
مقدمة الطبعة العربية 

5

أمربتو إيكو
»معّلم نقتدي به، صديق نقّدمه«

)Paolo Fabbri( بقلم باولو فابري

1.مقابلة فريدة: نظرّية وكتابة
يف كتابـٍة تعـود إىل العـام 1992، قبـل عام عـى املقابلـة األوىل الواردة 
يف هـذا الكتاب، أشـار إيكـو إىل عدم الوثـوق باملقابـالت. كان يعرف متاًما 
أهنـا تتصـل يف غالـب األحيـان بأحـداث سياسـّية أو بمناسـبات ثقافّية أو 
باسـتحقاقات نرشّيـة، كصـدور كتـب جديدة ينبغـي إطالقها وتسـويقها. 
كان يعـرف قبـل كّل يشء أن صيـت كاتـب، ذاعـت شـهرته (بعـد صدور 
الروايـة »اسـم الـوردة« وإخـراج الفيلم املسـتوحى منها)، يبّسـط ويشـّوه 
أحياًنا سـات َمن هو كاتب وفيلسـوف وسـيميائّي ونـارش وصحايف يف آن.
(مـع  طورينـو  جامعـة  يف  اجلالّيـات  دراسـته  بذكـر  هنـا  أكتفـي 
إىل  ثـّم   ،(1962) املفتـوح«  »العمـل  كتابـة  إىل  قادتـه  التـي  فاتيمـو) 
نظرّيـة العالمـات وإىل الكتابـة الروائّيـة. عمـل بوترية متناسـقة حول: 
النـّي وانغالقـه، املشـار  التقليـد والتجديـد، االنفتـاح  اجلدلّيـة بـن 
البنيـة  املفتـوح،  »العمـل  العديـدة:  التأملّيـة  األعـال  بعناويـن  إليهـا 
وخلـد  »كانـط   ،(1971) املضمـون«  »أشـكال   ،(1968) الغائبـة« 
»مـن   ،(2003) تقريًبـا«  نفسـه  الـيء  نقـول  »أن   ،(1997) املـاء« 

املتاهـة« (2007)، وإىل مـا هنالـك مـن أعـال.  الشـجرة إىل 
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يشـري هـذا الكتـاب، الـذي جيمـع مرحلـة طويلـة مـن املقابـالت 
باللغـة الفرنسـّية، إىل مقاربـات جديـدة، ويضيـف تركيبـات وتعقيدات 
إىل هـذا الكاتـب التعـّددي االختصاصـات. تتعـّرض هـذه املقابـالت، 
واهلفـوات،  والتناقـض  التكـرار  إىل  واالرجتـايّل،  الظـريّف  لطابعهـا 
لكنّهـا تلتقـط غالًبـا اإلشـارة. فنـربة احلـوار املثّقـف والسـاخر، الـذي 
جيـري بفضولّيـة واعتنـاء، يسـمح باالرجتـال، الـذي يتفـّوق بـه إيكـو، 
وباملفاجـأة، أي بانتظـار غـري املتوّقـع. فالرّد يف احلـوار، الذي فيـه جَتَعُل 
اإلجابـاُت األسـئلَة ذكّيـًة والعكـس بالعكس، ُيبعـد العقائـد ويدعو إىل 

تأّمـل متمفصـل ومـوّزع.
وحيـدة،  كبـرية  مقابلـة  بوصفـه  الكتـاب  هـذا  قـراءة  إًذا  أقـرتح 
جييـب فيهـا إيكـو عـى جوق مـن األصـوات متزامـن حـول املضامن 
معرفـة  عـى  تنطـوي  التـي  اإلجابـات  يف  يـربع  قلبـه.  عـى  الغاليـة 
عـن  األوىل  الدرجـة  يف  يتحـّدث  الـدوام.  عـى  مفاجئـة  موسـوعّية 
الروائـّي.  وذاك  التأّمـّي  النشـاط  بـن  احلداثّيـة،  بعـد  مـا  العالقـة، 
العاّمـة«  السـيائّية  يف  و«مبحـث   (1980) الـوردة«  »اسـم  فمؤّلـف 
(1975)، يطلـب مـن القـّص تقديـم األجوبـة التـي تعجـز النظرّيـة 
عـن تقديمهـا (مثـاًل الوجدانّيـة). لكـن إيكـو، يف معاجلاته الفلسـفّية، 
يسـتعن أيًضـا بخـربات تـروي الفكر، كـا فعـل يف »حـدود التأويل« 
والغارّيـة،  اخليالّيـة   (2000) »بودولينـو«  روايـة  تطـرح   .(1990)
السـؤال عـن الكذبـة وعـن اخلدعة األدبّيـة، بنكهـة جويسـّية. يف حن 
يتسـاءل كتابـه املفّضـل »بنـدول فوكـو« (1988)، بنكهـة جويسـّية، 
عـن طبيعـة الزائـف وفاعلّيـة التزييـف. تطـرح الروايـة السـؤال عـى 
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شـفري اإلجابـة، وتقـّدم النظرّيـة األجوبـة عـى شـفري أسـئلة جديـدة. 
أمـا شـغف إيكو بجـريار دي نرفـال، الذي ترجـم له رواية »سـيلفي« 

التـي ال تنـزع السـحر«.  (1999)، فيعـود إىل هـذه »الكتابـة 
عالمات وزيف ومؤامرات  .2

أراد إيكـو أن يمـوت فيلسـوًفا، عـى خطـى عالقـة أمثـال أرسـطو 
وتومـا األكوينـي وجـان لـوك وبـريس. لقـد عـاد، يف الواقـع، يف ختـام 
مسـريته الفكرّيـة واألكاديمّيـة، إىل طـرح مسـائل احلقيقـة والواقـع، التي 
حّلهـا باسـتعارة »احلافـر الصلـب«. وحـول االسـتفهام اجلـايّل، يف كتٍب 
بـن  التمييـز  أن  االسـتنتاج  إىل  يصـل   ،(2007) القبـح«  »تاريـخ  مثـل 
اجلميـل والقبيح، بعـد نقد القرن العرشيـن، بات متعـّذًرا: »أصبح القبيح 
اليـوم إجيابيًّـا، واالحتفال بالشـذوذ بائنًا«. أمـا »تاريخ اجلـال« (2004( 

فيختتـم يف الواقـع راجًيـا ديمقراطّيـة مجالّيـة تعـّدد فيهـا نـاذج احلياة.
ويف أي حـال، يبقـى صيُت إيكـو، والسـمُة املّتصلة بصورتـه مفّكًرا، 
صيـَت السـيميائّي واملعالـج اللغـوي ومفـّكك العالمـات. وعـى الرغم 
د  مـن أزمـة إنضباطّيـة معّينـة، تبقـى السـيائّية، املـادُة الشـاّقة، كـا ُتـردِّ
رثاءاُتـه، املـاّدَة التـي محـل لواءهـا وآمـن بانتشـارها، أي بفـارق املـردود 
الـذي توّفـره نسـبة إىل مـواد إنسـانّية أخـرى. فالعالمـة تبقـى، بالنسـبة 
إىل إيكـو، جاذبـة التواصـل وسـهَم توجيهـه. كانـت العالمـة، بالنسـبة 
إىل أغوسـطينوس، »شـيًئا يسـتحرض يف عقـل اآلخريـن ذاك املوجـود يف 
السـمة  لتكـذب«، وهـي  إيكـو، »ُوِجـَدت  بالنسـبة إىل  رأيس«. لكنهـا، 
األبـرز واألكثـر إنتاجّية يف فكـر مؤّلف »السـيائّية والفلسـفة« (1984)، 
وكتـاب »الرقـم صفـر« (2015). فسـيائّية إيكو مـاّدة تنويرّيـة، تنظر إىل 
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الصحيـح مـن وجهـة نظـر الزائـف والـّري، مـن وجهـة نظـر الكذبـة 
ـا كان فارًغـا، وبصورة خاّصـة الزيف،  واملؤامـرة. وكّلـا كان الرّي قويًّ
املعـريّف والسـيايّس والدينـّي إلـخ، حمـّرك التاريـخ، مـن حيث هـو مرح 
األوهـام. لذلـك، يؤّكـد إيكو أنـه يف املكتبة الشاسـعة ليس هنـاك مؤّلفن 
مثـل فرويـد وداروين، بـل مبتكريـن لسـيميائّيات زائفة، نصـوص غيبّية 
ًفـا هلـا. فسـيميائّيته  ًعـا مثقَّ وخيميائّيـن ينتظـرون قـراءة جديـدة كان جممِّ
هـي علـم الشـّك املتواصـل والتقـّي البوليـّي املثبـت بإتقـان. مسـار 
تنازعـي، حـرب تتظاهـر فيهـا العالمـات الزائفة أهنـا احلقيقّيـة، وتتظاهر 
فيهـا احلقيقّيـة أهنـا زائفـة. الرباهـن ُمالمـٌة وملّوثـة، واالثباتـات املنَكرة 
ينبغـي إنكارهـا. حتـى أن الصمـت طويـل. أمـا أدوات مهنة مـن يتقّص 
الصـالت الراويـة للسـببّية فهـي اجلنـون اخلـاّص واملؤامـرات اجلاعّية. 
بـّن إيكو وصـّور، عى خطى بوبر، أن ادعاء تفسـري ظاهـرة اجتاعّية 
يكمـن يف اكتشـاف أنـاس أو جمموعـات مهتّمـة بإثبـات هكـذا ظاهـرة 
(اهتـام خفـّي ُيكشـف أّوالً) وقـد صّممـوا وأقسـموا عى تسـويقها. إن 
تواطـؤات املجتمعـات الّريـة وهرمّياهتـا خيالّية، أهلمت إيكـو بحبكات 
الروايـات كـا جـرى يف »مقـربة بـراغ« (2010) التـي تصـّور »وثائـق 
صهيـون« الشـائنة، التـي حّررهتـا الرشطـة الروسـّية الّرية مطلـع القرن 
العرشيـن. وعـى الرغـم مـن أنـه ُفِضـَح منـذ العرشينّيـات، يبقـى هـذا 
التقريـر الزائـف عن مرشوع عـربّي للسـيطرة الكونّية منتـرًشا واإليان به 
قائـًا. يسـتخلص إيكو االسـتنتاج البدهيّي أن السـبب، ما مل نقـل الدافع، 
ليـس اخلمـول املعريّف أو غبـاء املتلّقـن، بل هنـج املصالح املعروفـة والتي 

مـا زالـت قائمة.
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جذمور وتسامح  .3
الفضولّيـات  خمتلـف  مـن  حماوريـن  مـع  املحادثـات  خـالل  يف 
املوسـيقى:  يف  الدّواسـة  مثـل  صلبـة  غالبـة،  نوتـة  تعـود  والكفـاءات، 
التسـامح. تـرك إيكـو تدرجًيـا، يف تطّور تفكـّره السـيميائّي، متثيلـه للثقافة 
عـى أهنـا هرمّيـة قوانـن، شـجرة أنسـاب متفّرعـة، لريسـو عنـد صـورة 
موسـوعة مـن املعـارف تنمو عـى شـكل متاهة الواحـدة فـوق األخرى، 
مثـل دغل أو جذمـور. إن عدم التسـامح، بالنسـبة إىل إيكو، وتشـهد عى 
ذلـك اجلداالت الالهوتّية املتعّلقة بـ«اسـم الوردة«، هو نفي اآلخر باسـم 
مبـادئ شـمولّية وفكرة متصّلبـة عن احلقيقة. حيـدث للجميـع أحياًنا، أن 
يكونـوا »متكّلمـن صادقـن عـن الكذبـة«، لكـن األمـور ال تسـري هلـذا 
االختالفـات  فيـه  تظهـر  مشـرتًكا  فضـاًء  يتطّلـب  فالتسـامح  السـبب. 
واملشـاحنات وُتصـاغ بصورة سـيميائّية، بن أفـراد مزّودين بـآراء مفّضلة 
وقـادرة عـى االعرتاف بحسـن نّيـة اآلخر. مـا هو كذبـة بالنسـبة إلينا قد 
يكـون أحياًنـا حقيقـة بالنسـبة إىل آخريـن. لكـن مبـدأ التسـامح يتطّلب، 
كـي ال حيـّل يف التهّتـك، تثبيـت حـدود مـا ال يمكـن التسـامح بـه: مثاًل، 
املراجعـة السياسـّية مقبولـة وليـس اإللغائّيـة، كـا يريد شومسـكي مثاًل.

عى الرغم، أو ربا، بسـبب اقرتاح التسـامح هـذا »القابل لإلحاطة«، 
ِـم إيكو بالنسـبوّية مـن قبـل اهلرمّيـات الكاثوليكّية اإليطالّيـة. مل يدفعه  اهتُّ
هـذا األمـر إىل تأكيـد نسـبّية احلقيقـة، بـل إىل تأكيـد حقيقـة النسـبّي. إىل 
التمييـز تالًيـا بن الـروح الشـمويل الذي يقـود إىل رعب حـروب األديان 
التـي تقبـل ثقـل االختالفـات، وثقـل تعّددّيـة  العاملّيـة  وروح املواطنـة 
أصواهتـا. اهتـّم إيكو، وهـو كاثوليكـّي الثقافة، بعـامل األديان املمأسسـة، 
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بـأدب الهوهتا اخليـايل، وبالتدّيـن الفردّي. ال مبـال، أراد مراسـم علانّية 
لدفنـه، كان يراسـل كاردينـااًل ويف نّيتـه دراسـة اللغـة البابوّيـة املعارصة. 
يمّيـز، عـى مـا يبـدو، بـن ديـن »هـذا أو ذاك«، أي ديـن »يف املقابـل« 
املتصلـب، وديـن »هـذا أو ذاك«، أي ديـن الــ »أو« التبـاديل. ومل يكن هذا 
التمييـز، برأيـه، مسـامهة غربّيـة يف العوملة، إنـا نجده مضمـًرا افرتاضيًّا يف 

معتقد.  كّل 
ينبغـي، بالنسـبة إىل إيكـو، أن يتجنّـب متثيـل الثقافـة، مـن حيث هي 
متعـّددة األشـكال يف متظهراهتـا ويف مضامينهـا، اسـتحالة الرتمجـة التـي 
ُتسـِكت احلـوار بن املعتقدات. وجيب أن يؤّسـس املبدأ السـيميائّي القائل 
بإمكانّيـة الرتمجـة بـن أّيـة لغـة، وأي نظـام عالمـات، وأي انتـاء مكايّن. 
فالرتمجـة بالنسـبة إىل مؤّلـف »أن نقـول الـيء نفسـه تقريًبـا« (1990)، 
هـي ترميـم لغات االنطـالق ولغات الوصـول أو ابتكار جديـد هلا. فهي، 
مـن القواعـد إىل اخلطابـات، ليسـت إجيـاد املعـادل السـيميائّي، بـل إبراز 
نقـل املعنـى، إهنـا خيانـة سـعيدة. فيشـّكل اكتشـاف غـري املفّكر فيـه، من 
خـالل ثقافـة اآلخرين، املسـامهة األكـرب يف التسـامح ويف الرشط املسـبق 
لتنظيـم مجاعـّي، مـديّن مـن دون متاثـل. فالصيغـة التـي اصطلحهـا إيكو 

تكمـن يف أن لغـة أوروبـا لـن تكـون االنكليزّية بـل الرتمجة.

مفّكر متفائل سياسيًّا  .4
مل  املمتنـع.  املناضـل  موقـف  هـو  السياسـة  مـن  إيكـو  موقـف  إن 
يكـن متطّرًفـا وال جداليًّـا، حتـى يف األزمـان التـي مـارس فيهـا »احلرب 
السـيميائّية« يف الصحافـة اليومّيـة واألسـبوعّية (نقـد السـلطة التواصلّيـة 
اخلاّصـة بوسـائل اإلعـالم الكاثوليكّيـة)، أو التـي شـجب فيهـا زعيـًا 



مقدمة الطبعة العربية 

11

معادًيـا للثقافـة أمثـال برلوسـكوين. ألن دور املفّكـر، يف الدرجـة األوىل، 
خيتلـف متاًمـا عا هو يف فرنسـا، حيـث ُيطلب مـن الكاتب املشـهور مهّمة 
تنبؤّيـة تقـي بـإدالء الـرأي يف األحـداث الثقافّيـة والسياسـّية اجلاريـة. 
يـرى إيكـو أن املفّكـر رجل رشيـف، حـارس ومصفاة ملوسـوعة املعارف 
والقيـم. ال جيـدي نفًعا بالتـايل الطلب منه تغيـري العـامل وخصوًصا إعالن 
تبـّدل املسـتقبل وليـس احلـارض.  إليـه  بالنسـبة  الكتابـة  هنايـة األزمنـة. 
فاملسـتقبل هـو البلـد الثـاين ملن يكتـب ويفّكـر، حتـى عندما، كـا حيدث 
اًل العالقة بالزمن. مل يكن السـيميائّي  اآلن، يتحـّول التقـّدم إىل تقهقر مبـدِّ
ا. مل  نة، كـا أنـه مل يكـن رؤيويًّ الكبـري، بتحديـد منـه، مندجمًـا بالقيـم املكوَّ
يؤمـن بالثـورات، حتـى األدبّيـة، عـى الرغـم مـن انضامـه يف البداية إىل 
اخلاّصـة  اجلاعّيـة«  املنطوقـات  »تسلسـل  إىل  املناضلـة،  الفنّيـة  الطالئـع 
باملجموعـة 63. مل يقـرأ رؤيـة يوحنـا بوصفهـا كارثـة، بـل وحًيـا. قـّدم 
بالتسـاؤل، بوصفـه أخالقيًّـا، حـول معنـى زعزعـة  القـدر  الفرصـة أو 
االسـتقرار املسـتمر يف اللغـات واألحداث. شـكى عودة االسـرتجاعّية، 
»عـى خطـى مجـربي« (2006)، للصيغ االجتاعّيـة الثقافّية التي حيسـب 
أنـه قـد تـّم جتاوزها، بـل حتّر عـى احلرب البـاردة التـي منعـت، بتوازن 
الرعـب الـذّري، تكاثـر احلـروب السـاخنة الدموّيـة. وبينـا بـدا لـه أن 
التمييـز بـن اليمـن واليسـار يضعـف، نّمـى يف كتاباتـه الظرفّيـة الثقـة 

السـيميائّية األخالقّيـة اخلاّصـة »بمتفائـل صغـري اخلطـوات«. 
اجلامعّي والتواصيّل  .5

كان إيكـو بطـاًل عامليًّـا يف الكتابـة الصحافّيـة. شـغل منصـب مدير 
دار نـرش كبـري (بومبيـاين، ميالنـو). عمـل صحافيًّـا يدافع عـن الكتاب 
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جهـاًزا تارخييًّـا، وعـن دوره النقـدّي للمجتمـع (مـا بعـد) الصناعـّي. 
مسـاهم مواظـب يف الصحافـة اليومّيـة واألسـبوعّية، شـارك يف اجلـدال 
»التلفزيـون  اجلديـد  املصطلـح  إليـه  (يعـود  التلفزيـون  دور  حـول 
املحـدث«) ودور وسـائل اإلعـالم اجلاهريّيـة. وإذا كان حلـول جمتمـع 
الصـورة مل يبـّدل سـيميائّيته الثقافّيـة، فالثـورة املعلوماتّيـة أظهـرت أكثر 
الـذي  اجلاعـّي  مفّكـر  إنـه  املتأّخـر.  إيكـو  فكـر  إىل  بالنسـبة  إشـكالّية 
أعطـى، يف تقليـد زوال الدريفوسـاردي، إشـارات انزعـاج يف التواصـل 
الرقمـّي، يف رساب وسـائل التواصـل االجتاعـّي حيث تغـرق عالقات 
تصـف  املتناسـقة.  غـري  والسياسـّين  واألسـاتذة  واملقّرريـن  املقّدمـن 
 )2015) املسـؤولة«  والصحافـة  »األغبيـاء  األخـرية  كتاباتـه  إحـدى 
و«فائـض احلاقـات الـذي تسـّد خطـوط الشـبكة«، داعيـًة الصحافّيـن 
إىل التحليـل النقـدّي ملواقـع االنرتنـت. شـكى إيكـو هناية الـرأي العاّم، 
الـذي كانـت تفـّره يف السـابق رسـائل الصحافـة وباتـت تدّلكـه اليوم 
املعلومـة الكـربى واالسـتقصاءات. شـكى انقطـاع النقاشـات الكـربى 
حـول معنـى املجتمـع، وحول املعـاين التـي ينبغـي منحهـا والتوّجهات 
ال  التـي  لالتصـاالت،  االخبارّيـة  رسعـة  وشـكى  اختاذهـا.  الواجـب 
تسـمح بتفّكر مالئم. وشـكى الشـفافية التـي تضع مصاحلنـا ورغباتنا يف 
خدمـة بنـى تأثريّيـة ورقابّية نفسـّية أو سياسـّية. كا شـكى أزمـة الذاكرة 
وبالتـايل خماطـر الالتواصلّيـة بينا يتعّمـم الوصول إىل وسـائل اإلعالم. 
النزعـة  أخـرًيا  الفارغـة. وشـكى  أو  التافهـة  املعلومـات  وشـكى دوار 
الفردانّيـة النرجسـّية التـي تطلـب اخلصوصّيـة وتزعـم رؤيوّية. مل يسـّلم 

إيكـو يف أن صـورة املسـتقبل ستتشـّكل عـى صـورة »أمحـق القريـة«.
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نعيـش، بالنسـبة إىل الباحـث يف القـرون الوسـطى، حقبـة انتقالّيـة 
الرومانّيـة، وبالظواهـر  ُتقـاَرن بسـقوط األمرباطورّيـة  باروكّيـة حمدثـة، 
املهاجـرة يف أواخـر العصـور القديمة. يف اجلذمـور الثقـايف العائد ملجتمع 
التعايـش بـن  أنـه مـن الصعـب حتويـل  إيكـو  سـائل (برومـان)، جيـد 
أشـكال احلياة التـي تزداد عمـًرا وقلًقا إىل أشـكال جتديدّية مـن التعايش. 
كان ناقـًدا للمجتمـع املعلومـايّت، ولإلنتشـار الشـعريّي واآلين لوسـائل 
التواصـل االجتاعـّي، فوّجـه أبحاثـه نحو مضـادات حيوّيـة ممكنة. وهو 

مـرشوع قطعـه موتـه، ومواصلتـه قـد تطيـل حيوّيـة السـيميائّي الكبري.
النسابة  .6

ُتَبـّن مقابلـة أمربتـو إيكـو الكبـرية كيف عـرف هذا املعارص الشـهري 
أن يتعّلـم مـن املـايض، ويعيـش احلـارض بصـورة مكّثفـة، ويؤمـن، عـى 

الرغـم مـن كّل يشء، باملسـتقبل.
مقبولـة  حلقائـق  واحلاملـة  باحلكـم،  الغنّيـة  وإجاباتـه،  ردوده  إن 
وملفارقـات، والناقلـة حلقائق مهينـة، ُطبَعت عى نّية حسـنة صلبة، تلّطفها 
الفكاهـة. حتـى أن أصل اسـمه اكتشـاف له: »إيكـو« قد يكـون اختصاًرا 
للقـول الالتينـي »هبـة مـن اهلل« (Ex Coelo Olblatus). كـا أن لقبـه 
»منـارة االسـكندرّية«، فيذّكـر باألنوار، وباملكتبـة العظيمـة وباملدينة التي 

فيها. ولـد 
الثقافـة  »متعـة  إيكـو«:  »رّس  حيدسـون  النبيهـن  املحاوريـن  إن 
الضخمـة، حبكـة التقّلـب اإليطـايل والـروح األوروبّيـة«، طابـع »بـارد 
وحـاّر، متجـّرد وشـغوف«. ويبقى للقـارئ حكمه. يطيـب يل تذّكر هذا 
املنّظـر والكاتب واألسـتاذ والصحـايف والنارش الـذي ال يتعب، بكلات 
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ملتابعـة  رضورّيـة  رصامـة  تتعـب.  ال  سـائرة«  »قـوة  هوغـو:  فيكتـور 
العديـدة. مشـاريعه 

عندمـا يكـون اإلرث صاعـًدا إىل هـذا احلـّد، حتـى رفـض اإلرث 
يكـون إرًثـا.
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