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أسامة غامن

ما من شيء يف العامل
إال وهو خاضع للجدل والتأويل

تأويلية الكتابة

الكتابة يف حقيقتها متثل اللغة يف مستوياهتا املتعددة بام يف ذلك اجلمل والكلامت
املختلفة ،كام تشكل اً
ً
مبارشا للفكر حيث إن هلا جمموعة من الوظائف السوسيو-ثقافية،
متثيل
كام يمكن تعريف الكتابة بنظام يتكون من الرموز املرسومة والتي يمكن استخدامها للتعبري

عن املعنى وتداوله .أي بمعنى أن يف اللغة وظيفة رمزية .وليس ذلك فحسب ،فالكتابة «هي

العقل الفعال ،و(املبدأ الذكر) للغة ،وهي وحدها التي متلك احلقيقة»(((.

كذلك الكتابة مُت ّثل وسيلة تواصل برشي متثل لغ ًة ما عن طريق عالمات ورموز معينة.

يمكن للرموز املكتوبة أن متثل اللغة املنطوقة عن طريق إنشاء نسخة من الكالم والتي يمكن
اً
مستقبل أو إرساهلا ألماكن أخرى .بمعنى آخر فالكتابة ليست لغة ،ولكنها
حفظها للرجوع إليها
أداة تستخدم جلعل اللغات قابلة للقراءة .تعتمد الكتابة عىل نفس ألفاظ الكالم املوجودة يف اللغة
مثل املفردات والقواعد والنطق ،مع االعتامد اإلضايف عىل نظام معني من العالمات والرموز.
إن الكتابة باحلروف ليست الشكل الوحيد للكتابة ،بل هي فقط أحد أشكاهلا املتعددة .تسمى

النتيجة النهائية لنشاط الكتابة بالنص ،والذي يقوم برتمجة النص وفهمه بالقارئ.

إن الكتابة والكالم يمثالن األنواع األساسية للتخاطب .وكل كالم يمتلك جان ًبا

داخليا (املدلول) ،فاخلطاب الكتايب يتضمن كال اجلانبني،
خارجيا (الصوت) ،وجان ًبا
ًّ
ًّ
(((
ولكن العالقة بينهام أكثر تعقيدً ا .
ريا لفعل الكتابة ،الذي يشكل جوهر بنية اخلطاب،
وما دام فعل القراءة يشكل نظ ً
يولد جدلاً مالز ًما له يف القراءة بني الفهم أو االستيعاب والتفسري .ودون حماولة فرض

للنص بوصفه خطاب الكاتب ،وعملية التأويل بوصفها
مطابقة آلية بني البنية الداخلية
ّ

اجلدلية للخطاب(((.
اجلدلية للقراءة مع البنية
خطاب القارئ ،لذلك تتطابق البنية
ّ
ّ

الكلامت واألشياء ،ترمجة :فريق الرتمجة ،مركز اإلنامء القومي ،بريوت  /لبنان،
((( ميشيل فوكو –
ُ
 ،1990ص .55
(((	يوهانس فريدريش – تاريخ الكتابة ،ترمجة :د .سليامن أمحد الظاهر ،منشورات اهليئة العامة السورية
للكتاب ،دمشق  /سوريا2013 ،م .ص .33
((( بول ريكور – نظرية التأويل :اخلطاب وفائض املعنى ،ترمجة :سعيد الغانمي ،املركز الثقايف العريب،
بريوت – الدار البيضاء2003 ،م ،ص .118- 117
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إن جممل ما تقدم ،يتيح إمكانية ارتباط النص بمقولة الكتابة ،فهذه العملية جتعل
النص يتأسس وفق معطيات إنتاجه ،وتأطريه وف ًقا للتأويلية التي منحت للنص اً
شكل من
خالل البحث عن املقصد السيكولوجي للمؤلف الذي جيثم وراء النص .ومن ثم يتم تأطريه

وفق العالقة احلوارية بني املتكلم واملستمع ،وكأن اهلدف املعلن من طرف املتحاورين هو
أن يفهم الواحد منهم اآلخر .وانطال ًقا من هذا اهلدف يكون رهان القارئ هو فهم مقصد
املؤلف .وهذا ما حذر منه ريكور ،إذ ال ينبغي أن ننظر إىل النص من هذا املنظور ،فالنص
حيقق استقاللية بواسطة الكتابة ،ومن هنا يتضح أن هناك صلة محيمية بني الكالم والكتابة،

نصا إال بفضلها ،إن ما حتققه
فهذه األخرية هي التي حتور الكالم كتابة ،والكالم ال يصري ًّ

الكتابة ،أهنا اخلربة التي تكشف عن استقالل النص الفعيل عن املقصد الذي نواه املؤلف.
وعندما «يعود املؤلف إىل النص ،فإنه يعود إليه ضي ًفا .فالنص متعدّ د ،ومعانيه املتعدّ دة غري
متمركزة وال مغلقة»(((.

ولذلك يمكن القول ،إن ما تعلمه املؤلف هو أنه ختىل عن ارتباطه بالنص بفضل

الكتابة ،فعامل النص يتعاىل عىل رشوط إنتاجه بواسطتها ،وينفتح عىل عوامل ممكنة ترتبط

بقراء جدد ضمن سياق سوسيو -ثقايف خمتلف ،وال ينبغي أن نندهش هنا مما قاله ريكور
عن هذه العالقة اجلديدة بني النص ومؤلفه ،انطال ًقا من براديغم الكتابة ،الكتابة ،هنا هي
التي جتعل املؤلف يتساوى بالقارئ الذي يتلقى النص ،إال أن الفرق بينهام يكمن يف كون من
يقرأ النص أولاً هو «الكاتب» ،وكتابته جتعله يكتسب استقاللية معناه املوضوعي .ولذلك
أمكن القول مع ريكور« :مل تعد عالقة الكتابة – القراءة حالة خاصة من حاالت عالقة

التكلم – االستامع»(((.

فالنص حيقق استقاللية بواسطة الكتابة ،ومن هنا يتضح أن هناك صلة محيمية بني

نصا إال
الكالم والكتابة ،فهذه األخرية هي التي حتور الكالم كتابة ،والكالم ال يصري ًّ
نصيات :بني اهلرمينوطيقا والتفكيكية ،ترمجة :عيل حاكم صالح وحسن ناظم،
((( ج .هيو .سلفرمان – ّ
املركز الثقايف العريب ،بريوت  /الدار البيضاء2002 ،م .ص .56
((( بول ريكور – نظرية التأويل ،ص .60
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بفضلها ،إن ما حتققه الكتابة ،أهنا اخلربة التي تكشف عن استقالل النص الفعيل عن املقصد
الذي أراده املؤلف ،كذلك هي استقاللية جتاه الرشوط السوسيولوجية والثقافية التي هتيمن

عىل إنتاجية النص ،وهي االستقاللية جتاه املتلقي ،مما جيعل االستقالل الداليل للنص «ينشأ
عن فصل القصد الذهني للمؤلف عن املعنى اللفظي للنص ،وفصل ما كان يعنيه املؤلف
عام يعنيه النص .ويصري ما يعنيه النص اآلن مهماًّ أكثر مما كان يعنيه املؤلف حني كتبه»(((.
بمعنى أن العملية الكتابية أصبحت حمصورة بني النص واملؤول ،أي أن حصول التواصل

رب عن يشء ،لكن هذا الفعل يف النهاية
تم كام بني شخصني ،ألن النص كام يقول غادامري «يع ُ

هو إنجاز املؤول .كالمها يشرتكان يف هذا اليشء»((( .وهذا ما ُيكتشف من خالل جدلية

الكتابة  /املؤلف  -النص والقراءة  /القارئ  -الفهم.

وتعترب الكتابة اجلزء األسايس يف عملية اإلبداع األديب ،بل اجلزء األهم ،ألنه إذا مل

تكن هناك كتابة ،فلن تكن هناك قراءة وال قارئ ،فالقراءة مرتبطة بالكتابة ،أي ال قراءة
اًّ
مستقل عن صاحبه .فمعنى النص (املكتوب) ال يطابق
بدون كتابة ،فالكتابة «جتعل النص
متا ًما ما أراد الكاتب قوله .إن املعنى املنطوق ،أي املعنى النيص ،واملعنى الذهني ،أي املعنى

السيكولوجي ،يتوجهان نحو مصريين خمتلفني»((( ،فالكتابة – النص هي التي تدعم
وتسمى القارئ ،ألنه ال يوجد قارئ حيثام تكون الكتابة – النص غري موجودة ،ألن عامل
الكتابة يمنح ً
طابعا
نمطا للوجود اإلنساين يلقيه أمام القارئ ،وبالتايل فهو حيمل يف دواخله ً

أنطولوجيا يتمثل يف داللة النص بالنسبة لقارئه ،وهو يف األساس حييل إىل مرجع جديد هو
ًّ
الداللة التي يمنحها عدد ال هنائي من القراء انطال ًقا من حالته اجلديدة .بل عمل ريكور عىل
أنّ «يوحي بأن النص مكتوب ألنه ،عىل وجه الضبط ،غري مقول .فليس هناك حوار بني
((( املصدر السابق  -ص .61
((( هانز جورج غادامري – اللغة كوسيط للخربة اهلرمينوطيقية ،ترمجة :جورج تامر ،جملة فكر وفن (حمور
العدد :الفيلسوف األملاين غادامري وفلسفة التأويل) العدد  75يف  2002 / 1 /1م ،كولونيا  /أملانيا،
ص .69 -42
((( عائشة عويسات – التأويلية يف النصوص األدبية – التموقع واملرجعيات والتطبيق ،جامعة قصدي
مرباح – ورقلة ،امللتقى الوطني األول يف االجتاهات احلديثة يف دراسة اللغة واألدب يوم -26
.2011/ 10/27
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الكاتب والقارئ .إن هذا االنعتاق للنص من احلالة الشفاهية بقطع العالقات القائمة بني
النص .وبالنسبة لغادامري ،قد تكون
اللغة والعامل .فاللغة ال تستطيع أن حتيل عىل العامل باسم ّ

اللغة وأفق معناها طريقة أكثر معقولية لفهم النص من مساواته ،أو استبداله ،بالعمل»(((.
وهذا جاء متواف ًقا مع ما يسعى إليه التأويل ،ألنه هذا باألساس هو غاية التأويل ،من حيث
إن التأويل «هو حماولة لإلجابة عىل السؤال الذي يطرحه علينا النص .وفهم النص هو فهم

للسؤال ،وهذا ال يتحقق إال بفهم أفق املعنى .أو أفق التساؤل الذي يمكن من خالله حتديد
ً
ارتباطا وثي ًقا بالكتابة:
املعنى»((( .فهنا حتققت لدينا معادلة جدلية يف غاية األمهية مرتبطة

التأويل – النص والفهم – املعنى ،وهذه العمليات اجلدلية التأويلية كلها حتدث حتت غطاء
املسمى الكتابة.

نميز بني حقيقة
وبام أن «الكتابة يف حقيقتها متثل اللغة» ،فيمكننا من منظور إيكو أن ّ

السبب امللغز الدافع إىل الكتابة .التي تأيت من «القاع املظلم والغامض» عىل حدّ تعبري

يوسا ،وبني العملية الكتابية كإجراء عميل ،كإجراء يعمل عىل البحث عن حلول تقنية
ب ّنية للوصول إىل إشاعة سلطة التأثري« ،إن املؤلف يكذب عندما يقول لنا إنه يشتغل حتت
تأثري إهلام ما ،إذ ال يشكل اإلهلام سوى  20يف املئة ،يف حني يشكل املجهود 80يف املئة»(((.

النص وتعدّ د معانيه ،وإمكانات تأويله الال هنائية ،إال أنه يقع يف
ورغم إرصاره ،عىل انفتاح ّ
إشكالية نتيجة متسكه بعدم وجود معنى حقيقي للنص.

نتاجا ،وال حمصلة»((( .فالكتابة
بينام تكون الكتابة عند مريلوبونتي «ليست كيا ًنا ،وال ً

كتابيا
عنده أسلوب تعبريي ،بينام عند دريدا «فالكتابة اختالف :إهنا ليست كال ًما ،وال ً
أثرا ًّ

للكالم»((( .فالكتابة لديه نقش لإلمضاء .أما مفهوم الكتابة عند بارت كام يطرح ذلك وليم
(((
(((
(((
(((
(((

نصيات :بني اهلرمينوطيقا والتفكيكية ،ص .54- 53
ج .هيو .سلفرمان – ّ
عادل مصطفى – فهم الفهم :مدخل إىل اهلرمينوطيقا ،دار النهضة العربية ،بريوت  /لبنان2003 ،م،
ص .238
امربتو إيكو – آليات الكتابة الرسدية ،ترمجة :سعيد بنكراد ،دار احلور للنرش والتوزيع ،الالذقية /
سوريا 2009 ،م ،ص .25
ج .هيو .سلفرمان – نصيات ،ص .265
املصدر السابق – ص .265
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رأي يف كتابه «املعنى األديب» ،هو «التوفيق بني حرية وذاكرة»((( .فهي تلك احلرية املرتبطة

بالذاكرة التي تنحرص حريتها يف إشارة االختيار وليس يف استمرارية ذلك االختيار .ويزعم
ّ
هدم ّ
ولكل أصل .فالكتابة هي احلياد،
لكل صوت،
بارت يف مقالته موت املؤلف أن «الكتابة ُ

وهذا املركب ،وهذا االنحراف الذي هترب فيه ذواتنا ،الكتابة ،هي السواد والبياض ،الذي
بدءا هبوية اجلسد الذي يكتب»((( .وأن اللغة بالنسبة إىل املؤلف وبالنسبة
تتيه فيه كل هويةً ،

إىل اآلخرين هي التي تتكلم ،وليس املؤلف .ويف كتابه  ،S/ Zيعمل عىل تقسيم النصوص
نوعني عىل أساس الكتابة والقراءة «إن هناك نوعني أساسيني من النصوص :النصوص

القابلة عىل القراءة .والنصوص القابلة عىل الكتابة .فإن النص القابل عىل القراءة هو النص
الذي ُتعاد كتابته عىل وفق شفراته ،وأنظمة عالماته ،وبناه»((( .ويف كتابه ّ
النص ،فإن
لذة ّ

النص حتدث فيه املتعة ،أي يقوم بدمج ّ
لذة النص (القابل عىل القراءة) واملتعة.
ّ

عليه يكون كل تأويل وكل عالقة بالعامل مرتبطة باللغة ،كام أن الفهم وحمتواه هو

لغوي بالرضورة ،ويرتكز سياق اجلدل هذا عىل الصلة بني اللغة والفهم ،لذا فإن الفهم
ً
ذهنيا ،بمعنى
اهلرمينوطيقي يرتبط بالكينونة ،فالفهم هنا نشاط أنطولوجي وليس
نشاطا ًّ

كام يقول غادامري «أن الكينونة التي يمكن فهمها هي يف حقيقتها لغة»((( ،وتكون احلقيقة
بوصفها كش ًفا ،ممكنة يف اللغة ومن خالهلا .إذ إن خربتنا للعامل تؤدهيا اللغة دائماً  ،أي أهنا تكون
مؤولة سل ًفا ،إن اللغة املؤولة هي التي تفتح الكينونة املشرتكة ،إهنا الوسيط الذي خيرتق كل
يشء ،وكل يشء ينكشف من خالل اللغة .وهذا يقودنا إىل أن نتعرف عىل العالقة العميقة

بني الفهم والتأويل ،ألن التأويل ال يتم إال داخل اللغة وباللغة ،إذن التأويل هو فعالية الفهم
التي حتقق املعنى ،فاملعنى هنا يصبح ممارسة ،وفعالية ً
أيضا .وأن التأويل هو شكل الفهم

(((
(((
(((
(((

وليم راي – املعنى األديب :من الظاهراتية إىل التفكيكية ،ترمجة :د يوئيل يوسف عزيز ،دار املأمون
للرتمجة والنرش ،بغداد  /العراق1987 ،م ،ص .192
روالن بارت – نقد وحقيقة – موت املؤلف وأزمة التعليق ،ترمجة :د .منذر عيايش ،دار نينوى
للدراسات والنرش والتوزيع ،دمشق  /سوريا2019 ،م ،ص .13
ج .هيو .سلفرمان  -نصيات ،ص .55
كونية اهلرمينوطيقا ،ترمجة :مصطفى العارف ،مؤسسة مؤمنون بال حدود
جون غروندان – مالمح ّ
للدراسات واألبحاث ،الرباط  /املغرب2015 ،م .ص.8
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الرصيح ،أن غادامري ،بدلاً من التوسط الكيل للتاريخ الشمويل ،طور نظرية شمولية اللغة،

وعمل عىل حتول اهلرمينوطيقا األنطولوجي حتت توجيه اللغة بعد أن كان فينومينولوجي،
لذا مل تعد «الفلسفة اهلرمينوطيقية اآلن حمض نظرية بل هي وسيلة التأويل ذاته ،وأن مركز
نشاطها ال يتضح يف ضوء فهم الوجود بل يف ضوء فهم اللغة ،أو بدلاً من ذلك ،أن يفهم

الوجود ذاته يف ضوء اللغة التي ختاطبنا من داخل هذا الوجود ،وبالتايل ال ينبغي فحص
النص حسب قصد املؤلف بل حسب املوضوع املتضمن يف النص والذي خياطبه ذاته إلينا

ونستجيب نحن إليه بكلامتنا»(((.

يطرح بارت فكرة اقرتان الكتابة األدبية بالنص ،بل جيعل مفهوم النص مساو ًيا

أساسا النص ،وأعني نسيج الدالئل والعالمات
للكتابة ،حيث تكون «الكتابة .وأقصد
ً

التي تشكل العمل األديب ،ما دام النص هو ثمرة اللغة،وما دامت اللغة ينبغي أن حتارب

داخل اللغة ،ال عن طريق التبليغ التي تشكل هي أداة له ،وإنام بفعل الدور الذي تقوم به
الكلامت»((( .ويذهب إىل جعل العالقة بني الكتابة والتاريخ عالقة رضورة وحرية ،باعتبار

أن الكتابة هي حلظة تارخيية متحررة ،واستنا ًدا عىل أن «الكتابة حرية ،فإهنا ليست سوى
وضوحا ،ما دام التاريخ هو،
حلظة ،لكن هذه اللحظة هي من بني أكثر حلظات التاريخ
ً
دائماً وقبل كل يشء ،اختيار وحدود هبذا االختيار»((( .ويبقى جدل احلوار (= حديث)

اهلرمينوطيقي قائماً بني املؤول والنص ،ألن فهم النص ذاته .يعني أن الرؤية الذاتية للمؤول
النص ،وهذا نتيجة «إننا ندين للرومانسية
اخلاصة تعمل دائماً يف انكشاف واكتشاف مضمون ّ
األملانية بمعرفتنا ،بأن الكيان اللغوي للحديث هو العامل احلاسم يف الفهم ،فهي ع ّلمتنا أن

الفهم والتأويل مها يف هناية املطاف أمر واحد»((( .بل إنّ الرومانسية اعتربت أن التثقيف
اإلنساين يتعلق بالتشكيل اجلاميل ِ
والش ْعر ّية.
(((
(((
(((
(((

خالدة حامد – عرص اهلرمنيوطيقا :أبحاث يف التأويل ،منشورات اجلمل بغداد – بريوت2014 ،م،
ص .196
روالن بارت – السلطة واللغة ،ترمجة :عبد السالم بن عبد العال ،جملة فكر وفن ،العدد  6يف فرباير/
 1998م.
روالن بارت – ما هي الكتابة ،ترمجة :حممد برادة ،مدونة احلداثة وما بعد احلداثة.
هانز جورج غادامري – اللغة كوسيط للخربة اهلرمينوطيقية.
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الكتابة .إهنا نظام لغوي جيعل األشياء واملوجودات تنتقل من عواملها إىل عامل اللغة،

فتكتسب هبذا االنتقال معاين ودالالت جديدة مل تكن تستطيع احلصول عليها .وهذا ما

نراه يتحقق عند غادامري ،فالكتابة لديه ،هي العملية التي بواسطتها «تكتسب اللغة ملكة
االنفصال عن فعل ّ
تشكلها»((( ،هبذا هنا يتعزز مبدأ أن الكتابة مسار لغوي أنطولوجي

يظهر (حيقق) وجود اإلنسان كحقيقة لغوية تقتيض جتسيدً ا يف اخلطاب الذي يعرب عن

األحاسيس واألفكار التي البد من حتويلها إىل نصوص .واللغة .هنا تؤول إىل العالمة،
وألنه ال يمكن الفهم إال يف اللغة وهبا ،فإن وجود اخلطاب مرتبط باللغة ،إال أنه يتميز

عنها بسبب ارتباطه باجلملة ،ولئن كانت معرفية اللغة واخلطاب داخل احلقل الفلسفي

ال تضيف جديدً ا ،إال إذا تم حتديد معامل اجلدل املوجود بني اللغة واخلطاب ،وهبذا يكون
تتشكل أشكالاً
ّ
لكل خطاب أديب خصوصيات معنوية حسب جماالت الكتابة ،ألن اللغة
متعددة ويتداخل بعضها ببعض ،وبام أن اخلطاب بوصفه واقعة أو حلظة كالمية بإمكانه أن
فعليا جدل الواقعة واملعنى ،وقد دقق ريكور نسقية
يتجاوز النظام املغلق للغة ،وهنا يتأسس ًّ
هذا اجلدل من خالل أنه« :إذا حتقق اخلطاب كله بوصفه واقعةُ ،فهم اخلطاب كله بوصفه
معنى»((( .فالواقعة هي «شخص ما يتكلم»((( .نستخلص من ذلك ،أنّ التأويل ف ًّنا إلجياد

معنى اخلطاب اعتام ًدا عىل اللغة املتداولة.

رغم إن املعنى له مرجعياته :السوسيولوجية – االقتصادية – التارخيية – الثقافية،

لكن بعض املدارس النقدية احلديثة ال تكرتث باألسباب الوارد ذكرها ،وبام أن «اللغة
بوصفها أساس املعنى ال هي جوهر مادي (حضور) وال قصد حاصل (فعالية معرفية) بل

جمموعة من األعراف والتقاليد التي تؤلف الشفرات ،وهذه الشفرات يمتلكها أعضاء ثقافة

أو ملجتمع معني»(((.
(((
(((
(((
(((

هانز جورج غادامري – اللغة كوسيط للتجربة التأويلية ،ترمجة :أمال أيب سليامن ،جملة العرب والفكر
العاملي ،العدد.1988 / 3
بول ريكور – نظرية التأويل ،ص .38
املصدر السابق – ص .39
وليم راي – املعنى األديب ،ص .125
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اً
تأويل ،ألن جدلية السؤال واجلواب هتدف يف
إن تسأل يعني أن تؤول السؤال

االستمرار يف التساؤل ،لذا يتقدم اجلدل عرب السؤال واجلواب ،ألسبقية السؤال يف اخلطاب،

حيث يتوجب علينا «أن نتأمل يف ماهية السؤال بعمق أكرب إن أردنا توضيح طبيعة التجربة
التأويلية .أن ماهية السؤال هي أن يكون له معنى»((( .وعليه تعترب اللغة يف مهمة التأويلية
هي :الوسيلة ،الواسطة ،األساس ،الوسط ،الذي حيدث احلوار  /اجلدل فيه ومن خالله،
وهذا ما أكده غادامري عند تفسريه للخربة اهلرمينوطيقية بأهنا حوارية ً
عوضا من ديالكتيكية،

ريا لتأويل النص ،ألن مهمة «املؤول األساسية هي إجياد السؤال
ويمكن أن نعد احلوار نظ ً
الذي يقدم له النص جواب ،أي أن فهم النص يعني فهم السؤال .ويف الوقت نفسه ال

يصبح النص سوى موضوع تأويل من خالل تقديم السؤال للمؤول .ويتحول النص،

واقعا يف الفهم ،وضمن هذا الفهم
ضمن منطق السؤال واجلواب هذا ،إىل حدث يصبح فيه ً
احلواري تتم استعادة املفاهيم التي استعملها اآلخر ،سواء كان هذا اآلخر ..النص أو أنت،

ألهنا موجودة يف إدراك املؤول»(((.

((( هانز جورج غادامري – احلقيقة واملنهج :اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية ،ترمجة :د .حسن ناظم،
عيل حاكم صالح ،دار أويا للطباعة والنرش والتوزيع ،طرابلس  /ليبيا2007 ،م ،ص .483
((( خالدة حامد – عرص اهلرمنيوطيقا ،ص .195
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تأويلية القراءة النقدية

يمكن البعض يتسأل ،ملاذا وقع اختيارنا عىل عنوان «تأويلية القراءة» النقدية؟ وما

الغاية املتحققة من تأويلية القراءة؟ .تساؤالت كثرية سوف تتوضح يف األسطر القادمة ،عند

تناولنا ملسألة القراءة والتأويل والنقد من كافة اجلوانب.

بداية يمكن اعتبار النص هو األساس يف عملية التأويل ،ألن هنالك عملية رشط أن

تتوفر قبل كل يشء ،ما بني النص والتأويل ،عملية تكون متوسطة بينهام ،التي وهي القراءة.

أي أن القراءة تقع ما بني النص والقارئ ،أما الكتابة فتقع ما بني النص والقارئ ً
أيضا،
ولكن الكاتب غائب عن القراءة ،والقارئ غائب عن الكتابة ،فيكون النص هو الوسيط

بينهام عىل هذا الشكل:

الكتابة  /النص ،القراءة  /النص.
الكتابة النص القراءة.
لقد جاء مصطلح القراءة بمفهوم التأويل يف النقد العريب احلديث عىل اعتبار أن:

«نتيجة القراءة هي مضمون التأويل»((( ،وأن أي فصل بينهام ،أي بني التأويل والقراءة
يلغي خصوصية الرتابط املستند عىل املفاهيم بينهام ،فال فائدة من قراءة ال تستطيع من إنتاج

معنى ،كذلك ال يصدر أي تأويل ما مل تسبقه قراءة ،فنتيجة القراءة هي مضمون التأويل،
أي أن القراءة عملية سابقة لكل عملية تأويلية ،حيث أخذ هذا الطرح من الناقد أيزر،
الذي تعامل معه عىل أنه مسألة ُمسلمة منتهية «هناك يشء واحد واضح هو أن القراءة هي

رشط مسبق رضوري جلميع عمليات التأويل األديب»((( ،أي أن القراءة تسبق التأويل الذي

خيضع ملعطيات القراءة الذاتية التي تعتمد عىل اختيار مقاطع معينة من النص استنا ًدا عىل
عمق ثقافة الناقد  /القارئ ،وتعدد مرجعياته وقراءته ،وشمولية رؤيته ،ومدى انفتاحه

عىل العامل ،أثناء مزاولة العملية القرائية النقدية ،الختيار وحداته الداللية ،واستبعاد أخرى،
((( محيد حلمداين – القراءة وتوليد الداللة ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء  /املغرب ،بريوت /
لبنان ،2003 ،ص .262
((( فولفغانغ أيزر – فعل القراءة :نظرية مجالية التجاوب ،ترمجة وتقديم :محيد حلمداين واجلاليل الكدية،
منشورات مكتبة املناهل ،فاس  /املغرب ،1995 ،ص .11
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من أجل إكامل عامله الداليل عىل معنى خيتاره هو .بمعنى أن تعدد القراءات يقود إىل تعدد

التأويالت الذي يفيض إىل تعدد املعاين ً
أيضا ،من خالل القراءة العميقة الناقدة للنص.

أ ّما القراءة عند بارت فتغدو اً
إنتاجيا من قبل القارئ أثناء عملية القراءة فهو
فعل
ًّ

آخرا يكتب من حول إبداع آخر»(((.
«ينزع هبا نحو اإلبداعية ،فيمثلها
ً
إبداعا ً

عرف اجلرجاين ،التأويل يف كتابه «التعريفات» ،بقوله« :التأويل يف األصل :الرتجيع.
ُي ّ
ُ
رصف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معنى حيتمله ،إذا كان املحتمل»(((.
ويف الرشع:
أما يف املعاجم احلديثة ،فنجد «التأويل يف أدق معانيه هو حتديد املعاين اللغوية يف

العمل األديب من خالل التحليل وإعادة صياغة املفردات والرتكيب ومن خالل التعليق عىل

النص»(((.

وعليه ومن خالل ما طرحناه ،تتعزز قناعتنا ،بأن هنالك عمق كبري يف التفاعل

والتداخل ما بني التأويل والقراءة ،حيث تعمل مفردة قراءة يف املعاجم الغربية عىل تزاوج
املعاين اللغوية واملعاين االصطالحية ،ويرد مصطلح القراءة فيها بعدة معان أمهها «تأويل

النص :وهي القراءات املتعددة التي تنجز عىل نص أديب ،والقراءة هنا تأيت بمفهوم التأويل،
حيث يبدو هذا املصطلح أحيا ًنا مراد ًفا للتفسري الذي هو فهم ظاهر املعنى ،وأحيا ًنا أخرى
يأيت بمفهوم التأويل الذي يعرب عن معنى املعنى»((( ،هنا جيعل القارئ يشعر بأن القراءة

جزءا من النص ،فهي منطبعة فيه حمفورة عليه ،تشتغل عىل إعادة كتابته ،وهذا ما
أصبحت ً

ذهب إليه عبد القاهر اجلرجاين من أن «املعنى ومعنى املعنى تعني باملعنى املفهوم من ظاهر
(((
(((
(((
(((

عبد املالك مرتاض – القراءة بني القيود النظرية وحرية التلقي ،جملة جتليات احلداثة ،جامعة وهران
العدد  ،1996 / 4ص .14
عيل بن حممد اجلرجاين – كتاب التعريفات ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت  /لبنان،
 ،2007ص .51
د .ميجان الروييل ود .سعد البازعي – دليل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء /
املغرب ،بريوت  /لبنان ،ط ،2002 ،3ص .88
العيد جلويل وخليف عد القادر – القراءة والتأويل من منظور اصطالحي ،جملة األثر ،العدد / 28
جوان  ،2017ورقلة  /اجلزائر.ص .76
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معنى ثم يفيض بك
اللفظ والذي تصل إليه بغري واسطة وبمعنى املعنى أن تعقل من اللفظ ّ

ذلك املعنى إىل معنى آخر»((( .إن القراءة هنا تؤسس عوامل ،وإذا كانت تبحث عن فهم
ٍ
دالالت
النصوص بالتحايل عىل املوانع املوضوعة يف الطريق ،أو بتأويلها من خالل منحها
ٍ
جديدة ،فإن هدف القارئ ال يتغري أبدً ا :أن يعرض نفسه داخل عامل ٍ آخر من أجل أن يتبني

من خالله صور ًة عن ذاته .ولقد اعترب بول ريكور عملية القراءة يف حد ذاهتا ممارسة للتأويل،
وهي الفكرة نفسها التي يقف عندها غادامري ،حني يعترب فهم الفهم مراد ًفا «للتطبيق» باملعنى

التأوييل للكلمة.

من هذا املنطلق يمكننا أن نقول بأن هناك عالقة جدلية – تكاملية قوية ومتينة بني

عنرصا تفسري ًّيا) والقراءة (باعتبارها وسيلة تواصلية) ،حيث يشكل هذا
التأويل (بوصفه
ً

«وشائج قربى بني املعاين اللغوية واملعاين االصطالحية داخل كل مصطلح ،إذ إنه من
رشوط املصطلح وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة بني مدلوله اجلديد ومدلوله اللغوي،
وإن كانت هذه الوشائج يف املعاجم الغربية ،حيث يندرج مفهوم القراءة من معنى األداء
بوصفه مهارة لغوية ،إىل تعلم القراءة ،إىل فهم املحتوى املكتوب ،فإىل طريقة منهجية للفهم

ريا يصل إىل التأويل الذي هو جتاوز التعامل السطحي مع النص ،إىل سرب أغواره،
وأخ ً
وكشف خباياه»(((.

استنا ًدا عىل هذا اخلطاب ،يتشكل لدينا سؤال ،هل ينبغي لنا أن نفهم لكي نؤول

ما نقرأ؟ إن عالمة الفهم خاضعة ملقاييس الناقد  /القارئ وثقافته وإبستمولوجيته ،أ ّما
ٍ
ٍ
جديدة .وينتج من خالل ذلك أن هذه التأويالت
دالالت
عالمة التأويل فهي مقذوفة نحو

املستمدة من عمل التأويل تعود لتغذي فهمنا لتعددية املعنى التي كان النص خال ًيا منها قبل
ٍ
عمقة ،وعليه نؤكد أهنام الفهم  -التأويل يشتغالن سو ًّيا ،ويتشارك ُ
واحد منهام
كل
القراءة ا ُمل ّ

يف العالمات التي ينتجها اآلخر ،وهنا ستحقق قراءة مثمرة ومنتجة .وهكذا ،يستكشف
((( عبد القاهر اجلرجاين – دالئل اإلعجاز :يف علم املعاين ،علق عليه :حممد رشيد رضا ،دار املعرفة
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت  /لبنان ،2001 ،ص .177
((( جملة األثر – ص .77
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ٍ
دالالت
الناقد  /القارئ ممكنات عالمات النص من أجل أن يعود إىل إغناء فهمه بواسطة
هو نفسه من صنعها «أي أوجدها» ومنحها التخويل من باطن النص .ألن «التأويل هو
عمل الفكر الذي يتكون من فك املعنى املختبئ يف املعنى الظاهر ،ويقوم عىل نرش مستويات

املعنى املنضوية يف املعنى احلريف ،وإين إذ أقول هذا ،فإين أحتفظ باملرجع البدئي للتفسري ،أي

لتأويل املعاين املحتجبة .وهكذا يصبح الرمز والتأويل متصورين متعالقني .إذ ثمة تأويل،
هنا حيث يوجد معنى متعدد .ذلك ألن تعددية املعنى تصبح بادية يف التأويل»(((.

إن طبيعة الفهم املسبقة تعني أنه عندما نفهم ،فإننا نشارك يف حوار يشمل فهمنا

الذايت وفهمنا للمسألة املطروحة .يف حوار تفهمنا تظهر األحكام املسبقة يف املقدمة .ألهنا
دورا حاسماً يف إظهار ما جيب فهمه ،وبقدر ما تصبح واضحة يف تلك العملية ،فإن
تلعب ً
ومجاليا كذلك يشرتط تلقيه للنص
كل «قارئ ،خاصة إذا كان ناقدً ا ،يمتلك أف ًقا فكر ًّيا
ًّ

األديب وتعبئته باملعنى وتأويله لبنيته الشكلية .وحني تتحرك آلية القراءة ،ينشأ حوار خاص
بني األفقني ،حوار يحُ تمل أن يتمخض عن متاهي أفق النص مع أفق تو ّقع القارئ»(((.
بقدر ما حيدث الفهم دائماً عىل خلفية مشاركتنا السابقة ،لذلك دائماً ما حيدث عىل
أساس تارخينا .فهم ،بالنسبة إىل غادامري ،هو دائماً تأثري للتاريخ ،يف حني أن الوعي التأوييل
هو نفسه أسلوب الوجود الواعي لتأثره التارخيي .ولذا رأى بأن القراءة تعتمد عىل الفهم

الذي يقوم بإسقاط مفاهيم سياقية تارخيية وأحكام مسبقة عىل النص.

خصوصا عندما تتعقد
أراد ريكور أن يقول إن عىل املرء أن يرشح أكثر ليفهم أفضل.
ً

دورا ً
أيضا ،وهذا يظهر لنا اتفاق ريكور مع
عملية الفهم .مع التقنيات التأويلية التي تلعب ً
نظرية غادامري يف اهلرمينوطيقا /التأويلية والتي تنطوي عىل أن التأويل نوع من االستيعاب/
االستمالك ،رأى ريكور ذلك باعتباره موجه للمامرسة يف احلارض أكثر مما كان غادامري

((( بول ريكور – رصاع التأويالت :دراسات هريمينوطيقية ،ترمجة :د .منذر عيايش ،دار الكتاب اجلديد
املتحدة ،طرابلس  /ليبيا ،2005 ،ص .44
((( هانس روبريت ياوس – مجالية التلقي :من أجل تأويل جديد للنص األديب ،ترمجة :رشيد بنحدو،
املجلس االعىل للثقافة ،2004 ،ص  11مقدمة املرتجم.
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يسميه استيعاب الرتاث  /استمالك الرتاث ،إذ يظل للرتاث دور يف احلارض حتى حني
رفضه أو انتقاده .واتفق مع غادامري كذلك أن هدف التأويل هو أن نتمكن من إضفاء معنى

ريا إن التأويل عند ريكور هو االنتقال من فهم أويل إىل
عىل وجودنا املتجسد مع آخرين ،وأخ ً
فهم أعمق عىل أساس التأمل النقدي واستثارة اخليال واستقراء تقنيات وإجراءات الرشح
متى تعرس الفهم ،واستيعاب معنى اخلطاب يف العامل الذي يعكسه باعتباره عاملا يمكننا أن

متجذر
ريا مزيدً ا من فهم الذات .ومع ذلك «يتكشف من وراء ذلك بعدٌ أوسع،
نسكنه .وأخ ً
ٌ
يف الوجود اللغوي األسايس أو القرابة اللغوية .ففي ّ
كل إدراك للعامل وتوجه يف العامل يشتغل

عنرص الفهم ،ومن خالل ذلك يقام الدليل عىل شمولية التأويل»(((.

إن القراءة التأويلية النقدية جتعلنا أكثر فهماً لوعينا الذايت ،إن أيزر يرى أن القارئ

احلقيقي هو الذي يرتكن إىل القراءة التأويلية النقدية التي تستكشف الرموز بشكل

جيد وواع ،وبطريقة عميقة :فالقراءات متعددة ومتنوعة ،ولكن القراءة الصحيحة
هي التي تتوافق مع معنى النص .ولقراءة وفهم النص جيب علينا أن نكون بالفعل عىل

دراية بالرموز التي تستخدمها هذه القراءة .وهنا فهم النص «يعني أن حتاوره يف حدود

مسندات السياق ،عن الدالالت التي متيز العامل  weltعن البيئة  .Umweltوهذا التوسع

ألفق وجودنا يف العامل ،هو الذي يسمح لنا أن نتحدث عن اإلحاالت التي يفتحها
النص»((( .فالعامل هو هنا جمموع اإلحاالت التي تفتحها كل النصوص املختلفة .لقد
ذهب أيزر إىل أن إنتاج معنى العمل األديب ال يكون إال من خالل املتلقي ،ويف حالة غيابه
يفقد النص معناه ،فاملعنى ينتج من التفاعل احلاصل بني البنية اللغوية للنص ،وفعل

الفهم لدي املتلقي ،أي يف نقطة التفاعل بينهام ،ويربط أيزر إنتاج املعنى بمفهومات هي:

القارئ الضمني ،ومفهوم الذخرية ،واالسرتاتيجية النصية ،إضافة إىل مفهومي وجهة
النظر اجلوالة ،ومفهوم الفراغات.

((( هانز جورج غادامري – التلمذة الفلسفية :سرية ذاتية ،ترمجة :حسن ناظم وعيل حاكم صالح ،دار
الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت  /لبنان ،2013 ،ص .302
((( بول ريكور – نظرية التأويل :اخلطاب وفائض املعنى ،ترمجة :سعيد الغانمي ،املركز الثقايف العريب،
الدار البيضاء – املغرب ،بريوت – لبنان ،2003 ،ص .71
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نحتاج يف قراءة درستنا إىل تفكيك العنوان الذي يتألف من :التأويل ،والقراءة،

والناقد ،وعلينا هنا الرتكيز عىل التأويلية النقدية ،وخاصة إذا عرفنا أن «النقد قراءة عميقة.
وإن «املعنى» الذي يعطيه النقد للعمل ،وله احلق يف ذلك ،ليس يف هناية األمر سوى ازدهار
للرموز التي تصنع العمل ،ونقول ،ملرة إضافية ،إنه إذا كان يف العمل معنى «خفي»

قناعا تنكر ًّيا ،والنقد ليس إال
و«موضوعي» ،فإن الرمز ليس إال تورية ،واألدب ليس إال ً

فقها للغة»((( .ولكن يبقى هنالك عائق أمام الناقد كام يصوره بارت والذي يطلق عليه
ً

وهم جيب التخلص منه« :إن الناقد ال يستطيع ،يف أي يشء من األشياء ،أن ينصب
تسمية ٌ
نفسه اً
بديل عن القارئ .ملاذا؟ إننا إذا عرفنا الناقد بأنه قارئ يكتب ،فهذا يعني أن هذا
القارئ سيلتقي بوسيط خطري :هو الكتابة»((( .باعتبار الكتابة النقدية التي تستمد آلياهتا

ورؤيتها وأساليب اشتغاهلا عىل ضوء «القراءة التأويلية النقدية» ،فهي تعمل بشكل ما،
أو أن وظيفة الكتابة النقدية العمل عىل تفكيكها للنص وإعادة تشكيله ،وأن هذا الوسيط
اخلطري الذي هو الكتابة سيعمل عىل احلفر بني النقد والقراءة جر ًفا ،وبام أن «القراءة،
وحدها حتب العمل .ولذا ،فهي تقيم معه عالقة أساسها الرغبة .فالقراءة ،هي رغبة العمل،

والرغبة هي أن يكون املرء هو العمل»((( .حتى الذهاب من القراءة إىل كتابة النقد يعترب
تغيري الرغبة أو رغبة بديلة .فالنقد ما هو إال كتابة حقيقية .فالناقد ال يكون ناقدً ا إال بجمع

الصفتني القراءة – الكتابة .حتت خيمة واحدة مع مدخل واحد من أجل التفاعل والتداخل
هلذه الثنائية املحمولة ً
رشطا من قبل املسمى ناقدً ا ،أي هو متلقي ومنتج يف الوقت نفسه.
حيث تكونا مجالية التلقي ومجالية اإلنتاج متكاملتني ،لذا فإن كل قارئ ،خاصة إذا كان

ومجاليا كذلك يشرتط تلقيه للنص األديب وتعبئته باملعنى وتأويله
ناقدً ا «يمتلك أف ًقا فكر ًّيا
ًّ

لبنيته الشكلية .ويتألف هذا األفق املدعو بأفق التوقع من خربته املسبقة باجلنس األديب الذي
ينتمي إليه النص املقروء ،ومن وعيه املسبق بالعالقة التناصية التي تربطه بنصوص أخرى،

عيايش ،تقديم :د .عبد اهلل الغذامي ،دار نينوى
((( روالن بارت – نقد وحقيقة ،ترمجة وحترير :د .منذر ّ
للدراسات والنرش والتوزيع ،دمشق  /سوريا ،2019 ،ص .88
((( املصدر نفسه ،ص .93
((( املصدر نفسه ،ص .95
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وحني تتحرك آلية القراءة ،ينشأ حوار خاص بني األفقني قد يتسم بالتوتر والتجاذب ،حوار
يحُ تمل أن يتمخض عن متاهي أفق النص مع أفق تو ّقع القارئ .ويف نوعية استجابة النص
ألفق القارئ ،تكمن قيمته الفنية»((( .وسوف يشكل أفق التوقع هذا عند تلقي عمل ما،
بوصفه استجابة ووساطة بني احلارض واملايض ،أو بتعبري أفضل «بني أفق التوقع النابع من

املايض وأفق التوقع الذي ينتمي للحارض .ويكمن اهلم املوضوعي (الثيمي) لتاريخ األدب

يف هذه الوساطة التارخيية»((( .وأن أفق التوقع يمتلك خواص منها مهمة جدًّ ا تربز عىل

خلفيته َ
تلق جديد غري متوافق يف الصميم معه من ناحية املقابلة الثقافية «بني اللغة الشعرية

واللغة العملية ،والعامل املتخيل والواقع االجتامعي»(((.

باستطاعتنا اآلن أن ُن ْع ّرف «القراءة النقدية» ،ببضع كلامت بسيطة ولكنها عميقة جامعة

لكل العمليات التي جتري ما بني النص والقارئ  /الناقد ،هبذه الكلامت التعريفية املهمة والبليغة
يفتتح الناقد وليم راي كتابه املوسوم «املعنى األديب» عىل أهنا« :دمج وعينا بمجرى النص»(((،

أي دمج وعي الناقد بقصد النص ،أي أن القراءة هنا تشتغل عىل التفاعل بني الوعي الذايت
وموضوع النص اإلبداعي ،هذا التامهي بينهام ال يكتمل وال يعطي نتائجه اإلجيابية إال بقراءة

مجاليا
خملصة متفانية من قبل الناقد للنص ،حتى يتسنى له إضاءة مكامنه والوقوف عىل خباياهًّ ،
وتأويليا ،وعليه فإن معنى أي نص يقرأ ،هو يف الواقع املعنى املقصود لذلك النص،
ودالليا
ًّ
ًّ
حيث يؤكد موريس بالنشو ذلك حينام يقول «القراءة إذن ال تعني كتابة الكتاب من جديد ،بل

جتعل الكتاب يكتب نفسه أو ُيكتب – يف هذه املرة دون وساطة املؤلف .دون وجود شخص
اًّ
مستقل
متحررا من مؤلفه .ويصبح كيا ًنا
نتاجا
يكتبه»((( .فيصبح الكتاب من خالل القراءة ً
ً

متميزًا خمتلف عن الواقع الذي نعيشه .إما القراءة عند سارتر فتكون واقعة ما بني اخليال
(((
(((
(((
(((
(((

هانس روبريت ياوس  -مجالية التلقي ،ص  11مقدمة املرتجم.
بول ريكور – الزمان والرسد :الزمان املروي ،ج ،3ترمجة :سعيد الغانمي ،راجعه عن الفرنسية :د.
جورج زينايت ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،طرابلس  /ليبيا ،2006 ،ص .258
املصدر نفسه – ص .259
وليم راي – املعنى االديب :من الظاهراتية إىل التفكيكية ،ترمجة :د .يوئيل يوسف عزيز ،دار املأمون
للرتمجة والنرش ،بغداد  /العراق ،1987 ،ص .17
املصدر نفسه – ص .20
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والعمل عىل حل شفرات الرموز ،إذ يقول سارتر« :إن الكلامت تؤدي إىل الصور الذهنية حني
نحلم هبا أحالم اليقظة ،ولكن حني أقرأ ال أحلم أحالم اليقظة ،بل أحل الرموز»((( .وما يقوله

سارتر قد تردد يف القرن الثامن عرش عىل لسان لورانس ستورن حول مشاركة القارئ ،حينام
يكتب يف روايته تريسرتام شاندي «من جانبي فأنا سأقدم للقارئ دائماً كل ثناء من هذا النوع،
وسأفعل كل ما يف جهدي ألجعل خياله يشتغل مثلام يشتغل خيايل»((( ،وهكذا فليس أمام

املؤلف والقارئ  /الناقد إال أن يشرتكا يف لعبة اخليال.

يشري أيزر إىل االشارة عىل أنه جيب من القارئ  /الناقد ،أال يتجاهل التأويل طبيعة
النص بوصفه حد ًثا وجتربة للقارئ((( ،ألن « النص بنية يف ذاهتا ولذاهتا ،وأن القراءة حتدث

وعرضيا»(((.
خارجيا
للنص بوصفها حد ًثا
ًّ
ًّ

وبام أن األدب ال يتحقق إال بوجود املؤلف ،أصبح األدب اليوم كذلك ال يتحقق

إال بوجود القارئ ،وعليه جيب أن ننظر إىل األدب اليوم من زاوية مجالية التلقي ،أي من
الزاوية التي تبني لنا مدى تفاعل القارئ مع النص ،ونتيجة لِت رُّ ِ
َغي الزاوية هذه «تصبح تارخيية
األدب مرهتنة بالعالقة احلوارية بني النص واملتلقي»((( ،وهذا ما أشار إليه ريكور حينام اعترب
أساسيا يف صناعة التاريخ« :إن معنى العمل األديب يعتمد عىل
عنرصا
أن هذا املتلقي يكون
ً
ًّ

العالقة احلوارية الراسخة بني العمل ومجهوره يف كل عرص»((( ،وأشار كذلك إىل أن مجالية
التلقي عند ياوس هدفها هو جتديد تارخيانية األدب ومل «يكن اهلدف من مجالية التلقي عند

ياوس ،أن تكمل نظرية ظاهراتية عن القراءة بل كانت تريد جتديد تاريخ األدب»((( .من

أجل تشكيل مجالية تأويلية أدبية حمكومة بأفق التوقع ،حيث حيدد ياوس خصائص العملية
التأويلية بثالث خصائص:

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املصدر نفسه – ص .29
فولفغانغ أيزر  -فعل القراءة ،ص .56
املصدر نفسه ،ص .14
بول ريكور – الزمان والرسد :الزمان املروي ،ج ،3ص .246
هانس روبريت ياوس – مجالية التلقي ،ص  11مقدمة املرتجم.
بول ريكور – الزمان والرسد :الزمان املروي ،ج ،3ص .256
املصدر نفسه – ص .256
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-1الصنعة الفنية.

 -2التذوق اجلاميل.
 -3التطهري.

(((

ونتيجة هذه العملية التأويلية ،هو تالحم بنية النص وجتربة القارئ ،ويتم حترير

النص من قصدية املؤلف ومرجعياته املختلفة واحلاقه بأفق القارئ وعامل القراءة ،لتصبح
ضمنيا إلمكانيات النص الداللية عن طريق عملية التأويل التي تعيد تشكيله
القراءة حتق ًقا
ًّ
من جديد .حاملا يصبح النص خارج دائرة املؤلف يبدأ يف البحث عمن يعطيه الديمومة

واحليوية أال وهو القارئ  /الناقد ،املؤول للنص ،لذلك ال يكون يف استطاعتنا حتصيل
املعنى دون فعل القراءة ،ألن القارئ باألساس هو رشيك يف إنتاج الفهم ،وكذلك التأويلية
نصا جديدً ا،
التي تعترب من رشوطها هو البحث يف إمكان الفهم ،فأن تقرأ يعني أن تنتج ًّ
وكذلك جيب أن تكون مهمة املؤول «هي توضيح املعاين الكامنة يف النص ،وأال يقترص
عىل معنى واحد فقط ،فمن الواضح أن املعنى الكامن الكيل ال يمكن أبدً ا إنجازه من خالل

ولكن هذا األمر ذاته هو ما جيعله أكثر جوهرية إىل حد أن املرء جيب عليه أن
عملية القراءة
ّ
يتصور املعنى كيشء يحَ ْدُ ُث ،وهي النقطة التي تفْترَ ِ ُق عندها خمتلف تقنيات التأويل»(((.
ّ
فتح
تدل التأويلية عىل البحث عن املعنى يف جمال اإلبستمولوجية ،باعتبار أن كل كلمة هي ُ
عىل دالالت ال متناهية بالقوة .فالتأويلية إذا هي التي تعطي الفهم املرشوعية ،وهذا يعني أنّ

تأويل نص ما ال يكون إال بموجب تصور مسبق حيمله املؤول  /الناقد ،فالتصور املسبق هو
املعرفة َّ
املوظفة يف الفهم ،ألن الفهم حيدّ د التأويل ،أي ينتجه .أي «إن الفهم تأويل دائماً  ،ومن
الفهم بشكله الرصيح»(((.
هنا ،فإن التأويل هو
ُ

أ ّما الفهم عند غادامري ،هو حدث لغوي جديل تارخيي ،يقول غادامري يف ذلك:

«املؤول ال يرمي إىل أكثر من أن يفهم هذه اليشء الكيل العام ،النص ،أي أن يفهم ما يقوله
((( املصدر نفسه  -ص .266
((( فولفغانغ أيزر – فعل القراءة ،ص .14
((( هانس جورج غادامري – احلقيقة واملنهج :اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية ،ترمجة :حسن ناظم
وعيل حاكم صالح ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،طرابلس  /ليبيا ،2007 ،ص .418

27



النص ،وما يشكل معنى النص وداللته ،ولكي يفهم ذلك يتعني عليه أال يتغافل نفسه
ويتغافل موقفه اهلرمينوطيقي اخلاص ،بل جيب أن يطبق النص عىل هذا املوقف إذ شاء أن
فهم عىل اإلطالق»(((.
يظفر بأي ٍ

وبناء عىل ما ذكرناه آن ًفا ،جيب أن تكون تأويلية القراءة النقدية متسمة باحلوار اجلديل

بني النص والقارئ ،ألن بينهام عالقة التمثيل والنيابة ،رغم أن التكوين اجلديل للقراءة

ريا أن تقارب الكتابة والقراءة يميل إىل
ليس بغريب عن جدل املطابق واآلخر واملثيل ،وأخ ً
االستقرار بني التوقعات التي خيلقها النص ،والتوقعات التي تسهم فيها القراءة ،وهذه عالقة

متثيل ،ال ختلو من مشاهبة مع عالقة النيابة – عن التي يبلغ فيها املايض التارخيي أوجه(((.

((( عادل مصطفى – فهم الفهم :مدخل إىل اهلرمينوطيقا ،رؤية للنرش والتوزيع ،القاهرة ،2007 ،ص
.365
((( بول ريكور – الزمان والرسد :الزمان املروي ،ج ،3ص .266
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جدلية تأويلية الفهم

ال تأويل بدون فهم .اشرتاط ليس من املمكن جتاوزه ،فعملية الفهم تسبق عملية

التأويل ،أي العملية التأويلية تأيت بعد استيعاب  /استمالك الفهم .وهذا ما أكد عليه
شالير ماخر « »1834 -1768حينام يقول «وحده الفهم هو مهمة التأويلية»((( .وليس

مهمة ال متناهية»((( ،وهذا ما ذهب إليه
مهمة «الفهم ّ
املهمةّ ،
ذلك فحسب بل جعل هذه ّ
عبدالقاهر اجلرجاين (ت 471هـ) يف كتابه «دالئل اإلعجاز» قبله منذ مئات السنوات.

لقد شهدت البالد العربية يف القرن الثالث اهلجري ،ظهور االجتاه الباطني ،الذي
كان يؤمن بأن لكل ظاهر باطنًا ،ولكل تنزيل اً
تأويل .وأن النصوص الرشعية هلا ٍ
معان باطنية
خفية خمتلفة عن املعاين الظاهرة .وقد تعددت طوائف الباطنية من حيث األسامء واأللقاب

التي أطلقت عليها ،ومنها :اإلسامعيلية – القرامطة – النصريية – الدروز – والسبعية –

واخلرمية((( ،يقول إخوان الصفا يف تأكيد املعنى الباطني للكتب املقدسة والنصوص
الرشعية« :أعلم أنّ للكتب اإلهلية تنزيالت ظاهرة ،وهي األلفاظ املقروءة واملسموعة ،وهلا

تأويالت باطنة ،وهي املعاين املفهومة املعقولة»(((.

قرسا بالتأويلية الغربية ،مع
لذا حاول بعض الك ّتاب العرب إلصاق هتمة الباطنية ً

مهامجة احلداثة ،وذلك من خالل مغالطات مفضوحة ،والعمل عىل مقارنتها بالباطنية
والغنوصية ،وجعلها قرينة هلام ،بل األدهى من ذلك ،عندما حاولوا بكل استامتة أن جيعلوا

طروحات وآليات وأصول ومفاهيم ومرجعيات الفلسفة التأويلية الغربية ،مشاهبة للباطنية
(((

(((
(((
(((

فتحي املسكيني – كيف صارت التأويلية فلسفة ،موقع احلوار املتمدن ،العدد  3686يف
.2012/4/2
اتفق ريكور ً
أيضا مع نظرية غادامري يف اهلرمينوطيقا  /التأويلية والتي تنطوي عىل أن التأويل نوع من
االستيعاب  /االستمالك .راى ريكور ذلك باعتباره موجه للمامرسة يف احلارض أكثر مما كان غادامري
يسميه «استيعاب الرتاث  /استمالك الرتاث» .إذ يظل للرتاث دور يف احلارض إذا رفض أو انتقد من
قبل اآلخر.
املصدر السابق.
أبو حامد الغزايل – فضائح الباطنية ،حققه وقدم له :د .عبد الرمحن بدوي ،مؤسسة دار الكتب
الثقافية ،الكويت ،ص  .17 -11عبد القاهر البغدادي  -الفرق بني الفرق ،دار املعرفة للطباعة
والنرش والتوزيع ،ط ،4بريوت  /لبنان ،2008 ،ص .275 – 250
رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا – تراث العرب ،بريوت  /لبنان.138 / 4 ،1957 ،
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أي قدم عىل قدم ،وليس هنالك أي فرق بينهام ،بل عملوا عىل طمس مفهوم التأويل من اللغة
العربية ،وابتعدوا عن علم الداللة الذي يبحث يف املعنى ونظرياته مع كيفية جعل املفردات
كليا ،رغم أن «املعنى املفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغري واسطة
ذات معنى ًّ
معنى ثم يفيض بك ذلك املعنى إىل معنى آخر»(((.
وبمعنى املعنى أن تعقل من اللفظ ّ

وأطلقوا عىل الفلسفة التأويلية املعارصة التي تنتمي إىل احلداثة ،أي التأويل بشكل

أعم اسم «الباطنية اجلديدة احلداثية»« :تتحدد معامل الباطنية اجلديدة بشكل ظاهر يف

املدرسة احلداثية العربية ،فقد تبنت هذه املدرسة حقيقة النظرية الباطنية وامتثلت روحها
بكل وضوح ،فقد جعلت الرؤية الباطنية اً
أصل من أصوهلا ومنطل ًقا من منطلقاهتا املعرفية،

ورتبت عليها النتائج نفسها التي ترتبت عىل الباطنية القديمة ،فال يكاد القارئ جيد فر ًقا بني

الشكلني يف حقيقة التأويل الباطني»(((.

مقابل هذه االهتامات واملغالطات ،وخلط األوراق ،هنالك بعض الك ّتاب العرب

من يرفض ذلك ،ويبني بأن هذه االهتامات مزيفة ،وبعيدة عن احلقيقة ،وليس هلا أية صحة
من الواقع ،كام يقول ذلك د .حممد البو غايل يف كتابه «الباطنية بني الفلسفة والتصوف»،
عندما يتكلم عن الباطنية وليست عن التأويلية التي ختتلف عنها اختال ًفا جذر ًّيا ،عىل شكل

تساؤالت عقالنية مع احلرص عىل الوضوح والتفريق بينهام «ملاذا يسعى الكل إىل حماكمتها

وإدانتها واهتامها هل لطبيعتها وغموضها وآليات اشتغاهلا ومنهجها أو لعدم عقالنيتها مما
جيعل البعض ينزع عنها وضع املعرفة والعلم واملادة العلمية .ملاذا هي مضطهدة وال يسمح
لباطني بالتعبري عن باطنيته؟»(((.

((( عبد القاهر اجلرجاين – دالئل اإلعجاز :يف علم املعاين ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ،ط،3
بريوت  /لبنان ،2001 ،ص .177
((( سلطان العمريي – االجتاه الباطني يف تشكله اجلديد ،جملة البيان يف  .2012 /2/20وموقع طريق
اإلسالم اإللكرتوين يف .2014/3 /13
((( أمحد الونزاين – قراءة يف كتاب الباطنية بني الفلسفة والتصوف للدكتور حممد البو غايل ،املدائن
بوست.
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رغم أنّ هنالك تأكيد بتعدّ د معاين القرآن ،ألنه الكتاب الوحيد الذي يؤول (يفسرّ )
نفسه بنفسه هو القرآن ،وأصل هذا موجود يف كلمة لإلمام عيل بن أيب طالب يف «هنج البالغة»

بعضه عىل بعض ،وينطق ُ
يقول فيها إنّ القرآن «يشهد ُ
بعضه ببعض»((( .فالتأويل الذي هو

اليته ،ليس عالقته بالنصوص فقط ،بل عالقته بالعامل نفسه ،فالكلمة الدالة
نشاط الفهم ّ
وفع ّ

هي تأويل.

أول /
اهلرمينوطيقا كلمة تعود أصوهلا إىل الفعل اليوناين  hermeneueinبمعنىّ :

فسرّ  ،واالسم hermeneia :بمعنى :تأويل  /تفسري.

وعىل هذا األساس اعتربت اهلرمينوطيقا فن تأويل وترمجة الكتاب املقدس فالتأويل هو

العلم الديني باألصالة والذي يكون جوهر فلسفة الدين ويقوم عادة بمهمتني متاميزتني:
 البحث عن الصحة التارخيية للنص املقدس عن طريق النقد التارخيي. -فهم معنى النص عن طريق املبادئ اللغوية.

ويعترب أول من وضع معامل التجربة التأويلية أرسطو حسب ما أكده غادامري ،ولكن حصل

تطور كبري للمصطلح مع تطور مراحل التفكري البرشي .يف البداية كان يقصد باهلرمينوطيقا
منهج تفسري للكتاب املقدس وأصوله وأحكامه ،حلني جمىء شاليرماخر الذي أخرج
اهلرمينوطيقا من استعامهلا الديني ،وتوسع هبا حيث اعترب أن النصوص عىل اختالف اشتغاالهتا
تتفق يف كوهنا ذات بنية لغوية قابلة للفهم والتفسري ،وجعلها منهج بحث سيتضح تأثريها

بعد أكثر من قرن ،حني يصبح التأويل أحد أهم مناهج العلوم اإلنسانية يف القرن العرشين،
يقول غادامري« :تدل اهلرمينوطيقا يف علم الالهوت «الثيولوجيا» عىل فن تأويل وترمجة الكتاب
املقدس «األسفار املقدسة» بدقة فهو يف الواقع مرشوع قديم أنشأه وأداره آباء الكنيسة بوعي
منهجي ثم اتسع نطاقها للتحول إىل تصور فلسفي يتجاوز النصوص الدينية»(((.

((( د .حسن ناظم – تأويلية الفهم ،جملة احلياة الطيبة العدد  36شتاء – ربيع  ،2017ص .160 – 143
((( هانز جورج غادامري – فلسفة التأويل :األصول  .املبادئ  .األهداف .ترمجة :حممد شوقي الزين ،منشورات
االختالف /اجلزائر ،املركز الثقايف العريب /الدار البيضاء  -بريوت ،ط2006 ،2م  ،ص .63
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وعلينا منذ البداية أن نعلم أن يف تعريف املعنى النظري ملفهوم التأويلية ثالث نقاط أتفق

عليها كل من اشتغل بالتأويل من شالير ماخر إىل ريكور ،متواجدة يف مفهوم التأويلية:
«فن يف الفهم».
 -1أنّ التأويلية ّ
يتم من غري وظيفة «التأويل».
 -2أنّ الفهم ال ّ
 -3أنّ موضوع التأويلية هو «اللغة» بعامة.

(((

وحقيقة األمر ،أنّ هناك الكثري من التساؤالت التي تظهر يف تناولنا ملوضوع كهذا،

نوعا من الفهم؟ وما جدلية العالقة بني النص واملؤول؟ وما جدلية العالقة
أليس التأويل ً

بني النص والواقع؟ وما جدلية العالقة بني املؤلف واملؤول؟ يكون الوسيط الشامل هلذه
اجلدلية هو التساؤل ،هذا جعل ريكور يعتقد بأنه ال يوجد فهم ذايت دون وساطة ،مما أدى إىل

مزيد من املنهج اجلديل يف عمله .وهو توجه سعى من خالله إىل إجياد أرض حياد جتمع بني

متناقضني وتسمح بالتحرك بينهام ذها ًبا وإيا ًبا ،وحتديد أرض كتلك يؤدي إىل فهم مضاعف
والذي يأيت دائماً من التأويل ولكنه منفتح عىل النقد ً
أيضا.
التأويلية هي فن أن نفهم ،وأن نجعل أنفسنا مفهومني ،إن الفهم هو الفعل التأوييل

املتكون من ضم أشياء حمددة مثل :الكلامت – اإلشارات – واألحداث ليشء كامل ذا
ّ

معنى .لذا إن التأويلية (اهلرمينوطيقا) منهج للغوص للبحث عن املعاين والدالالت اخلفية،
منهجا قد يتجاوز الداخلية للنص املبحوث.
والكشف عن الرموز واإلشارات بام جيعله
ً

عليه تكون عالقة املؤول بالنص هي عالقة فهم وإدراك املعنى بينهام ،يطلق عليها غادامري
اسم احلوار «أي املشاركة» ،وكام يقول غادامري يف نصه «يف حلقة الفهم» (:)1959

«يتجىل نشاط فن التأويل يف إيضاح الفهم ليس كتواصل رسي وعجيب بني النفوس،

وإنام كمشاركة يف بلورة معنى مشرتك»((( ،إن الفهم واإلدراك مسألة تارخيية يف حدّ ذاته،
((( فتحي املسكيني – كيف صارت التأويلية فلسفة.
((( هانز جورج غادامري – مدخل إىل أسس فن التأويل والتفكيك وفن التأويل ،ترمجة وتقديم :حممد
شوقي الزين ،جملة فكر ونقد ،العدد ،16فرباير ،1999 /املغرب ،ص .106 -85
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وتابعا ملنطق السؤال واجلواب ،من
جدليا
أمرا
ً
وأن التجربة اهلرمينوطيقية والفهم يشكالن ً
ًّ
خالل امتزاج األفقني التارخييني :أفق اإلنسان وأفق النص ،ليكون الفهم هو احلصيلة .ففي

« تفكري غادامري إ ّنام نرى األشياء يف التاريخ ومن طريق التاريخ ،وليس من خارج التاريخ،
اً
وإنّ التاريخ واللغة ال ّ
وحائل دون الفهم ،بل مها وسيلة للفهم واملعرفة»(((.
يشكالن سدًّ ا
فالتأويل عنده عملية فهم ،وذلك بربط وعينا احلارض بالتاريخ ،ورأى أنّ الفهم هو ُ
فعل

دائم.
تأويل ٍ

مل يقدم ريكور نظرية عامة للتأويل ،بل اعتربت تأمالته يف اهلرمينوطيقيات نفسها

مثالاً عىل املامرسة الفلسفية يف التأويل واملؤدية إىل تصور حول ما جيري يف النهاية وراء
فعل كهذا :احلاجة إىل التأويل إلضفاء معنى عىل احلياة اإلنسانية ،واالنتقال من فهم أويل
إىل أعمق عىل أساس التأمل النقدي واستثارة اخليال ،واستقراء تقنيات وإجراءات الرشح
متى تعرس الفهم ،واستيعاب معنى اخلطاب يف العامل الذي يعكسه باعتباره عاملًا يمكننا أن

ريا مزيدً ا من فهم الذات التي تعترب حجر األساس يف تأويلية بول ريكور.
نسكنه .وأخ ً

يرى شالير ماخر ودلتاي ،أن موضوعية الفهم والتأويل حتتم عىل املؤول أال حيكم

عىل النص الرتاثي املنتمي حلقبة تارخيية ما بأحكام يستلهمها من زمنه التارخيي احلايل ،ألن

ذلك حسب وجهه نظره ُيعد نوع من اإلجحاف بحق املايض الذي ينبغي فهمه حسب
املهمة امللقاة عىل عاتق
معطياته وحسب سياقه التارخيي ،ال حسب سياق املؤول ،ألن ّ
اهلرمينوطيقا وينبغي عليها القيام هبا إنام تتمثل يف بذل اجلهد التأوييل من أجل استعادة املعنى

األصيل األول عرب إعادة بناء موضوعية للحظة التارخيية التي شهدت إنتاج النص ،األمر

الذي اعرتضت عليه بشدة االجتاهات اهلرمينوطيقية التي وحسب منظورها ترى أن الفهم
ّ
ويشكل أفق
والتأويل ال بد من أن يكون منطل ًقا من احلارض التارخيي الراهن الذي يمثل
املوقف التأوييل للمؤول نفسه ،وسخرت من املبدأ القائل بإمكانية استعادة املايض كام هو،

ورأت أن ذلك مستحيل ،ويتناىف مع التارخيية نفسها ،فاملايض قد وىل ومىض وليس من
((( حممد عرب صاحلي – اهلرمينوطيقا الفلسفية عند غادامري :اإلنسان ليس تار ًخيا ً
حمضا ،تعريب :حسن
عيل مطر ،جملة االستغراب ،العدد  19ربيع  ،2020 /بريوت  /لبنان ،ص .75-50
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املنطق والواقع القول بعودته يف الزمن احلارض« .فعاملية التجربة التأويلية ترتبط بكل تأكيد
مع حتديد حقيقي لكل جتربة إنسانية ومع احلدود املفروضة عىل تواصلنا اللغوي ومع إمكانية
التعبيد»((( .حيث يدعي غادامري أن اللغة هي األفق العاملي للتجربة التأويلية ،وكذلك يزعم

ً
أيضا أن التجربة التأويلية هي بحد ذاهتا عاملية .هذا ليس فقط بمعنى أن جتربة الفهم مألوفة
أو منترشة يف كل مكان .تنبعث عاملية علم التأويل من االدعاء الوجودي بالتفسري التأوييل

الذي تقدم به مارتن هيدجر يف عرشينيات القرن العرشين ،وأن غادامري قد قام بطرح فكرة
مبنية عىل أن التأويل هو األسلوب األسايس يف وجودنا يف العامل ،وبالتايل فإن الفهم هو
الظاهرة األساسية يف وجودنا« .ففي ّ
كل إدراك للعامل وتوجه يف العامل يشتغل عنرص الفهم،

ومن خالل ذلك يقام الدليل عىل شمولية التأويلية»((( ،هكذا يتضح أن التأويل هو عاملي،

ليس فقط فيام يتعلق باملعرفة ،سواء يف العلوم اإلنسانية أو يف أي علم آخر ،هنا يتبني لنا

بأن الفهم هو جزء من الفلسفة نفسها ،والفلسفة يف جوهرها هي التأويل .وهكذا «تصبح
الفلسفة اً
تأويل للتأويالت»(((.
إن مفهوم غادامري عن الفهم عىل أنه غري قابل لالختزال يف األسلوب أو التقنية،

إىل جانب إرصاره عىل أن الفهم هو عملية جدلية مستمرة ليس هلا إنجاز هنائي ،لذلك

يقول غادامري ما معناه ،أن كل فهم ينطوي عىل يشء من هذا القبيل هو لغة مشرتكة ،وإن
كانت اللغة املشرتكة التي هي يف حد ذاهتا ّ
تشكلت يف عملية فهم نفسه .وهبذا املعنى ،فإن

كل الفهم ،وف ًقا لغادامري ،تفسريي ،ولكنه يعود ليعطي للغة واملفاهيم األولوية يف التجربة
التأويلية ،فاللغة بالنسبة له ،ليس جمرد أداة ،يمكننا بواسطتها التفاعل مع العامل ،ولكنها هي
الوسيط ذاته هلذه املشاركة .عىل اعتبار أن اللغة هي التي يمكن فهم أي يشء يمكن فهمه،
كام أننا نواجه أنفسنا واآلخرين .يف هذا الصددُ ،تفهم اللغة نفسها عىل أهنا حوار أو حمادثة

((( هانز جورج غادامري -مدخل إىل أسس فن التأويل والتفكيك وفن التأويل.
((( هانز جورج غادامري – التلمذة الفلسفية :سرية ذاتية ،ترمجة :حسن ناظم وعيل حاكم صالح ،دار
الكتاب اجلديد املتحدة ،طرابلس  /ليبيا ،2013 ،ص .302
((( بول ريكور – رصاع التأويالت :دراسات هريمينوطيقية ،ترمجة :د .منذر عيايش ،دار الكتاب اجلديد
املتحدة ،طرابلس  /ليبيا ،2005 ،ص .43
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خيص تراثنا الفلسفي ،أن نتوصل إىل املهمة التأويلية
بشكل أسايس ،عليه «يتعينّ علينا ،فيام ّ

نفسها .فالتفلسف ال يبدأ من نقطة الصفر ،بل جيب أن نفكر ونتكلم باللغة التي بحوزتنا
سل ًفا .وهذا يعني اليوم ،كام كان يعني أيام السوفسطائيني القدامى ،قيادة اللغة»(((.
يرى ريكور أن هنالك عالقة جدلية وثيقة وقوية ما بني الرشح والفهم أكثر مما كان

يعتقد ساب ًقا .يأيت ذلك عرب ما أسامه «العملية اجلغرافية التارخيية» والتي تشكل جممل التوثيق
والبحث عىل الكتابة التارخيية مما يدفع للتساؤل عام إذا كان التاريخ يعاد تقديمه كصورة

تعتمد عىل الرسد واخلطابية .لذا يقدم ريكور التاريخ كمكتوب «يرمز» للاميض باعتباره

«كان» .عىل هذا األساس ،يمكنه أن يتسأل جمد ًدا عن الوجود اإلنساين كوجود تارخيي،
بكونه داخل الزمان واالستثنائي يف هناية املطاف .بينام يتحقق الفهم التارخيي عند غادامري

بالعمل الكيل «للبحث التارخيي نفسه .فام يصدق عىل املصادر التارخيية ،بأن ُتفهم كل مجلة
أيضا .فسياق تاريخ العامل هو نفسه ٌّ
منها عىل أساس سياقها فقط ،يصدق عىل مضموهنا ً
كل

اً
جيب أن ُيفهم بمقتضاه معنى كل جزئية فهماً
كامل ،وهو نفسه جيب أن ُيفهم ،يف احلقيقة،

بموجب هذه اجلزئيات .إن العامل التارخيي هو ،إن جاز التعبري ،الكتاب الغامض العظيم،
والعمل الك ّ
يل للروح اإلنسانية ،املكتوب بلغات املايض .ومهمتنا فهم نصوصه»(((.
يرى غادامري أن املؤلف حاملا ينتهي من كتابة األثر ،أو أية كتابة ما ،ينفصل النص عن

املؤلف ،لذلك فإن معناه احلقيقي ال يرتبط بسياقه التارخيي .بل من خالل فهم جديد يتم يف
أفق اآلنية  /احلارض .ففي هذه احلالة يصبح املايض متواز ًيا مع احلارض دائماً  .بل متداخلني
فيام بينهام يف وضع املعارصة .فهذه املعارصة تفسح جمالاً لرؤى املؤول ومفاهيمه املسبقة.

معا.
التي يعتربها غادامري أساس وجودنا ونقطة انطالق الراهن لفهم املايض واحلارض ً
أساسا يف فهم النص وليس املؤلف .أي أنّ النص يصبح
ألن مهمة اهلرمينوطيقا تنحرص
ً

معارصا .فالفهم هو مشاركة يف تيار الرتاث  /املايض الذي يمتزج فيه املايض واحلارض.
ً
((( هانز جورج غادامري – التلمذة الفلسفية :سرية ذاتية ،ص .305
((( هانز جورج غادامري – احلقيقة واملنهج :اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية ،ترمجة :د حسن ناظم
وعيل حاكم صالح ،دار أويا للطباعة والنرش والتوزيع ،طرابلس  /ليبيا ،2007 ،ص .262
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وهذا ما يؤكد عليه غادامري يف نظريته للتأويل ،فال ذاتية املؤلف وال ذاتية القارئ هي النقطة
املرجعية ،بل هي املعنى التارخيي نفسه بالنسبة للزمن احلارض .يرى غادامري أنّ التأويلية

تدين للوعي التارخيي لبقائها يف قلب (مركز) العلوم اإلنسانية .إن الوعي التارخيي بالنسبة

للتأويل عند غادامري هو من أهم املفاهيم ولذلك سامها «التأويلية التارخيية» .فإن «الفهم
الفهم بشكله الرصيح»((( .هذا نتيجة أن جدلية عملية
تأويل دائماً  ،ومن هنا ،فإن التأويل هو
ُ
الفهم يف التأويل ،اً
مثل ،هي نتيجة حوار املؤول مع النص ،أو اندمج أفقهام كام يقول غادامري.
وعليه يتخذ ريكور من تاريخ الفلسفة فضاء الكتشاف هذه اإلمكانية للتواصل واحلوار

والفهم ،ومن ثم فضاء الكتشاف احلقيقة التارخيية من حيث هي جتربة تأويلية بامتياز(((.
هنا يستخدم الفهم التارخيي كل املفارقات التارخيانية« :كيف يمكن لكائن تارخيي أن يفهم

تارخييا؟ كيف يمكن للحياة وهي تعرب عن نفسها أن جتعل من نفسها موضوعية؟
التاريخ
ًّ
وكيف يمكن هلا إذ جتعل من نفسها موضوعية أن تيضء معاين جديرة بأن يأخذها ويفهمها

كائن تارخيي آخر يتجاوز وضعه التارخيي اخلاص»(((.

هذا مما جيعل بول ريكور يركز عىل العالقات اجلدلية بني خمتلف التأويالت :الوجودية
– البنيوية – التحليل النفيس – الظاهراتية« ،سنحافظ دائماً عىل العالقة مع األنظمة التي

تبحث ملامرسة التأويل بطريقة منهجية»((( .ولكن تبقى أمامه مشكلة فلسفية أعم وأخطر
هي حتديدً ا «مشكلة وحدة اخلطاب اإلنساين» ،فإن هذه املذاهب املختلفة املتباينة .قد بينت

تفكك اخلطاب ،وذلك ألن وحدة اللغة اإلنسانية ،تشكل معضلة« :فام نحن اليوم سوى
اً
نفسيا،
وأنثروبولوجيا،
هؤالء البرش الذين يمتلكون منط ًقا رمز ًّيا ،وعلماً تفسري ًّيا،
وحتليل ًّ
ًّ
والذين هم ،للمرة األوىل ربام ،قادرون أن يتناولوا مسألة إمجال اخلطاب اإلنساين بوصفها

(((
(((
(((
(((

املصدر السابق – ص .418
كذلك فإن مفهوم التأويل عند ريكور هو« :عمل الفكر الذي يتكون من فك املعنى املختبئ يف املعنى
الظاهر ويقوم عىل نرش مستويات املعنى املنضوية يف املعنى احلريف – رصاع التأويالت ص .»44
د .بلعاليه دومه ميلود – تأويلية التاريخ وسؤال التواصل عند بول ريكور ،جملة املعيار العدد 17
جوان  ،2017 /اجلزائر.
بول ريكور – رصاع التأويالت :دراسات هريمينوطيقية ،ص .35
املصدر السابق – ص .42
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مسألة وحيدة»((( .تتميز هرمينوطيقا بول ريكور ،بأهنا شمولية يف انفتاحها ،وامتالكها
عىل معطيات متعددة وغنية ملسار طويل .بدأ مع الفينولوجيا والوجودية والوعي التارخيي

واألنثروبولوجيا والتحليل النفيس والبنيوية والفلسفة التأملية والتحليلية ،وحماورات
أرسطو وأفالطون ،واملرور عىل ماركس ونيتشه وغادامري ،لينتهي به املطاف إىل هرمينوطيقا
فلسفية تتجمع فيها كل املسارات الفلسفية املتعددة ،من خالل جدلية الفهم ،التي تشكل

حمور تأويلها وأساس متانتها وقوهتا.

يسمي ريكور الطريق الذي يتم من خالله تفعيل الرتاث  /املايض باسم التكرار

الرسدي يف كتابه «الزمان والرسد :الزمن املروي ،ج« ،»3املهمة األساسية ملفهوم التكرار
هي إعادة تأسيس التوازن بني فكرة الرتاث املتداول»((( وبني الرسد األديب ،رغم أنّ الزمان
يشكل مقو ًما من مقومات الرسد التارخيي مع الرمز واخليال ،إذ يقول «ومن هذه التبدالت
احلميمية بني إضفاء الصفة التارخيية عىل الرسد القصيص وإضفاء الصفة اخليالية عىل الرسد

التارخيي ،يتولد ما نسميه بالزمان اإلنساين»((( ،استنا ًدا عىل الزمانية «للكائن» اإلنساين
املمتدة ملا بني امليالد واملوت التي يعتربها ريكور امتدا ًدا لآلنية لتارخيية اإلنسان «وأي
إغراء من أن نامهي هذا االمتداد بفاصل قابل للقياس بني «آن» البداية و«آن»
يشء أكثر
ً
مستقبليا،
النهاية؟»((( ،حيث يصبح امليالد ،إ ًذا ،حد ًثا من املايض ،ويصبح املوت ،حد ًثا
ًّ

وما بينهام آنية اإلنسان ،التي تشكل بامتدادها وجودها احلقيقي .هذه اآلنية التي تبقى تبحث
عن سبب وجودها طوال بقاءها بالوجود ،متسائلة مثلام تسأل هيدجر :ما الوجود؟(((،

من خالل جدلية فهم غامضة حول الوجود ،ال نعثر فيها إال عىل تارخيية الكائن ذاته فقط.
ولريجع السؤال املسؤول بوصفه سؤالاً  .وهذه اجلدلية بني الفهم  /التأويل ،وبني الذات /

النص ،والكائن  /التاريخ ،هي التي ّ
تشكل التأويلية وجو ًدا.
(((
(((
(((
(((
(((

املصدر السابق – ص .47
بول ريكور – الزمان والرسد :الزمان املروي ج ،3ترمجة :سعيد الغانمي ،دار الكتاب اجلديد
املتحدة ،طرابلس  /ليبيا ،2006 ،ص .113
املصدر السابق – ص .149
املصدر السابق – .107
هانز جورج غادامري – التلمذة الفلسفية :سرية ذاتية ،ص .313
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بالقوة عىل إدراك
وشخيص .إنه التم ّتع
جوهري
فإنّ الفهم يدخل يف صلب ما هو
ّ
ّ
ّ

يوجد فيه .إ ّنه ليس القدرة
إمكانات املرء
اخلاصة يف أنّ يوجد ضمن سياق عامل احلياة الذي َ
ّ

مستوى
عىل مشاركة اآلخر مشاعره ،وال ملكة إدراك معنى من أنواع التعبري عن احلياة عىل
ً
نحوزه بوصفه ً
وحارض يف ّ
أساس ّ
ُ
ُ
كل
كل تأويل،
نمطا للوجود يف
الفهم هو يشء
أعمق ،بل
ُ
ُ
ٌ
ٌ
مشرتك يف تواجد اإلنسان(((.
واصل
فعلٍ للتأويل،

((( د حسن ناظم – تأويلية الفهم.
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تأويلية النص األدبي

النص املكتوب ،هو نص مفتوح ما بعد حداثي ،خيتلف جوهر ًّيا عن النص

الكالسيكي ،فقد كتب حتى يستطيع القارئ يف كل قراءة أن يكتبه وينتجه .وهو يقتيض
اً
ريا عند كل قراءة .وهلذا يتحول دور القارئ إىل دور إجيايب نشط ،دور
تأويل
مستمرا ومتغ ً
ًّ
منتج وبان ،حيث يشارك (إن مل يتجاوز) الكاتب يف إنتاج النص»(((.

هنائيا ،ألهنا ارتبطت بالتوجهات املعرفية –
مل تستقر تعريفات النص حلد اآلن ًّ
الثقافية – السوسيولوجية ،والنظرية ،للباحثني العرب واألجانب واختالف رؤيتهم جتاه
العامل والواقع واأليديولوجية .حيث إن مسألة «وجود تعريف جامع مانع للنص مسألة غري

منطقية من جهة التصور اللغوي .ويؤكد ذلك االختالف بني علامء اللغة الذين ينتمون إىل

مدارس لغوية خمتلفة حول حدود املصطلحات التي ترتكز عليها بحوثهم»((( ،إن مصطلح
النص يف اللغة العربية خيتلف اختال ًفا جوهر ًّيا عن املصطلح باللغة األجنبية ،ولقد جاء

مفهوم النص أو تعريفه يف اللغات األجنبية مشتق من االستخدام االستعاري يف الالتينية
ملعاين احلياكة والنسيج ،وبالذات اللغة الفرنسية أن مصطلح « »Texteيرتبط بالنسيج أو
«نسجا من الكلامت»((( ،ويقول حممد عزام عن النص األديب
األسياخ املظفرة ،فالنص
ً

أنه :وحدات لغوية ،ذات وظيفة تواصلية – داللية ،حتكمها مبادئ أدبية ،وتنتجها ذات

فردية أو مجاعية((( ،بينام يرى حممد مفتاح أن النص «وحدات لغوية طبيعية منضدة متسقة
منسجمة»(((.

(((
(((
(((
(((
(((

د .ميجان الروييل ود .سعد البازعي – دليل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء /
املغرب ،ط ،2002 ،3ص .274
سعيد حسن بحريي – علم لغة النص :املفاهيم واالجتاهات ،الرشكة املرصية العاملية للنرش لونجامن،
القاهرة ،1997 ،ص .107
حممد مفتاح – املفاهيم معامل :نحو تأويل واقعي ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء  /املغرب،
 ،1999ص .16
حممد عزام – النص الغائب :جتليات التناص يف الشعر العريب ،منشورات احتاد الكتاب العرب،
دمشق  /سوريا ،2001 ،ص .16
حممد مفتاح – التشابة واالختالف ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء  /املغرب ،1993 ،ص
.14
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«النص إنتاج لغوي مغلق عىل ذاته ،ومستقل بدالالته،
وعند تودوروف ،يكون
ّ

(((
يكرس هذا التعريف مفهوم االنغالق الذي جاءت به
وقد يكون مجلة أو كتا ًبا بأكمله» ّ ،
البنيوية ،فالنص ُم ٍ
كتف بذاته ُم ُ
ستقل بخصائصه وعنارصهً ،
وأيضا بقوانينه الباطنية .ويكون

مفهوم النص عند بارت تعدّ دي (تناص) يظهر من خالل اللغة واملنهج فقط ،وهو مستملك
من قبل القارئ ،يقرأه قراءة إنتاجية مقرتبة من الكتابة ،يعيد فيها بناء ٍ
معان جديدة للنص،
نصا جديدً ا فوق النص «قراءة إنتاجية ،تقرب القراءة من الكتابة،
فيكتب من خالل قراءته ًّ
حيث يصبح القارئ كات ًبا لنص جديد»((( ،بينام يرى بول ريكور أن النص هو خطاب ُث ِّب َت
تبعا هلذا التعريف ،يكون التثبيت
بالكتابة ،حيث يقول
نصا كل خطاب َت ّثب ْته الكتابةً .
«لنسم ًّ
ّ
حيول الكالم إىل نص بفعل الكتابة
بالكتابة
مؤسسا للنص نفسه»((( ،وبام أنّ النص ،باعتباره ّ
ً
«ينتظر ويستدعي قراءة ّما ،وإذا كانت القراءة حمتملة ،فذلك ألن النص غري منغلق عىل نفسه،

بل منفتح عىل يشء آخر ،والقراءة تعني ،يف كل فرضية ،ربط خطاب جديد بخطاب النص.

هذا الربط خلطاب بخطاب ،ييش يف صياغة النص ذاهتا .بقدرة أصيلة عىل االستئناف ،التي
املتكون من خالل خطاب النص،
هي ميسمه املفتوح»((( ،فالقراءة هنا ،هي اخلطاب اجلديد
ّ
أي أهنا القراءة النقدية املوازية للنص ،أي يبقى النص يستدعي التأويل ويستدعي إمكانية

إنتاج خطاب جديد مرتبط بالنص وخمتلف عنه يف آن .وعند جوفري هرمتان أن النص هو
أي «قطعة ما ذات داللة وذات وظيفة ،وبالتايل هي قطعة مثمرة من الكالم»((( ،إن وجود

الوظيفة وبالذات الوظيفة االتصالية التي يدل عليها الكالم يومي بأن هرمتان يعطي للنص
تداوليا ،ومن ثم فهو ال خيتلف عن اخلطاب .هنا يعترب ريكور أن النص هو خطاب،
بعدً ا
ًّ

وكذلك عند هرمتان النص ال خيتلف عن اخلطاب وهذا ما ذهبت إليه جوليا كويستيفا
ً
وجه العلم
حاليا ْ
أيضا ،عندما اعتربت النص األديب خطا ًبا« ،فالنص األديب خطاب خيرتق ًّ

(((
(((
(((
(((
(((

حممد عزام – النص الغائب ،ص .14
املصدر نفسه – ص .19
بول ريكور – من النص إىل الفعل :أبحاث التأويل ،ترمجة :حممد برادة وحسان بورقية ،عني
للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية ،القاهرة ،2001 ،ص .105
املصدر السابق – ص .117
سعيد حسن بحريي – علم لغة النص ،ص .101
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واأليديولوجيا والسياسة ويتنطع ملواجهتها وفتحها وإعادة صهرها .ومن حيث هو خطاب
متعدد ومتعدد اللسان أحيا ًنا ومتعدد األصوات غال ًبا»((( .وعليه استعمل مصطلح خطاب
يف أغلب األحيان كمرادف للنص عند الكثري من الباحثني العرب واألجانب ،ما دام النص
ً
ملفوظا ماد ًّيا اً
يميز
نتاجا لغو ًّيا أو
ً
قابل للدراسة والتحليل ،وهنالك البعض من الباحثني ّ

ويفرق بني النص واخلطاب ،فكل ما هو شفوي منطوق ،يعترب خطا ًبا ،وكل ما كان مكتو ًبا،

نصا .بمعنى كل منطوق = خطاب ،وكل مكتوب = نص ،ولكن هذا التحليل يكون
يعد ًّ
ً
ملفوظا يتقابل مع اخلطاب ،كون التعبري إذا
واهنًا عند البعض من املفكرين ،باعتبار أن النص
صوتيا فهو يستعمل ألجل إبراز الفعل اللساين ،أي أن كل منطوق – مكتوب
كتابيا أو
ًّ
كان ًّ
= خطاب – نص ،بذلك يمكن ّ
لكل نص أن يكون خطا ًبا ،وبالعكس ،ففي النتيجة النهائية
واضحا بينهام .ويذهب بعض النقاد إىل ارتباط مفهوم (النص) بالشكل
ال يوجد متييزً ا
ً

الكتايب ،بينام يرتبط مفهوم (اخلطاب) عىل الشكل الشفوي.

أ ّما نظرية باختني فتتلخص عن النص يف حتديد هويته ومنهج البحث فيه (التأويل)

شفهيا هو أساس
وفهمه الذي يعتمد االستجابة .ويرى أن النص ،سواء أكان مكتو ًبا أم
ًّ
مجيع حقول دراسته (اللسانيات ،فقه اللغة ،الدراسات األدبية) وللعلوم اإلنسانية عامة
ً
حرصا،
مجيعا أن يكون نفسه
ً
أيضا ،فهو الواقع املبارش ،حيث يستطيع الفكر يف هذه احلقول ً
فحيث ال يوجد نص ال يوجد موضوع لالستعالم واملساءلة وال يوجد فكر.

إن فهم النص أو تأويله يعتمد عىل إدراك العامل الذي حييل إليه النص .فالنص هو

الذي حيقق املعنى من خالل قوانينه وتقاليده ،فإن القراءة التأويلية ،تقتحم عامل النص ،بقصد
تفسريه وتأويله ،اً
تأويل يتامشى مع شمولية القراءة التي يشكلها واقع النص .والتأويل يف اللغة
املحتجب من املعنى .لذا يتوجه غادامري
اليونانية كانت تعني ف ًّنا بمعنى فن التأويل أو كشف
ّ

يف كتاب «احلقيقة واملنهج» إىل استخدام وتوظيف عبارة «فن» تأكيدً ا عىل فنية التأويل ،أو

لنقل التأويل يف أبعاده الفنية ،فيتأكد أفق التأويل باجلانب اللغوي للتأويل ،فالنص يكون هنا
هو من يتكلم من خالل التأويل ،حيث تنحرص مهمة التأويل بالدرجة األوىل يف فهم النص،

((( جوليا كريستيفا – علم النص ،ترمجة :فريد الزاهي ،دار توبقال للنرش ،ط ،2014 ،3ص .13
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ال يف فهم املؤلف ،فال ذاتية املؤلف وال ذاتية القارئ هي النقطة املرجعية وإنام املعنى التارخيي

نفسه بالنسبة إلينا يف الزمن احلارض ،وهكذا يكون ربط النص بالوقت احلارض ،وهذا ما

كون التأويل كفن للفهم ،يقوم عىل
كانت قد أمهلته ساب ًقا التأويلية التارخيية واألدبية ،ألن ّ

أداة حتليلية تسمى الدائرة اهلرمينوطيقية ،وتعني حسب شاليرماخر ،اجتامع األجزاء مع
الكل ،واجتامع الكل مع األجزاء يف النص ،وبيان ذلك أنه ينبغي لفهم النص ،أن نفهم كل
أجزائه التي ال يمكن فهمها إال باالعتامد عىل الكل أو املجموع ،يف حني أن غادامري يعترب أن
متعرسا يف فهم داللة النص «نتحدث عن التأويل
التأويل مهماًّ ورضور ًّيا عندما يصبح الفهم
ً

عندما ال يمكن فهم داللة النص ،فالتأويل يف هذه احلالة رضور ًّيا ،كي ينبغي صياغة تفكري
واضح حول الرشوط التي جتعل من النص يتخذ هذه الداللة أو تلك»((( ،إذ إن النص

ريا عن ذاتية املؤلف بل إن النص يظهر إىل حيز الوجود احلقيقي يف حوار املؤول /
ليس تعب ً
الناقد /القارئ الذكي مع النص ويكون موقع املؤول ً
رشطا مهماًّ لفهم النص .كذلك هي
الكيفية التي حيدد هبا املؤول قصد النص ،بينام يف نظر غادامري املؤول ال يستطيع أن خيرج من
وجهة نظره الذاتية والتي تشكل أفق تأويليته وهذا األفق يضيق ويتسع وتكشف أن الذات

وأن املعرفة املطلقة غري ممكنة.

إن التأويل احلديث يكون نتيجة للتفاعل بني النص والقارئ ،وأن القارئ هنا قد
أصبح طر ًفا مهماًّ يف إنتاج املعنى من خالل التأويل «فعالقة املفرس (القارئ) بالنص هي نقطة

وتبعا لذلك فإن عملية القراءة تقرتن
البدء والقضية امللحة عند فالسفة اهلرمينوطيقا»(((ً ،
بالعملية التأويلية ،والتأويل عملية تقوم عىل النصوص باعتبارها خطابات منفتحة باستمرار

عىل قراءات متعددة .ذلك ألن استمرارية النص وقيمته الفنية اإلبداعية تكمنان يف انفتاحه
عىل كل قراءة خمتلفة من حيث الزمنية ،واخللفية الثقافية ،األثر الذي جيعل من الرتاث خطا ًبا

((( هنز جورج غادامري – فلسفة التأويل :األصول – املبادئ – األهداف ،ترمجة :حممد شوقي الزين،
املركز الثقايف العريب ،بريوت  /لبنان ،منشورات االختالف ،اجلزائر العاصمة  /اجلزائر ،ط،2
 ،2006ص .149
((( نرص حامد أبو زيد – إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء /
املغرب ،1999 ،ص .13
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اً
اً
متداخل مع احلارض .وهنا تتميز القراءة النقدية ،بأهنا قراءة جادة .حماولة بكل ما
متفاعل
متلكه من خلفية فكرية ولغوية وثقافية ،أن تعطي للنص فعله األديب والفلسفي والبالغي،

مما تستدعيه السياقات النقدية القائمة يف فعل القراءة ،ألن «مفهوم القراءة بمعناها النشط،
هو نقد ينتج معرفة النص ،وأن النقد بمعناه املنتج ،هو قراءة ّ
متكن من يامرسها ،من أن يكون
معنيا باحلياة التي تنمو وتتغري
له حضوره الفاعل يف النتاج الثقايف يف املجتمع ،وأن يكون ًّ

حوله ،فيسهم من موقعه يف املجتمع من تطويرها»((( .هذا يتم عندما يكون بمقدور القارئ
أساسا لكل تفسري،
أن يفهم النص ويفككه ويعيد تشكيله .حيث يعترب مارتن هيدجر الفهم
ً
وبحسب كتابه «الكينونة والزمان» فإن التأويل يعني الفهم الذي يقوم بفهم ذاته ،ولتكون

القراءة النقدية متامهية مع النص املقروء باستنطاقه واستجوابه ،وليظل السؤال التارخيي
احلقيقي :ماذا قال النص؟ حتت هيمنة وسيطرة السؤال التأوييل املناسب ،ماذا يقول النص

يل وماذا أقول للنص؟((( .ويرى ريكور أن النص هو حمل انبعاث املعنى ،فالنص إذا مل يكن

يف عالقة مع القارئ فليس بنص ،فـ «من دون قارئ يتملك عامل النص ال وجود لعامل يمتد
نصا :هو أن يقدم عامل ،أي
أمام النص»((( ،وهكذا فالرشط األسايس ملعنى أن يكون النص ًّ
يفتح إمكان عامل من الفهم ،وهلذا السبب وجد .وليست هذه اإلمكانية يف وجود عامل من

الفهم الذي يقرتحه النص .إال مشاركة القارئ للعامل الذي يقرتحه وخيتزنه .ففي التأويل
هو أن القراءة ليست فقط فهماً للنص ،بل للذات املؤولة يف العالقة بالنص ،أي أن الذات
تتأمل ذاهتا عرب وساطة الرموز ،العالمات ،واآلثار الثقافية بام فيه تفسري النصوص الذي

سيكون غري ذي فائدة إذا مل تتم من خالله عملية فهم الذات لذاهتا ،ضمن ما يسمى بالتفكري

اهلرمينوطيقي للذات .إذ التأسيس الفلسفي للذات ال ينفصل عن التأسيس الفلسفي
للمعنى .ولقد أكد غادامري أنه دائماً ما نقرتب من النص عن طريق إعادة صياغته بالقراءة
املتعمقة للموضوع.

(((	يمنى العيد – الراوي :املوقع والشكل ،مؤسسة األبحاث العربية ،بريوت  /لبنان ،1986 ،ص
.13
((( بول ريكور – الزمان والرسد :الزمان املروي ،ج ،3ترمجة :سعيد الغانمي ،دار الكتاب اجلديد
املتحدة ،طرابلس  /ليبيا ،2006 ،ص .263
((( املصدر نفسه – ص .246
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حياول كوزريو أن يقدّ م إجابة سؤال طرحه ،وهو :ملاذا نحتاج إىل علم لغة يدرس
النص؟ وجييب عنه اً
قائل :علم لغة النص – يف رأيه – ليس يف احلقيقة شيئًا غري املقدرة

التأويلية ،ونظرية علم لغة النص ليست شيئًا غري نظرية علم التأويل (التفسري)»(((.

يشري بارت بأنه ليس هنالك نص نقي أو أصيل ،إنام النص هو ٍ
تالق وتالقح بني

النصوص ،وكل نص هو امتصاص وحتويل لنص آخر .فالنصوص هي التي تفسرّ بعضها
ً
بعضا .فالنص عند بارت «مصنوع من كتابات مضاعفة ،وهو نتيجة لثقافات متعددة،
تدخل كلها بعضها مع بعض يف حوار ،وحماكاة ساخرة ،وتعارض ،ولكن ثمة مكان جتتمع
فيه هذه التعددية .وهذا املكان ،ليس الكاتب ،كام قيل إىل الوقت احلارض ،أنه القارئ»(((.
فتحت مجاليات التلقي آفا ًقا جديدة يف النقد احلديث ،بحيث حاولت أن تقلل من مركزية

النص وهيمنته التي أشار إليها بارت وأكد عليها ،ومن بعده التفكيكيني ،لتؤكد أن عملية

القراءة تسري يف اجتاهني متعادلني متساوين :من القارئ إىل النص ،ومن النص إىل القارئ.

ودليلنا عىل أن النص ( )Texteهو النسيج ( .)Tissuمن خالل عملية الكتابة النقدية،
أي كتابة الناقد عىل النص املنقود التي هي ً
نصا مواز ًيا للنص
أيضا كتابة ،فالناقد هنا يقدّ م ًّ

موضوعا له،
موضوع القراءة ،ال نقد بدون قراءة ،والقراء يعرفون «أن النقد يعتمد النص
ً
نص لكنه يشتغل عىل نص آخر .والشغل عىل نص آخر يعني أولاً وقبل كل يشء
فالنقد ّ

قراءة هذا النص ومعرفته ،ليس من نص نقدي بدون نص مقروء»((( .وعملية القراءة ال
جمرد تقديم تفسري للعمل أو بحث عن اآلليات التي تعمل عالماته وف ًقا هلا ،بل
هتدف إىل ّ
مقروءا .ليس ثمة جوهر واحد للنص
نصا
ً
تقديم نص مواز للنص املقروء يصبح بدوره ًّ
ينبغي عىل القارئ اقتناصه ليزعم بعد ذلك أنه يمتلك احلقيقة واملعنى ،بل ثمة ٍ
معان خمتلفة

ومنظورات متعدّ دة ال تتعامل مع النص عىل أنه وحدة منغلقة هلا معنى واحد ووحيد ،بل
تتعامل معه بوصفه اً
مفتوحا عىل عوامل خمتلفة متعددة وغري
مفتوحا عىل تعبري إيكو،
عمل
ً
ً
((( سعيد حسن بحريي – علم لغة النص ،ص .33
((( روالن بارت – نقد وحقيقة ،ترمجة :د .منذر عيايش ،دار نينوى للدراسات والنرش والتوزيع،
دمشق /سوريا ،2019 ،ص .21
(((	يمنى العيد – الراوي :املوقع والشكل ،ص .14
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متوقعة متنح القارئ ّ
لذة االكتشاف والداللة والتأويل ،عليه «النص يثري باستمرار وجهات
نظر متغرية لدى القارئ ،وأنه من خالل هذه الوجهات يبدأ الال متاثل يف فسح الطريق لبلوغ

األرضية املشرتكة لوضعية ما ،ولكنه من خالل تعقيد البينة النصية»((( .وبام أن التأويل هو

الصلة التي بني القارئ والناقد ،عليه فإن الناقد – املؤول جيب عليه أن يقوم ببيان أكرب عدد
من وجوه التأويل ،كام قال جان غروندان يف تعريفه للتأويلية« :إهنا محالة عدة وجوه»((( ،هنا

النص ،يبدي
تكون وظيفة التأويلية هي إزاحة ذلك الغموض املتواجد يف نص ما ما دام هذا ُّ
أدنى حالة من الغموض ،أو عىل األقل ،جعله اً
قابل لألدراك .وبعبارة أخرى« ،فإن وظيفة

ً
مفرطا هو جعل األشياء واضحة للقارئ العزيز الذي يشعر
جزء من النص حمدّ د حتديدً ا
بوصفه قار ًئا يفتقر إىل الروح النقدية  ،hypo- criticalيف حني تكون وظيفة اجلزء املحدد
ريا يف نص مع ّقد) حتى ال
حتديدً ا أقل هي الغموض ،وإخفاء اليشء (وقد تكون
ً
إخفاء كب ً

هنني ذكاء القارئ العزيز لدرجة تنفريه من النص»(((.

ُيميزُ بول ريكور بني مقاربتني كبريتني للتأويلية ،تتأسسان عىل املنحى الذي تتخذه
الذات ا ُملؤولة:
 هريمينوطيقا الشك. هريمينوطيقا الثقة.معطى ،ترى
إذا كانت هذه األخرية «هريمينوطيقا الثقة» تستمد املعنى كام هو ْ
فيه ْتعبريية عن إرادة أو ذكاء هيب التفكري ،فإن األخرى حمرتسة  /محُ تاطة من هذا

العطاء األول للمعنىُ ،مشكلة بأنه يكون عىل الدوام متجدّ ًدا بواسطة (أيديولوجيا)
((( فولفغانغ أيزر – فعل القراءة :نظرية مجالية التجاوب ،ترمجة :د .محيد حلمداين واجلاليل الكدية،
منشورات مكتبة املناهل ،الدار البيضاء  /املغرب ،1995 ،ص .99
((( جان غروندان – ماهي التأويلية ،ترمجة :بلقناديل عبد القادر ،جملة خمرب الفينولوجيا وتطبيقاهتا،
العدد اخلامس والسادس.
((( كرستني بروك -روز – قارئية اإلنسان ،ضمن كتاب ،القارئ يف النص ،حترير :سوزان روبني سليامن
وإنجي كروسامن ،ترمجة :د .حسن ناظم وعيل حاكم صالح ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،طرابلس/
ليبيا ،2007 ،ص .157
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معينة بواسطة مصالح باطنية ،أين يتمثل دور اهلريمينوطيقا الشكية يف تسليط الضوء

عليها (((.

مجع غادامري كونية التأويلية باملصري اللغوي لكل مفهومية ،إذ اللغة هي الوسط الذي

جتري فيه عملية الفهم ،ألن من آليات التأويل عنده هي الدائرة اللغوية (تتعلق بالدالالت

واملعاين) بجانب الدائرة اجلاميل (تتعلق باألعامل الفنية) والدائرة التارخيية (تتمثل يف كل ما
اً
داخل يف لغة للمعنى ،لذا كل ما
له صلة باملايض) ،ألن فعل التأويل إنام يوجد عىل الدوام
يف مقدورنا فهمه هو لغة ،إال أن التأويلية اليوم ،غال ًبا ما جيري فهمها ،انطال ًقا من اللغة،
فاللغة هي احلافظة لتأويلية بكاملها عن ا ْلعالمَ  ،وهي تشكل ُمولدة لكافة التأويليات .أنّ

تتميز «بِ َع ِّد املعنى محُ ً
اطا بإطار تأوييل شامل ،ناجم أحيا ًنا عن تاريخ
الفكرة ما بعد احلداثة ّ
املاورائيات (دريدا) وأحيا ًنا عن املعرفة العامة لعرص ما (فوكو) وأحيا ًنا عن التقليد أو
اإلرث (فاتيمو) أو عن إطار املنفعة العامة التي تحُ دّ د ثقافتنا (روريت) .هنا ال نجد تطاب ًقا،

حموا ّ
لكل معيار خارج اللغة ،بام جيعل قبول تعدّ دية التأويالت مُمكنًا.
وسط نظام ُمعني ،بل ً
إ ًذا ،إذا كانت التأويلية شاملة بحقّ  ،فذلك ألننا كائنات تعيش ك ّل ًّيا يف عنرص املعنى الذي
ال ُيمكن جتاوزه ،املعنى الذي نجهد لفهمه والذي نفرتضه رضورة .واملعنى هذا هو معنى
األشياء بالذات ،ما ُتريد قوله ،املعنى الذي يتجاوز تأويالتنا الفقرية باأل ُفق املحدود .ولكن

نشكر اهلل عىل أن املعنى يمتدّ بامتداد ُلغتنا»((( .وهنا من حقنا أن نتساءل كام تساءل بول
ريكور عن نوع اإلحالة للغة التي تكون إحالة استعارية رمزية :لو مل تكن اللغة حتيل بعمق

إىل اخلارج ،فهل كانت ستكون ذات معنى؟(((.

نصا رسد ًّيا ،فإننا نستطيع أن نتأمله ،طب ًقا ملا دعاه بارت بشفرة
عندما نحاول أن نقرأ ًّ

األلغاز أو الشفرة التأويلية ،ألن فعالية القراءة تعتمد عىل الطريقة التي يستخدم فيها القارئ
((( جان غروندان – ما هي التأويلية.
((( جان غروندان – التأويلية ،ترمجة :د .جورج كتوره ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،طرابلس  /ليبيا،
 ،2017ص .129
((( بول ريكور – نظرية التأويل :اخلطاب وفائض املعنى ،ترمجة :سعيد الغانمي ،املركز الثقايف العريب،
الدار البيضاء  /املغرب ،بريوت  /لبنان ،2003 ،ص .52 -51
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الشفرات الثقافية املتنوعة التي ُيزود هبا للفتح ،وتأويل النص ،أن القارئ جيب أن يشرتك
يف إبداع العمل ،وذلك بأن يستكمل ذلك اجلزء غري املكتوب من العمل ،فإن اجلزء غري

املكتوب هو الذي يتيح لنا فرصة تكوين صورة ُمتخيلة ،ولكنه جزء موجود يف العمل

نعري بوساطة القراءة اجلزء غري املصوغ) للعمل
وجو ًدا
ًّ
ضمنيا فقط« :يقول أيزر (نحن ّ
األديب ،وأن ناتج هذه التعرية «يمثل قصد ال ّنص» .وقد تكون مقاصد ال ّنص ُمتعددة ،بل
حتى ال متناهية ،ولكنها ماثلة دائماً بشكل جنيني يف العمل ذاته ،ومتضمنة فيهّ ،
وخمططة من
ريا مستشفة منه»(((.
طرفه ،وأخ ً

ولكي نفهم الكيفية التي يتم هبا تأويلية النص األديب؟ ،علينا استحضار النص إىل

تأويل ينبغي لنا فهمه ،ألنه «ال بد من فحص الفهم الذي اشرتط التأويل ،إذ إن فهم النص
ذايت ً
تأويليا دائماً طاملا كان الشخص القادر عىل
أيضا .إال أن مثل هذا الفهم الذايت يكون
ًّ
إخضاع نفسه بموضوعية غري موجود .وينتج عن ذلك ،أولاً  ،أن الفهم هو فهم ذايت ،وأن

ذاتيا ً
أيضا .إذ يشتمل نقد التأويل اآلخر عىل تأويل،
من الرضوري أن يتضمن النقد نقدً ا ًّ

تأويليا بحد ذاته»(((.
طاملا أن هذا التأويل يكون
ًّ

((( جني ب .تومبكنز – نقد استجابة القارئ :من الشكالنية إىل ما بعد البنيوية ،ترمجة :حسن ناظم وعيل
حاكم صالح ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،طرابلس  /ليبيا ،2016 ،ص .27
((( ديفيد كوزنز هوي – احللقة النقدية :األدب والتاريخ واهلرمنيوطيقا الفلسفية ،ترمجة :خالدة حامد،
منشورات اجلمل ،كولونيا  /املانيا – بغداد  /العراق ،2007 ،ص .236
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تأويلية داللة املعنى األدبي

ريا من قبل املفكرين والفالسفة واللغويني والنقاد،
شغل مفهوم «املعنى» اهتام ًما كب ً

وتعددت املفاهيم ،وتباينت ،وأخذت تدور حول ثالث مكونات هي :اللغة – اآلخر –
ً
استنباطا ملعنى النص أو ملعنى اللغة ،وبمثابة اجلرس الذي
العامل .وقد كانت النظرية التأويلية
يربط بني البنيات الرتكيبية والتأويالت الداللية .وشكلت موضوع بحث بالغ األمهية ليس

يف حقل علم اللسانيات وحسب بل يف مجيع العلوم اإلنسانية األخرى .ويعود هذا االختالف
بالدرجة األوىل إىل أن مفهوم املعنى نفسه إشكايل من ناحية ،ومن ناحية أخرى ارتباط مفهوم

املعنى بمفاهيم أخرى متداخلة معه مثل مفهوم الداللة ومفهوم الفهم ومفهوم القصدية.

ورغم ذلك حتظى مسألة املعنى باهتامم كبري يف الدراسات النقدية والتأويلية الفلسفية.

دراسة املعنى ،أو كام يقال أيضاُ ،ع ّرف علم الداللة بأنه العلم الذي يدرس املعنى

كيفية جعل املفردات ذات معنى ،وهو فرع من فروع العلوم اللغو ّية الذي
ونظرياته مع ّ

يبحث يف معاين الكلامت واجلمل أي يف معنى اللغة أو الفرع الذي يدرس الرشوط الواجب
قادرا عىل محل املعنى .ومن التعريف املار نستنتج أن موضوع
توفرها يف الرمز حتى يكون ً

علم الداللة هو العلم الذي يقوم بدور املعنى أو الرمز ،كام يسمى علم الداللة يف بعض
األحيان بعلم املعنى ،إذن فهو علم تكون مادته األلفاظ اللغوية والرموز اللغوية وكل ما

يلزم فيها من النظام الرتكيبي اللغوي سواء للمفردة أو السياق .ويذكر دي سوسري ،أن كل

رمز لغوي (عىل اعتبار الرمز داللة) يتكون من عنرصين ،الدال واملدلول ،فالدال هو اللفظ

واملدلول هو املعنى .بل ترى نظرية املعنى بأن املتل ّقي يفهم املجاز املرسل بأبعاده املختلفة
أساسا هي «الصورة الذهنية من حيث إنه ُوضع بإزائها
استنا ًدا إىل الداللة .رغم أنّ املعاين
ً
يت معنى ،ومن حيث
األلفاظ والصور احلاصلة يف العقل ،فمن حيث إهنا ت ْق َصد باللفظ ُس ّم ْ
يت مفهو ًما ،ومن حيث إنه مقول يف جواب (ما هو)
إهنا حتصل من اللفظ يف العقل ُس ّم ْ

يت حقيقة ،ومن حيث امتيازه عن األغيار
ماهية ،ومن حيث ثبوته يف اخلارج ُس ّم ْ
سميت ّ

يت ُهو ّية»((( .هنا يكون هذا الرتادف الثنائي قد شكل دالالت املعنى هكذا :اللفظ/
ُس ّم ْ

((( عيل بن حممد اجلرجاين – كتاب التعريفات ،حتقيق :عادل أنور خرض ،دار املعرفة للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت  /لبنان 2007 ،م ،ص .199
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املعنى ،العقل  /املفهوم ،اجلواب  /ماهية ،العامل  /حقيقة ،اآلخر ُ /هو ّية .عليه لكي
يفهم املتلقي املعنى ،عليه معرفة األلفاظ ّ
بكل أبعادها :الداللية – السياقية – األسلوبية –

الثقافية ،وعدم االكتفاء بام هو ظاهر ،وهذه العملية يطلق عليها بول ريكور «إبستمولوجيا
ً
موسطا بعالمات
األنطولوجيا اجلديدة للفهم»((( ،ألنه «ال يوجد فهم للذات بدون أن يكون

أو رموز أو نصوص»(((.

هل يوجد نص وال معنى له؟ املعنى يستخرج من النص ،ويتم إنتاجه من خالل

تفاعل جهات عديدة وسياقات خمتلفة ،فكل قراءة تنتج فيه معاين جديدة ،أي يكون النص
متعدد املعاين بتعدد قرائه ،فال معنى بدون نص ،وال فهم بدون معنى ،فاملعنى هو أساس

الفهم ،ألن املعنى متقدم عىل الفهم فيكون الفهم مبني عىل أصل املعنى ال العكس ،وألن
الفهم عملية الحقة ملرحلة التمكن من النص واإلحاطة بمعانيه ،فيه يقول هيجل «املعنى

هو هذه الكلمة العجيبة التي نستعملها بطريقتني متعارضتني يف الظاهر ،ففي احلالة األوىل
تدل عىل إعطاء اإلدراك احليس ،ويف احلالة األخرى نسمي «املعنى» بالداللة ،والفكر واملظهر

العام لليشء»((( .وتبقى اللغة الطريق الذي به يمكن اإلمساك عىل املعنى وحتصيله باللفظ،
وعىل هذا يكون «املجال اللساين للغة رشط يف اإلمكانية التي حتمل التأويل إىل اللغة وهتيئ

استقبال املعنى الذي يتأسس وجو ًدا عندما تتعاين ألفاظه يف السياق اللساين خلطاب ما»(((.

أي يأخذ املعنى شكل ناتج العملية التأويلية وهي املرحلة التي تكشف عن آلية املعنى الناتج

عن تعدد القراءات وثراء املادة الداللية.

تستند النظرية التأويلية يف داللة املعنى عىل مبدأ االشتغال عىل اللغة  /النص ،حيث

يكون التأويل فيها «هو تفكيك للرموز اللغوية ..وتعيني معنى غري مبارش من خالل معنى
(((
(((
(((
(((

بول ريكور – من النص إىل الفعل :أبحاث التأويل ،ترمجة :حممد برادة وحسان ،عني للدراسات
والبحوث اإلنسانية واالجتامعية ،القاهرة2001 ،م ،ص .22
املصدر السابق – ص .22
أمحد بو حسن – نظرية األدب :القراءة – الفهم – التأويل ،دار األمان ،الرباط  /املغرب2004 ،م،
ص .112
رجاء عيد – ما وراء النص ،جملة عالمات ،السعودية ،املجلد الثامن ع  30ديسمرب 1999 /م.
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حريف مبارش»((( كام يقول ريكور .وبفضل املنهج التأوييل وآلياته وإجراءاته من جهة وبفضل
انفتاحه عىل حقول معرفية متنوعة من جهة أخرى ،جعلته يتخلىّ عن مفهوم املعنى املطلق
ويتب ّنى مرشوع تعدّ د املعنى «العمل املفتوح» .يقول «أمربتو إيكو»« :ما من وجود لعمل
منغلق عىل اإلطالق .ذلك أنّ ّ
كل عمل فني يعبرّ يف حقيقة األمر عن سلسلة غري منتهية من
القراءات»((( .وهذا يعني أنّ ال ّنص معني ال ينضب من االحتامالت واإلمكانات املفتوحة
عىل ّ
كل التأويالت واملعاين .وحسب رؤية إيكو يف كتابه «دور القارئ» ،فإن النصوص

املفتوحة تتطلب مشاركة القارئ يف إنتاج املعنى ،ومن يفرض التأويل نفسه أداة لقراءة
اخلطاب األديب املعارص عىل أساس أن التأويل هو الرجوع إىل األصل مكانه رصف الظاهر

إىل ما حتمله النصوص من املعاين الباطنية ،وهذا ما جعل التأويل يمتلك منحى تأصييل وهو
ما ينطبق عىل القراءة الصوفية التي تتجسد من خالل رصف الظاهر واعتامد الباطن لفهم
النصوص وفق داللتها األصلية.

ّ
تتشكل دالالت النص ومعانيه من خالل التفاعل واملشاركة بني املؤلف والقارئ،

محل النص ثقافته ومرجعياته وذاتيته ،لكي يقرأه قارئ مفرتض
وهذا يعني أن املؤلف قد ّ
سوف يعمل عىل تفكيك النص حسب ثقافته ومرجعياته وذاتيته ً
أيضا ،ويعيده الستنباط
ّ
املتشكل باالنفتاح عىل االختالف والتعدد« :إن املعنى اللفظي للمؤلف يتقيد
املعنى
باإلمكانيات اللغوية ،ولكنه يتحدد عن طريق حتقيق املؤلف وحتديده بعض هذه اإلمكانيات.
كام أن املعنى اللفظي الذي يوضحه املفرس يتحدد عن طريق فعل االرادة عنده ويتقيد هبذه

اإلمكانيات نفسها»((( .حيث تكون هذه «اإلمكانيات نفسها» حلقة الوصل بني معنى

املؤلف ومعنى القارئ  /املؤول ،فإن فكرة املعنى املشرتك هذه تعد جوهر طروحات الناقد

((( د .حممد اخلرضاوي – جدلية التفسري والتأويل ،جملة احلياة الطبية ،العدد  37صيف 2017م ،ص
.208 -173
((( امليلود حاجي – ّ
تشكل املعنى بني دالالت النص وتأويل القارئ عند أمربتو إيكو ،جملة جيل العدد
 2017 / 33م.
((( وليم راي – املعنى األديب :من الظاهراتية إىل التفكيكية ،ترمجة :د يوئيل يوسف عزيز ،دار املأمون
للرتمجة والنرش ،بغداد  /العراق1987 ،م ،ص .105
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األمريكي هريش .ولكنه يستحيل أن يتطابق املؤول واملؤلف ،أو أن ّ
حيل املؤول حمل املؤلف،

معرفيا ،فيتجرد من جتربته اخلاصة ووضعيته التارخيية(((.
وهو أمر مستحيل وحسب رؤية
ًّ
نعم ،هنالك قراءات متعددة ومتنوعة ،ولكن القراءة الصحيحة هي التي تتوافق مع معنى

النص ،املتامسك واملتسق واملنسجم ،بعيدً ا عن اإلسقاطات اخلارجية ،والتأويالت التي
وصل إليه هو ما
ُتقول النص ما مل يقله ال من بعيد وال من قريب إطال ًقا ،لذا يبقى املعنى املْ ّ
جيمع النص واملؤول (املرسل إليه – املتلقي – الناقد) يف اجلغرافية  -التارخيية .رغم أن النص
أو اخلطاب يزخر باملعاين التي يبحث املؤول عنها من خالل القراءة التأويلية ،وكذلك من

خالل الصلة بالسياق واملرجع واإلحالة واملقصد.

إن العالقة القائمة بني املؤلف والنص يف عرض املعنى وبني املؤول والنص يف البحث

عن املعنى ،تكون من خالل الرؤية التأويلية املبنية عن طريق االستيعاب والفهم ،أي فهم
املعنى من خالل العالقة اجلدلية التي تنشأ حاملا تبدأ القراءة من قبل املؤول للنص ،ألن

املعنى ليس شيئًا معطى يستخرج من نص ،بل يتم جتميعه من الرموز واإلحياءات ،فاملعنى
ُي ْبنى بواسطة إسرتاتيجيات القراءة التأويلية ،باعتبار ذلك رضورة للكشف عن املعنى ،بقدر
ما هو فعل إلنتاج الدالالت(((.

بينام أيزر ال يلغي مشاركة التجربة الذاتية لدي املؤول يف بناء املعنى ،بل يؤكد عىل

العكس من ذلك أن كل عملية حتقيق فعلية للمعنى «تبقى مرشوطة باالستعدادات الفردية

لدي القارئ والشفرة السوسيو -ثقافية التي خيضع هلا ،وهذه العوامل هي التي توجه يف
كل مرة عملية االنتقاء التي يقوم هبا القارئ والتي متنح املعنى شكله املتجانس»((( .ومنها
االنطالق إىل درجة كبرية من املنظور الفلسفي الظاهرايت الذي يركز عىل الفعل الذايت

للمتلقي .ويعد األملانيان أيزر وياوس أبرز منظري اجتاهات القراءة والتلقي .وبشكل عام
((( عبد الكريم رشيف – من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،منشورات االختالف ،اجلزائر
العاصمة  /اجلزائر 2007 ،م ،ص .31
((( أسامة غانم – ِ
الش ْعر ّي ُة التأويلية يف اللحظة الشعرية ،احلكمة للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة،
2021م ،ص .19 -18
((( عبد الكريم رشيف  -من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،ص .183
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تؤمن هذه االجتاهات بأن القارئ هو املنتج احلقيقي للمعنى.
بينام يرى سارتر ،عىل غرار إنغاردن ،أن املعنى هو وحدة عضوية كاملة ،أي أن املعنى

ال حتتويه الكلامت ،وإنام هو الذي يعطي الكلامت مغزاها ،حيث يقول سارتر «يمكن قراءة

املائة ألف كلمة ،املرتاصفة يف كتاب ،الواحدة تلو األخرى ،دون أن ينبثق منها معنى العمل.

ذلك أن املعنى ليس جمموع الكلامت ،بل هو كليتها العضوية»(((.

أما املعنى عند جوناثان كلر ،فيكون معقد ومراوغ ،يستخلص من النص عىل ضوء

جتربة القارئ ،كام يطلق عليها كلر ،فاملعنى ينتج من جدلية النص – القارئ ،أي أن ذاتية
القارئ ،فإهنا من صنُع القراءة وال ّنص((( ،فيقول يف ذلك «إن املعنى لعمل ما ليس ما انشغل

به الكاتب يف فرتة ما ،وليس ما يكون ،ببساطة ،خاصية ما للنص أو التجربة لقارئ ما .إن
ً
بسيطا أو حمد ًدا بطريقة بسيطة ،فاملعنى
املعنى هو فكرة ال مفر منها ،ألنه ال يكون شيئًا ما

معا ،ما نفهمه،
هو جتربة ما لذات ما ،ويف الوقت نفسه خصوصية ما لنص ما ،إنه األمرين ً
ونحاول أن نفهمه يف النص»((( .بل ويذهب كلر أبعد من ذلك عندما جيعل وظيفة القارئ
هي استخالص املعنى «إن وظيفة القارئ باختصار أن يستخلص املعاين التي متتلكها النامذج

الشكلية من البداية برصف النظر عن جهود هذا القارئ .ويف رأيي أن هذه اجلهود نفسها هي

مكونات يف بنية من االهتاممات السابقة بالرضورة عىل أي فحص للنامذج ذات املعنى»(((.

إن ما يميز تأويلية غادامري هي أهنا ترتبط باألفق احلارض للمؤول وبالتايل تتجاوز

املوضوعية التي حاولت املناهج السابقة الوصول إليها من خالل جتاوز ذاتية املؤول .فام هو
الفهم املوضوعي عند غادامري؟ .املوضوعية كام يقرتحها هو تتمثل يف فهم ناتج من عملية

دمج لسياقي النص واملؤول .أي أن عملية التأويل ال تتجاوز رشوط التجربة الراهنة ،ويف
(((
(((
(((
(((

املصدر السابق – ص .139
بول ريكور – من النص إىل الفعل ،ص .24
جوناثان كلر – مدخل إىل النظرية األدبية ،ترمجة :مصطفى بيومي عبد السالم ،املرشوع القومي
للرتمجة ،القاهرة2003 ،م ،ص .92
جوناثان كلر – مطاردة العالمات :علم العالمات ،واألدب ،والتفكيك ،ترمجة :خريي دومة،
املرشوع القومي للرتمجة ،القاهرة2018 ،م ،ص .163
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تبعا لعملية حوارية
نفس الوقت ال تغفل عن دالالت معنى النص .فاملعنى اجلديد يتشكل ً

– تأويلية منفتحة بني املؤول والنص وكذلك هبا حيدد املؤول قصد النص .أو اندماج اآلفاق
كام يقول غادامري .ولكن وبام أنه يركز عىل ذاتية املؤول وداللية النص ويف املقابل هيمش

املؤلف .فيمكننا القول إن عملية الفهم سلبية –كام هي عند هايدجر -أما عملية اإلبداع
تبعا هلايدجر ،جيب أن تكون يف حالة اإلبداع ويف حالة
فليست كذلك؟ .أي أن السلبيةً ،
الفهم عىل السواء :فكام العمل اإلبداعي يعرب عن جتربة وجودية للمبدع ،فكذلك عملية

الفهم جيب أن تكون كذلك ،أي جتربة وجودية للمؤول مستقلة عن نزعاته .ومع ذلك
متجذر يف الوجود اللغوي األسايس أو القرابة اللغوية.
«يتكشف من وراء ذلك بعدٌ أوسع،
ٌ
ففي ّ
كل إدراك للعامل وتوجه يف العامل يشتغل عنرص الفهم ،ومن خالل ذلك يقام الدليل عىل

شمولية التأويلية»(((.

أما هرمينوطيقا بول ريكور ،فكانت مثرية من خالل تعريفها ،واحتوائها عىل مفهوم

الرمز بوصفه مزدوج املعنى ،فيقول يف ذلك أن اهلرمينوطيقا هي «طريقة لفك الرموز التي

هي تعبريات ذات معنى مزدوج ،يقود فيها املعنى احلريف ،املعنى الثاين الذي رامه الرمز عرب

املعنى األول»((( .وليس ذلك فحسب بل إنه يعترب أن «معنى النص مفتوح عىل كل من
يعرف القراءة»((( .هذا جيعلنا أن نتوقف اً
قليل للتأمل يف هذه اجلملة ،كل من يعرف القراءة
فمعنى النص يف متناول يده ،هكذا بكل سهولة ،ظاهريا نعم ،ولكن هذا اليشء حيتاج إىل
تركيز وشحذ مهة للوصول إىل املعنى «ويصري ما يعنيه النص اآلن مهماًّ أكثر مما كان يعنيه

املؤلف حني كتبه»((( .هكذا تفلت وظيفة النص من األفق املحدود الذي يعيشه مؤلفه ،رغم
أن االستقاللية الداللية للنص متساوية يف جهة القارئ وجهة النص ،ولكن ذات القارئ

(((
(((
(((
(((

هانز جورج غادامري – التلمذة الفلسفية :سرية ذاتية ،ترمجة :حسن ناظم وعيل حاكم صالح ،دار
الكتاب اجلديد املتحدة ،بنغازي  /ليبيا2013 ،م ،ص .302
بول ريكور – بعد طول تأملٍ  :السرية الذاتية – الفكرية ،ترمجة :فؤاد مليت ،مراجعة وتقديم :د.
عمر مهيبل ،املركز الثقايف العريب ،بريوت – الدار البيضاء2006 ،م ،ص .50
بول ريكور – نظرية التأويل :اخلطاب وفائض املعنى ،ترمجة :سعيد الغانمي ،املركز الثقايف العريب،
بريوت – الدار البيضاء2003 ،م ،ص .146
املصدر السابق – ص .61
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ليست هي األوىل بالتحكم يف معنى النص من ذات املؤلف لكن جيب أن يستخلص القارئ
معنى النص املقروء ألن قصد املؤلف بعيد عن أيدينا ،ومما يعزز ذلك أن من طبيعة «معنى
النص أن ينفتح عىل عدد ال حرص له من القراء ،وبالتايل من التأويالت .وإمكانية انفتاح

النص عىل قراءات متعددة هو النظري اجلديل لالستقالل الداليل للنص»((( .حيث يكون

هنا االستقالل الداليل للنص املعادل املتكايف لكل اجلهات :مؤلف وقراء .باإلضافة إىل فهم
النص وفهم العامل ،تلك هي التي ُتعترب «القوة املرجعية األصيلة للنص»(((.

أما عند أمربتو إيكو فليس باستطاعة القارئ التمكن من اإلمساك باملعنى أو العثور

عليه ،ويطلب إيكو من القارئ أن يدرك أن املعنى ال هنائي ،وأنه يتبدل بتبدل القراء ،وتباين
التأويالت واختالف زمن القراءة ،يقول يف ذلك «ال بد للقارئ من الظن بأن كل سطر يف
النص خيفي معنى رس ًّيا آخر ،كلامت ،بدلاً من الترصيح ،ختفي ما مل يقال ،وجمد القارئ

يكون باكتشاف أنه يمكن للنصوص أن تقول كل يشء عدا ما يريد مؤلفوها أن تعنيه.
وبمجرد أن يدعي اكتشاف املعنى املزعوم ،نكون عىل يقني من أنه ليس املعنى احلقيقي،

حيث يكون ذلك األخري هو األبعد»(((.

يف كتاب «من العمل إىل النص» للناقد روالن بارت ،يفرق فيه بني مفهومي العمل
األديب والنص األديب ،فاألول :يشء حمدد مادي يحُ مل باليد ،يرتبط باألجناس واألنواع

وخيضع للتصنيف ،أحادي ،ملك للمؤلف ،بينام الثاين :حتمله اللغة وله وجود منهجي

فقط ،يتجاوز األجناس واألنواع وال خيضع للتصنيف ،تعددي (التناص) ،ملك للقارئ،
يقرأه قراءة إنتاجية تقرتب من الكتابة يعيد فيها بناء ٍ
معان جديدة للنص ،ال كام أراد مؤلفه،

لنص جديد»(((.
بل «قراءة إنتاجية ،تقرتب القراءة من الكتابة ،حيث يصبح القارئ كات ًبا ّ
(((
(((
(((
(((

املصدر السابق – ص .64
املصدر السابق – ص .145
حممد الدهياجي – سيميولوجيا أمربتو إيكو والنظرية األدبية التأويلية ،جريدة القدس العريب اللندنية،
 -10نوفمرب – .2020
حممد عزام – النص الغائب :جتليات النص يف الشعر العريب ،منشورات إحتاد الك ّتاب العرب،
دمشق /سوريا2001 ،م ،ص .19
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ويؤكد بارت ً
أيضا «أن سياق املعنى يأيت من الناقد ال من النص ..ويؤكد أنه ال وجود لتأويل
«بريء» ألن الناقد هو الشخص الذي يضع النص يف سياق ما»((( .لقد حاول ريكور جاهدً ا

عىل استقاللية املعنى داخل النص ،وتعدد مستوياته ،والعمل عىل إظهار عالقة النص مع

مبدعه ،واعترب التفسري هو الذي ينفذ إىل مستويات املعنى يف زوايا النص عن طريق أساليب
حتليل اللغة ،وقد انطلق من خالل رد فعله عىل السيامئيات بأن رفض البنية واشتغال عىل
املعنى الذي «حاول فيه أن يؤسس نظرية لتفسري النص ،تركز اهتاممها عىل املعنى بدلاً من

البنية»((( .بينام كلر استخدم يف نظرية القراءة فكرة القدرة اللغوية لسياق املعنى ،يقول كلر
إن «السياق الذي حيدد معنى اجلملة ال ينحرص يف مجل النص األخرى :بل إنه تركيب معقد
من املعرفة والتأمالت بدرجات خمتلفة من التحديد ،وهو بمثابة نوع من القدرة التأويلية»(((.

وبام أن السياق يشتغل عىل اللغة ،يقول كلر بأن «املعنى حمدد عن طريق السياق ،context
ألن السياق يشتمل عىل قواعد اللغة ،وموقف الكاتب والقارئ ،وأي يشء آخر قد يكون
اً
متصل هبذا املوضوع بطريقة يمكن تصورها أو إدراكها ،إن املعنى هو سياق حمدد ،ولكن

السياق غري حمدد»(((.

وربام يمثل إ .دي .هريش أحد أبرز النقاد احلداثيني املدافعني عن حق حيازة املعنى

من قبل املؤلف ،أن هريش هيدف إىل «إعادة تثبيت معنى املؤلف عىل أنه مبدأ معياري يعتمد
عليه اجلهد اجلامعي للتأويل .وأن أفضل معيار يمكن اعتامده هو الفعل األصيل الذي أراد

به املؤلف معنى حمد ًدا»((( .بل إنه يذهب إىل االعتقاد أن اللغوي (اللفظي) يعتمد عىل فعل
معا «إن املعنى اللفظي للمؤلف
الفرد ،وباإلمكان مشاركة املعنى بني املؤلف والقارئ ً
يتقيد باإلمكانيات اللغوية ،ولكنه يتحدد عن طريق حتقيق املؤلف وحتديده بعض هذه

(((
(((
(((
(((
(((

ديفيد كوزنز هوي – احللقة النقدية :األدب والتاريخ واهلرمينوطيقا الفلسفية ،ترمجة :خالدة حامد،
منشورات اجلمل ،كولونيا – بغداد2007 ،م ،ص .203
نرص حامد ابو زيد – إشكالية القراءة وآليات التأويل ،املركز الثقايف العريب ،بريوت – الدار البيضاء،
ط2001 ،6م ،ص .48
وليم راي – املعنى األديب ،ص .129
جوناثان كلر – مدخل إىل النظرية األدبية – ص .92
املصدر السابق  -ص .104 -103
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اإلمكانيات .كام أن املعنى اللفظي الذي يوضحه املفرس يتحدد عن طريق فعل اإلرادة عنده
ويتقيد هبذه اإلمكانيات نفسها»(((.

وللخروج من أزمة التنازع حول ملكية املعنى بني املؤلف والقارئ والنص ،فقد

اقرتح الناقد العراقي فاضل ثامر يف ورقة نقدية حتت عنوان «من سلطة النص إىل سلطة

القراءة» ألقاها يف إحدى دورات مهرجان املربد ،ونرشت حينها يف جملة األقالم العراقية

يف هناية الثامنينات من القرن املايض إىل تقديم قراءة نقدية شاملة للنص ،وليست أحادية
اً
فضل عن اعتامد
اجلانب ،قراءة توازن بني سلطة املؤلف وسلطة القارئ وسلطة النص
شبكة العالقات السياقية املقرتنة بالنص بوصفه ظاهرة اجتامعية وتارخيية مرشوطة .لكن

علينا االستدراك إىل أن الركون إىل أن حتقيق ذلك مرهون من خالل حتقيق مزاوجة خالقة
ألدوات التحليل النيص الداخيل ،وآليات التحليل السياقي اخلارجي ،للوصول إىل قراءة

شاملة للنص األديب أو للظاهرة الثقافية(((.

ولكني أقول بأن فهمنا هلذه النظرية احلديثة طبق يف الواقع عىل نصوص التأويل

والبالغة واألدب التقليدي القائم عىل نظرية املعنى التي كانت تسود قبل القطيعة املعرفية

متكن العقل الغريب من جتاوز املجال املعريف األصويل
املنهجية التي أحدثتها التأويلية .ولئن َ
( )epistemeلبنية املعنى فإنَّ الثقافة العربية ال تزال ترزح حتت وطأته بسبب غياب األدوات

واآلليات املنهجية للعلوم اإلنسانية احلديثة يف جماالت التأويل والتفسري ال سيام يف اجلامعات
وكليات الرشيعة .لقد استمر االعتقاد يف سلطة النصوص وقداستها وتعاليها
الالهوتية
َّ

َّ
خاصة أطلقوا عليها تأويلية املعنى.
فرتسخت ً
تبعا لذلك آلية تأويلية َّ

وعليه لكي نتجاوز ذلك علينا أن نؤمن بالفقرات املدرجة أدناه ،وأن نعمل هبا،

وننطلق منها ،لتأسيس تأويلية شمولية متداخلة ومتفاعلة مع اآلخر والوجود:

((( وليم راي – املعنى األديب ،ص .105
((( فاضل ثامر  -اللغة الثانية :يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح ،يف اخلطاب النقدي العريب
احلديث ،املركز الثقايف العريب ،بريوت  -الدار البيضاء1994 ،م ،ص.63 – 41
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 -1مغادرة املركزيات ال سيام مركزية النص التي تعمل عىل ترسيخ احلقائق املطلقة
واالعتقاد بقدسية النصوص واالنغالق عليها رغم أهنا تنبثق من املعنى الواحد.

 -2مغادرة املعنى الواحد إىل املعنى املتعدد .أي املعنى املتعدد سوف يفيض بنا إىل تأويلية
الفهم .لكن دون الغاء املعنى أو مصادرته عىل حساب الفهم.

تأويلية
 -3االستعانة باألدوات واآلليات املنهجية للعلوم اإلنسانية احلديثة ،للوصول إىل
ّ
الفهم.

 -4جيب أن نعلم أن أي نص ما يؤول من أجل الوصول إىل معناه أو إىل معنى فيه.
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الس ْرد:
تأويل ّية َ
املتخ ّيل  -ال ّتاريخ  -املتلقي

هل هنالك إشكالية عندما يستعني ،أو يستعري ،أو يستلهم ،الروائي من التاريخ

األحداث والشخصيات؟ نعم أعتقد ذلك ،ألنه حياول بقدر املمكن أن يطابق هذه

االستعارة بالواقع اليومي ،عن طريق الرمز ،والفنتازيا ،ومزامنة احلدث مع اآلين ،وذلك
باالشتغال عىل املتخيل يف تداخله مع التاريخ والتلقي ،وال نقوم بتأسيس املتخيل أي «ال
نعني بتأسيس املتخيل انطال ًقا من الواقع،أننا نعيد إنتاج هذا الواقع كام هو ،بل نعني أننا
نستفيد منه إلنتاج عوامل جديدة ترفضه وتنفصل عنه ،فاملتخيل يقرتح علينا القدرة عىل

(((
كليا عن احلارض
رفض الواقع»  ،وأن السبب يف جلوء الروائي إىل التاريخ ،هو االبتعاد ًّ

(وذلك بدمج املايض باحلارض) ،واالبتعاد عن املبارشة يف الرسد ،وذلك بأسطرة الواقع،
لذا يذهب الروائي إىل الرتميز واالستعارة واإلحالة يف رسد األحداث ،عندئذ تتأسس

النص األديب ،مطروحة بحوارية أمام املتلقي الواعي
عالقة جدلية بني املتخيل والتاريخ يف ِّ

النص أصبح
بدوره كمساهم يف العثور عىل أي معنى من النص – الروائي ،بمعنى أن َّ

حمكو ًما باملثلث :املتخيل – التاريخ – املتلقي ،ألن مؤلف «امليتا رواية يرفض إمكان
فعال ،إنه
النظر إىل املايض والكتابة عنه كام كأن حقيقة ،وإنام يضطلع بدلاً من ذلك بدور َّ

اً
ً
ومسائل ،ومستجو ًبا»((( ،لكن ،هنا ،يربز لنا سؤال إشكايل عن
مشاركا،
ينتج املايض،
مدى احلدود التي تفصل بني مكونات املثلث ،وعن مدى تداخلها واستيعاهبا لآلخر،

وعن كيفية اشتغال كل واحد منهم ،وتفاعله ،مع الواقع املرسد عنه ،من خالل العالقة

ما بني مكونات الرسد الروائي :اخليال – التاريخ – الواقع ،وذلك للكشف عن عمق

التفاعل بني هذه املكونات واملتلقي ،فاخليال «يعيد تشكيل جتربة القارئ بواسطة وسائل
ال واقعيته وحدها ،وأما التاريخ فينجزها بفضل إعادة بناء املايض عىل أساس اآلثار التي
أبقاها»(((.

((( ليىل إمحياين – صورة املتخيل يف الرسد العريب ،رؤية للنرش والتوزيع ،القاهرة ،2016 ،ص .43
((( برندا مارشال – تعليم ما بعد احلداثة  /املتخيل والنظرية ،ترمجة وتقديم :السيد أمام ،املركز القومي
للرتمجة ،القاهرة ،2010 ،ص .195
تأمل ،ترمجة :فؤاد مليت ،مراجعة وتقديم :د .عمر مهيبل ،منشورات
((( بول ريكور – بعد طول ُ
االختالف ،املركز الثقايف العريب ،الدار العربية للعلوم – نارشون ،بريوت والدار البيضاء واجلزائر
العاصمة ،2006 ،ص .103
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السؤال الذي تطرحه مجيع روايات الكتاب ،وهي حمسوبة عىل امليتا – قص التارخيي،

بالرغم أن العالقة املا بعد حداثية بني «الرواية والتاريخ أكثر تعقيدً ا من جمرد التفاعل
والتضمينات املتبادلة .ويعمل ما وراء القص التارخيي من أجل أن يموضع نفسه ضمن

اخلطاب التارخيي دون التنازل عن استقالليته بوصفه رواية»((( ،أي ال يتعلق بام هو التاريخ
الفعيل ،وإنام بمعنى أصح ،كيفية تقديم احلدث التارخيي أو الشخصية التارخيية؟ وكيفية

االستفادة منهام يف رسم احلدث أو الشخصية بمنظور احلارض؟ ومدى عمق التفاعل بني
احلارض واملايض؟ ومن الذي سيطلع عليه أو يؤوله؟ «إننا ال نرى الراوي – املؤلف يكتب

فقط ،وإنام نكون ً
أيضا عىل وعي بأن الكاتب يكتب بوعي تام لنا .إن الراوي – املؤلف

يطالب القارئ باملشاركة يف خلق الصورة ،وعىل القارئ أن يمتثل هلذا املطلب وأن يكن
عرب فهمه للنص»((( .أي أننا نبحث يف املايض من أجل أن نفهم احلارض ،وكأن الروائي عىل

وعي من أنه يؤسس عالقة بني املايض الذي يكتب عنه واحلارض الذي يامرس الكتابة به ،أي
جيب عىل املتلقي أن يشرتك يف عملية التأويل التي وضعه فيها املؤلف ،وبالذات الشخصية
التارخيية التي يتناوهلا ،وملاذا هذه الشخصية بالذات؟ وكم عمق تصويرها للحارض؟ وكم

تفاعلها مع احلارض؟ رغم أن بعض الك ّتاب يطلقون أسامء عىل شخصياهتم والبعض اآلخر

ال يفعل ،ولكن تبقى الشخصيتني تستمدان حضورمها من املايض ،هنا يكون حضور املتلقي
واسع جدًّ ا ،وساحته التأويلية كبرية جدًّ ا ،ومن اجلائز أن تتوافق رؤية املؤلف مع املتلقي أو ال
فالنص يعطي احلرية الكاملة للمؤلف وللمتلقي.
تتوافق،
ُّ

من هذا تتشكل أبعاد مديات توظيف التاريخ رسد ًّيا يف «االشتغال عليه بوصفه

اصطناعيا يستدعي الذاكرتني الفردية واجلمعية ،لتغدو وظيفة التاريخ اجلديدة
مفهو ًما
ًّ
إعادة تداول التاريخ بناء عىل املشاهدة واملعاينة التي تتطلب الترسيد والتخييل والتخريف
((( ليندا هتشيون – ما وراء القص التارخيي :السخرية والتناص مع التاريخ ،ترمجة :أماين أبو رمحة،
املجلة الثقافية اجلزائرية .2011 /6
املقال فصل من كتاب مجاليات ما وراء القص :دراسات يف رواية ما بعد احلداثة ،جمموعة مؤلفني.
ترمجة أماين أبو رمحة ،دار نينوى للنرش والتوزيع ،دمشق – سوريا.2010 ،
((( تعليم ما بعد احلداثة – ص .197
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والتحريف ،وليس جمرد التوثيق .وبذلك يتم جتريد احلدث التارخيي من قيود الزمان

واملكان ،والتعامل معه من خالل رؤية حارضة تسترشف املستقبل»((( ،فالذاكرة مرتبطة
ٍ
ٍ
حارض متصلٍ
املتخيل فهو ينتمي إىل
باحلارض الذي سيصبح تار ًخيا بينام
باملايض متداخلة
ّ

املتخيل ،إن طموح
واقعي يف
أنموذجا غري
باملستقبل ،وفيه يقول بول ريكور «إن للخيال
ً
ٍ
ّ
َ
ُ
نوع
تستحق أن
الصدق لدي الذاكرة يملك صفات
تعرتف هبا قبل األخذ بعني االعتبار أي ٍ
ِ
من القصور املَ َر ّ
للذاكرة»(((.
يض أو ضعف

للنص الواحد ،بمعنى
وكام يقول روالن بارت هنالك تأويالت متعددة ورؤى خمتلفة ّ

النص ،وحسب عمق
أن الشخصية واحلدث يفرس وحيلل حسب الزمن الذي يقرأ فيه
ّ
املتخيلة التي يمتلكها املتلقي ،فليس كل القراء يمتلكون خميلة واحدة ،أبدً ا ،إنام خميالت

خمتلفة ،متغايرة ،غري متشاهبة ،ويف هذا يبني أن انحراف «الكاتب (إن لذته يف الكتابة ال
وظيفة هلا) ليضاعف مرتني أو ثال ًثا وإىل ما الهناية انحراف الناقد وقارئه»((( .بمعنى أن
املتلقي كلام يعيد قراءة النص ،تكون قراءة ذات رؤية تأويلية متجددة خمتلفة عن السابقة،

وذلك ألن نظرية القراءة تنتمي للشعرية.

ومن الكتب الرتاثية التي تتفجر فيها املخيلة ،عىل شكل خرافة ،أو أسطورة،

ووقوعها باألساس بعيدً ا عن الوقائع التارخيية ،هي حكايات «ألف ليلة وليلة» إذا تنرش
كل «جتربة زمانية قصصية عاملها اخلاص ،وكل عامل من هذه العوامل فريد يف ذاته ومفرد

وال يقارن بسواه»((( ،فهي أمثلة عىل كيفية حتويل الصور احلقيقية إىل صور أسطورية

أو صور خرافية عرب مزاوجتها يف سياقات ختيلية موحدة ،وهكذا ،فإن الواقع املرسوم
(((
(((
(((
(((

نادية هناوي – رواية التاريخ ورسد املتخيل ،القدس العريب /3 ،يونيو .2017 /
بول ريكور – الذاكرة .التاريخ .النسيان ،ترمجة :جورج زينايت ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت
– لبنان ،ط ،2009 1ص .56
النص – ترمجة :د .منذر عيايش ،مركز اإلنامء احلضاري ،حلب ،ط ،2002 ،2
روالن بارت – لذة ْ
ص .43
بول ريكور – الزمان والرسد «الزمان املروي» ج ،3ترمجة :سعيد الغانمي ،دار الكتاب اجلديد
املتحدة ،بريوت – لبنان ،2006 ،ص .189
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يف النص املتخيل ما هو إال عبارة عن نص يستوحي املتخيل املرسوم يف الواقع (الرخ
– أسامك ملونة مسحورة – حيوانات مسحورة – اجلن – العفاريت – السحر األسود –
البساط الطائر) ،عليه إن شخصية شهريار متثل قار ًئا يتحول النص املتخيل بالنسبة إليه،

حيول الواقع
إىل واقع« ،ألنه فقد الوعي بالنص بحدّ ذاته ،إن حقيقة أن (النص املفقود) ّ

نفسه إىل نص هي نتيجة ساخرة ،لقوة التلقي امل ّتجهة خارج النص ..عىل الرغم من أن
دراسة تاريخ التلقي ُتعدُّ دراسة مهمة بالنسبة للتأويل الفعيل لنص ما ،وبالنسبة ملوقعه
بني النصوص األخرى ،فإهنا ال تستطيع معاجلة تعقيد املعنى الذي يؤسسه النص نفسه،

وهذا هو سبب حاجتنا إىل نظرية شكلية متممة للقراءة التي تستمد معايريها اخلاصة

بتلقي النصوص التخييلية من مفهوم سمة التخييل نفسه»((( ،وهبذا ليس من الرضوري
أن تتوافق القراءة احلاصلة يف أي زمان ومكان ،مع السياقات املهيمنة يف النص ذاته ،ألن
«يتميز بكونه تألي ًفا ال
اللغة حتيل عىل مرجع خارج ذاهتا .باإلضافة إىل أن النص التخيييل
ّ

مرجعيا رغم احتاملية إشارته إىل الواقع»((( ،وليس من املمكن أبدً ا أن تتوافق خميلة املؤلف
ًّ

مع خميلة املتلقي ،رغم أن اخليال التارخيي هو الذي يتوسط بينهام ،وكذلك شهرزاد تعترب
هنا َح َكا َيا من الطراز األول ،يف رسد احلكايات ،وإال قتلت ،فهنالك لعبة غري مرئية ما
بني شهرزاد /الرسد وشهريار /اإلصغاء ،هي القدرة عىل االستمرارية عىل احلكي ،مع
شد االنتباه إىل احلكايات من قبل شهرزاد ،وجعل شهريار يف ترقب دائم وانتظار ،ملا

سوف حيدث غدً ا ،وهذا يعتمد ً
أيضا عىل مزاج شهريار  /املروي له ،ومدى انجذابه إىل
اإلصغاء ،ألنه حينام يتوقف اإلصغاء ،متوت شهرزاد ويموت الرسد ،ولكن هنا ّ
تركز

النص ،وهذه اللعبة جعلت الرسد ال ينتهي ،شهرزاد
وعي شهريار عىل احلكي وليس عىل ّ
تخيل يف «ألف ليلة وليلة» ،اختفى املوت ،وغادر
حتكي ،وشهريار يصغي ،ففي احلكي ا ُمل ّ
النص ،وبقت احلكاية.

((( حترير :سوزان روبني سليامن وإنجي كروسامن  -القارئ يف النص :مقاالت يف اجلمهور والتأويل،
ترمجة :د .حسن ناظم وعيل حاكم صالح ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت – لبنان  ،2007ص
.111 ،110
((( م .ن ،ص .105
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وهنالك توجد مالحم تارخيية – أنثروبولوجية أقدم من ألف ليلة وليلة بآالف
سجت فيها املخيلة عىل شكل أسطورة ولكنها
السنني ،مثل «ملحمة جلجامش» التي ُن
ْ

واقعة قري ًبا من احلفريات التارخيية ،وهي اليوم تعترب من أطول األعامل األدبية وأغناها التي
كتبت باآلكدية – املسامرية ،وتتسم امللحمة بالغموض ،وذلك ألنهّ ا مكتوبة بلغة يتداخل

قصصا دنيوية زاخرة باألحداث ،ومن جهة أخرى
فيها الواقعي باخليال بحيث جتعل منها
ً
هناك الكثري من األحداث اخليالية وفوق الواقعية فيها ،حيث جيعلنا هذا ،يف موقف ال يمكننا

فيه «التوصل لصياغة كلية للتجربة الزمانية القصصية»((( ،ويبقى رغم كل يشء السؤال
األبدي قائماً  :هل جلجامش شخصية تارخيية أم خيالية؟! ،إذا أخذنا النظرية التارخيية بنظر
السومرية املعروفة بوثيقة «ثبت ملوك
االعتبار ،سنقرأ ًّ
نصا من فرتة أور الثالثةُ ،يدعى بالوثيقة ّ

سومر» والتي تدون العديد من أسامء ملوك السالالت األوىل التي حكمت بعد الطوفان،
تارخييا .وهذه الوثيقة جتعل جلجامش امللك اخلامس يف أرسة ملوك
الذين ثبت وجودهم
ًّ

أوروك األوىل التي حكمت بعد الطوفان ،أما عن جلجامش األسطوري والفرق والتداخل
الشخصيتني وحول جدلية واقعية أسطورة جلجامش أو عدم واقعيتها ،نلجأ إىل إزالة
بني
ّ

احلدود الفاصلة كام فعل هايدن وايت بني القصص والتاريخ ،أو كام عرب بدقة عن ذلك
اً
باملتخيل»((( .عليه
قائل« :ال نستطيع أن نعرف الفعيل إال من خالل معارضته أو مقارنته
ّ
سوف تبقى شخصية جلجامش شخصية حقيقة متخيلة أسطورية.

فمنذ القدم كان التخيل متواجدً ا يف عقل اإلنسان (الثور املجنح – بروميثيوس –

كعب أخيل – القنطور  -السريينيات) ،ألن اإلنسان كائن متخيل ،باألساس ،لدرجة
يقول سارتر أن اخليال هو «ظهور املتخيل أمام الوعي»((( ،وعند بول ريكور يكون جوهر
اخليال ،له وظيفة إنتاجية لغوية ،واألدب الذي يكتب بمخيلة كهذه عالية وعميقة ،ومهام

امتدت وتوسعت جذورها التارخيية «األوديسا  -حي ابن يقظان – كليلة ودمنة – روبنسون
((( بول ريكور – الزمان والرسد ،ج ،3ص .189
((( م .ن .ص .230
((( د .شاكر عبد احلميد – اخليال :من الكهف إىل الواقع االفرتايض ،سلسلة عامل املعرفة العدد ،360
الكويت  ،2009ص .81
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كروزو – دون كيشوت – مائة عام من العزلة – اخليميائي  -أوالد حارتنا» ،يضعنا (أي
األدب) عىل حافة الوجود كام تقول جوليا كريستيفا ،حيث يصاب املتلقي هبذه املشاهد

املتخيلة ،بالدهشة ،واالنبهار ،والسفر بني عوامل افرتاضية.

وإن أدق من يمثل املخيلة ،هو املمثل حينام يكون عىل خشبة املرسح ،يف جتسيده
لشخصية خيالية مغايرة له ،هنا يامرس املمثل حتولاً
اً
متخيل من قبل ذاته احلقيقية إىل الذات

األخرى التي جيسدها ،كأنه انفصل عن عامله الواقعي – اليومي ليصبح يف العامل االفرتايض
للشخصية التي جيسدها.

أما عندما يريد الروائي أن يستلهم التاريخ ،فتكون الكتابة عنه غري التي يكتبها
ً
مؤرخا ،وإنام يعترب قار ًئا ملرحلة تارخيية بمنظور شخيص ،ألن
املؤرخ ،فالروائي ال يعترب

رؤيته التارخيية ستكون وفق اشرتاطات العمل الروائي ،ووفق املخيلة التي يشتغل عليها،
رغم أنه يعلم بأن الرؤية التارخيية «ال يراد هبا أداء وظيفة التاريخ ،إنام استثامر املناخ التارخيي،

وتوظيفه كخلفية للوقائع»((( ،اليومية التي يعيشها ،يف استعارة احلدث أو الشخصية ،بل
يتعدى ذلك إىل االستعارة من املوروث الديني أو املوروث األسطوري وحتى اخلرايف ،يف

النص ،يف االنفتاح الال حمدود
النص ،وهنا يتقاسم املتخيل الرسدي واملتخيل التارخيي ّ
تعزيز ّ

ويف عدم التقيد بأي يشء ،عليه يتطلب منا أن ننظر للتاريخ كخطاب ،وكيشء باالستطاعة
التالعب به ،من قبل الراوي ومن قبل املتلقي.

جيب علينا أن نستوعب ماذا يريد النص التخيييل من حيث املعنى الذي يقع وراء

النص؟ وهذا ال يتحقق إال إذا استوعبنا العالقة القائمة بني النص واملتلقي ،وأن هذه

العالقة تنشأ من التفاعل بني النص وذهنية املتلقي عرب تراكامته املعرفية وجتربته الشخصية
وقراءاته الذاتية ووعيه السوسيو -ثقايف ،عندئذ تتكشف ا ُملمكنات الداللية املتعددة للنص
التي تقود املتلقي إىل التأويل ،الستخالص املعنى من خالل اشرتاك املتلقي وا ُملؤلف يف
َص ،الذي
لعبة
التخيل ،ويمكن أن ندعو «نتاج هذه الفعالية اإلبداعية ال ُب ْع َد الفعيل للن ِّ
ُّ

((( عبد اهلل إبراهيم – موسوعة الرسد العريب ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،2005 ،ص
.435
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ختيل القارئ :إنه نتيجة النَص
يمنح النص واقعيته ،وهذا ال ُب ْعد هو ليس النَص نفسه وال ُّ

معا»(((.
والتخيل ً
ُّ

جيب أن ال يفوتنا بأن هنالك عالقة متبادلة قوية بني املتخيل والتأويل ،وينسحب
ذلك عىل التاريخ واملتلقي ً
أيضا ،ولكن بنسب متفاوتة ،وتظهر عند الناقد  /املتلقي دائماً ،
ألنه يمثل فعالية القراءة اجلادة والعميقة ،ويف بناء املعنى ،واالستجابة ملا يقرأه ،عن طريق
الفهم ،ويف القراءة تكتمل التأويلية الكاشفة للمعنى ،وهذا ما يوكد عليه بول ريكور عندما

النص يكتمل بتحليل ذات الفاعل الذي سيفهم نفسه بشكل أفضل ،أو
يقول «إن حتليل ّ
بتفهم نفسه»((( ،وعليه جيب أن ينُظر إىل «التأويل عىل أنه يشء
بشكل مخُ تلف ،أو سيبدأ ّ

يجُ ري عىل التخييل ،بل باألحرى عىل أنه يشء يجُ ري يف التخييل ،يصبح ،عندئذ ،موقف
مناهضة التأويل موقفا يتعذر الدفاع عنه ،ألنه مسا ٍو لرفض شكل مهم من أشكال التخييل
(احلديث) الذي يعني بالتأويل :أي أنه يعني بمدياته وحدوده ،ورضورته وقصوره»(((،

ومعنى ذلك أن التأويل مرادف للمتخيل ،يف اشتغاله واتصاله مع السياقات :التارخيية –
السياسية – السوسيولوجية.

فالتأويل قد يتخذ من املتخيل اخلاتل يف ذاكرة الفرد أو الذاكرة املجتمعية مادة انطالق
يف تناول نص ما أو خطاب ما ،ويف اللحظة ذاهتا يكون فعل التخيل اً
تأويليا يف جوهره،
فعل
ًّ
اً
ألن املتخيل يكون هنا اً
متواصل مع الطروحات
قابل الحتواء مفاهيم جديدة ،كام أنه يكون
املختلفة واملتغرية ،فهو كام تقول عنه إيفلني بتلجيون أي املتخيل «يتكون من مجلة التمثالت

التي تتجاوز احلدود املرسومة لرشوط التجربة»((( ،مشرتك مع املتلقي الذي تكون مهمته
(((
(((
(((
(((

جني ب .تومبكنز – نقد استجابة القارئ :من الشكالنية إىل ما بعد البنيوية ،ترمجة :حسن ناظم وعيل
حاكم صالح ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت – لبنان ،ط  ،2016 ،2ص .113
جان غروندان – التأويلية ،ترمجة :د .جورج كتوره ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت – لبنان،
 ،2017ص .91
القارئ يف النص – .199 ،198
أسامء سعدي – املتخيل الرسدي يف رواية «مهس اجلنون» ملحمد مفالح ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
املاجستري ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي – جامعة بسكرة  /اجلزائر ،كلية اآلداب واللغات،
 ،2015ص.8
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باألساس مهمة تأويلية يالدرجة األوىل ً
أيضا ،رغم خضوعها للمتخيل القرائي ،إن إشكالية
التأويل مرشوطة بنية املعنى املتخيل والتي ال تتحدد األ من خالل مسألة القراءة ،فالتأويل

للنص ال يمكن أن ينشأ اال خالل عملية قرائية ملتزمة باخلطوات الثالث :الفهم – التفسري

– التطبيق ،عندئذ يتحدد املعنى للنص املصاحب للمتخيل.

تأويلية
وعىل جممل ما استعرضناه آن ًفا ،مع مالحظة نقط ْة التصور األسايس يف
َّ

غادامري والتي تقوم عىل فكرة تأثري التاريخ ،هبذا «املعنى نستطيع أن ُنشري إىل التمييز بني

عمل رسفنتس ومستقبله وإىل الثورة الفرنسية يف تأثريها يف التاريخ»((( ،من هنا فإن الوعي
املتخيل يف
تكون يف تأويلية غادامري سيحتوي بالتايل عىل وعي تارخيي ،رغم حضور
الذي ّ
ّ

جمال الكتابة ال ّتارخيية.

إذن فاملتخيل هو إثارة قصدية للمتلقي تستدعي منه استنهاض مجيع املرتاكم املخزون

لديه لكي يتجانس ويتامثل مع مالمح الصورة املتخيلة ،وهبذا يتم الربط بني املرتاكم والصورة

ً
املتخيل ال متناه ،فهو يوجد يف
متجاوزا حدود الواقع .إنّ جمال
ليشكال لنا يف النهاية املتخيل
ّ
كل جماالت اإلبداع اإلنساينّ.

واملشرتك يف هذه اللعبة ،لعبة املتخ َيل ،مها املؤلف واملتلقي ،ولكن لكل منهام دوره

ً
غامضا ملغزً ا ،واملتلقي عليه كشف الغموض وحل اللغز،
نصا
يف اللعبة ،فاملؤلف يقدم ًّ
فعالة وإبداعية ،وعليه
وحتقيق أدبية النص ومجاليته ،عندئذ تكون القراءة مُمتعة ألهنا ستكون ّ
فإن «فعل تكوين صورة ُمتخ َيلة عن اجلبل يفرتض سل ًفا غياب اجلبل .واليشء نفسه حيدث

نكون صور أشياء غري موجودة ،ولكن ،يف حني ُي َ
قدم
مع النَص األديب ،فنحن نستطيع أن ّ
لنا اجلزء املكتوب من النًص املعرفة ،فإن اجلزء غري املكتوب هو الذي ُيتيح لنا ُفرصة تكوين

تخيلة»((( .إ ًذا يتعني عىل املتلقي أن يستخدم خياله يف النص لرتكيب املعلومات
صورة ُم ّ
ا ُملقدمة إليه.
((( جان غروندان – التأويلية ،ص.63
((( نقد استجابة القارئ :من الشكالنية إىل ما بعد البنيوية.ص .117
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بل ويذهب املفكر الدكتور عبد اهلل ابراهيم يف كتابه «التخيل التارخيي :الرسد

واإلمرباطورية والتجربة االستعامرية» إىل أن التخيل التارخيي ما هو إال «املادة التارخيية

املتشكلة بواسطة الرسد ،وقد انقطعت عن وظيفتها التوثيقية والوصفية ،وأصبحت تؤدي

وظيفة مجالية ورمزية»((( ،إن التخيل التارخيي ال حييل عىل حقائق املايض ،إنام يستوحيها
عزز باخليال
بوصفها ركائز مفسرّ ة ألحداثه ،وهو من نتاج العالقة املتفاعلة بني السرّ د ا ُمل ّ
دعم بالوقائع ،وقام بإحالل مصطلح «التخيل التارخيي» حمل مصطلح «الرواية
والتاريخ ا ُمل ّ

التارخيية» ألن هذا سوف يدفع بالكتابة الرسدية إىل ختطي مشكلة األنواع األدبية وحدودها
ووظائفها ،حسب رأيه .ورأى أن ذلك اإلحالل ّ
يفكك ثنائية الرواية والتاريخ ،ويعيد دجمهام

يف هوية رسدية خمتلفة جديدة.

املتخيل .التاريخ .املتلقي .كام تبني لنا الناقدة الكندية ليندا
وهنالك نص جيتمع فيه:
ّ

هتشيون يف صورة نادرة ،قلام نعثر عليها ،يف االنسجام والتالحم والتداخل هلذا الثالثي ،مما

يمنح املتلقي مساحة ال متناهية من التساؤالت والريبة واالندهاش:

«إن ماركو بولو يف (مدن غري مرئية) اليتالو كالفينو ليس ماركو بولو التارخيي .كام

أنه هو يف الوقت ذاته .كيف لنا أن نعرف اليوم املستكشف االيطايل؟»(((.

املتخيل الروائي ،وما من شك أن كل
فالرواية تقوم عىل الواقعي – التارخيي وعىل
ّ

معا،
رواية تستعري من التاريخ فيها تاريخ وفيها
متخيل ،وجيب أن جيتمع التاريخ واملتخيل ً
ّ

ألن بدون الشخصية التارخيية ،ال تصبح رواية ما وراء القص – التارخيي.

((( د .عبداهلل ابراهيم – التخيل التارخيي :الرسد واإلمرباطورية والتجربة االستعامرية ،املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،بريوت – لبنان ،2011 ،ص .5
((( ليند هتشيون – ما وراء القص التارخيي.
نرشت يف جملة األديب العراقي – العدد  / 18ربيع  2018بغداد .حتت عنوان «الرسد الروائي بني
املتخيل والتاريخ».
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الش ْعر َي ُة التأويلية يف اللحظة الش ّعرية
ِ

الشعر هو حلظة وجودية – ذاتية خالصة ،جيب أن يعطي يف قصيدة ،رؤية صورية

تعتمد عىل املتخيل والواقعي للعامل ولإلنسان ،من خالل البحث عن اللحظة ،ليس يف حاجة
للحظة ذاتية ملتهبة ،متوهجة ،اللحظة التي تصنع الفارق .لذا فهو خيلق اللحظة السحرية
إال َ

ليكون املعنى ،فالواقع احلقيقي للزمن يكمن يف زمنية اللحظة وال يوجد خارج
اإلحيائيةّ ،
اللحظة إال العدم ،عليه فاللحظة الشعرية هي إذن «بالرضورة ُم ّ
ركبة :إهنا تحُ ِ ّرك الشعور،
رسخة ،بزمن
تربهن ،تدعو ،تؤايس ،إهنا مذهلة واعتيادية ،ولإلمساك هبذه اللحظة ا ُمل َ
ٍ
حلظات تامة .إننا ،واحلالة هذه ،نحيا متأخرين ،اللحظات التي كان
ارجتاعي يأيت ل ُينجز
سيتحتم علينا أن نحياها»((( ،وألهنا حلظة وعي يعتمد عىل رؤية باطنية متتابعة ،تتوقف حني

تتكامل القصيدة ،وألن كل ما ينفي التاريخ اخلاص ،كل ما ينقض قيمة املايض واملستقبل
يف آن واحد ،يوحد يف اللحظة الشعرية ،ألن ذاتنا «ال تعي نفسها إال يف اللحظة احلارضة
فكيف ال نالحظ أن اللحظة احلارضة هي املجال الوحيد الذي ُيدرك فيه الواقع ،ذلك أنه

ينبغي لنا أن ننطلق من أنفسنا إلثبات الوجود حتى ولو أدى بنا ذلك فيام بعد إىل التخلص
من ذاتنا»((( .ويرى أدونيس أن الشعر رؤيا حتاول التشكل ولن تتشكل ،حتاول االكتامل
مستقبليا غري منجز ،وأن وعي «الشاعر لذاته ال يبدأ من
مرشوعا
ولن تكتمل ،ألهنا تظل
ً
ًّ

التاريخ ،أو من املايض ،بل يبدأ من ذاته نفسها – وذاته يف يقظة دائمة ،ففي كل حلظة .يعيش
ويفكر وخيلق كأنام للمرة األوىل .فهو ال يؤرخ بل يستبق»(((.

إن ِّ
الش ْعر َّية هي نظرية لدراسة األنساق احلاكمة يف بناء النص األديب ،وأنامط اخلطاب
األديب الفاعلة فيه .هلذا نجد تودوروف حيدد يف إطار ِّ
الش ْعر َّية ،جمموعة مظاهر ومستويات

لدراسة النصوص ،حيث يعتقد بثباهتا واستقرارها يف اخلطاب األديب ،ويقسمها إىل ثالثة
حماور :اللفظي – الرتكيبي – الداليل ،ولو علمنا أن ِّ
الش ْعر َّي ُة تشدد عىل وظيفة األدب التي
الش ْع ُ
((( غاستون باشالر – ال َلحظة ِّ
رية وال َّلحظة امليتافيزيائية ،ترمجة سالم ميخائيل عيد ،موقع معرب
اإللكرتوين.maaber @scs- net.org ،
((( غاستون باشالر – حدس اللحظة ،ترمجة :رضا عزوز وعبد العزيز زمزم ،طباعة ونرش دار الشؤون
الثقافية «آفاق عربية» ،بغداد  /العراق ،1986 ،ص .20
((( أدونيس – األعامل الشعرية الكاملة .املجلد األول ،دار العودة ،بريوت  /لبنان ،ط،1985 ،4
ص.5
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تتأسس عىل الوظيفة اجلاملية ،أي بمعنى أن األدب يتميز بالوظيفة اجلاملية أو الشعرية،

التي تقوم عىل إسقاط املحور الداليل عىل املحور الرتكيبي ،عىل اعتبار العمل الفني «شيئًا
إنسانيا له وظيفة مجالية»((( ،وليس هذا فحسب بل يعترب رومان
إبداعا
اصطناعيا ،أو
ً
ًّ
ًّ

ياكوبسون ( )1982 -1896الوظيفة الشعرية «عنرص فريد .عنرص ال يمكن اختزاله

ميكانيكيا إىل عنارص أخرى .هذه العنرص ينبغي تعريته والكشف عن استقالله»(((،
بشكل
ًّ

وبالذات استقاللية العنرص اجلاميل .وهي تبحث يف العنارص املحققة للجاملية ال يف الشعر
فحسب بل باألجناس األدبية كلها مع احتفاظ كل نوع بقوانينه اخلاصة التي حتقق له هذا

التاميز اجلاميل .هنا الطرح يفرض علينا أن نتسأل :كيف تتجىل ِّ
الش ْعر َّية؟ إهنا تتجىل يف «كون

املسمى وال كانبثاق لالنفعال.
الكلمة تدرك بوصفها كلمة وليست جمّرد بديل عن اليشء
ّ
وتتجىل يف كون الكلامت وتركيبها وداللتها وشكلها اخلارجي والداخيل جمرد أمارات خمتلفة

عن الواقع .بل هلا وزهنا اخلاص وقيمتها اخلاصة»((( ،ويرى ياكوبسون أن ِّ
الش ْعر ّية فرع من
اللسانيات ،وال مفتاح لقراءة األثر الفني إال باللسانيات ،رغم أن هدف الدراسة املنهجية

لألدب لديه ليس األدب بل ِّ
الش ْعر ّية.

أما مفهوم ِّ
الش ْعر َية عند جريار جينيت فيختلف تعريفه عن كل الدارسني له ،حيث

جامع النص ،أي جمموع اخلصائص العامة أو
يقول «ليس النص هو موضوع الشعرية ،بل
ُ
نص عىل ٍ
املتعالية التي ينتمي إليها ُ
كل ٍ
حدة .ونذكر من بني هذه األنواع :أصناف اخلطابات،
وصيغ التعبري ،واألجناس األدبية»(((.

(((
(((
(((
(((

جريار جينيت ،من النص إىل العمل ،كتاب روالن بارت وجريار جينيت – من البنيوية إىل الشعرية،
ترمجة :د .غسان السيد ،دار نينوى للدراسات والنرش والتوزيع ،دمشق  /سوريا ،2001 ،ص
.90
رومان ياكبسون – قضايا الشعرية ،ترمجة :حممد ويل ومبارك حنون ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء،
 ،1988ص .19
م .ن ،ص .19
جريار جينيت – مدخل جلامع النص ،ترمجة :عبد الرمحن أيوب ،دار الشؤون الثقافية العامة ،دار
توبقال للنرش ،مرشوع النرش املشرتك ،بغداد  /العراق ،بال سنة طبع ،ص .5
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أساسيا مهماًّ من ِّ
حمورا
تعترب اللغة الشعرية ركنًا
الش ْعر َّية ،لذا تكون اللغة الشعرية ً
ًّ
سائدً ا يف ِّ
الش ْعر َّية عىل اعتبار أن الشعر أعىل النصوص األدبية شاعرية ألنه« :الفضاء الذي
ختتمر فيه عوامل اجلامل واإلثارة واملجاز والتخيل وما يكتنفها من أجواء ضبابية تأرس وجدان
املتلقي»((( ،إن اللغة ّ
الشعرية يف أثناء اشتغاهلا عىل اللغة وبناء الصورة الشعرية تعمل عىل
هدم املنطق وتفكيك بنية الكالم وبنية النص الشعري ،لتؤسس منطقها اخلاص هبا ،وآليات
وتقنيات اشتغاهلا ً
أيضا ،وبذلك تنقل اللغة من الوظيفة التفاعلية القائمة عىل الوضوح إىل

الشعرية تعمل عىل
الوظيفة الشعرية القائمة عىل اإلهبام والتضليل الداليل ،أي أن اللغة ّ
نسف وهدم الوظيفة التفاعلية للغة كوسيلة نقل معرفية ،وليس هذا فحسب ،بل إنّ من
إنجازات ِّ
الش ْعر َّية املهمة جدًّ ا ،هي انفتاح النصوص األدبية عىل التأويل مع املحافظة عىل
خصوصية كل منهم والتمتع بجامليته والرتكيز عىل أوجه االختالف فيهم ،وبام أن اللغة
بنظر التأويل هي دائماً موضع تساؤل ،وخاصة اللغة الشعرية التي ال تفصح عن نفسها إال
من خالل الرموز واملجازات واالستعارة ،مما يفتح املجال للتساؤل والتواصل ،وهذه مهمة
عملية التأويل ،غم أهنا «هتتم ِّ
الش ْعر َّية باملعنى الواسع للكلمة بالوظيفة الشعرية ال يف الشعر
فحسب ،حيث هتيمن هذه الوظيفة عىل الوظائف األخرى للغة .وإنام هتتم هبا ً
أيضا خارج
الشعر»((( ،فموضوع الشعرية ليس الشعر وإنام الوظيفة الشعرية وخصائصها ،ولذا تبقى
الشعرية نتاج التأويل ،والتأويل يؤدي إىل الشعرية ،رغم أن النص الشعري ينهض عىل
التأويل ،بالتوازي مع شعريته ،مع استثامره هلذه الطاقات الشعرية كلام أراد أن يتعمق يف
معا ،إىل مرجع ُم ّعني،
النص .بالرغم من أن املدلول الشعري يتميز بأنه «حييل وال حييلً ،
ري موجود .فهو يف اآلن نفسه كائن وال كائن .يبدو أن اللغة الشعرية يف حلظة
إنه موجود وغ ُ
يعينه الكالم (املنطق) كموجود ،إال أن هذه املدلوالت التي
أوىل تَعينُّ ما هو كائن ،أي ما ّ
يعينها الكالم (املنطق)
«تدّ عي» اإلحالة إىل مراجع حمدّ دةُ ،تدمج يف داخلها فجأة أطرا ًفا ّ
كأطراف غري موجودة»(((.
((( د .يوسف وغلييس – إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد ،منشورات االختالف،
اجلزائر ،2008 ،ص .329
((( قضايا الشعرية – ص .35
((( جوليا كريستيفا – علم النص ،ترمجة :فريد الزاهي ،مراجعة :عبد اجلليل ناظم ،دار توبقال للنرش،
الدار البيضاء  /املغرب ،ط  ،2014 ،3ص .76
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وهذا ما نجده يف لغة الصور الشعرية الواقعية املخيفة ملوفق حممد ،عندما قام بأسطرة

هذا الواقع بإضافة فانتازيا سينامئية حمالة إىل ما وراء الواقع يف تشكيلها له ،ليعطي معنى
خاص به يتشكل يف ذهن املتلقي من خالل التأويل:
ّ
يف براد املوتى
وبعيون مرعوبة
ميز وجه أخيه يف جبهته املثقوبة
فرأى أ ًّما معطوبة
وغرا ًبا ينقر يف عني أبيه.
املؤول ،وهذا معناه أن هنالك رؤيتني،
إن العملية التأويلية تعيد بناء النص وفق رؤية ّ

املؤول – الناقد /النص ،فتكون نقطة التقامها إذا
رؤية املؤلف – الشاعر  /النص .ورؤية ّ
يف النص ،ويف هذه احلالة يكون املؤلف قد غادر النص بينام املؤول  /الناقد قد بدأ يتعامل
مع النص ،ولتحقيق رؤية املؤول تكون من خالل قراءة عىل قراءة وهذا ما يسعى إىل حتقيقه
النقد الثقايف إذ يبحث عن كل ما هو مسترت وخمفي ،لذا تعد ِش ْعر َّية التأويل من املوجهات

اإلبستمولوجية يف احلفر والتنقيب للنص الذي يعتمد يف حتقيق نجاح تأويله عىل عملية
قرائية متتلك اليات ثقافية فاعلة ورصينة تسعى إىل فك شفرات النص وسرب أغواره وكشف
الغموض الذي يكتنف مضامني النص ،من هنا يفرض التأويل نفسه أداة لقراءة الشعر

املعارص باالنفتاح عىل اآلخر.

وباالستناد إىل النقد الثقايف نستطيع دمج ِّ
الش ْعر َّية التي تشتغل بفاعلية عىل دراسة

األنساق واخلطابات املتواجدة يف النص ،بالعملية التأويلية التي تعمل عىل إعادة بناء النص،
عندئذ من خالل هذا الدمج تتحقق لنا إمكانية العبور إىل اللحظة الشعرية ،ومعرفة املنابع

التي تستند عليها اللحظة التي هي :املعرفية واجلاملية ،والعمل عىل حترير الطاقة الشعرية

املختبئة لتفتح لنا آفاقها نحو التعدد الداليل وتعدد املعاين واختالف التأويالت وتباين
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الرؤى ،من هذا املنظورُ ،ي َعدّ التأويل كام يقول ريكور «عمل الفكر الذي يقوم عىل تفكيك

املعنى الكامن يف املعنى الظاهر ،عىل نرش ُمستويات الداللة الكامنة يف الداللة األدبية»(((.
أساسيا،
وذلك باالعتامد عىل عملية الفهم التي تناوهلا غادامري بشكل ُموسع باعتبارها ركنًا
ًّ

فالفهم عنده يبدو َح َدث يرتبط بفعل التاريخ كام يقول يف كتابه احلقيقة واملنهج« :علينا
أن ّ
نفكر يف الفهم بحدّ ذاته ال بوصفه فعل الذاتية ،بقدْ ر ما هو إدراج يف َح َدث تراث،
ستمر هذا ما جيب أن نعرتف به يف النظرية
حيث ُيصار إىل توسيط املايض واحلارض بشكل ُم ّ
التأويلية التي ُتسيطر عليها أفكار اإلجراء واملنهج»((( ،فالفهم يعني استيعاب املعنى .يعني

رؤية الصورة بشكلها احلقيقي ،يعني اإلملام الشامل بكل اجلزئيات للخروج برؤية مكثفة
عميقة ذات فهماً أفضل وأعمق.
اً
فمثل ،شعر سليم بركات حيتاج إىل ُمت ََل ٍق ُم َض َّعف ،عميق الثقافة ،متأين يف قراءته،

يبحث عن املعنى اخلاتل  /املختفي يف ما وراء املعنى الظاهر ،ألن الشاعر سليم بركات،
يستخدم لغة خاصة به ،متتلك صفات ال يشاركه هبا أحد :التميز ،التفرد ،االختالف،

اخلصوصية ،الدهشة ،نستطيع العثور فيها (أي الصورة الشعرية) من خالل املخيلة املكثفة

عىل الكثري من الدالالت – الرمزية ،املتجاوزة للعادي إىل اإلحياء واإلشارة ،تكون اللغة فيها
هي الوسيلة والغاية ،ألن اللغة عنده تتجاوز ذاهتا ،وذلك عندما تؤسس وطن يف اللغة ،فمن
خالل الواقعية تنبثق الفانتازيا السحرية:

النساء يدل ْف َن من
صباحات ،فقد رأينا
اغفري يا
ٌ
َ
خالخيله َّن عىل
ملقى بني
الليل إىل الليل،
ُ
ُ
والنهار ً

ٍ
أرحامهن
جيمعن
هادئات
ا ُمل ْن َعطف .رأينا النساء
َ
َّ

كام يجَ ْ َم ْع َن َالسالل ،وسمعنا َ
رنني الدم
الكماَ – يف ِّ

((( جان غروندان – التأويلية ،ترمجة :جورج كتوره ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت  /لبنان،
 ،2017ص .84
((( م .ن .ص .65
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يف ِ
ٍ
صخب إىل حيث
الف ْلز ،وصعو َد األرض دونام

املوج دوارق ُه حتت ُجزَ ِة
اهلواء،
اهلواء
ينسى
َ
ُ
ويكرس ُ
ُ

ِ
صباحاتْ ،
ترص أهيا
الذبيحة .اغفري يا
ُ
واخ ْ
الرتمجانُ :
كل ٍ
ُ
دم،
آت ُ
كل ٍ
ُ
دم.
آت ُ

(((

هذا ما عرب عنه غاستون باشالر يف إدراك َداللة الكلمة الشعرية ،أي فينومينولوجيا

الصورة الشعرية ،عندما «تتحول إىل ُو ُجود جديد
اخليال ،ألن القصيدة عنده هي التي َتلد ُ
لِ ُل َغتِنَا ،وتعبرُّ عنَا وهي تحُ َو ُلنا إىل ما ُتعرب عنه ،وبكلامت أخرى ،إهنا يف اآلن نفسه عمل التعبري
ٍ
فضاء ما قد يكون ساب ًقا
وعمل ُوجودنا ،العبارة ختلق ُوجو ًدا ..إننا عاجزون عن التفكري يف
املؤول ا ُمل َضعف كام أسلفنا يف اكتشاف املعنى
عن ُلغتنا اخلاصة»((( .وبذلك يتحقق عمل َ
املضمر ألنه املعنى احلقيقي .وهبذا يكون املتلقي مطال ًبا برفع مستوى قدرته عىل اكتشاف
حمورا مهماًّ يف
فضاءات اللغة وتأويلها ،وذلك ألنه مل يعد خارج العمل الشعري بل يصبح ً

تشكيل الرؤية الشاملة للعمل.

يعدُ أدونيس من أهم الشعراء العرب يف العرص احلديث وأكثرهم إثار ًة للجدل،

حداثيا متمر ًدا عىل املنظومة الشعرية العربية ،حيث يعدُ التأويل والرمز من
شاعرا
كونه
ً
ًّ
تأويليا بال جدل ،وتعد الصور التأويلية – الرمزية يف
شاعرا
صميم جتربة أدونيس كونه
ً
ًّ
شعره من أهم العنارص يف القصيدة لديه ،فهو يتخذ يف معظم أعامله الشعرية التأويلية –

أساسا لتكون متعددة
الرمزية أبعا ًدا متعددة تؤدي إىل تعدد املعاين ،ألن الكلمة عنده مصاغة
ً
((( سليم بركات – املجموعات اخلمس ،منشورات فلسطني املحتلة ،بريوت  /لبنان ،1981 ،ص
.193
((( بول ريكور – االستعارة احلية ،ترمجة :د .حممد الويل ،مراجعة وتقديم :د .جورج زينايت ،دار الكتاب
اجلديد املتحدة ،بريوت  /لبنان ،2016 ،ص .344
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املعاين ،وهذا ما جيعل القصيدة مملوءة بالرؤية التأويلية التي تتشظى عند القراءة ،كام يقوم
التأويل عند أدونيس عىل الرمزية والغموض ،فاملفردات الشعرية الغامضة املبطنة بالتأويل

حتتاج إىل ناقد يعمل فيها عىل قراءة تأويلية ُم ْعمقة تبحث عن املضمر واخلاتل واملستور

ً
أيضا ،هبدف الوصول إىل دالالت عميقة ،لاللتقاء عند املعنى احلقيقي فهو يعمل من خالل

جيسد الفكرة التي يطرحها ويبثها يف القصيدة ،فهو ينطلق من الواقع إىل
هذه الصور أن ّ
احللم ،حلم القصيدة ذاهتا ،كام قال« :أنا من احللم ،أريدُ أن تكون القصيدة حلماً » ،ليس
ذلك فحسب ،فهو يقوم بتحميل القصيدة وظيفة إضافية ثقيلة عندما يدفعها للمحاولة

عىل تغيري الواقع وليس تفسريه فقط ،كام اشتغال عىل ذلك يف قصيدة «فصل الصعود إىل
أبراج املوت» ،صورة شعرية مثقلة بالدالالت – الرمزية ،فكل كلمة فيها قصيدة ،وكل
بيت حيتاج إىل مرجعيات :تارخيية – سياسية – ثقافية  -سوسيولوجية ،ففيها يتجسد الواقع

العريب املظلم ،منذ الردة األوىل ،ووأد احللم يف العقيدة ،وضياع األمل يف النبوة:
الرمل أيامه الثقيل ْة
ُ
جير عىل ّ
أسمع صو ًتا ُّ

أسمع أحالمه القتيلة
لم قبيلة
كل ُح ٍ

حناجر مشدود ُة احلبال صال ُة:
واخليام
ُ
ُ
ُ
بالعشب
َ -ع ّلقينا هنالك ،بالنخل

حيث احلياة

واربطينا إىل ِ
املاء...

عاصم ،والنبيون ماتوا»(((.
ماء ،ال
 «ال َُ

لنعد اآلن إىل العالقة بني ِّ
الش ْعر َّية والتأويل واللحظة.

((( أدونيس – هذا هو اسمي وقصائد أخرى ،دار املدى للثقافة والنرش ،دمشق  /سوريا ،1996 ،ص
.105
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إن العالقة بني ِّ
الش ْعر َّية والتأويل هي بامتياز عالقة تكامل .إن التأويل يسبق
الشعرية ويليها يف اآلن نفسه ،فمفاهيم تم نحتُها حسب متطلبات التحليل امللموس،

طنع َها
وال يستطيع التحليل بدوره أن يتقدم خطوة واحدة إال باستعامل األدوات التي ُ
يص ُ

املذهب»((( .وهذا ال يمنع من أن نقوم بالتمييز بني أهداف الشعرية وأهداف التأويل
متييزً ا دقي ًقا.
وكذلك عالقة ِّ
الش ْعر َّية باللحظة هي بامتياز عالقة تداخل وتفاعل .ألن اللحظة
الشعرية تحُ ْ سب عىل اللحظة التارخيية الكتابية بينام ِّ
الش ْعر َّية تحُ ْ سب عىل اللحظة التارخيية

القرائية ،وال تتم عملية التفاعل إال من خالل جدلية قرائية – متحركة  /كتابية –
ساكنة ،فلحظة الكتابة تسبق دائماً حلظة القراءة ،لذا إن الناقد «يقول شيئًا آخر ال يقوله

املجردة ،حتى وإن ا ّدعى قول اليشء
العمل املدروس عندما تنضاف الكتابة إىل القراءة
ّ
نفسه»((( .وهذا من نتائج مجاليات حلظة القراءة املؤدية إىل الكتابة النقدية (أي الكتابة
ِّ
الش ْعر َّية).
إ ًذا ،العالقة بني الصورة الشعرية واللحظة ،عالقة قائمة عىل كثافة الرموز والدالالت

واإلحياءات ،املتعددة ،املفتوحة عىل كافة اخلطابات ،والتي يعتمد عليها الشاعر ،ويعرب
أدونيس عن ذلك حينام يقول «إن مسألة التعبري الشعري مسألة انفعال وحساسية وتوتر

ورؤيا ،ال مسألة نحو وقواعد ،ويعود مجال اللغة يف الشعر إىل نظام املفردات وعالقاهتا ،وهو

نظام ال يتحكم فيه النحو ،بل االنفعال أو التجربة»((( .وعىل هذا األساس تصبح التجربة

الشعرية قائمة عىل اختزال الزمن وتكثيفه ،فاألساليب الشعرية تقوم بتقديم املراحل الزمنية
ً
الثالث برؤية واحدة ،مع االعتامد عىل الذاكرة ً
ارتباطا عمي ًقا،
أيضا ،فالشعر يرتبط بالزمن
يصل إىل حد التامهي بني الشاعر والعامل واآلخر.

((( تزفيتان تودوروف – ِّ
الش ْعر َّي ُة ،ترمجة :شكري املبخوت ورجاء بن سالمة ،دار توبقال للنرش ،الدار
البيضاء  /املغرب ،ط ،1990 ،2ص .24
((( م .ن .ص .21
((( أدونيس – زمن الشعر ،دار الساقي ،بريوت  /لبنان ،ط ،2005 ،6ص .176
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الشعرية؟
أ ّما ما العالقة اجلدلية بني اخليال والصورة ّ
بمسميات
لقد بدأ ظهور مصطلح الصورة الشعرية أواخر القرن التاسع عرش ،وانترش
ّ

األدبية .والصورة الشعر ّية هي «عملية
الفنية – التصوير يف الشعر – الصورة
ّ
عدة :الصورة ّ
تفاعل متبادل بني الشاعر وا ُملتل ّقي لألفكار واحلواس ،من خالل قدرة الشاعر عىل التعبري

عن هذا التفاعل بلغة شعر ّية تستند اً
مثل إىل املجاز ،واالستعارة والتشبيه هيدف استثارة
إحساس ا ُملتل ّقي واستجابته»(((.

هنا حيتاج ا ُملتل ّقي إىل أكثر من هذا الرشح للصورة الشعرية املقتضب ،لالطالع

واإلملام عىل كافة جوانب الصورة الشعرية وعىل أساليب بناءها ،فالصورة الشعر ّية هي

«تركيب لغوي يقوم الشاعر عن طريقها بتصوير معنى عقيل وعاطفي متخيل لوجود عالقة
بني شيئني .وتعترب الصورة العنرص اجلوهري يف لغة الشعر ،فهي أداة الشاعر للتصوير
ذهنية من صنع اخليال وإما جمرد
والتخييل ،وتكون إما حسية مدركة باحلواس مبارشة وإما ّ
شكل من أشكال التزيني البياين .تبنى الصورة الشعرية بأساليب متعددة من أمهها :املشاهبة

والتجسيد والتشخيص والتجريد»(((.

تبني لنا أن طبيعة العالقة بني اخليال والصورة الشعر ّية هي طبيعة االنتامء والتحقق
واإلنجاز رغم أن الصورة تنتمي بالرضورة إىل ّ
ملكة اخليال ،ونعني بذلك أن اخليال ال
يمكن أن يشتغل ويتحقق إال بواسطة الصورة ،بل األكثر من هذا «فالتخيل نوعان ،ختيل

اسرتجاعي يقوم عىل استعادة صور ماضية متثل مدركات سبقت معرفتها ،وختيل إبداعي

يقوم عىل إنشاء صور جديدة ،وتتجىل فاعلية اإلنسان حني يتجاوز واقعه ،ويتطلع
إىل مستقبله .وهذا التخيل املبدع ال ينشأ من عدم وإنام يستمد عنارصه من معطيات

الواقع»(((.

((( أ.د .عيل اخلرابشة – وظيفة الصورة الشعرية ودورها يف العمل األديب ،جملة اآلداب العدد ،110
 ،2014ص.97
(((  www.kezakoo.comمنصة إلكرتونية مغربية ،الصورة الشعرية ومكوناهتا.
((( حممد عزام – بنية الشعر اجلديد ،دار الرشاد احلديثة ،الدار البيضاء  /املغرب ،1976 ،ص .51
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إن اخليال يقوم من خالل الصورة الشعر ّية بعملية اإلحماء  /املسح ،فعند إعادة

التشكيل ،يكون قد قام بإلغاء السائد واملألوف وشكل املفرتض واملمكن واملختلف« ،وإذا

كان اخليال يبدع الصورة ويؤلفها عند إنجاز هندسة خاصة للعوامل املتخيلة ،فإن الصورة

الشعرية باملقابل هي التي خترج هذه العوامل من حالة اإلمكان إىل حالة التحقق والوجود.
اً
متخيل جديدً ا ال خيضع إطال ًقا ملنطق الكائن واملعيش
فالصورة الشعرية يمكننا أن نبني عاملًا
يرشح بكائنات الدهشة والغرابة وسحر الكهنة»(((.
وإنام
ْ

أساسيا ،وخاصة يف قصيدة النثر ،ففي ديوان
دورا مركز ًّيا
ويف احلداثة تلعب الصورة ً
ًّ
أدونيس «هذا هو اسمي» يستند عىل الصور املتشظية التي متنح ا ُملتل ّقي تأويالت متعددة
لفهمها من خالل مجعها بطرق خمتلفة ،وكذلك يف قصائد ديوان سليم بركات «طيش

الياقوت» ،نرى التجاوز الذي يعتمد بشكل رئيس يف بناء األفكار عىل الصورة ً
أيضا ،بلغة

مكثفة متميزة ،وهو يذهب إىل التعايش بني املتناقضات ،مما يتيح تأويالت متعددة لفهم

الصورة عنده ،املشبعة «أي الصور» باإلحياء الرمزي مع متاسكها يف الباطن ولكنها مشتتة

غري مرتابطة يف الظاهر:

اً
ُ
موت ينساه املوتى.
تشيخ
طويل أهيا املوت فتنسى أنك ُ
ٍ
صوف أغرب أو من قطن مبلول ،أهيا املوت.
وجمازا ُتك من
منكوبِ .
ربك اللي ّ
تدون به
اسمك
ٌ
وح ُ
يل ،الذي َّ
جمرا ُتك منكوب ُةُ .
ّ

ِ
املمرات – يف السطور – لشموس املوتى.
فراديس
األكيدُ ،
يفتح ّ

يا للحروب تطرق عليك الباب يف خجلٍ  ،أهيا املوت،

ِ
ِ
بحديث ّ
الذكر ،يا هلباتِك التي ال تقدمها
لتشغ َل َك كأنثى
ُ
يمزق الكتابة!(((.
السطر املحمول عىل يديك وهو
مرتني ،يا لدوي ّ

((( حممد الدهياجي – التخييل والشعرية العربية ،جملة الكلمة اللندنية ،العدد  / 73مايو.2013 ،
((( سليم بركات – طيش الياقوت ،دار النهار للنرش ،بريوت  /لبنان ،ص .32
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إن إشكالية العالقة القائمة بني الشاعر والنص يف عرض املعنى وبني املؤول والنص يف

البحث عن هذا املعنى ،تكون من خالل الرؤية التأويلية املبنية عن طريق االستيعاب والفهم،

أي فهم املعنى ،من خالل العالقة اجلدلية التي تنشأ حاملا تبدأ القراءة من قبل املؤول للنص،

ألن املعنى ليس شيئًا معطى يستخرج من نص ،بل يتم جتميعه من الرموز واإلحياءات،
فاملعنى ُي ْبنى بواسطة إسرتاتيجيات القراءة التأويلية ،باعتبار ذلك رضورة للكشف عن
املعنى ،بقدر ما هو فعل إلنتاج الدالالت املمكنة من الصور الشعرية ،والتأويل هنا ،يعني
متابعة طريق املعنى نحو املرجع ،بمعنى نحو األشياء والعامل« ،تلك هي القوة املرجعية

األصيلة للنص»((( ،وبحيث تكون ً
أيضا الوظيفة املرجعية يف نظرية القراءة.

لذا يفرض عىل املتلقي أن يساهم كام الشاعر ،يف صناعة املعنى ،وهذا جيعل من

حضورا يف إنتاج الداللة وليس يف الكشف عنها فحسب ،وكذلك
املتلقي أن يكون أكثر
ً
حيول القراءة إىل عملٍ يتقصد إنتاج الداللة الشعرية بإبعادها اإلحيائية الكثيفة ،وملا كانت

ضاجا باملعاين والدالالت ،وخاصة
أدبيا ،بام جيعل النص ًّ
اللغة التي يف قصيدة الشعر خطا ًبا ًّ
عندما يكون النص يمتلك «مستويني ،األول :هو النص كإمكانية ٍ
ملعان حمتملة ،أي كبؤرة
للدالالت ،والثاين :هو النص كمجموعة من املعاين التي كونتها القراءات املختلفة ،الناقد،

القارئ ،هو يف هذا املستوى ،رشيك يف معنى النص»((( .وخاصة إذا عرفنا بأن الناقد «قارئ
يكتب ،فهذا يعني أن هذا القارئ سيلتقي بوسيط خطري :هو الكتابة .فإن الكتابة ،بشكل

ما ،هتشيم للعامل (الكتاب) وإعادة خللقه»(((.

ريا يف ممارسة تطبيق املقوالت وعملها وتقنيتها،
دورا خط ً
لذا فإن الكتابة تلعب ً

للنص ،وخطاب املتلقي يكون البنية
وخاصة إذا عرفنا أن خطاب املؤلف هو البنية الداخلية ّ

التأويلية ،ولكي يتم مطابقة بنية اخلطاب للمؤلف مع بنية القراءة التأويلية ،حيصل ذلك
((( بول ريكور – نظرية التأويل :اخلطاب وفائض املعنى ،ترمجة :سعيد الغانمي ،املركز الثقايف العريب،
الدار البيضاء  /املغرب ،2003 ،ص .145
((( أدونيس -سياسة الشعر ،دار األداب ،بريوت  /لبنان ،1985 ،ص .12
((( روالن بارت – نقد وحقيقة ،ترمجة :د منذر عيايش ،تقديم :د .عبداهلل الغذامي ،دار نينوى للدراسات
والنرش والتوزيع ،دمشق  /سوريا ،2019 ،ص .93
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عن طريق العملية اجلدلية التي تتم بينهام يف حتقيق املطابقة ،ويف هذا تكون «من طبيعة معنى
النص أن ينفتح عىل عدد ال حرص له من القراء ،وبالتايل من التأويالت .وإمكانية انفتاح
النص عىل قراءات متعددة هو النظري اجلديل لالستقالل الداليل للنص .ينتج عن ذلك أن

أمرا ال يقل مفارقة عن التأليف .فيتداخل حق القارئ بحق
مشكلة متلك معنى النص تصبح ً
النص يف نزاع يولد حركية التأويل برمتها .إذ تبدأ التأويلية حيث ينتهي احلوار»(((.

((( بول ريكور – نظرية التأويل :اخلطاب وفائض املعنى ،ص .64
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تنويه
لقد قمت بوضع ملحقني إكاملاً للفائدة ،عىل شكل نص قصيص ودراسة نقدية

للنص ذاته ،وذلك الحتوى النص عىل جممل ما تعرضنا له يف دراساتنا عن التأويلية،
وسوف يلمس القارئ املتمكن ذلك حاملا انتهائه من القراءة ،ولكن ما متيز به النص «قلعة
املجانني» ،هو سمة التأويلية الرمزية – السياسية ،حيث ظلت بقية السامت املتواجدة اً
أصل

موازية للسمة األوىل ،وباستطاعة القارئ أن حيدّ د هذه السامت واإلمساك هبا ،سامت حيملنا
نص «قلعة املجانني» من خالله عىل القيام بقراءات خاصة التي هي التأويل .وهذا ما فعلناه

يف دراستنا ملحق  ،2باإلضافة إىل بقية الدراسات السابقة ،وقد بينا أن كل فهم بني املؤول/
الناقد والنص جيب أن يتوفر عىل عالقة :منسجمة – متداخلة – متفاعلة – حية.
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ملحق 1
نص
قلعة اجملانني
زهري غامن
جلس الراوي يف مكانه الذي اعتاد أن جيلس فيه كل يوم ،ويف نفس الوقت ..ومل

يستغرب أن وجد الناس قد توافدوا إليه عىل غري عادهتم ،إذ سبق وأن وعدهم أنه سيحكي

عليهم قصة مل حيكها أحدٌ من قبل ..وأهنا حكاية غريبة.

كان هناك بعض اهلرج واملرج ،إال أن صمتًا رهي ًبا حل عندما قال هلم:

(أهيا الناس ..أرجو أن تكونوا أذا ًنا صاغية… وعقولاً متفتحة ،وألسنًا صامتة…)
الحظ الراوي أن من بني اجلالسني ،بعض من رجال الرشطة ،فلم يعر هلم أية أمهية

… وواصل القول:

(القصة ..عن املجانني؟…)
ومل تتح له فرصة إكامل قوله ،واقتيد يف اللحظة مكبل اليدين معصوب العينني ،بعض

اجلالسني مل يفهموا ما حدث.

البعض اآلخر … فهم املوضوع والذ بالصمت ..ألن ما حدث قد حدث..
……
……
يف اليوم التايل صاح املنادي يف شوارع املدينة وهو يعلم الناس أن الراوي قد قطع
لسانه – الذي وصفه بامللعون  -بأمر خاص من الوايل… وقد ع ّلق فوق باب املدينة الرئيس
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عىل عمود طويل ..ورجا الناس أن يذهبوا لريوا مصري من جترأ وأطال لسانه وحتدث عن
املجانني …

استغرب الناس من مشهد اللسان الذي طال وكرب وأصبح بقامة اإلنسان…
وازدادت ..دهشتهم عندما بدأ هذا اللسان بالكالم:
«أهيا الناس :أرجو أن تستمعوا ملا سوف أقوله بكل جوارحكم ،فاألمر يدور عن

هؤالء الناس الذين اعتادت العامة واخلاصة أن تسميهم باملجانني ..الذين اختذوا من القلعة
والبيت والغاية واألمل مال ًذا هلم…
يقال إهنم قطاع طرق وأصحاب بدع وهلوسات وأفكار شاذة وغريبة…

يقال إهنم جتمعوا منذ دهور طويلة ،وقد كثر عددهم وأصبحوا ذوي قوة بأس ،وها
ٍ
وعال ..حيث إن القلعة اتسع عمراهنا ..بشكل خيلب
هو بناؤهم الشاهق الشاخص ظاهر
األنظار…
أهيا الناس:

مل يعرف أي اسم هلا سوى قلعة املجانني ..وقد ظلت األلسن تردد هذا االسم ،ومل
يذكر غريه ..أما اليشء املثري للدهشة فهو أن أهل القلعة ال حيلة هلم بأحد ،فهم جمتمع مغلق
ال يعرف عنه أي يشء ،ولكم أن تتخيلوا سبب انقطاعهم عن العامل ،فهم يريدون احلفاظ
عىل رس حياهتم…

وقد ال تصدقون إن قلت لكم بأين ال أدري كيف وصل لساين هذا الذي يتحدث
معكم إىل هذا املكان؟ ..فهو مل يعد لساين ألنه خرج من فمي وأصبح احلقيقة ..التي تريد
إبالغكم الرسالة من خالله ،وقبل أن أخربكم باملزيد ،فإن مواصلتي بقص احلكاية التي
قلت لكم بأهنا مل حتدث… ولن حتدث ..بل..و …و… قد …
أهيا الناس:

ال تفزعوا أو تفروا من احلقيقة وإن بدت بعيدة عن متناول العقل أو املنطق أو الشعور
العميق ،فهؤالء الناس ال يريدون الرش بأحد كام يشاع أو ويقال ،وال يريدون رسقة أرضكم
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أو أموالكم أو هتك أعراضكم ،كام يريد الوايل أن يقول لكم ..بأن هؤالء أرشار وحاقدون..
وبرصاحة فهذه فربكة ..خيالية شيطانية ..ولألسف قد حرضكم الوايل عىل معاداهتم –بدون
جدوى -وبأية وسيلة كانت ،حتى ولو بالتضليل واالفرتاء والتشنيع ،وبرصاحة قد نجح
وصور املستقبل
بذلك هو ومن كان قبله ،إذ أثار فيكم هواجس احلرية والقلق من احلارض،
ّ
أمامكم بصورة وحش يرتبص بكم.
……
……
قبل زمان ..قبل أن نولد ،مجع أحد الوالة ً
جيشا من كل األرجاء!! لغرض اقتحام
دمارا… حتى إنه جلب معه
القلعة ..وهدمها وإبادة من فيها ..حيث هيأ األسلحة األكثر ً
الفيلة وزيت النار…
لكن املشكلة التي واجهته أن القلعة قائمة فوق جبل وعر وصعب املسالك ،ضيق
املنحدرات ،وال يوجد هناك أي منفذ أو جمال للمناورة أو التقدم أو الرتاجع ،ومن ثم فإن
أغلب اجلنود ال حول هلم وال قوة عىل مهمة تسلق اجلبل.
اجتمع قادة العسكر ،وبعد جدل ونقاش وضعوا العديد من اخلطط ،إال أهنم مل
يتفقوا عىل خطة معينة ،وبقيت القلعة شاخصة كالطود ،رغم محى القتل واحلث عليه ..فإن
املجانني الذين يسمون هكذا… كانت أغانيهم وموسيقاهم تصدح ويمتد الصدى بعيدً ا
إىل آفاق شاسعة واستمر احلال فرتة طويلة… وظل اجلبابرة يتحينون أية فرصة… إىل أن
جاء اليوم املوعود.
……
……
كعودة الطائر املهاجر إىل عشه يف موسم جديد ..إذ هبت ريح عاتية ..فتكت باجلند
وأحلق هبم املرض ثم املوت ،ودمرت املعدات… ومن قرر الرحيل سحب نفسه بعد أن
أدركه الضعف والوهن والذل والال جدوى.
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……
قرر الوايل اللجوء إىل احليلة ،فاختار اثنتا عرشة امرأة من احلسناوات -اجلواري-

ممن يسلبن العقل والفؤاد ..يتوهجن بحسنهن يف العيون وال مثيل جلامهلن وفتنتهن،

وقوامهن…

وأمر شيخ التجار –الشابندر -بأخذهن وتقديمهن هدية إىل زعيم قلعة املجانني.
وصلوا إىل باب القلعة احلصني ونادى الشيخ –الشابندر -وهو يرفع راية بيضاء

«نريد السالم معكم ،كام نتذرع ألن يكون شعبنا وشعبكم عىل وفاق ..فأنتم مل تعتدوا عىل

أحد ،أو ترسقوا قوت أحد .وها هو والينا يرسل إليكم أحسن فاتناتنا هدية لزعيمكم.»..
رد عليه الصدى بنقاء وهدوء:

«… ال زعيم علينا وال قائد لنا ..كلنا قادة ..وكلنا بسالء .كلنا نتشارك يف أمورنا…

واعلم يا هذا ..فإن حياتنا سائرة عىل ما يرام بصورة ال مثيل هلا فوق األرض ،ومن ثم
فهديتكم مرفوضة ألن لدينا من النساء ما هن أمجل وأفضل وأروع من نسائكم .إضافة إىل
أن أعرافنا متنع دخول الغرباء ..مهام كانوا ..ومن أين جاءوا…».
فاحتج الشيخ:
«هل نرسل إليكم املجانني؟»
فلم يرد عليه أحد!..
وقفل عائدً ا .وهكذا فاتت الفرصة عىل الوايل الذي أراد من مكيدته هذه إحداث

االخرتاق ..ومن ثم هتيئة األجواء لفتح باب القلعة لتسهيل ظنه :اخلبيث.

وحتدث الوايل عند لقائه مع قادة اجلند ،والوجهاء واألغنياء والبارعني اً
قائل هلم

باحلرف الواحد:

«البد لنا من إجياد وسيلة ما ..إلزالة القلعة من الوجود».
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فردوا عليه.
 مل يصبنا منهم أي أذى ،وال شأن هلم بنا. هم غاضبون… وال نعرف عنهم شيئًا..كيف يعيشون؟… إهنم نسل جمانني! ..اجتمعوا وتكاثروا ،والبد أن نأخذ احلذر منهم.. -لنعطهم الفرصة ،ونغوهيم باملال واجلواهر والذهب ..وكل ما هو نفيس ،فالثروة

نقطة ضعف البرش ..وبدهيي أن ذلك سيؤدي إىل حدوث فتنة ورصاع واختالف.
مقاطعا:
عقب الوايل
ً

 -الرأي األخري أصوب ،وحتى لو قلنا ..فهناك أكثر من وسيلة… وعىل من يعنيه

األمر هتيئة جمموعة من الثروة املتنوعة ..من مال الديوان… أو أموال األغنياء… ومن ال
يوافق فليعلن عن ذلك.

قال اجلميع بصوت واحد:
«موافقون عىل كل ما تقول ..وهكذا تم إعداد (قافلة املال) ..وهي تزخر بكل غال

ونادر ونفيس.

ووصل رسول الوايل إىل باب القلعة املنيع .وهو يرصخ:
«يا أهل القلعة الكرام ..جئتكم باملال والثروة ..بام يكفي ألن تعيشوا يف بحبوحة

وهناء وسعادة ..ويكون الفقر بعيدً ا عنكم.

وهذه اهلدايا تعبري صادق عىل صدق مشاعرنا نحوكم!! ..لذا نرجو أال ختيبوا أملنا

وأن تتقبلوا ما نقدمه لكم ..من أجل أن نفتح صفحة جديدة… فنحن جريان نعيش بعضنا

مع بعض.»..
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رد الصدى:
«لن نقول إننا نرفض اهلدايا ،ولكننا ال نقبلها ..فهي حتمل يف معانيها الرغبة بل

التخطيط كالدموي لتصفيتنا… ونحن برصاحة لسنا بحاجة إىل املال ألننا ال نتعامل به،
فهو بذرة الطمع ،ونبع الفساد ،ومكمن الرش ،وهو االنجراف ..انرصفوا وخذوا معكم ما

محلتموه إلينا.»..

وعاد الرسول كام أتى ..وعندما أخرب الوايل بام جرى ،قام بنتف حليته احلمراء

املصبوغة باحلناء -وهو يولول كالعجائز النادبات موتاهن..……
……

ومرت سنوات ،وجاء وايل آخر ،يف زمن آخر ..وقرر أن تكون مسألة إزالة .القلعة
رئيسيا له ،وأول ما فعله أن التقى باحلكيم.
من الوجود هد ًفا
ًّ
 تعرف أن قلعة املجانني ..أصبحت الكابوس األزيل لنا ..أقصد نحن الوالة. تقصد أهنا مصدر إزعاج لكم! -ال أملك املنطق الذي لديك ،وال أمتكن من الوصل باحلديث إىل مستواك ،ولكن

كل الذي أوده ،وأحلم به… أن أستيقظ ذات صباح ألجد اجلبل بدون قلعة.

 القلعة واجلبل… شيئني متامثالن ومتالزمان ..مها كام يقال صنوان ال يفرتقان… البد من انفصاهلام… جد يل طريقة بعد أن فشلت كل األساليب األخرى.ساحرا!..
 لستً
 -هل تريد أن اجلأ إىل السحرة ،الذين يديرون كل األمور ،ويعرفون الصغرية

والكبرية ،و… .يتحكمون يف احلارض … ويعرفون الغد.
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 بل أقصد أن نخاطبهم باألسلوب الذي يقنعهم ال أفهم؟ -سل السحرة ..كيف ندخل إىل عاملهم املغلق ..لنعرف كيف يعيشون؟ وماذا

يريدون؟

 إهنا أمور صعبة!… والسحرة ال عالقة هلم بالتفكري والنوايا..جرب.
جرب ..حرضة الوايل… ّ
 ّ……
بعد ساعات كان كبار السحرة يف جملس الوايل:
البد أنكم تعرفون الغرض الذي ألجله اجتمعت معكم..كلهم بصوت واحد:
 قلعة املجانني… وليس سواها!… إ ًذا ..ما السبيل إلبعادها عن أبصارنا ..وعقولنا..تدخل احلكيم:
 -ارسلوا إليهم خمطوطاتنا املدونة والتي تضم نواميسنا وعقائدنا وأفكارنا وقوانينا

وآدابنا وحكاياتنا ..واألمر املؤكد أهنم هو كمعزولون أن يتأثروا بنا .وبالتايل سيتقدمون
نحونا ،ومن ثم سنخرجهم عن عزلتهم ،وخطوة خطوة ،يستطيعون التفاهم معنا ويصبحوا

جزءا منا ..بعد جيل أو جيلني ،وبغض النظر عن مدته سواء طالت أم قرصت.
ً
الوايل:
 -فكرة معقولة ومنطقية.
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ويف اليوم التايل مجعوا الكثري الكثري من املخطوطات يف شتى احلقول وامليادين،

وأرسلوها مع حاجب الوايل ليقدموها هدية إىل قلعة املجانني .وبعد أن صاح احلاجب:

«لن نقدم لكم املال أو النساء هذه املرة بل سنهبكم احلكمة والبيان واحلجة واملعرفة

والقصص واملآثر والبطوالت ونصوص العدل ..وهذا أمر أعمق وأغىل وأنفس من كل ما

يقدر أو يثمن بثروة ..من أجل أن نكون أصدقاء.»..
أجاب الصدى:

«لغتنا ختتلف عن لغتكم ،رغم أننا نعرف أرسار لغتكم فنحن نراقب ،ونستمع،

ونتابع كل صغرية وكبرية يف حياتكم ،ونود أن نعلمكم أننا عىل النقيض منكم ،وإذا قبلنا ما

تعرضونه علينا… نكون عىل قد نزعنا أدمغتنا ،ووضعنا عنها أدمغتكم ،وهذا ما نرفضه،
ألننا يف هذه األحوال نكون غري الذي نكونه ..وسنخرس كل يشء»

وعاد احلاجب خايل الوفاض ،وأخرب الوايل بام جرى .حيث رصخ وأزبد وأرعد.
 ماذا يريد هؤالء املجانني؟ ..ماذا يريدون؟………
………
وجاء وال آخر ،وهذا مل يكن كأسالفه يف حقده وغله ورغبته يف إزالة القلعة ومسحها

من الوجود ،بل وجعل ذلك شغله الشاغل… واألهم… وقد شعر بأن الفشل املتواصل
اً
خمجل ومن الصعب قبوله ..وقرر بعد أن
أمرا
من قبل غريه أو من تبعه من الوالة بات ً

توسعت حدود سيطرته أنه من الرضوري ..حتقيق هذا اهلدف… وكيف ال ..وقد امتألت
وبأسا.
خزائن دواوينه بالثروات والنفائس ،وازدادت قوة جيوشه قدرة ً

لذا قرر اللقاء بكبار القوم من السحرة والتجار وأهل الفكر والقضاة والوجهاء

وغريهم.
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قال هلم:
«أمهلكم سبعة أيام ال أكثر وال أقل ،وإن مل جتدوا أي حل أو رأي للقضاء عىل القلعة

بام فيها ..فأين سأعلق رؤوسكم لتكونوا عربة ملن يعترب ..لقد طال فشلنا وعار علينا أن
ننهزم دائماً ».
فرد عليه قائد اجليش:
 مل ندخل معركة حتى نعلن عن هزيمتنا.وقال تاجر:
 ال ضري منهم ..بل ومل نتعامل معهم ،وال شأن لنا هبم. وأجابه واحد من أهل العقل: ألصله منطق أو عقل أو مبدأ بيننا ..وبينهم.صاح الوايل:
 أنتم تتهربون وال حول وال قوة لكم.عقب آخر من العساكر:
 -هم مل يواجهونا ،بل مل حياولوا جمرد حماولة للتعبري عن نواياهم العدوانية حيالنا،

ثم إهنم اجلزء البارز من اجلبل… أي إهنم ال ينافسوننا عىل أرض أو طريق أو ممر ..بل

واملضحك أهنم مل خيرجوا من القلعة… وال أدري ملاذا؟…
الوايل:

 -هذا الذي يثري خويف ،إذ كيف هلؤالء القوم أن يستمروا يف احلياة وهم معزولون

عن العامل وما فيه.
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مفكرا:
عقب
ً
 -البد أهنم قد متكنوا من التكيف أو تكييف جمريات واقعهم… واستطاعوا من

تدبري شؤون حياهتم بطرق تتناسب وظروفهم وامكاناهتم.
تاجر:

 جيب وال مناص من أن نضع باعتبارنا أهنم جمانني.الوايل:
 يقال إن أسالفهم جمموعة من املجانني .جاءوا بطريقة ما واستقروا يف القلعة.أحد القادة:
 هذا ال هيمنا بيشء… املهم أهنم ال ّيشكلون لنا أي خطر… وبأي شكل كان.
الوايل:
 -كالم… كالم… هذيان… هذيان… هذا كل ما تقدرون عليه .أريد منكم

األفعال .فقط األفعال ..وال سواها.
تاجر:

 -مل ندع أي عامل ..لكي يكون رأينا سديدً ا ..وكام تعلمون فالعامل تناقض موحد

بجمع اخلري بيد ،والرش بيد أخرى.
الوايل:

 -صدقت… وال أدري كيف فاتتني هذه الفكرة؟!… وبرصاحة أنا لست من

مضطرا… أو
الذين يرتاحون هلؤالء العلامء… رغم أين ال أجد بدًّ ا من التعامل معهم…
ًّ

مكرها.
ً
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…….
بعد مدة قصرية ،تم إحضار أحد العلامء ،وبعد أن عرف سبب استدعائه قال:
اً
طويل هبذا األمر ،وكانت آخر فكرة… حتويل السيول اجلارفة من
«من جهتنا فكرنا

اجلبال بعد جتمعها وختزينها … وقد توصلنا إىل نتيجة قاطعة ..وهي أنه يف حالة نجاحنا
هبدم القلعة ،أو جرفها باملياه… ذات القوة التدمريية اهلائلة .فإن مدينتنا بحضارتنا ووجودنا

–ستكون يف خرب كان.-

املشكلة التي كانت وستظل تواجهنا أن القلعة قائمة فوقنا ..ومصرينا مرتبط

بمصريها ..يعني أن ترضرت بأي شكل ،فإن الرضر سيقع مبارشة علينا… وهذا أمر

بحثناه بصورة علمية ال تقبل الشك.

 إ ًذا… فأنت تدعونا لنرتكهم وشأهنم.العامل:
 -املشكلة ليست أن ندعهم أو ..ال .املشكلة أننا لسنا قادرين –يف الوقت احلارض

أو وفق إمكاناتنا -أن نفعل أي يشء… املوضوع برمته جيب أن يرتك للغد ..وأعتقد أن

بإرصارنا هذا البد من التوصل إىل ما نصبوه إليه ،وإن كانت يف خميلة البعض بعيدً ا عن
التسميات ،ولكنه متحقق بدون أي شك.
الوايل:
 هذا ال يدهشني ،فهم صندوق مغلق… ال نعرف ما يف داخله… ألننا غري قادرينعىل فتحه ملعرف ما فيه… ومرات أسأل نفيس هل هم عقالء؟ إ ًذا ال يعقل ملجنون أن خيتار

هذه احلياة… اخلاصة جدًّ ا ،والرسية جدًّ ا… إهنم لغز حميرّ  ،وال أخفي عجزي إن قلت…
ما العمل…؟ ما النتيجة؟… ما اهلدف؟
تاجر:
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 -لنرتك االمر للسحرة والكهنة… فهم الذين حيدقون بعيدً ا ،ويعرفون أرسار وكنه

احلياة … وال بد أن خيربونا عن هؤالء املجانني ..وما يكونوه…
ساحر:

 -لقد تأكد أن هؤالء الذين اعتدنا تسميتهم باملجانني ..ليسوا فاقدي العقل كام

يشاع ،فهم برش أسوياء… لكن قوانينهم تدور حول طريقة احلياة التي يروها من خالل

االبتعاد عن العامل ..لتجنب أنفسهم ويالت احلروب واألطامع… وهذا ما تأكد من خالل
رفضهم ال إغراءات الوالة السابقني ،فهم يرفضون االتصال بأحد.
الوايل:
 أرى أنه ال مفر من االنتظار ،أي انتظار الوقت املناسب ،والفرصة املناسبة.الساحر:
 األفضل أن نرتكهم وشأهنم… فقدرنا مرتبط بقدرهم.……
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ملحق 2
نقد
اسرتاتيجية لعبة األسطورة املعوملة
أسامة غامن
وهكذا ،ففي االستخدام األسطوري  -الرمزي يف قصة «قلعة املجانني» لزهري غانم،

أو استعارة األسطورة لقراءة الواقع احلديث ،يستلهم القاص الرمز حيث جيري «تكوين
وضعية استثنائية غري ممكنة يف احلياة االعتيادية»((( ،لقد استخدم القاص اإلمكانيات الفنية

للرمز بكل أشكاله وتنوعاته ففيه يتداخل الناس واألفكار ،عىل مستوى جديل ،فعندما
يسود الال حكي ،عندئذ يكون بديله احلكي املمتلئ بالرمز ،أي أن يرتدي الواقع أقنعة

األسطورة ،لتجسيد احلارض ،جتسيد شكله املدمر وبشاعته ،وتصوير براعته ،ويف هذه
العملية ينشأ حارض موا ٍز له ،ولكن خارج النص ،بمعنى أهنا مسألة إدراكية قرائية ،يتفجر
من النص لتشكيل مالحمـه ،فإن تكوين احلارض هو األمر املهم والرضوري كام يقول بارت

بناء عىل متطلبات احلارض ،وأن األسـطورة
فــي األسـطورة اليـوم ،وتتم «صياغة األسطورة ً

هـي الصوت الذي يتحدث بـه العرص إىل نفسـه»((( ،واالشتغال عىل اخليال احلر ،واللغة

املرمزة ،وحدة الوعي الذايت للرؤيا ،وتكون غائية القصة من الصعب اإلمساك هبا ،ألول
مرة ،ألهنا حتمل معاين متعددة ال حمددة عن قصد ،وهتكمية مبطنة بالعنرص السيايس –
السوسيولوجي ،والبنية السوسيولوجية فيها «بنية انشقاقية ال حوارية»((( ،واحلقيقة التي

متتلكها ،حقيقة مطلقة ،وما عداها مزيفة ،لذلك يغيب احلوار ،ويغيب معه الصوت اآلخر،

وتصل إىل حد التهكمية بالزمن ،حيث تكون عند الربجوازية قضية تفتقر إىل املصداقية،
((( م .باختني – قضايا الفن اإلبداعي عند دوستويفسكي .ت :د .مجيل نصيف التكريتي ،مراجعة د.
حياة رشارة ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد  /العراق1986 ،م ،ص.217
((( وليم رايرت – األسطورة واألدب .ت :صبار سعدون السعدون ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد
 /1992العراق1991،م ،ص .156
((( أدونيس – النظام والكالم ،دار اآلداب ،بريوت  /لبنان1993 ،م ،ص .46
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فلذا ال زمنية القصة تأيت منسجمة ومتالئمة مـع البناء الفني للعمل ،ومع شـمولية التجربة

اإلنسانية.

إن الذي يثري دهشة املتلقي يف «قلعة املجانني» بالدرجة األساس تلك الشمولية

الالحمدودة هلذه القصة والرتكيز العميق يف تفاصيلها التارخيية ما بني املايض واحلارض،
باإلضافة إىل إجيازه املكثف :الفلسفي – السيايس – السوسيولوجي – األخالقي – اإلنساين،
اً
وأصيل»((( ،يربز العنارص اجلوهرية للرش التي
حقيقيا
أي أننا نجد أمامنا قاص «فكرة
ًّ
يستخدمها الوالة – املايض  /احلكام – احلارض ،وكيفية العمل عىل اهلا شعوهبم بأساليبهم

الشيطانية ،فاحلدث يف «قلعة املجانني» األول هو قطع لسان الراوي:

«صاح املنادي يف شوارع املدينة وهو ُي ْع ّلم الناس أن الراوي قد قطع لسانه – الذي

وصفه بامللعون – بأمر خاص من الوايل ..وقد علق اللسان فوق باب املدينة الرئيس عىل
عمود طويل ..استغرب الناس من مشهد اللسان الذي طال وكرب وأصبح بقامة اإلنسان..

وازدادت دهشتهم عندما بدأ هذا اللسان بالكالم».

وللنهاية يبقى اللسان يروي األحداث مع اختفاء الراوي – اجلسد ،بمعنى أن اللسان
مقطوعا ولكنه
جزءا مهماًّ من جسد الراوي – اإلنسان ،صار
ً
الذي كان يتكلم ،والذي هو ً

أصبح بقامة اإلنسان ،وظل يتكلم ،قصدية ذكية ،فهو يتكلم يف كلتا احلالتني ،هنا يكتسب
لسان الراوي قيمة رمزية إضافية :قطع ،طال وكرب ،كالم .وكل واحد منها يكتسب معنى
إضايف جديد ،فاحلدث يقع يف هذه النقاط الرمزية املؤسطرة ،املتحولة ،ذات املعاين الفرعية،

ومنها فإن «تأويل املرء يمكن من الناحية النظرية أن يستعيد معنى املؤلف»((( .وهنا من
حقنا أن نتساءل كام تساءل ريكور يف كتابه «نظرية التأويل» ،ما الذي جيب أن نفهمه اً
فعل

وما هو اليشء الذي جيب ّ
متلكه يف النص؟ يقول يف ذلك «ليس قصد املؤلف ،الذي يفرتض
النص ،ليس السياق التارخيي املشرتك بني املؤلف وقرائه األصالء ،وال
أنه يتخفى وراء ّ

((( م .باختني – قضايا الفن اإلبداعي عند دوستويفسكي ،ص .218
((( وليم راي –املعنى األديب :من الظاهراتية إىل التفكيكية .ت :د .يوئيل يوسف عزيز ،دار املأمون،
بغداد  /العراق1987 ،م ،ص .106
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حتى فهمهم هم أنفسهم من هم ظواهر تارخيية ثقافية .ما ينبغي ّ
متلكه هو معنى النص
نفسه»(((.

أما احلدث الثاين ،موجود وغري موجود ،بمعنى وجوده هو كذبة خمتلقة ،ومواجهة

واقعا ،ليس ذلك فحسب ،بل حتى حوار املبعوثني من قبل
وهم ،لعبة قذرة ،وغري موجود ً

الوايل مع أهايل القلعة ،ال يتحقق ،لكونه حوار من جهة واحدة فقط ،فالرد ،أي كالم اجلهة
املقابلة يأيت عىل شكل صدى:

(وصلوا إىل باب القلعة احلصني ونادى الشيخ – الشابندر – وهو يرفع راية بيضاء

«نريد السالم معكم»).

(رد عليه الصدى بنقاء وهدوء).
يمكن للمتلقي من خالل القراءة أن جييب عىل األسئلة اجلوهرية ،وكلها تبدأ بلامذا،

التي يثريها احلدث ذاته .ملاذا قطع اللسان؟ ملاذا ظل اللسان يتكلم وهو مقطوع؟ ملاذا أصبح

اللسان بقامة إنسان؟ ملاذا ال يوجد رد ألهايل القلعة؟ ملاذا الصدى يرد؟ صدى ملن؟.

واألرضية التي تسـتند عليها القصة ،هـي أزمة اإلنسان العريب املعارص ،مع ذاته ومـع

العامل ،وتسـطري الواقع وتوظيفه لتعميق وإثراء الواقع ذاته ،عند تسليط األضواء عىل اإلنسان

الذي يولد وهو مكبل بأغالل احلكومات الرجعية القمعية :عسكرية أو دينية ،ومصادرته
فكرا وجسـدً ا ،وأحيا ًنا كثرية إلغائه عن طريق تغيبه عن الوجود ،ويتم ذلك عند قيامهم
ً

بصناعة أسـطورة الوهم ،لتكريسـها كحقيقة مطلقة ،لينفذوا هبا خمططاهتم (بصورة غول
يرتبص) هبم ،وهذا مما جيعل الشـخصية فـي القلعة ،تلتقي بالصورة اجلامعية دون املساس
بجوهر النص ،فاللسان املقطوع للراوي فـي بداية القصة ،يتحول بعد عدة أسطر إىل لسان
بحجم اإلنسان ،ويتكلم ،ليقص أحداث القصة للنهاية ،هنا فانتازيا خترتق الصورة العادية،

إلحالل صورة خيالية معها ،مظللة بالرمزية ،مشحونة بمناخات ألف ليلة وليلة ،تعمل
((( بول ريكور – نظرية التأويل :اخلطاب وفائض املعنى ،ترمجة :سعيد الغانمي ،املركز الثقايف العريب،
بريوت – الدار البيضاء2003 ،م ،ص .145
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عىل تغريب النص ،فـي سبيل إعطائه أبعاد إنسانية معارصة ،وكثافة فـي الرؤية ،واستيعاب

لتاريخ اللحظة ،عرب عامل غرائبي ينقل «اإلمكانات الكلية للوضع اإلنساين»((( يف قرائية
النص.

والشخصية الرئيسة هـي القلعة ،ولكن يلتبس وجودها من عدمه عند املتلقي

العادي ،رغم أن النص كله ،يدور ضمن دائرتـها ،وال خيرج عن نطاقها ،ولكن إىل
األخري ال نعرف أي يشء عنها ،وال عن سـكاهنا ،وال عن لغتهم ،أو عاداهتم أو ثقافتهم،

ويبقى السؤال املهم جدًّ ا للنهاية يف ذهن املتلقي الذكي :هل توجد حياة أم ال يف القلعة؟،

وبالتدريج تتحول القلعة إىل جحيم ألهل املدن ،فبسببها جتبى األموال ،وجيند الناس،
وتكون البلد يف وضع طارئ دائماً  ،وتتحول «احلياة إىل بؤرة ال خروج للفرد منها إال
باملوت»((( ،والقارئ ال يتمكن من الوصول إىل التأويل العام لقلعة املجانني ،بدون تثبيت
مفارقة املعنى ،املتواجدة فـي النص وهذا يتم عند قيامنا بقراءة النص ،قراءتني خمتلفتني،
ألن القراءة الثانية املختفية تعمل عىل هدم القراءة األوىل الظاهرة ،وهبذا يطفو املعنى
الباطني ليغطي املعنى الظاهري ،املسـتمد آلياتـه منـه ،وهنا يتكون هدف القراءة ،فهو

«التعبري الصادق عن الواقع الذي خارج النص»((( ،فالقراءة تعني إجياد املعاين ،تعني

حصول القارئ عىل حريته فـي القراءة ،ومـن املمكن قراءهتا عىل مستويني :أحدمها
معا بجدلية املعنى وال حمدوديتها ،وفـي
سوسيولوجي واآلخر أسطوري ،املرتبطان ً
ذات الوقت تعمل القراءة الثانية عىل تفكيك جدلية املعنى ،لتحـدد قصدية النص ،ألهنا

«تكشف عن وجود أجزاء وعقد ارتباط خفية ضمن اإلمجاليات الوحدوية الظاهرية –
أساسا هو رصاع
بول دي مان»((( ،وعند البحث عن الرصاع ال نعثر عليه ،فالرصاع
ً

ومهي ،خيتلقه الوالة مع القلعة ،رغم أن القلعة مقفلة ،مغلقة ،ال أحد يعرف عنها أي
يشء ،والرصاع ال ينشأ إال بوجود طرفني متعارضني:

(((
(((
(((
(((

وليم رايرت -األسطورة واألدب ،ص .92
أدونيس – النظام والكالم ،ص .46
وليم راي – املعنى األديب :من الظاهراتية إىل التفكيكية ،ص .177
املصدر السابق – ص .214
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ولكن الرصاع مع من؟! هذا هو السؤال املهم يف «قلعة اجلانني».
فالوالة يصنعون أسطورهتم لتكريس سلطتهم ،وإلغاء احلوار ،وبث الذعر ،بينام

القاص زهري غانم يصنع أسطورة مضادة يف داخل نصه لكشف الزيف والكذب ،ولتحرره

خياليا ،يف تفجري الرمز – الداليل داخل النص لتبني آليات عمل القص فيه ،ولتبني كيفية
ًّ
صناعة األسطورة املرمزة الواقعة ضمن استبطان الذات للفرد واستبطان الذات لآلخرين،

ويبقى االنتامء إىل العرص ،عرصهم ،وتتحكم فـي هذه العالقة املتداخلة بيـن املؤلف والنص

ً
غامضا يستطيع املرء أن «جيعله ذا داللة :بأن
عالقة جدليـة -داللية ،ومهام كان النص األديب
يعده أولاً
اً
دليل لتجربة من ثم حيدد املرء معنى تلك التجربة»(((،كام يقول الناقد األمريكي
ستانيل فيش.

واملفاجأة غري املتوقعة تأيت يف السطر األخري عىل لسان اللسان عندما يعلن للناس:
( -هو يريد أن تصدقوا أن يف القلعة حياة).
إنه الوايل – الطاغية – احلاكم – الدكتاتور.
هذا ينسف كل توقعاتنا واستنتاجاتنا ،وليضع الوايل أمامنا عار ًيا ،وإلعادة القراءة

مرة ثانية ،رغم ابتعاد القاص زهري غانم عن أدجلة النص ،بل طرح رؤيته عىل شكل قصة
أساسا هتكمية ،تعبريية عن القوى الرشيرة التي حتكم ،مع احتواء النص عىل الكثري
التي هي
ً

من االسترشافات والتوقعات ،وهو مل يستلهم أسطورة بل قام بأسطرة الواقع املأساوي،

لتعميق خطوط املأساة الال مرئية وإبراز حجمها الال حمدود ...وهذا جيعل القارئ والنص

أمام مفرتق طرق صعبة.

ومهيا،
ويلتقي الوايل مع دون كيشوت فـي طواحينه ،عندما حيارب االثنان ً
عدوا ًّ

ولكنهام يفرتقان فيام عدا ذلك ،وخاصة يف اهلدف ،والقوة املستمدة منه ،فكلام تزداد
وحشية الوايل جتاه القلعة ،يزداد قمع الناس ،فتصبح املسألة طردية ،وال نسمع بقية

((( املصد السابق  -ص .174
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األصوات إال يف احلاالت التالية :تابعة  -خائفة – مرعوبة – ذليلة ،فالصوت الوحيد
هو صوت الوايل /القائد العام للجيش ،وما يقوله ال يأتيه الباطل ،وبقية الشخصيات:

احلاجب – القادة – السـحرة  -العلامء  -احلكيم – الشـابندر – النخبة  ،-حتى اهلمس
ممنوع عليها ،رغم أهنم يعرفون أن «كل األفعال واألعامل القذرة التي تنسب «لقلعة
املجانني» هي من فربكة ،خيال الوايل  /احلاكم الشيطاين» ،فاقرتنت هنا القلعة بالوايل،

وما دامت موجودة فهو موجود ،كوجيتو يتغذى عىل الواقع والوهم ،وبالذات عندما

يتم حتويل اآلخرين إىل دمى ،ومهرجني ،وببغاوات ،وكلام توغلنا فـي فهمنا للنص،

تتكشـف لدينا ازدواجية اللعبة ،وتأخذ اللعبة مسـارين ،األول :لعبة القاص بالنص

الغائب ،والثاين :لعبة الوايل يف النص احلارض ،وما بينهام من خطوط متاس وتداخل،
عليه تبقى اإلدانـة صامتـة ،غائبـة.

وعند حماولتنا للتفتيش عن األسباب التي تدفع بالوالة إىل حماولة قضم قلعة املجانني،

تتوضح عندنا األساليب ،وتتحدد املعنى ،وتتسع الرؤية الشـمولية ،يف إلغاء جتربة اآلخر

بالكامل ،يف إطار القراءة التحليلية ،التي تعمل عىل تركيب املعاين املفقودة من أجل توصيل

الصورة الكاملة إىل القارئ ،يف رؤية تسـلط جربوت القوة عىل مبادئ وحقوق اإلنسان،
بمعنى :استغالل اآلخرين وخربهتم ملصلحة «املركز» ،إهنا أممية بال أخالق((( ،وعلينا أن

نعلم أن صور القصة رغم ما حتمله من غريب غري مألوف ،فإهنا تستخدم الرمز واملجاز ،لذا

وجب أن نتأملها جمتمعة يف جماهلا التعبريي اخلاص وهذا ما نشـاهده يف اسـتخدام الوسائل
املختلفة من :اجلنـس -املـال – املعرفة والتقنية ،املرفوضة من اآلخر ،الكتفائه الذايت،
ومعرفته التامة بخطورة هذه الوسائل ،ولكن املحاوالت ال تتوقف يف سبيل اقتحام القلعة

بإحدى هذه الوسائل:

( - 1ها هو والينا يرسل إليكم أحسن احلسان ...هدية لكم).
((( مقولة يطلقها عامل االجتامع الفرنيس سريج التوش عىل العوملة.
* زهري غانم – قلعة املجانني – جريدة الزمن البغدادية ،العدد 10يف .2000/5/16
* نرشت يف جملة ضفاف ،النمسا  -فينا ،العدد  – 11ك.2003 / 2
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(ال وايل عندنا ،أو علينا وحياتنا ماشية عىل أحسن ما يرام بصورة ال مثيل هلا فوق
األرض ،ومن ثم فهديتكم مرفوضة ألن لدينا من النساء ما هن أمجل وأفضل وأروع ،اً
فضل
عن أن أعرافنا متنع إدخال الغرباء.)..

( – 2يا أهل القلعة جئتكم بالذي يرس احلال وخيلق اجلاه وحيقق األماين ويزيل الغم

واهلم ،جئتكم باملال والثروة).

(لن نقبل اهلدايا ..فهي حتمل يف باطنها الرغبة الدموية لتصفيتنا ،ونحن لســنا بحاجة

إىل املال ألننا ال نتعامل به ،فهو بذرة اخلطيئة ،ونسغ الفساد ،ومكمن الرش).

( -3ارسلوا إليهم خمطوطاتنا املدونة فيها نواميسنا وعقائدنا وقوانيننا ..وآدابنا

وحكايتنا).

( -4لغتنا ختتلف عن لغتكم ...وال تستغربوا أن حتدثنا معكم بلغتكم ،وبالتايل

فنحن عىل النقيض منكم ،وإذا قبلنا بام أرسلتموه فإننا قد حكمنا عىل أنفسنا بالزوال ،وذا ما

نرفضه ...ألن يف كل األحوال ...نريد ما يمثلنا).

ولكن الستحالة الوصول إىل القلعة ،ملوقعها فوق قمة اجلبل ،ووعورة املسالك إليـها

يمنع عنها الغرباء مؤقتًا ،وال أمل للقلعة عىل ما يبدو من توازن عادل أمام منطق املصلحـة

والنفوذ والقرس والقهر ألنه هو الذي حيكم منطق العامل.

وتستمر سـردية القصة يف إطار هذا اخلطاب القصيص ،الذي رسمه القاص زهري

غانم ،وهو خطاب خاص له قوانينه وتعابريه اخلاصة ،وكيانه املرتابط اخلاص ،وليـس جمرد

صورة لتجربة واقعية ،وليس جمرد جمموعة من اإلشارات والرموز ،فالصور حتمل معناها،
خارجا عنها.
ولكنهـا ال متثل معنى
ً

تعمل قلعة املجانني عىل جتاوز البنية التقليدية للرسد ،لتكوين صيغة جديـدة آلليـة

القص ،خترتق أفق احلداثة القصصية ،عندما نجد األشياء اليومية والعامة تتحول إىل أشياء

أسطورية ،بأسلوب يمتاز بالغرابة واالنحراف ليدعو القاص فيه إىل وضع العمل يف إطار
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الوعي اإلنساين :وقد قطع لسانه الذي وصفه بامللعون بأمر الوايل ..وقد علق فوق باب
املدينـة الكبري عىل عامود طويل ،ورجا الناس أن يقصدوه لريوا مصري من جترأ وأطلق
للسانه العنان ،استغرب املتفرجون من مشهد اللسان الذي طال وكرب وأصبح بحجم

اإلنسان ،وازدادت دهشتهم عندما بدأ هذا اللسان بالكالم.

هنا كلمة قطع تعطي بعدً ا مهماًّ للنص ،فيه الكثري من الدالالت  -الرمزيـة ،والدالالت

اإلنسانية ،مـع احتوائه عىل صور «عمل» اآلخر ،وبشاعة هذا العمل ،وفيها يكمن شعورناباالتصال الباطني ،ليكون لنا اً
ومفتاحا هلا ،عندما يتحول اللسان إىل ذاكرة
دليل يف قراءتنا
ً

رسدية ،وإىل مركز للرصاع الدائر الذي هو أحد قطبيه ،كرمز وبنية وإنسان.
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