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يناقش هذا املقال التحّول من البنية 
اللسانية ٕاىل مضمون اخلطاب، ال من حيث هو 
حتّول طبيعي وال حمتي وال للaيز ٔاو التنوع، 
ولكن من حيث التشابه وiختالف يف طبيعة 
املقارuت وما تأكد من مناذج ٔاصيo فهيا يف 

قxة، وما مقابل الvذج شـبه أالصيo والvذج امل
تصنعه من جتديد ومعرفة ٔاو تقليد وتكرار عىل 
مسـتوى املقارuت وعىل مسـتوى مضامني 

كام يناقش رصاع احلقائق النصية . اخلطاuت
والتارخيية احلدثية واملعرفية وعالقاهتا وارتباطاهتا 
وتعادالهتا واختالفاهتا، uلرتكزي عىل طبيعة 

قراءة فهام احملااكة عند إالنتاج أالول وطبيعة ال
وٕادرااك، وبذ� سـيجري العمل هنا عىل تتبع 
القضية اجلوهرية وما تعلّق هبا من قضا� فرعية 

  . وموضوعات مصاحبة
البىن املعرفية، احلقيقة  التحوالت،: لكامت مفاتيح

  .النصية، احلقيقة املعرفية

Résumé: 
Dans cet article on a à débattre la 

transformation de la structure 

linguistique vers le contenu du discours, 

du point de vue ressemblance et 

divergence des approches pour arriver à 

déterminer les types originaux, semi 

originaux et les types répétés ; Ce qui 

provoque la connaissance ou la 

redondance au niveau des approches 

comme au niveau des contenus des 

discours. 

Dans se débat, on détermine le 

conflit de véracité: la vérité textuelle, la 

vérité historique et  la vérité cognitive 

tout en concentrant sur la nature  de 

l’imitation première lors de la 

production du texte et sur la nature de 

lecture compréhensive et perçue de 

l’acte réceptif. 

La transformation, en tant que 

question essentielle, ses ramifications -

questions partiales- et les thèmes 

accompagnants seront les points de 

recherche à soulever  et problématiques 

à résoudre et à débattre. 

Mots clés: transformations ; 

structure cognitives ; vérité textuelle ; 

vérité cognitive
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        : : : : التشابه وiختالفالتشابه وiختالفالتشابه وiختالفالتشابه وiختالف        - - - - 
ٕان تتبع املقارuت النقدية ال يلبث ٔان يلحظ تشاهبا كبريا بني املقارuت املعروضة ٔامام القراء 
يف الساحة النقدية، وّلك مهنا  تتوّمس رؤيًة تريد بلوغها حبيث تشّلك عند صاحبه بوصفه منتجا حا� 

يف املنجز النقدي الراهن لت¬ القراءة، الحaل خاصة من القراءة املتفردة عىل وجه iبتاكر عىل أالقل 
وجود ٔاصل لها يف املنجز غري املطلع عليه، ٔاو عىل وجه املشاهبة تعل¯ وترتيبا يف انتظار iنتقال ٕاىل 

. مرحi oبتاكر اخلاصة به، ولنا ٔان ننظر يف املنجز النقدي الغريب والعريب مثال ملالحظة هذا التشابه
شابه جزيئ ٔاو لكي، ويكون iختالف جزئيا، كام قد يكون لكيا، وهو الهدف اµي ومعوما؛ فٕان الت 

 .1يصنع المتزي والتفرد
تشابه منط املقارuت من خالل التسمية حنو املقاربة أالسلوبية ٔاو السميائية، ٔاو التفكيكية ٔاو  يف شك̧ ال 

خمتلفا متاما عام سـبق، البنوية ٔاو املعرفية، ولكن ما تقدمه املقاربة الواحدة قد يأيت 
وعن املوجود يف الساحة النقدية، وهنا يكون iختالف القامئ ٔاساسا عىل اسـتفزاز النص للقارئ؛ فتأيت 

oا هذا 2خطاب متفرد نصل  متفردةً  قراءة املقاربة تشكيÂذج اليت يقرتvوهو القليل احلاصل يف ال ،
م̧ر حديث االٓليات املهنجية وإالجرائية اليت تُفتقَد  وقد .عينه مفهوم iختالف املراد هناالعمل، وهو 
، وٕان وجدت فٕاهنا تسـتنبط بكيفية جتعل املقاربة يف املزيان تنحو ٕاىل التاليش؛ فال يه 3يف ّلك مقاربة

املقاربة ٕاىل حّد المنوذج، وال يه اعتنت ببنية  ترفع منطقية آليات وفق اللغوية اخلطاب ببنية اعتنت
التاكمل املعريف مهنجيا ومعرفيا، ٔاو لنقل حتقق  مصاف ٕاىل يرفعها ما فتحقق واملعرفية العميقة اخلطاب

  .معرفًة علمية ومهنجية معا
ؤاما التشابه؛ فهو ما وقع موقع خالف ما سـبق مهنجيا ومعرفيا، وترتاءى معه املقارuت مجيعا  

يفرض نفسه عىل اخلطاب؛ فال يأيت  ، وÑٔننا عدÐ ٕاىل زمن السـياق اµي4صورًة واحدًة ال اختالف بيهنا
ٕاال كام ٔاراد، وٕان اكنت احلقيقة تفرض شيئا من التفرد يف لك معل ٕانتاجا وقراءًة؛ فتأيت املقاربة تشاهبا 
جزئيا ٕاذا اختلفت نتاجئها وبدت بعض مزياهتا اخلاصة، وٕاذا اكنت مدارات املقاربة والبحث يه ذاهتا 

وعليه؛ . س اجلنس، فهو مما حيرك تشاهبا لكيÖا بيهنا وبني غريهااملوجودة يف لك مقاربة سابقة من نف
فاجلزيئ من iختالف واجلزيئ من التشابه يصنعان اختالفا حيافظ عىل وحدة املهنج يف املقاربة تشاهبا، 

يف تنوع التناول uلنظر ٕاىل ما يبيحه اخلطاب، ويسـتفز به قارئه خارج اخلصائص العامة  -اختالفا-ويصنع 
ٔاي يأيت iختالف uلنظر ٕاىل املركب النيص اخلاص . كوÐت الرئيسة اليت تبين لك اخلطاuتوامل

الباعث عىل القراءة واملؤسس للمقاربة اليت ال يكون لغريها فيه مثيل، وليس لها مثل سابق تكون 
فٕانه ينبغي ٔان  وسواء تتبع القارئ يف املقاربة مزيات ٔاسلوبية ٔاو مسيائية ٔاو بنوية؛. نسخًة عنه ٔاو منه

ينحو منحى اخلصوص، ٔالهنا ٕاذا جاءت وفق منطق العموم اµي تبيحه اللغة، فٕاهنا ال  تلبث ٔان تكون 
وال يرç حبال ٔان يكون هذا . i5ختالف والتجديدصورة ٔاخرى لشبيه ماض وفائت، فيفوهتا 
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ج آخر عىل منط يصنع المتزي iختالف ابتداع يف اخلطاب مل يُسـبق ٕاليه؛ وٕامنا املراد تشكيل جديد وٕانتا
ولكهنا ال تصنع النضج املعريف  6والتفرد بعيدا عن لك مشاهبة، ذ� ٔان التأليف تقليدا مرحo ال بد مهنا

عناء القراءة وiطالع، بل تسـتحق  اµي حيقق المتزي والتفرد وiختالف، ويعطي معرفة تسـتحق
uت يصنعان متاثال يف املقارuت وحماورها، وهو ما ٕاذن تشابه املوضوعات وتشابه اخلطا. املقاربة ٔاصال

ٕانتاجا ومقاربًة، حىت وٕان ٔاظهرت ) املقاربة(يدعو بعد فرتة ال تطول ٕاىل التاليش وiندìر وضعف املقدم
بعض املقارuت اختالفا يف التحليل رسى عىل فكرة تغيري املدوÐت، وهو اختالف مرشوع ٕاال ٔانه فَقََد 

  .7وذج ينضوي حتته، ويكفي أالول منوذجا للك مشاهبةمرشوعيته بوجود من
ٕان مسحا للمنجز النقدي ال يلحظ تشاهبا لكيا يف أالصل، الفتقاد املقاربة كثريا من مقومات 
القبول عدا فعل الكتابة والتأليف اµي يسمح uٕالنشائية وiنتشار عىل مساحات الورق دون حتقيق 

نه ال حيقق ٕاال فعل الكتابة ذاهتا عىل ٔاساس ٔاهنا ٕابداع ٔاو عىل هدف بذاته، وٕامنا وٕان حقق شيئا؛ فإ 
فٕاذا ٔاثبتنا تشاهبا جزئيا وآخر لكيا، واختالفا جزئيا؛ فٕان املراد هو . ٔاساس ٔاهنا مقاربة لنص ُمبَدع

اختالف لكي يرسي عىل املعرفة ويطوي مراحل إالجناز ببناء آليات مقاربة تتأسس عىل اòتلف اµي 
  .   ا ومعرفةً حيقق اختالف

فأما املعرفة؛ مفعرفة نظرية تعمتد عىل كيفية التعامل مع اخلطاuت ومعرفة املناجه وآلياهتا املهنجية 
ٕاجرائية حتصل uالطالع املوّسع عىل املقارuت مع مقارنهتا وٕاعادة قراءهتا  -معرفة-ؤاخرى. وإالجرائية

ىل قد نصطلح علهيا مبرحo التقليد حيث ٔاخذ وتقوميها وبيان كيفية تشكيلها وبناهئا، ويه مرحo ٔاو
التأسيس النظري وiطالع عىل إالجراء حزيا زمنيا ومعرفيا اكف لالنتقال ٕاىل مرحo االتباع uلتطبيق 

واملرحo . 8عىل نصوص ٔاخرى وفق مهنجية مقارuت سابقة اسـتكامال للتقومي يف شقيه النظري وإالجرايئ
ويقع التشابه يف  .9منفردةاòتلف يه اليت يمت فهيا التأسيس ملقاربة فذة أالخرية اليت تسمح uالبتاكر 

ويقع ٔايضا يف االٓليات وفق . املعارف اللغوية، ويقع يف املعارف البالغية، كام يقع يف املداخل النصية
ملرشوعية تنوعها عىل وجه التشابه كام عىل وجه  10وعليه؛ ال يصح تعريف املقاربة. طبيعة املقاربة

iومن و�ة نظر التشابه فال يصح ٕاال التعريف. ختالف .  
        حنو منوذج ٔاصيل يف املامرسة النقديةحنو منوذج ٔاصيل يف املامرسة النقديةحنو منوذج ٔاصيل يف املامرسة النقديةحنو منوذج ٔاصيل يف املامرسة النقدية    ----2222

ال ب̧د ٔان حتمل لك مقاربة بوصفها فعال ٔاصيال معىن اجلّدة وiختالف uلنظر ٕاىل تكريس 
  .تشكيل جديد وخمتلف، يرفض تكرار أالشاكل التقليدية مهنجا وموضوعا

  :ارuت ٔاو يف اختالفها فال بد̧ للمتعن يف تشابه املق
  )شعرا ٔاو نرثا(ٔان تكون اخلطاuت من جنس واحد -
  .11ٔان تكون املقارuت واحدة مفردة ٔاو تكون متعددة مركبة-
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ٔان نعمل عىل مقاربة اòتلف من حيث اجلنس شعرا اكن ٔاو نرثا والعكس، طلبا للتجديد  -
                .وiختالف

ٕاال عىل نص واحد وال يقع عىل غريه من النصوص، كام ميكن ٔان  ميكن للمنوذج ٔان يكون خاصا ال يقع -
  . 12يكون عاما يأخذ صورة العموم املشرتك بني لك النصوص

وتقتيض القاعدة ٔان تكون املامرسة النقدية حمققة لٔالصا� ش� ومضموÐ، وتقبل التقليد 
  .جزئيا لبناء منوذج يتّسم uٔالصا� واحلداثة واجلّدة

ُ المنوذج املُ         - - - -  ُ المنوذج امل ُ المنوذج امل         : : : : قx̧ قx̧ قx̧ قx̧ المنوذج امل
 :ويقع بصور

  )غري خمتلف يف املضمون(مكرر يف الشلك مكرر يف املضمون- - - - 
منوذج خارج املامرسة التعلميية والتجريب يصبح صورة مرفوضة، ويفقد صورة المنوذج لقيام المنوذج -

  .أالصيل بديال عنه وبديال عن لك صورة مقxّة
  .وفيه قصور عند القارئ-
        ::::المنوذج شـبه أالصيلالمنوذج شـبه أالصيلالمنوذج شـبه أالصيلالمنوذج شـبه أالصيل        - - - - 
  .رر يف الشلك خمتلف يف املضمون ٔاو خمتلف يف الشلك مكرر يف املوضوعمك-
  .قصور يف املهنج ٔاو قصور يف النص ٔاو قصور عند القارئ-
  .ٔان يتوافق النص واملهنج ٕالنتاج مقاربة متوازنة ينسج خيوطها القارئ: املطلوب-
        ::::المنوذج أالصيلالمنوذج أالصيلالمنوذج أالصيلالمنوذج أالصيل    - - - - 
  .خمتلف يف الشلك وخمتلف يف املضمون-
وهو ما سعى ٕاليه ميشال فوكو من حيث البحث يف مهنج التحليل . كرر، فهو منوذج عالخمتلف غري م-

ال حتويل املعارف ٔاركيولوجيا، ٕاذ ميكن حتديد ٕاضافات مل يتوقف عندها السابقون واملعارصون تعقلن 
ّن وعىل هذا؛ فإ . وتفّرس محمول اخلطاب يف املقارuت وتعطي جديدا يف املضمون ٔاو يف املقاربة ش�

التجديد يرسي عىل املهنج وميكن ٔان يرسي عىل املضامني ف¯ يتناسب واملعرفة اòزنة يف اµاكرة العامة 
ويف املوضوع تقاطع من حيث ٔان لك قراءة الحقة قد ختتلف، وهذا منحى مشرتك يف نظام . لٔالمم

ولتحقيق هذه . قائق النصيةاخلطاuت اليت ينتجها البرش ويه تتعالق مع احلقائق التارخيية احلدثية واحل
  :الغاية ٔاي المنوذج أالصيل

يبىن املهنج وفق املداخل النصية عىل مبدٔا موافقة السائد ٔاو خمالفته، جتريبا وتقليدا مث ٕابداعا  - 1
 .وابتاكرا ومتزيا

 .iختالف انتقاء فعال وممارسة، وصناعة القراءة تقتيض التوازن - 2
 .فة مشتتةiختالف تنوع ينحو ٕاىل الغىن وليس معر  - 3
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 .التشابه معرفة مكررة ٔاو رضورة يفرضها التقليد يف الغالب - 4
 .الثابت غري احملدد يف املقارuت معرفة حقّة غري مدركة ختص املضمون - 5
وجتديد املهنج يضيف . الثابت احملدد يف املقارuت معرفة مدركة ختّص املهنج وآليات اشـتغا� - 6

 .عقائد واخللفيات املعرفية كام يراه فوكومعرفًة ويفّرس مهبام ويعقلن سلواكت وفق ال
 .البحث يف ما يصنع اختالفا معرفيا يمني املعرفة، وليس تكرار ما اكن ملاك مشاعا - 7
التعامل مع وفرة املعلومات تعطيل للمعرفة uلتقليد، ٔاو تفعيل للمعرفة uالختالف وiجهتاد  - 8

 .والتجديد عىل مسـتوى املهنج ومضامني اخلطاuت
كرار ؤاصل ّلك اختالف ومنو معريف التحول من مهنج ٕاىل آخر ٔاو مزاوجة املناجه ٔاصل ّلك ت - 9

 .والرتكيب بيهنا
اختالف الشلك اختالف يف املهنج وحبث يف طرق جديدة يف تقيص اخلرب والربهنة عىل وجوده  -10

 .وكيفية ٔاداء املعىن يف بنية اخلطاب) حبث يف املهنج(وحصته
 بنية املعلومات، ويشـتغل عىل املعارف، وهو ٕاعالم مل اختالف املضمون اختالف ٕادرايك يف -11

يُدرك من قبل، مبا حيقق معىن جديدا، ٔاو حقيقة جديدة، بتصور آخر فيه من اجلّدة ما خيالف 
 .احلقيقة املعطاة سلفا

التشابه تكرار مهنجي يرسي عىل املهنج ٔاو تشابه وتكرار مضموين يكرس ثبات املعلومة واحلقيقة  -12
 . املقررة سلفا

يتطلب بناء مقاربة المتكن من االٓليات املهنجية واالٓليات إالجرائية اليت تشـتغل عىل املداخل 
النصية العامة واملداخل النصية اخلاصة بوصفها ٔاساس iختالف عن املداخل النصية لنص مغاير، 

  .وتصنع التفرد البنيوي كام تصنع التفرد يف املقاربة
ىل iختالف ٔاكرث مما يساعد عىل التشابه؛ ٔالّن قيام املقاربة عىل ٕان املشرتك بني النصوص يساعد ع

فٕاذا اجمتعت املعرفة . املداخل النصية اخلاصة هو ٔاصل ّلك مقاربة خمتلفة، وعلهيا يكون مدار البحث
املهنجية واملعرفة العلمية؛ فٕاّن احلاصل يشّلك مقاربًة تنحو ٕاىل iختالف واخلصوصية، وهو اختالف 

ي ٔاو جزيئ، وقد يكون فيه بعض التشابه مع مقارuت ٔاخرى مبا يعطي تشاهبا خاصا داخل عام ولكّ 
وّلك ذ� يرسي عىل طبيعة املقاربة كام يرسي عىل املضامني . اختالف عام، وهو ما يصنع المتزي والتفرد

 :حيث
  مداخل نصية عامة...........مداخل نصية خاصة

  مساعد عىل iختالف بدل التشابه...............ٔاصل املقاربة اخلاصة اòتلفة
  .ٔاو تشابه خاص يف اختالف عام/اختالف عام يف تشابه خاص=مقاربة خاصة : النتيجة
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        يف تعيني املضامني النصيةيف تعيني املضامني النصيةيف تعيني املضامني النصيةيف تعيني املضامني النصية: : : : احلقيقة املعرفيةاحلقيقة املعرفيةاحلقيقة املعرفيةاحلقيقة املعرفية ----3333
ليس الهدف هنا تعيني مفهوم املعىن ٔاو ا=ال� وٕامنا املراد تعيني احلقيقة قصدا ٕانتاجيا وغاية 

̧ن املسأ� ال ختلو من حبث يف املعرفة؛ فٕاّن املدار يتوقف عند احلقيقة املعرفية مع رصد ّلك والٔ . مدركة
uيف ٕانتاج املعىن يف اخلطاب، وكذا ٕادراكه فهام واستيعا oالوسائط املتدخ .  

ال ش̧ك يف الوقوف عند إالدراك النسـيب؛ مفهام يكن، فٕا̧ن ٕادراك احلقيقة ال يكون ٕاال نسبيا، 
 من إالطالق يشء، ٔالنه وصف ال يليق ٕاال مبعرفة ملّمة وجامعة ٕانتاجا وٕادرااك واسـتخداما، وليس �

وهو ما يفوق طاقة البرش ويتعداه نظر� وٕاجرائيا، مث ال بد من الوقوف عند التعدد ا=اليل، ولنقل 
aولكها 13ماهتمأالصل وما يضاف عليه بفعل اختالف القارئني والز�دات املمكنة اليت تتحمك فهيا اه ،

مباحث ̧مت احلديث عهنا ومناقشـهتا يف غري هذا املقام، ولكن العزم هنا ربط العالقات بني املهنج واحلقيقة 
  ٕاذن ما احلقيقة املعرفية؟. واملعرفة بناًء عىل وساطة التارخي وبنية اخلطاuت الُمنَتجة

تالف احلقيقة التارخيية مع لٕالجابة عن هذا السؤال؛ فٕانه يتعني النظر يف تعادل ٔاو يف اخ 
احلقيقة النصية، فٕاذا تعادلتا وصارت أالوىل معادً� للثانية؛ فٕان احلقيقة يف صورة iعتدال والتوسط 
تعطي مصداقيًة لٕالخبار والنص معا، ويصبح ّلك مهنام صورًة عن االٓخر مبا جييل احلقيقة املعرفية من 

، ويكون التواصل وفق مقصدية تبليغ املعرفة واملعرفة )رإالخبا(خالل بنية اخلطاب وإالعالم التارخيي
فقط من غري تدخل لعرف ٕايديولو� وال لتوجيه فعل التدوين لرصف هذه الغاية ٕاىل ما ينحو التعمية 

  .14والتعتمي
وٕاذا اكن بني احلقيقة التارخيية واحلقيقة النصية اختالف وتناقض؛ فٕا̧ن احلقيقة تأخذ مسار 

فقد قميهتا أالصلية لتكتسب قميًة ٔاخرى تنحو ٕاىل التشويه والزيف لغاية وغرض، الغلو والتطرف، وت
والوجه الثاين، ٔان تبيح مجo اخلطاuت املنتجة بوصفها ٕاخبارا وجوها للتضافر قد تتحقق . وهذا وجه

معها احلقيقة املعرفية، وٕان بدا من خاللها رصاع وتفكك ونقاش؛ فٕان ذ� يقوي المتحيص وiسـتفصال 
ليظهر ما جيب ظهوره، وتتعني احلقيقة uلقدر اµي جيب ٔاو عىل أالقل uلقدر اµي يصنع الش̧ك وحيث 

وعىل العموم؛ فٕان اختالف احلقيقة النصية عن احلقيقة التارخيية يعطي . عىل البحث ويسمح uلتقيص
  :وجوها

احلقيقة لكّيا وهو ìين  ٔاولها، احلقيقة والزيف مبا يعادل التشويه اجلزيئ، ويدخل يف ذ� حتويل �
 .الوجوه

الثالث، الزيف من دون احلقيقة مبا يعادل التعتمي والتعمية واحلجب اللكي، وهو ما جيعل البحث   �
ا؛ فٕاما ٔان يكون الغرض سام بداع معريف كام هو حال الفكر  Öيف الغاية من ذ� ٔامرا ملح

يسبّب حرجا معرفيا، وٕاما ٔان يكون  إالساليم، وتقدير عدم القدرة عىل املعرفة وiستيعاب مبا
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الغرض ٕايديولوجيا وتكون احلقيقة املُقَدمة دليال عىل حقيقة خفية ال يُراد لها النرش، حىت وٕان اكن 
ٕادراكها عىل هذا النحو يسبب انرصافا ٕاىل و�ة غري مرغوب فهيا، مبا يمني رصاع الواقعني املعطى 

ويف مجيع هذه أالحوال؛ فٕاّن ش� .  ٕادراكه ومعرفتهواملدرك، كام يمني صورة الواقع اµي ُخيىش
اكµي نتحدث عنه ال يسبب ٕاال غياu لكيا ٔاو جزئيا للحقيقة واملعرفة معا، وهنا يأيت املهنج ليتعامل 
مع الوìئق واخلطاuت والشهادات من ٔاجل مقاربة احلقائق التارخيية والنصية واملعرفية عىل النحو 

ويكون هدفه املضامني واحملتو�ت ا=اللية ال أالشاكل والبىن السطحية  اµي سـبق احلديث عنه،
للخطاuت والنصوص مبا حيّول مسار القراءة وآلياهتا عىل منطية اخلطاuت يف سـياقاهتا القصدية 
واملعرفية والتداولية، ويوحد iسـتقطاب قدر إالماكن من دون ٕاغالق للنص عدا ما تعل̧ق بصفته 

  :ٕاذن. البنوية
  ففي الواقع املعطى حقيقة زائفة

  ويف الواقع املدرك حقيقة معرفية ìنوية
oي ُخيىش ٕادراكه حقيقة معرفية ٔاصيµويف الواقع ا  

  .ويكون املعىن معادال للحقيقة املعرفية حيث املعرفة التارخيية تعادل املعرفة النصية
توجه إاليديولو� ٔاو املعارف ٕان قراءة النص احلامل لصفة القداسة واملزنه عن ّلك ٔاشاكل ال 

اخللفية يطبع العالمات وخيصص اخلطاuت بوصفها ٕانتاجا برش�، تقتيض وضع اخلالف يف مصافه 
Ðسوت مبوجب /Ðسوت ال حمل � هنا، ليبقى أالصل يف اخلالف Ðسوت/البرشي؛ ٔال̧ن التقابل الهوت

حىت وٕان اكن اخلالف يف فهم النص ما ينتجه البرش من خطاuت حتمل ٔافهاما قد تتفق وقد ختتلف 
، وصريورة الفهم وiستيعاب ٕاىل الطبيعة -صىل هللا عليه وسمل- القرآين لغياب البيان بعد النيب

  :، اليت ٔافرزت منطني قرائيني للنص القرآين15البرشية

ة ٔاّسس لها ٔاهل الظاهر بال تفسري وال تأويل، ٔالن النص بطبيعته التوجهيي 16قراءة حرفية: ٔاوهلام �
ووظيفته إالبالغية التواصلية ليس � ٕاال وجه واحد، هو الوجه الظاهر مبعناه الرصحي احملمك وقصده 

 .اجليل الواحض

والثاين عد+ النص غري حامل =ال� جاهزة وهنائية، وهو فضاء داليل وٕاماكن تأوييل، ال يتحقق من  �
 . ، وهو ما جيع- نصا جديرا uلقراءة17دون مسامهة القارئ

هذين احلّدين وقع فهم النص وٕادراكه، وتعّني محمول امللفوظ عند ّلك طائفة حقيقًة ال مرية فهيا،  بني
ومبجرد النظر ٕاىل هذا iختالف؛ تبدو احلقيقة بوجوه عّدة مما جيعل . ؤان غريها uطل ال ُحتمتل حبال

حيتاج تقوميا وتصويبا، طبيعة هذه احلقيقة ٕاما ٔاحادية فتكون ٕاحدى ت¬ الصور حصيحًة وغريها خاطئ 
  .18وٕاما ٔان تكون طبيعهتا متعددة تعددا احaليا ممكنا
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اخلطاب وتعدد قراءاته، كام حتدثوا عن انغالقه وثبات /لقد حتدث الباحثون عن انفتاح النص
محمو�، ٔاو تعدده، وبذ� يقع خلط بني تعدد املعاين بتعدد القراءات، وتعدد احلقائق بتعددها ٔايضا، 

جيعل بني املعىن والقراءة واحلقيقة صورا للتواجش ؤاخرى لالختالف، فيأيت تعدد معىن اللفظ وهو ما 
  .19مرهوu Ðلرسا� اليت حتم-، وفهيا ال مي¬ ٕاال معىن واحدا ينسجم مع uيق ملفوظات الرسا�

  حقيقة مطلقة  معىن  قراءة

وجه لقصد قصد النص امل/محمول النص+ٕادراك القارئ  محمول النص  فعل القارئ
  قارئه نسبيا

معىن + معىن النطق  معىن القارئ
  الناطق

  حقيقة حمّصo نسبيا

  )حقيقة نسبية(

ويه صور موجودة يف تراثنا العريب إالساليم كام يه يف الفكر الغريب املعارص مما يتطلب   
iختالف مسحا معرفيا، وتوجهيا مهنجيا نتجاوز من خالهلام صور اخلالف والرفض والقطيعة ٕاىل صور 

وال شّك ٔايضا يف ارتباط النص القرآين بأسـباب الزنول اليت تقيد املعىن من . والتنوع والقبول والتعايش
غري تضييق؛ فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وٕان اكن يف هذا الوضع يشء من الرفض عند 

ه عىل ٔاساس إالحلاق uملشاهبة الظاهرية؛ فٕانه مقبول uٕالجامع عند غريمه الرتباط الفروع بأصل معمول ب
املهنج كام فعل املعزت� من قبل، ٕان يف وقوف الظاهرية عىل ذ� ثبات عىل وحدة . ٔاو إالبعاد òuالفة

ويف وقوف غريمه عىل أالصل اòتلف فيه ٕاماكنية iنفتاح والقبول؛ فكيف للظاهر ٔان يكون مقبوال يف 
iعتقاد ويكون 8زوزا يف العبادات؟ و�µ ترى الظاهرية ال يفرقون بني طبيعة املباحث وٕان اكن 

وٕامنا يكون مدار احلّل يف ٕاماكنية . التوحيد والعقائد اخلالف احلقيقي من حيث الشدة واقعا يف جمال
iنفتاح ٔاوىل من احلديث عن فساد املهنج واختال�، وميكن درء ذ� الفساد وiختالل uلعودة ٕاىل 
ما يبيحه لسان العرب لغًة واسـتخداما، وٕاماكÐت اخلطاuت حقيقّهيا وٕاضافّهيا وجمازّهيا، وال يُستبَعد حبال 

عجز فينا وعندÐ يف مناجهنا ال يف النصوص وال يف حقيقهتا وال يف معانهيا، وما تقدمي املهنج ٔان يكون ال
وٕاعالء املذهب ٕاال عيب يكرس إاليديولو� ويُبعد املعريف يف جماالت حبث يُفَرتض ٔاهنا ال تقبل ٕاال 

   .، وعىل ذ� فاخلالف ٕايديولو� ال يتعلق مطلقا uملعرفة20املعريف
اخلطاب، وuلنظر ٕاىل اشـتغال عدد من /طبيعة احلقيقة املعرفية وارتباطها uلنصوuلنظر ٕاىل 

الفالسفة عىل موضوع اللغة والنص واخلطاب واحلقيقة، وuلنظر ٕاىل iمتداد املعريف يف جمال اللغة، 
به وعالقات الفلسفة uٔالدب، وكذا عالقات احلقيقة مبا ننتجه من خطاuت، فقد مجعنا ;ما ال نبتغي 
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التكرار وإالعادة بقدر ما نريد به البيان والتوضيح معمتدين عىل بعض ما ّمت تسجي- يف نظرية أالدب يف 
  :القرن العرشين مع مجع من الباحثني خنص µuكر مهنم يف هذا املقام

 ريكور وانغاردن وهوسريل: الظاهريني -
 غدامر: الهرمينية -تيار الهيجلية -
 لواكتش وغو=مان: املاركسـية -
 ٔادورنو وهربماس: مدرسة فرانكفورت -
 فيكتور شلكوفسيك وجاكبسون وuختني: الش�نية الروسـية -
 .يضاف ٕاىل هؤالء مجيعا دريدا وuرت وجونتان كولر ويوري لومتان وكريستيفا و�وس وٕايزر -

مضن  22، بعالقات مرجعية ؤاخرى معنوية21وعليه؛ فٕان اخلطاب ما هو ٕاال تشكيل لعامل ممكن
، وآخر تداويل جتمتع فيه العوامل النفسـية وiجaعية اليت حتدد مناسـبة ٔافعال 23لغويسـياق فعل 

يقوم عىل اخلرب املفهويم بوصفه متتاليات من القضا�، تتعّني فهيا معلية  25، وسـياق آخر معريف24ال�م
 ٕارادي، ٔاو ٕاما انعاكسا غري] ٕاال... [ال يعدو ٔان يكون" -ٔاديب ٔاو غريه-وعىل هذا فٕان لك معل. الفهم

تتحمك فيه بشلك ٔاو بآخر مجo املؤثرات  26..."اقتصادي متقدم عليه- حمااكة قصدية لواقع اجaعي
ٔافقا جديدا  -طلبا للفهم -الطبيعية اليت جتعل من النص بؤرًة للسمك وقo الشفافية، وهو ما يتطلب 

ن من ٕاعادة بناء أالفق املايض ووصفه يوازي ٔافق التجربة أالوىل، حبيث يمت المتيزي فيه بني أالفقني للمتك
ٕان جمرد قيام أالفقني يتطلب اندماج االٓفاق وهو ما يأيت عىل احلقيقة النصية . 27كام اكن يف الواقع

وحيدث فهيا ٕاضافًة ٔاو ينقص مهنا تفصيال، ٔاو حيدث تفاعال بني احلقيقة والنص واهaمات القارئ، مما 
زمن إالنتاج، ونسبيًة يف حتقيقها زمن إالدراك، وال يصح اجلزم ٕاال جيعل احلقيقة نسبيًة يف إالدالء هبا 

  .، فهـي ممكنة ونسبية فقط28بذ�؛ فٕان احلقيقة ال ميكن ٔان تكون مطلقةً 
يقوم مبدٔا احلقيقة عىل العودة ٕاىل أالصل ٔاو ٕاجياد ماكE � ٔاو هو متعلق uلرضورة املفهومة، 

  :، وذ� ٔالسـباب عدة29يف موضع الشّك، وتبعدها عن اليقنيوهذه لكّها ٕاشاكالت تضع احلقيقة املعرفية 
؛ وفهيام تتعالق الوظيفة iجaعية uلوظيفة 30املعىن متعّني عند القارئ وليس يف النص ٔاو اخلطاب - 1

امجلالية، وتظهر للقارئ  مواطن الالحتديد مبا يتطلب سّد الفراغ، فال يكون املعىن احملّصل ٕاال 
 .حممتo معىن حممتال حيمل حقيقةً 

عدم حيادية النص بوصفه مجo من ا=وال واملدلوالت تشلك مضموÐ حيمل فكرا وٕايديولوجيا  - 2
ٔاو iجaعي ٔاو النفيس ٔاو الثقايف ومن ̧مث  31بدوال ومدلوالت، ومهنا يُصاغ احلدث التارخيي

 .  املعريف
اك يقوم عىل استيعاب لكي مشلكة ا=ائرة التأويلية بوصف القراءة ش� من التأويل والفهم وإالدر  - 3

تتعّني معه أالجزاء، وذ� uمتالك فكرة سابقة عن املعىن العام، وفيه يمت فهم سـياق النص بتغذية 
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، وهنا نعود ٕاىل مسأ� وصل االٓفاق بني املايض واحلارض بدال� النص، 32راجعة بني أالجزاء واللك
 قامئني، وندخل مرحoً من ٕاعادة إالنتاج وهو ما جيعل اهaمات املؤول وٕاعادة بناء السـياق أالصيل

؛ ذ� ٔاّن الفهم مرتبط uحلقيقة 33اليت تعادل مقاربة املعىن أالصيل وتو= مشاركة ملعىن حارض
واملعىن واللكمة مجيعا، مبا يعطي حقيقة حممتo تتوزع بني املؤلف ونصه والقارئ، يف رشاكة من غري 

والواقع التارخيي بعني iعتبار؛ فٕان احلقيقة ال تكون ٕاال  عقد مسـبق، فٕاذا ّمت ٔاخذ الشّك والنسبية
 :احaال، ويكون املعىن احملمتل من خاللها واحدا من ثالثة

 املعىن اجلديد يعادل املعىن القدمي وز�دة - 4
 املعىن اجلديد يعادل املعىن القدمي ٕاال بعضه - 5
 ).ٕاثبات حقيقة ما(املعىن اجلديد يعادل املعىن القدمي - 6

هذه احلاالت عدا أالخري تتصادم قصد�ت املؤلف والقارئ وقصد النص، ويقوم  ويف مجيع
من هنا تكون احلقيقة املعرفية مزنعا . التحصيل كام سـبق 34احaل اختالف احلقيقة uلشّك ٔاو بنسبية

ومن لوازم النص . بني النص والتارخي، مما يتطلب حبثا حثيثا ومعرفة عالية طلبا لفهم نسـيب ال غري
وٕان اكنت لوازم النص قابo للمالحظة . واهد والقرائن، ومن لوازم التارخي الرواية والصدق واحليادالش

وا=رس والقياس؛ فٕان لوزم احلقيقة ال تتحق معها ما يتحقق مع لوازم النص، مبا يضع احلقيقة واملعىن 
فية للخطاب، ومحمو� ا=اليل ال والتصور بني جدران القرينة احaال دالليا ممكنا، أالصل فيه البنية املعر 

  .سـبل ٕادراكهام وال مهنج التعامل معهام
ساكنة حتمل معىن ìبتا وقاّرا، يّمت اجرتاره واتّباعه  -يف مجيع مداراته–ٕان احلقيقة هبذا الطرح 

والوجه الثاين معرفة دينامية حتمل حقيقة وٕاضافات تتأقمل مع حتوالت الزمن . uلرضورة، وهذا وجه
ويُقبَل . الفكر، ويه بذ� معرفة تفاعلية تقوم عىل iختيار والتحرر وiجهتاد جتديدا وتعّمقا ؤامناط

الوجه الثاين يف بعض جماالت البحث وiعتقاد ٕاذا ̧مت فهم التطور املعريف من احلّيس امللموس ٕاىل 
املعرفة العرفانية كام عند املتصوفة اµهين ا�ّرد، ومهنام العمل عىل املعرفة الربهانية كام هو عند الفالسفة و 

ٔاحدهام البسـيط اµي : وجتمع املعرفة احلسـية شلكني من iعتقاد. واملعرفة اجلدلية كام عند املتلكمة
ينهتـي عند املعرفة احلسـية عينا فال حيتاج معها املتحدث ٕاىل تعمق ٔاو اسرتسال، والثاين املركب اµي 

ل الفكر والعقل مبا يوافق قيود املهنج، ورشوط تطبيقه لئال يتعّدى ٕاىل مراحل من التفكري وٕاعام
  .يتعارض واملهنج املتّبع

ٕاىل طبيعة املهنج وما هو عليه من آليات الفكر املعارص الفكر املعارص الفكر املعارص الفكر املعارص يف يف يف يف يعود تنوّع iحaل ا=اليل املمكن 
و اخلطاب وما ه/ وٕاجراءات، ولطبيعة القارئ وما هو عليه من انaء ومتذهب وفكر، ولطبيعة النص

، ٔاو قرينة خارجية، ٔاو - قرينة داخلية-عليه من ٕاماكÐت تقتيض iحaل ا=اليل بقرينة نصية رصحية
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بشاهد ما، ٔاو uعaد ظواهر بنيوية تركيبية ٔاو ظواهر سـمييائية ٔاو ٔاسلوبية تساعد عىل الرصف وجتع- 
  .جائزا، وتتحقّق فيه رشوط iعaد السابقة

وانب الوظيفية والسـياقية والعالقات بني املتخاطبني يف ٔابعادها ٕان املهنجية اليت تدرس اجل  
احلجاجية وإالقناعية وفق منطق قصد النص ٔاو قصد صاحب النص، وكيفيات ٕايصال املعاين uلقدر 
اµي يؤدي احلاجة ويaىش والفعل التواصيل الناحج من �ة ومن �ة ٔاخرى اسـتخدام ّلك املعارف 

سـبقة، والبحث يف التقرير والترصحي كام البحث يف المترير والتوجيه يوّ= املمكنة وiفرتاضات امل 
، بوصفها نتيجة للتفاعل 35جماالت داللية واسعة يشـتغل علهيا املؤول يف تعيني احملمتالت ا=اللية املمكنة

مع اخلطاuت مبنطق العالمات والقصد�ت والسـياق، وحماورات حمتوى اخلطاuت اليت تمتنّع حينا 
وال ش̧ك ٔان ملفاهمي اكنفتاح النصوص، ومناجه التحليل وتنوعها، وفكرة التحوالت  .تعّرى حينا آخروت 

بني املؤلف والنص والقارئ ومتظهرات فعل القراءة، والوقع امجلايل يف مقابل الوظيفة التبليغية التواصلية 
 ما تعطيه مضامني النصوص واشـتغالها عىل دور ف̧عال يف توسـيع مسأ� iحaالت ا=اللية املمكنة

  . واخلطاuت
ؤاصل التحليل ٔاو التأويل ٔاو إالدراك اµي تعينت معه هذه iحaالت ا=اللية املمكنة هو 
التفكيك وٕاعادة البناء عىل ٔاساس iنتقاء ٔاو السمة الغالبة ٔاو عىل ٔاساس املوافقة للاكئن واملوجود ٔاو 

قاصد واملعاين احلقيقية وإالضافية كام يف تراثنا، ٔاو الترصحي وإالمياء ولك+ ذ� يرسي عىل مبدٔا امل. خمالَفته
  .ربيني يف الفكر النقدي املعارصالغكام هو عندÐ وعند 
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        ::::واملصادرواملصادرواملصادرواملصادر    الهوامش واملراجعالهوامش واملراجعالهوامش واملراجعالهوامش واملراجع
                                                                        

، 1نظمــة العربيــة للرتمجــة، بــريوت، طوفــاء شــعبان، امل : جيــل دولــوز، التكــرار وiخــتالف، تــر    -1
  .وفهيا التشابه عام وiختالف فرادة 48، ص2009

وiختالف يصنع نفسه، وهو اختالف نوعي ومطلق ٕان وجد،  89- 88جيل دولوز، السابق، ص -2
  .ؤاغلب وجوده نسـيب

، 1أالردن، طٔامحد مداس، قراءات يف النص ومناجه التأويل، دار الكتاب االٔاكدميي، عامن، : ينظر -3
  .وما بعدها 83، ص 2018

، تكون احملااكة تكرارا فيه يشء من iختالف ولكنه 83جيل دولوز، التكرار وiختالف، ص -4
  .يتعّني التكرار شبهيا ولكنه يضم iختالف 85ويف ص . ٕاعادة ٕانتاج عّينة بصورة عامة

  .45وص 9جيل دولوز، السابق، ص: ينظر -5
  .وفهيا التكرار � صالت uلتجريب العلمي 48السابق، صجيل دولوز، : ينظر -6
  .وفهيا التكرار ٕارادة وحرية 53جيل دولوز، السابق، ص : ينظر -7
  . وفهيا التكرار قد يكون � صالت uلتجريب العلمي 48ص  ،جيل دولوز، السابق: ينظر -8
  :ينظر يف املامرسة النقدية واللسانية الغربية -9
  النص واخلطاب وإالجراء،  روبرت دبوغراند، -
  .روبرت شولزت، السـميياء والتأويل -
  .هنOيش بليت، البالغة وأالسلوبية  حنو منوذج سـمييايئ لتحليل النص -

-Groupe d’Entrevernes, analyse sémiotique des textes,.  
  :ويف املامرسة النقدية العربية          

  .، من البنيوية ٕاىل الترشحييةعبد هللا الغدايم، اخلطيئة والتكفري -
  .جوزيف ميشال رشمي، دليل ا=راسات أالسلوبية -
  .رشـيد إالدرييس، سـميياء التأويل -
  .سعد عبد العزيز مصلوح، يف النص أالديب دراسة ٔاسلوبية ٕاحصائية -
  .كامل ٔابو ديب، الرؤى املقنعة، حنو مهنج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهيل-
  .ا=ال�-الرتكيب-التحليل السـمييايئ للخطاب الروايئ، البنيات اخلطابية عبد ا�يد نويس، -
  .محمد ا=ايه، سـمييائية الرسد  حبث يف الوجود السـمييايئ املتجانس -
  .محمد املاكري، الشلك واخلطاب، مدخل لتحليل ظاهرايت-
  .محمد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، اسرتاتيجية التناص -
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  .ياء الشعر القدمي، دراسة تطبيقية ونظريةمحمد مفتاح، سـمي  -
  .عبد امل¬ مرgض، التحليل السـ¯يئ للخطاب الشعري -

  ".مقاربة ٔاسلوبية" :والصحيح ٔان يقال" املقاربة أالسلوبية: "يقال مثال -10
  .109-84ٔامحد مداس، قراءات يف النص ومناجه التأويل، ص : ينظر -11
حني حتدث عن مقاربة النص  Léo Spitzerقّدمه ليو سـبيزتر املشرتك العام كحال المنوذج اµي -12

  . اسـتقبال امللحوظات وتسجيلها فتصنيفها ؤاخريا تقوميها: وفق
تأويالت وتفكياكت، تأويالت وتفكياكت، فصول يف الفكر الغريب محمد شويق الزين، : ينظر -13

معلقا  38- 37، ص2002، 1ملغرب، طاملعارص، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ا=ار البيضاء، ا
). عالقة املؤول uٔالثر يه عالقة uحلقيقة: (وفهيا يؤكد. عىل رؤية غدامر وهايدجر يف مقابل شاليرماخر

: دانيال تشاندلر يف ٔاسس السـمييائية، تر ولعل السبب يف ذ� حركة ا=وال املفتوحة كام يؤكده ّلك من
، وبيار غريو يف عمل 146-145، ص2008، 1بريوت، ططالل وهبة، املنظمة العربية للرتمجة، 

، 1998، 1منذر عيايش، دار طالس لxراسات والرتمجة والنرش، ط: إالشارة، السـمييولوجيا، تر
 .حقال من العالقات املفتوحة تقريبا ٔامام حرية تأويل املتلقئان املعىن يبقى  80، ليقرر يف ص 54ص

 وهو ما يراه تقريبا 
Pierre Bourdieu, langage et  pouvoir symbolique, éditions Fayard, 1991, 
p194. 

، املركز الثقايف العريب، بريوت، ا=ار )IIالنص واحلقيقة (عىل حرب، نقد احلقيقة، : ينظر -14
مستندا ٕاىل قويل الزركيش وابن رشد، وهو ما تعني عند الفالسفة  13-12ص ،1993، 1البيضاء، ط

حسن الشافعي، االٓمدي وآراؤه ال�مية، دار السالم للطباعة والنرش حنوه و . واملتصوفة واحلكامء
مركزا حديثه عىل الغزايل اµي  301م، ص 1998/هـ1418، 1والتوزيع والرتمجة، القاهرة، مرص، ط

  .حيّرم التأويل عىل العوام كام حيّرمه عىل بعض املتلكمني
ٔام هو خملوق معلوم معروف، وهو ليس حمل خالف املسلمني يف طبيعة القرآن ٔاهو ;م هللا  -15

  .حبث هنا، ٕامنا املراد فهم النصوص القرآنية وقراءهتا بعد العصور أالوىل
  .9عيل حرب، نقد احلقيقة، ص: ينظر -16
نظريــة التأويــل،  بــول ريكــور،: ويف الفكــر الغــريب ينظــر. 9عــيل حــرب، نقــد احلقيقــة، ص: ينظــر -17

ا=ار البيضـاء، املغـرب، /لغامني، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنانسعيد ا: تر: اخلطاب وفائض املعىن
   .64، ص 2003، 1ط
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ميكن المتثيل عىل ذ� uلتأويل الصحيح والفاسد، ٔاو القراءة الصحيحة والقراءة اخلاطئة يف الفكـرين  -18
يف ٕايضـاح القـرآن الشــنقيطي، ٔاضـواء البيـان العريب والغريب معا؛ ففي املوروث العريب إالساليم ينظـر 

:  191-190، ص1م، ج1995/هــu1415لقرآن، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيـع، بـريوت، لبنـان، 
ٕان التأويل الصحيح هو رصف اللفظ عن ظـاهره بـدليل والتأويـل الفاسـد ٔاو البعيـد هـو رصف اللفـظ (

ويف  ).ال =ليـل ٔاصـالٔالمر يظن ٔانه دليل وليس بدليل، والتأويل اللعب هـو رصف اللفـظ عـن ظـاهره 
سعيد الغـامني، املركـز الثقـايف : امربتو ٕايكو، التأويل بني السـمييائيات والتفكيكية، تر: ينظر    الفكر الغريب

  . 73، ص 2000، 1العريب، بريوت، لبنان، ا=ار البيضاء، املغرب، ط
  .Les limites de l'interprétation, éd Grasset, 1990, p384: و

من الصعب جدا التأكد من حصة تأويل ما، ولكـن مـن السـهل جـدا التعـرف عـىل التأويـل : (وفهيا يقول
  ).الرديء

،ويف  ص )املـرتدد الاليقيـين(فـ¯ يسـميه  ،190تـأويالت وتفكـياكت، ص  ،محمد شـويق الـزين: وينظر
  .، وهو يناقش التأويل والتفكيك يف الفكر الغريب)اليقينية النص(ف¯ يسميه  169

حني فرق بني تعدد معاين اللكامت يف الرسا�، وبني تعدد .60يار غريو، عمل إالشارة، صب : ينظر -19
  .معاين الرسائل؛ فٕان معىن اللكمة يف الرسا� الواحدة ìبت ال يتغري

فصل اخلطاب عن (يف حديثه عن معل لويس ٔالتوسري 13عيل حرب، نقد احلقيقة، ص: ينظر -20
  ).ٔاوهام إاليديولوجيا

، النص بنياته ووظائفه، مدخل ٔاويل ٕاىل عمل ]2[ديك، نظرية أالدب يف القرن العرشين فان: ينظر -21
  . 57، ص1996محمد العمري، ٕافريقيا الرشق، ا=ار البيضاء، املغرب، : النص، تر

  .55السابق، : ينظر -22
  .66-63السابق، ص: ينظر -23
  .67السابق، : ينظر -24
  .68السابق، ص: ينظر -25
حنو جاملية  ،، النص بنياته ووظائفه]2[نظرية أالدب يف القرن العرشين، جان سـتاروبنسيك -26

  .145للتلقي، ص 
: ، تر]1[نظرية أالدب يف القرن العرشين: نيوتن.م.ك: و.  152سـتاروبنسيك، السابق، : ينظر -27

، ص 1996، 1عيىس عيل العاكوب، غني لxراسات والبحوث إالنسانية وiجaعية، ج م ع، ط
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