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 يف أعمال الفنانني جواد سليم وكاظم حيدر  حدود التأويل
 دراسة حتليلية مقارنة

 أ.د. عياض عبد الرمحن أمني

 متهيد

ومبا ان أ فق احلارض يتشلك ابس مترار بطريقة يتوجب علينا فهيا اختيار والءاتنا 

اذلي انطلق  وحتزياتنا فأ ن اجلزء ال مه يف هذا الاختبار هو املواهجة مع املايض وفهم الرتاث

الاوارص اليت تربط احلارض  منه هذا املايض، مبعىن ان من الرضوري البحث عن مثل هذه

ابملايض عىل حنو جيعل من غري املمكن ان يتشلك افق احلارض من دون املايض.. وهكذا 

 لزاما عيل هنا تسليط بعض الضوء عىل مفهويم التأ ويل والهرمنيوطيقا. أ جد

اس تعمل املصطلح يف البدء يف )حماورات افالطون( اذ اطلق عىل الشعراء تسمية 

hermenes ton theon  او مفرسي الآلهة مث اس تعمهل ارسطو يف كتابهPer 

Hermeneias أ ي الهرمنيوطيقا( اذلي ترمج اىل الانلكزيية(On Interpretation  يف(

ئق والقمي من خالل اللجوء اىل خمتلف التأ ويل( واكن هدف التأ ويل يمتثل ابكتشاف احلقا

الوسائل واملبادئ، مبعىن ان الهدف هو الوصول اىل احلقائق بواسطة التفسري الزنيه، وهكذا 

يمتثل حقل الهرمنيوطيقا ابلكشف عن عدد من التأ ويالت اخملتلفة لعمل معني، تبعًا 

 لالفرتاضات التفسريية والتقنيات اليت مت تطبيقها عليه.

اشاكلية الفهم، تكل  ير ابملالحظة ان التأ ويل والهرمنيوطيقا يمتحوران حولومن اجلد

الاشاكلية اليت مارست تأ ثريًا يف جمال قراءة الاعامل الفنية، وملا اكن الفهم هو بؤرة التأ ويل 

والهرمنيوطيقا، معد الباحثون احملدثون اىل عدم التفريق اساسًا بني التأ ويل والهرمنيوطيقا، اذ 

نا غادامري رؤية شلريماخر للتأ ويل بأ نه س يكولوجيا الفهم، ويعرفه غادامر بأ نه "فن ينقل ل 

الفهم" بل "فهم الفهم" بيامن يعرفه بول ريكوره بأ نه "نظرية معليات الفهم مضن عالقهتا بتأ ويل 

الاعامل" وحيدد اميليو بييت العالقة بني التأ ويل والفهم مضن عالقهتا بتأ ويل الاعامل: وحيدد 

ميليو بييت التأ ويل والفهم مبقاةل هل بعنوان: "التأ ويل والفهم" قائاًل: ان معلية التأ ويل مقررة ا

حلل مشلكة الفهم، ورمبا نشخص التأ ويل بأ نه اجراء هيدف اىل الفهم ويمتخض عنه، ويف 

 (1) ضوء هممة التاويل، تمتثل معلية التأ ويل يف اس تحضار يشء ما اىل الفهم.
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 الفصل الاول

 مشلكة البحث

حيامن نس تخلص املعىن من معل فين ما، وحناول تقومي املعىن ووصفه بأ نه حصيح، فهل 

احلقيقة اليت تتضح يه عدم اماكنية الوصول اىل املعىن لكه عىل حنو فوري وبعيد عن 

 وهل هذه احلقيقة يه اليت تسوغ وجود املؤولني ونظرايت التأ ويل؟ الالتباس؟

يلعب دورًا اساس يًا يف خلق الاعامل الفنية معومًا، الا يتضح  واذا سلمنا ان التأ ويل

عندئٍذ البعد اذلي ينبغي للتأ ويل ان يصهل؟ اي مبعىن هل يمتزي العرض للتأ ويل والهرمنيوطيقا 

بأ نه يفرتض سلفًا عددًا من الافرتاضات اليت تتعلق بطبيعة املعىن او الفهم؟ وهل جينب هذا 

 سوء الفهم؟

 أ هداف البحث

يه اماكنية ان تكون املواهجة مع العمل الفين )الرمس التجريدي( مرشوعًا للفهم  ما .7

 التأ وييل، وليست تلقيًا وتقديرًا سلبيًا وبعيدًا ملوضوع مس تقبل؟

ليس مكوانت هذا العمل غي فهمه من العمل الفين )الرمس( ينبوكيف ان يكون ما  .2

 الفين دعواه اىل املتلقي.والعالقات اليت بيهنا فقط، بل اس باب ممارسة العمل 

 امهية البحث

ماكنية تقيمي العمل الفين )اللوحة( تقياميً فنيًا  ابملعىن ادلقيق لللكمة  –حياول البحث يف ا 

بدل من تقيميه س ياس يًا او اخالقيًا او دينيًا، وان يضمن بذكل الاعتبارات التأ ويلية بني  –

التساوق  املعايري امجلالية، ولهذا يضيف اىل املعايري الاعتيادية اخلاصة ابجلودة امجلالية )مثل

والفردية، والتفرد والوالء لالشاكل الفنية( رشوطًا معينة مثل "وزن" العمل الفين يف مزيان 

 التأ رخي، والقدرة عىل خلق معىن العرص او معىن الرتاث من خالل تأ ويل العمل الفين.

 املصطلحات

 تعريف اجرايئ:

 Interpretation* التأ ويل 

املضمر يف العمل الفين )الرمس( من هجة عالقاته امتالك للمعىن فهم حيدث مبقتضاه 

كام يف الانطولوجيا او  -وال يتأ سس هذا الفهم –ادلاخلية وكذا عالقاته ابلعامل واذلات 

عىل السامت الكونية للكون او العقل، وامنا عىل التأ ويالت  –س متولوجيا الالكس يكيتني ب الا

 الاجامتعية. املعينة اترخييًا واملتصةل ذاتيًا بعامل احلياة
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  التأ ويل املفرطOver interpretation 

 تعريف اجرايئ

التأ ويل اىل عنرص الاقتصاد واذلي مبقتضاه يمت البحث يف العنارص يكون حني يفتقر 

ال كرث اتصااًل ابملوضوع، وكذا ابلنظر اىل الاعامل الفنية بعدها خطاابت متعالية مما خيضعها 

 تقدير مفاتيح واهية وغري منمتية اىل املوضوع يف الوقت لعمليات تفسري مرسفة ابملبالغة يف

 اذلي يمت فيه اهامل املفاتيح املرتبطة ابملعىن بنحو مبارش وقوي وان بدت غامضة.

 الفصل الثاين

 املبحث الاول

 النظرية التأ ويلية والهرمنيوطيقية والتأ ويل املنظم 

بـ"هرمس"  Hermeneutiesمصطلح "هرمنيوطيقا"  etymologyيرتبط تأ ثيل 

Hermes (1)  الرسول الاهل عند الاغريق، كام يويح بتعدديه معانيه، فليك يمتكن منن

عىل هرمس ان يكون ملامً ابصطالحاهتم واصطالحات البرش  ايصال رساةل الالهة، اكن

اذلين خصصت الرساةل هلم، واكن عليه ان يفهم ويؤول لنفسه ما ارادت الآلهة نقهل قبل ان 

يتواصل بنقل ولفظ وتفسري قصدها للبرش، ولغرض وصف خمتلف جوانب املهمة املنوطة 

حات مثل االتصال هبرمس، هيأ  البرش احملدثون مجموعة اكمةل من الاصطال

Communication  واخلطابdiscourse  والفهمunderstanding  والتأ ويل

interpretation. 

اليت ينطوي  قد مينحنا حتذيرًا واحضًا عن التعقيدات هرمس وهكذا فان النظر اىل هممة

علهيا مصطلح هريمنيوطيقا واملرشوع التأ وييل ذاته. ومل يأ ت هذا املصطلح يف ادلراسات 

 Onدمية الا عرضا، فقد اس تخدمه ارسطو عنوااًن الحد كتبه "يف التأ ويل" الق

Interpretation(2) .اذلي تعامل فيه مع منطق العبارات، لكشف طابع ال ش ياء 

فقد دخل التأ ويل حزي الاس تخدام بطرق خمتلفة منذ القدم واصبح فامي بعد جزءًا ال 

مل تدخل حزي الوجود بصفة حقل معريف خاص الا بعد  يتجزأ  من الثقافة الا ان الهرمنيوطيقا

 الهنضة والاصالح وما بعده.

                                                 

 .242، 7991لقصور الثقافة، القاهرة،  امربتوايكو: التأ ويل والتأ ويل املفرط، ترمجة انرص احللواين، الهيئة العامة (1)

 مطبعة جامعة اوكسفورد. J.L.Ackrill 1963ترمجه اىل الانلكزيية  Categoriesكتايب ارسطو  (2)
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وخالل الهنضة، تناىم الاهامتم جمددًا بدراسة الاعامل الالكس يكية، اذ انتج ادلارسون، 

الفلسفية اليت  –ومن جاء بعدمه، يف اجلامعات والااكدمييات ترسانة من املناجه النقدية 

ية معل معني واعادة بناء نسخته الاصلية او الصحيحة ابكرب قدر هتدف اىل ترس يخ موثوق 

 ممكن. واصبح النقد املتخصص مصدرًا همامً للتطور الالحق لنظرايت التأ ويل املنظمة.

لكها، اصبحت  ومع رغبة املنظرون ابلتواصل من مبادئ معينة، وبتنظمي املعرفة الفنية

، اذلي حلل املشالكت يف  (1)ارسطو مثالالهرمنيوطيقا حقاًل مشوليًا، ومن خالل حذو 

كتابه "يف التأ ويل" نظر املنظرين اىل الهرمنيوطيقا ومشالكهتا بوصفها منمتية مليدان املنطق 

من ان الكثري من املعنيني  وشلك ذكل حداًث همامً يف اترخي الفكر الهرمنيوطيقي، اذ عىل الرمغ

ةل للتطبيق معومًا يف كتاابهتم، مل يظهر حقل ابلتأ ويل اكنوا يلجأ ون اىل مبادئ ومفاهمي قاب

الهرمنيوطيقا العامة اىل الوجود الا بعد ان جعل الفالسفة من املشالكت الهرمنيوطيقية 

 rulesعىل قناعة ان الهرمنيوطيقا، مثل املنطق، ترتكز عىل قواعد مصدر اهامتهمم، فقد اكنوا 

ومبادئ قابةل للتطبيق معومًا تمتزي بصالحيهتا حلقول املعرفة لكها اليت تعمتد التأ ويل، وعىل 

الرمغ من ان زمع الشمولية اذلي اطلقته هرمنيوطيقا القرن العرشين الفنية اكن خيتلف عن 

حيذون حذو  -مثل هيدغر وغادامري–املوقف القدمي اختالفًا جذراًي، مازال مفكرون معنيون 

فهم من القرن الثامن عرش يف بعض اجلوانب ال ساس ية، ولهذا السبب ير  غادامري ان اسال

الهرمنيوطيقا العامة جزء من الفلسفة الهنا تتعاىل عىل حدود احلقول املعرفية الفردية وتتعامل 

عىل اسسها، بدال من ذكل ومن انحية اخرىن البد من احلمك عىل الاعامل معومًا، والاعامل 

شلك خاص، تبعًا لـ"اكامتل" العرض اذلي تقدمه وتبعًا لـ"صدقها" و"اخالصها" ونظرًا الفنية ب 

، (2)ل ننا ما عدان منكل وس يةل الوصول اىل مصداقيهتا التارخيية اذ مضت ال حداث املشار الهيا

ال ميكن التحقق من اكامتل العرض الا من خالل الاشارة اىل قصد املبدع )الفنان(، ومع 

هوم "القصد" ال حيمل معىن سايكولوجيا كام هو شأ ن اليوم، كام ال ميكن محهل ذكل فان مف 

عىل املعىن اذلي فهم فيه شلريماخر وغريه من املنظرين العمل الفين، أ ي بوصفه تعبريًا عن 

فردية مبدعة، وير  وولف ومعارصوه ان القصد ليس تعبريًا عن خشصية املبدع بل يرتبط 

فنية يقصد املبدع انتاجه، وتبعًا ملا يراه وولف، توجد اىل جانب بنوع حمدد من الاعامل ال 

                                                 
 721ينظر: هانز جورج جادامر: جتيل امجليل، مصدر س بق ذكره، ص. 

 .11، ص7991ة لقصور الثقافة القاهرة، رامان سدلن: النظرية الادبية املعارصة، ترمجة: جابر عصفور، الهيئة العام (2)
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نظام القواعد واملبادئ اليت تتحمك حبقول املعرفة لكها، اشاكل خطابية معينة البد من تقدمي 

 هذه املعرفة فهيا.

وحيمل الرأ ي، اي قصد املبدع، دالةل موضوعية ابدلرجة الاساس، وابلتايل يناقش 

عامل الفنية يف ضوء خمتلف املقاصد اليت تتحمك هبا، فاحلمك عىل معل وولف خمتلف انواع الا

ما حبسب قصد مبدعه يعين التحقق من ادلرجة اليت جنح فهيا هذا املبدع اباللزتام ابملتطلبات 

 النشوئية للخطاب اذلي اختاره.

 وقبل قرون كثرية، عد ادلارسون انتاج التأ ويالت واحدًا من ارىق املساعي، ونظراً 

لعدم وجود مبادئ متكن من اجناز تكل التأ ويالت عىل حنو معقول، ال ميكن للمرء ان 

يندهش من معرفة ان هناية الكثري من التأ ويالت اكنت غري سعيدة، وان الكثري من احلقول 

 املعرفية اليت استندت اىل التأ ويالت قد طمست متامًا.

"مدخل اىل التأ ويل  ( كتابه7171- 7119) Chladeniusوقد أ صدر الكدنيوس 

 An Introduction to the Correct Interpretation ofالصحيح والكتب املعقوةل" 

Reasonable Discourses and Book تأ ويل واراد تقدمي نظرية  (1)7147يف عام

متناسقة اىل جانب مجموعة من القواعد التطبيقية لتكل احلقول املعرفية اذلين اس متدوا معرفهتم 

من خالل التأ ويل، ومن انحية اخر ، اكن البد دلراسة الشعر والبالغة والتارخي والرتاث 

القدمي والفن بلك مراحهل، فضاًل عن تكل احلقول املعرفة اليت شلكت "علوم امجلال" 

اصبحت الهرمنيوطيقا عند الكدنيوس حمض نسانيات( عىل ان تعمتد فن التأ ويل. وهكذا )الا

هو الشعار السائد،  to be understoodتسمية اخر  لهذا الفن وطاملا ان "يك نفهم" 

 (2) عرف الكدنيوس الهرمنيوطيقا بأ هنا فن الوصول اىل افضل او امكل فهم للخطاب.

 -ن الاسالف يف حقل املنطق، رشع الكدنيوسومن خالل اس تلهام وولف وغريه م

والقواعد والتقنيات اليت تتحمك بفن التأ ويل، فاذا اكن بتطوير املبادئ  -عىل حنو عقالين منظم

غرض التأ ويل مساعدتنا يف الوصول اىل "أ مكل فهم" البد ان تمتثل هممة الهرمنيوطيقي 

ناجه اليت ينبغي اس تخداهما لتحقيق بوصف اهداف هذا الفهم والعقبات اليت ينبغي ختطهيا وامل 

 الغاية املنشودة.

                                                 

 .22امربتواكيو: التأ ويل والتأ ويل املفرط، مصدر س بق ذكره، ص (1)

 .711املصدر السابق، ص (2)
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وقد ذاعت شهرة الكدنيوس بسبب مفهومه عن "وهجة النظر" او املنظور، اذلي 

اىل حقل التأ ويل الفين، فهو يؤكد انه اذا اختلف عرض مبدع ما اختالفًا ملحوظًا عن  ادخهل

آخر عن الاحداث ذاهتا، فان هذا ال يعين ابلرضورة ان مثة تناقض بني  ما خيربان به مبدع أ

العرضني، او ان احدهام حصيح والآخر البد من رفضه، اذ يعتقد ان من خصائص الطبيعة 

الفرد الاحداث والوقائع احمليطة بنا من منظور او وهجة نظر خاصة به،  الانسانية ان يتصور

ومع ذكل فان نسبية املنظور ليست مدعاة قلق ابلنس بة لالكدنيوس الن لك مراقب مازال 

يتصور احلدث نفسه، فاذا اخذان وهجة نظر مراقب معني بنظر الاعتبار، فعندئٍذ ميكن احلمك 

 ايضًا عىل صدق عباراته.

مبا  -عرب عرضه –اضع نفيس يف منظوره، اس تطيع ان اقارن ما اتصوره اان  وعندما

املنظور هذا من برصيات اليبنزت  اعرفه من مصادر اخر ، ويذكر الكدنيسو انه اس متد مفهوم

Leibnitz   منظور املراقب الشخيص، لك عرض س يكون خمتلفًا عن غريه طاملا انه يعكس

حلدث نفسه، وهذا يعين بعبارة اخر  اعامتده عىل فكرة الا انه يبقى مع ذكل يشري اىل ا

املبدع بوصفه خالقًا والعمل الفين بوصفه تعبريًا عن ذاته الابداعية، وانسجامًا وفناين تكل 

، ومتسك ابلفكرة اليت تقول ان organic unityاحلقبة قدم مفهوم وحدة العمل العضوية 

مبفهوم الطابع الرمزي للفن عىل حنو اد  اىل  الاسلوب هو الشلك الباطين للعمل، كام الزتم

 (1) اماكن التأ ويالت الالمتناهية.

آفاق جديدة اكن لها ان تؤدي اىل تغريات لقد اد   ادخاهل ملفهوم وهجة النظر اىل فتح أ

اماكانت مل يدركها حىت الكدنيوس  وتكل –هممة يف افرتاضات القرن الثامن عرش التأ ويلية 

 النقد ما بعد النيتشوي، اصبح مفهوم التأ ويل ذاته منظوراًي متامًا، نفسه. ففي عرصان، عرص

ان ليس مثة حقائق، بل تأ ويالت ميثل لك واحد فهيا  -مثلام اشار نيتشه –ورأ   الكثري 

الكثري من "املعاين" احملمتةل لعمل معني، والبد من الاشارة هنا اىل ان الكدنيوس مل يؤمن 

اين وبنسبية التأ ويالت. وعىل الرمغ من ان بعض مؤوليه احملدثني بوجود اي احياء بنسبية املع

                                                 
  اليبنرت: هـو منءـء املـذهب الـرويح احلـديث اذلي يقـول ان املوجـودات تتـأ لف مـن ذرات روحيـةmonads مـواندات 

متناهية العدد ال تقبل التجزئة ابلفعل وال يف اذلهن وال تتعرض للفناء وتزنع دومًا اىل العمل واحلركة وتمتزي بأ هنا بس يطة ال شلك 

لها وال مقدار، وهبا تتكون الش ياء يوجدها خالق فتصدر كام يصدر النور عن الشـمس، ويه مدركـة وان اكن ادراكهـا يتفـاوت 

 ا طرداًي مع الرتيق من امجلاد اىل احليوان فاالنسان، فاهلل اذلي هو مواند املواندات كام يسميه هو.قوة وضعفها فيقوي ادراكه
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 مل يقاوموا اغراء قراءة معىن القرن العرشين مضن مفهومة للمنظورية، مل يعلن الكدنيوس

وعىل الرمغ من منظوريته، يبقى  (1) نسبية املعىن او نسبية التأ ويل، بل نسبية العرض فقط.

وغري مهبم من حيث مرجعه ومعناه. وهكذا تمتثل هممة شفافًا  -عند الكدنيوس –العمل 

املؤول جبعل املتلقي يدرك ويس تعيد هذه الشفافية لكام اقتضت الرضورة ذكل، اي لكام واجه 

صعوابت يف الفهم. واذا اردان الاجياز نقول ان املؤول يعمل بصفة وس يط بني مبدع العمل 

د ذكل العمل غري قابل للتصديق او غري )الفنان( ومنظوره من هجة، واملتلقي اذلي قد جي

 حقيقي للوهةل الاوىل، من هجة اخر .

اكمنة دامئًا يف اجزاء معينة من  -ابلنس بة لالكدنيوس –وتكون الصعوابت التأ ويلية 

امهية الا  العمل، فالقضية هنا ال ختص العمل مبجمهل او مبعناه اللكي، بل ان الامر مل يشلك

س يني، فهو، ومعارصوه، ير  رضورة ان تقدم الهرمنيوطيقا لطالب ملن جاء بعده من الرومان 

)العلوم امجليةل( عرضا عقليا للتقنيات والاسرتاتيجيات املراد تطبيقها عىل تكل الاجزاء من 

العمل اليت تبدو غامضة او يصعب فهمهان ببساطة، اذ اهنا )أ ي ال جزاء( س متنح معناها 

فان التأ ويل، يف جوهره،  ملعرفة واملعلومات علهيا. وهكذاحاملا يمت اسقاط النوع الصحيح من ا

ما هو عند الكدنيوس سو  تفسري هل غاية تعلميية وبراجامتية بوضوح، ولهذا السبب ال يعدو 

خشص ما املفاهمي الرضورية لتعمل الفهم او الفهم التام خلطاب شفوي او  التأ ويل سو  تعلمي

 (2) معل مكتوب.

 ، يشلك الرشط الرضوري للفهم الوايف او الصحيح لنتاج ثقايف فالتأ ويل، بعبارة اخر 

معني كام اننا عندما حنلل فهمنا، نس تطيع ان جند اربع معليات تأ ويلية ممتزية متامًا، ويه: 

مهنا وجعلها موضوعة دراسة  واحدةادلاللية والتارخيية والتوليدية والفرزية، وميكن عزل لك 

فاعل مجعًا فامي بيهنا اذ ال ميكن ان يكون مثة فهم لعمل معني تت الواقعمس تقل الا اهنا، يف 

 دون حضور امناط التأ ويل ال ربعة لكها.

فضاًل عن انه اذا اكن تفسري العمل الفين اترخييًا يعين مقارنته ابالعامل الاخر  لغرض 

متحواًل كشف تتابع معني، فعندئٍذ ينكر التفرد احملايث للعمل بوصفه فنا قدر ما يكون العمل 

سوس يواترخيي الحداثه السابقة او لبيئته. لهذا، ليس للعمل الفين اي ماكن يف  اىل نتاج

 التارخي.

                                                 

 .11املصدر السابق، ص (1)
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ويتناقض طابع التأ ويالت املؤقت، ابتاكل هذه التأ ويالت عىل منظورات اترخيية 

متعالية ابس مترار، تناقضًا شديدًا مع مدة العمل الفين، وينبغي ان تتوصل نظرية التأ ويل الفين 

لقد ظهرت اليوم  التطبيقية اىل تفامه مع التوتر القامئ بني حمايثة الفن واترخيانية التأ ويل.

 عامتان، يف ال قل، للتأ ويل تتخذان من املشلكة مواقف متضاربة. نظريتان

مفن انحية تبدو نظرية ابرت البنيوية، اليت هتدف اىل توليد عمل للفن، نظرية شالكنية 

، ومن انحية اخر  ترص هرمنيوطيقا غادامري الفلسفية، اليت حتذو حذو  ًً الال اترخيية متامًا

 الفهم، عىل ان الفن اترخيي اساسًا. temporalityهيدغر يف حتليل زمانية 

وتعد املواهجة مع العمل الفين مرشوع للفهم التأ وييل، وليست تلقيًا وتقديرًا سلبيًا 

وبعيدًا ملوضوع مس تقل، وتعد احلركة حنو الفهم اذلايت دل  املؤول من اساس يات فهم العمل 

 الفين.

متل عىل حتقيق اعتقادات حقيقية ونظرًا اىل ان الفهم اذلايت ال حيدث يف الفراغ بل يش  

حول ذات املرء وموقعه، تتحدث الهرمنيوطيقا الفلسفية عن احلقيقة، ابملعىن الواسع لللكمة، 

 املتجلية يف الفن والتارخي.

ولكن تعاد طريقة التلكم عىل احلقيقة، ال عىل التأ ويل حسب بل عىل الشعر والفن 

عىل  Kantلفلسفية السائدة، واذا انطلقنا من )اكنت معومًا، ينبغي لغادامري انتقاد امجلالية ا

وجه التحديد، جند ان هذه امجلالية اليت تذوقت الفن قد حولته اىل موضوع لوعي جاميل 

 (1) متلق ونزيه(.

ان املهمة املعنية ابلتفكري ابلفن مل تعد ممتثةل بتفسري امجلال الازيل للطبيعة بل بتوضيح 

رشوط العملية اليت يصبح هبا الفن مفهومًا ومؤواًل. وحتدث هذه العملية يف الوقت املالمئ، 

اذا  التارخيي للحوارات املتعاقبة مع العمل الفين، وينبغي التأ مل هبذا الرتاث ذاتهويف الرتاث 

ما اريد فهم العمل الفين وفهم املواهجة احلوارية معه، وس يكون العمل الهرمنيوطيقي السلمي 

عىل معرفة بقوة هذا الرتاث الفاعةل. وعليه، فانه يف الوقت اذلي يدرك فيه هذا الوعي احلقيقة 

يضًا، اليت يس تحصلها عن طريق مواصةل تشويه التأ ويالت السابقة، س يكون عارفًا بتارخييته ا

ولهذا السبب، يكون الوعي الهرمنيوطيقي جمربًا عىل التأ مل اذلايت ابس مترار، اي س يكون 

 مضطرًا اىل تفحص حدود وعيوب مناهجه التأ ويلية ونتاجئه.

                                                 

 املصدر السابق، نفس الصفحة. (1)
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ولهذا يكون التأ مل ابلطابع التارخيي للفن، اي ابلطريقة اليت يمت هبا توليد تراث التأ ويل اذلي 

 ة اساس ية للتفكري التأ وييل والابداعي عند غادامري.يررخس فيه احلارض نفسه، حلظ

وبذا ميكن وصف التأ مل التأ وييل بأ نه اترخياين مدرك حلدوده، ويؤخذ يف بعض الاحيان 

 (1)تفسري الاطروحة القائةل "ان اعتقادان وافاكران ونظرايتنا مجيعًا خاضعة للتغري وستتغري"

فهيي ال تتودل  –الا ان هذه نتيجة غري صاحل  تويح برضورة تغيري اعتقاداتنا الان عىل اهنا

بسهوةل، وحنن نؤمن ابعتقاداتنا احلالية الننا نعتقد اهنا مدعومة او قابةل لدلمع. ونعرتف، مع 

راغبني بتغيريها، ورمبا س نغريها،  ذكل، انه اذا ظهر دليل جديد معاكس لها فاننا س نكون

وحىت ذكل احلني ليس هناك مسوغ لعدم الاعتقاد مبا نعتقده، ولهذا السبب فان الاعتقاد 

يغري الاعتقادات ال يعين انه مل يعد هناك اي اعتقاد ممكن. بل يويح فقط برضورة ادراك ان 

عتقادات، اذا اكن دلينا احلقائق قد ال تكون ازلية وان علينا ان نكون راغبني بتغيري الا

 املسوغ اجليد ملثل هذا التغيري.

يرص املوقف التأ وييل عىل ان لك قراءة للعمل الفين حتوي مادة موضوع مضنية حييل الهيا 

العمل وتوجه استيعاب املتلقي اىل فهم ميكن ان يقال عنه بأ نه حصيح. وميكن ان يثار 

 اكرث من غريها. مالمئًا العامل معينة الاعرتاض عىل ان الاهامتم مبادة املوضوع يكون

ويس تلزم فهم العمل فهامً ملادة املوضوع اليت يتحدث عهنا ذكل العمل، حىت وان مثل هذا 

فضاًل عن رضورة التأ مل )الواحض اىل حد ما( يف ادلوافع املوضوع طبيعة العمل ذاته، 

ولهذا السبب ينبغي هل  الادراكية اليت تمكن خلف العمل وذكل لفهمه وجعهل موضوعًا للبحث

ان يش متل فهم العمل عىل معلية فهمة ذايت ايضًا: اذ ان ما ينبغي فهمه ليس مكوانت العمل 

 والعالقات اليت بيهنا فقط، بل اس باب ممارسة العمل دعواه اىل املتلقي.

 ال تس تلزم هرمنيوطيقا غادامري، بوصفها نظرية فلسفية لطبيعة الفهم والتأ ويل، اي مهنج معني

 للنقد التطبيقي، الا اهنا قد اثرت، عىل الرمغ من ذكل، نقاد ال دب املعنيني بقضااي املهنجية.

واحلق ان اكرث جوانب النظرية الهرمنيوطيقية تأ ثريًا هو تركزيها عىل التأ ثري، اي عىل 

اية  تراث تلقي الاعامل الفنية بوصفه عاماًل همامً لفهم هذه الاعامل، وفهم الفن ذاته، وتمتزي

املعىن وتلقيه بداًل من القصد السايكولويج وحلظة اخللق، ابهنا ذات  نظرية نقد، تركز عىل

)امييل ش تايغر  مثل-الادبصةل ابلرتاث الهرمنيوطيقي عند هيدغر وغادامري. فبعض نقاد 

 مثل-منهال كرث تأ ثرًا هبذا الرتاث، لكن ينبغي فهم البعض الآخر  مه-ايوسوهانز روبرت 
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وال يوجد  (1) س ياق هذا الرتاث ايضًا( مضن-بلومن الامريكيني س تانليي فش وهارودل الناقدي

منظر واحد للنقد التطبيقي ميثل افضل تعبري عن روح الفلسفة الهرمنيوطيقية، الا من املفيد 

املمكنة للمفهوم  -سوء التطبيقات  او-التطبيقاتاس تعراض بعض النظرايت اليت تفرس 

 املركزي للوعي اذلايت يف نظرية التارخي الاديب. الهرمنيوطيقي

اما هانز روبرت ايوس )تلميذ غادامري سابقًا وابحث يف الادب الفرنيس( فقد طور 

اي، اترخي التأ ويالت وتفاعلها مع الاطرادات التارخيية الاخر ،  -املفهوم املهنجي للهرمنيوطيقا

غادامري معومًا، ففي مقالته املهمة "التارخي ويعد ايوس، مع ذكل، ال كرث قراًب من روح نظرية 

 Literaturgeschichits alsParovokation derالاديب حتداًي للنظرية الادبية" 

literaturwissenshaftال يسعى، عرب التارخي وراء جناح  (2)، يقرتح مهنج التلقي اذلي"

وط التارخيية الدراكه الفنان وشهرته اذلائعة الصيت وتأ ثريه حسب، بل يبحث ايضًا يف الرش 

وتغرياته"، ويرص ايوس أ كرث من غادامري عىل ان الفهم التأ وييل ال يش متل عىل حلظة اعادة 

ابملعىن  -تقياميً فنياً  انتاج متكررة حسب، بل عىل حلظة انتاجية ايضًا وحياول تقيمي العمل الفين

ان يضمن الاعتبارات التأ ويلية بني  بداًل من تقيميه س ياس يًا واخالقيًا او دينيًا، -ادلقيق لللكمة

معايري جامليته، ولهذا يضيف اىل املعايري الاعتيادية اخلاصة ابجلودة امجلالية )مثل التساوق 

والفردية، والتفرد، والوالء لالشاكل الفنية( رشوطًا معينة مثل "وزن" العمل الفين يف مزيان 

 اث.التارخي، والقدرة عىل خلق معىن العرص او معىن الرت 

وجزة بأ ن للتقيمي اثرًا كبريًا يف التارخي الفين. ومن غري املمكن ان تمتثل تويح هذه املناقشة امل

هممة التارخي الفين مبحض مجع احلقائق عن اصول العمل الفين، فليك تدرج الاعامل حتت 

لتحديد  حلركة او حقبة ما، فان هذا يعين موازنة القمية النسبية خملتلف الاعامل عنوان مشرتك

. وعىل الرمغ من ان هذه املالحظة تنطبق عىل classاليت تمتتع بأ مهية اكفية لتعريف الطبقة 

املوضوع ايل حنن بصدده، يبدو اهنا ال حتمي مرشوعًا ما، مثل مرشوع التارخي الفين، اذ ان 

تفسري أ عامل الفن يفرتض سلفًا جواب لسؤال طبيعة الفن، ويكون مثل هذا الافرتاض 

ين املس بق اشاكليًا ال بسبب تباين الرأ ي اىل حد كبري، بل النه جزء اساس من الضم

التأ وييل اذلي هيدف اىل ااثرة السؤال القائل "ما الفن؟". وذلا تعد  –املرشوع الانساين 

 العودة اىل املايض رضورية لرؤية الكيفية اليت فهم هبا الفن سابقًا.
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الهرمنيوطيقا الفلسفية ابرصارها عىل ان العمل الفين ال ذلا تعد نظرية س تانيل فش القريبة من 

يأ يت الا ليكون يف معلية فهم وتأ ويل، وير  فش ان الرساةل س يطرة هممة عىل اس تجابة 

املتلقي ولهذا ينبغي لها عدم استبعادها بوصفها عدمية الصةل ابملوضوع، وفش نفسه ال ينوي 

فهو يرص، حيامن يطبق مهنجه، عىل  Valueة" التحدث عن ادلالةل مبعىن اهنا مذهب او "قمي

ان "هذا املهنج يرفض الاجابة عن "او حىت طرح" السؤال الآيت "ما اذلي يتحدث عنه 

هذا العمل". مفهنجه يتجنب دامئًا "الوصول اىل "غاية" العمل الفين الن الرساةل يه، يف 

ضافًا اليه حقيقة ان مهنج الاقل، جزء من الاس تجابة للعمل. وقد يبدو ان هذا الامتناع، م

من غريه، او حىت ان العمل نفسه هذا العمل افضل  (1)فش جيعل من الصعب القول ان

جيد او رديء. اي ان الغاية الاساس ية يه فعل التأ ويل ذاته اذلي يودل العمل الفين اساس 

ذا حد ان العمل ال يكون موجودًا عىل حنو مس تقل عن تراث التأ ويالت اذلي يفهم منه ه

 العمل.

ولهذا تعد نظرية التأ ويل الفين نظرية جوهرية جدًا ابلنس بة للفن ذاته، وال ينبغي لنا تفسري 

الفن بتحويهل اىل عوامل خارجية مثل الصور او الافاكر او املعطيات او الظواهر، والهنا 

حمايثًا، نظرية تأ ويل، ذلكل فاهنا تتحاىش املفارقة الهنا تعرتف بلك من رضورة ان نعد الفن 

ورضورة ان ال تتجرد هذه احملايثة من التارخيانية، ولهذا اذا مثلت لوحة ما قراءة للوحدة 

سالفة، سواء أ حدثت القراءة حقًا ام ال، ينبغي ان تكون القراءة من نوع خاص، وينبغي ان 

 متنع تأ ثري اللوحة السالفة من ان يطغى عىل اللوحة اجلديدة وخيضعها.

يقة الفنية تأ ويلية، مبعىن من الرضوري اس تحضار العمل اىل تأ ويل ينبغي لنا هذا يعين ان احلق 

فهمه، وتثري هذه اخلطوة خطر النسبية، اي اماكن قراءة اي يشء يف العمل، ولهذا السبب 

ينبغي ان يكون نقد التأ ويل وصالحيته ومرشوعيته ممكنًا، الا ان النقد ال يكون ممكنًا الا اذا 

ويليًا )ولو واعطي التأ ويل الوحيد الصحيح للعمل مبارشةن ملا اكن نقد الفهم اكن فهم العمل تأ  

رضوراًي او حىت ممكنًا(. ولفهم الكيفية اليت يمت هبا تأ ويل العمل، البد من حفص الفهم اذلي 

 اشرتط التأ ويل، اذ ان فهم العمل ذايت ايضًا، الا ان مثل هذا الفهم اذلايت يكون تأ ويليًا دامئًا.

ا اكن الشخص القادر عىل اخضاع نفسه مبوضوعية غري موجودة. وينتج عن ذكل، اواًل، طامل

ان الفهم هو فهم ذايت، وان من الرضوري ان يتضمن النقد نقدًا ذاتيًا ايضًا. اذ يش متل نقد 

النقد  التأ ويل الآخر عىل تأ ويل، طاملا ان هذا التأ ويل يكون تأ ويليًا حبد ذاته، ذلا يكون
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حىت وان اكن الناقد غري قادر عىل حتديد عامه، بل حىت وان اكن  –عًا للتنظمي اذلايت خاض

 يعتقد ان التأ ويل لكه يش متل عىل العمى والبصرية معًا.

تبني ان التأ ويل سريورة اترخيية، ابدلرجة الاساس، اي انه نتيجة التفاعل ومثة نتيجة اخر  

 عىل التأ ويل اختبارًا همامً لقميته، فضاًل عن النقدي جملمتع اخلطاب، ولهذا يعد رد فعل الآخرين

انه اذا اكن التأ ويل يتجه صوب التأ مل اذلايت واملهنجي، اي انه اذا مل يكن النقد دوغامئيًا بل 

اي ادرااكً هرمنيوطيقيا  -واعيًا ذاتيًا، فان هذا الوعي سيتضمن وعيًا هرمنيوطيقا، ابلرضورة

 (1) حلارض.لرتاث التأ ويل اذلي يؤثر يف الفهم ا

يش متل التأ ويل عىل تأ ويل ذايت لرتاث تلقي العمل.. وتنطوي التأ ويالت  ولهذا السبب

 اجلديدة عىل قوة نقدية قدر ما تتواصل ابحلوار مع العمل وتظهر حدود اس تكشافات العمل

السابقة، ومع ذكل، ال ميثل فعل النقد الضمين او العلين للرتاث خصامًا معه، اذ ميكن ان 

يكون نقد الرتاث طريقة لالرتباط ابلرتاث، اي الظهار حقيقة الرتاث من خالل كشف زيف 

 ما يراه احلارض خطأ  بأ نه "موروث".

 زهرية ما او متثااًل قيدمًا الا يعد ان املرء ينظر اىل الرمس الا انه ال يقرأ ه، وان رسامً قدميًا عىل

نصًا قدميًا، فنحن ال نعرف بعض احلضارات القدمية الا من خالل اعاملها املرشوحة اليت ميكن 

ولكن ال ميكن قراءهتا، الن اللكمة املصاحبة لها مل تعد غامضة الان. فهل يعجز املرء رؤيهتا، 

 –بب عدم اماكن تأ ويل مضموهنا الانساين عن احلمك عىل النوعية امجلالية لهذه الاعامل بس 

التارخيي حسب؟ اذ تبدو جحته القائةل اننا "نر " احد الرسوم القدمية ولس نا "نقرأ ه" وان 

الرمس ليس نصًا، حصيحة للوهةل الاوىل. ويش متل العمل امجلايل، مع ذكل عىل فكرة مؤداها 

مبارشة كام هو يف ذاته مبعزل عن  ان العمل الفين يتعاىل عىل اية س ياقات معينة فيتجىل لنا

 اهامتماتنا اخلاصة.

وحاملا نريد فهم الكيفية اليت يعمل هبا العمل الفين بوصفه فنا، بعبارة اخر  كيف يس تحوذ 

فعندئٍذ تبدأ  هممة الفهم التأ وييل والهرمنيوطيقي، وتش متل رؤية الرمس  –عىل اهامتمنا وملاذا 

ا من انحية ومعايريان وتوقعاتنا من اجل رؤية عىل مرشوع حبث للك من الرمس وانفس ن

 العمل ابلصورة اليت نراه هبا، من انحية اخر .

وال يكون ذكل ابلطريقة اليت تقول فهيا الوثيقة  التارخيية ان العمل الفين خيرب املرء بءء ما، 

اي  من اجهل خصيصًا،شيئًا ما للمؤرخ فالعمل الفين يقول شيئًا ما للك فرد ك نه قد قيل 
                                                 

آفاق عربية، بغداد، ينظر: اديث كروزويل: عرص البنيوية/ ترمجة  (1)  .211 -214، ص7921جابر عصفور، دار أ



 22/2/2102-22الفنون الجميلة المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية وقائع 

777 

 

كءء حديث ومعارص، فاملهمة اذن تقدم نفسها ابهنا فهم ملعىن ما يقال، وجعل هذا املعىن 

مفهومًا للفرد وللآخرين. ويقع العمل الفين الاللساين، ايضًان مضن النطاق احلقيقي ملد  

الانشطة الهرمنيوطيقية، والبد من توحيده مع الفهم اذلايت للك فرد ولهذا يرتكز غادامري عىل 

الطريقة اليت يؤثر هبا موقع املؤول يف ادراك العمل او فيث ادراك املايض واس باب اعتقاد 

 املؤول، اعتقادًا مرشعًا، بأ ن تأ ويهل حقيقي.

هو اذلي  ذلا فان النظرية اهلمرنيوطيقية الجتعل النقد مس تحياًل، بل ان التأ مل الهرمنيوطيقي

جيعل النقد رضوراًي، وتتطلب حركة التأ ويل املس متر وعيًا ابلظالل اليت تلقهيا التأ ويالت 

القدمية عىل الاعامل الفنية، كام اهنا تتطلب حماوةل اضاءة هذه الظالل بتسليط ضوء جديد 

اجزاء  علهيا، ونظرًا اىل ان لك تأ ويل يعد متحزيًا دامئًا، يكون لك تأ ويل، ابحلد اذلي ييضء

 خمتلفة من مادة املوضوع، نقدًا مضنيًا يف الاقل لتأ ويالت اخر .

رمبا نس تطيع ان نس تدل من ذكل عىل ان غادامري يرتكنا مع اس تنتاج ثوري مؤداه ان 

ابالماكن قول اي يشء عىل الاطالق، وينبغي عىل التأ ويل الارتباط، ولو عىل سبيل 

بفكرته، وبسبب هذه الصةل ال ساس ينبغي ان يصبح املقارنة، ابلرتاث، اي بعمل التارخي او 

التأ ويل، اذا ما اريد هل فهم قوته وصالحيته، مدراكً للطريقة اليت يرتبط هبا ابلطريقة اليت 

 تعمل هبا الافهام املوروثة املس بقة يف هذا التأ ويل حتديدًا.

ة احلقول التأ ويلية نظرية تأ ويلية اكرث اكامتاًل، كرست ملناقش (1)غادامري –لقد قدم هانز 

مناقشة وافية، والبد الي طالب او دارس من ان يرغب يف معرفة ما اذا اكنت هذه 

والتأ ويل ام ال، والسؤال املركزي  الهرمنيوطيقا اجلديدةتقدم وصفًاص عقالنيًا لعمليات الفهم

يحة اذلي يراود ذهن املش تغلني خيص الاسس اليت بناء علهيا يقال عن تأ ويالهتم بأ هنا حص 

 وعن رؤامه اهنا صاحلة.

ان التأ ويل اجلديد هو اذلي جيعل هذا التصحيح ممكنًا من خالل املقارنة اليت ميثلها مع التأ ويل 

القدمي: اذ يشري غادامري اىل ان املسأ ةل اليت مت فهيا التعرف اىل الاحنياز السابق وكشف 

ؤية  ما هو حصيح امامنا بعيون النقاب عنه "لن يمت التوصل اليه الا حيامن يكون ابالماكن ر 

جديدة" وما مل حياول ادلارس ان يتناول سزيان )مثاًل( ان ير  سزيان بطريقة جديدة، فانه 

س يظل متجمدًا يف منظورات املؤولني السابقني وتشوهياهتم، ورمبا ينىس هذا  ادلارس 

 احامتل وجود تشوهيات ويصبح امعى عن النقد.
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 املبحث الثاين

 التأ ويلية والافراط يف التأ ويلالنظرية 

ماكهنا القبض عىل معىن سابق الوجود، عىل اخلطاب عامل مفتوح الهناايت، واللغة  ليس اب 

النقيض فان هممة اللغة يه اظهار تزامن الاضداد اذن، فاللغة تعكس قصور الفكر يف العثور 

 عىل اي معىن متعال، واي نص يدعي شيئًا واحض املعىن فهو كون حمبط.

وجمد املتلقي يتأ سس ابكتشاف ان النصوص ميكهنا ان تقول لك يشء عدا ما قصد مؤلفوها 

ان  تعنيه، وجمرد اكتشاف املعىن املزعوم نكون عىل يقني بأ نه غري حقيقي واخلارسون مه 

 اذلين يهنون القراءة بقوهلم )افهم..(.

ث ان النص ما ان وعليه فان املتلقي احلقيقي هو من يدرك ان رس النص هو خالؤه، حي

ينفصل عن انطقه وعن الظروف املتعينة لنطقه، فهو يطفو يف فراغ مد  مطلق ابماكنية 

 لك التأ ويل احملمتةل.

)يلزم اكو نفسه بوضع عالمات لنقاش رسيع التغري، حول طبيعة املعىن وحدود التأ ويل، 

ت معينة كتأ ويل فميكننا من سري نطاق التأ ويالت املمكن قبولها وابلتايل حتديد قراءا

 (1)مفرط(.

يف التأ ويل ليك يمت تقرير املثيل ميكنه ان يؤثر يف املثل، اكن عىل التطبيق الس مييايئ الهريم 

ان حيدد معىن الامتثل، غري ان معياره للامتثل قد اظهر معومية ابلغة التسامح ومرونة. فمل 

املورفولويج او التشابه يتضمن تكل الظواهر اليت قد نضعها اليوم حتت عنوان الامتثل 

النس يب حفسب، بل لك نوع من البدائل املمكنة واليت اجازها الرتاث البالغي، مبعىن مقاربة، 

اجلزء تعبريا عن اللك، احلدث او املمثل، وهكذا فصاعدًا، لقد اس تللت القامئة التالية من 

ل من اساليب تقوية املعايري املوضوعة لربط الصور او اللكامت.. ال من مقاةل يف السحر ب

بعيدًا متامًا عن الفرضية  -اذلاكرة يف القرن السادس عرش او همارة التذكر. واملقتطفات مشوقة

 ية.س  الهرم 

آليات متالزمة شاع قبولها كآليات فعاةل:  ونكتشف يف س ياق ثقافتنا اخلاصة عن أ

ة مصغرة(، ابملشاهبة، اليت تنقسم بدورها اىل تشابه يف اجلوهر )الانسان كصورة كوني .7

الكيف )العالمات العرش للوصااي العرش(، ابلكتابة والتناقض )ال طلس والفلكيني او 
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للرجل رسيع الغضب، ال سد للكربايء، شيرشو للفن  bearعمل الفكل، ادلب 

 واخلطابة(.

 .Dogللمجموعة النجمية  dogاجملانسة اللفظية: احليوان  .2

 ملتعقل.ابلسخرية او التباين: الغيب لدلالةل عىل ا .1

بنفسه لدلالةل  Titusابلعالمة: ال ثر لدلالةل عىل اذلئب، او املرأ ة اليت اجعب هبا تيتوس  .4

 عىل تيتوس.

 ]عاقل[. San J Sanumبلكمة ذات نطق خمتلف:  .1

 .Aristotle Aristaبامتثل الامس:  .1

 ابلنوع واجلنس: منر حليوان. .1

 ابلرمز الوثين: نرس للآهل جوبتري. .2

 للسهام، احليثيون للخيول، الفينيقيون لل جبدية.ابلشعوب الُفرس  .9

 ابلرموز الفلكية: العالمة للمجموعة النجمية. .71

 ابلعالمة بني ال داة والوظيفة. .77

 مبزية  شائعة: الغراب لالثيوبيني. .72

لهية. .71  ابلعالمات املعامة: النعمة للعناية اال 

فأ حيااًن  نر ،( وكام 1تذكره)وأ خريًا، ارتباط فردي خالص، اي مسخ ل ي يشء يراد  .74

يكون الشيئان مامتثلني بسلوكهام، واحيااًن بشلكهام، واحيااًن اخر  حبقيقة اهنام يظهران 

معًا يف س ياق حمدد. وطاملا ان هناك عالقة ما ميكن تأ سيسها، فان املعيار يصبح غري 

آلية التشابه موضع الفعل فلن يكون هناك ما يضمن توقفها.  ذي أ مهية. مفا ان توضع أ

رها، الصورة، التصور، احلقيقة، املكتشفة حتت جحاب الامتثل، سرُت  بدورها وبدو 

آخر. ففي لك مرة يعتقد فهيا املرء انه اكتشف متاثاًل، فانه  كعالمة لتأ جيل قياس أ

آخر، يف تواصل ال هنايئ، ويف كونه هيمين عليه منطق الامتثل  سيشري بدوره اىل متاثل أ

ق واجب الظن يف ان ما خيال للمرء انه معىن )والتعاطف الكوين( فان للمؤول احل

آخر.  عالمة، هو يف الواقع عالمة ملعىن أ

آخر يف التطبيق الس امييئ الهرميس اذ متاثل شيئان، فميكن  الحدهام ان  :يوحض هذا مبدأ  همامً أ

يكون عالمة لالخر والعكس حصيح. ومثل هذا املسار من الامتثل اىل التطبيق الس مييايئ ال 
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آيل. هذا القمل مماثل للقمل الآخر، ولكن هذا ال يؤدي بنا اىل اس تنتاج اماكنية يمت عىل  حنو أ

اس تخدام ال ول لتعيني الآخر )ابس تثناء حاالت معينة للتدليل ابالشارة، وحيس هبا، لنقل، 

اريمك هذا القمل يك اطلب منمك ان تعطوين القمل الآخر او شيئًا ما يؤدي الوظيفة ذاهتا، ولكن 

الس مييايئ بواسطة الظاهري او املبارش يتطلب اتفاقًا سابقًا(. لكمة لكب ليست  التطبيق

مماثةل لللكب. وبورتوريه امللكة الزيابيث عىل طابع بريد انلكزيي مياثل )حبسب توصيف 

حمدد( انسااًن معينًا هو ملكة اململكة املتحدة، وخالل صلته هبا ميكن ان يصبح شعارًا 

ال متاثل ااًي من اخلزنير، ومع ذكل فانه نظرًا اىل الامتثل  Pigة خزنير للمملكة املتحدة، ولكم

والعادات الاخالقية لدليكتاتور، ميكنين  Swineاملؤسس ثقافيًا بني العادات الفزييقية للخزنير 

 اس تعامل لكمة خزنير لالشارة اىل احد السادة املذكورين سلفًا. ميكن للتحليل الس مييوطيقي

ملثل هذه الفكرة املركبة اكلامتثل، ان يساعد عىل عزل اوجه اخللل ال ساس ية للتطبيق  

الس مييايئ والهرميس وخاللها عزل اوجه اخللل الاساس ية يف العديد من اجراءات التأ ويل 

 Overinterpretation. (1)املفرط 

س من الهوية والامتثل، وما ال ميكن تفنيده هو ان الاكئنات الانسانية تفكر )ايضًا( عىل اسا

ويف احلياة اليومية، عىل اي حال فانه حقيقي اننا نعرف عادة كيف منزي بني الامتثالت ادلاةل 

 وذات الصةل ابملوضوع من هجة وبني الامتثالت املتومهة واالتفاقية من هجة اخر .

الًك من بنحو مفصل ش ان يُعدوليك نقرأ  الًك من العامل والنصوص ابرتياب، فعىل املرء 

اشاكل املهنج الاس تحواذي، الشك، يف حد ذاته ليس حاةل مرضية، كام ان البيئة قد تعترب 

آخر فقط برشوط ثالثة: ال ميكن ان تكون مفرسة بشلك  Signعالمة   أ كرثعىل يشء أ

اقتصادًا، اهنا تشري اىل عةل مفردة )أ و اىل مجموعة حمددة من العلل املمكنة( وليس اىل عدد 

 من العلل غري متجانسة، واهنا تالمئ البيئات ال خر .غري حمدد 

العنارص فورية  أ كرثان التقدير املفرط ل مهية املفاتيح يتودل غالبًا عن الزنوع زائدة للنظر اىل 

حلقيقة اهنا مفتاح ظاهر ان متنحنا الادراك ، يف حني ينبغي Significantيف الظهور كدال 

بأ هنا مفاتيح قابةل للتفسري حبسب مصطلحات اكرث اقتصادًا بكثري. ومثال عىل الاس ناد 

املتصل ابلعنرص اخلطأ  يزودان به املنظرون لالس تقراء العلمي، )ويذهب التطبيق الس مييايئ 

، حبسب مبادئ suspiciousالهرميس بعيدًا جدًا، وابلتحديد ممارس ته للتأ ويل الظين 

السهوةل واليت تظهر يف لك نصوص هذا الرتاث. اواًل، طريقة التساؤل تقود اىل التقدير 
                                                 

 .17 -11ينظر: بيري ماشريي/ الرشح والتأ ويل، مصدر س بق ذكره، ص (1)
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املفرط ل مهية املصادفات القابةل للتفسري بطرق أ خر . اكنت هرمس ية عرص الهنضة تروم 

امتثل. )توقيعات(، اقصد مفاتيح مرئية تكشف العالقات الغامضة ومثالنا عىل التأ ويل امل

هل بصيلتان كرويتان، وهام تبدوان يف هذا متشاهبتني عىل حنو  orchidاملسمى أ وركيد 

موروفولويج ملحوظ مع اجلهاز التناسيل اذلكري. وعىل أ ساس من هذا التشابه يتابعون اجتاه 

اقرار العالقات املتباينة: مفن التشابه املوروفولويج ينتقلون  اىل التشابه الوظيفي. فزهرة 

 (1) وركيد ال ميكهنا الا ان حتوز ممتلاكت يررية مع الاخذ يف الاعتبار اجلهاز التناسيل(.الا

غري مرتابطة ولكن مقبوةل، ولكن  cluesيف النظرية ميكننا دامئًا ابتاكر منظومة تقدم مفاتيح 

 ادلاليل isotopeيف حاةل الاعامل الفنية، فهناك عىل الاقل دليل يعمتد عىل عزل  النظري 

" ابعتباره مركبًا من املقوالت ادلاللية isotopeابملوضوع. ويعرف )جرمياس "النظري املتصل 

املتعددة جيعل من القراءة املنتظمة لقصة امرًا ممكنًا. واملثال الآخر الاكرث جالء ورمبا الاكرث 

 (2)ادعاًء للقراءات املتناقضة يُعز  اىل اماكنية عزل النظائر النصية اخملتلفة(.

أ حاول ان أ وحض االتصال دايليكتييك بني قصد العمل وقصد املشاهد. واملشلكة يه، اذا ما 

حيدد عىل حنو جمرد املرء ماملقصود بـ)قصد املشاهد( فسيبدو ال مر أ كرث صعوبة أ ن  أ درك

املقصود )بقصد العمل الفين( وقصد النص اليعرض عىل سطح النص، أ و اذا عرض 

تلسة. عىل املرء ان يقرر ان )يراها( هكذا يكون ممكنًا شلك رساةل خم فس يكون ذكل يف 

احلديث عن قصد النص فقط كنتيجة للتخمني من هجة القارئ. وتقوم مبادرة املشاهد، 

 أ ساسًا عىل القيام بتخمني حول قصد العمل الفين.

رئ العمل الفين هو أ داة متخيةل النتاج مشاهده املثايل. وأ كرر ان هذا املشاهد ليس هو القا

)الوحيد الصحيح(. ميكن للعمل أ ن يتنبأ  بقارئ مثايل مؤهل لتجربة  اذلي يقوم ابلتخمني

هو جمرد فاعل يقوم ابلتخمينات حول طبيعة القارئ  القارئ التجرييب  الهنائية.ختمينيات 

قصد العمل هو أ ساسًا انتاج قارئ مثايل قادر  املثايل املقرتض من قبل النص. وحيث الان

عىل القيام بتخمينات حوهل فان مبادرة أ لقارئ املثايل تقوم عىل تصور املؤلف التجرييب حيث 

يس تخدم  paramerterيتوافق يف الهناية، مع قصد النص. هكذا، فان اكرث من عامل متغري 
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ل خالل اجلهد ادلائري جلعل نفسه بيك جيعل التأ ويل صاحلًا، فالنص موضوع ينش ئه التأ وي

 صاحلًا  عىل أ ساسًا مما يكونه هل.

 البد من تعيني ان )ادلائرة الهرمنيوطيقية( القدمية واليت الزالت صاحلة.

ان ندرك قصدالعمل يعين أ ن ندرك الاسرتاتيجية الس مييوطيقية. واحيااًن ما تكون 

 onceالعادات ال سلوبية املؤسسة  الاسرتاتيجية الس مييوطيقية قابةل لالكتشاف بناء عىل

upon. 

 الفصل الثالث

 التحليل 

(، من عالمة هممينة يه 7(، )الشلك رمق 7917 -7921يتأ لف التكوين يف معل )جواد سلمي 

املرأ ة، اليت تقع يف مركز الانشاء وهتمين ابحلجم عىل العمل كلك، وتساند هذه  العالقة، 

ايضًا وجود رأ س املرأ ة املس تلقي عىل اجلهة الميني، وبه تصبح الوحدة التكوينية الاساس ية يف  

وتظهر لك الوحدات التكوينية الاخر  واليت اغلهبا عمل يه الشلك املرسوم للمرأ ة.هذا ال

هندس ية وجتريدية، مبثابة اخللفية للوحدة التكوينية الرئيس ية )املرأ تني(، ميثل توحضنا لالشاكل 

يف مواقعها دون تدخل من تلقي نوع من الاقتصاد يف التأ ويل: واذا  اردان ان نصعد هذا 

رنة مع ما سلف، تس تحرض عالقة تظهر هممينة كوهنا تسحب عني املشاهد ويه التأ ويل مقا

( وتساندها ابلشلك واللون    املوجودة يف الزاوية العليا الميني من العمل وهبذا الشلك)

عالقة موجودة جبانب جرس املرأ ة، مبعىن ان هناك مثلث ازرق جبانب جسد املرأ ة، وتساند 

( وهبذا  ة يبتدئ هبا ثوب املرأ ة، اي يبتدئ مبثلث ابيض )هذه العالمة ابلشلك، العالم

(، اما الوحدات التكوينية الهندس ية 4تناول خطوط مثلثة )عددها الشلك، ويتأ لف ثوهبا من 

وقبل ان نبدأ  ابلتأ ويل اذلي  الاخر  الهامش ية واليت تؤلف عالمات مساندة فهيي املربع 

ىل التأ ويل املفرط نذكر مالحظة تكوينية اخر  متثل فيه خطوط الاقتصاد مفاتيح لدلخول ا

يف العمل وهو ان وهجة املرأ ة املس تقةل القريب من الاس تدارة مقسوم اىل نصفني وهبذا 

 العمل هو )جتميل( وقد يبقى العنوان هامش ياً الشلك     ، والبد من ان نذكر ان عنوان 

 وقد يشلك مفتاحًا مساندًا للتأ ويل.
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املمكن ان نصعد التأ ويل اىل احلد اذلي تزحي هبا بعض املس توايت  تفرتض الباحثة انه من

والانساق لنصل اىل معىن مس ترت يشغل حتويل الاشاكل ومواقعها وجتاورها وعالقهتا مع 

 بعضها  وكام ييل:

ان العالقة اليت تتشلك من مثلثني )   ( تأ ول اترخييًا ومضن س ياقها الثقايف اىل فرتة اجنازها 

ومعناها مثااًل يف الكتابة الصورية حيث يظهر املثلث يف الكتابة الصورية ليشري اىل  التأ رخيية

، يف حني يظهر مثلث يف الكتابة الصورية ايضًا ليشري اىل لكمة ثور لكمة امرة )مونوس(

وبه يكون ذات الشلك يؤرش اىل املرأ ة = اخلصب ويؤرش الثور اذلي هو يف الفكر العرايق 

يضًا وبه يكون تعالق املثلثني هبذا الشلك هو عالمة للعالقة بني الرجل دالةل للخصوبة ا

 واملرأ ة ويه دالةل خصوبية.

هذه العالقة املزدوجة نس تطيع ان نساندها بكون املثل املنفرد اذلي يظهر جبانب املرأ ة 

وبذات اللون يف املثلثني السابقني وبه تكون املرأ ة مشخصة ابلرمس ويكون املثلث دالةل عىل 

الرجل، وذات املثلث يظهر يف نقطة حرجة من جسد املرأ ة وخصوبية، اذا يظهر وهو جماور 

ذا الشلك   وهذا عالمة تساند افرتاض الباحثة للمعىن اخلصويب العايل ابلعمل لثديهيا وهب

واذلي توصلنا اليه عن طريق التأ ويل املقتصد، ومن املمكن ان نساند هذه العالمة ايضًا 

ابلعدد اربعة اذلي يظهر يف تكرار اخلطوط السوداء والبيضاء اليت تؤلف ثوب املرأ ة والعدد 

 اىل الفكر الرافديين الرابعي اخلصوبة. اربعة اترخييًا يشري

 نقارن هذا التأ ويل املقتصد بدالةل مساندة التارخيية العرفية اىل نوع من التأ ويل املفرط واكلآيت:

ان وجه املرأ ة املس تلقية اذلي هو مس تدير مقسم اىل نصفني، وبه من املمكن ان نفرس وهجها 

، وميثل جزء من غطاء        ن القمر ونصفه     عىل انه عالقة دورة مقرية اذ ميثل الشالك

ن هناك دورة مقرية ممثةل ابملرأ ة، وتؤرش اىل عالقة بني ادلورة وبه تكو        رأ سها هالاًل 

القمرية الشهرية وبني تكوين املرأ ة اخلصويب، ومن املمكن ان نساند هذا الرأ ي بوجود عالقة 

واحدة غامقة والاخر  بلون فاحت ويه متثل تناوب شلكية يف الاعىل متثل دائرتني          

زمين وبه نس تطيع ان نساند افرتاضنا انه هناك دورة زمنية، حتقق للعمل السائد للمعىن 

 اخلصويب العايل للعمل املمثل ابملرأ تني اللتني متثالن مركز العمل.
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التأ ويل املفرط من ذاتية يف املتلقي ان  يفرتض الباحث انه من املمكن استنادًا اىل ما يقتضيه

يكون عدد املربعات امللونة الاربعة عالقة مساندة لشلك املربع اذلي يؤرش اىل الفكر الرابعي 

 اخلصويب وان تساند هذه الاشارة العدد الاربعة املتحرر كعالمة من نس يج ثوب املرأ ة.

اىل فتح مس توايت ابلعمل من وهبذا يفرتض الباحث ان التأ ويل والتأ ويل املفرط، اد  

 املمكن ان تبقى مغيبة لوال ممارسة نوع من انفتاح التلقي اذلايت دل  املشاهد.

(، واذلي عنوانه )اطفال يلعبون(، هتمين وحدة 2العمل الآخر لـ)جواد سلمي(، )الشلك رمق 

( 77 تكوينية متثل الاطفال، وهذا متأ يت من التكرار اي تكرار ذات الوحدة )احد  عرشة

مرة، اما ابلنس بة جلنس هذه العالقة مفتكونة من اثنني، وتسعة ذكور، وهذا تأ ويلها يكون 

لصاحل العدد اثنني اذ متثل معىن خصويب وبه يكون اش تغال هذا املعىن لصاحل القمية 

 الانثوية، وليس لصاحل القمية اذلكرية يف العمل. وهذا نوع من التأ ويل املفرط.

تأ ويل فان العالقة اليت تظهر عىل اجلهة اليرس  من العمل واليت تتكون من أ ما اقتصادًا يف ال 

وهبذا الشلك يكون الاقتصاد التأ وييل هذا الشلك متأ يت من     صليب داخل دائرة  

 اترخييته.

حيث يظهر هذا الشلك وك نه اشارة مس تقرة  يف اغلب خفارايت سامراء وحسونة، من 

لعراق القدمي، والصليب داخل ادلائرة هل مفهوم خصويب اذ الالف اخلامس قبل امليالد يف ا

داخل ادلائرة هل مفهوم خصويب اذ ان شلك الصليب املتكون ان شلك  الصليب املتكون 

من خط افقي ميثل اس تلقاء )املرأ ة( واخلط العمودي ميثل )الرجل(، يزدوجان ليكوانن معىن 

ان نقطة املركز تكون حمورية بني خصويب حيايت للصليب اذلي يكون مركزه وسطيًا اي 

اخلط ال فقي والعمودي، كام ان شلك ادلائرة يف الفكر الرافديين يؤثر اىل فكر يعتقد ابلعودة 

ان يعقب املوت احلياة، واجلفاف الانبعاث وهذا ما تؤكده اسطورة متوز ومبعىن انه البد 

يًا يف التأ ويل ويه تؤرش اىل وايناان يف الفكر الرافديين اذن حنن امام عالمة مس تقرة اترخي 

فكر خصويب تساند فكرة الاطفال والفكر الامويم اذلي حيرك العمل كلك، تساند هذه 

  العالمة، شلك يظهر يف ذات الوحدة وقريب من الوحدة السالفة اذلكر وهبذا الشلك    

 (.7وقد تطرقنا اىل مفهوم هذا الشلك يف حتليل العمل )شلك رمق 

س تدل ايضًا عىل دورة مقرية انثوية للعمل، حترك املعىن ومن مث هتمين عىل من املمكن ان ن 

رة، اي ان هناك شلك هاليل يتكرر الوحدات اليت تكون انشاء العمل ويه الاهةل املتكر 

يف العمل ويصوغ او ينوب عن صياغة الاشاكل مثل ايدي الاطفال ومالبسهم، وتعادل 
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ي املوجود يف العالمة املهمينة واليت تقع يف ماكن عالمة هذه الاهةل عالمة الشلك ادلائر 

ويؤكد هذه العالمة )ادلورة      يسحب عني املشاهد من اول تلقي ونقصد به هذا الشلك 

 القمرية الانثوية(.

، ونصف       وشلك دائرة        وجود شلك يمكل هذه ادلورة اليت تتأ لف من هالل 

  دائرة 

وهذا الشلك موجود يف الزاوية الميىن من العمل وتؤلف جزء من جسد الطفل          

وجودها مرة اخر  ولشلك واحد  ، وهبذا وان اذلي جيعلنا نقول بأ مهية هذه العالمة   

  تكوينية هتمين عىل العمل حمورة عىل الطائرة الورقية اليت توجد عىل اعىل انشاء العمل

 الاعىل، وبه يكون تأ ويلنا متساند مقارنة مع تأ ويلنا املفرط، مكونة صليبًا نقطة مركزه تقع يف

امويم انثوي خصويب هل جذور تعمل يف  هناك معىنواالثنني يؤداين اىل املفهوم ذاته وهو ان 

 الفكر الرافديين تشغل اشاكل العمل كلك وبلك مس توايهتا )اخلطية، واللونية، والانشائية(.

(، يف منطقة جامعة بني التجريد يف 1( )شلك رمق 7924-7912يقف معل اكظم حيدر )

الشلك والتحوير والاخزتال والتقليل مبعىن الاقتصاد يف اخلطوط والكتل اليت تنجز 

الاشاكل وهبذا يفتح العمل منطقة واسعة، للتأ ويل املقتصد ويعطي ابملقارنة مفاتيح للتأ ويل 

 املفرط.

واللون )السطوع اللوين ابلنس بة لبقية التكوين(  بدالةل احلجمويف العمل وحدة تكوينية هممينة 

من شلكني جتريديني  هذه الوحدةوتتأ لف وكذكل بدالةل موقعها يف مركز العمل الوسطي، 

 ميثل )الرباق(، والآخر ميثل هيلك برشي. أ حدهام

وتفرتض الباحثة تأ وياًل مقتصدًا للشلك اذلي ميثل )البارق( واذلي هو ابملفهوم امليثولويج 

)دابة مقدسة( قادرة عىل الطريان بقدرة اضافية، وتأ ول هذه القدرة الاضافية بوجود شلك 

،          يقع يف منطقة بني الرمس واللغة )الالكم واملكتوب( تتوج رأ س الرباق هبذا الشلك 

يشري اىل التشابه اخلطي اىل لكمة )هللا(، وابلتشابه الشلكي اتج، وبه يكتسب شلك  وهذا

ادلابة تأ وياًل مقدسًا دينيًا، ويضع جنسه خارج اجلنس الطبيعي املتعارف عليه ويكس به صفة 

آلهية ويساندها هذا الاقرتاض وجود الاجنحة احملورة واليت ينجز حتويرها  آلهية او وظيفة أ أ

آخر اذلي ميثل يًا جتانس يًا شلك  جامليًا للرباق، الاجنحة الاقرب هل سطوع لوين اشد من أ

اجلناح ال بعد والاجنحة لها حتوير يتقارب عالميًا مع شلك التاج املوجود عىل رأ س الرباق 

 وهبذا الشلك
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 وبه تكون الصفة.       

ان )ميتافزييقي( املقدسة الآلهية مؤكدة ابلتكرار، والاضافة الاخر  اليت جتعل الرباق حيو 

، واليت       وفوق طبيعي وهو عدد الارجل فهناك ثالثة ارجل امامية وهبذا الشلك ايضًا 

خلفية وبه يكون عدد تشلك تاكمل شلكي مع التاج، ورجل اخر  جانبية، ورجل اخر  

ال رجل مخسة، وتشري حركة الارجل ابلاكمل اىل انه هناك حركة انطالق، وهبذا نكون 

 ويلنا احملدد املقتصد بنوع من التأ ويل املفرط املساند لفتح العالمات يف الشلك اجملرد.ساندًا تأ  

اما اجلزء الآخر من هذه الوحدة التكوينية املهمينة فهو اذلي هيلك جسد برشي، حمور 

وخمزتل ومؤول. ويفرتض الباحث ان حتويره بقصد تأ ويهل متأ يت اواًل من ازاحة الرأ س او دجمه 

او سرته وذكل ابلتحوير اذلي ميثل الاجنحة العليا، واليت تقع موقع الاطراف العليا 

وبه يكتسب هذا الهيلك صفة قدس ية اواًل لوجود الاجنحة اثنيًا دلرجة ، )الايدي( للهيلك

سطوعه اللوين )الابيض( ابملقارنة مع بقية الوحدات التكوينية اثلثًا بغياب الرأ س وسرته وهذه 

عادة مارسها املصورون املسلمون )اغفال الرأ س واهامهل( ولكن هناك جاء اخفاءه لقدسيته، 

املنجز الشلك ثة ارجل، هذا من تأ ويل الباحثة وقد يكون قصد والهيلك البرشي هل ثال

الثالث هو تمكةل للرداء الابيض، وااًي اكنت تأ ويالتنا فان ظهور الشلك بثالثة ارجل يؤرش 

 اىل كون الهيلك البرشي خشصية خارقة قدس ية بدالةل املؤرشات اليت اسلفناها.

ذات الوحدات والتحورات يف الشلكني ويظهر التأ ويل لقدس ية الشلكني مؤرش هل بتكرار 

، وقد س بق وقد اوجزان دالةل هذا      أ و هذا الشلك        واليت تتخذ هذا الشلك  

الشلك ادلينية، وبه يكون تأ ويلنا واحضًا بأ ن هذا الرمس ذو صفة دينية وقدس ية حىت وان مل 

 وع من الرباهني ادلقيقة.يكن العنوان موجودًا، وبه تكون افرتاضاتنا التأ ويلية وصلت اىل ن

(، يف منطقة التشخيص احملور، وهو اقل حتويرًا 4يقع معل )اكظم حيدر( )شلك رمق 

(، وبه يكون التأ ويل فيه حمددًا اي مقتصدًا 1واخزتااًل من الشلك السابق حتليهل )شلك رمق 

ويعمل هذا عىل حساب التأ ويل املفرط، والسبب  يف ذكل ان العمل هل طابع رسدي 

مشهداًي، حادثة قطع رأ س اال مام احلسني )عليه السالم(، وبه يثولويج، فالعمل يرسد م 

حيفل العمل بلك التفاصيل والعالمات املرافقة اليت تساعد عىل تكوين هذا املشهد 

 امليثولويج ادلرايم.

وحدات تكوينية اثنان مهنا هممينة بسبب الكتةل اليت تس تغلها  أ ربعيتكون انشاء العمل من 

يه الوحدة الانشائية عىل هجة الميني، والوحدة الانشائية الثانية اليت تقع يف مركز العمل. و
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اما الوحدة الانشائية الثالثة ويه تتأ لف من الشمس وشعاعها والرأ س املقطوع فهيي عالقة 

هممينة ويه مركز للمعىن، والوحدة الانشائية الرابعة يه مرتبطة كرسد مشهدي للوحدة 

 (.2رمق الانشائية )

 يفرتض الباحث تأ وياًل اقتصاداًي للمشهد واكلآيت:

هل عالقة مع الشمس بدليل اخلط الشعاعي الرابط بيهنام والشمس مقلوبة الرأ س املقطوع 

بدليل هذا عىل حدث خارق للطبيعة، كام يدلل عىل وجود اكرثة طبيعية يقع الرأ س يف 

( وتأ ويلنا انه 2)رمق  ابلوحدة الانشائيةمس تو  افقي مع اشارة صليبية تزين صدر الرجل 

هناك عالقة بني حدث قطع الرأ س، ومعلية الصلب التارخيية وهناك تظهر قمية الشهادة 

والبعث من مث ومنطقة العزل اليت تظهر بني الوحدتني الانشائيتني الاوىل والثانية واليت 

عتني ففي اعىل الوحدة الاوىل يظهر فهيا الرأ س تدل عىل انه هناك انامتء مفصول لالك اجملمو 

( يه تمكةل للوحدة 4عدد من اخليام وعدد من النساء يرتدين السواد. والوحدة التكوينية )رمق 

حيمل نوعًا من  ( وفهيا فرسان مدرعني، اما تأ ويلنا الآخر واملقارنة واذلي2التكوينية )رمق 

تأ كيد عىل فناء اجلسد،  التوسع هو ان جثة الرأ س املقطوع تس تقر يف اسفل الانشاء وهو

واذلي يؤكد عىل الانبعاث هو اتصال الرأ س بشعاع الشمس وهذا يدل عىل القمية الروحية 

 للشهادة.

آخر وهو ان الشخص اذلي حيمل الرأ س بيده )وهو الشمر(  وكذكل يفرتض الباحث تأ وياًل أ

هيمين عىل  يرتدي قرون وحةل عسكرية، ورمغ هذا ال يتواز  جحامً وقمية مع الشخص اذلي

( وهو الرجل اذلي حيمل س يف وحيمل اشارة الصليب عىل صدره 7الوحدة التكوينية )رمق 

ومن املمكن تأ ويهل عىل أ نه النقيض ال قو ، ودالةل للبعث بعد الشهادة، وموقع الرأ س من 

( وك نه يف حاةل تسلمي للوحدة املقابةل 2هذا التكوين يف يد الشخص من الوحدة تكوينية )رمق 

 يؤكد هذا الافرتاض.

 النتاجئ

ان النقد ال يكون ممكنًا الا اذا اكن فهم العمل تأ ويليًا، وفهم العمل تأ ويليًا، وفهم  - 7

الكيفية اليت يمت هبا تأ ويل العمل الفين )الرمس(، البد من حفص الفهم اذلي اشرتط 

 التأ ويل.

ان الفهم هو ذايت يف التلقي، وان من الرضوري ان يتضمن النقد نقدًا ذاتيًا ايضًا، اذ  - 2

 يش متل نقد التأ ويل الآخر، وجيب ان يكون النقد اذلايت خاضعًا للتتنظمي.
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