األستاذ عموري السعيد
أستاذ محاضر -ب-
قسم اللغة العربية وآدابها
جامعة بجاية
مقياس مناهج النقد المعاصر سنة  3ل م د تخصص نقد وتحليل الخطاب

محاضرة النقد التأويلي

النقد التأويلي:
يعتبر النقد التأويمي أثر بارز من آثار الفكر التفكيكي من حيث إن األخير
فتح باب تأويل األثر المغوي في ظل التشكيك في ثبات المعنى أو الدعوة
الصريحة بعدم وجوده ،والتأويل في أدق معانيو ىو (تحديد المعاني المغوية
في العمل األدبي من خالل التحميل واعادة صياغة المفردات والتركيب ومن
خالل التعميق عمى النص..أما في أوسع معانيو فيو توضيح مرامي العمل

الفني ككل ومقاصده باستخدام وسيمة المغة)
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ومصطمح الييرمينوطيقا ىو

نظرية التأويل وممارستو وال تقتصر ممارسة الييرمينوطيقا عمى التأويل
األدبي بل نظرية شاممة لمبحث عن المعنى وليست منيجا تأويميا لو صفاتو
وقواعده الخاصة .ويضرب تاريخيا منذ القديم في التأويالت الرمزية التي
عرفتيا أشعار ىومر والكتب المقدسة وعنيت العممية الييرمينوطيقية بتكوين
القواعد التي تحكم القراءة المشروعة لتمك النصوص المقدسة أي شروحات
وتفسيرات المعاني الموجودة في النص .ومنذ القرن  91أصبحت
الييرمينوطيقا تعنى بصفة عامة نظرية.
ولكن الفكر التأويمي أو ما سمي بنظرية المعنى يعتمد مصطمحات كثيرة
تحتاج إلى الدقة وتحديد مجال اشتغاليا المفاىيمي لتداوليا في كثير من
النظريات النقدية ،ومن أىم تمك المصطمحات نجد اثنين كثر استعماليما
ويتعمق األمر بكل من التفسير والتأويل.
التفسير :لغة ىو الكشف واإلظيار ،وفي الشرع ىو توضيح معنى آيةوقصتيا وسبب نزوليا ويقابمو باالنكميزية مصطمح interpretation
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التأويل :لغة صرف اآلية عن معناىا الظاىر إلى معنى يحتممو إذا كانالمحتمل الذي يراه الكتاب والسنة ويقابمو .hermeneutics
لم تراع التيارات المسانية في بداياتيا قضية التأويل الىتماميا بالشكل ،حيث
بقي التأويل حتى عام ( 9191الفقير القريب) وقد دعا ياوس إلى تبني
التأويل بحيث يؤخذ بعين االعتبار الطابع الجمالي لفرضية التفسير الحرفي
من جية والتأويل في اإلطار الذي يتقبمو فيمنا المعاصر لمفن ،كما دعا
إلى أن يعتمد المؤول عمى الطابع الجمالي لمنص منعزال عن سياقاتو
الالىوتية القانونية أو االجتماعية وأكد أنو لكل نص ثالثة مقاصد مقصد
المؤلف ومقصد النص ومقصد المؤول (القارئ) ،مما يؤكد التقاء نظرية
التمقي بمفيوم التأويل األدبي .فقد استعمل العديد من المصطمحات
والمفاىيم المشتركة (أفق القراءة ...إلخ).
إن القارئ يكون تجربة ذاتية تسيم في فيمو لمحياة من خالل عممية القراءة
التي تتسم بطابعيا المرحمي :قراءة أولى (التوقعات) والقراءة الثانية (التفسير
الحرفي) والقراءة الثالثة (الوعي بالقراءة األولى والثانية).

إن ىذه المراحل الثالث تكون قارئا مثاليا -يراه ميشيل ريفاتير -قاد ار عمى
تسجيل انطباعات دقيقة وواعية مع القدرة عمى تفعيل تمك القراءة في النص.
وقد اختمف إيزر عن ريفاتير في اعتقاده أن التأويل يفضي إلى تجربة أو
رأي قاطع  Determinationفرأى أن عممية التمقي التأويمي تقوم عمى
إجراءات تراتبية:
 -9قراءة النص أو قراءة أجزاء النص مع استخدام منظور شخصي لتوقع
الدالالت وىي عممية إدراك ابتدائية ال تكتمل فييا الفرضيات التأويمية.
- 2يعاد قراءة النص ثانية (مع إمكانية القراءة العكسية) واستحضار
األسئمة العالقة من القراءة األولى ودمج الدالالت الجزئية في معنى كمي
يتحدد بمقتضاه أفق التوقع المتعمق بالقراءة الثالثة.
 -3يتم في ىذه المرحمة توظيف المعنى الموضوعي الذي تم استيعابو في
القراءة األولى والثانية ،وىذا المستوى ىو فرضية أولى لمتأويل بحيث يأتي
الفيم الجمالي رديفا لمفيم الموضوعي وىو الشيء الذي يختص بو التأويل
في اآلداب عن غيره في فروع أخرى.

يرى إيزر أن التأويل ال يقوم عمى مبدأ األخذ بالتفسير الحرفي وانما يقوم
عمى اختبار تطبيقي عممي غايتو تمبية رغبة القارئ المؤول في توسيع
تجربتو من خالل اآلخر أي من خالل التواصل األدبي لمماضي ،فمراحل
القراءة أو قراءة إعادة التركيب تسمح بإعادة انبثاق النص وتمغي المسافة
الفاصمة بين األسئمة قبل القراءة واألسئمة بعد القراءة .فيتحول السؤال من ما
الذي يقولو النص إلى ما الذي يقولو وما الذي أريد قولو من خالل النص.
إن النص األدبي في النقد التأويمي نص متعدد الوجوه وتعكس التفسيرات
والتأويالت المستخمصة من النصوص تنوع األذواق الجمالية ،ويؤكد
أصحاب النظرية عمى أن المالحظة الجمالية خاضعة لمتغيير التاريخي
لذلك ال نجد ىؤالء يقصون الفيم التاريخي وىو تأكيد لو منطقو من حيث
تغير المدلول الحرفي في الحقب الزمنية المختمفة .وتبعا ليذا الفيم نجد أن
النقد التأويمي ذو طبيعة مزدوجة بحيث يخفي المعنى الجديد معنى آخر أو
يتغاضى عنو ويحتاج المعنى الجديد إلى تأويل آخر في تراتبية متتالية
مثميا مثل الكيانات الحية (نفس نظرية ديريدا).

إنو منذ القرن التاسع عشر أصبحت اليرمينوطيقا تعني نظرية التأويل ومنذ
القرن  91أصبح البحث عن النظرية تعنى بتأسيس المعنى وادراكو ضرورة
ولقد قدم الفيمسوف األلماني فريديك شالير ماخر بن حمد سنة 9198
أسس نظريتو عن الفن أو صنعة اإلدراك ومن ثم قدم فيمييمم ديمثاي جيوده
التطويرية ليذا الفكر.
لقد فرق ديمثاي بين التأويل واليرمينوطيقا حينما قرر بأن األخيرة تسعى إلى
تأسيس نظرية عامة لإلدراك والفيم بما أن مجاليا (وىو العموم اإلنسانية)
يجسد طرق التعامل مع التجربة اإلنسانية في حدود الزمان والمكان
فاليرمينوطيقا عنده أساس التأويل وتحميل أشكال الكتابة (األدبية) ،بينما
ييدف التأويل إلى شرح الظاىرة.
الحلقة الهرمينوطيقية:
تشتغل الحمقة اليرمينوطيقية في مسافة اإلدراك بين المعنى الكمي (المسبق)
وبين أجزاء أية وحدة لغوية ويعد ذلك بمثابة الربط لعممية الفيم؛ فمكي نفيم
أجزاء الوحدات المغوية ال بد من استحضار المعنى الكمي وفي الوقت نفسو
ال نستطيع المعنى الكمي إال من خالل معرفة األجزاء ،وىذه الحمقة

(اإلجرائية) تنسحب عمى العالقات بين الكممات المفردة والمعنى الكمي
لمجممة وكذلك تنسحب عمى العالقات بين معاني الجمل المفردة والعمل
األدبي  .إننا أمام عممية دائرية ال يراىا ديمثاي مغمقة إذ تمكن من التوصل
إلى تأويل مشروع من خالل سمسمة التبادل المستمر بين اإلحساس بالمعنى
الكمي وفيم مكوناتو الجزئية.
إن الحمقة الييرمينوطيقية تتميز عن االستقراء ليس فقط ألن األجزاء تؤدي
إلى الكل وانما أيضا ألنو ال بد من وجود فيم مسبق لمكل قبل تفحص
أجزائو واستقصائيا ،ىذا الفيم المسبق ىو ما يسميو غادامير بالتحيز أي
الحكم الذي يسبق التحري والبحث وىذا يدل عمى أن الفيم ممكن بما أن
الفيم نفسو يكون قد ابتدأ دائما وباستمرار ...ويبقى أن نميز بين انحياز
واعي وانحياز غير واعي من خالل صيرورة اإلسقاط ومراجعتو من خالل
عممية التأويل
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لقد عرف النقد التأويمي تطو ار واىتماما كبيرين منذ ظير االىتمام الفمسفي
بقضايا المعنى والمغة والنقد األدبي عمى أنو ييدف إلى تأويل المعاني
المفظية وعالقاتيا
من بين أىم القائمين بالنقد التأويمي جيفري ىارتمان  Hartmanالذي
اشتير بدراستو لقصيدة ووردز وورث المعنونة ب(قصائد لوسي Lucy
 ) poèmesحيث ركز عمى محاولة الكشف عن (لعبة الكممات) والدالالت
في القصيدة وىي نتائج –يرى إيكو -ال ترقى إلى مرتبة اليقين .غير أن
الناقد من حقو أن يستغل التماثل الصوتي الذي يقع بين النصين األصمي
والمؤول بحيث لمحصول عمى ب يجب أن يكون كل عنصر لغوي من
النسخة أ ذا صمة بإنتاج النسخة ب .إن المغة ىي المسؤولة عن وجود
الطبيعة الماكرة لمنص.
إن النقد التأويمي يعتبر امتدادا لفمسفة التأويل وتمحورت قضاياىا حول
إمكانية تحديد المعنى وثباتو أو تغيره وموضوعية التأويل أو ذاتيتو وطبيعة
الفيم إلى غيرىا مما يدور في فمك قضايا النقد التأويمي ،وقد برزت ىذه

القضايا جمية في خطين رئيسين أحدىما األلماني غادامير واآلخر األمريكي
ىيرش:
-9يعد التأويل امتدادا لمفمسفة التي اشتير بيا كل من ىيدغر وغادامير
الذين اعتب ار أن العمل الفني متصل اتصاال وثيقا بالحياة وبالتجربة
االنس انية؛ فقد أسس ىيدغر فمسفتو التأويمية من خالل فيمو المغة من حيث
ىي ظاىرة معاشة نعاني خبرتيا وال بد أن تدرس بمنأى عن المناىج
السائدة التي تدرس المغة باعتبارىا موضوعا يقع خارجنا أي موضوع قابل
لمتشريح والتحميل والتفتيت ،وقد كان لفمسفتو طابعا متكامال يؤسس لماىية
المغة في صمتيا بالفكر وبالوجود وبالتالي ففقد كانت تمك الفمسفة متضمنة
إطا ار عاما ىو الييرمينوطيقا التأويمية.
أما غادامير فيمثل اتجاه التأويل الفمسفي أو الييرمينوطيقا الفمسفية وىو
أكثر التيارات الفمسفية المعاصرة تأث ار بأستاذه ىيدغر ،وىو تيار يعنى في
المقام األول بتأويل النص الفمسفي والديني واألدبي ...وكما يرى غادامير
فإن التأويل صار موضة في الفمسفة المعاصرة (كل اتجاه يريد أن يصف
نفسو بأنو تأويمي).

يسعى غادامير إلى إمكانية التأويل الصحيح معارضا بذلك أفكار بيتي
إيميميو وىيرش عن الموضوعية والذاتية في التأويل ويقدم األخير عمى
أساس أنو ممارسة لعبة ما ويصبح التأويل أشبو ما يكون بمسرحية إذ إن
الممثل يؤول من الداخل من خالل انتمائو إلى المسرحية ومن خاللو
مشاركتو في تمثيميا وصيرورتيا ،والمسرحية الكبرى التي نمعب فييا أدوارنا
ىي التاريخ ولما كان الوجود اإلنساني وجودا تاريخيا بالدرجة األولى فإن
تأويل الموروث التاريخي من الداخل أمر ال مفر منو فالفيم يبدأ دائما
ضمن أفق الفيم المسمم بو مسبقا وكذلك ينتيي داخمو.
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تعتمد غادامير في تقديم فمسفتو التأويمية عمى اعتبار التاريخية والزمانية
معطى عضوي من كينونة أي تكوين أو خمق وبالتالي فالمغة التي تمثل
تجربة فردية ال بد أن ينطوي تأويميا عمى اعتبار عالقتيا بالنشاط
اإلنساني ،وفي مجال تطبيقاتو قدم غادامير أفكاره التأويمية بتحويل الحمقة
الييرمينوطيقية إلى مفردات الحوار والتداخل الجدلي ،ومعناه أن القارئ ال
يأتي إلى النص إال ولو فيم مسبق تأسس عمى آفاقو الشخصية والزمانية،
وعميو أن يخاطب النص بصفة النص ُمخاطب كـ(أنت) مع وجوب أن
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يتحمى القارئ بانفتاح استقبالي استيجابي يسمح لمادة النص (الكتابة) أن
تتحاور وتتجاذب معو كقارئ .إن النص المدرك -عند غادامير -ما ىو إال
حدث نتج بالضرورة من تداخل اآلفاق التي يجمبيا القارئ إلى النص والتي
يأتي بيا النص إلى القارئ 4وبالتالي يقر بأن المعنى يكون نسبيا عمى مر
العصور ألنو قائم عمى المحاورة التداخمية ما بين النص والقارئ في زمان
محدد وحسب أفق شخصي معين.
أن ىذا الطرح يمتقي مع ما قدمو االميركي ىيرش من حيث اإلقرار بعدم
ثبات المعنى وخضوعو لممحاورة الداخمية ولكنو يمغي مفيوم ىيرش (المعنى
المفظي) الذي يعتبره األخير قابال لمتحديد والثبات عبر العصور.
إن فكرة الحوار المتداخل عند غادامير لقيت معارضة شديدة من طرف
الفيمسوف يورغن هابرماس من حيث إن لمحوار سمة يتجاىميا غادامير
تتعمق بالجانب الالواعي لمقارئ ،فقد يتجاوز كالم كل من المتحاورين اآلخر
دون وعي بذلك /ما من شأنو أن يؤدي إلى اتصال زائف يغرق فيو كل من
متحاورين وال يمكن تجاوزه  ،كما أن المغة في حد ذاتيا قد تشكل ىيمنة عمى
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حوار المتحاورين فال بد –يرى ىابرماس -من وجود مراقب خارجي غير
مشارك في المعبة ،يكون الوحيد الذي من شانو أن يصف الوضع(بنية
االتصال) ويعالجو ،وعمى المستوى الفردي يكون المراقب الخارجي المحمل
النفسي وعمى المستوى االجتماعي الناقد اإليديولوجي.
إن التأويل أصبح مطمبا ممحا في حياتنا الفكرية المعاصرة وال بد لمن
يضطمع بميمة التفسير والتأويل ال بد أن يتسمح بمعرفة واسعة في مجال
العموم

اإلنسانية

المعاصرة

كعموم

المغة

والتاريخ

واألنثروبولوجيا

والسوسيولوجيا والسيكولوجيا والفمسفة.5
-2يعتبر المنظر األمريكي  Hirshمن أىم القائمين بالنقد التأويمي
والمساىمين في تحديد رؤيتو حينما حاول التفريق بين المعنى في النص
وبين المغزى ،فالمعنى  meaningثابت في النص بينما المغزى أو الداللة
 significanceمتغير ،وغاية النقد األدبي ىو الوصول إلى المغزى ،
بخالف التفسير الذي تعتبر غايتو الوصول إلى المعنى( والوصول لممعنى
يتحقق بتحميل النص لغويا أما الوصول إلى المغزى فال يتحقق إال بنشوء
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عالقة بين النص والمتمقي تشبو تمك العالقة التي نشأت بين النص وكاتبو
في وقت سابق ،وال ييمنا-في رأي ىيرش -المعنى الذي قصده المؤلف
وانما الذي يعنينا فحسب ىو المعنى الذي يعبر عنو النص ،وتصورنا لو
يقوم عمى اختيار عممي وتطبيقي لالحتماالت المتعددة التي يتيحيا لنا،
فنستبعد االحتماالت الضعيفة ونستبقي االحتماالت األقوى وىكذا...يضل
المغزى مختمفا أو قابال لالختالف).
يعتبر االيطالي بول ريكور من أىم القائمين بالفكر والفمسفة والنقد التأويمي
وبخاصة تركيزه عمى تأويل الرموز المغوية التي يعتبرىا (بنية من الداللة
ينم فييا المعنى الحرفي األول المباشر عمى معنى ثانوي مجازي غير
مباشر ،وال يمكن الوصول إليو إال من خالل المعنى األول) .وكما أن
ريكور ال يسمم باستقالل النص األدبي عن األديب من حيث أن المعنى
الظاىر الذي تمثمو الرموز المغوية دليل عمى المعنى الخفي فإنو ال ينكر أن
النص الثاني أو المؤول يتمتع باالستقاللية عن المؤلف من حيث المعنى.
جهود أمبرتو إيكو:

لقد قدم ايكو أعمالو النقدية التأسيسية لفكره التأويمي انطالقا من تصور بالغ
األصالة يرى في التأويل وأشكالو صياغات جديدة لقضايا جديدة لقضايا
فمسفية ومعرفية موغمة في القدم تعمق بوقف اإلنسان منذ األزل من العالم
وهللا والحقيقة  ،وقد قدم في كتابو (التأويل بين السيميائيات والتفكيكية) بحثا
شامال عن مجمل القضايا واألشكال التي مورست وتمارس عمى النصوص،
ويقف عند حالتين يرى فييما أرقى شكمين عرفيما التأويل من حيث
المردودية والعمق والتداول:
حالة أولى يكون فييا التأويل محكوما بمرجعياتو وحدوده وقوانينووضوابطو الذاتية .والتأويل ىنا ليس فعال مطمقا (بل ىو رسم لخارطة
تتحكم فييا الفرضيات الخاصة بالقراءة وىي فرضيا تسقط_انطالقا من
معطيات النص -مسيرات تأويمية تطمئن إلييا الذات المتمقية) .وألن كل
عالمة تحيل عمى عالمة أخرى وفق مبدأ المتصل الذي يحكم الكون
اإلنساني فإن ما يدرك الالمتناىي ىو إرغامات تدرج التأويل ضمن كون
متناىي وىي حواجز تقمص من حجم السيميوزيس وتفرض عميو غايات
بعينيا .وفكرة التأويل المتناىي ىذه تستند عمى (التحديد) الزماني والمكاني

ففكرة اإلرغامات المنطقية تقود إلى تضمين التأويل غايات داللية .وتقوم
في نفس الوقت عمى إقصاء أخرى.
حالة ثانية يدخل فييا التأويل متاىات ال تحكميا أية غاية بحيث يعتبرالنص نسيج من المرجعيات المتداخمة ،والتأويل ىنا ال يروم الوصول إلى
غاية بعينيا بل غايتو الوحيدة ىي اإلحالة بحد ذاتيا وذلك ىو مكمن المذة
في النص(فالبحث عن عمق تأويمي يشكل وحدة كمية تنتيي إلييا كل
الدالالت سيظل حمما جميال من أجمو ستستمر مغامرة التأويل)
إن ىذا النموذج التأويمي الثاني الذي يستند عمى فكرة التأويل الالمتنتاىي
يعتبر اإلحاالت حرة وعفوية وال تحكميا أية غاية وال تسير نحو أي مدلول
بعينو ،ويجد ايكو ليذا النموذج أصوال في تيار الغنوصة الذي نما وترعرع
عمى ىامش العقالنية الغربية ،فقد استندت عمى فكرة السر وتمجيده والبحث
عن الحقيقة في الكتب التي تتألف من الكممة والجممة والتي بدورىا تتترجم
س ار يحيل عمى سر آخر وكمما اقتربنا من ىذا السر وجدنا أنفسنا أمام سر
آخر (فالشيء الصحيح ىو الذي ال يمكن شرحو) وكل كتاب يحتوي عمى
جزء من الحقيقة حتى ولو كانت الكتب متناقضة و(ىذا ممكن آلن المغة ال

تشتمل إال عمى المجازات فيي تبدي عكس ما تخفي فبقدر ما تكون
غامضة ومتعددة بقدر ما تكون غنية بالرموز واالستعارات ).إن ىذا
النموذج الثاني يقود إلى االعتراف بأن التأويل ال متناىي وغير محدود وكل
محاولة لموصول إلى داللة ما ال نقف إال عند متاىات أخرى ال عد ليا.
ويمكن أن يدرج ىذا النموذج التأويمي –األول والثاني -ضمن إطار الفمسفة
والتاريخ والسياسة فاألول موجود في حدود أنو متناىي والثاني قابل
لالشتغال ألنو ال متناىي .وفي ظل النقاشات والقراءات التي يقدميا ايكو
يقرر أنو ميما اعتبرنا التأويل سمسمة من األسنن المتنوعة والمستقمة فإن
ذلك ال يعطي الحق لمذات المتمقية في استعمال النصوص في جميع
االتجاىات تحقيقا ألغراض تخرج عن طبيعة التأويل وقواعده.
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التأويل في النقد العربي:
أكثر ما عرف عن التأويل في الدرس العربي كان منتميا إلى الدرس الديني
في تأويل النصوص القرآنية وبعض األحاديث وكذلك في الشعر من جية
التأويل المغوي ،ولكن في العصر الحديث عرف التأويل نيضة متميزة
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سمحت بإعادة قراءة التراث قراءة جديدة تقوم عمى اعتماد مقاصد النص
وفي مقاصد القارئ ،فقد كتب نصر حامد أبو زيد مؤلفو الذي ق أر فيو التراث
العربي بشكل جديد سماه(إشكالية القراءة وآليات التأويل) الذي تناول فيو
نصوص الجرجاني وابن جني وغيرىم  ...وتطرق إلى التفسير بالمأثور أي
التعبير عن المعنى الحرفي لمنص والى التفسير بالرأي أي التعبير عن
مقاصد المؤول من خالل النص .غير أن اإلشكالية القائمة تدور حول
صيغة انتقال وتطبيق آليات التأويل في النص القرآني عمى اعتبار
خصوصيتو واختالفو القار عن النص األدبي ،وىي إشكالية تتعمق أساسا
بعالقة المؤول بالنص التي يقرىا النقد التأويمي والتي تبتعد عن عالقة
المؤلف بالنص؛ من حيث إن أساس التأويل الحوار القائم بين المؤول
والنص والذي يقتضي بدوره اإليمان باألسس التالية:
 استقالل العمل األدبي عن مؤلفو وجود العمل األدبي ىو وجود موضوعي شأنو شأن أي ظاىرة منظواىر الوجود ،وليس ووجود ذاتي حتى وان أفصح عن رؤية كاتبو لمعالم.

 يتضمن العمل األدبي حقيقتو التي ال توجد في سواه وىي المعنى الذييدعيو العمل األدبي .إن العمل األدبي ال وجود لو خارج ما يتيحو من متعة
جمالية.
 الشكل ىو الوسيط بين المؤلف والمتمقي ،يتميز بالثبات الذي يجعل منتمقيو عممية ممكنة ومتكررة ومتغيرة من قارئ آلخر ومن جيل آلخر،
وحقيقتو حقيقة غير ثابتة تتغير بتغير المؤول.
ال يعتبر أبو زيد أن العمل الفني مستقل عن المؤلف شأنو في ذلك شأن
الفمسفة التأويمية المعاصرة وفي الوقت نفسو ال ينكر أن العمل المميز
يتجاوز إطاره الجزئي الخاص والتاريخي إلى اإلطار اإلنساني العام ،كما
أن عمل المؤول حسبو عامال مؤث ار في فيم العمل األدبي وشرطا ال غنى
عنو في أي تأويل.
إن الييرمينوطيقا عبر تاريخيا لم تكتسب أرضية خاصة بيا وانما تابعت
المعنى وادراكو ،وفي النقد األدبي فقد سعى متبنوىا إلى التركيز عمى
المؤلف كمصدر لممعنى ،عمى مر النقد التقميدي وحتى الجديد ما عدا
أنصار ما بعد البنيوية  ،ولكن -كما ىو ديدن المناىج النقدية -فرضية

تحكم المؤلف بالمعنى تعرضت إلى نقمة عنيفة أرست المعنى عمى النص
أو القارئ أو االثنين معا ممغية دور المؤلف كنظرية االستقبال والتقويض،
والتي ترفض ابيضا المعنى المحدد والصحيح وتدعو غمى ال محدودية
المعنى أو عمى األقل نسبيتو واعتماده عمى المنيجية واإلستراتيجية التأويمية
التي يتبناىا كل مؤول.
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