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IV - التأويل عند المحدثين:  

التأويل عند احملدثني على مجلة من الوسائط، يتعني معها مفهوم التأويل وآلياته مبا ال ينفي  يقوم

واهتمامات املؤول وال وعي ، والنص )situation( اخلالف بينهم كما اختلف القدامى؛ فتجاذبه املقام

ل التأويل واملؤول قطبا نظريا لقطب النص املبدع، بل وحىت تفاعل األثر النصي واملنهج، ليشك

  .واملؤلف

 :وسائط التأويل - أ

    :المقام/النص أو النص/المقام :جدلية القصد -  1

  قــــائم علــــى أســــاس ثنائيــــة اجلمعــــي ) code(الوضــــع اللغــــوي و  )Message(إن جــــدل الرســــالة 

والوضع ال موجه . معيناوالفردي؛ ألن الرسالة قصدية يتم توجيهها من قبل شخص وهو يعين �ا شيئا 

ــــــــه وال مرســــــــل  ــــــــه)destinateur(ل ــــــــزم للجماعــــــــة الناطقــــــــة ب    ،)1(، وال يهــــــــدف إىل قصــــــــد، فهــــــــو مل

األداء الـــذي تنـــدرج حتتـــه أنظمـــة خاصـــة أساســـها الفعـــل أو  )Système(و الكـــل يســـريه النظـــام العـــام

حدها داخـل أي أن الكلمة لو )  Paul Ricœur(وعليه؛ جيزم بول ريكور ). Performance( الفردي

  نظــام ال معــىن هلــا يف ذا�ــا، وإمنــا تســتمد معناهــا مــن الوحــدات أو الكلمــات ا�ــاورة هلــا يف املوقــف 

وهـو إصـرار فيـه توجيـه مهـم؛ ذلـك أن . مصرا علـى املوقـف الـذي يصـرف املعـاين إليـه  )2(الذي ترد فيه 

هنـا علـى مقـام ُيصـَنع فيـه الـنص، ويتأسـس اخلـالف . املعىن الكلي يعني فيـه، وال يعـني يف داخـل الـنص

دعامتـــا التأويـــل؛ ألن محـــل املـــدلول بوصـــفه قيمـــه اختالفيـــه  أ�مـــاونـــص يصـــنع مقامـــه بنفســـه، ويبـــدو 

)Valeur variable (يف النظـام املعجمـي)3( )Système lexical ( علـى مـراد مقصـود اعتمـادا علـى

وقـد يكـون علـى خـالف . ل أو الشـاهداملقام حييل على الرتجيح مـن حيـث االختيـار القـائم علـى الـدلي

، فيقـــول الـــنص عندئـــذ أكثـــر ممـــا يقولـــه )connotation(ذلـــك عنـــد اعتمـــاد الـــدال بإحياءاتـــه وإمياءاتـــه 

  .صاحبه

                                                 
ء، المغرب، الدار البیضا/سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان: تر: فائض المعنىو نظریة التأویل، الخطاب: ینظر بول ریكور - 1

  .26، ص 2003، 1ط
نظری���ة األدب ف���ي الق���رن ): Newton(نی���وتن .م.ك: ینظ���رو .ب���دل المق���ام) contexte(ھ���و یس���تعمل لف���ظ س���یاق و. 29ینظ���ر الس���ابق، ص  - 2

ع�ن ف�ي حدیث�ھ . 186، ص 1996، 1ع، ط. م. االجتماعی�ة، جو البح�وث اإلنس�انیةو عیسى علي العاكوب، عین للدراسات/، تر، د]1[العشرین
  .یر خاص عن ذلك القانونعبعالقة السیمیاء بالقانون العام، فكل ممارسة اجتماعیة ھي ت

   .30السابق، ص : بول ریكور: ینظر - 3
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ومعـىن النطـق تلفظـا    ) énonciateur(هـذا األسـاس إىل معـىن النـاطق علـى لقـد صـار األمـر 

  من مسائل إعادة بناء السـياق األصـلي،  وما يتعلق �ما) énoncé(أو ملفوظا ) énonciation(كان 

  .و تركه، واجلمع بينهما

فأما املسألة األوىل، فإن معىن الناطق مقصود لذاته، ومعىن النطق مقصود لغريه بوصفه فائضا 

، مما جيعل )2(، والكل ال يتعدى الكتابة بوصفها انفعاال وجدال بني الواقع واخليـال ضـرورة)1(عن املعىن

تعمَّد املخاطب اختيارها يف تركيب يكون دليال على كل معىن ظاهر أو  )3(أفكارًا ومعاينالعالمة تشع 

بل هي ال تقول شيئا إال إذا كانت هناك استجابة من جانب شخص يتلقى ما تريد أن تقوله، . خفي

  .)4(مبا يبيح تعدد التفاسري وفق شرط أساسي للفهم هو الشك

ستجابة واحدة بناًء على سياق معطى، كما ميكنها أن ومنه، فكل عالمة قابلة للظهور يف ا

تكون قابلة للظهور يف واحدة من االستجابات املمكنة، وهي استجابات ميكن أن تتوفر لدى مؤول 

واحد أو عدة مؤولني، على أن االستجابة الواحدة عند الواحد منهم هي إمكانية واحدة يف مقابل 

  .عدد من االستجابات عند الكل احملتمل

النطـق، مبـا يتـيح االنتقـال  عـىنمرتبطـة مبفإ�ـا  )5(ومهما كانت الكتابة بوصـفها موضـوعا للتأويـل

مث يتعـداه إىل  )7()معنـى النطـق إلـى معنـى النـاطق(فيشـري  )6(من لسانيات الوضع إىل لسانيات الرسالة

م، إال أن ريكــــــــور حيجــــــــب تعــــــــدد املعــــــــاين ويكتفــــــــي بــــــــاملعىن الواحــــــــد الــــــــذي يفرضــــــــه املقــــــــا. غــــــــريه

وهــو بــذلك ال ينفــي كينونــة التعــدد . )8()االســتقطاب فــي أقــل عــدد ممكــن مــن التــأويالت(فيــتقلص

رغم االلتزام باملقام وحدوده؛ ألن للمؤول اهتماماته اليت يتقيد �ا، وهو يعمل التأويل يف خطاب يقـوم 

تني معـــا جيـــب ويف احلـــال. علـــى عالمـــات لغويـــة تبـــيح تـــأويالت ختضـــع ملقـــام يعلوهـــا، أو تصـــنعه بـــذا�ا

  . أو على األقل توقعه )9()في موقف الخطاب األصيل...التعرف على قصد الكاتب(

ومعىن . إن معىن الناطق يستلزم قصدية منه، يضمنها التحليل كما يضمن ما تؤديه من معىن

  .النطق قراءة يف بنية اخلطاب، تنشئ االحتماالت مث ترّجح بعضها اختيارا وتأّوال، و�مش الباقي

                                                 
  .23، صعلماء المسلمینمن منظور التأویل : سبقت تسمیتھ بالمعنى اإلضافي في ھذا البحث، ینظر  -1

  .68ص ،  2001- 2000دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،لمعنىإشكالیات او فلسفة القراءة: حبیب مونسي: ینظر - 2
  300ص  ،السابق: ینظر - 3
  .195، ص ]1[األدب في القرن العشرین یةنظر: نیوتن.م.ك: ینظر - 4
  .111السابق، ص : ینظر - 5
  .37نظریة التأویل، ص : ینظر بول ریكور - 6
محمد برادة وحسان بورقیة، عین للدراسات : ، تر)من النص إلى الفعل أبحاث التأویل: (خروھو ما أشار لھ في كتابھ اآل .40السابق، ص  - 7

  ).التأویل ھو تملكنا في الحال قصد النص: (، في قولھ120، ص2001، 1والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة، ط
  .45ص ، نظریة التأویل: بول ریكور - 8
  .53، ص السابق - 9
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  )1()ة، وإنمــا هــي قصــدية الصــور النصــيةمــكلتليســت قصــدية الــذات الم(ن القصــدية هنــاإ

. )2()بالبحـث عـن سـياق ثقـافي لإلرسـالية األصـلية(وما تثريه يف ذات املؤول من ختييل وتوقـع، يـرتبط

يف مقابــــل  )3()جدليــــة قصــــد القــــارئ وقصــــدية الــــنص(غــــري أن اإلشــــكال املنهجــــي يكمــــن يف قيــــام 

 ،)Subjectivité(، لقيـام املعاجلـة التفسـريية علـى أسـاس الذاتيـة )4()وقصدية النصقصدية المؤلف (

التفسـير هـو  عند المؤلف، يكون العمل األدبي استجابة لتجربـة حياتـه أمـا عنـد القـارئ، فـإن(إذ 

واحلاصـــل أن يتفـــق قصـــد املبـــدع أو خيتلـــف عـــن قصـــد الـــنص، وفهـــم . )5()جابة لتجربـــة قراءتـــهاالســـت

ل قــد يتفــق مــع قصــد املبــدع وقصــد الــنص، وقــد خيتلــف عــن قصــدمها، وقــد يوافــق قصــد املــؤو /القــارئ

وللحـد مـن تعـدد املـدلوالت وتضـييق اتسـاعها . وكلهـا احتمـاالت ممكنـة نظريـا. أحدمها وخيالف اآلخـر

الـذي يـروم (تعيينـا للتأويـل الصـحيح  )6()د إلى إعادة المعنـى السـابق للـنص بشـروطه الخاصـةعمَ يُ (

، وهــو مــا حيصــل بإعــادة بنــاء الســياق األصــلي علــى حنــو ميكــن فيــه )7()لمقاصــد األصــليةاإلمســاك با

؛ ألن الـنص أُبـدع نتيجـًة لقصـدية إنسـانية تسـتوجب إعـادة )8()فهم كلمات الـنص علـى نحـو دقيـق(

، ليــتم يف ضــوئها فهــم العالمــات اللغويــة، ممــا حــوَّل البحــث يف )9()ة تصــل إلــى أيــدينانــبأيــة بيّ (بنائهــا 

املقام حبثا مستقال بذاته قرينة كانت تلك البينة أو شاهدا يصرف مدلوالت /ّينة احملددة ملعامل السياقالب

ـــة (الـــدوال إىل مركـــزه بوصـــفه معـــىن عامـــا مقصـــودا، ويـــرتبط فهـــم املوقـــف وامللفـــوظ  بالنزعـــة البراغماتي

  . )11(مع احرتام اخللفية الثقافية واللسانية للخطاب )10()النفعية

هذا التوجه التمركز حول املعىن، وهو من جهة اإلمكانية قابل للكينونة غري أن  نظريا حيقق

  : األمر ال خيلو من مشاكل

                                                 
  .279الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص  تحوالت: دانيیحمید لحم - 1
، 1الدار البیضاء، المغرب، ط/سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان: ، ترالتفكیكیةو التأویل بین السیمیائیات: امبیرتو إیكو -  2

  .46، ص 2000
  .79السابق، ص  - 3
  92نفسھ، ص  - 4
نظریة : ینظر).وھي تأویالت ذاتیة: (في ھذا الكالم تجانس مع كالم إبش وفوكیما .245، ص ]1[شریننظریة األدب في القرن الع: نیوتن.م.ك -  5

  .30، ص1996محمد العمري، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء ، المغرب، : ، تر]2[األدب في القرن العشرین
  201، ص ]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 6
  .23التفكیكیة، ص و اتلتأویل بین السیمیائیا: امبیرتو إیكو - 7
  .107ص  ،]1[ السابق :م نیوتن.ك - 8
  .108، ص ]1[ نفسھ - 9
  .284فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح -10
، معاصرصول في الفكر الغربي التفكیكات، فو تأویالت: محمد شوقي الزین: ینظرو .87ص والتفكیكیة، اتالتأویل بین السیمیائی: رتو إیكوامبی -11

  .37 ، ص2002، 1الدار البیضاء، المغرب، ط/ المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان
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ثابتـة، ال يعـود السـياق الـذي ...بينما تبقى كلمات النص المكتوبة فـي الماضـي( : األول

شــــكل ومــــا حيصـــل منــــه ال يتعـــدى املشــــا�ة الــــيت قـــد ال تــــتم بال. )1()أنـــتج تلــــك الكلمــــات موجــــودا

  .املناسب، فال حيصل املراد

وأن المشـــكلة التأويليـــة لـــم تثرهـــا ...فهـــم النصـــوص...إن مهمـــة علـــم التفســـير( :الثـــاني

ألن الكلمـة املنطوقـة ـ ؛ )2(..)الكلمات وحدها، بل إن التلفظ الشفوي أيضا عرض مشـكلة الفهـم

درجــة ]و[، تنبــرة الصــو ]و[ تفســر نفســها إلــى حــد مــذهل بطريقــة الــتكلم(يضــيف نيــوتن ـكمــا 

والكلمـة املكتوبـة تفقـد كـل هـذه املقومـات الـيت تيسـر  )3()وكـذا بـالظروف التـي تنطـق فيهـا...السرعة

  .فهمها وتأويلها

تعيني القصد ليس اكتشافا، بل هو إنشاء لقالب تفسريي تأويلي، ال ينفك عن  : الثالث

؛ فإنه غري منزه عن الوصف )Reproduction()4(وإن بدا يف شكل إعادة إنتاج. مشاركة ملعىن حاضر

  .، وهو خاضع ملناهج الزمن احلاضر يف حبث املعىن وحتديده)5(الوصف باخلاطئ 

ـــــع ـــــ(عـــــن دريـــــدا بـــــأن  ينقـــــل إيكـــــو: الراب ـــــ...صـالن ـــــتج سلســـــلة مـــــن االحتمـــــاالت آل ة تن

ال تقــوى أي قــراءة علــى اإلملــام بكــل نواحيــه  )7()الــنص كــون مفتــوح(، مث يوافقــه يف أن)6()الالمتناهيــة

  .؛ فكل تأويل تسبقه وتعقبه تأويالت وال بد أن يكون فيها اختالف)8(ه الشاملومعنا

رغم التوجه السياقي والتارخيي، يبقى التأويل نسبيا ال حيقق فهما يوازي القصد  :الخامس

وهو احلاصل مع الدائرة التأويلية اليت ال تستبعد أبدا اهتمامات املؤول؛ فالوضع التارخيي . ويساويه

قصد السابق يف زمن اإلنتاج الذي يستدعي فهما زمن التأويل، وال ينفصالن عن اهتمام يساير ال

وهو ما جعل ـ حبثا عن تأويل ) Heidegger(وهايدجر ) Gadamer(املؤول، كما يتعني عند غدامر 

                                                 
 Jonathan Culler : Défense de la surinterprétation, in: وینظر .107، ص]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك  -1

Interprétation et surinterprétation , ouv. collectif, éd P U F , 1996, p112.     
  .بما یزكي التغیر والتحول السیاقي والداللي ).ھناك دائما إمكانات سیاقیة جدیدة یمكن إضافتھا إلى ما سبق (: وفیھا

  .110، ص ]1[ نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 2
  .111، ص ]1[السابق - 3
  .110، ص ]1[نفسھ - 4
  .62ویؤكده في ص  43- 42ص  التفكیكیة،و اتالتأویل بین السیمیائی: مبیرتو إیكوینظر او ،195، ص ]1[نفسھ - 5
 L’écriture et la :في) Jacques Derrida( ولعلھ یشیر إلى قول دریدا. 124التفكیكیة، ص و اتالتأویل بین السیمیائی: امبیرتو إیكو - 6

différence, éd Seuil, 1967, p.411 النص بؤرة ثابتة بل یعد وظیفة، أي ما یشبھ الالموقع الذي تستبدل ال یشكل : (إذ یقول فیھا
یفتح المجال واسعا أمام اللعبة الالنھائیة (إلى غیاب المدلول النھائي الذي  -وفي نفس الصفحة-مشیرا) داخلھ العالمات المواقع فیما بینھا

  ). للداللة
  .42ص  التفكیكیة ،و اتالتأویل بین السیمیائی: یرتو إیكوامب - 7
  .191تفكیكات، ص و تأویالت: ینظر محمد شوقي الزین - 8
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يعتمدان بناء السياق األصلي ) Delthy(ودلثي  )Scheleirmacher(أكثر موضوعية ـ شاليرماخر 

  .)1(بعاد اهتمامات املؤولللنص واست

 modèle(كـل منجـز نصـي أو انفعــال مـن جهـة النـاطق علـى منـوذج تشــفري   يقـوم: السـادس

d’encodage(  يف مقابـل منـوذج تأويـل)modèle d’interprétation(  مـن جهـة املـؤول)ويكـون  )2

  .ما ال ُجيَزم بتعيينهليتحّقق بني القصد والفهم شكل من التوافق، وهو  )3(املعىن بني النموذجني وسيطا

  .بتعيينه

تسببت هذه املشاكل يف ضمور نسيب للتوجه السياقي يف التأويل، وطفا إىل السطح التوجه 

  .النصي القائم على معىن النطق، وهي املسألة الثانية

النص أو الخطاب كبديل عن اإلنسان أو التمثل أو المدلول ال يحيل إلى شيء (إن 

ويحيل دوما إلى نفسه في سيرورة ال )) الذاتية تهرجعيم((ا بذلك قآخر سوى إلى ذاته محق

يستمد إشعاعه من (ليكتسب من وجوده الذايت التأويالت املمكنة وغري احملدودة؛ إذ  )4()نهائية

  مادته، 

ومن بنيته الشكلية ومن األجواء الرمزية التي تتحرك فيها عالماته، وليس له خارج هذا اإلطار 

بل  ،زيادةو  فإن معىن النطق حيوي معىن الناطق ؛عليهو . )5()ة داللتهأي مرجعية تشده وتحدد وجه

ل عن كل العوامل المحتملة، ويفهم في فكريته الكاملة، فصَ يُ (ع مقامه بذاته بعد أن النص يصن

  .)6()...التي فيها وحدها يمتلك فعاليته

بالنطق إال أن ومهما يكن من أمر فإن القصد ال ميكن التغاضي عنه سواء تعلق بالناطق أو 

النطق ميكنه احتواء معىن الناطق قصدا، ولذلك فإن اعتماد قصدية النص أساسا للتأويل قد يعطيه 

إىل الغائب ) النطق(مصداقية ويضفي عليه صبغة الشرعية من حيث الفهم الذي يتدرج من احلاضر 

  .، وقد يصنع لنفسه مقاما يفهم يف ضوئه القصد وينتهي إليه املراد)الناطق(

                                                 
   . 108-107، ص ]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 1

2- C.K.ORECCHIONI: l’énonciation, de la subjectivité dans le langage, Librairie Armond Colin, Paris, 
Fance, 1980,p: 19. 

  .109، ص ]1[ریة األدب في القرن العشریننظ: نیوتن.م.ك - 3
  .182تفكیكات، ص و تأویالت: محمد شوقي الزین - 4
  .315فلسفة القراءة، ص : سيیب موبح - 5
  .111، ص ]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 6
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وقد يتعذر يف كثري من األحيان تعيني القصد األصلي لعدم تعيني املقام األول الذي حصل 

فيه امللفوظ، وإن تعّني يضيق معه املعىن ويتحّدد، لكن اإلشكال يف األسس والطرق املعتمدة يف إعادة 

  بناء املقام األصلي ؟

لقصد األصلي يكون يف إن اعتماد الوضع التارخيي أو النفسي قالبا عاما يندرج ضمنه ا 

أغلب األحيان شكا، أو معرفة ال تتعدى النسبية اليت تتيح إمكانية ما، يُعتَقد أ�ا أساس االنفعال 

  وإن كان وضعا تارخييا -ناحيا إىل الدقة؛ فإنه ) شكا/معرفة(ومهما كان هذا التعيني . األصلي

  حقيقة،  كونه قصدا وقع فيه امللفوظهو جمرد احتمال يرتاوح بني   - أو نفسيا على احلقيقة الثابتة

  . وبني كونه ما يعتقد أنه القصد الذي اندرج فيه امللفوظ

يتعني يف القصد االتكاء على دليل قوي ينتفي معه الشك، وحتصل معه املعرفة املطلقة بكون 

  الدليل ال بد أن يكون هذا و ما مت تعيينه هو املقام األصلي فعال، وهو ما يتعذر يف أغلب األحيان، 

املوقف بثبات /ـ إن وجد ـ مرافقا للنص متصال به، قد عينه صاحب النص أو عينه من شهد املقام

وثقة، وهو بذلك نص مصاحب يرافق النص األديب يف كينونته، فإن ُفصل عنه حتّول النظر إىل الشك 

  .زمن التأويلوالنسبية يف تعيني مجلة املعاين اليت يتجاذ�ا النطق والناطق، وكالمها كتابة 

  يفرتض أن يكون املخاطب على قدر من البيان ييّسر على املخاَطب فهم اخلطاب، 

ويفرتض بعد انقضاء املوقف أن يرتافق الفهم واخلطاب كما ترافقا يف البدء، لئال حتّول بعد التلفظ إىل 

  .لزمنإن اإلشكال يتفاقم كلما تقادم اخلطاب مع ا. ملفوظ، يسقط معه الفهم لغياب القصد

  إن احلادثة ـ مهما كانت طبيعتها ـ تفقد وقعها يف عالقتها مع اخلطاب زمن التلفظ 

وتعيينها ال يعين بالضرورة أن حيقق ما حققته مع املخاطب واملخاطب يف زمنها األصلي رغم املشا�ة، 

  فقد أصبحت حدثا تارخييا يرتدد مشا�ة ال حقيقة عينية، فيفقد اخلطاب توازن القصد 

لفهم وينتفي التساوي بينهما ليصري القصد أضيق من الفهم، ويتعذر مع ذلك اعتماد القصد وا

  .األصلي لتعذر إقامته كما قام بنفسه زمن اخلطاب األصلي

  بل إ�ا . إن حماولة إقامة القصد األصلي هي مقاربة يف حد ذا�ا ال تسلم حبال من اخلطأ

  . ّني سلفا يتم صرف اخلطاب إليه بربطه بقصد ماـ إن جنحت ـ غشاء يراد به احتواء معىن مع

ويلزم من هذا الوضع أن يكون املعىن يف املقام ال يف النص، وما النص حينئذ إال شاهد على وضع 

معنوي ما، وهو ما ال يستقيم يف واقع النص؛ إذ هو قادر على أن يعّني مقاما له يُفّعل حركة معاكسة 

ات املتاحة، فيتعّني حينئذ يف النص املنفرد املعىن واملقام أي قصد بوصفه إمكانية من مجلة اإلمكاني
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وال مناص من التأويل يف كل ما أشعَّ وبدا مدارا خصبا حيصل به ومعه الفهم . الناطق وقصد النطق

  .واالستيعاب

وأحسب أن مدار التأويل هو . إال بالرتكيب بني املتناقضني)) الصراع((وجدال، ال حيسم هذا 

دون غريه، فيه كل ما حيتاجه املؤول، ومنه يستمد املعىن ومنه يستمد املقام، فإذا ربطه حبادثة اخلطاب 

خارج نصه أغلب الظن فيها أ�ا علة االنفعال األصلي، استأنس التأويل إىل رافد من روافد اإلقناع 

  التأويلي خاصة إذا حقق مبدأ االتساق الذي يضفي عليه طابع القبول عند املؤول 

وإمنا يكون ذلك ممكنا ألن اخلطاب يتحول بفعل وجوده املادي خماطبا . عند غريه من املتلقنيو 

وهو بذلك يقول ما فيه حمتويا . جديدا، ينمي رسالته اخلاصة ـ وإن تشعبت ـ إىل املؤول بوصفه خماطَبا

ا محرومة  ا ال يعني بالضرورة أنهمرجعه...في غياب مؤلفها و(قصد قائله داخل قصده؛ فالعالمة 

  .)2(يف ظل استقالل اخلطاب بوجود عامل جديد )1()ليا من مدلول مباشرك

قيود الزمان والكلمة (متجاوزا ) Indétermination(يقوم هذا التوجه على الالحتديد 

إن الالحتديد . )3()أخرى عوالمالخلفيات فرصة دخول و المكتوبة وإعطاء الناس من كل العصور 

يب دون غريه من النصوص واخلطابات األخرى، تصنعه فجوات ميكن أن متأل خاصية مميزة للنص األد

  : بالطرق الثالث السابقة

  سيطرة قصد المؤلف
  نص أدبي 

  ال تأويل

  إهمال قصد المؤلف 

  لصالح قصدية النص 

  النص مغلق بعالم من العالقات 

  تأويل متعلق ببنية النص 
  الالتحديد

  

  فجوات

  وجود مادي
  واسع، صناعة تأويل 

  المقاصد والمعاني

  

مع األول، ال يساوي . املؤلف واخلطاب واملؤول: لقد ارتبط التأويل بثالثة عناصر أساسية

ومع الثاين . النص إال معىن عّينه هو بنفسه ال ينبغي للمؤول أن يفهم غريه وال للنص أن يقول سواه

                                                 
  124التفكیكیة، ص و اتالتأویل بین السیمیائی: امبیرتو إیكو - 1
قد  ةة المدلول، الذي یمارس ھیمنبحار إلىالدال  ةالخروج من ھیمن(عنده و ،200إشكالیات المعنى، ص و ة القراءةفلسف: یب مونسيبح -  2

ونحو ھذا عند فان دیك في نظریة األدب في القرن  .االنفتاحو مثبتا التعدد. 201ص ) فعل التأویل یصعب في كثیر من األحیان تجاوزھا إال ب
  .ھ بالعالم الممكنفیما یسمی 57، ص]2[العشرین 

بنى علیھ و الالتحدید مصطلح تحدث عنھ بإسھاب البولندي رومان انغاردن،. 242، ص ]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك -  3
  .نظریة التلقي لماناأل
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  . يت تكّونه وتصرفه إىل معىن مايتعلق التأويل ببنيته داخل مجلة العالقات ال]اخلطاب[

  تتحّول كل املفاهيم، ] املؤول[ومع الثالث . وتؤدي موضوعية اللغة دور املوّجه إىل ذلك املعىن

             .)1()املؤول(إذ يتعّني عنده املعىن بناًء على معطيات اخلطاب واهتماماته 
  

  

  

  

  

  

قوم عليه القصد الثاين بوصفه معادال من هذا املخطط يتعني انتفاء املوقف املماثل الذي ي

للقصد األول، كما ميكن أن جند له يف الواقع ما يسد ثغراته، بفعل التجربة الذاتية للمؤول يف مقابل 

مبا يتناسب والتوجه  )3(وقد متَّ التعامل مع اخلطاب األديب. )2(ما يثريه فيه اخلطاب من استجابات

اكتفى بالنص وحده، وصار العمل الفين داال على  (R. Barthes)  املنهجي للناقد؛  فروالند بارت

، فجمع بني النص وبني شيء من قصدية املؤلف حبكم (M.Riffaterre)وأما ميشال ريفاتري . مدلول

وراح هانس . إىل قصد النص وقصد مؤلفه  (Emberto Eco)لينحو امبريتو إيكو. توجهه األسلويب

. فاق القراءة املمزوجة حبضور تارخيي مع مقصدية املؤلفإىل استقصاء آ (H.P.Jaus)برت ياوس 

. بإنشاء نص بديل عن النص األصلي والقارئ معا (W.Iser) القراءة عند فولفانغ إيزر وتتعّني 

فاكتفى بعضهم بالنص وزاوجه بعضهم بغريه إلمكانية أن يكون الزائد على النص مساعدا على جودة 

  .القراءة ودقّتها

املؤول مع اخلطاب بوصفه مزجيا من الوعي والالوعي، وما تثريه اللغة يف  وميكن أن يتعامل

وهو . املؤول، فيعمل كل معارفه واهتماماته قصد حتصيل فهم يتناسب مع طبيعة اخلطاب األديب

  .الوسيط الثاين

  

                                                 
، 1قافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالمركز الث ،تولید الداللة، تغییر عاداتنا في قراءة النص األدبيو القراءة: دانيیحمید لحم: ینظر -  1

  .80، ص 2003
  .239، ص ]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 2
  .81تولید الداللة، ص و القراءة: ینظر - 3

 ديد الالتح

يوازي التجربة  ال موقف مماثل
 الشخصية للمؤول

ملء فجوات الالتحديد 
بإحالة الخطاب إلى 

 عوامل واقعية
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   :الوعي المبدعو  اهتمامات المؤول-2

تجاه تفسير  ىيتركهم حيار رسالة واضحة يريد تبليغها للقراء، وهذا ما (ليس للكاتب 

 أعماله، ويورطهم في اختيار ما يرونه مناسبا من دالالت يقترحونها بأنفسهم لبلوغ ما قد يسمونه

ام المعرفة لما تجشم عناء تمألنه لو كان قادرا على معرفة إحساسه (وذلك . )1()فهما ألعماله

  .)2()الكتابة الشعرية

قائم على تأثري الالوعي يف االنفعال الشعري، حىت يصل إن اعتماد ضبابية الرسالة عند املبدع 

األمر إىل عدم معرفة مصابه، فتكون الكتابة حماولة منه لوصف احلال وإبراز املشاعر غري أن احلاصل 

أنه يعجز عن أداء حييط بإحساسه، فيعيّنه يف ذاته ولغته الشعرية، رغم تعدد االنفعال ووحدة 

م أن يتضافر وعي املبدع وال وعيه يف كل حماوالته قصد تعيني حال ويلزم من هذا الكال. املوضوع

يعجز املبدع نفسه عن تشخيصها رغم أنه أمر خمصوص به؛ إذ هو تكرار مع تغيري القوالب 

وإن كانت تنحو إىل اإليهام، أل�ا حترم املؤول اجلزم . )3(واألساليب، حيمل نفس اهلوية الداللية

  .ل على أساس أغلب الظنبصحتها، وتفرض عليه التأوي

  يف تركيب عناصر املوضوع واالستفادة من الذكريات ) conscience(يكمن الوعي 

وهو ما يتطلب وجود خطاطة مسبقة يتفاعل وفقها املبدع يف انفعاالته املتكررة . )4(والرصيد اللغوي

إنه اإلحساس . ناسبدون أن حيس بالرضى وال باالقتناع من أنه أدرك ما يريد وعّرب عنه التعبري امل

ويحثها على أن تظل دائمة البحث عن األنا (الذي يالزم الذات ) manque(بالفقدان أو النقص 

يتخذ من الفن مسلك العالج الواقعي الذي يتيح للفرد التحرر من قبضة (، ولذلك )5()المفتقدة

  .)6()العالم الخارجي

فيا، لتحّقق الرغبات املكبوتة إشباعها ويكمن الالوعي يف الرموز والصور اليت تعطي معىن خ  

يؤكد حبيب . )8(مبا حيّول االنفعال الشعري من موقع معرفة إىل مادة ألجل املعرفة )7(اللغوي اخلاص

                                                 
  .277تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص : حمید لحمیداني - 1
  .276السابق، ص  - 2
  .35ل، ص نظریة التأوی: بول ریكور - 3
  .272تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص : حمید لحمیداني - 4
  Lacan. Jمعتمدا على جاك الكان . 273السابق، ص  - 5
  .272فلسفة القراءة ، ص : یب مونسيبح - 6
  .273، ص السابق - 7

التحلی��ل و حی��اتي(، ف��ي كتاب��ھ )Freud(م لفروی��د ھ��و ینس��ب الك��الو .272ص  ت الخط��اب النق��دي العرب��ي المعاص��ر،تح��وال: حمی��د الحمی��داني  8
ص��راع (ن��اقش قض��یة  ال��وعي وع��دم ال��وعي ب��ول ریك��ور ف��ي كتاب��ھ .263، ص 1969، 2دار المع��ارف، ط  ،ص��فوان ىفمص��ط: ، ت��ر)النفس��ي
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مونسي ومحيد حلميداين ـ اعتمادا على جاك الكان وفرويد ـ أن االنفعال يقوم على أساس التعويض 

ويتم االنتهاء إىل أن ذات الكاتب مل . )1(بالدرجة األوىل  واألدوار والتعدد الذي يتحكم فيه الالوعي

ذاتا واضحة المعالم، بينة الحدود، ذات ميزات يستقيم معها تحديد التعبير، وضبط (تعد 

، بل هي ذات متعددة متقلبة املزاج، األمر الذي أّسس للفهم اجلديد القائم على احلقيقة )2()القصد

واليقني، وهي اخلصائص املرتبطة بالنص املتفرد بعيدا عن السياقات النسبية والشك وانعدام املطلق 

وعلى هذا األساس مت التحّول من الوعي والنظام . الصارفة والقوالب اجلاهزة ملعان معينة سلفا

واالعتدال إىل الالوعي واالضطراب وعدم التوازن يف أشكال متعددة أمهها التداخل مبا يتناسب 

ذات املتشظية، مما غذَّى إىل حد كبري تدخل اهتمامات املؤول وسيطا يف والذات املنفعلة أو ال

  .التأويل

يكــرس حممــد شــوقي الــزين فكــرة اســتحواذ املــؤول علــى األمهيــة القصــوى يف مقابلتــه للنصــوص، 

فقــــــد   ؛)3(ليجعل من اهتماماته وجودا وعاملا جديدا، فتصري عالقة املؤول باألثر هي عالقة باحلقيقة

نضــال هايــديجر فــي ســبيل إثبــات أن الوضــع التــاريخي والزمنــي للمفســر ال يمكــن طــور غــدامر (

ــين الــنص بوصــفه (بــل إن . )4()اســتبعاده مــن علــم التأويــل فهــم الماضــي يســتلزم وصــل اآلفــاق ب

ال يسـتلزم كمـا اعتقـد تجسيدا لتجارب الماضي واهتمامات مفسره وآرائه القبلية في الحاضـر، و 

آرائـه قـدر و اء السـياق األصـلي للـنص مـع اسـتبعاد اهتمامـات مفسـره ي إعادة بنـثر ودلشاليرماخ

  .)5()عالمستطا

 ي إلعادة بناء السياق األصليأعالم املدرسة األملانية ـ املاض يتدخل يف التأويل ـ حسب  

احلاضر بتوافق نسيب بينهما، فإذا توازن الطرفان كان التأويل جامعا بني كل اهتمام مؤوله يف زمانه و 

                                                                                                                                                         
 137، ص2005، 1ن، طجورج زیناتي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بی�روت، لبن�ا: منذر عیاشي، ومر: دراسات ھیرمنیوطیقیة، تر) التأویالت
  .منھ  309إلى  253وفیھ تعرض للتحلیل النفسي في الصفحات من . وما بعدھا

یص�بح ( :یق�ول ف�ي نف�س الص�فحة:  والنفس�یة االجتماعی�ةف�ي حدیث�ھ ع�ن األدوار  273تح�والت الخط�اب النق�دي العرب�ي المعاص�ر، ص : ینظ�ر - 1
الخیالي م�ن منظ�ور و یليیویأخذ عن إیزر في كتابھ التخ) ...رره من كل دور یتخذه على حدهاألقنعة المتعددة، ألنھا تح بلعبة مندمجا ]اإلنسان[

: قول�ھ 99، ص 1998، 1الجیاللي الكدیة، مطبع�ة النج�اح الجدی�دة، ال�دار البیض�اء، المغ�رب، ط و حمید لحمیداني: األنطروبولوجیا األدبیة، تر
   .)متعدد أي مجرد شبحو ال یعني دائما أنھ مزدوج أي(
إن الرمز في الفعل التعبیري یقود إلى االنفصال  .للتوسع في نفس الموضوع. 277-276، 273فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح :ینظرو      

  : بفعل انفصال اإلنسان عن موضوع یعجز عن تحدیده بدقة، وھو ما یبرر صعوبة فھم ملفوظات الذات المنفعلة، ینظر عن الواقع
Jean Molino: Intrpréter , in l'interprétation des textes , ed minuit , 1989 , p 32.    

 حقیقتھ عن كونھفي إن التحلیل النفسي المزعوم ال یزید ( :منھ ما نصھ 174ولھ في الصفحة  .288فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح -  2
نما یقف عند بعض العناصر التي تتلبس إ ،لھكي ال یستغرق األثر التحلیل النفس: (لھ فیھا أیضاو ).سیة ضعیفة متخلخلةنفتخریجات ذكیة ل

لقد أوقف الزعم الفرویدي : ( منھ 275في ص و .ر منھجي في فھم الظاھرة األدبیةي بل یشیر إلى قصوحبما یو). داللتھا مسحة نفسیة
  . ...)التخییل على المقاصد الكامنة في التعویض فألزم األثر الفني معنى جوھریا

    .و بیتي رخالیرماشر في مقابل دجھایو معلقا على رؤیة غدامر. 38- 37تفكیكات، ص و تأویالت - 3
  .107، ص ]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 4
  .108، ص ]1[السابق - 5
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ط املمكنة، وإذا ضمر أحدمها لصاحل اآلخر، كان التأويل على حنو ما متَّ احلديث عنه يف مسألة الوسائ

ودفعا للوضعني معا تتفاعل كل هذه الوسائط بنسب متقاربة ). Aporie()1(القصد أو اليقينيه النص

  .ةليكون التأويل متوازنا وذا حقيقة نسبية، بعيدة عن اإلطالق املفقود والعبثية املمقوت

حيول اهتمام املؤوِل املؤوَل نفَسه من الثبات واالستقرار إىل التجدد واالستمرار، ليكون الناتج 

النسيب علـة يف توالد النصـوص والقراءات بفعل الكشوفات املتأخرة للقراءات الصحيحة  واستدراكا�ا 

فيأيت تأويله ألي أثر أو على القراءات اخلاطئة، وبفعل شخصية املؤول وعصره وانتمائه اإليديولوجي، 

  : ويتعني ـ على هذا ـ أن. )2(بعض األثر داخل نظام هو نظام املؤول القائم عليه 

  .يتجاذب النص وعي صاحبه وال وعيه .1

 .املبدع/جيري التأويل يف احلقيقة على الوعي املؤلف .2

 .يكون يف ال وعي املبدع احلقائق النسبية، وانعدام اليقني واإلطالق .3

 .ويل األثر النفسي واهتمامات املؤوليتجاذب التأ .4

 .خيضع التأويل لنظام املؤول وانتمائه الفكري .5

  معىن الناطق (وقد تعّني سابقا، وقوع التأويل بني قصد صاحب النص وقصد النص 

  : ، مما جعل البحث عن الداللة يتحّول إىل كيفية أداء الداللة ويف ذلك وجهان)ومعىن النطق

ع بالضرورة  ومل يعد حبثا ذا قيمة فتحّول عنه املؤول إىل كيفية أدائه أن الفهم واق: أولهما-

منطا من التشكيل اخللفي لالنفعال، فيصبح ما ال يقال أوىل بالكشف مما قيل،  - األداء–بوصفه 

  .وللمؤول السبق يف هذا التحديد الذي قد يعلو شأنه حىت على األثر املوصوف

تحّول شكال من اهلروب إىل ما يستطاع يف مقابل مـا ال أن الفهم متفلت، فيكون ال: الثاني-

ولـذلك نفهــم بشـيء مــن املعقوليـة حتــّول الوجـود مــن كيفيـة فهمــه . يسـتطاع، وهـو املعــىن املقصـود أصــال

)comment comprendre l’être(،  إىل كيـف تفهـم فهـو الوجـود)3( )comment comprendre 

c’est l’être.(  

األديب بــني تأويــل يتجــه إىل األعلــى واصــفا مــا يكــون عليــه األثــر يتضــح مــن الوضــع قيــام األثــر 

نفســه، وتأويــل يتجــه إىل األســفل يتعمــق يف البحــث عــن املعــىن ومجلــة الــدالالت املمكنــة اعتمــادا علــى 

و�ما معا يتحقق يف الوجـود الفعلـي عـامل ممكـن لـه امتـداد أفقـي . دالئلية العالقات املكونة لذات األثر

                                                 
  .169تفكیكات، ص و تأویالت: محمد شوقي الزین - 1
  .213فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح -2

  .54، ص السابق: قي الزینمحمد شو - 3
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واألفقـــــي شـــــكل تعبـــــريي جديـــــد علـــــى منـــــط األثـــــر األصـــــلي . كـــــل حماولـــــة تأويليـــــةوآخـــــر عمـــــودي يف  

ــــنص/اخلطــــاب( ــــه وخصائصــــه اللســــانية) ال ــــه مكونات ــــدادين، واصــــف يف شــــّقه . ل والعمــــودي مــــن االمت

  ).املتجه إىل األسفل(، باحث عن الداللة يف شقه السفلي)املتجه إىل األعلى(العلوي

خلطـــاب تتضـــافر فيـــه تعـــدد القصـــديات وتضـــارب ا/يشـــكل العـــامل املمكـــن بـــديال عـــن الـــنص 

ن قيـام التأويـل علـى اهتمامـات املـؤول وعلـى إ .االهتمامات يف تعالقها بوعي وال وعي صـاحب الـنص

يشـكل عمــال تنتفـي فيــه قصـدية املبــدع مطلقــا، ويف  -بكونـه ال يســتطيع حتديـد مصــابه -الوعـي املبــدع

مجلة ما تكرر من انفعال جيعله مقصودا برمتـه  أحسن األحوال تكون قائمة على قصد غري مقصود أي

من غري حتديد فيأيت املـراد خفيـا يتشـّكل يف لغـة اخلطـاب ويتـواله املـؤول بالكشـف واإلظهـار وال يكـون 

مـن وعــي املبــدع إال الوسـيط اللغــوي املتكــرر، واحلقيقــة ـ وإن كانــت نسـبية ويعرتيهــا كثــري مـن الشــك ـ  

النتمـاء الفكـري للمـؤول التأويـل داخـل نظـام خـاص يشـرتك فيـه مـع ويصرف ا. كامنة يف الوعي املبدع

غـريه ممـن مياثلونـه ويوالونـه، فيعـّرب ـ التأويـل ـ عـن قضـاياهم واهتمـامــا�م يف بعضـه، وقـد قـام سـلفا علـى 

اهتمــام املــؤول والوعــي املبــدع، فيكــون التأويــل مشــتمال علــى حنــو تلــك العناصــر الــيت ال ميثــل اخلطــاب 

إال جزًءا بسيطا هو ما امتزج بني الرصيد اللغوي والوعي املبدع والبـاقي مـن خـارج الـنص  األصلي منها

  .أي من املؤول

ال يســلم التأويــل �ــذه النمطيــة مــن إصــابة مــا ال يريــده الــنص، فيــأيت مصــيبا لــبعض املــراد منــه 

أو تتــداخل فيــه ومصــيبا لفكــر مؤولــه وانتمائــه اإليــديولوجي، فيكــون عرضــة للتحــوير الكلــي أو اجلزئــي، 

املقاصد والنوايا فينصرف إىل غري  ما أريد بكلية النص أصالة، ويشرتك معه يف بعضه تبعا، وقـد يكـون 

  .على خالف ذلك

وخالصة هذه الوسائط جتعل من التأويل تأويال نسبيا يف كل شيء تتجاذبـه عناصـر متعارضـة، 

كانـــت قصـــدية املبـــدع حتويهـــا قصـــدية يتـــداخل بعضـــها يف بعـــض انتخابـــا، ويـــرتك أكثرهـــا �ميشـــا فـــإذا  

  الـــــــــنص، وحتـــــــــوي أيضـــــــــا وعيـــــــــه وال وعيـــــــــه لتـــــــــتالقح مـــــــــع اهتمامـــــــــات املـــــــــؤول وانتمائـــــــــه الفكـــــــــري، 

  : يكون التأويل جتميعا بني قصدية النص واهتمامات مؤوله

  

  

  

  

قصدیة 

 المبدع

وعي 

 المبدع

ال وعي 

 المبدع
 اهتمامات المؤول

 = + التأویـــل 
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  يتعني من هذه املتساوية أن يكون طرفها األول مثريا بوصفه سلوكا مزدوج املنشأ، 

  .)1(اين استجابة، فتكون االستجابة تأويالوطرفها الث

 -وتتضاءل االهتمامات من حيث األمهية أمام قصدية النص بوصفها ـ أي االهتمامات

حمدودة بعناصر من النص تتشابك فيما بينها لتؤدي يف طرف املتساوية األول دور املثري واالستجابة، 

نص، ولذلك ال يتعني من اهتمامات ألن االهتمامات ال يكون هلا وجود مستقل خارج حدود ال

  : املؤول إال ما جيد ما يثريه يف النص، وختضع العملية يف حقيقتها إىل سلوك مزدوج

  

  

  

  

  

  

فالعملية مركبة يف احلقيقة؛ إذ بني القصد واالهتمامات شيء من املثري وبني االهتمامات 

كون األول استجابة صرفة للثاين والتأويل شيء من االستجابة، وينفرد التأويل والقصد النصي، لي

  .وعلى قدر املؤولني واهتماما�م تكون التأويالت مبا يبيح التعدد واالختالف. الذي يكون مثريا صرفا

التأويل، بوصف األول حمركا والثاين إعادة إنتاج /لقد صار األمر إىل ثنائية جديدة هي النص

  .)2(، بل ويستقل بنفسه بوصفه فعالحمتملة لألول، بفعل التفاعل بينهما بوساطة املؤول

 :التأويلو  النص -3

                                                 
  .من كالمھ على الفعل التأثیري ةالفكرة مستوحا ، إنمان ھذا التصنیف صراحةھو لم یعیّ . 46نظریة التأویل، ص : بول ریكور: ینظر - 1
  .ویقصد االستقالل عن المؤول كما استقل النص عن المؤلف .149من النص إلى الفعل، ص :بول ریكور: ینظر - 2

 التأویل =     

 استجابة   مثیـــر 

    مثیـــــــــر استجابة  

 اهتمامات المؤول قصدیة النص 

 ال وعي المبدع
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ولغتــه تعكــس ال تــالؤم الفكــر، ولــذلك ميثــل الــنص  )1()كــون مفتــوح(إيكــو والــنص عنــد امبريتــ

تقـع داخـل (مبـا أنَّ حقيقتـه  )2()آلة تنتج سلسلة من اإلحاالت الالمتناهيـة) (Derrida(عند دريـدا 

خـالل  مـن )4(فيه ويتعدى ما عناه املؤلف إىل مـا يعنيـه هـو ذاتـه ، مبحو األفق احملدود)3(])املؤول[خيال

نســـيج مركـــب مـــن إشـــارات وتعبيـــرات ودالالت متداخلـــة تســـتدعي التفكيـــك والعـــزل لفحـــص (

  .)5(...)بنيتها

ينفتح النص لينتج معاين ال متناهية يف عالقته جبملة املؤولني، وهو الذي يعين مشريا وحميال 

لذلك يكتسب صفة املثري، ومنها يصبح ركنا أساسا يف أي نشاط تأويلي من مركباته األساسية، و 

وإمنا يتعالقان باملعىن؛ ألن فجواته عنصر أساس لالستجابة اجلمالية  . ومن دونه ال وجود للتأويل أصال

  .)7()نحن صناع المعاني التي نفهمها(فنصبح  )6(كما يؤكدها إيزر

لــنص مــع مراعــاة الوســائط الســابقة بنــوع مــن اخلــربة عليــه املــؤول وا جيتمــعوحيصــل املعــىن فهمــا 

، فيتم يف البداية كشف البيانات أي هيكلـة املعـىن، ويف اخلطـوة )Experience intuitive()8(احلدسية

  ، )9(وحتديـــد بنائــــهاخلطـــوة الثانيـــة ينصــــب االهتمـــام علـــى كيفيــــة ظهـــور املعــــىن، ويتطلـــب ذلـــك وصــــفه 

والكشف والتمنع واإلخفاء واإلظهار يف تعامله مع مؤولـه وهذا منوذج تأويلي للنص فيه فعل االستفزاز 

اخلطـاب، /ليحصل على درجة من الفهم ختول له معاجلة معنـاه مبـا يـراه مناسـبا ومتوافقـا مـع كليـة الـنص

التشـكيل ثـم التركيـب   االكتشـاف واالنتخـاب وإعـادة(وال يتوقف التأويـل عنـد الفهـم بـل يتعـداه إىل

  . )10()كخطوة نهائية

نص مـن التأويـل وسـيلة إلعـادة إنتاجـه فهمـا مث تشـكيال وتركيبـا جديـدا، ومتـارس الفعـل جيعل الـ

، ويســـلِّم )11(ذاتـــه حـــىت يســـتنفذ طاقتـــه ويصـــل حالـــة النضـــوب، فيتوقـــف عـــن العطـــاء بـــاحرتاق مادتـــه 

يعنــي أي شــيء (وهــو، )12()ال يوجــد معنــى حقيقــي فــي الــنص: (للمــؤول الشــعلة، وكأنــه يثبــت مقولــة

                                                 
  .42التفكیكیة، ص و ئیاتبین السیمیاالتأویل  - 1
  .124السابق، ص  - 2
  .یستعمل صاحب النص لفظ القارئ بدل لفظ المؤول .242، ص ]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 3
  .61نظریة التأویل، ص : بول ریكور - 4
  .190تفكیكات، ص و تأویالت: محمد شوقي الزین - 5
  .241، ص ]1[ألدب في القرن العشریننظریة ا: نیوتن.م.ك - 6
  111، ص ]1[السابق - 7
  .145فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح - 8
  . 172السابق، ص  - 9

  .298نفسھ، ص  - 10
  .و الذي یعني ما في المتن  Entropieعلى النص مبدأ الدینامیكا الحراریة من خالل مصطلح  االمعنى عند إیكو مطبقو .345نفسھ، ص  -11
  .325فسھ، ص ن - 12
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عـدة، أو يثبـت معـىن مركزيـا وميازجـه مبعـان  أشـكالوبعملية تبـادل يتلـّون الـنص يف ، )1()هتؤول أنه يعني

  .ثانوية يكتشفها املؤول أو يبديها النص بالتدريج حىت يصري حمموله الداليل معيـًَّنا يف كليته وجزئياته

مبهمة حتويـل وإذا كان املعىن واملؤول رفيقني للنص؛ فإن التأويل بوصفه أداة كشف املعاين يقوم 

ويشـــكل هـــذا . )2(الكتابـــة إىل كـــالم ومعـــىن، مثلمـــا متَّ حتويـــل الكـــالم واملعـــىن إىل كتابـــة يف مرحلـــة أوىل

مبلء الفجوات البادية بني املشاهد املخططة إبرازا للمعىن وترميما للصالت  )3(التحويل فعال غري حمدود

نـــزاع يولـــد حركيـــة  فيتـــداخل حـــق القـــارئ بحـــق الـــنص فـــي(، )4(للصـــالت غـــري الواضـــحة يف الـــنص

  .  )5()التأويل برمتها

علـــى مبـــدأ املثـــري  اتبـــادل بينهمـــ -يف احلقيقـــة–وإذا كـــان ريكـــور يـــراه نزاعـــا بـــني الطـــرفني، فهـــو

يبــدأ باإلمســاك الســاذج  )6()التأويــل حالــة خاصــة مــن حــاالت الفهــم(واالســتجابة، ولــذلك يؤكــد أن 

  . )7(طا معقدا من الفهم حسب قوله ـ مبعىن النص ككل، مث يكون االستيعاب من_

إن النشاط التأويلي الواحد ال يعـين القـراءة الواحـدة بالضـرورة، بـل هـو تكامـل جمموعـة قـراءات 

تتضافر فيما بينهـا لتحّصـل معـىن أو معـاَين تـزداد عمقـا وتتجـه حنـو تعيـني مسـتويات خمتلفـة مـن الفهـم؛ 

إال إذا كـان قبلـه طبقـات حييـل بعضـها ال تسـتقر عنـد مسـتوى  )8()التأويل فـي الحقيقـة تـأويالت(ألن

خيرتقــه ويصــل نواتــه الــيت تؤســس منطقــه  )9(وكــل فهــم تأويــل يتجــه مــن القــارئ إىل املقــروء. علــى بعــض

يف الذي يفسر خطاب املبدع ويعطيه بعـده املعنـوي  )11(ليصري التأويل خطاب املؤول )10(وحتكم نسقه

 : الية، حسب الضوابط التتفاعل أهلية املؤول وأهلية النص

                                                 
 خالقا بناء معنى باعتباره فعال"بل ھو  كان المطلوب لیس اكتشاف الداللة،وإن .111، ص ]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك -1

  .23ص ،]2[العشریننظریة األدب في القرن . تعلیقا على أعمال روالن بارت  ش و فوكیماكما یؤكده إب"حرا للذاتیة
  .111، ص  ]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 2
  .33التفكیكیة، ص وات التأویل بین السیمیائی: امبیرتو إیكو - 3
  .241، ص ]1[نظریة األدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 4
  .64نظریة التأویل، ص : بول ریكور - 5
  .120، ص السابق - 6
  .121، ص نفسھ - 7
 التفكیك�ات ھ�ي لعب�ة ن�رد لغوی�ة حی�ث یظ�ل ك�ل ش�يء مفتوح�او الت�أویالت(:23ول�ھ ف�ي ص  .19تفكیك�ات، ص و ت�أویالت: محم�د ش�وقي ال�زین - 8

على أن یكون الفھم وصفا یعین حقیقة الرمز بما ینشئ اختالفا تأویلیا، ك�ان ق�د  373یصر بول ریكور في صراع التأویالت، ص ....)ایواعتباط
بوص�ف الھرمنیوطیق�ا عن�ده عل�م -) من�ھ 98ص(؛ إذ یتطل�ب التعی�ین مس�توى ھرمنیوطیقی�ا )97ص(قدم لھ ف�ي حدیث�ھ ع�ن المعن�ى المض�اعف 

وحس��ب . ف��ي ش��مولیتھا وض��بطھا ال��ذاتي وتحوالتھ��ا) 110ص (، والدالل��ة البنیوی��ة )103ص(، كم��ا یتطل��ب الدالل��ة المعجمی��ة  -قواعدالتفس��یر
الل إرساء ما یشبھ المعادل بین النص�وص المح�دودة وب�ین األك�وان بإجراءات وصفیة جزئیة من خغریماس ھو الوصف الذي یمّكن من القیام 

                      .A J Greimas : Sémantique structurale , éd Larousse, 1966, p93 :ینظ�ر.  الداللیة المنغلقة على نفسھا
                         

  .39تفكیكات، ص و تأویالت: محمد شوقي الزین - 9
  .194، ص بقالسا - 10
  .118نظریة التأویل، ص : بول ریكور -11
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 )1(صحة التأويل أمر ال حسم فيه، وقواعد الصـحة تقتضـي وضـع قواعـد الفسـاد، كمـا يؤكـده إيكـو .1

 .)2(وحممد شوقي الزين

ميكن للتأويل أن يكون حمدودا هرمسيا كما ميكنه أن يكون ال متناهيا غنوصيا دون أن يفقد . 2 

ضرورة تأويال جيدا، فكل تأويل حمكوم ، وأن ال يكون التأويل بال)3(النص موضوعا يكون قابال للتأويل

 .)4(حمكوم بالشك والنسبية 

كما يرى إيكو وإيزر   )5(ال تأويل إال إذا كان قائما على االنسجام يف ذاته ويف عامله املمكن . 3

خبضوعه ملعطيات القراءة الفردية وانتقاء عناصر من النص وإقصاء عناصر أخرى إلغالق عامله 

 .)6(كل االقتناع كونه نسقا منسجما الداليل، ويقتنع به املؤول  

مبا يشيع تأكيد الوجهة   )7()في فهم الحقيقة) finitude( حقيقة الفهم تستدعي مبدأ التناهي( .4

 . )8(يسالواقع الذي تشيده السميوز املبين على  الوجهة  وتعيني املعىن بشيء من الثبات

ه معىن وحيدا وممكنا يف التأويل، فهو تصور حلظوي باعتبار ) Simulacre(ال مناص من الوهم  .5

وحبيب  )10(، ويؤكد حممد شوقي الزين معلقا على التفكيكيني)9(للنص وهو نسيب عند إيزر

  .على اإلشارة واإلحياء )11(مونسي ناسبا الوهم لقدرة األلفاظ

  

  

  

 

                                                 
  .Les limites de l'interprétation, éd Grasset , 1990, p384: وفي .73التفكیكیة، ص و التأویل بین السیمیائیات :ینظر - 1

  .)من الصعب جدا التأكد من صحة تأویل ما، ولكن من السھل جدا التعرف على التأویل الرديء: (وفیھا یقول
  ).ینیة النصیقال(فیما یسمیھ  169ص  وفي ،)ینيیقالمتردد الال(فیما یسمیھ  ، 190وتفكیكات، ص  تتأویال :ینظر - 2
  .من نفس الكتاب 137-130ص و. 21التفكیكیة، ص و یاتالتأویل بین السیمیائ: رتو إیكوامبی: ینظر - 3
  .57، ص السابق -4

 ھ وج��ودا افتراض��یا فق��طل�� نإأن النظ��ام ال یوج��د ب��ل  34یؤك��د ف��ي ص و. 79-78 -75ص والتفكیكی��ة،  التأوی��ل ب��ین الس��یمیائیات: امبرت��و ایك��و -5
عن��د ب��ول ریك��ور ف��ي نظری��ة و .التأوی��ل مع��ا بوص��فھ خطاب��ا یقوم��ان عل��ى نظ��ام افتراض��ي عن��د الم��ؤول عل��ى أس��اس أغل��ب الظ��نو الخط��اب األص��ليو

: ف���ي ) François Rastier(وعن���د فرانس���وا راس���تییھ .ت���أویالیراھ���ا ة الت���ي لق���راءلالتخم���ین ص���فة و .125التأوی���ل، یس���میھ ب���التخمین، ص 
Sémantique interprétative, éd P U F , 1987, p 12 ما یسمیھ بالعوالم الداللیة، وھي جملة الممكنات من المعاني ،.  

  .71ط، ص.ت.ورات مكتبة المناھل، فاس، المغرب، دنظریة جمالیة التجاوب، تر حمید لحمیداني والجیاللي الكدیة، منش:فولفغانغ إیزر ینظر -6
فیم��ا یس��میھ االنس��جام الخط��ي  57وف��ي الص��فحة . ، فیم��ا یس��میھ الح��ذف واالنتخ��اب60، ص]2[نظری��ة األدب ف��ي الق��رن العش��رین: ف��ان دی��ك: و

الق�ارئ وفیھ�ا ح�دیث ع�ن . بع�دھامن�ھ وم�ا  69، ص   Sémantique structurale:واالنسجام التأویلي عند غریماس أیضا ف�ي كتاب�ھ. والجمالي
  الحض�ورعل�ى أن التن�اظر ھ�و . ل�نصداخ�ل ا تقولھ الوحدات في ترابطاتھا الممكنة داخل النص، فاالنس�جام ھ�و ولی�د تن�اظر كل�ي مایقوم بتتبع الذي 

  .114ص  القراءة وتولید الداللة،: حمید لحمیداني: وینظر .منھ 96ص: تنظر. ماسیاق في ظل المتواتر لقاعدة داللیة 
   .43تأویالت وتفكیكات، ص : محمد شوقي الزین -7

8 - Umberto Eco : Les limites de l'interprétation, p382. . والسیمیوزیس ما یعادل بالعربیة التدلیل  ووو  . 
   .115، ص تولید الداللةفي القراءة و حمید لحمیدانيوینقلھ عنھ بشيء من التوسع  .71نظریة جمالیة التجاوب، ص: فولفغانغ إیزر ینظر -9

  .189تفكیكات، ص و تأویالت :ینظر -10
  .300، ص قراءةفلسفة ال: ینظر -11
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م هفميليه تفاعل قصد النطق املشتمل على قصد الناطق، و  اممكن التأويل عاملوعليه؛ يكون ا

التدليل على  هعلى نوع من الوهم، ويستدعي إثبات وجود ةيناملؤول، وحتكمه عالقات اتساق مب

ا هو فإذا كان هذ. مل داخل حدود هذا العاملاالستيعاب ا� - شرحا وتفسريا -ذلك الوجود 

  .التأويل، فما تكون آلياته ؟

  :آليات التأويل في الخطاب الشعري -ب

ولذلك . التأويل عن منهج يتوسل به �اراة النص وإعادة إنتاجه ال يستنكف املؤول يف إعمال

) القـراءة(على السيمياء، وأن يكون التأويل  )1(يفضل بول ريكور البنيوية بوصفها منطا كليا من التفكري

  : يقرتح حالتني للتأويلو  )2(أكثر ترجيحا وليس حمتمال فقط) القراءة(

  .يتم التعامل مع النص ككيان ال واقع له : األولى

     .)3(تعيني إحالة ظاهرية  : الثانية

 : جيعل من ثنائية الفهم والتفسري جدلية على اعتبار ثنائية التخمني والتصديقوهو 

  

  

  

  

وحاصل الشكل أن يتم الفهم ختمينا ويصدقه التفسري بوصفه إقامة للدليل داخل عامل 

  : ى مراتب الفهم والكل تأويلوالفهم عنده مرتبتان بينهما التفسري، واالستيعاب أعل )4(ممكن

                                                 
  .30نظریة التأویل، ص  :ینظر - 1
   .128السابق، ص  - 2
، وفیھا حدیث عن 122إلى ص 118، ص)من النص إلى الفعل أبحاث التأویل(في نفس الموضوع  - بول ریكور-ینظر لھ .130نفسھ، ص   -3

  .   تأمل والشرح والتفسیر والھرمنیوطیقاال
  .140ص یؤكد الحدیث عن العالم الممكن في و .129ص نظریة التأویل،  -4

  التأویل وسائط

  

  القصدیات 

  

  المؤولاهتمامات 

  

الالوعي الوعي و 

  

  المثیر واالستجابات 

  
  النص

  

 صاحب النص

  النص

 التفسیر الفهم 

 دلـج

 تصدیق تخمین  

عالم ممكن  
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  : إيكو فيقدم النموذج التايل للتأويل ووأما امبريت

  معنى إیحائي     معنى حرفي     

 سیمیائیة نیزمات میكا

   نمیكانیزمات التفكیكیی

  
  

مسـلمات ] نظريـا[يسـتوعب  )1(ويتوجـه بـول ريكـور إىل البنيويـة بوصـفها منطـا كليـا مـن التفكـري

اصـــل كالمـــه أن التأويـــل ال يتوقـــف عنـــد التحليـــل والكشـــف عـــن كـــل حمـــرك حقيقـــي وح. )2(الســـيمياء

للمعىن، بل يسري إىل القراءة وضبط املعىن مبا يساوي قراءة صحيحة ترجيحا هلا عن غريهـا مـن قـراءات 

ويتوسل بالشرح والتفسري وكشف االلتباسات لتحقق القراءة درجة القبول عند . خاطئة أو سيئة سابقة

وهو بذلك يتفق مع إيزر يف مدارات القـراءة عنـده، إذ حيصـر التأويـل يف احتمـال اختيـارا لـه،  .اآلخرين

ومتجـــاوزا البـــاقي �ميشـــا، وكاســـرا األفـــق القـــدمي بـــاألفق اجلديـــد، ومتعـــديا كـــل معـــىن قـــدمي إىل املعرفـــة 

  . )3(احلاضرة على أساس االتساق والوهم

  )4(ىل الفينومينولوجيا من أجل تفسري العاملوأما شوقي الزين يف حديثه عن املنهج يتطلع إ

، فإذا كانت الثانية انغالقا يف عامل )5(واألمر نفسه عند محيد حلميداين جامعا بينها وبني السيميوطيقا 

  .انفتاح على العامل جبميع عالقاته الحتضان عامل التجربة وىلالعالقات والنسبية النصية، فإن األ

  : تسري وفق مبدأين إن القراءة بوصفها تأويال

                                                 
وفي عرضھ تكامل یجمع فیھ بین التحلیل البنیوي من حیث اختزال . 119 - 118ومن النص إلى الفعل، ص. 30ص  نظریة التأویل،: بول ریكور -1

قاطع فعل وفاعلین داخل محكي منظور إلیھ بوصفھ كال منغلقا على نفسھ، وبین الھرمنیوطیقا بوصفھا ترتیب عناصر النص ودمجھا في م
   .منھ 118ص: بینھما، تنظر) التأویل مالءمة( و. تصورا إجمالیا للقراءة

معزولة عن مسار التاریخ إن مجمل المشاكل الشائكة التي یثیرھا تأویل النصوص : (وفي ھذا یقول إبش وفوكیما .28، صنظریة التأویل -2
  .35-34، ص]2[نظریة األدب في القرن العشرین: تنظر) . في إطار نظریة التلقي والنظریة السیمیائیة... األدبي یجب أن تدرس 

  .96ص إلى  71صمن نظریة جمالیة التجاوب، : ینظر - 3
  . 48تفكیكات، ص و تأویالت :ینظر -4
  .167تولید الداللة، ص و القراءة: ینظر -5

  تحلیل نصي :تفسیر

 )البنیة(
 فهم كلي  االستیعاب: فهم

 المــــرور

فضاء داللي ال 

 نفسي 

  وال متناه/ متناه 

 غنوصي/ هرمسي 
 القصدیة 

 المؤلف   النص 
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ومفاده الوقوف عند معىن ما عند املؤول يوافق فيه غريه على أساس إعادة  التناهي: األول-

  . )1(إيكو بالتأويل الغنوصي ووهو ما يسميه امبريت. اإلنتاج، أو على أساس املخالفة وجتديد القراءة

ل معىن حمّصل عليه يتم تفجريه الالتناهي ومفاده عدم االستقرار على معىن، وك :الثاني-

 وإلنتاج معىن جديد يف حركة دائبة ال تنتهي على حنو فعل التفكيكيني، وهو ما يشبه ما يسميه امبريت

  .)2(إيكو التأويل اهلرمسي 

وال يكون . ويف احلالتني فإن إمكانية الصحة والفساد واردة مهما كان شكل التأويل ومادته

ويقتضي احلكم . ا لتعلق الفعل التأويلي بكل ما تعلق بظاهر النص وباطنهاحلسم يف احلكم أمرا ميسور 

  .بيان سوء السابق من القراءات وبيان جودة القراءة احلالية بوصفها ناسخة هلن

يؤدي هذا الفعل ما مفاده االنتهاء عند مستوى ما عموديا، أو كسر كل مستوى، ليكون  

وهو يف احلالتني معا يقوم على قواعد خاصة  ،العبثية التأويل نشاطا مطاطيا قد يصل أحيانا إىل

للمؤول يف زمن بذاته مع نص بذاته، ليكونا شريكني يف قراءة تستقل بذا�ا عن قصد صاحب النص، 

نه أثناء كوّ الذي نو ]املؤلف[علينا يقترحه بين العالم الذي  (وقد تتجاوزه إىل حد بعيد، فليس 

وإمنا االختالف ناتج عن نشاط املؤولني واستفزاز النصوص  .)3()رتباطأي ا] أثناء القراءة[ تنقلنا فيه

هلم، وكذا قابلية هؤالء املؤولني للتفاعل مع النصوص، وإن أدى ذلك إىل سقوطهم يف الشراك اليت 

تنصبها الكتابة واملتاهات اليت تفرض على املؤول مواجهتها تقابال للقراءة التأويلية مع الكتابة 

  .)5(مما يتطلب اجلرأة والعنف واملنطق والتوتر العقلي  )4(اإلبداعية 

فيحدث ) مؤول/نص(فأما اجلرأة والعنف فتتطلبهما املواجهة مع النص، و�ما تتعادل الكفتان 

وأما املنطق والتوتر . األخذ والعطاء، ويلني جانب ليحتوي اآلخر طلبا لتفاعل يف معركة من غري فائز

جيب أن مييز التأويل لسد فجواته وملء فراغاته، وظهوره يف صفة ما يؤدي  العقلي فبنية االتزان الذي

معىن النص إنتاجا جديدا بتقدير أغلب الظن الذي يساوي احلقيقة زمن اإلنتاج التأويلي، ولذلك 

مهمة التأويل يف كشف السؤال الذي حيمل املؤلف جوابا خاصا ) Starobinsky(جيمل سرتوبنسكي

                                                 
إلى أن ] 2[ویذھب ستاروبنسكي في نظریة األدب في القرن العشرین .وما بعدھا 38السیمیائیات والتفكیكیة، ص التأویل بین : ینظر -1

: ھي مھمة تحصل بتوالي القراءات لیكون التغییر أو التصحیح أو التعدیل أو إعادة اإلنتاج، كسرا أو حفظا للتوقع، تنظر] التأویل[القراءة
  .150ص

   .من كتابھ]  التاریخو التأویل[ل األول صوالغنوصي محمول الف الھرمسي نالتأویال. 14، ص التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة : أمبرتو إیكو -2
3-  EMBERTO ECO: l’œuvre ouverte ,éd seuil, Paris , 1979 , p: 289. 

، 1996ربي، ـوان أبو زید، المركز الثقافي العـأنط: وص الحكائیة، ترـالتأویلي في النص دـالتعاض ،ي الحكایةـالقارئ ف: وـامبیرتو إیك: ینظر - 4
منطلقھا حتى ... الكتابة األدبیة شبیھة إلى حد كبیر باإلستراتیجیة الحربیةو...ھ إلى القراء النشطینجفي حا... النص( :فیھا إذ یقول، 67ص 

ثل ما یقع القارئ في شرك النصوص مح شراكا ومتاھات یقع فیھا العدو بفتص... عركةتواضعھا التسلیم بعدم معرفة ما ستؤول إلیھ الم
  .)وصورھا التخیلیة

  .267فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح - 5
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تداخل الفهم إذا -و�ذا يكون التأويل . )1(وابا تام اجلدة يف املوضوع نفسهبه وتقدم القراءة ج

  .حتليال، وقراءة لكل األشكال الكتابية الدالة -والتفسري واالستيعاب

من االستيعاب االشتغال على احلضور والغياب واليقينية معىن النص، وجتدد القراءة وصحتها 

ئب على أنقاض النص احلاضر بفعل التحول الداليل يف مقابل سوئها وخطئها وقيام النص الغا

  .املمكن

ومن االستيعاب أن تتماثل األوضاع وتتشابه، أو تتعارض وتتناقض، برصد التحوالت اخلاصة 

  .من حال إىل حال، ليكون للتصوير الشعري وقعه األسلويب املميز

نا املعىن فيها على إن التأويل بوصفه فهما واستيعابا يبحث يف شعرية اخلطاب الشعري معي

  :مستويني

  .العالمة املفردة وعالقتها باملعجم الشعري الذي ترد فيه/ اللفظ  : األول

 ار يتصو  هوصفب ،اإلحياءو  الرتكيب من صورته البسيطة إىل املركبة احلاملة ملعىن اإلشارة :الثاني

وما يبطنه ) descriptive(أو وصفيا  )argumentative(أو حجاجيا ) informative(فنيا إخباريا 

يف حماولة الشاعر السيطرة على الشعور باللغة من خالل ) Ecart(من صور بالغية وانزياحات

  .الرتاكيب احلسية والرامزة وحىت الغامضة املبهمة

ميثل هذان املستويان مرحلة الشرح والتفسري بالنسبة للتأويل، ليربهن املؤول من خالهلما عن 

 Structure(ل على جودته إذا تناسق الكل مشكال بنية تأويلية صحة االستيعاب والفهم، ب

interprétative ( تقوم مقام اخلطاب الشعري على أساس أ�ا شكل)forme ( متَّ توليده من نواة

كما يشرتكان فيه من حيث األسلوب حتويال من الشعر إىل . معىن واحد، يشرتك فيه املبدع واملؤول

، ]األشكال الدالة[املقصود �ا و  يعتقد أنه املراد اواحد امعنوي از كمر نسجام وإمنا يكون هذا اال. النثر

  . حقول معنوية ترتبط بهو  توله جماالوحفيه و 

كمـا سـيتعني يف الفصـل الثـاين مـن هـذا -من االستيعاب أن حيـدد املـؤول منوذجـا فكريـا للـنصو 

ل العناصــر مــن كّ شــتت، و بنيويــونكمــا يرنــو إىل ذلــك ال  ،يتعــني هلــذا النمــوذج عناصــر تشــكله، و -البحــث

                                                 
 شكالیاتإ :في كتابھ وھي الحقیقة ذاتھا التي انتھى إلیھا نصر حامد أبوزید. 154 -153، ص ]2[نظریة األدب في القرن العشرین : ینظر - 1

لفھم والتفسیر ا(، إذ مھمة التأویل ھي 27ص ،2001، 6ط آلیات التأویل، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، الدار البیضاء المغرب،و القراءة
موضوعیة للقارئ مع التجربة ال]للمؤول[القارئ في تفاعل التجربة الذاتیة ]/المؤول[ دى إلى االھتمام بـمما أ.. البحث عن الداللةوالتطبیق و

وھو ما . منھ 455تنظر ص . وھي على ذلك كما یراھا بول ریكور في صراع التأویالت، كامنة في فھم النص ولیس فھم صاحب النص .)للنص
    .بأنھا تملك قصد النص 120وعنون لھ بمھمة الھرمنیوطیقي، وأكدھا في ص 58، ص)من النص إلى الفعل(عیَّنھ في 



  التأویل التصور والمفھوم: الفصل األول 

 77

االنفعـال و  ،أزمنـة هلـا اتصـال وثيـق بالشـعورو  بنيات دالليـة تتفـرع إىل عالقـات زمنيـة تقـوم علـى حلظـات

  .الشعري

يريد قوله يف و  ليقول ما أراد ومن االستيعاب ملء فجوات الالحتديد يف اخلطاب الشعري

مما يصنع تكامال تأويليا يكسبه صفة  ،أطرافهوصل و  تالحم مع اهتمامات املؤول ممثلة يف فعل امللء

  .  التلقيو  مني جبماليات االستجابةهتهذا منحى املو . إن كان الوهم يالزمهو  االنسجام حىتو  االتساق

ل املدلوالت إىل دوال حتوّ و  ومن االستيعاب أيضا االشتغال على عالقة الدوال مبدلوال�ا

د اكتفائها مبدلوالت ال جيد املؤول بعدها انصرافا إىل تستدعي مدلوالت جديدة ليكون االستقرار عن

على مستوى مقارنة اخلطاب الشعري باخلطاب  ة السيميائيةماعتمادا على البعد الثنائي للعال، و غريها

 )1(التأويلي أوال مث على مستوى وحدات اخلطاب التأويلي املعتمد على ما يؤدي االتساق التأويلي

  :املتمثل يف

  وحدات تعبريية وأسلوبية يف اخلطاب الشعري   )répétition(تكرار . 1

عالقات قائمة بني الوحدات داخل بينيـة اخلطـاب الشـعري ممـا   )convergence(تضافر . 2

يصرف املؤول إىل اعتماد تأويله صورة أخرى لـذات اخلطـاب بوصـف التأويـل فهمـا نوعيـا بعـامل ممكـن، 

وبــني املعــىن  -التأويــل–وجامعــا بوصــفه عمــال نقــديا بينــه  )2(ةاســتيعابا لكــل عناصــره األساســية والثانويــ

أي أن الفهـــم واالســـتيعاب ســـابقان . )3(والشــعرية؛ وكلهـــا غايـــات ســامية ضـــمن قـــراءة مفضـــلة واحــدة 

احلاصــل يف الفهــم ) l’objet(املوضــوع )) ملــاذا((للتعليــل أي الشــرح والتفســري، ومــن مث يتعــدى التأويــل 

لإلمســـــــاك مبفارقـــــــات معـــــــىن املؤلـــــــف  )4(اصـــــــلة يف التفســـــــري والشـــــــرح احل)manière)) (كيـــــــف((إىل 

وكالمهـــا حيصـــالن يف ذهـــن املـــؤول أثنـــاء تفاعلـــه مـــع حاملهمـــا الكتـــايب  )5(واالســـتقالل الـــداليل للـــنص

وال شـــك يف التأويـــل أن يكـــون املـــؤول أعلـــى ســـلطة مـــن اخلطـــاب الـــذي يليـــه يف ). اخلطـــاب الشـــعري(

غــري أنــه ال يتجاهـــل وجــود كــل هــذه األطـــراف ). املؤلــف(ني صــاحبه الرتتيــب ويتوســط بــني املــؤول وبـــ

  .الفاعلة واملتفاعلة فيما بينها

                                                 
، ولیس )معاییر تحلیل األسلوب(في كتابھ ) Michel Riffatterre(موافقا لمیشال ریفاتیر . 117لید الداللة، ص تو القراءة:دانيیحمید لحم -1

فمھما كان نوع التحلیل أو القراءة یمكن اعتماد تقنیة التكرار والتضافر بوصفھا میزة مالزمة للخطاب  ،كون التحلیل أسلوبیایشرطا أن 
  .عنھا خلو منھا وال یستغني یالشعري ال 

 .140نظریة التأویل، ص : بول ریكور: ینظر -2
 ع�دم الوق�وف عل�ىوال�ذي یب�یح تع�دد الق�راءة  (C.S.Pierce)ل�ق عل�ى عوھ�و ی. 136والتفكیكی�ة، ص  اتالتأوی�ل ب�ین الس�یمیائی: امبیرتو إیكو -3

   .قراءة مفضلة واحدة
  .212فلسفة القراءة، ص  :یب مونسيبوح. 159والتفكیكیة، ص  اتالتأویل بین السیمیائی: إیكو: ینظر - 4
وصف للجدل القائم بین الفھم تخمینا  فالتأویل. 130-129، ص ه وفي نفس المرجعواآللیة نمیزھا عند. 81، ص نظریة التأویل: بول ریكور -  5

  .ویكون كیانا ال واقع لھ ثم بإحالة ظاھریة قراءة. 129ص ، تصدیقا والتفسیر
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تقوم آلية التأويل بشيء من اإلمجال على الفهم واالستيعاب مث الشرح والتفسري مع اإلفهام 

  .)1(أم تراكيب ) املعجم(من خالل التقلب بني وحدات اخلطاب ألفاظا كانت 

، هلا عالقة )2(جمموع العالقات الدالة اليت تفيد معرفتها معرفة أشياء أخرى  فأما املعجم فإنه

مبكونا�ا األكثر إيغاال يف القدم ومعرفتها احتماالت ميكن أن تأخذ مكانا يف احلاضر ضمن سياق 

حمدد، ألن الوحدة املعجمية الواحدة تشكل نواة وحميطا لتنشيط بعض خصائصها للوصول إىل نتيجة 

عند املؤول اعتبارا من عنصري اهليمنة يف اخلطاب  )3(ويصنع اللفظ ظالله يف العامل املتخيل تأويلية

ومها خاصيتان للخطاب أساسهما التكرار، وبه  ).Alotopie/Isotopie(التشاكل والتباين: الشعري

  .حتدد معامل العامل املقدم الذي يفرتض أنه عامل ممكن عند املؤول والنص وصاحبه معا

بــين (يكــون املعجــم طرفــا، يكــون الرتكيــب كــذلك يف كــل أشــكاله؛ فهــو صــورة الصـــراع وكمــا 

، ويصـري كـل تركيـب )5(، ليخـرج املعـىن إىل التمثيـل احلسـي)4()قواعد التركيـب وبـين التصـوير المجـرد

هلــا منطقهــا  )6(صــورة، تتعــالق فيمــا بينهــا مشــّكلة صــورا جزئيــة وكليــة، مث تتضــافر مجيعــا يف صــورة مركبــة

الصــور احلســية واملعنويــة والبالغيــة، وقــد تفهــم حــىت الرامــزة والغامضــة /، فيــه تفهــم الرتاكيــب )7(اصاخلــ

رامسـًة حـد الرتاكيـب  )8()تعبير غير عادي عـن عـالم عـادي(املبهمة اليت تتعدى حدود املعقول؛ أل�ـا 

نحويــة، فــإذا اختفــت الفاصــل بــني املفهــوم واملعقــول واملــبهم غــري املعقــول وكالمهــا يقــوم علــى الصــيغة ال

يمكـن إدراكهـا علـى أي (بفعـل االسـتعارة وخـرق قواعـد النحـو فقـدت داللتهـا الـيت ال  )9(قابلية الفهم

، غــري أ�ــا بوصــفها صــورة جزئيــة داخــل الصــورة الكليــة ميكــن أخــذها داخــل اإلطــار العــام )10()مســتوى

  :وعليه يكون الرتكيب. )11(الذي يصنعه اخلطاب بوصفه صورة 

   

  
  

                                                 
  .155والتفكیكیة، ص  اتن السیمیائیالتأویل بی: امبیرتو إیكو -1
  .120، ص السابق -2
 .300فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح -3
ولفان دیك في نظریة األدب  .156ص  ط،.ت.أحمد درویش، مكتبة الزھراء، القاھرة، د: تر شعر،لبناء لغة ا :)(John Cohenن كوھین جو -4

  . بحث مشترك مع كوھین -البالغیةفیما یسمیھ البنیات  - 65، ص]2[في القرن العشرین
  .238ص  ،1999دار غریب  للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،  بناء الداللة،و قراءة الشعر: شفیع السید -5
البیضاء، الدار /الحداثة وتحلیل الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت،  لبنان الصورة الفنیة،و يوالخطاب الشعري الحداث: عبد اإللھ الصائغ -6

  .106ص ،1999، 1المغرب، ط
  .102ص ، 1981ع، .م.دار المعارف، جالصورة والبناء الشعري،  :محمد حسن عبد هللا  -7
  .137السابق، ص  :جون كوھین -8
  .212، ص نفسھ -9

  .255، ص السابق: شفیع السید -10
  .8، ص السابق: محمد حسن عبد هللا -11

 التركیب  

مبهم غامض   رامز    حسي  
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ولعـل . )1(احلاجة إىل وصف العامل املمكن واملنظور إليه من زاوية مـا جتعـل الرتكيـب متنّوعـا إن 

جيعلهــا متعلقــة  -تواجهــا بــني الكــالم حقيقــة والكــالم جمــازا-ولعــل االســتعارة املقابلــة للرتكيــب العــادي 

املعـىن احلـريف ، غـري أن تفاعلهـا مـع املـؤول ينشـئ صـراعا بـني )2(مبعىن املتكلم الوارد داخل معـىن اخلطـاب

واملعـــىن اإلحيـــائي، والثـــاين هـــو املســـيطر بفعـــل ارتباطـــه تارخييـــا باســـتخدام معـــني ألجلـــه أخـــد مكانـــه يف 

 )4(دورا أساسا يف ربط أواصر عالقـة مـا )Analogie(فتؤدي املشا�ة  )3(اخلطاب املنسوب إىل صاحبه

وز نظريـــة االســـتبدال يف ومـــن مث يـــتم جتـــا ،)5(لتوظـــف عمـــل اإلســـناد علـــى مســـتوى اجلملـــة بكاملهـــا )4(

إن الرتكيــب االســتعاري . )7(حــىت يــتم الــدنو مــن فــائض املعــىن ورمبــا تعيينــه)6(االســتعارة إىل نظريــة التــوتر

بـني أطرافـه  -شـرحا وتفسـريا-حبثـا عـن أشـكال التعـالق  )8(عموما ميكـن عرضـه علـى التحليـل باملقومـات

وقـــد يرســـم أيضـــا االنتقـــال بـــني . يف مرحلـــة الفهـــمالســـاحبة يف العـــامل املمكـــن الـــذي مت تعيينـــه بالتأويـــل 

، فيحــدد بــذلك االســتغراق يف الســلبيلة أو اإلجيابيــة أو التنقــل )9(مســتويات هــذا العــامل املمكــن هندســيا

بينهمــا بفعــل ثبــات الشــعور أو حتولــه، ليصــنع الرتكيــب يف العــامل املتخيــل مجلــة فضــاءات تتحــدد معهــا 

  :املعاين الكلية واجلزئية

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                 
  .158التفكیكیة، ص و اتیائیالتأویل بین السیم: امبیرتو إیكو -1
  .159السابق، ص  -2

  .90نظریة التأویل، ص : المعنى نفسھ عند بول ریكورو ،165، ص نفسھ - 3
  .92نظریة التأویل، ص : بول ریكور - 4
  .90السابق، ص  - 5
  .،97نفسھ، ص  - 6
  نفسھ، نفس الصفحة - 7
المركز الثقافي العربي، الدار /تناص، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنانتحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة ال:ینظر محمد مفتاح -  8

  .والمقومات تحدید بالسلب واإلیجاب للعناصر المشكلة للعالمة. 91ص البیضاء، المغرب، د ت ط، 
  . 22، ص1984، 1ع، بیروت، لبنان، طالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیدلیل الدراسات األسلوبیة،  :میشال جوزیف شریم: ینظر - 9
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  : ويتعني من وسائط التأويل

  . غياب املركز اخلارجي وحضوره يف تعيني املعىن. 1

جدل انفتاح اخلطاب وانغالقه، وما تعلق به من ال �ائية املعىن، واالشتغال على كيفية . 2

  .أدائه بوصفه شكال من الفهم الواصف متعلقا بالتأويل حتليال وقراءة

  : ويلويتعني من آلية التأ

ارتباط التأويل بالنسبية والشك تأثرا بالفلسفات الظاهراتية والتأويلية والفلسفة النسبيه  .1

 . عند نيتشه

  . ارتباط التأويل باألطر املنهجية يف صناعة املعىن .2

 .ارتباط املعىن باحلقيقة وا�از .3

شــرتاكا ارتبــاط التأويــل باالحتمــاالت والرتجــيح، والصــحة واخلطــأ، واملمكــن مــن العــوامل ا .4

  . بني املؤول واخلطاب مبعىن نطقه وناطقه

يبــدو يل أن التأويــل يــتحكم فيــه منــوذج إنتــاج يشــفر احملاكــاة، ويهــدف إىل إحــداث ختييــل عنــد 

املؤول ليتعني به املعىن، وتتداعى معه الصور الناجتـة عـن معـارف خلفيـة وملكـات وفـوارق فرديـة  جتتمـع 

شيء من الشك والنسـبية تـؤدي معـىن التأويـل ا�مـل، ويكـون لفك التشفري حمدثة احتماالت متعددة ب

  : التأويل املفصل اختيارا بدقة وثبات ملعىن بعينه مع �ميش غريه

  

  

  
نموذج إنتاج  

 محاكاة 

 خطاب /نص/مبدع) نطق و ناطق(

 تشفیر     

  خطاب 

1  
فك تشفیر  

 اتساق    نموذج تأویل  
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إن الشك يف التأويل ا�مل يقوم على اإلمجال والتوقع من غري تفصيل وال تعيني، والتفصيل  

بنيات  (بعالقا�ا الزمنية   الفكري للبنيات الداللية  يقوم على فهم وشرح وتفسري بتعيني النموذج

، وهو عامل ال )العامل املمكن(، وما يقوم دليال عليها شرحا وتفسريا بعد ترجيح احتمال ما )كربى

وعليه يكون  .يقني فيه ، إمنا هو أغلب الظن  مبا يؤدي االتساق يف هذا الفعل بوصفه نشاطا تأويليا

فدوى طوقان الشعري وفق هذه املدارات واحملطات لتتعّني فيه اآلليات إعمال التأويل يف خطاب 

  .واحلدود واملستويات تركيبا بني توجهات القدامى واحملدثني عربا وغربيني
  




