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  التواصل والتأويل

  أمحد مداس بن عمار: األستاذ
-جامعة حممـد خيـضر    /كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية    /قسم األدب العريب  

  اجلزائر. بسكرة
  :تقدمي

اخلطاب بوصفه فعال تواصليا وبني الفهم بوصفه فعال        ى هذا البحث إىل ربط العالقة بني        يسع  
برصد العوائق واملسهالت اليت تتـدخل يف عملـييت القـصد مـن     تأويليا؛ فيتعرض لوسائط التأويل  

وإذا كان التواصل يف زمن اخلطاب األول ميسورا بفعـل حـضور            . املخاطب والفهم من املخاطَب   
متعسر متمنع حينما يصري نص اخلطاب هو املخاطب والقـارئ          املتخاطبني وتعين مقام اخلطاب؛ فإنه      

 يعتقَد أن يصح التواصل مع اآلخر على اإلطالق؛ ألن البيان والقصد املراد             ال و .املفترض هو املخاطَب  
ال يدرك إال ظنا مشوشا، أو يدرك ظنا غالبا ال يقينا قاطعا، وهذا يف حال حصول التوافق واالنسجام                  

كل ؛ فيـش  - التوافق واالنسجام    -وأما عند غياما  . بني املتخاطبني أو ما بينهما من وسائل االتصال       
، فيكون فعل التواصل فاسدا رغـم إرادة إقامتـه،   كل منهما قطبا منفردا ال يالمس اآلخر وال يقاربه 

  .ويصري التأويل فعال شاذا ال يتالءم مع اخلطاب ومقامه
  :التواصل يف واحد من األشكال التاليةالتأويلُ يف مقابل مثل يتوعليه؛ 

  .نظريا، صعب التحقق إجرائيا أن حيتوي التأويل التواصل كليا، وهذا ممكن -1
  . أن يتقاطع التأويل مع التواصل يف جزئيات دون الكل، وهذا ممكن وواقع-2
التواصل، أو  التأويل النعدام    أن ال يربط بينهما رابط، فيستقل كل منهما عن اآلخر، فينعدم             -3

ـ        جيري التأويل على تعيني غري املراد        صعب الربهنـة   من اخلطاب، وهذا إبعاد يف املذهب وفهم ي
عليه، وتقبله عند املتلقني، ويكون الوسيط مركبا حلال من الفهم  ال ينـسجم فيهـا التواصـل                  

  .والتأويل
يف هذا الفضاء، تتم مناقشة موضوع التأويل يف وضع التواصل يف نقاط هي وسائط يدرك من خالهلا                 

 التواصل والتأويل قصدا وفهما، وفق      وتندرج يف طياا حقيقة العالقة بني      عند احملدثني،    مفهوم التأويل 
  :   احملاور التالية

  .، وأيهما حيوي قصد اآلخر؟املقام/النص أو النص/املقام:  جدلية القصد-1
  .واستجابة ، ومها عامالن جيربان فجوات اخلطاب، إثارةاهتمامات املؤول والوعي املبدع -2    

ليـشكل  ،  ، وحيمالن موضوعا واحـدا    ، بوصفهما خطابني خيتلف مؤلفامها     النص والتأويل  -3
      .التأويل واملؤول قطبا نظريا لقطب النص واملؤلف
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    :املقام/النص أو النص/ املقام:جدلية القصد - 1

قائم على أساس ثنائية ) code(الوضع اللغوي  و)Message(إن جدل الرسالة 
يعين ا شيئا والفردي؛ ألن الرسالة قصدية يتم توجيهها من قبل شخص وهو  اجلمعي

، وال يهدف إىل قصد، فهو ملزم )destinateur(والوضع ال موجه له وال مرسل . معينا
 الذي تندرج حتته أنظمة )Système(والكل يسريه النظام العام ،1للجماعة الناطقة به

 Paul(وعليه؛ جيزم بول ريكور ). Performance (الفردياألداء خاصة أساسها الفعل أو 

Ricœur  (ا، وإمنا تستمد معناها من أنالكلمة لوحدها داخل أي نظام ال معىن هلا يف ذا 
مصرا على املوقف الذي   2 الذي ترد فيه الوحدات أو الكلمات ااورة هلا يف املوقف 

وهو إصرار فيه توجيه مهم؛ ذلك أن املعىن الكلي يعني فيه، وال يعني . يصرف املعاين إليه
اخلالف هنا على مقام يصنع فيه النص، ونص يصنع مقامه ويتأسس . يف داخل النص
 Valeur( دعامتا التأويل؛ ألن محل املدلول بوصفه قيمه اختالفيه أمابنفسه، ويبدو 

variable (3يف النظام املعجمي )Système lexical ( على مراد مقصود اعتمادا على املقام
وقد يكون على  .الدليل أو الشاهدحييل على الترجيح من حيث االختيار القائم على 

، فيقول النص عندئذ )connotation(خالف ذلك عند اعتماد الدال بإحياءاته وإمياءاته 
  .أكثر مما يقوله صاحبه

 ومعىن النطق  ) énonciateur(هذا األساس إىل معىن الناطق على لقد صار األمر 
 ما من مسائل إعادة بناء وما يتعلق) énoncé(أو ملفوظا ) énonciation(تلفظا كان 

  .األصلي، و تركه، واجلمع بينهما السياق

فأما املسألة األوىل، فإن معىن الناطق مقصود لذاته، ومعىن النطق مقصود لغريه 
، والكل ال يتعدى الكتابة بوصفها انفعاال وجدال بني الواقع 4بوصفه فائضا عن املعىن

تعمد املخاطب اختيارها يف  6أفكارا ومعاين، مما جيعل العالمة تشع 5واخليـال ضـرورة
بل هي ال تقول شيئا إال إذا كانت . تركيب يكون دليال على كل معىن ظاهر أو خفي

هناك استجابة من جانب شخص يتلقى ما تريد أن تقوله، مبا يبيح تعدد التفاسري وفق 
  .7شرط أساسي للفهم هو الشك
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بة واحدة بناًء على سياق معطى، كما ومنه، فكل عالمة قابلة للظهور يف استجا
ميكنها أن تكون قابلة للظهور يف واحدة من االستجابات املمكنة، وهي استجابات ميكن 
أن تتوفر لدى مؤول واحد أو عدة مؤولني، على أن االستجابة الواحدة عند الواحد منهم 

  .هي إمكانية واحدة يف مقابل عدد من االستجابات عند الكل احملتمل
 النطق، مبا يتيح عىنمرتبطة مبفإا  8ما كانت الكتابة بوصفها موضوعا للتأويلومه

معىن النطق إىل معىن ( فيشري 9االنتقال من لسانيات الوضع إىل لسانيات الرسالة

إال أن ريكور حيجب تعدد املعاين ويكتفي باملعىن الواحد . مث يتعداه إىل غريه 10)الناطق
وهو . 11)االستقطاب يف أقل عدد ممكن من التأويالت(الذي يفرضه املقام، فيتقلص

بذلك ال ينفي كينونة التعدد رغم االلتزام باملقام وحدوده؛ ألن للمؤول اهتماماته اليت 
يتقيد ا، وهو يعمل التأويل يف خطاب يقوم على عالمات لغوية تبيح تأويالت ختضع 

يف ...التعرف على قصد الكاتب(ب ويف احلالتني معا جي. ملقام يعلوها، أو تصنعه بذاا

  .  أو على األقل توقعه12)موقف اخلطاب األصيل
إن معىن الناطق يستلزم قصدية منه، يضمنها التحليل كما يضمن ما تؤديه من 

ومعىن النطق قراءة يف بنية اخلطاب، تنشئ االحتماالت مث ترجح بعضها اختيارا . معىن
  .وتأوال، ومش الباقي

ة، وإمنا هي قصدية الصور مكلتليست قصدية الذات امل(ناإن القصدية ه

بالبحث عن سياق ثقايف (وما تثريه يف ذات املؤول من ختييل وتوقع، يرتبط 13)النصية

جدلية قصد القارئ (غري أن اإلشكال املنهجي يكمن يف قيام . 14)لإلرسالية األصلية

، لقيام املعاجلة التفسريية 16)قصدية املؤلف وقصدية النص( يف مقابل 15)وقصدية النص
عند املؤلف، يكون العمل األديب استجابة ( إذ ،)Subjectivité(على أساس الذاتية 

واحلاصل . 17)جابة لتجربة قراءته التفسري هو االستلتجربة حياته أما عند القارئ، فإن
 املؤول قد يتفق مع قصد/أن يتفق قصد املبدع أو خيتلف عن قصد النص، وفهم القارئ

. املبدع وقصد النص، وقد خيتلف عن قصدمها، وقد يوافق قصد أحدمها وخيالف اآلخر
د إىل عمي(وللحد من تعدد املدلوالت وتضييق اتساعها . وكلها احتماالت ممكنة نظريا

الذي يروم (تعيينا للتأويل الصحيح  18)إعادة املعىن السابق للنص بشروطه اخلاصة
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، وهو ما حيصل بإعادة بناء السياق األصلي على حنو ميكن 19)اإلمساك باملقاصد األصلية
؛ ألن النص أُبدع نتيجةً لقصدية إنسانية 20)فهم كلمات النص على حنو دقيق(فيه 

، ليتم يف ضوئها فهم العالمات 21)ة تصل إىل أيدينانبأية بي(تستوجب إعادة بنائها 
املقام حبثا مستقال بذاته قرينة كانت /السياقاللغوية، مما حول البحث يف البينة احملددة ملعامل 

تلك البينة أو شاهدا يصرف مدلوالت الدوال إىل مركزه بوصفه معىن عاما مقصودا، 
مع احترام اخللفية الثقافية  22)بالرتعة الرباغماتية النفعية(ويرتبط فهم املوقف وامللفوظ 

  . 23واللسانية للخطاب
ل املعىن، وهو من جهة اإلمكانية قابل للكينونة نظريا حيقق هذا التوجه التمركز حو

  : غري أن األمر ال خيلو من مشاكل
ثابتة، ال يعود السياق ...بينما تبقى كلمات النص املكتوبة يف املاضي (: األول

وما حيصل منه ال يتعدى املشاة اليت قد ال تتم . 24)الذي أنتج تلك الكلمات موجودا
  .ملرادبالشكل املناسب، فال حيصل ا

وأن املشكلة التأويلية مل تثرها ...فهم النصوص...إن مهمة علم التفسري (:الثاين

ألن الكلمة ؛ 25..)الكلمات وحدها، بل إن التلفظ الشفوي أيضا عرض مشكلة الفهم
نربة ]و [تفسر نفسها إىل حد مذهل بطريقة التكلم(يضيف نيوتن ـاملنطوقة ـ كما 

 والكلمة املكتوبة تفقد 26) بالظروف اليت تنطق فيهاوكذا...درجة السرعة]و[، الصوت
  .كل هذه املقومات اليت تيسر فهمها وتأويلها

 تعيني القصد ليس اكتشافا، بل هو إنشاء لقالب تفسريي تأويلي، ال : الثالث
؛ فإنه )Reproduction(27وإن بدا يف شكل إعادة إنتاج. ينفك عن مشاركة ملعىن حاضر

، وهو خاضع ملناهج الزمن احلاضر يف حبث املعىن 28اخلاطئ غري مرته عن الوصف ب
  .وحتديده

ة تنتج سلسلة من االحتماالت آل...صـالن( عن دريدا بأن ينقل إيكو: الرابع

ال تقوى أي قراءة على اإلملام  30)النص كون مفتوح(، مث يوافقه يف أن 29)الالمتناهية
وتعقبه تأويالت وال بد أن يكون فيها ؛ فكل تأويل تسبقه 31بكل نواحيه ومعناه الشامل

  .اختالف
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 رغم التوجه السياقي والتارخيي، يبقى التأويل نسبيا ال حيقق فهما يوازي :اخلامس
وهو احلاصل مع الدائرة التأويلية اليت ال تستبعد أبدا اهتمامات املؤول؛ . القصد ويساويه

ي يستدعي فهما زمن التأويل، فالوضع التارخيي يساير القصد السابق يف زمن اإلنتاج الذ
وهايدجر ) Gadamer(وال ينفصالن عن اهتمام املؤول، كما يتعني عند غدامر 

)Heidegger ( وهو ما جعل ـ حبثا عن تأويل أكثر موضوعية ـ شاليرماخر
)Scheleirmacher( ودلثي )Delthy ( يعتمدان بناء السياق األصلي للنص واستبعاد

  .32اهتمامات املؤول
 كل منجز نصي أو انفعال من جهة الناطق على منوذج تشفري يقوم: سالساد

)model d’encodage(  يف مقابل منوذج تأويل)Model d’interprétation(  من جهة
 ليتحقّق بني القصد والفهم شكل من 34 ويكون املعىن بني النموذجني وسيطا33املؤول

  .التوافق، وهو ما ال يجزم بتعيينه
شاكل يف ضمور نسيب للتوجه السياقي يف التأويل، وطفا إىل السطح تسببت هذه امل

  .التوجه النصي القائم على معىن النطق، وهي املسألة الثانية
النص أو اخلطاب كبديل عن اإلنسان أو التمثل أو املدلول ال حييل إىل (إن 

ه يف وحييل دوما إىل نفس))  الذاتيةتهمرجعي((ا بذلك قشيء آخر سوى إىل ذاته حمق

 ليكتسب من وجوده الذايت التأويالت املمكنة وغري احملدودة؛ إذ 35)سريورة ال ائية
ومن بنيته الشكلية ومن األجواء الرمزية اليت تتحرك فيها  يستمد إشعاعه من مادته،(

 ؛عليهو. 36)عالماته، وليس له خارج هذا اإلطار أي مرجعية تشده وحتدد وجهة داللته
ل فصي(ع مقامه بذاته بعد أن  بل النص يصن،زيادة ووي معىن الناطقفإن معىن النطق حي

عن كل العوامل احملتملة، ويفهم يف فكريته الكاملة، اليت فيها وحدها ميتلك 

  .37)...فعاليته
ومهما يكن من أمر فإن القصد ال ميكن التغاضي عنه سواء تعلق بالناطق أو بالنطق 

لناطق قصدا، ولذلك فإن اعتماد قصدية النص أساسا إال أن النطق ميكنه احتواء معىن ا
للتأويل قد يعطيه مصداقية ويضفي عليه صبغة الشرعية من حيث الفهم الذي يتدرج من 
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، وقد يصنع لنفسه مقاما يفهم يف ضوئه القصد )الناطق(إىل الغائب ) النطق(احلاضر 
  .وينتهي إليه املراد

صد األصلي لعدم تعيني املقام األول الذي وقد يتعذر يف كثري من األحيان تعيني الق
حصل فيه امللفوظ، وإن تعين يضيق معه املعىن ويتحدد، لكن اإلشكال يف األسس والطرق 

  املعتمدة يف إعادة بناء املقام األصلي ؟
 إن اعتماد الوضع التارخيي أو النفسي قالبا عاما يندرج ضمنه القصد األصلي 

و معرفة ال تتعدى النسبية اليت تتيح إمكانية ما، يعتقَد أا يكون يف أغلب األحيان شكا، أ
وإن -ناحيا إىل الدقة؛ فإنه ) شكا/معرفة(ومهما كان هذا التعيني . أساس االنفعال األصلي

 هو جمرد احتمال يتراوح بني كونه قصدا - أو نفسيا على احلقيقة الثابتة كان وضعا تارخييا
  . نه ما يعتقد أنه القصد الذي اندرج فيه امللفوظوبني كو حقيقة، وقع فيه امللفوظ

يتعني يف القصد االتكاء على دليل قوي ينتفي معه الشك، وحتصل معه املعرفة 
ال بد واملطلقة بكون ما مت تعيينه هو املقام األصلي فعال، وهو ما يتعذر يف أغلب األحيان، 

د عينه صاحب النص أو ـ إن وجد ـ مرافقا للنص متصال به، ق أن يكون هذا الدليل
املوقف بثبات وثقة، وهو بذلك نص مصاحب يرافق النص األديب يف /عينه من شهد املقام

كينونته، فإن فُصل عنه حتول النظر إىل الشك والنسبية يف تعيني مجلة املعاين اليت يتجاذا 
  .النطق والناطق، وكالمها كتابة زمن التأويل

   من البيان ييسر على املخاطَب فهم اخلطاب، يفترض أن يكون املخاطب على قدر
ويفترض بعد انقضاء املوقف أن يترافق الفهم واخلطاب كما ترافقا يف البدء، لئال حتول بعد 

إن اإلشكال يتفاقم كلما تقادم . التلفظ إىل ملفوظ، يسقط معه الفهم لغياب القصد
  .اخلطاب مع الزمن

د وقعها يف عالقتها مع اخلطاب زمن إن احلادثة ـ مهما كانت طبيعتها ـ تفق
التلفظ وتعيينها ال يعين بالضرورة أن حيقق ما حققته مع املخاطب واملخاطب يف زمنها 
األصلي رغم املشاة، فقد أصبحت حدثا تارخييا يتردد مشاة ال حقيقة عينية، فيفقد 

من الفهم، والفهم وينتفي التساوي بينهما ليصري القصد أضيق  اخلطاب توازن القصد
  .ويتعذر مع ذلك اعتماد القصد األصلي لتعذر إقامته كما قام بنفسه زمن اخلطاب األصلي
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. إن حماولة إقامة القصد األصلي هي مقاربة يف حد ذاا ال تسلم حبال من اخلطأ
إاـ إن جنحت ـ غشاء يراد به احتواء معىن معين سلفا يتم صرف اخلطاب إليه  بل

لزم من هذا الوضع أن يكون املعىن يف املقام ال يف النص، وما النص وي .بربطه بقصد ما
حينئذ إال شاهد على وضع معنوي ما، وهو ما ال يستقيم يف واقع النص؛ إذ هو قادر على 
أن يعين مقاما له يفعل حركة معاكسة بوصفه إمكانية من مجلة اإلمكانيات املتاحة، فيتعين 

وال مناص من التأويل .  واملقام أي قصد الناطق وقصد النطقحينئذ يف النص املنفرد املعىن
  .يف كل ما أشع وبدا مدارا خصبا حيصل به ومعه الفهم واالستيعاب

وأحسب أن مدار . إال بالتركيب بني املتناقضني)) الصراع((وجدال، ال حيسم هذا 
ملعىن ومنه يستمد التأويل هو اخلطاب دون غريه، فيه كل ما حيتاجه املؤول، ومنه يستمد ا

املقام، فإذا ربطه حبادثة خارج نصه أغلب الظن فيها أا علة االنفعال األصلي، استأنس 
التأويل إىل رافد من روافد اإلقناع التأويلي خاصة إذا حقق مبدأ االتساق الذي يضفي 

خلطاب وإمنا يكون ذلك ممكنا ألن ا. و عند غريه من املتلقني عليه طابع القبول عند املؤول
يتحول بفعل وجوده املادي خماطبا جديدا، ينمي رسالته اخلاصة ـ وإن تشعبت ـ إىل 

وهو بذلك يقول ما فيه حمتويا قصد قائله داخل قصده؛ فالعـالمة . املؤول بوصفه خماطَبا
ليا من مدلول ا ال يعين بالضرورة أا حمرومة كرجعهـم...اب مؤلفها وـيف غي(

  .39ل اخلطاب بوجود عامل جديد يف ظـل استقال38)مباشر
قيود الزمان (متجاوزا ) Indétermination(يقوم هذا التوجه على الالحتديد 

عوامل اخللفيات فرصة دخول ووالكلمة املكتوبة وإعطاء الناس من كل العصور 

إن الالحتديد خاصية مميزة للنص األديب دون غريه من النصوص واخلطابات . 40)أخرى
  : جوات ميكن أن متأل بالطرق الثالث السابقةاألخرى، تصنعه ف

  ال تأويل  سيطرة قصد املؤلف
  نص أديب 

  الالحتديد
  إمهال قصد املؤلف 

  لصاحل قصدية النص 

  النص مغلق بعامل من العالقات 

  تأويل متعلق ببنية النص 

  وجود مادي

  

  فجوات
  تأويل واسع، صناعة 

  املقاصد واملعاين
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مع األول، ال . املؤلف واخلطاب واملؤول: ل بثالثة عناصر أساسيةلقد ارتبط التأوي
يساوي النص إال معىن عينه هو بنفسه ال ينبغي للمؤول أن يفهم غريه وال للنص أن يقول 

يتعلق التأويل ببنيته داخل مجلة العالقات اليت تكونه وتصرفه ]اخلطاب[ومع الثاين . سواه
] املؤول[ومع الثالث . ة دور املوجه إىل ذلك املعىنوتؤدي موضوعية اللغ .إىل معىن ما

إذ يتعين عنده املعىن بناًء على معطيات اخلطاب واهتماماته  تتحول كل املفاهيم،
      .41)املؤول(

         
  

  
  
  
  
  

من هذا املخطط يتعني انتفاء املوقف املماثل الذي يقوم عليه القصد الثاين بوصفه 
ا ميكن أن جند له يف الواقع ما يسد ثغراته، بفعل التجربة الذاتية معادال للقصد األول، كم

وقد متَّ التعامل مع اخلطاب . 42للمؤول يف مقابل ما يثريه فيه اخلطاب من استجابات
 اكتفى (R. Barthes)   مبا يتناسب والتوجه املنهجي للناقد؛  فروالند بارت43األديب

، (M.Riffaterre)وأما ميشال ريفاتري .  مدلولبالنص وحده، وصار العمل الفين داال على
لينحو امبريتو . فجمع بني النص وبني شيء من قصدية املؤلف حبكم توجهه األسلويب

وراح هانس بتر ياوس .   إىل قصد النص وقصد مؤلفه(Umberto Eco)إيكو
(H.P.Jaus) إىل استقصاء آفاق القراءة املمزوجة حبضور تارخيي مع مقصدية املؤلف .

ن القراءة عند فولفانغ إيزر وتتعي(W.Iser) بإنشاء نص بديل عن النص األصلي والقارئ 
فاكتفى بعضهم بالنص وزاوجه بعضهم بغريه إلمكانية أن يكون الزائد على النص . معا

  .مساعدا على جودة القراءة ودقّتها

 الالحتديد 

 يوازي التجربة ال موقف مماثل
 الشخصية للمؤول

ملء فجوات الالحتديد 
بإحالة اخلطاب إىل 

 عوامل واقعية
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 تثريه وميكن أن يتعامل املؤول مع اخلطاب بوصفه مزجيا من الوعي والالوعي، وما
اللغة يف املؤول، فيعمل كل معارفه واهتماماته قصد حتصيل فهم يتناسب مع طبيعة 

  .وهو الوسيط الثاين. اخلطاب األديب
   :الوعي املبدع واهتمامات املؤول-2

 جتاه ىرسالة واضحة يريد تبليغها للقراء، وهذا ما يتركهم حيار(ليس للكاتب 

رونه مناسبا من دالالت يقترحوا بأنفسهم تفسري أعماله، ويورطهم يف اختيار ما ي

ألنه لو كان قادرا على معرفة إحساسه (وذلك . 44)فهما ألعماله لبلوغ ما قد يسمونه

  .45)ام املعرفة ملا جتشم عناء الكتابة الشعريةمت
إن اعتماد ضبابية الرسالة عند املبدع قائم على تأثري الالوعي يف االنفعال الشعري، 

 إىل عدم معرفة مصابه، فتكون الكتابة حماولة منه لوصف احلال وإبراز حىت يصل األمر
املشاعر غري أن احلاصل أنه يعجز عن أداء حييط بإحساسه، فيعينه يف ذاته ولغته الشعرية، 

ويلزم من هذا الكالم أن يتضافر وعي املبدع وال . رغم تعدد االنفعال ووحدة املوضوع
 حال يعجز املبدع نفسه عن تشخيصها رغم أنه أمر وعيه يف كل حماوالته قصد تعيني

وإن . 46خمصوص به؛ إذ هو تكرار مع تغيري القوالب واألساليب، حيمل نفس اهلوية الداللية
كانت تنحو إىل اإليهام، ألا حترم املؤول اجلزم بصحتها، وتفرض عليه التأويل على 

  .أساس أغلب الظن
اصر املوضوع واالستفادة من يف تركيب عن) conscience(يكمن الوعي 

وهو ما يتطلب وجود خطاطة مسبقة يتفاعل وفقها املبدع . 47الذكريات والرصيد اللغوي
يف انفعاالته املتكررة دون أن حيس بالرضى وال باالقتناع من أنه أدرك ما يريد وعبر عنه 

وحيثها (ذات الذي يالزم ال) manque(إنه اإلحساس بالفقدان أو النقص . التعبري املناسب

يتخذ من الفن مسلك (، ولذلك 48)على أن تظل دائمة البحث عن األنا املفتقدة

  .49)العالج الواقعي الذي يتيح للفرد التحرر من قبضة العامل اخلارجي
ويكمن الالوعي يف الرموز والصور اليت تعطي معىن خفيا، لتحقّق الرغبات   

 االنفعال الشعري من موقع معرفة إىل مادة  مبا حيول50املكبوتة إشباعها اللغوي اخلاص
يؤكد حبيب مونسي ومحيد حلميداين ـ اعتمادا على جاك الكان . 51ألجل املعرفة
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وفرويد ـ أن االنفعال يقوم على أساس التعويض واألدوار والتعدد الذي يتحكم فيه 
ا واضحة ذات(ويتم االنتهاء إىل أن ذات الكاتب مل تعد . 52الالوعي بالدرجة األوىل 

، بل هي 53)املعامل، بينة احلدود، ذات ميزات يستقيم معها حتديد التعبري، وضبط القصد
ذات متعددة متقلبة املزاج، األمر الذي أسس للفهم اجلديد القائم على احلقيقة النسبية 
والشك وانعدام املطلق واليقني، وهي اخلصائص املرتبطة بالنص املتفرد بعيدا عن السياقات 

وعلى هذا األساس مت التحول من الوعي . ارفة والقوالب اجلاهزة ملعان معينة سلفاالص
والنظام واالعتدال إىل الالوعي واالضطراب وعدم التوازن يف أشكال متعددة أمهها 
التداخل مبا يتناسب والذات املنفعلة أو الذات املتشظية، مما غذَّى إىل حد كبري تدخل 

  . التأويلاهتمامات املؤول وسيطا يف
يكرس حممد شوقي الزين فكرة استحواذ املؤول على األمهية القصوى يف مقابلته 
للنصوص، ليجعل من اهتماماته وجودا وعاملا جديدا، فتصري عالقة املؤول باألثر هي عالقة 

طور غدامر نضال هايدجير يف سبيل إثبات أن الوضع التارخيي والزمين (فقد  ؛54باحلقيقة

فهم املاضي يستلزم وصل (بل إن . 55)ن استبعاده من علم التأويلللمفسر ال ميك

اآلفاق بني النص بوصفه جتسيدا لتجارب املاضي واهتمامات مفسره وآرائه القبلية يف 

ي إعادة بناء السياق األصلي للنص ثر ودلال يستلزم كما اعتقد شاليرماخاحلاضر، و

  .56)عآرائه قدر املستطاومع استبعاد اهتمامات مفسره 
ي إلعادة بناء السياق  أعالم املدرسة األملانية ـ املاضيتدخل يف التأويل ـ حسب  
احلاضر بتوافق نسيب بينهما، فإذا توازن الطرفان كان اهتمام مؤوله يف زمانه  واألصلي

التأويل جامعا بني كل الوسائط املمكنة، وإذا ضمر أحدمها لصاحل اآلخر، كان التأويل 
ودفعا ). Aporie(57احلديث عنه يف مسألة القصد أو اليقينيه النصعلى حنو ما متَّ 

للوضعني معا تتفاعل كل هذه الوسائط بنسب متقاربة ليكون التأويل متوازنا وذا حقيقة 
  .نسبية، بعيدة عن اإلطالق املفقود والعبثية املمقوتة

واالستمرار، حيول اهتمام املؤولِ املؤولَ نفسه من الثبات واالستقرار إىل التجدد 
ليكون الناتج النسيب علـة يف توالد النصـوص والقراءات بفعل الكشوفات املتأخرة 
للقراءات الصحيحة  واستدراكاا على القراءات اخلاطئة، وبفعل شخصية املؤول وعصره 



  ا���ا�� وا���و��--------------------------------------------------------------ا���ا��.���ة. أ��� ��اس

 11

وانتمائه اإليديولوجي، فيأيت تأويله ألي أثر أو بعض األثر داخل نظام هو نظام املؤول 
  : ويتعني ـ على هذا ـ أن. 58ه القائم علي
  .يتجاذب النص وعي صاحبه وال وعيه .1
 .املبدع/جيري التأويل يف احلقيقة على الوعي املؤلف .2

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

 .يتجاذب التأويل األثر النفسي واهتمامات املؤول .4

 .الفكريخيضع التأويل لنظام املؤول وانتمائه  .5

  معىن الناطق (وقد تعين سابقا، وقوع التأويل بني قصد صاحب النص وقصد النص 
، مما جعل البحث عن الداللة يتحول إىل كيفية أداء الداللة ويف ذلك )ومعىن النطق

  : وجهان
أن الفهم واقع بالضرورة  ومل يعد حبثا ذا قيمة فتحول عنه املؤول إىل : أوهلما-

 منطا من التشكيل اخللفي لالنفعال، فيصبح ما ال يقال أوىل -األداء–فه كيفية أدائه بوص
بالكشف مما قيل، وللمؤول السبق يف هذا التحديد الذي قد يعلو شأنه حىت على األثر 

  .املوصوف
أن الفهم متفلت، فيكون التحول شكال من اهلروب إىل ما يستطاع يف : الثاين-

ولذلك نفهم بشيء من املعقولية حتول . ملقصود أصالمقابل ما ال يستطاع، وهو املعىن ا
 إىل كيف تفهم فهو ،)comment comprendre l’être(ود من كيفية فهمه ـالوج

  ).comment comprendre c’est l’être (59الوجود
األديب بني تأويل يتجه إىل األعلى واصفا ما يكون عليه يتضح من الوضع قيام األثر 

األثر نفسه، وتأويل يتجه إىل األسفل يتعمق يف البحث عن املعىن ومجلة الدالالت املمكنة 
وما معا يتحقق يف الوجود الفعلي عامل . اعتمادا على دالئلية العالقات املكونة لذات األثر

واألفقي شكل تعبريي جديد . كل حماولة تأويليةممكن له امتداد أفقي وآخر عمودي يف 
والعمودي من . له مكوناته وخصائصه اللسانية) النص/اخلطاب(على منط األثر األصلي 

، باحث عن الداللة يف شقه )املتجه إىل األعلى(االمتدادين، واصف يف شقّه العلوي 
  ).املتجه إىل األسفل(السفلي 
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اخلطاب تتضافر فيه تعدد القصديات /يشكل العامل املمكن بديال عن النص 
ن قيام التأويل على إ .وتضارب االهتمامات يف تعالقها بوعي وال وعي صاحب النص

 يشكل عمال - بكونه ال يستطيع حتديد مصابه-اهتمامات املؤول وعلى الوعي املبدع
تنتفي فيه قصدية املبدع مطلقا، ويف أحسن األحوال تكون قائمة على قصد غري مقصود 
أي مجلة ما تكرر من انفعال جيعله مقصودا برمته من غري حتديد فيأيت املراد خفيا يتشكّل 
يف لغة اخلطاب ويتواله املؤول بالكشف واإلظهار وال يكون من وعي املبدع إال الوسيط 
اللغوي املتكرر، واحلقيقة ـ وإن كانت نسبية ويعتريها كثري من الشك ـ كامنة يف 

 االنتماء الفكري للمؤول التأويل داخل نظام خاص يشترك فيه مع ويصرف. الوعي املبدع
غريه ممن مياثلونه ويوالونه، فيعبر ـ التأويل ـ عن قضاياهم واهتمـامـام يف بعضه، 
وقد قام سلفا على اهتمام املؤول والوعي املبدع، فيكون التأويل مشتمال على حنو تلك 

ها إال جزًءا بسيطا هو ما امتزج بني الرصيد العناصر اليت ال ميثل اخلطاب األصلي من
  .اللغوي والوعي املبدع والباقي من خارج النص أي من املؤول

ال يسلم التأويل ذه النمطية من إصابة ما ال يريده النص، فيأيت مصيبا لبعض املراد 
  ، منه ومصيبا لفكر مؤوله وانتمائه اإليديولوجي، فيكون عرضة للتحوير الكلي أو اجلزئي

أو تتداخل فيه املقاصد والنوايا فينصرف إىل غري  ما أريد بكلية النص أصالة، ويشترك معه 
  .يف بعضه تبعا، وقد يكون على خالف ذلك

وخالصة هذه الوسائط جتعل من التأويل تأويال نسبيا يف كل شيء تتجاذبه عناصر 
ذا كانت قصدية متعارضة، يتداخل بعضها يف بعض انتخابا، ويترك أكثرها ميشا فإ

املبدع حتويها قصدية النص، وحتوي أيضا وعيه وال وعيه لتتالقح مع اهتمامات املؤول 
  : وانتمائه الفكري، يكون التأويل جتميعا بني قصدية النص واهتمامات مؤوله

  
  
  
  

  

قصدية 

 المبدع

وعي 

 المبدع

ال وعي 

 المبدع

 قصدية النص 

 اهتمامات المؤول

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

  .60ين استجابة، فتكون االستجابة تأويالوطرفها الثا
وتتضاءل االهتمامات من حيث األمهية أمام قصدية النص بوصفها ـ أي 

 حمدودة بعناصر من النص تتشابك فيما بينها لتؤدي يف طرف املتساوية -االهتمامات
األول دور املثري واالستجابة، ألن االهتمامات ال يكون هلا وجود مستقل خارج حدود 

، ولذلك ال يتعني من اهتمامات املؤول إال ما جيد ما يثريه يف النص، وختضع العملية النص
  : يف حقيقتها إىل سلوك مزدوج

  
  
  
  
  
  

فالعملية مركبة يف احلقيقة؛ إذ بني القصد واالهتمامات شيء من املثري وبني 
ن األول االهتمامات والتأويل شيء من االستجابة، وينفرد التأويل والقصد النصي، ليكو

وعلى قدر املؤولني واهتمامام تكون . استجابة صرفة للثاين الذي يكون مثريا صرفا
  .التأويالت مبا يبيح التعدد واالختالف

التأويل، بوصف األول حمركا والثاين /لقد صار األمر إىل ثنائية جديدة هي النص
بل ويستقل بنفسه بوصفه إعادة إنتاج حمتملة لألول، بفعل التفاعل بينهما بوساطة املؤول، 

  .61فعال
 :التأويل و النص-3

 ولغته تعكس ال تالؤم الفكر، ولذلك 62)كون مفتوح( إيكووالنص عند امبريت
 مبا أنَّ 63)آلة تنتج سلسلة من اإلحاالت الالمتناهية) (Derrida(ميثل النص عند دريدا 

يتعدى ما عناه املؤلف إىل ، مبحو األفق احملدود فيه و64])املؤول[تقع داخل خيال(حقيقته 

 التأويل =     

 استجابة   مثيـــر 

مثيـــــــــر    استجابة  

 اهتمامات المؤول قصدية النص 

  وعي المبدعال
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نسيج مركب من إشارات وتعبريات ودالالت متداخلة (خالل   من65ما يعنيه هو ذاته

  .66...)تستدعي التفكيك والعزل لفحص بنيتها
ينفتح النص لينتج معاين ال متناهية يف عالقته جبملة املؤولني، وهو الذي يعين مشريا 

سب صفة املثري، ومنها يصبح ركنا أساسا يف أي وحميال من مركباته األساسية، ولذلك يكت
وإمنا يتعالقان باملعىن؛ ألن فجواته عنصر . نشاط تأويلي ومن دونه ال وجود للتأويل أصال

حنن صناع املعاين اليت (فنصبح  67 أساس لالستجابة اجلمالية كما يؤكدها إيزر

  .68)نفهمها
اعاة الوسائط السابقة بنوع من  عليه املؤول والنص مع مرجيتمعوحيصل املعىن فهما 

، فيتم يف البداية كشف البيانات أي هيكلة )Experience intuitive ( 69اخلربة احلدسية
املعىن، ويف اخلطوة الثانية ينصب االهتمام على كيفية ظهور املعىن، ويتطلب ذلك وصفه 

لتمنع واإلخفاء ، وهذا منوذج تأويلي للنص فيه فعل االستفزاز والكشف وا 70وحتديد بنائه
واإلظهار يف تعامله مع مؤوله ليحصل على درجة من الفهم ختول له معاجلة معناه مبا يراه 

اخلطاب، وال يتوقف التأويل عند الفهم بل يتعداه إىل /مناسبا ومتوافقا مع كلية النص
جيعل النص .  71)التشكيل مث التركيب كخطوة ائية االكتشاف واالنتخاب وإعادة(

أويل وسيلة إلعادة إنتاجه فهما مث تشكيال وتركيبا جديدا، ومتارس الفعل ذاته حىت من الت
، ويسلِّم 72يستنفذ طاقته ويصل حالة النضوب، فيتوقف عن العطاء باحتراق مادته 

يعين أي (، وهو 73)ال يوجد معىن حقيقي يف النص: (للمؤول الشعلة، وكأنه يثبت مقولة

عدة، أو يثبت معىن  أشكاللية تبادل يتلون النص يف وبعم، 74)شيء تؤول أنه يعنيه
مركزيا وميازجه مبعان ثانوية يكتشفها املؤول أو يبديها النص بالتدريج حىت يصري حمموله 

  .الداليل معينا يف كليته وجزئياته
وإذا كان املعىن واملؤول رفيقني للنص؛ فإن التأويل بوصفه أداة كشف املعاين يقوم 

 الكتابة إىل كالم ومعىن، مثلما متَّ حتويل الكالم واملعىن إىل كتابة يف مرحلة مبهمة حتويل
 مبلء الفجوات البادية بني املشاهد 76ويشكل هذا التحويل فعال غري حمدود. 75أوىل

فيتداخل حق القارئ (، 77املخططة إبرازا للمعىن وترميما للصالت غري الواضحة يف النص

  .  78)ية التأويل برمتهاحبق النص يف نزاع يولد حرك
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 على مبدأ ا تبادل بينهم-يف احلقيقة–وإذا كان ريكور يراه نزاعا بني الطرفني، فهو
 يبدأ 79)التأويل حالة خاصة من حاالت الفهم(املثري واالستجابة، ولذلك يؤكد أن 

حسب قوله ـ مبعىن النص ككل، مث يكون االستيعاب منطا معقدا من _باإلمساك الساذج 
   .80م الفه

إن النشاط التأويلي الواحد ال يعين القراءة الواحدة بالضرورة، بل هو تكامل 
جمموعة قراءات تتضافر فيما بينها لتحصل معىن أو معاينَ تزداد عمقا وتتجه حنو تعيني 

 ال تستقر عند مستوى 81)التأويل يف احلقيقة تأويالت(مستويات خمتلفة من الفهم؛ ألن 
وكل فهم تأويل يتجه من القارئ إىل . طبقات حييل بعضها على بعضإال إذا كان قبله 

 ليصري التأويل خطاب 83 خيترقه ويصل نواته اليت تؤسس منطقه وحتكم نسقه82املقروء 
يف تفاعل أهلية املؤول وأهلية  الذي يفسر خطاب املبدع ويعطيه بعده املعنوي 84املؤول
 : ، حسب الضوابط التاليةالنص

أمر ال حسم فيه، وقواعد الصحة تقتضي وضع قواعد الفساد، كما صحة التأويل  .1
 .86 وحممد شوقي الزين 85يؤكده إيكو

ميكن للتأويل أن يكون حمدودا هرمسيا كما ميكنه أن يكون ال متناهيا غنوصيا دون . 2 
، وأن ال يكون التأويل بالضرورة تأويال 87أن يفقد النص موضوعا يكون قابال للتأويل

 .88ل تأويل حمكوم بالشك والنسبية جيدا، فك

 كما يرى إيكو 89ال تأويل إال إذا كان قائما على االنسجام يف ذاته ويف عامله املمكن . 3
وإيزر خبضوعه ملعطيات القراءة الفردية وانتقاء عناصر من النص وإقصاء عناصر أخرى 

 .90نسجما إلغالق عامله الداليل، ويقتنع به املؤول كل االقتناع كونه نسقا م

 مبا يشيع تأكيد 91)يف فهم احلقيقة) finitude (حقيقة الفهم تستدعي مبدأ التناهي( .4
  .92يسالواقع الذي تشيده السميوزعلى  املبين الوجهة  وتعيني املعىن بشيء من الثبات

يف التأويل، فهو تصور حلظوي باعتباره معىن ) Simulacre(ال مناص من الوهم  .5
، ويؤكد حممد شوقي الزين معلقا على 93هو نسيب عند إيزروحيدا وممكنا للنص و

  . على اإلشارة واإلحياء95 وحبيب مونسي ناسبا الوهم لقدرة األلفاظ94التفكيكيني
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 ميليه تفاعل قصد النطق املشتمل على قصد ا ممكنالتأويل عاملوعليه؛ يكون ا
ى نوع من الوهم، ويستدعي  علةينهم املؤول، وحتكمه عالقات اتساق مبفالناطق، و

مل داخل  االستيعاب ا-شرحا وتفسريا -  التدليل على ذلك الوجود هإثبات وجود
  . حدود هذا العامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التأويل وسائط

  

  القصديات 

  

  المؤولاهتمامات 

  

الالوعي الوعي و

  

  المثير واالستجابات 

  
  النص

  

 صاحب النص
  النص
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  :اهلوامش
الدار /سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان: تر: نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى:  ينظر بول ريكور- 1

  .26، ص 2003، 1البيضاء، المغرب، ط

نظرية األدب في ): Newton(نيوتن .م.ك: وينظر. بدل المقام) contexte(وهو يستعمل لفظ سياق . 29ينظر السابق، ص  -2

، ص 1996، 1ع، ط. م. عيسى علي العاكوب، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ج/، تر، د]1[القرن العشرين

  .ير خاص عن ذلك القانونعبديثه عن عالقة السيمياء بالقانون العام، فكل ممارسة اجتماعية هي تفي ح. 186

   .30السابق، ص : بول ريكور:  ينظر-3

  .68ص ،  2001- 2000 دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى،: حبيب مونسي:  ينظر-4

  300 ص ،السابق:  ينظر- 5

  .195، ص ]1[ األدب في القرن العشرينيةنظر: نيوتن.م.ك:  ينظر- 6

  .111السابق، ص :  ينظر-7

  .37نظرية التأويل، ص :  ينظر بول ريكور-8

محمد برادة وحسان بورقية، : ، تر)من النص إلى الفعل أبحاث التأويل: ( وهو ما أشار له في كتابه اآلخر.40 السابق، ص -9

  ).التأويل هو تملكنا في الحال قصد النص: (، في قوله120، ص2001، 1اإلنسانية واالجتماعية، طعين للدراسات والبحوث 

  .45ص  نفسه ،-10

  .53 ، ص نفسه -11

  .279تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص : دانيي حميد لحم-12

الدار البيضاء، /مركز الثقافي العربي، بيروت، لبنانسعيد بنكراد، ال: ، ترالتأويل بين السيميائيات والتفكيكية:  امبيرتو إيكو-13

  .46، ص 2000، 1المغرب، ط

  .79 السابق، ص -14

  92 نفسه، ص -15

وهي تأويالت : ( في هذا الكالم تجانس مع كالم إبش وفوكيما.245، ص ]1[نظرية األدب في القرن العشرين: نيوتن.م. ك-16

، 1996محمد العمري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ، المغرب، : ، تر]2[نظرية األدب في القرن العشرين: ينظر).ذاتية

  .30ص

  201، ص ]1[نظرية األدب في القرن العشرين: نيوتن.م.ك -17

  .23 والتفكيكية، ص اتالتأويل بين السيميائي:  امبيرتو إيكو-18

  .107 ص ،]1 [السابق: م نيوتن. ك-19

  .108، ص ]1 [ نفسه-20

  .284 فلسفة القراءة، ص :يب مونسيب ح-21

تأويالت وتفكيكات، فصول في الفكر : محمد شوقي الزين: وينظر. 87ص  والتفكيكية،اتالتأويل بين السيميائي:  امبيرتو إيكو-22

  .37 ، ص2002، 1الدار البيضاء، المغرب، ط/ ، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنانالغربي المعاصر

 Jonathan Culler : Défense de la:  وينظـر .107، ص]1[ب فـي القـرن العـشرين   نظريـة األد : نيـوتن .م.ك  -23

surinterprétation, in Interprétation et surinterprétation , ouv. collectif, éd P U F , 1996, p112.     
  .تحول السياقي والداللي بما يزكي التغير وال). هناك دائما إمكانات سياقية جديدة يمكن إضافتها إلى ما سبق(: وفيها

  .110، ص ]1[ نظرية األدب في القرن العشرين: نيوتن.م. ك-24

  .111، ص ]1[السابق -25

  .110، ص ]1[نفسه -26

  .62  ويؤكده في ص43- 42 والتفكيكية، ص اتالتأويل بين السيميائي: ، وينظر امبيرتو إيكو195، ص ]1[ نفسه- 27

: في) Jacques Derrida (ولعله يشير إلى قول دريدا. 124 والتفكيكية، ص اتسيميائيالتأويل بين ال:  امبيرتو إيكو- 28

L’écriture et la différence, éd Seuil, 1967, p.411ال يشكل النص بؤرة ثابتة بل يعد وظيفة، أي : ( إذ يقول فيها
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 إلى غياب المدلول النهائي - نفس الصفحةوفي-مشيرا) ما يشبه الالموقع الذي تستبدل داخله العالمات المواقع فيما بينها

  ). يفتح المجال واسعا أمام اللعبة الالنهائية للداللة(الذي 

  .42 والتفكيكية ، ص اتالتأويل بين السيميائي:  امبيرتو إيكو-29

  .191تأويالت وتفكيكات، ص :  ينظر محمد شوقي الزين-30

   . 108-107ص ، ]1[نظرية األدب في القرن العشرين: نيوتن.م.ك -31
32- C.K.ORECCHIONI, l’énonciation, de la subjectivité dans le langage, Librairie Armond 

Colin, Paris, Fance, 1980,p: 19. 

  .109، ص ]1[نظرية األدب في القرن العشرين: نيوتن.م.ك -33

  .182تأويالت وتفكيكات، ص :  محمد شوقي الزين-34

  .315القراءة، ص فلسفة : يب موسيب ح-35

  .111، ص ]1[نظرية األدب في القرن العشرين: نيوتن.م.ك -36

  124 والتفكيكية، ص اتالتأويل بين السيميائي:  امبيرتو إيكو-37

ة المدلول، الذي بحار إلى الدال ةالخروج من هيمن(، وعنده 200فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى، ص : يب مونسيب ح-38

 ونحو هذا عند .مثبتا التعدد واالنفتاح. 201ص ) عب في كثير من األحيان تجاوزها إال بفعل التأويل  قد يصةيمارس هيمن

  . فيما يسميه بالعالم الممكن57، ص]2[فان ديك في نظرية األدب في القرن العشرين 

البولندي رومان الالتحديد مصطلح تحدث عنه بإسهاب . 242، ص ]1[نظرية األدب في القرن العشرين: نيوتن.م.ك -39

  . نظرية التلقيلمانانغاردن، وبنى عليه األ

 المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ،القراءة وتوليد الداللة، تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي: دانييحميد لحم:  ينظر-40

  .80، ص 2003، 1المغرب، ط

  .239، ص ]1[نظرية األدب في القرن العشرين: نيوتن.م.ك -41

  .81القراءة وتوليد الداللة، ص :  ينظر-42

  .277تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص :  حميد لحميداني-43

  .276 السابق، ص -44

  .35نظرية التأويل، ص :  بول ريكور-45

  .272تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص :  حميد لحميداني-46

  Lacan. Jك الكان معتمدا على جا. 273 السابق، ص - 47

  .272فلسفة القراءة ، ص : يب مونسيب ح- 48

  .273، ص السابق - 49

، في كتابه )Freud(وهو ينسب الكالم لفرويد . 272ص  تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر،:  حميد الحميداني-50

اقش قضية  الوعي وعدم الوعي  ن.263، ص 1969، 2 دار المعارف، ط ، صفوانمصطفى: ، تر)حياتي والتحليل النفسي(

جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد : منذر عياشي، ومر: دراسات هيرمنيوطيقية، تر) صراع التأويالت(بول ريكور في كتابه

 309 إلى 253وفيه تعرض للتحليل النفسي في الصفحات من .  وما بعدها137، ص2005، 1المتحدة، بيروت، لبنان، ط

  . منه

يقول في نفس :   والنفسيةاالجتماعية في حديثه عن األدوار 273ت الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص تحوال:  ينظر-51

  ) ...األقنعة المتعددة، ألنها تحرره من كل دور يتخذه على حده بلعبة مندمجا ]اإلنسان[يصبح ( :الصفحة

حميد لحميداني والجياللي الكدية، مطبعة : دبية، تريلي والخيالي من منظور األنطروبولوجيا األيويأخذ عن إيزر في كتابه التخ

  ). ال يعني دائما أنه مزدوج ومتعدد أي مجرد شبح أي: ( قوله99، ص 1998، 1النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط 

التعبيري إن الرمز في الفعل  .للتوسع في نفس الموضوع. 277-276، 273فلسفة القراءة، ص : يب مونسيب ح:وينظر      

 بفعل انفصال اإلنسان عن موضوع يعجز عن تحديده بدقة، وهو ما يبرر صعوبة فهم ملفوظات يقود إلى االنفصال عن الواقع

  : الذات المنفعلة، ينظر
Jean Molino: Intrpréter , in l'interprétation des textes , ed minuit , 1989 , p 32.    
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في إن التحليل النفسي المزعوم ال يزيد  (: منه ما نصه174 وله في الصفحة .288، ص فلسفة القراءة: يب مونسيبح - 52

نما يقف إ ،لهكالتحليل النفسي ال يستغرق األثر : (وله فيها أيضا). سية ضعيفة متخلخلةنفحقيقته عن كونه تخريجات ذكية ل

وفي . ى قصور منهجي في فهم الظاهرة األدبيةي بل يشير إلحبما يو). عند بعض العناصر التي تتلبس داللتها مسحة نفسية

  . ...)لقد أوقف الزعم الفرويدي التخييل على المقاصد الكامنة في التعويض فألزم األثر الفني معنى جوهريا: (  منه275ص 

    .و بيتي رخشاليرمار في مقابل دجمعلقا على رؤية غدامر وهاي. 38-37تأويالت وتفكيكات، ص  -53

  .107، ص ]1[ نظرية األدب في القرن العشرين:نيوتن.م.ك -54

  .108، ص ]1[ السابق- 55

  .169تأويالت وتفكيكات، ص :  محمد شوقي الزين- 56

  .213فلسفة القراءة، ص : يب مونسيبح -57

  .54، ص السابق:  محمد شوقي الزين- 58
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