou
la coopération interprétative dans les textes narratifs,
Traduit de l`italien par MYRIEM BOUZAHER, ED,
Grasset & Fasquelle, 1985. , Page: 113.
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م�ؤ ّوالتها ومو�ضوعاتها .فعندما يقر�أ املرء العالمة
من جهة عالقاتها وتوزيعاتها الثالثية (الأيقونة
وامل�ؤ�شر والرمز) ،ف�إن عالقاتها باملو�ضوع ت�شري
�إىل �سمات الن�ص الأ�سا�سية .وطبقا لبور�س ،فبو�سع
الأيقونة �أن ّ
تدل بف�ضل طبيعتها اخلا�صة فقط؛ �أما
امل�ؤ�شر فيت�أثر ،حقيقة ،باملو�ضوع؛ والرمز هو �إجناز
لقانون ما .ويف هذه احلالة� ،سوف يطابق الن�ص
ما يقع خارج ميدانه �أعني ميدان املو�ضوع الذي
ي�صاحبه .والن�ص بهذه ال�صفة التوليدية يع ّد ن�سقا
مفتوحا من العالمات مع معانيها املتعددة .وتن�ش�أ
هذه التعددية انطالقا من �سل�سلة الإحاالت الدا ّلة
واملحكومة بغايات ت�أويلية حمددة ،يكون فيها
للذات املتلقية القدرة على حتيني هذه الإحاالت
باعتمادها قيود االنتقاء ال�سياقي واملالب�سات
املقامية املحيطة بفعل القراءة.
�إن ال�سياق والظروف املقامية �شيء �ضروري
لكي يت�سنى للم�ؤول (وهو يف حالتنا هنا القارئ
عبد اللطيف حمفوظ يف ت�أمالته لأعمال جنيب
حمفوظ ) منح التعبري داللته الكاملة والتامة ،غري
�أن التعبري ي�شتمل على دالالت افرتا�ضية ت�سمح
لهذا امل�ؤول ب�أن يتوقع �سياقه .ويف هذا يعتمد هذا
امل�ؤول على قدرته املو�سوعية وجمموع التجارب
ال�ضمنية ،بلغة بور�س ،التي ت�ستند �إىل معطيات
ثقافية مقبولة اجتماعيا وتاريخيا.
�إن الن�ص الروائي  -انطالقا من هذه الآليات
التنا�صية  -ال ميكن �أن يكون �سوى حتقق داخل
نوع ما .ولتحيني �أب�سط مكوناته الدالة ال بد من
اال�ستنجاد مبعارف مو�سوعية متنوعة ومتعددة.
و�إن كل تعدد �إمنا يعود ويوكل �أمره �إىل الذات التي
تقوم بالت�أويل ،والتي متلك القدرة على حتيني
دالالت هذا الن�ص بناء على انتقاءات �سياقية .هذه
االنتقاءات تت�شكل انطالقا من فر�ضيات وم�ؤ�شرات
ت�أويلية تعطي للقارئ/امل�ؤول احلق يف �إعادة بناء
ق�صدية الن�ص من خالل �إعادة بناء �سياقاته
الداخلية .والك�شف عن هذه الأخرية قمني بتحقيق
قراءة من�سجمة ومتنوعة ومتعددة للن�ص� .إن هذه
القراءة ذاتها مقيدة باالختيارات والو�ضعيات
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التي يفر�ضها النموذج الت�أويلي ،وهو منوذج يعني
منذ البداية ال�صيغ والأ�شكال التي جتعل القارئ
قادرا على الإم�ساك بالعوامل الداللية التي يثريها
الن�ص� ،سواء �أكانت هذه العوامل تنتمي �إىل الن�ص
(املعرفة الن�صية)� ،أم خارجة عنه (املعرفة
اخلارج – ن�صية) .هذا التن�شيط �أو العالقة بني
م�ستويات التدالل يف بعديها املحايث والإظهاري
�أو بني التوليد والت�أويل هو ما ا�صطلح �أمربتو �إيكو
على ت�سميته بالتعا�ضد الت�أويلي .وقوة هذا التعا�ضد
ومردوديته يتحققان يف القدرة على الربط بني ما
ينتمي �إىل الن�ص ك�شيء خا�ص به ،وبني ما هو
خارج عنه؛ �أي ن�ص الثقافة الذي يحتويه.
ومن هذا املنظور ،فالت�أويل–من خالل مفهوم
املدار–ي�ساهم يف ت�شييد �سياقات متعددة،
وكل �سياق ال ميكنه �أن يكون �شيئا �آخر �سوى
تفعيل وجت�سيد عملي لفر�ضية املدار هذه .و�إىل
حني حتققها يف �سياق خا�ص تظل ال�سميوزي�س
المتناهية�« ،إنها من هذه الزاوية تغلق يف كل حلظة
وال تغلق نهائيا .ذلك �أن ن�سق الأن�ساق ال�سميائية
الذي يبدو ،ب�شكل مثايل ،ككون ثقايف مف�صول
عن الواقع ،يقود يف احلقيقة �إىل الت�أثري يف العامل
و�إىل تغيريه� .إ ّال �أن كل فعل تغيريي يتحول بدوره
�إىل عالمة تعلن عن ميالد �سريورة �سميوزي�سية
جديدة».15

 -3امل�ؤوالت والتدالل:

تنطلق �سيميائيات بور�س-التي اعتمدها الناقد
عبد اللطيف حمفوظ خلفية لأبحاثه  -من مبد�أ
�أ�سا�س مفاده �أن العالمة �شيء تفيد معرفته معرفة
�شيء �آخر»� .إن هذه املعرفة امل�ضافة (باملعنى
البور�سي للكلمة) تدل على �أن االنتقال من م�ؤول
�إىل �آخر يك�سب العالمة حتديدات �أكرث ات�ساعا
�سواء �أكان ذلك على م�ستوى التقرير �أم على
م�ستوى الإيحاء� .إن الت�أويل باعتبار موقعه داخل
ن�سيج ال�سميوزي�س الالمتناهية ،يقرتب �أكرث ف�أكرث
من امل�ؤول النهائي املنطقي .فال�سريورة الت�أويلية
LECTOR IN FABULA,

15– UMBERTO, ECO.
op.cit; Page:57.
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تنتهي ،يف مرحلة ما �إىل معرفة خا�صة مب�ضمون
املاثول �أرقى من تلك التي �شكلت نقطة انطالق
هذه ال�سريورة».16
فالعالمة وفق هذا الت�صور ال تنتج داللة
تكتفي بذاتها ،بل �إنها ت ّولد �سريورة تدليلية �أكرث
تطورا انطالقا من فعل التمثيل و�أ�شكال الإحالة،
والعالقات التي تتم بني عنا�صر هذه ال�سريورة .هذه
املعرفة امل�ضافة ّ
تدل على �أن االنتقال من عن�صر
داخل هذه ال�سريورة �إىل �آخر يعطي لل�سميوزي�س
�أو ال�سريورة التداللية بعدها التوليدي يف �إنتاج
�سل�سلة المتناهية من العالمات .فكل عالمة ت�ؤ ّول
�أخرى ومن �ش�أن � ّأي فعل ت�أويلي �أن يتح ّول بدوره
�إىل عالمة ويو ّلد �سريورة �سيميائية جديدة ،وهو
ما يجعلنا ب�صورة وا�ضحة �أمام مفهومي التوليد
والت�أويل.
�إن مفهوم الت�أويل–حقيقة–هو ما يهمنا
�أكرث لأنه هو الذي ي�ؤ�س�س الفر�ضية القائلة�« :إن
املعنى هو ن�ص مفرت�ض والن�ص هو امتداد لآثار
معنوية» .17وتع ّد هذه الفر�ضية �أ�سا�سية ،لأنها
تفرت�ض ،وب�صورة م�سبقة ،الدور احلقيقي الذي
ُيعهد للقارئ بو�صفه امل�س�ؤول عن فعل الت�أويل،
وبالتايل انخراطه يف حتيني الن�ص .لذا ف�إن
الفر�ضية ال�سالفة لي�ست جديدة ،ففي �سيميائيات
بور�س ما ي�ؤ ّكد وجود هذه الفر�ضية بخا�صة ت�ص ّوره
املن�سجم واملتكامل ملفهوم ال�سميوزي�س الالمتناهية
�أو التدالل وغنى نظرية امل�ؤوالت ،ملا لهذه الأخرية
من �أهمية يف عقد ال�صلة مبفاهيم متداولة كثريا
يف احلقل التداويل ،بخا�صة املفاهيم املتع ّلقة
مبقامات وظروف التلفظ ،وتلك التي لها عالقة
بافرتا�ضات الذات امل�ؤولة واقت�ضاءاتها ،واال�شتغال
اال�ستداليل لت�أويل الن�ص (امل�ؤوالت احلملية
والق�ضوية) .هذا الأخري يقت�ضي التحيني من قبل
الذات امل�ؤولة .وهو بذلك يف�سح املجال �أمامها
16– UMBERTO, ECO. Les limites de L’interprétation,
;traduit de l’italien par; Myriem Bouzaher.; Grasset
1990. Page:371.
17– UMBERTO, ECO. LECTOR IN FABULA,
OP.Cit, Page: 32 .
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لإمكانات ت�أويلية متعددة� ،إنه بتعبري �إيكو« ،منتوج
ي�ش ّكل قدره الت�أويلي جزءا من �آليته التوليدية».18
وال ّ
ن�ص ما ،يف حالة الناقد
�شك �أن توليد وت�أويل ّ
عبد الطيف حمفوظ ،يعني ت�شغيل ا�سرتاتيجية
�سميوزي�سية متعا�ضدة تراعي الت�أليف والتمف�صل
بني خمتلف العنا�صر امل�ش ّكلة لها (املاثول واملو�ضوع
وامل�ؤول).
ففي هذا املنظور ،ي�صبح كل م�ؤول بو�صفه هو
الآخر عالمة ،بناء �سيميائيا قابال ،بدوره ،لت�أويل
�آخر .وهذه ال�سل�سة الالمتناهية من الت�أويالت
هي جمرد احتمال �سميوزي�سي ال ميكن �أن يتح ّقق
�إ ّال �ضمن �سياق حم ّدد �أو من زاوية بعينها،
«فال�سميوزي�س – ب�صورة مفرت�ضة – المتناهية،
�إ ّال �أن �أهدافنا املعرفية تقوم بت�أطري وتنظيم
وتكثيف هذه ال�سل�سة غري املح ّددة من الإمكانات.
ين�صب اهتمامنا
فمع ال�سريورة ال�سميوزي�سية
ّ
على معرفة ما هو �أ�سا�س داخل كون خطابي
حمدد» .19هذا الكون اخلطابي هو الذي يح ّد من
حجم الت�أويل وامتداداته� ،إنه ي�ش ّكل فا�صال بني
الت�أويل الالمتناهي واملتاهي (ن�سبة �إىل املتاهة)
الذي ال حتكمه �ضفاف ،وامل�سري الت�أويلي املحكوم
بانتقاءات �سياقية والذي له �ضوابطه ومنطقه
ونتائجه الداللية ،مما يعني �أن ال�سريورة الت�أويلية
متناهية من حيث الإجراء والتج�سيد العملي.
هذا الت�صور للت�أويل كما ي�شغل مفاهيمه
الدكتور عبد اللطيف حمفوظ يف �سيميائيات
التظهري يقت�ضي �أن ُيدرك داخل �إطار فل�سفة
بور�س الظاهراتية املرتكزة على نظرية املقوالت
(الأوالنية والثانيانية والثالثانية) ،والتفكري
املنطقي والريا�ضي؛ بخا�صة منطق العالقات،
لأن الك�شف عن الرتابط وعن العالقة بني الأ�شياء
يف بعدها الأول ،وبني �أ�شكالها املحققة يف بعدها
الثاين هو ال�سبيل �إىل حتديد ب�ؤر التدليل وق�ضايا
الت�أويل املرتبطة به .فال�سريورة الت�أويلية عنده
18– Ibid, Page: 68/70.
19–UMBERTO, ECO. Les limites de L’interprétation,
OP.Cit, Page:371.
http://journals.uob.edu.bh

مرتبطة يف ا�شتغالها مبجموعة من العمليات
اال�ستداللية والقيا�سية امل�ؤ ّدية �إىل �إنتاج الداللة
وتداولها .وبف�ضل هذه ال�سريورة التي متاثل
يف العمق ،وبدرجة �أكرب ،اال�ستدالل الريا�ضي،
ن�ستطيع ت�شييد عالقات 20بني الأ�شياء ق�صد
الو�صول �إىل ا�ستنتاجات تتع ّلق مبا يكون �صادقا
من العالمات يف كل احلاالت .والذي �أعطى
ملقاربته م�شروعيتها هو وعيه بالت�صنيفات الفرعية
واملعقدة واملركبة للم�ؤوالت وطريقة ا�شتغالها داخل
الن�ص الروائي عند جنيب حمفوظ ،فقد ق�سمها
الناقد تبعا للتق�سيم الذي �أتى به بور�س �إىل :امل�ؤول
املبا�شر وامل�ؤول الدينامي وامل�ؤول النهائي ،وكل نوع
يتطابق مع م�ستوى داليل معني .فامل�ؤول املبا�شر
هو امل�ؤول املمثل بكيفية مبا�شرة داخل العالمة.
يظل هذا النوع مرتبطا باملعطى املبا�شر داخل
العالمة ،وحدود ت�أويله هي حدود معطيات املو�ضوع
املبا�شر .وتكمن وظيفة هذا امل�ؤول يف �إعطاء
نقطة االنطالق لل�سريورة الداللية؛ �أي �إدخال
املاثول (املمثل وفق ترجمة د حمفوظ) داخل
�سريورة ال�سميوزي�س .وما ينتجه من معنى يبقى
يف حدود التجربة املبا�شرة التي يتطلبها الإدراك
امل�شرتك .ولأنّ �إدراك � ّأي ظاهرة ب�صورة فعلية،
يقت�ضي ا�ستح�ضار ال�سريورة التاريخية والقيم
الثقافية التي انبثقت منها هذه الظاهرة وحت ّولت
عربها �إىل ذاكرة للفعل الإن�ساين ،ف�إن جتاوز هذا
امل�ستوى املبا�شر �أمر طبيعي .هذا التجاوز ي�ضعنا
على عتبات م�ؤوالت �أكرث خ�صوبة ،و�أكرث تعقيدا،
هذه امل�ؤوالت هي :امل�ؤوالت احليوية �أو الدينامية،
وهي امل�ؤوالت التي تقدم كل املعلومات ال�ضرورية
لت�أويل العالمات .و�إذا �أخذنا بعني االعتبار امل�ؤول
الدينامي ،ف�إن فعل العالمة �أو �سريورة ال�سميوزي�س
�ستتحول �إىل �سريورة المتناهية ،ال�شيء الذي
♣

� –♣20إن اعتماد العالقة �أثناء حديثنا عن الظواهر (�أ�شياء،
و�أحداث )...ي�ؤ ّكد بالأ�سا�س �أن فهمها ي�ستدعي �صالت االرتباط
الكائنة فيما بينها .ويتّ�صف مفهوم العالقة بال�ضرورة وال�شمولية؛
�إنه �ضروري لأنّ التفكري يف كل ما يحيط بنا ي�ستلزم الوقوف على
العالقات التي ت�ؤ ّلفه ،و�شامل لأنّ �أ ّية ظاهرة مهما تكن طبيعتها،
هي بال�ضرورة ظاهرة عالئقية.
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يجعل من ال�سيميائيات علما مهتما بكل امل�ضامني
والظواهر الثقافية ويف حتريرها من �أية ميتافيزيقا
للمرجع كما قال �إيكو« :فمن �أجل حتديد م�ؤول
عالمة ما ،ينبغي ت�سمية هذا امل�ؤول عرب عالمة
�أخرى �ست�صبح ،بدورها ،م�ؤوال ن�ستطيع ت�سميته
عرب عالمة �أخرى ،وهكذا دواليك� .إن هذا يعطي
ميالدا ل�سريورة �سميوزي�سية المتناهية ،وهي
�سريورة تع ّد ،وب�شكل مفارق ،ال�ضمانة الوحيدة
لت�أ�سي�س ن�سق �سيميائي قادر على فهم و�إدراك
نف�سه بنف�سه من خالل و�سائله اخلا�صة ال غري� .إن
اللغة� ،إذن ،ن�سق يو�ضح نف�سه انطالقا من �أن�ساق
تعاقدات متتالية تف�سر بع�ضها بع�ضا»� .21إن القوة
الت�أويلية التي يتمتع بها امل�ؤول الدينامي ال ميكن �أن
تتوقف من تلقاء نف�سها .وال يوجد داخل هذا امل�ؤول
املدمرة وهذه
ما يوحي بذلك .ف�إيقاف هذه القوة ِّ
احلركية ال ميكن �أن يتم �إ ّال بوا�سطة �أن�ساق تدليلية
�سياقية ت�ستدعي االنتقاء واحلذف والتحجيم.
وتلك هي مهمة امل�ؤول النهائي.
�إذا كان امل�ؤول الدينامي ،كما �سلف ،هو امل�س�ؤول
عن عملية �إنتاج الداللة و�إدخالها يف �سريورة
ال�سميوزي�س الالمتناهية ،ف�إنه وبهذا ال�شكل ،يوفر
املعلومات �أو ال�شروط ال�ضرورية والكافية لعملية
الت�أويل� .إن �سل�سلة الإحاالت ال ميكن �أن تتوقف
يف حدود هذا امل�ؤول .و�إذا كانت دينامية العالمة
ال ت�ستوعب �إ ّال باعتبارها انتقاال من عالمة �إىل
�أخرى ،ف�إن هذه الدينامية يف امل�ؤول جتد نف�سها
وبا�ستمرار حماطة ،داخل �سريورة ال�سميوزي�س
الالمتناهية بقوة م�ضادة تنزع �إىل تثبيته (امل�ؤول
الدينامي) داخل نقطة ما واحل ّد من حريته.
وتتطابق هذه القوة مع فعل امل�ؤول النهائي �أو امل�ؤول
التداويل (وي�سمى �أي�ضا بالعادة).
فاحل ّد من هذه احلرية ي�شري �إىل وجود �سياق
خا�ص كفيل بتحديد ت�أويل نهائي للعالمة .فعملية
الت�أويل هذه لي�ست عملية ح ّرة ،بل �إنها حرية

م�شروطة بال�سياق امللمو�س� ،سواء �أكان �سياقا
نف�سيا �أم اجتماعيا �أم تاريخيا �أم علميا؛ �أي بقدر
ما توهمنا عملية الت�أويل ب�أننا �أحرار فيما نقول،
ف�إننا يف الوقت نف�سه جند �أنف�سنا جمربين على
ت�أويل وذكر ما يريد ال�شيء امل�ؤ َّول قوله .بذلك
نكون �أمام انتقاء ت�أويلي ،يحدد للت�أويل حقوله
وم�صادره ،ويفر�ض عليه قيودا �سياقية وحوا�صر
ت�أويلية تدرجه �ضمن كون متنا ٍه ،منتج لرقابة لها
�أبعادها الثقافية والتداولية ،وهي رقابة تتحكم يف
جمموع الأن�ساق الت�أويلية الناجتة عن حركة داللية
ما.
�إن هذه امل�ؤوالت مبراتبها وم�ستوياتها (املبا�شر
والدينامي والنهائي) منظورا �إليها من جهة
نظر الذات امل�ؤولة ،هي م�ؤوالت وجدانية وطاقية
ومنطقية .وقد كان الهدف من هذا التق�سيم ،هو
�ضبط ال�سياق واملدارات الإظهارية الذي ت�شري
�إليه العالمة داخل الن�ص الروائي� ،أو املقاطع
ال�سردية التي ا�ست�شهد بها امل�ؤلف ،بحيث ي�ساعدنا
كل م�ؤول على ت�سييج الطاقة الت�أويلية الدينامية
�ضمن �سياقات ت�ستطيع من خاللها الذات امل�ؤولة
اال�ستقرار على داللة بعينها .فامل�ؤول املنطقي مثال
يقت�ضي ت�أويال عقليا وذهنيا "ف�إذا كانت العالمة
من طبيعة عقلية ،ف�إن م�ؤولها �سيكون بال�ضرورة
م�ؤوال منطقيا".22وهذا ما حر�ض على تبيانه
الناقد عبد اللطيف حمفوظ وهو يبا�شر تطبيقاته
على ن�صو�ص جنيب حمفوظ ليكون الت�أويل عنده
بذلك عملية ح�سابية ولي�س ترفا فكريا �أو �ضربا
من احلد�س والتخمني ال�سيكولوجيني .ي�ضاف لهذه
امل�ؤوالت �أنواع �أخرى عمد الكاتب على �إظهارها
وفق ما ين�سجم مع �سياقات الن�ص ،وهي :امل�ؤوالت
ال�سننية وامل�ؤوالت التحيينية التعرفية وامل�ؤوالت
التج�سيدية الإظهارية ...ثم امل�ؤوالت احلملية
وامل�ؤوالت الق�ضوية ...ولفهم ما ّ
تدل عليه ن�سقية
هذه امل�ؤوالت ح�سب الكاتب فقد �أفا�ض يف �شرح

21- UMBERTO, ECO. La Structure Absente ED,
Mercure de France, Paris , 1972. Page: 66.

22-PEIRCE, Charles Sanders. Ecrits sur le
signe, rassembles, traduits et commentes par
Gérard Deledalle, ED. Seuil, Collection, L’ordre
Philosophique, Paris, 1978., Page: 130.
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الآليات الأ�سا�سية لل�سريورة املعرفية واملنطقية
ذات الطبيعة اال�ستداللية ،هذه الآليات هي:
اال�ستنباط واال�ستقراء واالفرتا�ض .هذه العمليات
اال�ستداللية ،ت�سمح لنا ب�إدراك طبيعة العالقة التي
ت�صل ال�سريورة ال�سيميائية الت�أويلية بال�سريورة
املنطقية ،والتي كان بور�س دائما حري�صا على
بنائها ،بخا�صة و�أن ال�سميائيات بالن�سبة له لي�ست
�سوى ا�سم �آخر للمنطق .لذلك فغائية ال�سريورة
ال�سيميائية (من خالل امل�ؤوالت) هي ت�أ�سي�س
معنى؛ �أي �إظهاره و�إ�سناد مو�ضوع ما �إىل املاثول.
يف ظل هذا املقرتب النظري نكون �أمام �سريورة
�سيميائية وتداولية ومنطقية بخا�صة يف تركيزها
على مفهوم ال�سياق واال�ستعمال وت�ضمينها لف�سلفة
التمثيل والفعل .فك ّل ملفوظ داخل الن�ص الروائي
امل�ؤول يت�ض ّمن �إ�شارات تداولية (�أ�سماء �أعالم
و�ضمائر و�أ�سماء �إ�شارة و�أ�سماء مو�صولة وظروف
زمان ومكان )...يتعلق الأمر بانتقاءات �أو �إرغامات
ت�أويلية ت�سمح با�ستدعاء مفهوم ال�سياق �أو املقام
التخاطبي �أثناء احلديث عن ظاهرة ما �سواء تع ّلق
الأمر ب�سياق �إنتاج هذه الظاهرة �أم ب�سياق تلقيها.
فلي�س هناك �سيميائيات �أو ت�أويل خارج الفعل
التداويل ،وال ميكن ت�صور �سيميائيات للفعل خارج
�سياق ما .وهذا ما ي�ش ّكل �إحدى املبادئ الأولية
والأ�سا�سية التي ا�ستند �إليها الناقد عبداللطيف
حمفوظ يف ت�سييج الفعل الت�أويلي وحمايته من � ّأي
انزالقات داللية ال كابح لها.
�إن هذه االحتماالت–وهي احتماالت
�سميوزي�سية تداللية – ّ
تدل على �أن االنتقال داخل
ال�سميوزي�س من عن�صر لآخر يك�سب العالمة
حتديدات �أكرث ات�ساعا وعمقا� ،سواء تع ّلق الأمر
باملعطيات التقريرية احلرفية بو�صفها الن�شاط
الأول املرتبط بفعل �إنتاج الداللة� ،أو املعطيات
الإيحائية بو�صفها ن�شاطا ثانيا يقذف بالعالمة
نحو عامل الت�أويل ،فالعالمة يف ظل هذا الت�صور
�شيء تفيد معرفته معرفة �شيء �آخر.
فما نح�صل عليه يف نهاية امل�سري الت�أويلي هو
ح ّد بدئي ملعرفة عميقة تطرحها العالمة .فك ّل
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م�ؤ ِّول جديد ي�شرح املو�ضوع ال�سابق انطالقا من
معارف وت�صورات جديدة ،وهي ت�صورات جتعل
من ال�سميوزي�س ب�ؤرة للتوالد الداليل الالمتناهي،
هذا الالتناهي ال يف�صل العالمة عن �أ�صلها ،بل
يحافظ على هويتها ومتا�سكها.
�إن �سيميائيات التظهري هذه ،مل تظل حبي�سة
املنطلقات الفل�سفية التي ا�ستندا �إليها الكاتب يف
ت�شييد �صرحها ،بل حاولت التفاعل معها وتبني
لنف�سها منوذجا م�ستقال وجعلت من ال�سيميائيات
علما ي�سكن اللغة العربية ،ويتبدى هذا على
نحو خا�ص �أثناء املمار�سة باعتبارها التطبيق
املخ�صو�ص الذي يمُ ّد النظرية بعنا�صر حملية
وتلوينات ثقافية متيزها وتغنيها .فال�سريورة
الت�أويلية �إنتاج ،والإنتاج يقت�ضي اخلروج من
التعيني �إىل الت�أويل ،باعتبار هذا الأخري �سل�سلة من
الإحاالت البانية لأن�ساق تدليلية �سياقية �إن مل تكن
م�شروعة ،فهي على الأقل قابلة للإقرار بها �شرعا
دالليا وجماليا.

منهجية الكتاب ورهانه النقدي والبيداغوجي

حاول الكاتب عبد اللطيف حمفوظ من خالل
�سيميائيات التظهري الت�أ�صيل لر�ؤية نقدية جديدة
تنظريا وممار�سة (تطبيقات على �أعمال نحيب
حمفوظ الروائية) والت�أ�صيل ،هنا ،هو حالة
الن�ضج التي و�صل �إليها الفعل النقدي؛ �إذ �ساهم
على نحو كبري يف جتديد الوعي النقدي العربي،
من خالل �إعادة النظر يف طريقة التعاطي مع
ق�ضايا املعنى و�إ�شكاالته ،يف غنجه ودالله .كما
عمل على تهذيب القراءة النقدية ،وحاول انت�شالها
من الر�ؤية االنطباعية التي ظلت �أ�سرية زخم
هائل من املفاهيم النظرية امل�ستوردة .تلك ،يف
اعتقادنا ،هي حالة بع�ض الت�صورات النقدية
العربية اليوم التي حا�صرت نف�سها بالعديد من
املفاهيم النظرية املج ّردة من � ّأي غطاء فل�سفي؛
حيث مل تقم �سوى بنقلها وا�ستريادها دون العمل
على تطويرها وتوطينها والتفاعل معها ،الأمر الذي
جعل هذا النقد مل يجدد �آلياته ويغني منطلقاته
ب�أ�صول نظرية �إ�ضافية تعطي للمعرفة النقدية
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والنظرية على ح ّد �سواء نقلة نوعية من �ش�أنها
�إ�ضاءة العمل الأدبي .لكن على النقد الذي يريد �أن
ي�ضيء جوانب العمل الأدبي ،والذي ي�سعى لطرح
ت�أويل مقنع له� ،أن يعي الأ�صول والأ�س�س الفل�سفية
التي تنه�ض عليها ممار�ساته ،حتى ُي ْك ِ�سب هذه
املمار�سات قدرا من التما�سك والإقناع .وبعيدا عن
هذه الأ�صول ال ميكن احلديث عن بناء ت�صورات
نظرية وعملية مهما كان �شكلها.
وقد كان الكاتب ،على مدار كتابه ،على وعي
تام ب�أ�صوله الفل�سفية كما كان على وعي اجتهادي
طريف مبحاولته تقلي�ص امل�سافة بني مفاهيم
وم�صطلحات م�ستمدة من �سياقات ثقافية مغايرة
للثقافة العربية ،وبني معطيات الن�صو�ص الأدبية
بحمولتها اللغوية والثقافية نقال وترجمة وتعريبا
وهو ما جعل م�شروعه يلقى اهتماما ملحوظا
ومتزايدا من لدن باحثني داخل الوطن وخارجه.
وال نغايل� ،إذا قلنا �إنه �أطروحة م�ؤ�س�سة لهند�سة
بيداغوجية عربية يف حتليل اخلطاب وت�أويله ،ما
يجعل اال�ستفادة منه ديداكتيكيا لتدري�س الن�صو�ص
الروائية �أمرا ممكنا.
خامتة:
�إن الت�أويل يف ظل �سيميائيات التظهري ي�ؤكد
حقيقة واحدة مفادها �أن الن�شاط الإن�ساين قادر
على �إنتاج وتداول �سل�سلة من القواعد وال�ضرورات
التي ت�سمح بالتوا�صل وخلق حوار بني الذوات
الإن�سانية .وهذا الإنتاج يتم وفق وجود مناطق
متعددة تعك�س ثراء التجربة الإن�سانية ،وتنوع هذه
املناطق هو الذي يف�سر تعدد الت�أويالت وغناها.
مبعنى �آخر� ،إن ال�سلوك الإن�ساين منظورا �إليه
يف �أبعاده وجتلياته املبا�شرة ال ميكن �أن يحدد �أو
ينتج �أي �شيء ،وال ميكن �أن ّ
يدل من تلقاء ذاته� .إنه
كذلك عندما حتت�ضنه الثقافة وترثيه بزخم هائل
من الإيحاءات والقيم امل�ضافة .حينها فقط ميكن
احلديث عن �سلوك �سيميائي �أو �سلوك ت�أويلي� ،أي
عن فعل ُي�ستوعب داخل عوامل رمزية.
�إن كل املعاين املرتبطة بهذا ال�سلوك وهذا
الفعل ،ال ميكنها �أن تكون �أحادية وحم ّددة ومكتفية
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بذاتها ،بل �إنها معان متعددة وخمتلفة ،و�أحيانا
ويتم �إجالء هذا الغمو�ض وخرق هذا
غام�ضةّ .
املت ِّ�صل انطالقا من متف�صالت الداللة بو�صف
هذه الأخرية �سريورة لإنتاج املعنى ،تعمل على
حتويله من �صيغته العدمية ال�شكل� ،إىل �أ�شكال
متح ِّققة ُتدرك �ضمن وحدات �سياقية �أو مدارات
�إظهارية متنوعة ومتعددة .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن
الك�شف عن العالقات القائمة بني املعنى ،بو�صفه
كتلة م�ضمونية مت�صلة وغام�ضة ال يحيل على � ّأي
�شيء �آخر �سوى ذاته ،وبني الداللة بو�صفها �شكال
ور�صدا وتقطيعا لكل �أ�شكال و�صيغ حتقق هذا
املعنى وجت�سيده يف واقعة ما ،هو ال�سبيل الوحيد
الذي ميكننا من خالله الإم�ساك بب�ؤر التدليل
ومداراته وم�سالكه وكل �صيغ الت�أويل التي لها �صلة
بهذا التدليل والتي ت�سعى لإظهاره.
يف اخلتام ،نقول �إن �سيميائيات التظهري تبحث
عن املعنى يف ن�صو�ص جنيب حمفوظ مدركة �أنه
موحدا وال متجان�سا ،وال هو طالء "كالزبدة
لي�س ّ
23
فوق قطعة اخلبز" � ،إنها تك�شف وتع ّري وت�ضيء
عالمَ حياتنا املعطى وتك�شف ما كان فيه متخفيا،
املتحجب وبنيته املخ�صو�صة وم�أ�ساته
نعني معناه
ّ
الداخلية .والناقد ،يف �إطار هذه ال�سيميائيات،
هو الذي يت�ص ّيد املنك�سر والالمت�صل واملتقطع،
�أو هو الذي يزعج املت�صل ب�شرخه كما لعبة
القوة واحلقيقة يف عالقات اجلماعات الإن�سانية
املت�صارعة وهو يدعونا �إىل البحث وك�أننا َوجدنا
ومازال علينا �أن جند لكن َوجدنا وك�أنه علينا �أن
نبحث دائما ونحقق ذواتنا النهائيا.24

23- Maurice- Merleau Ponty, Le visible et l’invisible
Gallimard, Paris éd 1964, p203 ,
24- Maurice Blondel, L’être et les êtres, PUF, Paris
1963, p.12.
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