
   القراءات املتعددة 

ىل التعرض لنظرية تعتين هبذا املوضوع وهي التأويلية  إن تعدد القراءات للنص الواحد يقود إ   

Hermeneutics،   ا  اليت تعين أتويل النص أتويال قد يتنوع بتنوع املتلقني. فيكتسب هبذا النص أبعاد

 متنوعة ال حيدها الوقوف عند قصدية املؤلف.  

املنهجني   اهتمامها على املؤلف مثل كانت النظرايت اليت تعاجل النصوص يف ابدئ األمر ينصب      

االجتماعي والنفسي، مث ظهرت نظرايت تويل األمهية للنص ال للمؤلف واندت مبوت املؤلف كما هو األمر 

 عند الشكالنية والبنيوية. بعد ذلك ظهرت نظرايت جتعل أمهية كبرية للمتلقي ومن هذه النظرايت التأويلية. 

كما أنه جعلها ال تقف عند أتويل النص  ينسب إىل فريدريك شلريماخر الفضل يف جعل التأويلية علما.  

 الديين بل تتسع لتغدو كونية تشمل غريه من النصوص. وكون التأويل كونيا فإنه يضم عمليتني:

 عملية التفاعل بني املتلقي والنص. -

 عملية التعامل مع املستوى اللغوي للنص.-

مثل مؤلف النص. فالقراءة عملية    لقد أكد شلريماخر أن القراءة فن وأن على قارئ النص أن يكون فناان     

 أفضل من فهم املؤلف لنصه.   اإبداعية مثلها يف هذا مثل الكتابة. وهو يدعو القارئ إىل فهم النص فهم  

ي التأويلية مثل مارتن هايدغر ر ا يف القرن العشرين على يد بعض منظ  وقد حنت التأويلية منحى فلسفي  

 غادامار صاحب كتاب )احلقيقة واملنهج(.  صاحب كتاب )الكينونة والزمان(، ومثل هانس



ويالحظ أن بعض النصوص تدفع إىل تعدد القراءة أكثر من غريها كوهنا مميزة وغامضة. كما يالحظ أن    

القراءات تتفاوت يف املستوايت فبعض القراءات أعمق من غريها وهذا يعود إىل تفاوت املتلقني يف العمق 

 والثقافة والدراية بطبيعة العمل.  

 

 (لنص حممود درويش )ريتا والبندقية لتعدد القراءات  مثال

 : النص-

 بني ريتا وعيوين.. بندقيْه  

 والذي يعرف ريتا ، ينحين  

 ويصلي 

 إللٍه يف العيون العسلي ْه! 

 وأان قب لت ريتا  

 عندما كانت صغريه  

 وأان أذكر كيف التصقْت 

 يب، وغط ت ساعدي أحلى ضفريه  

 وأان أذكر ريتا  

 مثلما يذكر عصفوٌر غديره 



 ريتا   آه

 بيننا مليون عصفور وصوره  

 ومواعيد كثريه 

 أطلقْت انرا  عليها.. بندقي ْه 

 يدا  يف فمي إسُم ريتا كان ع

 جسم ريتا كان عرسا  يف دمي 

 سنتنِي.  وأان ضعت بريتا 

 وهي انمت فوق زندي سنتني 

 ، واحرتقنا  وتعاهدان على أمجل كأس

 يف نبيذ الشفتني 

 وولدان مرتني!  

 ريتا  آه 

 أي شيء رد  عن عينيك عيينَّ 

  إغفاءتنيسوى 

 وغيوم عسلي ْه 

 قبل هذي البندقيْه!  



 كان    كان اي ما 

 اي صمت العشي ْه  

 قمري هاجر يف الصبح بعيدا  

 يف العيون العسلي ْه 

 واملدينة  

 ، وريتا  كنست كل املغنني

 * .بندقي هْ  بني ريتا وعيوين

 القراءات املمكنة: -

 ندقية. قتلت ببحبيبته ريتا اليت  قراءة حرفية: هنا يبكي الشاعر-

 :عمققراءات أ-

ا  جتماعي  املعوق ا)البندقية( وقد يكون هذا  ما معوقأمله لفراق حبيبته بسبب  يف قصيدته الشاعر يذكر-

 . . أو.. ا أو عرقياأو ديني  

بني   ة توتر العالقلبندقية هودية اليت أحبها يف صباه فقد يعين ابالي مبا أن ريتا قد تكون حبيبة الشاعر-

 مع السالم.ليس مع هذا التوتر و  فهم أن الشاعرقد يُ  لذا، فلسطني وإسرائيل



البندقية أيضا رمزية يعين هبا الشاعر يعية وقد تكون  يعين به الشاعر احلياة الطبقد يكون اسم ريتا رمزاي -

فيكون هبذا املعىن أن سوء األوضاع السياسية  فلسطيين.    الشاعر  سوء األوضاع السياسية يف فلسطني مبا أن

 واحلياة الطبيعية. سطني حائل بني الفلسطيينيف فل 
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 ع املراج

)وليد قانصوه، املرتمجون( بريوت: الدار العربية للعلوم  مقدمة يف اهلرمينوطيقا.(. 2007دايفيد جاسرب. )
 انشرون. 

  فهم الفهم: مدخل إىل اهلرمنيوطيقا )نظرية التأويل من أفالطون إىل جادامر. (. 2007عادل مصطفى. )
 القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع.

 

 
 

 


