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 بدي    الأو ل ألا صنلا

يركة ضرخاأل

 كأايةلا - صنلا

ـصماألدبيمضاسدةمارتؽازهميفماٌؽؿوب.مػؽذامزمددهمروالنمبارتمظامذكؿؼ

علماظعؿؾقةمتـؿؼلمعنمجمامّم.م1ومبولمرؼؽور،مإغهماظؽالممومضدمأثؾؿؿهماظؽؿابة

متغقبم مإذ مبؼارئ. مغص مسالضة مإشم م)عؿؾؼي( مبلاعع م)عؤظف( معؿؽؾم سالضة

ماٌواجف مشػاظة ماإلحاظـة مصؿلؼط مظقعادمعظامىؾسوؼة، ماٌؤظف مسؾى مو امل،

متأدقلفامعنمجدؼدماغطالضامعنمصعلماظؼراءة،ماٌؿؿوضعمميفماظـصمالمخارجه.

وضعمإذؽاظيمتػرضهمخصوصقةممرمعنؼراءةمالمؼؽادمؼؿقراظصعلمشريمأنم

اظـصماٌرتؾطةمبؽقػقةماذؿغاظهمسؾىماظؾغة.مومػيمطقػقةموعلماظـصمالمؼؽادم

مقؽذمولؼؼ معـطوؼا مؼصري مال مإذ مإشممـععمىؾسا محمقال مؼغدو معا مععنيمبؼدر ى

إعؽانمؼػؿؿقهمصؽرماظؼارئمبشؽلمعؿعدد.مػؽذامؼؿأدسماظـصمعنمحقثمأغهم

مؼؼولممةؾقغلقمظطرحمخ اظؾغةميفمظعؾةماإلعؽاغاتمملوخدص.م2بارتاٌعـىمطؿا

مإاّل مسـه مؼؿوظد مأن مميؽن مال مأعر ماظؿواصؾقة معلؿوىماظوزقػة مالماظيتمتؿفاوز

مفائقةماظدالظة.غ
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غةماظـصمالمتـػكمأنمتؽونماظؾغةمومضدمأصؾقتمدقؿقائقةمأيموـذنمصؽقإ

صضاءامضوظقامعػؿوحامسؾىمظعبماظعالعات.مصفومباظؿقدؼدماذؿغالمرعزيمسؾىم

اظدالمرمعلمعـهم)اظـص(مواحًدامعؿعٍدًداميفمآنمواحدمعنمحقثماغهمصؿتميفم

مة.اظؽؿابة،معؿعٍددمعنمحقثمأغهمإعؽانماظؼراء

تماظـصميفماواهملمصؿعامؼعؿلمسؾىمهوؼماًؾظاشمغػفممأنماظؼارئعنمػـام

ععٍقن.مؼعؿلمسؾىمإغطاضهميفمحدودمأدواتماذؿغالماظؼراءةمومطقػقةماذؿغاهلا.م

مأنم مضدمؼوٍرطميفماخؿزالماظـصميفماألصقماحملدودمظألداةماٌـففقة.مومظـا مّما

ضيمإشمماظـلؼي.مواظيتمقاظلامغالحظمعامزمدثميفماٌؼارباتماٌؿعٍددةمعنماٌـفج

ماظـصمطأنمالدؾؼ مععفا ماٌؼارباتمأنممؼؼو مػذه مهاول معا ميفمخضم ولمذقؽا

وعؾهمؼؼول،مصضالمسنمإذؽالماظػرزمبنيمعامؼؼوظهماٌـفجمومعامؼؼوظهماظـص.م

ماظـصمعنم مإشممهرؼر مرؿوحا مباسؿؾاره ماظؿأوؼل مدؤال مإشم ماظذيمزمقل األعر

م مظؾؿعـى ماٌؾؿلر ماظؿػلري ماإلعؽان،ودخؾظربؼة معغاعرة ميف مبه ضراءةمميأمل

ءظةماظذاتمظذاتفامعنمخالظه.علاماالحؿؿالمو

    الأفسري لأوال

مساملمملوبمىرؼ مػو ماظؽؿابة، مأثؾؿؿه مخطاب مػو ماظـصماظذي مأن رؼؽور

علؿؼلمسنماظعاملماظػعؾي.مومعنمثممتصؾحمعفٍؿةماظـؼارئماٌؤٍولمإضاعةماإلحاظةم

ما معاٌمشافطؿسؾىماظـعاملماظـػعؾيمو مشريمأنمظـتماالالدمنؤظفماغطالضا ص.

ندمأغػلـامإزاءهمػومسالضةماظؿأوؼلمباظؿػلريم)اظؾـقويمخاٍصة(مماظذياإلذؽالم

مأؼنمؼؾؿؼقان؟مومأؼنمؼؿعارضان؟

أوؼلمعـففامحدؼثماظـشأةمصؼدممتماالذؿغالمبهمعـذماظؼدمميفمضراءةمظقسماظؿ

م"اهلري معصطؾح مضؿن متػلريػا مو ماؼورقعـاظـصوصماٌؼٍددة "Herméneutiqueم

ماٌػبملؿغـذاماؿط مو ماظعؾؿاء ماظـصممؽرونـه مضراءة ميف مادؿـؿروه مو اظعرب

ميفم مابنمرذد مو مابنمسربيميفماظػؿوحاتماٌؽقة مسـد منده اظؼرآغي،معـلمعا
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اظػؾلػة.مومالمتؽادمختؾومتػادريماظؼرآنماظؽرؼممعنمرؤىمتأوؼؾقةمعـلوبةمإشمم

اتمذظاوالمحأمنعمااظلـةماغطالضمةصوعؿصومبعضماظصقابةماظؽرامموماظؿابعني،م

مزموجل.مسيفماظعالضةمباهلل

ميف مسؾىممأٍعا ماظؿأوؼل مادؿكدم معن مأٍول ماظػقؾلوفمػقدشر مصقعؿرب اظغرب

صعقدمأغطوظوجيميفمذرحمععـىماظؽائنمثممشاداعريمظقغدومععهمأطـرمعنمررؼؼةم

مومعـفجمإذمصارمصؾلػةمحداثةميفمضراءةماظؽؿابة.

ومعامؼفٍؿـامػمودبيمألامصـظاؼؽورمخبصوصمرملوهمبدعظطرحماظذيمؼؼاماٍعأ

عنمحقثمعـاضشةمسالضةماظؿأوؼلمباظؿػلري.مصإغهمؼـؾينمسؾىممماردؿهماظؿأوؼلم

ماظؿـؾقتم مصؽرة معن مزمميذظام"Fixation"اغطالضا ماظؽالم بػعلممصغمشمإٍول

اظؽؿابة.مطؿامؼرىمأغهمالمميؽنمأنمغؿقدثمسنماظؿأوؼلمإاّلممبعارضؿهمباظؿػلريم

ماصخمـقاٌـؾ ماظؾغعة مسؾوم مظألاداتماردظا)مةن مأن مصؽون اظـصممعاملظلـقة(.

وضًعامعلؿؼالمزمؿفبمصقهماظعاملماظػعؾيمػومعلأظةمؼؿوظدمسـفامإعؽاغقؿانميفم

مإحاظةم مسنمأؼة مبعقًدا مو مأنمغؿعاعلمععماظـصمداخلماغغالضه مصإٍعا م: اظؼراءة

ماظ مسالضاته مدرادة مبوادطة مغػٍلره مأغػلـا مند مػـا مو ميأمقةخؾداخارجقة.

م ماًاٍصة. مبـقؿه مإشمإموبوادطة مدمٍوظه مأن مضؾبمخطامٍعا مإشم مأيمغعقده ب،

ماظؿواصلمايٍيمصقغدومعػؿوحامسؾىماإلحاظة.مومػـامندغامغؤٍوظه.

فّؾىميفماياظةماألوشمماٌوضفماظؿػلرييميفمتعؾققماإلحاظة.مظقؿفؾىمػؽذامؼؿ

ماإلحا متعؾقق مبرصع ماٌوضفماظؿأوؼؾي ماظـاغقة ماياظة مذاػمظةيف مأنمع، ماظعؾم ع

راءةمممؽـةمظؽوغهمؼظلمعػؿوحامسؾىماظؼماياظؿنيمؼظلمرمعلميفمومالصأمصـظا

ذيءمآخر،مباظٍرشممعنمإدرتاتقفقةمتعؾققماإلحاظةميفماظؼراءةماظؾـقوؼة.مأيمأغهم

ؼظلمؼلؿدسيماظؿأوؼلمومؼلؿدسيمإعؽاغقةمإغؿاجمخطابمجدؼدمعرتؾطمباظـصم

مومخمؿؾفمسـهميفمآن.
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 كالمأالا ةيخاص

م معإثم ماظن مميٍقز مخأملؼوأؿا ماعٍصاطـر مأي ماالعؿالك معؿفددممؿالكقة صفم

معاخرم مذالؼر مسؾقفا مؼؤطد ماظيت ماًاٍصقة مػي مو ماٌؤٍوظة مظؾذات مو ظؾـص

موبوظؿؿان.

لمرؼؽورماظؿأوؼلممبعارضؿهمباظؿػلريم)اظؾـقويمخاٍصة(معنمحقثمؼشرحمبو

ص،مظقـؿفيمـاظمةبارعؼأنماألٍولمؼرصعمتعؾققماإلحاظةماظيتمؼضعفاماظـاغيميفم

ماٌمنأمشمإ ماعػذه متؾغى مأن مميؽن مرضة م مأنمإذا مميؽن ماظؿػلري مأن اسؿربغا

ؼؿؿػصلمععماظؿأوؼلمعنمحقثمأنماألٍولمإبرازمظؾؾـقةموماظـاغيمدريميفماظطرؼقم

ماظػؽريماظذيمؼػؿقهماظـص.

االعؿالكميفماظؿأوؼلمػومأنماظؼراءةمظقلتمصؼطمصفؿامظؾـص،مبلممإنمأداس

أعـلمذاتفـامسؾـرمودارةمؿتماظذاتمنأميأم،الضةمباظـصعاظميفةمظظؾذاتماٌؤٍو

اظرعوز،ماظعالعاتموماآلثارماظـؼاصقةممبامصقهمتػلريماظـصوصماظذيمدقؽونمشريم

مؼلؿىم معا مضؿن ماظذاتمظذاتفا مصفم مسؿؾٍقة معنمخالظه متؿم ممل مإذا ذيمصائدة

منسلمػصباظؿػؽريماهلريوعقـورقؼيمظؾذات،مإذماظؿأدقسماظػؾلػيمظؾذاتمالمؼـ

م.أدقسماظػؾلػيمظؾؿعـىؿاظ

ؼومماظعالضةمباظـصمعنمعـظورماظؿأوؼلمسؾىمهوؼلماظشيءماظغرؼبمتماذؽػ

إشممذيءمسمٍصماظذات.مطؿامػومايالميفمضراءةماظـصوصماألدبقةماظؼدميةميفم

مايقاةم ميفموربة مظؾذاتماظؼارئة متعـقه مأن مميؽن معا اظزعنمايدؼثميفمأصق

اظؾعدماظـؼايفموماظؿارسمي،ممىؾسمبؼلمتغّؾوأظؿاميفمأنواظوجودمساٍعة.ممّمامؼعينم

مػوم مواحد ميفمعشروع ماظذاتمظذاتفا متأوؼل متأوؼلماظـصمو ماغدعاجمطلمعن و

مإذمميؽنمأنمؼلؿعقدم ماألدبيماظعربي، متراثـا مضراءة ماظؼراءة،مطؿشروع عشروع

                                                                                                                           

 .8988اظث،مسددماظـم-ي.عاٌعربموماظػؽرماظظاةمؾجم 
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اظؼارئممملااظـصمحرطؿهماإلحاظقةمػاظيتمؼؼطعفامومؼعؾؼفاماظؿػلريؼميفماواهمس

مصره،مومإذؽاالتماظوسيمباظوجود.سممتالاؽإذنمضؿ

عرماظذيمؼؤطدهمطادريرميفماظؿأوؼلماألدبيمعنمحقثمأغهمالمميؽنمومػوماأل

صفممغصماٌاضيميفمتارسمقؿهمإذامملمؼؿقؼقماالغدعاجمبنيماألصقماألصؾيمظؾـصم

ؼلموأؿوماألصقماظالحقمياضرماٌػٍلر.مإذمأنمعػفومماألصقمأعرمأداسميفمسؾمماظ

ماظؿفربةمممفػظميظؿارسمامبيدألاموماظػؾلػي مأصؼٍي مشريؼة م معؼابل خمؿؾف

اٌاضقةموماظؿفربةماياضرة،مومشريؼةماظعاملماًاصمومساملمثؼايفمآخر،معـؾؿام

م.ػومعطروحمضؿنمحوارماألغاموماآلخر

ضؿهمباظؾلان:مسالمػيمعـلماظؽالمميفمصـظةمبفذاماٌـظورميفماظعالضةمباءارؼظا

مصاظـصم محدثمخطابي، مميمذياظإغفا مغظرماومىـععؿؾكمضد معنموجفة حًدا

اظؿػلري:مسالضاتمداخؾقة،مأومبـقةمخاٍصةمؼصؾحميفماظؿأوؼلمميؿؾكمدالظةمعا.م

معع.مإذمؼـؿؼلمعنماعؿالكمبعدمدقؿقوظوجيمصؼطمإشمماعؿالكمبعدمدقؿاغؿقؽي

ءمصعلماظؿؿػصلمدائًؿامبنيماظؿػلريموماظؿأوؼلمداخلماظؼراءةميفماغؿؼاهلامعنماؼب

ما مأرضمامناؽعاإلمإشممةـقظؾإبراز مسؾى ماظذات معلاءظة ماظـصميف مؼػؿقه ظذي

ماٌعقش.

عنمػذهماظرؤؼةمغلؿطقعمأنمغؿقدثمسنماظـصميفمسالضؿهمباظؼراءةمماغطالضا

ماإلذاراتم مغفاؼة ميف ماظؿوحقدي مؼصػه مطؿا مإعؽان مبؼعة مأغه محقث عن

مباحـنيمسنم مباغػؿاح مععه مغؿعاعل مرمعؾـا مػـا ماظؿأوؼل مأن مأي واظؿـؾقفات.

نمهفؾهمؽنمأظؾـقة،مبلمصقؿامميامىسمصؼطمسؾىمعلؿوقظم،ىـعٌتماالؿاحؿا

اظؾغةمذاتفا،معنمحقثمأنمايفبمآظقةمالمعػّؽرمصقفا،مصؽلمخطابمحفابم

                                                                                                                           

 .8988اظث،مسددماظـم-عربموماظػؽرماظعاٌي.ظامةؾجم 

م-.8990 ،0اٌرطزماظـؼايف،مطمم،توبريم-تماظؼراءةمومآظقاتمتأوؼلماظـص.اقظاؽإذمبومزؼد،محاعدم:أ 
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 ة.عدؼٌام–ميبحميماظدؼنمابنمسرمسـدآنمؼراظظؿأوؼل.درادةميفمتأوؼلمصؾلػةمام-
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نماحؿؿاالتماظـصوص،مإذمعامإنمدمؿػيمسمالصض.طؿامؼؤطدمصالدػةماظؿػؽقك

مصق مطاعـة مغصوصمطـرية متؿقرك محؿى مهبـصمواحد مغػّؽرط. مأن مميؽن مؿا

ـصماظعربيماظؼدؼممعـالمعنمحقثمأنماٌعـىمالمؼؽؿنمظامعععالضةمظامؼددبؿف

صؼطميفماٌؤثراتماظيتمأغؿفؿه،مومظؽنميفمجاغؾهماالغطوظوجي،ماظذيمؼػؿحمظـام

إعؽانمايوارمععهمومإذراطهميفمحوارماياضر.مبنيماظذاتمومذاتفاموماظذواتم

اظـصمموؾي،مػفاظـاآلنماالحؿػاءمباظشعرماميظاألخرى.مومإاّلمعاماظذيمؼعـقهم

مشريه. مو ماظػؾلػي مو مبـىممواظصويف ميف مغصوصماٌاضي ماخؿزال مجدوى عا

ثابؿة،مإذامملمؼؿممتأدقسمدؤالمظدالظةمتؾكماظؾـىمومعامميؽنمأنمتعـقهمظؾذاتم

ماظؼارئةميفمحماوظةمصفؿفامظذاتفامػي.

اماظـصمعاػقؿهميفماظؿأوؼلمباسؿؾارهممصؿؿامزمدهماظالغفائي،مؼغريمؼؼدممظـ

مصفومالمؼـطويميفمضعرهمصممافؾت،مؼؼؾااءؼرظطلما مسـفا. مومؼظلمخمؿؾػا قعا

مإنمطانمظهمضعٌرم مأومتػلرًيا،مػذا سؾىمععـىمؼـؿفيماألعرمبادؿكراجهمذرًحا

ماؿفعم–ملوؼؼم–مصغملؽص"ممأصال.مإغهمشٍمماظؼراءةمطؿامؼصػهمعورؼسمبؾوغشو

مصغموػمؿاؽنمممؿعا،معػقدا،مومؼوظد،مإضاصةمإشممذظكماظشعورمباظوجود،مإٍغؼ

مالمم،غرصا مصإغـا مملمغؼػزمصوضفا مإذا مو مػٍوة. المؼوجدمسؿؼقا.مصالمبدمعنمسؾور

مؼؼقم8غػفم مذاتفا مبنيماظذاتمو مأغه ممبعـى مدؤالمظام"، مؼعربػا ـصمطؿلاصة

مذظكم مجدؼًدا، مظقؤدسمخطاًبا مإمنا مو مإشممجوابمغفائي، مظقصل مال اظؼراءة،

م مألغه مغشؿفقه مو مذماصه م"أغـا مسـه مؼؼول ماظذي قؼةمؼايمربازماىدؼد

)اٌؤٍدلة(مومػيمحربمعنمأضدممايروبمحقثمميؽنمدائًؿامأنمؼؿؼٍررمذيءم

مأطـرمصٍقة".
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ماظؽؿ مبفإن متؾدو ماظؿأوؼل م/ ماالماذابة ماظـصمسؾىمغػؿااٌعـىمعغاعرة معع ح

م مُؼرى معا مدائؿا ممٍثة مأن مسؾى مو مبعد، مؼؼل ممل معا مسؾى ؼؼولمم-اظالغفائي،

ماظشاسرمرؼـقهمعارؼامرؼؾؽه.

راءاتمعفؿامتراطؿت،مومعػؿوحامسؾىماظؿأوؼلمالمؼظاسنممػاؿؾخممـصظاملظؼ

ـقةمبمظشيءمإالمألغهمحؼلمإعؽان،مسمٍقبمأعلمطلمعؼاربةمترؼدمأنمختؿزظهميف

ؿامضالمبارت،مظقسمإاّلمغلؼامظطرحمخقؾةمععـى.مومػـامه،مطأومععـى،مإذمأغ

مضٍوته،معؿـٍوع،مضّمالمأوجه،مطاذف،محاجب،مؼؼولمذقؽا،مظقؼولمذقؽامآخر

ه.ريش


