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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 



هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 



ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ





ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ
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...ملخص البحث...

عن  وليس  بنائه،  مكونات  عن  بالصدور  ما،  معنى  يقول  النص  التأويل  يدع 
قصد مسبق عند املؤول ؛ غري أن التحاور بني الذات املؤولة وتلك املكونات يفتح 
أو كان قد  إليه اخلطاب  َمْن سيتوجه  بينهام وبني  املشرتك  الفهم عرب  نافذة  للتأويل 
توجه له، وهنا يكون املعنى كشفا عن فهم الذات للمضمر يف املكونات و استدعاء 
غري مبارش للمتلقي بعد ذلك، ليكون الستقباله أثر يف املوافقة أو يف االختالف ؛ ولو 

حتدد النص لوقف، ولو مل يتعدد املتلقي ملات النص. 

ومن  تصويره،  عند  الواقع  برتميز  وُيعنى  تعبرييته،  يف  احلقيقة  يؤول  الكالم 
هنا فإن تأويله يصبح شأنًا بدهييًا للتوافق عىل املعنى - ألن الرموز تتيح للفهم أن 
يتعدد أحيانا، كام أن التأويل يتضمن احلقيقة يف أكثر من صورة وعرب أكثر من منحى 
تعبريي، ألن الكالم إذ يفتح القصد للمتكلم فإنه يفتح التأويل للمتلقي، حتى كانت 

اللغة سياقات عامل، والكالم اجتاهات ذات، والتأويل قراءات يف معان. 

إن التعدد يف فهم الرمز، والتأمل يف كيفية تعبريه عن احلقيقة، بوصفه لغة، هو 
أجىل معاين التعبري عن الذات يف اشتغاهلا عىل فك الرموز. ألهنا بصدد التعبري عن 
الواقع، فالكالم رمز والواقع وجود والذات تأويل، وإن إحياء الرمز يف التعبري عن 
الواقع، شكل من أشكال اإلجياد ألن النص الفني خلق مجايل يكتشف كاتبه نفسه 
يأيت  اللحظة نفسها، ومن هنا  الذي يعرب عنه، يف  الواقع  اكتشاف  فيه، وهو حياول 
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التأويل عند التلقي تعبريا عن كشف املعنى الصادر عن تلك )العالقة اللحظية( بني 
الذات والواقع، وهو متصل بالتأويل ال بالواقع، وبالنزعة الفنية ال باحلقيقة.
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...تقديم...

التأويل نزوع الوعي اإلنساين إىل التحقق والنمو، وجتيل الوعي الفني لدى املبدع 
يف ماوالت اإلنجاز الفني، وإظهار ملقدرة اإلنسان يف األداء والبناء، ويف التعامل 
املتوخاة  وغايته  القراءة  مسافاته  أول  خالص  وعي  هو  هبا،  والتعاطي  األشياء  مع 
الكشف عن معنى، وقد يكشف عن معنى، وال أقول عن املعنى، وإن أمكن ذلك. 
فالتأويل وجود إنساين واع ٍ يف مواجهة األشياء: املادية واملعنوية، وسعي دائب إىل 
اإلجياد، ولذا فهو وجود وإجياد، إذ يصعب أن نتخيل وجودا إنسانيا فاعال يف هذه 

احلياة من دون إجياد تأوييل. ألن التأويل إدراك. 

والتأويل أداة معرفية يف كل ماوالت اإلدراك، أما موضوعات تلك األداة فهي 
كل ما يف الوجود اإلنساين، مما حييط به حسه أو يتأمله خياله أو حتاوله بصريته، فقد 
يكون موضوع أدوات املعرفة التأويلية، منصبا عىل األفعال التي يقوم هبا اإلنسان 
أو يقرتفها سلوكه، بوعي أو من دون وعي، أو منصبا عىل رؤياه يف منامه، أو عىل 
أضغاث أحالمه، أو عىل أعامل فنية أبدعها اإلنسان بوسائل من لغات شتى، بلغة من 
الكالم الذي ينطقه، أو بلغة من اللون الذي يرسمه، أو بلغه من احلجر الذي ينحته، 
أو بلغة من النغم الذي يعزفه، أو بلغة من اجلسد الذي يرّقصه فنًا أو يرتّيض به لعبا 
أو يف كل منجز أو يشء  بلغة من هندسة معامرية يشيدها.  أو  من رياضات شتى، 
متشكل يف سلسلة، عالمات انتظمت يف نسق عالقات خاص، يؤدي بالرضورة إىل 
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إمكانية قراءته وتأويله، عىل نحو معني، يف ماولة استرشاف معنى ما، إذ اليشء يف 
الوجود إال ومعناه مضمر فيه ومتقب يف مكوناته، وملا كان اإلنسان وعيا بالوجود 
التأويل. إن  وبصرية باإلجياد، فإن أول أدواته املعرفية وأثراها يف إدراك املعنى هو 
حركية الذات اإلنسانية ذات األبعاد املتعددة، هي حركة بحث عن معنى أو حركية 
البحث عن املعنى، وملا مل تكن مستقرة عىل معنى دائم يف األشياء من حوهلا، بسبب 
من حركية األشياء ذاتا، بام تضمره أو تعنيه أو تشري إليه أو يفهم منها، فإن جدلية 
العالقة بني الذات الفاعلة واألشياء غري املتناهية يف أبعادها وتأويالتا، قد ذهبت 
بالتأويل من كونه وسيلة إدراك إىل أن صار أداة معرفية، إىل أن صار وعيا إنسانيا 

ثاقبا، وهنا صار املعنى الصادر عن التأويل، إنجازا وحيازة وامتالكا.

والذي عّد التأويل امتالكا ذهب به إىل الثبات، أما الذي عده أداة معرفية فقد 
ذهب به إىل حرية الوعي وفنية األسلوب، وأما الذي عّده وسيلة فقد ذهب به إىل 

أنامط من النزوع الوظيفي.

املعنى يف اليشء أو العمل الفني أو النص ماض، أما القراءة التأويلة فمستقبل 
وهذا يعني، أن االنفتاح عىل جمهولية املستقبل بأضواء التأويل أو أدلته يشري إىل سعة 
يف األفق، وآليات يف االستكشاف، وبصائر يف اإلشارة إىل املعنى. وحينئٍذ فاملعنى 
الصادر عن التأويل إبداع واجتهاد. وربام أتاحت بصرية التعامل الواعي مع أنساق 
املبادئ الكاشفة عن املعطيات االجتامعية والداللية للتأويل أن يثري املتلقي باللذة 
الفنية يف األعامل الفنية وباإلمتاع اجلاميل يف األعامل األدبية، وباإلقناع والدفق الروحي 
يف الوقائع واملظاهر أو الطقوس الدينية، وبالتأمل والتدبر يف املشاهد احلياتية العامة 
ثراء، وإىل مسافات املجهول،  أكثر  آفاق معرفية  التأويل إىل  تتفرع شجرة  وهكذا، 
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ربام مل تكن مستكشفة من قبل. وكل ذلك جيعل التأويل علام منفتحا عىل املستقبل 
تأويالت  عىل  منفتحا  للتأويل  اخلاضع  النص  يكون  أن  دون  من  املعرفية،  بصفاته 

الهنائية خطرة املعطيات.

أوال: في بواعث التأويل

يرد التأويل دائام منفعال ببواعثه، إذ هي تسهم بشكل أو بآخر يف توجيه املؤول 
كام أسهمت يف توجيه مبدع املتن التأوييل، ومن ثمة فقد اتصفت لغة املتن بوصفها 
هذا  ويف  األخرى؛  هي  التأويل  عىل  باعثة  تركيبية  بخصائص  فرديا  إبداعيا  كالما 
إبداعية، وإن  التأويل حلظة اإلنجاز ؛ حاجة  املبدع إىل  الناص/  االجتاه فإن باعث 
اتصلت بدوافع وظيفية أو أيديولوجية، إال أن التوظيف الفني يضفي عليها مالمح 

إبداعية خاصة.

أما باعث النص إىل التأويل عند القراءة أو التأمل بني املتلقني )فحاجة أداتية( 
الفني،  العمل  أو  النص  تلقي  عند  التأويل  إىل  الصياغة  يف  األداة  بنزوع  التصاهلا 
فاملجاز أداة والرمز كذلك والقناع أيضا، وسائر أساليب أداء املعنى الفني إنام هي 
أدوات إبداع فني، سواء تمَّ توظيفها فنيا أم موضوعيا.أما باعث املعنى إىل التأويل 
التأويل  إىل  والنزوع  التجدد  املستقرة  صفاته  من  إذ  نفسه،  املعنى  يف  تأوييل  فنزوع 
يف  طرائق  دون  من  إليك  يصل  فنيا،  معنى  تلحظ  أو  تقرأ  أن  ينعدم  وربام  ويندر، 
التأويل، إذ هو إنجاز الناص يف تأويل الواقع ثم إنجاز املتلقي يف تأويل كيفية التعبري 
التأويل عند  فإن  الكيفية، طريقة وأسلوب ومعنى وحينئذ  فنيا، وتلك  الواقع  عن 

املتلقي رضورة.
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ثقافية  حاجته  ألن  ثقافية،  ومرجعية  ثقافة  فهو  التأويل  إىل  املتلقي  باعث  أما 
وظيفية  أم  إيديولوجية  أم  موجهة  فنية  أم  خالصة  مجالية  كانت  سواء  مرجعية، 
مبارشة، فهو إن أخذ يؤول بالوساطة عىل نحو ما عليه التأويل القديم عامة فباعثه 
حرية  لنفسه  فيه  يقرتح  الذي  باحليازة  يؤول  أخذ  وإن  التأويل.  هذا  يف  مرجعيته 
بالتأمل والقراءة تتيح له التفرد واالجتهاد أحيانا فباعثه ثقايف، تيمن عليه الذاتية، 
والنزوع إىل امتالك املنجز الفني الذي يؤوله. ويمكن إيضاح ما سبق إجيازه هنا، يف 
القراءة، عىل  هذه  إليه  تذهب  ما  إيضاح  بقصد  التأويلية،  البواعث  خطاطة  خالل 

نحو موجز. 
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خطاطة البواعث التأويلية

يتصل اجلهد التأوييل يف مصلته األخرية باملتلقي، إذ هو هدف الرسالة الرئيس 
وأفاض  البواعث  عىل  املتلقي  هيمن  ولذا  األزمنة،  واختالف  األماكن  تعدد  مع 
عرب  معطياتا  وتفنن  سواها،  من  أكثر  املقدسة  النصوص،  عرب  القديم  حتديدها  يف 
النصوص األدبية واألعامل الفنية عامة، برغم أن النزوع التقعيدي املتعدد بحسب 
األديان ومذاهبها، انعكس سلبيا عىل تأويل املعنى الفني أو األديب، لكن املنجزات 
اخليالية والذهنية والرياضية يف العرص احلديث انفتحت ببواعث التأويل من القاعدة 
واملعيار إىل الالقاعدة واملعيار النسبي والهنائية التأويل التي هي سلبية خيالية مفرطة 

يف التضييع. 

1. بواعث التأويل يف النص

ملا كان النص إبداعا فنيا خالصا، عىل وفق طريقة يف األداء، وبآليات يف اإلبداع 
بإمكانيات  تتحكم  التي  هي  النص  بنية  يف  األداء  أو  اآللية  حركية  فإن  واإلنجاز، 
تأويله وهلذا ُعني النقد القديم واحلديث، باألساليب الفنية أو اجلاملية، عناية عالية 
وهي باعث النص إىل التأويل؛ وقد قال ابن قتيبة: )وللعرب املجازات يف الكالم، 
والتقديم  والقلب،  والتمثيل  االستعارة  ففيها  ومآخذه،  القول  طرق  ومعناها 
الواحد  وخماطبة  واإليضاح  والكناية  واإلفصاح  والتعريض  واإلخفاء  والتأخري 
خماطبة اجلمع، واجلميع خماطبة الواحد، والواحد للجميع خطاب االثنني، والقصد 
العالقة  إذ  ملعنى اخلصوص...()1(  العموم  وبلفظ  العموم،  ملعنى  بلفظ اخلصوص 
تستمد  تأويلية  عالقة  هي  إنام  احلقيقي،  املعنى  إىل  املجازي  البناء  فيها  يرجع  التي 
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من لغة النص أبعادها، وهو ما أفىض إىل أن يكون املجاز عند اجلرجاين يف أرسار 
– مثال - مقولة تصنيفية تتحدد عىل وفقها الفروق القائمة بني األساليب  البالغة 
البيانية ؛ )فالفارق بني االستعارة التحقيقية واالستعارة التخيلية - مثال- فارق يف 
درجة التأويل املطلوبة يف كل منهام، للوصول إىل الداللة والنفاذ إليها()2( ويف كل 
البنيات املجازية يف البيان أو اللغوية ذات األداء الداليل يف املعاين أو الرصفية ذات 
األداء الصويت يف اإلحياء باملعنى، تكون ثنائية )املألوف – اجلديد( أو احلقيقة. املجاز 
هي الفاعل يف توجيه التأويل، وملا كان األدب يف أغلب فنونه يصدر غالبا عن ثراء 
الوجدان باألحاسيس أو استغراق الروح يف جتلياتا، فإن ثنائية )األلفة – الغرابة( 
ثنائية فاعلة يف إبداع املعنى الفني التأوييل ألن )كل أحوال العواطف الدقيقة حتتاج 
جمازا للتعبري عنها()3( وقد يبالغ األدباء والسيام الشعراء يف النزوع املجازي وحينئذ 
يكون التأويل )اسرتاتيجية شاملة وجذرية، لصيانة إيام نص قديم يعتقد أنه، أثمن 
من أن يرتك سدى ويتنكر له()4( وكأن التأويل يعيد إنجاز النص اإلبداعي القديم، 

يعيد احلياة إىل لغته ويبث الروح يف جمازاتا بالقراءة وبالتأويل إبداعا للمعنى. 

وإن  والسيام  سواها،  من  للتأويل  عرضة  أكثر  املقدسة  النصوص  لغة  ولعل 
التوراة)5(.  تفسري  والسيام  املقدسة،  بالكتب  بداياتا  منذ  ارتبطت  التأويلية  املعرفة 
النص  كالم  بتأويل  يذهب  وغريمها،  والسيايس  منه  الديني  الوظيفي،  النزوع  ألن 
بحسب أدواته املجازية مذاهب شتى، حتى يوّجه النص ومعناه ملا يقصده، وقد قال 
إيكو إنه )بمجرد أن يتحول نص ما إىل نص مقدس، داخل ثقافة ما، فإنه سيصبح 
مرتعا لسلسلة من القراءات املتشككة، مدثا بذلك ترفا تأويليا. لقد حدث هذا مع 
املجاز الكالسيكي يف حالة نصوص هومريوس، وهو أيضا ما كان يستحيل عدم 
حدوثه مع الكتابات يف زمن النبالة والسكوالئية، ومع الثقافة اليهودية يف تأويلها 
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التوراة()6( وربام كان تأويل بنيات النص املجازية بدوافع، دينية أو سياسية أو فكرية 
وغريها شكال من أشكال القراءة املغرضة التي مل جتد قبوال يف النصوص املقدسة 
إال عند القائلني هبا، ألهنا عندهم تأويل مبالغ فيه هيدف إىل استدراج املعنى لغايات 
خمصوصة. ألن النص املقدس عند املتلقي األول ذو داللة واحدة مددة، أو هكذا 
املتلقي األول رأوا  َمْن مل يسأل عن معانيه إدراكا منه هلا، وبالتايل فمشايعو  فهمه، 
أن النص الذي به حاجة إىل تأويل هو الذي يثري إشكاال يف وعي املتلقي، أو تكون 
داللته اإلحيائية ال تتأتى من قريب فهي متاجة للتأويل لكشف معناها، وهلذا رأى 
جهة  من  إشكال  وال  فيه  لبس  ال  القرآين،  النص  أن  ؛  مثال  املسلمني  علامء  بعض 
التأويل،وهو رأي ال إمجاع  اللغوية واملجازية، وحينئذ فهو غري متاج إىل  مكوناته 

عليه.

أساليب  عن  لغتها  صدرت  التي  تلك  القرآن،  غري  من  األدبية  النصوص  أما 
املقاصد  السامع  ليتبني  التأويل،  عن  تستغني  ال  فهي  والكناية  واملجاز  االستعارة 

والغايات)7(. 

يف  التأويل  بعدم  القائلني  دفع  الذي  هو  وااللتزام  التحديد  إىل  النزوع  ولكن 
لغة النص القرآين، كام أن األخذ باملجازات يف لغة الشعراء واخلطباء األوائل قبل 
اإلسالم، كوهنا بنيات ختييلية دالة عىل املعنى ومؤدية إىل فاعليته وتأثريه ذلك األخذ 
القرآين  املعنى  حاجة  مع  والفنون  اآلداب  يف  بالتأويل  القول  عىل  بعثهم  الذي  هو 

وكذا األديب والفني إىل التأويل ليتحقق وصوله إىل املتلقي. 

واألحالم  واخلرافات  واألساطري  واألقنعة  والرموز  املجازات  صارت  وملا 
والرؤى واملوروثات والرتاث الشعبي املحيل لألمم والشعوب وغريها كثري، كلها 
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بنيات داخلة يف لغة النص األديب أو الفني احلديث فقد صار املعنى فيه متاجا إىل 
امتالك  إىل  يشري  باحليازة  التأويل  أن  النقاد  بعض  رأى  حتى  بالرضورة،  التأويل 
الفني  بالوعي  السياقات  بعض  يف  يتحكم  الالشعور  صار  وملا  املتلقي،  من  النص 
التأويل  إىل  وحاجته  للنظر،  الفتا  بالغموض  اتصافه  بدأ  فقد  النص،  للغة  املوجه 
رضورة إبداعية، ألن )من العوامل التي تتحكم يف التأويل ما يمكننا تسميته بـ )أثر 
عىل  الواعية  السيطرة  من  اليتمكن  إذ  الشعري(،  نصه  تشكيل  يف  املبدع  شعور  ال 
مفردات جتربته وعنارصها، ولكنها تتحقق بسبب عنارص الشعورية، ربام ال يدركها 
إدراكا حقيقيا، هذه العنارص تتداعى بتأثري الالشعور، فتسهم يف تشكيل لغة النص 
وصوره وعالماته، فتشكل مناطق عمى أخرى ألهنا تبدو- ظاهريا- غري منسجمة 
والتجربة التي حتتوهيا()8( إن اللغة يف كالم النصوص األدبية والفنية، واأللوان يف 
وكيفيات  واألزميل  املوسيقية،  املعزوفات  يف  واألنغام  والرسوم،  اللوحات  كالم 
البناء يف  البناء وكيفيات هندسة  النحت، واحلجر وكيفيات تشكيله يف  توجيهه يف 
العامرة، وكيفيات حركة اجلسد يف الرقص وهكذا يف كل إنجاز فني، يؤديه اإلنسان 
بوعي إبداعي استثنائي، إنام هو تأويل من املبدع للواقع بأن خلق واقعا جماورا وليس 
مستنسخا ومن ثمة فهو عند التلقي تأويل من املتلقي للواقع اجلديد املجاور املتصف 
بالغرابة والندرة واالنزياح عىل املبارشة والتجدد يف النظر وغري ذلك، وهذه كلها 
مكونات ال يتحصل معناها عند التلقي إال بالتأويل الذي نصل به إىل املعنى بوصفه 
التأويل  يكون  هذا  كل  ويف  املتلقي  إبداع  من  الوصول  منها  جزءًا  فيكون  الفني، 

رضورة يف الكشف عن أدوات النص وهي تنفعل بأداء املعنى أو إبداعه. 
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2. بواعث التأويل لدى الناص

يضمر الناص حلظة الكتابة أو عند عملية اإلبداع الفني معنى ما، فهو هيجسه 
بني هدى البرص ورؤى البصرية، وحيث األداة التعبريية عند الصياغة لتكون جرسا 
يشف عن معنى، يسكنه، فهو به مأخوذ، وبالتعبري عنه مسكون، والصلة بني الوعي 
وأداة التعبري أو لغة األداء، صلة إبداع يتوخى اإلنجاز ويقصد اإلجياد واحلضور، 
فهي صلة روحية وجدانية، جتادل األداء، جدال جمازيا، حني تفارق داللتها املألوفة 
فإن  ثمة  ومن  فني،  ثراء  ذات  جمازية  داللة  النص،  وسياق  الناص  بوعي  مكتسبة 

املعنى الصادر عنه، ال يتحصل عليه املتلقي من دون وعي تأوييل.

مأخوذا  كان  فإذا  اإلبداعي،  نزوعه  طبيعة  بحسب  النص  لغة  الناص  يوجه 
بعمق  متصفة  ستكون  البيانية  وأساليبها  اللغة  تلك  فإن  اخلالص،  الفني  باألداء 
خلوصها  ألن  متعددة،  لقراءات  عرضة  تكون  ما  وغالبا  التأويل،  عىل  باعث  فني 
ملا هو فني، جعلها من حيث طبيعتها فنية، منفتحة عىل التأمل والقراءات التأويلية 

العديدة.

أما إذا كان النزوع اإلبداعي عند األداء مأخوذا بتطبيق املعايري الفنية يف إنتاج 
املعنى، فإن القراءات وأداتا املعرفية أعني التأويل مستغنية غالبا الهنا تعنى بااللتزام 
بمعايري التأويل املستقرة وآلياته املألوفة. أما إذا كان النزوع اإلبداعي مأخوذا هبموم 
إيديولوجية أو مذهبية أو فكرية فتكون آليات التأويل يف الغالب مستمدة من اهلم 

ذاته، ألهنا ستبحث عن إقناع املتلقي بام كانت عليه وماهي بصدده عند اخلطاب.

أما إذا كان النزوع نفعيا وظيفيا فإن اهلم الباحث عن تطبيقات املعنى، وفاعلية 
املألوف يف قصده سيكون هو املهيمن عىل فهم املعنى وحدود قراءته، وسيكون حينئذ 



يف بواعث التأويل وآلياته

176

مستغنيا عن التأويالت العديدة، إذ سيهيمن عليه فهم واحد، وقراءة وظيفية بعينها 
الناص فيه سيكون يف احلد الوظيفي والدعوة إىل األخذ به وااللتزام  إبداع  ولكن 

بمحدداته، وبرصه الواقعي املبارش. 

هو  للناص،  اإلبداعي  النزوع  بحسب  التأويل  فهم  إليه  وصل  ما  أبلغ  ولعل 
القارئ  نحو  املوجه  اجلذري  بالتأويل  خاصة  لنظرية  الوحيد  البديل  )بأن  القول: 
يروم  الذي  ذاك  هو  الصحيح،  الوحيد  التأويل  بأن  القائلون،  إليه  يدعو  ما  هو 
اإلمساك باملقاصد األصلية للمؤلف()9( ولعل هذا الطرح ال يستقيم للقراءة املتأنية 
تثرى  اإلبداعية عامة  النصوص  لغة  دللت عليه شواهد كثرية، ألن مكونات  وإن 
بطبيعتها التكوينية، بالبنيات املجازية والرمزية، وكثري من االنزياحات التي اليصل 
املؤول  بحسب  يتعدد  قد  الذي  التأويل  بعد  إال  أحيانا  واملبارش  الفني  املعنى  معها 

ومنهجيته، أو طبيعة فهمه، وشكل قراءته لتلك اللغة.

ثم إن عوامل كثرية تتحكم، بوعي الناص حلظة اإلبداع، فأنواع السياق الذي 
وكذلك  املعنى،  إبداع  يف  األداء  من  نمط  إىل  توجيهه  يف  تسهم  تداعياتا،  بني  هو 
طبيعة املتلقي)الداخيل أو الضمني( الذي يسكن الناص بشكل أو بآخر، فقد يكون 
متلقيا ضمنيا وقد يكون شكال آخر يضمره ويتوجه إليه بخطابه، وكذلك الطبيعة 
احلافلة  املركبة  البنية  عن  فضال  عنها،  يصدر  التي  الفنية  التجربة  ملكونات  املتغرية 
عىل  املعنى  إبداع  أساليب  يف  منفتحا  الناص  جتعل  التعبري،كلها  للغة  باالنزياحات 

التأويل. 

عرضة  إبداعه  كان  فقد  الظنيات،  ويف  النظريات  يف  إنسانا  الناص  كان  وملا 
يكون  التي  النصوص  يف  أما  التأويلية،  املعرفة  لعلامء  ومرسحا  كثرية،  لقراءات 



أ. د. رمحان غركان

177 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

الناص عليها هو اهلل سبحانه فقد رأى بعض العلامء ارتفاعها عىل التأويل، واستغناء 
األحكام  ذات  السامء  عن  الصادرة  الرشيعة  يف  القراءات،  تعدد  إىل  معها  املتلقي 
التي مصدرها اهلل سبحانه، يتعذر التأويل، فهي حتلل وحترم وتضع احلدود، وتقيم 
األحكام، وكلها مستغنية عن التأويل لوضوح القصد فيها من الناص، أما الفنيات 
واألدبيات التي ال تتوفر عىل أحكام رشعية تكليفية فالتأويل فيها جائز، ألن الناص 

عليها هو اإلنسان ذو النوازع واألهواء)10(...

إن القول بالتأويل الكاشف عن قصدية الناص، ال يتحقق معه املعنى الفني، 
عنه  املختلف  واملتلقي  إيديولوجية،  بقصديات  معنيٌّ  ه  املوجِّ الناص  أن  والسيام 
بالقراءة املعارضة، ومن ثمة فإن قصد املؤلف قد يقع بني نيتني متعارضتني  معنيٌّ 
ذهب  ملا  كشفا  املؤلف  قصد  بتأويل  القاطعة  اإلمكانية  بدءًا،  ينفي  ما  داخليا،وهو 

إليه. 

ولعل القراءات املتعددة يف النصوص املنفتحة عىل التأويل تكشف ضمنًا عن 
صعوبة االحتكام إىل كشف قصد الناص، ألنه فيها معرب عن معنى ما، ولكن أداته 
وأسلوهبا فتحا باب التأويل للمتلقي، أما هو فقد شغله املعنى أو هاجسه، ومل تتملكه 

معان متعارضة.

نفيس  شخيص  فاملغزى  آخر،  شيئا  وقصده  ما  شيئا  الناص  مغزى  كان  وربام 
تشف عنه بنية النص، عند التأويل النفيس، أما القصد الذي يذهب إليه النص فهو 
إليه عىل نحو شبه  املتلقي وتتفق عىل أدائه مكونات النص عامة، وتشري  ما يدركه 
حتاورمها  التي  والقراءة  فني،  النص  لبنية  والقصد  نفيس  للناص  فاملغزى  مبارش. 
جدلية، ولكن املهم فيها، أن كل ذلك يسهم يف تعذر القول بالتأويل الكاشف عن 
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قصد املؤلف دائام. 

إن فكرة القول بمؤلف، مهيمن عىل جتليات كالمه وفيوضاته، بالشكل الذي 
جيعله مسيطرا عىل قصد أحادي لكل املتلقني، بام جيعل اللغة أو أي أداة يف إبداعه 
تعني فنيا ما يقصد قوله، إنام هي فكرة عصية عىل التحقق وإن بدا لبعض داريس 
رموز  عىل  فنه،  يف  )يعيش  مثال  الشاعر  كان  وملا  ممكن.  ذلك  أن  التأويلية  املعرفة 
وراء  من  الشاعر  يعني  الذي  املركب  الكل  املختلفة،  اجتاهاتا  يف  تعطي  أساسية، 
تأليفه، فقراء الرموز األساسية، بمعزل عن القصد يعني أن نوليها كل طاقاتنا()11( 
وهو ما جيعل النص بوصفه الفني أو اإلبداعي فضاَء تأويالت، قد حتاول استرشاف 
قصد الناص، يف ماولة إبداع املعنى ولكنها التزعم أن ما تذهب إليه صحيح متاما.

3. بواعث التأويل يف املعنى

يكشف اإلنسان حلظة إبداع املعنى عن نفسه، قبل املعنى الذي هيم بالتعبري عنه 
فهو يشري إىل يشء ما، أو مفهوم ما، أو أخيلة ما، ولكنه يف كل ما يشري إنام يعكس 
كيفية كشفه عن األشياء الكامنة فيه، فاملعنى ذات إنسانية، ولذا فقد كان صعبا قياده 
والدعاية إىل القول ؛ بأنه يمكن إمساكه من املبدع يف النص أو من املتلقي يف القراءة. 
معانيه  إنجاز  يف  اإلنسان  عنه  يصدر  وعيا  معرفية،  أداة  بوصفه  التأويل  صار  ولذا 
عند  األساليب  تؤديه  الفني  فاملعنى  االجتاهني،  اآلخر؛ ويف كال  معاين  قراءة  أو يف 
النزوع  فإن  اخلالص،  اجلاميل  املعنى  أما  متلقيه.  عند  املعايري  عنه  وتكشف  مبدعه، 
للمبدع،  النزوع اجلاميل  أقل من  املتجيل يف بعض مكوناته، جتعل األسلوب  الذايت 
تنتج  املبدعة  الذات  املتلقي، ألن  لدى  النقدي  املعيار  فوق  اجلاميل  األداء  كام جتعل 
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حلظة األداء أساليب املعنى، ومن ثمة يلزم التلقي استرشاف معايري جديد ة بني يدي 
القراءة حتى يف تلك احلاالت التي عمل فيها الكثريون عىل تقعيد اجلامل بأساليب 
فيه والبث اجلاميل  الكامن  الوعي  أو معايري؛ ظل مفهوم األداء اجلاميل و  أو قواعد 
الصادر عنه، أوسع من الطريقة وأعمق من املعيار، فظل اجلاميل نسبيا يف املكونات 
واحلدود، ومن الطبيعي أن يكون املعنى اجلاميل متعدد القراءات واملعايري، بحسب 

األذواق واألمم والشعوب.

أما املعنى األيدلوجي فهو ملتزم باألساليب عند منتجه التزامه بالنزوع املؤدلج 
نحو جهة ما، ألن نزعة االلتزام بدأت من الفكر والرأي ووظفت األسلوب واملعيار، 
إنتاجا وقراءة، وهلذا حتتفظ املعاين املؤدجلة غالبا بأشكال فهم معينة وأساليب توجيه 
مواضعات  وتطبيق  باحلدود،  األخذ  إىل  أدعى  فهو  الوظيفي  املعنى  أما  ؛  معلومة 
الذي  والفهم  عليه،  املتواضع  بالقصد  املتلقي  إىل  يتوجه  فيه  املنتج  ألن  األساليب 
تصل له بقراءة احلد وتطبيقه، فالباعث عىل تأويله هو الدعوة إىل القراءة الواحدة يف 

ضوء املواضعات الثابتة.

وقد عني املفرسون املسلمون باملعنى القرآين الذي كان الباعث إليه االقرتاب 
ِمْن  اإْلِنَساُن  ُخِلَق  تعاىل:  قوله  قرؤوا  املفرسين  أن  ذلك  من  احلقيقي  املعنى  من 
َعَجٍل )األنبياء37( أكثر من قراءة، يف أكثر من معنى، أشهرها أهنم أّولوا )عجل( يف 

معنى )الطني( مستشهدين بقول الشاعر:

والنبع يف الصخرة الصامء منبته          والنخل ينبت بني املاء والعجل

حتقيقا للمعنى الثابت يف كون اإلنسان قد خلق من طني. أما الرشيف الريض، 
فقد أّول )العجل( يف معنى )الرسعة( وهذه عنده استعارة واملراد أن اإلنسان خلق 
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مستعجال بطلب ما يريده، واالنرصاف عام حيذره، بل يذهب إىل حد القول: )فأما 
عليه  وأورد  الطني،  أسامء  من  اسم  هنا  العجل  إن  التفسري،  أصحاب  ِمن  قال  َمْن 
التفات إىل شاهده، فإنه شعر موّلد وقول  شاهدا من الشعر، فال اعتبار بقوله وال 

فاسد()12(. 

إن جمازية اخلطاب القرآين منفتحة عىل التأويل: من دون أن يكون املعنى فيها 
متناقضا أو متصفا بالتعارض، إنام هي انفتاح للوعي البرشي الثاقب عىل أسلوبية 
نبض  عن  ويكشف  القرآين،  باملعنى  حيتفي  انفتاحا  جمازاته،  وأبعاد  املقدس  النص 
اهليبة اإلهلية يف خصوصية املعنى )فالطني( يف القراءة األوىل والرسعة عىل االستعارة 
يف قراءة الرشيف ال تتعارضان بل تتكامالن )وليس من حق الفقه املجازي أن حيّول 
النص املقدس عن طبيعته، وأن جيعله نصا دنيويا،فالبرشية سوف تظل متاجة إىل 
املقدس، ال تستغني عنه، يف املقدس، ال ينفصل احلدث عن املعنى، هذا االنفصال 
الذي يشتهيه الدنيويون،واملعتزلة، وأرباب األهواء، وصناع الذكاء املتحّيز، والذكاء 
)الرسعة(  يقرأ  ما  املقدس،هو  النص  يف  باحلدث  املعنى  اتصال  املسؤول()13(  غري 
بضع  )اإليامن   : ممد  الرسول  قول  الغزايل  قرأ  قد  كام  )الطني(  عىل  ويقدمها 

وسبعون بابا، أدناها إماطة األذى عن الطريق( إذ قال هي: إماطة عن النفس)14(. 

املعنى يف النص املقدس يستبطن احلدث ويرشف عليه مستوعبا فيض دقائقه 
فهو  البرشي  النص  املعنى يف  أما  التعبري،  الوقع، جمازا من حيث  حقيقًة من حيث 
عاجز عن اإلحاطة باحلدث، فيلجأ إىل جمازية اللغة حينا وإىل مبارشتا التصويرية 

أحيانا أخرى، وهلذا ينفتح عىل التأويالت املتناقضة أحيانا.
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الباطن،  يستغرقه  كام  الظاهر  يأخذه  بامتياز،  تأويليا  كائنا  اإلنسان  كان  ملا 
وغريه،  وجسد  وحجارة  ونغم  كالم  من  اإلشارات،  توظيف  يف  عميقا  فيذهب 
فإن روحه التأويلية تسعد كثريا بفاعلية تلك اإلشارة يف احلقيقة واملجاز، ألن ذلك 
أو  إنجازها معنى عقليا  إن كان  إنجازاتا،  اجلدل معرب عن وجودها، كاشف عن 
كان معنًى خياليا.حتى أتاح اإلنسان لنفسه يف الشعر مثال أن يعد وفرة التأويالت 
مقوما أساسيا له.)15( )ألن اللغة الرمزية التي تقص منها األعامل األدبية، إنام هي – 
بالنظر لبنيتها نفسها - لغة متعددة الداللة، ال تكف عن توليد املعاين املختلفة يف كل 

استعامل خاص()16(. 

إن املسكوت عنه يف النص الفني الرفيع يتيح للمتلقي أن يتأول املعنى باحثا عن 
نفسه يف ماولة الكتشافها عرب ذلك النص. وقد ذكر شولز يف )السيمياء والتأويل( 
أن مناطق العمى أو املسكوت عنه، تصدر عن افرتاض املتلقي القائل بأن النص ال 
يقول معناه متاما ومن ثمة فإن تأويل املتلقي هو الذي يكمل النص عرب املعنى؛ فكأن 
التالعب  أو  والغموض  االحتجاب  من  يشء  عىل  يشتغل  العميق  الفني  اخلطاب 

بالظاهر املبارش إعالءًا ألشكال الغموض الفني املقصود.)17( 

الباعث عىل تأويل املعنى عمقه الفني الذي يصدر عن أساليب أدائه والسيام 
األداء  يف  طرائق  وعن  وغريها  والكنايات  والرموز  واالستعارات  املجازات 
تستدعي املتخيل يف تعبري معنى متخيل، كاألساطري و اخلرافات والرؤى واألحالم 
واملوروثات املحلية العامة، وعن ظواهر يلحظها املتلقي كالغموض أو اإلهبام، وما 

يمكن تسميته باملسكوت عنه أو مناطق العمى بحسب شولز.
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يعيش  وهنا  له،  جديدا  فنيا  واقعا  مستدعيا  عامله  النص  خيلق  الفني  املعنى  يف 
املتلقي حلظة القراءة، جدال انطباعيا و خياليا تأويليا بني رؤى الواقع ورؤى النص، 
بام يكون فيه التأويل األداة املعرفية األجدى، للكشف عن املعنى، أو الستكشاف 
املتلقي  جيد  وحينئذ  هذا،  أو  الفني  العمل  ذلك  مع  األديب  أو  الفنان  جتربة  ابعاد 

بصريته اإلبداعية يف القراءة ؛ منافسا فيها املبدع السابق عليه.

 4. بواعث التأويل لدى املتلقي

بواعث تأويل املعنى لدى املتلقي مقدمة عىل نظريتا يف الكاتب، ومشرتكة مع 
مثيلتها التي يتوفر عليها النص أو العمل الفني ؛ ألن املعنى صادر عن الناص حلظة 
األداء ولكنه منفصل عنه بعد ذلك، فهو قارئ له بعد حني، إذ هو كامن يف مكونات 
التعبري عنه، تلك التي ستكون من نصيب املتلقي دائام، وربام كان مبدعه متلقيا له 
ناقدا بعد حني، وهلذا حفلت قراءة املعنى بالعناية باملتلقي وبواعث التأويل لديه. إذ 
تعددت صور ذلك املتلقي يف العرص احلديث، فهو القارئ الضمني عند )وولفغانغ 
إيزر(، وهو شكل من أفق التوقع املدهش عند )هانز رو برت ياوس(، وهو فكرة 

النزوع اجلامعي للتأويل عند )ستانيل فيش(، وهو القارئ املثايل عند )رفاتري()18(.

هي  الثقافية  مرجعياته  فإن  املتلقي،  عن  صادرة  التأويل  بواعث  تكون  وحني 
التي تيمن عليها، فإذا كانت فنية فسيكون معنيا بأساليب األداء، وإذا كانت مجالية 
فسيعنى بمعطيات األداء يف الوجدان اإلنساين، وبإخالص العنارص الفنية لطبيعتها 
اإلبداعية اخلالصة. أما إذا كانت إيديولوجية فسيكون مأخوذا بالتعبري عن األفكار 

واملذاهب فيام يؤول.وإذا كان وظيفيا نفعيا فسيكون تطبيقيا حرفيا.
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وإذا اشتغل املؤول عىل كشف املعنى بالوساطة؛ كام هي تأويالت القدماء، أو 
العرص  يف  املحدثني  تأويالت  هي  كام  االمتالك،  أو  باحليازة  املعنى  استرشاف  عىل 
احلديث بخاصة، فإن بواعث التأويل معنية لدى املؤول بتوجيه النص نحو معنى 
التأويل. وانطالقا  الذي كشف عنه  املعنى  بعد ذلك  القارئ اآلخر  معني، وبإقناع 
نزوعهام  التأويل، يتصف  إيكو، يرى شكلني عرفهام  امربتو  فإن  التأويل  نفعية  من 
بعد  التداول  يف  وبالسعة  املتلقي،  يف  التأثري  حيث  من  واملحدودية  بالعمق  النفعي 

ذلك؛ ومها: 

صورة املتلقي املحكوم بمرجعياته وحدوده وبقوانني التأويل وضوابطه الذاتية . 1
وهنا يرى إيكو أن التأويل خارطة تتحكم فيها فرضيات القراءة الصادرة عن 

معطيات النص كوهنا سلسلة عنارص تأويلية يستجيب هلا املتلقي اآلخر. 

صورة املتلقي املنفتح عىل سلسلة من اإلحاالت عىل التأويل، التي تبدو استغراقا . 2
ممتعا إلثبات فاعلية التلقي، ولكنها متسعة وممتدة، ويقول إيكو هنا: إن البحث 
عن عمق تأوييل يشكل وحدة كلية تنتهي إليها كل الدالالت، حلم مجيل تستمر 
ألجله مغامرة التأويل، ولو كان الوصول إىل هذه الوحدة ماال)19(. ان صورة 
التأويل األوىل موضوعية أما الثانية فذاتية، وقد كان التأويل املوضوعي سمة 

القدماء والسيام يف قراءة النص املقدس. 

يف تأويل املعاين القرآنية ارتفع املوضوعي عىل الذايت إال عند الصوفية خاصة 
ومن هنج طريقتهم يف التفسري اإلشاري الصادر عن االستغراق الروحي املدهش يف 
النص املقدس.و قد كان املوضوعيون معنيني، بعدم االنجرار إىل تأويالت املتلقي 
يتعدد، وإن كان ثريا يف  له أن  النص، ال يتوقعون  القصد يف  عىل نحو مفتوح ألن 
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التأثريية. كام كانوا معنيني بقواعد السلف األول وطروحاتم يف  إحياءاته وطبيعته 
هذا االجتاه، بسبب من اتصاهلم الزمني بنزول الوحي، وكوهنم قد عاشوا عرصه أو 

أظلتهم نفحاته يف أول العرص منه.

بصائرهم،  أمام  شاخصا  اإلسالمي  املتلقي  بدا  الذين  املسلمني  علامء  ومن 
الشاطبي يف كتابيه الكبريين: املوافقات يف أصول الرشيعة، واالعتصام. إذ رأى أن 
املتلقي املسلم يدرك أن يف القرآن ظاهرا وباطنا، بمعنى ما يؤول وما اليمكن تأويله، 
وقد قال: )ألن من فهم باطن ما خوطب به، مل حيتل عىل أحكام اهلل، حتى ينال منها 
بالتبديل والتغيري، ومن وقع مع جمرد الظاهر، غري ملتفت إىل املعنى املقصود اقتحم 
هذه املتاهات البعيدة،... وعىل اجلملة، فكل من زاغ ومال عن الرصاط املستقيم، 
فبمقدار مافاته من باطن القرآن فهام وعلام، وكل من أصاب احلق وصادف الصواب، 
فعىل مقدار ما حصل له من فهم باطنه()20( فمن كالم اهلل ما ال حيتاج إىل تأويل ألن 
النصوص املتواترة دلت عىل حقيقته الرشعية عند املسلمني، وإن تعددت تأثرياته، 
ومن الكالم ما حيتاج معه املتلقي إىل تأويل وال سيام ما كان قد صدر عن أساليب 

البيان. 

ومن يتأمل يف طروحات الشاطبي، وال سيام يف ؛ املوافقات يف أصول الرشيعة 
واالعتصام، يلحظ أنه إىل دعوة املتلقي لألخذ بالتأويل أقرب منه إىل أي فهم آخر، 
إال أنه عني بسن قوانني للتأويل حتتكم يف مكوناتا الفاعلة إىل معرفة عادات العرب 
إىل:  عنده  ذلك  ينسحب  ثم  التنزيل،  وحالة  أصوهلا  جماري  و  وأفعاهلا  أقواهلا  يف 
معرفة لسان العرب ؛ لفظا ومعاين وتراكيب، ومعرفة أسباب التنزيل ومقتضيات 
األحوال، وكذلك اإلحاطة بالناسخ واملنسوخ وأصول الفقه وقواعده، واإلملام بعلم 
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املحكم واملتشابه واملقيد واملؤول، والظاهر والعام واملطلق،  القراءات، وما خيص 
ليس  ما  التناسب واالتساق واألحكام،  القرآين من  أن خلصوصية اخلطاب  ويرى 
لسواه من كالم بني البرش)21(. إذ يعد املؤول يف هذه ماطا بام جيعله متلقيا مأمون 

القراءة، مقبول التأويل، قادرا عىل عدم تغييب النص باجتاهات وأهواء.

بواعث التأويل لدى املتلقي اإلسالمي موصولة بالقوانني ومكومة بمكوناتا 
يرتفع  بقدر االتقاد باالجتهاد االستنباطي، وال  تأويل هبوى،  يزيغ  ومدداتا، فال 
شاهدا،  القرآين  اهلدى  من  االقرتاب  بقدر  اآلخر،  إللغاء  مذهب  لنرصة  تأويل 

والدليل القرآين مبرشا، واآليات فيه، هاديا ونذيرا. 

احتفل تأويل اخلطاب املقدس بيشء من قدسية قوانني التأويل، واشرتاطات 
به أكثر منه  الناس يقرأ املقدس متربكا  القرآين، حتى صار بعض  القارئ يف النص 

باحثا عن املعنى، ألنه يضمر قدسية قوانني التأويل التي ال حييط هبا علام. 

علامء  لبعض  املعرفية  احلقول  من  كثري  يف  العلمية  الكشوفات  أتاحت  وقد 
املسلمني أن يتأولوا بعض خطاب القرآن، يف ضوء ما صارت إليه مكتشفات تلك 
العلوم، مثل علم الفلك وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم النفس واالجتامع 
وغريها مما فتح اهلل به عىل بني آدم بعد عرص الثورة الصناعية، غري أن الالفت للنظر 
أن تلك التأويالت التي صدر بعضها عن غري املشتغلني بعلوم الفقه والرشيعة وعلوم 
الدين، إنام جاءت يف عمومها الغالب كاشفة عن عمق املعنى القرآين وخصوصيته 

يف اخللود والدوام والتجدد كلام تقدم املتلقي املسلم يف وعيه املعريف. 

أما يف سائر النصوص اإلبداعية يف الفنون واآلداب فقد َأْوَلْت نظريات القراءة 
استثنائية، وقد  عناية  املتلقي  لدن  املعنى وتوجيهه من  البواعث يف كشف  والتلقي 
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عن  الكشف  املتلقي  باعث  فيه  ماكان  هو:  األول  رئيسان  اجتاهان  عليها  غلب 
السامت العقلية للمبدع فكانت العناية بمعنى الناص أو املعنى الفردي، وفيه حتددت 
اخلصائص املائزة للغة املبدع كام يكشف عنها أداؤه. أما الثاين فهو تأمل املتلقي الناقد 
من  غريها  عىل  الذاتية  فيها  أفاضت  التي  تلك  الناص،  أو  الكاتب  استغراقات  يف 
الذات منطلقا فصار  بالذاتية هاجسا والتمركز حول  بدأ االنشغال  السامت، حتى 
املعنى متمركزا يف الذات املتعالية للمؤلف يف الوقت الذي يمكن أن يتمركز يف ذات 

أخرى هي املتلقي)22(.

كأن تعددية مكونات الثقافة وعنارصها، وما يطرأ عليها من جتديد، بفعل وعي 
الزمان وحركية املكان، وعدم مخول الذائقة، كلام جعلت املتلقي ساكنا يف معنى ما، 
قد يكشف عنه النص، وقد يكشفه هو يف النص، حتى رأى أصحاب التفكيكية )أن 
الثقافة املختلفة تلعب دورا مهام يف تشكيل النص األديب، وهي عنارص يف  عنارص 
حالة تغري مستمر، ويف الوقت نفسه ؛ فإن نفس العنارص املتغرية، للنص، تدخل يف 
تشكيل املزاج الفردي للمتلقي، وكأنام نتحدث عن تغيري يقوم به متغري ملتغري آخر(
)23( وهذا األمر ال ينسحب عىل الهنائية املعنى، بقدر انسحابه عىل الهنائية إحياءات 

متصل  اإلحياءات  متدفق  تأثريه  جتعل  املعنى  فاعلية  ألن  املتلقني،  يف  الفني  املعنى 
التأثري.

ُبْعد املعنى فيه فواحد أو شبه واحد، ألن املتلقي بني يدي النص املدهش  أما 
االستجابة  يف  بعيدا  يذهب  برشيا،  منجزا  ماكان  أم  منه  املقدس  سواء  العظيم، 
ذات  فتذهب  روحية،  أبعاد  من  إحياءاته  قوة  به  تفيض  وملا  الذات،  يف  لتأثرياته 
املتلقي يف التحليق هبا ومعها وفيها، وقد تستغرق يف فيوضات روحية خاصة، كام 
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يف النصوص املقدسة، ولكن املعنى الفني، ال سبيل إىل الهنائيته بل إهنا تضعف فنية 
املعنى  يثبته  املتلقي وما  املعنى لدى  التفريق بني  النص أو متحوها، ولكن البد من 
نفسه فيه من فيوضات روحية وجتليات ذاتية، كوهنا باعثا للمتلقي يف تأمل املعنى 

واالستغراق يف معطياته أو إحياءاته وليس الهنائيته.

ثانيا: في آليات التأويل

؛ فإنه أصل يضمر  التأويل  ملا كان األصل يف اخلطابات أو األشياء، هو عدم 
مجود األشياء بسبب انكشافها أو ضعف فاعليتها اإلحيائية يف إثارة املتلقي أو املتأمل، 
أو فرع يضمر مجود اآلخر املتلقي أو املتعامل باليشء أو فيه أو معه؛ ومن هنا فإن 
أصال كهذا هو أصل افرتايض، أما األصل احلقيقي الواقعي يف آٍن معا، فهو التأويل 
ألن جوهر األشياء احلية فاعل متجدد )متنوع وربام متغري، وحينئذ فهو باعث عىل 
قابل  وهو  إال  النافذ  البرشي  الوعي  يقرؤه  يشء  من  وليس  له،  مستدرج  التأويل 
للتأويل، وحينئٍذ فالتأويل سنة الوعي البرشي يف التعامل مع نفسه أو مع األشياء 
األخرى ؛ أيا كانت، ألنه ماولة يف اإلجياد، وشكل يف اإلنجاز، سواء أتصل األمر 
بالفاعل يف التأويل أم باملفعول به تأويليا ؛ أي باملؤول أو بام تم تأويله، سواء كان 
التأويل إىل واقع  التأويل بالوساطة التي يقوم فيها املؤول بتقريب النص بني يدي 
املتلقي يف صورة  أن يكون  له، ألجل  استرشافا  أو  للمعنى  تقريبا  معطياته األوىل؛ 
التي يكون  باحليازة  التأويل  أم كان  قراءته.  أو  املعنى  فهم  فيه، من  له  يمكن  واقع 
تسفر  متأملة،  قراءة  اليشء،  أو  النص  قراءة  ذاته يف  فاعلية  فيها صادرا عن  املؤول 
عن إصدار رؤية فردية، دالة عىل فرادة يف الرؤية وفرادة يف الوعي يف آن معا. ولعل 
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هذا النمط من التأويل هو الذي يؤسس غالبا آلليات تأويلية جديدة، وهو ما يثري 
؛ أعمق رؤية  فيه  فيها أو عليها، ألن جمال االجتهاد  القراءات املختلف  صورا من 
وأنفذ بصرية من التأويل بالوساطة، فكأن آليات التأويل تتصف بالثبات النسبي يف 

حال التأويل بالوساطة، ولكنها تثرى كثريا عند التأويل باحليازة.

وإذ نقرأ آليات التأويل يف االجتاهني املذكورين نلحظ أهنا لدى الناص يف حال 
ألسس  ختضع  فإهنا  النص  يدي  بني  حاهلا  يف  أما  بالثراء،  تتصف  باحليازة  التأويل 
املؤول  ألن  بالوساطة،  التأويل  باجتاه  األخذ  إىل  أقرب  تكون  وقوانني،  وقواعد 
أو  أسس  يف  الكامنة  اآلليات  تلك  عن  بالصدور  املعنى  بإظهار  مأخوذا  سيكون 
قواعد كانت بنية النص قد تشكلت يف أضواء منها، وقد شاعت يف تأويل النصوص 
الدينية كثريا، كام يف النصوص األدبية يف مناهج النقد األديب ذات النزوع التقليدي، 

وكذا يف املؤلفات ذات النهج التعليمي.

أما يف حال آليات التأويل لدى املتلقي، فإن األمر مرهون بفاعلية الوعي عند 
القراءة، فإذا كانت الذات املتلقية تعنى بالتأويل ذاتيا كشفا عن املعنى، أو داللة عليه 
من دون انحياز مؤدلج، فإهنا ستنطلق من الوساطة باآلليات املعلومة للتأويل إىل 
احليازة الذاتية الفاعلة يف وعي املتلقي، بام جييئ املعنى إثرها، أو كيفية إظهاره جمدية 

للمتلقي غري املنحاز. 

الفاعلة  الذات  جتميد  فإن  آليا،  بالتأويل  تعنى  املتلقية  الذات  كانت  إذا  أما 
سيظهر عرب تفعيل حيوية آليات التأويل التي قد ختضع ليشء من االنتقاء أحيانا، بام 
يكون فيه املؤول كاشفا عن معنى يضمره قبل القراءة، ألن غاية ما يف توجهاته تريد 
لذلك املعنى أن يصل إىل املتلقي دون سواه. أما آليات التأويل بحسب املعنى فهي يف 
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حال الوساطة غالبا ما تظل موصولة باآلليات أو األساليب، ويف حال احليازة، فإن 
الذات املتلقية هي املوجهة لنبض املعنى وهي التي تشري إىل نبض احلياة فيه، غري أن 

نمطها يف القراءة يتصف بالنزوع الذايت الباحث عن يشء من إنجاز متفرد. 

وملا كان التأويل أجىل آثار البحث عن املعنى، وصوال إىل إظهاره، وملا كانت 
آليات اإلدراك اإلنساين ذات نزوع جمازي منفعل أحيانا بأشكال االستبدال اهلائلة، 
األخرى،  هي  هائلة  املشاهبة  من  بأشكال  أحيانا  موصول  استعاري  نزوع  وذات 
باحليازة  أم  بالوساطة  أكان  وسواء  املعنى،  إىل  اإلشارة  طرائق  أقرب  التأويل  فإن 
قراءة  عىل  املبحث  هذا  عمل  وقد  إبداعه.  يف  وغاية  املعنى،  إنتاج  يف  رضورة  فهو 
آليات التأويل عرب مورين: التأويل بالوساطة والتأويل باحليازة. ويف خالل أربعة 
اجتاهات هي: آليات التأويل لدى الناص وآليات التأويل يف النص. وآليات التأويل 
الرئيسة لدى  أبعاده  املعنى. وال شك يف أن  التأويل بحسب  املتلقي، وآليات  لدى 
الناص تقارب حدودها الفاعلة لدى املتلقي، وأن معطياتا يف النص جتاور جتلياتا 
يف املعنى.ثم أهنا عند القراءة النقدية تتكامل وتتفاعل باجتاه إظهار املعنى. وهو ما 

يمكن إجياز اإلشارة إليه باخلطاطة اآلتية. 

آليات  أن  مفادها:  رئيسة  حقيقة  إىل  اإلشارة  من  البد  اخلطاطة  رسم  وقبل 
التأويل بالوساطة املؤرشة هنا، إنام هي مفرتضة يف حال النص التقليدي أما التأويل 
أعني آليات التأويل باحليازة فمفرتضة يف حال النص االستثنائي، مع مالحظة أن 
املؤول هو الفاعل يف توجيه استخدام هذا النمط أو ذاك، كام أن النص االستثنائي، 
مل يصدر  مبدعه  باحليازة ألن  التأويل  عند  إال  الفني  املعنى  إىل  املؤول  معه  اليصل 
أما  أحيانًا،  تقليدية  قراءة  يستدعي  التقليدي  النص  فكأن  تقليدي،  وعي  عن  بدءًا 
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االستثنائي فيستدعي قراءة تتصف بالفرادة. 

خطاطة آليات التأويل

إن آليات التأويل تصدر عن فاعلية النص احلاملة للمعنى، وعن وعي املتلقي 
الباحث عن إبداع املعنى عرب االتصال بالنص يف اللحظة نفسها ؛ ولذلك ال تتصف 

آليات التأويل

   لدى الناص = صدور عن 
جتارب مسابقة

لدى املتلقي = آليات سابقة 
ورؤية جديدة

يف القراءة = معايري سابقة 
وأخرى مستنبطة جديدة

لدى املتلقي = آليات مدودة

يف القراءة = معايري سابقة

االنفتاح عىل قراءة أخرىالعودة إىل التأويل بالوساطة

يف النص = تقليد

لدى الناص = جترية جديدة 

يف النص = إبداع استثنائي

آليات التأويل

التأويل باحليازةالتأويل بالواسطة
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تلك اآلليات بالثبات إال عند اتصاف النص ووعي املتلقي بالسكون. ذلك أن النص 
التقليدي يف بعض القراءات التأويلية، ينفتح عىل رؤى جديدة،ومعان فنية استثنائية 
جاءت عن الوعي االسترشايف للمتلقي، أما إذا كان النص استثنائيا والتلقي تقليدًا، 
فإن التأويل ال يستجيب للكشف عن أبعاد النص وربام يظل النص غريبًا بني يدي 
القراءة وإليضاح ما سبق إجيازه، سأقرأ آليات التأويل موزعة عىل املحاور األربعة 

السابقة.

1. آليات التأويل لدى الناص 

ال شك يف أن آليات التأويل لدى الناص تتصل بالواقع من جهة الباعث فتظهر 
عند اإلنجاز يف صورة عمل فني خمصوص، قد حياكي الواقع، وقد يعيد إنتاجه ولكن 
الناص يعيد اكتشاف الواقع، ومن خالله يعيد اكتشاف نفسه عرب ذلك اإلنجاز، ألنه 
ال يصنع أفكارا عن الواقع، بل يعيد اكتشافه، وهو ما جيعله لدى املتلقي موحيا باعثا 
عىل التأويل، عىل أن ما يوحيه ملتلقيه، ليس هو املعنى بل فاعلية النص الفنية، كام أن 

النص ال يصور الواقع بل يعيد اكتشافه.

آليات  أن  إىل  أريد اإلشارة  ؛ كام قلت؛ وهنا  نفسه  اكتشاف  فيعيد  الناص  أما 
فاملضمرة  ظاهرة  وجهة  مضمرة  جهة  جهتني:  عىل  تنكشف  الناص  لدى  التأويل 
تغيب عن ظاهر النص ليكشف املتلقي من خالهلا مديات عبقرية الناص، وما يوحي 
به عن ذاته، أو ما يتبدى من النص عنها، وقد أفاضت مناهج تعنى باملضمر يف النص 
مما هو كاشف عن نفسية الناص، أو عن ذاته، كام يف املنهج النفيس واملنهج النفساين، 
وغريمها مما عنيت بتأويل النص بحثا عن الناص، أكثر من البحث عن املعنى الكامن 
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يف النص، وهو ما يشري إىل نسبية احلالة يف هذا االجتاه، ألهنا هنا ال تتحدد بآليات 
معينة قدر استجابة مناهج معينة للكشف عنها، بمعنى إهنا تكون صورا كاشفة عن 
أو  املتفائلة  املبتهجة  أو  املريضة  نفسيته  عن  أو  االستثنائية  أو  املتعالية  الناص  ذات 
املتشائمة ؛ فاملضمرة تكشف عن مالمح صورة الناص ومن خالهلا عن املعنى أو 
بعض خصائصه، إن قراءة آليات التأويل املضمرة يف ذات النص تعني تأويل الكامن 
يف الذات املبدعة حلظة القول أو األداء، مما رغب يف الكشف عنه، أو مما رغب يف 
إخفائه، وهي آليات منهج من حيث الوعي عند القراءة.أما اجلهة الظاهرة من آليات 
التأويل لدى الناص فذات تشعبات وتكوينات متعددة جدا، فمنها الداللية املتصلة 
باملعجم اللساين ومعطياته السياقية عند الكتابة؛ إذ تتحول اللغة إىل كالم، وداللة 
املتصلة  التصويرية  ومنها  الفنية،  وعنارصها  اجلملة  حتدده  فني  قصد  إىل  املفردة 
الناص فيها  بيانية ورمزية وأسطورية وغريها، بام يكون  بأساليب إبداع املعنى من 
آلياته  االتباع، وهنا يكون يف  أكثر من  وبالتأسيس  التقليد،  أكثر من  بالفرادة  معنيا 

مبدعًا.

أو  األفكار  أو  الرؤى  انتظام  أو  األصوات  بانتظام  املتصلة  اإليقاعية  ومنها 
انسجام املعطيات، عىل وفق نسق أدائي خاص، السبيل إىل الفوىض أو االرتباك فيه، 
بام يكون املعنى صادرا عنه بقوة، والتأويل صادرا عنه بإحيائية خاصة ومنها الرتكيبية 
التي يكون التأويل يف ضوء أشكال انتظامها كاشفا عن خصائص يف املعنى الفني، 
ما كانت لتكون لوال قصد الناص إىل ذلك النمط من الرتكيب، وتلك اخلصوصية 
فيه ؛ عىل صعيد البنيات الدالة عامة، أو يف خالل الوحدات الفنية، ضمن سياقاتا 
اخلاصة. ومنها البنائية التي يكون انتظام العمل كله يف ضوء تشكلها العام داال عىل 
األيديولوجية  ومنها  عنها.  التعبري  ما  نحو  عىل  الناص،  قصد  املعنى  يف  خصائص 
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الفني  آليات موضوع،  العمل، وهي  فنية  الناص معنيا هبا قبل  التي يكون  السابقة 
موظفا أو مسخرا للتعبري عنها، ونادرا ما حتفل بالفرادة الفنية. 

إىل  إىل احلس، وأدنى  منها  إىل احلدس  أقرب  الناص،  التأويل لدى  آليات  إن 
املوهبة منها إىل الصنعة، وأقرب إىل الفطرة منها إىل التطبع، وإىل التخمني منها إىل 
القطع ؛ ألننا نقرؤها يف ضوء ما صارت عليه لدى املتلقي بزعم أن صورتا لدى 
الناص مرسومة يف النص ؛ ولكن األمر ليس كذلك، بداللة أننا ال ننفتح معها يف 

الكتب الساموية املقدسة إاّل مرسومة يف النص!

معنى ذلك، عىل نحو ما؛ أن الناص جيعل من كل املدركات تقريبا أشكاال تأويلية 
ألفاظا،  بوصفها  ولكن  تقريبا،  األشياء  كل  األشياء  هي  لديه؛  التأويل  آليات  ألن 
ولعل أوضح إيقاع هلذا التصوُر الصويف الذي يرى: أن كل ما يف عامل الشهادة لفظ 
أو كألفاظ، وكل ما يف عامل الغيب معنى أو كاملعنى... وإذ يصري بحسب جتربة ابن 
عريب ؛ عامل الشهادة هو اللفظ ؛ فإن عامل الغيب يصبح هو املعنى)24( فكأن األشياء يف 
الناص أو من حوله هي آليات التأويل وفطرته اإلبداعية هي الفاعل يف حتريك تلك 
اآلليات، ليس من خالل تصويرها أو تكوين أفكار عنها، إنام من خالل اكتشافها بام 
يكون ذلك دااًل عىل اكتشاف الناص لنفسه، وهنا تكون اآلليات مضمرة من حيث 
هي ذات مبدعة، وظاهرة من حيث هي أشياء يف هذا الوجود، ولكننا حني عنينا 
بلغة التعبري عنها فقد جعلنا مكونات اللغة هي آليات التعبري، ولكن يف النص كام 

سيأيت وليس يف الناص. 

حني يتكلم اليشء أو املدرك عىل لسان مبدع ما، فإن حاله ذاك إنام هو آليات 
تأويلية صادرة عن الوعي الفني للناص، وكلام أوغل الناص يف إعادة اكتشافها دل 
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ذلك عىل فاعلية فنية يف تأويل معنى ما، ودل أيضا عىل تغري األشكال واألشياء يف 
آليات  جوهر  هو  الناص  إن  التأويل؛  وعند  اإلدراك  يف  وتعددها  وجتددها  الواقع 
التأويل، ألن املدركات تصبح كلها عند وعيه اجلديد هبا، وبني يدي بصريته الفنية 
آليات تأويل، ألنه عندها يسعى كاشفا عام وراءها كونه وراء ذاته؛ إن إحياء املبدع بام 
وراء األشياء حني جيعلها آليات تأويل ومدار تأويل يف آن معا، إنام هو إفصاح عام 

وراء نفسه، وعن مغيبات ذاته، ولذا كانت املدركات عنده آليات تأويل.

2. آليات التأويل يف النص

التأويل،  فاعلية  التي تضمر  النص عن ممكناته  املتلقي يف  يبحث  التأويل  عند 
تتضمن األساليب والعنارص الرئيسة التي يبتدئ املؤول منها، منفتحا عىل فضاءات 
التأويل بحثا يف ممكنات لغة النص من جهة، وتأمال يف األوليات  املعنى، وملا كان 
واألعراف، يف ثقافات األفراد واجلامعات من جهة أخرى فإن آليات التأويل تنقسم 
يف النص عىل قسمني؛ األول هو ممكنات لغة النص والثاين هو األوليات املتحكمة 

بالنص مما تقع خارج سياقاته املبارشة.

وبحسب مفتاح فإنه؛ )مهام اختلفت التأويالت باختالف األديان واألجناس 
واألمم واجلامعات واألفراد، فإن أصل نشأته وسريورته وإجرائه، يرجع إىل مقولتني؛ 
أوالمها غرابة املعنى عن القيم السائدة ؛ القيم الثقافية والسياسية والفكرية، وثانيهام: 
بث قيم جديدة، بتأويل جديد، أي إرجاع الغرابة إىل األلفة، ودس الغرابة يف األلفة( 
)25( ومن ثمة فإن آليات التأويل يف حتقيق املقولتني، تلك الكاشفة عن املعنى، وعن 

الغرابة  ترجع  التي  هي  اآلليات  تلك  فكأن  املعنى،  ألفة  وعن  فيه،  اجلديدة  القيم 
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النص عنه،  أبعاد غربة  املتلقي كاشفة له عن  ألفة تأخذ بوعي  لأللفة، هي عنارص 
ومن ثمة عن حتقيق نمط من اآلليات يف اإلحياء باملعنى أو كشفه. 

بحسب  تتعدد  واألوليات،  املمكنات  بنوعيها:  النص  يف  التأويل  وآليات 
جنس اخلطاب ونوعه اإلبداعي، وهي يف النصوص املقدسة تأخذ باألوليات كثريا 
وباملمكنات عىل نحو أقل؛ من ذلك أهنا عند مفرسي النص القرآين العظيم أخذت 
باألوليات فكانت أسباب النزول والناسخ واملنسوخ ودالالت العموم واخلصوص 
األساليب  يف  فتكمن  النص  لغة  ممكنات  أما  األوليات  من  وهذه  واملبني،  واملطلق 
وهي مما أخذ به املفرسون ألن املفرسين معنيون بوضع املحددات والقوانني يف كل 
املقدس من دون مددات  تأويل  والزلل، ألن  الزيغ  للضبط وعدم  التأويل  آليات 

تضبطه خطر داهم. 

وهلذا كان حرصهم عند تأويل النص املقدس بالغا، وحترجهم منه ظاهرا؛ وقد 
)عرف تاريخ التأويل التحرج من التأويل نفسه، فقد استقر يف األنفس التقية ؛ أن 
التأويل قد يرصف عن النص، وما ينبغي أن يرصف عن النص ذكاء وال استنباط 
التأويل  نقرأ  نحن  تأويل.  كل  من  أكرب  أنفسنا  يف  يظل  أن  ينبغي  النص  رأي،  وال 

النثري ونقبل عىل النص.

إننا إذن نأخذ حق النص، ونأخذ حق التأويل، وال نسمح للتأويل أن ينافس 
النص، التأويل يتواضع لريفع النص الكريم( )26( فكأن األخذ بآليات التأويل الصادرة 
عن مواصفات السلف يف تلقي النص املقدس وقراءته متأت من خصوصية ذلك 
النص ذات املغزى العاملي الشامل من جهة ومن النزوع التطهريي للمعنى الصادر 
بتصوير  فيها  النص  يعنى  التي  السياقات  التأويل من جهة أخرى، والسيام يف  عن 
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عن  آلياته  التصدر  وهنا  التأويل،  إىل  متاجا  معها  وعيه  املتلقي  جيد  صورا  الغيب 
ممكنات لغة النص، قدر صدورها عام يشبه املنطق التارخيي املتصل منه بنهج السلف 

ومأثورهم وبآليات منطقهم إىل جانب املنطق النحوي واملجازي وما إليهام. 

وكل هذا يفرس كيف أن التأويل بآليات هي من ممكنات اللغة كاملجاز والرمز 
وغريها من أساليب البيان، كان عرضة للرفض القاطع عند من قالوا بعدم وجود 
املجاز، ومن ثمة فإن الصدور عن ممكنات اللغة املجازية كان عرضة للشك، ومدارا 
للتساؤل أما ممكناتا النحوية والرصفية فإن انضباطها املنطقي كان مدعاة األخذ هبا 
يف قراءة املعنى وتأويله. ألن املجاز عندهم من الظنيات التي يمكن االختالف يف 

فروعها. وأن النظريات الصادرة عنه غالبا ما تكون مدعاة اختالف.

وهلذا كان التأويل الناتج عن القياس املنطقي أصح عندهم – بحسب ابن رشد 
– من ذاك الصادر عن ممكنات اللغة املجازية، فالقياس املنطقي أتم آلية يف تأويل 

املعنى؛ والسيام عند معرفة مقدماته وأجزائه كلها.)27( ثم إن األخذ بالثوابت التي 
صارت علوما مستقلة يشرتط عىل املؤول األخذ هبا عند تفسري النص املقدس أو 

تأويله. 

وملا كان الوعي التأوييل إبداعا عند قراءة النص، فقد انصب اجلهد النقدي عىل 
ممكنات لغة النص، وكان لسياقها أثر فاعل يف التأويل، ألنه حييل املتلقي إىل االنتباه 
لتجدد الكلامت باستمرار، والسيام إذا كان اخلطاب شعريا، ألن )تاريخ الشعر، يف 
صورة من صوره، إنام هو تاريخ متعاقب األدوار من والدة ألفاظ الشعر ونضجها 
وفنائها()28( ذلك أن ممكنات اللغة تثرى عند األداء الفني، وتنفتح عىل التجديد عند 
ما نلحظ أن وعي املتلقي يسهم يف هذا املنحى، كونه فاعال تأويليا، وكذلك السياق 
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الفنية كوهنا جزءا من اآلليات يف عملية  وعمره وخصوصية النص األديب وهويته 
التأويل. 

والسيام  فائقة،  عناية  االستثنائي  النص  لغة  بممكنات  الفائق  املتلقي  عني 
والداللة  اهلامشية  والداللة  اإلحيائية  والداللة  الصوتية  الداللة  عن  الكشف  يف 
أحرف  تضيفه  ما  منصبة عىل  التأويل  آلية  كانت  الصوتية  فعىل صعيد  االجتامعية، 
يرادفها،  مما  الكلمة  متّيز  تأثريات،  من  السمعية  الذائقة  عىل  الكلمة  يف  خمصوصة 
إثرها إىل  التأويل  فيتجه  أو إحيائيا،  فنيا  أو  املتلقي، عاطفيا  املعنى يف وعي  بتكثيف 

معان أكثر ثراء.

يف  أثر  االجتامعية  اهليأة  عند  احلال  لسياق  يكون  االجتامعي  الصعيد  وعىل 
واالجتامعي  واألخالقي  والبيئي  املحيل  املحيط  فيه  يكون  بام  اخلطاب  لغة  تأويل 
عامة، موجها تعبرييا كاشفا عن املعنى الصادر عن إعادة إبداع ذلك املحيط بصورة 

أخرى.

وعىل الصعيد اإلحيائي تتكشف عبقرية الناص يف نصه اإلبداعي ؛ عرب احتفال 
النص،  يف  املبدع  روح  حضور  عن  دائام  تكشف  خاصة،  فنية  إحيائية  بخلق  النص 
منفتحا  التأويل  اتسع  اهلامشية  صعيد  وعىل  جديدة.  ملعطيات  بالتأسيس  واحتفاله 
عىل استنتاجات هائلة، حتى عدها الدالليون )مسؤولة عن روائع األدب، وهي التي 
خلقت، علام يسمى بالنقد األديب()29( إن ممكنات اللغة ال حرص هلا، ثم أن الوعي 
الفني الحدود تقيده، وأن جتدد الذائقة الفنية اجلاملية مع تعاقب األجيال، كل ذلك؛ 

أتاح آلليات التأويل يف النص أن تتعدد باحليازة، وأن تتحدد عند الوساطة.
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 3. آليات التأويل لدى املتلقي

فطرة  يف  املضمرة  الفنية  العبقرية  هو  بدءًا،  التأويل  آليات  مصدر  أن  يبدو 
الناص، تلك التي صار النص بعد اإلنجاز أو األداء جمىل ظهورها الذي تتبدى فيه 
إىل املتلقي، ليكون احللقة الثالثة، يف استقبال آليات التأويل يف اإلضافة إليها ؛ غري 
أن اجلوهري اجلديد لدى املتلقي الفائق هو قدرته الواعية عىل استقبال معاٍن إضافية 
مل يكن الناص يقصدها مبارشة إنام جاءت عن فنية األداء اللغوي املعرب عن املضمر 
مما مل يرغب الناص يف البوح به ولكنه يتبدى إىل املتلقي من أساليب األداء، ومما وراء 

السطور، وهنا تكون اآلليات الكاشفة، صادرة عن املتلقي.

وهذا جانب إجيايب يف هذا االجتاه، غري أن السلبي هو نزعة التوظيف لدى بعض 
املتلقني حني يأخذون بتوجيه النص، عىل وفق بعض آليات التلقي غري الفنية، غالبا، 
إىل وجهات أو معان، يرغب املتلقي فيها، فهو جيهد يف توظيف النص لتحقيق ذلك، 
وقد تكون رغباته؛ سياسية أو مذهبية أو إيديولوجية أو غري ذلك، مما هو جاهد يف 
فنية  النيل من  انطباعات متلٍق، تدف إىل  للتعبري عنها، وقد تكون  النص  توظيف 
 النص بمعنى التعبري عن ضعف الناص؛ فإذا كان االنفتاح عىل تعدد القراءات أو عىل 
)تعدد املعنى( جهة دالة إبداعيا عىل آليات التأويل لدى املتلقي، فإن نزعة التوظيف 
آليات  لغايات بعيدة، أو أغراض خاصة، إنام هي جهة دالة موضوعيا عىل تافت 
التأويل لدى املتلقي، وقد برزت بوضوح الفت للنظر يف قراءة النصوص املقدسة، 
نزاعات ورصاعات، ربام كانت حقيقة  فكان ذلك مدارا ملذاهب وتيارات وغالبا 

النص بعيدة عنها.
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غري أن هناك جهات لإلضاءة، يتوفر عليها النص اإلبداعي، بالرضورة الفنية 
تتيح للمتلقي أن جيتهد يف القول بآليات تأويله، وتلك اجلهات هي ابرز اخلصائص 

الفنية اجلاملية يف النصوص اإلبداعية الرفيعة.

القول،  الباعث عىل  القصد  ينسى  املبدع يف األعامل االستثنائية قد  أن  ومنها، 
منتجه،  ليس هو  كأنه  متلقيا،  بوصفه  فيأتيه الحقا  نصه،  الذي أضمره يف  واملعنى 
كام يف فن الشعر بخاصة، وبحسب ت.س. إليوت )فإن ما تعنيه القصيدة، هو يف 
احلقيقة ما تعنيه بالنسبة لآلخرين، عىل قدم املساواة، مع ما تعنيه بالنسبة للمؤلف، 
وجيب أن ال يغيب عنا أنه بمرور الزمن، يصبح الشاعر جمرد قارئ ألعامله اخلاصة، 

بعد أن يكون قد نيس املعاين احلقيقية لقصائده.

وهذا  أفكاره()30(  تغري  بسبب  إليه،  بالنسبة  آخر  شيئا  القصيدة  تصبح  ولربام 
عىل  منفتحة  النص  وفنية  متغري،  متجدد  الناص  وعي  أن  ؛  أخرى  جهة  من  يعني 
التأويل، ومن ثمة فإن املتلقي قد يمد كل ذلك بآليات يف القراءة والتأويل، استدعاها 

املعنى.

ولعل مما يميز النص الكبري ثراءه الفني الباعث عىل اإلثارة، إذ يتسع معه وعي 
النص  معنى  فيه  يكون  بام  أخرى،  معاين  ومستدرجا  جديدة،  آفاقا  متأمال  املتلقي 
منتجا لدى املتلقي معاين جديدة، ومفزا إياه عىل ثراء رؤاه، حتى أمكن القول بأن 
الثراء الفني االستثنائي، ربام كان مفزا غري مبارش عىل إبداع معريف من جنس آخر، 
ألن الثراء الكيل الذي حتفل به بنية العمل مثمر يف وعي املتلقي، ومفز عىل استنباط 
آليات تأويل جديدة، يف ماوالت استقبال املعنى، وهذا ظاهر حتى يف الرتاث ألن 
األجزاء الثرية التي أهلمت أجدادنا يف تفسري النصوص األدبية كانت مثار إعجاهبم، 
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أما املحدثون فإن ثراء املجال الكيل الذي جيعل شكل العمل اإلبداعي مرنا منفتحا 
عىل التأويل؛ هو مثار إعجاهبم)31(، ومقصد عملية التلقي بوعي آليات تأويلية. 

تبدو السمة الرمزية، التي حتفل هبا األعامل اإلبداعية، بوصفها خصيصة مائزة، 
العمق  ألن  الفني،  املعنى  قراءة  يدي  بني  تأويل  آليات  الستنباط  للمتلقي،  مفزة 
واسترشاف  جديدة  رؤى  تأمل  عىل  املتلقي  حيث  يفتأ  ال  اخلطاب  لغة  يف  الرمزي 
إنام هي - نظرا  التي تقص منها األعامل األدبية،  الرمزية  اللغة  آليات أخرى، )إن 
لبنيتها نفسها - لغة مجعية متعددة الداللة، ال تكف عن توليد املعاين املختلفة يف كل 
استعامل خاص()32( ذلك أن املتلقي الفائق مطالب بوعي الرضورة باإلتيان بسامت 
النزوع اجلاميل يف النص وبانفتاح األداء عىل تعددية املعنى املستدعية آلليات جديدة 
يف التأويل، وال سيام أن عمله؛ )ليس هو الوصول إىل )رشح( النص بنتيجة إجيابية، 
تصل إىل داللة أخرية يمكن اعتبارها حقيقة العمل، وإنام املهم – عىل العكس من 
ذلك – هو الدخول من خالل التحليل الدائب يف لعبة الداللة نفسها، بحيث ترتاءى 

له أساسا يف اكتشاف تعدد وجوه النص ومجاعيته()33( .

اللغة  خصوصية  من  متأتية  الفنية  األعامل  يف  الفتة  صفة  املعنى  تعددية  إن 
التعبريية يف كل فن، فللحجر سامت وللون خصائص، وللجسد صفات، وللنغم 
الالفت  األمر  ولكن  بعمومها؛  املعنى  عن  التعبري  لغات  كل  يف  وهكذا  إيقاعات، 
)أن اللغة هي أشد مقتنيات الوجود اإلنساين خطرا( )34(. ألهنا يف واقعها الوظيفي 
املبارش قبل الفني التأوييل أجىل أبعاد الوجود، وأكثر املظاهر حضورا يف التعبري عن 
املمكن واملحال، أو عن الظاهر واملغيب. فإذا كانت طريقة الرؤى الفنية يف إيصال 
املعنى إىل املتلقي، فإن فاعلية الزمان واملكان واألبعاد احلضارية والتقنيات املجددة 
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القول  إىل  املكان  وبحر  الزمان  سفينة  عرب  املتلقي  تبعث  كلها  وغريها...  وغريها 
بآليات تأويل تصدر عنه يف استرشاف املعنى، والسيام إذا كان معنيا بام يصل إليه من 

رؤى وهو حياور ببصرية متأملة فنيا إبداعيا غري تقليدي. 

 4. آليات التأويل بحسب املعنى

ختتلف طبيعة التفكري األديب، عن خصوصية التفكري الشعري، يف هيمنة النزعة 
قراءة  وأن  الثانية،  عىل  اجلاملية  وغاياته  األداء  فنية  وغلبة  األوىل،  عىل  املوضوعية 
املعنى الفني بحسب األوىل ال تصلح دائام والسيام يف الشعر، كام أن مطالبة الشاعر 
بالنزعة املوضوعية، ال تتصف بالصواب إال من وجهة نظر من ال يرى الشعر إال 
غائيا ألغراض  توظيفها  إال عند  بالشعرية  بعينها ختصه، واليعنى  لغايات  مسخرا 
ختدمه واقعا، وهنا أقول )واقعا( وال أعني احلقيقة، ملا بينهام من بون شاسع يلفت 

النظر.

ومن هنا فإن آليات التأويل بحسب املعنى، يمكن أن نقرأها موزعة عىل اجتاهني 
رئيسني، عىل نحو غالب، مها اجتاه املعنى املوضوعي، واجتاه املعنى الفني. واألول: 
مستقر، مدد، ذو أفق واحد، ومن ثمة، فإن آلياته مستمدة من القواعد الثابتة يف بنية 
الكالم، فهي أقرب إىل كوهنا قواعد قياسية ثابتة منها إىل املعايري الفنية، التي قد تؤثر 

يف تنمية الذوق، عرب العناية بإبراز اجلاميل من األداء الفني.

وأما الثاين، فهو: فني، متعدد متجدد، متصف بالثراء، منفتح عىل التأويل. ولعل 
يكون  ما  االقناعي، وغالبا  الثابت  األول عن  هنا هو: صدور  املعنى  اجلوهري يف 
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القائل أو املنتج وسيلة تتخذ من األدب وسيلة ليشء، ال أدبية فيه باملعنى اجلاميل. 
وصدور الثاين عن الروح يف جتليات صفائه، واتقاده؛ بالشكل الذي تؤسس الفطرة 
السترشاف  تأويل،  آليات  باستنتاج  للمتلقي  وتوحي  إبداع،  أسس  للمبدع  الفنية 

املعنى.

الثابت، املوصول بامض ثابت يف زمانه  فالنص املوضوعي ذو املعنى الساكن 
قراءة سطحية،  يستدعي  فيه  املعنى  أن  يعني  إيديولوجية مهيمنة،  وبنزعة  ومكانه، 
يشيع آليات تأويل جامدة، وقراءته باملعيار النقدي، بحسب: أودنيس قراءة طامسة، 
)ال تطمس نصية النص فحسب، وإنام تطمس كذلك إمكانية التساؤل وإعادة النظر، 
واحلركية اإلبداعية، إهنا باختصار تطمس الشعر( )35( وهو يقصد هنا مفهوم الشعر 
النظر ال يستطيع  بأفق موضوعي أحادي  املقيد  النص  إليها من خالله. يف  املنظور 
لقراءة  النص،  إىل  الرجوع  يف  جديدة،حتى  تأويل  آليات  عىل  االنفتاح  املتلقي 

األسباب الباعثة عىل تأطري الفني بعنارص تفكري تفتقر إىل اخلصائص الفنية املائزة.

كل  يف  معناه  )يتجدد  أيضًا  أدونيس  بحسب  فهو  اخلالص،  الفني  النص  أما 
قراءة، مع كل قارئ، بشكل جديد، وغري منتظر أن للنص دالالت، بعدد قراءته(
)36( ألن داللة العالقة بني النص واملتلقي، تعني نزعة فنية يف النص بدءًا، واستقباال 

متغريا بتنوع املتلقني، فالفنية تويص بثراء الداللة، وتعدد املتلقني يكشف عن تنوع 
يف أبعاد تأثري النص.

النظريات  تلك  املتلقني  الداللة وتعدد  ثراء  بني  التوافق  ولعل أجىل معطيات 
آلليات  تؤسس  فيه  كانت  الذي  بالشكل  وفيه  املعنى  قراءة  عن  الباحثة  األسلوبية 
يف التأويل من جهة، والستجابة الذائقة لكثري من ذلك من جهة أخرى. أما أجىل 
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جهة  من  فيها  املتلقني  واختالف  جهة  من  الداللة  ثراء  بني  االختالف  معطيات 
أخرى، فهو اتساع الفضاء الداليل وإمكانيات تأويله، ألن النص بوصفه أداًء كالميا 
يف حيز من املقال إنام، )يتعدد معناه، وتتفاضل دالالته، وتتفرع مقاماته، وختتلف 
سياقاته وتتعارض بياناته، فهو حيز ينطوي عىل بياضات وفراغات وخترتقه شقوق 
وفجوات()37(. ألن قراءة املعنى حني التتامهى مع النص، فقد تنزع إىل بناء شكل 
يف  جديدة  تأويل  بآليات  اخلروج  إىل  يفيض  النص  مع  )اإلجيايب(  االختالف  من 
الطروحات  الفني شائعة يف  املعنى  املعنى. وهذه نظرة يف استقبال  معطياتا لقراءة 

النقدية املعارصة. 

ولعل أخطر حلقة سلبية انفتحت عليها آليات التأويل بحسب املعنى، هي مقال 
لـ)جاك دريدا( يف مقولته بـ )االختالف( الصادر عن مبدأ الشك باآلخر، و رفض 
األنظمة واملرجعيات، والقول بعدم تناهي الدالالت، ألن املعاين عنده )تتحقق من 
احلضور  مستويات  وتبدأ  والقراءة،  الكتابة  عملية  يف  املتواصل  االختالف  خالل 
والغياب باجلدل ضمن أفق االختالف، يصبح االختالف، هدفا أكرب مما هو أصل يف 
ذاته()38( فال هنائية الداللة عند دريدا جتعل املعنى مؤجال، لتتواصل التأويالت من 
دون القول )بحضور املعنى( ثم أضاف لـ )االختالف( القول بـ )عدم التمركز حول 
العقل( وهو قول يستند إىل مبدأ )الشك املطلق( وهو فعل يعني تغييب اإلحالة أو 
املرجع، أيا كان ذلك املرجع ؛ سواء أكان اهلل أم العقل أم اإلنسان ومنه ذات الكاتب 
اللغوية هو  أنساقها  للمدلوالت ضمن  احلر  االشتغال  أن  بمعنى  النص،  مبدع  أو 
املنفتح عىل الهنائية املعنى )فليست هناك بؤرة مركزية يتمحور حوهلا هذا املعنى، 
وبال  هناية  إىل غري  لذلك،  نتيجة  للمعنى  وانزياح  للدوال،  لعب  دائام  هناك  ولكن 
حدود، ومن ثمة تنتفي قابلية ]اللعب احلر للمدلوالت داخل نسق اللغة[ للتفسري 
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النهائي()39( وهذا الطرح التفكيكي، يغّيب فاعلية العنارص الثقافية يف تشكيل النص 
األديب، وتوجيهه، و إثرائها النص بسبب كوهنا يف حالة تغرّي، بام ينسجم مع الذات 
اإلبداعية أو ذائقة التلقي، وهذه اجلدلية بني املتغريات تدعو لفنية التحديد ومنهجية 

العرض و القراءة وال تبعث عىل التفكيك السلبي.

األول،  توجهه  ويمحو  للناص،  اإلبداعي  املَصور  يغّيب  الطرح  ذلك  أن  ثم 
للناص يف عالقته  اإلبداعي  للجهد  تضييع  رؤاه، وهو  وباعث هواجسه وقصدية 
منها،  التأويلية  والسيام  وآلياته،  النظام  ملفهوم  تغييب  وهو  النسبي،  أو  العابر  مع 
األلفة  إعادة  بقدر  السلبي،  التفكيك  إىل  التأويل  عند  يذهب  ال  املتلقي  وعي  ألن 
إىل الغرابة واملعلوم إىل املجهول والتوافق إىل االختالف وأي ذات إبداعية جتهد يف 
تضييع إنجازها وهي معنية به قبل كل يشء إن الشك باملعنى أو تغريبه أو اجلهل 
حده  يف  املعنى  إبداع  يف  الذات  من  ماولة  ؛  التأويل  إىل  املتلقي  تدعو  بمرجعياته، 

املمكن، وليس تفكيكه يف حده املحال.
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