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ب

إهذاء
ألًه لن َجذ فٍ وطٌه هالرا
طبس إلً بالد الغشبت
وهٌبك شعش ألول هشة  ،هٌز قشوى  ،أًه إًسبى
فبًٌ بُتبً واتخز صوجبً وأًجب ولذاً ،
فكبى الىطي .

إلً الىطي الزٌ سشق هٌب
ولن َبق هٌه سىي
ركشَبث
وبعض الخشائب
وأم تعُذ
أسبطُش آببئهب للىلُذ .


ت

شكر وتقدير
" لوال أف الكالـ يعاد لنفد "

أمير المؤمنيف (ع)

سيدعي الباحث  ،أي باحث  ،أنو ىو الذي كتب الرسالة أو األطروحة ؟
ىؿ َ
توا مف بطف األرض  ،مف دوف أف يديف ألحد ،
نعـ  ،قد يفعؿ ذلؾ  ،فما أسيؿ االدعاء  ،وكأنو خرج ّ
ولكف مثؿ ىكذا رسالة لف تقوؿ شيئا  ،ألف اهلل ( سبحانو وتعالى ) ىو الذي  " :أخرجكـ مف بطوف أمياتكـ ال
تعمموف شيئا  ،وجعؿ لكـ السمع واألبصار واألفئدة " .
لي ذا فإف الباحث يشكر اهلل أوال ويحمد فضمو وآالءه  ،ألنو  ،سبحانو  ،أعطاه أسباب العمـ مف سمع وبصر
 ،وأعطاه قمباً يعي بو ما يأتي عف طريؽ تمؾ األسباب  ،وأعطاه فيما وعمما ويقينا بو وبرسولو وبأف الديف ىو

اإلسالـ  ،وأعطاه فماً يتكمـ بو َوُي َعبِّر  ،وأنفاً يشـ بو كمماتو ويميزىا  ،ولمساً يتحسس بو األثر  ،أثر الكممات
وىي تترؾ ندوبيا عمى وجوه المحيطيف و( المحيطات )  .فالحمد هلل أوال وآخ اًر ..
وبعد  ،فإذا كاف اإلنساف ال يعمـ شيئا  ،وعقمو صفحة بيضاء  ،فالبد أف يأخذ العمـ ممف شممو برعايتو مف

ٍ
بحناف
أب وأـ واخواف وأصدقاء وجيراف ومعمـ ومدرس وأستاذ  ،ىؤالء الذيف سيعطونو حياة وكممات مصحوبات
وعذوبة وتجر ٍ
ٍ
ٍ
يكمؿ ما بدأوه  ،وما عميو بعد أف امتمؾ الكممات وتصاريفيا سوى أف يعيد
بة وتَطَمُّ ٍع ألف
ودؼء
َ
ترتيبيا  ،ويضفي عمييا شيئا مف ذاتو المعجونة بحبيـ  ،فيكتب قصيدتو الغزلية ىياماً بيـ  .ىذا إذا أمسؾ

المعنى  ،ولـ تكف عبارتو ضيقة بسبب مف امتنانو الكبير الذي ال تحده الكممات :

أشكر أساتذتي في كمية التربية قسـ المغة العربية  :الدكتور المرحوـ حسف شمسي  ،الدكتور حسيف عبود ،
الدكتور سامي جبار  ،الدكتور سالـ يعقوب  ،الدكتور فالح حمد أحمد  ،الدكتورة نضاؿ إبراىيـ  ،الدكتور صداـ

فيد  ،الدكتور عالء حسيف عودة  ،الدكتور تحسيف لكيـ  ..أولئؾ الذيف لـ نشعر مع أغمبيـ بأننا تالمذة  ،بقدر
ما كنا أساتذة يشار لنا بالبناف  ،نظ ار ألنيـ زرعوا فينا ذلؾ بطريقة تعامميـ  ،وألنيـ لـ يكونوا ُي ْمموف عمينا  ،ألننا
مف وجية نظرىـ تجاوزنا اإلمالء والتقميد إلى االجتياد واإلبداع .
ومف قب ُؿ  ،أشكر أساتذتي في جامعة البصرة  ،كمية اآلداب  ،قسـ المغة العربية  ،عرفانا بالجميؿ  ،وألنيـ
رعوا البذرة وسقوىا مف ماء أعينيـ  :الدكتور المرحوـ عدناف عبيد العمي  ،الدكتور فاخر جبر مطر  ،الدكتور
محمد جواد الموسوي  ،الدكتور شجاع مسمـ العاني  ،الدكتور المرحوـ أحمد النجدي  ،الدكتور خميؿ العطية ،

الدكتور مصطفى جياووؾ  ،الدكتور مقداد عبد الرضا  ،الدكتور عبد السالـ الشاذلي  ،الدكتور خالد لفتو باقر ،

الدكتور جميور  ،الدكتور قاسـ البريسـ  ،الدكتورة رضية شرىاف المرجاف .. ،
أشكر الدكتور عباس عودة شنيور ( كمية التربية األساسية جامعة ميساف ) الذي كنت  ،وما زلت  ،أعد
البحث ال يكوف بحثاً  ،إال عندما يمر بيف يديو  ،ألنو حينئذ وحسب يستحؽ أف يكوف بحثا  ،بغض النظر عف
النتائج  ،وىي قضية متعمقة بي وبشعوري إزاء ىذا المربي الكبير  ،وليس عمى اآلخريف أف يصدقوىا ..

أشكر أخي األكبر وعضدي الدكتور كاظـ حسف ىذيمي ( األستاذ في كمية الزراعة جامعة البصرة ) الذي
يتحسس الكممات واألسموب الذي تُصاغ بو  ،بطريقة قد ال َي ِح ُس بيا سواه  ،والذي بِ ُّ
ت يوما عنده  -بعد عناء
المفاتشة إلى ساعة متأخرة  -فإذا بي أرى حمما  ،سأرويو الحقا  ،لو عالقة بالتأويؿ والركض وراءه .


ث

أشكر أخواني وأصدقائي في رابطة حوار الثقافية  :صادؽ ناصر الصكر  ،عامر كاظـ الدفاعي  ،ماجد
كاووش  ،عمي حسيف فرج  ،غانـ حميد عبودي  ،موحاف ماىي  ،عمي جاسب  ،ماجد عبد اليمة  ،فاضؿ
مطشر  ،عمي فنجاف  ،ناجي سوادي  ،مصطفى حسف  ،الذيف أعدىـ مشاركيف فاعميف في كتابة ىذا البحث

ألف فقراتو مرت عمييـ  ،بؿ ىـ مروا عمييا وناقشوىا  ،فاقترحوا وأضافوا وحذفوا وبدلوا  ،وال بد أف استثني األوؿ

منيـ  ،ألف نظرتو تكاد تخترؽ البحث والباحث لتعيد ليما االتزاف والوقار  ،بعد أف يكوف الباحث قد تجاوز
حدوده وامكاناتو بالرغـ مف أنو يكتب عف الحدود واإلمكانات .
أشكر صديقي حسف حطاب الزبيدي الذي كاف عندما يستمع لممعنى الذي أركض وراءه يبتسـ  ،وعندما
يبتسـ حسف حطاب أشعر بأنني كتبت شيئا يستحؽ  ..أشكر صديقي سالـ عبد الواحد جبارة  ،الذي كاف يختمؼ
معي في بعض مفردات البحث  ،ويمح عمى ضرورة أف نتفؽ  ،وألح مف جانبي عمى ضرورة أف نختمؼ  ..أشكر

صديقي الدكتور عبد اليادي جاسـ الطعاف الذي يجيد القراءة واالستماع  ،وال يعطيؾ سوى القميؿ مف األفكار ،

ألنو ال يريد أف يفرض نفسو عميؾ  ،مع الكثير مف أخطاء بحثؾ النحوية واألسموبية  ..أشكر صديقي فالح
داخؿ الزبيدي الذي ال يجيد قراءة البحوث  ،ولكنو يجيد فف الحياة  ،فتشعر معو بأف الحياة يمكف أف تكوف
أجمؿ مما تبدو عميو  ،وأف المرء يمكف أف يضحؾ  ،أحيانا  ،بالرغـ مف كؿ شيء .
وثمة أصدقاء ينتموف إلى عوالـ الطفولة والشباب والشيخوخة لـ أستطع نسيانيـ  ،وربما كنت أكتب بوحي

منيـ  ،ألف وجوىيـ كانت تتراءى لي وتحيط بي  :ستار ذرب النوري  ،عبد العالي محيسف  ،سالـ محسف ،

سعد عبد الرزاؽ  ،وليد عبد األمير  ،أحمد جودة  ،عباس جمعة  ،قاسـ محمد ذكور  ،جاسـ أربيؿ  ،سعدوف
رسف  ،سعد عزيز  ،محمد البطاط  ،كاظـ العبادي  ، ،محمد لفتة  ،غافؿ شاتي  ،ماجد عطية  ،ىادي ىالؿ ،
عزيز عبد جرمد  ،قاسـ صغير  ،ضياء عمي  ،عمي حامد  ،حسيف سفيح  ،سيد رشيد  ،بخشاف  ،نوخشو  ،از ار
 ،كردستاف  ،نرميف  ،فردوس  ،عروبة  ،سممى  ،ىيمة  ..مع االعتذار لضيؽ المقاـ .
أبي الحاج حسف الذي رحؿ ولـ يترؾ عمما  ،ولكنو ترؾ صدقة جارية أوالدا صالحيف ومأل األرض بأربع

عشرة نسمة يدعوف لو ويثقموف األرض بػ (ال إلو إال اهلل) أحسف تربيتيـ وكسر ظيره ألجؿ مصاريفيـ  ،أمي
عمي  ،طواؿ مدة البحث  ،فقد كنت بينيـ ولـ أكف  ،قريبا منيـ
أخواني أخواتي زوجتي وأوالدي الذي صبروا َّ
وبعيدا عنيـ في آف  ،ذلؾ أف البحث يأخذ المرء مف أمو وأبيو وصاحبتو وأخيو  ،أشكر صبرىـ ودعاءىـ وحسف

تربيتيـ  ،وأساؿ اهلل أف يجعمني وفياً لتراب أقداميـ  ،إنو نعـ المولى ونعـ المجيب .
والشكر موصوؿ ألولئؾ الذيف أعطوا البحث دفعة  ،لـ يكف ليندفع لوالىـ  :محمد الصدر  ،محمد باقر
الصدر  ،محمد حسيف فضؿ اهلل  ،مطاع صفدي  ،أمبرتو أيكو  ،سعيد بنكراد  ،عمي حرب  ،منذر عياشي ..

وألولئؾ الذيف أعاقوني عف إكماؿ دراستي  ،حتى خط الشيب لحيتي  ،وأكممت شيئا مف عدتي وزادي  ،إذ ال بد
لمباحث مف ٍ
عدة وزاد يتقوى بيا عمى خوض ذلؾ البحر المجي الذي يسمونو البحث العممي .
وبعد  ،فيؿ أنا الذي كتبت ىذا البحث ؟ أترؾ لكـ تقدير ذلؾ  ،وأسألكـ الدعاء  ...الباحث ٕٕ٘ٔٓٔ/ٖ/


ج

توصية المشرف
أشيد أف إعداد ىذه الرسالة الموسومة ( إمكانات التأويل وحدوده  ،قراءة تحميمية
نقدية  ..منة المنان لمحمد الصدر اختيا ار ) لمطالب ( عمي حسن هذيمي )  ،قد
جرى تحت إشرافي في كمية التربية  -قسـ المغة العربية  -جامعة البصرة  .وىي
جزء مف متطمبات الحصوؿ عمى شيادة الماجستير  ،في المغة العربية وآدابيا .

التوقيع
المشرؼ  :أ  .د  .سوادي فرج مكمؼ
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املقدمه

المقدمة  ........................................................................................إمكانات التأويل وحدوده

المقدمة
محمد ِ
ٍ
ِّ
أذىب اهللُ عنيم
وآلو الطيبين الذين
وصل الميم عمى
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،
َ
الرجس وطيَّرىم تطيي ار  ،وسمِّ ْم تسميما كثي ار  ،وعمى أصحابو الذين لم يبدلوا من بعده خاصة ،
َ

ِّ
وصل الميم عمى كل من سار عمى
فكانوا كالنجوم  ،ييتدي بيم الضال  ،ويستيقن الميتدي .

ويسر لي
ىدي محمد ( ص وآلو) ودينو وسيرتو وخمقو إلى يوم الدين  .رب اشرْح لي صدري
ْ

اجعل لي وزي اًر من أىمي  ..أشدد بو أزري وأشركو في
احمل عقدةً من لساني يفقيوا قولي و ْ
أمري و ْ

أمري كي نسبحك كثي ار ونذكرك كثي ار إنك كنت بنا بصي ار .

وبعد  ،فيل يمكن أن تبدأ مقدمة – وىي مقدمة بحث عممي أكاديمي  -بحمم أو رؤيا ؟!

يزعم الباحث أن األكاديمية  ،وان كانت تنحو نحو االنضباط والصرامة والتوثيق والدقة
والموضوعية  ..إال أنيا يمكن أن تترك فسحةً أو ىامشاً لمفنطازي واليوتوبي والالمعقول  ،ألنو
شكل من أشكال الوجود الذي سييرب إليو المرء عندما تضيق عميو ( ثيابو ) التي اشتراىا من

المحيطين أو استجداىا منيم  ..فقد رأى الباحث  ،فيما يرى النائم  -وىو الميموم بكتابة بحثو
والتفكير بو ليالً ونيا اًر وس اًر واعالناً  -رأى كمبا يركض وراءه يريد أن يأخذ منو شيئا ما ،
فاستيقظ مرعوبا  ،وبعد أن ساد اليدوء أخذ يستذكر األحداث  ،وكان أخوه إلى جنبو ييدأ من

روعو  ،أو يستفسر َع َّما حدث  :فإذا ىو أي الباحث يركض  ،في الحمم  ،وراء المعنى  .نعم ،
كان يركض وراء المعنى  ،وثمة كمب يريد أن يأخذه منو  ،وربما أمسك بو  ،وربما ىو حمم ألن
اإلمساك بالمعنى  ،سواء من الكمب أم الباحث  ،ضرب من الخيال واألوىام واألحالم ..

ىذه ىي إشكالية ىذا البحث بكل بساطة وبكل تعقيد أيضاً  ،فأنت تركض وراء المعنى ،

وأنت تبحث في ركام التأويالت عن معنى  ،وأنت تبحث عن معنى واحد  ،واحد ال غير  ،لكي
تَ ِس ْي َر حياتُك بسالم وأمان وطمأنينة  ،ولكن ىذا المعنى قد يقمب حياتك المسالمة إلى جحيم ،
السيما أن ثمة آخرين يشاركونك الوجود  ،ولكل واحد منيم معناه  ،فتضطر حينئذ لمبحث عن
معنى آخر قد يحقق نوعا من التوافق  ،لتستعيد بو شيئا من السالم الذي ستفتقده كمما أمسكت

بشيء ما  .وبناء عميو  ،فأين ىي الحقيقة  ،أفي المعنى الواحد أم المعاني المتعددة ؟

ىل َّ
سيدعي الباحث أن ىذه اإلشكالية  ،التي بدأت منذ حادثة اإلغواء  ،حسنة الصيت ،

ىي السبب في اختياره ىذا الموضوع  ،نعم  ،قد يكون ذلك ىو السبب  ،ولكنو غير متأكد من
ذلك  ،فقد قيل لو  :وأنت تكتب المقدمة  ،البد أن تبدأ من ىنا  ،من سبب اختيارك الموضوع ،
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ثم تنتقل إلى أىمية الموضوع  .والشك أن التأويل موضوع ميم  .ميم جداً  ،ال ألنو أصبح لحمة
ىذا البحث وسداه  ،بل ألنو سبب كل المشكالت التي تواجو البشرية  ،بحسب تصريح أحدىم ،

وسبب كل ذلك الخالف واالختالف الذي قد يؤدي إلى ما ال تحمد عقباه  ،وكذلك ىو سبب

امتياز األفراد عن بعضيم  ،فالقدرة عمى الغوص تتفاوت من شخص إلى آخر  ،ولعل سر

الوجود وحكمة الحياة المذين يجريان عمى لسان بعض المفكرين والفالسفة والعارفين ىو بسبب من
امتالكيم تمك القدرة عمى استبطان األشياء واستنطاقيا  ،ذلك أن الحياة من دون تأويل تبدو

سطحية وجافة ومتيبسة ومتكمسة وذات وجو واحد  ،الكل يراىا وينظر إلييا بالعين نفسيا .

ق عينين ومن خرج من بطن أمو من دون عيون  ،وألن ىذا األخير يمتمك
يستوي في ذلك من ُرِز َ
قمبا يتحسس بو األشياء  ،فقد كان التأويل  ،ذلك العالم الجميل والعميق  ،ىو الذي سيجمعو
بأصحاب العيون  ،أو ىو الوسيمة التي يتواصل بيا مع ىذا العالم .

واذا كانت القموب ىي التي تعمى وىي التي تبصر  ،فإننا سنكون إزاء نوعين منيا  ،بعدما
أضاء الصبح لذي عينين  ،والقضية عائدة لك  ،أييا اإلنسان  ،أما اهلل فسيعطيك من جنس ما

تختار لنفسك  ،وىذه إشكالية أخرى من إشكاليات ىذا البحث الذي يتحدث عن اإلمكانات

والحدود  .اإلمكانات عندما تنفتح إلى ماال نياية فيضيع المعنى  ،أو عندما تضع لنفسيا حدوداً
 ،فيستعيد المعنى وجوده  ،وثمة فرق بين أن تمسك بالمعنى وال تدعيو  ،وبين أن ال تمسك

بشيء وتدعيو ! ىذه ىي إشكالية القراءة  ،ومن ىنا ضرورة تحميميا وتفسيرىا وتأويميا ونقدىا
واعادة النظر فييا .
إن حياة الفكر في نقده وتحميمو وتفسيره وتعميمو وتفكيكو وتخميسو وتشطيره  .والنقد عندما
يأخذ طابعاً منيجياً وتوظف إمكاناتو في قراءة النص  ،فيو ال يعني النيل من النص أو تصفية
مارس أحياناً بيذه الطريقة القمعية  ،بقدر ما ىو وسيمة الكتناه
حساب مع المؤلف  ،وان كان قد ُي َ

وكشف لمرجعياتو ،
رسم ألشكالو ،
ٌ
وسبر ألغواره ٌ ،
النص ٌ ،
وفيم لمعانيو  ،و ٌ
وحفر في أعماقو ٌ ،
وتصنيف التجاىاتو بشرط أن يكون من تمك النصوص التي يجد القارئ نفسو فييا  ،يمكنو فيميا

والتواصل معيا  ،ال سيما أن النص المعاصر  ،بدا أعجمياً وغامضاً كأنو طالسم ال يجيد حل
التالعب بالنص والمغة  ،أما ما وراءىما من معان
ىمو
شفرتيا سوى السحرة والمشعوذين  ،إذ أن َّ
ُ
وقيم وأخالق ورؤية وفمسفة  ،فال تستحق النظر  ،ألن الحياة ال معنى ليا  ،من وجية النظر تمك

؟
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من ىنا  ،كان العنوان الفرعي ليذه القراءة  ،عنوانا تحميميا نقديا سواء لنظرية التأويل
المعاصرة  ،أو لممارستيا كما تجمت في كتاب منة المنان في الدفاع عن القرآن لمحمد الصدر ،
ِّم البحث  ،بعد التمهيد لنظرية التأويل وتاريخيا ودائرتيا وامكاناتيا وحدودىا وكونيا
ليذا قُس َ
ِّم عمى بابين  :اشتغل الباب األول عمى إمكانات التأويل وحدوده
نظريةً في القراءة أو فناً ليا  ،قُس َ
بصورة عامة  ،واشتغل الباب الثاني عمى إمكانات التأويل وحدوده في كتاب منة المنان تحديداً ،
بوصفو أنموذجا لمتعدد الداللي الذي ينطمق من رؤية ( إيديولوجية ) تقول بالتعدد  ،ولكنيا تضع
لو حدوداً .
وقسم كل باب إلى ثالثة فصول  ،مع عنوانات داخمية في كل فصل  ،قاده إلييا تسمسل
األفكار  ،من دون أن يفرض عنوانا ما  ،بقصدية مفروضة عمى البحث من الخارج  ،بتعبير
أوضح  :فإن كل عنوان داخمي  ،وان كان يتحدث عن إشكالية ما  ،تفرضيا طبيعة البحث  ،إال
أن الباحث عمل عمى ربط ذلك العنوان بالعنوان السابق لو  ،وكأن البحث عبارة عن كممة واحدة
وفي الوقت عينو ىي تتفرع في االتجاىات التي تقود ليا وحدة الموضوع  ،وضرورة التسمسل
الذي يفترضو الباحث في كل بحث سواء أكان أكاديمياً أم غير أكاديمي  ،منطمقا في ذلك من
رؤية أسس ليا محمد باقر الصدر  ،في كل آثاره  ،وتجمت في كتابو الكبير والخطير المدرسة
أي كان  ،ولعمو ،
اء مبعثرةً ىنا وىناك  ،يستطيعيا ٌّ
القرآنية  ،الذي كان بحق كممةً واحدةً  ،ال أجز َ
أي الباحث  ،أخذ ذلك األسموب من أمير البالغة والبيان عمي بن أبي طالب (ع) فعندما تتصفح

نيج البالغة ترى أن ال ّش ّراح يضعون عنوانات داخمية لخطب أمير المؤمنين التي تتحدث عن
موضوع واحد ذي شعب  .إذن ففمسفة العنوان الداخمي في ىذا البحث تحمل مسوغاتيا التي

يذىب فييا الباحث إلى أن ىذه الفقرة تتحدث عن ىذا الموضوع  ،وفي الوقت عينو فنحن ال
نستطيع أن نفصل ىذه الفقرة عن التي سبقتيا  ،بسبب من ضرورات الموضوعية التي يجب أن
تأخذ برقاب المباحث والفقرات والعنوانات  ،وتُجيِّرىا لصالح ذلك التوحد الذي يبدأ من نقطة ما ،
مر عمى تفاصيميا ومفرداتيا  ،وىو بيذه
وينتيي إلى تمك النقطة عينيا  ،بعد أن يكون قد َّ
يدعي أن البحث عبارة عن جزئيات البد من خيط واصل بينيا  ،ويفترض في ىذا الخيط
الطريقة ّ
أن يكون متيناً  ،لئال تتبعثر األجزاء  ،وىو يحفظ قول أمير المؤمنين (ع)  :خير الكالم ما زانه
حسن النظام وفهمه الخاص والعام .
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واذا كان البحث  ،يكمن في التفاصيل  ،فمنتبعو في تفاصيمو :
تناول البحث  ،في الفصل األول من الباب األول  ،التأويل لغة واصطالحا  ،والتحوالت
َّم التأويل إلى قسمين  :تأويل أفقي وآخر
التي مر بيا  ،وعالقتو بالمعنى  ،ومنطقة اشتغالو  .وقَس َ
عمودي  ،وأنيى فصمو بالمقارنة بين إمكانات االثنين  ،والمصداق الذي يمتقيان فيو .
كان الفصل الثاني حديثا عن إمكانات التأويل  ،ومحاولة تأصيل ىذا المفيوم ومتابعتو لغةً
واصطالحاً  .وطبيعة عالقتو بالتأويل  ،ومنطق النص  ،والقراءة المغمقة والقراءة المفتوحة  ،وألن
النص إمكان تأويمي  ،كان البد من الرجوع إلى البداية  ،وىي ما معنى أن يكون النص إمكاناً
تأويمياً  ،واذا كان ىو كذلك  ،فيل ثمة حدود ليذا اإلمكان .
وعرف بالحد لغة واصطالحا وضفافاً  ،ثم
لذا فقد تناول الفصل الثالث حدود التأويل ّ ،

تحدث عن منطق القراءة الذي قد يسير بطريقة أرسطو  ،أو بطريقة ىيجل  ،وضرب أمثمة عمى

ذلك السير  ،وما يترتب عمى ذلك من ضرورة تحديد المفاىيم  ،والصراع الناتج عن عدم التحديد
ص َل قضيةَ موت المؤلف والقارئ وحياتيما كذلك .
ىذا  ،ثم فَ ّ
تناول الفصل األول من الباب الثاني دائرة التأويل اإلسالمية حدودىا وامكاناتيا  ،ثوابتيا
المؤول  ،وتحدث عن تنزيل النص القرآني
ومتغيراتيا  ،ثم انتقل إلى الشروط الواجب توفرىا في
ِّ
وتأويمو  ،ثم انتقل إلى مفيوم األطروحة  ،ومنيج الالتفريط  ،ودور القارئ  ،من وجية نظر
الصدر  ،وعبارات الصدر واشاراتو  ،إي سطوحو وأعماقو .
كان الفصل الثاني من الباب الثاني مقاربة بين أسموب الصدر واليرمنيوطيقا المعاصرة
التي تقول بالتعدد الداللي المفتوح والالنيائي لمنصوص  ،وكان السؤال بوصفو إشكاال فمسفيا
وطريقة لمحوار مع اآلخر ىو المدخل لذلك الفصل  ،ومنو تمت المقاربة بين مقوالت اليرمنيوطيقا
المعاصرة  ،ومقوالت النظرية اإلسالمية من خالل أحد ممثمييا .
أما الفصل األخير  ،الفصل الثالث من الباب الثاني  ،فقد تناول آليات الصدر في قراءة
النص  ،وىي آليات كان الصدر قد أشار إلى بعضيا  ،وكشف البحث عن الباقي  ،وحصرىا
في سبع آليات  ،ىي  :السؤال بوصفو إشكاالً  ،الحوار واالنفتاح عمى اآلخر  ،الشك وعدم
التسميم  ،عصر النص  ،السياق  ،القراءات القرآنية  ،وأخي اًر االحتمال أو األطروحة .
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أما المصادر التي اعتمدىا البحث فقد توزعت بين كتب التأويل سواء بنسختيا الغربية أو
بنسختيا العربية اإلسالمية  ،وكتب النقد وتحميل النص  ،وكتب الفمسفة  ،وكتب التصوف ،
وكتب البالغة وعموم القرآن  ،وكتب الحديث  ،وبعض التفاسير والمعاجم  ..واذا كانت المصادر
ا لسابقة تعمق أطروحة البحث وتسد نواقصو  ،وتسند متبنياتو عندما يجد الباحث فييا ما يؤيد
أطروحتو أو أطروحة سواه  ،فإن المصدر الرئيس الذي انصبت عميو القراءة ىو كتاب منة
المنان في الدفاع عن القرآن لمسيد محمد محمد صادق الصدر .
يتكون ىذا الكتاب من مقدمة ومتن  :مقدمة شرح فييا الصدر منيجو في الكتاب وآلياتو
في فيم النص  ،أما ما تبقى من الكتاب  ،وىو الجزء األكبر  ،فيعد تطبيقاً لتمك اآلليات عمى
انتياء بسورة العمق  .واذا كانت منيجيات قراءة النص
سور القرآن الكريم  ،بدءاً من سورة الناس و ً
القرآني تتوزع بين الموضوعية والتجزيئية  ،فإن كتاب منة المنان ينتمي إلى المنيجية التجزيئية ،
ولكنيا منيجية مصحوبة برؤية كمية ترى أن في النص القرآني إمكانات لم يكشف عنيا بعد ،
والبد من تغيير منيجية القراءة لموصول إلى تمك اإلمكانات .
أما لماذا التركيز عمى كتاب منة المنان اختيا اًر  ،فألن الصدر وان استخدم أسموب
االحتمال وتعدد القراءات في اغمب كتبو  ،كموسوعة اإلمام الميدي  ،وأضواء عمى ثورة اإلمام
الحسين  ،وفقو األخالق  ،وما وراء الفقو  ،إال انو لم ُي َنظِّر لطريقتو في قراءة النص بيذا الشكل
التفصيمي إال في مقدمة كتاب منة المنان  ،الذي سيكون متنو تطبيقا لتمك الطريقة وذلك الفيم ،
وال يعني ذلك انو كتب مقدمتو تحت عنوان " نظرية التأويل"  ،بقدر ما يعني إن تفاصيل تمك
النظرية ومفرداتيا من ٍ
قصد لممؤلف  ،ومعنى لمنص  ،وقارئ من ورائو  ،وأطروحات الكتشافو ،
وآليات لفيمو من سؤال وحوار ومشاركة وسياق وقراءات  ..قد ُوجدت في تمك المقدمة  ،وكان
المتن ىو الساحة التي تُختََبر بيا تمك اآلليات .
واذا كان البد من الحديث عن صعوبات واجيت الباحث  ،وىو يخوض غمار ىذا البحث
 ،فيي صعوبات قد تنحصر في المصادر  ،أو لغة النص الذي يعالجو البحث  ،أو الدراسات
التي تناولتو  ،أو عدم إجادة الباحث استخدام االنترنت  ،بعد أن أصبح االنترنت من وسائل
الباحث الميمة التي ال يمكن االستغناء عنيا  .أما المصادر فمتوفرة بكثرة قل نظيرىا  ،ال سيما
أن التأويل ليس ىو بالموضوع الجديد  ،فإذا كانت المناىج االنطباعية والتاريخية واالجتماعية
6
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والنفسية والتكاممية والبنيوية والتفكيكية تتسيَّد المشيد النقدي في القرن المنصرم إلى التسعينيات
منو عمى التوالي  ،فإن التأويل قد صاحب كل ىذه المناىج  ،ثم انتيى إليو المشيد أخي اًر ،
فأصبح موضوع الساعة .
من ىنا  ،فإن البحث لم ِ
يعان مشكمة المصادر  ،وكذلك َّ
فإن لغة الصدر  ،كانت لغة
واضحة بالنسبة لو  ،مع شيء من الغموض ىنا وىناك استطاع البحث أن يفكك معمياتو  .واذا
كان ثمة صعوبة  ،فيي عدم وجود دراسات تتناول الجوانب التأويمية في الفكر الصدري  ،إذا
استثنينا رسالة الباحث عمي جاسب الخ ازعي الموسومة ( قراءة النص القرآني عند السيد الشييد
محمد الصدر ) تمك الرسالة التي تدل عمى جيد ريادي كبير قام بو الباحث بتتبع طريقة الصدر
آخر  ،خاصة
في قراءة النص  ،وان كان بحث اإلمكانات والحدود  ،ىذا  ،قد اختط لنفسو طريقاً َ
أن منيجية الخزاعي بحاجة إلى إعادة نظر  .أما نص وليد الولياني المعنون ( دراسة في المنيج

الال تفريطي  :مداخل معرفية لقراءة كتاب منة المنان ) فيو نص انطباعي أكثر منو دراسة
ٍ
محتف بمغتو  ،ال يصل بك إلى نتيجة  ،ألنو ال يسير
موضوعية  ،ىو نص ممتف عمى نفسو ،
بالدراسة أفقيا وال عموديا  ،بل يراوح في مكانو بمغة توىم من لم يطمع عمى المنة بأنو يتحدث
عنيا  ،فيو لم يستشيد بمثال واحد عمى األقل ليثبت بو مدعياتو  ،والسبب أن األمثمة لن تسعفو
 ،ألنو كان يحمق فوق النص وال يسير فيو .
إن جل الدراسات التي تناولت الفكر الصدري في جوانبو المغوية واألصولية والفقيية
والفكرية والحركية  ،بل حتى الدراسات التي تناولت الجانب القرآني  ،كانت دراسات وصفية أكثر
منيا نقدية أو تأويمية بالمعنى المفيومي واالصطالحي لكممة نقد أو تأويل  .وبين يدي الباحث
مجموعة من الدراسات التي قد تؤيد ما ذىب إليو  ،منيا  :رسالة ( البحث القرآني عند السيد
محمد الصدر ) لمباحث سالم شبيب بدوي  ،وأطروحة ( البحث الداللي عند السيد محمد محمد
صادق الصدر ) لمدكتور رحيم كريم الشريفي  ،وكتاب ( تعدد االحتماالت النحوية وأثرىا الداللي
في كتاب منة المنان ) لمدكتور عبد الكاظم محسن الياسري  ،فضال عن البحوث التي نشرت في
الكتب المشتركة التي ألفت حول الصدر  .فيي كتب وبحوث  ،بالرغم من الجيد الكبير المبذول
فييا والذي يدل عمى حصافة ورؤية تستطيع أن تكون نافذة  ،إال إنيا لم تمارس قراءة حفرية
لمقوالت الصدر  ،ىي دراسات ال تبحث عن المختمف  ،وان وجدتو غضت الطرف عنو
7
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العتبارات تخص المفكر موضوع الدرس  ،وقد تخص الباحث عندما يكون من أولئك الذين
يبحثون عن السالمة وكفى اهلل المؤمنين شر القتال  .وىي مشكمة تكاد تتكرر مع كل مفكر كبير
 ،ليذا فبدال من أن يكون أولئك المفكرون الكبار سببا في تحريك الفكر  ،نجد أنيم يتحولون إلى
عائق  ،كما ىو الحال مع أرسطو ومحمد باقر الصدر مثال  ،والسبب بالتأكيد ليس فييم  ،بل
في من يأتي بعدىم من قُّراء ودارسين يظنون أن الفكر قد توقف ىنا  ،وال بد من اجت ارره !!
ولعل مفيوم النقد سيكون كبي ار عمى الباحث  ،السيما وىو في ذىن العوام  ،ذو معنى
سمبي  ،ىو االنتقاص من الكاتب أو النيل منو أو التقميل من شأن النص اإلبداعي  .وألجل إزالة
التباس القصد  ،فإن النقد في حقيقتو " نظرة أو موقف كمي متكامل يبدأ بالتذوق  ,أي القدرة
عمى التمييز  ,وي ْع ُبر منه إلى التفسير والتحميل والتعميل ومن ثم التقييم  ،وبتعبير أكثر إشراقاً
وجماالً  ،فان النقد بناء  :بناء لمنص ولممؤلف ولمقارئ ولمحياة  ،إن الحياة من دون نقد مزحة

ثقيمة ال تثير غبا اًر وال تحرك ساكناً  ،وبالنتيجة فإنيا فقدت أىم ميزة ليا  ،ألنيا تركت النصوص
 بالمعنى الثقافي لمكممة  -تعبث بيا  ،دون رادع من رقيب  .والنقد سيكون ىو الرقيب الذييضع حداً لفوضوية النص  ،وعري الموحة  ،وشبق السينما  ،وعبث الدراما  ،والحاد الفمسفة  ،وال
معنى الحياة  ..وكفى بذلك فخ اًر .
وبعذ فال ٌسع الباحث إال أن ٌخقذم بالشكش الجزٌل واالمخىان الزي ال حسعً العباسة إلى أسخاري
المششف األسخار الذكخىس سوادي فزج مكلف  ،الزي حششف الباحث بأن ٌكىن أحذ طالبً
ومشٌذًٌ  ،والزي أعطى للبحث الكثٍش مه وقخً وجهذي وإمكاواحً الخً الخزمج حذود البحث
العلمً األ كادٌمً ال سٍما أن الباحث جذٌذ على أجىاء االوضباط والصشامت والذقت والمىضىعٍت
 ،ولكه مه دون أن ٌفشط بقابلٍاث الباحث وشخصٍخً الخً أساد لها أن حكىن ..
َربّىا ال ت ْ
ُؤاخذوا إنْ وَسيىا أو أخطأوا َ ،ربّىا وال ت َْح ِم ْل عليىا إصزاً كما حملته على الذيهَ مهْ
ص ْزوا على
قَ ْبلِىا َربّىا وال ت َُح ّم ْلىا َما ال طاقَةَ لىا بِه واعفُ عىّا وا ْغفِ ْز لىا ْ
وار َح ْمىا أ ْوتَ َموالوا فا ْو ُ
رب العالميه .
أن الحم ُد هللِ ِّ
القَ ْو ِم الكافزيه  .وآخ ُز دعواوا ِ
الباحث
2112/4/1
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التمكيد
نظرية التأويل ( الكرمنيوطيقا )
أسئلة النظرية 
الفيم
الفيوم األخرى  ,الن ىذا
يكاد يغطي
فيم متداو ٌل
ٌ
ومألوف لبعض المقوالت  , ُ
ثمة ٌ
َ
َ
ِ
تكاد تييمن عمىالقر ِ
جرىتداولُو وتكراره واجتراره بطر ٍ
المحتممة أوربمامجرد
اءات األخرى
يقة ُ
ُ
ُ
ُُ
ُُ
ٍ
التفكيربقر ٍ
المعمومأن التكرار المستمر ٍ
لفيم "ما"سيعم ُلعمىتكر ِ
ِ
َّ
يس
محتممة أخرى.ومن
اءة
َ
َ

ِ
ذلك ِ
ِ
منغير
يمارس
الفيم وىيمنتِ ِو ,و
ىناسوفتكتسب بعداً قمعياً
استبعاد ماعداه.والييمنةُ
 َ
ُ
ُ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
منافس,منوجية
اإللغائي,ليحيل 
ليسثمةَ
َ
الو َ
ٌ
دورهُ
جودإلىقراءةمركزيةواحدة,ألنوُ َ
شعور َ
ي ْق َمعَ .واليعني
المنافس ,أيالقراءةُ التيليار
ذلك
ذاو ِج َد َ
أيآخر,فيجب ْ
أن ُ
ُ
ُ
نظرىا,وا ُ

ِ
بالمنافس القراءةَالضد ,بالمعنىالييجميلمكممة فحسب( )1 ,بلالصيرورةالمتأتيةمن
حث 
البا ُ

صراع القراءات والمنتجة لقراءة ثالثة  ,ذلك أن النص قد ينفتح عمى مجموعة من القراءات
والنصوصألسبابكامنةفيو ,وربماأسبابكامنةفيالقارئعندمايكونقارئاً ثرياً  وذاثقافة
أعمقمنالنصموضوعالدرس .

)الذييبحث عنالمزيد,
افي
وىنامكمن اإلبداع 

َ
ُ
,فاليرمنيوطيقاىيذلك  ُ
ُ
الكائن (الخر ُ
)يمكن اكتشافو,أوألنالنصإمكانتأويمي
(شيء
يد ,مادام ثمةَ
وىودائمايجد َ
ذلك المز َ
ُ
ُ
ٌ

ليست قراءةً نقي ةً ,
تتسع معانيو وتتعدد وجوه الداللة فيو  .من ىنا فإن القراءةُ اليرمنيوطيقي ةُ  ْ

ِ
الكامن في
النسغ
ِ
ذلك
كذلك,

تكون
أن
عن َ
ُ
ولكنيا ليستخبيثةأيضا,والتر ُ
ألنياتبحث ْ
يد ْ
َ

( ) 1يٍ ٔجٓت َظش ْٛجم  " :ئَك نٕ حُأنج فكشة انٕجٕد ٔحذْا نكاَج فكشة يجشدة  ،ال بسبب يٍ أَٓا جشدث
يٍ األشٛاء انحسٛت  ،بم ألَٓا ػضنج يٍ سٛالٓا انًُاسب انز٘ ُٚبغ ٙأٌ حٕضغ ف ْٕٔ ، ّٛاححادْا انًسخًش يغ
فكشة " انؼذو " فال " ٔجٕد " بغٛش ػذو ٔ .لم انشٙء َفسّ ػٍ فكشة " انؼذو "  ...ف ٙح ٍٛحكٌٕ انظٛشٔسة ْٙ
انفكشة انؼُٛٛت ألَٓا يشكب انفكشح ٍٛانسابمخْٔ ، ٍٛكزا َجذ أٌ انؼُٛٛت نٛسج يا حشاِ انؼ ، ٍٛبم ْ ٙانفكشة انشايهت
انخ ٙحضى ف ٙجٕفٓا فكشح ٍٛأخش ٍٛٚحكٌٕ كم يًُٓا بًفشدْا فكشة يجشدة  .ينظر  :معجم مصطلحات هيجل 8 :
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() 1
ِ
ِ
وفق
طبيعة
األشياء وأصوليا َ .
اد بناؤهُ َ
يحتاج إلى اركيولوجيا تأويمية   ,لُِيع َ
ذلك النسغُ
ُ

ِ
ِ
,عندمايكون القارئُ بارعاً وحصيفاً في
اصفات القارئ
وفق مو
مو
اصفات المؤلف المبدع,أو  َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورموزِهو(أالعيبِ ِو) .
الكاتب
أنفاس
اكتشاف

وحتىالنبقىفيعالمالتجريدلنأخذىذاالمثالالبسيطوالعميقفيآن .ذىبالمفسرون
,كميمأجمعون,إلىأنالمقصودبالكنودفيقولوتعالى" إن اإلنسان لربو لكنود " ( )2ىو
الكافر أوالكفورأوالجاحد( )3,وذىبمحمدالصدر,بمفرده,إلى أنوالمؤمن ( )4,عمى
تفصيلسيأتي.واذاكانالبدمنالترجيحإلحدىالقراءتين,فالبدمناالحتكامإلىالنص,
واذاكانتالقرائنالمصاحبةلمنصتؤيدالق ارءتين,فالبدمنالبحثعنوسيمةأخرى,ربما
منخارجالنص,ألنالنصكيانغيرمعزولعنالمحيط,واليستطيعأنيعيشبعيداعنو
,واذاكانالنصيحتملذلك,أيالضدين :المؤمنوالكافر,فيلسيتقبلالدرجاتاألخرى
بينيماكالمنافقأوالعاصيمثال؟. 
ص َد ىذا
وبعد ,فأينىوالمؤلفمنكلذلك؟ وما قصده؟وماالسبيلإليو ؟واذاكانقَ َ
المعنىمثال ,الذاك,فماالدليل؟واذاصرحبأنقصدهىوىذا(...),فيلسيكونذلك
مانعامنقراءةالنصقراءةثانيةالكتشافمعنىآخر؟وىلثمةقصدلمقارئبغضالنظرعن
قصدالمؤلف؟وىلبالضرورةأنيتطابقالقصدان, وبأييمانأخذالسيماإنالحدودليست
مرئية دائما ؟ ما العالقة بين المؤلف والنص ؟ ما العالقة بين النص والقارئ ؟ ما ممكنات
المؤلفوحدوده؟ماممكناتالنصوحدوده؟ماممكناتالقارئوحدوده؟ىلالنصيساوي
( ) 1األسك ٕٛنٕجٛا َٕ :ع يٍ األَزشٔبٕنٕجٛا ٓٚخى بانكشف ػٍ يخهفاث اإلَساٌ انمذٚى ٔآراسِ ٔسٔاسبٓا نًؼشفت
انُظى انخ ٙكاٌ ٚسٛش ػهٓٛا ٚٔ ،حأل ْزا انؼهى اسخكًال انًؼشفت انٕاسدة ف ٙانسجالث انًكخٕبت ٚٔ ،مٕو ػهًاء
اٜراس بذساست انًخخهفاث انزمافٛت كانًبأَ ٙاألدٔاث ٔاألٔاَ ٙانفخاسٚت ٔاألشٛاء انفُٛت ٔػظاو انحٕٛاَاث  .ينظر :
الحداثة وما بعد الحداثة ٔ . 333 :بفضم انفٛهسٕف انفشَس ٙيٛشٛم فٕكٕ حى حٕظٛف ْزا انًظطهح أٔ االَخمال
بّ يٍ ػهى اٜراس ئنٗ لشاءة انُض بٕطفٓا ػًهٛت حفشٚت أٚضا حكشف ػٍ األَساق انكايُت ف . ّٛينظر  :حفريات
المعرفة .521 -521 :
( -)2انؼادٚاث .6 :
(ُٚ -)3ظش يزال  :حفسٛش شبش  - 666 :حفسٛش انًٛضاٌ  - 393/26 :حفسٛش انكاشف  - 661/7 :حفسٛش انكشاف :
 - 1217حفسٛش انجالن. 313 : ٍٛ
( -)4يُت انًُاٌ 326 -323 :
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المؤلفأوىوفائضعنو؟واذاكانىوكذلك  ,فيل من الممكن أن يتمكن القارئ من النفاذ
إلى العالم العقمي لممؤلف من خالل تحميل النص ؟ واذا أنكرنا التطابق بين قصد المؤلف
والنص  ,فيل ىما أمران متمايزان منفصالن تماما ؟ أم أن ثمة عالقة ما ؟ وما ىي طبيعة
ىذه العالقة ؟ وكيف نقيسيا ؟ وبالتالي ما ىو نوع العالقة بين النص والناقد ؟ وما ىي
إمكانية الفيم الموضوعي لمعنى النص( )1؟,وىلثمةفيمموضوعي لمنصأمأنالذاتيةأو
اإليديولوجياالبدأنتتسمل؟ماالنص؟ماالمؤلف؟ماالقارئ؟..ىذهبعضتساؤالتالقراءة
اليرمنيوطيقيةوىيتحاولأنتمألتمكالمسافةالممتدةبينالمؤلفوالقارئ,النالمغةبطبيعتيا


,أوبطبيعةتشكيلالمؤلفليا,أوبطبيعةوعيالقارئبيا,تستطيعأنتخمقعوالمالعيد

لمقارئالعاديبيا.. 
ليرمنيوطيقاليستىيالتأويل,ليستىيالممارسةالعمميةفي

بناءعمىماتقدمفإنا


تحميلالنصوص,بلىي(الممارسة)التيتَُنظِّرليذاالفعل,وتضعلواإلمكاناتوالحدود

واألسئمة  ,ولكنيا ال تستبعده  ,بل عمى العكس " تكمن قيمة النظرية في تفسيرىا إلمكان

الممارسة  .ويظير التحميل أن الفرق الحاد بين النظرية والممارسة ما ىو إال صورة زائفة "(,)2
ناليرمنيوطيقيوىوي َنظِّر,البدأنيكونقداستحضرفيذىنونماذج ونصوص منىنا
أل
ُ

وىناك  ,وبالنتيجة فيو يتحدث لنا عن كيفية التعامل مع تمك النماذج بالتحديد  ,ويحاول أن

يضفيعمىنظريتوعموميةبأن اليتحدثعننصبعينو,وكممااتسعتدائرةتمكالنماذج
اتسعتالدائرةالتأويمية,وقمتالنصوصالتيكانتخارجالنظرية. 
معنى ذلك أن التنظير غير منفك عن التطبيق  ,كل ما ىنالك إن التطبيقات في بطن
اليرمنيوطيقي,والعكسالبدأنيكونصحيحا,وانكانالتعويلأوالوبالذاتعمىالنص,
إي إن محاوالت الباحث في قراءة النصوص  ,ال تخمو من خيال ىرمنيوطيقي يقظ  ,يسعى
لمتنظير بشرطأنتكونالنماذجبينيديو .فييعمىالمستوىاإلجرائيتسبقالتنظير,وفي
الوقت عينو فإن التنظير محيط بيا  ,وىكذا يتداخل ما ىو سابق بما ىو الحق إلنتاج
(ُٚ -)1ظش  :ئشكانٛاث انمشاءة ٔآنٛاث انخأٔٚم .17:
( -)2يا ٔساء انٓشيُٕٛطٛما  ،انحمٛمت ٔانُمذ  ،دٚفٛذ كَٕض ْٕ٘  ،حشجًت خانذة حايذ  (،يجهت انزمافت األجُبٛت ) ،
انؼشاق  -بغذاد  ،انؼذد -4انسُت  ،2662 - 22ص .23
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ابستمولوجيا معرفية ( )1رصينةالتنحازألحدالطرفين,طالماأنالدوائرمحيطةبيماومنفتحة
عمييما  ,وان كانا متداخمين  ,أحيانا  ,بطريقة قد تكون ممتبسة قد تؤدي بنا إلى التخمف
:أنمابينأيديناسيتعددبتعددطرقالوصولإليو,وانكانت

واالختالف,واالختالف يعني
إمكانيةالتماثل واردةبينالقراءاتبسببمنتناص القراءات وتداخميامعبعضياوانبالالوعي
.أماالتخمففيو:تخمفالنتيجةعنسببياوعدمارتباطيابو,وتصاعدنبرةتداعيالمعاني,
ولتذىب العمية  -ارتباط السبب بالنتيجة وحتمية ذلك االرتباط  -إلى الجحيم  وىكذا تتداعى
المعانيمندونأنيكونثمةارتباطبينالدوالوالمدلوالت ,أوالعالماتوماتشيرإليو,أو
األشياء والمفاىيم ,فيضيع التاريخ وتتموه الحقيقة  ,ليعموإلىالسطحكل ما ىوزائف وغير
حقيقي. 

الكرمنيوطيقا  :الفن والنظرية
إن اليرمنيوطيقا تفتح آفاق القراءة إلى درجاتيا القصوى  ,وتطأ أرضا لم تُ َعّبد  ,وتبقى
مصدرالمسؤالوبحثاأبديااليكل.ولكنألنيانظرية,فالبدأنتضعلنفسياحدودا.وبالنتيجة

فييليستضدالحدود,ولكنياالتريدىاحدودامغمقة,ليذافانمصطمح(فنالتأويل)ىو

الذيسيكوناقربإلىواقعاألمرمن(نظريةالتأويل),النالنظرية-أينظرية-تحاول
أنتقيدالمؤولبينجدرانياالسميكة,والتيسيعملالفنعمىتحطيميا,أوعمىاألقل فتح
نوافذ فييا .والحدود المفتوحة ,ىنا ,التعنيالالحدود ,كما قد يفيم البعض  ,والدليلأن
المؤسسين قد وضع كل منيم لنظريتو دائرة اسماىا الدائرة التأويمية – إذا استثنينا ىرمس
وغاداميرودريداورورتي-حصرفيياطريقتوفيالقراءة. 
ولعلدائرة(ديمتاي)التأويميةستكونأنموذجاناجحالمتعريفبمفيومالدائرةأوالحمقة:"
فمكي نفيم أجزاء أية وحدة لغوية ال بد أن نتعامل مع األجزاء  ,وعندنا حس مسبق بالمعنى
( ) 1االبسخًٕنٕجٛا  :يظطهح طٛغ يٍ كهًخ : ٍٛاالبسخًٔ ٙيؼُاْا  :ػهى ٔ ،نٕغٕط ٔيٍ يؼآَٛا  :ػهى َ ،مذ ،
َظشٚت  ،دساست  ..فاالبسخًٕنٕجٛا ئرٌ يٍ حٛذ االشخماق ْ " ٙػهى انؼهٕو " ٔ ،لذ أػطٗ فٕكٕ ْزا انؼهى يؼُٗ
جذٚذا ابخؼذ بّ لهٛال ػٍ انًؼُٗ األطه ٙفٕٓ ػُذ فٕكٕ ٚذل ػهٗ طٕسة يؼُٛت نهًؼشفت ف ٙػٓذ يا ْٔ ،كزا
ٚخحذد فٕكٕ ػٍ ابسخً ٙػظش انُٓضت ٔ ،ابسخً ٙانؼظش انحذٚذ ٔ .لذ ٚظح انمٕل ُْا أٌ االبسخً ٙحؼُ: ٙ
انؼمهٛت انًؼشفٛت نؼظش يا  .ينظر  :االبستمولوجيا في طور الفكر العلمي الحديث . 1 :
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الكمي  ,لكننا ال نستطيع معرفة المعنى الكمي إال من خالل معرفة معاني مكونات أجزائو  .ىذه
الدائرية في اإلجراء التأويمي تنسحب عمى العالقات بين معاني الكممات المفردة ضمن أية
جممة وبين معنى الجممة الكمي  ,كما تنطبق عمى العالقات بين معاني الجمل المفردة في
العمل األدبي والعمل األدبي ككل  ..ال يعتبر ديمتاي ىذه الدائرة حمقة مغمقة إذ يرى أننا
نستطيع التوصل إلى تأويل مشروع من خالل التبادل المستمر بين إحساسنا المتنامي بالمعنى
الكمي  ,وفيمنا االسترجاعي لمكوناتو الجزئية " ()1.أماجدلالموضوعيةوالذاتيةاالفتراضي
فيوجدلمؤسسلخطينفيالنظرأحدىما
ِ
بينىيرشوغادامير ,انطالقامنمقوالتديمتاي
يذىبباتجاهالنظرية,واآلخرباتجاهالفن. 
يرىىيرشأنالنصيعنيماعناهالمؤلف " وىو معنى لفظي يتقيد باإلمكانيات المغوية
 ,ولكنو يتحدد عن طريق تحقيق المؤلف بعض ىذه اإلمكانيات واألعراف والتقاليد المغوية ,
التي عمى المفسر  ,لكي يصل إلى معنى المؤلف  ,أن يتقيد بيا نفسيا "

()2

" ليبقى المعنى

ثابتا عبر الزمان يستطيع استعادتو وانتاجو كل قارئ كفء  .لكن معنى النص يستعصي عمى
التحديد إذا أبعد عن قصد المؤلف  ..إذ ال يكتب امرؤ أو يتحدث إال وييدف إلى معنى ما ,
ويستخدم ألجل ذلك آليات معينة ومحددة " (.)3 
أماغاداميرفيرى:" أن التأويل ىو ممارسة لعبة ما  ,من ال يشارك فييا بجدية يوصف
بتعطيل المعب  ..أما المشاركة الجدية واالنغماس في المعب  ,فسيفقد الالعب وضعو أو حالتو
كذات فاعمة أو مراقبة  ,وانما يصبح جزءا من المعبة فيمتمك دو ار يؤديو  .وليذا فالمعبة أداء
وليست مادة أو موضوعا يؤديو من لم يعد ذاتاً أو مراقباً منفصال "(.)4 ويصبحالتأويلحسب
ىذا المثالأشبو بمعبةكرةالقدم ,إذأن القارئلن يكون المتفرجأو الحكم أوالمصورالذي
يمتقطالصورةالمؤثرةأوالتيتصيباليدف,بلىوأحدالالعبينالذينسيعطمونالمعب إن
ىملميجيدوه,وألنالنصاليحيلإالإلىنفسوفإنالمعبةلنتنتيي .

( -)1دنٛم انُالذ األدب.39 : ٙ
(ُٚ -)2ظش  :انًؼُٗ األدب.165 : ٙ
( -)3دنٛم انُالذ األدب.96: ٙ
( -)4انًظذس انسابك .92 :
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,فيواليستطيعأنيقَّيمالمعبةأو
ُ
ألنالقارئ ىناالعب,المتفرجوالحكموالمصور

و

ٍ
المنتم إلييا,بلىومجرد
ٍ
حيغيرمتماه فيالمعبةو
الالعبين,وسينتظرذلكمنقارئ سط
متفرج,وأيقراءةسيتقدمبيااالثنان ستكونإساءةقراءةبالتأكيد ,ألناألولمتماهفيالمعبة
والثاني معطل ليا  ,وكالىما ال يستطيع إال أن يقدم قراءة سيئة  ,كما ىو ديدن أي قراءة ,
وعميوتكون" الحقيقة اليرمنيوطيقية ,حقيقة إمكانية ال تخضع لممبادئ المنطقية  ,بل إن
عمميا مشتق من عمل النص ذاتو  ,وعمل النص ىو إنتاج الرموز واصدار العالمات وتقديم

اإلشارات  ,فيي ال تعتبر عمماً لمتأويل بل فناً لمتأويل  ,والفن معروض في جماليتو ال في
منطقيتو  ,وفي مستوى تخييمي يمكن من خاللو معارضة الحقيقة الداخمية لمنص والتي
يفرضيا المستوى الواقعي لتركيب العبارات والعالقة المرجعية بين الدال والمدلول "()1. 
واذاكانىذاالكالمينطبقعمىالنصاإلبداعيمنقصةأوقصيدة,فيواليستطيعأن
يفسرطبيعةالعالقةالمنطقيةبينالنصالفمسفيوالحياةمثال,وىيعالقةليستجماليةأو
تخييمية أوالوبالذات ,بل ىي عالقة عمىمستوى عالمن الواقعية التي قد تتوسل بالجمالي
لتحقيقالقدرالمفترضمنذلكالمضمون .
 منىنافإنالباحثيدعيإنالحديثفيالنظريةىوحديثعناإلمكاناتوالحدودفي
آن,ألنالنظرية–أيةنظرية–ىيفضاءلفيمالنص,ولكنىذاالفضاءليسمفتوحاإلىما
النياية,إذالبدأني َحدبخضوعولمنطقما.وبالنتيجةفنحنعندماندرسنظريةالتأويلأو
ُ
اليرمنيوطيقا,فإنمانتحدثعناإلمكاناتوالحدودوقدتماىيافي تشكيلالنظرية,ألننظرية

مندونإمكاناتالتستطيعأنتفسرالنص  ,فضالعنالوجود.ىذاالوجوداالمكانيالذي
سيكونالنصواحدامنممكناتوأوتجمياتو,التيالبدأنتضبطجوانبياحتىيمكنالحديث
عنيا,والتعرفعمىخصائصياالتيتميزىاعنىذهالنظريةأوتمك, 
بلحتىالنظريةالتيالحدودليا-أيالنظريةالتيالتعترفبالحدود,ألنوليسىناك
نظريةمندونحدود-حتىىذهالنظريةحددتنفسيابيذاالحد:(أيكونالنصالحدود
,والتأويلكذلك),ىذاالحدىوالذيسيعطيالشرعيةلممؤول-بوصفوصاحبمرجعيات
لو 

( -)1انهغت ٔانخأٔٚم .32 :
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تشرعلووتؤدلجتفكيره-لعدمتحديدإمكاناتوعمىمستوىالممارسة,بلاستغالليابطريقةتريد
أنتقولكلشيء,وبالنتيجةتفقدالقدرةعمىقولأيشيء..ذلكأنممكناتالنص– من
وجيةالنظرتمك- بعددكمماتو,إنلمنقلإنياتتجاوزذلكالعدد,بسببمنتجاورالكممات
لة,وعندماتتجاورالكممات" وتتركب األشياء  ,أو قل

وعدماكتفائيابنفسيافيتكوينالدال
تتراكب  ,يصعب التحكم بيا  ,أو التنبؤ بسموكيا الذي قد يخرج عن السيطرة " ( )1فيصعب
اإلمساكبياألنياستأخذصو اًروىيئاتيصعبحصرىا. 
 بتعبيرأوضح,فإندريداوىويتحدثعنالتفكيكيةسيضطرإلىتعريفيا,والتعريفىو
,نستطيعنحنالقراءأننستخرج
حدأورسم ( )2 شاءدريداأمأبى,وعمىفرضأنولميفعل 
ّ

تعريفا ما من مجموع مقوالتو التي سيتفوه بيا ىنا وىناك  ,وىو بالتأكيد سيقدم مفيومو لمنص

وطريقتو في قراءتو وفيمو لو  ,وربما يتجاوز كل ذلك  ,فيقدم لنا مجموعة من النصائح (
اإليديولوجية)فيقراءةالنص..وىذهكمياتحديداتورسوم وتعريفات ,والدليل:أنالتفكيكية
عينيادخمتفيالمناىجالدراسيةبوصفياطريقةفيقراءةالنصأووجيةنظر,وربماعدىا
البعض فمسفة العصر  ,ىذا العصر الذي اتسعت فيو اليوة بين اإلمكانات والحدود واألسباب
والنتائج,لتصبحكلاألشياءمباحةوفيمقدورالجميع. 
التحديديأتي,ىنا,منقدرةالنظريةعمىأنتكونمختمفةعنذلكالكممنالنظريات
الذييقولبالتحديدأيضامندونإىماللإلمكانات.فاالختالف–بشرطأناليكونبالمعنى
الدريدي

()3

–سمةمنسماتالنصعمىتحقيقكينونتوووجوده,وااللكانتك ارراممال,أو

ح دثاعارضااليستحقأنيتوقفعندإمكاناتوالفقيرةالتيذىببياالتقميد,عندمالميجترح

( -)1انًإنف انخف ( ، ٙيجهت انًُٓج )  ،انؼشاق – انُجف  ،انؼذد  ، 16انسُت انشابؼت ْ1432ـ  ،ص .163
( ) 2انحذ  ْٕ :انخؼشٚف بزاحٛاث ان ًُؼشَّف  ،كخؼشٚف اإلَساٌ بأَّ حٕٛاٌ َاطك ٔ ،انشسى  :انخؼشٚف بانزاحٙ
ٔانؼشض ٙأٔ انؼشض ٙفمظ  ،كخؼشٚف اإلَساٌ بأَّ حٕٛاٌ ضاحك ُٚ .ظش  :يُطك انًظفش . 97 -92 :
(ٚ ) 3شسى دسٚذا كهًت االخخالف بٓزِ انطشٚمت  :االخـ (ث) الف  ،ئشاسة ئنٗ أَّ ًٚكٍ سفغ انخاء  ،فخخغٛش دالنت
انهفظت ًٔٚكٍ اإلبماء ػهٓٛا  ،فٓ ٙيخأسجحت ب ٍٛاإلرباث ٔانحزف ْٔ ،كزا انكهًاث كهٓا ٔ ،بسبب يٍ رنك فُحٍ ال
َذس٘ ئنٗ أ٘ انًؼُ ٍٛٛحشٛش انهفظت  ،يٍ ُْا كاٌ االخخالف بانًؼُٗ انذسٚذ٘ ْٕ اإلسجاء ٔانخأجٛم ٔاالَحالل .
ينظر  :دليل الناقد األدبي  . 551 :أيا االخخالف انز٘ ٚؼُ ّٛانباحذ فٕٓ أٌ ٚكٌٕ انُض يخًٛضا بانًٕاصَت يغ
انُظٕص انًجاٚهت نّ ٔ ،يخخهفا ػهٗ يسخٕٖ انشكم ٔانشؤٚت .
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لنفسوطريقةفيالقراءة,واكتفىبالنظرمنخاللعيوناآلخرين,سواءعمىمستوىالرؤية
الكميةأوعمىمستوىالتفاصيل,ليحققذلكالتطابقوالتماثلالذيسيمغيالنصعندمايحيمو
إلىقراءةشارحةأومكرورة. 
وىذا ال يعني إلغاء التناص بوصفو إمكانية من إمكانيات النص الواعية أو غير الواعية
لالنفتاحعمىالوجودواكتشافأس ارره" وتعطيل خاصية القراءة األحادية االتجاه وتحريك فعالية
التوليد وذلك عمى مستوى الدال والمدلول بحيث تبدو الكممة داخل النص وكأنيا تعبر عن
أصوات متعددة أو عمى األقل تسعى ألن تكون ممتقى ثقافات ومواقف "( )1,بلإنالكائن
المبدعإنىوإالالنصوصالتيشكمتوأوشاركتفيتشكيلممكناتوالتيسنجدفيياتاريخ
األسالف,وقدأعيدبطبعةجديدة,أضيفلياالكثيرممالميسعفاألسالفاإلطالععميوأو
معرفتوأولميكنمنبينممكناتيم,السيماأنالوجودفيتوسعمستمرالبدأنيتركأثرافي
اتساعممكناتالنص,وبالنتيجةالقراءة,ألنالنصإنىوإالتجلمنتجمياتالوجودوقد
انفتحعمىمالميقرأبعد..وىذامايحتاجإلىقراءةتاريخيةلممصطمح. 

تاريخية المفكوم
اليرمنيوطيقا مفيوم تاريخي ثقافي بمعنى أنو منتج إنساني بدأ من نقطة ما  ,معضمتو
األساسيةومشكمتوالرئيسةىيفيمالنص,وقدبدأمعالنصالدينيومجموعةالقواعدوالمعايير
التي يجبأنيستند ليا المفسر وىويقارب ذلك النص ,ثم توسع ليشمل النصوصاألخرى
فمسفية كانت أو أدبية أو تاريخية أو اجتماعية أو انثروبولوجية أو نقدية ,ليقارب بين النص
والنص البشري ويمحوالفواصلبيناالثنين ,وىناتصبحاليرمنيوطيقا إشكالية فمسفية
الديني 
تماما  ,إذ لم تعد الحاجة تتمثل  ,تحديدا  ,بإعطاء التأويل السميم قواعده بسبب من عدم
ارتباطيابالنصالمقدس,بلبرزتضرورةأشملتسعىإلىتفسيرشروطإمكانالفيمذاتيا,
ثمانفتحالتأويلعمىالوجودبوصفونصاأوالكونبوصفوكتاباليتجاوزالنصوصالمكتوبة,
إلىالنصوصالتيلمتكتببعد,أيالنصوصالموجودةأوالكونية .

( -)1انمشاءة ٔحٕنٛذ انذالنت .21:
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يبدأفالسفةالتأويلوىميدونونتواريخيمالتأويميةمنىرمسرسولاآلليةإلىالبشر ,ذلك
الرسولالذيبحكموظيفتو " يتقن لغة اآللية ويفيم ما يجول بخاطر ىذه الكائنات الخالدة  ,ثم
يترجم مقاصدىم وينقميا إلى أىل الفناء من بني البشر " ()1,لكنالذيتخفيوىذهالتواريخىو
أنميمةالترجمةالتييقومبياىرمسليسىدفياإقرارالتواصلوالحوار,أوإثباتاالختالف
والتعددفحسب,بل" الوصول إلى المغة األصل تمك الكامنة في أعماق كل إنسان السابقة لكل
شيء  ,حتى لوجود المتكمم بيا  ,ففي البدء كانت الكممة " ( )2كماترددالمسيحيةذلك,وىذه
األفضميةلمكممةجعمياتحتلمركزيةفيالفكرالغربي .
واذاكانتالقراءاتفمسفيةكانتأوأدبية تبدأ,دائما,منأرسطو,فإنالحديثعنفن
لمتأويلأونظريةلوسيكونحديثامتعذ ار ,بحسبتصريحعبدالغنيبارة " بحكم طغيان التفكير
المنطقي عمى خطابو من خالل ثنائية الحق  /الباطل  ,أو الصدق  /الكذب  ,كثمرة من نتائج
المنطق الذي يرى إلى الجممة بعين البرىان والحقيقة الواحدة  .األمر الذي يجعل الحديث عن
مسألة تعدد المعاني أو ال نيائية التأويل في حكم المتعذر  ,عدا قولو  :إن كل خطاب يقول
شيئا عن شيء ما  ,سيؤول  ,في النياية  ,إلى قول شيء آخر " ()3. 
والحقأننظريةالمعرفةفيثوبيااألرسطي,واستناداإلىقولوىذا-وعمىخالفبارة-
لمتغمقالفضاءالثقافيالذيينفتحفيوالمعنىعمىالذات,بلإنالكممات,كمايقولسقراط"
ليا القدرة عمى الكشف مثمما ليا القدرة عمى اإلخفاء  ,ويمكن لمكالم التعبير عن األشياء
جميعا كما يمكن أن يحول األشياء من طريق آلخر " ()4, وكلمافياألمرأننظريةالمعرفة
تضعحدودالمشيءالذيتتممعرفتومنخاللالمنيجذاتو.وىيبيذا" تنتج وىما باكتمال
صورة الموضوع في الوعي وكذا باكتمال الذات  ,لتعمل عمى رصد العالقة بينيما ومقاربة
ظروف نشأتيا ومجاالت تحركيا داخل التفكير العممي  ..وعميو فإن االنتقال الكوبرنيكي من
نظرية المعرفة إلى اليرمنيوطيقا حمل معو مجموعة من التحوالت الفمسفية والعممية عمى

( -)1يذخم ئنٗ انٓشيُٕٛطٛما 17 :
( -)2انخشجًت ٔانخأٔٚم 26 :
(ُٚ -)3ظش  :انٓشيُٕٛطٛما ٔانفهسفت .245 :
( -)4انحهمت انُمذٚت 16:
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مستويات المنيج والفكر  ,وكذا رؤية العالم وحقيقة الكائن ومعنى الكينونة وصورة الذات في
نشاطيا لإلمساك بالحقيقة وبحثيا عن مبدأ عممياتيا الذىنية من معرفة وارادة وتأمل " (.)1
واذا كانت األولى تنتج وىما  ,فإن الثانية ستصر عمى أن الحقيقة ذىنية ذاتية  وليست
موضوعيةخارجية,ودوراإلنسانىواختراعالمفاىيمألنياغيرموجودة,الاكتشافيابحجة
أنياحقيقةموضوعيةموجودة .
يحيمناإلىداللتينفيآن

يمكنالقولأنمفيوم اليرمنيوطيقا منوجيةنظرتاريخية,
واحد  :الداللة األولى  :والتي تشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعيا
المفسر لفيم النص الديني  .الداللةالثانية  :والتي تشير إلى تفسير النصوص أو نظرية
التفسير بغض النظر عما إذا كان النص دينيا أم أدبيا أم فنيا أم تاريخيا

()2

..أمالماذاارتبط

ىذا المفيوم بالداللة األولى أي فيم النص الديني خاصة  ,فألن النصوص األولى المؤسسة
لموعيالبشريىيالنصوصالدينية,فاإلنساناألولكانمؤليا,ثمبتطورالتجربةالبشريةبدأ
اإلنسان باالبتعاد تدريجيا عن النصوص اإلليية  ,ألن تجربتو أوىمتو بأنو قادر عمى صياغة
نصوصوالتيسيستغنيبياعناإللو .
وىذايعنيأنثمةوعياً ,عندأصحابنظريةالتأويل,بالفارقبينالنصالمقدس,وما
عداهمننصوص.ىذاالفارقتترتبعميونتائجميمةعمىصعيدطريقةالتعاملمعماىو
م قدس,وماىوليسكذلك,ولكنىذاالوعيتراجعأخيرالصالحالمعنىالثانيالذياليفرق
بينالنصالمقدسوالنصالمدنسالذيليسبالضرورةأنيكونمدنسالمجردأنكاتبوبشر,
ولكنالمصطمحعندمستخدميويشيرإلىذلك,وسببىذاالتراجعىونظرية(موتالمؤلف)
ألنالم ؤلفعندماكانحيا,اليستطيعالقارئأنيغضالطرفعنو,فيناكفرقكبيرعندما
يكونالمتكممىواهلل(جلوعال),أويكونالمتكممىوعبداهلل.أماعندمايموتاالثنان,فإن
الفروق تنعدم  ,ونصبح  ,نحن القراء  ,إزاء نص ال يصح أن يخضع لمتصنيف السابق -
المقدسوالمدنس-بقدرماسيفرضتصنيفوالخاصبو. 

( -)1انهغت ٔانخأٔٚم 13 -17 :
(ُٚ -)2ظش  :ئشكانٛاث انمشاءة ٔآنٛاث انخأٔٚم .12 :
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أماالسببالثانيفيىذهالتسويةفييوعيالمؤولالغربيأنمابينيديوليس نصوصا
مقدسة,صادرةعناهلللفظاومعنىكماالقرآنالكريمالذيتفردبذلك,بقدرماىينصوص
حاكية,كتبيابشربأيدييموتصرفوافيالمضمونالذييفترضأنيكونإلييا,تصرفوافيو
ك ٌلبطريقتو,فأنتجأربعةنصوصاعتبرترسميةفيالعالمالمسيحي,ليذافنحنلسنامعنيين
بيذهالتسوية,ألنحضارتناانفردتبخطابخاصبيا" وبو تميزت عن سواىا إنو الخطاب
القرآني  ,وانو ليذا  ,فقد أمكن تسميتيا "حضارة النص" وما كان ليذا المسمى أن ينطبق
عمييا لو لم يكن النص فييا ىو األساس األنطولوجي لتكون الشخص  .وىذا يعني أن العالقة
()1

بينيما تتجاوز في حقيقتيا عالقة الشخص فيما يتمقى إلى عالقة الشخص بما بو يصير "

,

أيأنصيرورةالشخصىنايشكمياالنصوتتدخلفيياحركةالتاريخإلنتاجذلكالمركبالذي
يعزعمىحضاراتأخرىمندوننصوص.

الدائرة التأويلية
تبارى فيوالمنظرونلمطريقة
تمثلالدائرةالتأويميةأوالحمقةاليرمنيوطيقية الميدانالذيي 
التي يفيمون بيا النص  ,من ىنا فإن مفيوم الدائرة ىذا يضيق ويتسع تبعا إلمكانات الدائرة
وحدودىا  ,والعالقة قد ال تكون طردية  ,إذ كمما كثرت الحدود قمت اإلمكانات  ,والعكس قد
يكونصحيحا,عمىاختالففيحجومتمكالدوائر,فقدالتتسعالدائرةلغيرالنصالمقدس,
وقدالتتسعلغيرالنصاألدبي,وقدتتسعلالثنين.وعمىالرغممنأنىذهالدوائررسمت
بكيفياتمختمفةوعبرنظرياتمتباينةإالأنيا" ظمت تصف عموما الكيفية التي يرتبط بيا
الجزء بالكل بطريقة حمقية في عمميتي الفيم والتأويل  .فمكي نفيم الكل يغدو ضروريا فيم
األجزاء  ,في حين أننا لكي نفيم األجزاء  ,ال ينبغي لنا إال استيعاب شيء من الكل " ()2.
ولكينفيممفيومالدائرةعميناأننأخذالدوائركالعمىحدة,ألنلكلدائرةخصوصيتيافي
مقاربةالنصوصبالرغممنالمشتركالسابقالذيتحدثعنفيممتبادلبينالكلواألجزاء.

( -)1انهساَٛاث ٔانذالنت .113 :
 -2انحهمت انُمذٚت .5 :
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ىيفيمالنصكمافيمومؤلفو

إنميمةاليرمنيوطيقا-حسبشميرماخر-

شالير ماخر:
,بلحتىأحسنممافيمو.وتقومتأويمية(شاليرماخر)عمىأساسأنالنصعبارةعن

وسيط لغوي ينقل فكر المؤلف إلى القارئ  ,ليذا يحتاج المفسر لمنفاذ إلى معنى النص إلى
موىبتين:الموىبةالمغوية,والقدرةعمىالنفاذإلىالطبيعةالبشرية..ىناكإذنفيأينص
جانبان  :جانب موضوعي يشير إلى المغة  ,وىو المشترك الذي يجعل عممية الفيم ممكنة ,
وجانب ذاتي يشير إلى فكر المؤلف  ,ويتجمى في استخدامو الخاص لمغة  ,والعالقة بين
الجانبينعالقةجدلية..ىذانالجانبانيشيرانإلىتجربةالمؤلفالتييسعىالقارئإلىإعادة

بنائيابغيةفيمالمؤلف,أوفيمتجربتو,والقارئيمكنلوأنيبدأمنأيالجانبينشاء,ما

. 
دامكلمنيمايؤديإلىفيماآلخر()1 
فيأنكلمعرفةقائمةعمى

فميمم ديمتاي :يتحدداألساسالمعرفييتحدد,عندديمتاي,
التجربة..ويجبأننفيمالتجربة,ىنا,عمىأساسأنياالتجربةالمعاشة,ىيعمميةاإلدراك
الحسي ,وليستالخبرة بوصفيا موضوعا لمتأملالعقمي  ..ولكن كيف تتحولالتجربة الذاتية
لو,إلىموضوع؟يتمذلك,فيمايرى

عنداآلخرالذينسعىلفيمو,أوفيمأنفسنامنخال

ديمتاي,خاللعمميةالتعبير,سواءتمثلىذاالتعبيرفيسموكاجتماعيأونصمكتوب.

الفيملشيءمعطى,محددسمفا,لو

التعنيمجردعممية
واليرمنيوطيقا-فيظلىذاالفيم-
ُ
وجود خارجي محايد عن المتمقي  ,إن بين المتمقي والنص شيئا مشتركا ىو تجربة الحياة ..
وعمميةالفيمتقومعمىنوعمنالحوار,بينتجربةالمتمقيالذاتيةوالتجربةالموضوعيةالمتجمية
فياألدبمنخاللالوسيطالمشترك,لتفتحالبابإلمكانياتأوسع,توسعأفقتجربتناالذاتية


فتثرىبمعايشةتجربةالنص,إنياتبدأمنالمعمومفيتجربتنالتنفذإلىالمجيول,أمادائرة(
ديمتاي)التأويميةفتعنيأننبدأبتجربتناالذاتيةفيلحظةمعينةمنالزمن,تحددلناالمعنى
الذينفيمومنالعملفيىذهالمحظةمنالزمن.ولكنتجربتنانفسياتتغيروتكتسبأبعادا

اقالجديدةمناالحتماالت,التييفتحيالناالعملوالتيقدتُغيِّر -مرة

جديدةمنخاللاآلف

أخرى-منفيمنالمعملنفسو()2.

(ُٚ -)1ظش  :ئشكانٛاث انمشاءة ٔآنٛاث انخأٔٚم .23 -26:
ُٚ -2ظش  :انًظذس انسابك .23 -25 :
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أدموند ىوسرل :تسعى الفنومنولوجيا في بحثيا إلى معالجة مسألة فيم الوجود  ..وىذا
المصطمحكمايعرفوليوتار"دراسةالظواىرالمتجمية,ألولوىمة,أمامالوعي,والمقدمةكما
ىيقصدتحميمياوتتبعخصائصيا,منخاللمايعرفبقاعدةالتوجونحواألشياءنفسيا,
بعيداعناألحكامالذاتيةأوالنظرةالمسبقةالتيمنشأنياأنتحولدونبموغحقيقةاألشياء"..
إنفكرةىذاالمنيجونواتوتتمثلفيأنواليوجدموضوعدونذات..الموضوعاتليستأشياء
فيذاتيابشكليجعميامستقمةاستقالالمطمقاعنالوعي,أولياوجودخارجيقبمي,وانما
ىيأشياءمقصودةمنقبلالوعي..ىذهالوحدةبينالذاتالمفكرةوالموضوعالمفكرفيوتزيد
منفعاليةقصديةالوعي,فتبدواألشياء,وىيتدرك,كأنيامنإبداعالذات,ولوتصوراأو
خياال..وبيذاتنيارالقسمةالمصطنعةبينالذاتوالموضوعالتيورثناىاعنالفمسفةالتقميدية
 ..ىذا المبدأ العام أي القصدية ىو بداية البحث الظاىراتي  ,ومنو ينطمق إلى  :التعميق أو
الوضع بين ىاللين  ,والرد أو االختزال  ,واألنا المتعالية أو الترنسندنتالية  ..ىذه المفاىيم
مجتمعةتشكلدائرةتأويميةلظاىراتيةىوسرل..فالذاتتعمقأوتوضعبينىاللينحتىتعاين
ماىيتيا وتجرد من كل ما يحول دون تحقيق وعي قصدي  ,ىذه األنا يسمييا ىوسرل األنا
المتعاليةالتيتختمفعناألناالفرديةفيكونياتقفخارجالعالم,وتعدالشرطالمسبقلكل
فعل ذىني أو ألي فكرة عمى اإلطالق  ..ىذا التعميق الحاصل لمذات ىو الذي يجعميا أمام
الموضوع بذاتو خالصا  ,ال يخالطو اعتقاد أو حكم مسبق  ..أما الرد أو االختزال فيعني رد
األشياء إلى ماىيتيا األصمية بإزالة كل ما عمق بيا من أحكام تراكمت فوقيا بفعل التحول
والصيرورةعبرالتاريخفأفقدتيانقاءىاالذيكانليافيعيدىااألول,ومادورالفنومنولوجي
وقتئذإالأنيزيل,بفعلالتعميق ,ىذهالطبقاتويكشفالحجبعنذلكاألصلالمغيب ..
وىيعمىماىيعميوتشبواإلنساناألول,أباناآدم,وىولميزلجسداطينالمينفخفيواهلل
تعالىالروح,فيوليسعدماوليسمخموقا,بلفيمنطقةالمابين,أوباألحرىىووجود
بالقوة,ثموجودبالفعل..فماأحوجالكائنإلىالتواصلمعىذاالوجودفيالزمناألول,قبل

أنيشوهالفكراإلنسانيصورتوعمىمراألزمان(.)1

(ُٚ -)1ظش  :انٓشيُٕٛطٛما ٔانفهسفت .262 -196 :
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مارتن ىيدجر:إنفيم(ىيدجر),بماىوفيملموجود,يتجاوزالصيغةاليوسرلية,أي
قصديةالوعي,إلىقصديةالوجوداإلنساني,حيثيسمحلمظواىربأنتتجمىبذاتيابعيداعن
األنا المتعالية  ,ألنحقيقة الوجود  ,ببساطة  ," سابقة عمى الوعي والمعرفة اإلنسانية وأكثر
منيمابداءةوأساسية"..فميستالذات ,وفقىذاالمعطى,ىيمنيجمباألشياءإلىالعالم
,أويخرجيامنالخفاءإلىالتجمي,"بلإنالعالمىوالذييخمقالسياقالذيبويتسنى
لمفيم المسبق مواجية الموجود  .إن ىذا الفيم الوجودي المسبق لموجود  -ىناك  -ىو الذي
يسمح لإلنسان أن يندمج  ,وفقا لطبيعتو  , ويسجل دخولو إلى العالم  ,ويؤسس عالقات ..
الفنومنولوجيا في مشروع ىيدجر تترك الشيء يظير ويكشف عن نفسو عمى أنو ذلك الشيء
وليسغيره,وىذااليعنيأنتنسحبالذاتمنحربالتأويل,بلىيتصاحباألشياءفي
رحمتيا من التواري والتحجب إلى الكشف والظيور  ,أو قل تتعمم فن اإلصغاء وترك األشياء
تفصحعنحاليا ..فالحجريوجدأويكون,ولكنواليممكالدخولفيعالقةمعنفسو,وقل
مثلذلكعنالشجروالبيتوالكرسي..أمااإلنسانفيوالكائنالوحيدالذياليقتصرعمىأن
يوجدأويكون,وانمايتعدىىذاإلىالدخولفيعالقةمعذاتوومعالذواتاألخرى..لكن
يبقىأنىذاالموجوداإلنسانياليقوىعمىتحقيقوجوده,ألنواليستطيعأنيحددشيئاأو
يحيطبومنكلالجوانبفيماوتأويالإالفيحدودماىومتاحلومنإمكانات,ويبقىاألمر
كذلكلحينبموغدرجةأخرىمنالفيم/التأويلإلىماالنياية ..لكنو(الفيمالقمق)الذي
يجعل الكائن أمام األشياء  ,أي يكون فيما مستقبميا حين يستبق الكائن اإلنساني نفسو إلى
أقصىممكناتو:(الموت),ويرتدفينفسالوقتإلىزمنوالذيكان..ومادامالفيمكذلك
,فيوليسحالةمنتييةيبمغالكائنأقاصيياأوحدودىا,وانما حركةمستمرةفيالزمن,عمى
الدوام,متطورةوفيحالةمراجعةواعادةوبناء..ويبقىكذلك:إمكانيةأوقدرةعمىالوجود
دونأنيصلإلىوجودمتحققونيائي.أوقلىوتسميمواستسالملقوةأشياءىذاالوجودحتى
تكشفلناعننفسيا ..كلذلكعبرالمغةبوصفياالمجالالذيتتفجرمنوحقيقةىذاالوجود
حتىتكشفلناعننفسيا,وىيبعدذلكليستوسيمةلمتواصلوالتفاىمفحسب,وانماىي

بيتالوجودمسكنالكائن()1.

(ُٚ -)1ظش انًظذس انسابك .223 -269 :
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غادامير  :إنفمسفةغاداميرىيبحثعنإرساءثقافةالحواربينالذوات

ىانس غيورغ
,عبرالمغةبوصفياوطنالكينونةوالوسيطالذيبويتمالتواصل,ىيبحثعنإنشاءأدبيات
الحواربينالذواتبدلالمناىجذاتالمنحىالمعرفيالتيالترىإلىاألشياءإال بعينالتقنية
لكلإحساسأوخمق..فيمبقدرمايبتعدعنالصرامة
والنظامالمنغمقعمىموضوعيتوالقاتمة
ٌ

المنيجية,ىويقتربمنالتجربةالعامةالتييقومبيااإلنسان..فاليرمنيوطيقابماىيممارسة
,ىيفنالفيموالتأويل,وىيكلشيءعداأنيانسقأونظام..إنالفيمالمتصلبالحقيقة,
اليرتبطبأفقذاتي,سواءتعمقاألمربأفقالمؤلفأوأفقالمتمقي,بقدرماىوفيممشترك
الينتسبفيوإلىأحدعمىوجوالتحديد,حيثتبقىمنظومةالتفكير,عمىالدوام,مضطربة
ال تركن إلى فيم بعينو  ..إن الحقيقة التي يتعقبيا الفيم ليست بالشيء المتجمي الذي ينتظر

المؤولأنيقبضعميوأويزيدهإيضاحا,وانماىيتوجدبينبدايةمجيولةولحظةمتحولةفي
الزمنغيرقابمةلمتحديد,ومنثميصعبضبطىذهالحقيقةفيماًأوتأويالًإالأنتطمبجدلياً
ال منيجياً  ..فالفيم  ,من منظور الرؤية الجدلية  ,ىو فن الحوار بامتياز  ,إذ الذات داخل
الجدل,التممكحقمساءلةالموضوعكمالوأنوشيءتممكو ,بلإنالجدليتركالموضوع
المقابللويطرحأسئمتوالتيتحتاجإلىإجابات تتحولبدورىاإلىأسئمة,دونأنيكونفي
ذلكإدعاءبانتزاعحقيقةالموضوعكمايصنعالمنيج,عمىاعتبارأنالذاتتسمط,بوساطة
المنيج  ,فروضيا المسبقة غير المحددة ضمن بنية تأويمية  ,كما ىو واضح في فكرة الحمقة
التأويمية.إنومنطقالسؤال–الجوابحيثالسمطانإاللممساءلةالتيتنزلالذاتمنتعالييا
ي ْستَ ْج َوب  ..فيكون الموقف التأويمي  ,بذلك وليد ىذه
وتجعميا  ,بمنطق الجدل  ,موضوعا ُ
المحظةالتفاعميةبينالذاتوالموضوع.فجدليةالسؤالوالجوابتسبقدائما,حسبغادامير,

جدليةالفيم ,وىي التي تجعلالفيم حدثا ( )1.الحقيقة التي يكشف عنياالفيم ىيمشاركة
وليستامتالكا ..النالمغةبماىيحواروتفاىمالتقفعندحدوالتسكنإلىحقيقةوداللة
معينة,بلىيفيارتحالاليستقروصيرورةدائمةتؤطرىاجدليةالسؤالوالجواب()2.

(ُٚ -)1ظش  :انًظذس انسابك .274 -257 :
( -)2فهسفت انخأٔٚم  ،األطٕل  .انًبادئ  .األْذاف 35 -36 :
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توطئة في حد المفكوم وإمكانه
سيكوف مف الغريب أف نتحدث عف تعريؼ أو تحديد لممصطمحات ونحف بيف يدي التأويؿ
عما
عما سكت عنو  ،ال ما صرح بو ّ ،
بوصفو ممارسة عصية عمى التحديد طالما ىو يبحث ّ
اختبأ بيف السطور  ،ال ما طفح منيا  ،وما اختبأ قد يظير بأشكاؿ مختمفة  ،تبعا لقابميات النص

عمى التمظير وقدرتو عمى القوؿ والبوح عما كمف فيو  ،فضال عف قابميات المؤوؿ وكفاياتو
ومرجعياتو التي ستمعب الدور الكبير في ذلؾ التشكؿ  ،وعندما تتعدد األشكاؿ يصعب اإلمساؾ
بيا أو حصرىا تحت مفيوـ بعينو  ،ألف المفيوـ يسعى ألف يكوف كميا عندما يجرد األشياء مف
متعمقاتيا  ،ويحيميا إلى إشارات أو رموز قد تشير إلى شيء محدد بعينو أو مجموعة مف األشياء
كانت قد فقدت خصوصيتيا لتؤسس ليا وجودا جديدا بدخوليا ذلؾ العالـ االفتراضي المسمى
عالـ المفاىيـ  ،والذي بدوره سيعمؿ عمى تمثيؿ مصاديقو أو التحدث بمسانيا  ،بعد أف ضمف
تعاليو عمييا " بالمبدأ القائؿ إف عممية الفيـ إنما ىي رد الجزئي  ..إلى الكمي الحاضر في
الذىف  ..والناجـ عف إدراؾ الخصائص الرئيسية الثابتة لمجموعة المدركات  ..التي تؤلؼ
المفيوـ المشترؾ والقابؿ لمتطبيؽ عمى مختمؼ األفراد أو األشياء  ،التي تبرز فييا تمؾ
الخصائص الثابتة "

()1

.

جدؿ الصعود والنزوؿ ىذا ىو الذي يعطي لممعرفة بعداً إمكانيا  ،بمعنى أف المعرفة تصبح
ممكنة  .وىذا يعكس حرية الكائف البشري إزاء ممكنات ىذا الوجود المترامي  ،واختبا ار لقدرتو
عمى تحميؿ معطياتو  ،وفؽ رؤية تسعى ألف تكوف يقينية  ،لترتاح مف وساوس الشؾ  ،ولكف
بحدس تأويمي يؤمف بالتعددية وبأف األمور ال يمكف أف تؤخذ عمى ظواىرىا  ،ألف طريؽ النجاة
أعمؽ مما نتصور  ،وقد قاؿ أمير المؤمنيف "عمي بف أبي طالب" (ع)  " :العمـ نير  ،والحكمة
بحر  ،والعمماء حوؿ النير يطوفوف  ،والحكماء وسط البحر يغوصوف  ،والعارفوف في سفف
النجاة يسيروف "

()2

 .ما يعني إف إحساسنا بالمعنى سيكوف متفاوتا  ،فإذا ما وصمنا إلى ما

روي عف اإلماـ الصادؽ (ع) " ليس العمـ بالتعمـ  ،إنما العمـ نور يقذفو اهلل في قمب مف يشاء

(ٌ -)1نظر  :إستراتٌجٌة التسمٌة فً نظام األنظمة المعرفٌة .8 :
( -)2المستطرف فً كل فن مستظرف .48 / 1:
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" ،يصبح الحديث عف التفاوت ضرورة تقتضييا مقامات العارفيف  ،ومقدار ذلؾ النور المرتبط
بحاؿ العارؼ مع اهلل ( جؿ وعال ) ودرجة قربو منو .
مف ىنا فإف التأويؿ إف لـ يكف بديالً عف البرىنة التقميدية  " ،فيو يحمؿ طموحيا في اإلقناع ،
ولكنو ال يريده إقناعا نيائيا  ،لذا فيو يضعنا في جو اإلقناع  ،يجعمنا نتممس حدوده  ،ونتقرى
تخومو  .يعرض لمشيء  ،لمفكرة  ،ويحرص عمى إبقاء مسافة بيف عرضو ىو وبيف الشيء
إقر ار بتواضعو  ،وبأف ثمة رؤية أخرى  ،إف لـ نقؿ رؤى  ،ال بد أف تعطى فرصتيا
نفسو "( ،)1ا
كاممة  ،الحتماؿ أف تكوف أقرب إلى الشيء  /الفكرة مسافةً وأكثر فيماًوأعمؽ تأويالً .إف
التأويمميووس بالحفر في األعماؽ  ،أعماؽ النصوص سواء أكانت نصوصاً مكتوبة أـ ظواىر لـ
تكتب بعد  ،وستكوف الكتابة بعدئذ ىي المحاولة التأويمية في قراءة الظاىرة  ،والعكس قد يكوف
صحيحاً استناداً إلى واحدة مف تمؾ الرؤى التي تذىب إلى أف الواقع الخارجي المتحقؽ ىو تأويؿ
النص وليس العكس  " ،فإذا قيؿ  :طمعت الشمس  ،فتأويؿ ىذا نفس طموعيا ويكوف التأويؿ
()2

مف باب الوجود العيني الخارجي "

 .وعميو فإف " التأويؿ ليس مف قبيؿ المعاني المرادة

بالمفظ  ..فتأويؿ قولو أقيموا الصالة مثال ىو الحالة النورانية الخارجية التي تقوـ بنفس
المصمي في الخارج فتنياه عف الفحشاء والمنكر "

()3

.

ولكف يجب أف نكوف حذريف  ،فميست كؿ قراءة ىي تأويؿ ،ألف جدلية السطوح واألعماؽ ستكوف
حاضرة في كؿ األحواؿ والظروؼ  ،وعمى أساسيا سيتـ التصنيؼ والفرز بيف المحاولة التي ال
تقنع بالسطوح فتبحث عما وراءىا  ،والمحاولة التي ال تطمح بأكثر مف السطح  ،ألنيا ال تجيد
حديث األعماؽ وتفضؿ السباحة عمى السواحؿ بديال عف الغوص في البحار  .ذلؾ أف التأويؿ
يشتغؿ في المنطقة الخطرة  ،حيث األشياء تبدو وكأنيا ليست ىي  ،والمرء بأصغريو قمبو
ولسانو  ،وكالىما  ،أي القمب والمساف مف األعضاء المستترة  ،ولكف ذلؾ لـ يمنعيا مف أف تكوف
ىي المقياس الذي يقاس بو المرء .
(ٌ -)1نظر  :نحو عهد إلٌكولوجٌا العقل  ،الغربنة األمركة  ،بقٌة العالم  ،مجلة الفكر العربً المعاصر  ،مركز
اإلنماء القومً  ،بارٌس  -بٌروت  ،العدد  ،1991 - 88ص .11:
( -)2تأوٌل القرآن  ،النظرٌة والمعطٌات .22 :
( -)3تفسٌر المٌزان .52/3 :
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مف ىنا  ،واستنادا إلى ما تقدـ  ،فإف البحث في سعيو لتحديد المفاىيـ ينطمؽ مف قضية
يراىا ْقبمية أو بدييية  -واف كانت التجربة البشرية ىي التي صاغتيا  -مفادىا  :إف النصوص

فييا المحكـ وفييا المتشابو  ،واف الجمؿ " تعبير نصي أو قطعي أي يدؿ عمى معنى واحد ،
وتعبير احتمالي أي يحتمؿ أكثر مف معنى "

()1

 ،واف الكالـ عمى ضربيف " ضرب أنت تصؿ

منو إلى الغرض بداللة المفظ وحده  ..وضرب يدلؾ المفظ عمى معناه الذي يقتضيو موضوعو
في المغة  ،ثـ تجد لذلؾ المعنى داللة ثانية تصؿ بيا إلى الغرض "(.)2
ولوال تمؾ الثنائية  ،ثنائية القطعي واالحتمالي  ،النتفت المعرفة البشرية وألصبحت مستحيمة
 ،ألف كؿ معرفة ال بد أف تبدأ مف قطعيات أو قبميات لتفيـ ما ىو احتمالي  ،أو ما في طريقو
ألف يكوف احتماليا  ،كؿ ما ىنالؾ أننا قد ال نتفؽ عمى ما ىو احتمالي وما ىو قطعي  ،بسبب
مف مالبسات الخطاب  ،وقابميتنا عمى الفيـ واإلدراؾ  .ولكننا متفقوف عمى ضرورتيما ،
فالقطعي يختصر لنا طريؽ المعرفة وال يجيد أذىاننا بكثرة الرد  ،واالحتمالي يجعمنا نعيد النظر
في تمؾ المعرفة عندما يقترح طريقا آخر لمفيـ قوامو الحوار مع النص  ،والبحث عف خفاياه ،
والحفر في أعماقو واالعتراؼ بقابمياتو التي قد تتجاوز الحدود المعترؼ بيا أحيانا  ،واألىـ مف
كؿ ذلؾ إف ثمة إنساناً متوارياً بيف السطور ىو الذي كتب ذلؾ االحتماؿ  ،وقد قاؿ أمير
المؤمنيف (عميو السالـ )  " :تكمموا تعرفوا فإف المرء مخبوء تحت لسانو "(.)3
إذف ففي المحظة التي نق أر فييا النص  ،نحف نتعرؼ عمى إنساف  ،فتزداد معرفتنا بأنفسنا ،
فضال عف معرفتنا باآلخريف  .إف تفسير النص  ،كما يقوؿ غادامير " حوار نجرب مف خاللو
انصيار اآلفاؽ والتحاميا ..وفي ىذا الفيـ الحواري نكتسب مف جديد التصورات التي
يستخدميا اآلخر  ،ألنيا تصير متضمنة في إدراؾ المفسر  ..وبذلؾ نتيح لممعنى أف ينفتح
()4

ويفصح عف إمكاناتو "

 .يزعـ الباحث أف ىذه المعرفة ستكوف أكثر مف ضرورة ،ألنيا تتحدث

فتخر بأنو أحد صناعو  ،معنى يجب أف
عف معنى طالما تطمع لو اإلنساف وأمسؾ بتالبيبو م اً
(ٌ -)1نظر  :معانً النحو .12/1 :
( -)2دالئل اإلعجاز .222 :
( -)3نهج البالغة 515 :
( -)4الشعري ومشكالت التفسٌر 95 :
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يكرس في عالـ بدأ يفقد معناه ليحتفي بأشكالو ومظاىره الزائفة والخادعة والسطحية  ،كما يفعؿ
البنيويوف الذيف ال يتحدثوف عف معنى وال مغزى  ،وال مضموف وال محتوى  ،وال قيـ وال أخالؽ ..
بسبب مف موت المؤلؼ  ،فضال عف بدعة موت اإلنساف  ،الذي أخذ كؿ تمؾ القيـ معو ولـ يبؽ
لنا سوى كممات ال تضر وال تنفع  ،بدعوى " أف النص نسؽ مغمؽ منكفئ عمى نفسو "()1وال
يحيؿ إلى غيره  ،ومع ذلؾ فيي إحالة شكمية تعتني ببناء البيت وتقتؿ ساكنو ! لذا فمع القراءة
البنيوية ال مجاؿ لمحديث عف إمكانات  ،ألف النصوص كميا متشابية  .وىذا يعني أف القراءة
ستكوف واحدة في عالـ يضج بالتأويؿ .

التأويل لغة واصطالحا
األوؿ  ،أي الرجوع إلى األصؿ  ،ومنو الموِئؿ لمموضع الذي يرجع
التأويؿ  ،لغة " :مف ْ

إليو  ،وذلؾ ىو رد الشيء إلى الغاية المرادة منو  ،عمما كاف أو فعال  ..وتأويمو  :أي بيانو
()2

األوؿ  :السياسة التي تراعي مآليا "
الذي غايتو المقصودة منو  .و ْ

التأويؿ  ،اصطالحا  " :التأوؿ والتأويؿ  :تفسير الكالـ الذي تختمؼ معانيو وال يصح
()3

ببياف غير لفظو "

 ،وذىب أبو ىالؿ العسكري إلى أف " التأويؿ اإلخبار بمعنى الكالـ "(،)4

وذىب ابف رشد إلى أف التأويؿ " إخراج داللة المفظ مف الداللة الحقيقية إلى الداللة المجازية
مف غير أف يخؿ في ذلؾ  ،بعادة لساف العرب في التجوز مف تسمية الشيء بشبييو  ،أو
بسببو  ،أو الحقو  ،أو مقارنو  ،أو غير ذلؾ مف األشياء التي عددت في تعريؼ أصناؼ
الكالـ المجازي "

()5

 .أو ىو " فيـ يحدث بمقتضاه امتالؾ لممعنى المضمر في النص مف جية

عالقاتو الداخمية وكذا عالقتو بالعالـ والذات "

()6

 ،ويتحقؽ التأويؿ بفعؿ القراءة بوصفيا إنجا از

إنجا از إلمكانات النص الداللية  ،وحركتو باتجاه المعنى أو رجوعو إليو .
( -)1الهرمنٌوطٌقا والفلسفة  ،نحو مشروع عقل تأوٌلً .334 :
( -)2المفردات فً غرٌب القرآن  ،م  .س
( -)3لسان العرب  ،مادة أول.
( -)4معجم الفروق اللغوٌة .129 :
( -)5فصل المقال .92 :
( -)6التأوٌل والتأوٌل المفرط .192 :
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التأويل والمعنى
التأويؿ  :ممارسة حفرية  ،ولكنيا احتمالية  ،تحمؿ بيا النصوص لمكشؼ عف المعنى ،
ولكنو المعنى البعيد الذي يخفى عمى غير الذكي الفطف  ،وليس القريب الذي سيكوف في متناوؿ
الجميع  ،أو قؿ ىو المعنى الباطف الذي يحتاج مف القارئ الغوص في دىاليز النص والتواءاتو ،
في قباؿ الظاىر الذي ال يحتاج إلى شيء مف ذلؾ  ،أو ىو المعنى االستعاري الذي استعمؿ في
غير ما وضع لو في قباؿ الحقيقي الذي استعمؿ فيما وضع لو  ،وربما ىو المتشابو الذي خفيت
معانيو أو كثرت في قباؿ المحكـ ذي المعنى الواضح والمحدد  ..وىي معاف ال يصؿ إلييا
القارئ إال بضرب مف التفكر والتدبر والتأمؿ واالستبطاف وتثوير كؿ طاقات العقؿ والنص لمكشؼ
عف ذلؾ السر  .وألف المعنى ىو سر الوجود ومغزاه ومبدأ اإلنساف ومنتياه  ،فقد كاف الساحة
التي أظيرت قابميات التأويؿ إمكاناتو وحدوده .
لقد ارتبط التأويؿ بالمعنى ارتباطا وجوديا  ،بمعنى أف وجود األوؿ متوقؼ عمى وجود
الثاني  ،فإذا كاف المعنى عمة أو سبباً  ،فإف التأويؿ ىو المعموؿ أو النتيجة التي ال يمكف أف
تنفؾ عف سببيا  ،بسبب مف العالقة الضرورية بيف االثنيف  .وىذا ال يعني أف المعنى يسبؽ
التأويؿ  ،بقدر ما يعني أف المعنى وجود بػ ( القوة )

()1

 ،والممارسة الحفرية االركيولوجية التي

أسميناىا التأويؿ ىي التي توجد المعنى بػ ( الفعؿ )  .أي إف التأويؿ عممية تتوسط وجوديف  ،ال
يتحقؽ الثاني منيما بالفعؿ إال بتوسط تمؾ العممية  ،وىذا ال يعني أف المؤوؿ ىو الذي يوجد
المعنى  ،كما قد يفيـ مف ىذا الطرح  ،بقدر ما يعني  -قدر تعمؽ األمر بالنص المقدس  -إف
هلل مرادا واقعيا أسميناه ( الوجود بالقوة )  ،ولممؤوليف كـ مف التأويالت تتعمؽ بذلؾ المراد
أسميناىا ( الوجود بالفعؿ )  ،ولعؿ واحدا مف تمؾ التأويالت يحقؽ ذلؾ التالقي بيف القوة والفعؿ

( -)1تقال القوة بمعان عدٌدة  ،أبرزها اثنان  :األول  ،هً القدرة فً الشًء على إحداث تغٌٌر فً شًء آخر .
والثانً  ،هً اإلمكان القائم فً شًء لالنتقال إلى شًء آخر  ..وبالمعنى الثانً ٌقال "بالقوة" فً مقابل "بالفعل"
وكل تغٌر هو انتقال لما هو "بالقوة" إلى ما هو "بالفعل"  .وٌؤكد أرسطو أن ما هو "بالفعل" أسبق وجودا مما
هو "بالقوة"  ،ألن هذا األخٌر ال ٌصٌر "بالفعل" إال بواسطة شًء هو "بالفعل"  .لكن القوة  ،بوصفها إمكانا ،
لٌست سلبا خالصا  .لهذا ٌؤكد لٌبنتس  ،ضد االسكالئٌٌن  ،أن " القوة الحقٌقٌة لٌست مجرد إمكانات  ،بل ٌوجد
فٌها دائما مٌول وأفعال ٌ ..نظر  :موسوعة الفلسفة .238 /2 :
03

الفصل األول  ............................................................................... .....................التأوٌل

 ،ألف النص القرآني مف مظاىر قدرة اإلنساف التي يتوقؼ عمييا  ،بحسب اإلماـ الخميني "
إخراج طاقاتو اليائمة مف عالـ القوة إلى الفعؿ "(. )1
وىكذا تستحيؿ النتيجة سببا والسبب نتيجة  ،بشرط أال نخمط بيف االثنيف  ،ألف التأويؿ
حركة باتجاه المعنى الذي يفترض أنو ساكف في النص  ،وبالتقاء الحركة والسكوف تتولد المفردات
 ،فالجمؿ  ،فالفقرات  ،فالنصوص  ،أي أف النص ال يحتوي معناه فقط  ،بؿ تأويمو أيضا " ففي
القراءة األولى لمنص نفيـ مف العبارات المعنى الذي يؤديو إلينا ارتباطنا السابؽ بالكممات ،
ولكننا إذا أخذنا نشؾ في ىذا االرتباط السابؽ بدأنا نمتمس معنى آخر نراه وثيؽ االرتباط ببناء
النص  ،لذلؾ يكوف النص إلى حد ما ىو الذي ىدانا إلى طريؽ معناه "
والى حد كبير  ،كيفية تمقيو "

()3

()2

 ،ألنو " يبرمج ،

.

لذا فإف القارئ عندما يواجو نصا ما  ،فيو ال يواجو المعنى فحسب  ،بؿ الطريقة التي
سيصؿ بيا إلى إثبات ذلؾ المعنى  ،فمكؿ نص خريطة خاصة بو  ،وأحيانا أكثر مف خريطة ،
وعمى القارئ أف يكتشؼ تمؾ الخريطة بأف يحدد نقاطيا أوال  ،ثـ يوصؿ بيف تمؾ النقاط بخطوط
مستقيمة أو منحنية تبعا لطبيعة ذلؾ النص  ،ألنيا وسيمتو لمكشؼ  ،ما يعني أف المعنى " ليس
معطى  ،وانما ىو وظيفة "

()4

يقوـ بيا اثناف  :النص والقارئ  ،إال أف المتحدث الرسمي باسـ

تمؾ الوظيفة ىو القارئ وليس النص  ،بسبب مف أف النص " آلة كسولة "

()5

 ،ال تجيد النطؽ ،

وىذه ىي طبيعتيا  ،لذا قاؿ أمير المؤمنيف (ع)  " :ذلؾ القرآف فاستنطقوه  ،ولف ينطؽ  ،ولكف
أخبركـ عنو "

() 6

وعندما يفعؿ القارئ ذلؾ  ،فإنو لف يصر عمى مدعياتو  -باستثناء أمير

المؤمنيف طبعا  -ألف المعنى  ،واف كاف ثابتا  ،إال إف تجمياتو تكاد تساوي طرؽ الوصوؿ إليو ،
وخاصة إذا كاف نصا مقدسا  ،وليس بشريا .

( -)1فً المنهج  ،المعصوم  ..والنص .168 : ..
( -)2نظرٌة المعنى فً النقد العربً .161 :
( -)3نظرٌات القراءة والتأوٌل األدبً وقضاٌاها .31 :
( -)4مكونات القراءة المنهجٌة للنصوص .26 :
( -)5حدود التأوٌل ،قراءة فً مشروع أمبرتو إٌكو النقدي .32 :
( -)6نهج البالغة .212 :
06
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التأويل والنظرية
ليس التأويؿ فرضية مف خارج النص  ،يقوـ بيا قارئ ( خارجنصي )  ،بقدر ما ىو
فرضية تجد مبرراتيا في النص  ،ألنيا تبدأ منو وترتد إليو  .ليذا نرى التعسؼ الذي تعانيو
القراءات التي تبدأ مف خارج النص عندما تقترح منيجا سابقا عميو  ،مف دوف أف تبدأ بقراءة
النص أوال  ،ثـ اختيار المنيج الذي يتناسب وتمؾ القراءة  ،وبناء عمى ذلؾ  " ،نشأ بيف
النصوص والنظريات بوف شاسع أو مساحة واسعة مف األرض الحراـ  ،ولذا كاف عمى
()1

التأويمية  ..رسـ خارطة طوبوغرافية ليذه المنطقة "

.

إف الخمؿ  ،بالتأكيد  ،ليس في النظرية  ،ألف النظرية اقتراح منيجي في قراءة النص ،
رؤية منيجية منظمة  ،بؿ الخمؿ في طريقة توظيفنا لمنظرية عندما نعدىا سابقة عمى النص ،
()2

ظير ذلؾ جميا في دراسة الدكتور محمد النوييي المعنونة ( نفسية أبي نواس )

 ،ألف غايتيا

لـ تكف دراسة نفسية أبي نواس والتعرؼ عمييا مف نصوصيا  ،بقدر ما كانت محاولة قسرية
وممتوية إلثبات مقوالت فرويد بأية طريقة كانت  ،واف عمى حساب شعر أبي نواس ونفسيتو !
والحاؿ أف النصوص ىي التي أنتجت النظرية وليس العكس  ،بمعنى أف النظرية ىي استقراء
ناقص لمنصوص ولكنو استقراء منيجي  ،ألف النظرية  ،أية نظرية  ،ال تستطيع أف تكوف كذلؾ
ما لـ تمنيج نفسيا وتتقبؿ كونيا ناقصة تصمح لنصوص وال تصمح ألخرى  ،وىذا ال يعني أف
ليس ثمة نظرية عابرة لمنصوص بقدر ما يعني أف لكؿ منيج نصوصو  ،بؿ ومريديو أيضا ،
فرب ناقد نفسي كبير ال يجيد تحميؿ النصوص بنيويا  ،والعكس صحيح .
مف جية أخرى فإف بعض النظريات  ،كالبنيوية مثال  ،تعمؿ ضد التأويؿ ألنيا ترى "
اكتفاء النص بذاتو "

() 3

 -واف ادعى بوؿ ريكور خالؼ ذلؾ عندما " حشد الماركسية

والفرويدية والبنيوية في نطاؽ التأويؿ "

()4

 -وألنيا تحاوؿ أف تخضع النصوص لما توصمت

إليو مف نتائج  ،وألنيا ال تمتمؾ منطقة فراغ تسمح ليا باالنفتاح عمى الرأي اآلخر أو اإلصغاء لو
( -)1القارئ الضمنً .5 :
(ٌ -)2نظر  :نفسٌة أبً نواس .122 -11 :
( ) 3سٌرورات التأوٌل .264 :
(ٌ -)4نظر  :نقد العقل الغربً .32 :
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 ،عمى األقؿ  ،بسبب مف أف صاحبيا يحاوؿ أف يجعميا كاممة أو قؿ مغمقة عندما يسد كؿ
النوافذ  ،التي يمكف فتحيا فييا  ،تنظي ار وتطبيقا  .وألف نظرية مثؿ البنيوية أو الماركسية ال فراغ
فييا  ،ألف الفراغ يعني  ،فيما يعني  ،انفتاح النظرية عمى الزماف  ،وىذا ما ال يستطيعو إنساف
معزوؿ عف الغيب ومحكوـ بالتاريخ  ،الميـ إال إذا كاف عمى عالقة برب التاريخ  ،وىذا ما ينفيو
ماركس وفرويد وفوكو  .لذا كاف عمى الناقد أف يكوف أكبر مف النظريات  ،فينطمؽ مف النص
أوال  ،ومف ثقافتو ثانيا  ،ومف النظريات ثالثا  .وقبؿ أف يفعؿ ذلؾ عميو أف يستوعب كؿ
النظريات ويمررىا في ذاتو لتكتسب طابعاً نسبيا يمثمو ىو  ،ويميزه عف غيره  ،وىكذا تتقمص
مساحة األرض الحراـ  ،وتتشكؿ خارطة جديدة.
نعـ  ،إذا كاف المعنى ثابتاً  ،فيذا ال يعني أنو واحد ال شريؾ لو  ،بقدر ما يعني أف
الشركاء موجودوف وىـ ال ينازعونو ثباتو  ،بؿ ينازعونو إدعاء التفرد في ذلؾ الثبات  ،أو بتعبير
أوضح اإلدعاء بأنو المعنى األوحد  ،واذا كانت القضية ممتبسة  ،عند مف يوحد بيف الثبات
والمعنى األوحد  ،فال بأس مف إزالة التباس القصد ىذا بالقوؿ  :إف ثبات المعنى يعني أف النص
ال بد لو مف معنى  ،ىذه قضية يجب أف ال نختمؼ فييا  ،واف نقضتيا بعض النصوص التي ال
معنى ليا  .أما أنو معنى واحد أو متعدد  ،أو إف ىذا التعدد لو حد  ،أو ال حد لو  ،فيذا ىو
مدار البحث  ،وما يمكف أف نختمؼ فيو .
واذا كاف ىناؾ مف أنكر المعنى  ،مف فمسفات عدمية كالبنيوية والتفكيكية  ،فإف ىذا
اإلنكار شيء  ،واالحتكاـ إلى النص شيء آخر  ،ىذا االحتكاـ سيظير بأف النص طافح
بالمعنى إلى درجة السيولة  ،بدليؿ أف التفكيكية  -أبرز فمسفة تتبنى السيولة بعد أف تحيميا إلى
غازات متطايرة في اليواء  -ذات معنى محدد إلى حد ما  ،ألنيا أصبحت مصطمحا  .وىذا عمي
حرب  -سفير دريدا إلى العالـ العربي  -يقارف بيف التفكيؾ والتأويؿ قائال  " :لعؿ التأويؿ ىو
أصؿ لمتفكيؾ وجذر  ،إذ كالىما يتجاوز المنطوؽ الظاىر لمنص إلى منطقو الخفي  .غير أف
التأويؿ ىو سعي لموقوؼ عمى مقاصد المؤلؼ  ،في حيف أف التفكيؾ يعالج النص ويسعى إلى
استكشاؼ إمكاناتو  .التأويؿ ىو التفات إلى كثافة المعنى ومفاضمة بيف وجوه الداللة  ،في
حيف أف التفكيؾ ييتـ بفراغات النص وثقوبو  .التأويؿ ىو التقاط معنى أو استقصاء مفيوـ ،
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بينما التفكيؾ خمخمة لبنية النص وحفر في طبقات الخطاب "

()1

وبغض النظر عف اتفاقنا أو

عدـ اتفاقنا مع (حرب) في توزيع األدوار ىذا  ،فال شؾ أف فعؿ المقارنة يعني أف المفيوميف
محدداف في ذىف المتكمـ  ،واف ادعى أنو تفكيكي ال يؤمف بالحدود.

تحوالت المصطلح
نعـ  ،قد يتحدث الباحثوف عف صعوبة ىذا المصطمح أو ذاؾ  ،بسبب مف أنو "خالصة
معرفية يفترض فييا أنتمثؿ صو ار مصغرة وافية لممفاىيـ التي تعبر عنيا  ،حيث تنوب الكممة
االصطالحية الواحدة عف عشرات الكممات المغوية الغائبة  ..وما داـ األمر كذلؾ  ،فإف وضع
المصطمحات البد أف يمثؿ حالة لغوية خاصة مف حاالت الطوارئ الداللية القصوى  ،واستنفار
شتى اآلليات التي يتيحيا النظاـ العاـ لمغة "

()2

 .وألنو  ،بعد ذلؾ  ،لغة نخبوية متخصصة ال

تصمح لمعواـ  ،وىذا ما يفسر حالة أعرابي في مجمس األخفش النحوي  ،فقد حار ىذا األعرابي "
وعجب وأطرؽ ووسوس  ،فقاؿ لو األخفش  :ما تسمع يا أخا العرب ؟ قاؿ  :أراكـ تتكمموف
بكالمنا في كالمنا بما ليس مف كالمنا "

()3

.

وألف المصطمح قبؿ أف يكوف ( مف كالمنا )  ،أي قبؿ أف يتّفؽ عميو  ،مر بمراحؿ إلى أف
استقاـ بطولو وعرضو وارتفاعو  ،وألنو ذو أبعاد ثالثة  ،فأنو ال يستطيع أف يستغني عف ذلؾ
التاريخ الذي شكمو أو تشكؿ فيو  ،ونعني باألبعاد الثالثة أف ىناؾ بعداً ذاتياً  ،وآخر موضوعياً ،
وثالثاً تاريخياً  ،وىذه األبعاد تدخمت في صياغة المصطمح .
مف ىنا نفيـ اختالؼ تمؾ الصيغ التي قد تؤدي إلى اختالؼ المفيوـ منيا  ،نتيجة دخوؿ
األبعاد الثالثة  ،ومقدار الوعي بيا  .فالياتؼ  ،مثال  ،يطمؽ في المغة عمى كؿ مف يرفع صوتو
" وىتؼ بو صاح بو "

()4

تطور ط أر عمى ىذا المفظ عندما أصبح يطمؽ عمى تمؾ
 ،ولكف ثمة
اً

اآللة التي لف نضطر معيا ألف نرفع عقيرتنا حتى يسمعنا اآلخروف  ،بؿ مف الممكف أف نتيامس

( -)1الممنوع والممتنع  ،نقد الذات المفكرة .53 :
( -)2إشكالٌة المصطلح فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد .69 :
( -)3اإلمتاع والمؤانسة .139 / 2 :
( -)4مختار الصحاح .689 :
03

الفصل األول  ............................................................................... .....................التأوٌل

مف دوف أف نزعج أحدا  ،ومف دوف أف يطمع عمى أس اررنا أحد  .ما يعني أف المفيوـ انقمب رأسا
عمى عقب  ،فبعد أف كاف الياتؼ يصيح  ،أصبح يتحدث باسترخاء وىو يدور عمى كرسيو
المتحرؾ  .واف كانت قضية الجير واليمس ىذه مرتبطة بمقتضى الحاؿ  ،إال أننا نتحدث عما
ىو عمومي قبؿ أف تتدخؿ المقتضيات .
طبعا ىذه النتيجة ال يمكف تعميميا عمى كؿ األلفاظ التي أصبحت مصطمحات  ،فيناؾ
عالقة بيف المعنى المغوي والمعنى االصطالحي مجدىا في أغمب المصطمحات  ،بؿ عند أغمب
الباحثيف  ،إف لـ نقؿ كميـ  ،عندما يبدءوف بحوثيـ بالمعنى المغوي ثـ ينتقموف إلى المعنى
االصطالحي  ،مدركيف العالقة ( الوثيقة ) بيف االثنيف  ،فقد تولد المفظة وتشير إلى مسماىا
اعتباطا أو قصدا " ولكنيا في تاريخيا الطويؿ وانتقاليا لتسمية أشياء أخرى  ..ال بد أف يكوف
فييا مممح مف التسمية األولى "

()1

 ،فمفظ ( سيارة ) كاف يطمؽ عمى القافمة  ،أما اآلف فيطمؽ

عمى اآللة المعروفة  ،ووجو العالقة بيف االثنيف  -القافمة والسيارة  -أف كالىما يسير  ،وىو عند
عمماء األصوؿ والمنطؽ مف المنقوؿ  " :وىو المفظ الذي وضع لو معاف عديدة وقد وضع ليا
جميعا  ،ولكف وضعو ألحد ىذه المعاني أسبؽ مف وضعو لآلخر مع وجود مناسبة وعالقة بيف
المعنييف دعت إلى الوضع الثاني المتأخر " ( ، )2وىو بعد ذلؾ  " :منقوؿ تعييني إف نشأ مف
تعيني إف نشأ مف كثرة االستعماؿ "
جعؿ خاص  ،ومنقوؿ ّ

()3

 ،والجعؿ يكوف خاصا عندما

يقوـ بو الفرد  ،أما كثرة االستعماؿ فيي مف المجتمع  ..وىذا ىو الذي دعا الباحث لمحديث عف
بعد ذاتي يقوـ بو الفرد  ،وآخر موضوعي يقوـ بو المجتمع  ،وثالث تاريخي يشير إلى الزمف

الذي تتطمبو عممية االنتقاؿ  ،وما يصاحب ذلؾ الزمف مف متغيرات ستفعؿ فعميا في الصياغة
النيائية لممصطمح  ،إذا كاف ثمة صياغة نيائية  ..نقوؿ ذلؾ الستحالة التالحـ بيف المفظ ومعناه
الخارجي  ،والحؿ  ،كما يرى سويفت ،

ٍ
األشياء التي يود الحديث عنيا ،
إنساف
أف يحمؿ ك ُؿ
َ

( -)1تلقً الشعر العربً المعاصر فً العراق ( أطروحة دكتوراه ) .13 :
( -)2دروس فً علم المنطق .25 :
(ٌ -)3نظر  :دروس فً علم األصول 219 :
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يحمميا عمى ظيره

()1

 ،ويوزعيا عمى المستمعيف  ،ليتخمص نيائيا مف ثنائية المفظ والمعنى ،

والداؿ والمدلوؿ  ،والمعجمي والسياقي  ،والشكؿ والمحتوى  ،والعالمة والمصطمح ..
وىذا ال يعني أننا ال نؤمف بالتطور التاريخي  ،بؿ يعني أننا ال نؤمف بالعالقة  ،أو عمى
األصح أننا ال نعوؿ عمييا كثي ار  ،ألف كممة( سيارة ) مثال وىي تنتقؿ إلى المعنى الجديد  ،فقدت
شيئا وربما أشياء  ،مف استعماليا المغوي القديـ  ،غير أف إطالؽ التسمية القديمة عمى مدلوؿ
جديد مسوغ  ،ألنو يتالءـ وقابمية االستعارة عمى استبطاف تشابو ما  ،ال يخرج عف عالـ اإلمكاف
 .و" كممة ( قافمة ) التي تشير إلى تتابع حيوانات الحمؿ وانتقاليا مف مكاف إلى آخر ،
تتناقض مع معناىا الصرفي المعجمي  ،فيي مؤنث اسـ الفاعؿ مف فعؿ قفؿ  ،أي رجع ،
وسميت ىكذا تيمنا برجوعيا "

()2

 ،وىذا ما يتكرر مع لفظ ( تأويؿ ) فالمعنى المغوي " إنو ْأوؿ

 ،إي رجوع إلى األصؿ وعودة إلى حقيقة الشيء وما يؤوؿ إليو أمره "

()3

واألصؿ ال يكوف إال واحدا  ،أما المصطمح فال يشير إلى ذلؾ  ،وانما ىو عممية بحث عف
األصؿ مف دوف ادعاء أف ما عداه فرع  ،أو ىو بحث عما سيؤوؿ إليو الشيء بغض النظر عف
األوؿ ) أصال أو فرعا  ،مرك از أو ىامشا  ..وبعد  ،فإف المفظة وىي تنتقؿ تحتفظ
كوف ىذا ( ْ
بأشياء وتفقد أشياء  ،فإذا كاف الناقؿ ىو المجتمع فال ضير في ذلؾ طالما أف االستعماؿ الجديد
حقؽ إجماعاً  ،أما إذا كاف الناقؿ فردًا  ،فمف حقنا أف نعدؿ  ،طالما أف الفرد ال يستطيع  ،دائما
 ،أف يحيط باأللفاظ بمعانييا وأجوائيا وظالليا والمساحة التي تشتغؿ فييا  ،ذلؾ إف إدراكو لمعالـ
قد يكوف مف خالؿ نظارات رديئة عمى عينيف شبو مغمضتيف  ،ال ترى الصورة بقدر ما تعمؿ
عمى تشويييا.
في كؿ األحواؿ  ،فعندما نتحدث عف شيء ما  ،واف اختمفنا فيو  ،فإنما نثبت المعنى
الذي يشير لو ذلؾ الشيء  ،واف بدا أميبيا وبأقداـ كاذبة  .والقضية تشبو ذلؾ الجذع الذي يمد
عروقو في األرض وأغصانو إلى السماء  ،فيذه العروؽ واألغصاف ال يستطيع أي منيا أف
يدعي بأنو ىو األصؿ والمركز  ،وما عداه فرع أو ىامش  .نعـ  ،قد يقوؿ قائؿ  :إف باستطاعة
(ٌ -)1نظر  :المرجع والداللة فً الفكر اللسانً الحدٌث .24 :
( -)2األلسنٌة  ،محاضرات فً علم الداللة .134 :
( -)3التأوٌلٌة العربٌة .24 :
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الجذع أف يستغني عف عروقو وأغصانو  ،فيحقؽ ذاتو وتفرده ووحدانيتو  .ما يعني أف المعنى ال
يمكف أف يكوف متعددا  ،وال بد مف الرجوع إلى المعنى الواحد واألصؿ الواحد .
إف فعؿ الجذع ىذا يذكرنا بواحدة مف قصائد ( إيميا أبو ماضي )

()1

التي تروي حكاية ،

بطميا ( حجر ) في ( سد ) يحمي المدينة مف الغرؽ  ،يصحو الحجر يوما مف سباتو  ،أو ىكذا
ىو يظف  ،ويفكر بوضعو  ،ويقارف نفسو بالموجودات حولو  ،ليكتشؼ أف ال قيمة لو  ،فيو
مجرد حجر ال يضر وال ينفع  -مف وجية نظره طبعا  -ألنو ضائع بيف مالييف مف أمثالو ،
فيقرر االنتحار بأف يمقي نفسو بالنير ،وعندما يفعؿ ذلؾ  ،يحدث شرخ في السد  ،ثـ يتسع
الشرخ  ،مما يؤدي إلى انييار السد وغرؽ المدينة ! ىؿ يستطيع حجر أف يفعؿ كؿ ذلؾ ؟! ىذا
ما حصؿ  ،والعيدة عمى ( أبي ماضي )  ،ونحف نصدقو  ،ألننا نرى أف " كؿ شيء متوقؼ
عمى كؿ شيء "

()2

عمى حد تعبير محمد الصدر.

ليذا فنحف مع ( بارت ) في صياغتو أو رؤيتو الجميمة لمشكؿ والمضموف  ،فإذا " كنا ،
سابقا  ،ننظر إلى النص كما ننظر إلى أجناس الفاكية ذات النواة ( المشمش مثال ) ورأينا
الغشاء شكال والنواة مضمونا  ،فمف الالئؽ اآلف النظر إليو كما ننظر إلى أجناس حبة البصؿ
التي تتركب مف قشور  ،بعضيا فوؽ بعض  ،ال تشتمؿ في النياية عمى قمب أو نواة أو سر ،
أو أي مبدأ متعذر التبسيط سوى ال نيائية أغمفتيا التي ال تغمؼ أي شيء آخر غير مجموع
أسطحيا "

()3

نعـ  ،نحف مع بارت  ،ولكف مف دوف أف ننساؽ إلى نيايات تمؾ الرؤية بسبب مف

أنيا متطرفة وغير واقعية  ،واف كانت األمثمة تضرب وال تقاس  ،أما أنيا متطرفة فألف نيايتيا
عدـ حيث ال شيء بعد أف ينتيي التقشير  ،أما أنيا ال واقعية فألف قشور البصؿ ليا حد تنتيي
فيو  ،وىكذا فإف مقاربتنا تحاوؿ أف تجمع بيف قشور البصؿ ونواة المشمش  ،واف كاف الطعـ
سيكوف غريباً وربما غير مستساغ .

(ٌ -)1نظر  :دٌوان إٌلٌا أبو ماضً 121 :
(ٌ -)2نظر  :فلسفة خلق الشٌطان 13 :
(ٌ -)3نظر  :األدب عند روالن بارت .61 :
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التأويل األفقي
لنأخذ قوؿ أمير المؤمنيف ( ع )  " :الناس أعداء ما جيموا "

()1

مثاالً نوضح بو ما سبؽ

 .فث ّمة عناصر ثابتة في ىذا النص  ،أي أف المعجـ يعطي ليا معنى محددا بغض النظر عف
السياؽ ىي ( الناس  ،أعداء  ،جيموا )  ،وثمة عنصر متغير  :أي أف المعجـ ال يعطيو معنى

بمعزؿ عف السياؽ ىو ( ما )  .واذا شئنا المقارنة بيف المعنييف  :المغوي والسياقي  " ،فإف األوؿ
يشترؾ في فيمو عامة الناس  ،أما الثاني فيو الذي ينفرد بو بعض األفراد  ،األوؿ يدرؾ إدراكا
عقميا  ،والثاني يدرؾ نفسيا أو عقميا أو منطقيا  ،األوؿ يرتبط بأىـ وظائؼ المغة وىي اإلبالغ
 ،والثاني قد يتجاوز وظيفة اإلبالغ إلى وظيفة التأثير "

()2

.

كاف ريتشاردز يرى " أف الكممة المفردة التي تأتي معزولة عف بقية الكممات ليس ليا
معنى في ذاتيا "

()3

 ،أي انو ينفي وجود المعجـ  ،رغـ ضرورة وجوده  ،ألف كممات ال معنى

تكوف جممة وال نصاً  ،وسيغدو الحديث عف معنى  -مستؿ مف ٍ
كؿ ال جزء لو
ليا ال تستطيع أف ِّ
 عبث ال طائؿ وراءه  .ما يؤكد عميو الباحث  ،ألف آخريف سبقوه  ،أف الكممة المفردة ليا معنى ،وعندما تدخؿ في سياؽ ما  ،ينحرؼ معناىا المعجمي قميال لصالح المعنى السياقي  ،وقد
يجبرىا السياؽ عمى االنزياح كمياً عف ذلؾ المعنى  ،بؿ إف تماـ حساف يذىب إلى أف " الكممة
في المعجـ تحمؿ معنى متعددا ومحتمال  ،أما في السياؽ فالمعنى واحد ال يتعدد بسبب ما في
السياؽ مف قرائف  ،فالفعؿ ( نشر) في نشر الغسيؿ  ،يعني جففو  .ونشر الكتاب  :وزعو .
ونشر الخشب  :قطعو "

()4

.

ولف يعرؼ أف ثمة انزياح  ،إذا لـ يكف لمفظة معنى أوؿ  ،وليس مف حؽ ريتشاردز وال
غير ريتشاردز أف يتحدث عف انزياح أو مجاز إذا كانت المفظة تكتسب معناىا مف السياؽ
فحسب  ،إذ أنيا حينئذ عف أي شيء تنزاح ؟ واذا كاف البعض يحتج بنظرية النظـ لعبد القاىر

( -)1نهج البالغة .511 :
(ٌ -)2نظر  :المعنى وظالل المعنى .128 :
( -)3فلسفة البالغة 5 :
(ٌ -)4نظر  :األلسنٌة محاضرات فً علم الداللة .142 :
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الجرجاني  -كما فعؿ سعيد الغانمي( -)1مؤيدا مقوالت ريتشاردز  ،فإف الجرجاني لـ ينؼ المعنى
المعجمي  ،بقدر ما تحدث عف " أف األلفاظ ال تتفاضؿ مف حيث ىي ألفاظ مجردة  ،وال مف
حيث ىي كمـ مفردة  ،وأف األلفاظ تثبت ليا الفضيمة وخالفيا  ،في مالئمة معنى المفظة لمعنى
التي تمييا  ،أو ما أشبو ذلؾ " ..

()2

.

عموما  ،فثمة عناصر ثابتة  ..وثمة عناصر متغيرة  ،ظير منيا ىنا العنصر ( ما ) -
وىذا يشمؿ الحروؼ كميا سواء كانت حروؼ معنى أو مبنى  -ىذا العنصر المتغير ال يكتسب
معناه في السياؽ فحسب  ،بؿ ىو يتحكـ بالعناصر الثابتة  ،ويبدو ( رئيسا ) في عممية التغيير
ىذه بالرغـ مف ضآلتو إذا ما قورف بجيرانو  .ومع ذلؾ الدور القيادي الخطير  ،فميس بمقدور
ذلؾ الكائف المبيـ االستغناء عف أولئؾ الجيراف  ،ألنو ال معنى لو مف دونيـ  ،وألف المعنى ال
يستقيـ إال بوجودىـ ..
مؤقتا ثمة ثالثة احتماالت يمكف أف تستبطف مف السياؽ لذلؾ العنصر المتغير :
األوؿ  :ما  :اسـ موصوؿ بمعنى الذي  .والمعنى  :إف الناس أعداء أي شيء يجيمونو .
الثاني  :ما  :مصدرية ظرفية  ،والمعنى  :إف الناس أعداء  ،فيما بينيـ  ،ما داموا جيّاال .
الثالث  :ما  :مصدرية  ،والمعنى  :إف الناس أعداء الجيؿ ،لذا فيـ عمى حرب مستمرة معو.
ىذه المعاني كميا محتممة  ،بؿ ومحترمة أيضا أي ليس مف تفاضؿ بينيا  ،واف كاف
الذىف قد ينصرؼ  ،ألوؿ وىمة  ،لممعنى األوؿ بسبب التبادر الذي ىو أحد عالمات الحقيقة ،
()3

كما يقوؿ األصوليوف

 ،وبسبب العادة واأللفة التي جاءت مف ترداد ىذا المعنى بعينو عند مف

يستشيدوف بيذا النص  ،أما أمير المؤمنيف (ع)  ،فمـ يصرح بأنو قصد ىذا المعنى دوف ذاؾ ،
ولعمو (ع) تعمد ىذه الصياغة التي تختزف كؿ ىذه المعاني  ،ألنيا صياغة موجزة وثرية ومكتنزة
 ،وتحترـ القارئ وتدعوه لممشاركة في االكتشاؼ بالعكس مما لو كاف النص قطعيا  .فيؿ تمؾ
المعاني أغصاف أـ عروؽ أـ الجذع الذي يشمؿ كؿ ذلؾ ويحتويو ؟
( -)1فلسفة البالغة .6 :
(ٌ -)2نظر  :دالئل اإلعجاز فً علم المعانً .99 :
(ٌ -)3نظر مثال  :مفتاح الوصول إلى علم األصول .241 :
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نقوؿ تمؾ الػ ( لعؿ ) إشارة إلى وعي المتكمـ  ،وىو يصوغ مثؿ ىكذا عبارات تحتمؿ أكثر
مف معنى  ،فمف أمثمة ذلؾ  :ما سمي بالغيا ( الكناية )  :ذات المعنى ومعنى المعنى  ،كقوؿ
إعرابية فقيرة ألحد السالطيف  " :أشكو إليؾ قمة الجرذاف " ( . )1و ( التورية )  :ذات المعنى
القريب والمعنى البعيد  ،كقوؿ أختيا لسمطاف جائر  " :ال أراؾ اهلل مكروىاً "

()2

 .و ( التوجيو )

ذو المعنييف المتوازييف المذيف ال يمتقياف وال يتسابقاف كقوؿ بشار في خياط أعور :
ليػت عينيو سػواء"

" خػاط لي عمػرو قباء

()3

واذا كاف المتكمـ في الكناية والتورية يعي ما يقوؿ ويريد أحد المعنييف وىو المعنى الباطف
أو البعيد  ،وكذلؾ ىو المستمع  ،مع فارؽ اإليياـ بإرادة المعنى القريب في التورية  ،والمعنى
الظاىر في الكناية  ،فإنو في ( التوجيو ) يعي المعنييف ويريدىما  ،ليبمغ غرضو بما ال ي ْمسؾ

عميو .واذا كاف أمير المؤمنيف لـ يك ِّف ولـ يوِّر ،فربما ىو يوجو مف دوف تعريض بأحد  ،أو

إخفاء شيء عمى أحد  ،ليبمغ غرضو واف أمسؾ عميو .
نقوؿ ذلؾ  ،ألننا قرأنا كممة اإلماـ (ع) مكتوبة  ،وألنيا جاءتنا ىكذا مفردة  ،أي لـ تسبؽ
بكممات  ،ولـ تمحؽ  ،فإذا انتفى السياؽ الذي قيمت فيو الكممة  ،فال نعدـ النبرة أو النغـ " الذي
يتضح في الحديث وال يظير في الكتابة  ،والنغـ  -كما نعرؼ  -يتأثر بظروؼ المتكمـ وحالتو
النفسية وعالقتو بالموضوع الذي يتحدث عنو  ،ومف يتحدث إليو "

()4

 ،وىي نبرة قد تكوف بمد

األلؼ في ( ما ) والمعنى  ،بناء عمى المد  ،سيكوف الثاني بال شؾ  ،وقد تكوف مف دوف مد ،
ما يعني إف المعنى سينحصر بيف األوؿ والثالث  ،فإذا احتكمنا إلى التبادر بوصفو عالمة عمى
الحقيقة  ،أو " القراءة األولى  :التي استقبؿ بيا النص حيف ظير لموجود "

()5

 ،أو الترجيح

الذي يشترؾ فيو القراء ليذه العبارة  ،فإف األوؿ ىو الذي ستشير إليو األصابع  ،ألف الثالث

( -)1البالغة الواضحة  ،البٌان والمعانً والبدٌع .121 :
( -)2دعت علٌه بالموت  ،ألن الحً ال بد أن ٌرى المكروه .
( -)3جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع .234 :
( -)4نظرٌة المعنى فً النقد العربً .114 :
(-(5نظرٌات القراءة والتأوٌل األدبً وقضاٌاها .31 :
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يحتاج إلى تأني في االكتشاؼ وعمؽ قد ال يكوف متاحا إال لمقمة التي تبحث وتحفر  ،وال تكتفي
بما ىو مشاع أو متبادر .
طبعا  ،ال يست ْبعد أف يأتي مف يقرر العكس  ،ألف " المتمقي ال يستقبؿ النص بذىف فارغ

 ،بؿ إنو مزود بشبكة لمقراءة  ،تمكنو مف وضع فرضياتو الخاصة  ،التي ىي نتاج خبراتو
وتجاربو ومكتسباتو "

()1

 ،السيما أننا نعيش في ىذا العصر منطقيف  :منطؽ ىيجؿ  ،ومنطؽ

دريدا  ،بعد أف استبعد منطؽ أرسطو  ،األوؿ يؤمف بأف " الشيء يمكف أف يكوف ىو ذاتو
ونقيضو في آف "

()2

 ،والثاني ال يؤمف بشيء  .ولكف عدـ االستبعاد ىذا شيء  ،ويقيف الباحث

ظنا  ،لكي نثبت أننا (
بما توصؿ إليو شيء آخر  ،فالتأويؿ ال يعني استحالة عممنا شكا ويقيننا ّ
ديمقراطيوف ) في تقبؿ الرأي اآلخر  ،بقدر ما ىو تجميع لألدلة والقرائف التي تثبت ما نذىب إليو

 ،مع شيء بؿ أشياء مف التسامح مع اآلراء األخرى التي ترى خالؼ ذلؾ  ،بشرط أف تكوف آراء
مدعومة بأدلة وقرائف مف داخؿ النص  ،وربما مف خارجو  ،إذا كاف ثمة تمفصؿ بيف الداخؿ
والخارج .
والتأويؿ وفؽ ىذا المعنى " ال يمكف أف يقود إلى كؿ المدلوالت الممكنة  ،ألف ذلؾ خرؽ
لمبادئ التفكير العقمي  ،ففكرة اإلرغامات المنطقية تقود إلى تضميف التأويؿ غايات داللية ،
وتقوـ في نفس الوقت بإقصاء أخرى "

()3

 ،كأف تكوف ( ما ) شرطية  ،وىو ما يمكف استنباطو

مف المعنى الثاني  ،فالناس أعداء مشروطة بمدة دواميـ جياال  ،فإف انتفى الجيؿ انتفى العداء
 ،أو كأف تكوف ( ما ) نافية  ،والمعنى  :أف الناس أعداء  ،ما جيموا  ،أي لـ يجيموا حقيقة أنيـ
أعداء  .لكنيا قراءات بعيدة أو مقصية  -بتعبير إيكو  -قد تدخؿ أحيانا باب التعسؼ  ،خاصة
لمف يعتقد أف ( ما ) استفيامية أو تعجبية أو زائدة لمتوكيد  ،ثـ يتمحؿ في التقدير ليثبت ما
يصعب تقبمو أو ما ال تطمئف النفس لو ..

( -)1مكونات القراءة المنهجٌة للنصوص .81 :
( -)2المصدر السابق 212 :
( -)3التأوٌل بٌن السٌمٌائٌات والتفكٌكٌة .13 :
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الفصل األول  ............................................................................... .....................التأوٌل

ما يريده البحث  ،مف كؿ ما تقدـ  ،أف ثمة حدود تسمح بإيقاؼ التأويؿ  ،واذا لـ يكف
األمر كذلؾ  ،فإننا سنقع في مفارقة لسانية  ،كتمؾ التي صاغيا ماسيدو فيرنانديز  " :ىناؾ
أشياء كثيرة ناقصة في ىذا العالـ  ،واذا أضيؼ إلى ذلؾ نقصاف شيء جديد  ،فمف يكوف ليذا
الشيء أي موضع "

()1

 ،والنتيجة  ،فإف المعاني المتحصمة مف ىذا النموذج بمغت  -لحد اآلف

 ثمانية  :ثالثة محتممة  ،وثالثة مستحيمة  ،واثناف بعيداف  ،واف كانت كميا  ،ديمقراطيا ،ممكنة  ،بمعنى أف المؤوؿ بإمكانو أف يقوليا  ،ووظيفتنا نحف القراء أال نقبؿ كؿ ما يقاؿ  ،ألف
لمنص مقوالتو الكامنة فيو  ،وألنو ليس مفتوحا إلى ىذه الدرجة ..
مف ىنا كانت ضرورة الحديث عف إمكانات الػتأويؿ واستغالؿ الطاقات الكامنة فيو  ،ألنو
وسيمتنا إلثبات تعدد المعاني وانفتاح النص ال بطريقة ىرمسية وال تفكيكية " فعندما يتـ إنتاج
نص ما  ..لكي يتداولو مجموعة كبيرة مف القراء  ،فإف المؤلؼ يدرؾ أف ىذا النص لف يؤوؿ
وفؽ رغباتو ىو "

()2

 ..وفي عيف الوقت ضرورة الحديث عف حدود التأويؿ لئال نتجاوز تمؾ

اإلمكانات فنطرؽ أبواب المستحيؿ  ،الذي سيكوف عمى استعداد ألف يفتح أبوابو طالما أف ليس
ىناؾ ضوابط أو قواعد أو سياقات أو أنظمة ..وىنا تتماىى الحدود بيف الممكف والمستحيؿ ،
وتصبح القراءة مفتوحة أو قؿ  :منفمتة ال ضابط ليا وال حد .

التأويل العمودي
لنضرب مثال آخر  :قصيدة ( أغنية في شير آب )

()3

لمشاعر بدر شاكر السياب ..

فظاىر ىذه القصيدة يذىب إلى أف السياب يتحدث عف الغيبة  .نعـ الغيبة تمؾ التي روي أف
رسوؿ اهلل ( ص وآلو ) قاؿ فييا " إياكـ والغيبة  ،فإنيا أشد مف الزنا "

( )4

 ،وألف الغيبة

ممارسة يومية وضرورية  ،لمف أدمف عمييا  ،كضرورة الماء واليواء  ،فقد استحقت مف الشاعر
أف يوظفيا في نص يحمؿ رسالة تديف تمؾ الممارسة ( اإلنسانية ) !
( -)1المصدر السابق 43 :
( -)2المصدر السابق 85 :
(ٌ -) 3نظر  :الدٌوان .332 -328 :
( -)4وتكملة الحدٌث  " :إن الرجل ٌزنً ثم ٌتوب  ،فٌتوب هللا علٌه  ،وإن صاحب الغٌبة ال ٌُغ َفر له حتى ٌَغفِر
له صاحبه " ٌ .نظر  :تفسٌر الثعلبً .85/9 :
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" والميؿ يطوؿ مع السمر ..
الميؿ كتنور  -مف أشباح البشر
خبز يتنشؽ نيرانو
والضيفة تأكؿ جوعانة
مف ىذا الخبز  .ومرجانة
كالغابة تربض بردانة ..
والضيفة تضحؾ وىي تقوؿ  " :خطيب سعاد
جافاىا وانطوت الخطبة !
الكمب تنكر لمكمبة " ..
تموز يموت بدوف معاد ،
ِ
القمر
والبرد ينث مف
فتموذ بمدفأة مف أعراض البشر .
والميؿ يطفئ شطآنو
والضيفة تقبع بردانة
وفراء الذئب تغطييا . )1( " ..
إذف فثمة ضيفة وربة بيت تتدفئاف بأعراض البشر  ،وعمى مبعدة منيما مربية األطفاؿ
الزنجية ( مرجانة ) تربض لوحدىا بردانة معزولة ىناؾ حيث ال أنيس وال ونيس  ،وعندما تنتيي
الضيفة مف حديثيا الميمي الشائؽ  ،وتذىب مأسوفاً عمييا  ،فإف الزوجة ال تكتفي بذلؾ فتنادي
زوجيا :
( -)1دٌوان بدر شاكر السٌاب .331 – 331 :
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" فتعاؿ وشاركني بردي
باهلل تعاؿ
يا زوجي ىا إني وحدي
 والضيفة مثمي بردانة -فتعاؿ تعاؿ
فأمامؾ وحدؾ أقدر أف أغتاب الناس بال استثناء "

()1

الحظ أف السياب يتناص في رسمو لمصورة " الميؿ كتنور مف أشباح البشر  ،خبز يتنشؽ
نيرانو  ،والضيقة تأكؿ جوعانة  ،مف ىذا الخبز " مع قولو تعالى  " :أيود أحدكـ أف يأكؿ لحـ
أخيو ميتا فكرىتموه "

()2

اع  ،يبيف براعة السياب في توظيؼ النصوص وعدـ (
 ،وىو تناص و ٍ

سرقتيا ) كما ىي  ،ولكف السياب عمى خالؼ الشعراء األخالقييف لـ يستخدـ ذلؾ األسموب
الوعظي المباشر بؿ تالعب بالنص بطريقة يحقؽ فييا غرضو  ،ويقوؿ أشياء أخرى  ،نحف
بصدد الكشؼ عنيا في ىذه القراءة التي تسعى ألف تكوف تأويمية ..
وقبؿ أف نفعؿ ذلؾ نشير إلى أف السياب وىو يكتب ىذا النص كاف واعيا بكيفية بنائو ،
لذلؾ تدخؿ في الصناعة مفارقا طريقتو المعيودة بأف يترؾ نفسو وسجيتيا  ،حتى لتشعر أف
القصيدة ىي التي تكتب نفسيا  ،وما السياب سوى وسيمتيا لمخروج  ،ولعؿ امتياز قصائد السياب
في تمؾ العفوية والطبيعة التي تكاد تخرج القصيدة مف يد صاحبيا  ،وتشرؾ مخموقات أخرى -
مالئكة أو شياطيف وربما جنيات  -في صياغتيا  ،أما ىنا فال مجاؿ لمحديث عف مالئكة
وشياطيف  ،ألف السياب كاف واعيا تماما  ،وىذا ما يفسر دخوؿ السرد عمى الخط أو االستعانة
بو في تحقيؽ نص ىجيف  ،ينتمي إلى الشعر ولكنو إلى السرد أقرب بدليؿ توظيؼ آليات السرد
وعناصره مف شخصيات  ( :الضيفة  ،الزوجة وزوجيا  ،سعاد وخطيبيا  ،وأخي ار مرجانة ) ،
وفضاء  :زماف ومكاف وحدث  ،ولغة نثرية خمقت إيقاعيا الداخمي  ،بعد أف اكتشفت أف الوزف ،
( -)1دٌوان بدر شاكر السٌاب 331 :
( -)2الحجرات 12 :
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الذي كاف طاغيا في المستيؿ  -ألسباب سنعرفيا الحقا  -ال بد أف يخفت  ،ألف صخبو قد ال
يحقؽ الغرض المقصود دائما ..
إف الحديث عف الوعي ىنا سيكوف ضروريا  ،ألف لو عالقة مباشرة بقصديات المؤلؼ الذي
يراد لو أف يموت بأية طريقة كانت  ،والحاؿ أف القضية نسبية  ،ألف المؤلؼ عندما يقرر أف
يحضر يستطيع أف يفعؿ ذلؾ وبقوة  ،أما عندما يترؾ نفسو وسجيتيا  ،فيمكف الحديث عندئذ عف
قصديات نصية  ،فضال عف قصديات المؤلؼ  .وىذا ال يعني أف النص الذي يكتبو الوعي يجب
أف تكوف لو قراءة واحدة  ،بقدر ما يعني أف القراءة يجب أف تكوف مقنعة وحصيفة  ،تقنعنا
بضرورة األخذ بيا واستبعاد ما عداىا  ،أو باألحرى التقميؿ مف شأنو  ،لذا فيو استبعاد يؤمف
بتعدد القراءات  ،ولكنو منحاز إلى القراءة المقنعة والحصيفة  .وثانيا  ،ألف الوعي ال يستطيع أف
يسيطر عمى كؿ شيء  ،إذ ال بد أف يترؾ ثغرة ىنا  ،وفراغا ىناؾ  .ىاتاف الثغرتاف أو الفراغاف
قد يكوناف ىما المسكوت عنو  ،أو المحجوب  ،الذي سكت عنو الخطاب وأظير غيره  .تمؾ
واحدة مف معضالت النص  ،فإذا كاف المعنى حالة قصدية " فإف تمؾ القصدية يجب أف تكوف
صادرة عف الوعي  ،ومنقولة إلينا بأفعاؿ لغوية محتوية عمى نية الداللة " ( .)1وىذا ما ال يمكف
التأكد منو  ،ألف ليس كؿ الدالالت وراءىا مقاصد .
وبالعودة إلى نص ( األغنية ) فإف التأويؿ يصبح ضرورة  ،كما يرى تودوروؼ " عندما
يشعر القارئ أف المعنى الظاىر غير كاؼ أو ليس ىو المقصود  ،وتوحي المؤشرات البنائية
بأف المقصود معنى خفي ..وىو ما يقتضي عبو ار تأويميا إلى المعنى الباطني "

()2

لنكتشؼ ،

عندما نحقؽ ذلؾ العبور  ،أف السياب  ،واف تحدث عف الغيبة  ،إال انو ال يعني المعنى الحرفي
 ،بقدر ما يعني العجز والكسؿ والخواء وانعداـ الخصوبة وعدـ المشاركة في صناعة الحياة  ،مف
أولئؾ الذيف يعوضوف كؿ ذلؾ العجز بيذه الممارسة التي قاؿ عنيا أمير المؤمنيف (ع) " :
الغيبة جيد العاجز "

()3

 .وبسبب مف ىذا العجز الطاغي عمى شخوص القصة وعدـ القدرة

عمى فعؿ أي شيء  ،نرى أف الكؿ في حالة انتظار وترقب  :الزوجة تنتظر زوجيا  ،مرجانة
(ٌ -)1نظر  :تحلٌل الخطاب الشعري .164 :
( -)2التأوٌلٌة العربٌة 66 :
( -)3نهج البالغة 514 :
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تنتظر شيئا ما  ،الضيفة تصِّبر نفسيا بيذا البرنامج اليومي  ،والعاجز ال يممؾ سوى االنتظار
مصحوبا بأكؿ لحوـ أولئؾ الذيف ال ينتظروف  ،كما يفعؿ ىو .
إذف نحف إزاء نوعيف مف البشر  :نوع عاجز فارغ سمبي طفيمي وال يممؾ سوى الغيبة
بوصفيا ( معادال موضوعيا ) لحالة العجز والخواء واإلفالس التي تييمف عمى مفردات حياتو ،
ونوع استدعاه النص واف لـ يكف موجودا فيو  ،أعني ذلؾ الذي ال يجد في الوقت متسعا ألف
يكوف اآلخروف موضوعو  ،فمديو مشروعو الذي يحضر فيو اآلخروف بوصفيـ صناعاً ليذه الحياة
التي يعمؿ النوع األوؿ عمى إيقاؼ حيويتيا وتدفقيا وح اررتيا  ،وىذا ما يفسر حالة االنجماد والبرد
التي يمر بيا الطرؼ األوؿ  ،فالكؿ برداف في ىذا النص  :الضيفة تقبع بردانة  ،مرجانة تربض
بردانة  ،الزوجة تستدعي زوجيا ليشاركيا بردىا  ،رغـ أننا  ،ويا لممفارقة  ،في شير آب  ،آب
الميّاب  ،وىنا يحقؽ النص مفارقتو الكبرى بيف برودة تنخر العظاـ مف الداخؿ  ،وح اررة تمأل
الفضاء مف الخارج  ،وىو برد مجازي بالتأكيد  ،وأي تأويؿ حقيقي لو قد ال يتناسب وداللة آب

الميّاب .
وؤؿ جنسيا  ،ىو برد مرجانو  ،بداللة
نجد أننا إزاء نوعيف مختمفيف مف البرد  :برد سي ّ

الفعؿ تربض " ففي حديث  :أف نجبة زوج ابنتو مف رجؿ وجيزىا وقاؿ  :ال يبيت عزبا ولو
عندنا ربض  ..وربض الرجؿ امرأتو التي تقوـ بشأنو "

()1

 ،وىذا يحتاج إلى مدفأة مف نوع

خاص  ،أو بمغة ( فصيحة ) يحتاج إلى رجؿ يرفع مف درجة ح اررة مرجانة  ،ولعؿ درجة ح اررتيا
سترتفع بعودة تموز الذي ظير في بداية القصة واختفى ألسباب تتعمؽ بالفقراء وتطمعاتيـ نحو
المستقبؿ  ..وبرد مجازي ىو برد الضيفة ومضيفتيا  ،وىذا يحتاج إلى مدفأة مف نوع آخر ( ،
مدفأة مف أعراض البشر ) كما يصرح النص .
وىنا نصؿ إلى البؤرة المركزية التي يشتغؿ عمييا ىذا النص  :الحرماف مف جية  ،والعجز
والكسؿ واإلفالس والخواء البشري مف جية أخرى  ،واالنتظار السمبي المترتب عمييما  ،االنتظار
الذي سيطوؿ  ،انتظار تموز  ،وىذا ما يفسر األجواء السوداوية التي سيطرت عمى النص منذ
االستيالؿ  ،لتعمؽ ذلؾ اإلحساس باالنتظار المصحوب بكؿ ما ىو سمبي " وتكفي اإلشارة إلى

( -)1لسان العرب  ،مادة ربض .
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بعض الوحدات المغوية مثؿ ( يموت  ،المعتـ  ،الظمماء  ،سوداء  ،الميؿ ثالث مرات  ،عباءات
سود  ،نيار مسدود ) المبثوثة في أنموذج شعري يتألؼ مف ثمانية أسطر  ،لتكوف مؤش ار عمى
أف الشاعر تمكف مف جعؿ نصو يطفو وسط كثافة الموف األسود "
لونا ثريا ذا سطوة  ،مف طاقة الفعؿ الشعري عمى الحضور"

()2

()1

الذي " ضاعؼ  ،بوصفو

بذلؾ التشييع الرمزي لتموز مف

خالؿ تمؾ الصورة المألوفة في الجنوب العراقي عندما تجتمع النسوة بعباءاتيا السود مشكمة كتمة
تشبو القطيع  ،وىو يمشي عمى غير ىدى  ،عميا تستعيد تموز أو شيئا منو  ،في ذلؾ النواح
الذي ال يكاد ينتيي  ،والمصحوب بموسيقى جنائزية بدت صاخبة ولكنيا رتيبة إشارة إلى دواـ
الحاؿ واستم ارره :
" تموز يموت عمى األفؽ
وتغور دماه مع الشفؽ
في الكيؼ المعتـ  .والظمماء
نقالة إسعاؼ سوداء
وكأف الميؿ قطيع نساء
كحؿ وعباءات سود
الميؿ خباء
الميؿ نيار مسدود "

()3

لقد مثؿ موت تموز إلو الخصب  ،وشيوع السواد  ،ىنا  ،العتبة أو ثريا النص التي ال بد
مف المرور عمييا  ،ال ألنيا مقدمة  ،بؿ ألنيا المفتاح الذي يحتوي دالالت النص الموجود  ،أو
قؿ النص الضائع  ،ونعني بالنص الضائع  " :أف النص شكؿ ناقص وثمة نسخة ضائعة لكؿ

( -)1الشعر الحدٌث فً البصرة .211 :
(ٌ -)2نظر  :جمالٌات القصٌدة العربٌة الحدٌثة .18 :
 -62دٌوان بدر شاكر السٌاب .329 :
32

الفصل األول  ............................................................................... .....................التأوٌل

نص "

()1

ووظيفة التأويؿ ىي البحث عف تمؾ النسخة والكشؼ عنيا  .ىذه اإلشكالية  ،أي كوف

النص شكال ناقصا  ،يجب أف ال تؤخذ عمى إطالقيا  ،ألف ثمة نصوصا كاممة  ،والكماؿ ىنا
ذو داللة سمبية  ،ألف ىكذا نصوص ال تأخذ وجود القارئ بعيف االعتبار  ،فيي تقدـ لو كؿ
شيء  ،وال تترؾ مجاال لمتأمؿ أو التأويؿ  ،وىكذا نصوص ال تثيرنا  ،ألنيا ال تحرؾ قدرتنا عمى
االكتشاؼ أو إكماؿ النقص  ،ولعؿ أبيات محمد الحمراني التي يقوؿ فييا :
" حيف امتمؾ فرشا وألوانا
أراد أف يرسـ الموت
وعندما رسـ األيدي
سقطت الفرشاة
أسفؿ الطاولة "(.)2
لعؿ ىذه األبيات ستكوف مثاال ناجحا لمشكؿ الناقص الذي عمى القارئ أف يمأله بالكثير ،
والحاؿ أف الموت ليس سريعا إلى ىذه الدرجة  ،واف قاؿ أمير المؤمنيف (ع)  " :إذا كنت في
إدبار ،والموت في إقباؿ  ،فما أسرع الممتقى "

()3

 ،ألف السرعة التي جاءت في قصيدة

الحمراني ىي غير تمؾ السرعة في قوؿ اإلماـ (ع) فيذه األخيرة تحتمؿ الوقوؼ وامتطاء الميؿ
والنيار  ،أو بتعبير اإلماـ ( ع )  " :مف كانت مطيتو الميؿ والنيار  ،فإنو يسار بو واف كاف
واقفاً "

()4

 ،إذ أف سير االثنيف الحتمي باتجاه بعضيما  ،ىو الفرصة التي ست ْمنح لإلنساف

لمتعبير عف ذاتو واثبات وجوده  .ىذه الفرصة قد تطوؿ في غير العراؽ  ،إال إنيا  ،ىنا  ،في
العراؽ  ،العراؽ بالتحديد  ،سريعة جدا  ،ألف العراقي  ،كما توحي قصيدة الحمراني  ،لـ ير
الحياة وألوانيا الزاىية كي يرسميا  ،لذا فيو مولع  -برسـ ما اعتاده  -بموف واحد  :ىو السواد ،
وثيمة واحدة  :ىي الموت  .وليثبت فكرة غريماس في " انتياء النصوص أو انغالقيا لحظة
(ٌ -)1نظر  :نقص الصورة  ،تأوٌل بالغة الموت  :ص.15
( -)2تداخل الفنون فً القصٌدة العراقٌة الحدٌثة .26 :
( -)3نهج البالغة 444 :
( -)4نهج البالغة 325 :
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ميالدىا..عمى أساس تناظر ثنائي كوني بيف الحياة والموت  ..حتى إف كؿ خطاباتنا بكؿ
تمفصالتيا الجزئية تؤوؿ إلى ىذه الكمية الكونية التي تبتدأ بالحياة  ،أو ما يبدو أنو حياة
وتنتيي بالموت

" ()1

.

وىذا ما سيتكرر في نص السياب ولكف بإيقاع بطيء  ،ربما  ،ألف العراؽ لـ ( يتحرر )
بعد عمى يد األمريكاف ! ..ولو كاف السياب موجودا اليوـ الختمؼ إيقاع الموت لديو  ،وألصبح
سريعا كسرعة الحمراني  ،ألف النص صورة مف صور الوجود في العالـ  ،صورة مصغرة منو ،
تمتقط واحدة مف مفرداتو العجائبية – ألف الواقع أعظـ أعجوبة – وتعيد بنائيا لتنسجـ وعالـ
النص الذي سيكوف سوداويا بالتأكيد  ،طالما ىو نتاج إنساف حساس ومرىؼ  ،يرى أف موت (
تموز ) يعني طغياف الكراىية والعنؼ والدمار واإلرىاب  ..أما وجوده فيعني كؿ ما ىو جميؿ
وحؽ صادؽ وعادؿ افتقده اإلنساف وطاؿ انتظاره لو .
مف ىنا بالتحديد تبدأ أحداث ىذه القصة  ،وىي قصة دائرية  ،بمعنى إف أحداثيا تتكرر
بأسموب دوري  ،فكمما مات تموز ينشر السواد  ،وينثر الخوؼ  ،وتجدب األرض  ،فإذا ما عاد
في الربيع اآلتي عاد الخصب والنماء والسعادة والرخاء  ..ىذا ما تقولو األسطورة  /تموز  ،أما
ولوف األجواء بالسواد
القصيدة فربما ال تقوؿ ذلؾ  .فإذا كاف النص الموجود أظير الغيبة ّ
وقدميما ( معادال موضوعيا ) لذلؾ الحس المأساوي المتأتي مف أكؿ البشر لمحوـ بعضيـ ،
وىي قضية تتجاوز مجرد الغيبة إلى األكؿ الحقيقي وليس المجازي  ،وما يترتب عمى ذلؾ مف
خمو األرض مف ذلؾ الجنس بانقراضو  ،وتسيد المسوخ عمى عرشو ،
إذا كاف األمر كذلؾ  ،فإف الحديث عف ذلؾ ( المعادؿ الموضوعي ) سيكوف ىو المفتاح
لذلؾ النص الضائع  .وقد استخدمو الباحث  ،ىنا  ،مف دوف أف يتقيد بحرفيتو االصطالحية

()2

التي أبدعيا الشاعر والناقد االنكميزي ( ت  .س  .أليوت )  .فيو  ،أي الباحث  ،يعني بالمعادؿ
الموضوعي  :أف المؤلؼ في جعبتو نص ما  ،أو قؿ متف حكائي " مادة خاـ تشكؿ جوىر

(ٌ -)1نظر  :البالغة وتحلٌل الخطاب .35 :
( -)2لٌس الشعر عند ( الٌوت ) تعبٌرا عن العاطفة من حٌث هً عاطفة  ،بل هو محاولة فً استخدام الفكر من
أجل إٌجاد الصٌغ المناسبة للتعبٌر عن هذه العاطفة ٌ .نظر  :فائدة الشعر وفائدة النثر .15 :
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األحداث في سياقيا التاريخي "

()1

 ،ولكنو  ،أي المؤلؼ  -وبقصدية عالية  -يعيد ترتيب تمؾ

مبنى حكائيا لو ترتيبو الخاص  ،وفي عممية البحث
المادة الخاـ  ،فيفقد التاريخ ترتيبو  ،مش ّكالً
ً
عف المعنى  ،فإننا نبحث عف المادة الخاـ قبؿ أف تتشكؿ  ،ووسيمتنا إلى ذلؾ ىي المبنى
الحكائي الماثؿ بيف يدينا  ،وىو مبنى لو طبقناه عمى نص حكاية ( أغنية في شير آب ) لوجدنا
أف ذلؾ المبنى يشير إلى أف البداية ىي الموت  ،أما النياية فيي الموت أيضا  ( ،راجع البيت
األوؿ والبيت األخير مف القصيدة )  ..وبيف الموتيف ثمة مساحة  ،مألىا السياب بأحاديث شتى
 ،كميا تدؿ عمى الموت المجازي لإلنساف في ( حياتو ) ىذه  ،فتكوف النتيجة أف رحمة اإلنساف
ىذه عبارة عف مجموعة مف الميتات الحقيقية والمجازية  ،أما الضائع  ،أو قؿ النص الضائع ،
فيو الحياة  ..الحياة بكؿ ما في ىذه المفارقة مف معنى .

التأويل  :أفقي وعمودي
كاف المثاالف السابقاف  -الناس أعداء ما جيموا  ،وأغنية في شير آب  -المذاف فصمنا
فييما القوؿ ضرورييف  ،ألسباب  ،األوؿ  :ألننا سنحيؿ إلييما الحقا  ،لربط المباحث مع بعضيا
وكي ال تبدو المباحث عمى شكؿ قفزات  .وثانيا  :ألف التنظير المجرد بحاجة إلى أمثمة تطبيقية
إلثبات مقوالتو  ،وىكذا تكتسب لغة التجريد مصداقية وقبوال  .وثالثا  :ألنيما أظي ار إمكانات
التأويؿ  ،وقدرتو عمى اختراؽ النص  ،بشرط أف يكوف مف تمؾ النصوص التي تبقى حيف يذىب
()2

الجميع  ،والتي سيقؼ الناقد أماميا " موقؼ المتعبد ال موقؼ القاضي "

 ،وىي نصوص تعد

عمى األصابع في عالـ مميء بالنصوص التي تصيب المرء بالغثياف  ،وقد ال تصيبو بشيء ،
إمعانا في السمبية والحيادية التي ال تثير أحدا سمبا أو إيجابا !..
وأىـ ما يمكف مالحظتو عند الموازنة بيف النصيف السابقيف  ،أف التأويؿ في النص األوؿ
أخذ بعداً أفقيا  ،بمعنى أف المعاني المتعددة لو  ،لـ يتقدـ أحدىا عمى اآلخر  ،ألنيا في عرض
واحد ( ما  :موصولة  ،مصدرية ظرفية  ،مصدرية )  ،بالعكس مف النص الثاني الذي أخذ فيو
التأويؿ بعداً عمودياً أو حفريا  ( :الغيبة  ،العجز  ،االنتظار  ،الموت )  ،بمعنى أف النص

( -)1السردٌة العربٌة . 21 :
( -)2طفولة نهد .13 :
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طبقات أو طوابؽ  ،واف كاف الباحث يفضؿ أف تكوف تمؾ الطوابؽ إلى األسفؿ  ،طالما أف
التأويؿ حفر وتنقيب  ،وعمى القارئ أف ينزؿ دائما إلى الطابؽ الثاني  ،وىذا يعني أف الطابؽ
األخير ىو المقصود  ،ولكف ال يمكف الوصوؿ إليو إال عندما يمر النازؿ بالطوابؽ السابقة ،
وبيذا النشاط التأويمي " يتحقؽ المعنى السطحي  ،بوصفو تأويال قريبا  ،كما يتحقؽ التأويؿ
المتوسط ( معنى المعنى )  ،وينتيي األمر عند تضاد العوالـ "

()1

حيث المعنى البعيد وأعماؽ

النصوص  ..ولكف ىذا ال يعني أف أحد النصيف  -المذيف جرت الموازنة بينيما  -أفضؿ مف
اآلخر  ،ألف قضية األفقية والعمودية ىذه  ،آلية تأويمية  ،أو طريقة في قراءة النص  ،وليست
امتيا اًز  ،وثانيا  :ألف التأويؿ  ،بوصفو عممية حفرية تنقيبية  ،جرى عمى االثنيف  ،كؿ ما ىناؾ
أف ىذا التنقيب جرى عمى األوؿ أفقياً وعمى الثاني عمودياً ..
بعد ذلؾ قد يتوىـ متوىـ أف الموازنة جرت بيف نصيف  ،ال تصح الموازنة بينيما  ،ألنيما
فاقداف لشروطيا  ،بسبب مف أف األوؿ مقولة نثرية موجزة  ،والثاني مقولة شعرية مطنبة  ،ونحف
إذ نؤيد ىذا التوىـ نذ ّكر أف الموازنة لـ تكف بيف نصيف  ،بؿ كانت بيف تأويميف  ،أو طريقتيف في
التعامؿ مع النص  ،كالىما حفر في المعنى  ،لنصؿ إلى نتيجة مفادىا  :أف النص إذا كاف
متعدد المعاني  ،فإف التأويؿ أو الطريقة التي ت ْق أر بيا النصوص أيضا متعددة  .وىذا ما سنفصؿ
فيو القوؿ عندما نصؿ إلى مبحث ( نظرية التأويؿ )  .والجديد  ،ىنا  ،أف نظرية التأويؿ لـ
تتحدث عف تأويؿ عمودي وآخر أفقي  ،بالمعنى الذي عرض ىنا  ،واف كنا ال نعدـ مقاربات
تكاد تقترب مف ىذا المعنى مف دوف أف تطابقو  ،كمقاربة الدكتور محمد مفتاح الذي تحدث عف
" محوريف  :أفقي وعمودي "

()2

 ،مف دوف أف يحدد المقصود بيما  ،ولعمو فعؿ ذلؾ ولكف بمغة

تنتمي إلى مفتاح وال تستدعي اآلخر ألنو سيضيع في متاىاتيا ،
وبالضد مقاربة الدكتور منذر عياشي  ،وىو يخص القرآف الكريـ  ،فقد تحدث عما أسماه بػ
( المحور الرأسي والمحور األفقي )  :محور رأسي " نجد فيو كؿ العناصر الدالة ( نصوص ،
آيات  ،جمؿ ) والقادرة عمى االضطالع بوظيفة واحدة والقابمة ضمف ىذا المحور أف تتبادؿ

( -)1السٌمٌاء والتأوٌل .83 :
(ٌ -)2نظر  :دٌنامٌة النص .184 -152 :
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فيما بينيا  .ومف ىنا فقد نشأت فكرة أف القرآف يعاضد بعضو بعضا تفسي ار وتأويال "

()1

،

ومحور أفقي " نجد أف القرآف يبدو فيو كال واحدا  ،ذلؾ أل ف كؿ الوحدات القرآنية تتراكب فيو
وتتآلؼ  ،فالجمؿ تدخؿ في اآليات  ،واآليات في النصوص  ،والنصوص في السور  ،والسور
في القرآف  .ولعؿ ىذا ما يفسر أيضا تسمية القرآف نفسو أـ الكتاب  .غير أف ذلؾ ما كاف
يمكف أف يكوف لو لـ يكف ىناؾ عقد داللي ناظـ لكؿ ىذه الوحدات  ..ىذا العقد الداللي ىو
التوحيد  .فيو المعنى األساس  ،وىو المعيار الوحيد لمتآلؼ الداللي الحاصؿ فيو "

()2

.

أما الدكتور عبد األمير كاظـ زاىد فقد أشار إلى شيء قريب مف ىذا المعنى  ،واف لـ يكف
ىو  ،ألنو كاف يتحدث عف الفروؽ بيف التفسير والتأويؿ( ،)3إف التفسير  ،يقوؿ زاىد " حركة
ظاىرية أفقية عمى سطح النص تعمؿ في نطاؽ المتبادر والمعاني المباشرة لذلؾ فأغمبو قطعي
وآلياتو جزء مف آليات عمـ النص  ..أما التأويؿ فيو حركة عمودية في طبقات النص وأعماقو
 ،تعمؿ في نطاؽ مابعد التبادر لذلؾ فأغمبو اجتيادي  ،وأغمب آلياتو عقمية فمسفية " ( . )4أما
تقسيمنا ىذا فيو مختص بالتأويؿ  ..والمعاني األفقية ال تفاضؿ بينيا  ،وقد تكوف مرادة كميا ،
أما العمودية فالمعنى الظاىر غير مراد  ،بؿ المعاني التحتانية ىي المرادة  ،ولكننا ال نستطيع
أف نستغني عف ذلؾ الظاىر  ،ألنو ىو وسيمتنا لممعاني التحتانية  .وتقريب ذلؾ بقولو تعالى " :
وال تجعؿ يدؾ مغمولة إلى عنقؾ وال تبسطيا كؿ البسط "

()5

 ،فرغـ النيي الوارد في اآلية

الكريمة  ،والذي قد تترتب عميو نتائج خطيرة في حاؿ العمؿ بخالفو  ،إال إننا إف فعمنا ذلؾ -
إي جعمنا أيدينا مغمولة إلى أعناقنا  ،عمى الحقيقة  ،أو بسطناىا كؿ البسط  -فإف اهلل (جؿ
وعال) لف يحاسبنا عمى ىذا الفعؿ  .وىذا يعني إف ذلؾ المعنى الظاىر غير مراد إطالقا  ..بؿ
المراد ىو ما يفيـ منو أو ما كمف تحتو  ،واف كانت عممية الكموف ىذه واضحة  ،وال تحتاج أف
نذىب لمقاضي الذي قد ينزاح لممعنى الظاىر إذا كاف مف أولئؾ الذيف ال يروف سواه .

( -)1اللسانٌات والداللة .121 :
( -)2المصدر السابق .122 :
(ٌ -)3نظر  :مقدمات منهجٌة فً تفسٌر النص القرآنً .64 :
( -)4التأوٌل وتفسٌر النص  ،عبد األمٌر زاهد  ،المصباح  ،العراق  -كربالء  ،العدد  : ، 2111 -3ص .12
( -)5اإلسراء .29 :
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النص  :أفقي وعمودي
مع ذلؾ  ،فإف الباحث يفضؿ االنسياؽ لذلؾ الوىـ باستغالؿ ىذيف المفيوميف وتوظيفيما
لصالح النص  ،فيكوف لدينا نصاف  :سنسمي األوؿ منيما ( النص األفقي )  ،والثاني ( النص
العمودي ) ولف نتعب أنفسنا في تعريفيما إذا أخذنا الكالـ السابؽ بنظر االعتبار  ،والفرؽ أف
النص ا ألفقي يعمؿ عمى أف تكوف معانيو متجاورة  ،ال يؤدي الواحد منيا إلى اآلخر  ،أما النص
العمودي فيعمؿ عمى أف تكوف معانيو متداخمة يؤدي بعضيا إلى بعض  .األوؿ أشبة بالبناء
األفقي ولكؿ ٍ
بيت بابو  ،والثاني أشبو بالبناء العمودي ولكؿ ٍ
باب بيوتو  ..وىذا األخير ىو الذي
ميز عمماء النص بيف مستوييف مف مستوياتو  " :المستوى الظاىري  ،ومستوى تولد المعنى
وتناسمو ومساراتو عبر طبقات المعنى  ..ىذاف المستوياف متكامالف  ..ويمكف تشبيييما
بالداؿ والمدلوؿ الذيف ال انفصاـ بينيما  ..فالنص الظاىر يتولد مف النص المولد  ،وىذا
األخير ال يمكف إدراكو إال عبر النص الظاىر "

()1

.

وىكذا تتعدد إمكانات قراءة النص عندما نوظؼ الطريقتيف كمتييما  ،ولكف ال عمى
النصوص كميا  ،إذ ال بد مف مراعاة أفقية النص أو عموديتو  ..نعـ  ،يمكف أف نوظؼ ىاتيف
الطريقتيف في قراءة ( النص القرآني )  -أو ( نيج البالغة )  -تحديدا  ،ألنو نص أفقي
وعمودي في آف  ،فيو نص " يقدـ نفسو بوصفو نصوصا متداخمة في إطار السورة الواحدة .
كما يقدـ نفسو بوصفو نصا واحدا في إطار السور المتعددة  .واف المعنى ليتعدد في بنائو
نموذجا بتعدد النصوص المتداخمة في إطار السورة الواحدة ( قصة الخمؽ  ،قصص األنبياء ،
أفعاؿ الرسوؿ وأفعاؿ الصحابة  ،أخبار القروف الماضية والشعوب البائدة  . ) ..كما إنو ،
عمى العكس مف ذلؾ  ،يرتد إلى بؤرة داللية واحدة في إطار السور المتعددة  ،ىي بؤرة
التوحيد  ..إذ تدور المغة عمى نفسيا لتعيد تركيب ما تفكؾ  ،وانشاء ما دؿ في انفصالو أنو
مختص بوظيفة في اتصالو  ،وتوليد معنى يرقى بو التركيب مف أصغر وحدة لغوية إلى جامع
النص " (.)2

( -)1نظرٌة النص  ،من بنٌة المعنى إلى سٌمٌائٌة الدال .238 :
( -)2اللسانٌات والداللة .121 :
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كؿ ذلؾ بخالؼ ( الرواية أو القصة ) مثال  ،فيي نص عمودي  ،استنادا إلى الفيـ
السابؽ لألفقية والعمودية  ،مف ىنا نفيـ طريقة تعامؿ المفسريف مع النص القرآني  ،فيـ أما أف
يفسروا القرآف تجزيئيا  :بمعنى أف يأخذوا القرآف آية آية وفقا لتسمسميا في المصحؼ بدأ مف
سورة الفاتحة وانتياء بسورة الناس  ،وأما أف يفسروه موضوعيا  :بمعنى أف يأخذوا اآليات
المتعمقة بموضوع ما مف موضوعات الحياة  ،بغض النظر عف تسمسميا في المصحؼ ،
لصياغة نظرية إسالمية

()1

 .وما زلنا بانتظار ذلؾ المؤوؿ الكبير الذي سيجمع الطريقتيف  ،بعد

أف ثبت إمكانيما  ،في قراءة النص القرآني  ،ألنو نص أفقي وعمودي في آف  ،وىذا ما لـ
يحصؿ إلى ىذه المحظة .
أما الرواية أو القصة طويمة كانت أو قصيرة  ،فال معنى ألف تق أر بطريقة التفسير
التجزيئي  ،بمعنى أف نأخذ الرواية جممة جممة  ،ألننا بيذه الطريقة الخطية لف نصؿ إلى نتيجة ،
وأف كانت التجربة ىي الحكـ في مثؿ ىكذا قضية  .ىذا الكالـ يشمؿ النص الشعري  ،فثمة
قراءات تأخذ القصيدة بيت بيت  ،خاصة عند النقاد المبتدئيف  ،فإذا صدؽ ىذا األسموب عمى
القصيدة القديمة التي كانت تراىف عمى وحدة البيت واكتمالو  ،أو ألنيا  -بحسب زعـ أحدىـ -
" نص بسيط ذي بنية واحدة  ..بنية واضحة غير معقدة ال سطح ليا وال عمؽ "

()2

 ،إذا

صدؽ ىذا  -وىو ال يصدؽ قطعاً  -فإنو مع القصيدة الحديثة غير ممكف  ،إف لـ نقؿ مستحيؿ
 .ذلؾ إف " فعؿ القراءة ليس في حقيقتو مسا ار خطيا  ،جممة بعد جممة  ،ولكنو مقابؿ ذلؾ
مسار دينامي لبناء المعنى  ،إذ أف القارئ انطالقا مف فرضيات أولية  ،يسعى تدريجيا إلى
البحث عف المؤشرات النصية التي تؤكد فرضياتو  ،األمر الذي يحتـ عميو التقدـ أو التراجع
في مساره القرائي بشكؿ يقوض أي خطية مفترضة " (.)3
بيذه الطريقة الدينامية يجب أف تق أر النصوص فتحقؽ انسجاميا  ،وتستطيع أف تكوف
مقنعة  ،عندما تثبت أف القراءة استراتيجية قد تبدأ مف بداية النص  ،أو مف نيايتو  ،أو مف البيف
 ،إال أنيا في كؿ األحواؿ لف تأخذ مسا ار خطيا  " ،ذلؾ أف قراءة الشرح أو القراءة كممة كممة
(ٌ -)1نظر  :المدرسة القرآنٌة 24-21 :
( -)2اإلبهام فً شعر الحداثة .295 :
( -)3مكونات القراءة المنهجٌة للنصوص .18-12 :
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أو سط ارً سط ارً  ،ال تعكس حركة الذىف المعرفية إزاء موضوعيا المدروس ..أما القراءة
التأويمية فإنيا تخترؽ النسيج المغوي ..لتتغمغؿ فيو ..نحو ضرب وجودي آخر ..ىو اإلمكاف
أو الوجود الممكف"(.)1
أما القرآف الكريـ  ،فمو خصوصيتو التي يمتاز بيا عف النصوص البشرية  ،فيو كتاب
عما ىو
حياة  ،يجمؿ ويفصؿ  ،يطمؽ ويقيد  ،يعمـ ويخصص  ،يعالج ما ىو جزئي  ،فضال ّ
كمي  ،لذا فإف القراءة الخطية ستحمؿ مسوغاتيا  ،عندما تبدأ بالسور المدنية حيث التشريع

يطغى عمى لغة الوعد والوعيد  ،وتنتيي بالسور المكية حيث الترغيب والترىيب والوعد والوعيد ،
وكأف الرسوؿ (ص وآلو) عندما رتب القرآف  -عف ربو  -بيذه الطريقة المخالفة ألسباب النزوؿ
 ،يريد أف التشريع والقانوف الذي ينظـ حياة األفراد وعالقتيـ بربيـ وبأنفسيـ وباآلخريف  ،أصبح
أكثر أىمية مف الوعد والوعيد  ،ألمة أصبحت مسممة  ،ثـ تجاوزت ذلؾ اإلسالـ إلى اإليماف
الذي ىو " إقرار بالمساف وعقد في القمب وعمؿ باألركاف "

()2

..

ولكننا نرى أف الصدر في كتابو منة المناف  ،وعمى خالؼ كؿ المفسريف  ،بدأ مف النياية ،
مف السور القصار المكيات  ،مف سورة الناس وليس الفاتحة .واذا كاف الصدر قدـ أسبابو  -التي
سنعرفيا الحقا  -ليذه الطريقة الجديدة والمبتكرة  ،فإف  ،القراءة التأويمية المنسجمة مع ما تقدـ ،
ترى أف السبب وراء ذلؾ  ،ىو أف األمة التي افترض الرسوؿ أنيا أمة مسممة تؤمف بضرورة
قيادة اإلسالـ لمحياة  ،ىذه األمة لـ تعد كذلؾ  ،في نظر الصدر  ،مف ىنا فيي بحاجة إلى لغة
خطية جديدة  ،لغة تشبو الخطاب القرآني في أياـ نزولو األولى  ،إف لـ تكف المغة ىي ىي .
وىذا يعني أف األمة كمما ابتعدت عف اهلل  ،فيي بحاجة إلى خطاب مكي ينذر ويبشر  ،أما إذا
وشغالة
اقتربت  ،فيي بحاجة إلى خطاب مدني يشِّرع ويقنف  .وىكذا تصبح قراءة القرآف ممكنة ّ
في كؿ األحواؿ والظروؼ .

( -)1اإلبهام فً شعر الحداثة .311 :
( -)2أصول الكافً .21/2 :
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تأصيل مفكوم اإلمكان
َّؿ لمفيوـ ( اإلمكاف )  ،وىو إذ يفعؿ
في حدود ما أطمع عميو الباحث  ،لـ يجد أحدا أص َ
َّؿ كممة إمكانات ( جمع إمكاف ) عمى إمكانيات ( جمع إمكانية )  ،ألسباب ذوقية
ذلؾ فقد فَض َ
وليست عممية  ،أي إنو ال يممؾ األسباب التي سيقنع بيا اآلخريف  ،فالذوؽ عنصر شخصي
وليس ممكاً مشاعاً  ،ليذا فيو لف يختمؼ مع الذي يعترض أو يفضؿ أو يتذوؽ كممة إمكانيات ،
طالما أف المقصود يبدو واحداً  ،بدليؿ أنيما عمى مستوى االستخداـ قد يتداخالف أحيانا ،
ونستطيع في بعض السياقات أف نرفع أحدىما ونضع اآلخر مكانو  ،ولعؿ التعريؼ المغوي
لإلمكاف يسعى لتحقيؽ تمؾ المقاربة " اإلمكاف لغة  :مصدر أمكف ،والدخوؿ في حيز االستطاعة
 ،يقاؿ أمكف الشخص  :وجده ذا مكانة  ،وأمكنو مف الشيء  :جعؿ عميو قدرة وسمطانا .
س َّيمَ ُو َّ
ومك َن ُو منو "( .)1أما التداخؿ فقد تظيره بعض النصوص التي تتعامؿ مع
وأمكف األمر َ :
المفردتيف بطريقة قد تشير إلى إنيما مترادفتاف وليستا متباينتيف :

يقوؿ عمي حرب  " :خاصية النص الجديرة بالقراءة  ،إنو ال يحمؿ في ذاتو داللة جاىزة
ونيائية ،بؿ ىو فضاء داللي  ،وامكاف تأويمي  .ولذا  ،فيو ال ينفصؿ عف قارئو وال يتحقؽ
()2

مف دوف مساىمة القارئ  .وكؿ قراءة تحقؽ إمكانا دالليا لـ يتحقؽ مف قبؿ "

.

ويقوؿ الدكتور حسيف خمري " :القراءة ..نشاط تأويمي مف طراز خاص ،وىذا النشاط
يتطمب إمكانات ومواىب ال تتوفر عند كؿ الناس ،واف كاف ىناؾ مف يحاوؿ محاكاة القراءة،
ولكنو ال ينتجيا وال ينجز أفعاليا ،ألنيا تبقى فوؽ كؿ مجيود غير صادؽ لمتكفؿ بيا "

()3

ويقوؿ الدكتور مصطفى ناصؼ " :إف فكرة اليدؼ الواحد أو الغرض النيائي مقبولة في
مجاؿ العمـ بمعناه الدقيؽ .ولكننا إذا تجاوزنا العمـ وجدنا أننا بصدد جممة أىداؼ ال ىدؼ
واحد ،جممة أىداؼ متآزرة متساندة .وبعبارة مختصرة وجدنا أف النص ىو طائفة مف

( -)1معجم مصطلحات المنطق .45 :
( -)2نقد الحقٌقة .9:
( -)3سردٌات النقد .8 :
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اإلمكانيات  ،وقد يحسف أف نرجع بعض ىذه اإلمكانيات عمى بعض مف أجؿ أف نبيف مدى
قربيا أو بعدىا عف السياؽ الكمي لمنص "

()1

.

فبمقدورنا أف نستبدؿ اإلمكانية التأويمية باإلمكاف التأويمي في نص حرب  ،واف نفعؿ مثؿ
ذلؾ في نص خمري  ،أي أف نستبدؿ اإلمكانيات باإلمكانات  ،والعكس في نص ناصؼ أي أف
نستبدؿ اإلمكانات باإلمكانيات  ،مف دوف أف تتأثر سياقات الثالثة  ،ولكف ىذا االستبداؿ ال
يصح دائما  ،ألسباب ستأتي مف المقارنة بيف المفيوميف .
عندما نبحث في المعاجـ القديمة عف لفظ ( إمكانية ) ال نجد لو ذك ار  ،وىذا يعني أنو لفظ
مولَّد قد يشير بحسب الفيـ المتداوؿ إلى القابميات التي يمتمكيا فرد ما بالمقارنة مع اآلخريف ،
فعندما ُنقَيِّـ شخصا ما  ،نقوؿ  :بأنو إمكانية  ،وال نقوؿ أنو إمكاف  ،بمعنى أنو يمتمؾ مف

القابميات والميارات والكفايات ما يؤىمو ألف يتميز عف أقرانو  ،فإف اإلنساف  ،بتعبير نيتشة " ،
حيواف طافح باإلمكانيات التي تسمح لو بأف يبدع ذاتو كما يشاء " ( . )2أما ( اإلمكاف ) فقد ال

ٍ
شيء
يشير إلى ذلؾ  ،بقدر ما يشير  -كما جاء في تعريفو االصطالحي  -إلى " تساوي وجود
ما مع عدمو  ،فيو وسط بيف الضرورة واالمتناع "
()4

()3

 ،أو " ىو سمب الضرورة عف الطرفيف "

.
مف جية أخرى  ،فإف النص الذي ىو إمكاف تأويمي  ،يمكف أف يكوف إمكانية عندما يصبح

غنيا ومكتن از وذا حموالت معرفية أي " مجاال إلنتاج معرفة تجعمنا نعيد النظر فيما كنا نعرفو
عف النص والمعرفة في آف "

()5

 ،ولكف الحديث عف غنى واكتناز وحمولة سيقودنا بالضرورة

مف الحديث عف النص بوصفو مفيوما  ،إلى الحديث عف النص بوصفو مصداقا  ،أي ىذا
النص أو ذاؾ  ،ما يعني إف النص يمكف أف يوجد بطريقتيف :
األولى  :ىي الوجود الفمسفي  ،وىو اإلمكاف الذي تحدثنا عنو آنفا .
( -)1نظرٌة المعنى فً النقد العربً .171 ،169 :
( -)2إستراتٌجٌة التسمٌة فً نظام األنظمة المعرفٌة .57 :
( -)3معجم مصطلحات المنطق .45 :
( -)4المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة .115 :
( -)5نقد النص .7 :
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الثانية  :الوجود اإلبداعي  ،بمعنى إف النص عندما يوجد  ،بقرار مف المؤلؼ  ،فال بد أف
يحقؽ لنفسو وجودا آخر  ،وجودا إبداعيا " يحفظ لذات المؤلؼ حيوية الحضور  ،وييبيا شيوة
الحياة  ،مف خالؿ نص أو فف يشتيي الحياة "

( )1

 .فعندما يصطؼ مثؿ ىذا النص مع

النصوص المجايمة لو  ،سيثبت حضوره وتفرده وخصوصيتو وقدرتو عمى أف يقوؿ ىذا أنا ،
بالمقارنة مع النصوص األخرى التي ستموذ بالصمت  ،وربما تتيامس مف دوف أف يسمعيا أحد
 ..وىذا ما سينعكس عمى التأويؿ فيو مف جية إمكاف  ،أي وجود فمسفي  ،ومف جية أخرى
إمكانية عندما ال يكتفي بأف يكوف مجرد تأويؿ بيف تأويالت متعددة ومحتممة  ،بؿ يسعى جاىدا
ألف يتفرد مف بيف تمؾ اإلمكانات بأف يحمؿ بصمة إبداعية ذاتية  ،ألف " األوفر ذاتية سيكوف
ٍ
بعدئذ لف تكوف أي شيء إف كانت ال تحمؿ توقيع مبدعييا " (، )2
األوفر موضوعية  ،والقراءة
ما يعني إف سمة التفرد سترتد إلى الموضوع ذاتو  ،شرط أال يكرر الخطأ الذي وقع فيو النقد
االنطباعي عندما ترؾ النص  ،وأخذ يتحدث عف نفسو وانطباعاتو الغاية في الذاتية  ،ناسيا أف
الذات يجب أف تتحدث عف الموضوع المستؿ مف النص  ،وىكذا تتحد الذات بالموضوع  ،وال
يتـ التفريط بأي منيما .
عموما فالباحث يسعى في ىذه الدراسة ألف ينتقؿ باإلمكاف مف عالمو المغوي الممتبس إلى
عالـ اصطالحي أقؿ التباساً  ،وأيضا عميو أف يؤصؿ لو بعد أف كاف مجرد لفظة ترد في السياؽ
وليس مفيوما ُي ْعتَد بو  ،لذا فالمقصود ىنا ذلؾ " اإلمكاف الذي يستطاع َع ْقمُ ُو  ،وبالتالي يمكف
تحديد مرتسـ أولي لو  ،وذلؾ عف طريؽ قرنو بالمتحقؽ والمتجسد  ،أي بالموجود والمكتوب

"

()3

 ،وقبؿ ذلؾ عميو أف يخوض سجاال مع أولئؾ الذيف يرفضوف التأصيؿ ألنو  ،مف وجية

نظرىـ  ،نوع مف أنواع الحد أو الرسـ في عالـ بدأ يفقد حدوده ورسومو  ،وألنو " ال شيء يممؾ
في ذاتو مبدأ استقراره  ،وال أصؿ يمكف تأصيمو "

()4

 ،وىذا ما عبر عنو محمد أركوف بوضوح

عندما قاؿ  " :أردت قبؿ كؿ شيء أف أنقذ مفيوـ األصؿ وعممية التأصيؿ  ،أو باألحرى
اإلدعاء إلمكانية التأصيؿ لفكرة ما  ،دينية  ،أـ عممية  ،أـ فمسفية  ،أـ أخالقية  ،أـ سياسية
(ٌ -)1نظر  :سادنات القمر .11 :
( -)2ما هً الفلسفة .31 :
( -)3إستراتٌجٌة التسمٌة فً نظام األنظمة المعرفٌة .5 :
( -)4العقل بٌن التارٌخ والوحً .43 :
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 ،أـ اقتصادية  ،أـ اجتماعية " ( ،)1والحقيقة أننا إذا شئنا أف نتكمـ بمنطؽ ىؤالء  ،فإف نفي
التأصيؿ ىو إثبات لعدـ التأصيؿ  ،واإلثبات ىو تأصيؿ شاء ىؤالء أو لـ يشاءوا  ،فالسفسطائي "
الذي يرفض تأصيؿ مبدأ عدـ التناقض مثال  ،يعترؼ بو ضرورة حتى في رفضو إياه  ،ألنو
يثبت بأحكامو وأقوالو وبأفعالو أيضا شيئا ما  ،حتى واف كاف ذاؾ الشيء ىو رفض تأصيؿ
مبدأ عدـ التناقض " (.)2
أي إنيـ في كؿ تنظيراتيـ سينطمقوف مف ىذا المبدأ  ،الذي سيكوف بالضرورة أوالً أو قبمياً ،
لكي يضفوا عمى فمسفتيـ انسجاما وعدـ تناقض  ،أو ما يظنوف أنو انسجاـ وعدـ تناقض  ،رغـ
إنيـ  ،عمى مستوى التصريح  ،يتبنوف القوؿ بالتناقض والالانسجاـ ! نحف ىنا في مجاؿ
المفارقات وازاء تصعيد دراماتيكي لممفاىيـ وىي تشتغؿ عمى الخط نفسو  ،ولكف باتجاىيف
متعاكسيف  ،حيث التناقض  ،فالجداؿ المترتب عمية بالضرورة  ،فالسجاؿ  ،فالتناطح فتكسير
الرؤوس بعضيا لبعض .
لقد ورد ىذا المفيوـ  -اإلمكانات  -بكثرة وفي مختمؼ السياقات سواء أكانت تتحدث عف
الػتأويؿ أو حدود التأويؿ أو نظرية التأويؿ  ،ولكنيا ال ترد في السياؽ إال كممة  ،مجرد كممة ،
مف دوف أف ُيتََوقّؼ عند حدودىا المغوية أو االصطالحية  ،ومف دوف أف تتحوؿ إلى موضوع قائـ
بذاتو  ،كما فعؿ أمبرتو إيكو مع ( حدود التأويؿ ) مثال  ،أو كما فعؿ كؿ مف تناوؿ موضوعة
التأويؿ  .قد يقوؿ قائؿ  :أف الحديث عف الحدود ىو حديث ضمني عف اإلمكانات  .نعـ ىذا
صحيح  ،ولكف ( حدود التأويؿ ) كانت ردة فعؿ عمى انفالت التأويؿ وتضاعفو وافراطو وتشظيو
 ،ووصولو إلى مديات خطيرة  ،كما تجمى ذلؾ في التفكيكية  ،والبراغماتية الجديدة  ،والنزعات
السوفسطائية القديمة والمعاصرة " والتي تمنح الحرية المطمقة لممؤوؿ في أف يدخؿ النص مف
أي زاوية يشاء  ،خدمة ألغراضو ومقاصده  ،وعميو فال وجود لمتفاضؿ بيف تأويؿ وآخر ..بؿ
كؿ تأويؿ ىو إساءة تأويؿ "

()3

 ..نعـ  ،لـ تكف حدود التأويؿ ردا عمى إمكاناتو  ،فالعالقة

بينيما ىي عالقة حوار  ،حوار بيف قراءة ممكنة تريد أف تكوف مقنعة  ،وبيف حد سيكوف مع تمؾ
( -)1الفكر األصولً واستحالة التأصٌل .43 :
( -)2العقل بٌن التارٌخ والوحً .45 :
( -)3الهرمنٌوطٌقا والفلسفة .327 :
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القراءة  ،ولكف بشرط أال تتجاوز إمكاناتيا  ،فتمج أبواب االستحالة  ،إذ ال مجاؿ لمحديث حينئذ
عف حوار  ،ليذا نجد أف حوارات أو قؿ  :صراعات التفكيكية ،بوصفيا قراءة تقويضية ومضاعفة
ومفرطة ومنفمتة والنيائية  ،صراعاتيا مع مناوئييا ذات طابع سجالي عنيؼ  ،ظير جميا في ىذا
النموذج الداؿ :
يتحدث الدكتورعبد الوىاب المسيري قائال " حيف جاء دريدا إلى القاىرة وألقى مجموعة مف
المحاضرات  ،حضرت إحداىا ودار نقاش حاد  .فدريدا بالنسبة لي ال يعدو كونو ميرجاً ال
يحترـ اآلخريف ويسخر منيـ  ،ولذا وجيت إليو األسئمة بطريقة ممتفة حتى ال أعطيو فرصة
لمسخرية  ،كما ىي عادتو ..وفي تصوري أف ما بعد الحداثة ترى أف كؿ شيء نسبي وال يوجد
مطمؽ وأنو يمكف تفكيؾ كؿ شيء لنصؿ إلى ىذه الحقيقة  ،إذ أف كؿ قوؿ يحوي داخمو تناقضا
ال يمكف حسمو  ،وأنو مف خالؿ عممية التفكيؾ تظير األبوريا ،أي اليوة التي ليس ليا قرار
 ..سألتو  :ىؿ يمكف تفكيؾ التفكيؾ ؟  ..وقد رفض اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ "

()1

.

واذا كاف المسيري لـ يحمؿ ىذا الرفض  ،فإف الباحث يرى أنو لو قاؿ  :ال  ،لكاف التفكيؾ
مطمقا  ،ولو قاؿ  :نعـ  ،لكاف التفكيؾ نسبيا  ،فمـ يبؽ أمامو إال أف يجيب بػ ( نعـ ال ) أو قؿ :
( نعمال )  .وىي إجابة تتناسب وأطروحة دريدا التي تعتقد بالتناقض والصيرورة  ،وبأف الدواؿ
تقوؿ الشيء وال تقولو في آف  ،أطروحة قد تكوف صحيحة إذا قدميا دريدا مف جيتيف  ،ولكف
دريدا يريدىا مف جية واحدة  ،وىكذا إجابة ستثير سخرية الحاضريف الممتمئيف بمنطؽ أرسطو ،
يد ِع أف
لذا فقد الذ دريدا بالصمت  .وىو صمت يحتاج إلى استبطاف خاصة أف دريدا لـ ّ
التفكيؾ فمسفة  ،حتى ُيراد تفكيكيا  ،بقدر ما ىو وجية نظر قائمة عمى انفتاح تأويمي ذي غايات
عدمية  .بتعبير أوضح  ،فإف التفكيكية  ،كما يشير دريدا " ليست منيجا  ،وال مفيوما  ،وال

تقنية  ،ذلؾ ألف ممارستيا ال تنيض عمى خطاب فمسفي يعمؿ استنادا إلى مبادئ أو
افتراضات أو بديييات أو تعريفات  ،فكؿ ىذه األسس يؤصؿ نفسو في بنية تتمتع بالشموؿ
والكمية واألولوية  ..إف التفكيكية خالفا لكؿ ذلؾ  ،ممارسة نصية  ..تجترح تصورىا النظري
مف صمب الممارسة نفسيا "

()2

.

( -)1عبد الوهاب المسٌري  ،من المادٌة إلى اإلنسانٌة اإلسالمٌة .126 -125 :
( -)2عبد القاهر الجرجانً فً النقد األدبً الحدٌث .132 :
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إذف فيو صمت ال يعكس ىزيمة دريدا  ،وكذلؾ ال يعكس انتصاره  ،بقدر ما يعكس بغضو
لمنطؽ أرسطو  ( :منطؽ أما نعـ  ،وأما ال )  ،فيو مف أولئؾ الذيف يفضموف البقاء في تمؾ
المنطقة الرمادية الرخوة والخفيفة التي يقولوف فييا كؿ شيء مف دوف حدود وال قيود وال ضوابط ،
حتى واف اضطروا فييا إلى الصمت  ،فدريدا وعمى خالؼ كؿ مف سبقوه " يتميز بطريقة رائعة
لقوؿ أشياء ليست صحيحة بشكؿ بدييي "

()1

وعمى اآلخريف  ،أعني ذرية دريدا  ،أف يصغوا

بيز رؤوسيـ  ،كأطفاؿ يستمعوف لحكاية جدتيـ الحمقاء التي تريد أف تكوف حكيمة وىي تموؾ
التُّرىات واألكاذيب واألوىاـ واألساطير ..
وبتعبير جوناثاف كولر وىو يتخذ موقؼ الدفاع عف التأويؿ المضاعؼ أو المفرط " إف
التأويؿ ليس في حاجة لمف يدافع عنو  ،فيو معنا في كؿ لحظة  ،إال أنو ال يثير اىتمامنا إال
حيف يبمغ حدوده القصوى  ..فال جدوى مف التأويؿ المعتدؿ  -ذاؾ الذي يعبر عف نوع مف
اإلجماع – رغـ أىميتو في بعض السياقات  .ولقد قدـ لنا شيستيرتوف صياغة جيدة ليذه
المسألة قائال  :أما أف النقد ال يصمح ألي شيء  ،واما أنو يعني إمكانية قوؿ أشياء عف
المؤلؼ تجعمو يتحرؾ في قبره "

()2

 .إف لعبة الدواؿ ىذه أو لعبة التقتيؿ التي يمارسيا دريدا

وذريتو مع النصوص  ،ال يرى فييا إيكو " سوى تمريف حاذؽ حوؿ مفارقات فمسفية لف تنسينا
أبدا أف زينوف كاف عمى وعي تاـ  ،وىو يبرىف عمى استحالة الحركة  ،أنو مضطر لفعؿ ذلؾ
مف خالؿ استعماؿ لسانو وشفتيو عمى األقؿ "

()3

 .إف التأويؿ المفرط ىو تأويؿ متطرؼ ال

يؤمف بمنطؽ االعتداؿ  ،ثوري دائما حتى واف كانت القضية ال تحتاج إلى ثورة  ،مولع بتحريؾ
األشياء واف كانت ساكنة أو ميتة ال حبا بالحياة  ،بؿ إمعانا في التقتيؿ ومبالغة في الموت والعدـ
.

اإلمكان مفكوم فلسفي
قمنا أف مفيوـ ( اإلمكاف ) ورد في سياقات التأويؿ ونظرياتو  ،وىذا يعني أف نجري وراء
تمؾ السياقات عمّنا نظفر بذلؾ المشترؾ الذي يوحد طريقة استخداـ ال ُكتّاب ليذا المفيوـ  .وعندما
( -)1التأوٌل بٌن السٌمٌائٌات والتفكٌكٌة .129 :
( -)2المصدر السابق .172 :
( -)3المصدر السابق .85 :
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نفعؿ ذلؾ  ،فإف أقصى ما سنجده ىو أنو مجرد لفظ يرد في السياؽ يحمؿ داللتو المغوية  ،مف
دوف أف ُي َح ّمؿ بذلؾ البعد االصطالحي الذي تبحث عنو ىذه الدراسة  ،لذا كاف عمينا أف نصفي
الحساب مع ىذا المفيوـ فمسفيا  ،ألف الفمسفة كانت أسبؽ مف نظرية التأويؿ في استغاللو

وتطويعو لمقوالتيا.
ورد في كتب المنطؽ  " :أف المحموؿ إذا نسب إلى الموضوع في القضية الحممية  ،فإف
النسبة بينيما ال تخمو في الواقع ونفس األمر مف إحدى حاالت ثالث :
 .1الوجوب ومعناه  :ضرورة ثبوت المحموؿ لذات الموضوع ولزومو لو  ،عمى وجو يمتنع
سمبو عنو  ،كالزوج بالنسبة إلى األربعة .
 .2االمتناع ومعناه  :استحالة ثبوت المحموؿ لذات الموضوع  ،فيجب سمبو عنو  ،كاالجتماع
بالنسبة إلى النقيضيف  ،فإف النقيضيف لذاتيما ال يجوز أف يجتمعا .
 .3اإلمكاف ومعناه  :إنو ال يجب ثبوت المحموؿ لذات الموضوع وال يمتنع  ،فيجوز اإليجاب
والسمب معا  ،أي أف الضرورتيف ضرورة اإليجاب وضرورة السمب مسموبتاف معا "
وألف اإلنساف كائف ممكف الوجود

() 2

()1

.

 -ال واجب الوجود كالباري وال ممتنع الوجود

كشريؾ الباري  -فقد سمبت منو الضرورتاف  ،فأصبح ح ار مف قيود الضرورة في المساحة التي
يشغميا  ،ولكنيا حرية مؤطرة بيذيف الحديف  :حد الوجوب وحد االمتناع  ،ألنيما يمثالف أقصى
ما يمكف أف يصؿ إليو القارئ  ،وىو يتأمؿ الوجود في النص  ،أو النص في الوجود  ،المذيف
ىما  -أي الوجود والنص  -وجوداف ممكناف كاإلنساف بالضبط  .وفي التحميؿ النيائي فإف
النص إمكاف مؤطر بضرورتيف  ،تعمؿ أحداىما  -ضرورة الوجوب  -عمى تأييد القراءة المحتممة
والوصوؿ بيا إلى درجة اليقيف أحيانا  ،خاصة إذا كانت مدعومة بأدلة وقرائف ال يمكف ردىا أو
االلتفاؼ حوليا  ،وتعمؿ األخرى  -ضرورة االمتناع – عمى التشكيؾ بالقراءة والوصوؿ بيا إلى
درجة اليقيف أيضا  ،ولكنو يقيف باالستحالة  ،وبيف اليقينيف ثمة منطقة واسعة  ،تتوالد فييا
الدالالت  ،وىي دالالت ظنية ممكنة  ،ال واجبة وال ممتنعة  ،حتى فيما يتعمؽ منيا بالمعرفة
( -)1منطق المظفر .141/ 2
(ٌ -)2نظر  :الفلسفة اإلسالمٌة .41 :
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الدينية  ،ألنيا معرفة خاضعة لالجتياد والتأويؿ في الجانب المتغير منيا  ،كغيرىا مف المعارؼ
 ،الميـ إال ما ثبت بقرآف أو سنة .
إف قضية ( الواجب والممكف والممتنع )  ،ستتضاد وتتناقض مع أصحاب مقولة النص
المفتوح والتأويؿ المضاعؼ حيث ال حقيقة يمكف اإلمساؾ بيا  ،أو بتعبير عمي حرب " إف
الكممات ليست بريئة في تمثيميا لعالـ المعنى  ،وأف المنطوقات ال تتواطأ مع المفيومات  ،وأف
األسماء ال تشؼ عف المسميات  ..ليذا ليس النص نصاً عمى المعنى المراد  ،بقدر ما ىو
حيز لممارسة آلياتو المختمفة في الحجب والخداع والتحوير والكبت واالستبعاد  ..وىذا شأف
كممة "الحقيقة"  ..فال توجد حقيقة مع أؿ التعريؼ وبالخط العريض  ،وانما توجد أحداث
ووقائع تقابميا خطابات ونصوص "

()1

 ،وىو تعبير يجتر مقولة نيتشو " ليست ىناؾ حقائؽ ،

ىناؾ فقط  ..تأويالت " ( ، )2فمنر كيؼ يتعامؿ ىؤالء مع البداىة  ،أو ما نعتقد أنو بداىة :
يقوؿ عمي حرب " إف واجب الوجود عمى ما نتأولو ىنا  ،يقضي بخربطة نظاـ الفكر ،
واعادة رسـ خارطة مفيومات الواجب والممكف والممتنع  ،عمى نحو يؤوؿ إلى توسيع معنى
الضرورة وفتح حدود الواجب  ،مف جية الممكف بغية سبره  ،ومف جية الممتنع بغية اختراؽ
أسواره  .مف جية الممكف  :ألف المحتمؿ واالتفاقي واالعتباطي (والعشوائي)  ،إنما ىي أشكاؿ
لمضرورة  .فواجب الوجود ليس  ،في حقيقتو  ،عمة لألشياء  ،بقدر ما األشياء ىي تجمياتو
وأشكاؿ ظيوره وعروضو  .واذا صح أف الحؽ الواجب يظير في كؿ شيء بمقدار قابميتو  ،كما
يرى أىؿ العرفاف  ،أي بحسب قوة الشيء عمى أف يظير  ،وبحسب إمكانو ألف يكوف ،
فالواجب لف يكوف في المحصمة  ،إال مجموع القابميات وجممة اإلمكانات  .إنو لعبة الممكنات ،
واتفاؽ الحادثات  ،وتحكـ اإلرادات  .ومف جية الممتنع  :ألنو ال حد لمواجب بدوف حد الممتنع
 .إذ وجوب ما يجب ىو الذي يقضي بامتناع ما يمتنع  .فالحد يوجب ويمنع في آف  .ولذا ،
حيف تنفتح حدود الواجب ويتسع معناه  ،تتراجع بالضرورة حدود الممتنع  .ويصير ما ال يتوقع
وال يوصؼ  ،ممكنا توقعو ووصفو "

()3

.

( -)1نقد الحقٌقة .3 -1 :
( -)2مدخل إلى الهرمنٌوطٌقا .9 :
( -)3نقد الحقٌقة .113 :
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لقد اضطر الباحث ألخذ ىذا ( النص ) بطولو  ،ألجؿ أف يحيط القارئ بأجوائو  ،وألنو
َحِذٌر مف قضية ( األخذ ) ىذه  ،فيي تستؿ النصوص مف سياقاتيا  ،وتضمنيا في سياقات
أخرى قد تغير مضامينيا  ،أو تتالعب بمراد قائميا  ،والذي ييمنا في ىذا السياؽ فقرتاف :

األولى قولو  " :الواجب ال يكوف في المحصمة إال مجموع القابميات وجممة اإلمكانات  ،إنو لعبة
الممكنات  ،واتفاؽ الحادثات  ،وتحكـ اإلرادات "  .والثانية قولو  " :حيف تنفتح حدود الواجب
ويتسع معناه تتراجع بالضرورة حدود الممتنع  ،ويصير ما ال يتوقع وال يوصؼ ممكف توقعو
ووصفو " .
بناء عميو  ،فإف القراءة التي كاف يراد ليا أف تكوف وجية نظر – مف جانب التفكيؾ -
تحولت إلى فمسفة  ،أو قؿ آيديولوجيا  ،عف طريؽ إعادة النظر بالمقوالت الفمسفية التي كاف
يظف أنيا ثابتة  ،وقمبيا رأسا عمى عقب  ،فبعد أف كاف الواجب واجباً أصبح ممكناً  ،وبعد أف
كاف الممتنع ممتنعاً أصبح ممكناً  ،فتماىت الحدود بيف الثالثة لصالح الممكف  ،وعمى حساب
الواجب والممتنع  ،وىذا ال يعني سوى موت المؤلؼ أو قؿ واجب الوجود  .مف ىنا كانت
اإلنسانية المعاصرة  ،بتعبير عمي حرب نفسو  " ،إنسانية قمقة  ..تعاني أزمة ىوية حقيقية
تتمثؿ في غياب المعنى ذاتو  ،ألف مف تاه عف المعنى ضاعت منو اليوية "

()1

 ،ذلؾ أف

الدواؿ  ،مف وجية نظر التفكيؾ  ،التي مف المفروض أف تشكؿ التصورات مع اندراجيا في
ترسيمة النص " ال تمتمؾ القدرة أو المشروعية  ،عمى ترجيح ىذا التأويؿ الداللي أو ذاؾ  ،بؿ
إف العالمة ىي أثر يقود مع كؿ قراءة جديدة  ،صوب تفسير مختمؼ ومضاد ومعادي،
وبالنتيجة فإف استقباؿ النصوص وتمقييا يصبح فعال ممغوما بالتمزؽ االستعاري المؤكد
والمتناقض حد الموت واالنسحاؽ الداللي الفاغر الفاه باتجاه كؿ الممفوظات بغض النظر عف
سياقات التدليؿ  ،سواء أكاف أدبيا أو فمسفيا أو عمميا أو غير ذلؾ "

()2

.

إف التأويؿ الذي يجد نفسو في عالـ اإلمكاف ذلؾ العالـ الذي ال عالـ سواه – مف وجية
نظر التأويؿ المنفمت  -حيث ال واجب وال ممتنع  ،ىذا التأويؿ سيجد نفسو ح ار طميقا مف كؿ
شيء  ،ليذا نجد أف أصحاب ىذا الخط يتعامموف مع النص الديني الذي ىو خطاب الواجب
( -)1التأوٌل والحقٌقة .59 :
( -)2جاك درٌدا والتفكٌك  ،صادق الصكر  ،مجلة حوار  ،العراق  -مٌسان  ،العدد : 2115 -1ص .32
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لمممكف  ،يتعامموف معو كما يتعامموف مع أي شيء ممكف  ،فيو " خطاب بشري "
نزؿ عمى بشر  ،أو ألنو مف " تأليؼ محمد "
"

()3

()2

()1

أما ألنو

 ،ومع فرض أنو كالـ اهلل فيو " خطاب تاريخي

 ،ألنو مرتبط بأسباب النزوؿ وال يصح تعميمو إلى ما بعد تمؾ األسباب  ،وبالنتيجة فيو "

منتج ثقافي "

() 4

أنتجتو الثقافة  -قبؿ ألؼ وأربعمائة سنة  -التي ىي بدورىا نتاج بشر

محكوميف بزماف ومكاف محدديف  ،لذا فيو منتج كأي منتج آخر  ،ويجب التعامؿ معو عمى ىذا
األساس  . .وألنو بشري  ،فسيحمؿ كؿ أخطاء التجربة البشرية  ،وألنو تاريخي  ،فيجب إال
يتجاوز تاريخو  ،فيكوف فوؽ الزماف والمكاف  .والسؤاؿ ىو  :ىؿ تستطيع ثقافة تسجد لمصنـ  ،ثـ
تأكمو عندما تجوع  ،ثقافة تشرب الخمر  ،وتئد البنات  ،وتعتاش عمى السمب والنيب والربا ..
مثؿ ىذه الثقافة ىؿ تستطيع أف تنتج نصا تنويريا بيذا الشكؿ ؟! .
مف جية أخرى " يمكف تقسيـ ( الممكف ) إلى ثالثة أنواع  :ممكف عقميا  ،ممكف عمميا
 ،ممكف واقعيا  .أما الممكف عقميا  :فيو الذي ال تنطوي صفاتو عمى تناقض فيما بينيا  .أما
الممكف عمميا  :فيو ما تستطيع الطاقة أو القدرة فعمو  .أما الممكف واقعا  :فيو المتحقؽ في
التجربة  ،لكنو ليس ضروري الوجود  ..ويرتبط بيذا مشكمة ما ىو األسبؽ في الوجود :
الممكف أو الواقعي ؟ وقد أثارىا أرسطو  ..وانتيى إلى أف الواقعي أسبؽ في الوجود مف
الممكف  ،ألف الممكف يحتاج كي يوجد إلى واقعي يسبقو  .والممكف يحتاج في تحقيقو واقعيا
إلى سمسمة مف العمؿ أو الشروط التي ال بد مف توافرىا أوال مف أجؿ أف يتحوؿ الممكف إلى
واقع  ،وليذا فإف مف الممكف أف يكوف شيء ما ممكنا دوف أف يتحقؽ أبدا  ،ألف عممو أو
شروطو لـ تتوافر "

()5

كمثؿ قوؿ الشاعر :
ونتبعو الكرامػة حيث ماال "

" ونكرـ جارنػا ما داـ فينا

()6

(ٌ -)1نظر  :بسط التجربة النبوٌة  ،ص .25
(ٌ -)2نظر مثال  :كتاب الشخصٌة المحمدٌة ...741 ،691 ،651 ، 411 ،162 ،43 ،21 ،18 :
(ٌ -)3نظر  :الفكر األصولً واستحالة التأصٌل .45 :
( -)4مفهوم النص .24 :
(ٌ -)5نظر  :موسوعة الفلسفة 448 /2 :
( -)6جواهر البالغة .232 :
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البيت يستشيدوف بو في كتب البالغة  ،مثاال لممبالغة الممكنة عقال ال عادة  ،وىو  ،والحؽ يقاؿ
 ،أخؼ وطأة مف البيت اآلخر الذي يستشيدوف بو  ،مثاال لممبالغة غير الممكنة:
قسيو مف غػير رٍاـ
" تكاد
ُ

تمكف في قموبيػـ النبػاال "

()1

والمعنى  -مع التحفظ  -إف الرجؿ الكريـ  ،مف أمثاؿ ( حاتـ الطائي ) مثال  ،يكرـ جاره
ماداـ قريبا منو  ،وعندما يفارقو إلى ( الصيف ) مثالً  ،فإف باستطاعة ( حاتـ الطائي ) أف يتبع
جاره إلى ( الصيف مثالً )  ،ليثبت لنا  -ذلؾ الطائي  -بأنو كريـ إلى الدرجة التي يترؾ فييا
أعمالو  ،وكؿ ارتباطاتو مف زوجة وأطفاؿ وضيوؼ محتمميف  ،مف أجؿ أف يكرـ ذلؾ الجار (
البعيد ) الذي قد ال يكوف بحاجة إلى ذلؾ اإلكراـ  ،الحتماؿ أنو فر بجمده إلى ىناؾ ىربا مف
الكرـ المبالغ فيو  ،ولكنيا العادة  -قاتميا اهلل  -تمؾ التي تستعبد اإلنساف وتجعمو أسي ار ألىوائيا
 ..مع ذلؾ فإف ىذا الفعؿ  ،أي ترؾ الوطف  ،والمياث خمؼ الجيراف  ،وىـ ينتقموف ىنا وىناؾ ،
واف كاف ممكنا في ذاتو  ،إال إنو لـ يفعمو أحد بما في ذلؾ حاتـ الطائي  ،لسبب بسيط جدا ،
ض ِحؾ
ض َحؾ اآلخروف عميو  ،أو باألحرى ما ُي ْ
ىو أف حاتـ الطائي أعقؿ مف أف يفعؿ ما َي ْ

اآلخريف عميو.

ىذا ىو بالضبط ما نريد الوصوؿ إليو  :إف ىناؾ تأويالت ممكنة إال إنيا غير معقولة ،
وال يمكف قبوليا بأي حاؿ  ،واف رأينا حاتـ الطائي بأعيننا يفعؿ ذلؾ ويتبع الجيراف أينما حموا
حمؿ البيت أكثر مما يحتمؿ  ،فإف الشاعر ىنا ال يعني ما يقوؿ  ،وكؿ ما
وارتحموا ! وحتى ال ُن ِّ
يريده ىو المبالغة في إسناد فعؿ الكرـ لو ولقومو  ،وبالمثؿ يجب أف نتعامؿ مع ىكذا تأويالت ،

يجب أال نأخذىا عمى محمؿ الجد  ،ألف أصحابيا ال يعنوف ما يقولوف  ،وألننا ثانيا لسنا معنييف
بكؿ ما يمكف أف يقاؿ  ،لسبب بسيط جدا ىو أف ( ما يمكف أف يقاؿ ) يجب أف يكوف لو حدود ،
نعـ  ،قد تكوف ىذه الحدود غير مرئية  ،وىذا ىو سر ضياعيا أو عدـ رؤيتيا  ،ما يعني أف
الرؤية ليست بالعيف دائما  ،إذ ال بد مف عقؿ أو قمب و ارءىا  ،وقد قاؿ أمير المؤمنيف (ع)"
لساف العاقؿ وراء قمبو  ،وقمب األحمؽ وراء لسانو "( .)2إذف فالتأويؿ  ،أحيانا  ،إف ىو إال
صراع بيف الثقافة مف جية  ،والحماقة مف جية أخرى  ،الحماقة بوصفيا ذلؾ النسؽ القبيح
( -)1المصدر السابق .232 :
( -)2نهج البالغة .447 :
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والمضاد لكؿ ما ىو جميؿ وعقالني وانساني  ،سواء كاف ذلؾ النسؽ ظاى اًر أو مضم اًر  ،ألف
الحماقة تستطيع  ،أحيانا  ،أف تضمر نفسيا  ،بسبب مف قدرتيا عمى التخفي  ،أو ألف العقالء
تركوىا تعبث بيـ وتمارس سطوتيا عمييـ  .والمثقؼ ىو الكائف الوحيد القادر عمى إلحاؽ األذى
قصر في دوره ىذا  ،فإنيا ستطالو كما طالت غيره مف الطفيمييف الذيف
بالحماقة وأخواتيا  ..فإف َّ
يعتاشوف عمى الثقافة وليسوا منيا .
ولعؿ كمب ( غوغوؿ ) في قصتو " يوميات رجؿ مجنوف " سيكوف أنضج وعياً مف أولئؾ
الحمقى  ،واف كنا نشؾ في كمبيتو  ،فإف ىو إال أحد الفالسفة الكبار الذيف أخفوا أنفسيـ بيذه
الطريقة التي ال تتعمؽ بظواىر األشياء بقدر ما تتغمغؿ في أحشائيا  .يكتب ىذا الكمب رسالة إلى
صديقو الكمب يقص فييا أحواؿ مالكو وىو ينتظر حصولو عمى ميدالية  .. " :رجؿ غريب
األطوار  ،ىادئ غالبا  ،وال يتحدث إال ناد ار  ،ولكنو منذ أسبوع كاف يتحدث مع نفسو بشكؿ
متواصؿ قائال  :ترى ىؿ سأحصؿ عمييا أـ ال ؟ يمسؾ بإحدى يديو قصاصة مف الورؽ ويطبؽ
اليد األخرى الخالية ويقوؿ  :ترى ىؿ سأحصؿ عمييا أـ ال ؟ بؿ وصؿ بو األمر أف سألني :
ماذا تظف يا ( مدش ) ىؿ سأحصؿ عمييا أـ ال ؟ ولكنني لـ أفيـ ماذا يعني  ،فتشممت حذاءه
وانصرفت  .وحصؿ الجنراؿ فعال عمى الميدالية  .رفعني بعد الغداء بيف يديو إلى مستوى كتفيو
 ،وقاؿ  :انظر يامدش  ،ما ىذا فيما تظف ؟ رأيت عمى كتفو قطعة مف شريط تشممتيا  ،غير
أني لـ أجد ليا رائحة  ،وأخي ار لحستيا لحسة سريعة  ،فكانت مالحة بعض الشيء" ( . )1ىكذا
ىـ الحمقى دائما  ،يشبيوف ذلؾ الجنراؿ المخبوؿ  ،فثمة أشياء ال طعـ ليا وال رائحة  ،يحسبونيا
ذات وزف وقيمة  ،والعكس صحيح بالتأكيد  ،طالما أف الحماقة ىي ذلؾ الداء الذي ال دواء لو .
ومع ذلؾ فإف اإلنساف ال يولد أحمقا  ،بؿ يولد عمى الفطرة وأبواه  ،أي النسؽ الذي يحتويو ويربيو
 ،ىما المذاف سيخمقاف منو إنسانا عاقال  ،أو أحمقا يريد أف ينفعؾ فيضرؾ بحسب تصور أمير
المؤمنيف ليذا الكائف المضر .

اإلمكان و تناقض القراءات

( -)1مدخل إلى السٌمٌوطٌقا .267 - 266 :
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في المحظة التي نتحدث فييا عف حدود  ،يجب أف ال ننسى اإلمكانات التي قد تبدو أحيانا
متناقضة  ،بدليؿ أف بيت الشعر السابؽ عينو  ،يمكف أف نقرأه قراءة ثانية تخرجو مف باب
المبالغة  ،وتدخمو في باب ( الال ) مبالغة  ،كأف نقوؿ مثال  :إف الشاعر يريد بأننا نكرـ جارنا -
الذي جاور َقموبنا فأحبنا وأحببناه  -نكرمو ماداـ مريدا لنا  ،فانيا فينا نفسو  ،موطنا في سبيمنا
ميجتو  ،فإذا ما ماؿ بقمبو لغيرنا  ،فمف نحرمو ذلؾ الكرـ والحب والعطاء  ،وبالنتيجة فإف
الشاعر يفخر  -ولعمو ال يفخر  ،بقدر ما ُي ْخبِر  -بسعة الصدر والحمـ والقمب الكبير الذي
يحممو ىو وقومو  ..وىي قراءة تكاد تنتصر عمى أختيا في ميزاف التفاضؿ أو الترجيح " ذلؾ أف

النص في كثير مف األحياف يحتوي عمى معنى أكثر مقبولية ورجحانا ..ويترجح ىذا المعنى
استنادا إلى القيود المسانية  ،وقواعد اال نسجاـ النصي  ،وضوابط التأويؿ األدبي "

()1

 ،ولعؿ

مفتاح كؿ ذلؾ في قولو  :ماداـ فينا ..
مدع أف القراءة بيذه الطريقة التي تدخؿ النص مرة في المبالغة ،
بعد ذلؾ قد يدعي ٍ
وتخرجو منيا مرة أخرى  ،ستؤدي إلى تقويض النص  ،عندما تجمع فيو المتناقضات  ،وىذا ىو
عيف مراد القراءة التفكيكية التي ترى بأف ال وجود لمنص بسبب مف تضارب القراءات التي لـ ِ
تأت
مف تعدد القراء ألف ذلؾ  -أي القراء متعددوف والنص واحد  -تحصيؿ حاصؿ بؿ ألف مف
طبيعة النص أف يكوف متناقضا ذلؾ إف الداؿ ال يشير إلى مدلوؿ بعينو  ،أو في الحقيقة ال
يشير إلى شيء  ،فيو أثر  ،مجرد أثر سرعاف ما يزوؿ  ،بؿ ىو زائؿ مف دوف الحاجة إلعادة
القراءة  " ،فمعنى كؿ أثر ال يوجد بشكؿ كامؿ في أي لحظة فيو غائب رغـ حضوره "
وبالنتيجة  ،فإف " كؿ تأويؿ ىو إساءة تأويؿ "

()3

()2

،

 ،ألنو يسيء لمنص عندما يزيد فيو أو

ينقص منو أو يقترح قراءة جديدة ال تنتمي إلى النص وال تشير إليو  .إف قضية " كؿ تأويؿ ىو
إساءة تأويؿ " ىذه  ،بعد أف كانت نتيجة  ،أصبحت قضية قبمية  ،والحاؿ أننا إزاء منطؽ مف
المفروض أال يعترؼ بالقبميات ويسعى جاىدا إلى تقويضيا .

( -)1التأوٌلٌة العربٌة .54 :
( -)2جاك درٌدا والتفكٌك .161 :
(ٌ -)3نظر  :الهرمنٌوطٌقا والفلسفة .327 :
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وعندما نحتكـ إلى القراءات النقدية  ،نجد أف بعضيا قد أساء لمنص  ،وبعضيا اآلخر قد
أحسف لو  ،وبعضيا الثالث لـ يحسف ولـ يسئ  ،كالقراءة البنيوية  -مع التحفظ عمى كونيا قراءة
أو تأويؿ  -التي ال تريد أف تحسف أو تسئ  ،بقدر ما تريد أف تدرس  ،بطريقة منطقية أقرب إلى
الرياضيات منيا إلى النقد  ،ما ىو مشترؾ بيف النصوص  ،أي البنية بوصفيا " المحرؾ األوؿ
 ..الذي يسبؽ العقؿ اإلنساني  ..ويتحدث مف خاللو "

()1

 ،وألننا ال يمكف أف نتخيؿ نصاً مف

دوف بنية  ،كانت البنية ىي الوجود الحقيقي والوحيد  -مف وجية نظر البنيوية  -وما عداىا فيو
زائؿ  ،ليذا ستكوف البنيوية ىي القراءة ( الشيوعية ) الوحيدة  -بالمقارنة مع األخريات  -ألنيا
ستوزع نفسيا عمى النصوص بالتساوي  ،كعروة الصعاليؾ الذي وزع جسمو في جسوـ كثيرة

()2

 .ىذا مف جية  ،ومف جية أخرى فإنيا – أي البنيوية  -لف تطمؽ األحكاـ  ،سواء كانت أحكاماً
فنية أو أخالقية  ،ألنو ليس مف وظيفتيا أف تفعؿ ذلؾ  ،طالما أف البنية ىي النسؽ أو النظاـ أو
قؿ  :القدر الذي يوحد النصوص وال يفاضؿ بينيا .
ثـ أف القراءات النقدية التأويمية ( الحديث  ،ىنا  ،عف المفروض  ،أو ما يمكف أف يكوف ،
ال ما ىو كائف  ،ألف ما ىو كائف قد يثبت القضية وقد ينفييا ) يجب أف ال تسيء لمنص  ،بقدر
ما تحاوؿ الوصوؿ إلى المعنى الكامف فيو  ،وىي عندما تصؿ في حفرياتيا إلى القاع  ،أو ما
تظف أنو قاع  ،ال تممؾ سوى المغة  ،وسيمة لالتصاؿ باآلخريف وابالغيـ قناعاتيا  ،أما أف المغة
ستسيء إلى النص  ،ألنيا ستستخدـ غير ألفاظو  ،فيذا ما ال عالقة لو باإلساءة واإلحساف  ،بؿ
ىو قدر النقد أو التأويؿ أف يعبر بمغة ثانية عف لغة النص التي ىي أولى  ،أو أف يعبر بمغة
واضحة عما ىو ممتبس  ،وعندما ننتقؿ مف االلتباس إلى الوضوح  ،ال بد أف تتغير األلفاظ ال
حبا بالتغير  ،بؿ انسياقا مع غايات الخطاب وتمظيراتو .
أف تغيير األلفاظ قد ال يؤدي دائما إلى ( إبداع ) نص جديد  ،بقدر ما يكوف تك ار اًر لو

ت عنو الكثير مف الدراسات  -كالمتنبي أو
بألفاظ أخرى  ،بدليؿ أننا عندما ندرس مبدعاً كبي اًر ُكتَِب ْ
السياب  -مف دوف أف نطَّمِع عمى تمؾ الدراسات  ،أو نؤجؿ اإلطالع عمييا لحيف االنتياء ..

سنجد أف الكثير مف النتائج التي توصمنا إلييا ىي تكرار لما توصؿ إليو اآلخروف  ،تكرار قد
(ٌ -)1نظر  :جاك درٌدا والتفكٌك .147 :
(ٌ -)2نظر  :دٌوان عروة بن الورد .47 :
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يصؿ أحيانا حد التطابؽ التاـ في المعنى  ،مع اختالؼ يسير باأللفاظ  .ليذا قاؿ أمير المؤمنيف
(عميو السالـ)  " :لوال أف الكالـ يعاد لنفد "

()1

 ،في أشارة صريحة منو (ع) لما سمي حديثا بػ (

التناص )  ،حيث " النص كتمة مف النصوص المستحضرة مف ىنا وىناؾ "

()2

 ،بوعي مف

أصحابيا  ،أو مف دوف وعي  ،ما يعني أف النصوص تتزاوج وتتناسؿ فتمد وتجدد نفسيا في
الزماف  ،لذلؾ أصبح " التناص جيدا تأويميا ال يكشفو إال المتمقي بأنساب النصوص وتفرعاتيا
وأعمارىا

" ()3

وليرض التفكيكيوف بذلؾ  ،أو يعمنوا رفضيـ  ،فيذا موضوع آخر  ،ألف القارئ ال
،
َ

يريد أف ُيرضي اآلخريف أوال وبالذات  ،بالرغـ مف أف النص موجو إلييـ  ،بؿ يريد أف يعبر عف
قناعاتو ويشارؾ في إبداء رأيو الذي قد يكوف مستال مف اآلخريف مف دوف أف يدري  ،رأي يمثمو

ىو ويحقؽ لو كينونة ووجوداً .

القراءة اإليديولوجية
وبالعودة إلى قصيدة ( أغنية في شير آب ) نرى أف القراءة السابقة لػيا انطمقت مف موقع
ما في النص  ،وال أقوؿ مف إيديولوجيا  ،ألف النص أسبؽ مف اإليديولوجيا  ،أو ىذا ما يفترض
أف يكوف  ،لمف يعترض عمى قضية األسبقية ىذه  ،ولكف ثمة قراءات قد ال ترى ذلؾ  ،بؿ ىي
كذلؾ  ،ألنيا تبدأ مف اإليديولوجيا وتنتيي إلى النص  ،إنيا " شكؿ مباشر لمتفكير بواسطة
النموذج  ..والنموذج اإليديولوجي ال يفسر المعطى  ،بؿ يستخدمو برىانا عمى صحة منطمقو "
()4

 ،ذلؾ أنو ليس قناعا لمفرد فحسب " بقدر ما ىو أفقو الذىني  ،يجد فيو كؿ العناصر التي

يركب منيا أفكاره  ..لكنو ال يستطيع القفز فوؽ حدوده ،ىو مرتعو الذىني والمنظار الذي يرى
بو ذاتو ومجتمعو والكوف كمو "

() 5

 ،وىذا ال يعني أف الباحث يطالب القارئ  ،المسكوف

بالمعنى  ،أف يكوف صفحة بيضاء وىو يقارب نصا ما  ،ألنو إذا صدؽ أف اإلنساف يولد صفحة
بيضاء  ،فإنو فيما بعد ال يستطيع أف يكوف كذلؾ  .كؿ ما ىنالؾ أف الباحث يطالب بالتقميؿ مف

( -)1الصناعتٌن .177 :
( -)2التناص فً شعر الرواد .7 :
(ٌ -)3نظر  :المصدر السابق .8 :
( -)4نقد العقل الغربً .45 :
(ٌ -)5نظر  :مفهوم اإلٌدٌولوجٌا .53:
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طغياف السواد لصالح النص  ،واال فإنو  ،أي النص  ،سيكوف أسوداً ال محالة  ،واف بدا ألعيننا
مشرقا كأنو شعاع الشمس ..
مف ذلؾ  ،مثال  ،القراءة الماركسية التي ستق أر الصراع الطبقي بيف أبطاؿ ىذه القصة ،
بيف مرجانو  ،ممثمة الطبقة العمالية الفقيرة  ،التي تربض لوحدىا محرومة مف ذلؾ الصدر الدافئ
 ،معزولة ىناؾ حيث ال أحد  ،بردانة وفراء الذئب ال تغطييا  ،جوعانة ال يمقى ليا سوى الفتات
الذي يفيض مف موائد السادة  ..وبيف الضيفة  ،ممثمة الطبقة األرستقراطية الغنية  ،التي تقبع
بردانة وفراء الذئب تغطييا  ،كناية عف أف ىذه المرأة كائف ذئبي مفترس ال تطفأ نيمو الحيوانات
وفراؤىا فحسب  ،بؿ البد مف لحوـ البشر  ،إنيا كائف طفيمي يعتاش عمى الموجودات مف حولو ،
بغض النظر عف جنس ذلؾ الموجود  ..ذلؾ الصراع سيؤدي إلى انتصار الفقراء أو البروليتاريا
 حيث مرجانة تخطب في الجماىير وتموح بيدييا  -وتسيدىـ لممشيد سواء أكاف مشيدا تاريخياًأـ نصياً  .تمؾ حتمية تاريخية مف وجية نظر الماركسية  ،أو عمى األقؿ فإف الصراع سيؤدي
إلى مساواة الفقراء مع األغنياء  ،أو باألحرى مساواة األغنياء معيـ  ،ألف الغنى والجاه مف
حصة السمطة  .أما الفقر فيو ما يجب أف يشاع  ،لتحقيؽ العدالة االجتماعية !
أما دعاة األدب النسوي  ،فسيقرءوف النص مف موقعيـ الذي يرى أف النصوص ذكورية
كميا  ،واف كتبتيا النساء  ،بسبب مف ىيمنة الرجؿ التاريخية التي جعمت المرأة ترضى باألمر
الواقع وتستسمـ لو  ،وعندما تفكر في التمرد  ،فإنيا لف تستغؿ أنوثتيا لتحقيؽ ذاتيا  ،بؿ تمغييا
لصالح رجولة ال تجيد القياـ بواجباتيا  ،لذا فيي تكرس السمطة الذكورية مف حيث ال تشعر " ،
وتعيد إنتاجيا في صور متجددة خاضعة لنفس التصنيفات التي وضعيا النظاـ البطرياركي "
()1

 .وىو نوع مف العنؼ يسميو ( بورديو ) العنؼ الرمزي  ،وىو " عنؼ ىادئ وغير مرئي

ِ
ييمف عميو يشتركاف معا في المغة نفسيا "
الم َ
المييمف و ُ
يجعؿ ُ

()2

 .وموطف الذكورية في نص

السياب  ،إظيار المرأة بصورة الثرثارة التي ال تجيد سوى األحاديث الفائضة  ،وكذلؾ إظيارىا

بصورة الضعيفة التي تحتاج إلى الرجاؿ كي تشعر بالقوة واألماف والدؼء .

(ٌ -)1نظر  :صراع القٌمً فً شعر الرواد ( أطروحة دكتوراه ) .211 :
( -)2بنٌان الفحولة  ،أبحاث فً المذكر والمؤنث .92 :
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أما الرجؿ فقد غاب عف مسرح األحداث  ،فأبطاؿ القصة كميـ مف النساء  :الضيفة ،
مرجانة  ،الزوجة  ،بؿ إف سعاد الشخصية اليامشية في القصة تحضر باسميا  ،أما خطيبيا فال
اسـ لو " خطيب سعاد جافاىا وانطوت الخطبة "  ،وكذلؾ الزوج ال حضور لو في النص إال
عندما تستدعيو الزوجة ليشاركيا بردىا  ،إذف فقد تسيدت المرأة الصورة وطغت عمييا  ،ولكنو
التسيد الذي ال يظير انتصارىا واسترداد حقوقيا الميدورة  ،بقدر ما يظير اندحارىا وانكسارىا
وأمراضيا وتشوىاتيا وضعفيا مسكنتيا وطغيانيا وثرثرتيا  ،فيي المرأة الضعيفة البردانة المعزولة
التي ال أنيس ليا ممثمة بمرجانة  ،وىي المرأة الذئبة التي تأكؿ لحوـ البشر ممثمة بالضيفة  ،وىي
المرأة الكمبة التي تنبح عمييـ ممثمة بسعاد  ،وىي المرأة الثرثارة التي ال تكؿ وال تمؿ مف الثرثرة
ممثمة بالزوجة .
أما الرجاؿ الذيف غابوا عف الصورة  ،واف ىي – أي الصورة  -تستدعييـ  ،ألنيـ الضد
النوعي الذي سيحضر في الذىف شاء القارئ أو لـ يشأ  ،فمف طبيعة الذىف أف يستحضر
األضداد ويسقط عمييا الصفات الغائبة أو الثنائيات الضدية بحسب التعبير البنيوي  ،أما الرجاؿ
فسيمثموف كؿ ما ىو إيجابي بالتأكيد بالضد مف أخالؽ الذئاب والكالب والببغاوات ..أما تأويؿ
غيابيـ الشكمي وليس المضموني  ،فكأف الرجاؿ ال عالقة ليـ بممارسات النساء  ،وال وجود ليـ
في عوالميا التي أظير النص الجانب المريب فييا  ،وترؾ الجوانب اإليجابية  ،إذا كاف ثمة
إيجابية  -مف جانب الرجؿ  -لذلؾ الكائف الشرير الذي ال بد منو .

القراءة المغلقة والقراءة المفتوحة
القراءتاف السابقتاف قراءتاف أخرياف ممكنتاف  ،ولكنيما بسيطتاف ُكتَِبتا مف وجية نظر

الباحث  ،كانت الغاية منيما ضرب مثاؿ عمى القراءة اإليديولوجية  ،والفرؽ كما ىو واضح أف
ىاتيف انطمقتا مف موقع إيديولوجي سابؽ عمى النص  ،وبتعبير عمي حرب " إذا كاف كؿ قارئ
يختار موقعا ما عمى خارطة النص  ،فاألصولي يعسكر وراء النص "

()1

 ،وىذا سيشمؿ كؿ

األصوليات بما في ذلؾ التفكيؾ عندما يتحوؿ إلى أصولية تريد أف تقوض كؿ شيء  .لذا فإف
القراءة التي تقدـ اإليديولوجيا أو تبدأ منيا  ،وىي تٌق أر نصا ما  ،إف ىي إال قراءة مغمقة  ،ألننا
( -)1نقد الحقٌقة .27 :
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نستطيع أف نتكيف بما ستقوؿ  ،أما القراءة التي تبدأ مف النص فيي قراءة مفتوحة  ،بمعنى أننا
ال نستطيع أف نتكيف بما يمكف أف تقولو  ،أو إف تكيننا سيكوف احتماليا  ،إذا احتكمنا إلى النص
عينو  ،ذلؾ أف القارئ عندما يبدأ بقراءة النص وتكويف رؤية كمية إجمالية عنو  ،ثـ يشرع بكتابة
نصو النقدي التفصيمي  ،فالبد أف يختار نقطة ينطمؽ منيا ..نقطة مف داخؿ النص  ،ىذه
النقطة ستكوف ىي خط الشروع في تولد القراءة وتَ َش ُكؿ النص النقدي الذي قد ال تتفؽ نياياتو ،
أو ليس بالضرورة أف تتفؽ  ،مع القراءة اإلجمالية  ،ألف التفاصيؿ قد تغير المسار أحيانا ،
وتنتيي بنتائج لـ تخطر عمى باؿ القراءة اإلجمالية .
أما مع القراءة اإليديولوجية  ،فميس ثمة نقطة  ،أو أف النقاط ستأتي مف الخارج لتفرض
نفسيا عمى النص  ،كما أف مسار التفاصيؿ سينتيي إلى حيث بدأ  ،ما يعني أف القراءة
اإليديولوجية تعمؿ عمى خنؽ النص  ،وليتنفس بعد ذلؾ  -النص  -مف الجية التي تتنفس منيا
ىي وحسب  ،كما تفعؿ البنيوية " عندما تتجاوز ثنائية الذات والموضوع باخضاعيما معا لفكرة
النظاـ  ،وىي بالتالي تجعؿ األدب مشي ار إلى معطى خارجي محدد سمفا  ،يشؿ مف فاعمية
المؤلؼ والقارئ  ،ألنيما يخضعاف لنوع مف الجبرية الصارمة "

()1

 .وىذا ما شخصو محمد

يازي عندما ميز في الخطابات التأويمية بيف نمطيف مف التأويؿ  " :نمط أوؿ يستعيف بإجراءات
تحميمية وتأويمية أصميا منيج نقدي حيث يصبح التأويؿ تجميا لبنية مجردة قواميا تصور
معيف ألدب  ..ونمط ٍ
ثاف يصبح بموجبو النص موضوعا لممعرفة "

()2

.

أما القراءة األولى لقصيدة السياب  ،فقد كاف مضمارىا النص  ،بدأت منو ولـ تغادره  ،واف
ادعت قراءة النص الضائع فيو  ،لذا فإف الترجيح  ،مف وجية نظر الباحث  ،سيكوف ليا عمى
حساب ىاتيف القراءتيف  ،ما يعني أف إمكانات التأويؿ ليست مغمقة  ،ولكنيا ليست مفتوحة كذلؾ
ص مف تمؾ اإلمكانات قابؿ لمتفاضؿ والترجيح  ،أو عمى األقؿ "
 ،ىذا أوال  ،وثانيا  :إف ما ُش ِّخ َ
إذا لـ نستطع القوؿ بوجود أفضؿ تأويؿ لمنص  ،فإننا نمتمؾ أف نحدد التأويالت المغموطة "

()3

 ،وبتعبير ( سعيد بنكراد ) نيابة عف بورس  " :إف التحقؽ النصي المفرد ليس سوى إمكاف
(ٌ -)1نظر  :إشكالٌات القراءة وآلٌات التأوٌل 21 :
( -)2تقابالت النص وبالغة الخطاب .157 :
( -)3الهرمنٌوطٌقا والفلسفة .371 :
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ضمف إمكانات أخرى  ..إال أف منطؽ النص والبحث عف انسجاـ ممكف لمكوف النصي يقوداف
السميوز إلى انتقاء داللة واالحتفاء بيا وتفضيميا عمى دالالت أخرى "

()1

 .إال أف ( منطؽ

النص ) ىذا لف يعجب أصحاب نظرية ( التأويؿ المفرط ) أو المضاعؼ أو المنفمت أو
الالمتناىي  ،ألنو :
المؤوؿ ،
أوال  :يسمب منيـ القدرة عمى قوؿ كؿ شيء  ،وبالكيفية التي يشاؤوف  ،ذلؾ أف
ِّ
في تمؾ العقيدة " إنما يقوؿ رغباتو  ،ويستعيد أىواءه  ،ويفكر في تاريخو  ،ويسأؿ أصولو ،
ويعقؿ ال معقولو  ،ويفؾ رموزه  ،ويق أر عالماتو  ،ويفيـ إشاراتو  ،إنو يفيـ فيمو  ،ويقوؿ
كينونتو "

()2

 ،أما النص فال وجود لو في كؿ ذلؾ  ،فيو كائف ال حوؿ لو وال قوة  ،بؿ إنو ال

وجود لو إال بالمقدار الذي تشير لو القراءة  ،وىو مقدار ضئيؿ جدا  ،إف لـ نقؿ إنو معدوـ  ،ألف
القراءة تق أر ما لـ يقمو النص  ،ال ما يود قولو .
إذف فقراءة النص بيذه الطريقة ال ترمي لمكشؼ عنو  ،وكؿ ما ترمي إليو ىو المعب ،
المعب وحسب  ،أو بتعبير أيكو " إذا كانت ىرمسية القدامى تؤمف بوجود معنى كوني ومتعاؿ ،
فاض عنو العالـ قديما  ..فإف ىرمسية التفكيؾ ال تؤمف عمى اإلطالؽ بوجود معنى مفارؽ ،
ألف التأويؿ عبارة عف لعبة ال منتيية مف اإلحاالت في عالـ سديمي  ،منعدـ المرجعيات ،
معدوـ المعالـ "

()3

 ،وىذا في الحقيقة سمب لحؽ النص في أف يكوف ذاتو " فإذا لـ يكف ىناؾ

شيء جميؿ يخفيو النص يستميؿ بو قراءه  ،فما قيمة أف نتأوؿ النصوص  ،وىؿ نحف أكثر
تجربة مف النص وقدرة عمى الصمود حتى ننسب ألنفسنا القدرة عمى اختراؽ حدوده وجعمو
مجرد أداة نحقؽ عبرىا أغراضنا "

()4

 .وألف النص أو الداؿ يقوؿ الشيء وال يقولو في آف  ،مف

وجية نظر التفكيؾ  ،فإف القراءة البد أف تكوف كذلؾ  ،ولكي تنجح في ىذه الميمة كاف عمييا
ؽ ذرية
أف تتالعب  ،وىذا ما حدث بالفعؿ في كؿ أطروحات دريدا الذي لـ ينقطع عممو ألنو ُرِز َ
صالحة تدعو لو  ،فضال عف صدقتو الجارية في تقويض النصوص .

( -)1السٌمٌائٌات والتأوٌل  ،مدخل لسٌمٌائٌات ش .س  .بورس 34 :
( -)2التأوٌل والحقٌقة .23 :
( -)3حدود التأوٌل  ،قراءة فً مشروع أمبرتو إٌكو النقدي .116 :
( -)4الهرمنٌوطٌقا والفلسفة 375 -374 :
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وثانيا  ،ألنو يعيد االعتبار لما افترضوه ميتا  ،أي المؤلؼ  ،مف ىنا كانت حممتيـ عميو .
والحاؿ أف المؤلؼ َسُي َسر كثي ار لو ق أر تأويال لـ يخطر لو عمى باؿ وىو يدوف مخطوطتو  ،ألنو
يرى أف تمؾ القراءة  -إذا كانت عميقة  -ستكشؼ عف ذلؾ الجزء الالواعي في شخصيتو  ،ذلؾ
الجزء الذي ال يكشؼ عنو إال بتعدد قرائي منو أو مف غيره ..ولعؿ قصة أبي نواس مع ذلؾ
الشيخ تحمؿ أكثر مف داللة  ،فقد " مر يوما عمى حمقة درس  ،يتدارسوف فييا شعره  ،فسمع
الشيخ يشرح ويفسر لتالميذه بيتا مف أبياتو الشييرة :
وال تسقني س ارً  ،إذا أمكف الجيػ ُر

الخمر
أال فاسقني خم ارً وقؿ لي ىي
ُ

فقاؿ األستاذ شارحا  :إف الشاعر أبصر الخمر فانتشت حاسة البصر  ،وشميا فانتشت
حاسة الشـ  ،وتذوقيا فانتشت حاسة الذوؽ  ،ولمسيا فانتشت حاسة الممس  ،وبيذا بقيت
حاسة السمع محرومة مف النشوة  ،فقاؿ الشاعر  :وقؿ لي ىي الخمر  ،وبيذا القوؿ انضمت
حاسة السمع إلى بقية الحواس المنتشية  ...ثـ إف أبا نواس  ،منتشيا بيذا التأويؿ  ،دخؿ
عمى الشيخ  ،فقبؿ يده ورأسو  ،وقاؿ  :بأبي أنت وأمي ! فيمت مف شعري ما لـ أفيـ " (. )1
ىذا القصة واف ُش َؾ فييا إال إنيا ممكنة بؿ حقيقية جدا  ،فيي واف كانت تتحدث عف إمكانات
التأويؿ إال أف ىذا التأويؿ خاضع أساسا لمقاصد البنية النصية التي صاغيا المؤلؼ واف لـ
تخطر لو عمى باؿ  .ما يعني أف القارئ ال يتحدث مف عندياتو  ،ولكنيا إمكانات النص التي
تحتاج إلى قارئ فطف ومتبصر .
أف النص ىو المحطة التي يمتقي فييا المؤلؼ والقارئ  ،ما يعني أف موت أحدىما سيؤدي
إلى موت اآلخر  ،لذا فإف فرضية موت المؤلؼ ستؤدي  -في تقدير الباحث  -إلى موت القارئ
 ،ألنو سيرى  -أي القارئ  -أف بمقدوره قوؿ كؿ شيء  ،وبالنتيجة موت النص ألنو سيقوؿ كؿ
شيء  ،أو باأل حرى الشيء  .مف ىنا ال نستبعد ردة فعؿ محتممة  ،إف لـ تكف واجبة  ،تعيد
االعتبار ليذا المؤلؼ في قابؿ األياـ  ،والخوؼ عندما تصؿ ردة الفعؿ ىذه إلى القوؿ بموت
القارئ  ،وما أسيؿ ذلؾ بعد إعالف موت المؤلؼ أو سبب وجود النص  ،وتركو ىكذا لقيطا مف
دوف آباء وال أميات  ،ونعني بموت القارئ اإلدعاء بأف النص ذو معنى واحد  ،سابؽ عمى

( -)1رحلة المعنى  :عبد هللا الغذامً ،مجلة فكر ونقد  ،المغرب  ،العدد  ،1991 -17ص.122
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ٍ
حينئذ  ،ىي البحث عف ذلؾ المعنى في إحدى زوايا
النص وعمى القراءة  ،ووظيفة القارئ ،
النص  ،بؿ انو ال يحتاج إلى البحث في الزوايا  ،ألف المعنى سيظير بمجرد النظر  .وىي رؤية
إف كانت تفترؽ عف الرؤية اليرمسية والتفكيكية بما تقدـ  ،فيي تقترب منيما عندما ترى " أف أي
تأويؿ لمنص ىو حرؼ لمكالـ  ،أي خروج عمى الداللة وانتياؾ لمنص "

()1

 ،لذا فيـ " يحاربوف

كؿ ميؿ إلى التأويؿ  ،واف كاف قميال "( .)2وبمغ التطرؼ بيـ أف يتركوا النص كما ىو مف دوف
تفسير أو شرح أو بياف أو توضيح
إف ىذه العالقة ىي عالقة ثالثية ( مؤلؼ  ،نص  ،قارئ ) ويجب أف تبقى كذلؾ  ،وىي
عالقة تيدؼ إلى الحد مف حرية القارئ مف دوف تقييده  ،أو التذكير بأف تمؾ الحرية مشروطة
بإرغامات النص والسياؽ والثقافة التي ينتمي إلييا االثناف  :المؤلؼ والقارئ  ،وألف فرضية موت
المؤلؼ ال تعني انفتاح النص أماـ القارئ ومنحو حرية كانت مفقودة  ،كما يذىب إلى ذلؾ
مدعوىا  ،بقدر ما تعني موت المعنى الذي أبدعو إنساف  ،سواء أكاف واحدا أـ متعددا  ،لذا فإف
القارئ سيجد نفسو إزاء ىوة ال قرار ليا تسمى العدـ  ،حيث " الصيرورة الكاممة التي ال يفمت
مف قبضتيا شيء "

()3

 ،وحينئذ لف نستغرب تمؾ التأويالت التي ميما تعددت فيي ال تعكس ،

غنى النص واكتنازه  ،بقدر ما تعكس عدميتو وانغالقو أو قؿ  :انفتاحو  ،ال فرؽ  ،طالما النتيجة
ىي العدـ دائما .
مف ىنا فإف الباحث يؤيد القوؿ بحياة المؤلؼ والقارئ  ،ولكنو يبالغ فيدعي أف سبب
حياتيما ىو النص عندما يكوف مف تمؾ النصوص االستثنائية والخارقة لمعادة  ،فقراءة نص مف
ىذا النوع ستكوف عممية خالقة ينفتح فييا أفؽ القاري " إلمكانيات مف التجربة لـ تكف متاحة مف
قبؿ  ،فتتغير مف ثـ تجربتو وتعمؽ  ،وتكوف – بالتالي – قادرة عمى إثراء معنى النص والنظر
إليو مف زاوية جديدة "

()4

 .نعـ  ،قد يرى بعض الدارسيف أف ىذه العالقة ىشة بسبب مف القدرة

عمى اجتراح تأويالت ال حصر ليا  .إال أف العكس ىو الصحيح  ،إذ أف وجود ( كـ ) مف
(ٌ -)1نظر  :التأوٌل والحقٌقة .7 :
( -)2مجهول البٌان .117 :
( -)3عبد الوهاب المسٌري  ،من المادٌة إلى اإلنسانٌة اإلسالمٌة .117 :
( -)4إشكالٌات القراءة وآلٌات التأوٌل .31 :
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التأويالت إثبات لممعنى وتقوية لو  ،واعتراؼ مضاعؼ بالمؤلؼ  .واذا كاف ثمة ىشاشة  ،فسببيا
ليس التأويؿ بؿ سطحية أحد الطرفيف  ،وعدـ قدرتو عمى اكتشاؼ الثيمة التي تخترؽ نسيج ىذا
الوجود أو التعبير عنيا  ،فإف النص عندما يكوف سطحيا  ،فإف التأويؿ يفقد منطقة اشتغالو
ويصبح مف دوف موضوع  ،وعندما يكوف التأويؿ سطحيا  ،يفقد النص إمكاناتو وأعماقو التي
يفترض بالتأويؿ أف يظيرىا عمى السطح .

التأويل وموت المؤلف
بيف التأويؿ وموت المؤلؼ عالقة تكاد تكوف وجودية  -مف وجية نظر القائميف بذلؾ طبعا
 بمعنى أف موت أحدىما يعني حياة اآلخر ووجوده  ،فإذا مات المؤلؼ ازدادت حظوظ التأويؿفي الحضور  ،وانفتح النص عمى الوجود  ،وأصبح لو مف المعاني ما ال يمكف عده أو حده ،
بعد أف كاف منكفئاً عمى ذاتو  ،منغمقا عمى مراد مؤلفو  ،وىكذا ينفتح النص عمى التأويؿ ،
وينفتح التأويؿ عمى النص  ،كأنيما عاشقاف  ،إذا التقيا فالبد مف والدة نص جديد  ،وىكذا يتجدد
النص  ،ولكننا في كؿ مرة ال نعرؼ أبويو  ،ألنو جاء مف سفاح  ..واذا ما حدث العكس وعاش
المؤلؼ  -ال سمح اهلل  -فإف التأويؿ سيكوف ىو الضحية األولى  ،إذ ال يوجد ما يمكف تأويمو ،
إذا ما كاف المؤلؼ حيا ُي ْرَزؽ  .وليذا تساءؿ آالف براوف عف المستفيد مف موت المؤلؼ ،
وتوصؿ إلى " أف المستفيد ىو النص عينو  ،ذلؾ أف موت المؤلؼ ىو الذي يحقؽ أدبية

النص وبالنتيجة انفتاحو عمى تأويالت عدة "

()1

.

ومعنى حياة المؤلؼ  -بناء عمى ىذا الفيـ  -أف النص لو معنى واحد  ،ىو ما كتبو
ت بو األلفاظ  ،وعمى القارئ أال يتجاوز حدوده  ،فيبحث عف معنى آخر وراء ما
وص َّر َح ْ
المؤلؼ َ

تبدى فظير وباف  ،أما الباطف  ،أو
يريده المؤلؼ  ،وبالنتيجة فإف النص ىو ىذا الظاىر الذي ّ
ذلؾ المعنى البعيد  ،أو معنى المعنى الذي تتحدث عنو النصوص عينيا  ،فال وجود لو ،

فالنص ىو ىذا الظاىر وال شيء سواه  .والحؽ إف ىذا القوؿ " يصدر عف تصور معيف لمنص
قوامو أف النص ذو بعد واحد  ..وأف لممعنى وجيا واحدا ال غير  ،فال يكوف والحالة ىذه
احتماؿ وال ترجيح  ،وال خفاء وال احتجاب  ،وال اشتراؾ وال مجاز  ،وال اشتباه وال تأويؿ ..
(ٌ -)1نظر  :البالغة وتحلٌل الخطاب .28:
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والقارئ ىنا في منتيى السمبية " ( .)1واف كانت السمبية أحيانا ليست سمبية  ،خاصة إذا كانت
مف " تمؾ النصوص الناصعة الشفافة التي تفرض عمينا داللتيا مف أوؿ وىمة "

()2

.

بناء عمى ما تقدـ  ،يصبح موت المؤلؼ ضرورة يقتضييا التعدد الداللي لمنص وقابميتو
عمى االنتشار والتشظي  ،مف جية  ،ورغبة القارئ في طعف ذلؾ الطاغية – أي المؤلؼ -
الواقؼ حارسا عمى بوابة النص مف أي اختراؽ داللي آخر  ،مف جية أخرى  ..والحاؿ إف
المؤلؼ عندما ( تورط ) فكتب ما كتب  ،لـ يكف يفكر بيذه الطريقة  ،بقدر ما كاف يفكر في
إبداء رأيو  ،والمشاركة في صناعة الحياة  ،ولعؿ في ذلؾ اقؿ ما يمكف مف حقوقو  ،أما أنو أراد
أف يستأثر بالمعنى  ،فيذا ما ينفيو المؤلؼ  ،فضال عف النص  ،وىذا عيف ما فعمو ( أبو نواس
) في قصتو مع الشيخ الذي لـ يكف يخرؼ  ،ألف المؤلؼ يعمـ أف النص عندما ُكتِ َ ِ
ووِزعَ
ب وطُب َع ُ
 ،خرج مف يده  ،وأصبح في يد الجميور ومف حصتو  ،ويعمـ أيضا أف رضا الجميور غاية ال
تدرؾ  ،لذا فيو عندما يكتب ال يريد أف يرضي أحدا  ،بقدر ما يريد أف يرضي نفسو  ،ويعبر
عف ذاتو  ،أما رضا اآلخريف أو عدمو  ،فيذه قضية عرضية قد تأتي بالتبع  .فإذا ما سألنا
المبدع لماذا أنفقت حياتؾ في الكتابة ؟ أجاب عمى لساف (سيمفيا بالث) :
" أكتب وحسب  ،ألنو  /في داخمي  ،ثمة صوت  /لف ييدأ أبدا . )3( " ...
فإذا ما قُ ِرئَ نصو  -بعد ذلؾ  -مف جميور النقاد  ،فمف حقو أف يفضؿ قراءة عمى أخرى

 ،ال ألنو أراد ىذا المعنى دوف ذاؾ فحسب  ،بؿ ألف القراءة استطاعت أف تقنعو بأف مراده ىو
ىذا ال ذاؾ  ،وىكذا تتدخؿ القراءة في توجيو قصد المؤلؼ  ،واف كاف قد يستأثر بالمعنى أحيانا ،
ألنو أقرب إلى نصو  -أو ىكذا ىو يظف  -مف القارئ  ،أو ألنو أعمـ بمواضع االحتماؿ فيو ،
وكذلؾ المواضع األخرى التي ال احتماؿ فييا  .وفي كؿ األحواؿ  ،فإنو لف يتعصب لرؤيتو ،
ألنو يعمـ أف النص إذا كاف " يمثؿ الحقيقة في داخمو بمحاظ طبيعتو التعبيرية عف مقصود
المتكمـ  ،إال أف القارئ في فيـ ىذه الحقيقة يخضع لمطريقة أو الكيفية التي يتمثؿ بيا النص
في وجدانو الثقافي  ،بما يولد اجتيادات مختمفة تممييا التمثالت المختمفة لقارئي النص ..
( -)1نقد الحقٌقة .11 :
(ٌ -)2نظر  :القارئ والنص  ،العالمة والداللة .215 :
( -)3سادنات القمر .38 :
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وعمى ىذا األساس  ،نحف نؤكد أف فيـ النص ال يمثؿ الحقيقة المطمقة  ،بؿ يمثؿ الحقيقة مف
وجية نظر القارئ "

()1

.

لقد فيمت نظرية ( موت المؤلؼ ) بطريقتيف :
األولى  :الموت بالمعنى الحقيقي  :فقد ذىبت إلى أف النص ىو مف إبداع القارئ  ،وقد
أعمف روالف بارت أف " المؤلؼ إف ىو إال ناسخ يمتح مف معيف المغة  ..وبمجرد أف يفرغ مف
ميمتو  :االستكتاب  ،التي أوكمت إليو كما تدؿ عميو الكممة في أصؿ وضعيا المغوي يتوارى
معمنا نيايتو أو موتو  ..ومبش ار بميالد قارئ يأتي مف بعده كاستراتيجية نصية ترقد في شقوؽ
الكالـ وفجواتو "
يكتب النص "

()2

()3

 ،أما ( جاؾ دريدا ) فقد وصؿ التطرؼ بو إلى إعالف أف " القارئ ىو الذي
 ،وما المؤلؼ سوى وسيمة النص لمظيور ،القارئ ىو خالؽ النص ومنتج

المعنى  ،ومف غير المعقوؿ بعدئذ الحديث عف قصديات لشخص ميت  -يسمونو مؤلؼ  -لـ
يكتب نصا ولـ ينشأ معنى  .مف جية أخرى  ،فإذا صح الحديث عف قصد  ،فيو قصد القارئ
فحسب  ،ذلؾ القصد الذي سينقضو القارئ عينو ليثبت أنو ال قصد  ،وال مركز  ،وال مرجعية ،
وال آيديولوجيا  ،وال أصولية  ،وال أي شيء مف تمؾ المصطمحات القمعية التي توارثناىا عف
السمؼ  ،ذلؾ أف " أي معنى نمنحو لنص ما  ،ميما كانت شموليتو  ،يتفكؾ بالضرورة وبكيفية
تمقائية تحت تأثير العناصر النصية األخرى التي لـ يكف قاد ار عمى إدماجيا  ،إنو يتفكؾ ألنو
عاجز عف اإلمساؾ بكمية النص "

()4

 ،لذا فإف النص سيتعدد بتعدد القراء  ،بؿ إنو ال يحتاج

لذلؾ العدد مف القراء ويكفي واحد  ،ألف " النص ال يدؿ بطبيعتو عمى المراد "
الداؿ  -مع اندراجو في ترسيمة النص  -يقوؿ الشيء وال يقولو في آف "

()6

()5

 ،بؿ إف "

 ،وبالنتيجة ال

يمكف اإلمساؾ بشيء ألف القراءات سيضرب بعضيا بعضا  ،والحصيمة ىي أف ال شيء  ،أو
ىوة ليس ليا قرار إذا وقع فييا القارئ ال يستطيع الخروج منيا  ،ألف النص عبارة عف كـ ىائؿ
ّ
( -)1االجتهاد بٌن أسر الماضً وآفاق المستقبل  ،ص.75
( -)2الهرمنٌوطٌقا والفلسفة .228 :
( - )3القارئ فً النص .177 :
( -)4من فلسفات التأوٌل إلى نظرٌات القراءة .69 :
( -)5نقد النص .16 :
(ٌ -)6نظر  ،جاك درٌدا والتفكٌك  ،صادق الصكر  ،مجلة حوار  ،العراق  -مٌسان  ،العدد : 2115 -1ص32
56

الفصل الثانً  ..........................................................................................إمكانات التأوٌل

مف اإلحاالت المفتوحة عمى فراغ سديمي ليس لو حدود أو نيايات  ،وعندما ينفتح القراء عمى
ذلؾ الفراغ  ،فبمقدورىـ أف يغرفوا أي شيء  .كؿ ىذا مف وجية نظر التفكيؾ طبعا .
الثانية  :الموت بالمعنى المجازي  ،وتذىب إلى أف نظرية ( موت المؤلؼ ) ال تعني أف
القارئ ىو خالؽ النص  ،بقدر ما تعني أف القارئ بمقدوره أف يجد في النص ما لـ يكف في ذىف
مؤلفو  ،وبعد أف يفعؿ ذلؾ ال ييمو إف كاف ما وجده ىو مراد المؤلؼ أو ليس بمراده  ،الميـ
عنده أف يق أر النص مف دوف أف يميت أحدا حقيقةً  ،أو يدعي أنو منتج المعنى  ،ألف المعنى -
بالنسبة لو  -صيرورة يتدخؿ في حركتيا النص والقارئ  ،بؿ إف المعنى كامف في النص  ،ولكنو
مغطى بطبقة مف األتربة والطمى يتفاوت سمكيا بحسب عمؽ النص  ،ووظيفة القارئ إزالة كؿ
ذلؾ  ،مف دوف أف يدعي أف ما توصؿ إليو ىو قصد الكاتب  ،ألنيا قضية ليست ميمة بالنسبة
لو  .وخاصة أف قصديات النص وقصديات المؤلؼ تتداخؿ أحيانا إلى درجة التطابؽ .
إف الموت المجازي لممؤلؼ يعني أف ثمة معنى  ،وثانيا إف ىذا المعنى قد يتعدد  ،بشرط
أف يكوف النص مف تمؾ النصوص المتشابية أو االحتمالية التي تمنح القارئ فرصة لممشاركة في
اكتشاؼ المعنى  ،وربما خمقو أحيانا  ،ولكف ال بالمعنى الذي تذىب إليو القراءة األولى  ،بؿ
بمعنى أف النص النقدي التأويمي يجب أف يكوف ىو اآلخر نصا إبداعيا  ،ال يكرر مقوالت النص
المنقود  ،بقدر ما يعيد تخميقيا  ،ويؤسس لمقوالتو التي ال تدؿ عمى تبعية عمياء  ،بقدر داللتيا
عمى حصافة نقدية ال تكتفي بالموضوع  ،بؿ تضيؼ إليو شيئا  ،بؿ أشياء مف عندياتيا ،
لتكتسب القراءة نسبية تبعدىا عف إدعاءات تممؾ الحقيقة  " ،وتمؾ ىي المعادلة الصعبة  :أف
يتعامؿ القارئ مع النص كبؤرة لممعنى أو كفضاء لمداللة  ،أي كإمكاف لكالـ مختمؼ يتيح
تحققو تحوؿ القراءة إلى فعؿ معرفي أو جمالي تتجدد معو القراءة ويتضاعؼ النص "

()1

.

باكتسابو شحنة لـ تكف لتوجد فيو  ،أو باألحرى أنيا موجودة  ،ولكف القراءة النقدية الحصيفة ىي
التي جاءت بالقطب الموجب  ،إذا كاف النص يمثؿ القطب السالب .

أمبرتو إيكو والعوالم الممكنة

( - )1نقد النص .22 :
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كاف أمبرتو إيكو قد تحدث عف مفيوـ العوالـ الممكنة أو العالـ الممكف وكـ " ىو ضروري
لكي يصح الكالـ عمى توقعات القارئ ..إف توقع ما قد يحدث في الحكاية يعني التقدـ
بفرضيات حوؿ ما ىو ممكف  ،حوؿ الطريقة التي يدرؾ فييا المرء تصور الممكف " ( ، )1وربما
استعار ايكو مفيومو مف نظرية العوالـ الممكنة التي عرفت مع الفيمسوؼ األلماني ليبنتس في
صيغتيا الميتافيزيقية  ،والفرؽ بحسب أيكو " أف ليبنتس يتحدث عف عوالـ فارغة أما ىو
فيتحدث عف عوالـ عامرة أو مؤثثة "

()2

 .واف كاف مفيوـ إيكو يتحدث عف توقعات القارئ

وتخميناتو  ،مف خالؿ ىذا المثاؿ الذي يوضح بو أيكو مفيومو  " :حيف يرفع راووؿ يده بوجو
مارغريت  ،يحمؿ القارئ عمى إطالؽ توقع أف راووؿ قد يضرب مارغريت  ..إال أف الحكاية في
حاالتيا المتعاقبة  ،وعمى ما ينبئنا النص بو  ،سوؼ تنقض ىذا التوقع  :راووؿ ال يضرب
مارغريت  .أما توقع القارئ فيظؿ بمثابة مسودة لقصة أخرى كاف يمكف أف تحدث  ،غير أنيا
لـ تحدث مف الوجية الحكائية "

()3

.

إ ف إيكو يتحدث عف توقعات القراءة  ،وأف لمنص مسارات كاف لو أف يسمكيا ولكنو لـ يفعؿ
 ،ألسباب تتعمؽ بو  ،وربما بالمؤلؼ  ،والقارئ بحاجة إلى معرفة تمؾ المسارات المحتممة التي لـ
يسمكيا النص  ،ليفيـ أكثر ذلؾ المسار الذي سمكو النص عف طريؽ حصره بيف ممكنات لـ تقع
 ،واف كانت محتممة ،وىذا يعني أف القارئ " يقوـ بتنشيط النص بتركيب عالـ ممكف لو "

()4

،

مف خالؿ توقعاتو المختمفة وبناء متخيؿ مف خالؿ تشطير الشفرة أو تغيير مسارىا " لذلؾ مف
الممكف أف ننظر إلى العالـ الممكف بوصفو مسا ار مف األحداث  ،مادامت تمؾ األحداث ليست
فعمية ولكنيا ممكنة فقط  ،وال ترتبط إال بالمواقؼ االفتراضية لفرد ما  ،يعتقد بذلؾ العالـ أو
يحمـ بو أو يتوقعو "

()5

.

( -)1القارئ فً الحكاٌة .161 :
(ٌ -)2نظر  :سٌمٌاء التأوٌل .124 ،123 :
(ٌ -)3نظر  :القارئ فً الحكاٌة 161:
( -)4التلقً والسٌاقات الثقافٌة .11 :
( -)5المعنى وفرضٌات اإلنتاج .136 :
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واذا كاف األمر كذلؾ  ،فألف الخبر  " :ىو ما يحتمؿ الصدؽ والكذب لذاتو "

()1

 ،أي

بغض النظر عف الواقع  -أو عف خصوص المخبر وذلؾ لتدخؿ األخبار الواجبة الصدؽ كأخبار
اهلل وأخبار رسمو  -ألف أخذ الواقع بنظر االعتبار سيؤدي إلى نفي االحتماؿ  ،فالخبر يحتمؿ ..
ألف فيو نسبتاف  :نسبة قولية  ،ونسبة خارجية  ،فإذا انطبقت النسبتاف فالقوؿ صادؽ  ،واال فيو
كاذب  .وفي حالة الصدؽ  ،فإف الخبر كاشؼ عف النسبة وليس مولدا ليا  ،بمعنى أف النسبة
موجودة ومتحققة سواء تفوىنا بالخبر أو ال  ،واال لما أمكف معرفة الصدؽ مف الكذب  .أما في
حالة الكذب  ،فإف الخبر مولد لمنسبة وكاشؼ عنيا .
ما يراىف عميو السرد ىو ىذا الجانب مف الخبر  ،أي ذلؾ الكذب المولد لمنسبة والكاشؼ
عنيا  " ،وكؿ عمؿ فني ىو كذبة جميمة "

()2

 ،بتعبير ستانداؿ  ،واف كاف الكذب كناية عف

المتخيؿ  ،ألنو ال يتحدث عف نسبة خارجية  ،ال يتحدث عف نسبتيف  ،قدر ما يتحدث عف نسبة
في ذىف المؤلؼ وخيالو ال نستطيع التأكد مف مصداقيتيا  ،ألنيا تخمط الخياؿ بالواقع  ،أو
العكس  ،لذا " فالعمؿ األدبي يختمؼ عف القضية العممية في أنو ال ينبع مف العالـ الواقعي وال
يشير إليو  ..فيو ليذا السبب ال يأتي إلى الوجود إال عف طريؽ فعؿ يسمح بوجود الشيء
الذي ال وجود لو "

()3

 ،ألنو ليس لو ارتباط بالواقع إال صدفة  ،أو قؿ اتفاقا طالما أننا ال نؤمف

بالصدؼ في عالـ محكوـ ِ
بالعمّّية  -بوصفيا الفعؿ الذي يسمح بوجود الشيء  -حتى في
نصوصو التخييمية  ،سواء كانت قصصا أو حكايات  ،ودراسة حفرية لفنطازيا الثقافة " وحكايات

الجف والشياطيف والمالئكة والطنطؿ والسعموة والساحرة الشمطاء والذئب والعنزات السبعة
ستكشؼ لنا أف ىذه الحكايات معقولة جدا  ،ألنيا تخضع لقانوف السببية حيث أف لكؿ معموؿ
عمة  ،فالعنزة األـ تبقر بطف الذئب  ،ألنو أكؿ بناتيا العنزات السبعة "

()4

 ،وىكذا بقية

الحكايات  ،وا ف كانت األمور تجري فييا بعفوية مبالغ فييا  ،ولكنيا عفوية مغفور ليا  ،ألنيا
موجية إلى عقوؿ عفوية فطرية في طور التشكؿ والتكويف .

( -)1جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع .38 :
( -)2خارج األدب ،تمثٌالت الواقع فً القصة العراقٌة القصٌرة .17 :
( -)3المعنى األدبً  ،من الظاهراتٌة إلى التفكٌكٌة .21 :
(ٌ -)4نظر  :قراءات فً الثقافة  ،العرفان  ،التأوٌل .18 :
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إذف فالصدؽ كاشؼ  ،إما الكذب فمولد  ،ومف ىنا أمكننا الحديث عف عوالـ ممكنة بإزاء
ذلؾ العالـ الواقعي  .إف كوف النص عالماً ممكناً أو إمكاناً تأويمياً ىو الذي " دفع إلى وضع
افتراضات عديدة مرتبطة خاصة بعالـ اإلمكاف  ،وىكذا يتبدى أف أوؿ خطوة قرائية ىي
االفتراض المرتبط بالمعاني الممكنة أو الوقائع المحتممة "

()1

 .ولعؿ ىيدجر الذي سبؽ أيكو

سيكوف أكثر وضوحا عندما يقرر أف الفيـ يحتاج إلى توقعات ورؤى استشرافية " وأننا ال نستطيع
أف نفسر شيئا إال إذا فيمناه عبر ( نظر مستقبمي ) يسقط مجموعة مف المعاني التي يمكف
أف توجد فيو ويحصرىا  .ثـ تحوؿ تأويالتنا ىذه االحتماالت إلى وقائع  .وىكذا فأف تمارس
التأويؿ يعني أف تؤسس فيما توقعيا يفسح الطريؽ باتجاه أفعاؿ تفسير تكوف أكثر اكتماال
ووضوحا "

()2

.

مما تقدـ يتبيف الفرؽ بيف اإلمكاف الذي يتحدث عنو الباحث  ،والعوالـ الممكنة التي يتحدث
عنيا أمبرتو إيكو  ،فيذا األخير يتحدث عف عوالـ ال وجود ليا في النص  ،واف كانت ممكنة في
ذاتيا  ،ويمكف لألحداث أف تسمكيا  ،ذلؾ أف النص  -الروائي تحديداً  -وىو يتقدـ  ،يفقد
المؤلؼ سمطتو عميو بمجرد وصوؿ األحداث إلى منطقة الالعودة  ،حيث تبدأ الشخصيات التي
يفترض أف تكوف كائنات مف ورؽ بالتمرد أو الثورة عمى ذلؾ ( الدكتاتور ) الذي يريد أف يتحكـ
بسموكيا " فالشخصية التي ىي مف صنع الراوية ووراءىا الكاتب  ،ما تكاد ترى النور وتتنفس
المحيط الذي تعيش فيو حتى تبدأ بالتكوف ضمف شروطيا الخاصة "

()3

 ،فينشأ صراع بيف

إرادتيف  :إرادة المؤلؼ مف جية  ،وارادة الشخصية مف جية أخرى  ،وىذا ما عبر عنو حنا مينا
أصدؽ تعبير عندما قاؿ  " :وقد حدث أف أردت الطروسي بطؿ الشراع والعاصفة عمى غير ما
ىو عميو  ،فمد لي لسانو ىازئا  ..لقد تكوف وفؽ إرادة البحر والميناء ال إرادتي أنا  .وليس
معنى ىذا أنني أترؾ أبطالي يفمتوف مني  ،لكنني بالمقابؿ ال أحركيـ بخيط  ،أدعيـ يعيشوف
حياتيـ  ،دوف أف أفقد صفة الخالؽ األدبي "

()4

( -)1تقابالت النص وبالغة الخطاب .155 :
( -)2القراءات المتصارعة .23 :
( -)3الكاتب والمنفى .152 :
( -)4هواجس فً التجربة الروائٌة .11 :
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واذا كاف بمقدور ( مينا ) أف يفعؿ ذلؾ  ،عمى تفاوت  ،بأف يعطي ما لمشخصية
لمشخصية وما لمكاتب لمكاتب  ،فإف ىذه القدرة غير متاحة لمجميع  .ىذه الفسحة بيف صراع
اإلرادات التي قد تؤدي إلى اختالؿ المسار الروائي عندما ُي َغمِّب الروائي إرادتو عمى إرادة

الشخصيات  -كما يفعؿ نجـ والي  ،مثال  ،في أغمب رواياتو

()1

 -ىو الذي يعطي لالفتراض

مبرراتو  ،أي أف القارئ  ،بيذا الفعؿ االفتراضي  ،يريد أف يعدؿ في المسار الذي سمكو السرد
وىو يؤثث عوالـ الحكاية  ،وينتقؿ بيا مف كونيا الحكائي إلى كونيا النصي  ،ما يعني أف القارئ
يسعى إلعادة بناء النص  ،أو ما يفترض أف يكوف مف وجية نظره .
أما اإلمكاف الذي نتحدث عنو فيو ال يتحدث عف عوالـ يمكف أف توجد في النص  -وقد
يفعؿ ذلؾ  -بقدر حديثو عف العالـ الممكف الذي بيف يديو  ،ىو ال يصحح مسارات – وقد يفعؿ
ذلؾ  -بؿ يريد أف يصؿ إلى قضية أساسية مفادىا  :أف ىذا النص أو ذاؾ لو مساره وحموالتو ،
وعمى القراءة أف تتحدث عف ذلؾ المسار وتمؾ الحموالت بيذه الطريقة أو تمؾ  ،مف دوف أف
تدعي أنيا ىي القراءة  ،وما عداىا مجرد افتراضات ال عالقة ليا بعوالـ النص  .وىذا ال يعني
أف القراءة التأويمية يجب أف تخمو مف حدس أو كشؼ أو استشراؼ أو فرضية  ،بؿ عمى العكس
ىي تحتوي كؿ ذلؾ  ،ولكنيا تتعامؿ مع ذلؾ اإلمكاف المكتوب  ،أي ما ىو كائف  ،ألنو نص
كتبو المؤلؼ  ،ال ما يمكف أف يكوف  ،ألنو فرضية لـ يقميا النص ولـ يكتبيا المؤلؼ  ،بؿ ىي
مف صنع القارئ  ،بناء عمى أطروحة ( أمبرتو إيكو )  ،وىذا لو حديث آخر  ،قد يكوف بعيدا
عما نتحدث عنو  .حديث يمكف أف نقربو اآلف  ،عندما نوازف بيف عوالـ النص والعوالـ التي
تقترحيا القراءة النقدية االستشرافية .
ىذه الموازنة ستكوف ميمة  ،ألنيا صمب الموضوع الذي نتحدث عنو  ،أي القراءة التأويمية
عندما تحافظ عمى المسافة المفترضة بينيا وبيف النص اإلبداعي  ،وأف ال تمارس معو
الممارسات عينيا التي يمارسيا الروائي عندما يجبر الشخصيات عمى قوؿ أو فعؿ ما ال ينسجـ
وطبيعتيا  ،أو ما ال ينسجـ وسياؽ األحداث  ،فمألحداث منطقيا  ،شاء الروائي أـ أبى  ،كذلؾ
ىي القراءة النقدية يجب أف يكوف ليا منطؽ  ،منطؽ ما  ،وىو ما نسميو بحدود التأويؿ  ،بشرط
أف ال يكوف ذلؾ المنطؽ رياضيا  ،يقيس الكممات بالسنتمترات ليكشؼ عف طوليا  ،ألف ىذه
(ٌ -)1نظر  :الرواٌات  :حرب فً حً الطرب  -مكان اسمه كمٌت  -تل اللحم ...
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الطريقة السيمترية في قراءة النص  ،واف كانت دقيقة  ،إال أف نتائجيا غير ذات فائدة  ،إف لـ
تكف مضرة  ،ألف الكممات واف كانت متفاوتة في الطوؿ إال أف الميـ ىو ما كمف تحتيا  ،والذي
ليس بالضرورة أف يكوف عمى مقاسيا  ..ولعؿ كتاب ( مرآة السرد) الكتاب الحدث في النقدية
العراقية لمالؾ المطمبي وعبد الرحمف طيمازي  ،سيكوف أنموذجا ناجحا لمفرؽ بيف لغة المنطؽ
كما تجمت في قراءة المطمبي وىو يقارب المممكة السوداء  ،وبيف لغة الحياة  ،واف كانت غامضة
 ،كما تمثمت في قراءة طيمازي لممممكة عينيا

()1

.

وكما أف لمنص منطقاً  ،فإف لمقراءة منطقاً  ،والبد أف يمتقي المنطقاف  ،وليس ثمة شروط
تمنع مف ذلؾ  ،ولكننا بعد أف يتحقؽ المقاء نستطيع أف نعرؼ موقؼ أحد الطرفيف مف اآلخر ،
ألف النص إذا كاف أنثى تراود فتاىا الذي شغفيا حبا  ،فإف القراءة ىي الذكر الذي سيتكفؿ بفض
بكارة النص  ،وليس بالضرورة أف يفمح  ،وخاصة إذا كاف النص مف تمؾ النصوص المتمنعة
والعصية والتي ال تعطي نفسيا بسيولة  ،ولعؿ نصوص وليـ فولكنر تصمح ألف تكوف مثاال لتمؾ
النصوص المتمنعة التي نتعمـ منيا ذلؾ الدرس الكبير الذي يقوؿ  :إف األشياء ال تكشؼ عف
نفسيا  ،أو إنيا يجب أال تكشؼ عف نفسيا بيذه السيولة  ،واف التأمؿ والتفكر والحفر
االركيولوجي ضرورة تقتضييا طبيعة تمؾ األشياء  ،أو ما ينبغي أف تكوف عميو  ،وأف " الكتابة
صنعة أو لعبة عمى الكاتب أف يمسؾ خيوطيا مف البداية حتى النياية  ،مف دوف أف يسمح
بأف تجره إلى منطقيا  ،بؿ المنطؽ ىنا ىو منطؽ المؤلؼ وحسب  ،وليمت ( بارت ) بغيضو
 ..وىكذا فإف منطؽ ىكذا حكايات ال يجد تفسيره سوى في بطف المؤلؼ  ،وىذا ال يعني أف
ليس مف حقنا  ،نحف القراء  ،أال نكشؼ خيوط المعبة  ،بقدر ما يعني انحصار الدائرة التأويمية
وضيقيا إلى أبعد الحدود "

()2

 .وىذا ما سيأتي تفصيمو في الفصؿ الالحؽ حيث الحدود وىي

تحيط بالقراءة وتجنبيا الوقوع في ( الخطأ ) عندما تذكرىا أف المؤلؼ حي وال يصح أف يموت
دائما  ،وأف النص يمكف أف يخرج أحيانا عف إرادة المؤلؼ  ،ليقوؿ أشياء لـ تكف في ذىنو  ،أو
ىي الجزء الالواعي فيو  .ولكنو خروج محكوـ بالنص .

(ٌ -)1نظر  :مرآة السرد .
(ٌ -)2نظر  :إعالن حقوق اإلنسان بٌن الواضع والقارئ  ،علً حسن هذٌلً  ،مجلة المنهج  ،العراق  -النجف ،
العدد  - 9السنة الثالثة  ، 2119 -ص .226
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ىي حدود تتعمؽ ب اإلمكانات  ،وتحاوؿ أف تحد مف انطالقيا  ،ألف اإلمكاف قد يفتح شيية
المؤوؿ لما ىو غير ممكف أو مستحيؿ  ،فتأتي نظرية الحد لتعيد األمور إلى نصابيا  ،وتضع
لمتأويؿ ضوابط وقيوداً " تعصم من اليذيان وتحد من إمكانية التزيد عمى النص " ( ، )1لئال
ينفمت مف يد المؤوؿ ويصبح لعبة كما ىو عند دريدا وذريتو  ،أو ريتشارد رورتي الذي تجاوز
حدود دريدا  ،رغـ أنو – أي دريدا – بال حدود  ،وذو نزعة زئبقية ال تستطيع رؤية العالـ مف
فتحة داللية عمى اإلطالؽ  .أما الباحث وأمثالو فينطمقوف مف تمؾ الوسطية حيث " ال إفراط وال
تفريط " واإلفراط ىو تجاوز الحد  ،والتفريط ىو التقصير عف ذلؾ الحد  ،إذف فقضية التأويؿ ال
تتعمؽ بتجاوز الحدود فحسب  ،بؿ وبالتقصير عنيا أيضا  ،وىو ما يسميو جوناثاف كولر بػ
(التأويؿ الناقص) وىو " الذي يفشل في استيعاب عدد كاف من عناصر النص  ،كما أنو ال
يستطيع استحضار النصوص السابقة فعميا  ،ليقف فييا عمى أثر خفي  ،ويحدد عالقات
التأثير الممكنة " (. )2
وىذا يعني أف الحد ىو المنطقة الوسطى بيف أوضاع تأويمية متطرفة  ،تطرفا أخذ منحييف
أحدىما سمبي  ،عندما سمب مف النص إمكاناتو التي يفترض أف تكوف  ،إذا كاف المقصود ىو
ثور تمؾ اإلمكانات إلى درجة االستحالة  ،وبمغ بو
النص اإلبداعي  ،واآلخر إيجابي عندما ّ
التطرؼ إلى رفض الحد عينو  ،ألف التسميـ بو مف وجية نظره " يؤدي إلى الدور ؛ فكل حد
الحاد محدوداً  ،وىكذا دواليك
يحتوي مفردات  ،ىذه المفردات بدورىا تستوجب الحد  ،فيصير
ُ

إلى ما ال نياية  ،وحل ىذه المعضمة يتمثل في إلغاء الحد "

()3

.

كانت حدود التأويؿ أشد ارتباطا بيذا الجانب األخير أو ردة فعؿ عميو  ،أي الجانب الذي
ث ّور النص وعد الوجود لعبة لغوية  ،نظ ار ألنو يتجاوزىا  ،وال يعترؼ بيا  ،وسيثبت بالتنظير
فضال عف التطبيؽ أف ال حدود لمنص انطالقا مف مقولة  ،ذات نفس نيتشوي  ،قواميا " أن كل
قول  ،أيا يكن نوعو  ،يعد تأويال  ،بقطع النظر عن شحن العالمة مجازيا أو إبقائيا في
مستوى درجة الصفر الحيادية  ..ذلك أن العالمة المغوية عالقتيا اعتباطية مع األشياء التي
( -)1مجهول البٌان .121:
( -)2حدود التأوٌل  ،قراءة فً مشروع أمبرتو إٌكو النقدي .124 :
( -)3األسلوبٌة والتداولٌة .111 :
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ترمز إلييا في الواقع  ،ومن ثم كانت تحريفا لو وزيغا عنو " ( ، )1ثـ أف أجزاء الداؿ  ،بسب مف
تمؾ االعتباطية  ،ال تشير إلى أجزاء المدلوؿ  ،ما يعني أف عالقة الكؿ بالكؿ أيضا ستكوف
اعتباطية  ،ويغدو الحديث عف قصد سواء مف النص أو المؤلؼ أو القارئ حديث خرافة يتحدث
عف أشياء ال وجود ليا تدعى  :والنص والقصد والداللة والمعنى .
أف النص لعبة لغوية  ،يمارسيا كائف مسموب اإلرادة  ،وبتعبير ىيدجر " أن اإلنسان ال
يستعمل المغة  ،بل المغة ىي التي تستعممو  ،المغة ىي التي تتكمم من خاللو  ،واألشياء
تتجمى من خالل المغة  ..وبيذا تصبح الكممة  ،وخاصة في شكميا الشعري  ،ليست عبارة عن
صوت أو عالقة  ..وانما ىي البعد األساسي إلقامة اإلنسان عمى األرض "

()2

 .إف فمسفة

ىيدجر ىذه واحدة مف الفمسفات التي فتحت الباب واسعا أماـ مقولة موت المؤلؼ والقراءات
الالمتناىية عندما رأت أف " المغة ىي بيت الوجود ومسكن الكائن  ..وأن الفيم ليس شيئا
نتممكو  ،بل ىو شيء نكونو "

()3

 ،إذف فالوجود ىو المغة  ،والمغة ىي الوجود  ،أو ىي ىو ،

وىو إياىا  ،بالتعبير المشيور الذي أودى بحياة أحدىـ !
مف جية أخرى  ،يعمؿ اإلمكاف  ،فيما يعمؿ  ،عمى استغالؿ طاقات النص والقراءات
السابقة لو  ،أي ما يقولو النص  ،وما يمكف أف تقولو القراءات التي انطمقت مف رؤية ما في
قراءة النص  ،غير ناظر إلى أفضمية ىذه الطريقة أو تمؾ  ،بقدر نظره إلى استغالؿ الطاقات
الممكنة  ،ألف ىذا االستغالؿ ىو الذي سيحقؽ تعدد قرائي ينأى بالقراءة عف الدوغمائية والتفرد
في اتخاذ قرار قد يضر بأطراؼ العممية اإلبداعية  ،إذا اتفقنا أف القراءة يجب أف تكوف إبداعا
ىي األخرى مف دوف تفريط بالنص  ،أما الحد فيو ال يدعو إلى القراءة الواحدة  ،طالما أف التعدد
الداللي حقيقة ال يمكف إنكارىا  ،بقدر ما يعمؿ عمى المفاضمة بيف القراءات وترجيح إحداىا ،
وما إذا كانت تمؾ القراءة تجاوزت الحدود أو حافظت عمييا  .والحدود ىنا نوعاف  :حدود
يفرضيا النص موضوع القراءة  ،وحدود تفرضيا اإليديولوجيا إذا ق أر النص بمنيج سابؽ  ،حيث
ستعمؿ اإليديولوجيا عمى خنؽ القراءة بيف مقوالتيا الجاىزة .
( -)1التلقً والتأوٌل :محمد بن عٌاد  ( ،مجلة األقالم )  ،العراق – بغداد  ،العدد  -4السنة ،1991 -33ص.9
(ٌ -)2نظر  :أنطولوجٌا اللغة عند مارتن هٌدجر  ،ص.61
 -3فهم الفهم  ،مدخل إلى الهرمنٌوطٌقا .155 :
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الحدى:ىلغةىواصطالحاىوضفافا ى
الحد لغة  :ىو  " :الفصل بين الشيئين لئال يختمط أحدىما باآلخر ..وجمعو حدود..
ومنتيى كل شيء حده ..وفي الحديث في صفة القرآن  :لكل حرف حد  ،ولكل حد مطمع  .قيل
أراد لكل منتيى نياية  ،ومنتيى كل شيء حده ..وحد الشيء من غيره  :ميزه ..وحد كل شيء
منتياه  ،ألنو يرده ويمنعو عن التمادي ..وحددت الرجل أقمت عميو الحد ..وحدود اهلل األشياء
التي بين تحريميا وتحميميا ..وحد كل شيء طرف شباتو كحد السكين والسيف والسنان
والسيم  ،وقيل الحد من كل ذلك ما رق من شفرتو ..وحد الخمر صالبتيا  ،قال األعشى :
وكأس كعين الديك باكرت حدىا  -بفتيان صدق والنواقيس تضرب ..وحد الرجل  :بأسو ..وحد
اهلل عنا شر فالن  :كفو وصرفو ..والحداد  :البحر  ،وقيل نير بعينو" ..

()1

وفي االصطالح  :ىو " الذي ينتيي إليو تمام المعنى  ،وما يوصل إليو التصور
المطموب  ،أو القول الدال عمى ماىية الشيء  ،ويكون بالجنس والفصل فيدعى الحد الكامل .
والحد عند المناطقة  :ىو المفظ الذي يمكن أن يكون موضوعا أو محموال في القضية المنطقية
 ..وأطمق الحد منطقيا في العربية عمى ما يساوي التعريف "

()2

.

ونحف في التأويؿ ال نتحدث عف النص قطعي الداللة  ،بالتأكيد  ،إذ ال مشكمة لنا معو ،
فقولو تعالى مثال " أقيموا الصالة وآتوا الزكاة "

()3

يتضمف أم ار قطعيا ومحددا  ،لـ تختمؼ فيو

الفرؽ اإلسالمية  ،بؿ حتى تفاصيؿ ىذا األمر تكفمت السنة المطيرة ببيانيا  .نعـ  ،كاف ىناؾ
اختالؼ مف الرواة في بعض التفاصيؿ  ،إال أنو ال يمس جوىر القضية في كوف األمر قطعيا
ومحددا  ،ىذه قضية يجب أف نحسـ النزاع فييا  ،لما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج غاية في
األىمية  ،أقميا عدـ اإلفراط أو التفريط بالتأويؿ  ،وأكثرىا التذكير المستمر بأف الشريعة قائمة
عمى ثوابت ومتغيرات  ،والبد مف تثبيت الثابت أوال  ،لضرورة االحتكاـ إليو ثانيا  ،ألف الثابت أو
المحكـ ىو أـ الكتاب واألصؿ الذي ينبغي الرجوع إليو .

(ٌ -)1نظر  :لسان العرب  ،مادة حدد .
( -)2معجم مصطلحات المنطق .119 :
( -)3البقرة .43 :
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نعـ نحف ال نتحدث عف النص القطعي  ،بقدر حديثنا عف النص الذي ال ضفاؼ لو -
قدر تعمؽ األمر بالنص الديني  -أو النص الذي لو ضفاؼ ولكنيا قد تبدو غير مرئية  -قدر
تعمؽ األمر بالنص البشري  -وفي الحالتيف كمتييما فإف التأويؿ يبحث عف طريقة إليقاؼ نفسو
أو الحد مف إفراطو  ،ال مع النص البشري فحسب  ،بؿ مع النص الديني كذلؾ  ،ألف تأويالً بال
ضفاؼ ضرب مف الخياؿ ال يجيده حتى التفكيكيوف أنفسيـ  ،وىذا ما عبر عنو التفكيكي عمي
حرب في صحوة مف صحواتو التي سينقضيا الحقا " ولنقل مرة أخرى إن الرأي الذي ندافع عنو
 ،ىينا  ،ال يعني أن القارئ يق أر في النص ما يريد أن يقرأه  ،أو ما يحمو لو أن يقرأه  ،واال
استحال األمر عبثا ولغوا  ..وانما القصد أن القارئ إذ يق أر النص  ،إنما يستنطقو ويحاوره ،
وىو إذ يفعل ذلك  ،إنما يستنطق ذاتو في الوقت عينو  ،إنو يستكشف النص بقدر ما
يستكشف ذاتو  ،ويحقق إمكانا يتفتق عنو كالم المؤلف  ،بقدر ما يسبر إمكاناتو كقارئ "

()1

.

والمشكمة التي تواجينا  ،عندما نتحدث بيذه الطريقة  :طريقة أما – أو  ،ىي كوننا
أرسطيوف  ،في حيف أف نظرية المعرفة تجاوزت أرسطو  ،عندما أعادت الثالث المرفوع إلى
مكانو الطبيعي  ،وأصبح باإلمكاف اإلجابة عمى أي سؤاؿ بطريقة رمادية ال سوداء وال بيضاء ،
فيذه المغة  ،لغة األسود واألبيض – مف وجية نظر الييغمييف  -ىي لغة الدوغمائييف المغمقيف
الذيف ال يروف إال بعيف واحدة  ،ليذا لـ تعد مف قيمة لبعض آراء أرسطو بسبب مف عدـ انتمائيا
لعصرنا الرمادي ىذا  ،الميـ إال لكونيا تؤشر أف ثمة
تطور تاريخياً لألفكار يجب متابعتو بدءاً
اً
مف أرسطو  .وىذا ما يفسر عودة الباحثيف ألرسطو في صغائر األمور وكبائرىا  ،استنادا إلى
ىذه المبالغات التي تجعؿ كؿ األشياء تبدأ مف أرسطو  ..وىذا واحد مف مقدسي أرسطو يقوؿ " :
ويكفي أن نطمع عمى أي نص من نصوصو حتى نصاب بالدىشة حقا  :إن قرأنا المنطق فكأن
الرجل ال يعرف إال المنطق  ،أو الفيزياء فكأنو لم يتمكن إال منيا  ،أو الكون  ،أو األخالق ،
أو السياسة فكأنو ال يعرف إال السياسة  ..يبدو أن الرجل نذر حياتو بأكمميا لمعرفة الكون "
ما ظير منو وما بطف !

 -1نقد الحقٌقة .1 :
(ٌ -)2نظر  :العقل بٌن التارٌخ والوحً .119 :
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ولتجنب كؿ ذلؾ فإف الباحث يدعي أف أرسطو لـ يقؿ ذلؾ  ،أي لـ يقؿ  :إف النص أو
التأويؿ أما  ..أو  ،بؿ المنطؽ الذي سبؽ وجود أرسطو  ،وأبيو افالطوف  ،وجده سقراط  ،ىو
الذي قرر بأف األسد أسد  ،وال يمكف أف يكوف نعامة  .ىذا المنطؽ لـ يخترعو أرسطو  ،وكؿ ما
فعؿ أنو أزاؿ األتربة التي كانت تغطيو  .والباحث يشكؾ حتى في ىذا الفعؿ البسيط  -أي إزالة
األتربة  -فال بد أف افالطوف وسقراط وفالسفة مجيوليف كانوا قد امتمكوا مكانسيـ ولـ يتركوا
ألرسطو سوى القميؿ  ،أعني شرؼ تجميع ما كنسوه  ،ثـ إلقاؤه في أقرب برميؿ  ،واالحتفاظ
بالباقي  ،ثـ ترتيب ىذا الباقي وتبويبو وتصنيفو  .وما أعظميا مف خدمة تمؾ التي قاـ بيا
أرسطو  ،ألف باسكاؿ قاؿ يوما  " :حتى ال يقال لي أنني لم أقل شيئا جديدا  ،فإن ترتيب
()1

األشياء شيء جديد "

نعـ  ،ثمة منطؽ آخر  -منطؽ ىيجؿ  -ال يقوؿ بذلؾ  ،فيو يدعي أف األسد سيتحوؿ
إلى نعامة  ،والعكس صحيح أيضا  ،ثـ ينشأ صراع بيف االثنيف  ،فينتج عف ىذا الصراع
مخموؽ آخر  ،ال ىو أسد وال ىو نعامة  ،وىذا بدوره سيتحوؿ إلى شيء آخر  ...وىكذا دواليؾ .
ىذه ىي الصيرورة والحركة التي يقوـ عمييا كوننا ىذا  ،ومف دوف ىذه الحركة  -حيث األشياء
تتداخؿ وتتناقض وتتضاد  -فإف كؿ شيء سيتوقؼ  ،وتصبح حياتنا جحيما مف السكوف والسبات
والنوـ العميؽ  ..ما يعني أف النص المغمؽ أو القطعي  -بناء عمى منطؽ ىيجؿ  -سيكوف
مفتوحا أو احتماليا أو ال نيائيا  ،ثـ ينشأ نص جديد  ،ال ىو مغمؽ وال ىو مفتوح  ..وىكذا
دواليؾ إلى أف يرث اهلل النص مفتوحا كاف أـ مغمقا . .
أما منطؽ دريدا  -مع التحفظ عمى كونو منطقا  -فال يقوؿ بذلؾ أيضا  ،فيو يعتقد أنو
في المحظة التي يكوف فييا األسد أسدا فيو نعامة  ،وفي المحظة التي تكوف فييا النعامة نعامة
فيي أسد  ،ليس ىناؾ فرصة لمتحوؿ  ،فالعالمة تقوؿ الشيء وال تقولو في آف  ،وفي المحظة
التي نمسؾ فييا مدلوال ما  ،فإنو ينساح أو ينداح مف بيف أصابعنا المنفرجة " كباسط كفيو إلى
الماء ليبمغ فاه  ،وما ىو ببالغو "

()2

.

( -)1قراءات فً الثقافة العرفان التأوٌل .61 :
( -)2الرعد .14 :
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بيف منطؽ أرسطو القائـ عمى الحدود والروابط الثابتة  ،وبيف منطؽ ىيغؿ القائـ عمى
فعاليات الوسائط الجدلية  ،وبيف المسانية المعاصرة التي تمغي نيائيا الحدود والوسائط " قطع
الفكر الفمسفي رحمة الوصول إلى لحظة التوحيد بين الفكر والقول  ،أو باألحرى إقامة سمطة
القول باعتباره المكتفي بذاتو  .وبطل بذلك التساؤل عن معنى لمقول أو موقف لو يترجم
بحسب الحدود المنطقية المألوفة "

( )1

 .ىذه الرؤية الفمسفية  -ما بعد الحداثة  -ىي التي

أحرزت مؤخ ار شيوعا ال نظير لو في العالـ الغربي  ،والى حد ما في بقية العوالـ  ،بسبب مف
الييمنة أو السمطة التي يتمتع بيا ذلؾ العالـ المركز  ،الذي سيفرض مقوالتو عمى األطراؼ أوقؿ
 :اليوامش التابعة لو  ،وىي رؤية تنطمؽ  -بحسب الدكتور عبد الوىاب المسيري  -مف عدة
أطروحات فمسفية متداخمة " تتغير بمعدل مرة كل أسبوع تقريبا  ،كميا تؤكد غياب المرجعيات
وتآكل الذات وفقدانيا لحدودىا  ،وتآكل الموضوع وفقدانو لحدوده  ..ومن ثم استحالة الوصول
إلى فكرة الكل  ،سواء كانت ىي فكرة اإللو أو األخالق المطمقة أو الطبيعة البشرية  ..وىذا
يعني في واقع األمر اختفاء العقل  ،أي الممكة التي يقوم اإلنسان من خالليا بمراكمة المعنى
واإلنجازات  ،ويظير ما سماه أحدىم ذاكرة الكممات المتقاطعة  ،أي معمومات متناثرة ال يربطيا
رابط  ..وتجارب دائمة بال عمق  ..وزمن مسطح ممتف حول نفسو ال قسمات لو وال معنى "
()2

.

تحدودىالمفاهوم ى
مف ىذه المنطقيات الثالثة  ،فإف المنطؽ األوؿ  ،المنطؽ الذي سبؽ وجود أرسطو وىيجؿ
ودريدا  ،ىو الجدير باالعتبار  ،وىو الذي يتبناه الباحث مف بيف تمؾ المنطقيات المخترعة التي
لف تحؿ مشكمتنا وسنظؿ ندور في دائرة مفرغة مف اليواء إلى أف نموت اختناقا  ..إف اإلجابة
عمى السؤاؿ الذي بدأنا بو سيحؿ الكثير مف المشكالت الممتبسة أو التي التبست نتيجة عدـ
تحديد المفاىيـ  ،فمشكمتنا الرئيسية  -كما يرى سقراط  -ىي عدـ تحديدنا لممفاىيـ التي يجري
النقاش حوليا  ،لذا فإف سقراط  ،ومنذ ما يزيد عف عشريف قرنا يردد " حددوا مفاىيمكم " (،)3
( -)1إستراتٌجٌات التسمٌة فً نظام األنظمة المعرفٌة .11 :
( -)2الفلسفة المادٌة وتفكٌك اإلنسان .161 -161 :
ٌ -3نظر  :سقراط 13 :
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فإذا كاف لكؿ شيء طبيعة أو ماىية ىي حقيقتو  ،فبإمكاف العقؿ البشري أف يسبر أغوارىا
ويكشفيا وراء األعراض المحسوسة  ،ألف غاية الفمسفة إدراؾ الماىيات  ،أي تكويف معاف تامة
الحد  ،في حيف كاف السوفسطائيوف يتيربوف مف الحد  ،ويفروف مف األلفاظ المختصة أو
الحقيقية التي تشير إلى معنى بعينو  ،ألنيا ال تثير النزاع  ،ويفضموف عمييا األلفاظ المنقولة
والمشتركة والمجازية  ،ألنيا تمنحيـ فرصة التالعب باأللفاظ أو قؿ  :بالمعاني الكامنة خمؼ تمؾ
األلفاظ .
والحؽ إف تحديد المفاىيـ ال يكفي  -ونحف نتحدث عف حدود لمتأويؿ  -إذ البد مف وضع
تمؾ المفاىيـ موضعيا  ،ولعؿ ىذا ىو سبب النزاع الحاصؿ في ىذه القضية  -وفي غيرىا  -إذ
إف الحديث يجري عف النص مف دوف أف يكوف ىناؾ تحديد لمفيوـ النص  ،أو ربما يكوف لو
أكثر مف تحديد والمتكمـ يقصد تحديدا ما  ،أما المستمع فقد ينصرؼ ذىنو إلى تحديد آخر لـ
يقصده المتكمـ  ،ليذا عندما سأؿ كونفوشيوس عف إجراء الستعادة السمـ ورفع مستوى الخمؽ في
مممكتو  ،قاؿ " ضع األلفاظ موضعيا  ،فحين ال توضع األلفاظ موضعيا تضطرب األذىان ،
وحين تضطرب األذىان تفسد المعامالت  ،وحين تفسد المعامالت ال تدرس الموسيقى وال تؤدى
الشعائر الدينية  ،وحين ال تدرس الموسيقى وال تؤدى الشعائر الدينية تفسد النسبة بين
العقوبة واإلثم  ،وحين تفسد النسبة بين العقوبة واإلثم ال يدري الشعب عمى أي قدميو يرقص
 ،وال ماذا يعمل بأصابعو العشر"

(. )1

واذا كاف الحديث السابؽ منصبا عمى النص بغض النظر عف كونو نصا إلييا أو نصاً
بشرياً  ،فإف ما ىو آت سيكوف محصو ار في النص الديني  ،القرآف تحديداً  ،ألنو النص الوحيد
الذي ثبت كونو نصاً إليياً لـ تطمو يد التحريؼ بزيادة أو نقصاف  ،ونعني بالتحريؼ التحريؼ
المفظي  ،واال فإف التحريؼ المعنوي جار عمى قدـ وساؽ  ،واذا كاف أمير المؤمنيف (عميو
السالـ) في بداية الدعوة يقاتؿ عمى التنزيؿ  ،فإنو بعد اكتماليا كاف يقاتؿ عمى التأويؿ ،
مف ذلؾ خالفو مع الخوارج الذيف أخذوا قولو تعالى " إن الحكم إال هلل "

()2

بمعناه الحرفي

 ،واتيموا اإلماـ بالكفر  ،ألنو حكـ الرجاؿ في كتاب اهلل  ،وىذا ما ال يجوز مف وجية نظرىـ ،
(ٌ -)1نظر  :حٌاتً فً الشعر .111:
(ٌ -)2وسف .41 :
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ليذا كانت كممتيـ ىذه " كممة حق يراد بيا باطل "

()1

مف وجية نظر أمير المؤمنيف (ع)  ،ألف

" القرآن إنما ىو خط مسطور بين دفتين ال ينطق  ،إنما يتكمم بو الرجال "

()2

.

وقبؿ الخوارج فإف معاوية وعمرو بف العاص كانا قد دعيا إلى تحكيـ كتاب اهلل في
صراعيـ مع أمير المؤمنيف (ع) ! وقد أدرؾ اإلماـ (ع) خطورة تمؾ المعبة وذلؾ التحريؼ  ،فكاف
يقوؿ لرجالو  " :عباد اهلل  ،امضوا عمى حقكم وصدقكم  :قتال عدوكم  ،فإن معاوية وعمرو بن
العاص  ..ليسوا بأصحاب دين وال قرآن  .أنا أعرف بيم منكم  ،فقد صحبتيم أطفاال ،
وصحبتيم رجاال  ،فكانوا شر أطفال وشر رجال  ،ويحكم إنيم ما رفعوىا لكم إال خديعة ودىنا
ومكيدة "

()3

 .ولكف ال رأي لمف ال يطاع .

ومف ذلؾ الخالؼ الشيير بيف أبي ذر (رض) ومعاوية حوؿ آية الكنز " والذين يكنزون
الذىب والفضة وال ينفقونيا في سبيل اهلل  ،فبشرىم بعذاب أليم "

()4

 ،فقد ذىب معاوية إلى

أنيا نزلت في الييود والنصارى فقط  ،لذا فمف حؽ المسمميف  ،وعمى رأسيـ معاوية  ،أف يكنزوا
الذىب والفضة وال ينفقونيا في سبيؿ اهلل  ،أما أبو ذر  ،الذي قاؿ فيو رسوؿ اهلل (ص وآلو) " :
ما أظمت الخضراء وال أقمت الغبراء أصدق ليجة من أبي ذر " ( ، )5فكاف يرى أف اآلية نزلت في
الييود والنصارى والمسمميف وكؿ مف يكنز الذىب والفضة  ،وال ينفقيا في سبيؿ اهلل  ،بغض
النظر عف لونو وجنسو ودينو  ،وعمى ىذا فإف اآلية الكريمة كما يرى الزمخشري " قرنت بين
المسممين وبين المرتشين من الييود والنصارى تغميظا وداللة عمى أن من يأخذ منيم السحت
 ..سواء في استحقاق البشارة بالعذاب األليم "

()6

.

وىكذا فإف المحرفيف  ،بعد أف عجزوا عف تحريؼ كالـ اهلل بالزيادة والنقصاف أو التصحيؼ
والتحريؼ  ،فإنيـ سمكوا طريقا آخر أسيؿ مف الطريؽ األوؿ بأف يستشيدوا بكالـ اهلل  ،ولكف في
 -1نهج البالغة .411 :
( -)2تارٌخ الرسل والملوك .66/5 :
( -)3المصدر السابق .49 ،41 / 5 :
( -)4التوبة .34 :
 -5بحار األنوار .414/22 :
(ٌ -)6نظر  :تفسٌر الكشاف .431:
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غير موضعو  ،وىـ يعمموف أف النتيجة ستكوف كارثة  ،كاف كونفوشيوس قد اختصرىا بأبمغ عبارة
وأوجزىا  ،رغـ أنيا حافمة بالتفاصيؿ التي ستنتيي بأف الشعب ال يدري عمى أي قدميو يرقص وال
ماذا يعمؿ بأصابعو العشر  ،وعندىا يسيؿ قيادة ىكذا شعوب ال تميز بيف التمرة والبعرة أو بيف
الناقة والجمؿ بحسب القصة المعروفة

()1

.

وال نريد أف نطيؿ الحديث في ىذا النوع مف التحريؼ  ،ألنو قديـ وعميو الكثير مف الشواىد
 ،والذي ييمنا  ،ىنا  ،ىو التحريؼ المعنوي الجديد أو ما يسمى بنظرية موت المؤلؼ  ،ألنو
أقرب إلى موضوعنا  :اإلمكانات والحدود  ،ومحاولة تطبيؽ تمؾ النظرية عمى كتاب اهلل  ،أو
التعامؿ معو بوصفو نصاً بشرياً  ،ألف المعرفة الدينية بحسب سروش " جيد إنساني لفيم
الشريعة  ،مضبوط ومنيجي وجمعي ومتحرك  ،ودين كل واحد ىو عين فيمو لمشريعة  ،أما
الشريعة الخالصة  ،فال وجود ليا إال لدى الشارع "

()2

 ،وىذا يعني أف ثمة صورةً مثاليةً لمديف

 ،ىي عند اهلل  ،وال سبيؿ لنا نحف البشر لموصوؿ إلييا  ،وما بيف أيدينا إف ىو إال ظالؿ زائفة
لتمؾ الحقيقة المثالية  ،وزيؼ كؿ واحد ىو عيف فيمو  ،وىي كما ترى رؤية افالطونية  ،لفظتيا
الفمسفة منذ قروف خمت  ،ترى البشر عمياف يعيشوف في كيؼ مظمـ

()3

 ،لذا عمييـ أف يعيشوا

بشريتيـ ويتممسوا طريقيـ بالعصى  ،والقناعة  ،بعدئذ  ،كنز ال يفنى .
أما نصر حامد أبو زيد فيرى أف النص رسالة " والقول إن كل نص رسالة يؤكد أن القرآن
والحديث نصوصا يمكن أن نطبق عمييا مناىج تحميل النصوص  ..واالعتراض الذي يمكن أن
يثار ىنا  :كيف يمكن تطبيق منيج تحميل النصوص عمى نص اليي ؟! " ( . )4ما يعني إف أبا
زيد يقصد بمناىج تحميؿ النصوص أف نتعامؿ مع القرآف كما نتعامؿ مع أي نص بشري  ،إذ إف
النصوص عند أبي زيد " دينية كانت أم بشرية محكومة بقوانين ثابتة  ،والمصدر اإلليي
لمنصوص الدينية ال يخرجيا عن ىذه القوانين  ،ألنيا "تأنسنت" منذ تجسدت في التاريخ والمغة

(ٌ -)1نظر  :شجرة طوبى .116 :
( -)2القبض والبسط فً الشرٌعة .31 :
(ٌ -) 3نظر  :تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة .91 :
( -)4مفهوم النص .26 :
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وتوجيت بمنطوقيا ومدلوليا إلى البشر في واقع تاريخي محدد " ( . )1أما قضية الواقع الذي
تشكؿ النص مف خاللو  ،فيو واقع عصر النزوؿ  ،أما الواقعيات التي تمت ذلؾ الواقع فال قيمة
ليا في فيـ النص  ،ألنو نص تاريخي يجب أف ال يتعالى عمى الظروؼ التي أوجدتو أو تشكؿ
مف خالليا  " ،ألن كل الحقائق وكل التعابير الثقافية ىي وليدة عصرىا  ،تنشأ وتفنى معو "

()2

بما في ذلؾ القرآف  ،مف وجية نظر أبي زيد وأمثالو طبعا .
ولموصوؿ إلى تمؾ الخطوة ال بد  ،أوال  ،مف إسقاط ( تيمة ) القداسة عف النص ،
واالعتراؼ بأنو مدنس  ،واال فإف القراءة ستكوف مقيدة بإكراىات القداسة المزعومة  ،وعندما تقيَّد
القراءة  ،فإنيا ال تستطيع أف تصؿ إلى مدياتيا الدنيا فضال عف القصوى  ،أما إمكاناتيا
فستصادر لصالح حدود مخترعة  ،ال تمت إلى التأويؿ بصمة  ،اخترعيا أولئؾ الدينيوف
الدوغمائيوف المغمقوف  ،وبالنتيجة  ،فإف الحديث عف إمكانات لمنص أو لمتأويؿ سيكوف حديثا
زائفا  ،بؿ كاذبا مف أناس ال يجيدوف سوى الحديث عف الحدود والقيود والحالؿ والحراـ  ،وىذا
قرآنيـ يقوؿ  " :ما آتاكم الرسول فخذوه وما نياكم عنو فأنتيوا "

()3

 ،وىذا أميرىـ يقوؿ " إن

اهلل افترض عميكم الفرائض فال تضيعوىا  ،وحد لكم حدودا فال تعتدوىا  ،ونياكم عن أشياء فال
تنتيكوىا  ،وسكت لكم عن أشياء ولم يدعيا نسيانا فال تتكمفوىا " ( .)4ىذا ما ذىب لو كـ مف
الميتميف بالدراسات القرآنية  ،وكميـ مف العممانييف  -واذا كاف ثمة إسالمي بينيـ  ،فمف باب
الخطأ  ،أو االلتباس الذي ال يعصـ منو إنساف  -ألسباب عدة أىميا  ،أوال  :تحريؼ كالـ اهلل
عف مقصدياتو  ،وثانيا  :إثبات أف اإلسالـ مجرد نظرية غير صالحة لقيادة الحياة  ،ألنيا تحتمؿ
مف التأويالت ما ال يمكف إمساكو أو االحتكاـ إليو  ،بالعكس مف الدساتير الوضعية ذات المغة
المحددة الواضحة وغير الممتبسة !!! نذكر مف ىؤالء  :نصر حامد أبو زيد ومعاصره عمي حرب
 ،محمد أركوف وتابعو ىاشـ صالح  ،عبد الكريـ سروش ورفيؽ دربو محمد مجتيد شبستري ..

( -)1نقد الخطاب الدٌنً .19 :
( -)2العقل بٌن التارٌخ والوحً .211 :
( -) 3الحشر 1 :
( -)4نهج البالغة .456 :
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لذا سنتوقؼ عند بعض ىؤالء مف دوف أف ننفخ في كالميـ  ،واف كانت المديات القصوى
قد تظير انتفاخا غير طبيعي  .ال سيما أف ( موت المؤلؼ )  ،ىنا  ،ليس مفيوماً فكرياً نظرياً
فحسب  ،بؿ ىو مفيوـ تشريعي  ،وىنا تكمف خطورتو  .مع التذكير بأف ( موت المؤلؼ )  ،ىنا
أو في أي مكاف  ،يعني أف خالؼ عمي مع الخوارج ال موجب لو  ،فكالىما صحيح أو كالىما
خطأ ليست ىذه ىي القضية  ،وكذلؾ خالؼ أبي ذر مع معاوية ال موجب لو أيضا  ،إذ ال
وجود لحقيقة حتى يمكف أف نختمؼ عمييا  ،والوجود الحقيقي لمتأويالت فقط  ..أما حياة المؤلؼ
فتعني أف أحدىما يجب أف يكوف صحيحا واآلخر خطأ  ،ال سيما إنيما يقدماف تأويميف
متناقضتيف أو مختمفيف  ،و" ما اختمفت دعوتان إال كانت إحداىما ضاللة "

()1

بتعبير أمير

المؤمنيف (عميو السالـ )  .ألف الحؽ ال يكوف إال واحدا .

ىىالقرآنىوموتىالمؤلف ى
استطاعت نظرية موت المؤلؼ أف تتجاوز النص البشري لتفرض نفسيا عمى النص اإلليي
 ،واذا كاف ذلؾ ممكنا مع اإلنجيؿ والتوراة كونيا نصوصا كتبيا بشر  ،أو باألحرى صاغيا بشر
بطريقتيـ بعد أف سمعوا النبي يتحدث بحديث الوحي  ،فزادوا وأنقصوا وغيروا  ،إذا كاف ذلؾ
ممكنا مع التوراة واإلنجيؿ  ،فإنو بدأ يزحؼ عمى القرآف الكريـ

()2

 ،كالـ اهلل لفظا ومعنى  ،كما

يعتقد المسمموف  ،وكما ىو مدوف في كتبيـ  ،مف ىنا نجد بعض المفكريف الذيف يحسبوف عمى
اإلسالـ  ،يقولوف بضرورة قراءة النص القرآني بوصفو نصا بشريا  ،وقد انسحب ىذا األثر عمى
بعض المفكريف اإلسالمييف كمحمد حسيف فضؿ اهلل  ،فيو يتساءؿ  " :ىل يمكن أن نتداول
النص القرآني  ،بوصفو نصاً لو مزاياه وطبيعتو ومخزونو وتجمياتو الذاتية  ،والتي يمكن
كشفيا مع صرف النظر عن كونو نصا إلييا  ،ليقترب النص القرآني من النص البشري ،
ولينفتح عمى الممكن والممتنع والالمفكر فيو  ،ويشرف عمى الالتناىي في الداللة والالمحدود
في المعنى ؟ "

()3

.ىؿ يمكف ذلؾ ؟

( -)1نهج البالغة .469 :
(ٌ -) 2نظر  :قضاٌا فً نقد العقل الدٌنً  -114 :الخطاب والتأوٌل  -221 :اإلسالم بٌن الرسالة والتارٌخ 45 :
( -)3االجتهاد بٌن أسر الماضً وآفاق المستقبل .116 -115 :
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ىذه الجممة " مع صرف النظر عن كونو نصا إلييا " يجب أف نضع تحتيا خطاً أو نكتبيا
بالخط العريض  ،حتى ترى بوضوح  ،وقبؿ أف نستعرض اإلجابات  ،نتساءؿ بدورنا :
ىؿ يجوز أف نجعؿ النص البشري أصال ،ثـ نقوـ بعممية تقريب النص القرآني منو ؟
وىؿ النص البشري مفتوح عمى الممكف والممتنع ؟ وما معنى ذلؾ ؟
وىؿ النص البشري غير متناىي الداللة وال محدود المعنى ؟ مف قاؿ ذلؾ ؟
واذا ثبت ما تقدـ  ،ىؿ يعني ذلؾ أف القرآف غير متناىي الداللة بالمعنى التفكيكي ؟
وما الغاية مف تداوؿ القرآف كنص لو مزاياه مع صرؼ النظر عف كونو نصا إلييا ؟
واذا فعمنا ذلؾ  ،واكتشفنا معاف جديدة كانت قبؿ ذلؾ ممتنعة  ،فيؿ سنعمؿ بيا ؟
وىؿ القرآف بصورتو ىذه  ،أي كونو نصا إلييا  ،غير محتو لتمؾ المزايا ؟
واذا كاف النص القرآني ال متناىي الداللة  ،فيؿ مف داع الفتراض تمؾ النظرية ؟
أعتقد أف السؤاؿ بصورتو ىذه  ،ىو ليس مجرد سؤاؿ  ،ففيو الكثير مف المصادرات التي
يراد إثباتيا أوال  ،ومف ثـ التأسيس عمييا  ،ليذا فميس غريباً أف يكوف مثؿ ىذا السؤاؿ صادماً
لمعقؿ اإلسالمي  ،ألنو يخرؽ ذلؾ العقؿ ويزلزؿ متبنياتو  ،ويجعمو يعيد النظر في الكثير مف
مسمماتو  ،وليس بالضرورة أف يتفؽ معو في نياية المطاؼ  ،بؿ الميـ أنو استطاع أف يحدث
تمؾ الزلزلة وذلؾ الشرخ .
يجيب محمد حسيف فضؿ اهلل عمى السؤاؿ السابؽ قائال  " :إننا نالحظ عمى ىذا التساؤل
أن النص القرآني كنص مقدس ال يمنع من دراستو في خصائصو الذاتية  ،وفي مزاياه الفنية
الخاضعة لقواعد المغة العربية في دالالتو وايحاءاتو  ،وذلك ألن اهلل أنزلو قرآنا عربيا في لغتو
وأسموبو ومنيجو في الخطاب الموجو لمناس  ،ليتدبروا بالوسائل التي يممكونيا في المسألة
الفكرية والذىنية والثقافية  ،ما يجعل مسألة الفيم البشري منفتحة عمى احتمال المخالف في
دائرة الظاىر الذي قد يمتقي بالدليل عمى ما يؤكده  ،وقد يبقى مجرد احتمال طائر في التصور
 ،وىذا ىو الذي أكده العمماء األصوليون في وصفيم لمقرآن بأنو قطعي السند ظني الداللة في
999
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حديثيم عن النص القرآني الظاىر  ،وليذا اعتبروا االختالف في التفسير القرآني أم ار مشروعا
 ،ولم يروا الفيم البشري الذي ال يممك العصمة فيما مقدسا ال يقبل االعتراض عميو " (. )1
واذا كاف فضؿ اهلل يريد أف يحرؼ مفيوـ النظرية لصالح النص  ،بالعكس مف أولئؾ الذيف
يريدوف أف يغتالوا النص  ،فإف ما نأخذه عمى فضؿ اهلل  ،وأسموبو الممتبس في المعالجة  ،ىو
أننا لسنا بحاجة إلى ىذه النظرية حتى عمى مستوى الفرض  ،لما يترتب عمييا مف مشاكؿ خطيرة
 ،ربما لـ تكف في ذىف ( فضؿ اهلل ) وىو يمررىا عمى جوانب القرآف الفنية أو الشكمية  ،وربما
الموضوعية  ،لخصوصية القرآف الكريـ كونو كالـ أهلل أوال  ،ولالرتباط الشديد بيف شكمو
ومضمونو ثانيا .
ثـ إف المسمميف األوائؿ تعامموا مع القرآف في جانبو الفني كما يتعامموف مع أي نص بشري
مف دوف ذلؾ الفرض  ،ال ألنيـ لـ يسمعوا بو  ،بؿ الحتماؿ أف ذلؾ ( النظـ ) لو امتيازه الذي
دعا الناقد الفذ عبد القاىر الجرجاني ألف يقرر أف إعجاز القرآف في نظمو  ،وأف ميزة القرآف عف
غيره مف النصوص ىو ذلؾ النظاـ العجيب الذي يربط ألفاظو بطريقة قد ال توجد في غيره ..
نعـ لقد تحدثوا عف الجناس والسجع والطباؽ والتشبيو واالستعارة والكناية  ..في القرآف وفي غيره
مف نصوص بشرية  ،ولـ يطرحوا ىذه القضية لما يترتب عمييا مف نتائج خطيرة أىميا إف ىذا
الحديث قد ينجر إلى المضموف  ،والبد  ،ألف الفصؿ بيف االثنيف غاياتو تعميمية غالباً  ،وليست
واقعية أو موضوعية .
مف جية ثانية  ،فإف مقولة ( موت المؤلؼ ) ال تتحدث عف أشكاؿ  ،بؿ تتحدث عف
مضاميف  ،فموت المؤلؼ يعني حياة القارئ  ،وبدال مف أف نتحدث عف مراد اهلل  ،فسنتحدث عف
مراد ىذا القارئ أو ذاؾ  ،ثـ إف القرآف في جانبو الشكمي لـ يكف بعيدا عف مضمونو  ،إف لـ نقؿ
إنو ممتحـ فيو  ،ونجد مصداؽ ذلؾ  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  -في قولو تعالى " والضحى
 ،والميل إذا سجى  ،ما ودعك ربك وما قمى " (.)2

( - )1االجتهاد بٌن أسر الماضً وآفاق المستقبل .116 :
( - )2الضحى .4-1 :
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فإذا أخذنا بتمؾ النظرية  ،فإف السجع أو النسؽ الذي سيطر عمى نيايات الفواصؿ القرآنية
 ،سيصبح مجرد شكؿ ال عالقة لو بالمضموف  ،واف النص قاؿ  ( :قمى )  ،ولـ يقؿ  ( :قالؾ )
العتبارات شكمية بحتة ليا عالقة بنيايات الفواصؿ التي يجب أف تتوحد لتحقيؽ ذلؾ اإليقاع
المتأتي مف تمؾ النيايات المتشابية  .أما إذا قرأنا النص  ،مف دوف غض النظر عف المؤلؼ ،
فسنكتشؼ أف حذؼ الكاؼ مف ( قمى ) لو اعتباراتو المضمونية التي تذىب إلى أف ( المؤلؼ )
حذؼ الكاؼ بقصدية دؿ عمييا دليؿ ىو حرؼ الكاؼ في قولو تعالى ( ودعؾ )  ،وثانيا حافظ
عمى نسؽ التعبير وسجعو وانسجامو وايقاعو وموسيقاه وأجواءه  ،بشرط ذلؾ الحذؼ  ،وثالثا ،
وىو األىـ لعالقتو بالمضموف " فألنو إذا قال ( وما قالك ) فيحتمل أنو تعالى قمى غيره  ،أي
ابغض غيره  ،وألنو سبحانو لم يبغض أحدا أطمق التعبير  ،ومثل ذلك قولو تعالى  " :وأضل
فرعون قومو وما ىدى" ألنو عندما يقول ( وما ىداىم ) يحتمل أنو  -أي فرعون  -ىدى
غيرىم  ،وألنو لم ِ
ق التعبير " (.)1
ييد أحداً  ،فقد أُ ْطمِ َ
ولو قارنا بيف تمؾ الحاالت لوجدنا أف الجممة  -وما قمى  -في الحالة األولى ال يوجد ليا
إال مدلوليا المغوي  ..أما حيف سمعناىا مف ( متكمـ ) واع فال تقؼ الداللة عند مستوى التصور
 ،بؿ تتعداه إلى مستوى التصديؽ  " ،إذ تكشف الجممة عندئذ عن أشياء في نفس المتكمم"

()2

 ..أي أف وجود ( المؤلؼ )  ،ىنا  ،أغنى النص وأعطاه بعدا دالليا لـ يكف موجودا فيو  ،عمى
رغـ تمؾ النظرية  ،وعمى خالؼ توقعات دريدا  ،وعمي حرب  ،ومحمد حسيف فضؿ اهلل  ،عمى
فرؽ بيف الثالثة  ،ألف األخير لو رؤيتو التي تنطمؽ مف مضمونيا اإلسالمي  ،الذي يعترؼ
بالمؤلؼ ويعتقد بأنو يحاسبو عمى أقوالو إف خي ار فخير  ،واف ش ار فشر  ،أما ( جرات القمـ ) ،
فقد تغفر  ،طالما أف األعماؿ بالنيات .
مف جية ثالثة  ،فإننا ال نرى مف عالقة بيف مقولة موت المؤلؼ  ،ومقولة األصولييف " أن
القرآن قطعي السند ظني الداللة "

() 3

إذ ال مجاؿ لمحديث عف قطع أو ظف عندما يموت

المؤلؼ  ،بؿ تصبح القراءات كميا متساوية  ،بمعنى إف القطع والظف والشؾ والصواب والخطأ ال

(ٌ - )1نظر  :معانً النحو11/2:
(ٌ -)2نظر  :دروس فً علم األصول .93 :
( -) 3االجتهاد بٌن أسر الماضً وآفاق المستقبل .116 :
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وجود ليا ىنا  ،وليس بيف أيدينا مقياس لمترجيح بينيا لنحدد أف ىذا ظف وذاؾ يقيف  ،ألف
المقياس قد مات ! ثـ إف الكثير مف النصوص البشرية قطعية السند ظنية الداللة  ،وديواف
السياب بيف أيدينا  ،أما النصوص التي ال يعرؼ سندىا أو قائميا فترى أف عمماء تحقيؽ
النصوص مشغوليف بالسند والمؤلؼ  ،ومع ذلؾ فيـ يبحثوف فييا عف معنى  ،لعمميـ أف ثمة
مؤلؼ مجيوؿ كاف يريد أف يقوؿ شيئا ما  .والميـ بعد ذلؾ ليس المؤلؼ  ،بؿ المعنى الذي زاد
إيماننا بأنو أىـ مف مؤلفو  ،وخاصة أف المؤلؼ سيموت اليوـ أو غدا  ،أما المعنى فباؽ  .وليس
بالضرورة أف يكوف ىذا المعنى الباقي ظنيا  ،بؿ قد يكوف قطعيا  ،ما يعني أف مثؿ ىذا النص
ظني السند قطعي الداللة .
وبالنتيجة فإنا سنكوف إزاء أربعة نصوص  :نص قطعي السند ظني الداللة  ،ونص ظني
السند قطعي الداللة  ،ونص قطعي السند قطعي الداللة  ،ونص ظني السند ظني الداللة ،
ويمتاز النص القرآني مف بيف تمؾ النصوص بأنو قطعي السند  ،كما يقوؿ األصوليوف بالضبط ،
ولكنو ليس ظني الداللة  ،إذ أف بعضو قد يكوف قطعيا  ،وليس كما يقوؿ األصوليوف بالضبط .
بؿ نترقى فندعي أف أكثره قطعي وأقمو ظني  ،أكثره ثابت  ،وأقمو متغير  ،ألف غاية النص
اليداية  " ،وىذه اليداية عمى قسمين  ،األول  :تحديد الثابت اإلنساني  ،وتحديد سبل الوصول
إليو نظريا  ،وتحديد الوظيفة العممية المترتبة عميو  .والثاني  :وضع ضوابط لمتعامل مع
المستجدات التي ال تعدو كونيا تفاصيل في المشروع ال ترقى إلى إحداث تغيير في بنيتو ،
وىي ما يعبر عنيا بمنطقة الفراغ " (. )1

ىىىىىىىىىىىىىىاألحكامىالظنوةىمنىالدون ى
األحكاـ الظنية يتعامؿ معيا بوصفيا أحكاما دينية تكمفية  ،ألنيا انطمقت مف منطقة الفراغ
اإلسالمي  ،إذ ال بد لمصورة التشريعية مف ( منطقة فراغ ) تمأل تدريجيا وبحسب الظروؼ ،
وفي ضوء أىداؼ الشريعة ومقاصدىا ،والفكرة األساسية لمنطقة الفراغ ىذه تقوـ عمى أساس " أن
اإلسالم ال يقدم مبادئو التشريعية لمحياة بوصفيا عالجا موقوتا أو تنظيما مرحميا يجتازه
التاريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشكال التنظيم  ،وانما يقدميا باعتبارىا الصورة
( -)1فً المنهج  ،المعصوم  ..والنص .252 : ..
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النظرية الصالحة لجميع العصور  ،فكان ال بد إلعطاء الصورة ىذا العموم واالستيعاب أن
ينعكس تطور العصور فييا ضمن عنصر متحرك يمد الصورة بالقدرة عمى التكيف وفقا لظروف
مختمفة "

()1

 ،لذا فيي ستضاؼ إلى الديف  ،واف كانت تمثؿ فك اًر دينياً عند ىذا المجتيد أو ذاؾ

.
بمعنى إف ظنية الداللة ال تسوغ ( موت المؤلؼ )  ،بقدر ما تعني إف ( المؤلؼ ) خاطبنا
بطريقتيف  :طريقة قطعية تشير إلى ما ىو ثابت في الشريعة  ،وطريقة ظنية تشير إلى ما ىو
احتمالي فييا  ،وعندما نتوجو بالسؤاؿ إلى مجتيد ما  ،حوؿ إحكامو الظنية التي يطمقيا ىنا
وىناؾ  ،وما إذا كانت تمؾ األحكاـ إليية أـ بشرية ؟ فإنو بنفس المحظة التي يؤكد أنيا اجتياد
بشري  ،إال إنو سيمح عمى ضرورة التزاـ المكمؼ بمقرراتيا  ،ألنيا تمثؿ أحكاـ الشريعة الظنية
التي ترؾ اهلل لإلنساف  -وليس كؿ إنساف  -دو ار في صياغتيا لتنسجـ ومتطمبات الحياة المتغيرة
 ،بشرط أف يكوف ىذا اإلنساف محاطا بالشريعة  ،أو غارقا فييا مف ىامتو إلى أخمص قدميو ،
بمعنى إف المفسر أو المؤوؿ اإلسالمي يجب أف يكوف ذا ذىنية إسالمية وايمانية سامية  ،وعمى
دراية بأدؽ تفاصيؿ الشريعة فضال عف مقرراتيا العامة  ،لكي ال يكوف ظنو ذلؾ الظف الذي ال
يغني عف الحؽ شيئا .
مف ىنا فإف الحكـ الظني أو الظاىري " ليس ظاىريا بمعنى أنو ال يعكس الواقع مطمقا ،
بل ربما عكس الواقع الداللي لمنص بشكل كامل ومع ذلك يعد ظاىريا  ،باعتبار آلتو التي
توصل إليو فقط وليس باعتبار آخر "

()2

 .نعـ النص القرآني نص لغوي كأي نص بشري آخر

 ،متكوف مف ألفاظ  ،وىذه تكوف الجمؿ  ،وىذه بدورىا تكوف النصوص  ،والسياقات ىي عينيا
في النص البشري  ،ولكف ىذا ال يعني أف مضامينو بشرية  ،بؿ ىي إليية  ،بؿ إف األلفاظ  ،إذا
تصعدنا في الجدؿ  " ،وىي محكومة بسياقاتيا وقوانينيا  ،ال تكون بشرية بعد أن تمبست بيا
تمك المعاني اإلليية "

()3

 ،مف ىنا كاف القرآف إلييا لفظا ومعنى  ،وال يمسو إال المطيروف ،

أما األنجاس  ،فيحرـ عمييـ ذلؾ ماديا ومعنويا .
( -)1اقتصادنا .111 :
( -)2إشكالٌة المثقف الدٌنً .223 :
( -)3المصدر السابق .224 :
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ىذه المنطقة ىي التي اشتغؿ عمييا نصر حامد أبو زيد متيما المتدينيف بأنيـ " يوحدون
بين الفكر والدين  ،ويمغون المسافة بين الذات والموضوع "

()1

 ،وال يفرقوف بيف الظف واليقيف ،

فكر دينياً  ،وأف ما بيف أيدينا إف ىو إال فكر ديني ،
لكي يقوؿ لنا بعدئذ أف ىناؾ ديناً  ،وىناؾ اً
ال يمت إلى الديف بصمة مف قريب أو بعيد  .وسيسوؽ لنا نفس األدلة التي سقناىا أي كونيا
تأويالت أو اجتيادات ظنية  ،ويرتب عمييا نتائج خطيرة تتمثؿ في أف النص ال ينطؽ وانما يتكمـ
عنو الرجاؿ  ،والرجاؿ ال يتكمموف إال ظنا ال يغني عف الحؽ شيئا  ..وىو بيذا الطرح يريد أف
يشكؾ باألحكاـ الظنية أو يعدىا صورة مف صور ( الوضعية ) التي تحكـ المجتمعات غير
الدينية  ،وبتعبير أحدىـ " إن الفقو في جوىره  -فيما يتعمق بالمعامالت  -من صنع البشر ال
من أصول العقيدة "

()2

 .ما يعني أف أبا زيد يبشر بالعممانية والوضعية مف داخؿ الفكر الديني

 ،ولنكتشؼ بعدئذ أف مجتيدي العالـ اإلسالمي الذيف مارسوا ىذا الدور  ،في مؿء منطقة الفراغ
 ،إف ىـ إال حفنة مف العممانييف مف حيث ال يشعروف.
ىذه الرؤية العممانية لمموضوع ليست خالية  ،ولـ تأت مف فراع  ،بؿ أسس ليا منذ بني
أمية  ،وأسندت بأحاديث شتى  ،لعؿ مف أىميا الحديث الذي  -نسب إليو ( ص وآلو ) وىو منو
براء  -يقوؿ  " :أنتم أعمم بأمر دنياكم "

() 3

! ىذا الحديث الموضوع الذي سيتمسؾ بو

العممانيوف  ،ويعظوف عميو بالنواجذ  ،ويرددونو في المحافؿ الدولية  ،فضال عف جمسات السمر
والميالي الحمراء والصفراء والبنفسجية التي ال يحتسوف بيا الخمرة والنساء الجميالت  ،بؿ
يناقشوف  ،وىـ ليسوا سكارى طبعا  ،أحاديث الدنيا والسياسة وشؤوف األمة  ،ألنيـ أعمـ بيا مف
اهلل ( جؿ وعال ) ورسوؿ اهلل ( ص وآلو ) وعمي بف أبي طالب ( ع ) .
وىنا تكمف خطورة مشروع أبي زيد  ،ذلؾ المشروع الرامي إلى عممنة الحياة  ،ال بمعنى
إضفاء طابع عممي عقالني عمييا  ،بؿ بمعنى أف تكوف األخالؽ والقوانيف والتشريعات  ،بؿ
حتى العقائد مف صنع اإلنساف  ،ألف العممانية  ،في واحدة مف أطروحات أبي زيد العجائبية "

(ٌ -)1نظر  :نقد الخطاب الدٌنً 14 :
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ليست سوى التأويل الحقيقي والفيم العممي لمدين "

()1

 ،لذا فإف " المثقف العمماني  ،بما ىو

كذلك  ،ال يعترف بالمقدس  ،ألنو في لحظة اعترافو بو  ،فقد صادر عقمو  ،وختم عمى ممكاتو
الذىنية  ،وباء نظريا بالفشل "

()2

!

والحاؿ إف الرسوؿ (ص وآلو ) حيف مارس ذلؾ الدور " لم يمارسو بوصفو نبيا مبمغا
لمشريعة اإلليية الثابتة في كل زمان ومكان  ..وانما مارسو بوصفو ولي األمر المكمف من قبل
الشريعة بملء منطقة الفراغ وفقا لمظروف "

()3

 ،ما يعني إنيا ليست أحكاما دائمية بطبيعتيا ،

بقدر ما ىي أحكاـ فرضتيا الظروؼ المتغيرة  ،والتي قد تتغير ىي بدورىا ال سيما أف ىذه
المنطقة مفتوحة دائما لما ىو جديد وجدير بأف يشرع لو  ..ليذا  ،وبناء عمى ما تقدـ  ،فمف غير
المعقوؿ أف يكوف مفسر القرآف الكريـ عممانيا  ،كما يفعؿ محمد أركوف عندما يفسر القرآف برأيو
المسيَّج بمنطقة فراغ عممانية

()4

 ،وىو القائؿ " أنا مدرس عمماني  ،يمارس العممنة في تعميمو

ودرسو  ،وىذا يشكل بالنسبة لي نوعا من االنتماء والممارسة اليومية في آن معا "

()5

 .أما

لماذا نفترض في المفسر أف يكوف ذا ذىنية إسالمية ؟
فألنو لو لـ يكف كذلؾ  ،فإنو لف يصؿ إلى مقاصد الشريعة وغاياتيا وأسرارىا وطبيعة
اإلنساف الذي تريد أف تربيو  ،وطبيعة الدور المطموب منو في ىذه الحياة  ،طالما ىو  ،أي ذلؾ
المفسر العمماني  ،ينطمؽ مف بديية  ،أو ما يعتقد أنو بديية  ،ترى أف اإلسالـ ديف وليس سياسةً
وال اقتصاداً وال اجتماعاً  ،وأنو عقيدة وليس منيجاً لمحياة  ،وأنو عالقة بيف اإلنساف وربو وال
يصمح ألف يكوف أساساً لثورة اجتماعية  ،وأف القرآف كتاب بشري تأنسف بمجرد نزولو  ،ولعؿ
محمداً ىو الذي كتبو  ،وأنو كتاب تاريخي أو تاريخاني  ،إمعانا في إبعاده عف الحياة  ،والتعامؿ
معو بوصفو نصاً تاريخياً أدبياً أسطوريا  ،يحتفؿ باألساطير ويطغى فيو الخياؿ الخالؽ عمى
حساب الوقائع التاريخية .

( -)1نقد الخطاب الدٌنً .11 :
( -)2العقل بٌن التارٌخ والوحً .112 :
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وىذا موقؼ قاطع  ،يقوؿ محمد المزوغي  " :ال يقبل المساومة أو التوفيق  ،ويرفض منذ
البداية إسباغ أي نوع من القداسة عمى القرآن  ..واعيا بدنيوتو وتزمنو  ،موقف يمكن أن
نسميو إلحادا تنويريا وشعاره " القرآن كالم إنساني "  ،بل ال يرقى إلى مصاف الخطابات
العممية التي تنتج المعنى  ..ومحتواه مناقض لمعقل  ..ألنو ممموء تناقضا من غير أن تكون
فيو فائدة أو بينة عمى شيء  ..إنو خطاب أسطوري خال من البرىان العقمي وال يفيد في إنتاج
س ِّكن الحس النقدي  ،وأن التمسك بقدسية
العمم والمعرفة  ..إن األديان ككل تسجن العقل وتُ َ
الكتب المدعوة "منزلة" ال يفيد في تحصيل العمم وال يغني في شحذ ممكات الذىن "( ،)1مثؿ ىذا

الخطاب العمماني الدوغمائي المتيبس والمتكمس  ،ىؿ يجوز أف يفسر القرآف ؟ وىؿ ثمة منطقة
لمحوار يمكف أف تجمعنا معو  ،لنثبت لو أف العكس ىو الصحيح مف دوف أف نسفو أحالمو أو
نناؿ مف إليو الذي يعبد أو دينو الذي يعتقد ؟ .

النصىمطلقىوالقراءةىنسبوة ى
وبغض النظر عما تقدـ  ،فإف نظرية موت المؤلؼ ىذه إذا قبمت مع النصوص البشرية ،
ألف المؤلفيف إف لـ يمتيـ روالف بارت أو دريدا  ،فإف اهلل جؿ وعال سيأخذ أرواحيـ  ،فإنيا ال
يمكف أف تقبؿ مع القرآف " ليس لكونو نصا مقدسا يمثل ارتباط األرض بالسماء  ،أو لما يمثمو
من نمط معرفي متميز وفعال مع كل مساحات المعرفة التي تفرضيا الضرورة الزمنية "

()2

فحسب  ،بؿ ألنو كالـ المطمؽ الذي ال تحده حدود  ،ومف ىنا  ،فمف الممكف أف يكوف كالمو
(عز مف قائؿ) صورة منو  ،أي مطمقا ال تحده حدود  ،وال تقؼ أمامو حواجز  ،وىذا ال يعني إنو
خطاب متعاؿ فحسب  ،إذ إف حادثة نزولو الكبرى تفترض إنو واف كاف كذلؾ  ،فإنو أراد أف
يرت قي بأولئؾ الذيف نزؿ عمييـ  ،وعممية االرتقاء ىذه ال تتـ إف لـ يكف ىناؾ انسجاما وتآلفا بيف
الطرفيف يبدأ مف الفيـ  ،وينتيي إلى الفيـ .
ولكف شتاف بيف الفيميف  ،ألف القرآف سيوزع نفسو عمى المتمقيف كؿ بحسب حاجتو وفيمو
وادراكو ورغبتو في االكتشاؼ والتعرؼ  ،إلنو نص " بالمعطى التداولي عمى مثال مرسمو  ،وىو

( -)1العقل بٌن التارٌخ والوحً .234 -233 :
(ٌ -)2نظر  :الهرمنٌوطٌقا فً الواقع اإلسالمً .1 :
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من يصنع قارئو  ،والثقافة التي تستقبمو  ،إذ إن جماليتو ميما تبدت من خالل بنيتو ونسقو ،
فيي ّ ،أو َل األمر وآخره  ،مرتبطة بمرسمو وعمى مثالو  ،فكمالو من كمالو  ،ووجوده من
وجوده  ،وأبديتو من أبديتو  ،ليس كمثمو شيء "

()1

 ،وعميو فإف القرآف " بوصفو كالما داال

عمى ذاتو وداال عمى مبدعو  ،يضع نفسو في قمب التواصل المساني  ،ولذا نجده يحتوي
باإلضافة إلى نفسو عنص ار آخر ىو المتمقي  .وىو عنصر متضمن في الخطاب نفسو ..
ليكون في وجوده صورة لوجود الشريعة  ،ويكون خطابا ليا  ،واذ ذاك فإنو يتخمق فيو سياس ًة
واقتصاداً  ،سموكاً واجتماعاً  ،أخالقاً وتعامالً  .وقد يعني ىذا أن متمقي النص إنما ىو جزء
من داللة النص إذ يتجمى النص فيو "

()2

 .وعندما نصؿ إلى ىذه النتيجة  ،أي تمثؿ النص في

القارئ أو تجميو فيو  ،فال يعني أننا متصوفة أو ىرامسة قد كشؼ لنا الغطاء  ،ألف اليرمسية
نظرية في القراءة ترى أف النص مفتوح وال متناىي  ،وألنيا كذلؾ ،فإف القراءة  ،مف وجية نظرىا
 ،يجب أف تكوف مف جنس ما تقرأه  ،إي ال متناىية ومفتوحة إلى ما ال نياية  ،لكي يتحقؽ ذلؾ
المقاء بيف الالنيايات .
أما الباحث فيرى أف النص  -القرآني تحديدا  -إذا كاف مطمقا  ،فالقراءة التأويمية ال يمكف
أف تكوف كذلؾ  ،ألنيا محاولة مف النسبي لمكشؼ عف مرادات المطمؽ " فالمتكمم ىنا ىو اهلل
وىو المطمق وخطابو يكون عمى مثالو  ..ولكن الكالم إذ يغادر مرسمو يكون أيضا عمى مثال
متمقيو "

() 3

 ،لذا فإف ىذه الممارسة ستكوف محكومة بحدود ذلؾ الكائف المحدود في ذىنو

وادراكو وثقافتو وقدرتو  ،أي أف الحدود ىي قدر اإلنساف بسبب مف " انتفاء المماثمة بين العقل
بوصفو متناىيا وبين الحق تعالى بوصفو ال متناىيا بكل صفاتو وكماالتو "

()4

 ،لذا وألنو

محدود  ،سيضع حدودا لكؿ شيء  ،وىو عندما يفعؿ ذلؾ  ،ال ليحد مف قدرتو  ،بؿ ألف الحدود
ىي وسيمتو ألدراؾ ما ظير لو وما خفي عنو  ،إنيا " كالبيادق عمى رقعة الشطرنج محكومة
بقوانين معينة متفق عمييا لحركتيا وانتقاليا في الميدان  ،إال أن الالعب الماىر يستغل نفس

( -)1الهرمنٌوطٌقا والفلسفة .421 :
( -)2اللسانٌات والداللة .126-125 :
( -)3المصدر السابق .121 :
( -)4المعرفة وحدودها عند محً الدٌن بن عربً .161 :
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تمك القوانين إليجاد انتشار عبقري لتمك البيادق  ..فيحقق بانقضاضات مفاجئة أخطر النتائج
وأشدىا إدىاشا لمخصم "(.)1
الحدود ىي آلتو إلثبات أف القراءة ليست لعبة بالمعنى التفكيكي أو اليرمسي  ،وال يمكف
أف تكوف كذلؾ  ،ألف الدواؿ ال تتالعب بالقارئ  ،بقدر ما تشير إلى مدلوالتيا  ،كؿ ما ىنالؾ
أنيا قد ال تممؾ إصبعا تشير فيو  ،لذا قد تخفى الداللة أحيانا  .مف ىنا فإف " التعدد الالنيائي
لتأويل الخطابات المبثوثة في اآلثار الشفوية والمدونة عمى سواء  ،ال سيما الخطابات المقدسة
 وتحديدا النصوص السماوية التي تشكل مرجعية األديان  -يخضع لمقاييس تحاول ضبطحدوده  .فالقرآن نص حمال ألوجو عديدة من الدالالت  ،ولكنو ال يقبل السيرورات السيميائية
التأويمية التي تتنافى مع المقاصد العامة لمشريعة اإلسالمية  ،ألنيا تقتضي أن ينجر عنيا
االلتزام والتكميف وتاليا الثواب والعقاب  ،ولعل ذلك ينطبق  -أيضا  -عمى النصوص
التشريعية الوضعية  .فالمعنى ىنا محكوم بنسق سيميائي مفتوح من جية ومحدد من جية
أخرى "

()2

.

مشروعىإوكوىومشروعىالبحث ى
وىذا ىو جوىر مشروع أمبرتو إيكو اليرمنيوطيقي " أي تأكيده عمى انفتاح العمل األدبي
وال نيائية إمكاناتو التأويمية  ،من جية  ،وحرصو من الجية األخرى عمى وضع جممة من
المعايير والقواعد والحدود التي تحكم عممية التأويل "

()3

 .واذا كاف مشروع أيكو يشتغؿ عمى

النص البشري  ،فإف الباحث يتبنى ذلؾ المشروع مع النص القرآني  ،ليقينو أف النص البشري ال
يمكف أف يكوف مفتوحا وال نيائيا  ،العتبارات فمسفية ترى أف النسبي ال يستطيع أف يكوف مطمقا ،
والعكس ليس بالضرورة صحيحا  .ولكف ما يجب التنبيو عميو أف الباحث عندما يرى أف القرآف
مطمؽ وال نيائي  ،انطالقا مف مقدماتو الفمسفية  ،أو مف فيمو لبعض الروايات التي تذىب إلى
ذلؾ  ،فإنو يعني القرآف بكميتو بوصفو الكتاب الوحيد القادر اإلجابة عمى أسئمة الحياة  ،إف لـ
يكف بطريقة مباشرة  ،فبطريقة غير مباشرة عف طريؽ االشتغاؿ في منطقة الفراغ اإلسالمية ،
( -)1إشكالٌة المثقف الدٌنً .233 :
( -)2الدالالت المفتوحة 56 :
( - )3من فلسفات التأوٌل إلى نظرٌات القراءة .56 :
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بشرط أال تكوف مشوبو قيد أنممة بما ىو عمماني  ،أما داللة اآليات  ،أي جزئيات ذلؾ الكتاب ،
كؿ عمى حدة  ،فمنتيية  ،بمعنى إف اآلية الكريمة التي احتممت مجموعة مف الدالالت  ،ال
تستطيع أف تتجاوز حدود المنطقة التي تتحدث عنيا .ألف استنباط دالالتيا " يتم باالستناد إلى
السياق الذي ينتمي لو النص  ،وىذا يعني أن النص ليس معزوال عن سياقو وفضائو المرجعي
"

()1

 ،فنص كقولو تعالى " إن الحكم إال هلل " واف اختمؼ فيو  ،وع َّد متشابيا  ،إال إف المنطقة

التي يتحدث فييا ىي منطقة الحكـ  ،إذف مف غير المعقوؿ أف نتجاوز حدود ىذه المنطقة
فنتحدث عف زراعة البصؿ مثال وتحسيف إنتاجو  ،كما يفعؿ التفكيكيوف الذيف يعتقدوف أف حديث
البصؿ ىذا سيكوف حديثا ممكنا إف لـ يكف واجبا  ،طالما نحف نق أر النص وننفتح عمى ممكناتو
وواجباتو وممتنعاتو .
نعـ يمكف ألطروحة ( موت المؤلؼ ) ىذه أف تكوف صحيحة إذا ما طبقت عمى الكتاب
الم قدس اإلنجيؿ أو التوراة  ،وىذا ما فعمو مؤسسو نظرية التأويؿ بدءا مف شاليرماخر " ،
فالكتاب المقدس لم يعد كتابا تمقينيا معصوما وبعيدا عن الخطأ  ،بل إنو من أولو إلى آخره ،
إنما ىو تدوين بشري يحكي عن وقائع الوحي تمك  ..أي إن ىناك مواجية قد تمت بوساطة
()2

المدد اإلليي  ،وبتوسط من البشر الذين يمكن أن يخطئوا في التعبير عنيا وتوصيفيا "

،

لذا فإف شالير ماخر وغيره مف المؤوليف الغربييف الكبار لـ يجانبوا الصواب عندما أنزلوا النص
المقدس مف عميائو الموىومة إلى أبيو الحقيقي  -اإلنساف  -الذي صاغو بألفاظو فتالعب
بمعانيو  ،أما الذي جانب الصواب فيو المؤوؿ المسمـ  ،وال أعني كؿ مسمـ  ،بؿ ساللة أولئؾ
األعراب الذيف قالوا  :آمنا  ،فكاف الجواب  " :قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسممنا  ،ولما يدخل
اإليمان في قموبكم "

() 3

والذي بسبب مف تبعيتو وعممانيتو حاوؿ فصؿ النص القرآني عف

مصدره المتعالي" بدعوى أن ال سبيل إلى إدراك المقاصد الحقيقية لممتكمم المتعالي النقطاع
صمتو بنا وغيابو عنا "

()4

.

( -)1استراتٌجٌة التأوٌل الداللً عند المعتزلة .15:
( - )2التأوٌل والهرمنٌوطٌقا .21 :
( -)3الحجرات .14 :
( - )4روح الحداثة .111 :
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واذا كانت قضية الحدود ىذه بعيدة وليست سيمة  -بالرغـ مف تطمع اإلنساف إلييا -
وتحتاج إلى جيد بشري متواصؿ والى ( ورشة عمؿ ) لمكشؼ عف الحدود أو االتفاؽ عمييا ،
فإف اهلل ( جؿ وعال ) قد تكفؿ ببياف بعض تمؾ الحدود عندما قاؿ " ىو الذي انزل عميك الكتاب
منو آيات محكمات ىن أم الكتاب وأخر متشابيات  ،فأما الذين في قموبيم زيغ فيتبعون ما
تشابو منو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويمو  ،وما يعمم تأويمو إال اهلل والراسخون في العمم يقولون
آمنا بو كل من عند ربنا  ،وما يذكر إال أولو األلباب "

()1

 .ومنيا نفيـ أف ثمة حديف  -وربما

ثالثة أو أكثر عند التأمؿ  -لمتعامؿ مع اآليات المتشابيات بوصفيا مثاال عف اآليات التي
تحتمؿ أكثر مف معنى  ،ألنيا ليست ( نصاً ) عمى المعنى المراد  ،بقدر ما ىي ظاىر أو
مجمؿ يحتمؿ الخالؼ ،
األوؿ  :ىو اآليات المحكمات المواتي ىف أـ الكتاب واصمو .
والثاني  :ىو اهلل والراسخوف في العمـ  ،عمى إحدى القراءتيف.
فإذا أرجعنا اآلية المتشابية  ،التي التبس معناىا عمينا  ،إلى أميا المحكمة زاؿ التباسيا
وباف مغزاىا  ،وظير أف القرآف يفسر بعضو بعضا  ،أو " إن النص يتضمن أجزاء تعد بمثابة
()2

مفاتيح داللية تمكن القارئ من الولوج إلى عالم النص وكشف أسراره وغوامضو "

وىذا يعني

أف المفسر يجب أف يكوف حافظا لمقرآف  -محكمو ومتشابيو – ال لمجرد الحفظ  ،بؿ ألجؿ "
تحويل النص من حقيقة مادية خارجة عن النفس إلى جزء من ذاتيا "

()3

حتى يكوف عمى

دراية بمقاصده الكمية واإلجمالية  ،وىذا يقودنا إلى مفيوـ ( الدائرة التأويمية ) أي " العالقة
الدائرية بين فيم الكل وفيم األجزاء "

()4

 ،أو االنطالؽ مف األجزاء إلى الكؿ  ،ومف الكؿ إلى

األجزاء  ،ىذا أوال  .وثانيا  :ألجؿ أف تكوف اآليات المحكمات حاضرة في ذىنو في حاؿ
التعرض إلحدى اآليات المتشابيات  ،ىذا الحضور ال يكوف مف غير حفظ  ،وىذا ما يفسر
الوقوع في التجزيئية مف بعض مفسري القرآف  ،ألنيـ اتخذوا القرآف عضيف  ،عندما حفظوا آية
( - )1آل عمران .1 :
( -)2مفهوم النص .111 :
( - )3القارئ والنص  ،العالمة والداللة .119 :
(ٌ - )4نظر  :اللغة والتأوٌل 46 :
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وتركوا أخرى  ،فمـ يحيطوا بآياتو  ،فضال عف مقاصده  ..ولكف القضية ليست بيذه السيولة مف
وجية نظر محمد حسيف فضؿ اهلل " ألن النص القرآني بمعنى الفيم ليس فيو ثابت بالمطمق ،
حتى المحكمات التي ىي أم الكتاب  ،ال شك في أنيا ظاىرة في معناىا  ،ولكن قد يراد غير
الظاىر  ،بمحاظ القرائن الواردة في ىذه المسألة أو تمك "

()1

.

وبناء عميو  ،فإذا لـ تسعفنا اآليات المحكمات لسبب ما  ،أو غمض عمينا المراد " واحتواء
النص عمى الغموض والوضوح يعد آلية ىامة لتحويل فعل القراءة إلى فعل ايجابي يساىم في
إنتاج الداللة "

()2

 ،فينبغي الرجوع إلى اهلل والراسخيف في العمـ  ،ألنيـ وسيمتنا إذا ثبت تعذر

الوصوؿ إليو (سبحانو) مباشرة  ،ولكف مف ىـ الراسخوف في العمـ ؟
الحؽ إف الراسخيف في العمـ  -إذا اختصرنا الخالؼ وأخذنا عصارتو  -سواء كانوا النبي
وأىؿ بيتو ( عمييـ السالـ )  ،أـ العمماء ألنيـ " ورثة األنبياء "

()3

 ،فإف النتيجة واحدة ىي أننا

بحاجة إلى مصدر خارجي عف القرآف يبيف لنا ما أشكؿ منو وما غمض  ،إلزالة االلتباس
والتشابو عما لـ تستطع اآليات المحكمات أف تزيؿ التباسو  ،فمعميـ ىـ اآليات المحكمات  ،ما
يعني أف تفسير القرآف أو تأويمو بحاجة إلى دراية ورواية  ،أو عقؿ ونقؿ  ،مع بعض التحفظ
عمى الشؽ الروائي منو  ،بسبب مف كثرة الكذابة عمى رسوؿ اهلل (ص وآلو ) وعمى أىؿ بيتو ،
ليذا ورد  " :إذا أتاكم عني حديث فاعرضوه عمى كتاب اهلل وحجة عقولكم "

()4

 ،وىذا ال يعني

االستغناء عف التفسير الروائي بقدر ما يعني التعامؿ معو بحذر .
يقوؿ فضؿ اهلل  " :إن ىذا المنيج في التعامل مع األحاديث يؤدي إلى حفظ تفسيرنا
لمقرآن من منزلقات عديدة  ،ال سيما في مسألة الظاىر والباطن  ،فال بد من استنطاق ىذا
المصطمح عمى أساس إرادة المعنى الواحد الذي تختمف طريقة فيمو تبعا الختالف ثقافة
اإلنسان  ..وقد تكون المسألة تتصل بالمعنى الجزئي الذي تمثمو اآلية في مواردىا المتحركة
في الواقع في عصر النزول  ،وبالمعنى الكمي الذي يطل عمى كل المفردات التي تختزن
( -)1االجتهاد بٌن أسر الماضً وآفاق المستقبل .222 :
( - )2مفهوم النص .111 :
(ٌ -)3نظر  :أصول الكافً .19 :
( -)4أصول الكافً 2 :
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مفيومو وخصوصيتو الشاممة في الماضي والحاضر والمستقبل  ..وفي ضوء ذلك  ،يمكننا أن
نطل عمى مدلول التأويل  ،فال يكون المقصود بو إرادة غير المعنى الظاىر من المفظ  ،بل
استيحاء معنى من خالل المعنى المقصود من المفظ  ،بحسب الوضع الذي انطمق من خالل
االستعمال  ،وقد ورد عن اإلمام الباقر (ع) في قولو تعالى " ومن أحياىا فكأنما أحيا الناس
جميعا " قال  " :من حرق أو غرق "  .قمت  " :فمن أخرجيا من ضالل إلى ىدى " ؟ قال " :
ذلك تأويميا األعظم "  .ومراد اإلمام (ع) إن التعمق في قيمة اليدى  ،الذي يتحرك فيو الدعاة
إلى اهلل  ،لينقموا الناس إليو من مواقع الضالل  ،ال يقل أىمية عن قيمة الحياة التي ينقذىا
الناس من الموت  ،ألن نتائج اليدى في روحية اإلنسان وفي مصيره األبدي تمثل نتائج الحياة
الحقيقية  ،فيي مسألة استيحائية ال مدلولية  ..وعميو من الممكن جدا أن يتكون التفسير
عمى أساس اختالف الفيم  ..من خالل نظرية حاصميا  :أن الكممات تحمل في تاريخ
استعماليا الكثير من اإليحاءات التي يعيشيا المستعمل في مدى التاريخ  ،ألنيا تحيط بالمعنى
الذي وضعت لو الكممة  ،فتعطيو أفقا أوسع مما ىو في القاموس

()1

.

وممخص ىذا الحديث الطويؿ  ،واطالتو كانت ضرورية لكي يكوف القارئ في الصورة  ،إف
فضؿ اهلل يرى أنو ليس ثمة معاف متعددة  ،بؿ ىو معنى واحد يظير عمى مراحؿ  ،أو أف
المعاني المتعددة التي ظيرت والتي ستظير  ،تشكؿ معنى واحدا أو ىي تجميات لذلؾ المعنى
الواحد  ،وأف التأويؿ ىو استيحاء معنى مف خالؿ المعنى المقصود مف المفظ  ،وليس ىو إرادة
غير المعنى الظاىر مف المفظ  ..ولكف ىذه النظرية  ،مع أنيا جديدة في بابيا وأصيمة ومبتكرة
واألىـ مف ذلؾ  ،إنيا تبحث عف توحيد لمجيد البشري الذي يتأمؿ ويتفكر ويتدبر في كتاب
الخالؽ العظيـ  ،إال إنيا في النتيجة النيائية ال تستطيع أف تفسر مشكمة التأويالت الخاطئة أو
المتعمدة الخطأ  ،ألف المفسريف نوعاف  -قدر تعمؽ األمر بموضوع الحديث  -نوع يقع في
الخطأ  ،ألنو إنساف  ،ومف طبيعة اإلنساف أف يخطئ  ،وليس ثمة نوايا سيئة تحرؾ ىذا اإلنساف
 ،بؿ نيتو حسنة  ،ولكنو لـ يصب الحؽ ألمر ما  ،ونوع آخر يتعمد الخطأ والكذب عمى اهلل
ورسولو لغايات ذكرتيا اآلية الكريمة مف سورة ( آؿ عمراف ) تتمخص في أف الذيف في قموبيـ

( -) 1االجتهاد بٌن أسر الماضً وآفاق المستقبل .151 -146 :
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زيغ يتبعوف ما تشابو منو " ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويمو "

()1

 ،والتأويؿ ىنا  -في ىذا السياؽ

بالتحديد  -ال يعني ما كنا نتحدث عنو  ،بقدر ما يعني حرؼ القرآف أو المتشابو بقصدية ذات
دوافع تخريبية عف المعنى أو المعاني التي يريدىا .
بناء عميو  ،ىؿ التأويالت الخاطئة بحسف نية  ،والتأويالت الخاطئة بسوء طوية  ،ىؿ ىذه
التأويالت داخمة في ذلؾ المعنى الواحد ؟ أعتقد أف فضؿ اهلل سيجيب عف ىذا السؤاؿ بالنفي ،
ما يعني أف نظرية تعدد المعاني القديمة ىي القادرة عمى التعامؿ مع ىذا اإلشكاؿ  ،عندما تقوؿ
أف ثمة تأويالت صحيحة وأخرى خاطئة  ،وأف التأويؿ ليس واحداً  ،بؿ ىو متعدد وال يمكف ليذا
التعدد أف يتوحد بأي حاؿ مف األحواؿ  ،طالما أف اآليات الكريمات مفتوحة لمجميع  ،سواء كانوا
طيبيف أـ خبثاء  ..ولف تكتفي بذلؾ  ،بؿ ستعمؿ  -ىذه القديمة  -عمى وضع مقاييس أو حدود
لمتأويالت الخاطئة والتأويالت الصحيحة .
أما مع أصحاب نظرية التعددية الدينية الذيف يروف أف االعتقادات كميا صحيحة ( " )2وأن
األديان والمذاىب صحيحة متطابقة مع الواقع  ..وكل ما احتوتو من قضايا ىو صادق
وصحيح "

()3

 ،وىكذا ينتقؿ كؿ ديف مف تمركزه الذاتي وانكفائو عمى نفسو إلى التمحور حوؿ اهلل

 " ،فال يعود أي دين مرجعا مطمقا ونقطة ارتكاز كونية ألية حقيقة دينية أو أي تدبير خالصي
 ..بيذا تتساوى األديان من جية تمحورىا ككيانات مستقمة حول اهلل  ،ومن جية انتفاء
مرجعية أو مركزية أي دين لدين آخر  ،ومن جية التصاق حقائق أي دين بظروف نشأتو
التاريخية وتداخل معانيو مع الشروط الثقافية التي تشكل فييا "

()4

 .مع أصحاب ىذه النظرية

ليس ثمة حدود أو مقاييس  ،فالتأويالت كميا صحيحة  ،ألنيا داخمة في ذلؾ المعنى الواحد
المتجو صوب المجيوؿ  .ىذا المآؿ لمتعددية الدينية يذكرنا بالنظرية التفكيكية وما بعدىا  ،والتي
تذىب إلى أنو ال يوجد تأويؿ صحيح  ،التأويالت كميا خاطئة  ،و ال سيما أف المؤلؼ كاف قد
مات والمعنى في بطنو  ،وقد تمت مراسيـ الدفف مف دوف أف يحضر أحد .
( -)1آل عمران .1 :
(ٌ -) 2نظر  :األسس النظرٌة للتجربة الدٌنٌة .311 :
( -) 3التعددٌة الدٌنٌة  ،نظرة فً المذهب البلورالً .112 :
( -) 4التعددٌة الدٌنٌة فً فلسفة جون هٌك .65 :
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وىذا يعني أننا إزاء نظريتيف مختمفتيف شكالً ومضموناً  ،ولكف النتيجة المترتبة عمييما واحدة
 ،ىي ضياع الحدود والمقاييس  ،ألف األولى تأويالتيا كميا صحيحة  ،والثانية تأويالتيا كميا
خاطئة  ،وكفى اهلل المؤمنيف شر القتاؿ وشر الحدود  ،والحديث عف الحدود  .ألنؾ كمما تحدثت
وقمت إف ىذا التأويؿ صحيح وذاؾ خاطئ  ،فستواجو بسيؿ مف االتيامات والشتائـ  ،ألنؾ
ستكوف إيديولوجياً أو أصولياً في وقت انتشرت فيو الديمقراطية التي تريد أف تكوف مفتوحة عمى
الجميع  ،فقد تبيف الرشد مف الغي  ،والديف هلل والوطف لمجميع  ،واف كاف الباحث لـ يفيـ ىذه
العبارة التي يرددىا الديمقراطيوف ،إذ كيؼ يكوف الديف هلل ؟ واذا كاف الوطف لمجميع  ،فيؿ اهلل
مشموؿ مع الجميع ؟ ىؿ سنجده في مكاف ما مف ىذا الوطف أو ذاؾ ؟ أـ أف مقولة نيتشو ىي
التي سيصفؽ ليا الديمقراطيوف ؟
إنيا مجرد تساؤالت مف ( باحث ) يعيش في القرف الواحد والعشريف  ،ويتمنى العودة إلى
القرف السادس  -مف دوف عشريف  -حبا برسوؿ اهلل ( ص وآلو ) وعمي بف أبي طالب ( عميو
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نظرية التأويل اإلسالمية
إف الحضارة اإلسبلمية ىي حضارة النص بامتياز  ،ألنيا حضارة بدأت بسبب مف النص
وقامت عمى ذلؾ النص الذي قدـ نفسو مشروعاً لقيادة الحياة  ،فيو يمتمؾ مف التصورات
والنظريات والمفاىيـ والرؤى الواضحة والتجربة  ،ما يؤىمو ألف يفعؿ ذلؾ  ،عمى خبلؼ غيره مف
المشاريع  ،التي تفتقد ذلؾ البعد الضروري لكؿ تجربة تريد أف تكوف إنسانية كونية  ،تستوعب
ىموـ اإلنساف وتطمعاتو  ،بغض النظر عف ىوية ذلؾ اإلنساف وجنسيتو  .وكوف حضارتنا ىي
حضارة النص  ،يعني " أنو لم يكن ثمة إسالم قبل النص أي قبل الوحي الثابت بالكتاب والسنة
ومن ىنا كان البد أن ينتيي بنا التحميل إلى القول بأن اإلسالم ليس شيئا آخر سوى النص "
()1

 ،ىذا مف جية  ،ومف جية أخرى فيو يعني أف أي انحراؼ قميؿ أو كثير عف ذلؾ النص ،

سيكوف سببا في تراجع تمؾ الحضارة  ،ونكوص تمؾ الثقافة إلى عصور خمت يوـ كاف اإلنساف
يسجد لمصنـ ويقدـ نذوره لو ويأخذ تعاليمو منو .
ىذا ما يشيد بو الواقع التاريخي  ،عندما أصبحت التجربة بيد أناس ال ينتموف ليا  ،بقدر
انتماءىـ إلى تمؾ العصور الخالية  ،التي قاؿ فييا جعفر بف أبي طالب وىو بيف يدي النجاشي "
أييا الممك  ،كنا قوما أىل جاىمية  ،نعبد األصنام  ،ونأكل الميتة  ،ونأتي الفواحش  ،ونقطع
األرحام  ،ونسيء الجوار  ،ويأكل القوي منا الضعيف ؛ فكنا عمى ذلك  ،حتى بعث اهلل إلينا
رسوال منا  ،نعرف نسبو وصدقو وأمانتو وعفافو  ،فدعانا إلى اهلل لنوحده ونعبده  ،ونخمع ما
نعبد نحن وآباؤنا من دونو من الحجارة واألوثان  ،وأمرنا بصدق الحديث  ،وأداء األمانة ،
وصمة الرحم وحسن الجوار  ،والكف عن المحارم والدماء  ،ونيانا عن الفواحش  ،وقول الزور
 ،وأكل مال اليتيم  ،وقذف المحصنات  ،وأمرنا أن نعبد اهلل وحده  ،ال نشرك بو شيئا  ،وأمرنا
بالصالة والزكاة والصيام  ..فصدقناه وآمنا بو  ،واتبعناه عمى ما جاء بو من اهلل  ،فعبدنا اهلل
وحده  ،فمم نشرك بو شيئا " ..

()2

.

( -)1انغهطح ف ٙاإلعالو .33 :
( -)2انغٛشج انُثٕٚح .212 -211 :
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ىذه ىي دائرة اإلسبلـ التأويمية  ،لخصيا جعفر بف أبي طالب بكممات معدودات  ،رسـ
َّف اإلمكانات  .الحدود مف ترؾ عبادة األصناـ والكؼ عف المحارـ والدماء
فييا الحدود َ
وبي َ
والفواحش والزور وماؿ اليتيـ وقذؼ المحصنات  ...واإلمكانات مف عبادة اهلل وتوحيده وصدؽ

الحديث وأداء األمانة وصمة الرحـ وحسف الجوار  ...وألف اإلسبلـ كذلؾ  ،وألف القرآف ىو
الصيغة المدونة لذلؾ اإلسبلـ المنقذ لمبشرية  ،فبل بد مف طريقة نفيـ بيا كيؼ نحرؾ ذلؾ
الكتاب باتجاه تحقيؽ تمؾ الغاية  ،التي ستكوف المقدمة الضرورية والميمة في عممية الفيـ ،
واكتشاؼ مقاصد النص  ،أي بداياتو ونياياتو  ،وقد قيؿ لمتصوؼ " ما النياية ؟ قال الرجوع
إلى البداية " ( .)1ىذه الرؤية الكمية لمنص يجب أف ال تغيب عف ذىف المؤوؿ أو المفسر ،
ويجب أف تنعكس عمى طريقة تعاممو مع جزئيات ىذا النص  ،فضبل عف كمياتو  ،وتوجيييا في
االتجاه الذي ُخطَّ ليا  ،مف دوف أف يكوف ىذا الخط قيدا لئلمكانات اليائمة لو .
لذا فنحف بحاجة إلى مؤوؿ أو مفسر بحجـ تمؾ الغاية  ،أو قريب منيا  ،ليكوف قاد ار عمى
فيـ النص  ،أو الدخوؿ في حوار معو  ،ذلؾ أف النص  ،القرآني تحديداً  ،سيكوف موزعاً
بالتساوي عمى الجميع  ،بمعنى أف القرآف الكريـ مفتوح لكؿ مف يريد أف يحاوره  ،بشرط تحصيؿ
المقدمات الضرورية والبلزمة لذلؾ الحوار  .ولكف القُّراء مف جانبيـ ليسوا كذلؾ  ،إذ ال
يستطيعوف أف يوزعوا أنفسيـ عمى النص بالتساوي  ،بسبب مف المؤىبلت والقابميات والكفايات

وأشياء أخرى تتعمؽ باإلخبلص والتقوى  ،التي يمتمكيا كؿ منيـ .
بتعبير أوضح  ،فإف مفس اًر كبي اًر وحركياً ومثقفاً وفقيياً وذكياً ومخمصاً وتقياً وميموماً
باإلسبلـ كمحمد باقر الصدر سيكوف أكثر فيما واستيعابا لمدرس القرآني ومقاصده  ،مف أي
مفسر آخر  ،قضى شط اًر مف حياتو في الدرس  ،والشطر الثاني في العزلة واالنقطاع عف الحياة
والمجتمع  ،ولعمو لـ يسمع قوؿ أمير المؤمنيف بأف الرسوؿ (ص وآلو) " طبيب دوار بطبو  ،قد
أحكم مراىمو  ،وأحمى مواسمو يضع ذلك حيث الحاجة إليو من قموب عمي  ،وآذان صم ،
وألسنة بكم "

()2

 .مثؿ ىذا المفسر ( المعزوؿ )  ،ال يستطيع أف يحيط بالواقع  ،أو يستشرؼ

المستقبؿ  ،أو عمى األقؿ أف يق أر مابيف عينيو  ،وبالنتيجة  ،فإف إشكاالتو  ،إف كانت لديو
( -)1ذفغٛش سٔغ انًؼاَ.66 / 1 ، ٙ
(َٓ -)2ط انثالغح 156 :
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إشكاالت  ،ال تتجاوز ما قرره الدرس مف قضايا تنتمي إلى عصر ( العصممي )  .واف كاف
الباحث ال يدري ما العصممي ىذا ؟ وما عصره ؟
واذا كانت حضارتنا ىي حضارة النص  ،فيذا ال يعني أنيا حضارة ال عقؿ ليا  ،أو أنيا
منقادة لمنص انقياداً أعمى  ،واف كاف مفسر عصر العصممي  ،طيب الذكر  ،يوفر الشرعية
لمثؿ تمؾ القراءة  ،ألف جوىر الديف  ،مف وجية نظره  ،ىو اإليماف " واإليمان كالطائر يعرف
طريقو الخالي من المعالم غير مسترشد بالعقل "

()1

 ،بحسب تصريحات اليندي محمد إقباؿ .

نعـ  ،ذلؾ ال يعني أنيا حضارة ال عقؿ ليا  ،أو أف عقميا مستقيؿ بتعبير محمد عابد الجابري
()2

 ،بقدر ما يعني " إنيا حضارة انبتت أسسيا وأقامت عموميا وثقافتيا عمى أساس ال يمكن

تجاىل مركز النص فيو  .وليس معنى ذلك إن النص بمفرده ىو الذي انشأ الحضارة  ..إن
الذي انشأ الحضارة  ،وأقام الثقافة جدل اإل نسان مع الواقع من جية  ،وحواره مع النص من
جية أخرى  ..واذا كانت الثقافة العربية تعطي لمنص القرآني ىذه األ ولية  ..فالبد أن ليذه
الثقافة مفيوماً ولو ضمنياً لماىية النص وطرائق التأويل "

()3

.

إذف فثمة نص  ،وواقع  ،وعقؿ سيعمؿ عمى قراءة طبيعة العبلقة بيف االثنيف  .واذا كاف
العقؿ اإلسبلمي يبدأ مف جزئيات النص وينتيي إلى النص عينو  ،كخطوة أولى في كؿ تطور
تاريخي  ،وربما تجاوز ذلؾ  ،أحيانا  ،إلى الواقع أو ما يمكف تسميتو بالجدؿ النازؿ  ،فإف ىذا
العقؿ بصورتو التي طرحيا محمد باقر الصدر أصبح ينظر بطريقة مغايرة ومختمفة  ،بمعنى أنو
يبدأ مف الواقع  ،ومنو ينتقؿ إلى النص

()4

 ،أو ما يمكف تسميتو بالجدؿ الصاعد  ،مع فارؽ بيف

الجدليف  ،ألف األوؿ قياسي يحتوي عمى النتيجة مسبقا  ،أما الثاني فاستقرائي يتتبع الجزئيات
ويبحث عف المشترؾ أو الموحد والموضوعي فييا  ،سواء كانت جزئيات الواقع أـ جزئيات النص
ليوحد بيف االثنيف بطريقة تكاد تكوف استثنائية وغير مسبوقة  .وىي خطوة ال تستغني  ،بحاؿ ،
عف الخطوة األولى  ،واف كانت تتجاوزىا في صياغة النظرية  ،وانتاج المفاىيـ  ،وتماىي النص
في الواقع أو العكس  ،ذلؾ أف التعامؿ التجزيئي مع مفردات النص  ،وابقاء كؿ جزء في مكانو ،
( -)1ذعذٚذ انفكش انذ ُٙٚف ٙاإلعالو .5 :
(ُٚ -)2ظش  :ذكٕ ٍٚانؼمم انؼشت.162 : ٙ
( -)3يفٕٓو انُض .9 :
(ُٚ -)4ظش  :انًذسعح انمشآَٛح 42-19 :
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ال ينتج نظريةً وال يصوغ مفيوماً  ،الميـ إال عندما يربط المفسر تمؾ األجزاء بتحديات الواقع
المتحرؾ المتغير والصيروري  ،باحثا عف جواب نظري لذلؾ التحدي  ،موطنا نفسو عمى
الوصوؿ إلى صيغة مشتركة بيف االثنيف  :النص والواقع  ،مع ضرورة تقديـ األوؿ  ،ألنو نزؿ
لمعالجة انحراؼ الواقع وانزياحو عف الفطرة " فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا  ،ال تبديل لخمق
اهلل "

()1

 .إذف فالمفسر يسأؿ والقرآف يجيب " المفسر عمى ضوء الحصيمة التي استطاع أن

يجمعيا من التجارب البشرية الناقصة  ،من خالل أعمال الخطأ والصواب التي مارسيا
المفكرون عمى األرض  ،ال بد وأن يكون قد جمع حصيمة ترتبط وذلك الموضوع  ،ثم ينفصل
عن ىذه الحصيمة  ،ليأتي ويجمس بين يدي القرآن  ،ال ساكتا ليستمع فقط  ،بل يجمس محاو ار
 ،يجمس سائالً ومستفيماً ومتدب ارً  ،فيبدأ مع النص القرآني حوا ارً "

()2

مفتوحا ومف دوف شروط

وبيف عينيو غاية ال يحيد عنيا  ،وىي أف يتوصؿ إلى موقؼ القرآف الكريـ مف ذلؾ الموضوع ،
والنظرية التي بإمكانو أف يستميميا مف النص  ،لكي يثبت بأنو نص قادر عمى قيادة الحياة
بإجابتو عمى أسئمتيا .

شروط المفسر و المؤول
ولكي يتحقؽ الحوار بالصورة التي يتمناىا النص  -أو مبدع النص  -وألنو نص كوني ،
فيو بحاجة إلى قارئ كوني " يحمل كل تراث البشرية  ،وأفكار عصره والمقوالت التي اكتسبيا
في تجربتو  ،ثم يضعيا بين يدي القرآن "

()3

 .لكي يتحقؽ ذلؾ  ،فنحف بحاجة ألف نممي

الشروط عمى ذلؾ المفسر  ،وىي شروط ليست الغاية منيا تضييؽ دائرة القراءة واغبلؽ النص
عمى عدد محدود مف القراء  ،بقدر ما ىي وسيمة لمكشؼ  ،وتعميؽ الرؤية  ،وابراء الذمة مف
التقوؿ عمى اهلل ورسولو والذيف آمنوا  ،بتحصيؿ المقدمات الضرورية والبلزمة لمدخوؿ في حضرة
النص المقدس  ،أو بتعبير ٍ
أب يوصي ولده  " :بني اق أر القرآن كأنو أنزل عميك " ( . )4والشروط
 ،بحسب محمد باقر الصدر  ،ىي :
( -)1انشٔو 33 :
( -)2انًذسعح انمشآَٛح .29 :
( -)3انغٍُ انراسٚخٛح ف ٙانمشآٌ .16 :
(ُٚ -)4ظش  :انًفظم ف ٙفمّ انذػٕج ئنٗ هللا .62/4 ،
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أوالً  :عمي المفسر أن يدرس القرآن بذىنية إسالمية  ،أي  :ضمن اإلطار اإلسالمي
لمتفكير  ،فيقيم بحوثو دائما عمى أساس أن القرآن كتاب إليي  .أنزل لميداية وبناء اإلنسانية
بأفضل طريقة ممكنة  ،وال يخضع لمعوامل والظروف والمؤثرات التي يخضع ليا النتاج البشري
 ..فإن ىذا ىو األساس الوحيد إلمكان فيم القرآن وتفسيره بطريقة صحيحة .
ثانيا  :وبعد سالمة القاعدة األساسية في فيم القرآن يجب أن يتوفر في المفسر مستوى
رفيع من اإلطالع عمى المغة العربية ونظاميا  ،ألن القرآن جاء وفق ىذا النظام  ،فيحتاج
المفسر إلى عمم النحو  ،والصرف  ،والمعاني والبيان  ،وغيرىا من عموم العربية .
ثالثا  :البد لممفسر أن يحاول إلى أكبر درجة ممكنة االندماج كميا في القرآن  ،ونقصد
باالندماج  :أن يدرس  ،النص ويستوحي معناه دون تقييد مسبق باتجاه معين غير مستوحى
من القرآن نفسو  .كما يصنع أصحاب المذاىب إلخضاع النص لعقيدتيم المذىبية .
رابعا  :البد لممفسر من منيج عام  ،يحدد فيو عن اجتياد عممي طريقتو  ،ووسائل
اإلثبات التي يستعمميا  ،ومدى اعتماده عمى ظيور المفظ وعمى السنة  ،وعمى أخبار اآلحاد ،
وعمى القرائن العقمية  ،ألن في كل واحد من ىذه خالفا ووجيات نظر  ،فال يمكن ممارسة
التفسير دون درسيا درسا دقيقا  ،والخروج بوجية معينة تؤلف المنيج العام لممفسر

()1

.

واذا كانت ىذه الشروط بمجموعيا مف ذىنية إسبلمية تربت عمى مفاىيـ النص كأنو أنزؿ
عمييا  ،واحاطة بعموـ المغة ونظاميا وفقييا وسكونيا وحركتيا  ،واندماج أو ٍ
تماه كمي بالنص ال
بضيؽ المذاىب وانحيازىا  ،ومنيج عاـ تحدد فيو الطريقة لموصوؿ إلى الحقيقة  .إذا كانت ىذه
الشروط بمجموعيا ال تجد ليا مصداقا إال بمف وصفيـ اهلل تعالى بالراسخيف في العمـ  ،فإف
مرجعيتيـ ستكوف ضرورة  ،تقتضييا طبيعة الرسالة  ،وحاجة تضمف استمرارىا في الزماف و "
الزمان عقل المكان "

()2

بتعبير ( العراقي ) الصوفي ؛ لذا فإف حصر الراسخيف في ( أىؿ البيت

) ووقوؼ ذلؾ عندىـ

()3

 ،سيكوف مدعاة لتوقؼ النص  ،وانعداـ صيرورتو  ،وانقطاع وحيو ،

(ُٚ -)1ظش  :تحٕز ف ٙػهٕو انمشآٌ .156 -151 :
( -)2ذعذٚذ انرفكٛش انذ ُٙٚف ٙاإلعالو .151 :
(ُٚ -)3ظش  :يُاْط انًركهً ٍٛف ٙفٓى انُض انمشآَ.36 : ٙ
122

انفظم األٔل ..........................................................................يحًذ انظذس ٔدائشج انرأٔٚم اإلعاليٛح

وجموده عند الغيبة صغرى كانت أو كبرى  .واذا كاف الرسوؿ ( ص وآلو ) الذي ُخمُقُوُ القرآف

وعمي بف أبي طالب ( ع ) واألئمة مف ولده ىـ القرآف الناطؽ  ،فيذا ال يعني أف ليس ثمة قرآنا
بعد  ،كؿ ما ىنالؾ إف ىذا المفيوـ  ،أي القرآف الناطؽ  ،ىو مفيوـ مشكؾ
ناطقا ُ

() 1

بمغة

المنطؽ  ،يتوزع عمى مصاديقو بالتفاوت  ،واال فما ىو اإلماـ الخميني  ،ومحمد باقر الصدر ،
وحسف البنا  ،وسيد قطب  ،ومحمد الصدر ؟
مف ىنا فإف الباحث يؤيد الرأي الذاىب إلى أف الراسخيف في العمـ – باإلضافة ألىؿ البيت
 -ىـ العمماء

()2

 ،ولكف ليس كميـ  ،بؿ أولئؾ الذيف قاؿ عنيـ رسوؿ اهلل ( ص وآلو ) " :

عمماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل "

()3

 .فيو ( ص وآلو ) في ىذا الحديث الشريؼ ال يخبر ،

بؿ يريد مف عمماء أمتو أف يكونوا كأنبياء بني إسرائيؿ  ،أو مف المفروض أف يكونوا كذلؾ  ،إذف
فيي دعوة مف النبي ( ص وآلو ) لعمماء األمة لبلستشياد في سبيؿ ىذا الديف الذي ىو " عند
اهلل اإلسالم "

()4

الحديث عمى ىذا المعنى  ،فإف عمماء مف أمثاؿ ذلؾ
 .واال  ،إذا لـ َن ْح ِم ِؿ
َ

العصممي الذي ال يق أر وال يكتب َ ،سُيقَ َّد ُسوف بوصفيـ أنبياء كأنبياء بني إسرائيؿ  .واف كانوا ،

في حقيقتيـ  ،أصناماً تعبد مف دوف اهلل .

أما اآلخر العمماني  ،فيرى أف النص  ،واف كاف سببا في والدة تمؾ الحضارة  ،إال أنو  ،في
الوقت عينو  ،كاف السبب في تأخر تمؾ الحضارة وتخمفيا وتحوليا إلى أطبلؿ خربة  ،تنعـ فييا
العناكب  ،وتنعؽ فييا الغرباف  ،ألف عقوؿ أبناءىا كانت مشغولة بذلؾ النص الغيبي األسطوري
()5

 ،مف دوف أف تتجاوزه إلى الحياة  ،تنظر فييا  ،فتقترح صيغة لتطويرىا  ،بعيدا عف قيود

النص وحدوده التي عفا عمييا الزمف  ،وأكميا التاريخ  ،ولفظتيا الجغرافية  ،وبتعبير صفاء خمؼ
( -)1ذُمغى انًفاْٛى انكهٛح ئنٗ لغً : ٍٛانكه ٙانًرٕاطئ  ْٕٔ :انًفٕٓو انز٘ ذرغأٖ أفشادِ يٍ حٛس اَطثالّ
ػهٓٛا  ،يصم ( اإلَغاٌ )  ،فاَّ ُٚطثك ػهٗ أفشادِ ٔظضئٛاذّ ( صٚذ ٔػًشٔ ٔتكش ) تانرغأ٘  ،ئر أَٓى ف ٙاإلَغاَٛح
عٕاء ٔ ،كزنك يفٕٓو انحٕٛاٌ ٔ ...انكه ٙانًشكك  ْٕٔ :انًفٕٓو انز٘ ذرفأخ أفشادِ يٍ حٛس اَطثالّ ػهٓٛا ،
يصم ( انثٛاع )  ،فاَّ ػُذيا ُٚطثك ػهٗ ظضئٛاذّ يصم ( انصهط  ،انمطٍ  ،انمشطاط ) َعذ أَّ ٚرفأخ تاالَطثاق
ػهٓٛا فثٛاع تؼضٓا أشذ يٍ اٜخش ٔ ،كزنك يفٕٓو انؼذد ُٚ .ظش  :دسٔط ف ٙػهى انًُطك .33 :
(ُٚ -)2ظش  :ذأٔٚم انمشآٌ  ،انُظشٚح ٔانًؼطٛاخ .166 -151 :
( -)3يُٛح انًشٚذ .65 :
( -)4آل ػًشاٌ .19 :
(ُٚ -)5ظش  :ذاسٚخٛح انفكش انؼشت ٙاإلعالي231 : ٙ
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فإف " الدين الوحيد الذي لم يتخمص بعد من عقده  ،ويرفض أن يكون تراثا روحيا ىو اإلسالم
 ،والذي يشكل مصدر قمق كبير في إعادة تنظيم المجتمع  ،وحجر عثرة حقيقية أمام التحديث
 ،بسبب االلتزام الشديد بالنص وعدم الخروج عميو "

()1

.

ىذه ىي لغة اآلخر العمماني وطريقتو في فيـ األمور  ،لذا فيو سيرفض أي أطروحة تريد
أف تعيد االعتبار لذلؾ النص واف بالطرؽ الديمقراطية  ،الديمقراطية بوصفيا آلية إجرائية ال
تنحاز ألحد  ،ألنيا تضمف حرية االختيار مف جية  ،ورغبة األكثرية في تحكيـ النص القرآني
مف جية أخرى  ،ألف الشريعة  ،مف وجية العمماني  ،تتعارض والديمقراطية  ،فيي  ،أي
الديمقراطية  ،نظاـ عمماني متكامؿ  ،وعندما تتقبؿ جزء منو فعميؾ أف تتقبمو كمو  ،لئبل تكوف مف
أولئؾ الذيف يؤمنوف ببعض ويكفروف ببعض  ،إذف فجرعة الديمقراطية يجب أن تؤخذ كاممة

()2

 ،ليذا فميس غريبا أف نجد ديمقراطيا مرموقا كعادؿ ظاىر  ،يؤمف بربطة عنقو حد االختناؽ ،
نجده يعنوف إحدى مقاالتو بػ " أنا ديمقراطي إذن أنا عمماني "

()3

!

وبالعودة إلى جعفر بف أبي طالب  ،وىو يروي لنا ما حدث عمى األرض فعبل  ،عندما
اختار اإلسبلميوف الشريعة  " :فعدا عمينا قومنا  ،فعذبونا وفتنونا عن ديننا  ،ليردونا إلى عبادة
األوثان  ..فمما قيرونا وظممونا وضيقوا عمينا  ،وحالوا بيننا وبين ديننا  ،خرجنا إلى بالدك ،
واخترناك عمى من سواك  ،ورجونا أن ال نظمم عندك أييا الممك  ..فقال النجاشي  :ىل معك
مما جاء بو من عند اهلل ؟ قال جعفر  :نعم  .قال النجاشي  :فاق أر عمي  .فق أر جعفر " :
كييعص ذكر رحمت ربك عبده زكريا  " ..فبكى النجاشي حتى اخضمت لحيتو  ،ثم قال  :إن
ىذا  ،والذي جاء بو عيسى  ،ليخرج من مشكاة واحدة "

()4

.

( -)1خشاب انؼمم انذ .. ُٙٚػثادج انؼذو  ،طفاء خهف  ،يعهح َصش  ،انؼذد  ، 3-2انغُح انصاَٛح  ،2311-ص .16
(ُٚ -)2ظش  :ف ٙشمافح انذًٚمشاطٛح .23 -15 :
( -)3انحذاشح ٔانحذاشح انؼشتٛح .55 :
(ُٚ -)4ظش  :انغٛشج انُثٕٚح .212 :
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تنزيل النص وتأويله
مر النص القرآني بمرحمتيف  :مرحمة التنزيؿ  ،التي استمرت ثبلثاً وعشريف سنة ،
لقد َّ
ومرحمة التأويؿ  ،وتبدأ مباشرة بعد انتياء التنزيؿ  ،والى ما شاء اهلل  .فالطريؽ إذف مزدوجة  ،ليا
شعبة لمنزوؿ وأخرى لمصعود  ،أما التنزيؿ فيو ما أمبله جبريؿ عمى النبي مف آيات  ،وأما "
التأويل فيو حركة نؤول بيا  ،أي نعود إلى الحقيقة األولى التي كانت ينبوعا ليا فمو بمغنا
بالتأويل تمك الحقيقة األولى فقد بمغنا الجوىر األ زلي وعرفنا اهلل سبحانو "

(. )1

عمى أف طريؽ العود ىذا إذا كاف يؤدي إلى السماء عند الصالحيف مف عباد اهلل  ،فإنو
سيأخذ الطريؽ المعاكس عند أىؿ الزيغ واالنحراؼ حيث الركوف إلى األرض والتشبث بخيوطيا
الواىية  .والبلفت لمنظر أف الذيف قوتموا عمى التنزيؿ  ،ىـ عينيـ الذيف قوتموا عمى التأويؿ  .واذا
كانوا قد خسروا المعركة األولى  ،فميس بالضرورة أف يخسروىا ثانية  ،خاصة أنيـ لـ يكونوا
أغبياء  ،كابف نوح الذي اختار الجبؿ ليعتصـ بو مف أمر اهلل  ،فأخذه الطوفاف  ،بؿ اختاروا
ركوب السفينة  ،وألف القضية ىذه المرة ال تتعمؽ بما ىو نازؿ مف السماء ويراه المسمموف عمى
وجو نبييـ  ،قدر تعمقيا بما اكتمؿ نزولو  ،وامكاف حرفو عف أسباب نزولو التي تجتمع في قولو
تعالى  " :كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظممات إلى النور " ( . )2ولكف  ،ىؿ يعني ذلؾ
أف القرآف في مرحمة التنزيؿ لـ يكف بحاجة إلى تأويؿ ؟
نعـ  ،ىو يعني ذلؾ  ،ألنو مع وجود الرسوؿ ( ص وآلو ) الذي " ما ينطق عن اليوى ،
إن ىو إال وحي يوحى "

()3

ال نحتاج لمف يتأوؿ لنا ديننا وقرآننا  ،ألنو – ص وآلو  -كاف يتمقى

الحقائؽ مباشرة مف خالؽ ذلؾ الكتاب ومنزؿ الوحي  .وقد ضرب محمد باقر الصدر مثبل عف
حيرة المسمميف بعد وفاة الرسوؿ ( ص وآلو )  ،عندما مات أحدىـ  ،فمـ يعرفوا ماذا يفعموف ؟ أي
أف المسمميف لـ يكونوا عمى عمـ بكيفية تغسيؿ الميت
وكفاية بو  ،فإذا حضر الماء بطؿ التيمـ .
( -)1ذعذٚذ انفكش انؼشت113 : ٙ
( -)2ئتشاْٛى .1 :
( -)3انُعى .4 -3 :
(ُٚ -) 4ظش  :أْم انثٛد ذُٕع أدٔاس ٔٔحذج ْذف .136 ،96 :
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لذا فقد كانت أقوالو ( ص وآلو ) وأفعالو وتقريراتو حاشية لمنص أو شرحا لو وتفسي اًر .
ولكف ىذه الحاشية تـ التبلعب بيا والكذب عمييا  ،حتى قاؿ ( ص وآلو )  " :تكثر لكم
األحاديث بعدي  ،فإذا روي لكم فاعرضوه عمى كتاب اهلل "

() 1

 ،ليذا كانت معركة أمير

المؤمنيف ( ع ) مع القاسطيف والمارقيف والناكثيف  ،إف ىي إال معركة التأويؿ بامتياز  .فما ىو
حاؿ الكتاب  ،وما الذي سيؤوؿ إليو  ،عندما يقع بيد مف ىـ أمثاؿ معاوية وعمرو بف العاص
والمغيرة بف شعبة وعبد اهلل بف الزبير ومرواف بف الحكـ  ،بالتأكيد فإف المعركة ستكوف حامية
الوطيس  .والباحث ليس بصدد كتابة تاريخية لذلؾ الوطيس  ،بقدر ما ىي قراءة تأويمية  -واف
َّف الرشد مف الغي  -لؤلقواؿ واألفعاؿ المصاحبة لو .
تََبي َ
لقد عمؿ كؿ فريؽ مف ىذيف  -أي الراسخوف في العمـ مف جية  ،والذيف في قموبيـ زيغ
مف جية أخرى  -عمى صياغة نظريتو في قراءة النص  ،واف كانت ىذه الصياغة ضمنية وفي
مراحميا األولية التي تمثؿ األساس التطبيقي لما ىو آت  .تنطمؽ النظرية األولى مف مقاصد
الشريعة ودائرتيا التأويمية  ،وتبني مقوالتيا عمى ما جاء بو الوحي  .أما الثانية  ،فتنطمؽ مف
مقاصدىا ىي  ،وترسـ دائرتيا وفقا لتمؾ المقاصد  ،وتبني مقوالتيا بناء عمى تجربتيا الشخصية
التي ال تديف بيا إال آلليتيا المزيفة .
وليس بالضرورة أف تكوف ىذه النظرية أو تمؾ مكتوبة  .واذا كاف األمر كذلؾ  ،فالباحث
يستطيع أف يستنبط أصوؿ تمؾ النظرية مف الممارسة  ،ألف الممارسة ال تفصح عف النظرية
فحسب  ،بؿ عف مصداقية تمؾ النظرية التي ال تريد أف تَُنظ َر لنفسيا  ،فيي ال تحب الثرثرة

والتفكير الزائد غير المنتج  ،لذا فيي تنتقؿ مباشرة إلى الممارسة  ،وتترؾ لآلخريف أف يدوخوا في
صياغة نظريتيا  .مثاؿ ذلؾ الخبلؼ الذي جرى بيف أبي ذر مف جية وعثماف ومعاوية مف جية

أخرى  ،فقد كاف " عثمان ومعو معاوية يريان أن المال مال اهلل  ،وىما خميفة اهلل  ،ولمخميفة
أن يتصرف فيو كيف يشاء  ،إال أن أبا ذر كان يرى أن المال مال المسممين  ،وليس لمخميفة
أن يتصرف فيو كما يشاء  ،بل كما يشاء المسممون " (..)2

( -)1تحاس األَٕاس .225/2 :
(ُٚ -)2ظش  :انٔ ًٍٛٛانٛغاس ف ٙاإلعالو .61-66 :
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وكذلؾ ىو الخبلؼ الذي جرى حوؿ قوؿ الرسوؿ (ص وآلو) لعمار  " :ياعمار تقتمك الفئة
الباغية "

() 1

أولَوُ معاوية بقياس أرسطي صوري سيؤدي حتماً إلى النتيجة  ،عندما
 ،فقد ت َّ

استنكر " أىل الشام قتل عمار عمى يدىم  .فقال ليم معاوية " أنحن قتمناه ؟ إنما قتمو الذين
جاؤوا بو "

()2

 ،وبما أف الذي جاء بعمار ىو عمي  .إذف فعمي ىو الذي قتؿ عمار  ،وألف عمى

ىو الذي قتؿ عمار  ،فيو الذي يمثؿ الفئة الباغية  .وىو قياس معقد مكوف مف مقدمات عدة
ونتيجة قد تقنع أصحاب المنطؽ الصوري والشكبلني  ،الذيف ينظروف إلى شكؿ القياس أو النص
 ،وال تيميـ مضامينو مف حيث الصدؽ والكذب ..
ي مف أف خاؿ المؤمنيف معاوية كاف " يمبس الحرير ويشرب في آنية
ومف ذلؾ ما ُرِو َ

الذىب والفضة حتى أنكر عميو ذلك أبو الدرداء  ،فقال لو  :إني سمعت رسول اهلل يقول  :إن
الشارب فييا لتجرجر في جوفو نار جينم  .فقال معاوية  :أما أنا فال أرى بذلك بأسا " ( . )3ما

يعني إف طريقة معاوية – والباحث يتحدث عف الخط  ،الذي يؤمف بيذا المنطؽ  ،ال عف
الشخص  -تتمخص في :
أوال  :إنو يق أر النص بالعكس  ،وىي عيف القراءة التفكيكية  ،التي تق أر النص قراءة مزدوجة
 ،قراءة أولى إلثبات معانيو الصريحة  ،ثـ قراءة ثانية تسعى إلى تقويض ما توصمت إليو مف
نتائج باالعتماد عمى ما ينطوي عميو النص مف معاف تتناقض مع ما يصرح بو (.)4
ثانيا  :إنو يعمي مف شأف القارئ عمى حساب النص والمؤلؼ  ،وال يأخذ قصد المؤلؼ بعيف
االعتبار  ،ويرى أف مف حقو تجاوز ذلؾ القصد  ،واف كاف النص ال ي ِ
سعؼ بيذا المعنى .
ُ
والقراءة بعدئذ اختبلؼ عف النص  ،مف وجية النظر ىذه  ،ال ٍ
تماه معو (.)5

(ٔ -) 1ػاظ انغالط.165 : ٍٛ
( -)2انًظذس انغاتك 165 :
( -)3ػهٔ ٙػظشِ .33 :
(ُٚ -)4ظش  :دنٛم انُالذ األدت131 : ٙ
(ُٚ -)5ظش َ :مذ انحمٛمح .11 :
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ثالثا  :ال وجود لداللة قطعية في قاموس ىذا الخط  ،فكؿ شيء قابؿ لبلحتماؿ  ،ليذا ىـ
يؤمنوف بفمسفة  :إنؾ ال تستطيع أف تعبر النير مرتيف ،والنص  ،بناء عمى ذلؾ  ،ال ينص عمى
نفسو  ،بؿ ينص عمى غيره  ،بؿ ال ينص عمى شيء

()1

.

رابعا  :إف الطريقة التي يتعامؿ بيا ىذا الخط مع النص المقدس  ،ىي عيف الطريقة التي
يتعامؿ بيا مع النص البشري  ،بؿ ىو ( يحترـ )النص البشري أكثر  ،ألسباب  ،قد تتمخص في
أف النص المقدس فكرة أسطورية مجردة مطمقة ال واقع ليا في الحياة ،أما النص البشري ففكرة
واقعية نسبية تاريخية تبدأ إلى اإلنساف وتعود إليو

()2

!

أما الخط الثاني فيق أر النص بطريقة طبيعية  ،واف كانت إبداعية  ،وال يعكس القراءة  ،واف
فعؿ  ،فممكشؼ عف غنى النص وثرائو  ،ال إثباتا لتناقضاتو وال معناه  ..وىو يأخذ قصد المؤلؼ
بعيف االعتبار  ،بؿ االعتبار كمو لممؤلؼ  ،واف كاف لمقارئ الدور الكبير أيضاً  ،ولكنو ال يعمي
مف شأنو عمى حساب النص والمؤلؼ  ..وداللة النص عند ىذا الخط  ،أما قطعية وأما احتمالية
غطاء لما ىو كائف أو ما يمكف أف يكوف ..
 ،واحتمالو مدعوـ بدائرة تأويمية محكمة  ،توفر لو
ً
وىو يفرؽ بيف النص المقدس والنص البشري  ،ويعطي ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل  ،لذا فإف

طريقتو في قراءة النص البشري  ،لف تكوف ىي  ،في قراءة النص المقدس ٍ ،
فمكؿ خصوصيتو
وأجواؤه وعوالمو ومشكبلتو  ،وىو سيستوعب االثنيف  ،ويبني نظرياتو ويصوغيا عمى ذلؾ
األساس العقبلني الذي ال يخمط بيف األشياء  ،ألنو يدرؾ بعقمو ووجدانو وعينيو ذلؾ االختبلؼ ،
الذي ال يشير إال إلى الواحد  ،الذي ال ثاني لو  ،ويدؿ عميو

()3

.

مف ىنا فإف نظريات القراءة المعاصرة لـ ِ
تأت مف فراغ  ،بؿ ىي نظريات موغمة في
الممارسة  ،كؿ ما ىنالؾ أف اآلباء لـ يصوغوا ممارساتيـ نظريات  ،ألف النظرية تحتاج إلى
وقت مسبوؽ بممارسة تحدث عمى األرض  ،وألنيـ يدركوف حجـ الخطأ الذي سيقعوف فيو  ،وىـ
بيف ظيراني أمة تؤمف بكتاب اهلل وسنة المعصوميف وضرورة تحكيميما مف دوف تأويؿ  ،ألف
قضية التحكيـ ىذه قضية قطعية وليست احتمالية  " ،فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما
(ُٚ -)1ظش  :ذأٔٚالخ ٔذفكٛكاخ .162 :
(ُٚ -)2ظش َ :مذ انخطاب انذ ، 236 : ُٙٚذعذٚذ انفكش انؼشت.61 : ٙ
(ُٚ -)3ظش  :انهغاَٛاخ ٔانذالنح  ،سٔغ انحذاشح  ،ف ٙانُمذ اإلعالي ٙانًؼاطش  ،انُمذ األدت ٙأطٕنّ ٔيُاْعّ.
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شجر بينيم ثم ال يجدوا في أنفسيم حرجا مما قضيت ويسمموا تسميما "

()1

 ،ولكف النظرية

المعاصرة تجاوزت الحدود التي التزـ بيا اآلباء  ،ال حباً بااللتزاـ بؿ تغطية لبلنحراؼ  ،فأظيرت
ما أخفوه  ،أو لـ ينضج بعد في أذىانيـ عمى مستوى التنظير  .وىي نتيجة طبيعية لتكرار
الممارسة وشيوعيا  ،فالممارسة عندما تتكرر عمى مر الزماف وتشيع وتصبح ىي القاعدة  ،وليس
االستثناء  ،فإنيا تَُنظ ُر لنفسيا  ،وال تكتفي بذلؾ  ،بؿ تفرض تمؾ النظرية  ،وتعد مخالفتيا ضربا
مف الدوكمائية والتخمؼ والرجعية .

وقد اختصر لنا القرآف الكريـ ذلؾ الصراع عندما قاؿ " ىو الذي أنزل عميك الكتاب  ،فيو
آيات محكمات ىن أم الكتاب وأخر متشابيات فأما الذين في قموبيم زيغ فيتبعون ما تشابو
منو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويمو وما يعمم تأويمو إال اهلل والراسخون في العمم يقولون آمنا بو
كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو األلباب "

()2

.

إذف ىناؾ قصد لممؤلؼ  ،وقصد لمقارئ  ،ولكف  ،مف وجية نظر إسبلمية  ،ليس
بالضرورة أف يكوف قصد القارئ دائما مشبوىا  ،الف القارئ قد يكوف مف الراسخيف في العمـ ،
وقد يكوف مف الذيف في قموبيـ زيغ  .وقد يكوف ذلؾ الثالث المحايد ذو الموف الرمادي الذي ال
ينتمي إلى االثنيف  ،وال يتوسطيما  ،وقد قاؿ أمير المؤمنيف ( ع )  " :اليمين والشمال مضمة ،
والطريق الوسطى ىي الجادة عمييا باقي الكتاب وآثار النبوة "

()3

 .والقراءة عادة تتراوح بيف

ىؤالء  .والف اآلية تحصر عمـ التأويؿ بالطريؽ الوسطى  :اهلل والراسخيف  ،فالرجوع يجب أف
يكوف ليـ  .وال يريد الباحث أف يدخؿ في جداؿ بيزنطي مع أحد حوؿ كوف الواو  ،التي توسطت
بيف اهلل والراسخيف  ،عاطفة أو استئنافية

()4

 ،ألنو مع العطؼ  ،لسبب بسيط جداً  ،ىو أف الذي

وىدى ورحمةً ونو اًر ومصباحاً ؛ ال يمكف أف يقصر التأويؿ عمى
أنزؿ الكتاب تبيانا لكؿ شيء
ً

ذاتو المقدسة  ،ويترؾ البشر إليمانيـ الذي ال عقؿ لو .

( -)1انُغاء 65 :
( -)2آل ػًشاٌ .6 :
(َٓ -)3ط انثالغح .46 :
(ُٚ -)4ظش  :انرأٔٚم ف ٙيخرهف انًزاْة ٔاٜساء .32 -23 :
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القضية قرآنيا ليست قضية منيج  ،فالمفسر يستطيع أف يختار المنيج الذي يشاء  ،فيمكف
أف يفسر القراف لغوياً أو روائياً أو ببلغياً أو عرفانياً  ..يمكف أف يختار المنيج الذي تشاء ،
ولكف الميـ ىو الوصوؿ إلى " قصد المؤلؼ " والقضية سيمة إذا كنت تستطيع أف تساؿ المؤلؼ
عف قصده  ،وتبدأ الصعوبة عندما يكوف ىناؾ فاصؿ زمني بيف المؤلؼ والقارئ  ،أو فاصؿ
مكاني  ،وتزداد الصعوبة عندما يكوف ( المؤلؼ ) غيباً  ،أو وحياً  ،ألف القضية حينئذ بحاجة
إلى إيماف بالنص وتوحد معو أوال  ،ومعرفة بالمقاصد الكمية ثانيا  ،ثـ االنطبلؽ إلى فيـ النص ،
سواء أكاف ذلؾ الفيـ لغايات جزيئية أـ موضوعية توحيدية .
وادعاء إصابة القصد ىنا ستأخذ بعدا مقدسا  ،وأي رأي آخر  ،يمكف أف يفسر عمى انو
تقميؿ مف شأف تمؾ اإلصابة ( المقدسة ) ! ىذه المشكمة ستحؿ عندما نق أر قولو ( ص وآلو ) " :
ما أنزل اهلل آية إال وليا ظير وبطن  ،ولكل حرف حد  ،ولكل حد مطمع "

()1

 ،والحديث

بصورتو الظاىرة يتحدث عف حد ومطمع  ،إي حدود وامكانات  ،وعمى ىذا فالقرآف ظاىر وباطف
 ،إال إنيما  ،حسب السيد الطباطبائي " واقعان في الطول ال في العرض  ،فان مراد الظاىر ال
تنفي إرادة الباطن وارادة الباطن ال تزاحم إرادة الظاىر"

()2

.

ومع ذلؾ  ،فاف القارئ اإلسبلمي  ،أي المجتيد  ،يصنؼ رأيو في دائرة الظف  ،ال اليقيف ،
الف اليقيف يعني أف قصد ( المؤلؼ ) ىو ىذا (  ) ...وما تبقى زائغ ومنحرؼ وخطأ  .أما الظف
فيعني أف قصد المؤلؼ ىو ىذا (  ) ...مع احتماؿ أف يكوف لو قصد ٍ
ثاف وثالث  .إذف الجزـ قد
يعني التقوؿ عمى اهلل  ،الف كبلمو ( سبحانو ) مفتوح عمى احتماالت عدة  ،واالحتماؿ ىنا ال
يعني إلغاء االحتماؿ اآلخر  ،بؿ ىو وجو مف وجوه القصد الكمي الذي سيكتمؿ بمرور الزمف ،
إلى أف يرث اهلل األرض وما عمييا .

( -)1تحاس األَٕاس .13 ، 19 :
( -)2انمشآٌ ف ٙاإلعالو .32 -31 :
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االحتمال واألطروحة
وما داـ األمر كذلؾ  ،فقد وجد محمد الصدر أف أفضؿ وسيمة لمتعامؿ مع النص القرآني
ىو أسموب األطروحات  ،فإذا كاف المفسروف الذيف سبقوا الصدر يقدموف أطروحة واحدة  ،أو
أطروحتيف أو ثبلثة عمى أكثر التقادير

()1

 ،فإف الصدر سيستعير منيـ أطروحتيـ  ،ويضيؼ ليا

أطروحات أخرى  .والفرؽ أف القضية تحولت عند الصدر إلى منيج  ،في حيف أنيا عند اآلخريف
تتعمؽ بآيات وال تتعمؽ بأخرى  ،لقد أخذ الصدر الروايات التي تتحدث عف النص القرآني بوصفو
حماال ذا وجوه عمى محمؿ الجد  ،وىذا ال يعني أف اآلخريف أخذوا تمؾ الروايات عمى محمؿ
ّ

اليزؿ  ،بقدر ما يعني أف الصدر تعامؿ مع تمؾ الروايات حرفيا  ،فإذا كاف القرآف حماالً ذا وجوه
 ،فمماذا يكتفي المفسروف بوجو واحد أو وجييف ؟ لماذا ال يفكروف بإمكانات النص التي تتجاوز
ذلؾ ؟ لماذا تسيطر الحدود عمى أذىانيـ ؟ وىؿ ثمة حدود لكممات اهلل ؟ نعـ المغة محدودة ،

ولكف كممات اهلل غير محدودة " قل لو كان البحر مداداً لكممات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد
كممات ربي ولو جئنا بمثمو مددا "

()2

.

ولكف  ،ماذا يعني الصدر باألطروحة ؟
البت فيو من
يقوؿ الصدر  " :عرفتيا أوال  :بأنيا فكرة محتممة  ،تعرض عادة فيما يتعذر ّ
المطالب  ،ويحاول صاحبيا أن يجمع حوليا اكبر مقدار ممكن من القرائن والدالئل عمى
صحتيا ،لكي يرجح بالتدريج عمى انو الجواب الصحيح  .ولكن ال ينبغي أن ندعي أن كل
المحتمالت بالتالي تصمح أن تكون أطروحة بيذا المعنى  ،بل ما يصمح ليا ىو ما يمكن لمفرد
تكثير القرائن عمى صحتو وتجميع الدالئل عمى رجحانو  ،واال لم تكن أطروحة  ،بل احتماال
ومن الواضح جدا إنو ليس كل المحتمالت عمى ىذا المستوى "

()3

.

" إال أنني عرفتيا ثانيا  :بأنيا االحتمال المسقط لالستدالل المضاد  .من باب القاعدة
القائمة ":إذا دخل االحتمال بطل االستدالل  .من حيث أن االستدالل ال بد وأن يكون قائما عمى

(ُٚ -)1ظش يصال  :ذفغٛش انكاشف  ،ذفغٛش انًٛضاٌ  ،ذفغٛش األيصم  ،انرثٛاٌ ف ٙذفغٛش انمشآٌ .
( -)2انكٓف .139 :
( -)3يُح انًُاٌ 12 :
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الجزم ومنتجا لميقين بالنتيجة  .إذن فأي فكرة طعنت في ذلك واستطاعت إزالة اليقين بو ،
كافية في الجواب عمى السؤال واسقاط االستدالل "

()1

.

واذا كانت المقارنة تعني نقاط تشابو واختبلؼ  ،فاف المشترؾ بيف التعريفيف أف ىناؾ سؤاال
ينبغي اإلجابة عميو  ،والمختمؼ إف الجواب في التعريؼ األوؿ مدعوـ باألدلة والقرائف  ،أما في
التعريؼ الثاني فاف الجواب غير مدعوـ بأدلة وقرائف  .وبالنتيجة  ،فاف التعريؼ األوؿ ىو الذي
يستحؽ – حسب الصدر  -أف يكوف أطروحة  .أما التعريؼ الثاني فيو مجرد احتماؿ  ،وليس
أطروحة  .والصدر تراوح بيف ىذيف  ،بمعنى أنو يسأؿ السؤاؿ  ،ويجيب عنو بمجموعة مف
االحتماالت وأحيانا بمجموعة مف األطروحات .
وقد ذىب الباحث عمي جاسب الخزاعي إلى أف " األطروحة تعتمد عمى ركنين أساسيين
ىما  :االحتمال والقرائن

()2

 ،وىو مبدئيا صحيح  ،ولكنو أضاؼ " وىما كالعمة والمعمول ،

فالقرينة عمة واالحتمال معموليا "

() 3

 ،وىذا يعني أف القرينة تسبؽ االحتماؿ كونيا عمة ،

والحاؿ أف االحتماؿ ىو الذي يستدعي القرينة أو يبحث عنيا إذا شاء أف يكوف أطروحة  ،ما
يعني أنو سابؽ عمى القرينة  ،والقرينة الحؽ  ،والبلحؽ ال يكوف عمة  .نعـ  ،ىي عمة في قبوؿ
االحتماؿ  ،ال عمة في وجوده  ،إف لـ نقؿ أف العكس ىو الصحيح .
وقد َّ
عد الصدر التعريؼ الثاني أدؽ مف التعريؼ األوؿ بقولو  " :وقد سبق في عدد من
أبحاثي أن عرفتيا بتعريفين منفصمين كالىما صادق  ،إال أن الثاني أدق من األول " ( ، )4واف
كاف األوؿ " أشد إسقاطا لالستدالل بطبيعة الحال  ،ذلك أنو مدعوم بالقرائن والدالئل واإل ثباتات
"

()5

 .والحاؿ أف التعريؼ األوؿ ىو األدؽ  ،الميـ إال إذا كاف الصدر يريد مف الدقة  ،أف

االحتماؿ  ،مجرد االحتماؿ  ،ىو ٍ
كاؼ إلسقاط االستدالؿ مف دوف الحاجة إلى القرائف  .ولكف
ماذا يعني الصدر باالستدالؿ ىنا ؟
( -)1يُح انًُاٌ .12 :
( -)2لشاءج انُض انمشآَ ٙػُذ انغٛذ انشٓٛذ يحًذ انظذس 33 :
( -)3انًظذس انغاتك 33 :
( -)4يُح انًُاٌ 13 :
( -)5انًظذس انغاتك .13 :
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لقد استخدـ الصدر االستدالؿ  ،ىنا  ،بمعنى السؤاؿ  ،ومف حقو ذلؾ طالما القضية قضية
اصطبلح تتعمؽ بالمؤلؼ  ،وطريقتو في إبداع مصطمحاتو  .لذا ىو عندما يقوؿ  " :إذا دخؿ
االحتماؿ بطؿ االستدالؿ " يعني بطؿ السؤاؿ  ،بوصفو إشكاال ضد القرآف  ،مف وجية نظر
الصدر  ،قاؿ الصدر  " :فيما يخص كتابنا ىذا  ،فإن كل سؤال سيكون بمنزلة االستدالل ضد
القرآن الكريم  ،من حيث فتح فجوة في مضمونو أو االعتراض عمى أسموبو  ،وحاشاه  .ومن
ثم تكون األطروحات كافية إلسقاط ذلك االستدالل واماتة ذلك التفكير "

()1

 .إذف فاالستدالؿ

ىو السؤاؿ  ،وليس تقديـ الدليؿ عمى قراءة ما  ،واألطروحة ستكوف وسيمة مف وسائؿ اإلجابة
عمى ذلؾ السؤاؿ  ،واسقاطو ألنيا مصحوبة بالدليؿ  ،بؿ إف االحتماؿ غير المصحوب ألدلة
سيكوف كافيا إلسقاط السؤاؿ مف وجية نظر الصدر .
في حيف إف المقصود باالستدالؿ  ،في ىذه المقولة المنطقية ( القمعية )  ،قد ال يكوف
السؤاؿ  ،بؿ ىو الدليؿ المصاحب لجواب ما  ،أي أف ثمة مشكمة ما  ،قد يعبر عنيا بسؤاؿ ما ،
تحتاج إلى حؿ أو جواب  ،فَتُقَ َّدـ مجموعة مف الحموؿ أو األجوبة مع أدلتيا وبراىينيا  .فإذا
كانت ىذه الحموؿ متناقضة  ،وعمى مستوى واحد  ،فكؿ منيا يصمح ألف يكوف احتماال مسقطا
لبلستدالؿ المضاد  ،بوصفو جوابا مصحوبا بأدلة وقرائف  ،ال بوصفو سؤاالً  ،ألف السؤاؿ ،
وخاصة السؤاؿ القرآني  ،ال يستطيع أحد أف يسقطو  ،ألنو سيبقى مفتوحا الستقباؿ إجابات
جديدة  ،وليس ثمة جواب نيائي .
فعندما نتساءؿ  ،مثبل  :ما معنى قولو تعالى  " :ما فرطنا في الكتاب من شيء "

()2

؟

ويجيب الصدر بأطروحة ما  ،فإف جواب الصدر  ،أو غير الصدر  ،ال يسقط السؤاؿ  ،بؿ يبقى
السؤاؿ موضوعا لمحموالت عدة  ،ىذا إذا كاف الجواب يقينيا مف وجية نظر المجيب  ،فكيؼ إذا
كاف أطروحة مف أطروحات عدة  ،بؿ كيؼ إذا كاف احتماالً  ،ال دليؿ عميو  .بؿ إف ىذا
السؤاؿ  ،بالتحديد  ،ىو سؤاؿ محوري في المنظومة القرآنية  ،إذ ما معنى عدـ التفريط ىذا ؟
وىؿ أجاب الكتاب عمى كؿ أسئمة الحياة ؟ وىؿ يعني ذلؾ أف القرآف الكريـ كتاب أحياء وفيزياء
وكيمياء ورياضيات وفمؾ وجغرافيا وعمـ نفس  ..أو ىو كتاب ىداية وتغيير فحسب  ،ومف
( -)1يُح انًُاٌ 13 :
( -)2األَؼاو .31 :
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الممكف أف يستعيف بتمؾ العموـ لبياف قضية ما

() 1

 ،أو إلثبات ما يعجز عنو البشر ؟ عمى

فرض أف المقصود بالكتاب ىنا ىو القرآف  ،فمعؿ المقصود بو شيء آخر غير القرآف

()2

 ،وىؿ

بمقدور القرآف ذلؾ ؟ أي اإلجابة عمى أسئمة الحياة كميا  ،وما معنى ذلؾ ؟ وكيؼ ؟ ولماذا ؟
وما الطريقة ؟ وقبؿ ذلؾ ما ىي أسئمة الحياة ؟ واذا كنا نعتقد بقدرة الكتاب عمى ذلؾ سواء
بطريقة مباشرة  ،أو غير مباشرة عف طريؽ االجتياد واالستنباط والتفكر والتدبر  ،فيؿ يعني ذلؾ
أف القرآف يطرح نفسو بديبل عف قدرة اإلنساف الخبلقة  ،أـ ىو طاقة روحية موجية لئلنساف ،
مفجرة طاقاتو  ،محركة لو في المسار الصحيح ؟
مف جية أخرى  ،فإف قضية " إذا دخؿ االحتماؿ بطؿ االستدالؿ " ىذه تُ َع ُّد
مصاد َرةً
َ

()3

.

لـ يتوقؼ الصدر عندىا  ،بؿ لـ يناقشيا  ،عمى خبلؼ عادتو في التوقؼ والمناقشة والمساءلة
واعادة النظر  ،وأف كانت في العقؿ المنطقي بدييية وغير قابمة لمنقاش  .وكاف المفروض ماداـ
الحديث عف االحتماؿ أف ال يسقط شيئا  .الميـ إال عندما يصؿ بذلؾ االحتماؿ إلى درجة اليقيف
 ،أو قريب منو  ،فكيؼ وىو احتماؿ  ،مجرد احتماؿ  .نعـ  ،إذا تنزلنا  ،فقد يكوف سقوط
االستدالؿ بدخوؿ االحتماؿ صحيحا  ،ولكف بشرط أف يكوف ذلؾ االحتماؿ بمستوى األطروحة
أي مدعوما بأدلة وقرائف وبراىيف عمى مستوى ٍ
عاؿ مف اإلقناع  ،أما أنو مجرد احتماؿ خاؿ مف
األدلة والقرائف  ،فيو ال يستطيع أف يسقط شيئاً .
ثـ إف االحتماؿ الذي وصؿ إلى مستوى األطروحة  ،ىؿ بالضرورة أف ي ِ
سقط االستدالؿ ؟
ُ

ال يرى الباحث ضرورة في ذلؾ  ،وخاصة إف ( االستدالؿ ) قد يتطمب أكثر مف إجابة  ،ما
يعني أف األطروحة ستكوف قراءة محتممة تضاؼ إلى غيرىا مف القراءات  ،وستكوف في عرضيا
 ،أي أنيا ال تمغييا  ،بقدر ما تعمؿ عمى أغناء القراءة واثراء المعنى  ،بؿ إف األطروحة أحيانا
مع أدلتيا وقرائنيا ال تستطيع أف ترقى لبقية األطروحات السابقة عمييا  ،فضبل عف أف تسقطيا ،
أو تنيض بنفسيا عمى األقؿ  .بتعبير أوضح  ،ىؿ يمكف أف نحتمؿ أنو إذا دخؿ االحتماؿ لـ
يسقط االستدالؿ ؟ أو ليس بالضرورة أف يسقط ؟

(ُٚ -) 1ظش  :انًذسعح انمشآَٛح .41 :
(ُٚ -) 2ظش  :ذفغٛش انكشاف .326 :
(ُٚ -) 3ظش  :األعظ انًُطمٛح نالعرمشاء .421 -423 :
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منكج الالتفريط
مثاؿ ذلؾ محاولة ( الصدر ) إثبات وجود النقص في القرآف  ،النقص بالمعنى الفمسفي ،
بداللة قولو تعالى  " :ما فرطنا في الكتاب من شيء "

()1

 ،فبالرغـ مف أنو قدـ الدليؿ والبرىاف

القرآني  ،ليرتقي باحتمالو فيكوف أطروحة  ،إال أف تمؾ األطروحة لـ تستطع أف تسقط االستدالؿ
 ،بؿ بقي صامدا كأنو لـ ُي َمس  .والنقص  ،ىنا  ،ليس ىو النقص الذي ُيق أر في كتب ( عموـ
القرآف ) تحت عنواف ( تحريؼ القرآف )  ،والقرآف ُي َح َّرؼ أما بزيادة وأما بنقصاف  ،وىو موضوع
ال يستحؽ الذكر  ،فمـ يقؿ بو سوى شرذمة تعد عمى األصابع مف السنة والشيعة

()2

 ،بؿ ىو

النقص بالمعنى الفمسفي  ،أي الشر  ،وقد قدمو الصدر بطريقة القياس األرسطي ذي المقدمتيف ،
الكبرى والصغرى  ،المحتويتيف عمى النتيجة مسبقا :
القرآ ف يحتوي عمى كؿ عموـ الكوف ظاى اًر وباطناً .

( مقدمة كبرى )

وبما أف الكوف يحتوي عمى النقص كما يحتوي عمى الكماؿ .

( مقدمة صغرى )

إذف القرآف يحتوي عمى النقص والكماؿ :

( نتيجة )

قاؿ الصدر  " :مقتضى قولو تعالى  " :ما فرطنا في الكتاب من شيء " ىو احتواء
القرآن الكريم عمى كل عموم الكون ظاى ار وباطنا  .ومن المعموم  ،إن ىذا الكون الذي نعرفو
يحتوي عمى النقص كما يحتوي عمى الكمال  ،وفيو الخير والشر وفيو القميل والكثير  .إذن
فيمكن التمسك بإطالق اآلية الكريمة الحتواء القرآن عمى كل ما في الكون  ،بما فيو ما
نحسبو من النقائص والحدود  .وال ضير في ذلك ما دامت ىذه الصفة تعد كماال لو  ،من حيث
االستيعاب والشمول والالتفريط "

()3

.

فيذا االحتماؿ  ،إي كوف القرآف يجب أف يحتوي عمى النقص  ،ألف وجود النقص فيو
كماؿ لو ! ىذا االحتماؿ غير معقوؿ  ،وغير ممكف  ،وال يمكف قبولو بأي حاؿ مف األحواؿ ،
واف قدمت عميو األدلة والبراىيف  .ولعؿ أقوى تمؾ األدلة  ،مف وجية نظر الصدر  ،قولو تعالى
( -)1األَؼاو 31 :
(ُٚ 3)2ظش  :ذفغٛش شثش  :انًمذيح  -انثٛاٌ ف ٙذفغٛش انمشآٌ  - 233:عاليح انمشآٌ يٍ انرحشٚف .61 ،39 :
( -)3يُح انًُاٌ ُٚٔ .14 :ظش كزنك  :يا ٔساء انفمّ .336 / 1:
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 " :ما فرطنا في الكتاب من شيء "

()1

 .ذلؾ أف ىذا القوؿ يجب أف ال يحمؿ عمى ىذا المعنى

الحرفي  ،فميس مف دليؿ عمى أف المقصود بالكتاب ىو القرآف الكريـ الذي بيف أيدينا  ،فربما كاف
المقصود بو " الموح المحفوظ "

()2

.

جاء في ( تفسير الميزاف ) لمطباطبائي  ،إف المراد بالكتاب في آية ما فرطنا في الكتاب
مف شيء  " :إن كان ىو الموح المحفوظ  ،فالمعنى إنو في كتاب التكوين يقضي ويقدر لكل
نوع ما في استحقاقو أن ينالو من كمال الوجود  ..وأن كان ىو القرآن الكريم  ،فإنو لما كان
كتاب ىداية ييدي إلى صراط مستقيم عمى أساس بيان حقائق المعارف التي ال غنى عن
بيانيا في اإلرشاد إلى ص ريح الحق ومحض الحقيقة  ،لم يفرط فيو في بيان كل ما يتوقف
عمى معرفتو سعادة الناس في دنياىم وآخرتيم  ،كما قال تعالى " ونزلنا عميك الكتاب فيو تبيان
لكل شيء "

()3

 .والكتاب  ،ىنا  ،في ىذه اآلية األخيرة  ،أكثر داللة عمى القرآف  ،منو عمى

الموح المحفوظ  ،ألف صدر اآلية يقوؿ  :ونزلنا عميؾ الكتاب .
وعمى ىذا االحتماؿ األخير  ،فإف عدـ التفريط ال يعني إف كؿ ما في الكوف يجب أف
يكوف في القرآف بما في ذلؾ النقص  ،بقدر ما يعني أف القرآف يحتوي الكميات أو الثوابت أو
أصوؿ األحكاـ  ،سواء كانت أحكاما شرعية أو أخبلقية أو فمسفية  ،وبعض الجزئيات التي
استدعت تمؾ األصوؿ أو كانت سببا في نزوليا  -عمما أف بعض األصوؿ ال تحتاج إلى سبب
قريب لمنزوؿ  ،ألنيا داخمة في ذلؾ السبب الكمي لنزوؿ القرآف  ،أي إخراج الناس مف الظممات
إلى النور  -جزئيات يمكف أف تتكرر ىي أو مثيبلتيا القريبات منيا  ،فتستدعي أصميا مرة أخرى
 ،بقياس عقمي منصوص العمة  ،أو غير منصوصيا عمى خبلؼ
ال بخصوص السبب "

()5

()4

 ،ألف " العبرة بعموم المفظ

 ،وستكوف الجزئيات التي لـ ترد في القرآف  ،والتي سيرعؼ بيا الزماف

 ،ىي مصاديؽ ذلؾ الكمي .
( -)1األَؼاو .31 :
(ُٚ -)2ظش  :ذفغٛش شثش .133 :
(ُٚ -)3ظش  :انًٛضاٌ ف ٙذفغٛش انمشآٌ .13 - 12 / 6 :
( -)4انمٛاط  ْٕ :ئنحاق ٔالؼح ال َض ػهٗ حكًٓا تٕالؼح ٔسد َض تحكًٓا  ،ف ٙانحكى انز٘ ٔسد تّ انُض ،
نرغأ٘ انٕالؼر ٍٛف ٙػهح ْزا انحكى ُٚ .ظش :يُٓاض انظانح ٍٛيٍ أحادٚس ٔعُح خاذى األَثٛاء ٔانًشعه.545 : ٍٛ
( -)5يٕظض ػهٕو انمشآٌ .135 :
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فقد روى أف النبي ( ص وآلو ) قاؿ لمعاذ بف جبؿ لما بعثو إلى اليمف والياً  " :أرأيت إن
عرض لك قضاء  ،كيف تقضي ؟ قال  :أقضي بكتاب اهلل  .قال  :فإن لم يكن في كتاب اهلل ؟
قال  :فبسنة رسول اهلل  .قال  :فإن لم يكن في سنة رسول اهلل ؟ قال أجتيد رأيي وال آلو .
ِ
رسول اهلل لما يرضي
رسول
قال  :فضرب صدره ( ص وآلو ) ثم قال  :الحمد هلل الذي وفق
َ
رسول اهلل "

()1

 .بتعبير أوضح فإف مقررات النظاـ اإلسبلمي  ،بحسب الطباطبائي ومحمد باقر

الصدر عمى نوعيف " مقررات ثابتة تنبع من الكتاب والسنة  ،وال يطرؤىا عمييا التغير
واالختالف ..ومقررات تتأثر باختالف البيئة والمحيط والظروف والمصالح االجتماعية وتدور في
الوقت ذاتو في فمك الشريعة من دون أن تتجاوزىا بحال "

(. )2

وىذا يعني أف كميات القرآف محيطة بجزئيات الواقع ومتغيراتو بغض النظر عف الزماف
والمكاف  ،وفي الروايات ما يدؿ عمى أف القرآف الكريـ فيو عمـ ما كاف وما يكوف وما ىو كائف
إلى يوـ القيامة  ،قاؿ رسوؿ اهلل ( ص وآلو )  " :فيو نبأ ما قبمكم  ،وخبر ما بعدكم  ،وحكم ما
بينكم  ،ىو الفصل ليس باليزل  ،من تركو من جبار قصمو اهلل  ،ومن ابتغى اليدى في غيره
أذلو اهلل " ..

()3

 ،وفي تفسير العياشي  ،قاؿ أبو عبد اهلل (ع)  " :قال اهلل لموسى  " :وكتبنا لو

في األلواح من كل شيء " فعممنا أنو لم يكتب لموسى الشيء كمو  ،وقال اهلل لعيسى  " :ألبين
لكم بعض الذي تختمفون فيو " وقال اهلل لمحمد  " :وجئنا بك شييدا عمى ىؤالء ونزلنا عميك
()4

الكتاب تبيانا لكل شيء "

.

ولو أخذنا تمؾ الروايات بالمعنى الحرفي  ،أو قؿ  :الحروفي  ،فإف القرآف الكريـ لف يكوف
بيذا الحجـ الذي ىو عميو  ،فيو  ،عمى األقؿ  ،سيكوف بحجـ كتاب قصة الحضارة لوؿ
ديورانت ذي األربعيف مجمدا  ،إف لـ نقؿ كتاب بحار األنوار ذي المائة وعشريف مجمدا  ،كتاب
غايتو جمع المعمومات  ،بغض النظر عف تحكيـ العقؿ في المتف بعرضو عمى كتاب اهلل أو جرح
السند وتعديمو  ،بؿ ىو يأخذ لب ( قصة الحضارة ) ويعيد تدوينيا كما ىي  ،مع التركيز عمى

( -)1عٍُ انذاسي.62 / 1 ٙ
(َ -)2ظشٚح انغٛاعح ٔانحكى ف ٙاإلعالو ُٚٔ .42-43 :ظش  :يٕظض ف ٙأطٕل انذ.291-263 : ٍٚ
( -)3عٍُ انرشيز٘ .652 :
(ُٚ -)4ظش  :ذفغٛش انؼٛاش.261 / 2 : ٙ
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جانب معيف فييا  ،يتناسب والمقاـ ويخدـ اليدؼ القرآني والغاية التي أنزؿ مف أجميا  .ىذه الكمية
 ،التي ستغنيو عف استدعاء التاريخ كمو بقضو وقضيضو  ،وسيأخذ بدال عف ذلؾ النماذج التي
تحقؽ لو ذلؾ اليدؼ .
وبتعبير أقرب إلى روح البحث  ،فإف القرآف الكريـ يحتوي الدائرة التأويمية التي يفترض
بالمؤوؿ أف يكوف مستوعبا ليا محيطا بيا  ،ىذه الدائرة تشكؿ السياج التشريعي المؤثث مما ىو
ثابت والمحيط بما ىو متغير  ،وعمى أساس تمؾ اإلحاطة  ،فإف المؤوؿ سيجد الحموؿ المناسبة
استُ ِجد  ،ذلؾ أف ( منطقة الفراغ ) التي تركيا المشرع  ،بعد أف أحاطيا بما يضمف الحفاظ
لما ْ
عمى روح الشريعة وجسدىا  ،مستعدة ألف تجيب عمى أسئمة الحياة المتجددة  ،ولكف بشرط أف ال

تتجاوز الحدود المرسومة ليا  .نعـ  ،يمكف أف تخطئ اليدؼ أحيانا  ،ولكف ىذا الخطأ سيكوف
محسوبا ليا ال عمييا  ،ألنيا أرادت بو وجو اهلل .
مف جية أخرى  ،فإف الصدر  ،ربما  ،لـ يرد بالنقص المعنى الذي تشير إليو المفظة
بمعناىا الفمسفي  ،أو ما نفيمو منيا  ،بقدر ما أراد ما نحسبو نقصاً وما ىو بنقص  ،بدليؿ قولو
 " :إذن فيمكن التمسك بإطالق اآلية الكريمة الحتواء القرآن عمى كل ما في الكون  ،بما فيو
ما نحسبو من النقائص والحدود "  .وعمى ىذا االعتبار  ،فمف نختمؼ مع الصدر  ،ألف الكثير
عبادهُ ،
َّس لباس الببلء الذي يختبر بو اهللُ َ
مما نحسبو نقصاً  ،ىو في حقيقتو كماؿ وخير  ،تمب َ

فنحف نعتقد أف الغنى والصحة خير  ،والفقر والمرض شر  ،والحاؿ أف الحديث القدسي يقوؿ " :

إن من عبادي المؤمنين عباداً ال يصمح ليم أمر دينيم إال بالغنى والسعة والصحة في البدن ،
فأبموىم بالغنى والسعة وصحة البدن  ،فيصمح عميو أمر دينيم  .وان من عبادي المؤمنين
لعباداً ال يصمح ليم أمر دينيم إال بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانيم  ،فأبموىم بالفاقة
والمسكنة والسقم  ،فيصمح عميو أمر دينيم "

()1

 .وعمى ىذه القراءة  ،فإف ( الصدر ) لـ ِ
يأت

بشيء جديد  ،ولـ ِ
معنى جديداً  ،بؿ ىو معنى مألوؼ ومتداوؿ ومتفؽ عميو  ،وعميو
يعط لآلية
ً
فميس ثمة مشكمة يمكف أف نناقشيا أو نختمؼ فييا .

( -)1األحادٚس انمذعٛح .29 :
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ولكف ظاىر أطروحة الصدر ال يشير إلى ىذا المعنى األخير  ،بقدر ما يشير إلى األوؿ ،
ذلؾ أف الشر  ،كما يقوؿ ليبنتس عمى أنواع  " :فيناك الشر الميتافيزيقي الذي ىو مجرد تعبير
عن النقص  ،ثم ىناك الشر الطبيعي الذي يتمثل عمى صورة األلم  ،وأخي ار ىناك الشر الخمقي
الذي ينحصر في الخطيئة "

()1

 .والصدر ال يقصد المعنييف الثاني والثالث بالتأكيد  .ومعنى

ذلؾ أف الصدر  ،في ىذا المثاؿ تحديدا  ،قد تجاوز حدود النظرية مستغبلً إمكاناتيا التي ال
تسعؼ بيذا المعنى ال لفظا وال تقدي ار  ،ذلؾ أف النقص أو الشر  ،مف وجية نظر فمسفية  ،ليس
ىو شيئا حتى يفرط بو أو ال يفرط  ،بؿ ىو " حقيقة سمبية محضة أو عدم فارغ ال قوام لو "

()2

" وال ثبوت وال تحقق  ،وليس في نفس األمر شيء ىو عدم  ،فالعدم بما ىو عدم بالحمل
الشايع ال يكون معقوال وال يكون موجودا  ،وانما يكون الثبوت والتحقق لمفيومو في الذىن ..
من غير أن يكون حاكيا عن حقيقة من الحقائق "

()3

 .والقرآف ال يحتوي الشرور وال النواقص

 ،بؿ الخير والكماؿ والجماؿ والسعادة  ،ألنو الدستور الوحيد في الوجود  ،الذي ينظـ حياة البشر
عمى األرض  ،وفي نفس الوقت يربطيا بالسماء .
واذا سممنا بأف الكوف يحتوي النقص والكماؿ  ،الخير والشر  ،القميؿ والكثير  ،ونحف
مضطروف لمتسميـ بيذا  ،ألف الواقع يشيد بأف عالـ اإلمكاف ىذا مآلف بالشرور والنواقص  ،فإف
القرآف ىو كممات اهلل التي ألقاىا إلى البشر  ،وأراد تخميصيـ بيا مف شرور الكوف ونواقصو
وآفاتو  .أما أف البشر لـ يمتزموا حدود كممات اهلل فخمقوا شرورىـ فيذا شأنيـ  ،ال شأف كممات اهلل
التي ألقاىا إلييـ  ..الميـ إال أف يكوف لمصدر قصد آخر فوؽ حدود إمكاناتنا المتواضعة  .نقوؿ
حديث ورد عف إمامنا الحسيف ( ع ) يقوؿ  " :كتاب اهلل عمى أربعة أشياء :
ذلؾ وبيف أيدينا
ٌ
العبارة واإلشارة والمطائف والحقائق  ،فالعبارة لمعوام  ،واإلشارة لمخواص  ،والمطائف لألولياء ،
والحقائق لألنبياء "

()4

 .وعندىا إذا أخذنا بالحديث مف ىذه الجية  -ألف لو جيات أخرى أجدى

نفعا  -فبل يمكف لمباحث مناقشة أي رأي  ،بحجة أنو مف العواـ  ،واآلخر مف الخواص أو
األولياء  ،ورحـ اهلل ام أًر عرؼ قدر نفسو .
( -)1يشكهح اإلَغاٌ .91 :
( -)2يشكهح اإلَغاٌ .11 :
( -)3انفهغفح اإلعاليٛح .23 :
( -)4ذفغٛش ظٕايغ انعايغ . 5 / 1 :
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دور القارئ وأشكاله
ولكف عذرنا  ،نحف العواـ  ،أننا نحمؿ العبارة  ،وىذا المقدار سيرضي الصدر  ،ال سيما أف
الصدر ىو الذي منح القارئ ىذه الفرصة  ،وأوكؿ لو اختيار األطروحة الواقعية  ،أو ما يعتقد أنو
واقعي  .قاؿ الصدر  " :وقد اتخذت في جواب األسئمة أسموب األطروحات  ..األمر الذي
استوجب في األعم األغمب أنني لم ِ
أعط الرأي القطعي أو المختار  ،بل يبقى األمر قيد
التفمسف في األطروحات  ..ويبقى اختيار األطروحة الواقعية منيا موكوال ظاى ار إلى القارئ
المبيب  ،وواقعا إلى المقاصد الواقعية لمقرآن الكريم "

()1

 .ألنو يفترض " أن القارئ الذي ال

يكون مزودا ببنية معرفية  ،يستخدميا كشفرة لتحميل النص  ،ال يستطيع أن يشكل تواصال
معو "

()2

 .ما يعني أف الصدر أعطى القارئ دو اًر كبي اًر  ،مف دوف أف يتطرؼ فيدعي أف القارئ

ىو كاتب النص ومنتج المعنى  ،إنما ىو مشارؾ في القراءة  ،وفي اختيار األطروحة التي يراىا
مناسبة لممقاـ ولمقاصد الشريعة  ،والمرء معذور ما بذؿ وسعو وطاقتو  ،ويبقى كؿ ذلؾ في إطار
الظف والظاىر  .ذلؾ الظاىر الذي قد يمتقي مع المقاصد الواقعية لمشريعة  ،التي يفترض بالقارئ
أف يكوف عمى معرفة بيا  ،أو عمى األقؿ اطبلع عمييا  ،ذلؾ أف " كشف المقاصد ىو محاولة
إلقران الحكم الشرعي بغاية تنزل منزلة القيمة التي يتوجو فعل المكمف إلى تحقيقيا  ،حتى
يكون ممكناً اعتبارىا الحكمة من ذلك الحكم " ( .)3وألف المقاصد ىي المقدمات الضرورية
الختيار أطروحة ما وترجيحيا عمى أخرى  ،سواء كانت مقاصد عامة لمقرآف ككؿ  ،أو مقاصد
خاصة بيذه السورة أو تمؾ .
بؿ إف القارئ بمقدوره – وىذا يعتمد عمى نوعية ذلؾ القارئ – أف يضيؼ أطروحات أخرى
ألسباب  :األوؿ  ،ألف المؤلؼ  ،أي الصدر  ،لـ ِ
يعط الرأي القطعي  ،ألف االحتماؿ ىو منطقة
ط بالقرآف ولف يحيطَ بو  .ثالثا  ،ألف النص يحتمؿ
عممو واشتغالو  .ثانيا  ،ألف الصدر لـ ُي ِح ْ

أكثر مف ذلؾ  .رابعا  ،ألنو بمقدور القارئ أف يحتمؿ  ،ولو مجرد احتماؿ مف دوف قرائف -

فضبل عف أف يكوف بقرائف  -ماداـ ذلؾ االحتماؿ مسقطا لبلستدالؿ  ،مف وجية نظر الصدر .
( -)1يُح انًُاٌ .13 :
( -)2يشظؼٛاخ انمشاءج ٔانرأٔٚم ػُذ َظش حايذ أتٕ صٚذ .222 :
( -)3ذعذٚذ انًُٓط  ،ف ٙانرشاز .132 -131 :
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مف ىنا نفيـ قوؿ الصدر " قد يفيم القارئ المبيب المتأمل إن في بيان األمور المعروضة في
ىذا الكتاب بعض الفجوات  ،وىي متعمدة بمعنى وآخر "

()1

 .أما أسباب تمؾ الفجوات المتعمدة

فيي  ،بحسب الصدر  ،اثناف  " :األول  :لعدم إمكان االستيعاب التام  ،والثاني  :إنيا تفتح
عين القارئ عمى مجاالت جديدة  ،وعمى طرق من الفيم عديدة  ،وتجعل الطريق قابال لمسير
فيو لمن يرغب بذلك "

()2

.

إذف فدور القارئ  ،عند الصدر  ،يتجاوز مجرد المشاركة في اختيار األطروحة التي يراىا
 ،بحسب المقدمات الضرورية  ،مناسبة لممقاـ  ،يتجاوز ذلؾ إلى محاولة مؿء الفجوات  ،ىذه
الفجوات التي البد أف توجد في أي نص  ،سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة  ،وخصوصية
فجوات الصدر  ،عمى خبلؼ غيرىا مف الفجوات  ،أنيا متعمدة  ،يحاوؿ الصدر مف خبلليا "
بناء سياقات عمل اتصالية لتوحيد المعنى ورسم خطوط المعرفة واعطاء الحق العممي لمقارئ
في فتح مغاليق ذىنو وفعالية بناء تفكيره "

()3

 ،وىذا يعني أف الصدر ال يتعامؿ مع قارئ خاـ

 ،بقدر تعاممو مع قارئ لو القدرة عمى أف يكوف في قامة النص  ،أما إنو يستصغر نفسو أماـ
تمؾ القامة  ،فيذا شأنو  ،ال شأف الصدر الذي أراد مف القراء أف يكونوا مشاركيف فاعميف
عضوييف  ،ليـ القدرة عمى مؿء الفراغات والبياضات والمساحات والشقوؽ والفجوات ؛ ذلؾ أف
الصدر يقوؿ  " :ال أعتقد لنفسي الكمال  ،وال لعقمي الجالل ،بل كمو قيد الضعف والنقصان ،
الديان "
لوال منة المنان  ،وفيض ّ

()4

.

وبغض النظر عف منح الفرص ىذا  ،فإف القارئ المتمرس الحصيؼ والواعي سيقوـ بيذا
الدور  ،ألف عقميتو التي أصبحت تحميمية نقدية  ،بسبب مف كثرة القراءة والمراجعة والتفكر
والتأمؿ  ،ال تستطيع أف تسمـ أو تستسمـ  ،أو تتقبؿ األمور" بتمقائية الكائن المطفأ " ( ، )5بتعبير
صادؽ ناصر الصكر  ،بؿ ىي تحاورىا  ،وتعيد النظر فييا  ،وتدخؿ في سجاؿ ضمني ،
( -)1يُح انًُاٌ .13 :
( -)2انًظذس انغاتك .13 :
( -)3دساعح ف ٙانًُٓط انالذفشٚطٔ ، ٙنٛذ انٕنٛاَ ، ٙيعهح انٕػ ٙانًاطش  ،انؼذد -2انغُح األٔنٗ ،2333 -
ديشك  -عٕسٚح  ،ص.132
( -)4انًظذس انغاتك .13:
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وأحيانا بيزنطي معيا  ،ومف ثـ تحدد الموقؼ العممي أو النظري منيا  ،ألف الثراء التأويمي " ىو
حصيمة نص خصب يستجيب لطموحات السؤال العميق  ،وعقل نقدي ال يكتفي بظاىر النص ،
وانما يفتش عن المرامي البعيدة فيو  ،والمقاصد الكمية لو " (.)1
مف ىنا  ،وبسبب مف ىذا  ،فإف الصدر كاف واعيا ليذه اإلشكالية  ،إشكالية القارئ  ،ليذا
فيو يقوؿ  " :لم أكتب ىذا الكتاب لكل المستويات وال يستطيع الفرد المتدني االستفادة الحقيقية
منو  ،وانما أخذت بنظر االعتبار مستوى معينا من الثقافة والتفكير لدى القارئ  .وأىميا أن
يكون في الثقافة العامة عمى مستوى طالب الكميات ونحوه  .وأن يكون من الناحية الدينية قد
حمل فكرة كافية عن العموم الدينية المتعارفة كالفقو واألصول والمنطق وعمم الكالم والنحو
والصرف  ..فإن اتصف الفرد بمثل ىذه الثقافة كان من المتوقع أن يفيم كتابي ىذا  ،واال فمن
الصعب لو ذلك  .ولكن ال ينبغي أن يأنف من عرض ما ال يفيمو من الكتاب عمى من يستطيع
فيمو وايضاحو  .فإن لم يكن عمى أحد ىذين المستويين  ،فال يجوز لو شرعا أن يق أر ىذا
ال كتاب  ..فإن حاول أحد منيم ذلك  ،وحصمت لو أية مضاعفات فكرية غير معيودة في دينو
أو دنياه  ،فال يمومن إال نفسو  ،وقد برأت الذمة منو "

()2

.

إذف  ،وبناء عمى شروط الصدر في القارئ  ،نكتشؼ أنيما قارئاف بشيء مف التجوز :
األوؿ  ،ىو ذلؾ الذي تؤىمو ثقافتو ألف يفيـ المطالب  ،بؿ والمشاركة في إنتاجيا  ،والثاني  ،ىو
ذلؾ الكائف المطفأ الذي ال تؤىمو ثقافتو ألف يفيـ شيئا ما  ،وىذا األخير لـ تتحدث عنو نظريات
القراءة والتمقي  ،ألنيا تفترض مسبقا موت المؤلؼ وحياة القارئ  ،بغض النظر عف ثقافة ذلؾ
القارئ  .والحاؿ أف الكثير مف األحياء ىـ أموات  ،وبتعبير أمير المؤمنيف (ع)  " :ىمج رعاع ،
ينعقون مع كل ناعق  ،ويميمون مع كل ريح  ،لم يستضيئوا بنور العمم  ،ولم يمجئوا إلى ركن
وثيق "

()3

 .والمتعمـ منيـ  ،أي ذلؾ الذي يفؾ الخط  ،إف ىو إال كائف سمبي ال يفكر وال يجيد

التفكير  ،وال يرغب فيو  ،ألنو بمجرد أف يفعؿ  ،أو يكاد  ،تتناوشو الذؤباف مف كؿ جانب ومكاف
.
(ُٚ -)1ظش  :عرشاذٛعٛح انغإال  ،سؤٚح لشآَٛح .5 :
( -)2يُح انًُاٌ .9-1 :
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ليذا فقد أب أر الصدر ذمتو مف أمثاؿ ىؤالء الذيف ال بصيرة ليـ  ،الذيف ينقدح الشؾ في
قموبيـ ألوؿ عارض مف شبية  ،بتعبير أمير المؤمنيف ( عميو السبلـ )  ،وىو يتحسر عمى
حامؿ لعممو  ،فبل يجد سوى ىؤالء  ،فيضرب عمى صدره الشريؼ قائبل  " :ىا َّ
إن ىينا لعمماً

ِ
ِ
ٍ
الدين لمدنيا ،
عميو  ،مستعمالً آل َة
مأمون
غير
لو حمم ًة  ،بمى
جماً  ،لو
ُ
أصبت ُ
ُ
أصبت لقناً َ
ِ
ِ
ِ
اهلل عمى ِ
بنعم ِ
ومستظي ارً ِ
لحممة الح ِ
وبحججو عمى
عباد ِه ،
أولياء ِه  ،أو منقاداً
ق  ،ال بصيرةَ

أحنائ ِو  ،ينقدح الش ُك في ِ
ِ
قمبو ِ
ٍ
ألول
لو في
ش ْب َي ٍة  .أال ال ذا وال ذاك  ،أو منيوماً
عارض من ُ
ُ
ُ
ٍ
االدخار  ،ليسا من ر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شيء ،
الدين في
عاة
القياد لمشيوِة  ،أو مغرماً بالجم ِع و
سمس
بالمذة ،
َ

ِ
ٍ
بموت حامميو  .بمى  ،ال تخمو
العمم
يموت
كذلك
األنعام السائم ُة ،
شيء شبياً بيما
أقرب
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
اهلل وبي ِ
تبطل حجج ِ
ٍ
قائم ِ
األرض من ٍ
نات ِو ،
بحجة أما ظاى ارً مشيو ارً أو خائفاً مغمو ارً  ،لئال
هلل
َ
ُ
ّ
َ
وكم ذا ؟! وأين أولئك ؟! أولئك واهلل األقمون عددا  ،واألعظمون عند اهلل قدرا.)1(" ..

واذا كاف القائموف هلل بحجة ىـ األقموف عددا  ،فإف الكثرة الكاثرة ممف عداىـ تنتمي إلى
ذلؾ التصنيؼ الرباعي  ،حيث األوؿ يحفظ الكممات ببل وعي ويخدع الناس بِ ُجبَّتِ ِو ِ
وع َّمتِ ِو ،
والثاني أعمى البصيرة رغـ انقياده ألىؿ الحؽ ! والثالث ال ييمو مف دنياه سوى بطنو وفرجو ،

والرابع مولع بجمع األمواؿ وكنزىا  .ويبدو أف كؿ ىؤالء عمماء  ،بدليؿ قولو (عميو السبلـ) " :
كذلؾ يموت العمـ بموت حامميو " .
ِ
يكتؼ
وىؤالء أبعد ما يكونوف عف الحكمة والمعرفة  ،بؿ إنيـ ال يستحقونيا  ،ليذا لـ
الصدر بإبراء ذمتو منيـ  ،ولكف عمد إلى إخفاء الكثير مف المعمومات التي كاف مف المفترض
أف يصرح بيا  ،خوفا مف وصوليا أليدييـ  ،وما يترتب عمى ذلؾ الوصوؿ مف زيغ وانحراؼ
وشبيات وآثاـ  ،مف وجية نظر الصدر  ،ذلؾ أف األكثرية التي يخاطبيا الصدر  ،بما في ذلؾ
المحيطيف بو مف رجاؿ ديف  ،مع جؿ احترامنا لنواياىـ " مكونة من شخوص تقف داخل دائرة
المكرر والمعاد والنمطي والمستيمك فيما يتعمق بقضايا الفكر والثقافة المعاصرة  ،األكثر تنوعاً
 ،وغياب القدرة عمى اجتراح منظومات الحوار والكتابة األكثر عصرنة  ،واالقتناع بغزارة الثرثرة
واإلصرار غير المعقمن عمى البقاء في زمن المشاكمة الميت  ،والرفض شبو العصابي والعنيد
لدعوات الدخول في زمن المثاقفة  ..في مثل ىذا الفضاء كان من الصعب إنجاب مثقفين
(َٓ -)1ط انثالغح .464 :
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إسالميين يحممون مشعل التنوير والمغايرة المفيومية واألسموبية  ،تمك ىي محنة الثقافة ،
وىي محنة كانت تزداد مع كل قادم جديد من القاع العراقي الذي دمره الفاشست "

()1

.

ولقراء الكتب  ،لذا ترى أف المجتمع غارؽ في كتب األحبلـ
ىذه ىي المبلمح العامة لمثقافة ّ

 ،واألبراج  ،وعصر الظيور  -وىذه الحقيقة ال تحتاج إلى بحث استقرائي ميداني لمتأكد مف

صحتيا  -وتأويؿ ذلؾ سيؿ لمغاية  ،ألف األولى  ،كتب األحبلـ  ،تفسر لو مشاريعو التي ال
يجيد تخطيطيا إال في األحبلـ  ،ىذا إذا كاف ىو المخطط  ،والثانية  ،األبراج  ،ستق أر لو
المستقبؿ إف ىو حاوؿ أف يباشر تمؾ المشاريع عمى اليواء الطمؽ  ،أو عمى سطح الماء وأمواجو
الشفافة  ،طالما ىما – أي الماء واليواء  -مباحاف لمجميع  ،وبمقدورىـ أف يخطوا عمييما ما
يشاءوف  ،ولف يعترض عمييـ أحد  .أما الثالثة  ،فستحقؽ لو االنتصار عمى أعداء الحياة ،
االنتصار الذي طالما انتظره وتمناه  ،واف عمى الورؽ .
وقد عمؿ الصدر ذلؾ بأف الحكمة يجب أف تخفى عف غير أىميا  ،فإف وصمت ليؤالء
اليمج الرعاع  ،فيو ظمـ حراـ  ،وىي عيف المشكمة التي عاناىا عمي بف أبي طالب (ع) مع
أتباعو أو مف يظف أنيـ أتباعو  ،أولئؾ الذيف ممئوا قمبو قيحا  ،وأفسدوا عميو رأيو بالعصياف ،
ام ِو كيالً
فقاؿ ليـ معنفا  " :كال واهلل  ،ولكنيا ليجة غبتم عنيا  ،ولم تكونوا من أىميا َ .وْي ُل ِّ
بغير ثمن  ،لو كان لو وعاء  ،ولتعممن نبأه بعد حين " ( . )2لذا فيو  ،أي الصدر  ،يبتيؿ إلى

اهلل تعالى  ،بأوليائو الصالحيف  ،أف يغفر لو ما قد يكوف بدر منو  ،كما حدث في كتاب (
موسوعة اإلماـ الميدي ) الذي ذكر فيو الصدر كؿ ما يعرؼ  ،أو ىكذا ىو يقوؿ

()3

 ،وسجؿ

كؿ شاردة وواردة مما يرتبط بموضوعو  ،فكانت النتيجة عمى خبلؼ ما أراده مف تأليؼ ىذا
الكتاب  ،حيث تم قفو أولئؾ الرعاع  ،فضاعوا بيف خفاء الشخص وخفاء العنواف  ،أو وجدوا
أنفسيـ في ذلؾ الضياع ! فبدأوا يتخيموف أف العنواف ال ينطبؽ إال عمييـ  ،فراحوا يدعوف ألنفسيـ
 ،ويبشروف بظيورىـ  ،الذي لـ يمؤل األرض قسطا وعدال  ،كما ىو المرتجى  ،بقدر ما مؤلىا
اء وفتناً  ،كأنيا قطع الميؿ المظمـ .
كذباً وزواً وبيتاناً وافتر ً
(ُٚ -)1ظش  :انعًاػح انمائذج  ،طادق َاطش انظكش  ،يعهح حٕاس  ،انؼذد  ، 2335 - 1انؼشاق  -يٛغاٌ  ،ص.4
(َٓ -)2ط انثالغح .163 :
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ىذه ىي األجواء التي عاشيا الصدر  ،أجواء ظبلمية دوكمائية متكمسة وغاطسة في
التخمؼ والجيؿ والحماقة  ..ليذا فقد كاف الصدر حذ اًر جداً  ،ومتيقظا جداً  ،وقمقا أشد ما يكوف
القمؽ  ،في ما تبل ( الموسوعة الميدوية ) مف كتب  ،وخاصة في كتاب منة المناف  .قاؿ
الصدر  " :إن االتجاه الواضح لكل المؤلفين تقريبا  ،ىو أن يعطي المؤلف لمقارئ كل ما يعرف
ويحاول أن يسجل في كتابو كل شاردة وواردة مما يرتبط بموضوعو  ..ولعل ىذا إلى ٍ
حد ما ،
ىو االتجاه الذي كتبت بو موسوعة اإلمام الميدي  ،ألن الحقائق المبينة كمما كانت أكثر ،
كان ذلك أكثر فائدة وأوسع ىمة  ،وبالتالي فيو أرجح في الدين  ،وأرضى لرب العالمين  .إال
أن ىذا األسموب  ،مما تم رفضو من قبمي أكيدا بعد ذلك  ،انطالقا من الحكمة القائمة  :إن
الحكمة ينبغي ليا أن تخفى عن غير أىميا  .فإذا أصبح الكتاب مطروحا في السوق  ،وبيد
الجميع  ،كانت النتيجة عمى خالف ذلك بكل تأكيد  .وقديما قيل  :إذا كان الكالم من فضة ،
فالسكوت من ذىب  .وعمى أي حال  ،فال يجوز لمفرد أن يقول كل ما يمكن أن يقال  ،بل من
الضروري أن يقتصر عمى ما ينبغي أن يقال  ..ىذا المأزق مما ال مناص منو إال برحمة من
اهلل ولطف  ،إذ من الواضح إن كثرة الكالم وعمقو قد يستمزم وصول الحكمة إلى غير أىميا ،
وان قمة الكالم قد يستمزم ضمور الدليل وضحالة الفكرة  .األمر الذي يقتضي بقاء الشبية
وعدم حصول الجواب الوافي عن السؤال  ،وبالتالي عدم الدفاع الحقيقي والكامل عن القرآن
الكريم  ،وكال ىذين األمرين المتنافيين ظمم حرام  .فابتيل إلى اهلل بحق أوليائو الطاىرين أن
يغفر لي ما قد يكون بدر مني  ،في ىذا الكتاب  ،من أحد ىذين الشكمين من الظمم  ..فإذا
عممنا أن ىذا الكتاب قد تم تسطيره بناءاً عمى ىذا المسمك  ..مع ذلك فقد حذفت بعض األمور
التي قمتيا في الدرس ولم أسجميا في ىذا الكتاب  ،زيادة في الحذر وتركي از في االحتياط ،
وأمري وأمر القارئ بعدئذ إلى اهلل تعالى "

()1

.

اإلشارة والعبارة

(ُٚ -)1ظش  :يُح انًُاٌ .16 -16 :
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وبعد  ،فيؿ سيعيدنا كبلـ الصدر السابؽ إلى حديث أمامنا الحسيف ( ع )  ،ذي العبارة
واإلشارة والمطائؼ والحقائؽ ؟ بالتأكيد  ،واال ما معنى عدـ تصريح الصدر باإلشارة واكتفاؤه
بالعبارة  .وىذا ال يعني أف كتاب منة المناف خبل مف اإلشارة  ،بقدر ما يعني أنو كاف مياالً
لمعبارة  ،ألنيا القدر المشترؾ بينو وبيف القارئ  ،وألف الحديث عندما يكوف إشارات تضيؽ دائرتو
 ،ويضيع القارئ بيف طمسماتو وشطحاتو  ،فبل يحقؽ الصدر ىدفو في االنفتاح عمى القارئ أو
الحوار معو  ،وىو الذي قرر أف يوسع دائرة الفيـ  ،ولكف ال عمى حساب اإلشارة  ،ألنيا
ضرورية أحياناً  ،خاصة إذا كاف القارئ بالمستوى الذي يريده الصدر ،أو يتمناه
مف ىنا لـ يخ ُؿ كتاب الصدر مف إشارات  ،ىنا وىناؾ  ،إشارات قد يتطمبيا المقاـ  ،ولعمو
أ ارد أف يرتقي بالقارئ مف حاؿ إلى حاؿ  ،أو مف مقاـ إلى مقاـ بمغة أىؿ التصوؼ والعرفاف .
وقبؿ أف نشير إلى واحدة مف إشاراتو  ،لنعرؼ أوال ما اإلشارة ؟ وما العبارة ؟ " العبارة تحديد
لممعنى يجعمو مغمقا ونيائيا "

()1

 ،وتطمؽ العبارة عمى " المغة في شكميا الموضوعي غير

القادر عمى إيصال المعاني العميقة  ،أما اإلشارة فتعني  :ما يخفى عمى المتكمم كشفو بالعبارة
لمطافة معناه "

()2

 .أو " ما يموح في الفيم ويممع في الذىن وال تسعو العبارة لدقة معناه "

()3

 .واذا كاف الباحث قد صنؼ ما سيأتي في باب اإلشارة  ،فيي إشارة تطمبت مف الصدر برىاناً
ودليبلً  ،وذلؾ ال يضيرىا  ،ألف الصدر بصدد الدفاع عف إشارتو  ،أو لمحتو الدالة  ،أو لطافة
معناه.
وبالعودة إلى تعريؼ األطروحة  ،أي االحتماؿ المدعوـ بأدلة وقرائف والذي سيعمؿ عمى
إسقاط االستدالؿ ! مف وجية نظر الصدر  ،أو فتح ثغرة فيو  ،فإف ( الصدر ) استطاع أف يقدـ
الكثير مف األمثمة ويستغؿ الطاقات واإلمكانات الموجودة في المغة  .فالمغة  ،كما قمنا سابقا ،
إمكاف تأويمي

()4

 ،ولكف ىذا اإلمكاف يجب أف ال يعتد بنفسو كثي ار  ،إذ ال بد أف يكوف وراءه

عقؿ أو وحي  ،وربما االثناف معا يشكبلف الدائرة التأويمية التي ستحد مف تمؾ اإلمكانات  ،لئبل

(ْ -)1كزا ذكهى اتٍ ػشت93 : ٙ
(ُٚ -)2ظش  :يٕالف انُفش٘ ( سعانح ) .11 :
(ُٚ -)3ظش  :اططالحاخ انظٕفٛح .61 :
(ُٚ -)4ظش َ :مذ انحمٛمح .11 :
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تكوف مفتوحة أو مف دوف نيايات  ،وألف المغة  ،بعد كؿ ما تقدـ  ،وسيمة إيصاؿ مقاصد المتكمـ
إلى السامع  .مف ذلؾ  ،مثبل  ،أطروحة الصدر المثيرة لمجدؿ في معنى ( كنود ) في قولو تعالى
 " :إن اإلنسان لربو لكنود "

() 1

 ،تمؾ األطروحة التي خالؼ فييا المفسريف مف األوليف

واآلخريف  ،وال ضير في ذلؾ  ،ماداـ ثمة أدلة وقرائف وبراىيف :
قاؿ الصدر  " :ما ىو معنى ( كنود ) في قولو تعالى  " :إن اإلنسان لربو لكنود " ؟
جوابو  :قال الراغب في المفردات  :قولو تعالى  ( :إن اإلنسان لربو لكنود )  ،أي كفور
لنعمتو لقوليم  :أرض كنود إذا لم تنبت شيئا  .وأيده صاحب الميزان قال  :الكنود الكفور .
أقول  :ىو استعمال مجازي لطيف  .واشكالو  :إنو حينئذ ينبغي أن يقال  :بربو لكنود  ،ألننا
نقول  :كفر بو ال كفر لو .
فإن قمت  :فإن استعمال الالم بمعنى الباء مجا از محتمل .
قمت  :ىو محتمل  ،ولكنو ال يتعين إال مع االنحصار  ،وسنبين أنو غير منحصر ،
فيتعين المعنى الحقيقي لالم  .إذن ليس المراد بالكنود الكفور  .نعم  ،ىم فيموا ذلك من
األرض غير المنتجة  ،والكافر بمنزلتيا  ،ولكنو  ،مع ذلك  ،ليس معنى منحص ار  .فإن
اإلنسان غير المنتج لو عدة معان :
األول  :اإلنسان غير نافع لربو كاألرض التي ال تنبت " أن اهلل غني عن العالمين ".
الثاني  :إن اإلنسان قميل الطاعة كما قال تعالى  " :وقميل من عبادي الشكور " .
الثالث  :إنو قميل االلتفات إلى اآلخرة وكثير الغفمة عنيا "وىم عن اآلخرة ىم غافمون "
الرابع  :إن اآلية الكريمة لم تتعرض لمتعمق القمة  ،وان اإلنسان كنود من أي جية  ،بل
تركت الباب مفتوحا ألجل أن يمأل بأي شيء معقول يمكن أن يخطر عمى البال  .فيمكن أن
يقال  :إن المراد قمة االىتمام بأمور الدنيا وقمة األخذ بزبرجيا وزخرفيا قربة إلى اهلل تعالى .
ومعنى القربة مفيوم من قولو تعالى  :لربو .

( -)1انؼادٚاخ .6 :
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فإن قمت  :فإن ىذا ال يحصل إال لمقميل  ،مع أن األلف والالم جنسية  ،فيدل عمى
اتصاف نوع اإلنسان بالصفة  ،ال حصة منو  .فيدل عمى فساد المعنى الرابع .
قمت جوابو من عدة وجوه  :منيا  :أوال  :أن نقيد اإلنسان باإلنسان الميتم بآخرتو .
وىو كنود من الدنيا ومن مصالحو الشخصية  ،إال أن ىذا الوجو عمى خالف األصل .
ثانيا  :إن اإلنسان لو أطالقان  :أحدىما  :مطمق اإلنسان  ،ولو حصص كثيرة  ،كالعربي
واليندي والمؤمن والكافر  .وثانييما  :اإلنسان المطمق  ،وىو صنف واحد  ،وىم أولياء اهلل .
وان قسنا إنسانيتيم إلى مطمق اإلنسان كانت بمنزلة قياس الوجود لمعدم .
فإن قمت  :ولكن األلف والالم ىنا جنسية فتشمل كل البشر .
قمنا  :نعم جنسية  ،واأللف والالم الجنسية تستوعب كل أفراد مدخوليا  .فإذا فيمنا من
مدخوليا اإلنسان المطمق استوعب أفراده وليس ليا أن تستوعب كل أفراد اإلنسان  ،فاإلنسان
المطمق صفتو أنو لربو لكنود  .وليس الكافر  ،كما عميو مشيور المفسرين  .فقد أراده
المفسرون ش ار وأردناه خي ار " (.)1
فالصدر  ،ىنا  ،يدعـ رأيو بأدلة وقرائف لغوية  ،فيو ال يتجاوز حدود المغة  ،والمغة ال
تأبى ىذا المعنى  ،واف كاف التبادر  ،أي ما ينقدح في الذىف ألوؿ وىمة عند سماع ىذه اآلية ،
ولفظة ( كنود ) تحديداً  ،ال يؤيد أطروحة الصدر  ،فضبل عف المعنى المغوي لجذرىا  ،ال سيما
أف السياؽ الذي ترد فيو اآلية  ،أو األجواء العامة التي تحكميا  ،تبدو مؤيدة ليذا التبادر  .فيي
أجواء غائمة تتحدث عف ذلؾ اإلنساف الظبلمي الكافر بربو  ،الشاىد عمى كفره  ،المحب لمخير
والشديد البخؿ بو  ،بدليؿ أف السورة انتيت بقولو تعالى " أفال يعمم إذا بعثر ما في القبور ،
وحصل ما في الصدور  ،إن ربيم بيم يومئذ لخبير "

()2

.

ولكف الصدر كاف واعيا لكؿ ذلؾ  ،لذا فقد َّأو َؿ كؿ ما سيأتي بعد آية ( الكنود )  ،الذي
ب المعنى مف الكافر إلى المؤمف  ،ليكوف
كاف مؤيداً لممعنى األوؿ َّ ،أولَوُ لصالح تأويمو الذي َقمَ َ
( -)1يُح انًُاٌ 333 -321 :
( -)2انؼادٚاخ .11-9 :
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تأويبل منسجما مع السياؽ  ،أما ما سبؽ مف آيات  ،آلية الكنود  ،فيي قَ َس ٌـ  ،واهلل تعالى يمكف
أف ي ِ
قسـ عمى اإلنساف  ،كاف اًر كاف أو مؤمناً  .وىكذا استطاع الصدر أف يجيب عمى سؤاؿ المغة
ُ

وسؤاؿ السياؽ بشيء مف التمحؿ  ،واف كانت األجواء العامة ما زالت ممبدة بالغيوـ  ،خاصة أف
التأويؿ ىنا تنازعو المؤمف والكافر  ،ضداف ال يمكف أف يمتقيا بأي حاؿ  ،ولكف النص بوصفو

إمكانا تأويميا  ،ال يأبى ذلؾ التنازع  ،واف كاف باتجاىيف متعاكسيف  ،خاصة أننا ما زلنا في دائرة
التضاد بيف وجوديف  ،وليس في دائرة التناقض بيف وجود ما وعدمو .
مف ىنا نستطيع أف نفيـ تمؾ الثنائيات الضدية التي كثي ار ما يقدميا الصدر بيف يدي اآلية
الكريمة إف كانت تحتمؿ ذلؾ  ،مف ذلؾ قولو تعالى  " :من شر النفاثات في العقد "  ،فقد قدـ
الصدر في معنى العقد والنفث األطروحات التالية :
األطروحة األولى  :العقد ىي ممكات السوء في اإلنسان والنفث فييا ىو التسبب إلى بقائيا .
األطروحة الثانية  :العقد ممكات الخير لإلنسان والنفث فييا ىو التسبب إلضعافيا وازالتيا .
األطروحة الثالثة  :العقد ىو السموك الصالح لإلنسان  ،والنفث ىم ىو محاولة إفساد ذلك .
األطروحة الرابعة  :العقد ىو السموك الطالح لإلنسان  ،والنفث فيو ىو محاولة زيادتو

()1

.

باإلضافة إلى أف القضية برمتيا ليست خطيرة إلى ىذه الدرجة  ،ألنيا ال تتعمؽ بحكـ
شرعي أو أخبلقي أو فمسفي سيكوف أصبل مف األصوؿ تتوقؼ عميو مصداقية الشريعة  .وكؿ ما
في األمر أف األوؿ يقوؿ  :الكنود ىو الكافر بنعمة ربو  ،والثاني يقوؿ  :الكنود ىو الكافر
بزخارؼ الدنيا ألجؿ ربو  .وىما معنياف ليسا متضاديف  ،كما إنيما ليسا متناقضيف  ،إذا استبل
مف السياؽ  ،واما معو  ،فإف الباحث – في مقاـ الترجيح  -يميؿ إلى األوؿ بسبب التبادر
والسياؽ واألجواء العامة  ،فضبل عف المغة واجماع المفسريف  ،كؿ ذلؾ يتحرؾ في إطار تمؾ
اإلمكانية  ،إمكانية الكافر في أف يكوف مصداقا لمكنود  ،وحدود ذلؾ فيو .
والميـ  ،بعد ذلؾ  ،ىو األدلة والقرائف والبراىيف واإلثباتات التي تسند ذلؾ التأويؿ ،
واالنسجاـ مع الخط العاـ لمشريعة  ،وأجوائيا الفمسفية  ،أو دائرتيا التأويمية  ،التي تحكـ
(ُٚ )1ظش  :يُح انًُاٌ .13
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التصورات وتصونيا مف الزيغ واالنحراؼ  .وقد حقؽ الصدر كؿ ذلؾ  ،مف دوف أف يجبرؾ عمى
قبولو أو رفضو  ،فيو يقدـ أطروحة  ،أو قؿ  :احتماالً مدعوماً بقرائف  .ولؾ أف تقبؿ ولؾ أف
حماؿ أوجو  ،وألنو يجري مجرى الميؿ والنيار والشمس والقمر ،
ترفض  ،وسبب ذلؾ إف القرآف ّ

وألنو ظير وبطف إلى س بعة أبطف  ..ىذا بحسب الروايات  ،أما بحسب الصدر  ،فؤلف ىذا

األسموب لو مزايا عدة :
" أوال  :بقاء الباب مفتوحا لزيادة في التفمسف والتفكير  ،فبدال من ذكر ثالثة أطروحات
مثال  ،يمكن  ،بعد ذلك  ،طرح خمسة أو عشرة  ،مما لم يتيسر فوريا االلتفات إلييا أو
االعتماد عمييا .
ثانيا  :اإللماع إلى أن األسئمة المعروضة  ..ليس ليا جواب واحد  ،بل يمكن أن
يتحصل عمييا عدة أجوبة  ،ومن جوانب متعددة  .ثالثا  :إننا بيذه الطريقة ال نكون ممن فسر
القرآن برأيو لكي نيمك  ،وانما يكون ذلك لمن بت باألمر وجزم بأحد الوجوه  ،وأما إذا عرض
األمر في عدة أطروحات ومحتمالت فقد أب أر ذمتو من الجواب وأرشد القارئ إلى الصواب ،
بدون أن يكون قد تورط في الشبيات "

()1

.

ما يعني أف قضية ( اإلمكانات والحدود ) ىذه أخذت مف الصدر مأخذا عظيما  ،وىو لكي
يحقؽ ذلؾ التبلقي بيف ( اإلمكانات والحدود ) استخدـ ذلؾ األسموب المبتكر  ،وىذا ال يعني أنو
سيكوف معصوما  ،حاشا هلل  ،ألف اإلنساف عمى مستوى الممارسة ال يستطيع أف يضمف ذلؾ ،
بقدر ما يعني أف المؤوؿ وىو يتصفح ذلؾ الكتاب الكوني العظيـ عميو أف يكوف حذ ار  ،لئبل
يتقوؿ عمى اهلل  ،وباستطاعتو أف يفعؿ ذلؾ  ،عندما ال يجزـ باألمور  ،بؿ يذرىا في عالـ
ّ
اإلمكاف  ،ألف إرادة ( المؤلؼ ) المطمؽ أكبر مف أف يحدىا إنساف ما  ،وىذا ال يعني أف نقوؿ
أي شيء كيفما أتفؽ  ،بؿ إف مقوالتنا يجب أف تكوف بعيف ذلؾ ( المؤلؼ ) وتحت أنظاره عندما
نحفظ الدرس  ،ونستوعب ماذا يريد منا ؟ وماذا يريد بنا ؟
وبعد  ،فيؿ لنا أف نمخص مباحث ىذا الفصؿ  -وليس بالضرورة أف يكوف التمخيص
اجت ار اًر لما قيؿ  -وىي كثيرة  ،توزعت بيف محمد الصدر  ،ودائرة التأويؿ اإلسبلمية التي ترى :
( -)1يُح انًُاٌ  ،ص .11
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أف النص واف كاف مفتوحا كونو كممات اهلل  ،إال أنو البد مف معايير تحكـ قراءتو  ،وبسبب مف
ىذه المعايير  ،فإف القارئ لف يقوؿ أي شيء بحجة أف النص مفتوح  ،ألنو سيكوف محكوما بتمؾ
المعايير  ،ومف تمؾ المعايير ظاىر النص  ،فظاىر النص حجة  ،فإذا كاف ذلؾ الظاىر غير
مستوى ٍ
ثاف مف
معقوؿ وال مقبوؿ  ،فيجب أف يؤوؿ  ،ما يعني أف ثمة باطف تحت العبارة  ،وىذا
ً

مستويات النص  ،أصعب مف األوؿ ألف الظاىر مشترؾ بيف القراء أما الباطف فخاص بطبقة
منيـ  ،قد تكوف محصورة بأىؿ البيت ( عمييـ السبلـ ) إذا استثنينا النبي ( ص وآلو ) ألنو فوؽ

حمال أوجو " ،
الجميع  ،وىذا ما يؤيده أمامنا الصادؽ ( ع ) الذي سمع قائبل يقوؿ  " :القرآن ّ

فقال ( عميو السالم )  " :نعم  ،وليذا جعمنا اهلل حج ًة عمى عباده "  .وىذا الحديث بحاجة إلى

حماؿ أوجو  ،فيو ذو وجو واحد ال
قراءة تأويمية  ،ألنو قد ُيفيَـ بأف اإلماـ يرفض كوف القرآف ّ
حماؿ أوجو  ،بؿ
يوجد إال في جيبو  ،جيب اإلماـ  .وقد ُيفيَـ بأف اإلماـ ال يرفض كوف القرآف ّ
ىو يؤيد ذلؾ  ،ألنو يفترض في تمؾ الوجوه أال تؤدي إلى نزاع  ،فإف كاف النزاع  ،فنحف حجة

اهلل ومرجع العباد .
ومع ذلؾ فيو  -الباحث  -عمى يقيف بأنو ليس معصوما  ،وىذه الفسحة  -أي عدـ
العصمة  -ىي التي ستدفعو ألف يسير باتجاىيا  ،أو االتجاه المعاكس ليا  ،عندما يعي أنيا
حاسب عميو  ،وفي عممية السير ىذه  ،فميس لو مف سبيؿ إال أف يتعمؽ
قَ َد َرهُ الذي ُي ْختََبر فيو ُ
وي َ
اىتَ َديتُم في الظَّ ْمم ِ
اء
بأذياليـ  ،ويشد عمييا بكمتا يديو  ،وىو ( ال يتأوؿ ) قوؿ أمير البياف ِ " :ب َنا ْ ْ
َ
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الدؤال بوصفه إذكاالً
لقد استخدم الصدر السؤال  ،بوصفو إشكاالً فمسفياً لموصول إلى غايات النص القرآني
ومقاصده  ،أو تثوير المعنى وانتاج الداللة  .ويبدو أن ىدف الصدر من إثارة السؤال  ،بدليل
تعدد أطروحات الجواب  " ،ليس تحصيل جواب سريع  ،جواب قطعي وناجز  ،وانما خمق جو
مشحون بإمكانية المعرفة وفضاء ثقافي حواري  ،يتولد من خبللو سؤال جديد  ،وبذلك تتوالد
()1

المعرفة ويتناسل الفكر "

 .والحق أن الصدر ميتم بالسؤال أكثر من اىتمامو بالجواب  ،وان

بدا األمر خالف ذلك  ،ألن تعدد األطروحات يعني  ،عند الصدر  ،بقاء الباب مفتوحا لزيادة في
التفمسف والتفكير  ،وزيادة التفمسف تعني أن السؤال ما زال حيا لم تَ ُمتْوُ األطروحات المتكثرة ،
وأن " الجواب ليس نياية مأساوية لمسؤال "

()2

 ،بقدر ما ىو بداية لسؤال جديد  ،قد يكون

مختبئاً في طيات األجوبة الجديدة .
وعمى ىذا األساس  ،أي عدم انفكاك الجواب عن سؤالو  ،وكون السؤال أنثى والجواب
ِّم الفالسفة إلى  " :فبلسفة السؤال وفبلسفة
ذكر وال بد أن يمتقيا  ،عمى ىذا األساس  ،قُس َ
الجواب  ،فبلسفة سؤال عن كل شيء  ،وفبلسفة جواب لكل شيء " ( ،)3وان كانت قضية
اإلجابة عمى كل شيء ىذه  ،تُ َع ُّد ضرباً من الخيال الطوباوي  ،إذا استثنينا األنبياء (عمييم
السالم) وعمي بن أبي طالب (ع) الذي كان يردد  " :سموني قبل أن تفقدوني  ،فؤلنا بطرق

السماء أعمم مني بطرق األرض "

()4

 ،ألن السؤال ىو الذي يحرك الذىن لمبحث عن جواب ،

أو ألن النص  ،أي نص  ،إن ىو إال جواب عن سؤال حقيقي أو ضمني أو مفترض  ،وبتعبير
غاستون باشالر " إن كل معرفة عممية ىي جواب عن سؤال "
السؤال  ،وليس شيئا آخر .

(ٌ -)1نظر  :ستراتٌجٌة السؤال  ،رؤٌة قرآنٌة .6 :
( -)2المصدر السابق .21 :
( -)3مشكلة الفلسفة .14 :
( -)4نهج البالغة .404 :
( -)5فلسفة الصدر .151 :
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واذا كانت " التأويمية معنية بملء المسافة الممتدة بين المعاني التي قصدىا المؤلف
وبين ما يقترحو النص "

()1

أو المؤولون  ،فإن الصدر لم يغفل ىذه الرؤية  ،وان كان تصوره

السابق عن النص  ،كونو كتاب حياة يجري مجرى الميل والنيار والشمس والقمر  ،ىو الداعم ليا
 ،من ىنا  ،وبسبب من ىذا التصور السابق  ،عمل الصدر عمى أن يمأل تمك المسافات الممتدة
من خالل طرح األسئمة  ،سواء أكان السؤال بسيطا أم مركبا  ،سؤاال عن الماىية  ،أو عنيا وقد
أسند ليا شيء ما  ،من دون أن يدعي أنيا النياية  ،إذ ال نياية بين يدي كتاب اهلل  ،بقولو " :
إن التفاسير بالتأكيد لم تتعرض لكل المشاكل واألسئمة الواردة حول آي القرآن الكريم ..
ويحصل ذلك من مناح متعددة من المؤلفين  : ،أما باعتبار أنو إذا ذكر السؤال يفترض فيو
القوة والدقة في اإلجابة  ،واذا فقدىما أعيب في بحثو  .إذن  ،فخير لو أن يترك االلتفات إلى
السؤال رأسا  ،من أن يتورط في جواب ناقص  .أو قد يكون متشرعا  ،باعتبار أن إثارة السؤال
سيكون مضادا لمقرآن الكريم ال محالة  ،فيكون سببا إلثارة الشبية لدى القارئ االعتيادي ،
فقد يمزم الحال أن ىذا القارئ يكون قد فيم السؤال ولم يفيم الجواب  ،ويكون المؤلف سبباً
لذلك  ،فيتورط في الحرام من حيث يعمم أو ال يعمم  ..فخير لو أن ال يثير الشبية  ،من أن
يثيرىا وال يوفق في حميا  .ومن ىنا زادت األسئمة المدفونة في النفوس  ،والشبيات المعقودة
في الرؤوس  ..ومن ىنا احتاج األمر إلى قمب قوي و عقل سوي من اجل التصدي إلى ذكر
كل تمك األسئمة "

()2

.

وقد عمل الصدر عدم تعرض المفسرين إلثارة تمك األسئمة  ،بأنيم أما ال يعرفون الجواب ،
فتركوا السؤال  ،أو ألنيم متشرعة ال يريدون إثارة الشبيات  ،وىما سببان إذا كانا يصدقان عمى
بعض المفسرين  ،ويمكن الركون إلييما في تعميل تمك الظاىرة  .فإنيما سببان عارضان بالمقارنة
مع السبب الذي يراه الباحث ميماً وحقيقياً  ،وىو أن األسئمة الموجية لمقرآن ال يمكن اإلحاطة
بيا  ،أو حصرىا بين يدي مؤول ما  ،أو مجموعة من المؤولين  ،وعدم طرح سؤال ما  ،ال يعني
قمة معرفة  ،فقد يعني أن السؤال لم ِ
يأن أوانو بعد  ،ذلك أن األسئمة ال يمكن أن تأتي مرة واحدة

( -)1الهرمنٌوطٌقا عند بول رٌكور  ،زٌوس لٌونارد  ،ترجمة علً سعٌد  ،مجلة مسارات العدد -4السنة األولى
،2006 ،ص .43
( -)2منة المنان فً الدفاع عن القرآن .1 :
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 ،أما أن المفسر متشرع وال يريد أثارة الشبيات  ،فيذا ما يتنافى والصدر عينو  ،إذ بالرغم من
تشرعو وما عرف عنو من نكران لمذات ويقين باهلل وتوكل عميو  ،مع ذلك فقد أثار الكثير من
الشبيات التي وان أجاب عمييا  ،إال أنو ليس الجواب الكافي  ،وقد عمل الصدر ذلك بأن القضية
تحتاج إلى قمب قوي وعقل سوي  ،وألنو كذلك  ،فقد فتح الصدر باب إثارة المشكالت التي قد
تترتب عمييا شبيات  ،وتصدى ليا بقمبو القوي وعقمو السوي .
عموما  ،فإن ذىن الصدر ىو ذىن إشكالي  ،وألنو كذلك  ،فقد نوه إلى أن كتابو ىذا ال
ينتمي إلى كتب التفسير إطالقاً  ،بقدر انتماءه إلى الكتب التي تتحدث عن مشاكل القرآن  ،ولعل
السبب  ،ىو أن التفسير يتعمق بالمستوى الظاىر لمنص أو الواحد أو القطعي الذي ال يتجاوز
حدود المغة أو معاني الكممات أحيانا  ،وال يتعمق بالمستوى االحتمالي  ،الذي ىو مستوى تأويمي
بالتأكيد  " ،ولما كانت الغاية المرجوة من التأويل ىي إدراك القصد الحقيقي  ،فإن التأويل
يختمف عن التفسير في إصابة أعماق النص والكشف عن طاقاتو " (.)1
واذا كان البحث قد قارب في الشروط بين المفسر والمؤول في الفصل السابق  ،فألنيا تكاد تأخذ
بخناق االثنين  ،ذلك أن المستوى الظاىر بحاجة إلى تمك الشروط  ،وكذلك ىو المستوى الباطن
أو البعيد  ،وان كان حاجتو أشد  .بمعنى أن المؤول أكثر حاجة إلى توفر الشروط فيو من
المفسر  ،الذي يمكن أن يستغني عن بعضيا  ،خاصة إذا تعمق األمر بمعاني الكممات التي
سيوفرىا المعجم أو المغة  ،أما إذا تعمق األمر بالسياق واألجواء الكمية لمنص  ،فإن المغة ىنا قد
ال تكفي  ،إذ ال بد من مراعاة السياق والجو الذي ترد فيو األلفاظ لتحديد الداللة  .فضال عن
الفرق الذي يناقشو العمماء بين االثنين إذ يتعمق التفسير عندىم بالرواية والنقل  ،والتأويل بالدراية
والعقل  ،والعقل يعني " مجموعة العموم الضرورية والبلزمة لمنفاذ إلى عالم النص وفض
مغاليقو وىو يتضمن " عمم نزول اآلية وسورتيا وأقاصيصيا واإلشارات النازلة فييا  ،ثم ترتيب
مكييا ومدنييا  ،ومحكميا ومتشابييا  ،وناسخيا ومنسوخيا  ،خاصيا وعاميا  ،مطمقيا
ومقيدىا ومجمميا ومفسرىا " ..

()2

( -)1األفق التداولً .25 :
( -)2البرهان فً علوم القرآن 141 :
355

الفصل الثانً  .......................................................................الصدر والهرمنٌوطٌقا المعاصرة

بسبب من ىذا  ،فإن كتاب منة المنان لم يكن معنيا بمعاني الكممات  ،وان أخذىا بنظر
االعتبار والبد أن يفعل  ،بل بالمشكالت التي تثيرىا تمك الكممات في السياق الذي ىي فيو ،
وشتان بين رؤيتين  " :رؤية تكتفي بمعاني الكممات بأقرب ما يرد عمى الذىن من معان ليا ،
وأخرى تبحث عما وراء تمك الكممات بوصفيا نافذة ومعب ار تتوصل من خبللو لمحكمة الكمية
وتستخمص العبر عبر التأمل في أحوال اإلنسان "

()1

 ،والكائنات من حولو  ،لذا فعندما ننتقل

من الظيور المفظي إلى الظيور السياقي  ،فإن القضية تأخذ بعدا إشكاليا مختمفا .
قال الصدر  " :ىذا وال ينبغي أن يمحق ىذا الكتاب بكتب التفسير العام  ،فإنو ليس كذلك
إطبلقا  .وقد تجنبت فيو عن عمد كل ما يرتبط بالتفسير المحض  ،إال ما نحتاج إليو أحيانا
عمى سبيل الصدفة  ..وانما يمحق ىذا الكتاب بحقل الكتب التي اختصت بمشاكل القرآن ..
ومنيا المصادر التي اعتمدتيا في البحث  ،ككتب العكبري  ،والرازي  ،والقاضي عبد الجبار ،
والشريف الرضي  ،وغيرىم  .ويفترض أن يكون المنيج ىنا  ،ىو التعرض إلى أي سؤال أو
مشكمة قد تخطر في الذىن بغض النظر عن نوعيتيا  ..ومن ىنا نجد في ىذا الكتاب حديثا
من كل نوع  :من الفقو  ،واألصول  ،وعمم الكبلم  ،والنحو  ،والصرف  ،وعموم الببلغة ،
وشيء من التفسير  .مضافا إلى بعض العموم الطبيعية  ،كالفيزياء  ،والفمك  ،والتاريخ ،
وغيرىا "

()2

.

واذا كان سؤال المنيج سيفرض نفسو بقوة  ،ألنو يفترض مسبقا طريقة ما في معاينة النص
كونو  ،أي المنيج " فن التنظيم الصحيح لسمسمة من األفكار  ،من أجل الكشف عن الحقيقة
أو البرىنة عمييا " ( ،)3فإن الصدر حدد منيجو بالتعرض إلى أي سؤال أو مشكمة قد تخطر في
الذىن بغض النظر عن نوعيتيا  ،فمم يحصر نفسو بعمم معين  ،ألن القرآن الكريم  ،بخالف
غيره من الكتب  ،يحتوي كل تمك العموم  ،من دون أن يكون أيا منيا  ،ألنو كتاب ىداية وتغيير
 ،وبالنتيجة فإن التعامل مع آياتو يجب أن ينفتح عمى كل تمك العموم بشرط المنيج  .الذي قد

(ٌ -)1نظر  :اإلمام علً بن أبً طالب مفسرا للقرآن 24 :
( -)2منة المنان .11 -11 :
( -)3مناهج البحث العلمً .4 :
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اء أو تنظيماً ألشياء غير منتظمة عمى أساس عبلقة ارتباط من نوع ما ( ، )1فإذا أدى
يعني إجر ً
ذلك إلى خمل في المنيج  ،فإن الباحث يستطيع أن يتجنب ذلك الخمل عندما يكون ىدفو تقديم
أطروحة ما تتعمق بمعنى احتمالي باستغالل ىذا العمم أو ذاك وتوظيفو لصالح تمك األطروحة .
إذن فوجود كل ىذه العموم  ،في كتاب منة المنان  ،ال يعني السياحة في النص من دون
منيج  ،بقدر ما يعني أن ثمة أطروحة ما  ،قد تغني المعنى وتفتح الداللة يمكن تقديميا من
خالل ذلك العمم  ،وىذا يتطمب إحاطة بقدر من العموم  ،ما يعني أن المؤول يجب أن يكون
محيطا بعموم عصره  ،من وجية نظر الصدر  ،عمى خالف الدعوات الذاىبة إلى ضرورة
التخصص  ،ألن الفيمسوف الكوني والمثقف الشمولي الذي يتناطح مع كل العموم  ،والذي يمثمو
أرسطو ومحمد حسين الطباطبائي ومحمد باقر الصدر أصدق تمثيل  ،ربما فات وقتو  ،وأصبحنا
بحاجة إلى ذلك المتخصص الذي يتعمق بقضية واحدة  ،واحدة فقط  ،ويكشف عن أسرارىا
وخفاياىا  .واذا شئنا  ،بعدئذ  ،أن نحيط بالموضوع  ،فيجب أن نستدعي كل أطرافو أو
متخصصيو  ،فيدلي ك ٌل بدلوه من الجية التي ىو يراىا أو تخصص فييا  ،وان كانت القدرة عمى
لم الشتات ستكون أصعب مما لو قام بيا فرد بعينو  ،ذلك أنو سيكون محيطا باألجزاء وذلك
الخيط المشترك الواصل بينيا  ،والذي ربما ال يراه غيره .
بتعبير أوضح  ،فإن الموازنة بين تفسيرين مثال  ،كتفسير الميزان لمطباطبائي  ،وتفسير
األمثل لمكارم شيرازي " الذي اشترك فيو عشرة من الفضبلء "

()2

 .ربما ستذىب  ،من وجية

نظر الباحث  ،لصالح تفسير الميزان  ،ألن عشرة عقول ليس بالضرورة تساوي عقال واحدا  ،وان
كانت أحيانا قد تتفوق عميو  ،إال إننا نتحدث عن ذلك التفرد الذي تجمى في تفسير الميزان وكان
نتاجا لعقل واحد  ،ذلك أن العقل الواحد يستطيع أن يحيط بالموضوع  ،ويمم شتاتو  ،أما العقول
العشرة  ،فيي مضطرة لكي تحقق ذلك  ،ألن تتنازل عن قناعاتيا  ،لصالح واحد منيا  ،وبصورة
أوضح فالباحث يتحدث عن ذلك الجيد الموضوعي والنفس التوحيدي كما تجمى في كتاب
المدرسة القرآنية لمحمد باقر الصدر  ،ذلك الجيد الذي لم يسبق ولم يتكرر  ،وكأنو ولد من أبوين
إال أنو بقي عقيماً  ،ىكذا  ،من دون أبناء .
(ٌ -)1نظر  :منطق البحث العلمً :

.16

(ٌ -)2نظر  :تفسٌر األمثل 11 :
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من ىنا  ،فإن لمحمد الصدر رؤيتو التي وان قالت بالتخصص  ،وال بد أن تقول بو في ىذا
العصر الذي توسعت فيو العموم  ،إال أنو لن يجدي نفعا مع القرآن الكريم  ،ألنو كتاب كوني
يحتاج إلى مفسر كوني محيط بعموم عصره أو ال أقل ببعضيا  .من ىنا نرى أن العموم تتداخل
في أغمب تآليف محمد الصدر  ،التي سيكون كتاب ما وراء الفقو ذروتيا .من جية أخرى  ،فإن
في الذىن البشري طاقة ىائمة لمعصف وانتاج األسئمة  ،وآية واحدة من آيات القرآن أو آيات
الكون  ،قد تولد الكثير من األسئمة ومن عموم مختمفة  .فمو أخذنا قولو تعالى " ألم ذلك الكتاب ال
ريب فيو ىدى لممتقين "

() 1

نستطيع بإتباع أسموب الصدر ىذا أن ندرب الذىن عمى طرح

األسئمة في االتجاىات كميا  .سؤال لغوي  ،سؤال نحوي  ،سؤال صرفي  ،سؤال بالغي  ،سؤال
فقيي  ،سؤال عقائدي  ،سؤال أصولي  ،وكل ذلك يبدأ من السؤال الفمسفي  ،سؤال الماىية  :ما
الكتاب ؟ ولكن كل ىذه األسئمة يجب أن تكون خاضعة لمنيج  ،والمنيج ىو الكشف عن قراءة
محتممة ىنا أو ىناك .
ولعل من سوء الحظ  ،في أغمب األحيان  ،أن المفكر ما يكاد يخطو بضع خطوات في
الميدان حتى يتعرض لخطر المذىبية وضيق األفق  ،فال يمبث أن يصبح أسي اًر لمذىب بعينو .
وبالنتيجة  ،فإن الجواب سيمثل وجية نظره الضيقة  ،أو المذىب الذي يتبناه  ،والتبني ىنا متبادل
من الطرفين  ،ومفكرون من أمثال  :عمي حرب  ،ونصر حامد  ،ومحمد عابد الجابري  ،وحسن
حنفي  ،وجورج طرابيشي  ،وعبد المجيد الشرفي  ،والطيب تيزيني  ،ومحمد أركون وتابعو ىاشم
صالح  ..يعدون أمثمة ناجحة لمنظرة الدوكمائية الضيقة والمنحازة  ،وان تمبست لباس الحداثة
والتنوير والتثوير.
بل وصل االنغالق بأحدىم والتكمس والتمترس خمف االيديولوجي إلى أنو ينعى عمى
العممانيين استشيادىم بآية أو حديث  ،ويعد ذلك عالمة عمى تراجع الفكر العمماني وانيزامو ،
يقول عادل ظاىر  " :واألكثر تدليبل عمى تراجع الفكر العمماني عندنا  ،ما نشيده من محاوالت
حثيثة من قبل المفكرين العممانيين لدعم موقفيم عن طريق المجوء إلى اإلسبلم نفسو  -إلى
القرآن والسنة – غير مدركين أنيم إنما يقدمون بيذا أكبر التنازالت لمحركات المناوئة لمعممانية
 ،وأنيم – وىذا ىو األخطر – إنما يناقضون أنفسيم أيما تناقض إذ يجعمون النص الديني
( -)1البقرة .1 :
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مرجعيم األخير في مجال دفاعيم عن عممانيتيم  ،بينما العممانية تقوم  ،في المقام األول ،
عمى مبدأ أسبقية العقل عمى النص "

()1

 .وفي موضع آخر يقول منظر العممانية الخطير ىذا

 " :إن القضية المحورية ىي أن نبين أن اإلنسان ليس فقط قادر عمى أن ينظم شؤون حياتو
الدنيوية باستقبلل عن ىذا الدين أو ذاك  ،بل إنو ممزم أيضا أن يفعل ىذا  ،العتبارات فمسفية
وابستمولوجيةتتعمق بطبيعة المعرفة الدينية  ،عمى افتراض إمكانيا  ! )2( " ..وبناء عميو  ،فإن
المعرفة الدينية غير ممكنة  ،وعمى فرض إمكانيا  ،فالعمماني ممزم باالستقالل عنيا  ،وىكذا
تمارس األنا الطافحة  ،ىنا " عممية إقصاء لآلخر وتتعامل معو خارج سياقات االنتماء  ،ألنو
يمثل العدو المضاد والخصم الذي يجب استئصالو "

()3

.

ىذه الطريقة في قراءة الحياة  ،أو النص  ،لن ترى سوى ( خطوط الطول )  ،أما ( خطوط
العرض )  ،فستبقى مجيولة  ،ألنيا في بطن اآلخر المختمف " والمعنى الموجود في عقمك عن
مميون دينار ال يمكن أن يدل عمى أنيا موجودة في جيبك " ( ،)4فمعميا في جيب اآلخر ،
وستكون أنت المفمس من المميون ومن خطوط العرض والطول  .وان كانت األخيرة في ذاتيا
خطوطاً وىميةً  ،إال إن ذلك ال يمنع من تحقق المقاء بين االثنين  ،ألن في الذىن البشري ممكة
تسمى ممكة الوىم

( )5

ليا القدرة عمى التواصل مع اآلخر وربما فيمو  ،ذلك أن األشياء التي

نتحاور معيا أو عنيا في ىذا الوجود نوعان :
أشياء ليا مادة ومقدار  ،أي تشغل حي از في الفراغ  ،كالقمم والمكتبة والكرسي والتين
والزيتون  ..وىذه ال مجال لالختالف فييا  ،ألنيا ظاىرة لمعيان و ُم ْد َركة بالحس  ،وبمقدور ممكة

الخيال

()6

أعور )  ،فيرى نصف
أن تتصورىا مع شيء من التجريد  ،الميم إال أن يكون المرء ( َ

الشيء أو ربعو  ،وربما ال يرى شيئا عندما يأخذ اهلل بصيرتو  ،وىذا موضوع آخر قد ال ينتمي
لما نتحدث عنو .
( -)1األسس الفلسفٌة للعلمانٌة 5 :
( -)2المصدر السابق 6 :
(ٌ -)3نظر  :صورة اآلخر فً الرواٌة العراقٌة  ،رسالة ماجستٌر .16 :
(ٌ -)4نظر  :تجدٌد التفكٌر الدٌنً فً اإلسالم .34 :
( -)5العلم الوهمً  :هو إدراك الجزئٌات التً ال مادة لها وال مقدار ٌ .نظر  ،منطق المظفر  ،ص.12
( -)6العلم الخٌالً  :هو إدراك الجزئٌات التً لها مادة ومقدار ٌ .نظر  :المصدر السابق  ،ص.12
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وأشياء أخرى ال مادة ليا وال مقدار  ،أي ال تشغل حي از في الفراغ  ،مثل مفاىيم الحرية
والديمقراطية والخير والغيب والجمال والحقيقة  ..وىذا ما يمكن أن نختمف فيو  ،ألن كالً منا
يضع لتمك المفاىيم حدوداً تتناسب ومقدار فيمو ليا  ،بتعبير أوضح  ،فأن اإلسالم  ،مثال ،
كمفيوم وليس كمصطمح  ،في ِ
منا ال يساوي اإلسالم في ذىن ( سممان المحمدي ) مثال
ذىن ٍّ
أي ّ

 ،ألن الحدود التي نضعيا لذلك المفيوم ىي بحجمنا  ،ورحم اهلل ام أًر عرف حجمو  ،ليذا فإذا ما

سئمنا عن ذلك المفيوم  ،فقد نتمعثم  ،وقد نتحدث بمقدار ما  ،أما الحجم الذي يتناسب وسممان
المحمدي  ،سممان منا أىل البيت

()1

 ،فربما ىو كبير عمينا  ،كبير جدا .

وألجل إزالة التباس القصد  ،فإن الباحث  ،ىنا  ،ال يتحدث عما يتحدث عنو العممانيون
من وجود ( إسالمات )

()2

متعددة  ،بداللة أن إسالم كل إنسان بمقدار فيمو  ،وبتعبير عمي

حرب " فإنو ال يوجد إسبلم في ذاتو  ،وانما لكل واحد تصوره المختمف لئلسبلم وطريقتو
الخاصة في إدارتو وممارستو "
يوجد أي معيار لتحديد ذلك "
األشياء في ذاتيا "

()5

()3

()4

 ،وعميو " فبل يمكننا أن نحدد ما ىو اإلسبلم الصحيح  ،وال

 ،ألن اإلنسان  ،بتعبير كانط " إنما يدرك الظواىر ،ال األشياء

 ،ويرتبون عمى ذلك نتائج تتمخص في عدم وجود ذلك المفيوم  -اإلسالم

اإلسالم  -إال في أذىان معتنقيو  ،وليس ىو حقيقة موضوعية  ،يمكن أن تُتََبَّنى عمى مستوى

الممارسة  ،ولكن ىذا ال يعني بنظر أركون متفضال " حذف كل إشارة إلى اإلسبلم "

()6

 ،وان

كان حسن حنفي بخل عمينا بيذا الفضل  ،فرفض حتى كممة إسالم واستبدليا بكممة التحرر ،
ألن ىذا المفظ  ،في دين حنفي " يعبر عن مضمون اإلسبلم أكثر من المفظ القديم "

()7

.

( -)1بحار األنوار ..326 /22 :
(ٌ -)2نظر  :نقد النص  / 155 :الممنوع والممتنع  / 61،21 :تارٌخٌة الفكر العربً واإلسالمً / 53 :
الفكر اإلسالمً نقد واجتهاد  ، 54 :القرآن وعلم القراءة .131 :
( -)3نقد النص  ،ص.151
( -)4تارٌخٌة الفكر العربً اإلسالمً .146 :
( -)5مشكلة الفلسفة .30 :
( -)6تارٌخٌة الفكر العربً اإلسالمً .211 :
( -)1التراث والتجدٌد .116 :
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نعم  ،الباحث ال يتحدث عن ذلك  ،بل عن العمم وضرورة ترقي اإلنسان صعودا في
درجاتو  ،وصوال إلى أقرب نقطة من ( سممان المحمدي ) بوصفو عالمة سيميائية دالة عمى
الحق ومنتمية إليو  .وكمما صعد اإلنسان درجة  ،ازداد اقترابا من إمكانية اإلحاطة  ،وفي الوقت
عينو ازداد ابتعادا – عممياً وليس اقصائياً  -عن اآلخرين  ،الذين ستتسع رؤيتيم أيضا  ،استنادا
لذلك السير والترقي  ،عمى فرض أنيم من أولئك الذين يطمبون العمم ولو في الصين  .أما عدم
العمم فيقرب المسافة بين األفراد  -وان كان تقريبا زائفاً وىشاً  -ألنو ليس ثمة مساحة لالختالف
في دائرة العدم  ،والمقمد تابع لمن يقمده .
أما المجتيد أو المثقف  ،فيو غير تابع ألحد  ،بقدر تبعيتو لنفسو  ،وقبل ذلك لألصول
التي ينتمي ليا  ،ولإليديولوجيا التي ينطمق منيا  .واذا كانت األصول أو اإليديولوجيا ستحقق لو
اتفاقا مع اآلخرين الذين ينتمون إلى نفس المنظومة  ،فإن ذاتو التي تفيم األمور واألشياء بطريقة
مغايرة ومختمفة واستثنائية ستبعده عنيم  ،ويبقى الجامع ىو ضرورة احترام الرأي اآلخر  ،مادام
ذلك اآلخر لم ِ
يعتد عمى الحرمات ولم يسفو المقدسات  ،بل انطمق منيا لتأسيس رؤيتو المختمفة
والمغايرة  ،والتي ستعمل عمى إثراء الفكر  ،وتعدد القراءة  ،وشيوع ثقافة االختالف والمغايرة ،
والحوار المتأتي من ذلك االختالف  ،ألن ثقافة من دون اختالف ال حوار فييا  .كما أن ثقافة
من دون حوار ال اتفاق فييا .

313

الفصل الثانً  .......................................................................الصدر والهرمنٌوطٌقا المعاصرة

الدؤال بوصفه حوارًا مع اآلخر
عمل الصدر عمى استخدام أسموب " إذا قمت  ،قمنا " ..وىذا يعني أن الصدر يجرد من
آخر  ،ويجيب عمى تساؤالتو  ،وعممية التجريد ىذه وسيمة من وسائل الحوار مع اآلخر ،
نفسو َ
أو عدم تغييبو  ،أو ىو وسيمة من وسائل فيم النص المتوقف عمى فتح حوار مع اآلخر  " ،وال

شك في أن تضمين اآلخر في الخطاب ىو المعطى األساس الذي يتطمبو كل حديث " ( ، )1ذلك
آخر  ،فيكتسب خطابو أو منظومتو الفكرية
ألن المؤلف في الكثير من األحيان  ،ينسى أن ثمة َ

طابعا ذاتيا  ،قد يكون مغمقاً  ،من حيث ال يشعر  .من ىنا  ،فإن اآلخر كان حاض اًر بقوة في
أطروحة الصدر  ،ومن ثالث جيات :
األولى  :إن الصدر ال يكتفي بأطروحاتو أو احتماالتو  ،بل ىو يضيف ليا أطروحات
آلخرين  :كاالصفياني صاحب المفردات  ،والطباطبائي صاحب الميزان  ،من دون أن ينتصر
ألي أطروحة  ،وان فعل ذلك أحيانا  ،إذا تطمب المقام ذلك .
الثانية  :إ ن ىذا اآلخر موجود في داخل األطروحة عينيا  ،فبمجرد أن يشعر الصدر بأن

احتمالو غير مقنع  -ىذا في حال أراد أن يكون احتمالو أطروحة  -يستخدم أسموب  :إذا قمت
وي ْش ِكل عميو .
آخر يحاوره ُ ،
قمنا  ،مجرداً من ذاتو َ
ف لو الكتاب  ،وقد خاطبو الصدر بكل وضوح  ،وطمب منو أن
الثالثة  :اآلخر الذي أُلِ َ

يكون بالمستوى الذي أراده  ،من حيث الكفايات والقابميات  ،طالبا منو أن يكون ىو الحكم في
اختيار األطروحة الواقعية أو ما يعتقد أنو واقعي .
واآلخر الذي نتحدث عنو  ،ىنا  ،ىو الثاني  ،ألنو الوحيد – من بين ىذه الثالثة – الذي
يحاور الصدر  ،ويبدي اعتراضو عمى احتماالتو  ،ويحاول أن يسقط استدالالتو  " ،فميس ىناك
توافق براني يطمس فيو االختبلف بين المتحاورين وال ىناك إخماد لوجية نظر اآلخر تطمس
فيو ىويتو  ،وانما ىناك عممية تبادل تحدث من خبلل لعبة اليوية واالختبلف "

()2

 ،وان كان

الحوار ما زال يأتينا  ،نحن القراء  ،عمى لسان الصدر  ،فيو الذي يدير الحوار  ،وىو المسؤول
( -)1تحلٌل الخطاب الصوفً 101 :
( -)2فً ماهٌة اللغة وفلسفة التأوٌل .103 :
311

الفصل الثانً  .......................................................................الصدر والهرمنٌوطٌقا المعاصرة

عن صياغة مفرداتو  " ،ىو حوار دائري يخرج من النفس ويعود إلييا  ..ىو السؤال وىو
اإلجابة "

()1

وان بدا ناقال لرأي اآلخر  .وىو معذور في ذلك  ،ألنو ليس بصدد كتابة قصة أو

رواية يفترض بشخصياتيا أن تتكمم  ،وال تعطي الفرصة لممؤلف أو الراوي ألن يتكمم بمسانيا ،
فإن فعل الراوي ذلك فثمة خمل  .وكثي ار ما يحدث ذلك الخمل  ،خاصة عند أولئك الرواة الذين ال
يفرقون بين الراوي والشخصية  ،لذا فميس غريبا أن نجد خادمة فقيرة وجاىمة تتحدث المغة
الفصحى بصوت عال  ،وربما تقدم أفكا اًر وتنظيرات.
من ىنا  ،فإن السؤال الصدري  ،إذا كان قد أحالنا إلى السؤال السقراطي  ،فمن باب
التقريب  ،واال فإنو ال يشبيو من ىذه الجية  ،ألن اآلخر في الحوار السقراطي  ،آخر من لحم
ودم  ،فقد كان سقراط  ،كما يروى  ،يجول في األسواق باحثا عن إنسان ليحاوره  ،إنسان وليس
شج اًر أو حج اًر  .إنسان حقيقي وليس مفترضاً  ،والمحاور عندما يكون حقيقيا  ،فإننا ال نستطيع
بم سيعترض ؟ وأين سيثير شبية ؟ ومتى سيمقمنا حج ار ؟
أن نتنبأ َ
وىذا فرق ميم  ،فيو داللة عمى براعة المحاور  ،أو عدم براعتو في رد الشبيات واالعتراضات .
فيو في الحالة األولى قادر عمييا  ،ألنو سيختار من االعتراضات ما يمكن رده  ،أما ما ال
يمكن فسيبتعد عنو وال يثيره  .وفي الحالة الثانية  ،فالقضية تعتمد عمى براعة المحاور وقدرتو
اآلنية والحاضرة والحدسية والسريعة في رد الشبيات من أناس حقيقيين  ،وىذا يحسب لسقراط من
ىذه الجية  ،وان كان الصدر معذو ار  ،أيضا  ،في ذلك  ،ألن حواره نص مكتوب  ،يستحضر
اآلخر في ذىنو وخيالو  .مع ذلك  ،فإن أغمب شخصيات سقراط  ،إن لم نقل كميا  ،ىي
شخصيات مغموبة عمى أمرىا  ،تسمم دائما لمقوالتو  ،وتذعن عن طيب خاطر لحججو وبيناتو ،
أو ألن سقراط يختار شخصيات من العامة يسيل التغمب عمييا  .واذا افترضنا أن اآلخر  ،في
الحوار السقراطي  ،كان بحجم سقراط  ،فإن الوصول إلى نتيجة سيكون من الصعوبة بمكان ،
أما وان العكس ىو الصحيح  ،فاالنتصار دائما سيكون لسقراط عمى حساب اآلخرين  ،بمن فييم
القراء أو المستمعين  ،فيم ميزومون أيضا  ،ألنو ليس ليم القدرة عمى تغيير ما جرى  .وحتى ال
نقع في الخطأ المميت  ،أي الكالم من دون دليل  ،فنحن بحاجة لنموذج واحد  ،عمى األقل ،
من حواريات سقراط  ،نثبت بو ما تقدم .
( -)1األنا واآلخر فً رواٌات عبد الرحمن منٌف  ،رسالة ماجسٌر 15 :
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سقراط وطغرون في قاعة المحكمة
المتيم أم المت ِيم ؟
سقراط  :أنت
َ
طغرون  :بل أنا المت ِيم .
 ومن تت ِيم ؟ أتيم أبي بقتل خادمنا . ال بد أن يكون اإلنسان ممتا از حتى يستطيع أن ُي ْق ِد َم عمى مثل ىذه الدعوى . حقا ال بد أن يكون كذلك  ،ولكن أليس ىذا ىو الفرق بين التقوى والفجور ؟ ياهلل  ،ىل بمغ عممك بالدين ىذا المبمغ  ،حتى تقرر ما ىو تقوى وما ىو فجور ؟ وىل تراني أصمح لشيء  ،لو سمبتني ىذا العمم ؟ إذن ما التقوى وما الفجور ؟ التقوى ىي أن تفعل كما فعمت  ،والفجور أن ال تفعل ذلك . أعطني مقياسا آخر  ،ففعمك ال يصمح ألن نقيس بو األفعال . إذن التقوى ما ىو عزيز لدى اآللية  ،والفجور بخبلفو . جميل جدا  ،ولكن ىل من دليل عمى دعواك ؟ بالطبع  ،فاآللية تحب وتكره  ،والتقوى محبوبة من الجميع . ولكن  ،ماذا يحدث لو اختمفت اآللية  ،وال بد أن تختمف ؟ نعم يا سقراط  ،ىذا حق ال شك فيو . إذن فما تعتقده أنت تقوى  ،يعتقده اآلخر فجو ارً  ،وكذلك اآللية . أظن ذلك .()1

 -وعمى ذلك يكون اتيامك ألبيك يرضي واحداً من آليتك  ،ويسخط اآلخر

.

وىكذا انتصر سقراط  ،وسفَّوَ آلية طغرون المتعددة  ،وتيكم بأفكاره وطريقتو في فيم

األمور  ،لينتصر أخي اًر إلليو الواحد  ،في مجتمع كان مولعاً بتعدد اآللية  ،أو صناعتيا بيديو ،
عمما أن األمور  ،لو كان اآلخر بحجم سقراط  ،لما جرت بيذه الطريقة  ،وألخذت منحى آخر ،
(ٌ -)1نظر  :نحو موسوعة فلسفٌة  ،سقراط 10 -34 :
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قد ال يكون في صالح سقراط والثمة المؤمنة  ،من أمثال الباحث  ،الذين يؤيدون سقراط ،
ويصفقون لو .
عموما  ،فمن خالل ىذا النموذج الدال نستنتج أن سقراط كان يستفز اآلخرين بأسئمتو ،
ٍ
متفش من خمفو ومن بين يديو  ،ومن
وىو المبادر دائما في إثارة السؤال  ،طالما أن الجيل
آخر  ،وىكذا  ..مراىنا عمى التناقضات التي ال بد أن يقع اآلخر فييا ،
الجواب ىو يولد سؤاال َ
ال سيما أن كان اآلخر مضطرباً وغير مستند إلى قاعدة توحيدية رصينة  ،مزيحا كل ذلك
التناقض بتكرار األسئمة واالعتراضات  ،وصوال إلى االنسجام الذي يحققو المرء مع ذاتو ومع
اآلخر واألشياء من حولو  .لغاية سامية تبحث عن الحقيقة بالحوار  ،وتقترب من الماىية
باآلخر  .بتعبير أوضح  :فإن سقراط يرى أن لكل شيء طبيعة أو ماىية  ،أما السبيل الكتشافيا
فيو السؤال  ،فكان يسأل  :ما الخير ؟ ما الشر ؟ ما العدل ؟ ما الظمم ؟ ما الحكمة ؟ ما
الشجاعة ؟ ما التقوى ؟ ووسيمتو لموصول إلى ذلك خطوتان  " :األولى  :السؤال مع تصنع
الجيل  ،أو ما سمي بالتيكم السقراطي أو تجاىل العارف  ،والثانية التوليد  :وىو استخراج
الحق من النفس  .لذا فقد كان سقراط يحترف صناعة أمو – وكانت قابمة – ويقول في ىذا
()1

المعنى  :أنا احترف صناعة أمي إال أنني ال أولد سوى نفوس الرجال "

.

ولعل الصدر قد اتبع األسموب عينو في توليد األسئمة  ،بل حتى نبرة التيكم ال يخمو منيا
أسموب الصدر  ،وىو تيكم مشروع  ،طالما لم يصل إلى درجة السخرية  ،ألن لغة االثنين ال
تستبطن ىذا المعنى  .من ىنا  ،فإن الصدر يسأل  ،ثم يجيب بمجموعة من األطروحات  ،وفي
بطن كل أطروحة سؤال أو أكثر من سؤال  ،سيجيب عنيا بأطروحات  ،تستبطن ىي األخرى
سؤاال أو مجموعة من األسئمة  ،وىكذا  ..إذن ففي المحظة التي يجيب فييا الصدر عن السؤال
بأطروحة ما  ،في المحظة عينيا ىو يولد سؤاالً آخر  ،وىكذا تتناسل األسئمة  ،وتتوالد اإلجابات
 ،وتتكثر األطروحات  ،وتتزايد االحتماالت  ،ويثرى التأويل بتعدد مصادره  ،ونقترب شيئا فشيئا
من الحقيقة التي سيكون الحوار سببا في تشكميا  ،ولكن بالشرط الصدري الذي ال يجبر أحدا
عمى قبوليا  ،ألنيا احتمال مجرد  ،ولعمو مصحوب بدليل ما  ..والعمميتان متداخمتان  ،وان بدا
السؤا ل أوال  ،والجواب ثانيا  ،إال إن الترتيب سرعان ما يختل وتتداخل األولويات  ،إلى أن نصل
(ٌ -)1نظر  :تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة .65 :
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إلى نتيجة  ،وقد ال نصل  ،والفرق أن الصدر يترك لمقارئ تقرير ىذه النتيجة  ،من دون أن
ينتصر ليا  ،الميم إال إذا كانت تستحق االنتصار
واذا كان سقراط قد ُع َّد أنموذجا لمفيمسوف الباحث عن الحقيقة بدءا من " أعرف نفسك "

تمك المقولة التي تذكرنا بمقوالت األنبياء  ،فذلك ألنو " صور لنا منذ القدم شخصية اإلنسان

المتسائل الذي ال يكف عن إثارة المشكبلت  ،ولما كانت الفمسفة ىي لغة الموجود المتناىي،
فميس بدعاً أن تجيء ىذه المغة معبرة عن طابع التجربة البشرية بما فييا من حيرة  ،وقمق ،
ٍ
وتفان " ..
وتساؤل  ،وتوتر  ،وتعارف ،وصراع ،

()1

 ،وىو القمق والتوتر عينو الذي سنجده عند

الصدر  ،قمق مصحوب بكل توترات المحظة التاريخية التي يحمميا الصدر بين جنبيو  ،لحظة لم
تكن تؤم ن بالسؤال  ،وال بالحوار  ،وال باحترام الرأي اآلخر  ،وال بحق اإلنسان في أن يكون ..
ألن الكون يجب أن يكون لذلك ( الواحد ) الذي " إذا قال  ..قال العراق " !! قمق يبحث دائما
عن وسيمة لكسر ذلك الجمود وتمك الدوكمائية المتيبسة  ،وليس ثمة وسيمة إال باالنفتاح عمى
اآلخر  ،سواء كان موالفاً أو مخالفاً  ،باالحتمال بوصفو حوا ار مع اآلخر  ،وبالتأويل بوصفو
حوا ار مع الباطن أو العمق  ،الذي ال يستطيع السطحيون من أمثال ذلك ( الواحد ) فيمو أو
التغمب عميو  .بالرغم من كل ما تقدم  ،يبقى لمحوار ولحضور اآلخر  -سواء كان حضو اًر حقيقياً
أم مفترضا  -دوره الميم في صياغة الحقيقة  ،أو محاولة االقتراب منيا  " ،ألن الحوار يسمح
لمعبة السؤال والجواب بتعديل الفيم المتبادل تدريجيا  .وما دام األمر كذلك  ،فإنو من دون
الحوار يظل النص يتيما بعبارة افبلطون  ،وفاقدا ألبيو الذي كان يدافع عنو مواجيا  ،بذلك ،
وحده مغامرة التمقي والقراءة "

( )2

 .تمك الحقيقة التي لن تكون قمعية بالتأكيد  ،طالما ىي

آخر ليس " ىو الجحيم "
تَ َذ َّك َر ْ
ت أن ثمة َ

()3

 ،آخر يجب احترامو وتقديره والجموس معو  ،واألخذ

برأيو إن كان مقنعا  ،واألىم من ذلك أن يكون ليذا اآلخر حضوره في النص ولو بمقدار  ،فضال

عن أن يكون محاو ار من لحم ودم  ،وىذا ما سنشير إليو الحقا .

( -)1مشكلة الفلسفة .41 :
( -)2الهرمنٌوطٌقا عند بول رٌكور  ،زٌوس لٌونارد  ،ترجمة علً سعٌد  ،مجلة مسارات  ،العدد  -4السنة
األولى  ، 2006ص.43
( -)3كان الفٌلسوف الفرنسً سارتر ٌقول  " :اآلخر هو الجحٌم " ٌ .نظر  :مشكلة اإلنسان .153 :
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الصدر والكرمنيوطيقا المعاصرة
إن الصدر أنفتح عمى اآلخر  ،سواء في كتاب منة المنان أو غيره من الكتب  ..فيو يجرد
آخر ويحاوره  ،وىو يستخدم أسموب السؤال المفتوح جو ُابوُ عمى أطروحات عدة  ،يقدم
من نفسو َ
ىو بعضيا ويطمب من القارئ بعضيا اآلخر في عممية مشاركة نادرة بين مفسر وقارئ  ،أو فقيو

ومثقف  .وىذا االنفتاح أحالنا إلى ( سقراط ) والحوار السقراطي تحديداً  ،وأحالنا أيضا إلى
ديكارت بمنيج الشك  ،كما سيأتي في الفصل الثالث من ىذا الباب  ،ولم يحمنا إلى ( غادامير )
النفَس التأويمي المفتوح
مثال  ،بوصفو مؤوالً حوارياً بامتياز وممثال لمقراءات المعاصرة ذات َ
والالنيائي  ،وذلك ألسباب :

األول  :إن سقراط فيمسوف مؤلو موحد  ،باحث عن الحقيقة  ،وكذلك ىو الصدر  ،بخالف
ىانز غيورغ غادامير الذي تحيل فمسفتو إلى الصيرورة والتفكيك والفكر العدمي كما تمارسو
الثقافة الغربية من خالل التأويل في نياية األمر

() 1

 ،ال لمبحث عن الماىية والحقيقة وأصل

الوجود واألشياء والمركز والمعنى والقيمة وقصد المؤلف  " .ولعبة السؤال والجواب التي ورثيا
غادامير عن حوارية سقراط تعبر عن الطابع البلنيائي والعدمي لمتأويل بحيث كل جواب عن
سؤال ىو ضمنيا سؤال مفتوح ال ينغمق  ..وىي إجابات عن أسئمة محايثة تتحول بدورىا إلى
أسئمة ينتفي معيا الجواب الحاسم والقاطع  ..وىذا ما يطبع الفكر التأويمي الذي غدا مع
ىيدجر وغادامير وأيضا رورتي ىو نمط في الوجود  ،وليس نمطا في المعرفة  ..نمط الوجود
ىو استحالة أن يتأسس الكائن عمى قاعدة ثابتة أو أصل خالص  ،وانما ينحو قدما صوب
التعدد واالنفصال أو الحياة والموت وتصبح ىويتو في عدميتو بالذات  ،أي استحالة كونو ىو
" (.)2
واذا كان الصدر قد استخدم أسموب األطروحات  ،فأن غايتو لم تكن تشتيت القراءة أو
تقويض النص أو إزاحة المؤلف  ،بقدر ما أراد أن يفتح المجال لقراءات أخرى  ،قد توصل إلى
الحقيقة التي ىي مطمب الفيمسوف المؤلو  ،أو المفكر الذي يريد أن يب أر ذمتو من التَقَ ِّول ،
(ٌ -)1نظر  :فلسفة التأوٌل .201-34 :
( -)2تأوٌالت وتفكٌكات 20 -14 :
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خاصة أنو بين يدي نص مقدس  ،وليس نصا بشريا سيكون معذو ار إن ىو تَقَ َّو َل عميو  ،وىذا ىو
مطمب القراءة المعاصرة في مقاربة النص  ،أي التقول عمى النص  ،أو كتابة نص جديد  ،ليس
فيو شيء من النص السابق  .وبتعبير عمي حرب " عمينا أن ننظر إلى القراءة بوصفيا اختبلفا
عن النص  ،ال تماىيا معو "

()1

.

نعم  ،قد يظن بعض القراء أن ىناك تشابياً بين الصدر وغادامير  ،من ناحية طرح
األ سئمة عمى النص ألجل استنطاقو  ،إال أن الفرق بين االثنين سيتجمى في نوعية السؤال
المطروح وانعكاس ثقافة العصر فيو  ،وكذلك في الجواب  ،فإذا كان غادامير سيقدم رؤيتو الذاتية
 ،التي ال تنتمي إلى النص موضوع الدرس  ،وان كانت تتالعب بو  ،فإن الصدر سيقدم رؤيتو
الموضوعية التي تعترف بالنص  ،وبكاتب النص  ،وتعده متقدما عمى ذات المؤول وقبمياتو
الذىنية  ،وىذا ال يعني أن المؤول سيكون سمبيا  ،بقدر ما يعني أن األولوية لمنص وليس لممؤول
 .بالعكس من الرؤية اليرمنيوطيقية  ،التي تقدم المؤول عمى النص  ،ثم تتطرف فتمغي النص
وصاحبو والعشيرة التي ينتمي إلييا  ،أي مجموعة النصوص التي أنتجت ذلك النص بعد أن
تقرر في عمم النص  :أن النص  ،أي نص  ،يحمل تاريخا غنيا وكبي ار من النصوص التي
شكمتو  ،أو تداخمت في صياغتو  ،أو تشابكت بين مفرداتو  ،وبالنتيجة " فبل وجود لكممة عذراء
ال يسكنيا صوت اآلخرين "

()2

 ،كما يرى باختين  ،وأن األسد  ،في الحقيقة  " ،ليس أسداً ،

بقدر ما ىو مجموعة من الخراف الميضومة "

()3

.

الثاني  :ليس بين أيدينا ما يشير إلى إن الصدر ق أر غادامير  ،أو غيره من فالسفة التأويل
المحدثين سواء عمى مستوى اإلحاالت التي يحيل إلييا في ىذا الكتاب  ،أو عمى مستوى المغة
التي يناقش بيا اإلشكالية المطروحة  ،وىذا يعني أن نظريتو التساؤلية الحوارية االحتمالية
التأويمية في قراءة النص  ،وان كانت تختزن مرجعياتيا القريبة والبعيدة  ،إال إنيا يمكن أن تعد
من مبتكراتو  ،بسبب ذلك الجديد الذي ظير فييا ولم يكن في غيرىا  .إال إن الباحث ال يمتمك
الدليل عمى عدم القراءة ىذا  ،ألن عقال حواريا احتماليا تأويميا مثل عقل الصدر  ،من المستبعد
( -)1نقد الحقٌقة .11 :
( -)2البالغة والنقد .51 :
( -)3المصدر السابق 51 :
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أن ييمل ىذا الجانب الميم  ،وكل ما نستطيع تقريره  ،أن الصدر لم يجد ضرورة في القراءات
المعاصرة لمقاربة النص  ،ال سيما أنو بين يدي نص مقدس  ،لذا فيمكنو االستغناء عنيا  ،وان
كان عمى عمم بمضامينيا  ،ذلك أنيا قراءات  ،وأن اتفقت  ،أحيانا  ،مع الرؤية الدينية في
صياغة اإلشكالية  ،أو شكميا الظاىر  ،إال أن مرجعياتيا  ،أصوليا  ،قواعدىا  ،ومرتكزاتيا ..
تكاد تختمف كميا مع تمك الرؤية  .عمما إن ىذا االختالف سيترك أثره حتى عمى المستوى الظاىر
لمعبارة  ،وان كان الباحث  ،اآلن  ،بصدد الكشف عن ذلك الظاىر الذي يبدو مشتركا  ،أو ما
يوىم باالشتراك .
بتعبير أوضح  ،فإن ىناك مقاصد عميقة غير موجودة عمى سطح النص  ،ىي التي توجو
فيم النص  ،أو تختزن معنى غير موجود عمى سطح ألفاظو  ،وان كان ىو المحرك  ،من بعيد ،
لتمك األلفاظ  ،ونحن " ال نستطيع إعادة بناء منظومة فكرية ما إال باالعتماد عمى مجموعة من
الخطابات  ،ويتم ذلك عمى نحو يكون الغرض منو ىو العثور خمف العبارات عمى قصدية
الذات المتكممة ونشاطيا الواعي  ..وبالعثور عمى الكبلم األبكم اليامس الذي ال يتوقف " (.)1
فمثال اإلسالم والماركسية متفقان عمى أن اإلنسان ىو الذي يحرك التاريخ  ،فالبروليتاري يمثل ،
في نظر ماركس " قوة تاريخية أو إنسان كوني بفضمو تحقق الثورة أىدافيا  :زوال استغبلل
اإلنسان لئل نسان  ،لذا فإن مفيوم البروليتاريا يشكل مبدأ لتفسير التاريخ وطريقة لمعمل عمى
تغييره" ( .)2وبناء عميو سيكون ليذا النص  ،أي كون اإلنسان ىو الذي يحرك التاريخ  ،معنيان :
األول  ،ىو ىذا الظاىر المتفق عميو  :إي إن التاريخ يتحرك بفعل اإلنسان وأقوالو وتقريراتو ،
وىذه األخيرة تعبر عن رؤية ما  ،قد تتفق مع اآلخر وقد تختمف  .وألن االختالف حقيقة يمكن
الرىان عمييا  ،فقد يؤدي ذلك االختالف إلى التنازع والصراع من أجل البقاء  ،لفرض تمك الرؤية
وطريقة التعبير عنيا  .وىنا ال بد من تدخل العسكرتاريا كنتيجة لذلك الفرض  .وعندما تتعسكر
الدول والمجتمعات ،فإن التاريخ سيتحرك  ،فيكون يوما ليذا ويوما لذاك " وتمك األيام نداوليا بين
الناس "

()3

.

( -)1حفرٌات المعرفة .21 :
(ٌ -)2نظر  :فلسفة الصدر .301 :
( -)3آل عمران .140 :
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الثاني  :ىو المعنى الباطن أو البعيد الذي ىو مقصد اإليديولوجيا التي تتبنى ذلك النص ،
وتدافع عن معانيو القريبة والبعيدة  ،فيكون معنى مقولة اإلنسان ىو الذي يحرك التاريخ  -من
وجية نظر الماركسية  -إن اهلل ليس موجوداً  ،وبالنتيجة فال عالقة لو بحركة التاريخ  ،الستحالة
تحريك الوجود بالعدم  ،واذا كانت الصدفة ىي التي أوجدت الكون بما فيو من سكون وحركة ،
وكان ال بد لكل حركة من سبب

( )1

 ،فإن الواقع الحسي يشيد بأن اإلنسان ىو سبب تمك

الحركة  ،فالتاريخ يتكون بإرادة اإلنسان وفعمو  ،وبتوالي األفعال تبدأ حركة التاريخ  .بدليل أننا
عمى مستوى الرؤية الحسية  -والماركسية تقول بمصدر واحد لممعرفة ىو الحس

()2

وال شيء

سواه  -ال نرى سوى ذلك الكائن البائس الذي خمقتو الصدفة وتركتو  ،ليواجو مصيره منفردا  ،وقد
حمل التاريخ عمى ظيره  ،وأخذ يتنقل بو ىنا وىناك  .أما اهلل فمم نره  ،وان سمعنا بو من آخرين
 ،وليس من أثر يدل عميو .
أما معنى ىذه المقولة  ،في الرؤية اإلسالمية  ،فيو إن اإلنسان حر  ،ولكنيا حرية مقيدة
بسنن التاريخ  .وتأويل ذلك  :إن اهلل الذي خمق المخموقات من كون ووجود وتاريخ وانسان ،
خمق معيا السنن والقوانين التي ستضمن انسياب تمك الحركة  ،وتََر َك األمور تجري عمى تمك

وكأن ال عالقة لو بالموضوع من
السنن والقوانين  ،من دون أن يتدخل في اختيار اإلنسان ،
ْ
قريب أو بعيد  ،حتى لقد شبو الماديون الكون بالساعة التي ال تحتاج إلى الصانع في حركتيا ،

وان كان لإلسالم رأي آخر  ،لخصو اإلمام الصادق (ع) عندما قال  " :ال جبر وال تفويض
ولكن أمر بين أمرين "

() 3

 .إذن فثمة سبب قريب لحركة التاريخ ىو اإلنسان  ،والعوامل

المحيطة بو التي قد تضطره لفعل ما  ،وسبب بعيد لتمك الحركة ىو اهلل من خالل تمك السنن
والقوانين  ،التي إذا حاد اإلنسان عنيا  ،ولو أن يحيد  ،فإن النتيجة لن تكون في صالحو  ،ألن
ثمة قانون يجب أن يحكم سموكو  ،فإذا تركت األمور من دون قوانين وسنن  ،حمت الفوضى
وانتكس التاريخ وحانت نيايتو

()4

.

(ٌ -) 1نظر  :عرض موجز للمادٌة الدٌالكتٌكٌة .114 :
(ٌ -)2نظر  :فلسفتنا .51 :
( -)3أصول الكافً .42 /1 :
(ٌ -)4نظر  :المدرسة القرآنٌة .111 -46 :
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وذىب محمد الصدر إلى أن القرآن يعترف باألسباب ويعترف بفعل اهلل  ،وضرب لذلك
مثال من سورة الفيل " ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل  ،ألم يجعل كيدىم في تضميل وأرسل
عمييم طي ار أبابيل ترمييم بحجارة من سجيل فجعميم كعصف مأكول "

(. )1

قال الصدر  " :سؤال  :إن فاعل ترمييم ىو األبابيل  .وفاعل جعميم ىو اهلل سبحانو ،
والسياق ينبغي أن يكون واحدا  ،فمماذا قال  :فجعميم  ،ولم يقل  :فجعمتيم ؟ جوابو  ..إن
األفعال في السورة كميا منسوبة إلى اهلل  :فعل ويجعل وأرسل وجعميم إال ترمييم فإنو يعود إلى
األبابيل  ،ألن اهلل بيذا السبب جعميم كعصف مأكول  ..والنتيجة  ،ىي أنو مرة نسب الفعل
إلى السبب وىو األبابيل فقال  :ترمييم  ،وأخرى نسبو إلى نفسو فقال  :فجعميم " ( . )2أي أن
ثمة سبب قريب محسوس ومرئي لمذين لم يؤمنوا  ،عميم يعودون بو إلى اهلل  ،وسبب بعيد غير
محسوس وال مرئي لمذين آمنوا لو آثاره التي قد تظير بطير أبابيل أو بغيره  ،وما الطير رمى
ولكن اهلل رمى  ..بناء عميو فإن المؤمن سيجمع بين السببين ليكونا شيئا واحدا  ،فاهلل يريد
لإلنسان من جنس ما يريد لنفسو  ،من دون أن يكون ىناك فاصل بين اإلرادتين .
ولعل حوارية جرت بين نجدة  ،وأمير المؤمنين (ع)  ،توضح ىذا المعنى :
بم عرفت ربك  ،يا أمير المؤمنين ؟
 َ بالتمييز الذي خولني  ،والعقل الذي دلني .– أفمجبول أنت عميو ؟
 لو كنت مجبوالً ما كنت محموداً عمى إحسان  ،وال مذموماً عمى إساءة  .وكان المحسنأولى بالبلئمة من المسيء  ،فعممت أن اهلل با ٍ
ق  ،وما دونو حدث حائل زائل .
– أجدك أصبحت حكيما يا أمير المؤمنين .
– أصبحت مخي ار  ،فإن أتيت السيئة بمكان الحسنة  ،فأنا المعاقب عمييا "(.)3
( -)1الفٌل .5 -1 :
(ٌ -)2نظر  :منة المنان .206 -205 :
( -)3موسوعة قصص اإلمام علً .11 -11 :
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ىذه المقدمة  ،يمكن أن تكون مدخال جيداً لممقاربة بين مقوالت اليرمنيوطيقا المعاصرة
ومقوالت نظرية التأويل اإلسالمية  ،ألنيما  ،وان كانتا متشابيتين عمى المستوى السطحي لأللفاظ
 ،إال إن المقاصد الكامنة تحت االثنين  ،تكاد تفترق بالمقدار عينو  ..وأليك التفصيل :
يمخص السيد أحمد واعظي المفاىيم التي تطرحيا اليرمنيوطيقا المعاصرة بنقاط :
 -1فيم النص حصيمة امتزاج أفق المعاني لدى المفسر مع أفق المعاني في النص ،
ولذلك فإن إشراك ذىنية المفسر في عممية الفيم  ..شرط وجودي لحصول الفيم .
 -2الفيم الموضوعي لمنص  ،بمعنى الفيم المطابق لمواقع  ،غير ممكن  ،ألن العنصر
الباطني  ،أو ذىنية المفسر وقبمياتو  ،شرط لحصول الفيم .
 -3عممية فيم النص غير منتيية  ،فإمكانية القراءات المختمفة لمنص ال تعرف حدوداً ،
إذ إن الفيم تركيب وامتزاج بين أفق معاني المفسر وأفق معاني النص  ،ومع كل
تحول في المفسر وأفقو تتاح إمكانية جديدة لمتركيب واالمتزاج ووالدة فيم جديد .
 -4ليس ثمة فيم ثابت غير متحرك  ،وال يصح تحديد فيم  ،بوصفو النيائي الذي ال
يتغير لنص من النصوص .
 -5ليست الغاية من تفسير النص القبض عمى مراد المؤلف  ،فنحن نواجو النص وليس
المؤلف وما المؤلف إال أحد القراء  ،وال يتميز عن باقي المفسرين والقراء بشيء .
 -6ال يوجد مناط أو معيار لفحص التفسير القيم من غير القيم "

()1

.

وعندما ندقق في بعض تمك النقاط  -خاصة الثالث األولى  -ونتفحص مضامينيا  ،نجد
أننا ال نختمف كثي ار معيا  ،عمى مستوى صياغة العبارة  ،أما اإلشارة  ،أي ما كمن تحت العبارة
 ،فموضوع آخر  ،فالنقطة األولى تتحدث عن امتزاج أفق المفسر مع أفق النص  ،أو إشراك
ذىنية المفسر في عممية الفيم  ،وىو حديث ال اعتراض عميو  ،إن لم نقل ىو تحصيل حاصل
سواء تعمق األمر بالنص البشري أو النص المقدس .
أما النقطة الثانية فتتحدث عن عدم إمكانية الفيم المطابق لمواقع  ،وىذا الطرح يمتقي مع
ما يقولو فقياء الشريعة  :من أن األحكام االجتيادية التي يستنبطونيا ىي أحكام ظنية  ،قد

(ٌ -)1نظر  :حوارات حول فهم النص .24-23 :
311

الفصل الثانً  .......................................................................الصدر والهرمنٌوطٌقا المعاصرة

تصيب الواقع الذي عند اهلل وقد ال تصيبو  ،وىي مبرئة لمذمة من ىذه الجية  ،وىذا ال يعني أن
الشريعة خمو من األحكام اليقينية  ،بقدر ما يعني أن االجتياد أحكامو ظنية ال تريد أن تفرض
نفسيا عمى أحد  ،وفي عين الوقت تمنح الفرصة آلخرين ألن يدلوا باجتياداتيم  ،بشرط أن تكون
محاطة بما ىو ثابت ويقيني .
أما النقطة الثالثة فتتحدث عن تعدد القراءات التي ال تعرف حدودا تتوقف عندىا  ،وىذا
الفيم يكاد يمتقي مع النصوص التي تتحدث عن النص القرآني الذي ال يدرك قعره  ،أو النص
الذي يجري مجرى الميل والنيار والشمس والقمر  ،والناس الذين يموتون وال يموت ىو  ،أو
النص الذي لو ظاىر وباطن إلى سبعين بطنا  ،والسبعين ىنا ليست حداً  ،بقدر ما ىي معبر
إلى تعدد قرائي مفتوح وال نيائي  ،وقد ذكر أبو بكر بن عربي " إن عموم القرآن خمسون عمما
وأربعمائة وسبعة اآلف عمم وسبعون ألف عمم  ،عمى عدد كمم القرآن  ،مضروبة في أربعة .
قال بعض السمف  :إذ لكل كممة ظاىر وباطن  ،وحد ومطمع  ،وىذا مطمق دون اعتبار تراكيبو
وما بينيا من روابط  ،وىذا ما ال يحصى وال يعممو إال اهلل عز وجل "

()1

.

أما بقية النقاط  :الرابعة والخامسة والسادسة  ،فالخالف فييا واضح  ،عمى مستوى العبارة
 ،ألن النظرية اإلسالمية ترى أن ثمة فيما ثابتا  ،وآخر متغي ار  ،تبعا لتفاوت النص بين الداللة
القطعية والداللة االحتمالية  ،أو بين الداللة الصريحة والداللة الضمنية  ،أو بين الداللة الواضحة
والداللة الغامضة  ،والمتغير ال يمكن أن ُيفيَم  ،ما لم يسبق بثابت  ،وان عمى المستوى

الشخصي  ،فإن تجاوز ىذا المستوى فيو المطموب .

وترى كذلك أن الغاية من تفسير النص القبض عمى مراد المؤلف  ،ولكنيا ال تدعي ذلك
القبض  ،ألن ( المؤلف ) أكبر من أن تحيط بمراده  ،ومع ذلك فيي تصر عمى أنيا لم ِ
تأت
بشيء من عندياتيا  ،بل ىي جادة في البحث عن مراد المؤلف  " ،وسواء قمنا إنو يمكن
االطبلع عمى تمام مراد اهلل تعالى  ،أم قمنا بقول المعتزلة  :إن االطبلع عمى تمام مراد اهلل غير

( -)1البرهان فً علوم القرآن .24 :
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ممكن إذ القصد ىو اإلمكان الوقوعي ال العقمي  ،فبل مانع من التكميف باستقصاء البحث عنو
بحسب الطاقة ومبمغ العمم مع تعذر االطبلع عمى تمامو "

()1

.

أن ال بد من معيار لفحص النصوص وتقييميا  ،وأن
وأخي ار  ،فإن النظرية اإلسالمية ترى ْ

النصوص ليست خاطئة كميا وال صحيحة كميا  ،بل ىي تتفاوت صحةً وخطأً  ،قبحاً وجماالً ،
إبداعاً واتباعاً  ،اجتياداً وتقميداً  ،ضيقاً واتساعاً  ،أو بتعبير المتصوفة " إذا اتسعت الرؤية
ضاقت العبارة "

()2

 ،وعندما تضيق العبارة  ،أو تتكثف  ،ال تستطيع اإلمساك برؤيتيا  ،أو أن

تحتمميا  .وبالنتيجة  ،فيي بحاجة إلى قارئ بحجم تمك العبارة التي ضاقت  ،ليعيد صياغتيا ،
وليمسك بالرؤية الحقيقية ليا  ،أو عمى األقل بما ىو قريب منيا  .نعم  ،قد نختمف في ذلك
المعيار  ،ما ىو ؟ ما حدوده ؟ ما إمكاناتو  ،ما رؤيتو ؟ ما مقاييسو ؟ ما شروطو ؟ من المسؤول
ص ِّوت عميو  ،أم سيفرض عمينا
عن صياغتو  ،وكيفية تمك الصياغة ؟ واذا حدث كل ذلك ُ ،أن َ
فرضا ؟ قد نختمف في كل ذلك  ،ولكننا متفقان عمى ضرورة المعيار أو القانون  ،الذي سنحتكم

معيار وال يحزنون .
نص وال
إليو لئال نأكل بعضنا  ،فعندىا لن يبقى ٌ
ٌ
إذن  ،فاالختالف مع النقاط الثالث األولى  ،سيوقع الباحث اإلسالمي في مأزق  ،إن ىو
اختمف معيا عمى المستوى الظاىر  ،إذ كيف سيردىا وىي تجتر ما يقولو ىو  ،ويعتقد بو ،
ويجادل دفاعا عنو  .لذا فإن المناقشة يجب أن تكون عمى المستوى العميق والباطن والبعيد
والالمرئي  ،أي حف اًر في األصول  ،وتنقيباً في المرجعيات  ،وتفكيكاً لإليديولوجيات ..
ففي النقطة األولى عندما نتحدث عن أفق المفسر وذىنيتو  ،فنحن نتحدث عن ذىنية
إسالمية في مقاربة النص  ،ألن القبميات الذىنية التي اكتسبيا المفكر في مسيرتو  ،البد أن تترك
أثرىا في فيم النص  ،وتوجييو باتجاه قد ال يرضي النص نفسو  .أما عندما تكون الذىنية
إسالمية  ،فال خوف بعدئذ عمى مراد ( المؤلف )  .والذىنية اإلسالمية تعني  :أن يتربى المفسر
أو المسمم  ،بصورة عامة  ،في أحضان القرآن الكريم وسنة المعصومين  ،أوال  ،وال خوف عميو
بعدئذ إن ىو انفتح عمى أحضان أخرى مخالفة ومغايرة  ،من غير أن يذوب فييا  ،أو أن يشرب
من لبنيا ما ينبت لحماً ويشد عظماً  ،ذلك أن االختالف  ،إذا كان عن بصيرة ودراية  ،يعمي من
( -)1األفق التداولً .26 :
( -)2المواقف والمخاطبات .51 :
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الحق ويرفع من شأن الحقيقة " وىذا الشرط تفرضو طبيعة الموقف العممي  ،ألن المفيوم الذي
يكونو المفسر عن القرآن ككل يشكل القاعدة األساسية لفيم تفصيبلتو  ..فبل بد أن يبنى
التفسير عمى قاعدة سميمة ومفيوم صحيح عن القرآن  ،يتفق مع اإلطار اإلسبلمي لمتفكير ،
لكي يتجو اتجاىا صحيحا في الشرح والتحميل "

()1

.

أما النقطة الثانية التي تتحدث عن عدم إمكانية الفيم الموضوعي أو المطابق لمنص ،
فتريد أن تمغي النص وتثبت القراءة  ،تمغي المركز  :اهلل  ،وتثبت اليامش  :اإلنسان  .والحال أن
العكس ىو الصحيح  ،ألن النص ثابت  ،والقراءة متغيرة  ،والثابت با ٍ
ق  ،والمتغير حائل زائل .
ومع ذلك  ،فإن الباحث ال يريد أن يمغي شيئا  ،ال النص وال القراءة  -وان كانت القراءة زائمة ،
من وجية نظره ونظر غيره  -ذلك أن النص ال ينطق  ،وانما تنطق بو القراءة  ،بشرط أن ال
تتقول عميو  .وىكذا يتحرك النص الثابت ويتمدد  ،فيمأل فراغات الزمان والمكان المتغيرين  ،ذلك
أن النص ثابت بألفاظو  ،متعدد بمعانيو  .واذا كان ىذا الكالم يصدق عمى النص البشري  ،فيذا
ال يعني أن النص البشري سيمأل فضاءات الزمان والمكان  ،ألنو عندما يدعي ذلك اإلدعاء –
ولم يفعل ذلك أحد  -يصبح مطمقاً  ،ويثبت قضية اإلسالميين  ،من حيث ىو يريد أن ينفييا .
ثم إن الثبات ىنا  ،يختمف عن الثبات ىناك نظ اًر لمتعمقو  ،فالثابت األول متعمق باهلل  ،والثابت
الثاني متعمق باإلنسان  ،وشتان بين الثباتين  ،إذ سرعان ما يفقد الثاني ثباتو وتنعدم قدرتو
ِ
بم عرفت ربك ؟ فقال  " :بفسخ
ويتزلزل يقينو فيغير رأيو  ،وقد ُسئ َل أمير المؤمنين ( ع ) َ ،
العزائم وحل العقود و نقض اليمم " (. )2
أما النقطة الثالثة التي تتحدث عن عممية فيم النص غير المنتيية  ،فتريد أن تمغي النص
 ،وال تكتفي بذلك  ،بل ىي تمغي القراءة أيضا  ،ذلك أن القراءة ىي نص أيضا  ،وبالنتيجة ،
فإن اإلنسان كائن فارغ ال عقل لو وال نص  ،وال وجود حقيقي سوى لألشباح والجنيات والطواطم
في َخيَّل إليو ،
والخياالت واألوىام وأساطير األولين  ،التي اكتتبيا فيي تممى عميو بكرة وأصيال ُ .
بسبب من ذلك اإلمالء  ،أنو ىو الذي يكتب  ،وىو الذي يفكر  ،وىو الذي يحيا ويعيش ،

والحال أنو ( كائن ) مسير من تمك الكائنات الالمرئية  ،التي تخترق الشبابيك األبواب والجدران ،
( -)1بحوث فً علوم القرآن .152 :
( -)2نهج البالغة .103 :
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فتعيش معو وتنام فيو وتتمبس جسده وتيميم بمسانو  .وىكذا يستحيل ذلك الكائن الخميفة  ،الذي
آفاق السماو ِ
ِ
ات واألرض  ،وأخالقاً كأنيا كتاب الرب
ألن
يكون ذاتاً مفكرةً  ،وعقالً
يخترق َ
ُ
أُع َّد ْ
َ
وقد تجسد في محمد (ص) يقول عبد القدوس الجنجوىي " صعد محمد النبي العربي إلى

السماوات العمى  ،قسماً بربي لو كنت أنا لما نزلت أبدا "
طفيمي مسخ  ،كأنو ( غريغور سامسا )

()2

()1

 .يستحيل ذلك الكائن إلى كائن

 ،بطل رواية المسخ لفرانز كافكا  ،الذي وجد نفسو ،

أي غريغور  ،في أحدى الصباحات  ،وقد استحال إلى حشرة ضخمة  ..فمم يبق لو من حياتو
عمى ىذه األرض  ،سوى ذكريات ىزيمة من ذلك العالم الواقعي الذي كان يعيش فيو  ،والتي
ٍ
ستكشف  ،عندما تستعيدىا الرواية بطريقة استرجاعية َّ ،
بجسد آدمي
مسخ
أن
إن ىو إال ٌ
اإلنسان ْ
َ

.

وألن الب احث يرى أن قضية السطوح واألعماق ىذه  ،أو قل  :قضية العبارة واإلشارة ،
ميمة  ،وضرورية  ،فمن يكتفي باألمثمة السابقة ليا  ،بل سيضيف ليا ما يزيدىا وضوحاً وشفافية
 .فعندما يقول عمي حرب مثالً  " :إن النص القرآني  ،ىو من أكثر النصوص حثا عمى القراءة
واستدعاء ليا  ،ومما ال جدال فيو أن قراءة القرآن قد اختمفت وتعددت بحسب المدارس
الكبلمية والمذاىب الفقيية  ،وبحسب الفروع العممية واالختصاصات الفكرية  ،بل بحسب
أشخاص العمماء أنفسيم  ،ولو كانوا عمى مذىب واحد  ..بل إن إعجازه في كونو يتسع معناه
اتساعا يجعمو يجمع المختمفات  ،ويقبل المتعارضات  .فنحن نجد في ىذا النص  :الناسخ
والمنسوخ  ،والظاىر والباطن  ،والمحكم والمتشابو  ،والحقيقي والمجازي  ،والمجمل والمفصل ،
والعام والخاص  ،كذلك نقف فيو عمى خطاب الواقعي والحممي  ،والحسي والمثالي  ،والشاىد
والغائب  ،والواحد والكثير  ،والعقل والنقل  ،واألمر والنيي  ،والجبر واالختيار  ،والتقوى
والفجور  ،واإلليي والشيطاني "..

()3

.

عندما يقول عمي حرب ذلك  ،فالباحث وان اتفق معو في ظاىر العبارة  ،وال بد أن يتفق ،
إال أنو ال يستطيع أن يتفق في ما كمن تحتيا  ،ألن مقصديات حرب ىي غير ما تقولو العبارة ،
(ٌ -)1نظر  :تجدٌد الفكر الدٌنً فً اإلسالم .142 :
(ٌ -)2نظر  :رواٌة المسخ .
( -)3نقد الحقٌقة .14 ،6 :
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فالرماد وان بدا خافتا  ،لكن عمى المرء أال يضع يده عميو  ،لئال تحرقو جمرة لم يرىا  .إذن فثمة
جمرة أو قل  :إيديولوجيا تفكيكية كامنة تحت العبارة  ،قررت بحسب حرب نفسو إن " الذي
يحاول  ..تفسير قول اهلل  ،أو شرح حديث نبوي  ،إنما يقول في الحقيقة قولو ويسوق كبلمو
ىو  ،إذ لمعبارات الشارحة منطوق مغاير لمنطوق النص المراد شرحو  .والتغاير في المنطوق
يؤدي حتما إلى تغاير في المفيوم  .فكل كبلم يعود في النياية إلى مؤلفو  ،وكل قول يحمل
ىوية قائمو  ،ولو كان كبلما شارحاً مفس ارً  ،ولو كان قوالً عمى قول  .والقول حول القول ىو
قول فيو عمى نحو ما  ،أي قول االختبلف والمغايرة " (.)1
من ىنا  ،فإن أحدنا إذا أراد أن ييدي الناس إلى الصالة  ،ألنو وجدىم ال يصمون ،
ويقضون ليميم بدال من ذلك في المالىي والبارات  ،وأراد أن يحثيم عمييا كونيا إذا قبمت قبل ما
سواىا  ،وكونيا تنيى عن الفحشاء والمنكر  ،وتجعل العبد أكثر قربا من اهلل وشفافية باتجاه
اآلخرين  ،فأخذ يفسر لمناس قولو تعالى " أقيموا الصبلة وآتوا الزكاة "

()2

 ،بأن أهلل يأمركم ،

أييا الناس  ،أن تصموا ال لحاجة منو لصالتكم  ،وأن تحصنوا أموالكم بالزكاة  ،ال لحاجو منو
ألموالكم  .فيذا ( األحدنا ) – في عقيدة حرب التفكيكية – إنما يقول قولو  ،ال قول اهلل وال رسولو
بعد  ،غير ممزمين بذلك  ،ماداموا يفيمون من النص ما ال يفيمو ىذا المفسر  ،كما
 ،والناس ُ ،
فيم أحد العممانيين األذكياء جداً بأن المقصود بالصالة ىو ( اليوغا )

()3

التي يؤدييا البوذيون

من يابانيين وصينيين وىنود  ،أي ذلك النوع من الجموس المصحوب بصمت وتأمل وتفكر وقد
ال يكون مصحوبا بشيء  ،وبالنتيجة فإن كالً منا ممزم بفيمو  ،إذا أراد أن يمزم نفسو  ،واال فإنو
يستطيع أن يتخمص من ذلك اإللزام  ،بمجرد أن يق أر النص مرة أخرى  ،ألن القراءة الثانية ال
تساوي األولى بحال  ،ليكتشف أن الصالة ليست ىي اليوغا  ،بل ىي ممارسة كانت لدى الينود
الحمر  ،ضاعت تمك الممارسة واندثرت معيم ،
الينود
الحمر  ،وعندما استأصل األمريكيون
َ
َ
وبالنتيجة فيو غير ممزم بشيء .

( -)1نقد الحقٌقة .10 :
(-)2البقرة .43 :
(ٌ -)3نظر  :اإلسالم فً األسر .134 ،121 :
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واذا كنا لن نختمف مع حرب عمى مستوى العبارة  ،عندما يقول  " :إن القارئ  ،إذ يق أر
النص  ،إنما يستنطقو ويحاوره  .وىو  ،إذ يفعل ذلك  ،إنما يستنطق ذاتو في الوقت عينو .
إنو يستكشف النص بقدر ما يستكشف ذاتو  ،ويحقق إمكانا يتفتق عنو كبلم المؤلف  ،بقدر
ما يسبر إمكاناتو كقارئ  .وليذا  ،فإذا كان القارئ يستنطق حقيقة النص ويسائمو عن دالالتو
 ،فإن النص  ،بدوره  ،يستنطق حقيقة القارئ  ،بكل ما يعنيو التعارف بين شخصين أو ذاتين
 ،نعني تعارفا يتولد عنو تعرف القارئ إلى ذاتو من جديد "

()1

.

ال سيما أن نصو ىذا  ،يعد  ،من وجية نظر الباحث  ،أفضل تحميل لمقولة عمي بن أبي
()2

طالب  " :ذلك القرآن فاستنطقوه "

 ،بل ربما عد بعض الدارسين ( حرباً ) ىذا مفك اًر إسالمياً

متأث اًر بمحمد باقر الصدر ورؤيتو في مقاربة النص  ،فعقدوا مقارنة بين النص السابق ونص باقر
الصدر الذي يقول فيو  " :إن المفسر الموضوعي ال يبدأ عممو من النص  ،بل من واقع الحياة
 ،وما قدمو الفكر اإلنساني من حمول  ،وما طرحو التطبيق التاريخي من أسئمة ومن نقاط فراغ
 ،ثم يأخذ النص القرآني  ،ال ليتخذ من نفسو بالنسبة إلى النص دور المستمع والمسجل
فحسب  ،يل ليطرح بين يدي النص موضوعا مشربا بعدد كبير من األفكار والمواقف البشرية ،
ويبدأ مع النص القرآني حوا ار  ،سؤاال وجوابا  ،المفسر يسأل والقرآن يجيب  ..من ىنا فإن
التفسير الموضوعي عممية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق لو  ،وليست مجرد استجابة
سمبية  ،بل استجابة فعالة وتوظيفا ىادفا لمنص "

()3

.

ليستنتجوا بعد ذلك أن عمي حرب قريب من محمد باقر الصدر إن لم يكن يساويو  .والحال
إن الرجمين عمى طرفي نقيض  ،وىما يشبيان اثنين التقيا في نقطة عبر المحيط وتحدثا حديثا
سريعا  ،ثم توجو كل منيما إلى نيتو وقصده والحمم الذي يراوده ليال ونيا ار .
ونختم تمك المقارنة بما توصل إليو أدونيس من فروق بين الحداثة الغربية وما يسمى
بالحداثة العربية اإلسالمية  ،ونتركيا من دون أن نعقب بتعميق ألنيا تستعيد ما قالو البحث
وتضيف إليو أشياء قابمة لممناقشة والنقض  ،إال أن الميم ىو أن نتيجة أدونيس ىذه تؤيد الطرح
( -)1نقد الحقٌقة  ،ص . 1
( -)2نهج البالغة .334 :
( -)3المدرسة القرآنٌة  ،ص .30-24
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ىوة عميقة من الصعب ردميا  ،أو
السابق وتعمقو وتصل بو إلى مديات خطيرة وتكشف عن ّ
مجرد التفكير بتنازل أحدى الرؤيتين إلى األخرى  ،ألنو ال توجد منطقة اشتراك واحدة  ،من وجية
نظر أدونيس  ،يمكن التمسك بيا أو الرىان عمييا  .وفروق أدونيس ىذه قائمة عمى ثنائية ضدية
شديدة التطرف  ،قد تكون حقيقة في إحدى الجيتين  ،إال أنيا ليست كذلك عمى طول الخط في
الجية الثانية :
 -1الغربية مغامرة في المجيول  ،والعربية عودة إلى المعموم .
 -2الغربية تؤكد عمى األنا  -الذات  ،والثانية تؤكد عمى النحن  -األمة .
 -3ال مرجعية ليا إال اإلبداعية  ،قائمة عمى مرجعية من كل نوع .
 -4تتحرك في عالم دنيوي ال سيطرة فيو لممقدس  ،تعيش في عالم ديني مقدس .
 -5تساؤل وشك  ،يقين وتسميم .
 -6انفتاح وال نيائية  ،مذىبية وانغبلق .
 -7تتأسس عمى بعد نقدي  ،تتأسس عمى التقميد والقبول .
 -8الغربية فرادات  ،والثانية أنساق .
 -9انفجار معرفي ىمش فيو الدين  ،ىامش صغير في متن ديني .
-11

األولى  :تعدد واحتماالت  ،والثانية  :مبدأ وحيد وحقيقة واحد مطمقة .

-11

عالم أمات اهلل وأحيا اإلنسان  ،اإلنسان ميت واهلل ىو وحده الحي .

-12

تفترض في الذات واآلخر الشك  ،تفترض في الذات واآلخر اليقين .

-13

دنيوة  ،ديننة

()1

.

من ىنا  ،فإن محمد الصدر لم َير ضرورةً لمقراءات المعاصرة  ،ألنيا نتاج إنسان عصر

الحداثة الذي ألّو العقل وألغى النص  ،وانسان ما بعد الحداثة الذي ألغى االثنين  .لذا لن نجد
محمد الصدر في نظرية التأويل المعاصرة  ،التي تييمن عمييا الرؤية الغربية العممانية لمحياة

حتى في عقرىا العربي اإلسالمي  .لن نجده  ،ال عمى مستوى المرجعيات التي يحيل إلييا  ،وال
عمى مستوى المغة أي صوغ العبارة بمغة طرية غضة وأخاذة  ،بل سنجده في قمب الرؤية
كتاب حياة .
اإلسالمية النابضة بالقرآن بوصفو كتاباً لمحياة أو
َ
(ٌ -)1نظر  :النص القرآنً وآفاق الكتابة .101 -105 :
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والفرق بينو وبين محمد باقر الصدر  ،إذا شئنا أن نتحدث عن فروق  ،أن الثاني انفتح
عمى الرؤية الغربية من دون أن يتأثر بيا عمى مستوى المضامين  ،وان زادتو فيما بمضمونو
ويقينا فيو  ،ومن دون أن تؤثر عمى رؤيتو اإلسالمية الثاقبة  ،أو مسبقاتو الذىنية التي تربت بين
يدي النص القرآني وأحاديث الرسول وأىل بيتو وقراءاتو الشخصية التي انفتحت عمى اآلخر
األدبي والفمسفي في عمر مبكر من صيرورتو الثقافية التي اكتشفت " أن معرفة اآلخر ىي
الفرصة الوحيدة لكتابة الخطاب اإلسبلمي المعاصر والقادر عمى التنفس بطريقة طبيعية  ،ألن
ذلك الخطاب المشغول بعالميتو سيكون في درجة الصفر لمداللة عندما ينسى أنو أحد أطراف
النزاع لموصول إلى ( عقل العالم ) عبر التزاحم مع المختمف  ،وىذا األخير ال بد أن يحظى
بفرص الحضور "

()1

.

أجمل لغةً  ،واألىم من ذلك
ليذا فقد كان محمد باقر الصدر
أكثر وضوحاً و َ
َ
أعمق طرحاً و َ
ٍ
إنو ال يقدم مادةً معرفيةً عميقةً غنيةً ومغايرةً فحسب  ،بل يقدميا مصحوبةً ٍ
ومتعة قد ال توجد
بمذة
في لغة الفقياء األقرب إلى لغة المنطق منيا إلى لغة األدب والفمسفة  ،التي سنجدىا  ،أي لغة

األدب والفمسفة  ،عند محمد باقر الصدر واضحة المعالم والسمات  ،وان كانت طبيعة الموضوع
ىي التي تحدد طغيان إحدى المغتين عمى األخرى  ،ولك في المدرسة القرآنية  ،أجمل كتب
الصدر  ،شاىد ودليل .
وعندما تجتمع المعرفة والمتعة  ،فإن النص سينتمي إلى تمك النصوص التي سيقف
القارئ أ ماميا موقف المتعبد ال موقف الناقد  ،ألنيا نصوص مؤسسة لنمط ال يدعي الباحث
جدتو وفرادتو واستثنائو فحسب  ،بل ندرتو وغربتو في عالم مميء بالنصوص التي ال تقول شيئا ،
واذا قالت لم تعر اىتماماً لكيف تقول ؟ فالمشكمة  ،من وجية نظر الباحث  ،ليست ماذا نقول ؟
فحسب  ،بل كيف نقول ؟ أما محمد الصدر فقد اكتفى بإسالمو  -في كتاب منة المنان عمى
األقل  -قرآنا وعقال وسنة معصومين  ،بعد أن طبعوُ طبعةً صدريةً جديدةً أقرب إلى االحتمال
منيا إلى اليقين  ،الذي سنجده أي اليقين في الرؤية الكمية لتمك الطبعة ال تفاصيميا  ،ومن دون

أن يخمطو بما قد يكدره  ،ال خوفا وال تأثيما  ،بل ألن القرآن كما يروي أمير المؤمنين عن رسول
( -)1أحزان دٌوجٌنوس  ،صادق ناصر الصكر  ،مجلة اإلسالم والدٌمقراطٌة  ،العرا ق – بغداد  ،العدد -15
السنة الثالثة 2006 ،
311

الفصل الثانً  .......................................................................الصدر والهرمنٌوطٌقا المعاصرة

اهلل (ص وآلو)  " :فيو نبأ ما كان قبمكم  ،وخبر ما بعدكم  ،وحكم ما بينكم  ،ىو الفصل ليس
باليزل  ،من تركو من جبار قصمو اهلل  ،ومن ابتغى اليدى في غيره أضمو اهلل  ،وىو حبل
اهلل المتين  ،وىو الذكر الحكيم  ،وىو الصراط المستقيم  ،ىو الذي ال تزيغ بو األىواء  ،وال
تمتبس بو األلسنة  ،وال يشبع منو العمماء  ،وال يخمق عمى كثرة الرد  ،وال تنقضي عجائبو .
ىو الذي لم تنتو الجن إذ سمعتو حتى قالوا  " :إنا سمعنا قرآنا عجبا ييدي إلى الرشد " من
قال بو صدق  ،ومن حكم بو عدل  ،ومن عمل بو أجر  ،ومن حكم بو عدل  ،ومن دعا إليو
ىدي إلى صراط مستقيم " ( )1خذىا إليك يا أعور.

( -)1سنن الترمذي .153-152:
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آليات الصدر ومرجعياته  :مدخل
لـ تكف غاية الباحث مف الفصميف السابقيف  ،الدخوؿ في سجاؿ مع الصدر في قضايا
جزئية ال تخدـ البحث وال النظرية  ،واف كاف قد فعؿ ذلؾ لمكشؼ عف اإلمكانات والحدود مف
خبلؿ أمثمة تطبيقية  ،يمكف تمخيصيا في ما معنى قولو تعالى  " :ما فرطنا في الكتاب من
شيء " ،وما داللة الكنود في قولو تعالى " إن اإلنسان لربو لكنود" ،بقدر ما ىي محاولة لمكشؼ
عف آليات الصدر في قراءة النص مف خبلؿ تمؾ األمثمة  ،وطريقة استغبللو إلمكانات النص
المتأتية مف المغة والسياؽ والدائرة التي ينتمي ليا  ،ومدى التزامو بحدود النص المتأتية مف الدائرة
عينيا  .وىذه اآلليات بدورىا ستقودنا إلى مرجعيات الصدر  ،ألف الباحث يدعي أف ليس ىناؾ
قراءة حقيقية مف دوف آليات ومرجعيات  ،أما تمؾ القراءة التي ال ترى سوى نفسيا  ،فيي قراءة ال
أصؿ ليا  ،ألنيا مف دوف آباء أو أميات  ،أما آليات الصدر التي استنبط الباحث بعضيا مف
النماذج السابقة  ،وصرح ىو بالبعض اآلخر  ،فيي :
أوال  :السؤاؿ بوصفو إشكاالً  ،وىذا يحيمنا إلى الفمسفة  ،بوصفيا تساؤالً .
ثانيا  :السؤاؿ بوصفو حوا اًر مع اآلخر  ،وىذا يحيمنا إلى السؤاؿ السقراطي .
ثالثا  :الشؾ وعدـ التسميـ بأقواؿ اآلخريف  ،وىذا يحيمنا إلى ديكارت وأنا أفكر.
رابعا  :عصر النص  ،وىذا يحيمنا إلى تاريخية القرآف  ،وأسباب النزوؿ تحػديداً.
خامسا  :السياؽ  ،وىذا يحيمنا إلى نظرية السياؽ والنظـ  ،وعبد القاىر الجرجاني .
سادسا  :القراءات القرآنية  ،وىذا يحيمنا إلى األحرؼ السبعة والقراءات السبع أو العشر
سادبعاً  :االحتماؿ واألطروحة  ،وىذا يحيمنا إلى نظرية االحتماؿ  ،ومحمد باقر الصدر  ،أوؿ
مف وظؼ نظرية االحتماؿ في قراءة النص الديني أو إثبات وجود اهلل .
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وألف ( محمد الصدر ) ىو التمميذ البار لذلؾ المفكر الكبير  ،فقد طور ىذه النظرية ،أي
أدخميا في طور جديد

()1

 ،في قراءة النص سواء كاف نصا تاريخيا أـ أخبلقيا أـ قرآنيا  ،ولعمو

تجاوز ذلؾ إلى الفقو وما وراءه  .وىذا ما يحتاج إلى شيء مف التفصيؿ لتحقيؽ تمؾ المقاربة
التي توظؼ الجيد البشري المعجوف برؤية توحيدية مف أجؿ إبداع رؤية جديدة  ،واف كانت ىذه
الرؤية تنتمي إلى ذلؾ الجيد التجزيئي  ،الذي ال ينظر إلى النص القرآني بوصفة منتجا
لمنظريات عن طريق قراءة موضوعية لو

()2

 ،بقدر ما يطمب مف القارئ أف يشارؾ في إبداع

النظرية مف خبلؿ تتبع الجزئيات  ،بؿ أجزاء الجزئيات  ،ورصدىا  ،واعادة النظر بيا  ،ألف
الكؿ ال يستغني عف أجزائو  ،ذلؾ أف األشياء التي نتحدث عنيا في ىذا الوجود  ،كما سيأتي
التفصيؿ  ،نوعاف  :أشياء تشغؿ حي اًز في الف ارغ  ،وأشياء أخرى ال حيز ليا في الفراغ  .وىي
مبدئيا جزئيات  ،وعمى فرض اتفاقنا عمى حدود تمؾ الجزئيات أو رسوميا  ،وفرض المحاؿ ليس
بمحاؿ خاصة مع تمؾ التي ال حيز ليا في الفراغ  ،فإف ذلؾ االتفاؽ ال يشكؿ خط ار كبي ار  ،إذ
الميـ بعد ذلؾ ىو القدرة عمى الربط بيف تمؾ الجزئيات لتكويف الكمي أو الموضوعي  ،كما فعؿ
محمد باقر الصدر في جؿ آثاره  ،إف لـ نقؿ كميا  .وىذا ىو االختبار الحقيقي لقدرة العقؿ
وتفاوتو بيف األفراد  ،ألف ىذه القدرة عمى احتواء الجزئي  ،قدرة مشتركة بيف اإلنساف والحيواف .
عما يميز اإلنساف  ،فيبعده عف الحيواف مف جية  ،ويرتقي بإنسانيتو مف جية أخرى
ونحف نبحث ّ
 ،وال يقوـ بيذا الدور  ،أي عممية ربط األجزاء  ،إال العقؿ  ،ألف العقؿ ،بتعبير كانت " ىو القوة

العميا في النفس ..وىو السيد األكبر لدىماء العواطف واالنفعاالت "

()3

 ،وعندما يقوـ العقؿ

بيذه العممية نستطيع أف نتحدث عف عمـ  ،ذلؾ إف العمـ كمي بطبيعتو  ،موضوعي بجيد
اإلنساف وعقمو  .خارجي بإبعاد الذات عنو  ،وبتعبير ىربرت سبنسر  " :إن أدنى درجو من
درجات المعرفة إنما ىي المعرفة غير الموحدة  .واذا كان العمم معرفة موحدة جزئيا  ،فإن
الفمسفة ىي المعرفة الموحدة كميا "

()4

(ُٚ -)1ظش  :انًشعم ٔانشعٕل ٔانشعانح  ،األعظ انًُطمٛح نالعرمشاء  ،أْم انثٛد ذعذد أدٔاس ٔٔحذج ْذف  ،يُح
انًُاٌ  ،أػٕاء عهٗ شٕسج انحغ ، ٍٛفمّ األخالق  ،يا ٔساء انفمّ  ،يٕعٕعح اإلياو انًٓذ٘
(ُٚ -)2ظش  :انًذسعح انمشآَٛح .42 -11 :
(ُٚ -)3ظش  :إيإَٚم كُد .116 :
( -)4يشكهح انفهغفح .52 :
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أوال  :الدؤال بوصفه إذكاالً
كاف البحث قد درس ىذه اآللية في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب  ،العتبارات منيجية ،
وسيكتفي ىنا بعرض نماذج ثبلثة مف أسئمة الصدر ستتكرر مع كؿ السور التي حمميا الصدر
بيذه الطريقة  ،ونموذج واحد سيكوف كافياً لمداللة عمى ذلؾ  ،إال أف تنوع األسئمة في النموذجيف
اآلخريف سيمنحنا فرصة ألف نتعرؼ عمى طبيعة األسئمة التي تشغؿ باؿ الصدر  ،والتوجو العاـ
لسؤالو الفمسفي أو قؿ  :سؤالو الذي يريد أف يكوف فمسفيا .أما النماذج المختارة  ،فيي األسئمة
التي وجييا الصدر لكؿ مف البسممة وسورتي التوحيد والنصر :
أوال  :البسممة  :قاؿ الصدر  :ما معنى الباء في البسممة ؟ لماذا لم يستعمل غير الباء
من حروف الجر ؟ما ىو متعمق الباء في البسممة ؟ لماذا قال  :بسم اهلل  ،ولم يقل باهلل ؟
لماذا تبدأ سور القرآن الكريم بالبسممة ؟ ما ىو مضمون البسممة ومدلوليا ؟ لماذا خصت
البسممة بيذه األسماء الحسنى دون غيرىا ؟ لماذا تكررت مادة الرحمة في البسممة مرتين ؟
لماذا خصت مادة ( الرحمة ) بالذكر في البسممة ؟ ما معنى االسم ؟ لماذا ذكر االسم مفردا ال
جمعا مع أن مدخولو ثالثة أسماء

()1

؟

ثانيا  :سورة التوحيد  :قاؿ الصدر  :تكاثرت الروايات من الفريقين أن ىذه السورة تعدل
ثمثي القرآن  ،فما تفسير ذلك ؟ من ىو المخاطب بـ ( قل ) ؟ ىل يجوز حذف ( قل ) بمعنى
َجع ُل قراءة السورة ابتداء امتثاال ليذا األمر ؟ لماذا اختار اهلل سبحانو الضمير ىو  ،ولم يقل :
قل اهلل أحد ؟ لماذا وجد الضمير ( ىو ) في ىذا المحل من اآلية الكريمة ؟ المشيور في كالم

العرب أن األحد يستعمل بعد النفي  ،والواحد بعد االثبات  ..فكيف جاء ( أحد ) ىنا في
ا إلثبات ؟ لماذا كرر لفظ الجاللة في قولو تعالى  " :اهلل أحد اهلل الصمد " ؟ لماذا قدم ( يمد )
وىو من حقو التأخير  ،ألنو بعده في الزمن عادة ؟ لماذا قدم سبحانو ( لو كفوا ) عمى ( أحد
) ؟ ما ىي أرجح القراءات في كفوا

()2

؟.

(ُٚ -)1ظش  :يُح انًُاٌ  ،ص .51 -33
(ُٚ -)2ظش  :انًظذس انغاتك .101 -11 ،
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ثالثا  :سورة النصر  :قاؿ الصدر  :ما معنى جاء في قولو تعالى " إذا جاء نصر اهلل
والفتح " ؟ ما الفرق بين النصر والفتح ؟ ىل المراد فتح ونصر معين أو كمي ؟ ما ىو محصل
قولو تعالى  :إذا جاء نصر اهلل والفتح " ؟ ما المراد بدين اهلل ؟ إن التسبيح والحمد واالستغفار
مطموب عمى كل حال  ،فما عالقتو بالنصر خاصة ؟ لماذا التسبيح واالستغفار مع العمم أن
المحل محل الشكر عمى النعمة ؟ ما الوجوه اإلعرابية لـ ( يدخمون ) ؟ ما المانع من القول أن
رأى القمبية تنصب مفعوالً واحداً ؟ مقتضى القاعدة أن جممة ( يدخمون ) مفعول ثان ،
ومقتضى الظيور أنيا حال  ،فأي من الظيورين نقدم

()1

.

تكوف النموذج األول مف أحد عشرة سؤاالً  :سبعة منيا باألداة  :لماذا ؟  ،واألربعة الباقية
ّ
وتكوف النموذج الثاني مف عشرة أسئمة  :خمسة منيا باألداة  :لماذا ؟  ،وأثنيف
باألداة :ما ؟ّ .
تكوف مف عشرة
باألداة  :ما ؟ وواحدة باألدوات  :ىؿ ؟ مف ؟ كيؼ ؟ أما النموذج الثالث  ،فقد ّ
أسئمة  :سبعة منيا باألداة  :ما ؟ وواحدة لكؿ مف األدوات  :ىؿ  ،لماذا  ،وأي ؟
إذف فأسئمة الصدر تتنوع بيف  ( :ىؿ ) البسيطة التي يجاب عنيا بنعـ أوال  ،والمركبة التي
يجاب عنيا بجوابيف ألنيا قد تتضمف سؤاال آخر " والحدود قبل اليميات البسيطة حدود اسمية
وىي بأعيانيا بعد اليميات تنقمب حدودا حقيقية "

()2

 ،و( ما ) التي يسأؿ بيا عف التعريؼ

المفظي أو الماىوي أي الماىية  ،و( مف ) التي يسأؿ بيا عف مصداؽ مف مصاديؽ تمؾ الماىية
أو أحد أفرادىا ،و( لماذا ) التي يسأؿ بيا عف العمة والسبب في اختيار مصداؽ ما أو ترجيحو ،
و( كيؼ ) التي يسأؿ بيا عف الحاؿ  ،وأي التي يسأؿ بيا عف أي شيء وبحسب ما تضاؼ إليو
 .مع االنزياحات التي ستنزاح بيا تمؾ األسئمة في سياقاتيا ،بمعنى أنالسؤاؿ بػ ( لماذا )  ،مثبل ،
يمكف استبدالو بػ ( كيؼ )  ،ألف الصدر استخدـ كيؼ بمعنى لماذا .واإلجابة عف ىؿ لف تكتفي
بنعـ أو ال  ،بؿ سيضاؼ ليا سبب اختيار أحدى اإلجابتيف  .وقد تخرج األداة  ،أحيانا  ،لغرض
مجازي  ،وىذا ما لـ يبلحظو البحث في أسئمة الصدر .

(ُٚ -)1ظش  :انًظذس انغاتك .131 -125 :
( -)2يُطك انًظفش .10/1 :
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ونبلحظ في ىذه النماذج الثبلثة أف أداة السؤاؿ المتكررة ىي ( ما )  ،وبصورة أكثر تك ار اًر
األداة ( لماذا )  ،أي سؤاؿ الماىية وسؤاؿ السبب ،وىذا ما يمكف تعميمو عمى بقية النماذج ،
اء ناقصاً  ،ما يعني أف الصدر ميتـ بسؤاؿ الماىية وحقيقتيا واثباتيا أوال  ،ألف
واف كاف استقر ً

الماىية معنى كمي وحقيقة مجردة لـ تتمبس بشيء  ،ثـ ىو ينتقؿ إلى مصاديؽ تمؾ الماىية ،

ألف الحقيقة المجردة التي لـ تتمبس بشيء  ،أحيانا  ،مف العمـ الذي ال ينفع والجيؿ الذي ال
يضر  ،بسبب مف عموميتيا وعدـ االختبلؼ فييا  ،إذف فبل بد مف المصاديؽ  ،ألنيا موطف
االختبلؼ وغاية الماىية  .وعندئذ يحتاج الصدر إلى السبب لكي يعمؿ المصداؽ الذي يختاره ،
واف ىو لـ يرفض المصاديؽ األخرى  ،مادامت محتممة ومدعومة بقرائف .
فمثبل قولو تعالى  " :إنا أعطيناك الكوثر "

()1

 ،لـ يختمؼ المفسروف في أف الكوثر فوعؿ

" وىو الشيء الذي من شأنو الكثرة  ،والكوثر الخير الكثير "

()2

أو " الخير بالمعنى الكمي "

()3

 ،ولكنيـ اختمفوا في المصداؽ  :أىو نير في الجنة ؟ أـ الحكمة ؟ أـ القرآف ؟ أـ تيسير القرآف
وتخفيؼ الشرائع ؟ أـ اإلسبلـ ؟ أـ التوحيد ؟ أـ النبوة ؟ أـ المقاـ المحمود ؟ أـ فضائؿ النبي ؟
أـ حوض النبي  ،أـ نور قمبو ؟ أـ األصحاب واألشياع ؟ أـ الذرية  ...حتى انتيت األقواؿ إلى
ستة وعشريف

()4

 .وقد ذىب الصدر إلى أف االحتماؿ األكثر قبوالً ىو األخير بقرينة سبب النزوؿ

 ،مف دوف أف يقمؿ مف شأف االحتماالت األخرى

()5

.

وىذا ال يعني أف كؿ األسئمة يجب الجواب عمييا  ،ألف كوف السؤاؿ إشكاال فمسفيا يعني
أف بعض األسئمة مف الصعوبة اإلحاطة بجواب نيائي ليا  ،أما ألنيا فوؽ قدرتنا  ،أو ألنيا
ميداف لمتنافس وساحة لمحوار بيف جميور المفسريف والمؤوليف  .مف ذلؾ مثبلً قوؿ الصدر " :
سؤال  :ما ىو مضمون البسممة ومدلوليا ؟
جوابو  :نحن ال نستطيع أن نحيط بالبسممة عمما  ،ألن عموميا أوسع وأعمق من أن
( -)1انكٕشش .1 :
( -)2انًٛضاٌ .421 /20 :
( -)3يُح انًُاٌ .163 :
(ُٚ -)4ظش  :انًٛضاٌ .421/20 :
( -)5يُح انًُاٌ .162 :
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نناليا بعقولنا القاصرة  ،وانما نمم بيا إلماما  .والشاىد عمى عظمة البسممة ما ورد عن أمير
المؤمنين ( ع )  " :إن عموم الكون كميا في القرآن  ،وعموم القرآن في السبع المثاني  ،وعموم
السبع المثاني في البسممة  ،وعموم البسممة في الباء  ،وعموم الباء في النقطة  ،وأنا تمك
النقطة "  ..وىذه الرواية تدلنا عمى مزايا أمير المؤمنين ( ع ) وىي :
أوال  :إن روحو وحقيقتو العميا بسيطة  ..فالنقطة بسيطة ىندسياً من حيث أنيا ليست
جسما وال سطحا وال خطا  ..وىذه البساطة المشار إلييا بساطة فمسفية .
ثانيا  :إنو سالم اهلل عميو جامع لكل عموم الكون غير عمم اهلل سبحانو  ،وقد فاق عممو
عمى األولين واآلخرين  ..عدا الرسول األكرم الذي ىو مدينة العمم وعمي بابيا .
ثالثا  :قد قال الفالسفة بقاعدة صدور الواحد عن الواحد  ،فبالضرورة يخمق اهلل تعالى
واحداً في المرتبة األولى  ..ثم ىذا المخموق الواحد يخمق الكثرة  ،أي يوجد المتعدد فيو بسيط
ولكنو في التحميل النيائي يكون أمرين  :محمد وعمي  ،ألنيما نفس واحدة  ،فيو نفسو ولكنو
غيره  ،والكثرة عين الوحدة  ،كما قيل في الحكمة المتعالية

()1

.

وتبقى قضية النقطة ىذه غامضة  ،مف وجية نظر الباحث  ،فإذا ثبتت سنداً ومتناً  ،ولـ
تتعارض مع القرآف الكريـ بوصفو مقياساً لقبوؿ األحاديث  ،فإف أمير المؤمنيف قد يريد بيا أنو
ىو األصؿ والمرجع والمآؿ  ،ألف عموـ الكوف فيو  ،أو ألنو باب مدينة العمـ التي ىي الرسوؿ
األكرـ  .وقد يريد بيا العموـ  ،وأنا  ،ىنا  ،ليست ىي أنا اإلماـ  ،بقدر ما ىي أنا اإلنساف ،
والمعنى  :وتحسب أنؾ جرـ صغير وفيؾ انطوى العالـ األكبر  ،فاإلنساف ىو خط الشروع  ،أو
النقطة التي تخرج منيا األشياء وتتوسع  ،وصوال إلى الكوف والعالـ األكبر  :النقطة  -الباء -
البسممة  -السبع المثاني  -الكوف  ،وىذا يعني أف اإلنساف لديو االستعداد ألف يحتوي كؿ ىذه
المعاني الكبيرة  .ولكف وجود االستعداد ىذا ال يكفي  ،ألنو وجود بالقوة  .ولكي يتحقؽ الوجود
بالفعؿ ال بد مف حركة يقوـ بيا اإلنساف  ،فيتحرؾ الكوف تبعاً لحركتو  ،ولعؿ حركة الصدر ،
التي حرؾ بيا الكوف  ،ليست بعيدة عنا  .تمؾ الحركة التي سكنت بمجرد أف أخمي الكوف مف
الصدر لصالح الساكنيف  ،أليست الحركة ولود والسكوف عاقر ؟ .
(ُٚ )1ظش  :يُح انًُاٌ .43 -42 :
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الدؤال بوصفه حوارًا مع اآلخر
كاف البحث قد درس ىذه اآللية أيضاً  ،في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب  ،لضرورات
اقتضاىا المقاـ ىناؾ  ،تتعمؽ بالمقارنة بيف اليرمنيوطيقا المعاصرة ونظرية التأويؿ اإلسبلمية ،
ذلؾ أف الحوار مع اآلخر ىو البعد الحقيقي لظيور رؤية ما وتجمييا ،وليس بالضرورة أف يكوف
ىذا اآلخر حقيقيا  ،ألف " المتحدث بمجرد اإلعالن عن نفسو يكون قد وضع شخصا آخر
أمامو  ،وحدد لكالمو المقام الخطابي بين أنا وأنت  ،حتى وان كان أنا وأنت ال يضمران
مفيوماً وال شخصا معينين  ،لكنيما يسمحان لممتكمم من احتالل منزلة الفاعل في الخطاب مع
عالقة تتوفر بينو وبين المرسل إليو "

()1

.

لذا سيكتفي البحث  ،ىنا  ،كما فعؿ في المبحث السابؽ  ،بنماذج مف األسموب الحواري
الذي اتبعو الصدر سواء مع ذاتو أـ مع اآلخريف  .ألف حوارات الصدر أخذت منحييف  :األوؿ :
أسموب إذا قمت  ..قمنا  .بأف يجرد الصدر مف ذاتو آخر يحاوره  ،ويشكؿ عميو  .والثاني
:أسموب  :قال  ..أقول  .بأف يحاور أحد العمماء األربعة  :الطباطبائي  ،العكبري  ،االصبياني
 ،الرازي  .وىو في ىذا الحوار األخير  ،قد يأخذ منيـ  ،وقد يناقشيـ  ،وقد ينقض عمييـ  ،وقد
ال يفعؿ شيئا مف ذلؾ  ،وىنا سنعرض أمثمة مف كبل النوعيف :
قاؿ الصدر  :سؤال  :لماذا خص الشر بالذكر ؟ جوابو  :ألن أصل وجود الشيطان لنفسو
نعمة وخير وال تكون االستعاذة من ذات الشيطان  ،بل من تأثيراتو السيئة عمى اإلنسان  .فإن
قمت  :فإننا نقولكما ورد  :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  ،فيكون استعاذة من ذاتو ال من
شره  .قمنا  :إذا لم يكن الشر مذكو ار  ،فيو مقدر ومقصود ال محالة  ،لعدم الداعي إلى
اإلشارة إلى الشيطان بصفتو أحد الموجودات فحسب (.)2
قاؿ الصدر  :سؤال  :في قولو تعالى  ( :ما أغنى عنو مالو )  .لماذا استعمل ( ما )
بدال عن ( من ) ؟ فإن قمت  :إن في ذلك احتقا ار لو باعتباره من الحيوانات  .قمت  :إن ىذا
مطعون كبرى وصغرى  ،أما كبرى  :فمعدم إمكان إعادة الضمير أو اسم الموصول مجا از  ،فإن
( -)1ذحهٛم انخطاب انظٕف.101 : ٙ
( -)2يُح انًُاٌ .63 -62 :
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ىذا غير مقبول لغويا  .وأما الصغرى  :فألننا لو تنزلنا عن ذلك وقبمنا بو مجا از فالقرائن
المتحققة بخالفو  ،ألنو سيصبح اسم الموصول إثباتا  ،فصونا لكالم الحكيم عن المغوية ،
يتعين أال تكون ( ما ) موصولة  ،ومعو ال معنى الستعمال ( من ) بدال عنيا

()1

.

قاؿ الصدر  :سؤال  :لماذا تقدمت اليمزة عمى الفاء في قولو تعالى ( :أفال يعمم إذا بعثر
ما في القبور ) ؟ جوابو  :إنو أفصح في المغة العربية  .كقولو تعالى  " :أفرأيت من اتخذ إليو
ىواه "  " ،أفرأيتم ما تحرثون "  " ،أفأنتم لو منكرون "  .وال فرق في ذلك بين اإلثبات والنفي .
فإن قمت  :إن الفاء متقدمة في قولو تعالى " فأجاءىا المخاض إلى جذع  " ..فميكن ىنا كذلك
 .قمت  :إن اليمزة في المقيس عميو أصمية وليست استفيامية  ،والتقدم لالستفيامية ال
لألصمية  .وىذا رباعي مزيد فيو من جاء  ،ومعناه قُ ِير عمى المجيء أو ُح ِمل عميو حمالً (. )2
واذا كاف البحث قد ركز عمى ىذا النوع مف الحوار  ،أي أسموب إذا قمت  ..قمنا  ،ألسباب
تتعمؽ بالصدر ورغبتو الشديدة في االنفتاح عمى اآلخر  ،فقد كاف النوع الثاني مف الحوار –
أسموب قاؿ  ..أقوؿ  -حاض اًر حضو اًر الفتاً  ،ولعؿ المقاـ سيتسع  ،ىنا  ،لصاحب تفسير
الميزاف محمد حسيف الطباطبائي أكثر مف غيره  ،يأتي بعده العكبري صاحب التبياف  ،ثـ
االصفياني صاحب المفردات  ،ثـ الرازي صاحب المسائؿ  .وسنكتفي ىنا بعرض نموذج مف
حواريات الصدر مع الطباطبائي :
قاؿ الصدر  " :سؤال  :عن معنى الكتب في قولو تعالى " رسول من اهلل يتمو صحفا
مطيرة  ،فييا كتب قيمة "  .جوابو  :إننا إن أخذنا بالمعنى المتعارف  ،فإنو يشمل الكتب
السماوية الحقة كميا  ،ويؤيده ما قمناه من أن البينة الثانية إنما ىي نحو ذلك  .إال أنو مع
ذلك ال يتم  ،ألن ظاىر اآلية أن الكتب في الصحف  ،ال أن الصحف في الكتب  .فإذا حممنا
الكتب والصحف عمى المعنى المتعارف  ،كانت الصحف في الكتب دون العكس  ،فيتعين
بالسياق أن يراد بيا الكتابة  ،كما سبق أن قمنا .

( -)1انًظذس انغاتك .111 -113 :
( -)2انًظذس انغاتك .333 :
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قال الطباطبائي في الميزان  :ولمقوم اختالف عجيب في تفسير اآلية  ،حتى قال بعضيم
– عمى ما نقل – إن اآلية أصعب اآليات نظماً وتفسي ارً  .والذي أوردناه من المعنى ىو الذي
يالئمو سياقيا

()1

 ،من غير تناقض بين اآليات وتدافع بين الجمل والمفردات .

أقول  :ال توجد آية في القرآن الكريم ال يمكن التوصل إلى معناىا  ،باستثناء الحروف
المقطعة  ،وذلك لعدة أسباب أىميا  :إن القرآن أنزل إلى الناس ليدايتيم وال تحصل اليداية
بغير التفيم  .وعمى أي حال  ،فإنو ال يوجد كالم غير مفيوم  ،بل ال معنى لذلك البتة  ،ولكن
الخطاب إنما يوجد بمقدار فيم المخاطب  ،واهلل تعالى يعمم مقدار فيمو  .واذا عرضنا – كما
سبق – عدة أطروحات لمفيم  ،كفى أن تصح واحدة منيا لفيم المعنى  ،أيا كانت ىي منيا .
وانما ىؤالء قوم قاصرون وقد أضافوا صفتيم إلى غيرىم  ..إلى اهلل سبحانو " (.)2
ومف ىذا الحوار يتبيف مذىب الصدر في فيـ القرآف  .فالقرآف نزؿ ليداية الناس  ،وال يمكف
ليذه اليداية أف تتحقؽ إذا لـ يكف القرآف مفيوما  ،واذا كاف ىناؾ خبلؼ بيف المفسريف فيو ليس
في كوف القرآف مفيوماً أو غير مفيوـ  ،بؿ في معنى ىذه اآلية أو تمؾ  ،واالختبلؼ في المعنى
حماؿ أوجو  ،وىذا ال يعني ضياع
يفترض مسبقا أف ثمة نص لو معنى  .كؿ ما ىنالؾ أنو ّ

المعنى  ،بقدر ما يعني اتساعو وانفتاحو عمى الزماف  ،وقدرتو عمى أف يحاكي مختمؼ األذواؽ
واإلفياـ  ،وفي ذلؾ توسعة عمى البشر في عقوليـ ومعاشيـ .

( -)1لال يحًذ حغ ٍٛانطثاؽثائ ٙطاحة انًٛضاٌ  " :فٓٛا كرة لًٛح " انكرة جًع كراب ٔ ،يعُاِ انًكرٕب
ٔٚطهك عهٗ انهٕح ٔانمشؽاط َٔحًْٕا انًُمٕشح فٓٛا األنفاظ ٔ ،عهٗ َفظ األنفاظ انر ٙذحك ٙعُٓا انُمٕػ ،
ٔستًا ٚطهك عهٗ انًعاَ ٙتًا أَٓا يحكٛح تاألنفاظ ٚٔ ،طهك أٚؼا عهٗ انحكى ٔانمؼاء ٚ ،مال كرة عه ّٛكزا  ،أ٘
ة عهٛكى انمرال " .
ة عهٛكى انظٛاو " ٔ ،لال ُ " :كرِ َ
لؼٗ أٌ ٚفعم كزا  ،لال ذعانٗ ُ " :كرِ َ
ٔانظاْش أٌ انًشاد تانكرة انر ٙف ٙانظحف األحكاو ٔانمؼاٚا اإلنٓٛح انًرعهمح تاالعرماد ٔانعًم ٔ ،يٍ
انذنٛم عه ّٛذٕطٛفٓا تانمًٛح فئَٓا يٍ انمٛاو تانشٙء تًعُٗ حفظّ ٔيشاعاج يظهحرّ ٔػًاٌ ععادذّ  ،لال ذعانٗ :
" أيش أ ال ذعثذٔا إال إٚاِ رنك انذ ٍٚانمٛى " ٔ .يعهٕو أٌ انظحف انغًأٚح ذمٕو تأيش انًجرًع اإلَغأَ ٙذحفع
يظهحرّ تًا فٓٛا يٍ األحكاو ٔانمؼاٚا انًرعهمح تاالعرماد ٔانعًم  .فًعُٗ اٜٚر : ٍٛانحجح انثُٛح انر ٙأذرٓى سعٕل
يٍ هللا ٚمشأ طحائف عًأٚح يطٓشج يٍ دَظ انثاؽم  ،ف ٙذهك انظحائف أحكاو ٔلؼاٚا لائًح تأيش انًجرًع
اإلَغاَ ٙحافظح نًظانحّ ُٚ .ظش  :انًٛضاٌ ف ٙذفغٛش انمشآٌ .313 / 20 :
( -)2يُح انًُاٌ .313 :
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ولكف  ،ما ال يمكف تأييد الصدر عميو  ،ىو استثناؤه الحروؼ المقطعة مف إمكانية الفيـ ،
إذ أف ما ينطبؽ عمى آية " فييا كتب قيمة " أو آية " إنا أعطيناك الكوثر "  ،مثبل  ،يكاد ينطبؽ
عمى الحروؼ المقطعة  .واذا كاف الطباطبائي قد أشار إلى ستة وعشريف معنى لمكوثر
أشار إلى ثبلثة عشر معنى لمحروؼ المقطعة

()2

()1

 ،فإنو

 ،واذا كانت كثرة المعاني ىي مقياس الفيـ

وعدمو  ،فالمفروض أف الكوثر  ،وأمثالو مف آيات تحتمؿ وجوه كثيرة  ،ىو الذي يجب أف
يستثنى مف الفيـ  ،ال الحروؼ المقطعة  .واذا كانت ىذه األقواؿ الثبلثة عشر ال تطمئف إلييا
النفس  .فالقضية بعدئذ واقعة في دائرة االحتماؿ  ،وال ضير في ذلؾ .
نعـ  ،قد يقاؿ  :إف داللة الحروؼ المقطعة ما أصعبيا ! وأصعب بيا ! بالمقارنة مع
غيرىا مف اآليات  ،أما أنو ال يمكف الوصوؿ إلييا  ،فيذا ما ال تؤيده أطروحة الصدر نفسو ،
التي يذىب فييا إلى " أن القرآن الكريم ميما جاء بو من شيء أو فكرة  ،فإنو يأتي بيا في
أقصى ما يمكن – في عالم اإلمكان – من أشكاليا وعمقيا وسعتيا واعجازىا "

()3

 .وعدـ

قدرتنا عمى الوصوؿ إلى ذلؾ األقصى  ،ال يعني انعداـ إمكانية الفيـ  ،بقدر ما يعني ضرورة
الرجوع إلى أحد ما يمثؿ الحجة أو المرجع " بمى ال تخمو األرض من قائم هلل بحجة  ،أما ظاى ارً
مشيو ارً أو خائفا مغمو ارً ،لئال تبطل حجج اهلل وبيناتو "

()4

.

( -)1انًٛضاٌ ف ٙذفغٛش انمشآٌ .421/20 :
( -)2األول  :أَٓا يٍ انًرشاتٓاخ انر ٙاعرأشش هللا تعهًٓا  ،ال ٚعهى ذأٔٚهٓا إال ْٕ  .الثاوي  :أٌ كال يُٓا اعى نهغٕسج
انرٔ ٙلعد ف ٙيفررحٓا  .الثالث  :أَٓا أعًاء انمشآٌ أ٘ يجًٕعّ  .الرابع  :انًشاد تٓا انذالنح عهٗ أعًاء هللا ذعانٗ
 ،فمٕنّ " أنى " يعُاِ  :أَا هللا أعهى  .الخامس  :أَٓا أعًاء هلل يمطعح نٕ أحغٍ انُاط ذأنٛفٓا نعهًٕا اعى هللا األعظى
 .السادس  :أَٓا ألغاو  ،ألغى تٓا هللا عهٗ أٌ انمشآٌ كاليّ ْٔ ٙششٚفح نكَٕٓا يثاَ ٙكرثّ انًُضنح  .السابع  :أَٓا
إشاساخ إنٗ آالئّ ٔتالئّ ٔيذج األلٕاو ٔأعًاسْى ٔآجانٓى  .الثامه  :انًشاد تٓا االشاسج إنٗ تماء ْزِ األيح عهٗ يا
ٚذل عه ّٛحغاب انجًم  .التاسع  :انًشاد تٓا حشٔف انًعجى ٔ ،لذ اعرغُٗ تزكش تعؼٓا عٍ ركش انثال . ٙالعاشر
 :أَٓا ذغكٛد نهكفاس  ،ألَٓى ذٕاطٕا أٌ ال ٚغرًعٕا نهمشآٌ ٔأٌ ٚهغٕا ف . ّٛالحادي عشر  :أَٓا يٍ لثٛم ذعذاد
حشٔف انرٓجٔ ، ٙانًشاد أٌ ْزا انمشآٌ انز٘ عجضذى عٍ يعاسػرّ ْٕ يٍ جُظ ْزِ انحشٔف انر ٙذرحأسٌٔ
تٓا ف ٙخطثكى ٔكاليكى  ،فئرا نى ذمذسٔا عهٓٛا فاعهًٕا أَٓا يٍ عُذ هللا  .الثاوي عشر  :أٌ ْزِ انحشٔف نإلٚماظ .
الثالث عشر  :أَٓا إشاسج نغشع انغٕسج ُٚ ...ظش  :انًٛضاٌ ف ٙذفغٛش انمشآٌ .3-6/11 :
(ُٚ -)3ظش  :حذٚس انشٔح يع انشٓٛذ انظذس .151/2 :
(َٓ -)4ج انثالغح .465 :
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ثالثاً  :الذك وردم التدليم
الصدر شكاؾ كبير  ،ال يسمـ بأقواؿ مف سبقوه  ،بؿ ىو ال يسمـ بأقوالو أحيانا  ،بدليؿ
تعدد االحتماالت  ،والتعدد يتضمف  ،فيما يتضمف  ،معنى الشؾ  ،ولكنو الشؾ المنيجي  ،القائـ
عمى أساس منيجي مفاده :الشؾ في كؿ ما احتمؿ شكاً ،أي في كؿ ما لـ يتمتع بمزية اليقيف
المطمقة .ذلؾ أف روح الفمسفة " ىي روح البحث الحر  ،الذي يضع كل سند موضع الشك ،
ووظيفتو أن يتقصى فروض الفكر اإلنساني التي لم يمحصيا النقد إلى أغوارىا "

()1

؛ لذا ترى

الصدر في صراع دائـ مع األفكار  ،ال رغبة في الصراع  ،بؿ ألف األمور يجب أف تكوف كذلؾ
 ،ال سيما إف الشؾ  ،كما يذىب ديكارت  ،ىو طريؽ الوصوؿ إلى اليقيف الذي يرغب الصدر
بأف يتركو لمقارئ  ،مف دوف أف يتدخؿ بشؤونو الخاصة  ،ومنيا اختيار اليقيف الذي يريده  ،واف
فعؿ الصدر ذلؾ  ،فعمى سبيؿ الصدفة  .واف كاف ديكارت يتطرؼ في شكو لما ليس فيو شؾ أو
ريب  ،ولعمنا نتذكر كيؼ أف الرجؿ " يبدأ بالشك  ،ثم بالكالم عن إلو خداع  ،ثم عن شيطان
ماكر  ،ثم يخرج من ىذا وذاك بحكم قاطع بوجود نفسو  ،يقضي بو عمى فكرة اإللو الخداع
والشيطان الماكر  .ويمضي بعد ذلك في الكالم عن الحقائق التي يستطيع بموغيا بتفكيره
الشخصي وحده  ،بعد أن قضى عمى كل يقين خارج نفسو "

()2

.

وىذا فرؽ أساس بيف الش ّكيف  ،إذ أف اهلل تعالى والشيطاف  ،ليسا محبلً لمشؾ عند الصدر ،
وال في كونو موجوداً أو غير موجود  ،أو إف شكو ال يبدأ مف ىنا  ،بؿ الشؾ في المعمومات
واألفكار والمسممات التي تمؤل ذىف ذلؾ الموجود الناقص وبطنو .وخطة الشؾ ىذه " ليس
معناىا التردد في قبول حكم من األحكام  ،أو التأرجح بين القبول والرفض  ..بل إن معناىا
عدم التردد  ،أي العزم عمى عدم االىتمام بيا وبمرتبتيا من الخطأ والصواب "

()3

.

ىذه ىي منطقة الشؾ التي يتحرؾ فييا الصدر  ،ثـ ىو يتدرج بعد ذلؾ  ،لذا تراه يناقش
اآلراء الداخمة في باب االحتماؿ كميا  ،ثـ تمؾ التي يشـ فييا أصحابيا رائحة اليقيف  ،وما ىي
بيقيف  ،بؿ وليست احتماالً أيضا  ،ألف اإلنساف كثي ار ما يعتقد بما يخالؼ الواقع وىوال يدري ،
(ُٚ -)1ظش  :ذجذٚذ انفكش انذ ُٙٚف ٙاإلعالو .5 :
(ُٚ -)2ظش  :دٚكاسخ .1 :
(ُٚ -)3ظش  .دٚكاسخ .11 :
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ألف القضية تحولت عنده إلى عقيدة راسخة ثابتة وعميقة  ،بؿ غير قابمة لمنقاش  ،وىو ما سمي
 ،في عمـ المنطؽ  ،بالجيؿ المركب  ،حيث " اإلنسان ال يعمم  ،وال يعمم أنو ال يعمم "

()1

،

كأصحاب االعتقادات الباطمة واآللية المزيفة مف عّباد الحجر والشجر والبقر  ..بؿ إنو يتجاوز

كؿ ذلؾ  ،أحيانا  ،إلى ما يسميو باألطروحات الشاذة  ،الشاردة والنادرة بوصفيا أطروحات
مخالفة لممشيور العظيـ مف المفكريف .

واألطروحة الشاذة تعني  :انفتاح التأويؿ إلى آفاؽ لـ يفكر بيا مف قبؿ مع ضرورة القرائف
لفظية كانت أو سياقية " وليس المقصود من األطروحة الشاذة تمك التي تفتقر إلى دليل أو
شاىد  ..بل ىي التأويل الذي يمتمك ذلك  ،بيد أنو لم يقل بو أحد  ،أو أنو مخالف لممشيور
العظيم في عالم التفسير "

()2

 .وىذا يعني أف الدائرة التأويمية لدى الصدر ستكوف أكثر سعة

بسبب مف انفتاحيا عمى مساحات لـ تحرث بعد  .وسبب كؿ ذلؾ  ،بحسب الصدر  ،ىو " فتح
عين القارئ المبيب والفاتو إلى إمكان تجاوز الفكر التقميدي أو المتعارف في كثير من أبواب
المعرفة ال في جميعيا بطبيعة الحال  ،بل في تمك النظريات المشيورة التي تعصب ليا الناس
 ،وأخذ بيا المفكرون بدون أن تكون ذات دليل متين أو ركن ركين  ..خاصة في مجال القواعد
العربية  ،كالنحو  ،والصرف  ،وعموم البالغة  ..ىذه العموم مشحونة بالنظريات التي احترميا
أصحابيا وأخذوىا وكأنيا مسممة الصحة  ،وبنوا عمييا نتائج عديدة  ،في حين يبدو لممتأمل
زيفيا وبطالنيا مع شيء من التدقيق "

()3

.

إذف فالصدر بصدد تحطيـ تمؾ األنساؽ التي مارست سطوتيا عمى الفكر  ،وىي انساؽ
ذات طابع إطبلقي ثبوتي  ،بسبب مف تكرارىا وايماف الناس وأصحاب الفكر بيا  ،فقد بدت ليـ
وكأنيا بديييات  ،ال يمكف مناقشتيا أو إعادة النظر بيا  ،وبسبب مف ثبوت ىذه األنساؽ
وسريانيا البلمرئي في حركة النصوص  ،أصبحت انساقا متحكمة في التفكير والسموؾ وصياغة
المفاىيـ  ،واف كاف النسؽ في حقيقتو " رؤية كمية  -ال واعية – ستجمع ما تفرق من نصوص

(ُٚ -)1ظش  :يُطك انًظفش 13 :
( -)2انغٛذ انشٓٛذ يحًذ انظذس  ،تحٕز ف ٙفكشِ ٔيُٓجّ ٔإَجاصِ انعهًَ ، ٙخثح يٍ انثاحص ( ٍٛاألؽشٔحح فٙ
ذفغٛش يُح انًُاٌ  :عثذ انغالو ص ٍٚانعاتذ. ) 13/2 : ٍٚ
( -)3يُح انًُاٌ .15 :
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 ..مارست دورىا في تشكيل الوعي وتوجييو باالتجاه الذي تريد  ،وليس بالضرورة أن يكون
ىذا التشكيل سمبيا  ،بل قد يكون ايجابيا  ،الن األنساق نتاج إنساني ال يحمل سمة القطع في
احد االتجاىين بل االحتمالية ىي السمة الغالبة عميو "

()1

 .كؿ ذلؾ يجري في إطار اآليات

الممتبسة التي خفيت داللتيا ودقت  ،أو المتشابية التي تحتمؿ أكثر مف معنى  ،واال فإف اآلية
إذا كانت قطعية الداللة  ،فبل يمكف تصور وجود لؤلطروحات  ،فضبل عف أف تكوف األطروحات
شاذة .
الحظ كيؼ يزلزؿ الصدر يقينؾ بيذه األطروحات الشاذة  ،أو اآلراء النادرة  ،ووجيات
النظر التي قد ال تنتمي لمشذوذ  ،إذا ما لوحظت بدقة وموضوعية  ،بقدر انتمائيا لرؤية الصدر
لؤلمور وطريقة فيمو ليا :
أوال  ":إن القرآن يمكن أن يكون محتويا عمى المحن بالقواعد العربية ومخالفتيا
وعصيانيا كما ىو المنساق من بعض آياتو وذلك مقتضى قولو تعالى  " :ما فرطنا في الكتاب
من شيء " ىو احتواء القرآن الكريم عمى كل عموم الكون ظاى ار وباطنا  ..وال ضير في ذلك ،
مادامت ىذه الصفة تعد كماال لو  ،من حيث االستيعاب والشمول والالتفريط  .فكما يحتوي
القران عمى الفصاحة والبالغة  ،وىذه ىي الصفة األساسية فيو  ،فقد يحتوي  ،بل من
الضروري أن يحتوي عمى ضدىا ألنو " ما فرطنا في الكتاب من شيء "

()2

.

ثانيا  " :إن االتجاه الواضح لكل المؤلفين تقريبا ىو أن يعطي المؤلف لمقارئ كل ما
يعرف ويحاول أن يسجل في كتابو كل شاردة وواردة مما يرتبط بموضوعو  .األمر الذي ينتج
أننا نستطيع أن نقيم المؤلف من خالل االطالع عمى كتابو  ،ال إننا نقيم الكتاب بغض النظر
عن مؤلفو  ،الن المفروض أن المؤلف ذكر كل ما يعرفو فيو  ،فمو كان يعرف أمو ارً أخرى
لذكرىا  ،وحيث انو لم يذكرىا فيو إذاً لم يعرفيا  ،ومن ىنا تظير الحدود الرئيسة لثقافة
المؤلف ال محالة "

()3

.

( -)1انًؤنف انخف ، ٙعه ٙحغٍ ْزٚه( ٙيجهح انًُٓج  ،انعذد  -16انغُح  ،2011انعشاق  -انُجف  ،ص.132
( -)2يُح انًُاٌ .14 :
( -)3انًظذس انغاتك .16 :
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ثالثا  " :إن فائدة الكالم إنما ىي إيصال المعنى إلى السامع بأي قالب كان  ،وبأي لفظ
كان  ،فاختيار األلفاظ وصياغتيا ستكون بطبيعة الحال اختيارية لممتكمم  ..ومعو فال يمكن
السؤال بان اهلل تعالى  :لماذا قال كذا ولم يقل كذا  ،ألنو سبحانو إنما يريد أن يوصل المعاني
إلينا ال أكثر  ،واختياره ليذه األلفاظ يوافق الحكمة والفصاحة والمصمحة التي ىي في عممو .
وبذلك يندفع كثير من األسئمة التي يمكن إثارتيا عن التعبير القرآني الن جوابيا أن اهلل تعالى
أراد ىذا التعبير اختيا ار  ،وليس لنا أن نناقش فيو"

()1

.

رابعا " :إن قصور المغة يمكن أن يكون ىو المسئول عن كثير من الظواىر الكالمية ..
ولعل ىذا ىو الذي يفسر لنا عددا من ظيور النسق القرآني اعني نيايات اآليات  ..كتكرار
لفظ الناس في سورة الناس  ..فان قمت  :ولكن اهلل قادر عمى كل شيء  ،فيو قادر عمى أن
يوجد كممات كثيرة غير مكررة لحفظ النسق  .قمت  :ىذا وىم  ،فان القدرة وان كانت تامة وال
نيائية في ذات اهلل سبحانو  ،ولكنيا تتعمق بالممكن والمقدور  .أما المستحيالت فال تتعمق بيا
القدرة  ..لقصور الموضوع ال لقصور الفاعل  .ومن جممة قصور الموضوع  ،قصور المغة ،
فإنيا ليس فييا من الكممات ما يكفي ألجل سد الحاجة"

()2

.

فاألطروحة األولى تقوؿ بعدـ فصاحة وببلغة بعض اآلي القرآني  ،أي عدـ مطابقتيا مع
ما جاء في كتب الببلغة مف شروط وضعت لفصاحة الكممة وببلغة الكبلـ  .وىو رأي يدؿ عمى
معرفة بأسرار التعبير القرآني وغاياتو  ،فالقرآف أكبر مف أف يحد بشروط يضعيا ىذا العالـ
الببلغي أو ذاؾ  ،ونحف بدورنا إذا عدنا إلى القرآف الكريـ  ،وجعمناه حكماً عمى صحة ىذه
المقاييس التي وضعيا عمماء الببلغة لفصاحة الكممة أو عدـ صحتيا  ،نجد أف القرآف الكريـ " ال
ييتم بيذه المقاييس فيو يستخدم المفظ بما يخدم المعنى  ،فقد يكون المفظ متناف ار أو غريبا أو
معقدا أو وحشيا أو مخالفا لمقياس  ،ولكن الضرورة اقتضت أن يدخل في بنية التعبير  ،ونعني
بالضرورة االنسجام والتالؤم ومقتضى الحال وحسن النظام "

( -)1انًظذس انغاتك .25 :
( -)2انًظذس انغاتك .26 :
( -)3انثالغح ٔانُمذ .11 :
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واذا انتفت الفصاحة في بعض اآلي القرآني  ،بالشروط الموضوعة  ،انتفت الببلغة ،الف
الببلغة  ،حسب التعريؼ المشيور  ،ىي"مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع فصاحتو"

()1

 .وكاف

المفروض أف تكوف القضية بالعكس ،الف قضية الفصاحة والببلغة ىذه  ،يجب أف ينظر إلييا
مف خبلؿ القرآف  ،وليس مف خبلؿ الشروط التي وضعيا عمماء الببلغة  ،وىي شروط ال تؤسس
لمرحمة ما مف مراحؿ التفكير الببلغي فحسب  ،بؿ تؤسس لوجية نظر قابمة ألف يطاح بيا
بالضربة القاضية  ،ألنيا تضع القيود أماـ المبدع وتحد مف حريتو  ،وتقتؿ روح اإلبداع فيو ،
عندما تريده أف ينطمؽ مف مقوالتيا ىي  ،أو عندما تبيح لو ألفاظا بحجة أنيا فصيحة  ،وتحجب
عنو ألفاظا أخرى بحجة أنيا غير فصيحة  .وكأف الفصاحة صفة بيد النقاد وعمماء الببلغة  ،ال
صفة لمغة ولمسياؽ التي ترد فيو المفظة  ،واف كاف الفرزدؽ قد وعى ذلؾ  ،فصاح صيحتو عندما
قاؿ لمف اعترض عمى رفعو كممة في مقاـ نصب  :رفعتيا " بما يسوؤك وينوؤك  ،عمينا أن
نقول وعميكم أن تتأولوا "

()2

.

ىذا ىو الدرس الكبير الذي يجب أف يتعممو النقاد مف الفرزدؽ ومف أبي العتاىية الذي
كتب أبياتا تجاوز فييا العروض قائبل  " :أنا أكبر من العروض" ( .)3كممة أبي العتاىية ىذه ىي
التي أنقذت الخميؿ بف أحمد الفراىيدي مف التيمة التي ألصقت بو  ،فيو  ،أي الخميؿ  ،لـ
يفرض عروضو عمى أحد  ،ولـ يطمب مف أحد أف يكتب عمى ىذه األوزاف بالتحديد  ،ولكنو
بحور أخرى في الشعر
درس الشعر العربي دراسة تجريبية وتوصؿ إلى ىذه البحور  ،ولعؿ ثمة
اً
الذي لـ يصؿ إلى يديو  ،بدليؿ أنو جعؿ البحور في دوائر  ،فييا المستعمؿ وفييا الميمؿ  ،وتنبأ
بالبحور التي لـ يوزف عمييا بعد  .كؿ ذلؾ ليقوؿ لنا  :إف الشاعر ىو الذي أسس البحور وليس
أنا  .ولكف ما أسس أو وجد يحتاج إلى مف يكشؼ عنو .
أما أف القرآف يمكف أف يكوف محتوياً عمى المحف بالقواعد العربية ومخالفتيا  .فميا وجو
آخر قد ال يشبو قضية القواعد الببلغية  .والقضية بقضيا وقضيضيا تتعمؽ بالمغة وقواعدىا ،
وىي ليست قواعد مقدسة  ،بؿ قواعد بشرية  ،وضعيا بشر  ،والتزـ بيا بشر  ،وخالفيا بشر ،

( -)1أعانٛة انثٛاٌ ف ٙانمشآٌ 141 :
( -)2خضاَح األدب .144/5 ،
( -)3األغاَ.16/4 ، ٙ
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أما القرآف فيو فوؽ القواعد  ،أو ىو المقياس الذي يجب أف تنطمؽ منو تمؾ القواعد وليس
ٍ
بمساف عربي مبيف  .ثـ أف القرآف الكريـ  ،إذا شاء الباحث أف يتحدث بدقة
العكس  ،واف نزؿ
وموضوعية  ،لـ يخالؼ قاعدة نحوية  ،فيو لـ ينصب فاعبل ولـ يرفع مفعوال  ،وما ورد فيو مف
مخالفات  ،أو ما يظف أنو مخالفات يحتاج إلى تأويؿ  ،ذلؾ أف القاعدة النحوية  ،بالعكس مف
القاعدة الببلغية  ،ليست اجتيادا بشريا  ،بقدر ما ىي دراسة تجريبية استقرائية لمغة العرب ،
بالمعنى المعاصر لكممة تجربة  ،ومف ثـ صياغة القانوف الذي ينسجـ والمصاديؽ التي يتمفظ بيا
أبناء المغة .
نعـ  ،ممارسة المغة واندماج األقواـ األخرى فييا  ،أدخؿ فييا ما لـ يكف فييا  ،فانحرؼ
المساف وماؿ عف طبيعتو  ،فكاف ذلؾ سببا في وضع عمـ النحو  ،كما يروى في القصة المشيورة
بيف أمير المؤمنيف ( ع ) وأبي األسود الدؤلي

()1

 .والخطأ في الممارسة قد يجر خطأ في

القاعدة التي يمكف أف تصاغ نتيجة لممارسة خاطئة  .مع ذلؾ فسواء كانت القواعد صحيحة أو
خاطئة  ،فإف البداية يجب أف تكوف مف القرآف  .وىكذا نتجنب قضية المخالفة  ،ونؤسس لقواعد
قرآنية قد تؤيد ما توصؿ لو النحاة  ،وقد ال تؤيدىـ .
أما بقية األطروحات  ،فإف كانت ممكنة في ذاتيا  ،فيو اإلمكاف المنطقي أو الفمسفي
الذي ال واقع وراءه  ،كإمكانية أف يعيش اإلنساف مميوف سنة ! فمف الممكف لئلنساف أف يعيش
مميوف سنة إذا توفرت الشروط الموضوعية  ،أو إذا أراد اهلل ذلؾ  ،ولكف ىذا لـ يحصؿ إذا
استثنينا عيسى والخضر ( عمييما السبلـ )  .وبناء عميو فيمكف لممؤلؼ أف يعطي لمقارئ كؿ ما
يعرؼ  ،ويسجؿ كؿ شاردة وواردة  ،ولكف ىذا األمر لـ يفعمو أي مؤلؼ  ،واف ادعى ذلؾ أحد ،
فيو سوء تقدير  ،إف لـ نقؿ  :إنو وىـ مف تمؾ األوىاـ التي تعشعش في الرؤوس  ،وما أكثرىا !
وبالنتيجة ال يمكف أف يكوف كـ المعمومات التي يقدميا المؤلؼ مقياسا لتقييـ ثقافتو  ،ألنيا قد
تكوف تراكما مجردا مف ذلؾ العنصر المشترؾ  ،كما ىو الحاؿ عند بعض المؤلفيف الذيف
يراكموف المعمومات  ،مف دوف أف يستخمصوا فمسفتيا .

(ُٚ -)1ظش  :أيان ٙانضجاج.161 : ٙ
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ثـ إف فائدة الكبلـ إذا كانت ىي إيصاؿ المعنى إلى السامع بأي قالب كاف وبأي لفظ كاف
 ،واختيار األلفاظ وصياغتيا اختيارية لممتكمـ فمف الواجب أف نسأؿ  :لماذا قاؿ اهلل كذا ولـ يقؿ
كذا  .نعـ ينتفي ىذا السؤاؿ إذا كانت القضية جبرية  ،وألنيا ليست جبرية وخاصة هلل سبحانو
فمف غير المعقوؿ أال نسأؿ  ،ثـ إف القراءة التفسيرية التحميمية ىي عبارة عف مجموعة مف
األسئمة  :ماذا قاؿ المؤلؼ ؟ ولماذا قاؿ ؟ وكيؼ قاؿ ؟ ولماذا استخدـ تمؾ الكيفية ؟ ىذه األسئمة
يجب أف تطرح وخاصة مع النص القرآني  ،ألنيا السبيؿ الكتشاؼ معانيو وقضاياه وأس ارره
وطريقتو وأسموبو ..
يكفي أف الصدر في أطروحتو الرابعة  ،حاوؿ أف يجد تسويغاً لتكرار لفظ الناس في سورة
الناس  ،وكاف المفروض أف يقوؿ  :إف اهلل أراد ىذا  ،وليس لنا أف نناقش فيو  .مع ذلؾ فاف
الصدر احتج بقصور المغة  ،وىذا االحتجاج إذا كاف يصدؽ عمى اإلنساف  ،ألف لغتو قد تكوف "
أعجز من أن تحمل ثقل المعاني "

()1

 ،فانو مف غير الممكف أف يصدؽ عمى اهلل  .ىذا

االعتراض عمى أطروحة الصدر سيجيب عنو بطريقة " العالـ والبيضة "  :فاهلل سبحانو قادر
عمى حصر العالـ في بيضة  ،ولكف القابؿ ( البيضة ) غير قادر عمى ذلؾ  .والسؤاؿ ىو  ،إذا
كاف ليس في مقدور القابؿ استيعاب العالـ  ،فيؿ يعني ذلؾ أف ليس بمقدور المفظ استيعاب قصد
اهلل ( جؿ وعبل ) وىو قصد موجو لنا نحف البشر !؟
يرى الباحث أف القضية الثانية ال تشبو األولى  ،الف عمى المتكمـ أو المؤلؼ أف يشحف
لغتو بكؿ ما يستطيع  ،فاف لـ يفعؿ  ،فمقصور فيو  ،ال في المغة  ،وىنا يكمف التفاضؿ بيف
المتكمميف أو المبدعيف  ،كؿ ما ىنالؾ أف النص في عالـ األدب يأخذ طابعا تخييمياً مجازيا حيث
التشبيو واالستعارة والكناية والرمز واألسطورة  ،ليخمؽ بيا عوالمو التي ال يمكف الوصوؿ ليا
بالمغة المباشرة  .وعندما نقوؿ إف لفظ الناس ىنا ال يمكف استبدالو بأي لفظ آخر  ،فيذا ال يعني
قصور في المغة  ،ألنيا  ،أوال  ،احتوت لفظة  ،ىي الناس  ،عبرت عف المقصود  ،وثانيا الف
خصيصة القرآف الكريـ التأليفية تأبى ذلؾ  ،وعندما نقرب المعنى القرآني لمقارئ بألفاظ أخرى ،
فيذا ال يعني أف ىذه " األلفاظ األخرى " تساوي ألفاظ القرآف  ،بؿ ىي مقتربات  ،والمعنى
الواقعي ال يستقيـ إال بألفاظو  ،وىذا ال يعني أف المغة الشارحة ستعمؿ عمى حرؼ معنى النص
( -)1يمذيح نهُفش٘ .53 :
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وقصد المؤلؼ  ،واف كانت قد تفعؿ ذلؾ  ،بقدر ما يعني أنيا وسيمة لمتواصؿ مع النص والقارئ
الكتشاؼ السر .
واذا كانت األطروحات السابقة عامة  ،ألنيا تتعامؿ مع ظواىر عامة أو متكررة  ،فثمة
أطروحات شاذة خاصة بيذه اآلية أو تمؾ  ،سنورد ىنا بعضيا مف دوف تعميؽ :
أوال  :ففي جوابو عف سبب تك ارر إيبلفيـ في قولو تعالى " إليالف قريش إلفيم رحمة
الشتاء والصيف "

()1

يقدـ الصدر أطروحات أربع لتعميؿ ذلؾ  ،والذي ييمنا منيا ىو األطروحة

الرابعة  .قاؿ الصدر  " :سؤال  :لماذا التكرار في ( إيالفيم ) ؟ جوابو  :أوال  :التأكيد  ..ثانيا :
بيان كثرة األلفة واليمة  ..ثالثا  :تغيير المتعمق  ..رابعا  :وىي أطروحة لم تخطر عمى بال
أحد وىي أنو من المحتمل حصول بطء وتمكؤ في الوحي نسبيا كما لو قال  :إليالف قريش
وسكت  ،لوجود مانع أو مصمحة  .وحين أراد تجديد الكالم كان ال بد من تجديد االرتباط بدون
تكرار كامل  ،فقال  :إيالفيم  ،واهلل تعالى يعمم بعممو األ زلي البطء والتكرار  ،فأصبحت جزءا
حقيقيا من القرآن  ،ألن النبي ( ص وآلو ) قرأىا ىكذا "
ثانيا  :في تأويمو لقولو تعالى  " :والعصر "

()3

()2

 ،قاؿ الصدر  " :سؤال  :ما معنى العصر

؟ جوابو  :حسب فيمي إن المعاني األصمية في المغة اثنان  :أحدىما  :الزمان في الجممة
والمعاني المحتممة لمزمان ىي  :الدىر  ،حقبة من الدىر  ،حقبة معينة من الدىر بالذات ،
وقت العصر من النيار  ،ما يوجد في وقت العصر  ،أعني صالة العصر  .ثانييما  :العصر
بمعنى إخراج الماء  ،وىذا لم يخطر في أذىان المفسرين أصال  ..من حيث أن كل صعوبة
بمنزلة العصر  ،ومن ىنا يقال ضغط عميو  ،أي أحرجو  ،فبالء الدنيا نحو من الضغط عمى
المؤمن لكي يتكامل  ..فيذا البالء يطيره من الذنوب والعيوب  ،فكأن الماء الخبيث يخرج منو
ليبقى بعده نظيفا طبقا لفطرة اهلل األصمية "

()4

( -) 1اإلٚالف .2-1 :
( -) 2يُح انًُاٌ .110 :
( -) 3انعظش .1 :
(ُٚ -) 4ظش  :يُح انًُاٌ .253 -251 :
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رابعًا  :رصر النص
لعصر النص مدخمية كبيرة في فيمو  ،واف كاف ذلؾ النص نزؿ لمعالميف وتجاوز حدود
الزماف والمكاف الذي نزؿ فيو  .وقد كاف السبب الكبير لذلؾ النزوؿ ىو اليداية والتربية والتنوير ،
ىداية البشر إلى الطريؽ بعد أف ضموا الطريؽ  ،فكانت اآليات الكريمة تنزؿ أما جوابا عف سؤاؿ
 ،أو حبل لمشكمة حدثت عمى األرض  ،أو تفصيبل لنمط الحياة الجديدة التي ينبغي لممسمـ أف
يحياىا  ،أو أف اآليات تنزؿ غير مرتبطة بسبب مباشر  ،بؿ مرتبطة بالسبب العاـ  ،أي اليداية
والتغيير  ،تغيير نمط الحياة الجاىمية القائـ عمى التغالب والصراع والسمب والنيب  ،واستبدالو
بنمط آخر قائـ عمى المشاركة ،والتعاوف  ،واإليثار  ،والرحمة  ،واألخوة ،وأف العربي واألعجمي
سواء أماـ القانوف واهلل أعمـ بالنوايا  ،وكذلؾ األسود واألبيض وخير ما يتزود بو ىؤالء التقوى ،
بقولو تعالى  " :خير الزاد التقوى" ( ،)1وبقوؿ أمير المؤمنيف (ع)  " :ال َي ِقل َع َم ٌل مع تَق َوى
ف َي ِقل ما ُيتَقََّب ُل (. )2
َو َكي َ
إذف فأسباب النزوؿ ىي " أمور وقعت في عصر الوحي واقتضت نزولو بشأنيا "

()3

 .مف

ذلؾ  ،مثبل  ،سؤاؿ بعض أىؿ الكتاب عف الروح  ،فقد كاف ىذا السؤاؿ سببا في نزوؿ قولو
تعالى " قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العمم إال قميال "

()4

 .ومف ذلؾ  ،بناء الكافريف

لمسجد ضرار بقصد الفتنة  ،فقد كاف ىذا البناء سببا في نزوؿ قولو تعالى " والذين اتخذوا
مسجدا ض ار ار وكف ار وتفريقا بين المؤمنين "

()5

 .فيذه أسئمة سئمت  ،وقضايا وقعت في عصر

الوحي  ،فكانت مدعاة لنزولو .
ولكف ثمة مشكمة تثيرىا أسباب النزوؿ ىذه  ،فماذا لو لـ تكف تمؾ األسباب  -والباحث
يتحدث عف األسباب الخاصة ال السبب العاـ – وىؿ ستنزؿ تمؾ اآليات المرتبطة بذلؾ السبب
الذي لـ يكف  ،خاصة  ،إذا عممنا  ،أف لمقرآف نزوليف  " :نزول دفعي إجمالي عمى قمب النبي
( -)1انثمشج .113 :
( -)2أطٕل انكاف.41/2 : ٙ
( -)3تحٕز ف ٙعهٕو انمشآٌ .46 :
( -)4اإلعشاء .15 :
( -)5انُغاء .51 :
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(ص وآلو)  ،لتربيتو ولكي تمتمئ روحو بنور المعرفة القرآنية  .ونزول تدريجي تفصيمي لتربية
()1
تواً مف جاىمية معجونة مع المحـ ومطحونة مع العظـ  ..ومثؿ ىذه التربية
األمة " الخارجة ّ
تحتاج إلى وقت لكي تحقؽ ىدفيا  ،بؿ إف النزوؿ الذي استمر ( )23سنة لـ يكف كافيا ليذه

التربية  ،ليذا لـ تتخمص األمة مف رواسب الجاىمية  ،وبمجرد أف انتقؿ الرسوؿ إلى جوار ربو ،
كشرت الجاىمية عف أنيابيا في اجتماع السقيفة  ،وما تبله مف أحداث عصفت باألمة  ،وحرفت
طريؽ الرسالة  ،لوال تضحية أبي عبد اهلل الحسيف ( عميو السبلـ ) .
كيؼ نوفؽ بيف ىذيف النزوليف عمى فرض صحتيما ؟ مع افتراض عدـ وقوع بعض
الحوادث التي كانت سببا في نزوؿ اآليات ؟ ىذا السؤاؿ سيحيمنا إلى عمـ اهلل السابؽ بما كاف وما
ىو كائف وما يمكف أف يكوف  ،وبالنتيجة  ،فإف ما حدث لف يغير مف األمر شيئا  ،ألف القضية
ليست ارتباط اآلية بيذه الحادثة أو تمؾ  ،بقدر ما ىي تجاوز القرآف ألصؿ الحادثة  ،إلى أخواتيا
المواتي يشبينيا  ،في الزماف والمكاف غير المحدديف  .نعـ  ،معرفة ىذه األسباب كما يقوؿ السيد
الطباطبائي " يساعد إلى حد كبير في معرفة اآلية المباركة وما فييا من المعاني واألسرار "

()2

إال إف ذلؾ ال يعني أف يتوقؼ القرآف عمييا .
مف ىنا فإف أسباب النزوؿ ىذه سيكوف ليا مدخمية كبيرة في فيـ النص " والتعرف عمى
أسرار التعبير فييا  ،ألن النص القرآني المرتبط بسبب معين لمنزول تجئ صياغتو وطريقة
التعبير فيو وفقا لما يقتضيو ذلك السبب "

()3

 ،ومعرفة نمط الحياة  ،أو قؿ  :التحوؿ الذي

تحقؽ في ذلؾ النمط بيف ما ىو كائف وما يمكف أف يكوف  ،واف كاف النص يتجاوز حدود تمؾ
األسباب  ،ألف العبرة بعموـ المفظ ال بخصوص السبب  ،كما ىو مقرر في عمـ األصوؿ  ،بؿ
إف بعضيا  ،وىو قميؿ جدا  ،مما ال يستغنى عنو في فيـ اآلية  ،وعدـ أخذه بنظر االعتبار قد
يسبب لممفسر إشكاال ال حؿ لو  ،بؿ قد يوقعو في الخطأ .
مثاؿ ذلؾ قولو تعالى  " :إن الصفا والمروة من شعائر اهلل فمن حج البيت أو اعتمر فال
جناح عميو أن يطوف بيما "  .فإف اآلية ركزت عمى نفي اإلثـ والحرمة عف السعي بيف الصفا
( -)1تحٕز ف ٙعهٕو انمشآٌ .33 :
( -)2انمشآٌ ف ٙاإلعالو .123 :
( -)3تحٕز ف ٙعهٕو انمشآٌ .41 :
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والمروة دوف أف تصرح بوجوب ذلؾ  .فمماذا اكتفت بنفي الحرمة دوف أف تعمف وجوب السعي ؟
إن الجواب عمى ىذا السؤاؿ  ،يقوؿ محمد باقر الصدر " يمكن معرفتو عن طريق ما ورد في
سبب نزول اآلية  ،من أن بعض الصحابة تأثموا من السعي بين الصفا والمروة  ،ألنو من
عمل الجاىمية  ،فنزلت اآلية الكريمة  ،فيي إذن بصدد نفي ىذه الفكرة من أذىان الصحابة
واإلعالن عن أن الصفا والمروة من شعائر اهلل  ،وليس السعي بينيما من مختمقات الجاىمية
ومفترياتيا  .وقد أدى الجيل بمعرفة سبب النزول إلى فيم خاطئ في تفسيرىا  ..إذ اعتبر
اتجاه اآلية – نحو نفي اإلثم بدال عن التصريح بالوجوب – دليال عمى أن السعي ليس واجبا ،
وانما ىو أمر سائغ  ،إذ لو كان واجبا  ،لكان األجدر باآلية أن تعمن وجوبو بدال من مجرد نفي
اإلثم  .ولو كان ىذا يعمم سبب النزول  ،لعرف السر في طريقة التعبير "

()1

.

ومع ذلؾ  ،فإف محمد الصدر لو رؤيتو التي قد ال تتفؽ والطرح المتقدـ  ،ولعؿ سبب ذلؾ
 ،باإلضافة إلى ضعؼ السند الروائي ألسباب النزوؿ  ،وكوف القرآف كتاب حياة وىو أكبر مف
أف نحده بأسباب النزوؿ التي يمكف االستغناء عنيا  ..لعؿ السبب ىو استغبلؿ أسباب النزوؿ ،
في القراءات المعاصرة  ،لتقرير تاريخية القرآف وبشريتو

()2

 ،وارتباطو الشديد بعصره وأسباب

نزولو  ،وأي تعميـ يحركو باتجاه الحاضر والمستقبؿ سيكوف كارثيا  ،مف وجية النظر تمؾ  ،ألنو
تعميـ رجعي ال يتناسب وتطور الحياة وأسئمتيا الجديدة  ،ال سيما إذا أخذنا الفاصؿ الزمني
الكبير بيف عصر النزوؿ وعصرنا الحاضر .ليذا يتساءؿ إدوارد سعيد  ،نيابةً عف أمثالو " كيف
يقول المرء الحق ؟ وأي حق ؟ ولمن ؟ لسوء الحظ عمينا أن نبدأ بالرد بالقول  :إنو ليس ثمة
نظام أو منيج رحب وأكيد لتزويد المثقف بإجابات عن ىذه األسئمة  ،أما الوحي أو اإلليام
برغم كونيما مقبولين تماما كأسموب لمفيم في الحياة الخاصة  ،فإنيما كارثتان إذا ما سعى
المثقف إلى التنظير بموجبيما  ،وبالفعل فأنا مستعد ألذىب أبعد من ذلك وأقول  :إن عمى
المثقف االنيماك في نزاع مستمر مدى الحياة مع جميع األوصياء عمى الرؤية المقدسة أو
النص المقدس "

()3

.

( -)1تحٕز ف ٙعهٕو انمشآٌ .41 -41 :
(ُٚ -)2ظش  :انُض  ،انغهطح  ،انحمٛمح  - 13 :دعٕٖ تششٚح انمشآٌ  – 22 :لشاءج تششٚح نهذ.226 ٍٚ
( -)3لشاءاخ ف ٙانصمافح  ،انعشفاٌ  ،انرأٔٚم 11 :
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وبالنتيجة  ،فإف القرآف سيكوف كتاب تاريخ وليس كتاب حياة  ،ويمكف أف يصنؼ ضمف
كتب التاريخ الميمة

()1

 ،ألنو يوثؽ لطور تاريخي ميـ مف أطوار البشرية حيث انتقؿ العرب ،

بسببو  ،مف حياة البداوة إلى حياة الحضارة والممؾ  ،وىو طور جدير بالدراسة  ،سواء لعمـ
التاريخ وفمسفتو أو لعمـ االجتماع  .وقد تبنى الخطاب العمماني المعاصر ىذا الطرح  ،وعمقو
بأطروحات متطرفة تذىب إلى أف النص القرآني ىو سبب تخمؼ المسمميف  ،وعمييـ أف يتركوا
اإليماف بالقرآف ويأخذوا بأسباب العمـ مف الغرب  " ،ألن الجمع بين العمم واإليمان مستحيل
كاستحالة أن نحصل في نفس الوقت عمى شكل مربع ومستدير"

()2

.

بسبب مف ىذا  ،كاف لمصدر موقؼ آخر  ،عبر عنو بالقوؿ " ومما ينبغي االلماع إليو ،
إنني بطبعي ال أميل إلى األخذ بروايات موارد النزول وأسبابو  ،فإنيا جميعا ضعيفة السند
وغير مؤكدة الصحة بالرغم من اىتمام بعض المؤلفين بيا كالسيوطي وغيره  .وانما الميم في
نظري  ،كما ينبغي أن يكون ىو الميم في نظر الجميع  ،إن كل آية من آيات الكتاب الكريم ،
تعد قاعدة عامة ومنيج حياة وأسموب سموك  ،قابل لالنطباق عمى جميع المستويات  ،وعمى
جميع المجتمعات  ،بل عمى جميع األجيال  ،بل عمى الخمق أجمعين  .فإن القرآن ىو خالصة
القوانين والمعارف المطبقة فعال في الكون  ،والموجود في أذىان األولياء والراسخين في العمم
 .وىذا واضح من جميع القرآن  ،وظيور القرآن حجة  ،غير أننا نستطيع بيذا الصدد
االستدالل باألخبار الدالة عمى أن القرآن يجري في الناس مجرى الشمس والقمر  ،وانو لو نزل
بقوم ومات أولئك القوم لمات القرآن  ،ولكنو حي ال يموت  ،ألنو نازل من الحي الذي ال يموت
 .ومرادي  :إن أسباب النزول ونحوىا لن تصمح في كتابنا ىذا إال كأطروحة من عدة أطروحات
يمكن أن تشكل جوابا عمى السؤال الرئيسي في أي مورد  .وأما أن تكون ىي الجواب الرئيسي
أو تكون سببا الختالف ظيور القرآن  ،فال ما لم تقم عمييا بنفسيا حجة شرعية كافية "

()3

.

مف ىنا فإف السبب األقوى لموقؼ الصدر ىو كوف القرآف كتاب حياة وقاعدة عامة "
واألىداؼ القرآنية العالية  ،كما يقوؿ السيد الطباطبائي " ال تحتاج كثي ار أو ال تحتاج أبدا إلى
(ُٚ -)1ظش  :انخطاب ٔانرأٔٚم  ، 213 :لؼاٚا فَ ٙمذ انعمم انذ311 ، 321 ، 60 : ُٙٚ
( -)2انعمم ت ٍٛانراسٚخ ٔانٕح.11 : ٙ
( -)3يُح انًُاٌ .21 :
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أسباب النزول "

()1

 ،ولنأخذ حادثة قذؼ ىبلؿ بف أمية لزوجتو مثبل  ،وقد نزؿ فييا قولو تعالى

 " :والذين يرمون أزواجيم ولم يكن ليم شيداء إال أنفسيم فشيادة أحدىم أربع شيادات باهلل
إنو لمن الصادقين" ( .)2فيذه اآلية الكريمة  ،واف كاف ليا سبب لمنزوؿ  ،إال أننا نستطيع
االستغناء عنو " بسبب من العموم الذي نصت عميو اآلية باالسم الموصول الذي يفيد العموم ،
وقد جاء الحكم بالمالعنة محموال عمى ىالل من غير تخصيص  ،فيتناول بعمومو أفراد
القاذفين ..وال نحتاج إلى سحب ىذا الحكم عمى غير ىالل إلى دليل آخر  ..بل ىو ثابت
بعموم ىذا النص"

()3

.

وىذا ما يمكف أف يتكرر مع آيات أخرى  .نرى ذلؾ في تأويؿ الصدر لبعض النصوص
القرآنية بوصفيا قواعد عامة ومعاف كمية قابمة لبلنطباؽ عمى أمثمة متعددة ال تنحصر في زماف
ومكاف محدديف  ،مف ذلؾ قولو تعالى " والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
فأثرن بو نقعا فوسطن بو جمعا "

()4

 ،إذ يرى الصدر " :أنيا تنطبق عمى كل ذي ىدف

كطالب العمم  ،وطالب الشيرة  ،وطالب المال  ،وأضرابيم  ،يريد السرعة واليمة في الحصول
عمى نتائجو  ،وعندما يصل إلييا يصدق قولو تعالى " فوسطن بو جمعا "  ،أما قولو " فأثرن
بو نقعا "  ،فيي الموانع والمعوقات عن الوصول إلى اليدف  ..وجمعا يمكن أن نفيم منو
اليدف نفسو  ،أو أن نفيم منو جمع الناس المستيدفين لنفس اليدف " (.)5
إذف إذا كاف الصدر يقمؿ مف شأف أسباب النزوؿ وال يعيرىا أىمية  ،والميـ عنده أف القرآف
قاعدة عامة ومنيج حياة وأسموب سموؾ  ،وبالنتيجة فنحف ال نحتاج ألسباب النزوؿ التي قد
تختزؿ المعنى وتضيؽ دائرتو المتسعة  ،الميـ إال إذا قامت عمييا حجة شرعية كافية  .إذا كاف
األمر كذلؾ  ،فما معنى أف يكوف عصر النص وسيمة مف وسائؿ فيـ النص ؟ أو آلية مف آليات
القراءة ؟ يجيب الصدر عمى ذلؾ في معرض حديثو عف المصادر التي اعتمدىا ،والتي لـ

( -)1انمشآٌ ف ٙاإلعالو .126 :
( -)2انُٕس .6 :
(ُٚ -)3ظش  :يُاْم انعشفاٌ ف ٙعهٕو انمشآٌ 106 :
( -)4انعادٚاخ .5 -1 :
( -)5يُح انًُاٌ .323 :
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يعتمدىا ليفيد القارئ منيا  ،وىي تتوزع بيف  :كتب التفسير  ،إعراب القرآف  ،لغة القرآف  ،عموـ
القرآف  ،ببلغة القرآف  ،إعجاز القرآف  ،مشكبلت القرآف  ،التفسير العممي لمقرآف  ،كتب التاريخ
الديني  ،وكتب األخبلؽ  ،منبيا القارئ عمى ضرورة الرجوع إلييا في حاؿ إرادة التدقيؽ والتوسع
أو اإلضافات حوؿ بحثو ىذا

()1

.

قاؿ الصدر  " :إن اآلراء المعروضة في ىذه المصادر تنقسم – بحسب فيمي  -إلى
قسمين رئيسيين  :آراء ثابتة في الرتبة السابقة عمى القرآن  ،واآلراء المتحققة في الرتبة
المتأخرة عنو  ،والمراد باآلراء الثابتة في الرتبة السابقة  ،ىو اآلراء التي تحدثت عن المغة
وعن القواعد العربية أو األنظمة العقائدية  ،بغض النظر عن آيات القرآن الكريم  .يعني
الحديث عن تمك األمور في أنفسيا  ،من ذلك ما ثبت لممفكر من معاني لغوية وغيرىا عن
الحقبة الجاىمية السابقة عمى اإلسالم مباشرة  ،فإنيا في الحقيقة تمثل عصر النص والمجتمع
الذي نزل فيو القرآن  ،فيكون ىو المعتمد في فيمو كمصدر رئيسي بال إشكال "  .والمراد من
اآلراء المتحققة في الرتبة المتأخرة عن القرآن الكريم  ،كل اآلراء المعروضة بعد اخذ القرآن
بنظر االعتبار ومحاولة االستفادة واالستظيار منو  .فان مثل ىذه اآلراء إنما تؤخذ كاجتيادات
ألصحابيا  .وتكون غالبا قابمة لممناقشة  ،ومتعارضة ومتعددة  ،ويمكن أن يكون ألي مفكر
رأي بإزائيا وفي مقابميا  .فما ىو المعتمد في الحقيقة في فيم القرآن الكريم  ،ىو القسم األول
من اآلراء واالتجاىات  ،ويكون حجة في إثباتو عادة وغالبا  ،دون القسم الثاني ال محالة "

()2

 .بتعبير أوضح  ،فإف بعض األلفاظ ليا داللتاف  :داللة لغوية وداللة اصطبلحية  ،األولى قبؿ
اإلسبلـ وتستمر إلى ما بعده  ،والثانية بعد اإلسبلـ  ،وىو ما سمي بالمنقوؿ  :أي وضع المفظ
لمعنى ثـ انتقالو إلى معنى آخر مع وجود عبلقة بيف المعنييف

()3

 ،وىذه العبلقة تأتي مف الداللة

المغوية ال االصطبلحية  ،ألف الداللة المغوية أعـ  .مف ىنا  ،فقد وجد الصدر في ىذا العموـ
مندوحة يمكف النفاذ مف خبلليا لتأويؿ نص ما  ،مثاؿ ذلؾ لفظة ( زرتـ ) في قولو تعالى " أليكم
التكاثر حتى زرتم المقابر "

()4

.

(ُٚ -)1ظش  :يُح انًُاٌ .31 -21 :
( -)2انًظذس انغاتك .31 :
(ُٚ -) 3ظش  :يُطك انًظفش .33 :
( -)4انركاشش 1 :
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قاؿ الصدر  " :سؤال  :ما المراد بقولو تعالى  " :زرتم " ؟ قاؿ الراغب  " :الزور أعمى
الصدر  ،وزرت فالنا تمقيتو بزوري  ،أو قصدت زوره  ،نحو وجيتو  ،ورجل زائر وقوم زور
نحو مسافر وسفر  .)1( " ..قاؿ الصدر  " :ىذا من ناحية المفظ  ،أما من ناحية المعنى  ،فأما
أن تؤخذ ىذه الزيارة مؤقتة أو دائمة  ،فإن كانت مؤقتة كانت بمعنى االعتبار بالمقابر حال
آخر عن الموت نفسو  ،أي ألياكم التكاثر طول حياتكم
الحياة  ..وان كانت دائمة فتكون تعبي ارً َ
حتى متم  .إن قمت  :إن الزيارة ال تصدق عمى الميت ألنيا من مواجية الزور وال يكون ذلك

إال لإلنسان الحي  ،فمو زار بيتا خاليا أو صحراء لم يصدق ذلك  .قمت  :كان المذكور  ،وىو
التقابل بالزور  ،والتوسع إلى مطمق الذىاب  ،وىذا النقل قد حصل قبل نزول القرآن  ،وقد نزل
عمى أساسو "

()2

.

مع ذلؾ فإف التزاـ الصدر بالرتبة السابقة عمى نزوؿ القرآف لـ يمنعو مف توظيؼ بعض
المعاني المستحدثة  ،أو ما يعتقد أنو معنى حديث  ،في فيـ النص  ،مف ذلؾ تأويمو لمماعوف في
قولو تعالى " ويمنعون الماعون "

()3

 .قاؿ الصدر  :سؤال  :ما معنى الماعون ؟ جوابو  :إن

فيو أطروحتين  :األولى  :كل ما يعين الغير في دفع حاجة من حوائج الحياة كالقرض تقرضو
والمعروف تصنعو ومتاع البيت تعيره  .الثانية  :الظرف من ظروف الطعام  ،وىو معنى نفيمو
اآلن بالتأكيد  ،ويمكن استصحابو باالستصحاب القيقري إلى العصر المغوي األول  .إال أن ىذا
االستصحاب إلى صدر اإلسالم ال يتم  ،النقطاعو بتفسير أىل المغة فال يمكن حمل اآلية عميو
 .ولعل استعمالنا ليذا المعنى كان مجا از  ،ولوا باعتبار كثرة اإلعارة لو  ،ثم أصبح حقيقة كما
ىو اآلن وجدانا

()4

واذا كاف الصدر  ،قد أشار إلى عصر النص بوصفو آلية مف آليات الفيـ  ،فيذا ال يعني
القوؿ بتاريخية النص القرآني أو بشريتو  ،بقدر ما يعني أف العرب في العصر الجاىمي
استخدمت األلفاظ عينيا التي استخدميا القرآف  ،وال ضير بعد مف االستعانة بمداليؿ األلفاظ

( -)1انًفشداخ .316 :
( -)2يُح انًُاٌ .233 ،232 :
( -) 3انًاعٌٕ 3 :
( -) 4يُح انًُاٌ .111 :
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ومعانييا  ،في ذلؾ العصر  ،ليذا يمكف عدىا مدخبلً لفيـ النص واضاءتو إذا كاف ثمة عتمة .
وىو بيذا يقترب مف طرح أستاذه محمد باقر الصدر  ،الذي يشير إلى ضرورة االنتباه الشديد في
تحديد معنى النص إلى " عدم االندماج في إطار لغوي حادث  ،لم يعش مع النص منذ والدتو
 ،فالكممة حتى إذا كانت محفوظة بمعناىا األصيل عمى مر الزمن  ،قد يندمج المعطى المغوي
ليا بالمعطى الشرطي النفسي  ،الذي ىو في الحقيقة نتيجة وضع اجتماعي يعيشو الممارس ،
أكثر من كونو نتيجة لمكممة ذاتيا "(.)1
نعـ  ،قد تحيمنا مقوالت محمد الصدر السابقة إلى نصر حامد أبو زيد  ،أو ىكذا قد يتوىـ
البعض بدليؿ قوؿ أبي زيد " إن النص في حقيقتو وجوىره ُمنتَ ٌج ثقافي  ،والمقصود بذلك أنو
ِ
المرسل في حالة
تشكل في الواقع والثقافة خالل فترة تزيد عمى العشرين عاما  ..ولما كان
القرآن ال يمكن أن يكون موضعا لمدرس العممي  ،فمن الطبيعي أن يكون المدخل العممي لدرس
النص القرآني مدخل الواقع والثقافة  ،الواقع الذي ينتظم حركة البشر المخاطبين بالنص
وينتظم المستق ِبل األول لمنص  ،وىو الرسول  ،والثقافة التي تتجسد في المغة  .بيذا المعنى
يكون البدء في دراسة النص بالثقافة والواقع بمثابة بدء بالحقائق االمبريقية  ،ومن تحميل ىذه
الحقائق يمكن أن نصل إلى فيم عممي لظاىرة النص  .إن القول بأن النص منتج ثقافي يكون
في ىذه الحالة قضية بدييية ال تحتاج إل ثبات  ..لكن القول بأن النص ُمنتَ ٌج ثقافي يمثل
بالنسبة لمقرآن مرحمة التكون واالكتمال  ،وىي مرحمة صار النص بعدىا ُمن ِت َجاً لمثقافة ،
بمعنى أنو صار ىو النص المييمن المسيطر الذي تقاس عميو النصوص األخرى وتتحدد بو

مشروعيتيا "

()2

.

كبلـ أبي زيد ىذا  ،يمكف أف ينطبؽ عمى الميبرالية أو العممانية أو الماركسية أو الوجودية
أو القومية أو العنصرية أو الطائفية  ،كونيا نصوصا أنتجتيا الثقافة  ،وخمقيا الواقع البشري
المأزوـ  ،الذي يبحث عف وسيمة لمخبلص مف أزمتو فيجرب يوما الماركسية ويوما الميبرالية ويوما
العنصرية  ،والتي ستصبح ىي بدورىا منتجةً لمثقافة ،أو النص المييمف الذي تقاس عميو
النصوص وتتحدد بو مشروعيتيا  ،كما ىو الحاؿ في كؿ إيديولوجيا قمعية تريد أف تفرض رؤيتيا
( -)1يُٓج يحًذ تالش انظذس ف ٙفٓى انُض .243 :
( -)2يفٕٓو انُض .24 :
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 ،واف عمى حساب حرية األفراد وقناعاتيـ  .أما القرآف الكريـ كبلـ اهلل المتعالي فيو ليس منتجاً
ثقافياً  ،واف كانت األزمة التي تمر بيا البشرية ىي التي استدعتو  ،فمثؿ ىذا الواقع الجاىمي ذي
المثؿ المنخفضة والتك اررية ال يمكف أف ينتج نصا تنويريا تغييريا وىاديا  ،أو أف يشكؿ عقبل
متحر ار مف األنساؽ المغرقة في الظبلمية والتخمؼ والتبعية واالنقياد األعمى ألحجار ال تضر وال
تنفع

()1

.

مف ىنا  ،فإف مقوالت نصر حامد أبو زيد إذا كانت قريبة مف مقوالت الصدر  ،فيو قرب
لفظي  ،ظاىري  ،شكمي  ،وسطحي  ،ألف الصدر يتحدث عف طريقة لفيـ النص  ،وقد وجد أف
الطريقة األقرب لفيمو ىي عصر النص أو بتعبير الصدر  :اآلراء الثابتة في الرتبة السابقة عمى
القرآف والتي تحدثت عف المغة وعف القواعد العربية أو األنظمة العقائدية  ،بغض النظر عف آيات
القرآف الكريـ  ،فإنيا تمثؿ عصر النص والمجتمع الذي نزؿ فيو القرآف  ،أما أبو زيد فيتحدث عف
شيء آخر  ،يتحدث عف قرآف – مف دوف أؿ التعريؼ – قرآف نكرة أنتجو إنساف العصر الجاىمي
 ،وألف البشرية تخطت العصر الجاىمي ودخمت عصر الحداثة  ،فيجب أف يكوف ليا ( قرآنيا )
الذي يتناسب وثقافتيا  ،والقرآف المعاصر الذي يتناسب وثقافة العصر ىو العممانية  ،ذلؾ أف
العممانية  ،كما يقوؿ أبو زيد " ليست سوى التأويل الحقيقي والفيم العممي لمدين "

()2

!! " أما

المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية  ،فوثب عمى الواقع وتجاىل لو  ..بل تجاىل
لمقاصد الشريعة وأىداف الوحي " (!! )3
القرني الذي
ىذا الموقؼ الصدري مف أسباب النزوؿ سيتكرر  ،مع ترتيب اآلي والسور آ
وصؿ إلينا  ،فمف المعموـ " أن ترتيب اآلي في القرآن لم يخضع لترتيب النزول  ،وانما ىو أمر
توقيفي حصل فيما بعد بأمر من رسول اهلل  ،أي أن التشكيل النيائي لمنص القرآني أو
اليندسة األخيرة لمقرآن ربانية  ،وال اجتياد فييا " ( .)4ىذا فيما يتعمؽ باآليات  ،أما السور فقد
اختمؼ العمماء في ترتيبيا " ىل ىو بتوقيف من النبي أو باجتياد من الصحابة  ،بعد اإلجماع

(ُٚ -)1ظش  :يٕجض أطٕل انذ211 -215 : ٍٚ
(َ -)2مذ انخطاب انذ.11 : ُٙٚ
(ُٚ -)3ظش  :يفٕٓو انُض 15 -14 :
( -)4األفك انرذأن.11 : ٙ
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عمى أن ترتيب اآليات توقيفي والقطع بذلك "

()1

 ،أما النظرة االستشراقية التي تحاوؿ أف تق أر

وبناء عميو  ،تعيد كتابة النص القرآني تبعا لمروايات التي
القرآف تبعا لترتيب نزوؿ اآليات ،
ً
تتحدث عف ذلؾ  ،فيي تستبطف غاية مريبة تتمخص في ربط القرآف بأسباب نزولو وعدـ تجاوز

ذلؾ أوالً  ،واعادة ىيكمتو وبنائو وترتيب سوره وآياتو ثانيا  ،بطريقة تمرر ما يريدوف إثباتو  .وىذا
ما دعا محمد أركوف إلى الحديث عف قرآنيف  :األوؿ " ضاع إلى األبد وال يكمن لممؤرخ الحديث
أن يصل إليو أو يتعرف عميو ميما فعل وميما أجرى من بحوث "
الرسمية التي دونتيا المؤسسة الحاكمة

()3

()2

 ،والثاني ىو النسخة

 ،فحذفت منيا ما تريد أف يحذؼ  ،وأضافت ليا ما

تريد أف يضاؼ .
والقضية تشبو إلى حد ما قراءة رواية  ،واف كانت النتائج المترتبة عمى ىذه القراءة – قراءة
الرواية بيذه الطريقة – غير مأمونة ولكنيا ليست خطيرة أيضاً  ،وفي الوقت عينو ستكوف قراءة
طريفة وجديدة في بابيا  ،واف كانت قائمة عمى الحدس والتوقع  ،بتعبير أوضح  ،فقد يبتكر ناقد
ما طريقةً جديدةً في قراءة الرواية  ،وىي أف ال يق أر النص الذي جاءه كامبلً مطبوعاً بيف غبلفيف
اء مف أحد قرائيا  .بؿ يعمد
كتب عمى األوؿ عنواف الرواية  ،وعمى األخير مقطع منيا أو إطر ً
ىذا الناقد إلى ترتيب الرواية كما بدأت في ذىف راوييا  ،وسيضطر  ،لتحقيؽ ذلؾ  ،إلى تقمص

دور الراوي  ،والتنبؤ بأحداثيا مف جديد وبناء عميو يعيد كتابة الرواية كما أنزلت  ،ذلؾ أف
العمؿ قبؿ أف يكتمؿ كاف مسودة فييا الكثير مف البياضات والفراغات والفضاءات التي ستمؤل
الحقا  ،وربما ىو مسودة في ذىف المؤلؼ  ،وىذا ما سيحاوؿ الناقد استعادتو  ،واف كانت
الحصيمة النيائية ( رواية ) مفككة  ،وغير مترابطة  ،حيث النتائج تسبؽ األسباب ! إذا كاف ثمة
نتائج ألحداث ال عبلقة سببية بينيا  .والمشكمة  ،بعدئذ  ،ليست ىنا  ،بؿ في ذلؾ الناقد العبقري
الذي سيق أر تمؾ الرواية التي كتبيا ىو  ،ليثبت لنا أنيا رواية مفككة  ،وال تستحؽ القراءة  ،أو

( -)1ذشذٛة عٕس انمشآٌ  ،ص.31
( -)2انمشآٌ يٍ انرفغٛش انًٕسٔز إنٗ َمذ انخطاب انذ.31 : ُٙٚ
(ُٚ -)3ظش  :انعهًُح ٔانذ.43 : ٍٚ
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إىدار الوقت في تقميب صفحاتيا  .والحاؿ أف أي تأويؿ نمارسو عمى النص أو فيو " ال يمكن أن
يعيد بناء أحجاره كما رصفتو أحداثو األصمية "

()1

.

إذا أخذنا الكبلـ السابؽ بنظر االعتبار نستطيع أف نفيـ الموقؼ المتشدد مف إعادة ترتيب
اآلي القرآني بحسف النزوؿ  ،نعـ ترتيب السور قد ال يترتب عميو مشكمة كبيرة  ،واف كاف الباحث
يعتقد أف ترتيب السور ليس اجتيادياً  ،بؿ ىو توقيفي مرتبط بما وصمت إليو األمة مف كياف قائـ
بذاتو يحتاج إلى تشريع مدني  ،ليذا تقدمت السور المدنية  .قاؿ الصدر  " :غير أني أعتقد أننا
لو أردنا النظر إلى ترتيب النزول بدقة  ،لم نحصل عمى طائل  ،ألن أخباره كميا ضعيفة ،
وليس فييا من المعتبر إال النادر جدا  .إذن فترتيب القرآن الكريم بطريقة النزول  ،مما ال
يمكن إيجاده اآلن بحجة شرعية تامة  .إال أن ىذا مما ال ينبغي أن ييمنا كثي ار  ،مع اشتيار
انتياء بالجيل
المصحف المتعارف  ،واقراره جيال بعد جيل من قبل عمماء المسممين  ،و
ً

المعاصر لألئمة المعصومين (عمييم السالم ) "

()2

.

واذا كاف الصدر رفض ترتيب النزوؿ  ،فقد ابتكر لو ترتيباً آخر  ،ليس فيو ضرر بأحد ،
بؿ لعؿ فيو منفعة  ،ىو أف يبدأ قراءة القرآف أو الدفاع عنو مف النياية  ،مف سورة الناس  ،فالفمؽ
 ،فالتوحيد  ،وىكذا  ..وقد عمؿ الصدر ذلؾ بعامميف  :نفسي وعقمي " أما العامل النفسي  :فيو
تقديم الطرافة في األسموب وترك التقميد لألمور التقميدية المشيورة في ما يمكن ترك التقميد فيو
 .وأما العامل العقمي  .فألن التفاسير العامة كميا تبدأ من أول القرآن الكريم  .فتكون أكثر
مطالبيا وأفكارىا قد سردتيا فعال في حوالي النصف األول من القرآن الكريم  ،وأما النصف
الثاني فال يوجد غالبا إال التحويل عمى ما سبق أن ذكره المؤلف  ..في حين أننا لو عكسنا
األمر فبدأنا من األخير الستطعنا إشباع البحث في السور القصيرة وتفصيل ما اختصره
اآلخرون  ،ورفع االشتباه المشار إليو  .فإن لم نكن بمنيجنا ىذا قد استنتجنا أكثر من ىذه
الفائدة لكفى "

()3

.

(ُٚ -)1ظش َ :مذ /ذظٕف .31 :
( -)2يُح انًُاٌ 91 :
( -)3يُح انًُاٌ .11 :
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واذا كاف الصدر لـ يعتف بأسباب النزوؿ وترتيب النزوؿ  ،لؤلسباب التي ذكرىا  ،فإنو
اعتنى بأىداؼ النزوؿ  ،واذا كاف بعض الدرسيف يخمط بيف السبب واليدؼ  ،فإف الصدر كاف
واضحا في التفريؽ بينيما  ،أو ىذا ما يفيـ مف عنايتو بالثاني  ،وتحفظو عمى األوؿ  .معنى
ذلؾ أف الجدير بالدرس  ،مف وجية نظر الصدر  ،ىو اليدؼ المترتب عمى نزوؿ اآليات  ،ال
سبب نزوليا  .واألىداؼ عادة ما ترتبط بالمستقبؿ  .أما اليدؼ العاـ فيو واضح وال خبلؼ فيو
واآليات تصرح بو  ،قاؿ تعالى  " :تبارك الذي نزل الفرقان عمى عبده ليكون لمعالمين نذي ار "
()2

 ،وقاؿ تعالى  " :ونزلنا عميك الكتاب تبيانا لكل شيء وىدى ورحمة "

()1

،وقاؿ تعالى  " :كتاب

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظممات إلى النور "(.)3
وىدى
إنذار وتبياناً لكؿ شيء
إذف  ،فاليدؼ العاـ مف مجموع ما تقدـ  ،ىو كوف القرآف
اً
ً

ورحمةً واخراجاً لمناس مف الظممات إلى النور  ..والمشكمة في اليدؼ الخاص بكؿ سورة ،
والمفروض أف ىذا اليدؼ يستنبط مف تفاصيؿ السورة وأجوائيا العامة  ،فإذا ما عممنا أف السورة
الواحدة قد تتشعب تفاصيميا وتتفرع باتجاىات يصعب حصرىا  ،يصبح الحديث عف ىدؼ لمسورة
مف الصعوبة بمكاف  ،ولكف ىذا ال يمنع مف الوصوؿ إلى أىداؼ جديدة  ،ولعؿ التدقيؽ في
التعرؼ عمى تفاصيؿ السورة والحفر العميؽ فييا سيكوف ىو طريؽ االىتداء إلى أىدافيا  .قاؿ
الصدر  " :فإنو قد يثار السؤال عما إذا كان لكل سورة عمى اإلطالق غرض معين  ،أو إن
لبعضيا ذلك  ..وال شك أن ىناك غرضا عاما  ،وقد نطق بو القرآن  ..وانما الكالم ىنا عما إذا
كان لكل سورة غرضيا الخاص  ..وىذا الغرض واضح في بعض السور بال شك  ،كما في
سورة الحمد والتوحيد والكافرون والواقعة  ،إال أنو تبقى كثير من السور الطوال وغيرىا مما ال
نفيم منيا غرضا محددا  ..والميم  ،في كتابنا ىذا  ،ىو محاولة تصيد ذلك ما أمكن " ..

()4

،

ولعؿ التدقيؽ في التعرؼ عمى معاني القرآف الكريـ بتفاصيمو يفتح لنا طريؽ االىتداء فيما لـ يكف
معروفا مف أىداؼ بعض السور بتوفيقو تعالى .

( -)1انفشلاٌ .1 :
( -)2انُحم . 11 :
( -)3إتشاْٛى .1 :
( -)4يُح انًُاٌ .25 -23 :
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خامداً  :نظرية الدياق
لعؿ ىذا البحث – السياؽ – سيكوف مف البحوث الميمة والشائكة  ،نظ ار ألف السياؽ يطمؽ
عمى المفظ والكبلـ السابؽ لو  ،أو عمى المفظ والكبلـ البلحؽ لو  ،وربما ىو محكوـ باالثنيف معا
 ،ألف داللة المفظ موضوع البحث عمى معناه قد تتوقؼ عمى ذلؾ السابؽ أو البلحؽ أو المجموع
منيما  .والكبلـ السابؽ عينو ينطبؽ عمى الجممة  ،بؿ عمى النص أيضا ألف النصوص محكومة
بنصوص سابقة ليا أو الحقة بيا  ،واف كانت القضية عمى مستوى النصوص أقؿ خط ار  ،ألف
المرء عرضة ألف يغير رأيو بيف ليمة وضحاىا  ،إذف فالسياقات النصية ستكوف مميئة بالتناقضات
وال يمكف الوثوؽ بيا دائما .
إف لمسياؽ قرائنو الحالية والمقالية  ،وما يحيط بو مف مبلبسات لفظية وغير لفظية "
ِ
طب  ،وطبيعة موضوع الخطاب  ،وغرضو  ،والمناسبة التي
وظروف تتعمق
بالمخاطب والمخا َ
اقتضتو والزمان والمكان الذي قيل فيو "

()1

 .واذا كاف المقاؿ  ،مكتوبا  ،ىو الذي سيصؿ إلينا

 ،فإف القرينة الحالية التي تدخمت في صياغة ذلؾ المقاؿ ستظؿ خافية عنا  ،نحف الذيف لـ نكف
وبناء عميو  ،فمسنا ممزميف بالقرينة الحالية  ،الميـ إال إذا كاف ثمة وسيمة لموصوؿ
حاضريف .
ً

إلييا  .أما وأف الوسيمة انعدمت  ،فنحف مضطروف لبلكتفاء بالسياؽ المقالي  ،الذي ربما يختزف

 ،في بعض الحاالت  ،قراءتو الحالية  ،أو قؿ  :قرينتو الحالية  ،تصريحا أو تمميحا  .وألف
دور مزدوجا " يحصر مجال التأويالت الممكنة  ..ويدعم التأويل المقصود " ( ، )2وألنو "
لمسياؽ ا
الطاقة المرجعية التي يجري القول فوقيا "

()3

 ،فقد كاف مف المباحث الميمة التي ال يمكف لمف

يريد أف يفيـ النص إف يغفميا أو يتناساىا  ،لذا فإف محمد الصدر يقوؿ إف السياؽ " باب ميم
من أبواب فيم المغة عموماً  ،والقرآن الكريم خصوصاً  ،وقد استخدمناه بكثرة في أبحاثنا ،
فينبغي أن نحمل فكرة كافية عن حقيقتو وعن نتائجو "

(ُٚ -)1ظش  :انذالنح انغٛالٛح عُذ انهغٕ.52 : ٍٛٚ
( -)2نغاَٛاخ انُض .53 :
( -)3آنٛاخ انمشاءج ٔإشكانٛاخ انرأٔٚم .10 :
( -)4يُح انًُاٌ .23 :
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وما ييمنا مف ذلؾ  ،قبؿ الدخوؿ في التفاصيؿ  ،ىو إشارة الصدر الصريحة إلى أف
السياؽ آلية مف آليات الفيـ التي تتوقؼ عمييا قراءة النص وادراؾ دالالتو ومعانيو  ،إذ أف لكؿ
لفظ معنى أساس ىو المعنى الذي تـ التواضع عميو  ،أما إذا دخؿ المفظ في تركيب معيف
فسيتولد لو معنى آخر  ،ىو المعنى السياقي  .أما السبب مف وجية نظر الباحث  ،فيو أف
الكممة كالكائف البشري ال تستطيع أف تحيا معزولة عف بنات جنسيا  ،أما واف ىذا الكائف أراد أف
يكوف منفردا معزوال متوحشا  ،فيذا موضوع آخر  ،قد ال نؤيده عميو  ،ألنو سيمحؽ الضرر بنا
نحف الذيف ال نريد أف نكوف وحوشاً  ،وألنو سيفقد قيمتو ومعناه  ،مف جية أخرى  ،فقد يكوف
وجوده ضرورة  ،خاصة إذا استخدـ عقمو الختراع دواء يعالج بو أمراض البشر العصية عمى
العبلج .
مف ىنا فإف الكممة ال تستطيع أف تكوف شيئا ذا قيمة ومعنى  ،إال عندما تتحد بأخواتيا ،
مشكمةً جممةً أو سياقاً مف الجمؿ أو كتاباً قد يكوف سببا في تقدـ البشرية نحو النور  ،أو عمى
األقؿ فيـ البشر ألنفسيـ مادامت الكممات كمماتيـ  ،وىـ الذيف ينحتونيا بالطريقة التي يشاءوف
.وىذا ىو ما عبر عنو عبد القاىر الجرجاني  ،بالقوؿ " إن األلفاظ ال تتفاضل من حيث ىي
ألفاظ مجردة  ،وال من حيث ىي كمم مفردة  ،إن األلفاظ تثبت ليا الفضيمة وخالفيا  ،في
مالئمة معنى المفظة لمعنى التي تمييا  ..فال نظم في الكمم وال ترتيب  ،حتى يعمق بعضيا
ببعض ويبني بعضيا عمى بعض  ،وتجعل ىذه بسبب من تمك "

()1

.

وبتعبير الدكتور إحساف عباس " ليس لمفظة في ذاتيا  ،ال في جرسيا وال داللتيا  ،ميزة
أو فضل أولي  ،وليس بين أية لفظة وأخرى في حال انفراد كل منيما عن أختيا من تفاضل ،
ال يحكم عمى المفظة بأي حكم قبل دخوليا في سياق  ،ألنيا حينئذ وحسب ترى في نطاق من
التالؤم  ،أو عدم التالؤم  ،وىذا السياق ىو الذي يحدث تناسق الداللة  ،ويبرز فيو معنى عمى
وجو يقتضيو العقل ويرتضيو  .وربط األلفاظ في سياق يكون وليد الفكر ال محالة  ،والفكر ال
يضع لفظة إزاء أخرى ألنو يرى في المفظة نفسيا ميزة فارقة  ،وانما يحكم بوضعيا ألن ليا
معنى وداللة بحسب السياق نفسو "

(. )2

( -)1دالئم اإلعجاص ف ٙعهى انًعاَ.106 ،11 : ٙ
( -)2ذاسٚخ انُمذ األدت ٙعُذ انعشب .422 :
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ليذا عرؼ محمد باقر الصدر السياؽ بشيء قريب مف ىذا عندما قاؿ  " :السياق  :كل ما
يكتنف المفظ الذي نريد فيمو من دوال أخرى  ،سواء كانت لفظية كالكممات التي تشكل مع
المفظ الذي نريد فيمو كالما واحدا مترابطا  ،أو حالية كالظروف والمالبسات التي تحيط بالكالم
وتكون ذات داللة في الموضوع "

()1

 .ومف ىذا التعريؼ العاـ  ،وكبلـ الجرجاني وعباس ،

نستنتج أف السياؽ يشير إلى أف ٍ
ؽ تداولي " يدرس تأثير المقام في معنى األقوال "

()2

 ،أو "

ٍ
إيمان بأن الخطاب ال يكون إال بين متكمم ومخاطب  ،وال يكون إال لدواع  ،وال يكون إال
لمقاصد  ،وال يكون إال في إطار زماني ومكاني  ،وشروط تواصمية ىي ما نعبر عنو بعناصر
السياق والمقام التي تعطي قيمة لفقو المحل "

()3

.

أما محمد الصدر فقد قسـ السياؽ عمى قسميف  :سياؽ لفظي وسياؽ معنوي  ،ومراده مف
السياؽ المفظي التناسؽ في الذوؽ والمغة  ،ومراده مف السياؽ المعنوي  :االتصاؿ والتماثؿ في
مقاصد المتكمـ والمعاني التي يريد بيانيا  .والسياؽ األوؿ يتناسب والبحث القرآني  ،مف وجية
نظر الصدر  ،أما الثاني فيتناسب والبحث الفقيي واألصولي  ،واف كانا يتداخبلف أحيانا .
بتعبير أوضح  :إذا أخذنا قولو ( ص وآلو )  " :أفشوا السالم  ،وأطعموا الطعام  ،وصموا
األرحام  ،وصموا بالميل والناس نيام  ،تدخموا الجنة بسالم "

()4

 ،إذا أخذناه مثاالً نوضح بو

السياقيف  ،فقد ننظر إليو باعتباريف  :االعتبار المعنوي الذي يتحدث عف مقاصد الرسوؿ ( ص
وآلو ) والمعاني التي يريدىا  ،وىي ٍ
معاف أقرب إلى االستحباب  ،منيا إلى الوجوب  ،واف جاءت
بصيغة األمر الدالة عمى الوجوب  ،كونيا صادرة ممف ىو أعمى رتبة  :الرسوؿ ( ص وآلو )
إلى مف ىو أدنى رتبة  ،أي الجماعة المعنية بيذا األمر  ،لكف ىذه الصيغة ( األمر ) واف كانت
ظاىرة في الوجوب  ،إال إنيا يمكف أف تستعمؿ في موارد االستحباب " واستعماليا في موارد
االستحباب استعمال مجازي يبرره الشبو القائم بين الوجوب واالستحباب "

( -)1انًعانى انجذٚذج نألطٕل .143 :
( -)2ف ٙانمشاءج ٔفٍ انرأٔٚم . 11 :
( -)3األفك انرذأن.1 : ٙ
(َٓ -)4ج انفظاحح .431 :
( -)5انًعانى انجذٚذج نألطٕل .164 :
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ذلؾ ليس المغة  ،أو الظيور المفظي  ،إذ ال عبلقة لو بالوجوب واالستحباب كونيما ال يوجداف
عمى سطح النص  ،بؿ الظيور السياقي ىو الذي سيكتشؼ أف األمر ىنا خرج لغرض مجازي
ىو الترغيب  ،أو الحث عمى الفعؿ كونو يرضي اهلل ورسولو  ،فمضامينو تربي الفرد بالصبلة ،
وتقوي عبلقتو باآلخريف بإفشاء السبلـ واطعاـ الطعاـ  ،فيذا السياؽ مف الترغيب بدخوؿ الجنة
بسبلـ يدؿ عمى االستحباب" ولو كان واجبا لكان األولى استعمال طريقة التخويف من العقاب
بدال من الترغيب في الثواب فالداللة ىنا داللة سياقية وظيور الكالم في االستحباب يقوم عمى
أساس ىذه الداللة"

()1

 ،واف كاف في ترؾ ىذه األوامر مندوحة لمعبد  ،ألف اهلل سبحانو يحاسب

عمى الواجبات  ،أما المستحبات فقد يثيب عمييا .
أما االعتبار الثاني  ،فيو االعتبار المفظي  ،الذي ال ينظر إلى مقاصد المتكمـ  ،بقدر
نظره إلى الطريقة التي عبر بيا عف تمؾ المقاصد  ،والطريقة في ىذا المثاؿ  ،تحديداً  ،ىي
استخدامو( ص وآلو ) أسموب السجع  ،أو ما يفضؿ الصدر تسميتو ( النسؽ )  ،حيث الفقرات
تنتيي بحرؼ الميـ  ،والمقاطع متناسبة مع بعضيا مف حيث القصر " ،أفشوا السالم  ،وأطعموا
الطعام  ،وصموا األرحام "  ،ما أضفى عمى التعبير إيقاعا وانسجاما وموسيقى  ،لـ تكف لتوجد
فيو  ،إف كانت المقاطع غير متناسبة ونياية الفقرات مختمفة  .ولكف ما عبلقة كؿ ذلؾ بالسياؽ ؟
ما عبلقة السجع بالوجوب أو االستحباب ؟ لـ يوضح لنا الصدر ذلؾ  ،بؿ تحدث عف شيء
آخر  .قد يكوف بعيدا عف السياؽ وعبلقتو بالداللة  ،إذ أف البحث السياقي ىو بحث داللي ،
تتداخؿ فيو المضاميف باألشكاؿ لتحقيؽ المقاصد  ،لذا ولكي تتضح الصورة لمقارئ  ،فإف الباحث
مضطر لمعودة إلى سياقات الصدر  ،ثـ التعميؽ عمييا .
قاؿ الصدر  " :إن السياق عمى قسمين  :سياق المفظ وسياق المعنى  .أما السياق
المعنوي  ،فيو يمثل االتصال والتماثل في مقاصد المتكمم والمعاني الذي يريد بيانيا واإلعراب
عنيا  ،فإذا شككنا في أي مقصود من مقاصده أمكن جعل المقاصد األخرى دليال عميو كقرينة
متصمة عرفية وصحيحة  ،وىذه ىي قرينة وحدة السياق  ،التي تستعمل عادة في االستدالل
الفقيي واألصولي  .فمو وردتنا في السنة الشريفة عدة أوامر في سياق واحد  ،وكان بعضيا
أكيد االستحباب  ،وبعضيا مشكوك الوجوب  ،قمنا باستحبابو ألجل وحدة سياقو مع المستحب
( -)1تحٕز إعاليٛح . 10 :
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 .أما السياق المفظي  ،فيو أمر آخر تماما  ،وان كان كل لفظ لو معنى  .ومن ىنا  ،فكل
سياق لفظي لو سياق معنوي  ،إال إن العمدة  ،ىنا  ،اختالف الجية الممحوظة في السياق .
ومرادنا من السياق المفظي تناسقو العرفي في الذوق والمغة  ،بحيث لو زاد شيئا أو نقص ،
لكان ذلك إخالال بو  ،ومن ثم يكون ذلك قرينة كافية عمى عدم وجوده  ،وعدم قصده من قبل
المتكمم  .ومن أمثمة ذلك قولو تعالى  " :قل أعوذ برب الناس  ،ممك الناس  ،إلو الناس "
بدون وجود الواو بينيا  ،فمو وجد الواو اختل السياق المفظي بكل تأكيد  ..بينما نجد أمو ار
أخرى غير مخمة بالسياق لو تبدلت  ،ومن أمثمة ذلك  ،الفاء بالواو في قولو تعالى " :
والعاديات ضبحا  ،فالموريات قدحا  ،فالمغيرات صبحا  ،فأثرن بو نقعا  ،فوسطن بو جمعا " .
فإن الجمال المفظي يبقى مستم ار بحسب ما ندرك من الذوق المغوي العرفي وىكذا  .وعمى أي
حال  ،فكال الشكمين من السياق المفظي والمعنوي  ،يمكن استعمالو في أبحاثنا  ،وجعمو قرينة
عمى مختمف األمور  ،إال أن السياق المفظي فييا أىم وألزم  ،كما كان السياق المعنوي في
تمك العموم  ،أعني الفقو واألصول أىم وألزم "

()1

.

فالصدر  ،ىنا  ،يضرب لنا مثاليف  :األوؿ وردت فيو اآليات مف دوف ( واو ) واصمة بينيا
 ،وعمى فرض وجودىا فإف السياؽ المفظي  ،وليس المعنوي  ،سيختؿ  ،واختبلؿ السياؽ داللة
عمى أنو غير مراد مف المتكمـ  .وفي المثاؿ الثاني  ،فإف استبداؿ الواو بالفاء ال يؤثر في السياؽ
المفظي  ،فضبل عف المعنوي  .وعدـ اختبللو داللة عمى أنو يمكف أف يكوف مرادًا مف المتكمـ .
ونستنتج مف ىذا  ،أف السياؽ المعنوي ال يتأثر في الحالتيف .
والحاؿ أف ىذا االستبداؿ لو تـ  ،وىو فرض عمى كؿ حاؿ  ،فإف السياؽ المفظي ال يختؿ
 ،ماداـ المتكمـ أراد لمسياؽ أف يكوف بيذا الشكؿ  ،أما الذي سيختؿ  ،فيو السياؽ المعنوي ،
بمعنى أ ف االستبداؿ في الحالتيف سيؤثر عمى المعنى  ،فبينما اآلية األولى مف قولو تعالى " قل
أعوذ برب الناس  ،ممك الناس  ،إلو الناس "

()2

إلو و ٍ
تتحدث عف ٍ
احد معروؼ لمجميع  ،فإذا

وممؾ  ،وا ٍ
ٍ
ىي  ،بوجود الواو  ،تتحدث عف ٍ
لو  ،تتحدث عف ثبلثة  ،ولكنيـ ليسوا عيسى
رب ،
والروح القدس واهلل بالتأكيد  .أما االستبداؿ الثاني  ،فقد أثر في المعنى أيضا  ،ألف الواو تفيد
( -)1يُح انًُاٌ .21-21 :
( -)2انُاط .3-1 :
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الجمع بيف المعطوؼ والمعطوؼ عميو  ،وكأف األفعاؿ حدثت مرة واحدة  ،ونتيجة ليذا الحدوث
الجمعي أقسـ بيا المتكمـ عمى ما يريد  .أما المعنى الذي يريده المتكمـ مف الفاء  ،فيو ترتيب
األفعاؿ بيذا الشكؿ ومف ثـ تعاقبيا  ،أي حدوثيا فعبلً بعد آخر  ،فالعدو أوال قبؿ الفجر  ،والوري
ثانيا ألف الخيؿ عندما تعدو تقدح صخور األرض  ،واإلغارة عند انكشاؼ الصباح ثالثا  ،واثارة
الغبار نتيجة اإلغارة رابعا  ،ثـ توسط الجموع وخوض المعركة خامسا  ،إف كانت اآلية الكريمة
تتحدث عف معارؾ وحروب  ...ما يعني أف أي تغيير  ،واف كاف طفيفاً عمى السياؽ المفظي  ،ال
بد أف يترؾ أثره عمى السياؽ المعنوي  ،وىذا ما يمكف تممسو مف مثالي الصدر ومف حديث " ...
تدخموا الجنة بسالم "  .فمماذا أنيى الرسوؿ( ص وآلو ) حديثو بمفظة السبلـ ؟ أليست ىذه
المفظة زائدة  ،وباإلمكاف حذفيا واالستغناء عنيا ؟ أو استبداؿ كممة أخرى بيا تحقؽ الغرض
عينو ؟
يرى الباحث أف وجود ىذه المفظة  ،بالتحديد  ،حقؽ الغرضيف معا  :األوؿ  ،التناسب
واالنسجاـ المتأتي مف قصر الفقرات وتماثؿ النيايات  ،والذي أضفى عمى الحديث الشريؼ إيقاعا
وموسيقى محببة إلى النفس الذائقة  .والثاني  ،قضية االستحباب والوجوب  ،ذلؾ أف فعؿ
المستحبات  ،ال بد أف يكوف مسبوقا بفعؿ الواجبات والتزاـ بأدائيا  ،وىذه المستحبات ستعمؿ
عمى سد النقص الكائف في الواجبات  ،إذا كاف ثمة نقص  ،ما يعني إف العبد بأدائو الواجبات
والمستحبات سيدخؿ الجنة بسبلـ  ،أي بأماف وطمأنينة بدليؿ قولو تعالى  " :ادخموىا بسالم
آمنين "

()1

 .أما وانو اكتفى بالواجبات  ،فإنو لف يدخؿ الجنة بسبلـ مع افتراض أنو كاف مقص ار

في أداء واجباتو  ،ومف ذا لـ يقصر في الواجبات ؟ ومف لي بو ؟ وعميو  ،فإف دخولو الجنة
سيكوف مصحوبا بما يكدر ذلؾ السبلـ  ،أو إف دخولو ليس بسبلـ  .وبالنتيجة فإف لفظة السبلـ
ىنا ليست زائدة وليست زينة  ،بقدر ما ىي السياؽ الذي ترتب عميو الكبلـ وانتظـ بتمؾ المفظة
التي ال يمكف حذفيا أو استبداليا شكبلً ومضموناً .
مف ىنا فإف قضية السياؽ ىذه ميمة جداً  ،ألف أسرار التعبير  ،بصورة عامة  ،والقرآني ،
بصورة خاصة  ،تتوقؼ عمى التفرقة بيف السياقات وتمييز ظيورىا  ،واذا كاف محمد الصدر بدا
غامضا وغير منتج في ىذه القضية بالذات  ،فمعؿ محمد باقر الصدر كاف أكثر وضوحا وانتاجا
( -)1انحجش . 46 :
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عندما تحدث عف حجية الظيور  ،فقاؿ  " :حجية الظيور  :ىو المبدأ الذي يحتم أن نفسر كل
خطاب شرعي عمى ضوء ظيوره ما لم توجد قرينة عمى الخالف  ..والظيور الذي يمثل درجة
معينة من داللة المفظ عمى المعنى يعتبر حصيمة نوعين من الدالالت  :األول  ،الدالالت
المفظية الوضعية  ،أي الدالالت الناتجة عن الوضع في المغة  ..الثاني الدالالت المفظية
السياقية  ،أي الدالالت الناتجة عن سياق الحديث وطريقة التعبير  ،فحين يقول اآلمر مثال " :
اغتسل غسل الجمعة ألنك تثاب عمى ذلك "  ،نعرف أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا ،
وأن األمر أمر ندب وليس إلزاماً نظ ار إلى الطريقة التي اتبعيا اآلمر في الترغيب في الغسل ..
ومن مجموع الدالالت السياقية والوضعية يتكون الظيور المفظي لمنص ويتحدد معناه المنسجم
مع تمك الدالالت "

()1

.

ومع كؿ ما تقدـ  ،وبالرغـ مف أف الصدر قد نوه إلى دور السياؽ في الوصوؿ إلى
المضاميف وكونو " باب ميم من أبواب فيم المغة عموما  ،والقرآن الكريم خصوصا "

()2

 ،إال

أف الطريقة التجزيئية التي يتعامؿ بيا الصدر مع النصوص سوؼ تقمؿ مف ذلؾ الدور الكبير
الذي يجب أف يمعبو السياؽ  ،فإذا كانت ىمة الصدر منصرفة إلى البحث عف المعاني التي
يحتمميا ىذا الجزء أو ذاؾ مف اآلية الكريمة  ،فبلبد أف يغض الطرؼ عف السياؽ  ،ألف أخذ
السياؽ بنظر االعتبار سوؼ يقمؿ مف حرية الصدر في البحث عف المعاني واالحتماالت ،
فالسياؽ يحدد المفظة باأللفاظ السابقة والبلحقة  ،وكذلؾ يقيد الجممة بالجمؿ السابقة والبلحقة ،
واذا أراد القارئ أف يخرج مف عنؽ الزجاجة ىذا  ،فبل بد أف ينسى أو يتناسى السوابؽ والمواحؽ ،
ولكف النتيجة ستكوف عمى حساب المعنى  ،وقد قاؿ الصدر  " :من جممة أساليب الفيم لمقرآن
الكريم أن نفيمو متفاصال وغير متعمق بسياق قبمو "

()3

.

ولكف جممة األساليب ىذه  ،تضخمت عند الصدر  ،وكادت أف تييمف عمى قراءتو  ،لوال
بعض السياقات ىنا وىناؾ  .وعندما تطالع المنة مف البداية إلى النياية  ،وتتأمؿ الطريقة التي
يتعامؿ بيا الصدر مع النصوص تجده  ،في أكثر األحياف ح اًر  ،وغير ممزـ بشيء  ،بؿ تجد
( -)1تحٕز إعاليٛح . 12-10:
( -) 2يُح انًُاٌ .23 :
( -) 3انًظذس انغاتك .211 :
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سيبل مف الوجوه واالحتماالت واألطروحات والمستويات واألمور والتقريبات التي تحتوي بدورىا
سيبل آخر مف الوجوه والتقريبات التي قد ال يشبو بعضو بعضاً  ،وسبب كؿ ذلؾ ىو التجزيئية ،
التي قاؿ محمد باقر الصدر أف اليدؼ منيا ىو " ىدف تجزيئي  ،ألنو يقف  ،دائما  ،عند
حدود فيم ىذا الجزء أو ذاك  ..وحصيمة تفسير تجزيئي لمقرآن كمو تساوي عمى أفضل تقدير
مجموعة مدلوالت القرآن الكريم ممحوظة بنظرة تجزيئية  ،أي أنو سوف نحصل عمى عدد كبير
من المعارف والمدلوالت القرآنية لكن في حالة تناثر وتراكم عددي  ،دون أن نكتشف أوجو
االرتباط  ،دون أن نكتشف التركيب العضوي ليذه المجاميع من األفكار  ،دون أن نحدد في
نياية المطاف نظرية قرآنية لكل مجال من مجاالت الحياة "

()1

.

واذا كاف ىذا الكبلـ ينطبؽ عمى التفاسير التجزيئية  ،مع شيء مف التحفظ  ،ألف بعضيا
حاوؿ أف يربط األجزاء لموصوؿ إلى المركب منيا  ،كتفسير الميزاف لمطباطبائي أو في ظبلؿ
القرآف لسيد قطب  ،إال إنو يكاد يخترؽ منة المناف ويعبر عنيا أصدؽ تعبير  ،وسيكتفي البحث
 ،ىنا  ،بعرض مثاؿ واحد  ،وىو يزعـ أنو مثاؿ يمكف تعميمو  :في قولو تعالى " وأما من خفت
موازينو فأُم ُو ىاوية "

()2

 ،قاؿ الصدر  " :سؤال  :ما معنى قولو  " :فأمو ىاوية " ؟

جوابو  :األطروحات المحتممة لـ " أُم ُو " ثالث :
أوال  :الوالدة  ،وىي أقرب االحتماالت إلى المعنى الحقيقي .
ثانيا  :النفس األمارة بالسوء فإف اإلنساف قد يطيعيا كما يطيع والديو فيمكف التعبير عنيا بأمو.
ثالثا  :جينـ  ،وىو أيضا تعبير مجازي  ،لوضوح عدـ انطباقو حقيقة .
واألطروحات المحتممة لـ " ىاوية " ثالث أيضاً .
أوال  :مف ( اليوى )  ،أي الرغبة والشيوة وىذا مما لـ يتعرض لو المفسروف .
ثانيا  :ما عميو مشيور المفسريف مف أنو مف ( اليوي ) وىو السقوط أو االنخفاض .
ثالثا  :محؿ السقوط ويسمى الياوية .
( )1انًذسعح انمشآَٛح .22 :
( -)2انماسعح .1 -1 :
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ومعو تكون االحتماالت تسعة ناتجة من ضرب ثالثة في ثالثة  ..كما يأتي :
االحتمال األول  :إف " أمو ىاوية " يعني أف أمو تتبع اليوى والشيوة فتكوف سبب فساد أوالدىا
االحتمال الثاني  :إف والدتو ىاوية  ،وىي الضالة المضمة  ،أو ىي سبب الضبلؿ .
االحتمال الثالث  :إف والدتو ىي محؿ السقوط ( المسقط ) وىو مجاز يراد بو المعنى السابؽ
االحتمال الرابع  :إف النفس األمارة بالسوء ذات ىوى  ،وىو أمر أكيد وواضح .
االحتمال الخامس  :النفس األمارة بالسوء ىي ساقطة .
االحتمال السابع  :جينـ ىاوية  ،أي مريدة إلحراؽ وتعذيب الكافريف طاعة لرب العالميف
االحتمال الثامن  :جينـ ىاوية أي ساقطة  .وىذا غير محتمؿ فيكوف مجا از مف محؿ السقوط
االحتمال التاسع  :جينـ ىاوية  ،أي محؿ السقوط  .ويراد بمحؿ السقوط أحد أمريف :
األمر األول  :المسقط نفسو  ،وىذا يكوف بالعمؿ  .فالمسقط ىو الدنيا والخسراف يكوف فييا
 .فالدنيا ىاوية وليس جينـ  ،إال أنو بسبب الدنيا يكوف مستمر السقوط في جينـ .
األمر الثاني  :أف يكوف المسقط بمعنى نتيجة السقوط  ،فيو يصؿ بانتياء السقوط إلى

جينـ  ،أو إلى أحد دركاتيا  ،أو قؿ يصؿ إلى مستواه الرديء الذي وصؿ إليو ثبوتاً .

قال في الميزان  :وقيؿ  :المراد بأمو أـ رأسو  ،والمعنى فأـ رأسو ىاوية  ،أي ساقطة ،
ألنيـ يمقوف في النار عمى أـ رؤوسيـ  ،ثـ قاؿ  :ويبعده بقاء الضمير في قولو  " :ماىية " ببل
مرجع ظاىر .أقول  :ىذا ليس بصحيح  ،ألننا حتى لو قمنا بأف أمو بمعنى أـ رأسو  ،إال أنو ،
مع ذلؾ  ،يصمح لمضمير  ،واف فرضنا امتناع إلى " أمو " فيرجع إلى الياوية  ،مضافا إلى أف
أصؿ الوجو المذكور غير تاـ  ،ألنو يحتاج إلى تقدير  ،بأف يقاؿ  :فأـ رأسو  ،وىو خبلؼ
األصؿ وخبلؼ الظاىر

()1

داددا  :القراءات القرآنية

( -) 1يُح انًُاٌ .305 -303 :
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يمكف أ ف نفيـ مف تعدد القراءات  ،ما تذىب إليو النظرية المعاصرة مف أف القراءات
المتكثرة ألي نص كميا صحيحة  ،وال يمكف تخطئة أي قراءة  ،ألنو ليس مف حؽ أحد ادعاء
الحقيقة  ،إذ ال حقيقة بأؿ التعريؼ وبعدميا  ،ثـ إف الحقيقة متعالية كما ىو الرب وال سبيؿ
لموصوؿ إلييا  ،وقد ذىب قاضي البصرة عبيد اهلل بف الحسف إلى " أن القرآن يدل عمى
االختالف  .فالقول بالقدر صحيح  ،ولو أصل في الكتاب  ،والقول باإلجبار صحيح  ،ولو أصل
في الكتاب  ..ومن سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب  ،ومن سماه كاف ار فقد أصاب  ،ومن سماه
فاسقاً فقد أصاب  ،ألن القرآن دل عمى كل ذلك  ..ولو قال قائل  :إن القاتل في النار كان
مصيبا  ،ولو قال  :ىو في الجنة كان مصيبا  ،ولو وقف فيو وأرجأ أمره كان مصيبا  ..وكان
يقول في قتال طمحة والزبير لعمي  :إن ذلك كمو طاعة هلل "

()1

.

ويمكف أف نفيـ منيا التعدد القرائي لمنصوص بشرط أف تكوف ىناؾ حدود لذلؾ التعدد ،
والحد ال يعني تقييد النص وتكبيؿ القراءة  ،بؿ ىو حكـ قيمة وتمييز بيف الصواب والخطأ ؟ أو
بيف ما ىو زائؼ وما ىو حقيقي ؟ واذا كاف النقد األدبي في بداياتو مارس ىذا الدور بطريقة
ساذجة  ،فإنو ما لبث أف تطور  ،ولـ يعد معنيا بالحكـ المباشر عمى النص  ،بؿ ىو يترؾ
لمقارئ اكتشاؼ ذلؾ  ،وحكـ القيمة ىذا قد يأخذ منحنييف  :حكـ لو عبلقة بجماؿ النص وقبحو ،
وىذا يتعمؽ بالنص األدبي  ،وحكـ لو عبلقة بصدؽ النص وكذبو  ،وىذا يتعمؽ بالنص الفمسفي
أو العممي أو األخبلقي  ،والعكس يمكف أف يكوف صحيحا إلى حد ما  ،ولكف الباحث يتحدث
عف اإلطار العاـ الذي يحيط بالنصوص مف دوف أف يمارس سطوتو عمييا  ،ألف البداية ىي
النص عندما يقدـ نفسو بوصفو نصا جماليا أو نصا إيديولوجياً قيمياً .واف كاف عبد اهلل العروي
يرى أف " الناقد األدبي ييتم بأشكال التعبير ومدى مالءمتيا لممضمون  ..والناقد اإليديولوجي
يحاول أن يصل إلى النظرة الواحدة الموحدة التي تتحكم في التصور واإلحساس والحكم ميما
كانت وسائل التعبير "

()2

.

(ُٚ -)1ظش  :ذأٔٚم يخرهف انحذٚس .46 -45 :
( -)2انعشب ٔانفكش انراسٚخ.26 : ٙ
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فنصوص الروائي عمي بدر مثبل  ،تتضمف مجموعة مف القيـ والمفاىيـ التي يمكف
تمخيصيا في اليوية واليجنة وصراع األقميات واالثنيات وصورة العالـ التي يشكميا السرد

()1

،

وأي قراءة شكمية لروايات بدر عمى حساب تمؾ القيـ  ،ربما ستثير غضبو  ،ألف شكمو واف كاف
جديدا أو مغاي ار  -وربما العكس بالنسبة لقارئ ال يقنع باألشكاؿ  -فإف رسالة بدر التبشيرية
ليست شكمية  ،بقدر ما ىي رسالة ذات غايات مضمونية إيديولوجية تبشر بتمؾ المفاىيـ
وتتبلعب بيا بطريقة سردية  ،ألنيا تعتقد أف السرد  ،وال شيء سواه  ،ىو الذي يشكؿ العالـ
ويرسـ صورتو  ،وىذا يعني أف الحقيقة سردية  ،إذا كاف ثمة حقيقة  ،مف وجو نظر بدر ومجايميو
القائميف بذلؾ  ،أو ىي نتاج نص سردي يتخيؿ الحقيقة التي ال وجود ليا  ،ويعيد تخميقيا مف
وجية نظره  ،وليس بالضرورة أف يكوف المبدع خائنا لتمؾ ( الحقيقة )  ،ألنيا بمجرد دخوليا عالـ
النص  ،تصبح حقيقة سردية ال تنتمي سوى لمنص وحده .
وحتى ال نذىب بعيدا  ،فإف القراءات التي نتحدث عنيا  ،ىنا  ،ىي " عمم يعمم منو اتفاق
الناقمين لكتاب اهلل  ،واختالفيم في الحذف واإلثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل ،
وغير ذلك من ىيئة النطق واإلبدال وغيره من حيث السماع "

()2

 ،والتعدد القرائي الذي يتحدث

عنو الصدر  ،ىنا  ،ىو التعدد الذي وصمنا مف القراء السبعة أو العشرة أو الحديث الذي يروى
عف طرؽ أىؿ السنة والجماعة  ،وينسب إلى الرسوؿ (ص وآلو)  " :إن القرآن أنزل عمى سبعة
أحرف"

()3

 ،وقد أولت ىذه األحرؼ بالقراءات السبعة  ،ما أضفى شرعية عمى تمؾ القراءات ،

التي يرى الصدر بأنيا قراءات اجتيادية ىي إلى رأي الق ّراء واجتيادىـ أقرب منيا إلى الرسوؿ

(ص وآلو)  ،والقراءة التي نزؿ بيا الوحي  ،ألف القرآف بحسب روايات أىؿ البيت لـ ينزؿ عمى
يجيء من قبل الرواة
سبعة أحرؼ  ،بؿ " إن القرآن واحد نزل من عند الواحد ،ولكن االختالف
ُ

" (، )4

(ُٚ -)1ظش  :انشٔاٚاخ  :تاتا عاسذش  /حاسط انرثغ  /شراء انعائهح  /انشكغ ٔساء انزئاب  /انٕنًٛح انعاسٚح /
طخة َٔغاء ٔكاذة يغًٕس  /تطالح دخٕل إنٗ حفهح انًشاْٛش  /انجشًٚح انفٍ ٔلايٕط تغذاد .
( -)2انمشاءآخ انمشآَٛح .24 :
( -)3عٍُ انرشيز٘ .362 :
( -)4أطٕل انكاف.341 /2 ، ٙ
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ذلؾ أف المعوؿ عميو في قراءة القرآف الكريـ " إنما ىو التمقي واألخذ  ،ثقة من ثقة ،
واماماً عن إمام إلى النبي (ص وآلو)  ،وان المصاحف لم تكن ولن تكون ىي العمدة في ىذا
الباب  .إنما ىي مرجع جامع لممسممين  ،عمى كتاب ربيم  ،ولكن في حدود ما تدل عميو
ت أن المصاحف لم تكن منقوطة وال مشكولة  ،وأن صورة الكممة فييا
وتعينو  ..وقد عرف َ
محتممة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختمفة  ،واذا لم تحتمميا كتبت الكممة بأحد الوجوه

في مصحف  ،ثم كتبت في مصحف آخر بوجو آخر وىمم ج ارً .فال غرو أن كان التعويل عمى
الرواية والتمقي ىو العمدة في باب القراءة والقرآن "

()1

.

وألف القرآف نزؿ عمى حرؼ واحد مف عند الواحد  ،فإف عمماء اإلمامية استبعدوا أف يكوف
االختبلؼ في القراءة سببو الرسوؿ  ،بؿ ىو كما أوضحو النص السابؽ لمزرقاني سببو عدـ تنقيط
المصحؼ وتشكيمو وما ترتب عمى ذلؾ مف اجتياد الرواة والقراء  .وقد أولوا حديث األحرؼ
السبعة  ،إذا صح  ،بمعاف سبعة ىي " أمر  ،وزجر  ،وحالل  ،وحرام  ،ومحكم  ،ومتشابو ،
وأمثال "

()2

 ،أما الرسوؿ ( ص وآلو ) فقد كاف يق أر القرآف عمى ذلؾ الحرؼ الذي أنزؿ عميو ،

واذا كاف المعوؿ ىو التمقي واألخذ المباشر مف الرسوؿ  ،فإنو( ص وآلو ) لـ يكف ليخالؼ ذلؾ
الحرؼ .
لذا فإف السيد أبو القاسـ الخوئي يرى أف " القراءات بين ما ىو اجتياد من القارئ وبين ما
ىو منقول بخبر الواحد "

()3

 .أما الزركشي فيرى أف " القرآن ىو الوحي المنزل عمى محمد (

ص وآلو ) لمبيان واإلعجاز  ،والقراءات  :اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو
كيفيتيا من تخفيف وتثقيل وغيرىا "

()4

 ،وبناء عمى ىذيف التعريفيف يستنتج الزركشي أف "

القرآن والقراءآت حقيقتان متغايرتان "

()5

 .وىي نتيجة طبيعية لمقوؿ بتعدد القراءات  ،أما القوؿ

بعدـ التعدد  ،فيعني أف القرآف والقراءة حقيقة واحدة ال تغاير فييا وال اختبلؼ .فيذا التعدد جاء
مف اختبلؼ في قراءة النص  ،ترتب عميو اختبلؼ في الفيـ  ،أو العكس  ،ألف أي تغيير في
( -)1يُاْم انعشفاٌ ف ٙعهٕو انمشآٌ .330 :
( -)2عهٕو انمشآٌ عُذ انعاليح انطثاؽثائ.105 : ٙ
( -)3انثٛاٌ ف ٙذفغٛش انمشآٌ .123 :
( -)4انثشْاٌ ف ٙعهٕو انمشآٌ .311/1 :
( -)5انًظذس انغاتك .311 /1 :
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المبنى ال بد أف يصاحبو تغيير في المعنى  .يترتب عمى ذلؾ دخوؿ القراءات في باب التعدد
القرائي  ،وموقؼ الناقد إزاء ىذا التعدد مف جية  ،وحكمو القيمي  -أي الصواب والخطأ  -إزاء
القراءات المطروحة مف جية أخرى  ،ال سيما أف العبلقة وثيقة جداً بيف القراءة والمعنى الذي
ستؤوؿ إليو اآلية الكريمة .
وموقؼ الصدر مف ىذه القضية تأرجح بيف القبوؿ والرفض  ،واف كاف إلى الرفض أقرب ،
واذا كاف ثمة قبوؿ فمف جية أف القراءة تقدـ معنى احتماليا يتناسب وطريقة الصدر في فيـ
النص  .فيو مف جية يرفض التعدد القرائي بيذا المعنى  ،بسبب الروايات الواردة عف طريؽ أىؿ
البيت (ع)  ،وبسبب ضعؼ إسناد القراءات إلى أصحابيا فضبل عف إسنادىا إلى الرسوؿ  ،ومف
جية أخرى ىو يوظؼ تمؾ القراءات لمكشؼ عف معنى ما وتقديمو كأطروحة  ،ألف نقطة القوة
في القراءات المتعددة لمنص ىي أف جممة منيا تستمزـ تغير المعنى  ،األمر الذي ينتج اختبلؼ
السياؽ القرآني  ،أو حؿ مشكمة فعمية ناتجة عف قراءة أخرى .
قاؿ الصدر  " :إال أن نقطة الضعف الميمة في ىذا الصدد  ،ىو أننا ال نستطيع أن نقيم
دليال معتب ار عمى انتساب القراءة إلى صاحبيا في األغمب  ،فضال عن انتسابيا إلى رسول اهلل
( ص وآلو ) ..مضافا إلى نقطة أخرى يقل االلتفات إلييا عادة  ،وىي إن من استق أر القراءات
 ،وطالع وجوىيا واختالفيا سيجد بوضوح أن األعم األغمب من القراء كانوا يقرأون القرآن
بآرائيم  ،حسب ما يخطر ليم من التطبيقات المغوية  ،والنحوية  ،والصرفية  ،والبالغية ،
ونحوىا  ،وليست غالبيا برواية مسندة عن النبي ( ص وآلو ) وخاصة القراءات القميمة
والشاذة إلى حد يمكن التعرف عمى مستوى القارئ من قراءتو  ،وفييا ما يدل عمى جيل القارئ
وتدني ثقافتو  ،كما إن فييا ما يدل عمى عممو وتبحره "

()1

.

ىذا مف جية نقطة الضعؼ في القراءات  ،أما مف جية نقطة القوة  ،فيقوؿ الصدر " :
غير أن تعدد القراءات قد تشكل نقطة قوة في بحثنا ىذا  ،من حيث أن جممة منيا تستمزم
تغير المعنى  ،األمر الذي ينتج اختالف السياق القرآني  ،أو حل مشكمة فعمية ناتجة عن قراءة
أخرى  ،أو عن القراءة المشيورة  ،وىكذا  ،غير أن ىذه الحمول إنما تصمح كواحدة من

( -)1يُح انًُاٌ .22 :
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أطروحات عديدة  ،ومن الصعب أن تكون ىذه األطروحة األىم عمى أي حال  ،باعتبار ضعف
إسناد أكثرىا كما أشرنا "

()1

.

فيذه القراءات يمكف توضيفيا كأطروحة في قباؿ األطروحات األخرى  ،ألف القراءة القرآنية
ىي احتماؿ مف بيف قراءات عدة  ،وىذا الموقؼ الذي يبدو متأرجحاً ال يدؿ عمى تناقض  ،ألف
الصدر واضح في رفضو  ،لؤلسباب التي ذكرىا  ،والتي تتمخص في ضعؼ السند  ،وكوف
القراءات اجتياداً شخصياً  ،أما القراءة التي تعد  ،مف وجية نظر الصدر  ،أفضؿ القراءات
وأفصحيا فيي قراءة حفص عف عاصـ .
قاؿ الصدر  " :إن ىذه القراءة بالرغم مما فييا من بعض النقاط  ،تعد فعال أفضل
القراءات وأفصحيا  ،لو نظرنا بمنظار عام  .من ىنا قمنا في عدة موارد من الفقو  ،إن األحوط
فعال اختيار ىذه القراءة في الصالة  ،أوال  :لفصاحتيا  .وثانيا  :لوجود دليل معتبر عمى
انتسابيا لصاحبيا  ،وىو االستفاضة المتحققة جيال بعد جيل  .وثالثا  :لوجود الدليل المعتبر
عمى إمضائيا من قبل المعصومين ( عمييم السالم ) باعتبار حجية الدليل القائم عمى وجودىا
في عصرىم سالم اهلل عمييم  .ولكننا مع ذلك يمكننا االستفادة من سائر القراءات كأطروحات
محتممة لدفع مشكمة أو لتغيير سياق أو إليضاح معنى "

()2

.

إذف فحدود عبلقة الصدر بتعدد القراءات مف ىذه الجية  ،أي االستفادة منيا كأطروحات
محتممة إليضاح معنى أو دفع مشكمة  ،وليذا ال نجد في كتاب منة المناف أمثمة كثيرة لئلفادة مف
القراءات  ،بالرغـ مف أف الصدر عدىا وسيمة مف وسائؿ فيـ النص أو أطروحة محتممة يمكف
الركوف إلييا  :قال الصدر  " :سؤال  :ما ىو معنى َ ( :ي ُدع ) ؟
:ي َدعُ اليتيم  ،أي ييممو وينساه  ،وقرئ بالتشديد وىو المشيور  .قال
قرئ بالتخفيف َ

الراغب  :الدع  ،الدفع الشديد  ،واصمو  :أن يقال لمعاثر  :دع دع  .وقال في الميزان  :الدع ،
ىو الرد بعنف وجفاء  .أقول  :فيكون في الدع عناصر ثالثة  :األول  :إن الدع يكون دفعا
من جية الظير  .الثاني  :إنو دفع عمى حين غرة وغفمة  ،وىو المناسب مع احتقار المجرم .
( -)9المصذر السابق .22 :
( -)2المصذر السابق .22 :
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الثالث  :ما قالو سيد قطب فيبعض كتبو  ،من أن اإلنسان حين يدفع بعنف يخرج منو صوت (
أع ) فأخذ منو الدع  .أقول  :إن القرآن يستعممو كمفظ لغوي  ،ولم يجد مناسبا إال ذلك  ،فإن
المغة قائمة أساسا عمى األصوات  ،وىي منشؤىا الطبيعي كالتألم والضحك وأصوات الحيوانات
وغيرىا  .إذن فالدع والدفع من األلفاظ الصوتية  ،وفيو صوتان  :أحدىما  :أع  ،وىو يمثل
الصوت الذي عبر عنو سيد قطب  .ثانييما  :الدال  ،وىو صوت الضربة  ،وىي التي أنتجت
سقوطا أو تقيؤا – لو صح التعبير – وقد تقدم الدال عمى الصوت اآلخر كما ىو كذلك تكويناً.
وكثير من األلفاظ من ىذا القبيل  ،كالتنفس فصوتو  :تن فس لمشييق والزفير  ،والتنخم
والطقطقة والفأفأة وغيرىا "

()1

.

ففي ىذا النموذج  ،نرى أف الصدر  ،واف ذكر قراءة أخرى غير مشيورة  ،ىي قراءة
التخفيؼ  ،إال أنو ال ييتـ بتمؾ القراءة  ،بؿ يمر عمييا مرو ار عاب ار مف دوف أف يسندىا إلى قارئ
معيف  ،أو أف يقدـ عمييا دليبل ليرتقي بيا فتكوف أطروحة  ،ويبدو أف السبب ىو أف ىذه القراءة
تقترح معنى ىو غير المعنى الذي فصمو الصدر  ،ومشكمة ىذا المعنى أنو ال يتناسب والسياؽ
الذي يتحدث عف ذلؾ الذي يكذب بالديف  ،ثـ يروي لنا بعضا مف أخبلقو ومزاياه  ،أو ألف قراءة
التشديد  ،ستكوف أرجح مف قراءة التخفيؼ  ،وعندما تترجح قراءة عمى أخرى ستكوف ىي
األطروحة التي تستحؽ التأييد  ،طالما أف الصدر ال يقدـ أطروحات فقط  ،بؿ ىو ينتصر لواحدة
منيا  ،أحيانا  ،إذا كانت تستحؽ االنتصار .
ومثؿ ذلؾ قوؿ الصدر  :سؤال  :ما ىي أرجح القراءات في ( كفوا ) ؟
جوابو  :ىي سكون الفاء مع اليمزة ( كفؤاً )  ،ألنو يعني في المغة المساوي والنظير
فيكون ىو األحوط العتبار دوران األمر بين األفصح وغيره  ،فيتعين األفصح  .غير أننا نعرف
أن القراءات األربعة األخرى ليذه الكممة ىي وجوه منسوبة إلى بعض القراء السبعة  ،وىي
ممضاة كميا من قبل األئمة المعصومين ( سالم اهلل عمييم أجمعين ) وخاصة في المصحف ،
بقراءة حفص بن عاصم  ،وذلك بضم الفاء وترك اليمزة  ،وقد استشكل بعض المتأخرين من
قراءتيا بسكون الفاء وترك اليمزة  ،لضعف نسبتيا إلى القراء السبعة  .أقول  :ولكنيا محرزة

( -)9مىة المىان .971 -972 :
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بالنسبة ألحد القراء العشرة  ،فيكفي في جواز القراءة بيا عمى ذلك كما ذكرنا ذلك في منيج
الصالحين  ،واعترف بو ىؤالء المتأخرين في رسائميم "

()1

.

وفي قولو تعالى " نار اهلل الموقدة التي تَطَّمِعٌ عمى األفئدة "

()2

 ،يقوؿ الصدر  " :سؤاؿ

 :كيؼ تطمع النار عمى األفئدة " ؟ ويقدـ وجيا واحدا لقراءة التخفيؼ غير المشيورة  ،وخمسة
وجوه محتممة عمى قراءة التشديد المشيورة ىي  :األول  :أن جينم تكون عقوبة عمى القموب
المنحرفة  ..الثاني  :أن ألميا يصل إلى القموب  ..الثالث  :أن شعب النار تدخل في أفواىيم
فتصل إلى أجوافيم  ..الرابع  :إنيا تذيب الجسم حتى تصل إلى القمب  ..الخامس  :أن
اإلطالع ىو العمم "

()3

 ،ثـ يقوؿ  " :إن " تَطَّمِع " ليا قراءة أخرى  ،وان لم تكن مشيورة  ،وىو

تطمع بالتخفيف  ،أي تصعد إلييا وتخرج إلييا وتدخل فييا "

()4

.

وفي قولو تعالى  " :يومئذ يصدر الناس أشتاتا لِ ُي َروا أعمالَ ُيم "

()5

يقوؿ الصدر  :سؤال  :عن قولو تعالى " ليروا أعماليم " .
جوابو  :قال العكبري  :ليروا يتعمق بـ ( يصدر ) ويق أر بتسمية الفاعل وبترك التسمية ،
وىو من رؤية العين  ،أي جزاء أعماليم  .أقول  :إن قمتَ  ( :لِ ُيروا ) ليس جا ار ومجرور

ت  :إنيم يعتبرونيا بتقدير ( أن ) المصدرية  ،فتكون الم الجر داخمة عمى
ليتعمق بشيء  .قم ُ
المصدر المسبوك منيا مع مدخوليا  ،فيحتاج إلى متعمق  .ويكون المعنى بناء عمى القراءة
المشيورة مبنيا لممفعول  ،وأن الفاعل المحذوف ىو اهلل سبحانو أو المالئكة ونحو ذلك ،
يعني  :يرييم أعماليم  .وان قرأناه عمى القراءة األخرى مبنيا لمفاعل  ،كان من رؤية العين
وقد أخذ مفعوال واحدا  .وأما إذا قرأناه مبنيا لممفعول  ،فيو بمعنى تعديو إلى مفعولين باعتبار
تحولو من الثالثي إلى الرباعي " ..

()6

.

( -)1يُح انًُاٌ .101 :
( -) 2انًٓضج .3 -6 :
( -) 3يُح انًُاٌ .241 -231 :
( -) 4انًظذس انغاتك .240 :
( -) 5انضنضنح 6 :
( -) 6يُح انًُاٌ .366 :
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دابعاً  :نظرية االحتمال
في قراءتو لنص ما  ،يقدـ الصدر احتماال أو احتماليف أو أكثر  ،وقد يدعـ تمؾ
االحتماالت بقرائف  ،فإف فعؿ أصبح االحتماؿ أطروحة  ،واف لـ يفعؿ فيو مجرد احتماؿ يستطيع
أي كاف أف يضع لو قرائف  ،وقد ال يستطيع  ،فيبقى في عالـ اإلمكاف إلى أف يقيض اهلل لو
أحداً  ،ماداـ " القرآن يفسره الزمان"

()1

كما ورد عف ابف عباس  .وىذا األسموب في النظر إلى

النص ليس ىو بالجديد  ،إذا كاف النص يحتمؿ ذلؾ  ،فقد كاف أسموبا شائعا عبر القروف  ،فترى
تفسي ار في القرف الخامس اليجري كتفسير التبياف لمشيخ الطوسي

()2

يزخر بعرض الوجوه واألقواؿ

واآلراء في اآلية الواحدة " وكثي ار ما يترك الترجيح بينيا  ،مكتفيا بعرضيا ونسبتيا إلى أصحابيا
 ،مع ذكر األدلة والشواىد إن وجدت ليبقى الترجيح عمى عيدة القارئ المبيب  ،وربما ال يرى
المفسر ضرورة ليذا الترجيح إذا كان النص يحتمل كل ذلك  ،وربما بادر إلى رفض بعض
الوجوه المخالفة لمقرائن العقمية أو النقمية "

()3

.

نعـ  ،ىذه الطريقة في قراءة النص ليست جديدة  ،وىي قد تظير عند ىذا المفسر أو ذاؾ
عمى تفاوت في العمؽ أو في الكثرة والقمة  .والجديد أف القضية  ،بيف يدي الصدر  ،تحولت إلى
منيج في قراءة النص  ،منيج يشتغؿ عمى اآليات التي تحتمؿ ذلؾ  ،بمعنى أف المفسر  ،أي
مفسر  ،إذا كاف ذىنو مشغوالً بمعنى واحد لآلية  ،وىو بصدد االنتقاؿ إلى اآلية التي تمييا بمجرد
أف ينتيي مف تقديـ األدلة والمستندات عمى آيتو التي بيف يديو  ،فإف الصدر ال يفكر بيذه
الطريقة  ،إذ أنو يفكر مسبقا  ،وعمى صعيد واحد  ،بالمعاني المتعددة لآلية الواحدة  ،وبناء عميو
 ،فإف اآلية التي كاف يظف بأنيا قطعية الداللة قد تكوف احتمالية  ،إذا استحضر المفسر فمسفة
االحتماؿ وقدميا عمى فمسفة اليقيف في قراءة النص  ،وىذا ال يعني أف الصدر فاقد لميقيف وىو
بيف يدي القرآف الكريـ  ،بؿ إف ىذا اليقيف يقدـ نفسو بطريقة تسع الحياة ومتطمباتيا المتكثرة ،
وترى أف قراءة واحدة ال تكفي  ،ال سيما أف النص يحتمؿ أكثر مف ذلؾ عقبل ونقبل  .فضبل عف
( -)1ذفغٛش األيصم 6 :
(ُٚ -)2ظش  :انرثٛاٌ ف ٙذفغٛش انمشآٌ .
( -)3يُٓج األؽشٔحح ف ٙذفغٛش يُح انًُاٌ  :عثذ انغالو ص ٍٚانعاتذ ، ٍٚػًٍ كراب  :انغٛذ انشٓٛذ يحًذ انظذس
تحٕز ف ٙفكشِ ٔيُٓجّ ٔاَجاصِ انعهً.11/2 ، ٙ
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كوف القراءة الواحدة ستكوف ميتة  ،ألف الزماف سيتجاوزىا بحسب ابف عباس مرة أخرى  .ولعؿ
أفضؿ مصداؽ عمى ذلؾ  ،قراءة الصدر لقولو تعالى " ومن شر النفاثات في العقد "

()1

التي

فسرت بػ " النساء الساحرات الالتي يسحرن بالعقد عمى المسحور وينفثن في العقد  ،وخصت
النساء بالذكر ألن السحر كان فيين ومنين أكثر من الرجال "

()2

 ،فقد سيطر ىذا التفسير

عمى عقوؿ المفسريف قرونا متطاولة .
أما الصدر فقد تعامؿ مع اآلية بعقمية أخرى ،ىي عقمية االحتمالي الذي ال يسمـ بالقراءة
الواحدة  ،أو القراءتيف  ،واف توالت عمييا العصور  ،ومنحيا التكرار صكاً بالثبات والنبات إلى
يوـ يبعثوف  ،ألف اهلل سبحانو وتعالى  ،مف وجية نظر الصدر " استعمل معنى قابال لالنطباق
عمى حصص كثيرة ولم يذكر العقد ما ىي  ،وال النافث من ىو  ،وال أن العقد شر  ،بل قد
تكون خي ار  ،بل قد يكون النفث خي ار لكنو ال يخمو من شر"

()3

 .مف ىنا فقد عرض الصدر

أطروحات عدة  :األطروحة األولى  :العقد ىي ممكات السوء التي في اإلنساف  ،باعتبار أف
الممكة ىي الصفة الراسخة غير القابمة لبلنفكاؾ فتشبو العقدة  .األطروحة الثانية  :أف تكوف
العقد ممكات الخير في لئلنساف والنفث فييا ىو التسبب إلضعافيا وازالتيا  .األطروحة الثالثة :
العقد ىو السموؾ الصالح لئلنساف وىو االعتياد عمى طاعة اهلل سبحانو والنفث فيو ىو محاولة
إفساد ذلؾ وتبديمو  .األطروحة الرابعة  :العقد ىو السموؾ الطالح لئلنساف أو الحاؿ السيء لو
دنيويا وأخرويا  ،والنفث فيو ىو معاونتو ومحاولة زيادتو  .األطروحة الخامسة  :العقد ىو عقد
الصداقة والعيود بيف األشخاص أو المجتمعات والنفث فيو ىو التسبب في إزالتو  ،وقد ال يكوف
في زوالو مصمحة كما ىو الغالب " (.)4
أما اآليات قطعية الداللة فيي ستمثؿ الجزء الثابت والميـ مف رؤية قائمة عمى ثوابت
ومتغيرات  ،رؤية ال تفرط بثوابتيا ألنيا إف فعمت ذلؾ فقدت االثنيف  :الثابت والمتغير  .بتعبير
آخر  :فإف الصدر إذا كاف يدعونا إلى التفكر والتدبر في كتاب اهلل ومحاولة الكشؼ عف قراءات

( -)1انفهك .3 :
( -)2انًٛضاٌ .455/20 :
( -)3يُح انًُاٌ .13 :
( -)4يُح انًُاٌ .14 -13 :
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جديدة  ،وتقديميا كأطروحات محتممة  ،فإنو يحذر مف التمادي في ذلؾ المنيج مع اآليات التي
ال تحتمؿ ذلؾ  ،كقولو تعالى  " :أوفوا العقود "
أيدييما "

()2

وقولو  " :لمذكر مثل حظ األنثيين "

()1

()3

 ،وقولو  " :والسارق والسارقة فاقطعوا

 ،وقولو  " :وأحل اهلل البيع وحرم الربا "

( )4

 ..إلى آخره مف اآليات الكريمات التي يراد ليا أف تكوف متغيرة كميا حتى ال يمكف الحديث عف
حبلؿ محمد وحرامو المذيف ىما حبلؿ وحراـ ثابتاف إلى يوـ يبعثوف  .أما القراءة المعاصرة فتدعي
أف المعنى الحؽ لوجود النص  ،وأف القارئ ىو الذي يكشؼ عنو  ،وبالنتيجة فمف غير المعقوؿ
أف نتحدث عف نص قطعي  ،إذ ال وجود ليذه الثنائية الضدية  :القطع واالحتماؿ  ،والنصوص
كميا احتمالية  .وىذا ما سيختمؼ معو الصدر جممة وتفصيبل  ،فيو يرى أف ىذه اآليات ثابتة
الداللة ال تحتاج إلى تأويؿ  ،بؿ إف اإلماـ الميدي " وان جاء في الروايات أنو سيأتي بتفسير
جديد إال أن ىذا إنما يكون في اآليات التي ال تكون نصا في مدلوليا  ،وأما النص الصريح
فيكون تفسيره مسخاً لمعناه  ،ومن ثم فيكون من الطبيعي أن تنزل اآليات الصريحة إلى حيز
التطبيق بنفس المدلول الذي نفيمو اآلن من صراحتيا "

()5

 .أف القرآف فيو الثابت وفيو

المتغير  ،وسبب ذلؾ أف القرآف كتاب حياة جاء لعبلج الجوانب الثابتة والجوانب المتغيرة في حياة
اإلنساف التي تتوزع عمى ىذيف الجانبيف  ،فيو  ،أي اإلنساف  ،بحاجة إلى أف يأكؿ  ،مثبل "
واألكؿ مظير فسيولوجي ثابت " أما كيفيتو وأنواعو وأساليبو طبخو وترتيب المائدة وقواعد
المياقة  ..فكميا مواضعات اجتماعية تختمف من جماعة إلى أخرى "

()6

.

اإلنساف بحاجة إلى العمؿ  ،ىذه حاجة ثابتة  ،أما نوعية ذلؾ العمؿ فيو موضوع آخر
ينتمي إلى الجوانب المتغيرة التي تتعمؽ بميؿ اإلنساف لعمؿ ما  ،أو اضط ارره لذلؾ العمؿ .
اليواء  ،الماء  ،الطعاـ  ،النوـ  ،اليقظة  ..ىذه حاجات ثابتة  ،مف ىنا استطاع القرآف الكريـ أف
يجيب عمى أسئمة الحياة  ،بسبب مف ذلؾ الجانب الثابت الذي سيشكؿ حصانة لمجوانب المتغيرة
( -)1انًائذج .1 :
( -)2انًائذج .31 :
( -)3انُغاء .11 :
( -)4انثمشج .235 :
(ُٚ -)5ظش  :انٕٛو انًٕعٕد .533 :
(ُٚ -)6ظش َٓ :ج انثالغح ف ٙػٕء عهى انهغح االجرًاع.105 : ٙ
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 ،أو دائرة تحيط بيا وتصونيا مف الزيغ واالنحراؼ" وعممية استنباط العناصر المتحركة تتطمب
أوال فيما إسالميا واعيا لمعناصر الثابتة  .ثانيا  :استيعاباً شامالً لطبيعة المرحمة "

()1

 .بمعنى

أوضح  :فإف عمـ اإلنساف المسبؽ بحاجتو إلى اليواء  ،سوؼ يمنعو مف البقاء أكثر مف خمسة
دقائؽ تحت سطح الماء  ،واذا أراد أف يفعؿ ذلؾ فعميو أف يأخذ معو ما يضمف بقاءه  .وىكذا مف
خبلؿ ىذا المثاؿ البسيط يمكف أف نعمـ  ،فعمـ اإلنساف المسبؽ بحرمة الخمر  ،وىو ثابت
التحريـ  ،سيجنبو تشريع قانوف تشـ فيو رائحة الخمر  .وعممو المسبؽ بحرمة الزنا  ،وىو ثابت
التحريـ  ،سيجنبو تشريع قانوف يمنح فيو الضماف لزوجتو بأف تناـ مع آخر مف دوف أف ترجـ
بحجارة مف سجيؿ  .وعممو المسبؽ بضرورة الزواج بيف الجنسيف  ،وكونو حاجة ثابتة ال يمكف
االستغناء عنيا ألف الحياة تتوقؼ عمييا  ،سيجنبو تشريع قانوف لمزواج المثمي سيؤدي إلى فناءه
بأسرع وقت ممكف ال محالة  ..وعممو المسبؽ بضرورة الديف لمحياة سيجنبو القوؿ  :بأف الديف
أفيوف الشعوب  ،أو ىو مجرد عبلقة شخصية بيف اثنيف .
ىذه الحوائج الثابتة التي ال يجيد اإلجابة عمييا سوى اإلسبلـ  ،بدليؿ أف الفمسفات األخرى
ليبرالية وعممانية ووجودية وماركسية وديمقراطية خالفتيا  ،بؿ رأت ضرورة التشريع لما يتناقض
معيا  ،ىذه الحوائج ىي التي دعت محمد الصدر ألف يقدـ اإلسبلـ أطروحة لقيادة الحياة  ،معب اًر
عنيا بػ " األطروحة العادلة الكاممة "

()2

 .ومعنى األطروحة ىنا  ،بالتأكيد يختمؼ عف المعنى

الذي تقدـ في كونيا احتماالً مدعوماً بقرينة  ،ألف اإلسبلـ لـ يعد احتماالً ،عمى األقؿ  ،عند
أولئؾ الذيف يحفظونو في القموب  ،ويظيرونو عمى الجوارح .وبتعبير محمد باقر الصدر " ليست
الشريعة اإلسالمية خيا ار من خيارين  ،بل ال خيار سواىا  ،ألنيا حكم اهلل تعالى وقضاؤه في
األرض وشريعتو التي ال بديل عنيا "

()3

.

دائرة الصدر التأويلية

(ُٚ -)1ظش  :طٕسج عٍ الرظاد انًجرًع اإلعالي.44-43 : ٙ
(ُٚ -)2ظش  :ذاسٚخ يا تعذ انظٕٓس .410 :
( -)3طٕسج عٍ الرظاد انًجرًع اإلعالي.21 : ٙ
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إلى ىنا يبدو أف دائرة الصدر التأويمية وآلياتو في فيـ النص قد اكتممت  -أو ىذا ما
يبدو لمباحث أو خيؿ إليو  -وىي آليات قد ال تختمؼ عف آليات اآلخريف ممف سبقوا الصدر  ،أو
عاصروه  ،والفرؽ أف الصدر رأى ضرورة تدويف تجربتو  ،أما اآلخروف فتركوا ذلؾ إلى القارئ ،
وىو يجوؿ في ممارساتيـ التأويمية  .باإلضافة إلى ذلؾ  ،فاف دائرة الصدر التأويمية – كما أسمفنا
– أكثر انفتاحا واتساعا  ،وىو الفرؽ األىـ  .نعـ  ،قد تكوف لغة الصدر تقميدية  ،وىو يقدـ آلياتو
وطريقتو في فيـ النص  ،ولكف ىذا ال ييـ  ،طالما أف المغة ليست غاية عند الصدر  ،وىو ال
يريد أف يكتب لنا رواية أو قصيدة مف بنيات خيالو حتى تكوف المغة ىمو األوؿ  ،بؿ الغاية نشر
ثقافة االحتماؿ وىيمنتيا  ،والييمنة ىنا ال تعني تيميش  ،أو التقميؿ مف شأف ثقافة اليقيف  -ألف
ثقافة مف دوف يقيف  ،ثقافة متزلزلة وغير مستقرة ومتقمبة المزاج  ،وال تستطيع أف تمتمؾ رؤية ،
وكؿ ما تستطيعو اجترار الكممات ولوكيا  ،كما تفعؿ البيائـ  ،بمناسبة ومف دوف مناسبة  -بقدر
ما يعني أف لكؿ ثقافة ساحتيا التي أرادتيا ليا الشريعة  ،طالما أف الشريعة ثوابت ومتغيرات .
ولكف لماذا استخدـ الصدر أسموب االحتماالت أو األطروحات في اغمب كتبو  ،إف لـ نقؿ
كميا ؟ ىؿ يعني ذلؾ أف ىناؾ آخر يجب أف نراه ونستمع إليو ؟ ىؿ يعني ذلؾ أننا لكي نصؿ
إلى رأي  ،ال بد أف نستمع إلى بقية اآلراء ؟ واف ىذا الرأي المختار  ،البد أف يسبؽ بحوار
ومشاركة  ،الحوار الذي ال يعني ىيمنة ثقافية مف جية  ،وخضوع وامتثاؿ مف جية أخرى  ،ألنو
يفترض مسبقا أف يكوف أطراؼ الحوار متساويف في الحقوؽ والواجبات  ،ليذا فعندما تطرح آراءؾ
ال تمصؽ بيا صفة اإلطبلؽ وعقيدة اليقيف ماداـ اآلخر موجودا  .نعـ يمكف أف نفترض عدـ
وجود ىذا اآلخر ،وبالنتيجة  ،فبل مسوغ ألف تحتمؿ ماداـ الوجود الخالص لؾ أنت  ،لؾ أنت
وحدؾ
وبعد  ،فقد يقوؿ قائؿ  :إف ىناؾ خمطاً بيف التأويؿ واالحتماؿ  .والحقيقة أف ال خمط ىناؾ
 ،الف االحتماؿ ىو تأويؿ ال يدعي لنفسو اإلطبلؽ  ،بؿ يجعؿ بينو وبيف ادعاء الحقيقة مسافة
أو فراغا ستممؤه االحتماالت  /التأويبلت األخرى  .واذا كاف التأويؿ  ،بالمعنى المغوي لمكممة ،
الشيء يؤو ُل أوالً ومآالً َ :ر َج َع " ( ، )1إي إرجاع الشيء إلى أصمو ،
آل
مف" األو ُل  :الرجوع َ ،
ُ

( -)1نغاٌ انعشب  :يادج ( أْٔ ل ) .
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ألنو " مفيوم يدور في فمك المعنى والمحافظة عمى األصل "

()1

 ،فاف االحتماؿ عندما ينصير

في بنيات التأويؿ  ،يصبح الحديث عف األصؿ حديثا تعددياً  ،والتعريؼ المغوي لمتأويؿ سيكوف :
إرجاع الشيء إلى أصولو  .إذف فبدال مف الحديث عف أصؿ واحد سيكوف الحديث عف أصوؿ :
وال نريد أف نناقش القضية فمسفيا – بالمعنى القديـ لمفمسفة  -الف القراءة الفمسفية المتعسفة
والمغرضة ستتوصؿ إلى أف الباحث ال يؤمف باألصؿ الواحد  ،وبالنتيجة فيو يقوؿ بتعدد اآللية
!! وىذا ما لـ يقمو الباحث  ،وحديثو منصب عمى آلية التفكير  ،التي ستختمؼ مف مفكر إلى
آخر  ،وىذا ال يعني أف ىذه اآلليات ستتعدد بتعدد المفكريف  ،بؿ فييا ما ىو مشترؾ  ،وفييا
أيضا ما ىو خاص بيذا المفكر أو ذاؾ .
إف الذيف يحاولوف أف يسجنوا الفكر بسياج دوغمائي خاطئوف  ،وكذلؾ الذيف فتحوا السجف
وىدموا األسيجة  .المفكر األصيؿ والحقيقي ىو الذي ينظر إلى األمور نظرة عممية عقبلنية  ،وال
يعني الباحث بذلؾ النظرة الجامدة التي تحوؿ األشياء إلى سمع  ،أو تطمب مف األفكار الدخوؿ
إلى المختبر " فنحن لم نعد ننظر إلى النتائج العممية بوصفيا يقينا ثابتا  ،ولكننا ننظر باألحرى
إلى طابعيا االحتمالي  ،ىذا في عموم الطبيعة نفسيا  ،فكيف بعموم اإلنسان  ،فالعالم ليس
ىو الذي يصل إلى إقرار حقائق نيائية  ،بل ىو الذي يسعى دوما إلى فحص فرضياتو
وامتحان منيجو"

()2

.

االحتماؿ عند الصدر ىو تأويؿ ال يدعي الحقيقة  ،ولكنو ال يبتعد عنيا  .االحتماؿ عند
الصدر ال يدعي امتبلؾ الحقيقة  ،ولكنو يجيد في البحث عنيا  .االحتماؿ عنده تأويؿ  ،ألنو
يبحث عف المعنى  .والتأويؿ عنده احتماؿ  ،ألنو ال يدعي امتبلؾ المعنى  .قد يكوف ىذا
االدعاء ليس في صالحو  ،وخاصة عند أولئؾ الذيف يروف أنفسيـ قد تجاوزوا البحث إلى
االمتبلؾ  ،ولكف الصدر سيكوف مقتنعا بما توصؿ إليو  ،وخاصة أف الغطاء لـ ينكشؼ ألحد ،
يدعوف أف الغطاء قد كشؼ ليـ .
ولكف ماذا نفعؿ ألولئؾ الذيف ّ

( -)1انرأٔٚم انُحٕ٘ ف ٙانحذٚس انششٚف  ،أؽشٔحح دكرٕساِ .1 :
(َ -)2مذ انُض .11 :
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ىذا المقاء بيف ىذيف المصطمحيف ىو الذي أباح لمباحث قراءة االحتماؿ ىنا قراءة تأويمية "
فما يجعل نصا ما قابال لمتأويل ىو تمتعو أوال بالخصائص واإلمكانيات التي تكون قادرة عمى
إلغائو  ..والمقصود بعممية اإللغاء الذاتي ىو قدرة النص أو الشيء نفسو عمى المشاركة
بصيرورة الفيم الشامل  ،بتمتعو بالشروط الكينونية التي تؤىمو ليدخل في حوار السؤال  ..ولن
يتحقق مثل ىذا االنقالب النوعي إال إذا كان " الشيء " حاويا في أصولو عمى ما يتجاوز
محدوديتو  ..أي أن يكون مساىما حقا في إمكانية التأويل  ،في إطالق الفيم  ..إن الفيم ال
()1

يعني طمب اليقين  ..بل ىو الذي يضع كل يقين موضع سؤال"

.

لقد عوؿ الصدر عمى القارئ المثقؼ كثي ار  ،واف لـ يعطو المنزلة التي أعطاىا لو الفكر
الغربي عندما غيب الطرؼ الميـ في العممية اإلبداعية  ،المؤلؼ  .فإذا كانت نظرية القراءة –
بالمعنى القديـ ليا  -ترتكز عمى جدؿ العبلقة بيف ( المؤلؼ والنص والقارئ )  ،فإنيا تقوؿ
بمركزية المؤلؼ بوصفو خالقا لمنص  ،ىذا النص سيخمؽ مرة أخرى عمى يد القارئ دوف مساس
بمركزية المؤلؼ  ،بؿ إف القارئ سيعمؿ عمى تكريس تمؾ المركزية عندما تتحوؿ إلى موضوع
بيف يديو  .ويبقى نصو  ،أي القارئ  ،ىامشا حوؿ المركز  .ىذه ىي الرؤية التقميدية لمقراءة ،
والتي انقمبت أخي ار  ،فاستحاؿ اليامش مرك اًز  ،ىذه االستحالة لف تكوف عادية ألنيا ليست مجرد
استبداؿ قارئ بمؤلؼ  ،بؿ ىي ستضرب اليرمنيوطيقا في الصميـ  ،ألنو ال يمكف الحديث بعدئذ
عف قصد ،سواء أكاف قصدا لممؤلؼ أـ لمنص  .وىذا يعني أف الكاتب ال يفكر إال في كيفية
الكتابة  ،واف ما ينتجو ليس سوى عبلمات فارغة عمى القارئ ميمة ممئيا  .وبناء عميو فأف
نظرية األدب قد أصبحت متمركزة في القارئ ال بوصفو تابعا لقصديات  ،وانما باعتباره خالقا
لمنص .
إف تمؾ المنزلة التي أعطاىا الفكر الغربي لمقارئ نستطيع أف نكتشؼ مسوغاتيا – التي
سودنا بيا الصفحات السابقة  ،والتي نظرت إلى الجانب السمبي فييا  -في أجواء مجتمع متعمـ
متحضر مفكر ومحترـ  ،يستطيع فيو حتى الفرد العادي البسيط أف يعبر عف رأيو  ،وسيكوف رأيا
ساذجا  ،ألنو الميـ في مجتمع كيذا  ،ىو أف يكوف لؾ رأي  ،بغض
محترما ومقد ار واف كاف
ً
النظر عف ثنائية الصواب والخطأ  .أما في مجتمع ال يجيد القراءة والكتابة  ،مجتمع أمي إلى

( -)1إعرشاذٛجٛح انرغًٛح فَ ٙظاو األَظًح انًعشفٛح 224 :
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القاع  ،وجاىؿ إلى الحضيض  ،ال يؤمف بعقيدة أو مبدأ  ،سوى عقيدة العشيرة  ،أو ما سمي
بمبدأ الصراع مف اجؿ البقاء.
طاروا إليو زرافات ووحـدانا

قوم إذا الشر أبدى ناجذيو ليم

()1

ففي مثؿ ىذا المجتمع ال نستطيع أف نتحدث عف حضارة  ،والباحث ال يتحدث عف األمية
الحضارية  ،بؿ يتحدث عف الحد األدنى مما يسمونو حضارة  ،اعني تعمـ القراءة والكتابة  ..في
مثؿ ىذه األجواء ال يصح الرىاف إال عمى القارئ الحصيؼ الواعي والمثقؼ االستفزازي ،
والمتمرس الذي عرؾ األفكار وامتص رحيقيا  .واذا كاف سقراط يراىف عمى جيؿ اآلخر  ،لتمرير
ما يريد  ،الف الجاىؿ محاور سمبي  ،يحاور بيز الرأس  .مع تقديرنا وج ّؿ احترامنا لصاحب
مقولة " اعرؼ نفسؾ "  ،فإف الصدر يراىف عمى المحاور المثقؼ  ،ليذا فيو يطالبو باالرتقاء
إلى مستوى النص  ،وىكذا سيكوف الحوار الذي يريده الصدر  ،حوا ار بيف فقيو ومثقؼ  ،ليكتشؼ
كؿ منيما اآلخر  .وتبقى لغة األطروحة ىي السبيؿ الحتواء المواقؼ المتسرعة  ،وخاصة أف
المشروع الصدري امتاز بسرعتو الفائقة  ،فقد أراد أف يختصر الزمف  ،ألنو يعمـ أف الزمف ال يعبأ
بأحد  .و " من كانت مطيتو الميل والنيار ُ ،يسار بو وان كان واقفا "

عميو السبلـ .

( -)1انظُاعر : ٍٛانكراتح ٔانشعش .215 :
(َٓ -)2ج انثالغح  ،ص .335
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الخاتمة
ىل ثمة خاتمة لبحث عممي أو غير عممي ؟
بالتأكيد البد من خاتمة  ،تُمَ َّخص فييا المطالب وتُ ْذ َكر فييا النتائج  ،ذلك ألن لكل بحث
غاية ينتيي إلييا  ،ونتيجة يتوقف عندىا  ،أما أن يبقى البحث مفتوحا ومن دون نيايات  ،فيذا
قد يتوقف عمى طبيعة ذلك البحث  .والتأويل بوصفو قراءة تتجاوز الخواتيم  ،وتدعي الحديث عن
البواطن  ،واألسرار  ،والرموز  ،واإلشارات  ،والعبلمات  ،والمعنى البعيد  ،والمسكوت عنو ،
والبلمصرح بو  ..التأويل بوصفو كل ذلك ال يقول بالنيايات  ،ألن النيايات إن لم تكن مفتوحة ،
من وجية نظره  ،فيي عمى األقل متشعبة ومتعددة  ..لذا فإن بحثاً في التأويل ال يستطيع أن
يدعي أنو وصل إلى النيايات أو الخواتيم  ،ولكن جرى العرف في البحوث األكاديمية عمى أن
ّ
يبدأ البحث بمقدمة وينتيي بخاتمة  ،وان كان االثنان – المقدمة والخاتمة – ىما في الحقيقة
خاتمة  ،ألنيما يكتبان بعد أن ينتيي البحث من تفاصيمو ومفرداتو  ،والفرق أن المقدمة تأخذ
طابعاً تمخيصياً لؤلبواب والفصول والمباحث  ،طابعاً قد ال يغني القارئ وال يعطيو تصو اًر واضحاً
 ،أما الخاتمة فتحاول أن تبسط الحديث وتتوسع فيو قميبل وتضيف لو النتائج التي تفرقت بين
سطور البحث  ،تمممميا وتجمع شتاتيا  .لذا فإن الخاتمة ىنا ستحاول أن تمخص مطالب البحث
بشيء من التوسع وتوجز النتائج بنقاط :

ٔسد ػٍ سعٕل هللا (ص ٔآنّ ) قٕنّ  " :يا أنزل هللا آيت إال ونها ظهس وبطن  ،ونكم حسف
حد  ،ونكم حد يطهع "  .فٓم ٚشٛش (ص ٔآنّ ) بانذذ ٔانًطهغ ئنٗ ئيكاَاث انُض ٔدذٔدِ ٔ ،ئرا
كاٌ ْٕ كزنك  ،فٓم َغخطٛغ أٌ َقشس أٌ ْزا انذذٚث أعظ نخؼذد قشائ ٙنهُظٕص كاٌ يفقٕدا فٙ
ظم يجخًغ يخكهظ ٚؼبذ انذجاسة ٔٚقذو نٓا فشٔع انطاػت ٔ ،بانُخٛجت فاٌ ػقٕل األفشاد عخكٌٕ
يخذجشة كًؼبٕدْا ال حإيٍ بايكاَٛت انشأ٘ اٜخش أٔ اَفخاح انُض ػهٗ قشاءاث أخشٖ  ْٙ ،ػهٗ
انؼذ حًايا يًا اػخادِ رنك انًجخًغ انًخذجش .
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فارا أػفُا ئنٗ رنك انذذٚث دذٚثا آخش ٚزْب ئنٗ أٌ نكم آيت ظهس وبطن إنى سبعت أبطن ،
ٚظبخ انذذٚث ػٍ ئيكاَاث انُض يششٔػا ٔيغٕغا  ،بم ْٕ ٔاقؼ ٙئنٗ دسجت كبٛشة  ،ئرا أخزَا
اخخالف انقُشّاء ف ٙفٓى انُض بُظش االػخباس  ْٕٔ ،اخخالف قذ ٚظم أدٛاَا ئنٗ يذٚاث قذ ٚظؼب
دظشْا ٔ .نؼم انذذٚث انٕاسد ػٍ أب ٙػبذ هللا انذغٚ ٍٛشٛش ئنٗ ْزا انًؼُٗ  ،قال (ع) " :
كتاب هللا عهى أزبعت أشياء  :عهى انعبازة واإلشازة وانهطائف وانحقائق  .فأيا انعبازة فههعىاو ،
وأيا اإلشازة فههخىاص  ،وأيا انهطائف فهألونياء  ،وأيا انحقائق فهألنبياء " ٔ .بُاء ػه ، ّٛئرا
كاٌ انُض ؽبقاث فاٌ انبشش ؽبقاث أٚؼا ٔ ،نكٍ نٛظ بانًؼُٗ انًاسكغٚٔ ، ٙبذٔ أٌ نكم ؽبقت
يؼُاْا انز٘ حبذث ػُّ ٔحخطهغ ئن ، ّٛيٍ دٌٔ أٌ حخٕقف ػُذِ  ،ألٌ انذائشة انخأٔٚهٛت حخغغ نخؼذد
قشائ ٙيخأث يٍ اخخالف أفشاد انطبقت َٔظٕطٓا .
أيا انخأٔٚم فال ٚشخغم ػهٗ انؼباسة  ،ألَٓا انًؼُٗ انظاْش انز٘ ال ٚذخاج حأٔٚالً  ،بم ْٕ
ٚشخغم ػهٗ رنك انباؽٍ انؼًٛق ر٘ انغبؼت أبطٍ دٛث اإلشاساث ٔانشيٕص ٔانكُاٚاث ٔانخٕسٚاث
ٔانًجاصاث ٔانًؼاَ ٙانبؼٛذة انشاسدة ٔانُادسة  ،نزا كاٌ انخأٔٚم يًاسعت ػظٛت ػهٗ انخذذٚذ ألَّ
ٚبذث ف ٙانخذج ال يا ظٓش ػهٗ انغطخ ٚ ،بذث ػًا اخخبأ ب ٍٛانغطٕس ال يا ؽفخ يُٓا ٔ ،يا
اخخبأ قذ ٚظٓش بأشكال يخؼذدة ٔيخخهفت  ،حبؼا نقابهٛاث انُض ػهٗ انخًظٓش ٔقذسحّ ػهٗ انبٕح ،
فؼال ػٍ قابهٛاث انًإٔل ٔكفاٚاحّ ٔيشجؼٛاحّ انخ ٙعخهؼب انذٔس انكبٛش ف ٙرنك انخشكم .
إن التأويل في حقيقتو رؤية لمحياة تبحث عما ىو عميق وجوىري وغير مرئي  ،ولكن ليس
لكل إنسان أن يدرك ذلك المعنى  ،ألن الناس  ،بتعبير رسول اهلل ( ص وآلو )  ،نيام إذا ماتوا
انتبيوا  ،ولكن ليس كميم  ،إذ ال بد من قائم هلل بحجة إما ظاى ار مشيو ار أو خائفا مغمو ار لئال
تبطل حجج اهلل وبيناتو  ،وكم ذا ؟ وأين أولئك ؟ أولئك واهلل األقمون عددا  ،بتعبير أمير
المؤمنين ( ع)  ،ما يعني أن ثمة أقمية منتبية  ،والسواد األعظم نيام  ،وعمى األقمية أن تتأول
أحبلم ىؤالء النيام وتعمل جاىدة إليقاظيم  ،أما األكثرية فتتأول أحبلم بعضيا  ،وبالنتيجة فإن
التأويل ىو قراءة في أحبلم الناس ورؤاىم  ،بما في ذلك المبدعين منيم  ،الذين سيكونون أكثر
استغراقا في النوم من الناس العاديين  ،العتبارات تتعمق باإلبداع  ،أو ىكذا ىم يظنون  ،بناء
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عميو يصبح النص رؤيا أكثر منو رؤية  ،واذا كان ىو كذلك  ،أدركنا قيمة تمك الرؤيا القادرة
عمى تشخيص الرمزي وتجسيد المجرد  ،والذي ىو تعبير عن واقع يعيشو اإلنسان  ،وىو في
بناء عمى ىذا المعنى  ،لن
ىذا الواقع غافل أو قل  :نائم عن حقيقة ما يراد بو ومنو  ،والموت ً ،

يكون نياية ىذا الكائن النائم  ،بل ىو انفتاح عمى حقيقة وجوده  ،واجابة عن أسئمتو التي لم يجد
ليا جوابا  ،فتأوليا بطريقتو التي ستجد مآليا في ذلك العالم  ،حيث يجد اإلنسان نفسو " في
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران "  ،فينتبو لما نام عنو  ،ويتمنى حينئذ العودة
 ،ولكن ىييات  ،فقد ممئت الصحف وجفت األقالم .
تحدث البحث عن نظرية التأويل بثوبيا الفضفاض  ،وأسئمتيا التي تتوجو لممؤلف والنص
والقارئ  ،من دون أن تحصر نفسيا في النص المكتوب  ،ألن كتاب الوجود أكبر من أن يحده
كتاب  ،وأوسع من أي تصور يمكن أن يحممو إنسان ما  .وألن النظرية ال يمكن أن تنفصل
بحال عن الممارسة  ،فبلبد أن تكون تمك النظرية بسعة الممارسة والعمق الذي تحتويو  ،وىنا
نحن بحاجة إلى قراءة مختمف التجارب التأويمية  ،وتمظيراتيا كما تجمت في أعمال المؤولين
الكبار  :شبلير ماخر  ،ديمتاي  ،ىوسرل  ،ىيدجر  ،غادامير  ،ىيرش  ..ال لمبحث عما ىو
مشترك فييا  ،ألنو تحصيل حاصل  ،بل لوضع اليد عمى ما ىو مختمف  ،أي الطريقة التي
يتأول بيا اإلنسان الحياة والنصوص .
وىي طريقة تكاد تنحصر في النص االحتمالي  ،أما النص القطعي  ،فبل مجال ألن
نختمف في عدم قدرتو عمى اقتراح قراءة ثانية  ،ال لقصور فيو  ،بل ألن طبيعتو تفرض بأن
يكون قطعياً كالنص العممي أو التعميمي  ،أو كما يتجمى ذلك في أحاديثنا اليومية  .وعمينا قبل
ذلك أن نتفق عن ماىية النص االحتمالي  ،ألن النظرية المعاصرة ال تفرق بين قطع واحتمال ،

بل ترى أن النصوص كميا احتمالية الداللة  .واذا كان الحال كذلك  ،فبلبد من الحديث عن
حممو
تأويل أفقي وتأويل عمودي  ،واذا كان ىذا التقسيم ليس جديداً  ،فإن
َ
الباحث ّ
يدعي أنو ّ
معنى جديد  ،أخذه من طبيعة النص اإلبداعي  ،فثمة نصوص أفقية  ،بمعنى أن المعاني

المتعددة ليا لم يتقدم أحدىا عمى اآلخر  ،ألنيا في عرض واحد  ،كقول أمير المؤمنين (ع) " :
الناس أعداء ما جيموا "  ..وثمة نصوص عمودية  ،بمعنى أن النص طبقات  :طبقة أولى
تمثل الظاىر وطبقة ثانية تمثل الباطن  ،وقد تتوسطيما طبقات أخرى  ،خاصة إذا كان النص
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دينياً  ،وصوال إلى الطبقات السبعة  ،أو السبعين  ،تبعا لعمق النص وقدرتو عمى إنتاج معان
جديدة  ،وىذه المعاني ليست في عرض واحد  ،بل إن القضية تحتاج إلى اركيولوجيا حفرية
وتنقيب يشبو  ،إلى حد ما  ،ما يقوم بو عمال المناجم واآلثار  ،كقصيدة السياب " أغنية في
شير أب "  .وقد عمل الباحث عمى تركيز عنوان بحثو في ىذين المثالين كاشفا عن إمكانات
النص وحدوده  ،منطمقا من أن النص إمكان تأويمي  ،وأن القارئ إمكانية تأويمية  .لكي يتم
التبلقي بين االثنين بشرط أن يكونا عميقين  ،فالنص يبحث عن قارئ  ،وليس أي قارئ  .وكذلك
ىو القارئ يبحث نص  ،وليس كل نص .
من ىنا كان الحديث عن اإلمكانات  ،وقد وجد الباحث أن ىذا المفيوم  ،اإلمكانات  ،لم
ؤص ْل لو  ،فعمل عمى تأصيمو ومتابعتو لغةً واصطبلحاً  ،وقد وجد أن الباحثين يخمطون بينو
ُي َ
وبين مصطمح إمكانية  ،أو يستخدمون األول بمعنى الثاني وبالعكس  .أما أصول ىذا المفيوم

فيي أصول فمسفية  ،فقد كانت الفمسفة أسبق من نظرية التأويل في استغبللو وتوظيفو  ،ولكي
يكون لدى الباحث تصور واضح عن ىذا المفيوم  ،فقد بدأ من الفمسفة التي تتحدث عن واجب
الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود  ،وأضاف ليا سياقات ال ُكتّاب التي يرد فييا ىذا المفيوم ،
ليقترب من المفيوم من خبلل السياقات التي يرد فييا  .واذا كان واجب الوجود ىو اهلل  ،فإن ما
عداه ممكن الوجود أو ممتنع  ،وألن التأويل إمكان وليس امتناع  ،بدليل حضوره النصوصي
والتاريخي واالجتماعي والنفسي واإلبداعي والفمسفي  ،كان البد من الرجوع إلى البداية  ،وىي ما
معنى أن يكون النص إمكاناً تأويميا  ،واذا كان ىو كذلك  ،فيل ثمة حدود ليذا اإلمكان  ،أم أن
القضية ال حدود ليا وال ضفاف  ،كما تذىب إلى ذلك التفكيكية والنزعات اليرمسية  .بتعبير
أوضح فإن ىناك قراءات ترى أن النص ىو إمكان تأويمي ال حدود لو  ،وتكتفي بذلك اإلمكان
من دون أن تفكر في ماىية ذلك اإلمكان أو حدوده  .والحديث عن الماىية أو اليوية  ،ىو
حديث عن الحدود  ،ألن ىوية من دون حدود ىوية ضائعة ال شكل ليا وال أبعاد يمكن أن
صر بين جدرانيا التي يفترض أال تكون سميكة جدا  ،ألن ذلك سيؤدي إلى خمق كاونتونات
تُ ْح َ

مغمقة وشبو معزولة  ،ما يعني أن إمكانية الحوار ستكون معدومة .

من ىنا كانت ضرورة الحديث عن الحدود  ،وىكذا ترى أن الفصول والمباحث تأخذ برقاب
بعضيا  ،والموضوع واحد  ،أما ىذه األجزاء التي تبدو ظاىرة لمعيان  ،فيي أجزاء بأقدام كاذبة ال
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تستطيع أن تسد النقص الحاصل فييا  ،فالحديث عن التأويل ال بد أن يتضمن حديثا عن
إمكانات التأويل  ،والحديث عن إمكانات التأويل ال بد أن يتضمن حديثا عن حدود التأويل ،
والعكس ال بد أن يكون صحيحا  .وكل ذلك – التأويل واإلمكانات والحدود – يجتمع تحت خيمة
النظرية  ،نظرية التأويل التي طالما تحدثت عن حدود وامكانات ودائرة لمتأويل أو حمقة يجب إال
َّح َرة  ،وىذا ما حدث فعبل
يتخطاىا المؤولون  ،لئبل يستحيل التأويل إلى لعبة ال يجيدىا سوى الس َ
في النسخة المعاصرة لمنظرية  ،فيي نسخة تستبعد النص  ،أو قل  :حدود النص  ،لتكتب نصيا

ىي بمعزل عن كل شيء ! ومع ذلك  ،فيي ال بد أن تتحدث  -عمى األقل  -عن تأويل
َّ
فانقض
وامكانات  .وىذا ىو التحديد بعينو  ،كل ما ىناك أنو حاول جاىدا أن يستبعد الحدود ،
عمى نفسو يحددىا ويرسم اإلطار ليا  ..وان كان اإلكثار من الحديث عن حدود التأويل  ،من
وجية نظر الباحث  ،نتيجة طبيعية النفراط التأويل وانشطاره وتشظِّيو  ،واال فإن القضية ال
تحتاج إلى تسويد الصفحات في الحالة الطبيعية ليا  ،ألنو إذا كان إمكان فبل بد من حد  ،واذا
كان حد فبل بد من إمكان  ،والكل بعدئذ في عالم اإلمكان الذي لو أراد اهلل لو أن ال يكون  ،لما
كان .
حاول الباب الثاني أن يعيد األمور إلى نصابيا عندما اختار أنموذجا لمتعدد التأويمي  ،ىو
كتاب منة المنان لمحمد الصدر  ،الذي يقول باإلمكانات والحدود من دون أن يفرط بأحدىما أو
ُي َغمَِّبو عمى حساب اآلخر  ،ألن تغميب اإلمكانات وتغييب الحدود يعني أن تكون تفكيكيا ىرمسيا

سوفسطائيا  ،واذا كانت اليرمسية في نسختيا القديمة تقول بانفتاح النص وال نيائيتو  ،فإنيا ال
تستبعد المعنى  ،بل تجيد في البحث عنو من دون أن تتوقف عنده  ،فإن اليرمسية في النسخة
المعاصرة ليا  ،كما تجمت في التفكيكية وما بعدىا من نزعات متطرفة  ،ترى أن ال معنى لمنص
ألن الدال يقول الشيء وال يقولو في آن  .أما تغميب الحدود وتغييب اإلمكانات فيعني أن تكون

ظاىريا سطحيا  ،ال ترى في النص َّأيةَ إمكانية أخرى إال ىذا الظاىر الذي سيكون حجة ،
بحسب ما يدعون  ،وان كانت القرائن الحالية والمقالية والسياقية تأبى ذلك  ،وبناء عميو  ،سيكون
ذلك األ عمى  ،الذي تحدثنا عنو في مقدمة البحث  ،أعمى بحق وحقيقة  ،ال سيما أن اآلية
الكريمة تقول  " :فمن كان في ىذه أعمى فيو في اآلخرة أعمى وأضل سبيال " .
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وبعيدا عن حديث العميان ىذا  ،فقد شرع البحث ببيان الرؤية اإلسبلمية لمنص  :حدودىا
 ،إمكاناتيا والدائرة التي تحيط بيا  ،ومدى اقتراب الصدر منيا أو ابتعاده عنيا من خبلل نماذج
تطبيقية  ،وىو ابتعاد  ،إذا صح  ،افتراضي يراىن عمى التطبيقات التأويمية التي يمارسيا المفكر
ىنا وىناك  ،والتي قد تبعده أحيانا عن الدائرة من دون أن تخرجو منيا  ،ألن أخذ التطبيقات
األخرى المنتمية إلى الدائرة بنظر االعتبار يكاد يمغي ىذا الذي أبعده  ،إذا اتفقنا أن المرء ليس
معصوما  ،ولعل ىذا ىو الذي يجعل الفكر متحركا وقاببل لبلختبلف  ،ولكننا نتحدث عن اإلطار
النظري العام الذي يسيطر عمى أطروحات الصدر ومتبنياتو  ،وىي أطروحات إسبلمية إلى
أطار الزمان والمكان المحددين إلى آفاق ال تُ َح ّد
العظم  ،تقول بعالمية القرآن وكونيتو  ،وتجاوزه َ

 ،ذلك أن القرآن  ،من وجية نظر الصدر  ،وتبعا لمقرآن نفسو ولمرسول وألىل بيت النبوة " ،

يجري كما يجري الميل والنيار وكما يجري الشمس والقمر ويجري عمى آخرنا كما يجري عمى
أولنا " .
يٍ ُْا  ،فاٌ انظذس ٔئٌ كاٌ ٚقٕل بانخؼذد انذالن ٙانًفخٕح نهُض انقشآَ ، ٙئال أَّ ٚؼغ
نزنك دذٔداً ٔآنٛاث  ،يغ اَذٛاص ٔاػخ إليكاَاث انُض ْٕٔ بزنك ٚؼٛذ قشاءة دائشة انخأٔٚم
اإلعاليٛت  ،حهك انذائشة انخ ٙحقٕل بانذذ ٔانًطهغ يٍ دٌٔ أٌ حخطشف  ،فخذػ ٙأٌ انقشاءة فؼاء
يفخٕح كًا انُض ٔ ،فْ ٙزا انفؼاء عخكٌٕ كم انقشاءاث يبادت ٔطذٛذت ٔ ،ال ٕٚجذ يقٛاط
نخذذٚذ انذقٛق ٙيٍ انضائف  .بم ػهٗ انؼكظ ال بذ يٍ يقٛاط ٔيشجغ ٔقإٌَ َٔ ،جذ رنك فٙ
دذٚث انشعٕل (ص ٔآنّ) انز٘ أػطاَا يقٛاعا نخذذٚذ انذقٛق ٙيٍ انضائف بقٕنّ  " :ستكثس عهي
انكرابت  ،فإذا عسض نكى حديث  ،فاعسضىه عهى كتاب هللا وحجت عقىنكى " ُْٔ ،ا ٚهخق ٙانُض
بانؼقم ف ٙانشؤٚت اإلعاليٛت يٍ دٌٔ حغهٛب ألدذًْا ٔ ،ئٌ كاَج األٔنٕٚت نهُض .
وألن الرؤية المعاصرة  ،كما تجمت في أطروحات الحداثة وما بعدىا  ،تغمب العقل عمى
النص وتعده متقدماً عميو  ،فقد رأى البحث ضرورة التعرف عمى موقف الصدر من اليرمنيوطيقا
المعاصرة  ،وىو موقف ال نجده في طيات كتاب منة المنان  ،ولكن الباحث عمل عمى استنباطو
 ،ألن الصدر لم يشر  ،ولو إشارة عابرة لمناىج التأويل في طبعتيا الغربية أو العربية المعاصرة
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التي تكاد تكون نسخة طبق األصل من الطبعة الغربية  ،وقد حاول البحث أن يستكشف أسباب
ذلك  ،وقد توصل إلى أن نظرية التأويل تحمل موقفا من النص ورؤية وآليات  .أما الرؤية فيي
نتاج لمفمسفة الغربية التي تعطي لمعقل الدور األكبر في فيم النص بعيدا عن الوصاية التي يمكن
أن يمارسيا النص الديني  ،ب العكس من الرؤية الدينية  ،التي تبدأ من النص وال تستبعد العقل ،
ألن لمعقل في الرؤية الدينية دو ار كبي ار يكاد يوازي النص بشرط أن يحقق التوافق معو  ،أي أن
األولوية ىنا لمنص  ،أما األولوية ىناك فممعقل وىي أولوية ال تقدم العقل فحسب  ،بل ىي تعمل
عمى إلغاء النص  ،وقد فعمت ذلك انطبلقا من الشعار السوفسطائي الذي يقول  :إن اإلنسان
مقياس لكل شيء  .وال يعنون باإلنسان ىنا اإلنسان الكمي أو الكامل  ،إذ ال وجود – عندىم -
إلنسان كمي أو كامل  ،بل يعنون ىذا اإلنسان أو ذاك بشرط أن ال يكون كامبل أو في طريقو
إلى الكمال .
من جية أخرى فإن النص الديني في الرؤية الغربية ىو نص بشري  ،ليذا فيم يطبقون
مناىج تحميل النصوص من دون أن يفرقوا بين النص الديني والنص البشري  ،وىم معذورون
بذلك  ،ألنيم " يكتبون الكتاب بأيدييم  ،ثم يقولون ىذا من عند اهلل "  ،واذا كان األمر كذلك ،
فبل بد أن يتبلعبوا بو  ،كما تثبت الدراسات التي تناولت التوراة واإلنجيل بالمعاودة والتنقيح ،
بالعكس من النص القرآني الذي ىو كتاب اهلل لفظاً ومعنى  .ما يعني أن الصدر ليس بحاجة
لتمك الرؤية وذلك الموقف  ،نعم قد يكون بحاجة إلى اآلليات التي تُق أر بيا النصوص  ،ألنيا ،
أحيانا  ،آليات مشتركة بين بني البشر أو بين النص الديني والنص البشري  ،ومع ذلك فإن
الصدر وان لم يعتمد تمك اآلليات  ،فإنو اقترب منيا عندما طرح آلياتو التي ال يمكن أن تكون
بدعاً  ،بقدر ما ىي ذلك المشترك الذي سيتوصل لو اإلنسان كمما بحث عن آلية يفيم بيا الوجود
ونصوصو المتكثرة .
بعد أن أثبت البحث عدم انتماء الصدر لمرؤية الغربية في معاينة النصوص  ،بالرغم من
سيطرة تمك الرؤية حتى عمى الباحثين المسممين من أمثال نصر حامد أبو زيد  ،وعمي حرب
ومحمد أركون وتابعو ىاشم صالح  ،والطيب تيزيني  ،ومحمد أحمد خمف اهلل  ،وعبد المجيد
الشرفي  ،وحسن حنفي  ،وتركي عمي الربيعو  ،وعبد اهلل العروي  ،والصادق النييوم  ،وعبد
الكريم سروش  ،ومحمد مجتيد سبشتري  ..بعد أن أثبت البحث ذلك  ،ومدى استقبللية فكر
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الصدر عن المؤثرات الخارجة عن دائرة التأويل اإلسبلمية  ،وعدم تبعيتو لآلخر المخالف شرع
بدراسة آليات الصدر في قراءة النص الديني ،
لذا حاول البحث أن يستنطق آليات الصدر في قراءة النص  ،وقد وجد أن الصدر حدد
بعض آلياتو  ،وترك األخرى الكتشاف القاري  ،وان لم يفعل الصدر ذلك متعمدا  ،ألن المفكر ال
يستطيع أن يعي كل شيء  ،بما في ذلك طريقتو في قراءة النص  ،فثمة أشياء تبقى خافية عنو ،
والبد من قارئ  ،لكي يكشف عنيا  .أما اآلليات التي حددىا الصدر فيي األطروحة  :السياق ،
عصر النص  ،أسباب النزول مع التحفظ  ،القراءات مع التحفظ أيضا  ،فضبل عن القرائن
المغوية والنحوية والصرفية أو القرائن المفظية والحالية والسياقية ،
أما الب حث فقد كشف عن آليات أخرى  :ىي السؤال بوصفو إشكاال  ،والحوار بوصفو
انفتاحا عمى اآلخر  ،والشك بوصفو وسيمة لموصول إلى الحقيقة  .وىذه اآلليات بمجموعيا
تستحضر اآلخر  ،وترى ضرورة االنفتاح عميو  ،وقد مارس الصدر انفتاحو ىذا بأسموبين :
األول  ،طريقة إذا قمت قمنا  ،وىي أن يجرد من نفسو آخر يحاوره ويشكل عميو  ،وىو الذي
أسماه البحث باآلخر االفتراضي  .والثانية  ،أن يكون اآلخر من لحم ودم  ،ونجد مصداق ذلك
في األسماء التي كان الصدر يحاورىا  :الطباطبائي  ،االصفياني  ،العكبري  ،الرازي  ،فيأخذ
منيا أحيانا  ،وينقض عمييا أحيانا أخرى .
أوال  :إن الحديث عن التأويل ال يكاد ينتيي  ،وان سودت بو الصفحات  ،فيو من
الموضوعات التي وان نضجت  ،بسبب كثرة البحوث والقراءات  ،إال إنيا لم تحترق ولن تحترق ،
ألنيا مصاحبة لئلنسان ورغبتو في الكشف عن أسرار الوجود والنصوص .
ثانيا  :إن التأويل موضوع أدبي نقدي فمسفي صوفي ديني تاريخي ونفسي في آن .
وبالنتيجة فإن المصادر التي يجب أن يستند ليا الباحث  ،وىو يقارب ىذا الموضوع  ،يجب أن
تنفتح عمى ىذه العموم لتستوفي الدراسة شروطيا من تنوع واحاطة وموسوعية .
ثالثا  :إن التأويل نوعان بحسب النص الذي يعالجو  ،تأويل أفقي وتأويل عمودي  ،وال
يتقاطع ىذان التأويبلن  ،أي يمتقيان في نقطة  ،إال في النص القرآني  ،ألنو نص أفقي وعمودي
في آن  .أما النص البشري فيو أما عمودي  ،وأما أفقي .
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رابعا  :إ ٌ ئيكاَاث انخأٔٚم بذث نى ٚفغ بكاسحّ أدذ ٔ ،نى حطأِ قذو ػهٗ يغخٕٖ انخُظٛش ،
أيا حطبٛقا فًا أكثش انقشاءاث انًًكُت  ،وقد يكون السبب إن مفيوم اإلمكان ال يحتاج إلى حد ،
ألنو بمجرد أن ُي َحد يفقد ميزتو األىم  :أي االنفتاح عمى المجيول وكل ما ىو ممكن .
خامسا  :كان الحديث عن حدود التأويل في الماضي نتيجة لوقوعو في الخطأ عندما يسمك
أساليب ممتوية في قراءة النص لتحقيق أغراض شخصية أو ايديولوجية  ،أما اليوم فقد أصبح
الحديث عن الحدود نتيجة طبيعية النفراط التأويل وتشظيو وعدميتو .
سادسا  :ثمة أمران يتحكمان في رؤية العالم  :ىما النص والعقل  ،والرؤية اإلسبلمية
تعطي األولوية لؤلول ولكن ال عمى حساب العقل  ،أما الرؤية الغربية فتعطييا لمثاني عمى
حساب النص  ،ثم يبمغ التطرف بيا إلى إلغاء النص عينو .
سابعا  :النص  ،إذا صح التعبير  ،نصان  :نص إليي ونص بشري  ،وطريقة التعامل مع
األول يجب أن تختمف عنيا مع الثاني  ،ألن األول غايتو إخراج الناس من الظممات إلى النور ،
أما الثاني فقد تكون غايتو إخراج الناس من النور إلى الظممات .
ثامنا  :قد تتفق مقوالت اليرمنيوطيقا المعاصرة مع مقوالت النظرية اإلسبلمية عمى مستوى
العبارة  ،أما المقاصد الكامنة تحت األلفاظ والعبارات  ،فتكاد تذىب باالثنين  ،والبد  ،إلى
المنطقة التي ينتميان إلييا  :أي المقدس والمدنس .
تاسعا  :قد تتفق مقوالت اليرمنيوطيقا المعاصرة مع اليرمسية القديمة في انفتاح النص
والتأويل وال نيائيتيما  ،إال إنيما يفترقان في أن األولى تنتيي إلى الصيرورة والعدم  ،أما الثانية
فقد تنتيي إلى المعنى  ،ألنيا تبحث عنو  ،وان كانت ال تتوقف عنده .
عاش ار  :ينتمي الصدر إلى الرؤية التأويمية اإلسبلمية في قراءة النص  ،ألنو ينطمق من
ثوابت تمك الرؤية التي تقول بعالمية النص القرآني وكونيتو  ،مع خصوصية يكاد الصدر يتفرد
بيا ىي استغبللو إلمكانات النص بطريقة لم يسبقو ليا أحد .
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أحد عشر  :ق أر الصدر القرآن بطريقة تعدد االحتماالت واألطروحات  ،وىي ليست طريقة
جديدة في التعامل مع النص القرآني  .ولكنيا  ،بين يدي الصدر  ،تحولت إلى منيج  ،تطال
اآليات كميا  ،وىنا تكمن خصوصية الصدر  ،والجديد الذي جاء بو .
اثنا عشر  :قد يقع الصدر في شراك التأويل  ،كما يقع غيره  ،وسبب ذلك أن الصدر
استخدم أسموب العصف الذىني  ،وىو أسموب معاصر وجديد عمى الذىنية االيديولوجية التي
تعودت عمى التمترس خمف العقيدة الصمبة من دون أن تفتح نوافذىا لميواء الطمق .
ثالثة عشر  :ترك الصدر  ،متعمدا  ،في نصو بعض الفجوات والثغرات  ،لكي يمنح
لمقارئ فرصة في الكشف والمشاركة في صياغة النص  ،وىذا ما لم نعتده في أسموب الفقياء ،
فيم بين إفراط وتفريط  ،إذا استثنينا محمد باقر الصدر ومحمد حسين فضل اهلل .
أربعة عشر  :إذا كانت منيجيات قراءة النص القرآني تتوزع بين الموضوعية والتجزيئية ،
فإن كتاب منة المنان ينتمي إلى الطريقة التجزيئية التي ال تسعى لصياغة نظرية ما  ،والجديد
في طريقة الصدر أنيا مصحوبة برؤية كمية ترى أن النص القرآني فيو إمكانات لم يكشف عنيا
بعد  ،وال بد من تغيير منيجية الق ارءة لمكشف عن تمك اإلمكانات .
خمسة عشر  :كشف البحث عن آليات الصدر في قراءة النص  ،وحصرىا بين  :السؤال
يدعي أنو باإلمكان
 ،الحوار  ،الشك  ،عصر النص  ،السياق  ،القراءات  ،واألطروحة  ،وىو ّ
استنباط آليات أخرى  ،بمجرد أن يتغير القارئ  .وىذه اآلليات يجب أن تصب في خدمة الرؤية
الكمية  ،أي اإلمكانات  ،من دون أن تفرط بثوابت النص أو حدوده .
ستة عشر  :يمكن أن يكون كتاب منة المنان مدخبل لبناء مشروع إسبلمي معاصر  ،ال
يجتر المقوالت وال يستجدييا  ،مشروع قائم عمى تعدد قرائي  ،بشرط أن تجدد المغة نفسيا ،
وتبتكر خطاباً مغاي اًر لمسائد والمألوف  ،ال سيما أن لغة الصدر تكاد تنتمي إلى القرن السابع ،
وان كانت اإلشكالية التي تعالجيا معاصرة  ،وىنا تكمن المفارقة .
سبعة عشر  :يمغي الصدر سمطة المفسر كسمطة عميا  ،ألنو يؤسس لعبلقة حوارية بين
النص والقارئ  .بكثرة االحتماالت واألطروحات والوجوه  ،وبتركو المتعمد لمفجوات والثغرات التي
عمى القارئ أن يردميا عندما يوطن نفسو عمى ذلك .
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التأوٌل بٌن السٌمٌائٌات والتفكٌكٌة ،أمبرتو إٌكو  ،ترجمة  :سعٌد بنكراد  ،المركز الثقافً العربً  -الدار
البٌضاء  ،بٌروت  ،ط.2004 -2
التأوٌل فً مختلف المذاهب واآلراء  ،محمد هادي معرفة  ،نكار  -طهران  ،ط.1421-1
تأوٌل مختلف القرآن  ،عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة  ،شرح ومراجعة  :سعٌد محمد اللحام  ،دار ومكتبة
الهالل  -بٌروت .2003 ،
التأوٌل والتأوٌل المفرط  ،أمبرتو إٌكو  ،تر :ناصر الحلوانً  ،مركز اإلنماء الحضاري  ،ط-1
.2009
التأوٌل والترجمة  ،تألٌف جماعً  ،إشراف  :إبراهٌم أحمد  ،الدار العربٌة للعلوم ناشرون ،
ومنشورات االختالف  ،بٌروت – الجزائر  ،ط.2009 -1
التأوٌل والحقٌقة  ،قراءات تأوٌلٌة فً الثقافة العربٌة ،علً حرب ،دار التنوٌر  -بٌروت  ،ط ، 3
.2001
التأوٌل والهرمنٌوطٌقا ،مجموعة من المؤلفٌن  ،مركز الحضارة  -بٌروت  ،ط .2011 -1
تأوٌالت وتفكٌكات  ،محمد شوقً الزٌن  ،المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء  ،بٌروت  ،ط-1
.2002
التأوٌلٌة العربٌة  ،محمد بازي  ،منشورات االختالف  -الجزائر  ،بٌروت  ،ط.2010 - 1

952

التبيان في تفسير القرآن  ،محمد بن الحسن الطوسي  ،مكتب اإلعالم اإلسالمي – قم 8409 ،هـ .
تجدٌد التفكٌر الدٌنً فً اإلسالم  ،محمد إقبال  ،ترجمة  :عباس محمود  ،دار آسٌا .1995 -
تجدٌد الفكر العربً  ،د  .زكً نجٌب محمود  ،دار الشروق  -بٌروت ط.1919 -4
تجدٌد النهج  ،فً التراث  ،طه عبد الرحمن  ،المركز الثقافً العربً  ،الدار البٌضاء  -بٌروت .
تحلٌل الخطاب الشعري  ،محمد مفتاح  ،المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء  ،بٌروت  ،ط-2
.1996
تذهٍم انخطاب انصىفً  ،آيُح تهعهً  ،يُشىراخ االخرالف وانذار انعزتٍح نهعهىو َاشزوٌ – انجشائز ،
تٍزوخ  ،ط .9030 -3
تداخل الفنون فً القصٌدة العراقٌة الحدٌثة  ،كرٌم شغٌدل ،دار الشؤون الثقافٌة  -بغداد  ،ط-1
.2001
انتزاث وانتجذٌذ  ،د .دسٍ دُفً  ،انًؤسسح انجايعٍح نهذراساخ  -تٍزوخ  ،ط9009 - 5
التراث وقضاٌا العصر  ،د .محمود إسماعٌل  ،رؤٌة للنشر والتوزٌع – القاهرة  ،ط.2005 -1
ترتٌب سور القرآن  ،جالل الدٌن السٌوطً  ،تحقٌق  :د  .السٌد الجمٌلً  ،دار الهالل  -بٌروت ،
2000م .
انتعذدٌح انذٌىٍح فً فهسقح جىن هٍك  ،د .وجٍه لاَصى  ،انًزكش انثمافً انعزتً وانذار انعزتٍح نهعهىو
َاشزوٌ  ،انذار انثضاء – تٍزوخ  ،ط.9002 -3
انتعذدٌح انذٌىٍح وظزج فً انمذهة انثهىرانً  ،دٍذر دة هللا  ،انغذٌز – تٍزوخ  ،ط9033 -3
تفسٍز انثعهثً  ،أتى إسذاق أدًذ تٍ يذًذ تٍ إتزاهٍى انثعهثً  ،ذذمٍك  :أتً يذًذ تٍ عاشىر  ،يزاجعح
وذذلٍك َ :ظٍز انساعذي  ،دار إدٍاء انرزاز انعزتً  -تٍزوخ  ،ط.9009 -3
تفسٍز انجالنٍه  ،جالل انذٌٍ يذًذ تٍ أدًذ انًذهً وجالل انذٌٍ عثذ انزدًٍ تٍ أتً تكز انسٍىطً ،
لذو نه  :يزواٌ سىار  ،دار انًعزفح  -تٍزوخ ،
تفسٍز انعٍاشً  ،يذًذ تٍ يسعىد انسًزلُذي  ،ذذمٍك  :هاشى انزسىنً  ،انًكرثح انعهًٍح اإلساليٍح -
ذهزاٌ .
تفسٌر القرآن الكرٌم  ،السٌد عبد هللا شبر  ،الدار اإلسالمٌة للطباعة والنشر  -لبنان  ،ط.1999 -10
التفسٌر الكاشف  ،محمد جواد مغنٌة  ،مؤسسة دار الكتاب اإلسالمً  ،ط.2003 -1
تفسٌر الكشاف  ،عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل  ،أبً القاسم جار هللا محمود بن
عمر الزمخشري الخوارزمً  ،اعتنى به  :خلٌل مأمون شٌحا  ،دار المعرفة  -بٌروت  ،ط.2002 -1
تفسٌر جوامع الجامع  ،الفضل بن الحسن الطبرسً  ،مؤسسة النشر اإلسالمً  -قم  ،ط1419 -1هـ .
959

تقابالت النص وبالغة الخطاب  ،محمد بازي  ،الدار العربٌة للعلوم ناشرون  -بٌروت  ،ط.2010 -1
تكوٌن العقل العربً  ،محمد عابد الجابري  ،مركز دراسات الوحدة العربٌة – بٌروت  ،ط2006 -9
تل اللحم  ،قصة مراٌا سٌد مسلط  ،نجم والً  ،دار الساقً  -بٌروت  ،ط2001 - 1
التلقً والسٌاقات الثقافٌة  ،د  .عبد هللا إبراهٌم  ،دار الكتاب الجدٌد  -بٌروت  ،ط.2000 - 1
التناص فً شعر الرواد  ،أحمد ناهم  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة  -بغداد  ،ط2004 -1

جٌم
جاك درٌدا والتفكٌك  ،تحرٌر  :د ،أحمد عبد الحلٌم عطٌة  ،دار الفارابً  -بٌروت  ،ط.2010 -1
الجرٌمة ،الفن ،وقاموس بغداد  ،علً بدر  ،المؤسسة العربٌة للدراسات  -بٌروت  ،ط.2010 - 1
جمالٌات القصٌدة العربٌة الحدٌثة ،د .محمد صابر عبٌد ،منشورات وزارة الثقافة -دمشق ،ط-1
.2005
جواهر البالغة  ،أحمد الهاشمً  ،اعتنت به  :نجوى أنٌس ضو  ،دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت .

حاء
حارس التبغ  ،علً بدر  ،المؤسسة العربٌة للدراسات  -بٌروت  ،ط.2010 -1
الحداثة والحداثة العربٌة  ،مجموعة من المفكرٌن  ،دار بترا  -سورٌة  ،ط.2005 -1
الحداثة وما بعد الحداثة  ،د  .عبد الوهاب المسٌري  ،د  .فتحً الترٌكً  ،دار الفكر – دمشق  ،ط-1
.2003
حدود التأوٌل  ،قراءة فً مشروع أمبرتو إٌكو النقدي  ،وحٌد بن بو عزٌز  ،منشورات االختالف
والدار العربٌة للعلوم ناشرون  -الجزائر  ،بٌروت  ،ط.2009 -1
دذٌج انزوح مع انسٍذ انشهٍذ انصذر  ،انشٍخ يذًذ انٍعمىتً  ،إعذاد  :عثذ انعظٍى األسذي  ،يؤسسح
تمٍح هللا  ،سهسهح يا نى ٌُشز يٍ ذزاز انشهٍذ انصذر انثاًَ .9000 -
حسن التوسل إلى صناعة الترسل  ،شهاب الدٌن محمود الحلبً  ،ت  :أكرم عثمان ٌوسف  ،دار
الرشٌد للنشر  -بغداد .1990 ،
حفرٌات المعرفة  ،مٌشٌل فوكو  ،ترجمة  :سالم ٌفوت  ،المركز الثقافً العربً  -بٌروت  ،ط- 3
.2005
حٌاتً فً الشعر  ،صالح عبد الصبور  ،دار اقرأ  -بٌروت .1993 ،

خاء
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خارج األدب  ،تمثٌالت الواقع فً القصة العراقٌة القصٌرة  ،صادق ناصر الصكر  ،اصدارات اتحاد
األدباء والكتاب العراقٌٌن فً مٌسان  -العراق  ،ط.2011 -1
خزانة األدب  ،عبد القادر بن عمر البغدادي  ،تحقٌق  :محمد نبٌل طرٌفً وأمٌل بدٌع ٌعقوب  ،دار
الكتب العلمٌة  -بٌروت  ،ط.1999 -1
انخطاب وانتأوٌم  :د َ .صز دايذ أتى سٌذ  ،انًزكش انثمافً انعزتً – انذار انثٍضاء  ،تٍزوخ  ،ط-9
9005

دال
دروس فً علم األصول  ،آٌة هللا العظمى محمد باقر الصدر  ،شرٌعت  -قم  ،ط1421 -1هـ .
دروس فً علم المنطق  ،د .جعفر الباقري  ،مؤسسة النبراس للطباعة والتوزٌع  -النجف .
دعوى بشرٌة القرآن  ،محمد الربٌعً  ،منشورات المحبٌن  ،مركز الهدف للدراسات  ،ط2000 -1
الدالالت المفتوحة  ،أحمد ٌوسف  ،المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء  ،بٌروت  ،ط.2005 -1
الداللة السٌاقٌة عند اللغوٌٌن  ،د .عواطف كنوش مصطفى  ،دار السٌاب  -لندن  ،ط2001 -1
دالئل اإلعجاز  ،عبد القاهر الجرجانً ،تحقٌق  :د ٌ .اسٌن األٌوبً  ،المكتبة العصرٌة  -بٌروت  ،ط-1
.2000
دلٌل الناقد األدبً  ،مٌجان الروٌلً وسعد البازعً  ،المركز الثقافً العربً  -بٌروت  ،ط.2001 - 5
دٌنامٌة النص ،تنظٌر وإنجاز  ،د .محمد مفتاح ،المركز الثقافً العربً ،المغرب -بٌروت ،ط- 2
.2006
دٌوان إٌلٌا أبو ماضً  ،دار العودة  -بٌروت  ،طبعة  ،سنة .
دٌوان بدر شاكر السٌاب  ،دار العودة  -بٌروت 1911 ،
دٌوان عروة بن الورد  ،تقدٌم  :طالل حرب  ،الدار العالمٌة  -بٌروت  ،ط.1994 -1

راء
الركض وراء الذئاب  ،علً بدر  ،المؤسسة العربٌة للدراسات  -بٌروت  ،ط.2001 - 1
روح الحداثة  ،طه عبد الرحمن  ،المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء  ،بٌروت  ،ط .2006 -1

سٌن
سادنات القمر  ،سرانٌة النص الشعري األنثوي  ،محمد العباس  ،دار نٌنوى  -دمشق  ،ط.2010 -2
ستراتٌجٌة السؤال  ،رؤٌة قرآنٌة  ،غالب حسن الشابندر  ،دار الهادي  -بٌروت  ،ط.2004 -1
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سردٌات النقد فً تحلٌل آلٌات الخطاب النقدي المعاصر  ،حسٌن خمري  ،منشورات االختالف ودار
األمان  -الجزائر  ،الرباط  ،ط.2011 -1
السردٌة العربٌة  ،د .عبد هللا إبراهٌم  ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر  -بٌروت  ،ط.2000 -2
سقراط  ،فرنسٌس ولف  ،ترجمة  :منصور القاضً  ،مجد المؤسسة الجامعٌة  -بٌروت  ،ط.2009 - 3
سقراط  ،فً سبٌل موسوعة فلسفٌة د .مصطفى غالب  ،منشورات دار ومكتبة الهالل  ،بٌروت -
.1919
سالمح انقزآن مه انتذزٌف  ،عهً يىسى انكعثً  ،يزكش انزسانح  -لى  ،ط3030 -3هـ .
السلطة فً اإلسالم  ،العقل الفقهً السلفً بٌن النص والتارٌخ  ،عبد الجواد ٌاسٌن  ،المركز الثقافً
العربً  ،الدار البٌضاء  -بٌروت  ،ط.2000 -2
السنن التارٌخٌة فً القرآن  ،محمد باقر الصدر  ،مؤسسة التارٌخ العربً  -بٌروت  ،ط.2011 -1
سىه انتزمذي  ،يذًذ تٍ عٍسى تٍ سىرج انرزيذي  ،دار انفجز نهرزاز  -انماهزج 9002 ،يعجى انفزوق
انهغىٌح  ،ذُظٍى انشٍخ تٍد هللا تٍاخ  ،يؤسسح انُشز اإلساليً  -لى  ،ط3039 -3هـ .
سىه انذارمً  ،عثذ هللا تٍ عثذ انزدًٍ أتى يذًذ انذاريً  ،ذذمٍك  :فىاس أدًذ سيزنً وخانذ انسثع
انعهًً  ،دار انكراب انعزتً  -تٍزوخ  ،ط.3002 -3
السٌرة النبوٌة  ،ابن هشام  ،تح د .عمر عبد السالم تدمري  ،دار الكتاب العربً  -بٌروت .2009 ،
سٌرورات التأوٌل من الهرمسٌة إلى السٌمٌائٌة  ،سعٌد بنكراد  ،منشورات االختالف والدار العربٌة
للعلوم ناشرون  ،الجزائر  -بٌروت ط.2012 -1
سٌمٌاء التأوٌل  ،الحرٌري بٌن العبارة واإلشارة  ،د .رشٌد اإلدرٌسً  ،رؤٌة  -القاهرة ط2010 -1
السٌمٌاء والتأوٌل  ،د .أحمد عمار مداس  ،عالم الكتب الحدٌث  -األردن  ،ط2011 - 1
السٌمٌائٌات والتأوٌل  ،مدخل لسٌمٌائٌات ش .س  .بورس  ،سعٌد بنكراد  ،المركز الثقافً العربً -
الدار البٌضاء  ،بٌروت  ،ط.2005 -1

شٌن
شتاء العائلة  ،علً بدر  ،المؤسسة العربٌة للدراسات  -بٌروت  ،ط.2001 - 2
شجرة طوبى  ،الشٌخ محمد مهدي الحائري  ،منشورات مؤسسة األعلمً  -بٌروت  ،ط.2005 - 2
الشعر الحدٌث فً البصرة  ،د .فهد محسن  ،دار الشؤون الثقافٌة  -بغداد  ،ط.2001 -1
الشعري ومشكالت التفسٌر  ،عاطف جودة ناصر  ،دار نوبال  -القاهرة  ،ط.1996 -1
الشهٌد محمد باقر الصدر ،من فقه األحكام إلى فقه النظرٌات ،صائب عبد الحمٌد ،مركز الحضارة
لتنمٌة الفكر اإلسالمً  -بٌروت  ،ط.2009 – 1
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صاد
صذٍخ مسهم  ،يسهى تٍ انذجاج انٍُساتىري  ،ذذمٍك  :خهٍم شٍذا  ،دار انًعزفح  -تٍزوخ  ،ط-3
.9030
صورة عن اقتصاد المجتمع اإلسالمي  ،محمد باقر الصدر  ،إعداد  :أحمد الحسيني  ،مؤسسة مدين
لمطباعة والنشر  ،ط.2009 -8

طاء
طفولة نهد  ،نزار قبانً  ،منشورات نزار قبانً  -بٌروت  ،ط .1999 -25

عٌن
عبد القاهر الجرجانً فً النقد العربً الحدٌث  ،دراسة فً إشكالٌة التأوٌل  ،محمد عبد الرزاق
عبد الغفار  ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر  -بٌروت  ،ط.2002 -1
عبد الوهاب المسٌري  ،من المادٌة إلى اإلنسانٌة اإلسالمٌة  ،ممدوح الشٌخ  ،مركز الحضارة لتنمٌة
الفكر اإلسالمً  -بٌروت  ،ط20 -1
عرض موجز للمادٌة الدٌالكتٌكٌة  ،بودوستنٌك وٌاخوت  ،دار التقدم  -موسكو
العقل بٌن التارٌخ والوحً  ،محمد المزوغً  ،منشورات الجمل  ،المانٌا  -بغداد  ،ط.2001 -1
العلمنة والدٌن  .اإلسالم  ،المسٌحٌة الغرب  ،محمد أركون  ،دار الساقً  -بٌروت .1996 ،
علً وعصره  ،جورج جرداق  ،دار ومكتبة صعصعة  -مملكة البحرٌن  ،ط.2003 -1

فاء
فائدة الشعر وفائدة النثر  ،ت .س .ألٌوت  ،تر ٌ :وسف نور عوض  ،دار القلم  -بٌروت  ،ط-1
.1992
الفروق فً اللغة  ،أبو هالل العسكري  ،ت  :محمد إبراهٌم سلٌم  ،دار العلم والثقافة  -مصر ،
.1991
فصل المقال  ،ابن رشد  ،مركز دراسات الوحدة العربٌة  -بٌروت  ،ط.2002 -3
فقه األخالق  ،محمد الصدر  ،ت  :كاظم العبادي الناصري  ،المعمورة  -بٌروت  ،ط.1429 -1
انفكز اإلسالمً وقذ واجتهاد  ،يذًذ أركىٌ  ،ذزجًح هاشى صانخ  ،دار انسالً  -تٍزوخ  ،ط -5
.9002
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الفكر األصولً واستحالة التأصٌل  ،محمد أركون  ،دار الساقً  -بٌروت .2002 -
الفلسفة اإلسالمٌة  ،الشٌخ محمد رضا المظفر  ،دار الصفوة  -بٌروت  ،ط.1993 -1
فلسفة البالغة  ،آ .أ .رٌتشاردز  ،ترجمة  :سعٌد الغانمً  ،د  .ناصر حالوي  ،أفرٌقٌا الشرق  -الدار

البٌضاء  ،بٌروت .2002 ،
فلسفة التأوٌل  ،األصول .المبادئ .األهداف  ،هانس غادامٌر  ،تر  :محمد شوقً الزٌن  ،منشورات
االختالف والمركز الثقافً العربً والدار العربٌة للعلوم  -الجزائر  ،المغرب  ،بٌروت  ،ط.2006 -2
فلسفة الصدر  ،د محمد عبد الالوي  ،مؤسسة العارف للمطبوعات  -بٌروت  ،ط. 2001 -2
الفلسفة المادٌة وتفكٌك اإلنسان  ،د .عبد الوهاب المسٌري  ،دار الفكر  -بٌروت  ،ط2001 -2
فلسفة خلق الشٌطان  ،محمد الصدر  ،ت :عالء الجزائري ،مطبعة الشروق  -النجف ،ط1431 -1هـ
.
الفلسفة واللغة  ،الزواوي بغورة  ،دار الطلٌعة  -بٌروت  ،ط.2005 -1
فمسفتنا  ،محمد باقر الصدر  ،مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي  -إٌزاٌ ط.9009 -9
فهم الفهم  ،مدخل إلى الهرمنٌوطٌقا  ،عادل مصطفى  ،دار النهضة العربٌة  -بٌروت  ،ط.2003 -1
فً القراءة وفن التأوٌل  ،د .صابر محمود الحباشة  ،عالم الكتب الحدٌثة  -إربد ،األردن  ،ط -1
.2011
فً المنهج  ،المعصوم  ..والنص  ، ..الشٌخ حسٌن الكورانً  ،دار الهادي – بٌروت  ،ط-1
.2003
فً النقد اإلسالمً المعاصر  ،د  .عماد الدٌن خلٌل  ،مؤسسة الرسالة  -بٌروت  ،ط.1991 -2
فً ثقافة الدٌمقراطٌة  ،جورج طرابٌشً  ،دار الطلٌعة  -بٌروت  ،ط.1999 -1
فً ماهٌة اللغة وفلسفة التأوٌل ،د .سعٌد توفٌق  ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات  -بٌروت  ،ط-1
2002

قاف
القارئ الضمنً  ،ولفكاتك آٌزر ،ترجمة :هناء خلٌف الداٌنً ،دار الشؤون الثقافٌة  -بغداد  ،ط-1
.2006
القارئ فً الحكاٌة  ،التعاضد التأوٌلً فً النصوص الحكائٌة  ،أمبرتو إٌكو  ،تر  :أنطوان أبو زٌد ،
المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء  ،بٌروت  ،ط1996 -1
القارئ فً النص  ،مقاالت فً الجمهور والتأوٌل  ،تحرٌر  :سوزان روبٌن  ،وانجً كروسمان ،
ترجمة  :د .حسن ناظم و علً حاكم صالح  ،دار الكتاب الجدٌد  -بٌروت  ،ط.2001- 1
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القبض والبسط فً الشرٌعة ،عبد الكرٌم سروش ،ترجمة :دالل عباس ،دار الجدٌد -بٌروت ،ط-1
.2002
القراءآت القرآنٌة  ،عبد الحلٌم بن محمد الهادي  ،دار المغرب اإلسالمً  -بٌروت  ،ط.1999 -1
القراءات المتصارعة  ،بول ب.آرمسترونغ  ،ترجمة فالح رحٌم ،دار الكتاب الجدٌد -بٌروت،ط-1
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انذراساخ انرخصصٍح فً فكز انسٍذ انشهٍذ يذًذ انصذر  ،انزسم  -نثُاٌ  ،ط9033 -3
قراءة بشرٌة للدٌن  ،محمد مجتهد شبستري  ،منشورات الجمل  -بٌروت  ،بغداد  ،ط.2009 -1
القراءة وتولٌد الداللة  :د  .حمٌد لحمدانً  ،المركز الثقافً العربً  ،الدار البٌضاء  -بٌروت  ،ط-2
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القرآن فً اإلسالم  ،محمد حسٌن الطباطبائً ،تر :أحمد الحسٌنً ،مؤسسة المحبٌن  -قم  ،ط-1
.2004
انقزآن مه انتفسٍز انمىروث إنى تذهٍم انخطاب انذٌىً ،يذًذ أركىٌ ،دار انطهٍعح -تٍزوخ .9003 ،
انقزآن وعهم انقزاءج  ،جان تٍزن  ،ذزجًح وذعهٍك يُذر عٍاشً  ،دار انرُىٌز  -تٍزوخ  ،ط3222 -3
القرآن ،من التفسٌر الموروث إلى تحلٌل الخطاب الدٌنً  ،محمد أركون ،دار الطلٌعة  -بٌروت 2011 ،
قضاٌا فً وقذ انعقم انذٌىً  ،يذًذ أركىٌ  ،دار انطهٍعح  -تٍزوخ  ،ط.9000 -3

كاف
الكاتب والمنفى  ،عبد الرحمن منٌف  ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر والمركز الثقافً العربً -
بٌروت  ،الدار البٌضاء  ،ط.2001 -4
كتاب الشخصٌة المحمدٌة  ،معروف الرصافً  ،منشورات الجمل  -كولونٌا  ،المانٌا  ،ط.2009 -2
كتاب الصناعتٌن  ،أبو هالل العسكري ،ت :علً محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهٌم  ،المكتبة
العصرٌة  -بٌروت  ،ط.2006 -1

الم
لسان العرب  ،ابن منظور ،وضع فهارسه :علً شٌري  ،دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت  ،ط-1
.1999
لسانٌات النص  ،محمد خطابً  ،المركز الثقافً العربً  ،الدار البٌضاء  -بٌروت  ،ط.1991 -1
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اللسانٌات والداللة  ،د .منذر عٌاشً  ،مركز اإلنماء الحضاري  -بٌروت  ،ط.2001 -2
اللغة والتأوٌل  ،عمارة ناصر  ،منشورات االختالف وآخرون  -الجزائر  ،بٌروت ط 2001 -1

مٌم
ما هً الفلسفة  ،جٌل دولوز  ،فلٌكس غتاري  ،ترجمة  :مطاع صفدي  ،مركز اإلنماء القومً
والمركز الثقافً العربً  -بارٌس  ،بٌروت  ،ط.1991 - 1
ما وراء الفقه  ،محمد الصدر  ،ت  :هٌئة تراث الشهٌد الصدر  ،البدر للطباعة  -بٌروت 1429 ،هـ .
مجهول البٌان  .محمد مفتاح  ،دار توبقال للنشر  -الدار البٌضاء  ،ط.1990 -1
مختار الصحاح  ،محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي  ،دار الرسالة  -الكوٌت .1993 ،
مدخل إلى السٌمٌوطٌقا  ،سٌزا قاسم ونصر حامد أبو زٌد  ،دار الٌاس العصرٌة  -القاهرة .
المدرسة القرآنٌة  ،محمد باقر الصدر ،مركز األبحاث التخصصٌة للشهٌد الصدر  -قم  ،ط- 3
1426هـ.
مرآة السرد  ،قراءة فً أدب محمد خضٌر  ،د .مالك المطلبً  ،وعبد الرحمن طهمازي  ،دار الخرٌف
 العراق  ،ط.1990 -1المرجع والداللة فً الفكر اللسانً الحدٌث  ،مجموعة من المؤلفٌن  ،ترجمة  :عبد القادر قنٌنً ،
أفرٌقٌا الشرق  -المغرب  ،بٌروت 2000 -
مرجعٌات القراءة والتأوٌل عند نصر حامد أبو زٌد  ،الٌامٌن بن تومً  ،دار األمان ومنشورات
االختالف  ،الرباط  ،الجزائر  ،ط.2011 -1
المستطرف فً كل فن مستظرف  ،محمد بن أحمد اإلبشٌهً  ،دار صادر  -بٌروت  ،ط.2003 -1
مشكلة اإلنسان  ،د .زكرٌا إبراهٌم  ،دار مصر للطباعة  -مصر .
مشكلة الفلسفة  ،د .زكرٌا إبراهٌم  ،الناشر  :مكتبة مصر  ،ودار المرتضى  ،بغداد .
المعالم الجدٌدة لألصول  ،السٌد محمد باقر الصدر  ،شرٌعت  -قم  ،ط1421 -1هـ .
معانً النحو  ،د  .فاضل صالح السامرائً  ،دار الفكر  -األردن  ،ط .2003 -2
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة  ،د .عبد المنعم الحنفً  ،مكتبة مدبولً  -القاهرة  ،ط-3
.2000

معجم مصطلحات المنطق  ،جعفر الحسٌنً  ،دار االعتصام  -إٌران  ،ط ، 1سنة ...
معجم مصطهذاخ هٍجم  ،يٍخائٍم إَىود  ،ذزجًح وذمذٌى  :د  .إياو عثذ انفراح إياو  ،انرُىٌز  -تٍزوخ ،
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انمعزفح ودذودها عىذ مذًٍ انذٌه ته عزتً  ،هٍفزو يذًذ عهً  ،انركىٌٍ  -ديشك .9002 ،
المعنى األدبً من الظاهراتٌة إلى التفكٌكٌة  ،ولٌم راي  ،ترجمة  :دٌ .وئٌل ٌوسف عزٌز  ،دار المأمون
 بغداد  ،ط.1991 -1المعنى وظالل المعنى  ،د .محمد محمد ٌونس علً  ،دار المدار اإلسالمً  -بٌروت  ،ط.2001 -2
المعنى وفرضٌات اإلنتاج  ،مقاربة سٌمٌائٌة فً رواٌات نجٌب محفوظ  ،عبد الطٌف محفوظ ،
منشورات االختالف والدار العربٌة للعلوم ناشرون  -الجزائر  ،بٌروت  ،ط.2009 -1
مفتاح الوصول إلى علم األصول  ،أحمد كاظم البهادلً  ،شركة حسام للطباعة  -بغداد  ،ط-1
.1994
المفردات فً غرٌب القرآن  ،الراغب األصفهانً  ،دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت  ،ط -1
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المفصل فً فقه الدعوة إلى هللا  ،علً بن ناٌف الشحود  ،المكتبة الشاملة .
مفهوم اإلٌدٌولوجٌا  ،عبد هللا العروي ،المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء  ،بٌروت  ،ط- 1
.2003
مفهوم النص  ،نصر حامد أبو زٌد  ،المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء  ،بٌروت  ،ط.2005 -6
مقدمات منهجٌة فً تفسٌر النص القرآنً  ،د .عبد األمٌر كاظم  ،مطبعة الضٌاء  -النجف ،
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مقذمح نهىفزي ٌ ،ىسف سايً انٍىسف  ،دار انٍُاتٍع  -ديشك .3222 ،
مكان اسمه كمٌت  ،نجم والً  ،دار شرقٌات للنشر والتوزٌع  -القاهرة  ،ط.1991 -1
مكونات القراءة المنهجٌة للنصوص  ،محمد حمود  ،دار الثقافة  -الدار البٌضاء  ،ط.1999 -1
الممنوع والممتنع  ،علً حرب  ،المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء  ،بٌروت  ،ط.2005 -4
من فلسفات التأوٌل إلى نظرٌات القراءة  ،عبد الكرٌم الشرفً  ،منشورات االختالف والدار العربٌة
للعلوم  -الجزائر  ،بٌروت  ،ط2009 -1
مناهج المتكلمٌن فً فهم النص القرآنً ،د .ستار جبر االعرجً ،بٌت الحكمة  -العراق  ،ط-1
.2009
مناهل العرفان فً علوم القرآن  ،محمد عبد العظٌم الزرقانً  ،المدار اإلسالمً  -بٌروت ط-1
.2001
منطق البحث العلمً  ،د ٌ .اسٌن خلٌل  ،ساعدت جامعة بغداد على طبعه  -بغداد  ،ط1914 -1م .
منهاج الصالحٌن من أحادٌث وسنة خاتم األنبٌاء والمرسلٌن  ،عز الدٌن بلٌق  ،دار الفكر  -بٌروت.
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محمد باقر الصدر فً فهم النص  ،أحمد األزرقً  ،مركز الشهٌدٌن الصدرٌن  ،ط-1

.2009
منٌة المرٌد  ،زٌن الدٌن بن علً بن أحمد العاملً  ،إسماعٌلٌان  -إٌران  ،ط1426 -1هـ .
المواقف والمخاطبات  ،محمد بن عبد الجبار النفري  ،اعتنى به  :آرثر ٌوحنا آبري  ،دار الكتب
العلمٌة  -بٌروت .1991 ،
موجز علوم القرآن  ،د .داود العطار  ،مؤسسة األعلمً للمطبوعات – بٌروت  ،ط.1995 -3
مىجز فً أصىل انذٌه  ،انمزسم وانزسىل وانزسانح  ،اإلياو انشهٍذ يذًذ تالز انصذر  ،ذذمٍك
ودراسح  :عثذ انجثار انزفاعً  ،شزٌعد  -لى 9003 ،
موسوعة الفلسفة  ،د .عبد الرحمن بدوي  ،ذوي القربى  -قم  ،ط .1421 -1

موسوعة قصص اإلمام علً  ،محسن النوري الموسوي  ،دار المتقٌن  -بٌروت  ،ط-4
.211
المٌزان فً تفسٌر القرآن  ،محمد حسٌن الطباطبائً  ،مؤسسة األعلمً  -بٌروت  ،ط.1911 -1

نون
انىص انقزآوً وآفاق انكتاتح  ،أدوٍَس  ،دار اَداب  -تٍزوخ  ،ط.9030 -9
النص والسلطة والحقٌقة  ،نصر حامد أبو زٌد  ،المركز الثقافً العربً  -بٌروت  ،ط2006 - 5
نظرٌات القراءة والتأوٌل األدبً وقضاٌاها ،د .حسن مصطفى ،اتحاد الكتاب العرب  -دمشق ،
.2001
نظرٌة السٌاسة والحكم فً اإلسالم  ،العالمة محمد حسٌن الطباطبائً  ،ترجمة وتقدٌم  :محمد مهدي
اآلصفً  ،دار الغدٌر – بٌروت 1394 ،هـ.
نظرٌة المعنى فً النقد العربً  ،مصطفى ناصف  ،دار األندلس  -بٌروت .
نظرٌة النص ،من بنٌة المعنى إلى سٌمٌائٌة الدال  ،د .حسٌن خمري  ،منشورات االختالف والدار
العربٌة للعلوم ناشرون  -الجزائر  ،بٌروت  ،ط.2001 -1
نفسٌة أبً نواس  ،د .محمد النوٌهً  ،مكتبة الخانجً  -القاهرة  ،ط. 2
النقد األدبي  ،أصوله ومناهجه  ،سيد قطب  ،دار الشروق  -القاهرة  ،ط.2002 - 1
نقد  /تصوف ،النص الخطاب التفكيك  ،شريف هزاع شريف  ،االنتشار العربي  -بيروت  ،ط-8
.2001
النقد الثقافً  ،عبد هللا الغذامً  ،المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء  ،بٌروت 2005 ،
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نقد الحقٌقة  ،علً حرب  ،المركز الثقافً العربً  -الدار البضاء  ،بٌروت  ،ط.2005 -3
نقد الخطاب الدٌنً  ،نصر حامد أبو زٌد ،المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء ،بٌروت ،ط-3
.2001
نقد العقل الغربً  ،الحداثة ما بعد الحداثة  ،مطاع صفدي  ،مركز اإلنماء القومً  -بٌروت .1990 ،
نقد النص  ،علً حرب  ،المركز الثقافً العربً  -الدار البٌضاء  ،بٌروت  ،ط.2009 -5
نقص الصورة  ،تأوٌل بالغة الموت  ،ناظم عودة ،المؤسسة العربٌة للدراسات  -بٌروت  ،ط-1
.2003
نهج البالغة  ،شرح الشٌخ محمد عبدة  ،ذوي القربى  -قم  ،ط1429 -3هـ .
نهج الفصاحة  ،حققه ورتبه  :غالم حسٌن المجٌدي  ،مؤسسة انصارٌان  -قم  ،إٌران  ،ط.2009 -2
نوابغ الفكر الغربً  ،دٌكارت  ،د  .نجٌب بلدي  ،دار المعارف  ،مصر .1959 -
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هكذا تكهم اته عزتً  ،دَ .صز دايذ أتى سٌذ ،انًزكش انثمافً انعزتً -انذار انثٍضاء ،تٍزوخ  ،ط-3
.9002
هواجس فً التجربة الروائٌة  ،حنا مٌنه  ،دار اآلداب  -بٌروت  ،ط.1999 -2

واو
وعاظ انسالطٍه  ،د  .عهً انىردي  ،دار ويكرثح دجهح وانفزاخ  -تٍزوخ  ،ط.9030 -9
الولٌمة العارٌة  ،علً بدر  ،منشورات الجمل  -كولونٌا  ،ألمانٌا  ،ط.2005 - 1

ٌاء
الٌمٌن والٌسار فً اإلسالم  ،أحمد عباس صالح  ،المؤسسة العربٌة للدراسات  -بٌروت  ،ط-2
. 1913
اليوم الموعود  ،محمد محمد صادق الصدر  ،انتشارات قدس  -قم  ،إيران  ،ط8211 -4هـ ش .
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العدد األول . 2005 -
 .6الجماعة القائدة  ،دراسة فً تجربة الصدر الثانً  ،صادق ناصر الصكر  ،مجلة حوار  ،العراق -
مٌسان  ،السنة األولى  ،العدد األول .2005 ،
 .1حدٌث الدٌك والفٌل والسكارى الحكماء  ،علً حسن هذٌلً  ،مجلة المنهج  ،المركز
التخصصً فً فكر الشهٌد محمد الصدر  -النجف  ،العراق  ،العدد  -13السنة .2010 - 4
 .9خراب العقل الدٌنً ،عبادة العدم  ،صفاء خلف  ،مجلة نثر  ،العدد  -2،3السنة الثانٌة .2011 -
 .9دراسة فً المنهج الالتفرٌطً  ،ولٌد الولٌانً  ،مجلة الوعً المعاصر  ،دمشق  -العربٌة
السورٌة  ،العدد  -2السنة األولى 2000 -

.10

رحلة المعنى من بطن المؤلف إلى بطن القارئ  ،عبد هللا الغذامً  ،مجلة فكر ونقد

 ،دار النشر المغربٌة  ،العدد  ،11السنة الثانٌة  ،مارس .1999
 .11كالم اهلل  ..كالم محمد  ،حوار مع عبد الكريم سروش  ،مجمة نصوص معاصرة  ،مؤسسة دلتا
لمطباعة والنشر  -بيروت  ،العدد  ،81 -81صيف وخريف .2001 -
 .12ماوراء الهرمنٌوطٌقا  ،الحقٌقة والنقد  ،دٌفٌد كونز هوي  ،ترجمة  :خالدة حامد  ،مجلة الثقافة
األجنبٌة  ،دار الشؤون الثقافٌة  -العراق  ،بغداد  ،العدد  ،4السنة .2001 -22
 .13المؤلف الخفً  ،علً حسن هذٌلً  ،مجلة المنهج  ،المركز التخصصً فً فكر الشهٌد محمد
الصدر – النجف  ،العراق  ،العدد  -16السنة .2011 - 4
 .14نحو عهد الٌكولوجٌا العقل ،الغربنة األمركة ،بقٌة العالم  ،مطاع صفدي  ،مجلة الفكر العربً
المعاصر  ،مركز اإلنماء القومً  ،بٌروت  -بارٌس  ،ع .1991 – 99
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 .55الهرمنيوطيقا عند بول ريكور  ،زيوس ليوناردو ترجمة  :عمي سعيد  ،مجمة مسارات  ،العدد
الرابع  ،السنة األولى  ،شتاء .2001

الرسائل واألطاريح
 .1األنا واآلخر فً رواٌات عبد الرحمن منٌف  ،رسالة ماجستٌر  ،زٌنة حمزة شاكر  ،كلٌة
اآلداب  -الجامعة المستنصرٌة .2006 ،
 .2التأوٌل النحوي فً الحدٌث الشرٌف  ،أطروحة دكتوراه  ،فالح إبراهٌم نصٌف  ،كلٌة اآلداب -
جامعة بغداد .2006 ،
 .3تلقً الشعر العربً المعاصر فً العراق  ،دراسة فً مظاهر ضعف االستجابة وعواملها ،
أطروحة دكتوراه  ،عباس عودة شنٌور  ،كلٌة التربٌة  -جامعة البصرة .2009 ،
 .4الصراع القٌمً فً شعر الرواد  :نازك والسٌاب والبٌاتً  ،أطروحة دكتوراه  ،عبد الهادي
جاسم الطعان  ،كلٌة التربٌة  -جامعة البصرة .2010 ،
 .5صورة اآلخر فً الرواٌة العراقٌة  ،محمد قاسم لعٌبً رسالة ماجستٌر  ،كلٌة التربٌة  -ابن رشد
 جامعة بغداد .2011 ، .6مواقف النفري  ،دراسة فً التراكٌب ودالالتها  ،رسالة ماجستٌر  ،علً موسى الكعبً  ،كلٌة
اآلداب  -جامعة البصرة .2009 ،
 .1نهج البالغة فً ضوء علم اللغة االجتماعً  ،أطروحة دكتوراه  ،نعمة دهش فرحان الطائً ،
كلٌة التربٌة  -ابن رشد  -بغداد .2011 ،
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