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المم ّخص :

تعد نظرية التمقي من أىم النظريات األدبية المسانية في العصر الحديث فقد أعطت إضافة الى الدرس
ّ
المغوي ،وقد ركز منظ ار ىذه النظرية-ىانس روبرت ياوس وفولفغانغ إيزر -عمى عالقة النص مع المتمقي باعتبارأن
العممية التواصمية ىي نتاج تفاعل النص مع القاريء(المتمقي) ،وليذا أسس إيزر لمفيوم القاريء الضمني الذي يقوم

بسد الفجوات والثغرات في عممية تأويمية لمنص.
بإعادة صياغة النص بما يمتمكو من مقومات التأويل فيقوم ّ
وقد ركز عمماء المغة العرب عمى عالقة النص بالمتمقي فكان تعريف الكالم عند النحاة مؤسسا ليذه الفكرة
وغير ذلك من المباحث النحوية التي ركزت عمى وجوب وضع المتكمم القرائن التي تزيل المبس عند المتمقي ليصح
التأويل واليكون تأويمو فاسدا ،وكذلك اىتم عمماء البالغة بالعالقة بين النص والمتمقي حين شرطوا لبالغة الكالم أن
يكون مطابقا لمقتضى حال المتمقي ،ومااالستعارات والكنايات إال من قبيل تفاعل المتمقي مع النص في عممية

تأويمية تسمو لتصل الى اإلبداع ،ولكي يكون التأويل ابداعيا فال بد أن يمتمك المؤول آليات التأويل ويعرف مساحاتو
فيصح تأويمو بل قد يرتقي الى اإلبداع ،وأما إن لم يمتمك المؤول ىذه اآلليات ويعرف ىذه المساحات فقد يقع
المؤول(المتمقي) في عممية تفكيك لمنص وانفراط عقده.

المقدمة :

عد نظرية التمقي مف أىـ النظريات األدبية المسانية في العصر الحديث ،وال َّ
شؾ أنيا
تُ ّ
بؿ إلى الدرس المغوي عموما ،وقد اىتـ بيا الباحثوف
تعطي إضافة نوعية إلى الدرس النقدي ْ

والنقّاد بعد ظيورىا ،ويكفي أف نعمـ أف عدد مانشر مف بحوث ودراسات عف نظرية التمقي ما
ٔ
تطور ىذه النظرية وانتشارىا أنيا
بيف ٔ ٕٓٓٔ-ٜٜٔـ يزيد عمى (ٓٓ )ٖٜبحثاً  ،ولع ّؿ سبب ّ
كانت نتيجة مشروع جماعي متماسؾ ،فقد كاف أصحابيا يمتقوف بانتظاـ لمناقشة األفكار

وتبادليإ ،ولع ّؿ أكثر النظريات المغوية الحديثة قامت عمى أساس أنيا رد فعؿ عمى مرجعية
فكرية كانت سائدة في ذلؾ العصر ،سواء بنيت عمى أساس فكري مخالؼ ابتداء وأوالً أـ كانت رد
فعؿ عمى نظرية لغوية بنيت عمى أساس فكري مخالؼ ،وبقي ىذا األمر حتى منتصؼ ثمانينات

القرف العشريف ،إذ اتسمت النظريات المغوية األدبية حينيا بكثير مف الموضوعات األدبية،

فينبغي الحذر حيف تطبيؽ تمؾ النظريات عمى تراثنا المغوي العربي النابع مف أساسيات

ومرجعيات مختمفة تماما عما وضعت لو تمؾ النظريات ،واال فسنقع في منزلؽ فكري خطير ،ولكف

نظرية التمقي اتسمت بالموضوعية المغوية كثي ارً-واف كانت بداياتيا ردا عمى النظرية الماركسية

ألف موضوعيا ىو النص والقاريء والعبلقة بينيما.
كما سيأتي-؛ ّ
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عد أىـ عمؿ لغوي إذ بو يفيـ النص وتنجمي مدلوالتو وبو نعرؼ قصد
َّ
إف تأويؿ النص ُي ّ
المتكمـ ،وقد اىتمت نظرية التمقي بالتأويؿ باعتباره عماد التمقي واالستجابة والتأثير ،فيو الذي
يربط مختمؼ أجزاء النص بعممية التحامية بيف النص والقاريء (المتمقي) مع اعتناء بتشكيؿ

جمالية ذوقية بسبب ىذا التفاعؿ التأويمي.

كما أف نظرية التمقي التفيـ إال مف خبلؿ محاور أساسية ينبغي الكبلـ عمييا ،فمعرفة

عد مدخبل ال َّ
بد منو لفيـ أبعاد ىذه النظرية فكاف
النظرية بنشأتيا ومنظرييا األساسيييف ُي ّ
المطمب األوؿ في ا في (التأويؿ ونظرية التمقي) ،وأما المطمب الثاني فكاف في (تأويؿ النص
فإف ىذه النظرية ركزت كثي ارً عمى القاريء الضمني الذي يستبطنو
بيف المتكمـ والمتمقي)َّ ،

أما المطمب الرابع
المؤلؼ (المتكمـ) حيف التأليؼ وكاف المطمب الثالث في (مساحة التأويؿ) ،و ّ
فقد جاء ليبرز العممية االبداعية في عممية التأويؿ وسبؿ إنجازىا وكاف بعنواف (معايير التاويؿ
اإلبداعي) ،فيذه أربعة مطالب توضح مفيوـ تأويؿ النص في نظرية التمقي إلبرازضوابط التأويؿ

وجمالياتو التواصمية .
المطمب األوؿ:

التأويؿ ونظرية التمقي

اىتمت نظرية التمقي بالنص والقاريء (المتمقي) باعتبار أف العممية التواصمية ىي نتاج

التفاعؿ بيف النص والقاريء ،وىذا التفاعؿ بيف النص والقاريء ىو التأويؿ ،ولكي نفيـ أبعاد

التأويؿ ومكانتو في ىذه النظرية فبل بد مف أف نتكمـ عمى منظرييا الرئيسيف ،وىما ىانس

روربرت ياوس وفولفغانغ آيزر ،وال َّ
شؾ اف ىذه النظرية ليا ارىاصات ومتممات ولكف القصب

السبؽ في ىذه النظرية حازه ىذاف الباحثاف .

ٔ-ىانس روبرت ياوس :لقد أقاـ (ياوس) نظريتو رداً عمى النظرية الماركسية والمدرسة

فإف ((لمنيجيف قد أغفبل القاريء ودوره الخاص الذي ينبغي
الشكبلنية والبنيوية عموماَّ ،
بالكميةعمى المعرفة االستيطيقية كما عمى المعرفة التاريخية أف تأخذه بعيف االعتبار ،إذ اليو اوال

واساساً يتوجو األثر األدبي))ٖ ،فقد اىتمت النظرية الماركسية بالمبدع والظروؼ التأريخية التي
مر بيا ،وأما المنيج الشكبلني فقد اىتـ بالنص وليس لمقاريء أي دور اال بمقدار مايمميو عميو

النص ،ونستطيع اف نصفو عمى وفؽ مايراه ياوس بأنو المتمقي السمبي ،فالشكبلنيوف كانوا

ينزعوف إلى أف يكوف الفف لمفف.

إف أىـ المعطيات التي تكمـ عمييا ياوس ىي :
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ٔ -عبلقة تاريخ األدب بتمقي النص
ٕ -أفؽ التوقعات.

وسنتكمـ عمى ىذيف األمريف ليتّضح مفيوـ ياوس ليذه النظرية وعبلقتيا بالتأويؿ.
ٔ-عبلقة تأريخ األدب بتمقي النص:

لقد اىتـ ياوس بنظرية التمقي و سماىا ىو (جمالية االستقباؿ)ٗ ،وكتب عاـ ٜٔٙٚـ

مقالتو الشييرة (تأريخ االدب بوصفو تحدياً لمنظرية االدبية) وركز فييا عمى تمقي القاريء
وابراز جمالية التمقي ،باعتبار أف الثبلثية التواصمية (المتكمـ والنص والمتمقي) التي أشار الييا

بؿ ركز
دي سوسير وطورىا جاكبسوف ال
يصح االىتماـ فييا عمى سبيؿ التوازف والتعادؿْ ،
ّ
(ياوس) عمى النص والقاريء والعبلقة بينيما ،ولـ يكف القصد اف يكوف التركيز عمى القاريء

بؿ كاف االىتماـ الجوىري باستجابة القاريء عند قراءتو النص وتفاعمو
باعتبار ذاتو المدركة ْ
بؿ نظر إلى االستجابات التغيرية التفسيرية
معو ،ولـ يقصد ياوس القاريء المفرد في زمف معيف ْ

والنقدية لجميور القراء مف بداية وجود النص والى آخر قاريء ،فينظر إلى مجموع ىذه

فإف جماليات التمقي عند
االستجابات واالنفعاالت التفسيرية ليتكوف عنده نظرة عمى النص.وليذا َّ

المعيف ((التي تشكؿ ليذا القاريء معنى
ياوس التنتيي ماداـ النص مقروءاً ،فاستجابة القاريء
ّ
النص وصفاتو الجمالية فيي النتاج الرابط بيف أفؽ توقعاتو والتأكيدات التي تحمميا تمؾ

فإف القراء والنقّاد البلحقيف اليكوف
التوقعات.... ،وبما أف توقعات القاريء تتغير عبر الزمف َّ

يتطور
بؿ إلى االستجابات المنشورة لمقراء السابقيف كذلؾ ،وىنا
لدييـ منفذ إلى النص فحسب ْ
ّ
تقميد تاريخي لمتفسيرات والتقسيمات النقدية لعمؿ أدبي ما))٘.

لقد أراد ياوس أف يجمع بيف األثر الجمالي لمقراءة ومجموع القراءات عبر سمسمة

تاريخية ،فمعمو لـ يستطع أف ينخمع مف قيود النظرية الماركسية بسبب تطبيقو مفيوـ الجدلية

فإف العبلقة بيف األثر والقاريء ىي عبلقة ذات طابع مزدوج ،استطيقي وتأريخي،
التاريخية (( َّ

فاالستقباؿ الذي يخص بو األثر مف طرؼ أوؿ قرائو يتضمف سمفا حكـ قيمة استطيقي يسند

بالرجوع إلى آثار قُرأت سابقا ،وىذا األثر يمكنو فيما بعد أف يتسع وأف ينمو مف جيؿ إلى جيؿ

يكوف عبر التأريخ (سمسمة مف التمقيات) ىي التي تحسـ في االىمية التاريخية لؤلثر
وأف ّ
وتعيف مقامو ضمف التراتبية االستطيقية)) ،ٙفالمشكمة التي طرحيا ياوس ليست ىي العبلقة بيف
ّ

بؿ النص مع مجموع القراء ضمف زمف تأريخي ،إف استجابة القاري أو
النص والقاريء المعيف ْ
بؿ ينشأ
لف تكوف بفيـ العمؿ األدبي والكشؼ غموضو عند القاريء ْ
جمالية النص عند ياوس ْ
مف سمة تنوع االستجابات المتتالية المبنية عمى استجابات سابقة بااليجاب أو السمب.
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وبتوضيح أسيؿ نقوؿ :إف القاريء حيف ينتج تأويبل لمنص يتبعو قاريء آخر يبني عمى

نتاج األوؿ أو يقوـ بنقده ثـ يأتي قاريء آخر فيبني عمى ماأنتجو الثاني أو ينقده وىكذا ،فبتراكـ

عندنا مجموعة كبيرة مف التفسيرات واالحتماالت ،فيي حركة تشبو الديالكتيكية الفكرية التي
جاءت بيا الماركسية ،ويمكف أف نفيـ ىذا عند ياوس حيف نعمـ أنو نشأ في المانيا الغربية التي

فإف الكاتب يكتب
كانت قريبة جدا مف المذىب الماركسي فكريا وأدبيا ،وعمى وفؽ نظر ياوس َّ

النصعمى أثر نموذج سابؽ سواء كاف بالبناء عميو أو الرد والتفنيد ،والناقد ينقد النص ويقومو،
ومؤرخ األدب يضع النص في تسمسمو التأريخي ويضعو في دائرة الغرض الذي كتب فيو ،فتكوف

ومؤرخ األدب) قراء لذلؾ النص ،ثـ إنيـ
قراءتو لو تأريخية ،فيكوف ىؤالء الثبلثة (الكاتب والناقد
ّ
بقراءتيـ النص فإنيـ ينتجوف قراءة أخرى وىكذا ،وقد ذكر ياوس ىذه المسألة حيف قاؿ ((وألنو

يقوـ منشورات جديدة أو الكاتب الذي يصمـ أثره بالنظر إلى النموذج الموجب
حتى الناقد الذي ّ
أو السالب ألثر سابؽ أو مؤرخ األدب الذي يعيد تنزيؿ األثر في الزماف والتقميد الذي ينتمي اليو
والذي يؤولو تأريخيا ،كؿ ىؤالء جميعا ىـ أيضا وقبؿ كؿ شيء قراء ،وذلؾ قبؿ اف يقيموا عبلقة

تف ّكر تصير ىي بدورىا عبلقة منتجة)) ،ٚفما يقوـ بو جميور القراء ىو رد فعؿ متسمسؿ في
نطاؽ تأريخي ،وخبلصة األمر في مفيوـ نظرية االستقباؿ عند ياوس أنو (( يجب معاممة األدب

لمنص
األوؿ
كإجراءات جدلية لئلنتاج واالستقباؿ)) ٛأي في ضمف متوالية زمنية؛ َّ
ّ
ألف القاريء ّ
سيؤثّر نقده (تأويمو) عمى سمسمة االستقباؿ مف جيؿ إلى جيؿ ،ويكوف تأويمو بمثابة دليؿ عمى
قيمة النص الجمالية.

أف تكوف واضح ًة غير مبيمة جامعة
ٕ -أفؽ التوقعاتَّ :
إف األصؿ في وضع المصطمحات ْ
لمعاني ما وضعت لو ،بيد أف بعض الباحثيف رأى أف ياوس استعمؿ مصطمح (أفؽ) (( بشكؿ

غامض جداً حيث يمكف أف يتضمف أو يستبعد أي معنى سابؽ لمكممة)) ،ٜوال َّ
بد مف االشارة إلى
أف ياوس استعمؿ مصطمحات عدة لمداللة عمى المعنى نفسو فقد استعمؿ أفؽ التوقع وأفؽ خبرة

الحياة وأفؽ البناء والتغير األفقي واألفؽ المادي لمحاالت ،ويرى روبرت سي ىوؿ أف ياوس

أف (أفؽ التوقعات) استعممو
اعتمد عمى (( بديية القاريء لفيـ اصطبلحو الرئيسي))ٓٔ ،ونرى َّ

ياوس لمداللة عمى المسافة التي في ذىف المتمقي التي تقع فييا المحتمبلت الناشئة عف تأويؿ

النص ،أي المسافة الذىنية التي تحدد دائرة االحتماالت ،والذي حممنا عمى ىذا التأويؿ مااصطمح

عميو ياوس بػ (المسافة الجمالية) وىي الناتجة عف تصادـ أفؽ توقع القاريء مع أفؽ النصٔٔ،

فإذا خالؼ النص أفؽ توقع القاريء فبل َّ
بد أف يغير القاريء أفؽ توقعو ليتطابؽ مع النص ،وىو

ماأسماه ياوس بػ (التغير في األفؽ) ،وىذا التغير في األفؽ ىو الذي يحدث التجربة الجماليةٕٔ،
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ويمحظ ىنا أف عممية تشكيؿ أفؽ التوقع متبادلة بيف القاريء والنص ،فالنص ىو الذي يغير أفؽ

توقع القاريء حيف اليتطابؽ النص مع توقع القاريء.فكمما زادت المسافة التي يحتمميا النص

مف تأويبلت برزت جماليات التمقي ،والتغير في المسافة التي يحمميا النص مف تأويؿ (ويسمى

التغير في االفؽ) يحصؿ بسبب ماتوفره التجربة التأويمية السابقة ،وىذا التغير في األفؽ ال َّ
بد
منو الستقباؿ النص الجديد واال كانت العممية التأويمية –في نظر ياوس– محض ليو بسيط،
يقوؿ ياوس ((وحينما تنقص المسافة -مسافة التأويؿ واالحتماالت المتعددة -ولف يكوف الوعي

المتمقي مجب ارً عمى إعادة التوجو نحو أفؽ تجربة غير معروفة بعد يقترب األثر حينيا مف مجاؿ
أف جمالية التمقي ترتفع
إف ياوس يرى َّ
الفف (المطبخي) أي مف مجاؿ الميو البسيط)) ٖٔ ،أي َّ

حيف تزداد مساحة التوقعات المحتممة بسبب اآلثار السابقة التي تمقح البلحقة سمباً أو ايجاباً
اي سواء أكاف بالرفض أو باالستحساف مثبل ،فمساحة (أفؽ) التوقعات تنشأ مف قراءات

سابقة ومعايير أخرى لتنتج احتماال جديدا ،واذا نقصت مسافة االحتماؿ وقمّت بسبب تمقي تجربة

عد المتمقي
أدبية لـ يكتب ليا التأويؿ فإ َّف األثر األدبي سيكوف مف قبيؿ الميو لممتمقي الذي ُي ّ
األوؿ لذلؾ األثر.

وال َّ
بد مف اإلشارة إلى أف ياوس كاف يركز عمى وعي المتمقي قبؿ تفاعمو مع النص-اي

قبؿ عممية التأويؿ -وحيف التفاعؿ مع النص –أي حيف التأويؿ -وبعده ،فأما تفاعؿ المتمقي مع

النص قبؿ تمقيو فقد أشار اليو حيف تكمـ عف (أفؽ االنتظار) الذي يوصؼ بو المتمقي ،إذ قاؿ

(( واذا أسمينا فرقاً استطيقياً أي الفرؽ الجمالي المسافة الفاصمة بيف أفؽ االنتظار الموجود

سمفاً واألثر الجديد الذي يمكف لتمقيو أف ينتج تغي ارً في األفؽ وذلؾ في التجاه المعاكس لتجارب
مألوفة.....ىذا الفرؽ االستطيقي يمكف أف يكوف معيا ارً لمتحميؿ التأريخي)) ٗٔ.

بأف يكوف القاريء
أف يكوف مقارباً
لمنص ْ
فإما ْ
ّ
وأفؽ االنتظار عند ياوس لو ثبلث حاالتّ :
بأف يكوف
أف يكوف مخيبا لآلماؿ ْ
عارفا بمدلوالت النص ولـ يغير النص عنده أي شيء ،وا ّما ْ

يكوف مناقضا تماما لما وقع في ذىف المتمقي باف
أف
النص حامبلً دالالت جديدة طريفة ،وا ّما ْ
َ
يكوف القاريء لو موقؼ الرفض مما يحممو النص٘ٔ ،وال َّ
بد مف االشارة إلى أف ياوس بقي مرك ازً
عمى التاريخ في بحث عبلقة التفاعؿ بيف النص والقاريء ،بيد أف افؽ التوقعات

تضاءؿ

بؿ إف ياوس نفسو حصؿ عنده تحوؿ رئيسي في
استعمالو في السبعينات مف القرف الماضي ْ
موقفو مف جماليات التمقي (( وذلؾ منذ بداية ٕ ٜٔٚفي المنشور (اعتذار صغير لمخبرة
الجمالية) حيث لوحظ في ىذا العمؿ الصغير أف أفؽ التوقعات وتأثير الشكبلنييف الروس قد

تضاءؿ دورىما)) .ٔٙفقد حاوؿ ياوس أف يعيد إنشاء نظرية األدب واألثر االدبي بالتركيز عمى
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النص والقاريء مف خبلؿ محوريف ىما تفعيؿ دور تأريخ االدب في عممية التمقي وأفؽ التوقعات

التي يحمميا المتمقي في العممية التأويمية ،وخبلصةاألمر نستطيع أف نقوؿ إف ياوس ركز عمى

العممية التأويمية بمجموعيا الزمني بعممية ديالكتيكية جدلية ،وكانت آلرائو األثر في فولفغانغ

آيزر.

عد آيزرأىـ منظر لػ (نظرية جماليات التمقي أو نظرية التمقي أو
ٕ -فولفغانغ آيزرُ :ي ّ
بؿ عد آيزر عند جميور قراء األنجمو أمريكية الدليؿ الموجو لنظرية
نظرية التأثير واالتصاؿ) ْ

التمقي ،ٔٚوقد انتفع آيزر كثي ارً مف نظريات فكرية ولغوية مختمفة ،فمـ يكف عممو نابعاً مف فراغ
بؿ أفاد كثي ارً مف نظرية فعؿ المغة وعمـ النفس والمنطؽ ونظرية السرد ونظرية التواصؿ ،ٔٛوقد
ْ
خالؼ آيزر ياوس في المعالجة المغوية لنظرية التمقي ،فقد اىتـ ياوس بالتاريخ االدبي عند تمقي

النص بينما نظر آيزر إلى النص بطريقة تفسير مختمفة.ٜٔ

لقد بنى آيزر معطياتو في بناء ىذه النظرية عمى ثبلثة محاور ،وىي:

ٔ-العمؿ األدبي بيف قطبية النص وقطبية القاريء :يرى آيزر أف العمؿ األدبي لو قطباف

((يمكف تسميتيما بالقطب الفني  ARTISTICوالقطب الجمالي " AESTHETIفالقطب الفني ىو
نص المؤلؼ والقطب الجمالي ىو التحقؽ الذي ينجزه القاريء))ٕٓ ،فالعمؿ األدبي ىو الذي

يحقؽ الجمالية ،ولكف العمؿ األدبي عند آيزر  -ليس ىو النص كما انو ليس ىو قاريء النص

بؿ ((يجب أف يقع في مكاف ما بيف االثنيف)) ٕٔ ،فالعبلقة بيف النص والقاريء –عند آيزر –
ْ

بؿ ىي عممية تفاعمية بيف النص
ال تسمؾ طريقا واحدا بأف يكوف مف النص إلى القاريء ْ
بؿ ىي أمر معنوي ،وليذا استصعب
والقاريء ،وىذه العبلقة التفاعمية ليست شيئا محسوسا ْ
آيزر أف يعرؼ العمؿ األدبي الذي ىو نتاج التفاعؿ بيف النص والقاريء فػ((إنو مف الصعب

...فإف الشريكيف في عممية التواصؿ –أي النص والقاريء -أسيؿ تحميبلً مف
َّ
وصؼ ىذا التفاعؿ

الحدث الذي يقع بينيما))ٕٕ ،فالعمؿ األدبي ينجز حيف يق أر القاريء النص ويتفاعؿ معو عبر

تأويبلت يحتمميا النص ،والتأويؿ في نظر آيزر ىو ((الذي يمثؿ العممية الكمية لمتفاعؿ))ٖٕ،

وىذا التأويؿ يتنوع ويتعدد النو اليوجد إطار مرجعي منضبط يحكـ عبلقة القاريء بالنص،

فإف ىذا التنوع سيكوف مثم ارًلعممية التواصؿ.
وبالتالي َّ

لقد خالؼ آيزر االتجاىات النقدية السائدة في عصره مثؿ االتجاه البنيوي والسيمولوجي

واالجتماعي عمى اعتبار أف العبلقة التي تسير العممية التواصمية ((ىي عبلقة تبادلية تسير
فييا القراءة في اتجاىيف متبادليف مف النص إلى القاريء ومف القاريء إلى النص ،فبقدر مايقدـ

النص لمقاريء يضفي القاريء عمى النص أبعاداً جديدة قد اليكوف ليا وجود في النص ،وبذلؾ
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يصح القوؿ بأف النص أثّر بالقاريء وتأثر بو عمى حد سواء))ٕٗ ،إف العمؿ األدبي في نظر آيزر

بؿ مف خبلؿ مراحؿ متتابعة بالقراءة وعف طريؽ ماسماه بػ (وجية
اليمكف أف يدرؾ دفعة واحدة ْ

النظر الجوالة)ٕ٘ ،إف وجية النظر الجوالة التي تكمـ عنيا آيزر ىي في الحقيقة العممية التأويمية
فإف تأويؿ النص اليتـ في مرحمة واحدة عند قراءة
التي يقوـ بيا المتمقي حيف قراءتو النصَّ ،

بؿ كؿ مرحمة مف تمظيرات النص حيف تُمؤل فإنيا تسمـ نفسيا إلى المرحمة األخرى ،وىكذا
النص ْ
يتنقؿ التأويؿ مف مرحمة إلى التي تمييا ،فعممية التأويؿ عند آيزر ىي عممية مترابطة متعالقة
متماسكة ،واليصح أف نصؼ مرحمة واحدة مف مراحؿ التأويؿ بأنيا تماـ العمؿ األدبي ،فتوصؼ

بؿ ىي ٌّ
كؿ اليتجزأ ،ويمكف تمثيؿ ىذا األمر
بالجمالية ،ألف عممية القراءة ال
يصح تفكيكيا ْ
ّ
يصح أف تكتمؿ بالنظر إلى
فإف عممية فيمؾ الشجرة باعتبارىا كبلً ال
بالشجرة مع أجزائياَّ ،
ّ

يصح أف تحمؿ الشجرة عمى
الساؽ فقط وال بالنظر إلى األغصاف أو الجذع أو الثمرة ،فإنو ال
ّ
ألف األجزاء كمّيا تمثؿ الشجرة ،فك ّؿ مرحمة مف
أجزائيا فبل نقوؿ الساؽ شجرة وال الثمرة شجرةَّ ،
مراحؿ القراءة تمثّؿ تمظي ارً مف مظاىر موضوع النص و ((بالتالي اليمكف لمموضوع الجمالي أف

مطابقاً مع أي واحد مف تمظي ارتو أثناء مدة القراءة ،ويستمزـ النقص الموجود في كؿ
يكوف
َ
تمظير عمى حدة وجود بعض التراكيب التي تعمؿ بدورىا عمى نقؿ النص إلى وعي القاريء ،ومع

بؿ تتواصؿ مف خبلؿ كؿ
ذلؾ َّ
فإف عممية التركيب -ويقصد بيا اجراءات التأويؿ -ليست متقطعة ْ
مرحمة مف مراحؿ وجية النظر الجوالة)) ،ٕٙووجية النظر الجوالة ىي عممية تأويمية يقوـ بيا

بؿ ىي متحركة مع النص كمو بعممية تبادلية مف
المتمقي ،كما أف العممية التأويمية غير ثابتة ْ
النص إلى القاريء ومف القاريء إلى النص ،فالعمؿ األدبي في دينامية حركية متبادلة بيف

قطبيو ،فالنص يعطي القاريء (المؤوؿ) ببنيتو وتراكيبو والقاريء (المؤوؿ) يعطي النص بما
يممكو مف معايير ومرجعيات تعينو عمى التفاعؿ مع النص وتطبيؽ اجراءات التأويؿ عميو.وبيذا

يتضح أىمية العبلقة (النسبة) بيف النص والقاريء ،فالعبلقة (النسبة) ،في حيف ىي البؤرة

بؿ
المركزية وىي التي تظير جمالية النص ولكف ىذا ((الينفي األىمية الحيوية لكؿ مف القطبيفْ ،
كؿ مافي االمر أننا إذا اىممنا العبلقة بينيما سنكوف قد أىممنا العمؿ الفعمي كذلؾ))  ،ٕٚويقصد

بالعمؿ الفعمي العمؿ التأويمي نفسو.

ٕ -القاريء الضمني :مف أجؿ تفعيؿ العبلقة بيف قطبي العمؿ االدبي وتفعيؿ العممية

التأويمية تكمـ آيزر عف القاريء الضمني ،وقد أثار ىذا المصطمح كثي ارً مف النقّاد في وصفو أو
التعبير عف مرادفاتو ،وال َّ
بد أف نبيف أف آيزر جاء بيذا المصطمح ليكوف رداً (( عمى مفيوـ
واياف بوث عف المؤلؼ الضمني والذي ظير في كتاب (ببلغة الخياؿ ) عاـ ٔ ،ٕٛ ))ٜٔٙلقد
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نظر آيزر إلى القاريء الضمني عمى اعتبار أف المؤلؼ (المتكمـ) يستبطف قارئا ضمنياً لنصو
قبؿ ترتيب المعنى في ذىنو وقبؿ إنجاز الكبلـ ،كما أف القاريء نفسو يشعر أف المؤلؼ (المتكمـ)

استبطف قارئاً وذلؾ حيف يقوـ القاريء بإجراءات القراءة والتحقؽ بيا ،يقوؿ آيزر عف ىذا

المصطمح (( إف ىذا االصطبلح يوجد قبؿ بناء المعنى الضمني في النص وقبؿ إحساس القاريء
بيذا التضميف عبر إجراءات القراءة)) .ٕٜ

لف تكوف إال إذا وجد القاريء
الفعالة التي
َّ
تؤسس لمعمؿ األدبي الجمالي ْ
ّ
إف القراءة ّ
الضمني االفتراضي الذي يعيد بناء النص واعادة صياغتو بما يمتمكو مف مقومات التأويؿ

سد الفجوات والثغرات والمبيمات ،والقاريء الضمني –في نظرية
ومايفرضو النص عميو مف ّ
التمقي(( -ليس لو وجود في الواقع وانما ىو قاريء ضمني يخمؽ ساعة قراءة العمؿ الفني
الخيالي ،ومف ثـ فيو قاريء لو قدرات خيالية شأنو شأف النص ،وىو اليرتبط مثمو –أي مثؿ

بؿ يوجو قدراتو الخيالية لمتحرؾ مع النص باحثاً عف
النص -بشكؿ مف أشكاؿ الواقع المحدد ْ
بنائو ومركز القوى فيو وتوازنو وواضعاً يده عمى الفراغات الجدلية فيو ،فيممؤىا باستجابات
االثارة الجمالية التي تحدث لو))ٖٓ ،وال َّ
شؾ أف تحديد معنى القاريء الضمني يشكؿ اشكالية

فإف آيزر نفسو لـ يعرفو تعريفا دقيقاً ،وأكثر ماذكره في تعريفو ىوقولو (( نقوؿ إف
اصطبلحيةَّ ،
مفيوـ القاريء الضمني ىو نموذج متعاؿ يجعؿ مف الممكف وصؼ التأثيرات المبنينة لمنصوص

األدبية ويعيف دور القاريء الذي يمكف تعريفو مف خبلؿ البنية النصية واألفعاؿ المبنينة))

ٖٔ

،

ِ
يرتض المصطمحات التي ذكرىا
ألف آيزر أوالً لـ
فقد اكتفى بوصؼ وظيفتو وكيفية عممو؛ َّ

المخبر،
الدارسوف قبمو مثؿ (القاريء الحقيقي ،القاريء المثالي ،القاريء األعمى ،القاريء
َ
القاريء المقصود) النيـ مستخمصوف مف مجموعة معينة مف القراء الحقيقييف الذيف ليـ وجود
فعمي ،فأراد آيزر أف يطمؽ (القاريء) مف أي قيد ألف القيود التي وضعت لمقاريء ممف سبقو ((

تقوض حتماً قابمية التطبيؽ العامة لمنظريات التي ترتبط بيا))ٕٖ ،فأراد أف يضع المصطمح دوف
ِّ
تقييد لطبيعتو التأويمية مف حيث كونو مثالياً أو حقيقيا أو مقصودا مف قبؿ المؤلؼ مثبل،

فالقاريء الضمني مرتبط بالنص ببنيتو ومرتبط بالنص مف حيث فعمو التأويمي ،وليذا اليمكف

مطابقتو مع أي قاريء حقيقيٖٖ ،ويتضح مف ىذا أف تقييد القاريء بالضمني -عند آيزر– ىو

تقييد شكمي وليس تقييداً وظيفياً ،فإنو أراد القاريء المطمؽ عف أي قيد وانما وصفو بالضمني

باعتبار أف الضمني ىو وصؼ كاشؼ لو وليس وصفاً مقيداً ،وليذا اىتـ آيزر كثي ارً ببياف
وظيفتو وطريقة إجراءاتو التاويمية ،وأما مف جاء بعده فقد أطمقوا مصطمحات كثيرة عميو ،منو

القاريء االنموذجي والقاريء المثالي والقاريء المعارض والقاريءالمقاوـ والقاريء الحقيقيٖٗ،
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وكثرة المصطمحات تدؿ عمى وجود اشكالية عندىـ في تحديد المفيوـ ولكف كؿ واحد منيـ وضع

مصطمحو عمى وفؽ الوظيفة التي ارتأى أف يقوـ بيا القاريء الضمني.

أف القاريء الضمني الذي يقصده آيزر ىو الذي استبطنو المؤلؼ (المتكمـ) بحيث
ونرى َّ

يظف أو يعمـ أنو إذا وصؿ اليو النص فإنو سيقيمو عمى أعمى درجات الفيـ والمعرفة ،ولـ يشأ

آيزر اف يكوف قارئو مشا ارً اليو في الواقع الخارجي ليمثؿ القاريء الفعمي ،ألف نظرات المؤلفيف
(المتكمميف) إلى القراء متباينة ،فمو نظر إلى قاريء حقيقي موجود في الخارج (قاريء فعمي)

يوجو اليو النقد عمى اعتبار ضعؼ القراءة عنده أو عدـ استكمالو أدوات القراءة والتأويؿ أو
فقد َ
وجو
أف تكوف مسممات ومرجعيات القاريء الفعمي الفكرية والثقافية مخالفة لمقاصد النص ،،فإذا ِّ
فإف دالالت النص ستضعؼ تأثيراتو المستمرة ألنو سيوجو إلى واحد معيف ،ويمكف أف
النص اليو َّ

قسـ القراء إلى فئتيف رئيستيف ،إذ قاؿ ((
نممح ىذا التحميؿ في ضمف كبلـ آيزر نفسو حيف ّ
فيناؾ في المقاـ االوؿ القاريء الحقيقي الذي نعرفو مف خبلؿ ردود أفعالو الموثقة ،وىناؾ في
المقاـ الثاني القاريء االفتراضي وىو الذي يمكف أف تسقط عميو كؿ تحيينات النص

الممكنة))ٖ٘ ،وال ب َّد مف االشارة إلى أنو التحقؽ لمقاريء الضمني إال في ضمف مجموع القراء
الفعمييف غير المحدديف وغيرالمقدريف بزمف ،ألف القاريء الضمني ىومثؿ الكمي المنطقي ال
وجود لو اال في جزئياتو ،ولكف آيزر استشعر ىذا النوع (القاريء الضمني) مف أجؿ استمرارية

النشاط التفاعمي مع النص.

ٖ -الفجوات :لقد ركز آيزر عمى محور آخر في عممية التمقي وىو ماسماه بػ (الفجوات)،

وقيؿ إنو استقى ىذا المفيوـ مف مصطمح (بقع اإلبياـ ) لدى إنجاردف ،ٖٙوعمى كؿ حاؿ فقد

جعؿ آيزرعممية التفاعؿ بيف النص والقاريء قائمة عمى مؿء ىذه الفجوات ،فالفجوات تؤدي ((

أف آيزر وضع ىذا
وظيفة محور تدور حولو عبلقة النص – القاريء برمتيا)) ،ٖٚونرى َّ
المصطمح ليدؿ عمى عماد عممية التمقي القائمة عمى اإلثارة والجماؿ واستنطاؽ المعاني ومف ثـ

التواصؿ المساني ،فإنو ((حيف يردـ الفجوات يبدأ التواصؿ)) ،ٖٛوال َّ
شؾ أف عممية ردـ الفجوات

ىي القياـ بإجراءات التأويؿ التي تبدأ مف المظير والمصرح بو في النص ليوصؿ إلى المخفي
والمممح اليو ،فالمصرح بو في النص يدؿ عمى المممح اليو ،كما في الكنايات التي تدؿ بألفاظيا

(بممزوميا) عمى معاف غير مذكورة (الزميا) أو يدؿ المفظ المذكور في النص عمى مواقع

الحذؼ وىكذا ،فداللة المظير عمى المخفي في النص يستحث القاريء عمى تخيؿ الوضع

المتكامؿ ليسقط المخفي عمى النص فيتحقؽ بذلؾ ترابط النص وتبلحمو ،أي بربط المخفيات -

التي سماىا آيزر المخططات-بالمظيرات مف البنى والتراكيب الممفوظة -التي سماىا آيزر
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بالمنظورات -وحيف ترتبط المخفيات بالمظيرات تختفي الفراغات فتتـ عممية التواصؿ بربط

البلمنظور بالمنظور ،ٖٜإف مؿء الفجوات التي تكمـ عمييا آيزر ىي عممية تأويمية بحتة يقوـ بيا
القاريء (المؤوؿ) ،فالفراغات ((التي أشار الييا آيزر تبرز دور القاريء  ....وتتصؿ بالبلمتوقع

فإف
مف خبلؿ تشكيميا عف طريؽ الحيؿ األسموبية التي يعمد الييا المبدع))ٓٗ ،وخبلصة األمر َّ

الذي ينتج النص األدبي –عند آيزر -ىو القاريء الضمني عف طريؽ مؿء الفجوات إذ تؤدي
ىذه الفجوات عف طريؽ ممئيا وظيفة تفعيؿ العبلقة بيف القاريء والنص ،وىذا الفعؿ مف القاريء

الضمني يحقؽ العمؿ األدبي المبدع الجمالي عف طريؽ اإلثارة المتحققة مف داللة المظير عمى

المخفي في النص.

المطمب الثاني:

تأويؿ النص بيف المتكمـ والمتمقي

إذا كانت النظريات المغوية واألدبية بؿ المسانية عموما قد أولت التأويؿ عناية واىتماما،

فإف عمماء العربية قد اىتموا بالتأويؿ منذ بدايات التأليؼ األولى ،فالتأويؿ قبؿ كؿ شيء ىو مف
َّ
طبائع اإلنساف العاقؿ ،ولكي نفيـ عبلقة التأويؿ بالمتكمـ والمتمقي ،وىؿ ىو وصؼ لممتكمـ أـ

لممتمقي فبل َّ
ألت
وقدره...ويقاؿ ّ
لو:دبره ّ
تأو ّ
((أوؿ الكبلـ ّ
بد أف نفيـ معنى التأويؿ ،فيو لغ ًة مف ّ
الشيء اؤولو اذا جمعتو وأصمحتو ،فكأف التأويؿ جمع معاني ألفاظ أشكمت بمفظ واضح الإشكاؿ
فيو ،وقاؿ بعض العرب ّأوؿ اهلل عميؾ أمرؾ أي جمعو))ٔٗ ،فالتأويؿ ىو التدبر المقتضي تأمبل
في النص غير الظاىر معناه ،والتأويؿ ىو جمع لممعاني الممكنة التي يحتمميا النص ،ويجتمع
مف ىذيف المعنييف أف يكوف التأويؿ ىو التدبر والتأمؿ في النص لتجتمع المعاني الممكنة التي

يحتمميا النص ،وبالنظر إلى كتب معاني القرآف وكتب النحو المتقدمة يتضح أف استعماؿ

التأويؿ كاف في معنييف:
ٔ-
ٕ-

بياف معنى النص وتفسيره

ٕٗ

بياف التقدير النحوي عمى وفؽ مقتضى العامؿٖٗ.

وأما التأويؿ في اصطبلح النحاة المتأخريف –بعد القرف الخامس اليجري -فقد ارتبط

بالقاعدة النحوية والعامؿ النحوي ،فما خالؼ القاعدة النحوية أو اقتضاه العامؿ النحوي فيو

الجادة عمى شيء ثـ جاء
تأويؿ ،فقد قاؿ أبو حياف األندلسي (( الػتأويؿ اليكوف إال اذا كانت
ّ
الجادة فيتأوؿ ،أما اذا كاف لغة طائفة مف العرب لـ تتكمـ إال بيا فبل تأوؿ ،وأما أبو
شيء يخالؼ
ّ

الطيب إال المس ُؾ) )) ٗٗ ،أي تأويؿ أبو عمي (ليس
عمي –الفارسي -فتأوؿ قوليـ (ليس
ُ
الطيب اال المسؾ) عمى اف في ليس ضمير الشأف٘ٗ ،وىذا التعريؼ لمتأويؿ عمى مقتضى عمـ
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بؿ ىو جزء مما نقصده ألف التأويؿ الذي نتكمـ عنو يبدأ مف
النحو خاصة وليس شأننا فيو فقط ْ
المعنى المغوي الذي ىو التدبر في النص لموصوؿ إلى قصد المتكمـ ومقتضيات المواضعات

المغوية.

ألف المتكمـ
والتأويؿ اليمكف وصؼ المتمقي وحده بو وا ْف كاف الظاىر أنو يحمؿ عميو فقط؛ َّ
إ ّنما يرسؿ الكبلـ إلى المتمقي ليفيمو المتمقي فتتـ عممية التواصؿ المغوي ،وا ْف لـ يصؿ الكبلـ
إلى متم ٍ
التتـ.
ؽ أصبل َّ
فإف عممية التواصؿ المغوي الذي وجدت المغات ألجمو ّ
أف التأويؿ يقوـ بو المتكمـ قبؿ المتمقي ،فيو وصؼ ليما ولكف التأويؿ يبدأ مف
ونرى َّ

المتكمـ أوالً ،ولمتدليؿ عمى ىذا نذكر ماياتي:

ظف أنو سيمبس عمى المتمقي أو يوقعو في الوىـ فبل َّ
بد مف
ٔ-ذكر النحاة أف المتكمـ إذا ّ
اتخاذ اجراءات في كبلمو تقي مف المبس أو الوىـ ،والمغة العربية كما ىو الحاؿ في المغات

ألف المغة الممبسة التصمح
األخرى (( تنظر إلى أمف المبس باعتباره غاية اليمكف التفريط فيياّ ،
واسطة لبلفياـ والفيـ)) ،ٗٙفيقوـ المتكمـ بنصب القرائف ليدفع الوىـ عف المتمقي فيتضح المعنى
عنده ،فوعي المتكمـ بحاؿ المتمقي ىو الذي يوجب عميو نصب القرينة ،وىذا الوعي ىو عممية

تأويمية يقوـ بيا المتكمـ قبؿ إنجاز الكبلـ و إصداره ،أي حيف يرتب معاني الكبلـ في ذىنو ،ومف

أمثمة ماذكره النحاة مف وجوب نصب المتكمـ القرائف في كبلمو ماقالو ابف مالؾ:
ُض ِم َر الفاعؿ غير منحصر
س ُح ِذر
أ ّخر
َ
المفعوؿ ْ
أو أ ْ
إف لَ ْب ٌ
فيجب تقديـ الفاعؿ وتأخير المفعوؿ إذا ظف المتكمـ التباس الفاعؿ بالمفعوؿ عند المتمقي

أكرـ صديقي
تبيف أحدىما مف اآلخركقولنا
بأف لـ ينصب المتكمـ قرينة ّ
َ
(ضرب موسى عيسى أو َ
أخي) ،وأما إذا نصب المتكمـ القرينة فيجوز تقديـ المفعوؿ ىنا ألمف المبس كما في قولنا

تبيف أف القرينة قد تكوف لفظية كما في ضربت
(ضرب ْت موسى سممى أو أكؿ الكمثرى أخي) ،وقد ّ
َ
موسى سممى لوجود تاء التأنيث مع الفعؿ وقد تكوف معنوية كما في المثاؿ الثاني.ٗٚ
أف يذكر المتكمـ صمة الموصوؿ مقترنة بالموصوؿ؛
ومف ذلؾ ماذكره النحاة مف وجوب ْ
ألف االسـ الموصوؿ ىو اسـ مبيـ واف كاف مف المعارؼ بمعنى أنو اليتعيف معناه إال بصمتو،
ّ
ٗٛ
إف الصمة قرينة معينة لبلسـ الموصوؿ بشرط
فالصمة ىي التي تعيف االسـ الموصوؿ  ،وقيؿ َّ
فإف لـ يفيـ المتمقي الصمة فبل تعريؼ
انحصار مضموف الصمة فيما أشير اليو بيذه النسبةَّ ،ٜٗ
بأف الصمة ىي التي تعينو أو نقوؿ الينكشؼ االسـ الموصوؿ عند
لبلسـ الموصوؿ عمى القوؿ َّ

بأف الصمة قرينة عمى تعريؼ االسـ الموصوؿ ،فمو قاؿ المتكمـ (رأيت الذي)
المتمقي عمى القوؿ َّ
ولـ يذكر صمة فإنو سيوىـ عمى المتمقي لصحة حمؿ (الذي) عمى كؿ مفرد مذكر بأف يكوف
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فإف المتكمـ يذكر الصمة-
عمى البدؿ ال عمى االستغراؽ كما ىو معموـ مف صيغة الذي ،وليذا َّ

التي يجب أف تكوف معيودة عند المخاطبٓ٘ -ليوضح معنى االسـ الموصوؿ ويزيؿ إبيامو،
فالمتكمـ يعمـ أف االسـ الموصوؿ ينطبؽ عمى شيء معيف ألنو قد تصوره حيف رتب الكبلـ في

بؿ
ذىنو ولكف المتمقي اليستطيع أف يعينو ،فذكر المتكمـ صمة الموصوؿ ليس مف أجؿ نفسو ىو ْ
مف أجؿ أف يزيؿ االبياـ عف المتمقي ،فالمتكمـ ينشأ في ذىنو عممية تقدير تأويمي لمكبلـ قبؿ

إف ك ّؿ موضع تكمـ فيو النحاة في باب أمف المبس ىو عممية تأويمية
إنجازه.ونستطيع أف نقوؿ ّ
يقوـ بيا المتكمـ مف أجؿ المتمقي.
ٕ -تعريؼ الببلغة بأ ّنيا مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ مع فصاحتؤ٘ ،فالذي ي ِ
صدر
ُ
الكبلـ ال َّ
بد لو أ ْف يعتبر ما يناسب حاؿ المتمقيٕ٘ ،فالمتكمـ البميغ يرتب الكبلـ في ذىنو مراعيا
حاؿ المتمقي أوالمخاطب قبؿ إنجاز الكبلـ وحيف إنجازه أيضاً.

عرؼ عمماء الببلغة المجاز بأنو ((الكممة المستعممة في غير ماوضعت لو في
ّٖ -
اصطبلح التخاطب بو عمى وجو يصح مع قرينة عدـ إرادتو))ٖ٘ ،فالقرينة ينصبيا المتكمـ مف

أجؿ المتمقي ،أي إف المتكمـ يتصور في ذىنو متمقياً فيضع قرينة في كبلمو عند استعمالو

المتكمـ بالكذب ،ألف
المجاز لئبل يقع المتمقي في الوىـ فيظف الكبلـ حقيقة وحينئذ قد يصؼ
َ
الفاصؿ بيف الكذب والمجاز ىو القرينة التي ينصبيا المتكمـ ،وال َّ
بد لممجاز مف العبلقة التي
تربط المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بأف ينتقؿ الذىف مف األوؿ إلى الثاني كالمشابية في

االستعارة وكالسببية والمسببية في المجاز المرسؿٗ٘ ،وخير دليؿ عمى أف المتكمـ ىو الذي يقوـ

بعممية التأويؿ أوالً ماذكره عمماء الببلغة مف أف المتكمـ يجب أف يبلحظ العبلقة الرابطة بيف
المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ليصح استعماؿ المفظ ،قاؿ الدسوقي (( فبل بد مف العبلقة أي
مف مبلحظتيا ،فبل يكفي في المجاز وجودىا مف غير أف يعتبرىا المستعمؿ ويبلحظيا ،فالمصحح

الستعماؿ المفظ في غير ماوضع لو مبلحظتيا -أي مف قبؿ المتكمـ -ال مجرد وجودىا)) ٘٘ومف

المجازاالستعارة التي يتضح فييا تماما نصب القرينة مف المتكمـ ألجؿ المتمقي نحوقوؿ ابف

العميد

٘ٙ

ش ْم ِ
عمي ِم ْف نفسي
س
نفس ّ
قام ْت تُظمّمني ِم َف ال ّ
أعز َّ
ٌ
َ
الش ْم ِ
شمس تظمّمني ِم َف َّ
س
قام ْت تظمّمني و ِم ْف َع َج ٍب
ٌ
َ
والذي يجعؿ االستعارة تفارؽ الكذب والدعوى الباطمة ىو أمراف أحدىما مايقوـ بو المتمقي

مف عممية تأويؿ كبلـ المتكمـ بأف يحمؿ الكبلـ عمى االستعارة واآلخر ىو عممية نصب المتكمـ

القرينة لممتمقي ،٘ٚفاالستعارة مف أكثر المسائؿ وضوحاً في مشاركة المتكمـ والمتمقي في عممية
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تأويؿ الكبلـ.وفي ىذا يقوؿ الجرجاني (( االستعارة ضرب مف التشبيو  ....والتشبيو قياس))،٘ٛ
والقياس ىو نوع مف التأويؿ ،ولكف القياس الذي يقصده الجرجاني اليقصد بو القياس المنطقي

بؿ القياس المغوي القائـ عمى المواءمة والتأليؼ وبياف الصمة في المعاني المختمفة في الجنس

أو المتنافرة في المفيوـ.

فإف عممية تأويؿ الكبلـ عنده واضحة ظاىرة ،فك ّؿ كبلـ لو متم ٍ
ؽ تنجيزي أو
أما المتمقّي َّ
وّ
باإلمكاف العاـ ،ويقوـ المتمقي بعممية تأويؿ النص حيف وصولو اليو ،فالتأويؿ يتّصؼ بو المتكمـ

والمتمقّي معاً ،وتبدأ عممية التأويؿ بالمتكمـ منتيية بالمتمقي ،ولع ّؿ ىذا ماقصده آيزر بالقاريء
الضمني الذي يستبطنو المتكمـ.
المطمب الثالث:

مساحة التأويؿ

إف التأويؿ عممية فنية إبداعية منضبطة وليس متفمتاً مف دائرتو المطمقة ،والنص
َّ

حدد المغويوف العرب ىذا األمر،
والقاريء ىما المذاف يضبطاف مساحة العممية التأويمية ،وقد ّ
فأما القاريء َّ
إف لـ يمتمؾ االدوات المؤىمة لعممية
فإنو ْ
وضبطوه لكي اليكوف التأويؿ متفتاًّ ،
التأويؿ فبل يصح أف يقوـ بإجراءات أصبل كما سيتبيف ىذا مف المطمب الرابع إف شاء اهلل ،وأما

النص فإنو يحمؿ عدة مساحات لمتأويؿ وتتسع دائرة التأويؿ كمما استعمؿ المتكمـ (المؤلؼ)

غير المألوؼ مف الكبلـ ،فأصغر دائرة مف دوائر التأويؿ تمثؿ التأويؿ األولي بأف يفيـ معنى

النص بشرح معاني كمماتو ويعرؼ ترابط الكبلـ تركيبياً ،أي أف يعرؼ المعنى العاـ لمكبلـ ،كقولنا
فإف القاريء إذا عرؼ معنى (أسرى)
(أسرى النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ إلى بيت المقدس) َّ

ومعنى (النبي محمد) ومعنى (بيت المقدس) ثـ عرؼ أف (أسرى) فعؿ ماض و (النبي )

فاعؿ و (إلى بيت المقدس) جار ومجرور داؿ عمى المكاف فقد عرؼ المعنى األولي ،وىو

فإف أفاد النص لممخاطب حكـ
ماذكره عمماء عمـ المعاني حيف تكمموا عف أغراض الخبرَّ ،

مضموف الخبر فيسمى ىذا الحكـ فائدة الخبر ،ٜ٘فالمعنى األوؿ ىو ماسماه الببلغيوف فائدة
الخبر وىو الذي يدؿ عمى الخبر داللة مباشرة مف غير نظر إلى لوازمو ومعانيو األخرى ،ويمكف

أف نعد نصوص القوؿ الشارح عند المناطقة (التعريفات) والنصوص العممية البحتة مف ىذا

فإف تأويميا ىو فيـ مواضعاتيا المغوية (المعجمية) والتركيبية (النحوية) فقط ،واذا
القبيؿَّ ،
ة...فإف مساحة
َّ
تضمف النص تقديما أو تاخي ار أو حذفا أو زيادة أو تشبييا أو كناية أو استعار

التأويؿ ستتسع تباعاً ،وكمما كثرت االستعماالت الببلغية توسعت دائرة التأويؿ ،كما أنو كمما زادت
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يضيؽ دائرة التأويؿ
الكممات المعجمية الغريبة عمى
يوسع أو ِّ
ِّ
المؤوؿ احتاج إلى تفسيرىا ،والذي ّ
أمراف:
النص بما يتضمنو مف كممات استعممت عمى الحقيقة أو عمى المجاز ،فالنصوص
ٔ-
ّ
التي تحمؿ ألفاظا استعممت عمى الحقيقة التحتاج إلى مساحة واسعة في تأويميا ،وأما التي
فإف مساحة التأويؿ فييا تتسع وتزداد ،وبتعبير آخر نقوؿ:إف النصوص
استعمؿ فييا المجاز َّ

بؿ قد
التي يستعمؿ فييا ألفاظ دالة عمى أشياء مشاىدة التحتاج إلى مساحة واسعة مف التأويؿ ْ
تكوف في الدائرة األولى مف التاويؿ ،وليذا نرى الجرجاني قسـ االستعارات عمى ثبلثة أقساـ،

أف تعمـ في معنى التقسيـ ليا -أي لبلستعارة -أنيا
مبتدئا مف أقربيا إلى الحقيقة فقاؿ)) يجب ْ
أف يؤخذ الشبو مف األشياء المشاىدة والمدركة بالحواس عمى الجممة لممعاني
عمى أصوؿ:أحدىا ْ
المعقولة ،والثاني أف يؤخذ الشبو مف األشياء المحسوسة لمثميا إال أف الشبو مع ذلؾ عقمي،

ٓٙ
عد المتكمـ عف الحقيقة
أف يؤخذ الشبو مف المعقوؿ إلى المعقوؿ))  ،فكمما ابتُ ّ
واألصؿ الثالث ْ
واستعمؿ المعقوالت في الكبلـ احتاج المتمقي إلى كثير تأمؿ وفضؿ نظر ،وليذ وصؼ الجرجاني

المتمقي لمضرب الثالث مف أنواع االستعارة بأنو اليبصره إال ((ذوو األذىاف الصافية والعقوؿ
النافذة والطباع السميمة والنفوس المستعدة ألف تعي الحكمة وتعرؼ فصؿ الخطاب))ٔ ،ٙومف
ذلؾ التراكيب التي عدؿ بيا عف أصؿ وضعيا بتقديـ أو تأخير أو حذؼ أو زيادة وغير ذلؾ ،فكؿ

ىذا يؤثر في ضيؽ مساحة التأويؿ أو اتساعيا.

مر بنا نص الجرجاني المتقدـ حيف
ٕ-
ّ
المؤوؿ نفسو بما يمتمكو مف أدوات التأويؿ ،وقد ّ
بيف أنو اليدرؾ االستعارات العالية الشأف اال ذوو الذىاف الصافية. ...فالمؤوؿ إف كانت عدتو في

التأويؿ قميمة وبضاعتو مزجاة فإنو اليستطيع أف يقتنص المعاني كميا مف النص ولف تكوف

نفسو مستعدة لتقبؿ جمالية النص.وقد أشار آيزر إلى ميمة المؤوؿ ىنا ،فالوضوح والخفاء
المذيف يقرباف مساحة التأويؿ أو يبعدانيا كبلىما يعتمداف عمى ذاتية القاريء التي تتعامؿ مع

االصطبلحات الموجودة في النصٕ.ٙ

إف التأويؿ قد يكوف صحيحا وقد يكوف فاسدا كما ذكره
ولتوضيح ىذه المسألة أكثر نقوؿَّ :

الجرجاني حيف تكمـ عف التكمؼ في تأويؿ بعض األلفاظ في الشعرفقاؿ (( فإنو ربما خرج بؾ

إلى مايضر المعنى وينبو عنو طبع الشعر وقد يتعاطاه مف يخالو مف طباع التعمؽ فتجد مايفسد

ٖٙ
قسـ عمماء األصوؿ التأويؿ إلى صحيح وفاسد ،والصحيح ىو صرؼ
أكثر مما يصمح)) ْ ،
بؿ ّ
يصيره راجحاً ،وأما التأويؿ الفاسد فيو حمؿ
الكبلـ عف ظاىره إلى معنى يحتممو لوجود دليؿ
ّ

أف الفاصؿ بيف
ويتبيف انو ليس كذلؾٗ ،ٙونرى َّ
المفظ عمى المحتمؿ المرجوح لما يظف دليبل
ّ
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التأويؿ الصحيح والفاسد ىو امتبلؾ المؤوؿ مؤىبلت التأويؿ وأدواتو وعدـ التكمؼ في التأويؿ بأف

اليخرج المؤوؿ عف مساحة التأويؿ في النص الذي يتمقاه مع إقامة الدليؿ عمى الدعوى باعتبار

أف ترجيح أحد المعنييف عمى آخر ىو دعوى وال َّ
بد فييا مف دليؿ.

نعد محاولة ياوس لتقسيـ مساحات التوقّع والتي أسماىا أفؽ التوقعات داخمة
ويمكف أف ّ
فإف أفؽ (مساحة) االنتظار عند ياوس ليا ثبلث مراتب،
في ما أسميناه مساحة التأويؿَّ ،

وىي٘:ٙ

أف يكوف مقارباً لمنص بأف يكوف القاريء عارفا بمدلوالت النص ولـ يغير النص عنده
ْٔ -
أي شيء.
ّ
أف يكوف مخيبا لآلماؿ بأف يكوف النص حامبلً دالالت جديدة طريفة .
ْٕ -
أف يكوف مناقضا تماما لما وقع في ذىف المتمقي باف يكوف القاريء لو موقؼ الرفض
ْٖ -
مما يحممو النص.

ألف (المسافة الجمالية) عند ياوس
وكمما اتسعت مساحة التأويؿ برزت جمالية التمقي؛ َّ

ىي الناتجة عف تصادـ أفؽ توقع القاريء مع أفؽ النص ،ٙٙوتصادـ أفؽ توقع القاريء مع

أفؽ النص يفرضو استعماالت النص لممجاز والتشبييات التي تحتاج إلى تأمؿ لمعرفة وجو
الشبو واالستعارات والكنايات والتقديـ والتأخير والحذؼ والزيادة في الكبلـ وخروج األمر عف

أصؿ وضعو ومثمو النيي وغير ذلؾ مف االستعماالت الببلغية.ومما يشير إلى مفيوـ مساحة

التأويؿ وىو قريب منو ماذكرتو كرستيف بروؾ –روز في بحثيا (قارئية االنساف) إذ قسمت

النصوص إلى ثبلثة أقساـ ىي:ٙٚ

محددة بإفراط.
ٔ -النصوص التي تكوف فييا الشفرة ّ

محددة تحديداً أق ّؿ.
ٕ -النصوص التي تكوف فييا الشفرة ّ
محددة.
ٖ  -النصوص التي تكوف فييا الشفرة ال ّ

((إف ىذه المصطمحات ىي مصطمحات إجرائية)) ،ٙٛأي إجراءات تأويمية يقوـ
ثـ قالت ّ
بيا القاريء ،وتقصد بالنصوص المحددة شفراتيا بإفراط في القسـ األوؿ النصوص التي
تستعمؿ فييا الكممات والتراكيب دالة عمى أشياء واضحة عند القاريء ،في حيف تكوف وظيفة

القسـ المحدد تحديداً أقؿ ىي الغموض واخفاء الشيء ،ٜٙوالنص الذي تستعمؿ فيو الكممات
والتراكيب غير المألوفة والمجازية وىي التي عبر عنيا المحدثوف بالغامضة تكوف مساحة

التأويؿ فييا واسعة لكثرة االحتماالت وتعدد التأويبلت ،ويمحظ مدى تقارب كبلـ كرستيف بروؾ
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مع كبلـ الجرجاني حيف قسـ االستعارات عمى ثبلثة أقساـ عمى وفؽ وضوح االستعارة

وغموضيا.

وال َّ
شؾ أف السياؽ ىو الذي يفعؿ مساحة التأويؿ فيوسعيا أو يضيقيا ،وقد تكمـ

بؿ رأى
يكوف القراء المعنى) عف ىذا األمر بطريقة مقاربةْ ،
روبرت كروسماف في مقالو (ىؿ ّ
أنو (( ماداـ عدد السياقات الذىنية التي يمكف أف تترجـ الييا قصيدة (باوند) -شاعراستشيد

بو كروسماف-ىو عدد المحدود فكذلؾ يكوف عدد المعاني الممكنة لمقصيدة ىو نفسو
المحدود)) ٓ ،ٚوبيذا يتبيف أف التأويؿ لو مساحات متنوعة يعتمد وسعيا وضيقيا عمى

مايتضمنو النص وعمى مؤىبلت المؤوؿ ومايمتمكو مف أدوات ،وال َّ
بد مف اإلشارة إلى أف

بؿ منضبطة وليذا فقد يكوف كبلـ
مساحات التأويؿ واف كانت واسعة ولكنيا ليست متفمتة ْ
آيزر عف الحرية الشخصية في التأويؿ غير موفقة حيف قاؿ (( النص األدبي اليحدد بشكؿ
موضوعي مطالب حقيقية لقرائو ،إنو يتيح حرية يمكف لكؿ شخص أف يؤوؿ عبرىا بطريقتو

الخاصة))ٔ ،ٚوقد نؤوؿ كبلـ آيزر ليتفؽ مع ماذكره في (فعؿ القراءة) مف وجوبوجود شروط
معينة لفعؿ القراءة ،وىو ماذكرتو سوزاف روبيف سميماف أيضا حيف ناقشت كبلـ آيزر المتقدـ

فقالت ((وبأي حاؿ مف األحواؿ يعارض ىذا االستنتاج بأىمية العبارات الوفيرة األخرى التي

فإف
توحي بأف فعالية القاريء في مؿء الفجوات مبرمجة مف طرؼ النص نفسو ،ولذلؾ َّ

النموذج الذي يبدعو القاريء لمنص ىو النموذج الذي يتبناه المؤلؼ أو يقصده))ٕ.ٚ
المطمب الرابع :

معايير التأويؿ اإلبداعي

عد التأويؿ المغوي مف أصعب العمميات الذىنية التي يقوـ بيا المتمقي ،ألنو يقابؿ
ُي ّ
محوريف يكمؿ بعضيما بعضاً:أحدىما محسوس وىو النص ببنيتو المغوية واآلخر غير
ٍ
معاف تضفي عمى النص دالالت متكثرة مع جمالية في
محسوس وىو ماوراء النص مف
التعبير واألداء ،والتأويؿ شأنو شأف أي عمؿ فكري ذىني فقد يقع في دائرة اإلبداع وقد يقع

بؿ انفراط عقده الذي بناه المؤلؼ ،وال ب َّد مف االشارة إلى أف
في دائرة التفكيؾ وتناثر النص ْ

(التفكيؾ) المستعمؿ ىنا النقصد بو المصطمح النقدي الذي جاء بو (جاؾ دريدا) والذي

وعرؼ المصطمح النقدي عمى أنو (( منياج
يقابؿ في االنكميزية ()Deconstruction
ّ
أدبي نقدي ومذىب فمسفي معاصراف ينحواف إلى القوؿ باستحالة الوصوؿ إلى فيـ متكامؿ
أو عمى األقؿ متماسؾ لمنص أيا كاف ،فعممية القراءة والتفسير ىي عممية اصطناعية
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محضة يقوـ بيا القاريء الذي يقوـ بالتفسير .بالتالي يستحيؿ وجود نص رسالة واحدة

ٖٚ
بؿ يقصد بالتفكيؾ ىنا معناه المغوي وىو ((الفصؿ بيف الشيئيف
متماسكة ومتجانسة ْ ،

وتخميص بعضيما مف بعض....واالنفكاؾ ضرب مف الوىف أو الخمع وىو أف ينفؾ بعض

أجزائيا عف بعض))ٗ ،ٚفالتفكيؾ بالمعنى المغوي ىو الفصؿ بيف شيئيف متعالقيف مترابطيف.

يصح أف يكوف عممية يقوـ بيا أي متم ٍ
ؽ لمنص بغض النظر عف
إف التأويؿ ال
َّ
ّ
مؤىبلتو والمعايير التي يمتمكيا ،كما أف لكؿ نص معايير مختمفة ال َّ
بد مف تحقؽ المؤوؿ

بيا ،وا ْف كاف ال َّ
الحد األدنى لفيـ النص
ٍّ
أي
نعد ّ
لنص ما بمؤىبلت ّ
بد مف ْ
متمؽ ّ
أف يتحقّؽ ّ
وتأويمو.

النص
صب المعايير أوالقواعد المغوية عمى
إف عممية التأويؿ المغوي ال ُيقصد بيا
َّ
ّ
ّ
بؿ ىي عممية تجمع بيف صب ىذه القواعد مع
ليتسؽ ويتضح عمى وفؽ نظاـ المغة فحسبْ ،
ٍ
معاف تتعالؽ فيما بينيا فينتج لنا نص واضح المعاني يتسـ بجمالية
مايضفيو النص مف
االداء وروعة األسموب وطرافة المعنى ،ثـ إف تأويؿ النص اليقصد بو تفكيكو بتفريؽ

مستوياتو المغوية بعضيا عف بعض فيدرس المستوى التركيبي منفصبلً عف سائر المستويات
المتعالقة معو ،أو يدرس المستوى الصرفي كذلؾ ،فيذا مف قبيؿ تفكيؾ النص وليس تأويمو،
كما أنو الينبغي تأويؿ النص بعيدا عف سياقو فيضيع المتمقي في متاىات الدالالت غير

المنضبطة وغير المحددة وانما يحددىا ويضبطيا ىو السياؽ الذي قيمت فيو ،فالتأويؿ
اإلبداعي ىو الذي يحقؽ لمنص مقاصده باستعماؿ كؿ الوسائؿ المتاحة.

وقد اىتـ آيزر بالتأويؿ اإلبداعي حيف تكمـ عف إجراءات التأويؿ في مؿء الفجوات التي

يتضمنيا النص ،فمكي يحقؽ النص مقاصده عند آيزر (( يتعيف عمى فعالية القاريء-أي

العممية التأويمية التي يقوـ بيا القاريء-أف تكوف إبداعية ،ففي السعي وراء مؿء الفجوات

النصية -الفجوات التي تعمؿ عمى مستويات متعددة وبضمنيا المستوى الداللي-يحقؽ

القاريء العمؿ)) ٘ٚأي يحقؽ القاريء التأويؿ اإلبداعي حينئذ ،والتأويؿ اإلبداعي ىو الذي
يضفي عمى النص معنى جديدايخرجو مف دائرة مألوؼ دالالت المواضعات المغوية إلى دالالت

بؿ عد الجاحظ الغرابة في المعنى مف إبداعات النص التي
يفيميا المؤوؿ مف السياؽ ايضاًْ ،
تؤثر عمى المتمقي في فيمو وتأويمو ،يقوؿ الجاحظ (( ألف الشيء كمما كاف كاف أبعد في

الوىـ وكمما كاف أبعد في الوىـ كاف أظرؼ وكمما كاف اظرؼ كاف أعجب وكمما كاف أعجب

كاف أبدع)) .ٚٙ
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ويمحظ أف أسماء التفضيؿ المستعممة في نص الجاحظ وىي( :أغرب ،أبعد في الوىـ،

أظرؼ ،أعجب ،أبدع) ىي أوصاؼ لممتمقي ،ألنو ىو الذي يقوـ بالعممية التأويمية بعد إنجاز

الكبلـ مف قبؿ المتكمـ وىو الذي يصدر أحكامو عمى النص ،وفي المعنى نفسو تقريبا قاؿ

اف الشيء إذا نيؿ بعد الطمب لو أو االشتياؽ اليو،
الجرجاني ((ومف المركوز في الطبع ّ
ومعاناة الحنيف نحوه ،كاف نيمو أحمى وبالمزية أولى ،فكاف موقعو في النفس أجؿ وألطؼ

أضف وأشغؼ)) ،ٚٚوقد اىتـ آيزر بالجدة والطرافة التي يضفييا النص عمى
وكانت بو
ّ
القاريء ،فقاؿ ((ال َّ
بد أف يكوف عالـ النص درجات متغيرة مف عدـ المألوفية بالنسبة لقرائو
المحتمميف إذا كاف ينبغي أف تكوف لو جدة بالنسبة ليـ)) ،ٚٛوعدـ المألوفية التي ذكرىا آيزر
ىي الغرابة التي تكمـ عنيا الجاحظ والذي يتحصؿ معناه بالمعاناة بعد الطمب عمى ماذكره

الجرجاني ،ومااصطمح عميو في نظرية التمقي بػ (غير المتوقع) ىو مف ىذا القبيؿ.

بؿ يكتفي فيو بتوضيح معاني الكممات وفصميا
إف التأويؿ الصحيح قد اليكوف إبداعيا ْ

عف تعالقيا الببلغي وذلؾ حيف التكوف كفاءة المؤوؿ حاضرة ،وليذا سعى ىذا البحث أف
يضبط برمجة القراءة (التاويؿ) ليعرؼ الفرؽ بيف التأويؿ اإلبداعي والتأويؿ التفكيكي وذلؾ

في محوريف:

ٔ -المؤوؿ نفسو :فبل َّ
بد مف أف يمتمؾ مؤىبلت التأويؿ ليصح وصفو بالقاريء

الصحيح.

ٕ -معرفة المؤوؿ موجبات التأويؿ ،فتتنوع عنده فعاليات التأويؿ.

المؤوؿ كمّما تحقّؽ بمؤىبلت التأويؿ وعرؼ إجراءات التأويؿ
إف
ونستطيع أف نقوؿ ّ
ّ
الصحيحة برز عنده التأويؿ اإلبداعي ،وكمما ضعفت المؤىبلت وضعفت إجراءات التأويؿ

فإف تأويمو
أما إذا لـ يتحقؽ بالمؤىبلت أصبل َّ
عنده انحرؼ مستوى التأويؿ إلى التفكيؾ ،و ّ
سيكوف مف قبيؿ التأويؿ الفاسد والمعب بالنصوص ،وسيكوف مف باب تحميؿ النص أكثر مما
ٍ
حينئذ إلى مايشبو الفوضى.ٜٚوسنذكر ىنا ضوابط التأويؿ مف خبلؿ
يحتمؿ وينزلؽ التأويؿ

المحوريف المتقدميف.

المحور األوؿ :مؤىبلت المؤوؿ :ال َّ
بد لمف يقوـ بعممية تأويؿ النص مف أف يمتمؾ

أدوات تؤىمو ليقوـ بفعالية التأويؿ وىي:

نص الرسوؿ محمد (صمى اهلل عميو
ٔ -أف يكوف مؤىبلً ذىنيا لمعممية التأويؿ :وقد ّ
وسمـ) عمى ىذا األمر حيف قاؿ [ رفع القمـ عف ثبلثة :عف المجنوف المغموب عمى عقمو

حتى يبرأ ،وعف النائـ حتى يستيقظ وعف الصبي حتى يحتمـ]ٓ ،ٛوالحديث واف يتكمـ عف
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يصح
أف المجنوف الذي العقؿ لو ال
الحكـ الشرعي الذي
يتحممو المكمّؼ ولكنو يشير لنا إلى ّ
ّ
ّ
تأويمو ،أي مف اليكوف ذىنو مستعداً لمعممية التأويمة فبل يصح تأويمو؛ وليذا ورد في حديث
آخر [رفع عف أمتي الخطأ والنسياف ومااستكرىوا عميو]ٔ ،ٛوقد شرط عمماء أصوؿ الفقو
ٕٛ

أي المتمقي ،وليذا ال

لصحة التكميؼ الشرعي وجود العقؿ وفيـ الخطاب مف (المكمؼ)
ّ
يصح تأويؿ المكره عمى تعييف معنى في نص ما ،فالعممية التاويمية قائمة عمى الحرية
ّ
الشخصية ،ويمكف أف نفيـ كبلـ آيزر مف خبلؿ ىذا الحديث حيف قاؿ ((النص األدبي اليحدد
بشكؿ موضوعي مطالب حقيقية لقرائو ،إنو يتيح حرية يمكف لكؿ شخص أف يؤوؿ عبرىا

بطريقتو الخاصة))ٖ ،ٛفالحرية التي يممكيا المؤوؿ ىي التي تؤىمو لمتفاعؿ مع النص

واستنباط المعاني منو ،فبل إكراه في العممية التأويمية والسيما حيف يكوف التأويؿ ابداعاً

ينسجو المتمقي.

أف يكوف عارفاً بمواضعات المغة التي بني عمييا النص وعرؼ االستعماؿ
ْٕ -
ٗٛ
بؿ يجب عميو اف يعرؼ المغة بنحوىا وصرفيا
المغوي  ،واليكفي اف يعرؼ اليسير مف المغة ْ
واشتقاقيا وفنوف ببلغتيا٘ ،ٛويقوؿ القرطبي ((فبل بد أف يستظير السماع والنقؿ فيما يتعمؽ

بغرائب المغة ودالالت األلفاظ المبيمة والمبدلة ليقتفي مواضع الغمط في اإلعراب)).ٛٙكما

ينبغي اف يعرؼ طرؽ استعماؿ األساليب المغوية ووظائفيا وأغراضيا

فإف التأويؿ واف
ٖ -معرفة مواضع التاويؿ وما يقبؿ التأويؿ في النص مما اليقبموَّ :

كاف موجيا إلى النص كمو ،ولكف ليس كؿ النص بمفرداتو وتراكيبو قاببلً لمتأويؿ ،فقد

التعدد المعنى ،فمف ذلؾ ألفاظ العدد الدالة
يتضمف النص دالالت قاطعة ال تحتمؿ التأويؿ و ّ
ّ
عمى معنى قطعي الداللة إال إذا قصد بيا التكثير ،فبليصح تأويؿ (اثنتا عشرة ) في قولو
ِ ِ
عند ِ
السموات
َّ
تعإلى
{{إف ِعدَّة ال ّ
اهلل اثنا َع َ
يوـ َخ َم َ
شيور َ
ش َر ْ
ؽ ّ
شي َارً في كتاب اهلل َ
واألرض}} ٛٚباف يقاؿ فييا المقصود ثبلثة عشر أو غير ذلؾ ،ومف ذلؾ لفظ (أبدا) الذي
يقع في سياؽ النفي ويدؿ عمى تأبيد النفي ،فبل يمكف تأويمو عمى انقطاع النفي مثبل.

ٗ -أف يسوؽ المؤوؿ الدليؿ عمى تعييف المعنى أو عمى تحمؿ النص عدة معاف

مقبولة ،ٛٛفالدليؿ شرط لصحة التاويؿ واال كاف دعوى مف دوف برىاف وىذا اليصح.

فإف التأويؿ قائـ عمى تعدد المعاني
٘ -معرفتو بطرؽ الترجيح بيف المحتمبلتَّ ،

واالحتماالت.

 -ٙالتجريد :ويقصد بو اف يكوف المؤوؿ مجردا مف اي تصورات فكرية أو ثقافية

يموي بيا النصوص لتوافؽ تمؾ المرجعيات.فقد ذىب ياوس إلى وجوب اف يكوف القاريء
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أف
محر ارً مف االيديولوجيات الفكرية وليذا يذكر أصحاب ىذه النظرية-نظرية التمقيّ -
فإف القراءة الصحيحة لمنص ستكوف
القاريء إذا لـ يحاوؿ التغمب عمى التزامو االيديولوجي َّ

ٜٛ
أف ((التاويؿ اذا لـ يكف مستندا
مستحيمة  ،وقد خالؼ د.محمد مفتاح في ىذا األمر فرأى ّ
إلى مشروع فكري فانو يكوف مجرد مادة استيبلكية او ليوا ولعبا يشغؿ عف الحياة الدنيا

وعف االخرة فمنضع مشروعنا الفكري والسياسي حتى يكوف تاويمنا مشروعا منزىا عف

أف التاويؿ الصحيح ال َّ
بد اف يقوـ عمى التجريد الصريح مف أي مرجعيات
العبث))ٓ ،ٜونرى َّ
فكرية او سياسية أو ثقافية ألف ىذه المرجعيات تؤثر سمباًعمى عممية التاويؿ فتحرفو عف
جادة الصواب بيد اف بعض المرجعيات ال ينفي اغفاليا في عممية التأويؿ كالمرجعيات التي
تحقؽ لبلنساف انسانيتو و منيا المرجعيات العقائدية التي ال تقبؿ دخوؿ التاويؿ في مسارىا

كوحدانية اهلل سبحانو وااليماف برسمو وتنزيييـ.

 -ٚالممكة :والتتحصؿ الممكة إال لمف (( استرسؿ في العربية وذاؽ مف أصميا

وفرعيا وكاف فييا مثؿ ذلؾ ناقداً بصي ارً ،والمراف والدربة أصؿ لتحصيؿ الممكة)) ٔ ،ٜفالممكة
تتحصؿ لمف عرؼ أوضاع المغة التي يؤوؿ بيا وتمرس بيا وصار عنده األمر كالموىبة.

المحور الثاني  :موجبات التأويؿ :التأويؿ لو مقتضيات وموجبات ،وال َّ
بد مف معرفتيا

ليقوـ التأويؿ عمى ضوابطو وقوانينو ومف ثـ ينتج لنا التاويؿ اإلبداعي ،وىذه الموجبات ىي:

ٔ -مخالفة النص قواعد النحو :فإذا ورد نص فيو مخالفة لمقاعدة النحوية فبل بد مف

التأويؿ ليصح الحمؿ ،وقد تقدـ قوؿ أبي حياف في تعريؼ التأويؿ النحوي ((الػتأويؿ اليكوف

الجادة فيتأوؿ ،أما اذا كاف لغة طائفة
الجادة عمى شيء ثـ جاء شيء يخالؼ
إال اذا كانت
ّ
ّ
مف العرب لـ تتكمـ إال بيا فبل تأوؿ))ٕ ،ٜفكؿ نص وقع فيو حذؼ أو زيادة واستوجب
التقديرأو القوؿ بزيادة االداة ليصح وضع الكبلـ عمى وفؽ قواعد النحو فيو مف ىذا النوع.
ٕ -مايستوجبو النص لصحة الحمؿ وفيـ المعنى :فبعض النصوص ال َّ
بد

مف

بؿ مف أجؿ صحة المعنى
تأويميا ليصح الحمؿ فييا ،ليس مف اجؿ القاعدة النحوية ْ
وموافقتو لمواقع ،وخير انيس في الكبلـ مثاؿ ،فمف ذلؾ قولو (صمى اهلل عميو وسمـ)(( :رفع

عف أمتي الخطا والنسياف ومااستكرىوا عميو)) ،فقد ّأوؿ عمماء األصوؿ والفقو الكبلـ عمى
معنى رفع حكـ الخطأ أو رفع إثـ الخطأٖ ،ٜوعمى أي تقدير قيؿ بو فالمقصود أنيـ قد ّأولوا
بؿ ىو موجود ومثمو النسياف واإلكراه ،فكاف ال َّ
بد مف
الحديث ألف الخطا لـ يرفع مف الحياة ْ
تأويؿ النص ليصح حمؿ المعنى عمى الواقع.
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ٖ -ما يستوجبو النص لفيـ قصد المتكمـ :ومف ذلؾ ما يقع في الكنايات فيحمؿ

الكبلـ عمى الزمو مع جواز ارادة الممزوـ ،فالنظر ىنا إلى قصد المتكمـ ،فبل ينتقؿ المؤوؿ

إلى لوازـ الكبلـ اال مف أجؿ الوصوؿ إلى المقصودٗ ٜوليذا يؤوؿ المتمقي الكبلـ بما يحتممو
مف معاف لموصوؿ إلى قصد المتكمـ ،كما في قولنا فبلف كثير الرماد كناية عف كرمو وأنو

مضياؼ٘.ٜ

وىينا أمر ال َّ
بد مف ذكره ،وىو ىؿ وظيفة المؤوؿ ىي كشؼ معاني النص اـ ىي

معرفة قصد المتكمـ؟ ،لقد ذىب آيزر إلى اف وظيفة المؤوؿ ىي ((توضيح المعاني الكامنة

في النص وينبغي أف اليقتصر عمى معنى واحد فقط)) ،ٜٙفمـ ينظر إلى قصد المتكمـ ألف
فإف قطبي العمؿ األدبي عندىـ ىو النص
نظرية التمقي لـ تنظر أو تعر أي اىتماـ لممتكمـَّ ،

والمتمقي ،وأما العالـ المساني

(ىيرش)

فقد رأى أف العبرة ىي معرفة قصد المؤلؼ

(المتكمـ)  ،واف المعنى الداللي لمنص ىو الموصؿ إلى قصد المؤلؼ ،وعمى ىذا فالمؤلؼ ىو

الذي يكوف المعنى ،ٜٚووظيفة القراء ىي الكشؼ عف قصد المؤلؼ عف طريؽ المعنى.ولع ّؿ
االرجح ىو الجمع بيف الكشؼ عف معاني النص ومعرفة قصد المتكمـ وحينئذ يصؿ المؤوؿ

إلى التأويؿ اإلبداعي الذي يتضمف معرفة دالالت النص ومعرفة قصد المتكمـ مع اإلثارة
الجمالية التي يحققيا التفاعؿ مع النص.

أىـ
وبعد ففي ختاـ ىذا البحث تبيف لنا أف نظرية التمقي أو جمالية التمقي تُ ّ
عد مف ّ
النص والمتمقّي وما تقتضيو ىذه العبلقة مف
النظريات النقدية الحديثة لبحثيا العبلقة بيف
ّ
تفاعؿ بيف النص والمتمقي لينتج لنا مفيوـ التأويؿ ،وقد تكمـ منظروا ىذه النظرية عف

التاويؿ مفيوما ووظيفة ولكف تبيف أ ّف عمماء المغة العربية وعمماء األصوؿ ضبطوا كثي ارً مف
أف
مسائؿ التأويؿ ،وقد توافقت نظرة عمماء المغة العربية مع منظري جماليات التمقي في ّ
التأويؿ الصحيح لو مساحات وأعمى ىذه المساحات ىو التأويؿ اإلبداعي الذي يمارسو

ليصؿ إلى فيـ دالالت األ لفاظ ومعرفة قصد المتكمـ مع تحصيؿ جماليات النص.
المؤوؿ
َ
ّ
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اليوامش:
ٔ ينظر نظرية التمقي وتطبيقاتيإٕ/
ٕ ينظر القاريء المشاءٕ/
ٖ جماليات التمقي اروبرت ياوسٕ/
ٗ ينظر نظرية االستقباؿٚ٘/
٘ نظرية التمقي وتطبيقاتيإٚ-ٕٙ/
 ٙجماليات التمقي لروربرت ياوسٖ/
 ٚجماليات التمقي لروربرت ياوسٕ/
 ٛنظرية االستقباؿٚ٘/
 ٜنظرية االستقباؿٚٚ/
ٓٔ المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
ٔٔ ينظر جماليات االسموب والتمقئٓٛ/
ٕٔ جماليات التمقي لروبرت ياوس٘/
ٖٔ جماليات التمقي لروبرت ياوس٘/
ٗٔ المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
٘ٔ المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
 ٔٙنظرية االستقباؿٛٚ/
 ٔٚالقاريء المشاء ٔ/
 ٔٛالقاريء المشاءٗ/
 ٜٔينظر :نظرية االستقباؿٔٓٔ/
ٕٓ التفاعؿ بيف النص والقاريءٖٔٓ/
ٕٔ المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
ٕٕ المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
ٖٕ المصدر نفسو.ٖٕٔ/
ٕٗ المغة واالإبداع األدبيٖٛ-ٖٚ/
ٕ٘ ينظر فعؿ القراءة٘ٚ/
 ٕٙفعؿ القراءة٘ٛ/
 ٕٚالمصدر نفسؤٕ/
 ٕٛنظرية االستقباؿ ،ٖٔٓ/وينظر نظرية التمقي وتطبيقاتيا//ٖٗ/تأثير جماليات التمقيٕٓ/
 ٕٜالقاريء الضمني//ٕٔ/وينظر نظرية االستقباؿٖٔٓ/
ٖٓ نظرية التأثير واالتصاؿٖٔٓ/
ٖٔ فعؿ القراءةٖٗ/
ٕٖ المصدر نفسوٕٜ/
ٖٖ المصدر نفسوٖٓ-ٕٜ/
ٖٗ ينظر :تأثير جماليات التمقئٕ/
ٖ٘ فعؿ القراءةٕٓ/
 ٖٙينظر نظرية االستقباؿٔٔٔ/
 ٖٚالتفاعؿ بيف النص والقاريءٖٔ٘/
 ٖٛالمصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
 ٖٜينظر:التفاعؿ بيف النص والقاريء//ٖٔ٘/فعؿ القراءة ٖٔ/
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ٓٗ جماليات األسموب والتمقئٓٚ-ٔٓٙ/
ٔٗ لساف العربٕٔٚ-ٔٚٔ/ٔ:
ٕٗ ينظر:معاني القرآف واعرابو لمزجاج.ٕٛٚ ،ٖٔٙ ،ٕٔٙ ،ٕٔٓ ،ٔٓٔ ،ٜ٘/ٔ:
ٖٗ ينظر المقتضب.ٔٓ/ٗ ،ٕٙٙ ،ٕٗٔ ،ٕٕ٘ ،ٕٔٚ/ٖ ،ٛٔ /ٕ:
ٗٗ التذييؿ والتكميؿ في شرح التسييؿٖٓٓ/ٗ:
٘ٗ ينظر المصدر نفسو .ٖٓٔ/ٗ:
 ٗٙالمغة العربية معناىا ومبناىإٖٖ/
 ٗٚينظر حاشية الصبافٛ٘/ٕ:
 ٗٛالمصدر نفسوٕٖٗ/ٔ:
 ٜٗينظر حاشية الدسوقي عمى شرح الرسالة العضديةٖٔٛ-ٕٔٛ/
ٓ٘ الصدر نفسوٕٖ٘/ٔ:
ٔ٘ ينظر:المطوؿٕٔٙ/
ٕ٘ حاشية الدسوقي عمى شرح المختصرٕٕٖ/ٔ:
ٖ٘ مفتاح العموـٕٙٛ/
ٗ٘ حاشية الدسوقي عمى شرح المختصرٕٜ٘/ٖ:
٘٘ المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
 ٘ٙينظر المطوؿٖ٘ٛ/
 ٘ٚينظر المطوؿ٘ٛٗ/
 ٘ٛأسرار الببلغةٔٓ/
 ٜ٘ينظر المطوؿٜٔٗ-ٔٗٛ/
ٓ ٙأسرار الببلغةٙٙ/
ٔ ٙالمصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
ٕ ٙينظر نظرية االستقباؿٕٕٔ/
ٖ ٙالمصدر نفسوٜٗ/
ٗ ٙٗٙينظر األحكاـ في أصوؿ األحكاـ ٘ٓ/ٖ:
٘ ٙينظرجماليات التمقي لروبرت ياوس٘/
 ٙٙينظر جماليات االسموب والتمقئٓٛ/
 ٙٚينظر قارئية اإلنساف ضمف مقاالت القاريء في النصٔٗٙ/
 ٙٛالمصدر نفسؤٗٚ-ٔٗٙ/
 ٜٙينظر المصدر نفسؤ٘ٚ/
ٓ ٚينظر المصدر نفسؤٖٛ-ٕٔٛ/
ٔ ٚفعؿ القراءة.ٗٗ/
ٕ ٚالقاريء في النصٗٓ/
ٖ ٚالموسوعة الحرة ،ويكيبيديا ،النت
ٗ ٚلساف العربٕٗ٘ٔ/٘:
٘ ٚمقدمة تنوعات النقد الموجو إلى الجميورٗٓ/
 ٚٙالبياف والتبييفٜٛ/ٔ:
 ٚٚأسرار الببلغةٖٜٔ/
 ٚٛفعؿ القراءةٖٓ/
 ٜٚجماليات التمقي ،فوزي سعد.بحث عمى النت.
ٓ ٛالجامع الصغيرٕٗٚ/ٔ:

ٖٔٚ

م ٖ٘ٗٔ هـ

م ٖ٘ٗٔ هـ

ٕٓٔٗ ٕٓ المجلد األولٜ العدد

مجلة األستاذ

. الصفحة نفسيا،المصدر نفسو
ٕٓ/القواعد والفوائد األصولية
ٗٗ/فعؿ القراءة
ٖٗ/ٕ:إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ//ٕٙٔ/ٖ:الموافقات لمشاطبي: ينظر
ٔٛٙ-ٔٛ٘/ٗ:ينظر اإلتقاف في عموـ القرآف
٘ٔ/ٔ:الجامع ألحكاـ القراف
ٖٙ /التوبة
ٖٗ/ٕ:ينظر إرشاد الفحوؿ
ٔٔٚ-ٛٙ/ينظر نظرية االستقباؿ
ٔٗٗ/التمقي والتأويؿ
ٗ٘/التوجيو النحوي وأثره في داللة الحديث النبوي الشريؼ
ٖٓٓ/ٗ:التذييؿ والتكميؿ
ٕٛٓ/ٔ:ينظر البحر المحيط
ٖٙٗ/ينظر المطوؿ
. الصفحة نفسيا،ينظر المصدر نفسو
ٔٗ-ٖٔ/فعؿ القراءة
ٜٔٚ/ينظر القاريء في النص
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The theory of analytical procedure can be considered one of the speech literary
theory in recent time for its contribution in giving an addition to the linguistic lesson.
This theory of Hans Robert yaws and Volvang Iscor has concentrated on the relation of
the text with the addressee (reader) . For this reason Iscor had established for the
tentative reader a concept that reforms the text all the abilities for better explanation
and it fills all the gaps that prevent or obstacle such clear explanation.
Arab linguists have concentrated on the relation of the text to the reader when
they clarify the necessity of the exactness of the speech that applies to the necessity of
the reader . All the metaphorical expressions are for the service of the text explanation
to rise to the level of creativity , so to let the explanation process creative , the one who
explains should own all the factors that enable him to reach creativity and if he did not
possess such factors and recognize such spaces, this will lead the explanation to the
process of weak text analysis with many defects.
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