
ِويُل 
ْ
أ صطلح واْلفهوم.والقراءة التَّ

ُ ْ
 ِفي اْل

ٌ
 ُمقارَبة

ي.
ّ
غة العربّية وآدابها د. أمين مصرن

ّ
 /الجزائر.1وهرانجامعة . قسم الل

اني
ّ
الثة )اْلحاضرة الث

ّ
اهج  ة/ الّسنة الث د ومن 

 
ق
 

 (.ن

ص: 
ّ
 اْللخ

ات و اْلوضوع، من خالل إدراٍك واٍع، ضمن         
ّ
، و انسجاًما و تماهًيا بين الذ

ً
يغدو التأويل تفاعال

 ال تنتهي قصد الوصول إلى الجميل، أو الّتأويل  ،أبًدا وعي هو وعي "بـ" ش يء مامقولة كّل 
ٌ
إّنها محاولة

ات و 
ّ
فق فإذا هي هو، و هو هي، و  اْلوضوع،الجميل، و الجميل ها هنا هو ذلك الّتماهي الحاصل بين الذ

 أبًدا عن 
ً
 ثوب ألانطولوجيا و الفينومينولوجيا، باحثة

ً
هيرمينوطيقا جمالّية ؛ تفصح عن نفسها متلّبسة

 قارئ نموذجّي، وعن كائن تأويلّي جمالّي.

 
 
ة احن ّ

ن 
 
 المف

 
ل: الكلمات وي 

 
ا  ال ـ  الن 

 
راءة

 
اـ  ق ن  ولوح 

ن  ومن 
ن  ن 
 
لـ  الف من 

ج 
ل
 ـ  ا

 
ات

ّ وع ـ  الد 
 

موض
ل
 .ا

ابت
ّ
في تاريخ الدراسات التأويلية، وعند فالسفة الهرمينوطيقا أن التأويل "فعالية ذهنية  من الث

إنسانية، تتيح للمتلقي تعمق أغوار النص، والبحث عن حقائقه اْلضمرة، وربما اْلغمورة العتبارات 

 . 1خاصة بغرض فهمه"

ه  وعلى
ّ
ذلك فإنه )أي التأويل( ذلك "التجسيد العمليُّ ْلضمون الفهم في كّل عملية تواصلية... بل إن

نن باختالف أنواعها: دينية، علمية، أخالقية، ثقافية، إبداعية ...." ، ولذلك 2وسيلة الكتشاف السَّ

 بمحاولة فهِم إشكالّية وجود الفهم أو كينونته،
ً
 التأويل لصيقة

ُ
ًرا  تستحيُل عملية ال باعتبارها تصوُّ

ًرا وجودًيا، يراعي خصوصية انفتاح الكائن على ذاته وعلى الوجود، ذلك أن  ا، ولكن بوصفها تصوُّ نفسيًّ

 وجمالية وتاريخية
ً
 .3للفهم أبعاًدا وجودية

 ِبه:
ُ
ِثيل املصطلح وإلاحاطة

ْ
أ
َ
 املبحث ألاّول: ت

ِثيل اْلصطلح اللغوي:
ْ
أ
َ
 أ ـ ت

ْج 
ُ
ِمُع على أن مفهوم كلمة "التأويل" يتمركز حول معاني الرجوع واْلآل، والعاقبة، تكاد معاجُم اللغة ت

ول  ُ
ْيُء َيؤ

َّ
ز على التأمل و التدبر،إذ يقول ابن منظور: "ألاْوُل الرجوع آل الش 

ّ
والتفسير، والوضوح، ويترك

                                                           
1
د،ّفكريّلطفيّ،الجوديّ - ّبنّالّدينّمحيّعندّالّصوفيّّّالتّأويلّتجربةّفيّقراءةّ:تأويليًّاّأفقًاّبوصفهّالّشعريّّّالنّصّّّمحم 

 .11ّصّ،1ّ،1111القاهرة،ّطّوالت وزيع،ّللنشرّالمختارّمؤس سة)ّ،عربيّّ
2
فحةّ،ّوالسابقالمرجعّ-  السابقة.الص 

3
 .19:ّصّ،91م،ّالعدد9111ّّ،المغربّ،مجلةّفكرّونقدنومينولوجياّوفنّالتأويل"،ّالفي،ّ"محمدّشوقيّ،الزين-



 َرَجَع إليه الش يء َرجعهُ 
ً
 وَماال

ً
ْوال

َ
لُت عن الش يء ارتددت وفي الحديث )من أ

ُ
صام الّدهر فال صام وال  وأ

بع أي َرَجَع..... لث أو الرُّ
ّ
 حتى آل إلى الث

َ
ت النبيذ

ْ
َبخ

َ
 آل( أي ال رجع إلى خير، ويقال ط

ه")يونس: 
ُ
ِويل

ْ
أ
َ
ا َيأِتهم ت

َّ
ره وقوله عز وجل "وْل له فسَّ وَّ

َ
له وتأ وَّ

َ
ره وقّدَره وأ له دبَّ َل الكالَم وتأوَّ (، أي 93وأوَّ

وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه وقيل معناه لم يأتهم ما  لم يكن معهم علم تأويله

ْر 
ُ
ظ

ْ
ذيَن من قبلهم فان

ّ
َب ال

َّ
ِلَك كذ

َ
مرهم في التكذيب به العقوبة ودليل هذا قوله تعالى: "كذ

َ
ول ِإليه أ ُ

يؤ

ين")يونس:  اِْلِ
َّ
 الظ

ُ
 (.04كاَن َعاقَبة

ِرك ظاهُر واْلراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه ألا 
ُ
صلي إلى ما يحتاإ إلى دليل، لواله ما ت

 اللفظ..

ول أي رجع وعاد، وُسِئل أبو العباس  ُ
ُه، آل يؤ الِثيُّ

ُ
، وث

ً
ل تأويال ّوِ

َ
أما التأويل فهو: "تفعيل من أّول يؤ

لُت الش يَء 
ُ
ويل واْلعنى والتفسير واحد قال أبو منصور يقال أ

ْ
ويل، فقال: التأ

ْ
أحمد بن يحي عن التا

ت بلفظ واضح ال إشكال فيه، وقال أ
َ
ل
َ
شك

َ
ؤوله إذا جمعته وأصلحته، فكان التأويل جمع معاني ألفاظ أ

َك، ويقال في 
َ
ْمل

َ
ل هللُا عليك ش ي َجَمَعه، وإذا َدَعوا عليه قالوا ال أوَّ

َ
َمرك أ

َ
بعض العرب أّول هللُا عليه أ

تك وَج 
َّ
ل هللا عليك أي َردَّ عليك ضال يته الدعاء للُمِضّلِ أوَّ حرَّ

َ
ا ت

َ
ّولت في فالن ألاجَر إذ

َ
َمَعها لك، ويقال تأ

أويل تفسير الكالم الذي تختلف معانيه وال يصح إال ببيان غير لفظه" ل والتَّ وُّ
َ
. وال شّك 1وطلبته..... والتأ

 " L’explicationفي أّن هذا الّرأي ألاّول داّل على أن اْلعنى ينصرف إلى مصطلحْي "الشرح" و"التفسير" "

 "، خصوصا عندما يرد بتصدير "أْي".L’exégèseو "

وليس يختلف "ألازهرّي" عن ذلك حين يذهب هو آلاخر إلى أّن: "التأويل من "آل يؤول، أي رجع 

ة بلفظ واضح ال إشكال فيه"
َ
ت الش يء: جمعته وأصلحته، فكأن "التأويل" َجْمُع معاٍن ُمشِكل

ْ
ل
ُ
 . 2وعاد...وأ

ول إلى وقد ذكر الّزبيدّي أن معنا ُ
الن َيؤ

ُ
هم: ف

ُ
: َرَجَع ومنه قول

ً
 ومآال

ٌ
وال

َ
وُل أ ُ

ه مأخوذ من "آل ِإليه َيؤ

هَر فال صاَم وال آَل"أي  ان ِمْنه إلى َمّن واِحٍد. وفي الحديث:"َمْن صاَم الدَّ نَّ
َ
ُت الّدواَء حتى آل اْل

ْ
بخ

َ
كرم. وط

َرَجع إلى خيٍر وهو َمجاٌز 
"3.  

 هو 
ً
عِمل  وعليه فإّن التأويل لغة

ُ
ه العملّية اللغوّية العقلّية التي ت

ّ
الّرجوُع و الّتفسير و اْلآُل، فلكأن

هن و تعتمُل فيه من أجل العود إلى اْلعنى ألاصلي و فهِمه وتفسيِره.
ّ
 الذ

:  تأثيُل املصطلِح الفلسفيُّ

                                                           
 وماّبعدها.23ّّ:ص(ّ،9ّ،3002ّ،ّطبيروت،ّّدارّصادر،ّ)99ّ،ّجـّلسانّالعرب،ّابنّمنظور-1ّ
2
 .724ّـ721ّ،ّص(م9111،ّالقاهرة91ّالعربي،ّجـّدارّالكاتب)،ّتهذيبّاللغةاألزهري،ّ-

3
 .391دارّالفكرّللطباعةّوالتوزيع،ّّالقاهرةّ)دّـّت(،ّص)ّ،7تاجّالعروسّمنّجواهرّالقاموس،ّجّالزبيدي،ّ-



اللغوي مّما يقال في مقّدمة هذا العنصر أّن التأثيل الفلسفي الذي نحن بصدده يتكئ على اْلعنى 

 الذي أشرنا إليه آنًفا و يحاول التعرض خالل ذلك ْلسألتين اثنتين، هما:

 .الّرجوع إلى تاريخ الكلمة، و مصادرها و أولّيات استعمالها 

 .
ً
ا و فلسفة

ً
 و محاولة إيجاد معادل حاضًرا و تاريخ

  HERMENEUTIQUE يذهُب "الالند" إلى أّن الّتأويل 

قال هذه الكلمة  الكتابنصوص فلسفية أو دينية، وبنحو خاص  هو: "تفسير 
ُ
)شرح مقّدس(. ت

ه 1خصوًصا على ما هو رمزي"
ّ
، و من ثّمة فال يخرإ التأثيل الفلسفي ـ وفق الالند ـ عن التفسير، غير أن

مخصوٌص بتفسير نصوص فلسفية و دينية و هو ما سينطلق منه "شاليرماخر" الحًقا، كما سيأتي، 

ا أن تأتي لفظة وألّن 
ً
 " التأويل عند "الالند" مرتبط بالفلسفة وبالّدين، فلقد كان محظوظ

HERMETISME " بعد " HERMENEUTIQUE" مادام الجذر واحًدا"HERME ،"نسبة إلى "هرمس "

 وعليه فما الهرمسّية؟

 HERMETISME            يقول "الالند":   هرمسّية  

عة عقائد ُيظنُّ أنها ترجع إلى الكتب اْلصرية اْلسّماة كتب أ.  ُيطلق اسم هرمسية على مجمو  

اْلثلث العظمة هذه العقائد معروضة في نصوص يونانية يحوم الشكُّ حول تاريخها وأصلها؛  Tothتوت 

 بعنوان:Marsile Ficinطبعها للمرة ألاولى، في ترجمة التينية، 

Mercurii Trismegisti liber de potestate et et sapientia Dei (Trévise, 1471) 

(. وهي تتألف من )عدة أجزاء 1550)باريس، Turnébe. Adوفي النص اليوناني، طبعها  

 ومأثورات(.

مصدر الربط بين هذين اْلعنيين هو انتساب الخيميائيين  Alchimie خيمياءب. مرادف  

 هرمسالعصر الوسيط إلى  اليونانيين إلى هرمس، واعتباره بمثابة مبدع علمهم. عزا خيميائيو 
ً
، فضال

والذي  1501)اْلنشور للمرة ألاولى في سنة  la Tabula  Smargdinaعن الكتب اْلذكورة أعاله، كتاب 

 . 2 يظهر منذ ذلك الحين في كل اْلباحث الخيمائية(

                                                           
1
منشوراتّ)ّ،،ّتعريب:ّخليلّأحمدّخليل،ّإشراف:ّأحمدّعويدات(A-Gموسوعةّالالندّالفلسفيّة،ّالمجلدّاألولّ)أندريّالالندّ،ّ-

 .111صّّ،(3ّ،3009ّعويدات،ّباريس،ّط
2
 .111المصدرّالس ابق،ّص-



ا نفهم من "هرمس" أنه الخارق إبداًعا، اْلانُح إياه، و اْلعين عليه، أو كما ي
ّ
قول "إيكو" وعلى ذلك فإن

رمز للنهائي. و كون الش يء ونقيضه في آن، للوصول للتفسير الالنهائّي، كما سيأتي
ه 1

ّ
، و ال بّد أن نبّين أن

 
ُ
ا لفظ ا لفظيًّ

ً
ا أو مشتِرك

ً
فظ الّسابق يرُد رديًفا له، و مرادف

ّ
" وهو ما يدفُع  Interpretation"  حال ورود الل

:
ً
 "جميل صليبا" لتفسير الكلمة قائال

 Anagogique(sens) لتأويل: في الفرنسية"ا

 Anagogic interpretation  في الانجليزية         

الّتأويل مشتق من ألاول وهو في اللغة الترجيع، تقول أوله إليه رّجعه، أما عند علماء الالهوت فهو 

 يكشف عن معانيها الخفية.
ً
 أو مجازيا

ً
 رمزيا

ً
 تفسير الكتب اْلقدسة تفسيرا

: التأويل في الشرع "صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان (618)تالجرجانيقال 

ير 
ّ
اْلحتمل الذي يراه موافًقا للكتاب والسنة مثل قوله تعالى يخرإ الحي من اْليت. إن أراد به إخراإ الط

 .2هل كان تأويال "من البيضة كان تفسيرا، و إن أراد إخراإ اْلؤمن من الكافر، أو العالم من الجا

 على ظاهر وباطن الختالف فطر الناس وتباين  
ً
وإذا كانت الشريعة كما يقول بعضهم مشتملة

قرائحهم في التصديق كان البد من إخراإ النص من داللته الظاهرية إلى داللته الباطنية بطريق 

 التأويل. فالظاهر هو الصور وألامثال اْلضروبة للمعاني، والباطن هو اْلعا
ّ
ني الخفية التي ال تنجلي إال

 ألهل البرهان. والتأويل هو الطريقة اْلؤدية إلى رفع التعارض بين ظاهر ألاقاويل وباطنها.

والتأويل عند )ليبني( مرادف لالستقراء ، وهي هللا. وما يسميه الفيلسوف استقراء يسميه  

ومن هذا فإّن "صليبا" يتقّدم خطوة  ،3الالهوتي تأويال. والغرض من الطريقتين معرفة بواطن ألاشياء"

ا، غير أنه أكثر عمًقا من سابقيه، إذ بالتأويل  ا و دينيًّ  فلسفيًّ
ً
ليجعل الّتأويل كـ ـ الهرمسّية ـ تأويال

كاًء على ليبنيز ـ 
ّ
ه إذن "الفهم" أو الطريق اْلؤّدية إليه، ـ ات

ّ
الاستقراء ينكشف التعارض ويتالش ى، إن

ل و اْليداُن ال التأويل ش يء واحٌد، الو 
ّ
ل، فإذا كان الّتمث

ّ
هوتّيا، نعتناه بـ "الّتأويل"، فرق بينهما هو الّتمث

ا وسْم و  نا "جميل صليبا" ْلا سيحدث في اْلمارسة التأويلية ئناُه بـ "الاستقراء"، وبذلك يهيإذا كان فلسفيًّ

 
ّ

هوتّي، والش
ّ
تي تحاول الّرهان على الشّق الّتأويلّي الّدينّي أو الال

ّ
ال في ال

ّ
اني الفلسفّي، ممث

ّ
ّق الث

 "الفينومينولوجيا" و"الّتفكيكّية"، وغيرها.

                                                           
1
،ّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّط)،ّالتّأويلّبينّالسيميائيّةّوّالتّفكيكيّة،ّتر:ّسعيدّبنّكرادأومبرتوّإيكو،- ّالعربي  ،3ّالمركزّالثقافي 

 وّماّبعدها.34ّ،ّص(3007
2
ي دّالش ريف(،ّ- دّالس  ّ)محم  دارّالفضيلةّللن شرّوّالتوزيعّ)،ّفات،ّتحقيقّوّدراسة،ّمحّمدّصّديقّالمنشاويّّمعجمّالتّعريالجرجاني 

 .71،ّص(3007ّوالت صدير،ّالقاهرة،ّ
3
 .327ّ:،ّصم(9143،ّبيروتّّ،)دارّالكتابّالل بنانيّ ،ّالمعجمّالفلسفيّّ،ّجميلّ،صليبا-



ه:ب"مراد وهبة" فيناقش اْلصطلح هو آلاخر، و ينتهي من  أّما
ّ
 حثه إلى أن

  Interpretation; Interprétation"تأويل"        

 ، والتفسير، والتدبر وحسن الخلق.: الترجيح والردّ لغة .1

. واصطالحا:
ً
 رد الش يء إلى الغاية اْلرادة منه علًما كان أو عمال

وهو عند ابن رشد "إخراإ داللة اللفظ .....وأول من عرض مسألة التأويل عند ابن رشد هو 

 -El Tàwily. Y la Herméunitica secra de Avorroés. Per Alفي كتابه: Alonsoاْلستشرق الاسباني 

Andulus. Tom7. 1942.p.127.151 

 ظرية ألنسو تستند إلى أربع نقاط: ون

 .الوحي إلالهي ال يلتزم بالضرورة وجود أسرار 

 .مبادئ اْليتافيزيقا فاشلة في فهم العقائد 

 .ابن رشد ال هو عقالني وال هو أدري 

 و في رأي كوريان ال يمكن فهم ابن رشد من غير مفهوم التأويل.

ولكنه مثل الباطنية في التفرقة بين الظاهر والباطن، وبين  Esotérismeوالتأويل غير التعليم الباطني 

 الخاصة والعوام.

التأويل والتنزيل متالزمان عند الشيعة. التنزيل هو ألفاظ الوحي كما أمالها جبرائيل والتأويل   .2

 هو العودة إلى ألاصل، إلى اْلعنى الحقيقي.

ائها والهراطقة. وتأثر فيلون استخدمه آباء الكنيسة للدفاع عن اْلسيحية في مواجهة أعد .9

بالتراث اليوناني في الفهم اْلجازي لشعر هوميروس وهزيود. واستعان أوريجانوس باْلجاز على 

نحو ما هو وارد لدى فيلون فميز بين ثالثة مستويات في شأن اْلعنى في إلانجيل: الحرفي 

 (De Principiis. Iv.16.18.20والخلقي والروحي أو الصوفي )

 ما الاكويني فلم يفرق بين اْلعنى الحرفي واْلعنى اْلجازي.أّما تو 

أّما أوريجانوس فقد ارتأى أن النص إلانجيلي ينبغي أن يكون على أعلى مستوى من اْلعنى وهو 

 اْلستوى الروحي.



" ليدل  Readings "ويؤثر لفظ قراءات "Commentaryلفظ شرح"  Cruz Hermandezيرفض   .0

الع على هذا 1مال أرسطو"على تأويالت ابن رشد ألع
ّ
ذي نجده بعد الاط

ّ
، ال شّك أّن الانطباع ال

الكالم، هو أّن "مراد وهبة" يستثمر جهد سابقيه و يحاول جمعه، والانطالق منه إلى  الجديد، 

ه فصل بين الّتأويل وتأويل 
ّ
 ان

ّ
ه لم يضف على ما قاله أسالفه، إال

ّ
وهو ما ُيحب له، مع أن

 شارّي" أسند إليه تأويل الكتب اْلقّدسة، و هو: يسّميه "الّتأويل إلا 

 Anagogic interpretation, Anagogique"تأويل إشاري:   
ً
: تأويل الكتب اْلقدسة تأويال

 يشيرإلى معان خفية"
ً
رمزيا

2. 

 :سعيد"، و يضيف حين ينتهي إلى أّن و ليس بعيدا عن هذا يقف "جالل الّدين   

 Interprétation "التأويل: 

ا من اْلعنى الظاهر، أي أنه، بعبارة أخرى،  هو   
ً
استخالص اْلعنى الكامن انطالق

الانطالق من اْلعاني اْلجازية بحثا عن اْلعاني الحقيقية. ومن أهم اْلجاالت التي يمارس فيها منهج 

التأويل النص الديني الحافل بالرموز والاستعارات والذي ال يخلو في كثير من ألاحيان من الغموض 

لتناقض الظاهري. لكن منهج التأويل ينصّب أيضا على نصوص أخرى غير النص الديني، فنجد وا

ا من معاينة 
ً
التأويل كذلك الطريقة اْلثلى التي يعتمدها التحليل النفس ي لسبر أغوار الالشعور انطالق

ت والهفوات إلخ( ومن تفسير ألاحالم.
ّ

 التصّرفات اليومية العادية )من النسيان والزال

"إذن فالقاعدة العامة التي نضعها لتفسير الكتاب هي أال ننسب إليه أية تعاليم سوى  .1

تلك التي يثبت الفحص التاريخي وعّما ينبغي أن يكون عليه، وما ينبغي أن يعرفنا به 

:
ً
 أساسا

  يجب أن نفهم طبيعة اللغة وخصائصها التي دّونت بها أسفار الكتاب اْلقدس والتي

فوها الت
ّ
حدث بها. وبذلك يمكننا فحص كّل اْلعاني التي يمكن أن يفيدنا اعتاد مؤل

 النص حسب الاستعمال الشائع 

  يجب تجميع آيات كّل سفر وتصنيفها تحت موضوعات أساسية عددها محدود، حتى

تستطيع العثور بسهولة على جميع آلايات اْلتعلقة بنفس اْلوضوع، وبعد ذلك تجمع 

 ، أو التي يعارض بعضها البعض.كّل آلايات اْلتشابهة واْلجملة
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  يجب أن يربط هذا الفحص التاريخي كتب ألانبياء بجميع اْلالبسات الخاصة التي

ف كّل كتاب وأخالقه والغاية التي كان يرمي إليها 
ّ
حفظتها لنا الذاكرة. أعني سيرة مؤل

التأثيل  ، في هذا1ومن هو وفي أّي مناسبة كتب كتابه وفي أّي وقت وْلن وبأّية لغة كتبه"

 إليه ملخًصا إياه،و 
ُ
ذي سبقت إلاشارة

ّ
ألاخير يقّدم لنا "جالل الّدين سعيد" طرًحا كال

ُيعِقُبه بأهمية التأويل، وبحضوره في ميادين كثيرة منها اليومي، و التحليل النفس ي، 

والدين برؤيٍة فلسفيٍة يقصرها على فيلسوف له باٌع في ميدان الالهوت والكتاب 

وهو "سبينوزا"، يعرض من خالله لصعوبة التأويل باعتباره ممارسة ال اْلقدس، أال 

، لفحص الكتاب اْلقّدس، وتنخيله، ليكون 
ً
 وتقنّية

ً
تنظيرا يستوجب أركيولوجيا آلّية

مع -الّتأويل صحيًحا وهو يستند للمعلوماِت الّصحيحة ال اْلنحولة.    وكّل هذا سيكون 

 ويل في الفكر الغربي الحديث واْلعاصر.مداَر التأ-تعديالٍت ال تمّس الجوهر

 املبحث الثالث: مقاربة مصطلح التأويل في الفكر الغربي:

 بـ )الهرمينوطيقا
ّ
( " وهي Herméneutique -لم يُك مصطلح )الّتأويل( في الفكر الغربّي ُيعرف إال

الذي يكتنف  "، وهو فعل يدّل على عملّية كشف الغموضHermeneueinمشتّقة من الفعل إلاغريقّي "

( Hermes. يشتق الفعل من اسم إلاله إلاغريقي هرمس )2شيًئا ما، أو إعالن رسالة وكشف النقاب عنها

. ومن هذا نجد 3وهو إله متعدد اْلواهب: فهو رسول آلالهة، وإله الحدود، وإله التجارة، وصانع القيثارة"

 أّن مواهب هرمس ِقوامها سمتان اثنتان هما: 

 حروف؟ الوساطة بين ال 

  ،على استخدام الحيل رْوًما للوصول إلى الهدف اْلنشود الذي قد يكون الفهم 
ُ
والقدرة

 لتتم عملية التواصل. 

وِمن ثّمة فهاتان خصلتان مهّمتان للوصول إلى الكشف عن الغموض الذي يدل عليه اللفظ 

ذي منُه اشتقت الكلمة إلانجليزية )Hermeneueإلاغريقي )
ّ
(، والتي اعتاد الباحثون Hermeneutics(، ال
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 للجهود 
ٌ

العرب، ودرُجوا على ترجمتها ومقابلتها بـمصطلح "الهرمينوطيقا"، وهي في أبسط تعريف" وصف

 . 1الفلسفّية التحليلية التي تهتم بمشكالت الفهم والتأويل"

في الفكر إلانساني، والغربي خاصة على فلسفة  تقوم الهرمينوطيقا ،وعلى كل الذي سبق ويلحق

التغلغل و التعمق إلى اْلا وراء، أي ما وراء  ظاهر التعبيرات والعالمات والرموز للكشف عن اْلعاني 

"،التي استطاع إلانسان خالل L’experienceاْلمبثوثة اْلتوارية، والجوانب غير اْلتعينة من الخبرة "

، في محاولة لفهم اْلجهول باْلعلوم، أو 2أن يخرإ من ربقة "الهنا" و"آلان"الثقافة أن يتجاوز بها، أو 

اهد،أو الحاضر بالغائب 
ّ

فجوهر عملية التأويل في الفكر الغربّي تقوم  -على حّد تعبير دريدا -الغائب بالش

ض أساًسا على الكشف عّما يكمن خلف ألاشياء الظاهرة من دالالت ومعاٍن، ومحاولة سبر غْور الغمو 

ئح خالل ظاهر النصوص، سبًرا يتعّمق ُبناها الداخلّية، والبحث عن الحقائق اْلضمرة في النصوص، 
ّ
الال

تي يسجم فيها 
ّ
حظة ال

ّ
ورّبما اْلطموسة العتبارات تاريخية ومذهبية، نقول هذا الكالم معّبرين عن أّنها الل

اَل الّتفكيك.
َ
 سؤال التأويل، وسؤ

 -ها "هرمينوطيقا" تطلُق فالّتأويلّية أو ما ُيطلق علي
ً
على كّل تلك الاتجاهات التي يعتنقها بعض -بداية

الفالسفة واْلفكرين الغربيين، وهم يولون الاهتمام الخاّص ْلشكالت: الفهم، والّتأويل والّتفسير. 

ت
ّ
ه، إذ أّن اللفظ اليوناني يشير في وقت واحد إلى "الهرمسّية" ال

ّ
 تعني ذلك كل

ٌ
 جامعة

ٌ
ي هي فالكلمة كلمة

ريقة الّتي يفسر بها إلانساُن أفكاره لآلخرين، فهي 
ّ
الكالم والّتفسير في آٍن، مما قد يعني أّن الكالم هو الط

تعني "هرمينوطيقا" في الاستعمال الفلسفّي، و اْلعجمّي تفسيَر الّنُصوص، و إن كانت ال تخرإ عن نطاق 

هوتّية، إذ كانت مرتكزة على القواع
ّ
تي ينبغي ْلفّسر الّنّص تفسير الّنصوص الال

ّ
د وآلالّيات و الخطوات ال

ها.
َ
 "الكتاب اْلقّدس" سلوك

وسيظّل هذا الفهُم هو الّسائَد اْلقتصَر على الالهوتّيات، والتي منها البروتستانتّيات تحِديًدا،إلى حين 

ذي ُينسب له، وُيحسُب نقُل اْلصطلح من الاستخدامSchleiermacheمجيئ "شاليرماخر""
ّ
 "، ال

 لعملية للفهم بكّل ما تستوجبه من شروط و 
ً
ة ا أو عمليَّ الالهوتّي الّضّيق، إلى دائرة أوسَع يصيُر معها فنًّ

 .3مقّدمات و مراحل للوصول إلى تحليل الّنّص 
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 اللغوي الذي ينقل فكَر اْلؤلف إلى القارئ 
ُ
، 1وأساس نظرة "شاليرماخر" أن النص هو ذلك الوسيط

جانبين اثنْين: لغوي يخص اللغة بكاملها. ونفس ي قوامه العالقة الرابطة بين وعلى ذلك فهو يشير إلى 

 عن مجّرد تفسير أّيٍ كان، إلى 2الذات اْلبدعة،و الذات اْلتلقية
ً
. وعلى ذلك تغدو عملية التأويل متنائية

الفهم  مسألة تتعّقد كلما تقدمت الكتابة وتقدم الزمن، وهو ما يراه"شاليرماخر"  داعًيا لوضع قواعد

 .3التي أساسها اللغوي والنفس يّ 

 بقوانينها، بل بوجودها أساًسا، 
ُ
 داللّية تفرضها العالمة

ً
مَّ تصير مسؤولية التأويل مسؤولّية

َ
ومن ث

وذلك باعتماد وسيلتين هما: عملية تجريد اْلعنى، أو إخراِجه من سياقه، ثّم وضعه في سياق جديد. 

ياُق في إنتاإ هذا الّتعّدد، باعتبار الّتأويل نظرية للمعنى اْلت َل الّسِ عّدد ـ حسب "ريكور" و غيره ـ، وإن تَدخَّ

سوف أنطلق من التعريف الذي يعتبر الهييرمينوطيقا فنا لتأويل النصوص. أليس يقول )أي ريكور(: "

م فعندما تؤدي اْلسافة الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تفصل الّنص عن القارئ إلى وضعية انعدا

الفهم، والتي ال يمكن تجاوزها إال في إطار قراءة متعددة، أي في إطار تأويل متعدد ألابعاد، آنذاك يصبح 

وجود فن مخصوص أمرا الزما. وبهذا الشرط ألاساس ي يغدو التأويل باعتباره موضوعا مركزيا 

 للمعنى اْلتعّدد
ً
 .4"للهيرمينوطيقا، نظرّية

ُل من عمل على توسيع الداللة، وإن لم تسلم والفضل ال شّك يرجع إلى "شاليرماخ ه أوَّ
ّ
ر" في أن

ة "شاليرماخر" من النقد، بسبب ما وضعه من قانون يحتم على القارئ  أن  –عند تفسير الّنّص –نظريَّ

ا و يفهمها  يتناءى، وأْن يتباعد عن ذاته، وعن أفقه الّتاريخّي الّراهن، حّتى يتسّن له أن يكون موضوعيًّ

 موضو 
ً
 اْلنطلقة ِمْن فهما

َ
ا، خالل موضعة نفسه محّل اْلؤلف، إذ رأى فيها البعض الاستحالة ا تاريخيَّ عيًّ

واقعّية
ّ
حقون من قبيل: "ويلهلم ديلتي""5الال

ّ
" Wilhelm Dithey، وهو ما سيعمل الّتأويلّيون الال

 " على تجاوزها.Gadamer" و"غادامير""Heideggerو"هايدغر" "

" بل Schleirmacherحلة تطّور الرؤيا التأويلية عند آراء "شاليرماخر" "فلم يتوقف في هذه اْلر 

ه الّتأويلّية بانجذابها نحو Wilhelm Diltheyتعّدتها  إلى آراء "ويلهلم ديلتاي" "
ُ
"، ولقد تمّيزت نظرت
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تي 
ّ
 وفق-مصطلحاٍت أهّمها: "الّنوايا" و "الّتقّمص العاطفي" و"الذاكرة" و"خبرة القراءة"، وهي ال

 الكائن البشري، ال يمكُن أن يكون -"ديلتاي"
ُ
 من مقولة أن فهم أي تعبيٍر ثقافّيٍ تجود به قريحة

ً
"منطلقة

 
ُ

إال بتقمٍص عاطفّيِ لهذا التعبير، و يروُم ذلك و يرِمي إلى إقامِة التعبير الثقافي على أساس منهجي يختلف

، من خالل فارق جوهر  بيعّية اْلنهجّيِ
ّ
ّيٍ مائْز، ينطلُق من اعتباٍر مفاُده أن مادة عن أساس العلوم الط

 سلًفا، وليست مشتقة من الطبيعة، بخالف 
ُ
عطاة

ُ
العلوم إلانسانية هي العقول البشرية، وهي اْلاّدة اْل

 . 1مادة العلوم الطبيعية، وعليه فإّن العلوم الروحية تجد مفتاح العالم في نفسها وليس في خارجها

لذي يقترحه "ديلتاي" يتأسس على التجربة الذاتية، التي هي اْلقابل فاألساس اْلعرفي الجديُد ا

اْلوضوعي للتجربة في العالم الخارجي بالنسبة للعلوم الطبيعية. وهي الشرط الضروري الذي ال يمكُن 

ر  ا بين البشر، ومن هنا يصير من اليسيِر، بل من اْلتيّسِ ا عامًّ
ً
ألي معرفٍة أن تتجاوزه ما دامت مشترك

راُك اْلوضوعيُّ القائُم خارإ الذاتإلاد
، و ِمن ثّمة يصيُر التعبير السمة أو العنصر الحاضَر في كل سلوك 2

ا. ا مكتوًبا أو شفهيًّ  اجتماعي وتعبير ثقافي سواًء كان نصًّ

ى سلًفا،بل 
ً
وعلى كّلٍ فنظرّية "ديلتاي" تقوم على أن "الهرمينوطيقا" ال تعني عملية الفهم لش يء معط

 بين اْلتلّقي والّنّص ألادبّي  هو تجربة الحياة " إّن هناك
ً
"، هذه التجربة  vie  Experience de laشراكة

د له الشروط اْلعرفية التي ال يستطيع تجاوزها. وهي تجربة موضوعّية  ذاتية عند اْلتلقي، ولكّنها تحّدِ

 باعتباِر اْليدان اْلختِلف.

 "مارتن هايدغر"
ُ

"، إذ يحاول السيَر على نهجه متجاوًزا Heidegger" وغير بعيد عن "ديلتاي" يقف

تي يؤّسس على ضوئها "ديلتاي". فمنهج "مارتن هايدغر" 
ّ
بعد الّتفاصيل اْلنهجّية الّسيمترّية الّصارمة ال

يكشف عن الحياة من خالل الحياة نفسها، معتمًدا على الوجود إلانساني، إذ الفهم عنده هو قدرة 

سياق حياة الشخص، ووجوده في العالم. ففهم الوجود بما هو موجود هو إدراك الذات للوجود في 

أساس "الهرمينوطيقا" عند " هايدغر"،ألسنا نراُه يقول: "إّن الّتجربة الجمالّية الخاّصة ال تستطيع أن 

تغّض الطرف عن طابع  العمل الفّنّي، فالحجر موجود في العمل الفنّي اْلعمارّي... والّصوت موجود في 

ابع إذن ال يتزحزُح عن العمل ال
ّ
حن موجوٌد في العمل الفنّي اْلوسيقّي، فالط

ّ
غوّي، والل

ّ
عمل الفنّي الل

نا لنكاد نقول العكس حتًما؛ يغلب على الظّن أّن الّسؤال عن ذلك سيكون زائًدا عن 
ّ
الفّنّي، حّتى إن

يئيّ 
ّ

ا، ألّن العمل الفنّي ش يء آخر بعد أن يتجاوز الش
ً
زوم وُمربك

ّ
....العمل الفنيُّ ش يٌء مصنوٌع، ولكّنه الل

ه اْلجاز، ومع 
ّ
يقول شيًئا آخر غير الش يء اْلجرد في ذاته... العمل ُيعرف بآخره علًنا، يوحي بش يء آخر، إن
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يء اْلصنوع ُيجمع في العمل الفنّيِ ش يٌء آخر... العمل الفنيُّ رمٌز. اْلجاُز والّرمُز يقّدمان إطاَر الّتصّور، 
ّ

الش 

ذي ي
ّ
 .1تحّرك في مجال رؤيته وصف العمل الفنّي"ال

غة والّتأويل، إذا علمنا أّن التأويل "هو عبارة عن إضفاء الصراحة على 
ُّ
وهو في الوقت ذاته أساٌس لل

 .2الفهم، ألن الفهم متّقدٌم على التأويل فيكون التأويل مبنًيا على أصل الفهم"

ق بـ "غادامير" "
ّ
ه أضفى على ذلك " فقد نهج نGadamerوفي ما يتعل

ّ
ْهج "ديلتاي" و"هايدغر" غير أن

الفضاء جديًدا وشيًئا من الاختالف. فصار الفهم عنده ال يشير إلى علم الّتأويل أو قواعده، وال إلى ذلك 

منهج العلوم إلانسانية اْلعرفي كما هو عند "ديلتاي"، فهو عنده فعٌل فلسفّي، مرتِكٌز على عملّية الفهم، 

ا من نظرة يشوبها ش يء من الهيغلّيةوإمكانّية حدوث
ً
، بمعنى 3ه. فهو يري أن الفهم فعل تاريخي، انطالق

أن النص ال يفهم إال في سياق متطلبات العصر، ولهذا فإن الفهم يرتبط دائًما بالزمن الحاضر، وال 

تطيع وجود له خارإ التاريخ، وأن اْلفسر له فهم خاص يختّص بعصره يجب أن ال ينفك عنه، بل ال يس

 .4ذلك

في عالقته باإلنسان في سياق  وحين كانت مهّمة العملّية التأويلية تتمركز حول الواقع وحركّيته

ات الّنّص في عالقته باْلتلّقي، وِمن هنا   حول الواقع وحركيَّ
ً
تاريخّي متغّير، كان الّتأويُل عملّية متمركزة

ذي سيشغل حيًزا ذا أهمّية في 
ّ
 الاهتمام بدور القارئ في دراسة النص ألادبي، هذا الاهتماُم ال

ُ
يبدأ

وقد اختلفت  ،مقولة إلانسان على العرش الفلسفّي الغربّي  تذ ترّبعالدراسات الغربّية اْلعاصرة، من

نظرة هذه اْلدارس إلى القارئ باختالف منطلقاتها وتوّجهاتها، فلم تعد العالقة عالقة منتج بمستهلك، 

ا، ولم 
ً
إذ أّنها شيئا فشيئا صارت تتعدى ذلك إلى حدود التفاعل واْلشاركة، فلم يعد القارُئ مستهلك

ص يسطيُع السلطة على القارئ، بعد أن صار القارئ هو آلاخر قادًرا على بسِط سلطته على يعد الن

الّنص، والّدخول إلى عاْله، مالًئا فجواته، سائًرا به إلى مًدى أبعد من مَدى صاحبه ألاّول، وصار 

 
ً
ًبا و شراكة

ُ
ط تجاذ

ّ
 .5التسل
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ا أن اْلنتج يدعو القارئ لتقبل العمل، لقد أدركت الدراسات التي تتعامل مع النص تنظيًرا وتطبيًق 

ودون هذا التقبل ال وجود للنص وال مبرر ْلشروعيته. فالتلقي أصبح عنصًرا مهما في دراسة النص 

وتأويله؛ ألن دراسة النص دون تفاعل بين النص والقارئ تغدو دراسة مبتورة وناقصة، مما يعني أن 

، ونص خفي تفيض به قريحة القارئ/ اْلتلّقي، النص في حقيقته نصان: نص ظاهر تفيض به اللغة

حين صرنا عاجزين وغير قادرين على تحديد اْلبدع ألاكبر إذا ما أردنا اْلقارنة بين اْلبدع والقارئ، حيث 

تحديد"
ّ
 الال

ُ
 .Indeterminacy"1ظهرت بذلك مقولة

 فعلى 
 
ارئ

 
 "دوٌر مهم وفاعل في الكشف عن أسرار النص ومعانيه التي  الف

ُ
لم يبح بها بشكل ُيناط

مباشر، وهذا الكشف ال يمكن أن يتم إال بالتفاعل الواعي، والعميق بين النص والقارئ. فالعمل ألادبي 

بخصائصه ألاسلوبية واندراجه التاريخي ضمن جنس أو نوع إنما يتحدد باستقباله وما يتحقق جمالًيا 

ْلعرفي، فيكشف عبر هذا التفاعل كوامن بالقراءة، وتلك مهمة اْلتلقي الذي يذهب إلى النص بتراكمه ا

 .2العمل ألادبي التي تفتقدها في الدراسات التي تقف عند حدود التقبل دون أن تتفحصه"

 يفض ي إلى معنى، ومن ثم فهو 
ً
وهكذا يتضح أن النص ألادبي نسيج من ألالفاظ اْلرتبة ترتيبا

على العالم الخارجي ، بما فيه من  ممارسة داللية، بمعنى أنه يقيم معنى ويؤسس مرجعية، أي يحيل

 أشياء وأشخاص ووضعيات وما إلى ذلك .... على حّد تعبير "روالن بارث".

:
ً
ها موجودة

ّ
 ومّما يجب تأكيده أّن مسألة الّتأويل قد عرفت ثالث حلقات ال تزال كل

 .حلقة الّتأويل و الّدين 

 .حلقة الّتأويل و الفّن أو الّتأويل الجمالي للوجود 

  تي استلهمت البعد
ّ
حلقة الّنّص ألادبّي كنّص تأويلّي متعاٍل، بظهور "نظرّية الّتلّقي ال

 الفلسفّي الهيغلي والنيتشوّي والهيدغرّي.

ريهم "
ّ
الثة ومنظ

ّ
 ومن أبرز دارس ي هذه الحلقة الث

 
غ
 
ان

 
غ
 

لف
 
 ف

 
را ر   " و" Wolfgang Iser" ي 

 
رت  روي 

ر 
هاي 

اوس  ذان أّسسHans Robert Jauss" "ي 
ّ
، 3ا مدرسة "كونستانس" الّتأويلّية الّنقدّية ألاْلانية" وهما الل
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إذ نجد من أعالم -وإن اختلفت الّرؤية والّتوّجه -غير أّن الّتأويل والّنّص ألادبّي لم يقف عليهما فقط،

 الفكر السيميائي الغربّي "
 
ارت ل " و"Rolan Barthes" "رولان ي  ن 

اي 
 
خ رمي  ــي 

اي 
 
ف " M.Riffaterre " "رن 

 الفرنسياّن، و"
 
كوا ي  و ا 

 
رت يزر" أّن للعمل ألادبي قطبْين يمكن أ" إلايطالّي، يرى "Umberto Eco" "مي 

ف، 
ّ
، إذ القطب الفّنيُّ هو نّص اْلؤل هما قطبْي العمل ألادبّي، وهما: القطُب الفّنيُّ والقطب الجماليُّ عدُّ

ذي يضطلع به القارئ للّنّص، ومن خالل الحوار الّناش ئ 
ّ
أّما القطب الجماليُّ فهو ذلك إلادراك ال

في -". فـالعمل ألادبّي L’œuvre esthétiqueالواعي يتشكل ألاثر الجمالي" بينهما،أو الّديالكتيك الفّنيّ 

ا تماًما، وليس ذاتية القارئ تماًما، ولكنه يشملهما مجتمعين أو مندمجين"-ألاخير  .1"ليس نصًّ

 فالتواصل بين الكاتب والقارئ داخل النص حسب مفهوم 
 
ر ا ر  "عملية ال يحركها أو ينظمها قانون ي 

عل مقيد وموسع متبادل بين اْلعنى الواضح واْلعنى الضمني، بين الكشف والخفاء. إن مسبق، بل تفا

 بما هو ظاهر، ويتغير الظاهر 
ً
الش يء الخفي يحرض القارئ على الفعل، ويكون هذا الفعل مضبوطا

 بدوره عندما يخرإ اْلعنى الضمني إلى الوجود، وكلما سد القارئ الثغرات بدأ التواصل، وتعمل الثغرات

 .2كاْلحور الذي تدور حوله العالقة بين القارئ والنص"

ركيز على سؤال "ف     
ّ
ز على والخط النّص  ىتلقأ كيفاألساس لدى النظرية يكمن في الت

ّ
اب؟، ثّم إّنها ترك

تي تتم خاللها
ّ
 ة  إلابداعية. عملية استقبال الكتاب تبيان آلالّيات ال

تي تتيح 
ّ
ا في توفير جملة من ألادوات ال تي تؤّدي دوًرا هامًّ

ّ
من هنا يقع الّتداخل مع لسانيات النص ال

ترك قصًدا 
ُ
تي ت

ّ
للمتلّقي إمكانّيات اختراق الّنّص، أو إقامة سُبٍل تواصٍل معه، من قبيل ملء الفراغات ال

َد من خالل  التأويل والتفسير  أو عن غيِر قصٍد ، فالكاتب يلجأ إلى ترك بياضات هي بحاجٍة إلى سوَّ
ُ
أن ت

. فوظيفة القارىء حينئٍذ أن يسعى إلى سّد هذه الفجوات على حّد تعبير 3والاستنتاإ الداللي واْلقصدي

ا أو صمًتا يجد 
ً
"محّمد بّرادة" ، وتمام سعيه في إلاجابة عّما تعنيه تلك الّنقاط اْلتروكة له إن حذف

 حّتى ال يضّل اْلؤّول والقارئ،  رورة آثار اْلبدع يتركها فيصداه لدى القارئ،. وهي بالضّ 
ً
يتّم لالنص دليال

رف 
ّ
تي تتغير بتغّير الظ

ّ
سبّي، إذ ال معًنى حقيقّي، واْلوجود هي القراءات والّتأويالت ال

ّ
بناء اْلعنى  الن

 والقارئ.

ع الّصائب، فالّنّصوص بي
ّ
أعمال تراعي أفق انتظارنا، ن "دون أن نغفل أّن من مظاهر إبداع القارئين الّتوق

وأعمال ختيب أفق انتظارنا، وأعمال تؤسس أفق انتظارنا. فاألعمال احلداثية هي اليت تنتهك أفق انتظارنا 

"لنؤسس أفقا جديدا . وقد تكون القراءة عمودية أو أفقية أو مائلة ، وقد تبدأ القراءة من البداية أو الوسط أو 
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 .1"النهاية

يق بين مصطلحين هما الاستجابة الجمالّية" و"جمالّية الّتلّقي " فاألولى محورها الّنّص وهنا وجب الّتفر 

فإّن أّية نظرّية عن االستجابة اجلمالّية تواجه مشكلة تتعّلق بكيفّية تناول موقٍف غري متبلوٍر وفهمه فهًما "

د ردوُد أفعاِله بوجود بعض الّتجارب األدبّية حقيقيًّا، اّما أّية نظرّية عن الّتلّقي فهي تتعامل دائًما مع قارٍئ تشه

ذات الّظروف الّتارخيّية، وأّية نظرّيٍة عن االستجابة اجلمالّية تكمن جذوُرها يف الّنّص، أّما اّية نظرّية عن 

 2"الّتلّقي فتنشأ من أحكام القارئ

ر" فـ       ر  ي 
 
 ا

 
غ
 
ان

 
غ
 

ولف
 
تي يتأّسس عليها  بناء أّي نص من تيمات وإشارات، :" الا " بحثفيف

ّ
ستراتيجيات ال

تي اسُتعِملت 
ّ
ا للعمل ولكّل الّتفاصيل ال

ً
وأّي نقاط ظّلٍ . ففعل القراءة يساوي أن يكون القارئ مدرك

 على هذا وعٌي ومستًوى وشروط ، وليس كّل 
ُ
ستعمل للقراءة، فالقراءة

ُ
تي ت

ّ
للكتابة، إذ هي الوسائل ال

ا للقارئ الجّيد، ومن ثّمة يغدو ألامُر نّص 
ً
يصلح للقراءة العالية، فشروط الّنّص الجّيد تفترض شروط

 وسلطاٌن "
ٌ
رح. للعمل ألادبّي الكبير  سلطة

ّ
جيرب القارىء على أن أكثر تعقيًدا من مجرد التفسير والش

. إن 3"حول مدى صحة هذه الرموزيصبح مدركا بشكل نقدي للرموز املألوفة، وجيعلنا هذا العمل املؤثر نتساءل 

القارئ أكثر فهما ووعًيا، فماذا يكون أكبر من أن نعتبر القراءة  تجعلكما يرى أيزر،  القراءة النقدية

ات، فال  
ّ
 واعية تنطلق من قصدّية، أساسها الذ

ٌ
، وهناك تفسيراٌت يوجد تفسير واحد صحيحممارسة

ذي
ّ
يقّره الّنّص ذاته، لكأّن أيزر يشير إلى مسألة الحدود، إذ  بال حّد وبال عّد، و أفضل التفسيرات هو ال

ذي يعنيه "أيزر"، "
ّ
أّما القارُئ اّلذي ليس ال انحسار وال شطط، لكّنه قارئ مطلوٌب إليه إلاْلام، وهو ال

، 4"الكامل لديه إملاٌم تامٌّ بكّل عناصر الّرصيد يف مثاِلنا فستكون هناك فجواٌت متنُع التِّيمَة من حتقيق مدلوِلها

تي تتأّسس بين قطبْين هما القطب الجمالّي )الّنّص( والقطب 
ّ
ومن ثّمة تكون أهمّية العملّية الّتأويلّية ال

 العالقة الجدلّية الّديالكتّية عالقة ديالكتيك إيجابّي يصعد 
ّ
الفنّي )القارئ( وفق الّتصّور الهيغلّي. إال

أويل اليوم على أعتاب اكتشاف تارخيهن أي حدود معايريه الّتباْلعنى إلى حدود الفهم، ومن ثّم فإّن "

اخلاّصة والعوامل اّليت مل تتمّكن من اخلروج إىل الّنور... وأهّم هذه العوامل هو بال شكٍّ القارُئ نفسه، أي 

 5"املخاطب يف الّنّص... الّنّص ال يكون ذا معًنى إاّل حني ُيقرُأ

ينطلق من إدراٍك ووعير بعمله، فقراءته  تستشكف الرموز  إّن اْلتلقي الفعلّي هو ذلك الذي      

ه قد تتد القراءات وتتنّوع، ولكن أصّح قراءٍة، وأقرَبها هي التي 
ّ
ا جيًدا وواعًيا، يعني هذا أن

ً
استكشاف

قّوله ما لم يرْد ما لم يرد قوله. إّن أيزر يقرُّ فعل 
ُ
تتوافق مع معنى النص، وتحترم مقاصده وغاياِته وال ت
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ذي دفعه إلى أن يحّد لفعل القراءة مبادئ ال
ّ
 أبًدا بمقاصد الّنّص. وهو ال

ٌ
 مرهونة

ٌ
قراءة غير أّنها قراءة

 
ً
 هي: ثالثة

تي يّتخذها الكاتب مختلًفا عن الكاتب الحقيقي القارىء الضمين      
ّ
ل هذا القارُئ الصورة ال

ّ
: يمث

 
ّ
ل الكاتب داخل نّصه، فهو الذي إن

ّ
ذي يمث

ّ
ه إذن قارٌئ وذلك السارد ال

ّ
ه ذلك إلاطار اْلرجعي للنّص، إن

 عند ريفاتير قادٌر على إدراك اْلعنى الكامن في الّنّص بمعزٍل عن موقِفه الّتاريخّي، 
ٌّ
مثالّي وهو قارٌئ فذ

تبّنيه مسبًقا ثالثة عناصر اساسّية هي: الّرؤى املختلفة املمثَّلة يف ومن ثّم فإّن دور القارئ في اْلجمل هو "

ّص، ونقطة الّتمّيز اّليت يربط بينها منها، ونقطة االلتقاء اّليت تتجّمع عندها.. دور القارئ ال يتطابق مع الّن

القارئ الّروائّي اّلذي يصّوره الّنّص، فاألخري ما هو إاّل أحُد عناصِر دوِر القارِئ يعرض به املؤّلُف ميوَل قارٍئ 

  1"الّتعديالت مفَتَرٍض للّتفاعل مع سائِر الرُّؤى لكي جيري

ُل السّجل وتساراييييّّا اال وّرصيد أال ِ
ّ
 الشروط والخطوات التي يمكن الا : يمث

َ
ستراتيجية جملة

أوستني ضمن حديثه عن افعال " حدده اتباعها لفهم النص وتأويله، ويشير أيزر إلى أّن هذا شبيٌه  بما

روط والخطوات، هو حديث عن ، والحديث عن 2"الكالم غري الّتعبريّي مبصطلح ضمان الفهم
ّ

الش

الّتظافر الحاصل بين الّنّص وقراءته، من خالل الاستعانة برموز الّنص للكشف عن اْلعنى، إذ الكشف 

الّنماذج الّنصّية ال تدّل إاّل على جانٍب عن اْلعنى هو كشف عن بنية تيمة الّنّص وأفقه، ومن ثّمة فإّن "

األرصدة واالسرتاتيجّيات الّنصّية إطاًرا جيب على القارئ أن يبين يف داخله واحٍد من عملّية الّتواصل، وتقّدم 

الّشيء اجلمالّي بنفسه، ومن ثّم فالُبنى الّنصّية وعمليات الفهم املرّكبة هما قطبا عملّية الّتواصل اّليت يتوّقف 

ى هذا الّنحو غالًبا ما ُيعزى جناحها على مدى ثبات الّنّص كالزمٍة يف وعي القارئ، ونقل الّنّص إىل القارئ عل

الّسبب فيه إىل الّنّص وحده، إاّل أّن أّية عملّيٍة نقل ناجحة تتوّقف على مدى قدرة الّنّص على تنشيط قدرة 

 .3"القارئ على اإلدراك احلسّي والّتفعيل

ما من نّص إال ويّتكئ على نّص أو نصوٍص أخرى، وإشارات  فكرة النفي وإعادة الّترميز:

ف إلى إخفائهاـ ونفيها من خالل البيضات وأيديو 
ّ
لوجّيات وأنساق فكرّية متخفية في الّنّص، يعمد اْلؤل

ل القارئ والفراغات 
ّ
ويعيد إظهارها من خالل ملء الفراغات، وتسويد البياضات، فالعمل  فيتدخ

اسيٌّ من عناصر "ينشأ عنصر اسألادبّي في ألاخير تفاعل بينه وبين أنساقه الفكرّية، ومن هذا الّتفاعل 

الّرصيد األدبّي... فاألنساق الفكرّية ُيعاد ترميُزها على جمموعة من اإلشارات تعوُِّض أوجه الّنقص يف هذه 

 4"األنساق

اوس أما " ر ي  ي  س روي 
 
" فيستفيد من تيارات معرفية مختلفة في فهم عملية القراءة، ويدافع عن هن

إلانجاز اْلرتقب من خالل التفاعل الخالق بين النص والقارئ، بين ما هو قائم وما هو متوقع؛ وذلك 

بتقدير اْلسافة الجمالية بين عالم النص وعالم القراءة، أو بين عملية تحطيم أفق كائن وبناء أفق 
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 -( و)التطهيرية Aisthésis -( و)إلادراكية Poésis -خالل تشغيل مفاهيم )الشعرية  ممكن، من

Catharsisأّما "روالن بارت" فيرى في الومضات اْلثيرة للمعاني جاذبية مغرية تستدرإ 1( وما إلى ذلك ،

الهوية القارئ للوقوع في غواية رقص الكلمات الهاربة والاستمتاع بلذة النص وعذاباته، فتتفجر 

 .2)القرائية( آلامنة

ل الظاهرة 
ّ
 تشك

ُ
 إنه "ال يقف

ً
ويلحُّ "ميشال ريفاتير" على ثنائية الّصلة بين الّنّص واْلتلّقي: قائال

ألادبية على النص، فحسب، بل تتشكل كذلك من القارئ أو ردود ألافعال اْلمكنة التي يبديها حيال 

ؤلف عالقة بالنص، ففي الظاهرة ألادبية "تكمن . وينفي أن يكون للم3اْللفوظ والتلفظ" –النص 

 . 4العالقات بين النص والقارئ، وليس بين النص واْلؤلف، أو بين النص والواقع"

قافّي، وألاثر الفّني، أو الّنّص الشنعري يملُك طاقة خاصة، تختلف عن 
ّ
ومعنى هذا أّن الّتعبير الث

نى النقدي يخالف ما كان متداوال في التراث، حيث الداللة اْلعتادة. وبناء على ذلك، فإن هذا اْلنح

يعالج النّص الخارإ، كما يرى ريفاتير، وأن الخطوة العادية إلدراك الرسالة ومقاربتها من اْلتلقي، هي 

 .5الانطالق من الداخل إلى الخارإ

ا أسلوبيًّ 
ً
ا، وتزداد أهمية اْلتلقي عند "ريفاتير"، فيربط بين جماليات النص ومتلّقيه، ربط ا و فّنيًّ

، فيقول: "ال يكون النص أثًرا فنًيا، إال إذا فرض نفسه على  ها ُعرف الّنّصِ
ُ
ضمن مقصدّية يحتمل

، وعلى ذلك فنحن 6القارئ، واستثار وجوًبا رد الفعل، وضبط بشكل ما سلوك من يتولى فك رموزه"

ن  ِ
ّ
ٍل ماencodeur ' Lأمام مسن ك لهذا الّسنن، واٍع به، ومكّمِ

ّ
به من فراغاٍت، ولذلك نكون أمام  ، ومفك

 أنواع من القارئين:
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 " خِبر
ُ
عن وجود أحداث -عند "ريفاتير" -": وهو القارئ الذي يخبر L’informateurالقارئ اْل

راكيب 
ّ
ما اْلثيرات، أي الت

ّ
 ألاسلوبّي ليست الاستجاباُت، وإن

َ
أسلوبّيٍة في الّنّص، وما يهّم الباحث

 .1قارئ اْلخبر تسطير كّل ما يشّد انتباَهه....الّنصّية، حيث ُيطلب من ال

  راكيب، ونسيٌج نص يٌّ بنيوّي لثنائّيات متضاّدة
ّ
القارئ ألاعلى: هو قارئ استكشافي داخل عالم الت

" Le Lecteur Moyeمتَضّمَنٍة في الّنّص، وهو وسط حقيقّي بين قارئْين، "القارئ اْلتوّسط""

"، فالقارئ اْلتوّسط قارئ سطحّي، واْلتفّوق يخرإ بالّنّص  Le Sur Lecteurو"القارئ اْلتفّوق" "

ذي هو القارئ ألاعلى هو ألاحسن 
ّ
إلى معارفه، وثقافته الواسعة، ولذلك يكون الوسط ال

 وألاجمل.

وَن 
ُ
ؤّوِل.. يجُب أن تك

ُ
 اْل

َ
ُل على رأي "فولفغانغ إيزر"حيث يقول: "إّن ُمهّمة وعلى ذلك فالقارئ هو اْلؤّوِ

ُح اْلعاني الكامنِة في الّنّص، وينبغي أن ال يقتصر على معًنى واحد فقط، فمن الواضح أّن هَي تْوِضي

ُه 
ُ
ه هو ما يجعل

َ
اْلعنى الكامَن الكليَّ ال يمكُن أبًدا إنجاُزه من خالِل عملّية القراءة، ولكّن هذا ألامَر ذات

 إلى حّدِ أّن اْلرَء يجب عليه أن يتصّور اْلعنى ك
ً
ة نا آنئٍذ فقط ندرك تلك أكثَر جوهريَّ

ّ
، ألن

ُ
ش يٍء يحُدث

ُق في كّلِ حالٍة على حدٍة معًنى  حقَّ
ُ
ا سابًقا لتكوين اْلعنى، وحّتى لو كان اْلعنى اْل

ً
تي تكون شْرط

ّ
العوامَل ال

ٍة. وآلاَن بدأ  اُوتيَّ
َ
ُد منها بطريقٍة تذ

ُّ
أك ا، فإّن فعَل صياغِته ستكون له دائًما خصائُص يمكُن التَّ فرديًّ

كُل الّتقليديُّ للّتأويل، وهو قائٌم على البحث عن اْلعنى الوحيد بإرشاد القارِئ، وبالّتالي جنح إلى ال
ّ

ش

 في آٍن واحد... إّن هذا اْلعنى 
ُ

طها هذا الحدث
ّ

 للقارئ، ينش
ً
ا وتجربة

ً
تجاُهل طبيعة الّنّصِ بوصفه حدث

، ومع ذلَك 
ٌ
ة  جماليَّ

ٌ
ِم اْلرجعّيِ ال يمكُن أن تكوَن لُه طبيعة

َ
ه يحمُل إلى العال

ّ
، ألن

ً
صال

َ
فهو ش ْيٌء َجَماِليٌّ أ

ن موجوًدا ِمن قْبُل..."
ُ
 .  2شْيًئا لْم يك

 على أساس تنشيط للّنّص، 
ّ
ه يرى أّن فعل القراءة ليس يقوم إال

ّ
ق بـ "أمبرتو إيكو" فإن

ّ
وفي ما يتعل

حدسية في القراءة الخطية، وأّن ذلك يقتض ي  تشغيَل الكفاءة القرائّية، ومراقبة أمكنة التغرات ال

وبناء سلسلة اْلرجعيات اْلمكنة حسب شبكة العالقات العاملة اْلوجهة لحدس القارئ وتخميناته في 

 نسيُج 
ّ
حركة دائبة بين معطيات الكتابة، وإمكانيات القراءة، ولذلك يقول: "إذن فالّنّص إن هو إال

 
ُّ
ها، ومن يُبث

ُ
ُرجاٌت ينبغي ملؤ

ُ
ها بيضاَء، فضاءاٍت بيضاَء، وف

َ
، فيتُرك

ُ
مأل

ُ
ُرجاٌت( سوف ت

ُ
ُه يتكّهُن بأّنها )ف

تي 
ّ
( تحيا ِمن خالل قيمة اْلعنى الّزائدة ال

ً
 )أو مقتِصدة

ً
 كسولة

ً
ُل آلّية

ّ
لسببْين: ألاّوُل، وهو أّن الّنصَّ يمث
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غو وال يكتِسُب تعيي
ّ
 في يكون اْلتلّقي قد أدخلها إلى الّنّص؛ والحّق أّن الّنّص ال ُيوسم بالل

ّ
ناٍت الحقٍة إال

نتهُك فيه 
ُ
ذي ت

ّ
لقة، وذروة الاهتمام الّتعليمّي أو في حاٍل من الكْبت ، إلى الحّدِ ال

ْ
 الحذ

َ
حال بلوغه ذروة

، فإّن الّنّص بقدر ما يمض ي في وظيفته الّتعليمّية إلى وظيفته  مَّ
َ
، ومن ث

ُ
 اْلألوفة

ُ
القواعُد الّتحادِثّية

ُه يترُك للقار 
ّ
، بعاّمة، في أن يكون الّنّص الجمالّية، فإن

ُ
، حّتى لو غلبْت فيه الّرغبة

ُ
 الّتأويلّية

َ
ئ اْلبادرة

ه "
ُ
 أحدهم لكي يتحّقق عمل

َ
ُب إعانة

ّ
ا غالًبا ما يتطل حادّية كاٍف، أّن نصًّ

ُ
 وفق هامٍش من ألا

ً
ال  .1ُمؤوَّ

حادية للعمل ألادبي عند وبعد كّلِ هذا تكون نظرية الّتأويل أو القراءِة أو الّتلّقي قد تخطت النظرة ألا 

 أصبح العمل ألادبّي مسيرة إنتاجّية، تحتاإ في تفاعلها إلى جميع العناصر 
َ
ة مَّ

َ
هؤالء النقاد، ومن ث

ف"+ "الّنّص" + "القارئ"، 
ّ
من دون ذكر عناصر "ياكوبسون" في -اْلساهمة في إنتاإ النص، وهي "اْلؤل

 -نظرّية الّتواصل 
ُ
 العملّية إلابداعّية ألاساس.حيث تجّسد العناصر الثالثة

َ
ث

ّ
 ُمثل

فالسلطة هنا ليست سلطة القارئ على النص فقط، ولكن للنص أيًضا دور وسلطة يمارسها على 

ي في البحث   التأويل النص ّ
ُ
القارئ، إذ يمارس دوره في توجيه القارئ نحو القراءة اْلختارة. فتتحدد عملّية

ألاعلى، من منطلق الّتذاوِت، ومن منطلِق أّن كلَّ فهم اْلستمر عن شكل الفهم والاستيعاب ألامثل و

 يصحُّ القوُل أو يجوُز بتجاوز منهجّية العلوم 
َ
ّمة

َ
ساؤل وإلى تنشيط الفكر؛ ومن ث

ّ
 إلى الت

ً
يفتح طريقا

بيعّية، 
ّ
سلسل اْلنطقّي للوقائع الط

ّ
ها، ومراجعة مفهوم الت

ّ
بيعّية القائلة بامتالك الحقيقة كل

ّ
الط

ه بمقولة إلانسان اْلتلّقي الفاعل، وبمفهوم فهم إلانسان والكون، أْي باْلفهوم القائم  واستبدال ذلك
ّ
كل

لوكّي، قصد الوصول  بيعّي أو على اْلستوى السُّ
ّ
الالت" سواًء على اْلستوى الط على تحديد"العالمات/ الّدِ

الفهم بالقدرِة على  إلى ذلك إلادراك الذكّي العارف للقيم واْلعلومات، ومن ثم الخلوص إلى ارتباط

ر 
َ
ر آلاخ ابتة، أو اْلوضوعّية اْلتزّمتة.-مهما كان هذا آلاخر-تصوُّ

ّ
 وقبوله بعيًدا عن اْلعيارّية الّضيقِة الث

اهراتّية /الفينومينولوجيا ـ
ّ
ى نظرّية الّتأويل من الظ

ّ
، الّرامية إلى أّن Phenomenologyوبذلك تتغذ

ات واْلوضوَع،إلادراك يتّم بالّضرورة عن طريق تفاع
ّ
، هماالفصل بينب القاضية عادلةاْلوتجاوز  ل الذ

التي رسختها اْلناهج العلمية. فالتأويل محكوم بعملية استطالع الحقيقة السرية أو اْلعنى اْلختفي تلك 

وراء إلاشارات والتعبيرات اْلختلفة؛ "وحينما نتحدث عن تأويل الّنّص ألادبّي، فإننا نفترض أّن في معناه 

ٍة، وغير كافيٍة، وحّتى القراءاُت  من
َ
 غيَر مدَرك

َ
ساع والعمق أو الّتعّدد ما يجعُل القراءة الواحدة

ّ
الات

                                                           

عأمبرتو إيكو، -1
ّ
صوص الحكاية ـ، تر: أنطوان أبو زيد،القارئ في الحكاية ـ الت

ّ
أويلّي في الن

ّ
قافّي ) اضد الت

ّ
اْلركز الث

 .80- 89، ص ( 1338، 1العربّي، الّدار البيضاء، اْلغرب، ط

 



، إذ من اْلمكن أن يتخذ القارئ، أو القارئون أدوار اْلفّسرين في مقابلة ال تنتهي بحيث يظلون 1اْلتعددة"

بكة الّداخلّية للّنّص، وهو ما يمكن 
ّ

، منغمسين في استكناه الش
ُ
غة

ُّ
ُده الل ذي تحّدِ

ّ
م ال

َ
قه ضمن العال تحقُّ

ل في تشكيل الّنّص، حيث 
ّ
ذين هو منهم، بْل إّن إلادراك يتدخ

ّ
ويربطه بالعالم اْلتحّرك، وبالّناس ال

ات واْلوضوع، وتصيران في بوتقة واحدة ـ على رأي صاحب كوجيتو الجسد 
ّ
تتالش ى ثنائّية الذ

 .2"ميرلوبونتي"

ه يجد
ّ
 فإن

َ
ا، "سيبدو في صورة من يسعى لتجذير ومن ثّمة ر القوُل إّن هناك  منعرًجا هرمينوطيقيًّ

ه تجاذب بين حقلين كبيرين في تاريخ الفلسفة، إذ 
ّ
برنامج الفينومينولوجيا وتعميق نظرتها، ولذلك فإن

ة أّن يمكن القول بأنه منعرإ هيرمينوطيقّي للفينومينولوجيا، ومنعرٌإ فينومينولوجّي للهيرمينوطيقا، ل
ّ
عل

ٍل التصور الّتأسيسوي للفلسفة يمكُننا أن نجده عند هوسرل، ال 
ُ
هذا اْلنعرإ قد ُوِضع موضَع تساؤ

ًرا في التجربة الهرمينوطيقية للغة. لكن من 
ُّ
ه اكتشف تصورا أكثر أصالة، وأكثر تجذ

ّ
 ألن

ّ
لش يء إال

ان تمهيٌد له من ِقَبل "هوسرل"؟، الصعوبة بمكان موقعة هذا اْلنعرإ في تاريخ الفينومينولوجيا، فهل ك

ر ُيعَزى لكّلٍ من "غادامير" "
ّ
راُه يتعلق بتوّجه متأخ

ُ
 مع "هيدغر"؟ أم ت

ّ
" و "ريكور" Gadamerولم ُينجز إال

"Ricoeur ؟ ذلك أنه ال "هوسرل" وال "هيدغر" تحدثا بشكل مباشر عن "منعرإ هرمينوطيقي"، بل إّن"

يرا إلى ذلك إال في محاوالت ذات طابع استعادي ماضوي ألفت في "غادامير" و"ريكور" نفسيهما لم يش

 .3مجملها بعد أن أنهيا إنجاز مؤلفاتهما الهرمينوطيقية ألاساسّية

ذي يتوافق مع منعرإ قائم في فكر "هيدغر"، هو اْلنعرإ ألالسِنيُّ القائم في 
ّ
ه اْلنعرإ ال

ّ
ولكن لنقل إن

فهم اْلنعرإ الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا، خالل  ، وهكذا يمكُن 4الفلسفة ألانجلو سكسونّية

ا لكل فكر، من منطلٍق غاداميرّيٍ يسير وفقه  ا أساسيًّ
ً
رها شْرط ا من تصوُّ

ً
اكتشاف نسيج اللغة، انطالق

غة، حيث تصيُر موضع تساؤل، 
ّ
ٍ متواز ووضعه لذلك الّتصّور ألاداتي أو النومينالي )الاسمي( لل

ّ
في خط

فت عبر تاريخ الفلسفة فالكلمات بالنسبة لهذا التصور ألاداتي ما هي إال تعييناٌت والذي تميز بحضور ال 

 ألامر لغة. 
َ
يلجأ إليها العقل إذا ما قّرر إلافصاح عن أفكاره، أو أراد إلابالغ بها، فلكأّن الّتفكير يتّم بداية

                                                           
ّص ألادبّي وإشكالّية القراءة والتأويلـ محّمد خرماش ،  1

ّ
 .24، ص الن

ارونّي انظر: ميرلوبونتي، -2 
ّ

و ما  10، ص ( 1363منشأة اْلعارف، الاسكندرّية، مصر، )، العين و العقل،تر: حبيب الش

 بعدها. 
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ّ
 د راسل" و "فتجنشتين".نشير هنا إلى الّتّيار الّتحليلّي ال



سبة إلى الفكر، وبهذا اْلعنى يظهر أمُر اللغة كأّنها عنصٌر ثانويٌّ ، إن لم نقل عنصر الت
ّ
باس خطيًرا بالن

غة
ُّ
ذي يشبُه ما يسّميه "غادامير" نسياَن الل

ّ
 .1إلى الحّد ال

ى وحيٍد ألّيٍ فينومينولوجيا هرمينوطيقية
ً
ُر ُمعط

ّ
 توف

ّ
وهو أن تعمل على  وليس ينبغي بعد ذلك إال

 تقوُم معها بتجريد "ألانا" من دْور الذات الذي كانت تمارسه، بوجود 
ُ

تجذير فكرة القصدية حيث

اْلآل، ومّما سبق يتضح أّن اْلتلّقي قد  ىحول معًنى متأّبٍ على الوصول إل دازايٍن متناٍه يحاول الالتفاف

ارح و اْلفّسر، وارتفعت بذلك مسؤوليّ 
ّ

اته حيال العملية الّتأويلّية للّنّص، إذ لم يعد انتقل من دور الش

ه مجّرَد تلميع للّنّص وإظهار لبريقه، وإزالة ْلا به من غموض، بل تعّداه إلى البحث عن الّدالالت 
ُ
عمل

اهرة والخفّية بوضع )فهم/ داللة(، ما دمنا مع مفهوم "الانفتاح" ومفهوم 
ّ
اْلمكنة، وتفتيق للعالمات الظ

 " ومفهوم "ألاثر اْلفتوح"."البناء الغائب
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