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ظهرت فكرة القصدية مع هوسرل واليت تعين فعل القصد أو التوجه الفعلي حنو املوضوعات
اخلارجية من أجل فض النزاع أو التوفيق بني اجتاهني أساسيني يف الفلسفة مها الفلسفة املادية والفلسفة
املثالية مع حملولة التوحيد بينهما دون ترجيح فلسفة على أخرى فقد اهتم فالسفة بالتفكري من حيث
تكوينه وهو من صياغته األصلية يف الظاهراتية اهلوسرلية فعل توجه حنو األشياء اجلزئية القائمة يف
العامل حنو موضوع معني للوعي وفعل التوجه هذا ليس جمرد توجه من ذات (أنا) حنو شيء جترييب
معني فحسب ولكنه أيضا يتضمن مسات الشيء املاثل أمام الذات املكونة.
حاول ريكور الوصول إىل التقارب املوجود بني ما يسميه القصدية التارخيية L’intention
 molité historiqueوالقصدية السردية  L’intentionnalitéعند غريتشا متخذا نقطة
بينهما من خالل حماولة حتليل منطلقا كل ظاهرة ونقدها باعتبار "ما بعد الواقعة ومدى زمنيا تارخييا
يف كل منظور منهما" مبعىن يصل إىل نتيجة حىت يستطيع أن يضع السرد مقابل الزمن.1
يعرف هوسرل مفهوم القصدية على أنه فعل القصد حنو املوضوعات اخلارجية من أجل فض
النزاع بني الفلسفة العادية والفلسفة املثالية وقد حاول بول ريكور التوفيق بينهما وهذا ما مساه
بالقصدية التارخيية.
وقد الحظ ريكور أن مدرسة احلوليات الفرنسية ومن خالل األحباث اجلديدة اليت طورت
البحث التارخيي فحاولت إعطاء مفهوم جديد للزمن التارخيي فحاول من خالل ذلك أن يطلعنا على
عمل كل من رميون آرون الذي كتب مقال يف حدود املوضوعية التارخيية والذي كان مقاله قبل أن
يأيت لوسيان فيفر ومارك بالوخ اللذان أسسا "حوليات التاريخ االقتصادي" فحسب نظر ريكور أن
فقد أنساق آرون عند تثبيت حدود املوضوعية التارخيية إىل التصريح مبا أطلق عليه تالشي املوضوع.
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وهبذا ما يطرحه من أفكار حول هذه املسألة لقيت سوء فهم الذي دفع إىل التفكري بالذاتية
على أهنا ال تتوافق مع املوضوعية فالذاتية واملوضوعية حتررا من هذا السجن بل تعزز الذاتية واملوضوعية
احدامها األخرى بدال من الصراع.2
رأي ريكور أن مدرسة احلوليات الفرنسية قد أعطت مفهوم جديد للزمن التارخيي فقد حاول
أن يطلع على رميون آرون من خالل املوضوعية تارخيية.
إذن إعادة البناء هي اليت تبني الفجوة اليت تفصل بني املوضوعية اليت يعتمد عليها عمل ما
وما بني التجربة الغري قابلة لإلعادة.
فال ميكن الفهم هو الذاتية والتفكري هو املوضوعية ألن التاريخ ال يصح كتاريخ حىت تزدوج
حقيقته ألهنا مكومة من احلقيقة املنقولة عن املاضي ومن الشهادة اليت يقدمها املؤرخ.
فيظل التاريخ أحد أنواع املعرفة إذ يعتمد على العالقة يف الربط بني التجربة اليت عاشها يف
أزمنة خمتلفة واملؤرخ وما يؤرخه يف الوقت احلاضر فلكي يفهم التاريخ البد للمؤرخ أن يستهدف املعرفة
ويوصلها بطريقة مفهومة "فاملبادرة يف التاريخ ال تنتمي إىل الوثيقة بل إىل سؤال يطرحه املؤرخ ويتخذ
هذا السؤال أسبقية منطقية يف البحث التارخيي".3
يعتمد التاريخ على أحد أصناف املعرفة فهو يعتمد على الربط من التجربة اليت مر هبا يف
أزمنة خمتلفة وما يؤرخه املؤرخ يف الوقت احلايل.
النسبية السببية الفريدة:

النسبية السببية الفردية هي إجراء التفسريي الذي حيقق التحول بني السببية السردية والسببية
التفسريية اليت ال تتميز عن التفسري بواسطة القوانني.
جيد هذا التحول دعما له يف حتليالت كل من وليام دوراي خون رايت إذ جعلنا دوراي
نألف األطروحة القائلة "أن التحليل السبيب للمسار معني لألحداث ال ميكن أن خيتزل إىل تطبيق
قانون سبيب وميكن أن جند عرض دقيق ملنطق النسبية السببية الفريدة يف املقالة النقدية اليت كرسها
ماكس فيرب لعمل إدوارد مايز "نظرية التاريخ ومنهجه" والذي جيب أن تضاف إليه مسامهات رميون
آرون حني يتألف هذا النوع من املنطلق يف إعمال اخليار يف تكوين مسار خمتلف لألحداث "لكي
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التفرق العالقات السببية املتبادلة ،نبين عالقات أخرى غري واقعية" (ص  )611 – 615وآرون "كل
مؤرخ لكي يفسر ما حدث فلعا يسأل نفسه ما الذي كان ميكن أن حيدث".4
تعرف النسبة السببية على أهنا إجراء تفسريي إذ حيقق حتول السببية السردية والسببية
التفسريي إذ جند هذا التحول دعما لكل من دبراي وفون رايت.
إن التوسع يف النسبية السببية الفريدة يشمل التطورات التارخيية اليت يتعذر فيها رؤية قرارات
فردية أو أحداث نقاطية ،ويرى بول ريكور أن التفسري التارخيي كأنه يقطع صلته بالسرد حيث قام
بإعادة بناء مراحل القرابة املتنوعة من خالل قراءاته احلرة لنص فيرب ومبساعدة كتاب آرون "مقدمة إىل
فلسفة التاريخ" فتوصل إىل أن يطبق فكرة احلبكة باملماثلة عل نسبة السببية الفريدة كلها وهذا ما
جعله يرى أن بول فني يربر استخدام املصطلح حبكة الذي شخص كل التصورات الفريدة اليت تشبع
املعايري اليت اقرتهنا لفكرة احلبكة حبيث هي مكونة من عوامل متنوعة كالظروف واملقاصد والتفاعالت
واحملن.5
حسب رأي بول ريكور أن التفسري التارخيي كأنه ينفصل عن السرد إذ حاول إعادة بناء
القرابة من خالل قراءته لكتاب آرون وفيرب حيث ينتهي به األمر إىل أن يطبق فكرة احلبكة باملمثلة
على النسبة السببية.
كيانات الصف األول في التاريخ:
ميز بول ريكور ثالثة سبل:
 السبيل الذي يقود من اإلجراءات التمييزية للتاريخ العلمي رجوعا إىل القوة التفسريية اليتيتضمنها حبك السرد.
 السبيل الذي يقود من الكيانات اليت يكوهنا املؤرخ رجوعا إىل الشخصيات يف السرد. -والسبيل الذي يقود من تعدد األزمان يف التاريخ رجوعا إىل جدلية السرد الزمنية.
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هذه السبل حسب بول ريكور ال تقبل الفصل بينها ألهنا تتصف بأسلوب القرابة غري
املباشرة الذي يربط التاريخ بالفهم السردي كما أهنا تتصف بامليل إىل االستعانة مبحطات معينة
لالنتقال على مراحل يوفرها التاريخ نفسه من أجل إعادة بناء القصدية التارخيية.6
يقوم بول ريكور بالتمييز بني السبل الثالث فالسبيل األول هو الذي يقود من اإلجراءات
التميزية للتاريخ العلمي أما السبيل الثاين فهو الذي يقود من الكيانات اليت يكوهنا املؤرخ إىل
الشخصيات يف السرد والسبل الثالث من تعدد األزمان يف التاريخ إىل جدلية السرد الزمنية.
إن القطيعة االسيمولوجية بني كيانات الكتابة التارخيية وشخصية السرد كما يراها بول ريكور
حيث بدأ من تعريف الشخصيات وتعينها بأمساء علم واعتبارها مسؤولية عن األفعال ،هذه األفعال
هي اليت جتعلهم سعداء أو تعساء أما الكيانات اليت ال حييل إليها التاريخ اليت حياول تفسريها ليست
شخصيات فهل كل هدف قصدي ميتلك حمطة انتقال على مستوى كيانات الكتابة التارخيية؟
فحسب بول ريكور حمكة انتقال املرحلي موجودة على شكل كيانات العنف األول من املعرفة التارخيية
اليت هي جمتمعة تشري إىل أفراد ميكن باعتبارهم شخصيات يف السرد.7
يعرف بول ريكور الشخصيات ويعينها بأمساء علم إذ يعتربها هي املسؤولة عن األفعال وهذه
األخرية هي اليت جتعلهم إما سعادة أو تعساء وحسب بول ريكور فإن االنتقال املرحلي موجود على
شكل كيانات الصف األول يف التاريخ.
إن النتيجة االسيمولوجية للطبيعة االشتقاقية للكيانات هي أننا ننظر حسب بول ريكور إىل
هذه الكيانات ونتعامل معها تكوينات ينقص وضوحها يف السرد ويف التجربة أكثر فأكثر لذلك فإن
منهج التساؤل الرتاجعي هو وحده القادر على إعادة بناء القنوات اليت من خالهلا حتيل كل من
اإلجراءات وكيانات البحث التارخيي رجوعا على حنو غري مباشر إىل مستوى الفهم السردي هذا
املنهج وحده هو الذي ينشل معقولية التاريخ بوصفه منظومة تارخيية.8
يرى بول ريكور أن الكيانات والتعامل معها ينقص وضوحها يف السرد والتجربة.
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الزمن التاريخي ومصير الحدث:
يعد موضوع الزمن موضوعا هاما من عمل ريكور باعتباره – الزمن – يعد حال لإلشكالية
األساسية اليت طرحها بدءا من فهم الذاكرة فهما فلسفيا (فهما أنطولوجيا) وليس فهما فلسفيا.
من هذا حاول ريكور اتباع منطلقة الذي جند له امتدادات يف نصوص عديدة أمهها اهتمامه
بكتاب الزمان والسرد والذي جنده يقر بأن عمله مارسه هوسرل هو ذلك السؤال الذي أثاره هوسرل
حيدد العلم الغاليليوالنيويت أثريه أنا [بول ريكور] بصدد العلوم التارخيية وأنا أسأل بدوري عما سأمسيه
من اآلن فصاعدا قصدية املعرفة التارخيية ( )...وهبا أثري إىل معىن تدخل القصد اخلالص ()nocitc
الذي يشكل الطبيعة التارخيية للتاريخ ومينعها من الذوبان يف أنواع املعرفة األخرى اليت يقرن التاريخ هبا
قران مصاحل مع االقتصاد واجلغرافية وعلم السكان وعلم األعراف وعلم االجتماع العقليات
وااليديولوجيات.9
من املواضيع اهلامة لدى بول ريكور موضوع الزمن الذي يعد حال إلشكالية إذ هذا أمساه
بالقصدية املعرفية التارخيية.
لعل كل من يتبع هذه املسألة يف الزمن والسرد تشده هذه األطروحة اليت يتبعها هبذا التحديد
ملشروعه ،واليت تبىن أساسا على تتبع املفارقات داخل املعرفة التارخيية يقول "أنا اقرتح استكشاف
املمرات الغري مباشرة اليت تنقل من خالهلا مفارقة املعرفة التارخيية إىل مستوى أكثر تعقيدا أال وهي
املفارقة املكونة لعملية التصور السردي".10
تبىن هذه املسألة على تتبع املفارقات داخل املعرفة التارخيية.
حياول ريكور توضيح تأويل مكان املعرفة التارخيية من خالل حماولته لرسم أفق إمكانية
احلديث عن التاريخ كمفهوم ممكن وعن التاريخ يف عالقته التكوينية باملفاهيم األساية املكونة له فأراد
أن يكون عمال مشابه لعمل هوسرل.
لكن هوسرل يف رأي بول ريكور حبث عن العلم نيوتونيوالغليلي اليت فارقت كل شيء أي
يأنه قطع صلته مع العامل ما قبل العلم لكن ميكن االستفادة من احملاوالت اهلوسرولية يف الظاهرتية
التوليدية عكس بول ريكور الذي مل لكن هدفه الوصول إىل ذلك ،وإمنا هدفه أن يقوم عمله على
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أولية أخرى تتمثل يف حبثنا ميكن أن تكون له فائدة ثانية بالنسبة للمحاوالت اهلوسرلية يف الظاهرة
التوليدية ،اليت تتوجه مباشرة إىل تكوين املوضوع متخذة يف ذلك طريق الظواهر اإلذراعية احلسية تلك
هي فائدة العثور يف أقلب املعرفة التارخيية على سلسلة من حمطات االنتقال على مراحل لتساؤلنا
رجوعا.
يقسم ريكور هذا العمل إىل املعاجلة السببية حيث يعود إىل فون رايت وبالتحديد إىل مفهوم
السببية ،حيث يرى بأن ميكن فهمه ال يعين شيء سوى أنه يقوم به من حتويل ملفهوم السببية وليس
الغرض منه "وضعه بروح سجالية على الضد من التفسري بالقوانني ،ولكن على العكس ،من أجل أن
أبني داخلها البنية االنتقالية بني التفسري بواسطة القوانني ( )...والتفسري بواسطة احلبك الذي غالبا ما
يتماهى مع الفهم.11
حسب مفهوم بول ريكور فإن هوسرل قد حبث عن العلم أي قطع صلته مع العامل ما قبل
العلم لكن ال يوجد استفادة من هوسرلية يف الظاهراتية التوليدية إذ كان هدف بول ريكور أن يقوم
عمله على األولية أخرى.
هذه املعاجلة اجلديدة للسببية اليت يريدها ريكور تدفعه ملعاجلتها ضمن تصورات متعددة وهذا
ما رأيناه يف تصور فون رايت حول مفهوم التكون الواقعي لألحداث الذي يدفعنا إليه أحيانا التكوين
بالفكر لألحداث املختلفة واليت يستنتج منها ريكور أن الوضع يف حبكة يشبه هذه احلالة املخالفة يف
حقيقة األمر لعملني عمل مؤرخ وعمل الشاعر فليس املؤرخون جمرد أداة بل هم يعطون أسبابا
يوضحون هبا ملاذا يعتربون عامال خاصا دون غريه السبب الكايف ملسار معطى من األحداث ،وخيلق
شعراء أيضا حبكات تبقى متماسكة بواسطة هياكل سببية لكن هذه األخرية ليست موضوعا لعملية
جدال".12
خيرج ريكور هنا إىل نتيجة مفادها أن الوضع يف احلبكة يشبه هذه احلالة املخالفة يف حقيقة
األمر لعملني املؤرخ والشاعر.
القصدية التاريخية:
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تؤسس التحليالت يف الفكرة بوجود قطيعة ايستمولوجية بني املعرفة التارخيية والقدرة على
متابعة قصة وتؤثر هذه القطيعة يف ثالث مستويات :مستوى اإلجراءات ومستوى الكيانات ومستوى
الزمانية.
 -على مستوى اإلجراءات:

يتولد التاريخ بصفته حبثا من استخدامه احملدد للتفسري حىت لو سلمنا مع فليلي بأن السرد
يفسر ذاته فإن التاريخ ينتزع العملية التفسريية التارخيية من نسيج السرح ويقيمها كإشكالية مستقلة
لكن ارتباطاته تبقى جمابته للحبك.13
تقوم التحليالت على فكرة وجود القطيعة االيسيمولوجية اليت تتأسس على ثالثة درجات:
اإلجراءات والكيانات والزمانية.
جيعل املؤرخون الشكل التفسريي مستقل فيصبح بذلك املوضوع املميز لعملية تثبت من
الصحة والتربير.
جعل التفسري التارخيي مستقال يف عالقته مع املخططات التفسريية احملايثة للسرد ونتائج
عديدة وهي كلها تربز القطيعة بني التاريخ والسرد :النتيجة األوىل أن التناول املفهومي الذي يصل
بعضهم اعتباره املعيار الرئيسي للتاريخ حيث يكون وثيق الصلة بعمل التفسري وال ميكن ملثل هذه
املشكلة النقدية إال أن تنتمي إىل حقل فيه املنهج يفتقد نقدا أو موضوعا حسب "بول فني" أو ال
توجد بشمولية التاريخ ال تتخذ موقفا يف هذا الوقت أو ذاك بعدد النزاع الكبري حول الكليات
التارخيية أو ال تعاود مبشقة متابعة حركة الرواح واجمليئبني الواقعية واالمسية متبعا يف ذلك أساتذة القرون
الوسطى والنتيجة الثانية للمكانة النقدية للتاريخ بوصفه حبثا هي أنه مهما كانت حدود املوضوعية
التارخيية فإن املوضوعية تبقى مشكلة يف التاريخ حسب "موريس ماندلياوم" الذي يوصف حكم ما
بأنه موضوعي ألننا نعترب أن صحته تستبعد إمكانية أن يكون انكاره صحيحا أيضا واملوضوعية
املقصودة هي اليت توقع احلقائق اليت تتناوهلا األعمال التارخيية املنفردة املتشابكة على طريقة اخلرائط
اجلغرافية اليت احرتمت القواعد يف االسقاط واملقياس.
أما النتيجة األخرية أن التاريخ لكونه ميتلك املوضوعية كمشروع حتديدا ،فهو قادرعلى أن
يطرح حدود املوضوعية بوصفها مشكلة ،إذ يوجه املؤرخون خطاهبم إىل قراء متشككني يتوقعون منهم
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ليس السرد فقط ،ولكن إثبات صحة سردهم ،يف هذا املعىن فإن التعرف على "مضمون أيديولوجي"
– حسب وايت – وسط أمناط التاريخ التفسريية يعين القدرة على التعرف على اإليديولوجيا بوصفها
كذلك.14
يعد التاريخ هنا حبثا حيث أن مهما كانت حدود موضوعيته ولكنها تبقي يف التاريخ حسب
موريس ألنه يعرف حكم ما موضوعي ألن حقيقته تستبعد إنكاره وأن املوضوعية هي اليت حتقق
األعمال التارخيية.
وهذه النتيجة األخرية ميكن أن تسمى باالنعكاس النقدي للبحث التارخيي.
تعد هذه أول تفرقة يقوم هبا ريكور اليت سيكون هلا أثر فيما بعد على حتديد التقارب
املوجود بني الكتابة اخليالية والتاريخ وهذا ما جنده مشكال حاضرا عن آرون عندما يرى أن السببية
تعد مشكلة تطرح تعقيدا استثنائيا ألسباب عدة وميكن أن يكون السبب الرئيسي العميق "فسبب
هذا الغموض االستمولوجي جند أن اجلربية التارخيية تدعي أهنا تتبوأ مستوى يعلو على التفسري
السوسيولوجي تتفق من الداخل بدورها جنعل الفرضية املستبقاة يف السببية التارخيية.
وهبذا تكون السببية التارخيية املكانة الغريبة باعتبارها حبثا قاصرا يف عالقاته مع السعي إىل
االنتضامات والقوانني.15
حسب رأي آرون فإن مشكلة السمة تعد مشكال استثنائيا ألسباب عديدة حيث هذا
السبب االستمولوجي جند أن التجربة التارخيية تعلو التفسري السوسيولوجي.
واملعاجلة الزمنية للتاريخ اليت تعد كامال آخرا مهما يطرحه بول ريكور إىل مفهوم السببية
للوصول إىل حتديد ما يسميه بالزمن التارخيي وبالضبط احلاضر التارخيي وربطه بنص أوغطسني "إن
كال من اإلجراءات والكيانات التابعة من القطيعة االيسيمولوجية املميزة لتاريخ كعلم حتيالن رجوعا
عرب ممر غري مباشرة إىل إجراءات وكيانات املستوى السردي ( )...هل ميكن تبيان أن الزمن الذي
يكونه املؤرخ ينبع عرب تتابع من ثغرات املتزايدة االتساع من الزمنية املختصة بالسرد.
وهكذا ميكن الربهنة على أن الزمن املكون من طرف املؤرخ هو نتيجة لسلسلة فواصل
للزمانية اخلاصة بالسرد.
14املصدر السابق ،ص ص .722 – 721
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وهذا ما أراد أن يبحث عنه بول ريكور يف مدلول احلدث الذي يرى أنه يبقى من خالل
رؤيتنا للزمن ومعرفة احداثييت الزمن الذي يدور عليه احلدث التارخيي املاضي أم احلاضر وهذا هو بداية
االشكال عند بول ريكور.16
يقوم بول ريكور بطرح مفهوم السببية للوصول إىل الزمن التارخيي وخاصة احلاضر التارخيي
حيث أنه حبث يف مفهوم احلدث الذي يبين على أساس رؤيتنا للزمن.
إن بول ريكور ال يذكر العمل الذي قام به بروديل باعتباره قد أدخل وحدة الزمن الطويل مما
فتح أفاق البحث التارخيي أمام إمكانية االستفادة من العلوم األخرى وهبذا قد جعل من احلدث
التارخيي ضمن البنية الفنية عند بروديل.17
يشيد بول ريكور بعمل بروديل الذي أدخل وحدة الزمن الطويل مما فتح جمال البحث
التارخيي أمام إمكانية االستفادة من العلوم األخرى.
إن األحداث التارخيية ال ختتلف جذريا عن األحداث املؤطرة باحلبكة ويسمح لنا االشتقاق
املباشر لبىن التاريخ ابتداء من البىن األساسية للسرد ( )...باعتقاد أن بإمكاننا عرب إجراءات
االشتقاق املناسبة أن متر إىل فكرة احلدث التارخيي إعادة صياغة املفاهيم ( )...اليت تفرضها فكرة
احلدث احملبوك.
أي بناء تاريخ األحداث ليس فقط بتقسيمها لفرتات كما يفعلها املؤرخون وإمنا بتأصيلها يف
بنيات ومتعضالت بنفس الكيفية اليت سيصدي فيها األحداث لتأكد من البنيات والتمفصالت.18
ال يوجد اختالف بني األحداث التارخيية واألحداث املؤطرة باحلبكة وهذا ما يفتح اجملال
لبناء التاريخ ابتداء من البىن األساسية للسرد.
* أما على مستوى الكيانات:

إن التاريخ يوصفه علما يشري إىل موضوعات من نوع جديد تناسب شكل التفسري الذي
مييزه ،سواء كانت هذه الكيانات أسسا أو جمتمعات أو حضارات أو طبقات اجتماعية أو عقليات،
فإن التاريخ يستبدل الذات اليت تفعل بكيانات جمهولة ،باملعىن الدقيق للمصطلح ،وتبلغ القطيعة
16املصدر السابق ،ص .272
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االستيسولوجية على مستوى هذه الكيانات قمتها وذروهتا يف مدرسة احلوليات الفرنسية مع هتذيبها
التاريخ السياسي لصاحل تاريخ اقتصادي ،اجتماعي وثقايف ،إذ املكان الذي كان يشغله أبطال الفعل
التارخيي والذي نقيهم هيغل الشخصيات العظيمة للتاريخ العاملي ،أصبحت تشغله اآلن القوى
االجتماعية ،لذلك فإن هذا التاريخ اجلديد يظهر وكأنه يفتقد إىل الشخصيات وبدوهنا لن يكون
يوسعه االحتفاظ سرديته.19
التاريخ يستبدل الذات اليت تفعل كيانات جمهولة حيث تبلغ القطيعة االستيمولوجية على
مستوى هذه الكيانات قمتها يف مدرسة احلوليات بتهدميها التاريخ السياسي لصاحل التاريخ
االقتصادي واالجتماعي والثقايف.
* أما على مستوى الزمانية:

وهي القطيعة اليت تتعلق باملكانة االستيمولوجية للزمن التارخيي يبدو الزمن التارخيي وكأنه
يبدد نفسه يف تتابع من الفواصل املتجانسة احلاملة للتغيري السبيب واملعياري هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى تتناثر إىل تعددية زمنية :زمن احلقبة القصرية للحدث ،وزمن احلقبة الطويلة ،حول احلضارات
وزمن احلقبة الطويلة جدا لألنظمة الرمزية اليت تؤسس ملا هو اجتماعي.
رغم هذه القطيعة االستمولوجية الثالثية يرى بول ريكور أن التاريخ ال يستطيع أن يقطع كل
عالقة مع السرد دون أن يفقد طبيعته التارخيية والعكس بالعكس ال ميكن هلذه الرابطة أن تكون
مباشرة إىل حد ميكن اعتبار التاريخ نوعا من جنس القصة.
ومن جانب آخر لقد أفضى نقد بول ريكور لنموذج القانون الشامل الذي بدأه به إىل تنويع
للتفسري جعل منه أقل بعدا عن الفهم السردي ،دون أن يذكر املهمة التفسريية اليت تبقى التاريخ
ضمن دائرة العلوم اإلنسانية.
األطروحات السردية الصحيحة عند بول ريكور في أساسها تكون في نقطتين:

األولى :أن السرديون بينوا بنجاح أنك عندما تروي أحداثا فإمنا أنت تفسر أي الواحد
بسبب اآلخر حسب أرسطو الرابطة املنطقية للحبكة ،وإذا كان بناء احلبكة ممارسته فإنه يقرن السرد
بالراوي ،وبالتايل يسمح بالفهم الذي قد حيمله الفاعلون أو الشخصيات يف القصة حول مسامهتهم
يف تقدم احلبكة.
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الثانية :جتيب األطروحات السردية عن امليل إىل تنويع النماذج التفسريية وترتيبها حسب
األمهية مشابه إىل تنويع اإلمكانات التفسريية للسرد وترتيبها حسب األمهية ،إن التفسري عرب احلبك
جزء من صور تفسريي جديد من خالل االرتباط مع التفسري عرب اجلدال والتفسري عرب املقدمون
اإليديولوجي ،ويعادل النشر اجلديد للبىن السردية تنصال من األطروحات السردوية املتزمتة اليت أعيد
تنسيها إىل املستوى األدىن اخلاص خيط القصة.20
يف مستوى الزمانية فإن القطيعة اليت تتعلق باملكانة االستيمولوجية للزمن التارخيي رغم هذه
القطيعة الثالثية إال أن بول ريكور يرى أن التاريخ ال يستطيع قطع الصلة مع السرد.
هبذا تكون األطروحة السردوية البسيطة قد كانت من مصري ميكن مقارنة مع مصري منوذج
القانون الشامل متقاطع الذي ملح إليه يف حركة النموذج التفسريي التجميعية باجتاه السرد وحركة البنية
السردية باجتاه التفسري التارخيي يشهد على واقعية املشكلة اليت ال تقدم هلا األطروحة السردوية إال
إجابة شديدة االقتضاب.
وهبذا يشري بول ريكور إىل معىن تعقل القصد اخلالص الذي يشكل الطبيعة التارخيية للتاريخ،
ومينعها االنصهار يف أنواع املعرفة األخرى اليت يعرف التاريخ قران املصاحل االقتصادية واجلغرافية وعلم
السكان وعلم األعراف وعلم االجتماع واإليديولوجيات والواقع ألن هلذه الفعالية السردية جدليتها
اخلاصة اليت تساعدها على العبور خالل مراحل احملاكاة املتاقبة بدءا من التصورات مسببية مرورا
بالتصورات املكونة للحبك إىل إعادة التصور الذي ينشأ بسبب الصدام بني عامل النص وعامل
املعاش.21
حبيث يتوجه بول ريكور إىل معىن تعقل القصد اخلالص الذي حيافظ على الطبيعة التارخيية
للتاريخ ومينعها من االنصهار يف املعرفة حيث هذه الفعالية السردية خالصة.
ويفحص بول ريكور فرضية العمل اليت اعتمدها خبصوص املعرفة التارخيية والذي يتعلق
باملكانة االمسولوجية للزمن التارخيي يف عالقته بزمانية السرد فرآه أن من الضروري إظهار شيئني من
جهة يتكون الزمن الذي يشكله املؤرخ من زمنية متكونة بالفعل ومن جهة أخرى هذا الزمن املتكون
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لن يتوقف عن اإلحالة إىل القلق إىل زمنية املمارسة اليت وصفت بواسطة احملاكاة وتلقبا هاتان
العالقتان باإلجراءات والكيانات اليت يبنيها التاريخ.22
يقر هنا بول ريكور أنه هذا الضروري يف العالقة املكانة االستيمولوجية لزملن التارخيي بالزمانية
السردية على إظهار شيئني األوىل تتكون الزمن الذي شكله املؤرخ من زمنية الفعل والثاين الزمن
املتكون لن يتوقف عن اإلحالة.

22املصدر نفسه ،ص .711

المحاضرة الثالثة عشر :اإلشارة والقصد
المعنى اللغوي:
أشار الرجل يشري إشارة إذا أومأ بيديه ،وأشار يشري إذا ما وجه الرأي.
ويقال فالن جيد املشورة .نقله الزهري عن األصمعي .
وهي عند اإلطالق حقيقة يف احلسية  ،وتستعمل جمازاً يف الذهنية  ،كاإلشارة بضمري الغائب وحنوه ،
فإن عُدي بـ" إىل " تكون مبعىن اإلمياء باليد  ،وحنوها  ،وإن عدي بـ " على " تكون مبعىن الرأي .
ويف الوسيط ذكر من معانيها "التلويح بشيء يفهم منه املراد" .
من خالل هذا التعريف سيتضح إ ْن -شاء اهلل تعاىل -بعض املعىن ،ومأخذ األصوليون يف
تعريف داللة اإلشارة.
التعريف االصطالحي:

ِ
يق له
غري مقصود وال س َ
العمل مبا ثبت بنظمه لُغةً لكنه َ
قال البزدوي" :واالستدالل بإشارة هو ُ
النَّص ،وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة ،كرجل ينظر ببصره إىل شيء ويدرك مع ذلك غريه
بإشارة حلظاته .
عرف اجلرجاين به أيضاً فقال:
وهذا حنو ما ّ
اإلشارة :هو الثابت بنفس الصيغة من غري أن يسبق له الكالم .إشارة النص هو :العمل مبا
ثبت بنظم الكالم لغةً لكنَّه غري مقصود وال سيق له النص ،كقوله تعاىل" :وعلى املولود له رزقهن"
23
البقرة ،سيق إلثبات النفقة وفيه إشارة إىل أن النسب إىل اآلباء .
فتعريف البزدوي رمحه اهلل تعاىل قد أوضح االستدالل باإلشارة من حيث يطلبها اجملتهد
ويتخذها طريقاً الستنباط األحكام الشرعية ،واالستدالل هبا على املعاين املفادة من النصوص القرآنية
ُ
والنبوية .فقد نظر إىل اإلشارة ال باعتبارها مفهوماً باإلشارة من النص ،وإمنا باعتبار أهنا وسيلة وطريق
للمجتهد ،لكي يدرك األحكام التشريعية من مظاهنا.

23
العيسوي ،داللة اإلشارة ،وآثارها الفقهيَّة ،نظرة أصولية تطبيقية ،ص .67
 أبو مالك َّالسعيد َ

وقد َّنوه إىل مراده هذا يف صلب التعريف حيث صدَّره بقوله" :االستدالل" أي :طلب داللة
اإلشارة بالنظر إىل أهنا وسيلة إلدراك احلكم الشرعي ،وباب من أبواب املعرفة اليت يلج منها اجملتهد
والفقيه لفهم املدلول الذي يؤخذ بالداللة اإلشارية.
ومل خيرج صاحب التعريف عن مفهوم النظم ودائرته حينما قال" :هو العمل مبا ثبت بنظمه
لغة".
وعلى هذا فقد عرج إىل وضع احلد لداللة اإلشارة بالنظر إىل أهنا مفهومة من النظم التشريعي
القرآين أو النبوي ،وأن هذا املفهوم املفاد من النص لكنه غري مقصود له ال أصالً وال تبعاً .وهبذا قد
وضع احرتازاً للتعريف ،كي ال يدخل معه مفهوم عبارة النص فعبارة النص هي مدلوله الذي يفهم
منه ،باعتبار أنه مقصود باألصالة أو التبع .وأما اإلشارة فهو ما يفهم من النص ومل يكن هذا النص
مسوقاً بغرض بيان املراد .فاإلشارة ليست مرادة من النص ولكنها مدركةٌ مْنه.
وقد احرتز بقوله "لغة" :مبا يفهم بالعقل أو القياس أو االستدالل النظري من غري الطريق
اللغوي .حيث إن الداللة هلا طريقان :أوهلما ،طريق لغوي واإلشارة واحدة منها .والطريق الثاين :فهم
األحكام عن طريق القياس وإعمال العقل بإحلاق غري املنصوص على ما هو منصوص إذا احتدت
24
العلة.
وهبذا ظهر الفرق بني ما يدركه الفقيه من النص من ٍ
معان ومدلوالت لغوية غري مقصودة ،وبني

ما يدركه الفقيه بإعمال النظر والعقل عن طريق اإلحلاق والقياس .
السياق ألجله ،لكنه يعلم بالتأمل يف
وعرفها َّ
السرخسي بقوله" :والثابت باإلشارة ما مل يكن ِّ
معىن اللفظ من غري زيادة فيه وال نقصان ،وبه تتم البالغة ويظهر اإلعجاز" .
السرخسي أن هذا املعىن أخذ من طريق اإلشارة تعبري عن
السرخسي :اعترب َّ
نظره يف تعريف َّ
البالغة واإلعجاز ،وهذه كلمة حق يدركها من يعيش يف ظل املعاين القرآنية ويف فهم املراد منها.
فالنّص الشرعي كما ورد بنظمه وصوغه وألفاظه البينة وعباراته الواضحة ،ويدل على معىن إشاري غري
مقصود للنص قصداً أولياً أو تبعياً ،لكنه مدرك للمجتهد ويؤخذ منه حكم تشريعي يصار إليه من
فهم معىن النص ،وحيقق مطلباً من مطالب الفرد واجلماعة يف بناء أحكامها على التشريع اإلهلي
والنظام اإلسالمي.
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وعرفها ابن اهلمام بقوله" :داللة اللفظ على ما مل يقصد به أصالً إشارة ،وقد يتأمل" .
قوله" :وقد يتأمل" :ذلك أن داللة العبادة مدركة من غري تأمل ،وإمنا يتبادر الفهم إليها ،بسبب أن
النص سيق للداللة عليها.
َّ
وأما داللة اإلشارة فقد اختلفت موضعاً ومعىن عن داللة العبارة ،فهي حتتاج إىل تأمل يف معىن
النص ويف عبارته ويف كالمه ،ال إدراك املعىن اإلشاري ،وقد ذكر بعض األصوليني النسبة بني داللة
العبارة واإلشارة بقوهلم" :اإلشارة من العبارة ،كالكتابة من الصريح والظاهر" .
الغزايل بقوله :ما يتبع اللفظ من غري جتريد قصد إليه .فكما أن املتكلم قد يُفهم بإشارته
وعرفها َّ
وحركته –يف أثناء كالمه -ما ال يدل عليه نفس اللفظ ،فيسمى إشارة ،فكذلك قد يتبع اللفظ ما مل
يقصد به وينتبه له .
وعرفها سيف الدين اآلمدي بقوله" :إن كان مدلوله غري مقصود للمتكلم ،فداللة اللّفظ عليه
تسمى داللة اإلشارة  ...مل يقع مقصوداً من الكالم" .
وعرفها ابن النجار" :ال يكون مقصوداً للمتكلم  ...وإن مل يكن املعىن املستفاد من اللفظ
ّ
مقصوداً للمتكلم"  .وعرفه اإلبياري بقوله :هو ما يؤخذ من إشارة اللفظ ،وإن مل تدع إليه ضرورة ،بل
يفهم االقتصار على املذكور ،ولكن تشري األلفاظ إىل جهة أخرى ليست يف املقصود األصلي،
ولكنها من توابعه .
أما مال خسرو فقد أتى بتعريف خيتلف يف التعبري عن اآلخرين ،وإن كان يتفق يف الغرض،
قال :وأما الدال بإشارته فما َّ
السياق مبعىن
دل هبا أي :بإحدى الدالالت الثالث على ما ليس له ِّ
كونه مقصوداً أصلياً فال ينايف كونه مقصوداً يف اجلملة كما سبق بشرط كون الالزم ذاتياً أي متأخراً ال
يكون بواسطة املناط حىت لو كان بواسطة ال يكون ثابتاً باإلشارة بل بالداللة والقياس  .وذكرها
الشوكاين بقوله" :داللة اإلشارة حيث ال يكون مقصوداً للمتكلم"  .وعرفها الشنقيطي بقوله" :إشارة
اللفظ إىل معىن ليس مقصوداً منه باألصالة ،بل بالتّبع ،مع أنه مل تدع إليه ضرورة لصحة االقتصار
على املذكور دون تقديره" .
يالحظ من خالل هذه التعريفات أمور:
َّ -6أهنا ال تكون إال إلتزامية ،فهي تفرتق عن داللة العبارة من هذا اجلانب ،حيث إن داللة
العبارة قد تكون تضمنية ،وقد تكون مطابقة ،وقد تكون إلتزامية.

َّ -7
أن العلماء الذين تناولوا التعريف تواردوا على كوهنا" :غري مقصودة من سوق النص"وهذا قد
يتعقب.
وهو ما أورده األمري الصنعاين رمحه اهلل ،فقال :كيف حيكم على شيء يؤخذ من كالم اهلل أنه مل
يقصده تعاىل وتثبت به أحكام شرعية؟ ومن أين االطالع على مقاصد عالم الغيوب؟ فإن أرادوا
قياس كالمه على كالم العباد فإنه قد يستلزم كالمهم ما ال يريدونه وال يقصدونه ،وال خيطر هلم
ببال ،ولذا جزم احملققون بأن الزم املذهب ليس مبذهب؛ ألنه ال يقطع بأنه قصده قائله بل ال
نظن ،وكذلك التخاريج على كالم أئمة العلم ال تكون مذهباً ملن خرجوه عنه؛ وذلك لقصور
البشر ،وأنه ال حييط علمه عند نطقه بلوازم كالمه قطعاً وال يقصده ،خبالف عالم الغيوب ،فهو
يعلم بلوازم كالم العباد ،وما تطلقه ألسنتهم ،وما يكنه الفؤاد .فكيف ما يتكلم عز وجل به؟!
وقد ذاكرت بعض شيوخي هبذا ومن أتوسم فيه اإلدراك ،فما وجدت ما يشفي مع هذا االتفاق
من أئمة األصول عليه! .
وقد يُتعقب تعقب الصنعاين بأن يقال :أن كالم العلماء يف التعريفات السابقة أنه ليس
تبعي ،كما يف تعريف العالمة الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل.
مبقصود للشارع أي قصد أصالة بل قصد ّ
وقد عرب عنه الزاهدي من املعاصرين بالذي مل يدل عليه اللفظ مباشرًة ،بل هو من لوازم ما َّ
دل

عليه اللفظ .
وقد ذهب تاج الشريعة إىل أن املعىن املستفاد من طريق النَّص مقصود للشارع تبعاً ال أصالً
وعلَّله َّ
بأن كثرياً من األحكام الشرعية ثابتةٌ عن طريق إشارة النص ،فليس من املعقول أن ال تكون
غري مقصودة أصالً عند الشارع ،مع أهنا كثرية جداً .
َّ -2
أن األصوليني أكدوا وجود تالزم بني املعىن الذي يدل عليه النص بعبارته وبني املعىن
الذي يدل عليه بإشارته ،بل ال بد أن يكون هناك التالزم بينهما ال انفكاك له.
الفرق بين داللة اإلشارة والدالالت األخرى:
أ) الفرق بين داللة اإلشارة وداللة الظاهر:

ِ
يق له النَّص" قد يظن مشول هذا
غري مقصود وال س َ
بالنظر يف تعريف الداللة اإلشاريةَ " :
التعريف للظاهر أيضاً إال أن ُحسام الدين السنغاقي يف شرح البزدوي ذكر الوجه الفارق بينهما،

فقال:

"ولكنهما يفرتقان من حيث َّ
إن اإلشارة قد تقع خفية فتحتاج إىل نوع تأمل خبالف الظاهر،
حكم اإلشارة يف قوله تعاىل:
فإنه ظاهر كامسه ال خيفى على أحد ،وهلذا خفي على الشَّافعي ُ
"للفقراء املهاجرين" حيث قال بعدم زوال أمالكهم عما خلفوا يف دار احلرب" .
ب) الفرق بين داللة اإلشارة وداللة النَّص:
َّص
َّص ،دون
ٍ
احتياج إىل علة ،أما داللة الن ِّ
الداللة اإلشارية تدل على مدلوالهتا من ذات الن ِّ
َّص ،كاألذى الذي هو علة التحرمي يف قوله
فإهنا حتتاج إىل علة لتدل على مدلوهلا يف غري الن ِّ
تعاىل" :فال تقل هلما ٍ
أف وال تنهرمها" ،فكلما حتققت العلة اليت هي األذى يتحقق التحرمي .وكل
فعل يتضمن هذه العلة فهو حمرم .أما داللة اإلشارة فهي تدل على معناها دون احتياج إىل علة
فيدت منه.
وهي تشري إىل مدلوهلا دون أن تتعدى الن َّ
َّص الذي استُ ْ
ج) الفرق بين داللة اإلشارة وداللة االقتضاء:
تفرتق داللة اإلشارة عن داللة االقتضاء يف كون الداللة اإلشارية الزم ذايت متأخر ،وداللة
االقتضاء الزم شرعي أو عقلي أو واقعي متقدم ،وكذلك فإن داللة االقتضاء حتتاج إىل عبارة
ليستقيم هبا املعىن أما الداللة اإلشارية فال حتتاج إىل إضافة أي عبارة .
أنواع داللة اإلشارة:
الناظر يف املعاين واألحكام املستنبطة بداللة اإلشارة جيدها تتباين من حيث الظهور واخلفاء،
وعليه فإهنا تنقسم إىل قسمني:

 داللة إشارية واضحة. داللة إشارية خفية.أوالا :داللة اإلشارة الواضحة:
وهي ما حتتاج إىل تأمل وتفكر دون أن تكون خفية على أحد من أهل العلم ممن توفرت
فيهم معرفة الوضع اللغوي وامللكة الفقهية اليت تدرك بثاقب بصرها األحكام التشريعية اليت كانت
مقصودة من السوق ،وهي اليت تسمى الداللة اإلشارية .
ثانيا :داللة اإلشارة الخفية:
وهي اليت ال تتضح لكثري ممن أدركوا الوضع اللغوي أو االستنباط الشرعي لألحكام من مظاهنا
النصية بطريق غري مسوق له اللفظ.
من مسائل األحكام.
وترتب على هذا أ ْن اختلف كثري من أهل العلم يف كثري ْ
عن داللة اإلشارة.
وسيأيت–إن شاء اهلل تعاىل -مبحث فيه بيا ٌن لبعض اآلثار الفقهيَّة الناجتة ْ
حجية داللة اإلشارة:
تنحصر أقوال العلماء يف داللة اإلشارة على قولني:
القول األول :أن داللة اإلشارة قطعية :وذلك كداللة العبارة من غري تفرقة بني اإلشارة
الواضحة واخلفية .
الظن :وهذا هو املختار
القول الثاني :أن الداللة الواضحة تفيد القطع ،والخفية تفيد َّ
لدى أيب زيد الدبوسي ،السرخسي ،وصاحب كشف األسرار  .ووجهه أن الداللة اخلفية ال تكون
واضحة للجميع فهي إذن ال تفيد القطعية لوجود اخلفاء العتمادها على الظن ال اليقني يف
الكشف عنها.

تنبيه مهم :جيب أن ينتبه إىل أمر مهم هنا أال وهو :أن داللة اإلشارة يؤخذ هبا ما مل تعارض
بنص أصرح وأوضح يف الداللة .حيث أنه قد يأيت نص آخر أوضح يف الداللة ،أو يكون هناك
نص خمصص لعموم هذا االستنباط ،أو مقيد إلطالقه ،أو رمبا مل ٍغ لداللته ،وهناك أمثلة كثرية
على هذا يف كتب الفقه واألصول.
يقول الشاطيب -رمحه اهلل تعاىل :-من الواجب أن ينظر يف الوجه الذي تستفاد منه األحكام،
األصلي :فال إشكال يف
وهل خيتص جبهة املعىن األصلي أو يعم اجلهتني معاً ،أما جهة املعىن
ّ
صحة اعتبارها يف الداللة على األحكام بإطالق ،وال يسع فيه خالف على حال ،ومثال ذلك:
صيغ األوامر والنواهي والعمومات واخلصوصات ،وما أشبه ذلك جمرداً من القرائن الصارفة هلا عن
التبعي :فهل يصح اعتبارها يف الداللة على األحكام من
مقتضى الوضع األول ،وأما جهة املعىن ّ
حيث يفهم منها معان زائدة على املعىن األصلي أم ال؟ هذا حمل تردد ،ولكل واحد من الطرفني

وجه من النظر...
مث قال الشاطيب -رمحه اهلل تعاىل -عن احلكم الشرعي الزائد بعد األصلي بأنه :أقوى اجلهتني،
مث قال :لكن يبقى فيها نظر آخر ،رمبا أخال أن هلا داللة على معان زائدة على املعىن األصلي،
هي آداب شرعية وختلقات حسنة يقر هبا كل ذي عقل سليم فيكون هلا اعتبار يف الشريعة ،فال
تكون اجلهة الثانية خالية عن الداللة مجلة ،وعند ذلك يشكل القول باملنع مطلقاً ،وبيان ذلك
حيصل بأمثلة سبعة. ...
فقد تستنبط حكما معيناً جاء النص خبالفه ،وهذا أمر مهم جداً يف مسألة استنباط الفوائد
واألحكام من النص.
التعارض بين العبارة واإلشارة:
إن التفاوت بني اإلشارة والعبارة قائم من ناحتني:

الناحية األولى :أن العبارة قطعية يف داللتها وأن ما يفاد عن طريقها يكون قطعياً يف معناه
وحكمه إال إذا قام دليل يصرفه إىل معىن آخرَّ .أما االحتمال الناشئ عن غري دليل فال يؤثر يف
قطعيتها.
أما اإلشارة فقد اختلف العلماء يف مدلوهلا وفيما يدخل عليها من حكم ومعىن ،أهو قطعي
أم ظين؟ كما سبق.
ومن كالم أهل العلم وتناوهلم للمسائل عملياً جند أن داللة اإلشارة ال تكون قطعية دائما ،بل
قد تكون قطعية إذا كانت واضحة جلميع العلماء بالوضع أو االستنباط الفقهي وقد تكون خفية
ٍ
وعندئذ تكون داللتها مظنوناً هبا ،لعدم جالئها ووضوحها ،وكلما كانت خفية كانت قوهتا
أضعف وداللتها أقل درجة.
الناحية الثانية :أن العبارة مقصودة من النص قصداً أولياً أو تبعياً .وأما اإلشارة فهي غري
مقصودة من النص أصالة .وهذا الناحية شديدة الظهور يف إبراز التفاوت بني املدلول العباري
واإلشاري ،إذ إن العبارة مقصودة للنص ،واإلشارة غري مقصودة.
وهذا التفاوت يتضح جلياً يف التفاوت يف األحكام املستفادة من الداللتني ،كما يظهر يف
تقدمي املدلول العباري على املدلول اإلشاري ،وهذا ما سوف يتضح جلياً يف املثال التايل.
لنضرب مثاالً :روي عن النيب أنه قال" :متكث إحداكن شطر دهرها ال تصلي" .
فهذه الرواية –على فرض الثبوت إلعمال القاعدة -أفادت بإشارهتا أن فرتة احليض لدى املرأة
متتد مخسة عشر يوماً .إال أن هذه اإلشارة معارضة بعبارة النص ،وذلك فيما روى أبو هريرة أن
رسول اهلل خطب الناس فوعظهم ،مث قال" :يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار"
فقالت امرأة منهن ومل ذاك يا رسول اهلل؟ قال" :لكثرة لعنكن يعين وكفركن العشري" قال" :وما
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي األلباب وذوي الرأي منكن" قالت امرأة منهن وما

نقصان دينها وعقلها؟ قال" :شهادة امرأتني منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن احليضة متكث
إحداكن الثالث واألربع ال تصلي"  .فهذا احلديث واضح يف داللة العبارة .ويف حديث يروى أنه
قال" :أقل احليض ثالث وأكثره عشر"  .فهذه األحاديث –على فرض الثبوت -داللة عبارة
واضحة تفيد أن املرأة تقعد يف عدة حيضها عشرة أيام كحد أقصى.
وحيث وقعت املعارضة بني داللة العبارة واإلشارة فإن الدال بعبارته مقدم على ما دل بإشارته.
مثال آخر إلشارة خالفتها داللة العبارة :استدل بعض العلماء على أن البقرة جتزئ يف اهلدي
عن أكثر من سبعة حبديث أن النيب حنر عن أزواجه بقرة أخرجها النسائي وأبو داود وكذا مسلم فقالوا
بأن الظاهر أنه مل يتخلف أحد من زوجاته وهن تسع .قال الشوكاين رمحه اهلل :ولكن ال خيفى أن
األحاديث الصرحية الصحيحة السالفة اجملمع على تداوهلا .
جمرد هذا الظاهر ال تُعارض به
ُ
إذن يالحظ من األمثلة السابقة أن املعاين اإللتزامية املستفادة من إشارة النص قد تكون خفية ال
تدرك إال بتأمل دقيق ونظر عميق ،وقد ال يتفطن إليها البعض ،وال يستطيع إدراكها إال الفقهاء
الراسخون فتستفاد من النصوص بطريق اإلشارة ،وهذا خبالف ما يدرك من املعاين بداللة عبارة
النص ،إذ هي تكون بدرجة من الوضوح حبيث يدركها حىت غري الفقيه .
من أشهر فالسفة اللغة الفيلسوف الربيطاين برتراند راسل ( )6120 – 6127الذي يع ّد
من أهم مفكري القرن العشرين ،كانت له مواقف مشهورة ضد احلروب ،ضد االستعمار ،ضد
العنصرية وضد القهر .إىل جانب اهتمامه باللغة كان راسل عامل رياضيات وكاتب غزير اإلنتاج وداعية
سالم وتآخي بني البشر.

المحاضرة الرابعة عشر :اللغة والتأويل
تع ّد القراءة خلقاً جديداً للنص ،وبعثاً متجددا ملكوناته ،مستندة على القلق املعريف دون
مراعاة ملالبسات وطبيعة نشأته األوىل ،تسعى متحرية لتستنطقه ولتستخرج خباياه ،وتستكشف
تعري مفاتنه ،وترصد استطيقاه.
حفاياه ،إ ّهنا ّ
ال مناص أن القراءات ختتلف من شخص آلخر ،ومن عصر لعصر ،وداللة النص متجددة
حسب القارئ وأحواله النفسية والبيئية اليت يعاشرها ،وألن القراءة تضطلع بإجياد التطابق بني احلاجة
والنص ،بني الذات واملوضوع ،يأيت املعىن من نفس القارئ رغبة جتد ما يقابلها يف النص فتتشبث به،
لينتقل من الشعور إىل النص .وبذلك يستوي القراءة إعادة للفهم والتفسري ،الذي يُصنع باملكابدة
تصب ذاهتا على النص فتغدو هذه املعاناة قائمة
العويصة يف تفكيكها الرموز ّ
وتقصي الدالالت ،حىت ّ
على عمليات الكشف املضنية لدالالت النص اليت ال تنتهي احتماالهتا ،ويصبح النص إذ ذاك جمرد
تعلّ ٍة ،يتيح الفرصة للتمرس على القراءة من جديد ،ويطرح إشكاليات على جتارب جديدة.
يف كل جتربة تتجاوز القراءة عوائدها السابقة لتخوض يف جتديد هذه التجارب اليت تقتضي
جتديد الفهم بالضرورة.
لتبوئه مكانة متميزة يف موقع العلوم اليت تتضافر لقراءة
فيغدو استدعاء التأويل حاجةً ملّحةًّ ،
النصوص من أجل مقاربة فهمها ،ويصري من غري املمكن قراءة روائع األدب دون اعتماد التأويل أداةً.
يع ّد التأويل جتديدا للفهم وتنويعاً للدالالت اليت تسمح بإعادة ترتيب األشياء ،إنه البحث
الذي ال ييأس يف ردم الضبابية يف كينونة اإلنسان للتمييز بني الواضح/اخلفي وبني الظاهر /الباطن،
الرتباطه بالظالل اليت يشيعها الكالم وحتملها األلفاظ وراء أصواهتا وحروفها ،هو ذلك اهلمس
اخلافت وراء صخب اللغة ،إنه حياول دوماً تفهم وتدبر مقاصد املتكلم ،فريجح قوالً على قول ويغلّب
معىن على معىن حىت يتحقق هناية األمر مما يريده من النص ،ال ما يريده النص منه .لذلك سارع
ً
العلماء (األصول) إىل إجلامه بالشروط وتقييده بالقواعد واملعايري ،إىل درجة تعيني أعضائه:فاعترب
املتصوفة :القلب هو املتحكم يف تأويلهم الروحاين.أما الفالسفة :فاحتكموا إىل العقل ألزموه شرعية
الفهم وأحقية التأويل.
لقد شغل التأويل العرب كما ُشغِلت به باقي األمم ألنه يتوسط القراءة والفهم ليوفق بني عدة
متطلبات معرفية وثقافية واجتماعية ليكشف عن مواقف املؤول اليت يرضاها النص بالدليل العاصم من

الزلل.ومما ال جدال فيه أ ّن االختالفات من طبيعة املخلوقات منذ فجر اخلليقة ،بل هي َحم َمدةٌ ألهنا
التنوع والكثرة والثراء ،شريطة أن تُقرن بالرباهني واألدلة والقرائن.
تنتج ّ
بات من فريضة القول أن التأويل يرتبط بالقراءة ليستعيد الدالالت املفقودة والغائبة،
وبالضرورة كذلك ،القراءة تنتج التأويل وهو حاصل هلا خيتلف ويتعدد ،يُبحر يف عوامل النص لينجز
تنوع الفكر وجتدد القراءة وتفاوت الفهم ،واستكشاف دالالت خافية.
وهكذا نلمس يف قراءة ''مديح يف الظل العايل'' حملمود درويش أ ّن األمم والشعوب تصغي إىل
بعضها عرب الشعر الذي ينقل القضايا من ظروف داخلية إىل خارجية /ومن وطنية إىل عاملية –
ليَتَوشَّن النشيد ممارسةً شعرية ...حماوال تبيني املفاهيم لالنتماء إىل احلدث ،واإلعالن عن مرارة القهر
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وطول املعاناة.
يعرب على احلرير اليمين ،مباء الذهب املصري مث يعلّق على ستار الكعبة ،لكنه أ ُْرقِم بدم
مل ّ
الشهداء يف كل األوقات ،وآهات الثكاىل وأنني األبرياء ليذكر يف كل األمكنة ،ويظل صوته مدحياً،
تؤرخ به األرض قضيتها:
حلب'' ويفضح الشاعر :التزوير.
'' -6ندعو أندلس أن حوصرت ُ
 -7ومنشي يف الشوارع باحثني عن السالمة ،من سيدفننا إذا متنا.
 -2ويدافع الشعر عن الوجود اإلنساين ،كون مهمته محاية نبض احلياة.
 -2سقط السقوط وأنت تعلو :فكرةً ويداً وشاماً!
املعومة
وإذا كانت النصوص ال تطلب من القراءة إال
ُ
تفتيت غيومها واإلصغاء إىل دالالهتا ّ
ب اللغة والشفرة امللغزة ،ويطلب التأويل نصيبه من القراءة اليت تستكشف ما فعلنا بالنص ،وما فعله
النص بنا.
تتبع مفهوم التأويل يف الفكر الغريب وكيفية نشأته وارتباطه بالنصوص الدينية والفلسفية،
ومفهوم التأويل يف الفكر العريب واإلسالمي واقرتانه بالقرآن الكرمي.

مفهوم التأويل :Interprétation

التأويل لغة :مأخوذ من األول وهو الرجوع إىل األصل ،يقال آله إليه ،أوال مآال.
 -25بشرى موسى ،نظرية التلقي أصول وتطبيقات ،املركز الثقايف العريب ،املغرب -لبنان ،ط7006 ،6م ،ص .21

اصطالحا :هو ما يؤول إليه الكالم ويرجع وإمنا يرجع الكالم ويعود إىل حقيقته اليت هي عني
املقصود.
-

هو التفسري نفسه.
هو صرف اللفظ عن املعىن الراجع إىل املعىن املرجوح لدليل يقرتن به تعريف املتأخرين.
تأويل على وزن تفعيل.
التأويل هو عملية ذهنية تتم بعد اطالع وقراءة أمر ما حني نعجز عن إدراك استحضاره.
هو قوة خفية يف العقل.
التأويل هو استخراج معىن الكالم ال على ظاهره بل على وجه حيتمل اجملاز أو احلقيقة.
التأويل يتوسط القراءة والكتابة لتواصل إليهما.

 أصل كلمة التأويل من ''إلت'' إىل الشيء ''أؤول'' إليه إذا صرت إليه.الكتابة

القراءة

سابقة
أم

الحقة
بنت

التفسري لغة :تفعيل من ال َف َّسَر مبعىن اإلبانة والكشف وإظهار املعىن.

اصطالحا :علم يفهم به كتاب اهلل املنزل على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وتبني به
معانيه وتستخرج أحكامه وحكمه.
الفرق بين التفسير والتأويل:

 )6إذا اعتربنا أن التأويل هو تفسري الكالم وبيان معناه ،فالتأويل والتفسري على هذا متقاربان أو
مرتادفان ومنه دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم البن عباس « :اللهم فقِّههُ يف الدين وعلِّمه

التأويل».
 )7إذا اعتربنا أن التأويل هو نفس املراد بالكالم أو عني املقصود فعلى هذا يكون الفرق واضحاً
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بني التفسري والتأويل.
 )2وقيل أن:
 -26بشرى موسى ،نظرية التلقي أصول وتطبيقات ،ص .10

أ) التفسري ما وقع مبينا يف كتاب اهلل أو معيناً يف صحيح السنة لظهور معناه ووضوحه،
والتأويل ما استنبطه العلماء.
ب) التفسري يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية.
ج) التفسري أكثر ما يستعمل يف األلفاظ ومفرداهتا والتأويل أكثر ما يستعمل يف املعاين واجلمل.
اك
ك ِمبَثَ ٍل إَِّال ِجْئـنَ َ
وردت كلمة تفسير مرة واحدة يف القرآن الكرمي لقوله تعاىلَ ﴿ :وَال يَأْتُونَ َ

َح َس َن تَ ْف ِس ايرا﴾ الفرقان ،آية (.)22
بِ ْ
احلَ ِّق َوأ ْ

ووردت كلمة التأويل  62مرة يف القرآن الكرمي مرتاوحة بني ثالثة ٍ
معان رئيسية:
َّ ِ
ين ِيف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَـيَتَّبِعُو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْتـنَ ِة
 -6احتمال معاني أخرى ﴿ :فَأ ََّما الذ َ
َوابْتِغَاءَ تَأْ ِويلِ ِه َوَما يَـ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إَِّال اللَّهُ﴾ آل عمران (.)02
ِ
ِ
ِ
ِ
اي ِم ْن
يل ُرْؤيَ َ
 -7تعبير الرؤياَ ﴿ :وَرفَ َع أَبَـ َويْه َعلَى الْ َع ْرش َو َخروا لَهُ ُس َّج ًدا َوقَ َال يَا أَبَت َه َذا تَأْو ُ
قَـْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َرِّيب َحقًّا﴾ يوسف (.)600
 -2العدل ،الصدق ،االبتعاد عن الغشَ ﴿ :وأ َْوفُوا الْ َكْيل إِ َذا كِْلتُ ْم َوِزنُوا بِالْ ِق ْسطَ ِ
اس الْ ُم ْستَ ِقي ِم
َ
ِ
َح َس ُن تَأْ ِو ًيال﴾ اإلسراء (.)25
ذَل َ
ك َخْيـٌر َوأ ْ
التأويل هو معرفة احلقائق ،وكلمة التأويل وردت يف املعاجم العربية حتمل عدة معان منها:

-6
-7
-2
-2
-5

الرجوع واملصري.
اللّب أي َخثُر مبعىن راب ،آال اجلسم أي حنف.
التغري :آال ُّ
ُ
اخلشب ُجمرد (جذع خشب كبري).
اآلل:
ُ
ُ
آل اجلبل :أطرافه ونواحيه.
ُ
آل النيب صلى اهلل عليه وسلم وعلى أهله.
اإليتال :اإلصالح وسياسة.

ظاهرة التأويل صاحبت النص الديين يف رحلته التبليغية منذ دعا الرسول عشريته األقربني إىل
اإلميان به ،حيث بدأ الوحي حاول املسلمون تفهم معاريفه واستنباط معانيه والقرآن حيتاج إىل التأويل
ألنه أعجز أساطري الكالم وأعجز أساطري البالغة وأرباب الشعر.

فالتأويل يوصف بأنه ظاهرة لغوية ترتبط باللغة والداللة إال أنه يستعمل كمصطلح يف البيئة
اللغوية ،ال غروة يف هذا فالعلوم اللغوية مل تقم إال خلدمة النص الديين ألهنا مؤسسة على قوانني لغوية
ومل خترج عنها إال لكوهنا تفوقها من مجيع النواحي وتصغر هذه القواعد النص الديين ألنه منوذج يرقى
فوق القاعدة.
انشغل العرب بالنص الديين ملا أحدثه من ضجة فاقت كل اخلطابات األخرى املختلفة ،فغدا
القرآن املعجزة البيانية احملرية ما جعل خمتلف العلماء من احملدثني واملفسرين والفقهاء واألصوليني
واملتكلمني والبيانيني والفالسفة حياولون تأويله وتفهمه إن اقتضت احلاجة.
التأويل
 -6مرتبط باملعاين واجلمل.
-7
-2
-2
-5
-1
-2
-1

التفسير
 -6خاص باأللفاظ واملفردات.

مقصور على القرآن فال نقول تأويل -7
قصيدة أو خطبة.
هو اختيار معىن من املعاين احملتملة مع -2
تقدمي الدليل عليه.
إنه ترجيح أحد املعاين احملتملة املناسبة-2 .
-5
يكون لأللفاظ واجلمل.
يتعلق بالدراية.
-1
متعلق باالستنباط.
يقوم على املعرفة احلذف والتماس -2
-1
الرتابط واالهتمام بالسياق العام

يشرح القرآن وباقي الكتب السماوية
والنصوص والكالم.
بيان معىن لفظ ال حيمل إال معىن
واحداً مع دليل قاطع.
يكون لغريب األلفاظ.
يكون لكالم يتضمن قصة أو سبب
نزول.
يتعلق بالرواية.
مقصور على اإلتباع والسماع.
ال حيتمل االجتهاد أو االستنباط.

إن اجلدل املعريف اليت أسسته املدنية أدى إىل علم ما؟ املاهيات.وعلم كيف؟ كيفيات األشياء.
وعلم أين؟ كميات.
 -6يطلب األول ''علم ما'' ماهيات ألشياء وهو علم له موضوعه املوجود املطلق.
 -7يطلب الثاين الكيفيات يف األشياء وهو العلم الطبيعي موضوعه اجلسم اإلنساين
وباقي جسوم الكائنات اليت حتظى بالتجربة.

 -2يطلب الثالث كميات األشياء وهو العلم الرياضي والفيزيائي موضوعه حبث األبعاد
واملقادير منها استخلص العقل (قانون الفكر األورغانون).
والعقل مبتدع الفلسفة حيتكم للمنطق والربهان ألنه يتجاوز الرأي والظن إىل مقال أكثر
مصداقية وحيدد االتفاق (التأويل).
ما هي أسباب ظهور التأويل؟
 غرابة املعىن عن القيم السائدة من ثقافة وإيديولوجية وفكرية ومعرفية وأدبية... اعتىن التأويل بالنصوص املقدسة التوراة ،اإلجنيل ،الزابور. اعتىن بالنص الشريف (القرآن). إنه (التأويل) اجتهاد بالفكر وارحتال بالعقل لطلب احلق املساير لسياق النص. التأويل هو إعادة اكتشاف ،جتديد للمعارف والدالالت. التأويل هو إخراج للمعاين الدفينة. التأويل سؤال مستمر ال يتوقف.مل يكن الدرس األديب مبعزل بعد نزول القرآن ألنه يعني على تفهم النصوص الدينية وتفسري
وبعث دالالهتا وإحياء معانيها.

التأويل:

ما امتحن اإلسالم مبحنة قط إال وسببها التأويل ،فمحنته إما من املؤولني ،وأما أن يسلط
عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل وخلفوا ظاهرة التنزيل وتعللوا باألباطيل.
أحدث التأويل ضجات وزالزل يف أوساط اجملتمع اإلسالمي وأحدث تشتتاً يف صفوف األمة
اإلسالمية ع ّدد ابن القيّم أخطاره:
 -6ما الذي أراق دماء بين جذمية وقد أسلموا غري التأويل؟
 -7وما الذي أوجب تأخر الصحابة –رضي اهلل عنهم -يوم احلديبية عن موافقة الرسول صلى
اهلل عليه وسلم غري التأويل حىت اشتد غضبه (الرسول) لتأخرهم حىت رجعوا عن ذلك غري
التأويل؟
 -2وما الذي سفك دم أمري املؤمنني عثمان ظلماً وعدواناً ،وأوقع األمة فيما أوقعها فيه حىت
اآلن غري التأويل؟

-2
-5
-1
-2
-1
-1
-60

علي – رضي اهلل عنه -وابنه احلسني غري التأويل؟
وما الذي سفك دم ّ
وما الذي أراق م الزبري وحجر بن عدي سعيد بن جبري وغريهم من سادات األمة غري
التأويل؟
وما الذي أريقت عليه دماء العرب يف فتنة أيب مسلم غري التأويل؟
وما الذي جرد اإلمام أمحد بني العقابني وضرب بالسياط حىت عجت اخلليقة إىل رهبا تعايل
غري التأويل؟
وما الذي قتل اإلمام أمحد بن نصر اخلزاعي وخلد خالفاً من العلماء يف حبوث حىت ماتوا
غري التأويل؟
وما الذي سلط سيوف التتار على دار اإلسالم حىت ُرّد أهلها غري التأويل؟
النص حييل إىل أن التأويل جرمية من أكرب اجلرائم اليت شهدهتا األمة اإلسالمية ما فرق بني
التأويل الديين والتأويل األديب؟

أورد حممد بازي نصاً مفاده :إن التأويل يف تصورنا ليس بضرورة حبثا عن مقاصد املؤلف وال
هو أفعال قرائية متعللة من أية معايري وإمنا ممارسة مشروطة بآليات جيب اعتمادها ،وقد حصرناها يف
ما يقدمه النص من أدلة لغوية أو حنوية أو بالغية أو غريها.
ال مراء أن التأويل القراءة ،الفهم وجوه متعددة لعملية واحدة يستعدي كل منها اآلخر ،وميهد
السابق منها الالحق.

