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 التأويل التأسيس والمصطلح والداللة
 

 د. عبد الرحمن محمد محمود الجبوري
 مدرس                                               

 كلية التربية / جامعة كركوك                                             
 "  ملخص البحث " 
 
فً وعٌه بالمصطلح أو المصطلحات النقدٌة التً  ٌُعانً الخطاب النقدي العربً قصوراً واضحا ً    

ٌستخدمها ، وٌعكس  ذس ا القصسور بانبسا ً مسك اإلاسكالٌات الكلٌسرت التسً َتِسسو معاسو أنسوا  الممارسسة 
النقدٌسسة فسسً الماسسهد اللقسسافً العربسسً ، وبانبسسا ً مسسك خصسساعا التقاطسسب بسسٌك فعالٌسسة نقدٌسسة وأخسسر  

   الناقد الواحد أٌضاً . واستخداو وآخر للمصطلح الواحد ، وربما لد
وبما أك التؤوٌل ذو أحد ذ ه المصطلحات التً ُتسِهو وباكل ٍ كبٌسر فسً الممارسسة النقدٌسة الحدٌلسة    

فانه كس ل  مسك أكلسر المصسطلحات ضسبابٌة والتباسساً  مسا مصسطلحات ُمرادفسة لسه كالتلسسٌر والتحلٌسل 
ّمسا ٌاسكل عقبسة حقٌقٌسة أمساو الباحس  فسً والهٌرمٌنوطٌقا والقراءت وما إلى  ل  مسك المصسطلحات ، م

 موضو  التؤوٌل دراسة ً وتطبٌقا ً .
لس ا فسسهك ذسس ا البحس  قسسد تنسساول ذسس ه اإلاسكالٌات مسسك خسسبلل تسلسسسل منطقسً اعتمسسده الباحسس  ، فاسسسُتِهَل 
البح ُ  بمدخٍل تناوَل ناؤت التؤوٌل وارتبساط ذس ه الناسؤت بسالنا السدٌنً ، وكٌسإ دخسل إلسى بساب النقسد 

مسسا إطبللسسة القسسرك الماضسسً إلسسر التحسسوالت الكبٌسسرت التسسً اسسهدتها العلسسوو األخسسر  كاللٌ ٌسساء  األدبسسً
والكٌمٌسساء وعلسسو االبتمسسا  وعلسسو السسنل  . بعسسد  لسس  تنسساول البحسس   األسسس  الللسسسلٌة للتؤوٌسسل بسسدءاً 
بمحاوالت ) برو  ( وتناٌرات ) أمبرتو إٌكو ( و ) لوتماك ( وصوال ً إلى مرحلة النضج على ٌسد 

 ل مك ) ذاٌدغر ( و ) كادامٌر ( .ك
بعد  ل  تناول إاكالٌة المصطلح مك خبلل الهٌرمٌنوطٌقسا والتؤوٌسل ، ومسك لسو القسراءت والتؤوٌسل لسو  

ختاو  ل  كله بمحاولسة تحدٌسد المصسطلح مسك خسبلل عسر  أبسر  التعرٌلسات التسً قٌلست فسً التؤوٌسل 
 وصوال ً إلى ملهوو الباح  الخاا له .

     

 

 التأويل :مدخل في  - أ
 
ال ٌختلإ البساحلوك فسً الناسؤت الدٌنٌسة للهرمٌنوطٌقسا ، أو مسا ٌسسمى ) فسك التؤوٌسل ( كمسا ٌتربمسه     

البع  ، وأك ناؤت التؤوٌسل تعسود أساسساً إلسى محاولسة فهسو السنا السدٌنً المسسٌحً   فقسد كساك لعامسل 
فسـً القسدٌو ،وكس ا االعتقساد  التباعد اللغوي ، ومعنى الكلمة فً أصل وضعها ، ومـا كانت تاٌـر إلٌسه

بوبسسود معنسسًى خلسسً وراء المعنسسى السسسطحً الاسسـاذر ، والنعسسـداو اللقسسة بسسالقراءت الواحسسدت   كسسل ذسس ه 
كاك لهسا دور كبٌسر فسً ناسؤت التؤوٌسل ذس ه الناسؤت  –كما ٌر  الدكتور حامد نصر أبو  ٌد  –العوامل 
 .  (ٔ)الدٌنٌة 

تحسوالت كبٌسرت فسً كافسة الُصسُعد والمٌسادٌك العلمسـٌة منهسا وما إطبللة القرك الماضسً اسهد العسالو    
واإلنسانٌة ، وتعر  العقل الباسري لهس ات عنٌلسة ، فقسد أفسر ت كاسوفات ) فروٌسد ( فسً البلوعسً 
ٌَّك أك السسسلو  اإلنسسسانً ال ٌصسسدر فسسً  وضسسعاً بدٌسسداً ذسسّ  أركسساك علسسو السسنل  التقلٌسسدي آنسس ا  ، إ  َتَبسس

 ُمعامه عك العقل .
المٌادٌك األخر  مك العلوو الطبٌعٌة كاللٌ ٌاء ، والكٌمٌاء تحّوالً كبٌراً باكتااإ النارٌة  كما اهدتْ 

ملهسوو  (ٕ)بً وترابسا ـسـالنسبٌة ، حٌ  تبلاى ملهوو ال مـاك والمكسـاك الُمطلقسٌك لٌحسل محلّهمسا النس
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َتَبّناه العسالو ) إٌ نبسر  الضرورت أو الحتمٌة أماو االحتمالٌة ، وبلغ  روته فً مبـدأ ) البلٌقٌك ( ال ي 
( ، وكانسست التحسسوالت الكبسسر  فسسً علسسو االبتمسسا  ال تقسسل أذمٌسسة عسسك كسسل  لسس  ، فقسسد ترابسسا الملهسسوو 
التقلٌدي للعقل   إ  أحد  العالو ) دٌلتً ( لورت حقٌقٌة فً ذ ا المبال عندما دعا إلسى تواٌسإ قسدرت 

و ، وفهمها مسك السداخل ، وكساك  لس  بملابسة اإلنساك للتقما  الُمتعاطإ لحاالت اآلخـرٌك ،  وأفعاله
 .  (ٖ)فً العصر الحدٌ   ًاستدعاء أول للمنهج التؤوٌلً فً النقد األدبً على حساب النمو ج القطع

على أك  ل  ال ٌعنً أك فك التؤوٌل ااذرت ُمستحدلة فً تؤرٌخ األدب واللنوك   إنما ذسو ٌمتسد إلسى   
)) إك فسً كسل كسبلو تسؤوٌبل ،  مسك بهسـة أك اللغسة تعرٌسإ ألاسٌاء الُمعلو األول ) أرسطو (  القاعسل   

 .(٘). ذ ه اللغة التً تقتضً تؤوٌل النا مك  واٌا أربا ذـً   (ٗ)الواقا (( 
 المعنى التارٌخً الحرفً ، وٌتوصل إلٌه بالدراسة النحوٌة . -ٔ
 .  ةالمعنى الرم ي ال ي ٌرم  إلى تعالٌو الكنٌس -ٕ

ٌُنض -ٖ  و سٌرت اإلنساك الُممار  للعقٌدت .المعنى األخبلقً ال ي 

المعنى الصوفً الت ذٌدي ال ي ٌكاسإ عسك الحقساعل الماوراعٌسة وبخاصسة الُمَتَعلِقسة بمسا بعسد  -ٗ
 الموت .

لقد ارتبط التؤوٌل من  القدو بالللسلة ارتباطاً ولٌقاً لكنه استطا  أك ٌتخطى البسور وٌتغلغل فسً  
. فمك أولى االاارت إلى التؤوٌل فً الللسلة  القدٌمة عبارت  النقد األدبً القدٌو والحدٌ  على السواء

 . (ٙ)ال تن ل فً النهِر نقسه مرتٌك((اللٌلسوإ ) ذٌرقلٌط  ( الماهورت   )) ان  
ما التؤوٌل فً النقد الحدٌ  ، وذو ما سُنحاول الحدٌ  عنه باًٍء مك التلصسٌل ، فقسد اعتمسد 

ت بؤفكار عالو اللغسة ) فردٌنانسد دي سوسسٌر ( والتسً ُتوَبسْت على الكاوفات اللسانٌة الحدٌلة التً بدأ
باهسسور علسسو اإلاسسارت ) السسسٌمٌلوبٌا ( مسسروراً بسسالمنهج البنٌسسوي ، وتلكٌكٌسسة  )درٌسسدا ( وصسسوالً إلسسى 
نارٌات التلّقً ذ ه النارٌات والمناذج التً كاك لها الدور األكبر فً توبٌه النقد األدبً والنار إلى 

 موك . حٌ  الاكل والمض
ذك ا اذتد  النقد األدبً الحدٌ  إلى المنهج التؤوٌلً ال ي نعتقُد انه ٌمنح النا ابعاداً ال نهاٌة لهسا ،    

ٌُغنٌه بطرٌقة ما .  –حسب نارٌة التلّقً  –فكل ُمتلٍل   ٌُضٌُإ ُبعداً بدٌداً و
ٌَحَتِمل مسك عمسل ال   ٌُحّمُل النُا أكلر مما   –داللسة ، والبسواب علسى  لس  وُرَب ُمعَترٍ  ٌقول   ُربما 

إكَّ المعنى ٌنبلل مك خبلل الممارسة الخطابٌة  –أو ما بعد الحدالة  –كما أكدت النارٌات الحدالوٌة 
. وذنسسا تصسسبح اللغسسة ال تسسدل علسسى المعنسسى   وانمسسـا ُتنتبسسـه ، ٌقسسول ) درٌسسدا (   )) إكَّ عسسدو محدودٌسسة 

 .    (7)((  الداللة فً الكتابة ذً مك سمات ما بعد الحدالة
إك ذ ا التطور السرٌا فً نارٌات النقد الحدٌلة كاك حاف اً لتطور نارٌة التؤوٌل التً اتخ ت فسً   

 تطورذا خطٌك   
ـا الخـط     األول   خط الُمَنّار االٌطالً ) اٌمٌلوتً ( واألمرٌكً ) دونالد ذٌرش ( . امَّ

 ادا مٌر ( .اللانً   فٌملله ) مارتك ذاٌدغر ( وتلمٌ ه ) ذان  ك
وذسو معنسى قابسل للتحدٌسد ،  إٌنطلل ذٌرش مك مقولة ) دٌلتاي (   إك النا ٌعنً ما عنسـاه المإلس  

 وٌبقى لابتاً عبر ال ماك ٌستطٌا إعادته واستنتابه كل قارئ كلوء . 
ا ذٌرش فٌمٌ  بٌك المعنى الللاً واألذمٌسة فسالمعنى فسً حالسة تغٌسر مسستمر ، وال ٌقبسل التحدٌسد ،  أمَّ

 .  (8)وذ ا ما ٌبعل النا حٌاً وُمسَتحو اً على أذمٌة القراء فً مختلإ العصور 
ا الخط اللانً   فٌنطلل مك مقولة )دٌلتاي ( التسً تلٌسد بساك اللهسـو الحقٌقسـً لسؤلدب ، والنصسوا    أمَّ

ٌَُعِبسر عنهسا السنا ،  اإلنسانٌة األخر  ٌتؤس  على استعادت القارئ للتبربة ) الحٌسات الداخلٌسة ( التسً 
وقسد حسول كسادامٌر فكسر أسستا ه ) ذاٌسدغر ( إلسى نارٌسة ذامسة ُتعنسً بالتؤوٌسل النصسً ، منطلقسا ً مسسك 

إلى فهو الكل ، وٌإكد على وبسود فهسو  يالحلقـة الهٌرمٌنوطٌقٌة التً تتؤس  على إك فهو الب ء ٌإد
ٌُ  ُمسَبل له ا الكل قبل تلحا أب اعه واستقصاعها . ذ ا اللهو الُمسبل ذو ما  ٌُسمٌه كادامٌر بـ )الَتح
(   )) إكَّ فهمنا للمورو  مك داخل المورو  ٌعنً ال محالة انحٌا نسا (( 
. ولكسك علٌنسا أك نمٌس   (9)
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بسسٌك انحٌسساٍ  واٍ  وانحٌسسا  غٌسسر واٍ  . فالقسسارئ ٌسسؤتً إلسسى السسنا ، ولدٌسسه فهمسسُه المسسسبل السس ي تؤّسسس  
ك نتٌبة آفاقه الاخصٌة وال مانٌة الخاصة  وتكوَّ
(ٔٓ)   . 

وٌصنإ كادامٌر ) ذٌرمٌنوطٌقٌته ( بؤنها محاولة لوصإ الكٌلٌة التسً بهسا نحقسل فهسو النصسوا ،  
كما أنها ُتنكر القول بهمكانٌة تحدٌسد المعنسى اللابست َعَبسر العصسور واأل مساك . فٌمسا إك المعنسى ٌبسر  

أفسسل اخصسسً ُمعسسٌك  تداخلٌسسه بٌسسـك السسنا والقسسارئ فسسً  مسساك ُمَحسسـدَد،  وحسسسب ةعنسسده نتٌبسسة محاولسس
 وخاا. 

فالمعنى ٌال نسبٌاً العتماده على خصوصٌة أفل القسارئ و مانٌتسه ومكانٌتسه ، وبقسدر مسا ٌلتقسً ذس ا 
ٌُلسسـغى ملهسسوو ذٌسسرش )المعنسسى  الطسسرم مسسا ملهسسوو ) األذمٌسسة ( عنسسد ) ذٌسسرش ( بقسسـدر مسسـا ٌختلسسـإ و

ُعُدهُ ذٌرش لابتاً ، وقاببلً للتحدٌد واللبا ٌَ  ت عبر العصور .الللاً ( وال ي 
وٌمكك القول   إك المنهج التؤوٌلً باء توفٌقاً ُمناماً بٌك اعتماد البانب الاكلً للسنا مسك ناحٌسة ،  

 واعتماد داللته الوبودٌة واالبتماعٌة ، سواء  ل  عند المإلإ ،أو عند القارئ ، مك ناحٌة أخر   .
،  ولسو  اقد المنهبً الحسدٌ  ، واسستوعبهاستلاد مك ابر  المراحل التً تؤس  علٌها الن جفهو منه   

منهٌج علمً ُمَتحٍر فً التعامل ما مـا ذسو موبسود علسى  –بحل  –ٌكك لها باحداً ُمَتَنكراً   ل ل  فهو 
ساد   )) إك التؤوٌلٌسة لٌسست منقطعسة ، أو منلصسلة عسك قطاعسات  ٌّ الساحة النقدٌة . وٌر  محمسد بسك ع

لـة ،والببلغـة ، ومـا إلٌها   ما أد  إلى تعمٌسل النـسـار فسً معرفٌة أخـر  كلـك األسطـورت ، والللس
الااذرت  األدبٌة وعدو عسدذا مبسرد متعسـة فنٌسـة عسابرت ، و لس  بربطهسا بحركسة اإلبسبل  اإلنسسانً ، 

 .  ( ٔٔ)(( لّقـً ( ُمرتبطة بصٌرورت التارٌخوتقدٌر طرفٌها ) البـا  ( و ) الُمت
خلسسل لنسسا تصسسورٌٌك مختللسسٌك للتؤوٌسسل ،فتؤوٌسسل نسسٍا مسسا ، حسسسب وٌسسر  امبرتسسو اٌكسسو   أك التسسارٌخ   

التصور األول ، ٌعنً الكاسإ عسك الداللسة التسً أرادذسا المإلسإ أو علسى األقسل الكاسإ عسك طابعهسا 
 الموضوعً ، وذو ما ٌعنً إببلء بوذرذــا المستقل عك فعل التؤوٌل .

 .( ٕٔ) ا تحتمل كل تؤوٌلأما التصور اللانً فٌر  على العك  مك  ل  ، فً أك النصو  
 واك ذ ا الموقإ مك النصوا ٌعك  موقلاً ممالبلً مك العالو الخاربــــً . 

 فالتؤوٌل ذو تلاعل ما نا العالو ، مللما ذو تلاعل ما عالو النا عبر إنتاج نصوا أخر  .  
تعسد اسكبلً مسك  فارم الطرٌقة التً ٌاتغل مك خبللها النااو الامسً اسستناداً إلسى قسوانٌك ) نٌسوتك (

. وذنسا  (ٖٔ)أاكال التؤوٌل ، تماماً كما ذو اإلدالء بسلسلة مك المقترحـات الخاصـة بمدلـول نٍا ما 
تصسور ٌسسر  فسً التؤوٌسسل ، وأاسسكاله صسٌاغات بدٌسسدت لقضساٌا فلسسسلٌة ومعرفٌسسة ، موغلسة فسسً القسسدو ، 

سسر إال  بموقعهسسا مسسك الحقٌقسسة كمسسا فمبمسسل التصسسورات التؤوٌلٌسسة التسسً عرفهسسـا القسسرك الماضسسً ال تلسَّ
تصسسوَرذا اإلنسسساك وعااسسها  وصسسا  حسسدودذا ، أحٌانسسا علسسى اسسكل قواعسسد منطقٌسسة صسسارمة ، وأحٌانسساً 
أخسسر  علسسى اسسكل إاسسراقات صسسوفٌة واسسستبطانٌة التسسر  فسسً المرعسسً والاسساذر سسسو  نسسسٍخ ألصسسل ٍ 

 ( .ٗٔ)الٌدركه الح  العادي والتراه األبصار

فعبلً مطلقاً ، بل ذو رسسو لخارطسة تستحكو بهسا اللرضسٌات الخاصسة وٌخلا ) اٌكو ( إلى أك التؤوٌل 
بالقراءت ، وذً فرضسٌات تسسقط انطبلقسا مسك معطٌسات السنا ، مسسٌرات تؤوٌلٌسة تطمسعك بهسا الس ات 

 . (٘ٔ)المتلقٌة 
 
 
 
 
 

 األسس الفلسفية –ب 
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ت   بل قد ٌسإدي قد ٌكوك الحدٌ  عك تؤصٌل التؤوٌل امرأ بالغ الصعوبة لما ٌلٌر حوله مك بداال   
 فً كلٌر مك األحٌاك إلى سوء اللهو .

وقد وصل التؤوٌل إلى حالة مك النضج ساذو معها وباكل كبٌر قسً تبدٌسـد الوعسـً النقسدي ، مسك    
خبلل إعادت النار فً طرٌقة التعاطً ما قضاٌا المعنى وإاكاالته ،وأاكال تصرٌله ،وتداوله وتلقٌه 

نقدٌة ، وحساول انتاسالها ، بسل انتاسلها مسك مسستنقا الرإٌسة االنطباعٌسة . وعمل على ته ٌب القراءت ال
المنطوٌة على  اتها ، وذً رإٌة )) تكتلً  ةالتً الت أسٌرت كو ذاعل مك الملاذٌو النارٌة االنلعالٌ

بؤحسك حاالتها بوصإ النا ومكوناته ، خارج غاٌاته الداللٌة والبمالٌة ، ممسا حسّول اللعسل النقسدي 
 . (ٙٔ)ة تقإ عند حدود الوصإ والتعٌك المباار لمكونات النا (( إلى ممارس

وٌمكك القول   أك نقدنا العربً ال  ال أسٌر ذ ه الحالـة ، فـً كلٌر مك ممارساته التطبٌقٌسة ، واك   
كاك حاصر نلسه بالعدٌد مسك الملساذٌو النارٌسة الحدٌلسة المبسـردت مسك أي غطساء فلسسـلً ألصسولها   

تٌرادذا ونقلهـا ، دوك العمـل علـى تطوٌرذا  ، وتوطٌنها والتلاعل معها  ، أو حتسى حٌ  اكتـلى باس
ٌُغنً منطلقات بؤصول نارٌة إضافٌة تعطً  هفهمهـا على األقل . األمر ال ي بعله )) لو ٌبدد آلٌاته و

 ( .7ٔللمعرفة النقدٌة والنارٌة على السواء نقله نوعٌة مك اانها إضاءت العمل األدبً (( )
ومك ذنا فانه ال ٌمكك تناول ملهوو التؤوٌل بعٌداً عك أسسه الللسلٌة ))  الك كل محاولة  لممارسسة   

ذ ا التؤوٌل كَنَسٍل تاٍو له خصوصٌاته المتلردت دوك مراعات السـٌال الللسلً واألسا  المعرفً الس ي 
  ( .8ٌٔتضمنه ، تبعلنا عرضة للوقو  فً م الل االختـ ال  واللهو الناقا )

ل ا فاك الناقد ال ي ٌرٌد إضاءت بوانب العمل األدبً ، وٌسسعى إلسى تؤوٌسل مقنسا لسه ، علٌسه أك ٌعسً  
األصسسول واألسسس  الللسسسلٌة التسسً تسسنه  علٌهسسا ممارسسساته   كٌمسسا ٌكسسسب ذسس ه الممارسسسات قسسدراً مسسك 

لٌة مهما التماس  واإلقنا  ، وبعٌداً عك ذ ه األصول ال ٌمكك الحدٌ  عك بناء تصورات نارٌة وعم
 كاك اكلها .

وٌنطلسسسل التؤوٌسسسل بوصسسسله ناسسساطاً معرفٌسسساً بسسسالغ األذمٌسسسة والخصوصسسسـٌة ، مـسسسـك حٌسسس  األصسسسول     
واالمتدادات مك تصورات  نارٌة  داللٌة  وبمالٌة . نبـدذا فـً سـٌمٌاعٌـات ) برو  ( الااذراتٌة 

رٌما  ( ، ورم ٌة ) كاسسٌرٌر ، والتناٌر السردي عنـد كـل مـك ) امبرتو اٌكو ( و) لوتماك ( و)غ
 .لت على ٌد )ذاٌدغر ( و)كادامٌر((  وسٌمٌولوبٌا ) بار ( .  على أنها اكتم

والتً تعنً خطابساً نارٌساً  حسول  الاسواذر التؤوٌلٌسة حٌسـ  تبااسر السنا ،  -والنارٌة التؤوٌلٌة ،   
تقسدو آلٌسة نقدٌسة لمقارنسة  –نً بوصله خ اناً مك اإلمكانات الداللٌة ، وتهتو بكل مباالت اللعل اإلنسا

كسسسل ماسسساذر وتبلٌسسسات السسسسلو   اإلنسسسسانً بسسسدءاً مسسسك ابسسسسط االنلعسسساالت ، وانتهسسساء بسسسؤكبر األنسسسسال 
سك مس وصسإ آلٌسات إنتساج الداللسة داخسل  كاالٌدلوبٌة. وذً مبموعسة مسك الملساذٌو المنامسة التسً ُتَمكِّ

 .  (9ٔ)موضــو  لقافً ما 
حكسوو بهسستراتٌبٌة، تسسعى إلسى تحدٌسد الطسرل التسً ٌستو بهسا تاسكٌل ل ا فاك التؤوٌسل ذسو )) فعسل م   

المعنى وتناٌمه داخل وقاعا مادٌة قصد تداوله وتصسرٌله فسً أفعسال وممارسـسـات وسسلوكٌات معٌنسة 
 ))(ٕٓ) . 
مك خبلل ما تقّدو نصل إلى إك التؤوٌسل ذسو محاولسة للهسٍو ال ٌكتسر  وال ٌقسإ عنسد حسدود تعٌسٌك      

التها المنطوٌة على  اتها   بل ذسو انخسراط فسً صسلب الرمس ي واللقسافً انطبلقساً مسك األاٌاء فً دال
معاٍك إضافٌة لها القدرت على التدلٌسـل واإلحالسة إلسى قسٌو داللٌسة ممكنسة ، وخالقسة لسسٌاقاتها الخاصسة   
ل ل  فاك لحاة التؤوٌل كما ٌصسلها سسعٌد بنكسراد )) تحضسر فسً الواقعسة علسى اسكل إحساالت رم ٌسة 

لٌر فٌنا أسعلة  تدفعنا باستمرار إلى رحلـة البح  عك الحقٌقـة ، ذ ا البح  تكسوك معسه الحابسة إلسى ت
التؤوٌسسل ضسسرورت ملحسسة ، والك إدرا   أٌسسة اسساذرت بصسسورت فعلٌسسة ، ٌقتضسسً استحضسسار السسسٌرورت 

، ل اإلنسسانًعبرذا إلى  اكرت لللعس التارٌخٌة والقٌو اللقافٌة التً انبلقت منها ذ ه الااذرت ، وتحولت
فسساك تبسساو  ذسس ه اللحاسسـة المبااسسرت أمسسر طبٌعسسً ، ذسس ا التبسساو  ٌضسسعنا علسسى عتبسسات تسسؤوٌبلت أكلسسر 

 .  (ٕٔ)والتسٌب فً الوقت  نلسه ((  ةخصوبة وضبطا لبلطبلقٌ
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لخارطسسة تسستحكو فٌهسسا بمعطٌسسسـات مسسك ذسس ا المنطلسسل فسساك التؤوٌسسسل لسسٌ  فعسسبلً مطلقسساً   بسسل رسسسسو    
 طمعك إلٌها ال ات المتلقٌة . كما اارنا فً موٍضا سابل.مسٌرات تؤوٌلٌة تالنا،

 
وبناء على ما سبل فاك الممارسة النقدٌة ،  بوصلها فعبلً تؤوٌلٌاً ٌنبغً أك تقـوو علـى أس  لبل     
  (ٕٕ) . 

تقوو فً المقاو األول على النا  اته ، فالنا كٌاك له عمل وامتـداد ومكونـات ، ال ٌمكسك  -ٔ
ٌإ علٌها وتعٌٌنها ، ووصلها ، وتحدٌــد العبلقات الممكنسة بٌنهسا . فسالنا فهمه بدوك التعر

 الاعري له له ذوٌته  ومكوناته الدالة علٌه وك ل  ما بقٌة األنوا  األدبٌة . 
ٌقوو فً المقاو اللانً على معرفة نارٌة تعود إلى التصورات التً ٌملكها الناقد عك الوقساعا  -ٕ

ابهسسا ، والمسسواد الحاملسسة لهسسا فسسبل ٌمكسسك أك نتصسسور قسسراءت ً ) الخاصسسة بالداللسسة ،  وطسسرل إنت
علوًٌة ( تتو عك طرٌل الحسد  ، خسارج أي سسٌاج ناسري ، وتكسوك فسً الوقست  اتسه قسادرت 

تمنعاتسسه ،  لعلسسى تحدٌسسد مسسواطك المعنسسى وقسسادرت علسسى مطاردتسسه فسسً َمااِنسسه ، ومسسك خسسبل
  وله ا تحتاج القراءت النقدٌسة إلسى وإغراءاته   ل ا فبل ٌمكك للحد  أك ٌنتج قراءت منسبمة 

معرفسسٍة تاسسكل صسسٌغة مسسك الصسسٌغ التسسً تتٌحهسسا لنسسا المعرفسسة اإلنسسسانٌة ، مسسك ابسسل ، وصسسإ 
 المعنى . 

ٌقوو بالدربة اللاللة على لقافة الناقد ، وقدرته على استحضار مربعٌات النا ، اللقافٌسة ،  -ٖ
إلنسسساك عبسسر سسسلوكه مسسك قسسٌٍو ، والتارٌخٌسسة ، واالبتماعٌسسة ، والنلسسسٌة . وذسسً مسسا ٌنتبسسه ا

ومعارإ ، بؤبعادذا الرم ٌسة ، واألسسطورٌة للسنا . مسا ٌبسرر أذلٌسة الناقسد ، وقدرتسه علسى 
الربط بٌك ما ذو معطى بصٌغة مباارت داخل النا ، وبٌك المعارإ الموسوعٌة واألاٌاء 

ة فسسً القسسادرت علسسى استحضسسار نسسا التسسارٌخ ، ونسسا اللقافسسة ، أي األمسسور التسسً لٌسسست بادٌسس
 التبلً المباار للنا . 

 
 

 إشكالية المصطلح :  -جـ 
   

ٌعانً الخطاب النقسدي العربسً قصسوراً واضسحاً فسً وعٌسه بالمصسطلح أو المصسطلحات النقدٌسة       
التً ٌستخدمها ، وٌعك  ذ ا القصور بانباً مك اإلاكالٌات الكلٌرت التً َتِسو معاو أنسوا  الممارسسة 

قسسافً العربسسً ، وبانبسساً مسسك خصسساعا التقاطسسب بسسٌك فعالٌسسة ٍ نقدٌسسٍة وأخسسر  ، النقدٌسسة فسسً الماسسهد الل
واستخداٍو وآخر للمصطلح الواحد ، وربمسا لسد  الناقسد الواحسد أٌضسا . وعلسـة  لس  كمسا ٌبسدو للباحس  

 تكمك فً أمرٌك    
و الكلٌرٌك للساحة النقدٌة دوك  اٍد معرفً كاٍإ بمعنسى تلس  الممارسسة    ، ودوك وعسًٍ  األول   َتَقحُّ

كسساٍإ أٌضسسا  بسسدالالت المصسسطلح وحسسدوده األمسسر السس ي أنسستج نوعسساً مسسك الهبانسسة فسسً الخطسساب النقسسدي 
َل  ٌلٌته وتبعٌته لآلخر داعماً .   العربً ، وَعمَّ

أمسسا األمسسر اللسسانً   فٌعسسود إلسسى التربمسسات الخاطعسسة للنارٌسسات ، والمصسسطلحات النقدٌسسة الغربٌسسة ،    
لمصطلحات ، فتبد أحٌاناً تربمات عدت لمصطلٍح واحد ، مسـا أنستج نوعساً مسك وتعدد التربمات له ه ا

 اإلربا  ، والخلط بٌك كلٌٍر مك ذ ه المصطلحات النقدٌة . 
وسبب كل ذ ه اإلاكالٌات كما ٌر  الدكتور محمد رااد   عدو وبسود واعتمساد مدونسة مصسطلحٌة   

المعاصر ذ ه المدونة التً ٌبب أك تكسوك عربٌة واحدت ، تامل الرصٌد المصطلحً النقدي العربً 
مستوفٌة لاروط ومقاٌٌ   مانٌة ،  ومكانٌة ، كمًٌة وكٌلًٌة ، وحتى ابتماعٌة ولقافٌسة ، تإسس  لهسا 

 .(  ٖٕ)اللسانٌات الحدٌلة 
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أك الضسسبابٌة التسسً تلسسإ مصسسطلح التؤوٌسسل ، والتباسسسه مسسا المصسسطلحات المرادفسسة لسسه كالتلسسسٌر ،   
ٌنوطٌقا ، والقراءت ومسا إلسى  لس  مسك المصسطلحات ، ُتاسَ ِبل عقبسة حقٌقٌسة أمساو والتحلٌل ، والهٌرم

 الباح  فً موضو  التؤوٌل .
لس ا فلباحسس  سسٌتناول ذسس ه اإلاسسكالٌات مسك خسسبلل الهٌرمٌنوطٌقسا والتؤوٌسسل ، فسسً محاولسة لللصسسل بسسٌك 

مصسطلحات ، وكس ا ملهومً المصطلحٌك ، وإماطة الللاو عنهما ، أمبلً فً الكاإ عك ملاذٌو ذس ه ال
 سٌلعل مك خبلل مصطلحً القراءت والتؤوٌل . 

 
 الهيرمينو طيقا والتأويل :  -1

 
إك االستعمال اللضسلا  لكلمتسً ) تؤوٌسل ( و ) ذٌرمٌنسو طٌقسا ( ٌبعسل مهمسة الباحس  صسعبة      

 وٌضعه أماو مسإولٌة كبٌرت فً البح  واإلستقصاء .
ء الكلٌر مك المبلبسات التً بللت مصطلح التؤوٌل به ه والهٌرمٌنوطٌقا بما ٌكتنلها مك ضبابٌة ورا

 .  والضبابٌة ، وعدو الله
لقد تعددت  واٌا النار إلى األدب عبر تارٌخ النقسد بعسدد  واٌسا مللس  اإلبسدا  المإلسإ، والسنا    

والمتلقً. فقد كاك ٌنار إلى األدب بوصله صورت لمبدعه ، ووسطه االبتماعً  واللقافً ، وبٌعته 
ماً . فٌما نار اتباه نقدي آخر إلى النا بهكبار ، وعّده مستقبلً ب اته ، ٌمتل  أدوات ااتغاله ، عمو

واآللٌات الكلٌلة بالكاإ عك معناه ، دوك اللبوء إلى االستعانة بما ذو خارج عنه ،وذس ا مسا تبنتسه 
ما نار فرٌل البنٌوٌة ودعاتها . وفً ذ ا الرأي تطرإ  اد على تطرإ أصحاب الرأي األول . فٌ

 لال  إلى ) المتلقً ( واكسبه أذمٌة تتعد  أو تتباو  أذمٌة النا والمإلإ . 
والحقٌقة أك ذ ه ال واٌا اللبل  لئلبدا  ، إنما ترتبط بعبلقة بدلٌة لدربسة انسه ال ٌمكسك تغٌٌسب أو   

  محس  تهمٌش دور أي عنصر مك ذ ه العناصر  فً أو ألناء ممارسة العملٌة النقدٌة وماعسدا  لس
 وذو . 

ومهما ٌكك مك أمر فاك الهٌر مٌنوطٌقسا عبسر تارٌخهسا الطوٌسل ، لسو تمتلس  أرضسٌة خاصسة بهسا ،   
 وإنما تابعت المعنى وإدراكه حٌلما حل .

وفً مبال النقد األدبً عند مك تبّنوا نتاعبها ، ومنهبٌاتها ، فقد ركّ ت الهٌر مٌنوطٌقا فً بادئ   
( و) ة عنٌلسة ، نسر  آلارذسا عنسد )ذٌسرشعنى ، ومك لسو انتقلست نقلساألمر على المإلإ كمصدر للم

كادامٌر ( حسٌك أرسست المعنسى علسى السنا والمتلقسً معساً ، ُملغٌسًة بس ل  دور المإلسإ . ونبسد ذس ا 
االتباه عند معاسو ممارسسً النارٌسات النقدٌسة الحدٌلسة ، كنارٌسة التلقسً ، ونارٌسة التقسوٌ  ومسا 

 ٌسمى بالتلكٌ  وغٌرذا . 
وفً الوقت ال ي تسرف  فٌسه ذس ه النارٌسات ارتبساط معنسى السنا بسالمإلإ فؤنسـها تسرف  كس ل    

ملهوو المعنى المحسدد للسنا ، ومبسدأ التؤوٌسل الصسحٌح ، وتسدعو إلسى ال محدودٌسة المعنسى أو علسى 
ئ تراتٌبٌة التؤوٌلٌسة التسً ٌعتمسدذا كسل قسارـــاألقل اإلقرار بنسبٌته ، واعتماده على المنهبٌة واإلس

(ٕٗ) . 
وعسسك البنٌوٌسسة والتلسسسٌر البنٌسسوي ٌتحسسد  بسسول رٌكسسور قسساعبلً   )) إننسسا كقسسراء ، إمسسا أك ننسس وي   

باعتبارنا قراًء داخل انغبلل النا ، واك نعامله كسنا مسستقل بسدوك عسالو ، وال مإلسإ ، والحالسة 
مسسا أك نرفسسا ذسس ه تبسسدنا نلسسسره  بواسسسطة دراسسسة عبلقاتسسه الداخلٌسسة أي بواسسسطة بنٌتسسه الخاصسسة . وإ

انغبلل النا  ا  واك نكمل النا فً اكل كبلو ، واك نعٌده إلى قلب التوصٌل الحً ، وفً ذس ه 
. وخبلصة رأٌه ، إننا إ ا أردنسا تؤوٌسل نسا فهننسا نقسرأه ملتوحساً علسى  (ٕ٘)الحالة تبدنــا  نإوله (( 

 عالمه ، واك ال نستغنً عك مإلله ، وعالمه الخاا أو حٌاته الخاصة .
وال ٌبتعد ) امبرتو اٌكو ( عك  لس  كلٌسراً ، إ  ٌإكسد علسى إك الحٌسات الخاصسة للمسإللٌك ال ٌمكسك    

سبر أغوارذا بسهولة ، وذً فً  لس  اسبٌهة بنصوصسهو ، فمسا بسٌك خلاٌسا التسارٌخ الخساا بهنتساج 
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ٌُملِّل السنا فسً  اتسـه حضسوراً مكللساً ) للمإلسإ (  أو ذسو نا ما وبٌك متاذات قراءته المقبلسة ، َسس
 . (ٕٙ)بإرت ٌبب أك نتاب  بها 

أما نارٌة التلقً التً تتكئ على القارئ ، فهنها ترتبط ارتباطاً مبااراً بالتؤوٌسل    لس  أك عبلقسة   
القارئ ما النا تتحدد مك خبلل التؤوٌل ال ي ٌمارسه على ذ ا النا . وٌلٌسد )اٌس ر( بقولسه   )) 

ط مسسسبل ، وضسسروري لبمٌسسا عملٌسسات التؤوٌسسل ذنسسا  اسسًء واحسسد واضسسح ذسسو إك القسسراءت ذسسً اسسر
 .  (7ٕ)األدبً (( 

ومك حٌ  ال ٌمكك النار إلسى نارٌسة التلقسً بمعس ل عسك عنصسر التؤوٌسل علسى أك نتبسٌك أك ذس ا   
تعسد رذٌنسة التؤوٌسل أحسادي  والتؤوٌل ٌختلإ مقارنة بتؤوٌل القدماء للنصسوا   الك ذس ه النارٌسة لس

الوحٌد ألك النا ال ٌقتصر على معنًى واحداً ، ومعانٌسه رذٌنسة البانب ، وال ي ٌقإ على المعنى 
 بؤاكال تلاعله ما القراء الُمتعاقبٌك . 

وأٌا كانت  اوٌة النار إلى ملل  اإلبدا  ) المإلإ ، النا ، المتلقً ( فهك اغلسب الدراسسات التسً   
أو إسستراتٌبٌة معٌنسة ، تناولت الهٌرمٌنوطٌقا والتؤوٌل تتلل على أك لسٌ  ذنسا  خطسوات إبراعٌسة ، 

ولابتة تتبا فً الوصول إلى الهدإ ال ي تعلك عنه الهٌرمٌنوطٌقا والتؤوٌل وكل مك تطرقوا إلى ذ ه 
 الخـــطوات أو القواعد كاك فً كبلمهو الكلٌر مك التعمٌو ، وربما اللب  أحٌانا .

ات دوك إك ٌلصسح عنهسا فه ا الدكتور ) حامد نصر أبو  ٌد  ( ٌتحد  عك ذس ه  القواعسد والخطسو   
سر للهسو السن  ا)) إك الهٌرمٌنوطٌقا تاٌر إلى مبموعة القواعد والمعاٌٌـر التً ٌبب إك ٌتبعهسا الملسِّ

ٌُلّسر بها النا الدٌنً حصراً .  (8ٕ)الدٌنً ((   . فهو ٌقتصر الهٌرمٌنوطٌقا على الخـطوات التً 
ك اإلطسبلل وال ٌخلسو مسك التعمسٌو وعسدو أما ) سٌ ا قاسو ( فلً كبلمهسا عسك الهٌرمٌنوطٌقسا اسًء مس 

سسك مسسك فهسسو  الوضسسوم فهسسً تقسسول   ))الهٌرمٌنوطٌقسسا تسسسعى إلسسى كاسسإ الطسسرل والوسسساعل التسسً ُتمكِّ
 . (9ٕ)النصوا (( 

ٌَك لو ٌحددا مـا ذسـً ذسـ ه الطسرل والقواعسد ،  والحقٌقة أك فً ذ ا الكبلو تعمٌو وتموٌه   إ  إك الباحل
سر ، فسً الكاسإ عسـك مكنسـوك السنا ،  وذسل إك  لٌتبعهسا المسإووالوساعل ، والمعاٌٌر التً  أو الملسِّ

 . رمهمة المإول ذً  اتها مهمة الملسِّ 
، فانهما لو ٌحددا أٌضسا اللسرل  روإ ا كاك الباحلاك لو ٌحددا اللرل بٌك مهمة المإول ومهمة الملسِّ    

 بٌك الهٌرمٌنوطٌقا والتؤوٌل . 
) محمد اوقً ال ٌك ( إاارت إلى بع  ذسـ ه القواعسد  والوسساعل  وربما نلمح فً تعرٌإ الدكتور   

، أو مسسا ٌبسسب أك ٌركسس  علٌسسه المسسإول ألنسساء كاسسله عسسك المعنسسـى الباطسسـك للسسنا فهسسو ٌسسر    )) إك 
الهٌرمٌنوطٌقسسا تعنسسً فسسك تؤوٌسسل وتلسسسٌر وتربـسسـمة النصسسوا ، فالتؤوٌسسل ذسسو فسسك ، بمعنسسى طرٌقسسة 

هسسا الداخلٌسسة  والوصـسسـلٌة  وواٌلتهسسا المعٌارٌسسة والمعرفٌسسة  االاسستغال علسسى النصسسوا ، بتبٌسساك بنٌت
والبح  عك حقاعل مضمرت فً النصوا ب وربـما المطموسة العتبارات تارٌخٌسة أو أٌدلوبٌسة (( 

(ٖٓ). 
مك ذنا نستنتج أك الهرمٌنوطٌقسا ذسً لٌسست نارٌسة ، أو علسو ، إنمسا ذسً آلٌسة وأدات تقنٌسة لتربمسة    

نصوا   ل ل  أطلل علٌها البع  ) التؤوٌلٌة ( أو )علو التؤوٌسل ( علسى أك لل ةوتلسٌر وفهو ومقارن
 . (ٖٔ)اكلر مك تحدلوا فً  ل  َحَبّ وا تسمٌتها بـ ) فك التؤوٌل ( 

والحقٌقة ال توبد مدرسة ذٌرمٌنوطٌقٌة ، وال ٌـوبد مك ٌمكك إك ٌطلل علٌه ذٌرمٌنوطٌقً ، وال    
، أو نارٌسسة منامسسة ) أمسسا تارٌخهسسا فٌضسسرب بسس وره فسسً ذسسً مسسنهج لسسه صسسلاته ، وقواعسسده الخاصسسة 

التؤوٌبلت الرم ٌة التً خضعت لهسا أاسعار ) ذسـومٌرو  ( فسً القسرك السساد  قبسل المسٌبلد ، وفسً 
تؤوٌبلت الكتب المقدسة وله ا كانت العملٌة الهٌرمٌنوطٌقٌة ُتعنى بتؤوٌسل حقٌقسة السنا الواقعٌسة التسً 

 .    (ٕٖ)ّد  المق اتحكو القراءت الماروعة للن
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ٌُعنسسً بتقّصسسً السسسلو  واألقسسوال  ،     أمسسا فسسً الللسسسلة االبتماعٌسسة فهسسً مسسرادٌإ للتخصسسا السس ي 
والممارسات اإلنسانٌة ، وتؤوٌلها على أنها أمور غاعٌة بالضــرورت ومك ذنا أخ ت منحى البح  فً 

 .( ٖٖ)غاٌة الوبود اإلنسانً فً الللسلة الوبودٌة خاصة عند ذاٌدغر 
قد تطور ملهومها فً القرك التاسا عار لتعنً اإلبراءات ، والمبادئ المسـتخدمة فً الوصول و   

إلسسى معسسانً النصسسوا المكتوبسسة ، بمسسا فسسً  لسس  النصـسسـوا القانونٌــسسـة ، والتعبٌرٌسسة ،  واألدبٌسسة ، 
لى أنهسا تحلٌسل والدٌنٌة . وقد تبّنى اللٌلسوإ دٌلتاي اللكر التؤوٌلً ، وطّوره ، وقّدو  الهرمٌنوطٌقا ع

سسد طسرل التعامسسل مسسا التبربسسة المعااسسة ،  وتؤوٌسل أاسسكال الكتابسسة فسسً العلسوو اإلنسسسانٌة ، بمسسا أنهسسا ُتَبسِّ
ال مانٌة والمكانٌة . وتوصل دٌلتاي إلى ما اسماه بالحلقة الهرمٌنوطٌقة . وملادذا   )) إننا لكً نلهسو 

وعندنا حس  مسسبل بسالمعنى الكلسً ، لكننسا ال أب اء أٌة وحدت لغوٌة البد أك نتعامل ما ذ ه األب اء 
 .( ٖٗ)إال مك خبلل معرفة مكونات أب اءه((نستطٌا معرفة المعنى الكلً 

،  ةذ ه الداعرت فً اإلبراء التؤوٌلً تنسحب على العبلقات بٌك معانً الكلمات الملردت ضمك بملس   
البمسل الملسردت فسً العمسل األدبسً  وبٌك المعنى الكلً للبملة . كما تنطبل على العبلقسات بسٌك معسانً

 ككل.
وٌر  دٌلتاي   إننا نستطٌا أك نصل إلى تؤوٌٍل مارو  مك خبلل التبادل المسـتمر بسٌك إحساسسنا    

 . (ٖ٘)المتنامً بالمعنى الكلً ، وفهمنا أالسترباعً لمكوناته الب عٌة 
 

 القراءة والتأويل: -2
 
علٌه ملهوو التؤوٌل ، والقارئ فً ذس ا اللعسل إنمسا ٌؤخس  إك الكتابة تستدعً فعل القراءت ال ي ٌقوو    

دور المحاور داخل عملٌة الكبلو تماماً ، مللما تؤخس  الكتابسة مكساك العبسارت المنطوقسة  والمستكلو معساً . 
لكك البع  ٌر  أك العبلقة بٌك الكتابة والقراءت لٌست عبلقة تخاطب ، وال ذً حالة خاصة للحوار 

ك نقول   إك القراءت ذً حسوار مسا المإلسإ عسك طرٌسل نتابسه المكتسوب   بسل إك ، ول ال  ال ٌكلً أ
عبلقة القارئ بالنا مخاللة ل ل  تماماً ، فالحوار   تبادل للسإال والبواب ، فً حٌك إك  ل  ٌنعدو 
فً العبلقة بٌك القارئ والمإلإ ، فالمإلإ ال ٌبٌب عسك أسسعلة القسارئ ، والقسارئ ٌاسل غاعسب عسك 

 .   (ٖٙ)ءت فعل القرا
ٌّك لنا مك غٌر ا  أك معنى النا أو تؤوٌلسه ٌتوقسإ     وإ ا أسلمنا بغٌاب الكاتب عك فعل القراءت تب

المختللسٌك ، وإمكانٌسة تسؤلٌرذو بطسرل معٌنسة  ءعلى القارئ  ، وٌتعدد بتعدد القّراء ، وأك مقولة القسرا
ل بها القراءت إلى عملٌة  وصور مختللة بـ ) واقعٌة ( نــٍا  معٌك ، ذً دلٌل على الدربة التً ُتَحوَّ

 إبداعٌة .
فالنا األدبسً ٌناِّسط قسدرتنا وٌمكننسا مسك إعسادت خلسل العسالو الس ي ٌخلقسه ، واك نساتج ذس ا الناساط     

اإلبداعً ، ذو ما ٌمكسك أك نطلسل علٌسه ) البعسد السواقعً للسنا ( البعسد الس ي ٌمسنح السنا واقعٌتسه . 
ٌّسل وذ ا البعد الواقعً لٌ  النا  ٌّسل القسارئ ، إنمسا ذسو التمسا ج بسٌك السنا والمتخ نلسه وال ذو تخ

(ٖ7) . 
وفً ذ ا المعنى ٌتلل ) اٌ ر ( ما ) روماك انباردك ( إ  ٌإكداك أك للعمـل األدبً قطباك ذمسا      

القطسب اللنسسً ، والقطسب البمسسالً ، حٌس  ٌاسسٌر األول إلسى السسنا الس ي أبدعسسه المإلسإ . فٌمسسا ٌاسسٌر 
الً إلى اإلدرا  ال ي ٌقوو به القارئ، وإك التقاء النا والقسارئ ذسو الس ي ٌسؤتً بالعمسل القطب البم

ولكنسه  –وفل ما ٌر  اٌس ر  –األدبً إلى الوبود. وذ ا التبلقً ال ٌمكك تعرٌله أبدا على نحو دقٌل 
 .  (8ٖ)البد ٍأك ٌال واقعٌاً على الدواو كما انه ال ٌتطابل وم اج القارئ الاخصً 

 
كً ٌلمسر ذس ا التبلقسً بسٌك السنا والقسارئ   فانسه ٌحتساج إلسى خٌسال القسارئ الس ي ٌعطسً اسكبلً ول   

 للتلاعل بٌك البمل المتعالقة  الُمّكونة للنا . 
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وإ ا كانت القراءت ممكنة فؤلك النا لٌ  منغلقاً على  اته بل ملتوحـاً علـى اـًء آخر . أك نقرأ    
اً وأك نربسسـطه بالنسسـا المقسسروء ، ذسس ا االرتبسساط بسسٌك خطسساب اك ننسستج خطابسساً بدٌسسد –بمعنسسى آخسسر  –

قسسدرًت أصسسلًٌة علسسى اسسستعادت  –داخسسل التكسسوٌك السسداخلً للسسنا  –القسسارئ والخطسساب المقسسروء ٌكاسسإ 
الخطاب ل اته باكٍل متبدد وذً التً تعطٌه خسـاصٌته الملتوحسة علسى السدواو ، والتؤوٌسل ذسو النهاٌسة 

ـر ( وبهــ ه االسـتعادت المتبددت ، وتبعاً له ا  المعنى ٌحتلا التؤوٌل له ا االرتباط  ) بٌك خطاٍب وآخ
حسب ما ٌر  ) بول رٌكور ( أي امتبل  فهو متبدد للنا وال ات المإولة  –بخاصٌة ) االمتبل  ( 

.  (9ٖ)( و ) بولتـــسـاك ( مٌــسـ ت التؤوٌسل ً بعلها كل مــك ) اــسـبلٌرماخرنلسها ، وذً الخاصٌة الت
 ا المعنى ٌقول بول رٌكور   )) اقصد باالمتبل  ، أّك تؤوٌل السنا ٌبسد اكتمالسه داخسل تؤوٌسل وفً ذ

باسكل أحسسك ،  اال ات المإولة ل اتها ،ذ ه ال ات التً من  ابتـداء تؤوٌلها للنا فصـاعداً ، تلهو  اتهس
 . (ٓٗ)ومغاٌر وتبدأ فً تحقٌل  ل  اللـهو ال اتً (( 

إك القراءت ذً    ل  اللعل الُمَاّخا ال ي تكتمل فٌه وبهة النا ، وداخل أعمسال ذس ه القسراءت     
ٌتعار  كل مك التؤوٌل والتلسٌر ، وٌتوافقاك باكل ال محدد ، وإ ا كـانت الكتابة ال تخرج أك تكوك 

)) مبلمسة مبا ٌسة و ـتاخٌصاً  وتملٌبلً   للواقا ال ي تنطلل منه ، فالنا ذ –بوبه مك الوبوه  –
، ومبلعمة له ا الطرم حدد ) تسودوروإ ( معنسى  (ٔٗ)لمبرٌات الواقا وقضاٌاه تتو برفل وإٌحاء (( 

ٌِّسإ كتابتسه بحسسب مسا  ٌَُك القارئ الضمنً وذو ))  ل  ال ي ٌستطلا المإلسإ ، دربسة كلاٌتسه سسللاً ، َف
ٌُناسى (ٕٗ)ٌنتاسر منسه مسك تلعٌسل ((  ء أدبساً وذسو معس ول عسك التربسسة . فلسٌ  ذنسا  أي معنسسى لكاتسب 

 اللقافٌة التً تبمعه بالقارئ . 
وٌمكك القول   إّك عملٌة القسراءت فسً كسل النصسوا األدبٌسة ، عملٌسة انتقاعٌسة واك السنا الكسامك     

أغنى باكل مطلل مك أي إدرا  فردي ، ٌإٌد ذ ا ال عو الحقٌقسة القاعلسة   بساك القسراءت اللانٌسة لسنٍا 
تنتج انطباعاً مختللاً عسك االنطبسا  األول . وقسد تعسود أسسباب  لس  إلسى تغٌسر الاسروإ أدبً غالباً ما 

الخاصة للقارئ  ل ل  ٌبب أك ٌكوك النا على ذ ه الاــاكلة   لٌسمــح به ا االختبلإ فسً القسراءت 
 .  (ٖٗ)،  ل  أك النصوا األدبٌة ملٌعة  باالنحرافات غٌر المتوقعة وأٌضا بهحباط التوقعات 

 
 –ل ل  فاك عملٌة التؤوٌل التً ٌقوو بها القارئ ، تبعل مك النا فٌضاً مك الداللِة والمعنسى فهسو    

ماسحوك بالقصسدٌة والهدفٌسة ، وٌحٌلنسا إلسى  اٍت مبدعسٍة بدٌسدت ذسً  ات القسارئ ، التسً  –أي النا 
لة فٌمسا بٌنهسا ، تكاإ عك المسكوت عنه والُمَتَخلًِّ فً النا . فالنُا نسٌٌج مك المربعٌات المتداخ

دوك ضابٍط وال رقٌب ، وال ٌحد مك ببروتها ، أي سلطاك   ل ا ٌندرج التؤوٌل ضمك كل المسٌرات 
ٌَُاكِّل كبلً متصبلً ال تحتوٌه  الداللٌة الممكنة ، وضمك السٌاقات التً ٌنتبها الكوك اإلنسانً باعتباره 

 ٌروو الوصول إلى غاٌسة بعٌنهسا فغاٌتسه مك ذ ه ال اوٌة ال –أي التؤوٌل  –اللواصل والحدود . وذو 
الوحٌدت ذً اإلحاالت  اتها ، فاللس ت كسل اللس ت كمسا ٌقسول اٌكسو )) أك ال ٌتوقسإ السنا عسك اإلحساالت  
ٌُاكل وحدت كلٌة تنتهً إلٌها كل الدالالت  وأك ال ٌنتهً عند داللٍة بعٌنها ، والبح  عك عمٍل تؤوٌلًٍ 

مغسسامرت التؤوٌسسل ، واك الوصسسول إلسسى ذسس ه الوحسسدت ٌعسسد أمسسرا   سسسٌال حلمسساً بمسسٌبلً مسسك ابلسسه ستسسستمر
 .  (ٗٗ)مستحٌبلً (( 

وفً ضوء ما سبل ، البد أْك تبر  وباكٍل ُملِحٍّ مسالٌة فً غاٌة األذمٌسة تطسرم أسسعلًة عسدت منهسا      
ما حدود عملٌة التؤوٌل ذ ه ؟ وما حدود صبلحٌة القارئ ؟ وذـل ذً صبلحٌسـة مطلقسة ؟ ذسل نطلسل 

ل ٌسستطٌا أك ٌسإول نصساً مسا ، ٌد ه وندعه ٌعبس  بسالنا كمسا ٌاساء ؟ وذسل حقساً أك القسارئ أو المسإوِّ
 اعتماداً على النا ال غٌر ؟ أي بمع ٍل عك المإلإ والسٌال التارٌخً واللقافً ؟ 

ل ، ٌعنسً أْك نمتلس  قصسدٌة السنا ،     ولئلبابة عك ما تقّدو مك أسعلِة الاطر األول نقول   أْك نسإوِّ
ٌُلقسً بنسا فسً االتبساه الس  ٌُلقً بنسا داخسل معنساه ، أي أك  ٌقصسده ، والتؤوٌسل  يفما ٌرٌده النا ذو أك 

ٌعنسً السسٌر فسً الطرٌسل اللكسري الس ي ٌلتحسه السنا ، أي االتبساه نحسو مسا ٌضسٌعه ، وذس ا كلسه ٌبسدأ 
ن  روبــــرت بلحاة اللهو والتً ٌصبح فٌها النا بواباً على سإال فً  مــك إنااعه كما ٌر  ) ذا
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. ولحاة اللهو ذ ه ُتاكِّل األفل التؤوٌلً ال ي ٌتخ  ذدفاً ذو   ما قٌمُة نسٍا مسا ؟ ولكسً  (٘ٗ)ٌاو  ( 
نتمكك مك اإلفصام عك قٌمِة نٍا ما ،  أو ذدفه فً مضمونه الموضوعً ، فاك علٌنا أك نعً لعبسة 

د القارئ أو المإو ٌَُحدِّ طلل لنلسِه العنساك فسً تؤوٌسل السنا ، كمسا بحٌ  ال ٌُ  لاللغة ونتقنها ، وذ ا ما 
 ٌحدد نوعٌة القارئ ولقافته . 

الُماَتَر  بٌك الكاتب والقارئ )المإول ( إ  مك دونسه  ووذنا البد أْك ُندِخَل فً الُحسباك قٌاو المعب   
ل )) إ  إ ّك ٌتعسّ ر التواصسل كمسسا ٌسر  ) بسسار  ( ، ولعسل أذسو اسسروط  لس  ، الكلاٌسسـة النحوٌسـة للمسسإوِّ

َلِعلّهسا وذس ا التلعٌسل ذسو اللعسل الس ي  ٌُ النا ٌملل سلسلة مك البمل التعبٌرٌسة التسً ٌنبغسً للقسارئ أك 
. وذـ ا ما ٌمكسك أْك ُنطلسل علٌسة  (ٙٗ)ٌمارسه ذو ، حالما تقا عٌناه على النا ساعٌاً إلى إدراكه (( 

 بـ ) التؤوٌل النحوي ( . 
انٌسة تؤوٌسل نسا بمعس ٍل عسك المإلسإ والسٌسـال التسارٌخً أّما الاطر اللانً مك األسعلة ،وذسو إمك   

واللقافً ، ف ل  أمٌر غٌُر وارٍد ، ومك قال به ال ٌمل  الحبسة فسً القسول ، فسه ا كساك التؤوٌسل النحسوي 
ٌستقصً مبلمح المعنى مك بانب اللغة للنا ، فاك ذ ا االستقصاء ٌإدي إلى الوصسول إلسى لحاسة 

بلقسة األولسى لعملٌسة التؤوٌسل ، والتسً ذسً محاولسة مسك القسارئ لرصسد اللهو التـً  كرنا ، وذسً االنط
معنى المعنى على حد عبسارت البربسانً الماسهورت )) إك لحاسة اللهسو توغسل فسً مطساوي السنا (( 

.  ل  ال ي ال ٌمكك للقارئ أْك ٌصَل إلٌه إال بتن ٌل النا ضمك سٌاقه التارٌخً ، ك ل  فهَك ))  (7ٗ)
 .( 8ٗ)إال مك خـبلل بعلــه ٌتسل ما سٌاٍل لقافً ُمحدد ((  تؤوٌل أي نـا ال ٌتو

فتؤوٌسسل  نسسٍا عربسسً مسسلبلً ٌبسسب أْك ٌراعسسى فٌسسه الخصوصسسٌة اللقافٌسسة العربٌسسة للسسنا وصسساحبه ،    
ومبلبسات إنتابه ، كً ال نعمل على إسقاط واقٍا لقافًٍ غرٌب على واقعنا ، خصوصساً بعسد أْك أخسد 

ذ ا النقد علسى أنهسا ُمَسسلَّمات فٌهسا اسًء مسك القدسسٌة   لس ا  والغربً  ملاذٌ الكلٌر ممك أُغِرموا بالنقد
 كانت نتٌبة أعمالهو سراباً ٌحسبه الضمآُك ماًء . 

ولعّل لكل بٌٍل غروره ال ي ٌبعله ٌعتقد انه على عتبة عصٍر بدٌسد فٌسسل  سسلو  خساتَو أو قساذَر    
ألٌة حالـِة فهو ٍ فردٌَة التؤوٌل أْك ُتعسد حبسة مسستقلة كل ما سبقه !!  ومهما ٌكك مك أمٍر فهنه ال ٌمكك 

ٌُعَتَمسسُد علٌهسسا . فسسنحك باسسستطاعتنا أْك نبسسد معنسسى الكلمسسة فسسً المعبسسو ، أو عسسك طرٌسسل تحدٌسسد السسسٌال 
منوط بالحد  ، وٌقسرره المإلسإ ، والمعنسى فسً ذس ا  االمحٌط بها ، ولكك فً الوقت نقسه فهك معناذ

ٌُدلى به المناور إنما ذو واٌلة مك   .      (9ٗ)وااعإ القصد ال ي 
وفً ذ ا المعنى ٌر  ) ولٌو راي ( أَك تحدٌسد المعنسى )) ٌعتمسد علسى الخبسرت السسابقة واألعسراإ     

 .  (ٓ٘)التً ٌتعلمها المرء (( 
كما ٌر  اٌ ر )) أك توقعات القارئ أو  خٌرت التقالٌد ذً التً تولِّسد المعنسى وذس ه الس خٌرت ذسً     
 .   (ٔ٘)لقراءت (( فعل ا
و التؤوٌل أو فعل التؤوٌل      إلى لحاـاٍت لسبل  ،  –بتعبٌٍر أدل  –وعلى أسا  ما تقّدو ذنا  َمْك َقسَّ

 . (ٕ٘)لٌ  اللصُل بٌنها إال مك قبٌل اإلٌضام المنهبً ذ ه اللحاات ذً   
ول السنا لحاة التلقً ال وقً   وفٌها ٌستاعر القارئ بمالٌسات السنا ، وذسً محاولسة لتس  -ٔ

 فً كلٌّته اكبلً ، ومعنى .
 لحاة التؤوٌل اإلسترباعً   وفٌها ٌتو استببلء المعنى انطبلقاً مك المبنى .  -ٕ

 لحاة اللهو والقراءت التارٌخٌة  والتً تعٌد بناء أفل االستاراإ لد  القارئ. -ٖ

 
إ  أنهسا متداخلسة مسا  وبدٌر بالقول   أّك ذ ه اللحاات اللبل  ، ال ٌمكك اللصل بٌنها كما ااـرنا     

بعضها ، وإٌرادذا به ا الاكل مك التلصسٌل  ، ال ٌعنسً مطلقساً أننسا مقتنعسوك بهسا تمامساً إ  إّك بمالٌسة 
ال تتبلى للقارئ باكلهـا الكامسـل مسـك الوذلسة األولسى ،بسل تكتمسل دربتهسا بعسد  –كما نعتقد  –النا 

لٌـة ال ٌمكك إك تكوك واحدت أو بمستو  واحد لحاة اللهو ، وذً اللحاة اللاللة ، على أَك ذ ه البما
القسراءات  تلكل القراء ، إنما تتلـاوت بتلسـاوت مسسـتوٌاتهو اللقافٌسة ، واخستبلإ أ واقهسو ، كمسا تتلساو
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والتؤوٌبلت لنٍا واحـد . فقـد اتلـل الاسكبلنٌوك السرو  علسى أك اآللسار األدبٌسة اللس ت ذسً تلس  التسً 
ٌُحصـى مـك ال  .    (ٖ٘)تؤوٌبلت بلضل ما فً خصاعصها الصٌاغٌة مك كلافة خبلقة تتحمل عدداً ال 

وإْ  ٌإس  ) ٌساو  ( للحاسِة اللهسو التسً تحسدلنا عنهسا ، فانسه ٌسسعى إلسى أٌسـباِد تسآلإ ٍ متسوا  بسٌك   
ـً )) فالحقٌقسسة إناسساء ٍ أدبسس الحقٌقسسة البمالٌسسة والمقصسسد التسسارٌخً ، وذمسسا مسسا  ٌنهسسـ  علٌهمسسـا كسسـل

 .( ٗ٘)لى المعنى ولٌست تابعة له (( البمالٌة بسر إ
 
وكما ٌ عو ) ٌاو  ( فانه ال ٌكمك الحدٌ  عك فهو ٍ  إال حٌنما ٌكوك النا بوابـا علــى سإال ،    

فهو ٌدلنا على ما كاك للقراء مك مااكل  مك كتابسة الكاتسب لنصسـه قسً عصسٍر مسك العصسور   لس ل  
المبا  . واللهو التسارٌخً ذسو وعسً لمن لسة السنا فاك لحاة التؤوٌل ذً   إدرا  للمعنى مك خبلل 

 . (٘٘)ضمك صٌرورت المبتما التارٌخً 
ومك اروط اللهو ، ٌبب أك ٌكسوك اسامبلً ، فهسو لسٌ  مبسرد توضسٌح أو إبسبلء لمقسـاطا نصسٌة     

غامضة ، بل كل اًء غام  فسً السنا ، مسك بهسة كونسه ٌحتساج إلسى تن ٌسل فسً سسٌاقه التسارٌخً 
 واالبتماعً . 

وٌر  ) كانت ( أك واٌلة المإول تتملل فً فهمه للكاتب ، أكلسر ممسا فهسو نلسسه ومعنسى  لس  أك     
 . (ٙ٘)اللهو عنده عملٌة تارٌح نلسً ُمَنّ ل فً سٌال ابتماعً 

مك كل ما تقّدو نتوصل إلى حقٌقة القراءت ، والتؤوٌل مك حٌ  ذما ملهومٌك مختللٌك فسً الداللسة     
، ذـ ا  اللعل ذو ال ي ٌخلل التس ول األول للسنا ،  ةراءت فعل ٌستدعٌه فعل الكتاب، والواٌلٌة ، فالق

البسر المإدي إلى لحاة اللهو المإدٌة بدورذا إلى تؤوٌل النا والكاإ عك  –أي القراءت  –وذً 
معناه المستتر ، ول ل  ٌمكك أك نقرر مطمعنٌك أك القراءت وسٌلة غاٌتها التؤوٌل   ل ل  لسسنا مسا مسك 

 ٌبعل القراء ت والتؤوٌل مصطلحٌك لملهوو واحد . 
 
  
 محاولة تحديد المصطلح : -د
 
ٌُصسـاب بالسدوار ،     فً البدء البد مك اإلاارت إلى أك الباحس  فسً الهٌسر مٌنوطٌقسا  أو فسـك التؤوٌسـل 

، وتعمسل  والحٌرت أماو التعارٌإ الكلٌرت ) العربٌة ، واألبنبٌة (  التً تاتب  أحٌاناً وتلتسـرل أخسر 
باذدت على إضاءت المصسطلح  ، فسبل تس ده إال غموضسـاً  وضبابٌسـًة واضسطراباً ، إال مسا نسدر منهسا ، 
واعتقسسسد أك العامسسسل األول فسسسً ذسسس ا التبسسساٌك واالختسسسـبلإ ، والتاسسسوٌش ٌعسسسود إلسسسى عامسسسل التربمسسسة 

التؤوٌسل ( ومسنهو مسك  فقد ُترِبَمــت ملــردت ) ذٌرمٌنوطٌقسا ( بسـ ) التؤوٌسل ( و) علسو (7٘)المضــاعلة 
تربمها بـ ) التلسٌر ( بٌنما تربمها آخروك بـ ) فك التؤوٌسل ( . والحقٌقسة أّك لكسل مصسطلٍح مسك ذس ه 
المصـطـلحات ملهوماً مغاٌراً للمصـطلحات األخسر    لس ل  سسـنتطرل إلسى تعارٌسـإ وملسـاذٌو ذس ه 

 المصطلحات باًء مك التلصٌل. 
التؤوٌل وذً تطرم نلسها فً موابــهة الموضـوعات التً تلتسر  الهٌرمٌنوطٌقا  ذً   )) فك     

أنهسسسا تمتلسسس  معنسسسًى عمٌقسسساً  ال ٌمكننسسسا إدراكسسسه ، حٌسسس  تقتسسسرم الهٌرمٌنوطٌقسسسا تحدٌسسسد مسسسا ترٌسسسد ذسسس ه 
 .  (8٘)الموضوعات قوله حقٌقًة (( 

اٌلسسـة أي أك المعنسسى الطسسافً علسسى السسسطح لسسٌ  ذسسو مبسسال ااسستغالها ، وٌقسسدو لنسسا ) كسسادامٌر ( و    
ل على أسا  أنها )) الكاإ عك داللٍة ، أصلٌة ٍ تماماً متوا نة فـً المكتسـوب المسراد معالبتسه  المإوِّ

 ))(٘9)  . 
وذنسسا  مبموعسسة ضسسوابط أو عناصسسر ٌاسسترط كبسسار المناسسرٌك للهرمٌنوطٌقسسا توفرذسسـا فسسـً القسسراءت 

 .  (ٓٙ)التؤوٌلٌة . ذ ه العناصر  ، أو الضوابط ذً   
 ً المعرفة القبلٌة للنا .اللرضٌة . وذ -ٔ
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 المقصدٌة .  -ٕ

 الداعرت الهٌرمٌنوطٌقٌة . -ٖ

ٌال . -ٗ  السَّ

 تؤوٌل النا ال استعماله . -٘

  
 وكً نتعرإ على أذمٌة ذ ه العناصر ، فؤننا ستناول كل واحدت منها بالتلصٌل      

اللرضٌة   ذً المعرفة األولٌسة للسنا ، وذس ه المعرفسة تعسد مسك أببسدٌات اإلدرا  البمسالً  -ٔ
للنا ، ومك دونها ٌستعصى النا علسى اللهسو وذسً تنطلسل مسك معارفنسـا السسـابقة فتؤوٌسل 
نا أدبً ٌلتر  معرفة أولٌة بخصاعا وتقنٌات البن  األدبً ال ي ٌنتمً إلٌه السنا ، 
ل    إ  إك )) التؤوٌل لٌ  ربماً بالغٌب أو تقوٌبلً اعتباطٌاً للنصوا على وفل ذو  المسإوِّ

مك ااذر النا إلى الخلاٌا التً ٌنطسوي علٌهسا   بسسبب ناامسه وتسوتر بل ذو نااط ٌنطلل 
 .  (ٔٙ)لغته وإٌبا ذا وتكلٌلها (( 

المقصدٌة   وذً عنصر مهو ، إ  ال ٌمكك )) أك نتحد  عسك تؤوٌسـل مـسـا لسو نلتسر  سسللاً  -ٕ
 . وذو أمر ٌنبغسً الوقسوإ عنسده ملٌساً ال سسٌما بعسد (ٕٙ)قصد المإلإ بوبهة  ل  التؤوٌل (( 

ارتلا  األصوات المبارٌسة للنقسد الغربسً فٌمسـا ٌدعٌسـه ) بسار  ( بسـ ) مسوت المإلسإ ( ممسا 
ٌلغً مقصدٌة إنسانٌة وٌضعنا وبهاً لوبه أماو تصور عدمً بامتٌا  )) إ  إك التؤوٌسل إنمسا 

. وذكسس ا  (ٖٙ)ذسسو محاولسسة إعسسادت بنسساء القصسسد األصسسلً للمإلسسإ بؤٌسسِة بنٌسسٍة نتوصسسل إلٌهسسا (( 
أخا مك اللرضٌة التً تتعلل بالتمٌٌ  بٌك األبنسا  األدبٌسة مسك حٌس  معرفتنسا فالمقصدٌة 

األولٌة ، إ  مك السخإ أك نإول النصوا وكؤنها دوك مإللٌك ، فهل ٌمكك أك نقرأ معلقسة 
فسً إطسار مقصسدٌة  كامرئ ألقٌ  فً إطار سٌاسً أو مقصدٌة أٌدلوبٌة ، أو أك نقسرأ حسسا

 ( .ٗٙ)عمر بك أبً ربٌعة ؟ 

اعرت الهٌر مٌنوطٌقٌة   وذسً أدات منهبسـٌة تتنسـاول الكسـل فسـً عبلقتسـه بؤب اعسـه والعكس  الد -ٖ
،أي إك فهو المعنى ال ي قصده المإلإ ٌقود إلى فهسو السنا المسراد تؤوٌلسه ، بوصسله كسبلً ، 

نة له .  وذ ا ال ٌمكك فهمه إال مك خبلل فهو أب اءه المكوِّ

 
ٌال   للسٌال أذمٌة كبسر  فسً الع -ٗ ل ال ٌمكسك أك السَّ ملٌسة التؤوٌلٌسة ، فسؤي نسا ٌوابسه المسإوِّ

 ٌوابهه بمع ٍل عك سواهُ مك النصوا ، وقد مٌ  الباحلوك بٌك لبللِة أنواٍ  مك السٌال   
ٌال المقامً   وُمّلل له بؤسباب ن ول اآلٌات القرآنٌة . - أ  السَّ
ٌال النصــً   إ  ٌـر  اللسـانٌوك أك المعنـى فـً النا خاضـ   - ب ـا لعملٌة التركٌب سواء السَّ

على مستو  البملة أو على مستسـو  الخطساب ، وبموبسب  لس  ٌكسـوك فهسو البلحسل مسستنداً 
 إلى فهو السٌال . 

ٌال التارٌخً واللقافً .  –ج   السَّ
تؤوٌل النا ال استعماله   وملخصها كما ٌقول دٌلتاي   )) ٌنبغً أك نلهو النصوا انطبلقاً مسك  -٘

ٌِّ  بٌك استعمال النا ،  (٘ٙ)ولٌ  مك الم ذب ال ي ننتمً إلٌه (( النصوا نلسها ،  . وٌبب أك نم
وتؤوٌل النا ، فاستعمال النا   أك ٌلوي المــإول عنسل السنا لملساذٌو ٌنطلسل منسـها ذسو وتخدمسه 
ذو ، وذ ه ااذرت قدٌمة ااعت فً ترالـنا العربً اإلسبلمً خاصة عند اللرل الكبلمٌــة التً بدأت 

 .  (ٙٙ)ٌل القرآك الكرٌــو انطبلقاً مك وبهة نارذا بتـؤو
ومما ٌستوبب ال كر أّك العملٌسة التؤوٌلٌسة لٌسست تلقٌساً سسا باً إنمسا ذسً مسساذمة واعٌسة فسـً إنتساج    

وبهة الناسر التسً ٌحملهسا السنا . وٌسر  ) بسول رٌكسور ( أك التؤوٌسل نارٌسة للمعنسى المتعسدد لسٌ  
على اًء آخر فحسب ، وال ٌدل على كل ما ٌستطٌعه   بل أك ٌبر   ذدفها )) أك نبعل نصاً ما ٌدل
 . (7ٙ)ما أُسمٌه الٌوو علو النا (( 
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والتؤوٌل حسب تودوروإ ذو   اختبلإ القراءت حسب األ منسة أو العصسور فمسا التؤوٌسل ٌنسدرج     
ً وصساحبه . وقسد العمل األدبً فً نااو ٌرتبط بالقارئ ، أو بعبلقة تقٌمهسا القسراءت بسٌك العمسل األدبس
. وفسً ذس ا دلٌسل  (8ٙ)ٌكوك التؤوٌل نوعاً مك قراءت نلسٌـة أو ابتماعٌـة ، أو تارٌخٌة ، أو غٌر  لس  

 على أّك التؤوٌل ٌؤخ  وٌلٌد مك كل المناذج النقدٌة على اإلطبلل .
ل تسسودوروإ بسسٌك المعنسسى والتؤوٌسسل ، َفَعسسّد المعنسسى واٌلسسًة للاسسًء ، بٌنمسسا تؤوٌسسل الاسس ًء ذسسو وقسسد فسسرَّ

اختبلفه بٌك نارٍت وأخر  ، فالعمل األدبً ملبلً ٌختلإ فً تؤوٌله بٌك ناقٍد وآخر )) واختبلإ ملهوو 
ٌُلَ ِبره وٌعلله الوضا األٌدلوبً للناقد ((   .  (9ٙ)التؤوٌل 

 
ولو ٌكك ملهوو التؤوٌل فً ترالنا العربً واإلسبلمً بعٌداً عّما نلهمه الٌـوو فقد وقإ عنسد داللتسه     

الُنّقاد ، والملسروك ، واللقهاء ، واللرل الكبلمٌة والصوفٌة ، واللبلسلة . وذـو فـً تعرٌلات ذوالء 
َا اٌخ اإلسبلو  )ابسك تٌمٌسة ( ذس ه التعسارٌإ فقسال   )) التؤوٌسل فسً  بمٌعاً ٌكاد ٌكوك واحداً فقد لَخَّ

ك المعنى الرابح إلى المعنى ُعرإ الُمتلقهة ، والمتكلمة ، والمتصوفة ، ونحوذو ذو   حرإ الللا م
 ( 7ٓ)المربوم لدلٌٍل ٌقترك به (( 

أّما نقادنا وملكرٌنا المعاصرٌك فقد تطرقوا لمصطلح التؤوٌل ، وقد تباٌنت آراإذو فً  لس  تباٌنساً     
بعل مك ملهسوو ذس ه الملسردت إاسكاالً اصسطبلحٌاً ونقسدٌاً ٌصسعب معسه علسى الباحس  وضسا ٌسده علسى 

داللةٍ معٌــنةٍ ، أو تعرٌسإٍ  بساما ٍ مسانا ٍلهس ا المصسطلح القسـدٌو الحسدٌ  . فهس ا )  ملهووٍ واضحٍ ، أو
حامد نصر أبو  ٌد ( ٌضٌا لنا تصسوراً ُمبهمساً لداللسة التؤوٌسل فٌقسول   )) ذسو محاولسة الوصسول إلسى 

عل مك العلو بااذرت مك الاواذر عك طرٌل الللا ، أو اللكر اإلنسانً وذ ا اللهو لااذرت التؤوٌل ٌب
 .  (7ٔ)التؤوٌل عملٌة أوسا مك التلسٌر (( 

فٌما ٌر  كاتب آخر أّك التؤوٌل ذسو   )) فعسُل قصسدي بعٌسد كسل البعسد عسك التلقسً العلسوي ، ٌقسوو     
ل بهلغاء ااذر الخطاب ، لكً ٌمتل  ما ٌعتبره باطنه ((  .وٌر  الدكتور محمد المتقك بؤك  (7ٕ)المإوِّ

 . (7ٖ)اإلبراعٌة ال ضمك الم ذبٌة التؤوٌل ٌندرج ضمك اآللٌة 
أما الهٌرمٌنوطٌقا فهنها تهتو بالبـح  عك المعنسى العمٌسـل أو معنسـى المعنسى ، أو قصسدٌة السنا ،    

ِبو إسستراتٌبٌة القسراءت ، وٌهسدإ إلسى االرتقساء  ٌُنـَاِّ وأنها ال تكتلً بالقراءت الواحدت للنا وذً علُو 
 –لى تؤسـٌ  نارٌـة متكاملـة فسً َتسَدبر اآللسـار اللنٌسة ، كمسا إنهسا باإلبداعات مك القراءتِ  السطحٌِة إ

ل للهسو السنا فهسً لٌسست قانونساً عالمٌساً  –أي الهٌرمٌنوطٌقا  مبموعة قواعد ومعاٌٌر ٌتبعهسا المسـإوِّ
 .( 7ٗ)بقدر ما ذً فك اخصً  ، تتخ  مك التؤوٌل موضــوعاً مرك ٌاً لها 

ناذسا ، وُبسسّل التعسارٌإ التسً اطلعنسسا علٌهسا ، تبسسدو الصسلة بسسٌك وفسً كسل ذسس ه التعرٌلسات التسسً أورد   
الهٌرمٌنوطٌقا أو ) فك التؤوٌل ( وبٌك النا صلة ولٌقة مك ابل الكاإ عك قصدٌته ومسك ذنسا فسهك 
المسسنهج التسسؤوٌلً ٌسسسعى إلسسى تلعٌسسل األدب بكونسسه آلٌسسة ُمتلهمـسسـة للبنسسـى االبتماعٌسسة ، والسٌاسسسٌة ، 

والنلسٌة  فً النا األدبً   لكك ذ ا التلعٌل ٌتوقإ علــى قدرت القارئ ، فهو  والتارٌخٌة ، واللقافٌة
َد األدُب مك أٌِة قٌمٍة  ٌِّ  اللعل ، وما لو ٌكك ذنـا  تؤوٌبلً َتَبرِّ ٌِّ  القوت إلى َح ٌُخرج األدب مك َح ال ي 

 أو منلعٍة وأصبَح ضرباً مك الَترإ العقلً . 
 

 ه ـ اإلستنتاج  

 
  –اآلك  -ل ما سبل ، وبعد كل ال ي عرضه الباح  مك تعرٌلـاٍت وآراء ، فهنه ٌعتقد مك خبلل ك    

َد ملهومه الخاا للتؤوٌسل ، مسا إعبلنسه الُمسسَبل عسك احترامسه لكسل الملساذٌو ،  بؤنه ٌمتل  البرأت لٌُحدِّ
 والتحدٌدات التً أوردذا أ والتً لو ٌوردذا . 

ُل المعنسى  ذسو   ) فعسلُ  –حسسب رأي الباحس   –فالتؤوٌل  واٍ  ،  اتسً مقصسود ، ٌتبساوُ  فٌسه المسـإوِّ
الااذر الحرفً إلى المعنى الداللً الرم ي ، المتواري وراء التراكٌب ، واألللاا ، بهدإ الوصول 
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إلسسى قصسسدٌة السسنا الُمحتملسسة ، ولسسٌ  القطعٌسسـة ، اعتمسساداً علـسسـى مربعٌسسـات لقافٌسسة ، وابتماعٌسسة ، 
ل مسك امتسـبل  وتارٌخٌة ، ونلسٌة على أك ٌ سك المسإوِّ كوك ذ ا اللعل مسبول بعملٌسة فهسو وإدرا  ُتَمكَّ

 ناصٌة النا ، والنؤي به عك التؤوٌبلت العلوٌة . (   

 
 :الهوامش

 
،    99ٔٔ،  ٖ،   ٔأبسو  ٌسد   مسج رالهرمٌنوطٌقا ومعضسلة تلسسٌر السنا   حامسد نصس – (ٔ)

ٔٗٔ   . 
دي ممسسدوم   صسسحٌلة األدٌسسب العراقٌسسة ، التؤوٌسسل ، المنطلقسسات ، الحسسدود ، الغاٌسسات ، مبسس – (ٕ)

 .  ٗ   ٕٔٓٓ/ٕ/ٕ٘فً   ٗٓٔ 

 .  ٗنلســــه    – (ٖ)

  7الاإوك   998ٔ،  ٗالتلقً والتؤوٌل مدخل ناري   محمد بك عٌاد   األقبلو ،  – (ٗ)
 .8نلســــه    – (٘)
 . 8٘الللسلة واألدب   إي فٌل  كرٌلٌل     - (ٙ)
 ٗ   ٗٓٔمبدي ممدوم   صحٌلة األدٌسب ،  التؤوٌل ، الُمنطلقات ، الحدود ، الغاٌات    – (7)

 . 

 . ٔ٘دلٌل الناقد األدبً   د. مٌباك الروٌلً ، ود . سعد البا غً  ،    - (8)
 . ٕ٘نلســــه    – (9)
 . ٕ٘نلســــه    –( ٓٔ)
ٌّاد   األقبلو ،   –( ٔٔ)  . ٗٔ   ٗالتلقً والتؤوٌل   محمد بك ع
 .  7ٔٔمبرتو اٌكو     التؤوٌل بٌك السٌمٌاعٌات والتلكٌكٌة   ا –( ٕٔ)

 .  7ٔٔنلســــه   –( ٖٔ)
 . ٓٔنلســــه   -(  ٗٔ)
 . ٔٔنلســــه   –( ٘ٔ)
 8٘ممكنات السنا ومحدودٌسة النمسو ج الناسري   سسعٌد بنكسراد   مبلسة فكسر ونقسد ،   –( ٙٔ)

 .  ٖٕو   ٕٗٓٓ،ابرٌل 
 . ٖٕنلســــه    –( 7ٔ)
 . ٕٗنلســــه    –( 8ٔ)
 .  ٕ٘   ٗومحدودٌة النمو ج الناري   فكر ونقد ،  ممكنات النا  -( 9ٔ)
 . ٕٗنلســــه    -( ٕٓ)
 . ٕٓنلســــه    -( ٕٔ)
 . 8ٗٔالتؤوٌل بٌك السٌمٌاعٌات والتلكٌكٌة   اٌكو    -( ٕٕ)
 ٕالمصطلح النقدي   أ . د . محمد رااد الحم اوي   مبلة العلوو اإلنسانٌة ،   مان ٌا –( ٖٕ)
 . ٘ٗٔو   999ٔ، 
 .  ٖدلٌل الناقد األدبً   د. سعد البا غً    –( ٕٗ)
و   988ٔ، ٖالنا والتؤوٌل والبنٌوٌة   بول رٌكور   مبلة العرب واللكر العالمً ،   –( ٕ٘)

ٖٗ . 
 .  ٕٔٔالتؤوٌل بٌك السٌمٌاعٌات والتلكٌكٌة   اٌكو    -( ٕٙ)
 ٌٗل علوي   مبلة األقبلو ،  الر استقبال نارٌة التلقً على النقد العربً   د . إسماع –( 7ٕ)
 . ٖٗو   998ٔ، 
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و 99٘ٔ،  ٖ،   ٔالهٌرمٌنوطٌقا ومعضلة تلسٌر النا   حامد أبو  ٌد   فصول ، مج –( 8ٕ)
  ٔٗٔ . 
و ٕٗٓٓ، أكتوبر  ٕ،   ٖٕمك السمٌوطٌقا إلى التؤوٌل   سٌ ا قاسو   عالو اللكر ، مج –( 9ٕ)
  ٕ٘ٗ . 
، أكتسسوبر  ٕ،   ٌٖٕسسل   محمسسد المتقك عسسالو اللكسسر ، مسسجفسسً ملهسسوَمً القسسراءت والتؤو –( ٖٓ)

 .  9و   ٕٗٓٓ
،  ٗ،   ٙالتؤوٌل واللغة والعلوو اإلنسانٌة  كادامٌر   ت ، محمد اوقً   فصول ، مسج –( ٖٔ)

 . ٖٕٗو   999ٔ
 .  7ٗدلٌل الناقد األدبً   د. سعد البا غً    –( ٕٖ)
 . 8ٗنلســـه    –( ٖٖ)
 . 8ٗنلســـه    –( ٖٗ)
 . 8ٗنلســـه    -( ٖ٘)
و ، مركس  988ٔ، ٖالنا والتؤوٌل   بول رٌكور   مبلسة العسرب واللكسر العسالمً ،   –( ٖٙ)

 . 8ٖاإلنماء العربً   
 ٙعملٌات القراءت ، مقاربة ااذراتٌة   فوللانغ اٌ ر   ت ، علً علٌلً   فصول ، مسج –( 7ٖ)

 . 7ٖٗو   998ٔ،  ٗ،  
 .  ٖٗٗنلســــه    –( 8ٖ)
  ٘ٗو   988ٔ،  ٖالنا والتؤوٌل   بول رٌكور   مبلة العرب واللكر العالمً     –( 9ٖ)
 .  7ٗنلســــه    –( ٓٗ)
 . ٔٔالتلقً والتؤوٌل مدخل ناري   محمد بك عٌاد   األقبلو    –( ٔٗ)
و   998ٔ،  ٗ،   ٙعملٌسسات القسسراءت مقاربسسة ااذراتٌسسة   اٌسس ر   مبلسسة  فصسسول ، مسسج –( ٕٗ)

ٖٗ7 . 
 . ٖٓ٘عملٌات القراءت مقاربة ااذراتٌة   اٌ ر   فصول    – (ٖٗ)
 . ٕٔالتؤوٌل بٌك السٌمٌاعٌلت والتلكٌكٌة   اٌكو    –( ٗٗ)
 . 7   ٗالتلقً والتؤوٌل مدخل ناري   محمد بك عٌاد   األقبلو ،   –( ٘ٗ)
 . ٓٔنلســــه    –( ٙٗ)
 . ٔٔنلســــه    –( 7ٗ)
و   988ٔ،  ٖة   بول رٌكور   مبلة العرب واللكر العالمً ، عناصر العملٌة التؤوٌلٌ –( 8ٗ)

ٖ7  . 
 . ٕٔ  ٗالتلقً والتؤوٌل مدخل ناري  األقبلو،   –( 9ٗ)
المعنى األدبً مك الااذراتٌة إلى التلكٌكٌة   ولٌو راي   ت ، د. ٌوعٌل ٌوسإ ع ٌس    –( ٓ٘)

 . ٙٓٔو   987ٔ، ٔدار الحرٌة للطباعة ، بغداد ، ط
 . 7تلقً والتؤوٌل مدخل ناري  األقبلو  ال -( ٔ٘)
 .  ٔٔالمعنى األدبً   ولٌو راي    –( ٕ٘)
 . ٔٔنلســــه    –( ٖ٘)
 .  ٕٔ   ٗالتلقً والتؤوٌل مدخل ناري   محمد بك عٌاد   األقبلو ،   -( ٗ٘)
 . 7ٓٔالمعنى األدبً    ولٌو راي    -( ٘٘)
 . ٕٔ ٗ التلقً والتؤوٌل مدخل ناري  األقبلو،  -( ٙ٘)
التربمة المضاعلة   ذً تربمة نا ما مك لغته األو إلى لغة لانٌة ولاللة ، لو تربمته  –( 7٘)

إلسسى العربٌسسة ونمسسو ج  لسس  كتسساب ) اٌسس ر ( )فعسسل القسسراءت ( ، حٌسس  ُتسسربو مسسك األلمانٌسسة إلسسى 
 االنكلٌ ٌة لو إلى اللرنسٌة لو ُتربَو إلى العربٌة .
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 . ٕٙو  ٕٗٓٓ، ٕتؤوٌل   د. محمد المتقك  عالو اللكر،  فً ملهوَمً القراءت وال –( 8٘)
الببلغة الاسعرٌة والهٌرمٌنوطٌقسا   بسول رٌكسور   ت ، مصسطلى النّحسال   مبلسة  فكسر  –( 9٘)

 .  7٘و   999ٔ،  ٙٔونقد ،  
 .ٖٖفً ملهومً القراءت والتؤوٌل   د. محمد المتقك  عالو اللكر   -( ٓٙ)
و  ٕٗٓٓ، أكتسوبر ٕوالتؤوٌسل   د. محمسد المستقك  عسالو اللكسر،  فً ملهومً القسراءت  - -( ٔٙ)

ٕٔٔ . 
 .  ٖٓو   99ٗٔ،  ٔالسٌمٌاء والتؤوٌل   روبرت اول    ت ، سعٌد الغانمً  ، ط –( ٕٙ)
 .  ٖٔنلســــه    –( ٖٙ)
، سسبتمبر  8التؤوٌلٌة بٌك المقّد  والمدّن    عبد الملل  مرتا    مبلة فكسر ونقسد ،   –( ٗٙ)
 .  7ٗو   ٕٓٓٓ، 
،  8ملتسسام التؤوٌسسل فسسً قسسراءت التسسرا  اإلنسسسانً   محمسسد فتحسسً السس ٌك   فكسسر ونقسسد ،   –( ٘ٙ)

 .  ٓ٘و   ٕٓٓٓسبتمبر 
 . ٔ٘نلســــه    – -( ٙٙ)
 .  ٗٔٔالببلغة الاعرٌة والهٌرمٌنوطٌقا   بول رٌكور    -(7ٙ)
منسسى العٌسسد   دار القسسارئ ، تقنٌسسات السسسرد الرواعسسً فسسً ضسسوء المسسنهج البنٌسسوي   د . ٌُ  –( 8ٙ)

 .  ٕٕو   99ٓٔ،  ٔبٌروت ، ط
 . ٕٕنلســــه    -( 9ٙ)
 .  ٕ٘تقنٌات السرد الرواعً    –( 7ٓ)
 . ٕٖٕو  999ٔ، ٔملهوو النا دراسة فً علوو القرآك   حامد نصر أبو  ٌد  ط –( 7ٔ)
،  ٔلصسكر   طتروٌ  النا ، دراسة فً التحلٌل النصً فً النقد المعاصسر   حساتو ا –( 7ٕ)

 .  ٕٖٔو   998ٔ
 . 9ٕو  ٕٗٓٓ، ٕفً ملهوَمً القراءت والتؤوٌل   د . محمد المتقك  عالو اللكر،   –( 7ٖ)
 . 9ٕنلســــه    -( 7ٗ)
  

 المصادر والمراجع                         
 

العسسدد  _ ألسسر اسسستقبال نارٌسسة التلقسسً علسسى النقسسد العربسسً   د . إسسسماعٌل علسسوي   مبلسسة األقسسبلو ،
 و .998ٔالرابا   دار الاإوك اللقافٌة ، بغداد ، 

_ ان ٌسسام المصسسطلح النقسسدي   أ . د . محمسسد راسساد الحمسس اوي   مبلسسة العلسسوو اإلنسسسانٌة   العسسدد 
 و .999ٔاللانً ، 

_ الببلغة الاعرٌة والهٌرمٌنوطٌقا   بول رٌكور   تربمة ، مصطلى النّحال   مبلة فكر ونقد ، 
 و  .999ٔعار ، العدد الساد  

_التؤوٌل بسٌك السسٌمٌاعٌات والتلكٌكٌسة   امبرتسو إٌكسو   تربمسة ، سسعٌد بنكسراد   المركس  اللقسافً 
 و .ٕٓٓٓ،  ٔالعربً ، بٌروت ، الدار البٌضاء ، ط

العدد  ٙ_ التؤوٌل واللغة والعلوو اإلنسانٌة   كادامٌر   تربمة محمد اوقً   مبلة فصول ، مج 
 و . 999ٔ الرابا ، القاذرت ،

_  التؤوٌل ، المنطلقات ، الحدود ، والغاٌات   مبدي ممدوم   صحٌلة األدٌب العراقٌسة ، العسدد 
 و .ٕٔٓٓ/ ٕ/ ٕ٘فً  ٗٓٔ

_ التؤوٌلٌسسة بسسٌك المقسسّد  والُمسسَدّن    د . عبسسد الملسس  مرتسسا    مبلسسة فكسسر ونلسسد ، العسسدد اللسسامك 
 و .ٕٓٓٓسبتمبر ، 
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النصً فً النقد المعاصر   حاتو الصكر   الهٌعة العربٌة  _ تروٌ  النا ، دراسة فً التحلٌل
 و . 998ٔ،  ٔللكتاب ، القاذرت ، ط

ٌُمنسى العٌسد   دار القسارئ ، بٌسروت ،  _ تقنٌات السرد الرواعسً فسً ضسوء المسنهج البنٌسوي   د . 
 و .999ٔ،  ٔط

ٌّاد   مبلة األقبلو ، العدد الر  و .998ٔابا ، _ التلقً والتؤوٌل مدخل ناري   محمد بك ع
_ دلٌل الناقد األدبً   د. مٌباك  الروٌلً   ود. سعد البا غً   المرك  اللقافً العربً ، بٌروت 

 و .ٕٓٓٓ،  ٕ، الدر البٌضاء ، ط
_ السسسٌمٌاء والتؤوٌسسل   روبسسرت اسسول    تربمسسة سسسعٌد الغسسانمً   المإسسسسة العربٌسسة للدراسسسات 

 و .99ٗٔ،  ٔوالنار ، بٌروت ، ط
لقراءت  مقاربة ااذراتٌة   فوللانغ اٌ ر    تربمة علً علٌلً   مبلة فصول ، مسج _ عملٌات ا

 و .98ٓٔالعدد الرابا ،  ٙ
_ عناصسسر العملٌسسة التؤوٌلٌسسة   بسسول رٌكسسور   مبلسسة العسسرب واللكسسر العسسالمً ، العسسدد اللالسس  ، 

 و . 988ٔ
إوك اللقافٌسسة العامسسة ، _ الللسسسلة واألدب   أي فسسٌل  كرٌلٌلسس    تربمسسة ابتسسساو عبسسا    دار الاسس

 و . 989ٔ،  ٔبغداد ، ط
 

، العسدد اللسانً ،  ٖٕ_ فً ملهسوَمً القسراءت والتؤوٌسل   محمسد المستقك   مبلسة عسالو اللكسر ، مسج 
 و .ٕٗٓٓأكتوبر ، 

 
و راي   تربمسة   د. ٌوعٌسل ٌوسسإ ع ٌس     ٌَ _المعنى األدبً مك الااذراتٌة إلسى التلكٌكٌسة   ولس

 و .987ٔ،  ٔالنار ، بغداد ، طدار الحرٌة للطباعة و
_ملتام التؤوٌل فً قراءت الترا  اإلنسانً   محمد فتحً ال ٌك   مبلة فكر ونقد ، العدد اللامك ، 

 و .ٕٓٓٓسبتمبر ، 
 

_ ملهوو النا ، دراسة فً علوو القرآك   د. حامسد نصسر أبسو  ٌسد   المركس  اللقسافً العربسً ، 
 .و99ٙٔ،  ٔبٌروت ، الدار البٌضاء ، ط

 
_ ممكنات النا ومحدودٌة النو ج الناسري   سسعٌد بنكسراد   مبلسة فكسر ونقسد ، العسدد اللسامك ، 

 و .ٕٗٓٓسبتمبر ، 
 

، العدد اللانً ، أكتوبر  ٖٕ_ مك السٌمٌوطٌقا إلى التؤوٌل   سٌ ا قاسو   مبلة عالو اللكر ، مج 
 و .  ٕٗٓٓ، 
 

عسسرب واللكسسر العسسالمً   العسسدد اللالسس  ، _ السسنا والتؤوٌسسل والبنٌوٌسسة   بسسول رٌكسسور   مبلسسة ال
 و . 988ٔ

 
، العسدد  ٔ_ الهٌرمٌنوطٌقا ومعضلة تلسٌر النا   حامسد نصسر أبسو  ٌسد ، مبلسة فصسول ، مسج 

 و .   99ٔٔاللال  ، 
 

Interpretation of Incorporation and the term and its significance  
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ABSTRACT                                                     
 

   The critic discourse suffers from a lack in the understanding of 

the term and forms that it includes. This lack reflects an aspect of 

many dilemmas that characterize most of critic exercises in the 

Arabic cultural scene. It also reflects a side of the features of 

polarity between a particular critic work and another since into 

actuation is one of these terms it is also a misty term confused with 

other terms similar to it such as explaining analyzing etc . Which 

cause obstacles in the face of the researcher of interrelation 

theoretically and practically? 

    

    This research deals with there problems through a logical basis 

adopted by the researcher. It begins with a prelude that tackles the 

rise of the art of interpretation and it relation with religious and 

how literary century other sciences like physics. 

Chen is trying sociology and psychology. 

Then the philosophical bases of interpretation are tackled 

beginning with the attempts of ( Bross) and the theories of               

( Amberto Ekko) and ( Kadamir) .  

  

      Later the problematic side of the form is accounted for through 

the hermeneutics and interpretation. Finally the study and Edith 

and attempt to limit the term through displaying some of the 

definitions suggested for in perpetration. 

 

 


