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األستاذ املساعد بكلية اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد
Abstract
This article defines principles of pragmatism and text. It endeavors to elements of
interpretation of text as well as relation which plays its vital role for connecting
both; text and pragmatism with each other. It goes on to describe a mechanism of
reading and understanding of text along with elaboration of its interaction with text.
It is so because Arabic based structure and text is having multi-coloured aspects and
meanings. It has several ups and downs like surface and depth, metaphor, imagery
and allegory in addition to exploitation and adaption. Interpretation of text is the
grass-roots of productive cognition. Because the ambiguity in word, sentence even in
structure weather it is shorten or long is interpreted in addition to the interpretation
of meanings of structures which are ordinarily defined and recognized through
involving context and situation of context, bearing in view the original meaning;
lexical meaning alongside interpretation with its significant principles and elements.
However, all the description said before locates frequently infinity of text meanings.
Keywards: Pragmatism, Interpretation, Arabic, Lexical, Text.

. احلوار، التخاطب، العربية، النص، التأويل:كلامت مفتاحية
:متهيد

ُّ ُقضيّة التأويل ت
 واحلُكم مبقتضاها كثرياً ما يكون ُحكماً نسبياً؛ أل ّن،عد قضيّة كالميّة يف أحد جوانبها
احلقيقة الكاملة أوسع من دائرة املِلكيّة الفرديّة وإ ْن جتلّت مالحمها يف الفكر اجلمعي؛ ولذلك تناولت هذه الدراسة
ِ
 بل بوصفه آليّة كشفيّة ُعرفت،بوصفه عامالً مشرتكاً بني املدارس النقديّة أو األصوليّة أو الفلسفيّة
 ليس،قضيّة التأويل
.فعالة
ّ قدمياً وما زالت ذات صالحيّة
ِ وقد تطور مفهومه فغدا رابطاً من الروابط املهمة يف توثيق
الصالت بني العلوم واملعارف كما أمسى التأويل
ُّ
ّ
ُّ ُ كما ي،مصطلحا يف حقل الدراسات اللغويّة وال غىن عنه يف أية عملية حتليل للنص
عد أحد األدوات املنهجية يف

 كما يكشف التأويل اللّساينّ عن قابليّة،1 املؤول
ّ ّص انطالقا من اللغة مع مراعات طبيعة الن
ّ ّعمليّة استنطاق الن
ّ ص
96

ِ
صلة أتويل النص أبصول التخاطب يف العربية
ص موطنا له ،تلك البنية اليت أشار إليها
ص إلنتاج معان غري قابلة للحصر ،متخذا من البنية التحتيّة للنّ ّ
النّ ّ
(تشومسكي) فيما نقل عنه (فرانسوا راستيي) بقوله( :يرد مصطلح التأويل يف اللسانيات التوليدية كما هو احلال عند
تشومسكي حني يربط هذا املفهوم مبعىن اجلملة :حيث يقول :
" ميكن جلملة مبهمة أن تتوافر على أكثر من أتويل ،يف حني أن مجلتني ميكن أن تتوفرا على أتويل
مشابه"

2

ذلك الختالف األنظار فيما كان مبهما من دالالت اجلُمل ،كما جند د .حممود سليمان ايقوت يف
تقسيمه إىل البنية السطحية والبنية العميقة،يرى أن البنية العميقة هي اليت تقدم التأويل الداليل 3بينما يرى عبده

الراجحي  4يف النحو العريب والدرس احلديث أبن البنية العميقة ليست هي املسؤولة عن إنتاج الداللة وإمنا يف حميطها
تنشأ الدالالت خبالف البنية السطحية اليت متثّل اجملال احملوري الستكناه الدالالت النصية,وهلذه األسباب جمتمعة
تسلّط هذه الورقة الضوء على اجلانب اللغوي من قضية التأويل وصلتها أبصول التخاطب يف العربية من أجل حترير
هذه املعاين نسبة لصلتها ابلعلوم اإلنسانية األخرى.

فما هو التأويل ؟
التّأويل يف اللغة عند األزهري(تـ073هـ):
" ّأول يُ ِّ
ؤول ْأوالً أي رجع وعاد ....آلت الشيء :مجعتهُ وأصلحتهُ فكان التأويل مجع
ؤوُل أتويالً ،وثالثيه آل ي ُ
معان مشكلة بلفظ واضح ال إشكال فيه .5

6
التأول والتأويل :تفسري الكالم الذي ختتلف معانيه ،وال يصح
و"مآل هذا األمر أي مصريه وآخره وعقباه و ُّ

إال ببيان غري لفظه .7

كما جاء مبعىن اإلصالح والسياسة ،يقول ابن منظور" :آل ماله إايلة إذا أصلحه وساسه ،واإلايلة :اإلصالح
والسياسة"

.8

إذن املعىن اللغوي للكلمة هو اإلرجاعّ ،أول الشيء أي أرجعه ،وآل إليه الشيء أي رجع إليه  ،9ففهم
الكالم دائما كما هو معلوم يعتمد على عملية اإلرجاع أي إرجاع الكالم إىل ذهن وجتارب املستمع ِّ
املؤول.
عد تعريف املاتريدي للتأويل من أقدم التعريفات ،وقد نسب السيوطي(تـ199هـ) هذا
ويف االصطالح يُ ُ
التعريف إىل اإلمام أيب منصور املاتريدي(ت000هـ) حيث يقول" :التأويل هو ترجيح أحد احملتمالت دون القطع"

 ،10وعند اإلمام الغزايل(535هـ) هو "احتمال يعضده دليل يصري به أغلب على الظن من املعىن الذي يدل عليه
الظاهر ويشبه أن يكون كل أتويل صرفا للفظ عن احلقيقة إىل اجملاز"  ،11كما أييت ابن رشد (ت515هـ) بتعريف

مماثل لتعريف الغزايل فيقول ":التأويل إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية إىل الداللة اجملازية من غري أن لخل ذلك
بعادة لسان العرب يف التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو ِ
الح ِقه أو ُمقا ِرنِه أو غري ذلك من األشياء اليت
ّ

ُعددت يف تعريف أصناف الكالم اجملازي" .12
وكذلك اجلويين (874هـ)  ، 13وابن األثري (636هـ)  ، 14وال يبتعد اجلرجاين (496هـ) بتعريفه كثرياً عن
هذه التعريفات إذ يقول..":هو يف األصل الرتجيح ويف الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معىن حيتمله إذا كان
07
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ِج احل َّي ِمن امليّت)  15إن أراد به إخراج الطري من البيضة
احملتمل الذي يراه موافقاً ابلكتاب والسنة ،مثل قوله تعاىل (لخُْر ُ
16
كان تفسريا وإن أراد إخراج املؤمن من الكافر أو ِ
العاِل من اجلاهل كان أتويالً" .
ً
وكل تلك التعريفات تكاد تشرتك يف مفهوم صرف املعىن من الظاهر إىل معىن آخر حيتمله اللفظ لقر ٍ
ينة ما
مقارابت املصطلح

معناهُ عند األصوليني ُمرادف ملصطلح التفسري ،فالطربي(ت093هـ) الذي وسم كتابه بـ (جامع البيان يف
17
يفرق بني املعنيني يف تفاعله مع النص
أتويل القرآن) ِل ّ
أما عند النحويني ففي مناظرة بني ابن أيب إسحاق والفرزدق ،عندما رفع األخري (فعوالن) يف قوله:
امخمر
وعينان قال هللا كوان فكانتا
فعوالن ابأللباب ما تفعل ُ
فقد أخذ أبو إسحاق على الفرزدق ذلك ،وعندما أجابه الفرزدق ،قال :لو قال فعولني :ألخرب أن هللا

خلقهما وأمرمها ولكنه أراد :مها يفعالن ابأللباب ما تفعل امخمر  18فقد ّأول أن هناك حذفاً للمبتدأ تقديره (مها
فعوالن) ،فبالتأويل وصل لقصد الفرزدق.
ومن املعاصرين :متام حسان الذي أكد الرتادف بني التأويل والرد إىل املعىن إذ يقول" :وأوىل بنا أن نقتدي
بكتاب هللا تعاىل فنجعل التأويل والرد مرتادفني"  19فقد تكيّف اللفظ يف الوسط النحوي تبعاً لطبيعة النحو ،لكن
يبقى مداره البحث عن القصد.

أما عند اللسانيني فنجد على سبيل املثال أ ّن(أمربتو إيكو) املفكر اإليطايل يف كتابيّه السيميائية وفلسفة
اللغة ،20واألثر املفتوح  21يرى ضرورة التأويل وال هنائيته ،إال أنه يعارض التفكيكيني يف فكرهم التأويلي الذي منح
املؤول أكثر مما جيب من احلقوق يف تعامله مع النص فيقول ":فالقول بال هنائية النص ال يعين أن كل أتويل هو
ابلضرورة أتويل جيد"  22ويف ذلك تقارب مع الفكر العريب اإلسالمي الذي قام منذ ٍ
أمد بعيد بتقسيم التأويل لفاسد
وصاحل  ،23فنتاج تالقي األفكار يف قضيّة ما إّمنا يؤكد ضرورة توحيد ضواهبا؛ ألجل حتقيق مقاصدها.
ص؟ وما التخاطُب ؟ وما الصلة اليت تربط بينهما وما
تعرفنا على التأويل يف حقوله املعنية ،فما النّ ّ
وإذا ّ

فائدة بيان هذه الصلة .
نصاً أي :رفعته" 24ومنه قول طرفة بن
جاء يف معجم العني للخليل بن أمحد" :
ُ
نصصت احلديث إىل فالن ّ
العبد:
ِ ِ 25
َّ
صه
ص احلديث إىل أهلِ ِه
ونُ َّ
فإن الوثيقة يف ن ّ
26
كل شيء :منتهاه ،ويف األثر :إذا بـلغ النِّساء َّ ِ
النص أصله منتهى
فالعصبةُ أوىل" و" ُّ
و" ُّ
نص احلقاق ُ
نص ِّ

نصصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن الشيء حىت تستخرج كل ما عنده،
األشياء ومبلغ أقصاها ،ومنه قيل:
ُ
27
وكذلك النّص يف السري إمنا هو أقصى ما ِ
تقد ُر عليه الدابة"
ْ
ّ
لتلمس ماهيّة املصطلح يف بعض املعاجم العربيّة عسى أن يتفق معناه هناك ويف االصطالح،
هذه حماولة ّ
والنتيجة هي كما ترى كأّمنا هو امخالصة النِّهائيّة الواضحة ،وما يؤكد ذلك ما جاء يف جمالس ثعلب(ت119هـ) :قال
ِ
صة ...وُك ُّل تبيني وإظهار
أبو العباس :ن َّ
صه أي :أظْهرهُ ،وُك ُّل ُمظْه ٍر فهو مْنصوص ،و ْ
صه إذا أقعده على املن ّ
أصلُهُ من ن ّ
28
فهو نص"
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أما عند اللسانيني فهناك تباين ويرى الباحث أن ذلك التباين يرجع على ما يبدو إىل تلك االجتاهات
ص من خالهلا ،وأكثر ما يهمنا هنا هو اجلانب
املتعددة للسانيات نفسها أو املنطلقات أو الزاوية اليت مت تعريف النّ ّ

ص – "وحدة معنويّة أساسيّة يف اللغة؛ فعالقته ابلبنية الدالليّة كعالقة اجلملة ابلبنية املعجميّة
الداليل فهو – النّ ّ
ص هو وحدة من تنظيم مقامي داليل :تواصل املعىن يف
والنحويّة ،وكعالقة املقطع اهلجائي ابلبنية الفونولوجيّة .النّ ّ
29
السياق؛ حيث يبىن بفعل العالقة الدالليّة لالتساق"

أما التخاطب

30

فـهو"دراسة كيف يكون (للقوالت) معان يف املقامات التخاطبيّة" أي إنّه يدرس املعىن يف السياق خبالف
علم الداللة.
وإذا كانت هذه هي املفاهيم العامة للنّص والتخاطب ،فهنالك وشائِج ٍ
تالق بني التأويل الذي ُميارس على
ّ
ّ
ُسس اليت يقوم عليها أسلوب التخاطب يف ظالل املعىن.
النّ ّ
ص وبني األ ُ
فصلة أتويل النّص بقسميه الصحيح والفاسد حسب دوائر ِ
ِ
الفكر عند املتكلمني والفقهاء أبصول التخاطب
ّ
للمؤول جتاوز سطح النّص إىل ع ِ
سوغ ِّ
املتعارف عليها يف احلقل اللغوي ،يقتضي وجود قرينة تُ ِّ
مقه إبقامة دليل على
ُ
ّ

ص وابطنه كما هو احلال عند اإلشاريني مثل
عدم إرادة الظاهر ،أو إيراد ُحجة غري مانعة للجمع بني ظاهر النّ ّ
األلُوسي يف كتابه (روح املعاين) يف قوله تعاىل ( :استـوى على الْعر ِش) و (واستـوت على ْ ِ
ي) حيث قال  :قال
ْ ْ
ْ
اجلُود ِّ
ْ

جماهد :استوى أي عال وقال أبو العالية :استوى أي ارتفع"  .31واستعمال (استوت) يف اآلية الثانية مبعىن رست ؛
ُميثّل نقطة تقاطع لعلمي الداللة الذي يهتم بدراسة املعىن ،و التخاطب الذي يعين حرفياً :علم االستعمال ،وقد مثَّال
معا أحد أفرع اللسانيات احلديثة؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل طبيعة اللغة اليت ال تعرف اجلمود ،إضافة إىل :
ً

 - 7األمحال الدالليّة النصيّة.
ص.
 - 7عدم حمدوديّة النّ ّ
 - 3الكثافة النصية
واألسباب إعاله تؤكد احلاجة هلذه اآللية الكشفية لكشف الغموض واإلهبام عن كل نص  ،وإن أتكدت هذه
الضرورة الالزمة ،فاحلاجة يف األعراف مرتبطة ابلغاية وللغاية ضوابط تنظّم حركتها ،وإن كانت هذه الفكرة ال تتفق
وتوجهات بعض املفكرين من الذين أشار إليهم (إمربتوا إيكو) يف (التأويل بني السيميائيات والتفكيكة)؛ يف معرض
تقسيمه للناس إزاء الفعل التأويلي إىل اجتاهني:
األول يرى أن التأويل حمكوماً مبرجعياته وحدوده وقوانينه وضوابطه الذاتية ،والتأويل عند هذا االجتاه كما يؤكد

هو :أتويل متناه أي أنه حمكوم بغاية بعينها ،وعند وصوله لغايته فقد تناهى.
أما االجتاه الثاين فالتأويل لديه ال غاية له أي :أتويل غري ٍ
متناه ،وهذا التأويل غايته اإلحالة يف ذاهتا ،أي
ّ
32
ٍ
أنّه ُحييل من إحالة ألخرى دون أية هناية منظورة ،كما أنّه ال ضابط له ،وقد ضرب مثالً هلذا األخري ابلغُنُوصيّة
واهلُرمسية  33كإحدى االجتاهت الفكريّة اليت ميكن أن متثّل ذاك االجتاه .34

07
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ويف تعليل سلوك هذا االجتاه الثاين – حسب إيكو – هو "أ ّن فكرة اإلرغامات املنطقيّة تقود إىل تضمني
التأويل غاايت دالليّة ،وتقوم يف الوقت نفسه إبقصاء أخرى".35والفكرة عند الباحث غري ُمتقبّلة؛ فالفعل التأويلي
ٍ
ِ
فصل فيه تلك
ساعتئذ قد يتصف ابلعبثيّة  -إن ُوضعت هذه اللفظة يف مكاهنا – ومعلوم أن التأويل الذي ّ
عمل من ٍ
االجتاهات هو التأويل األديب ،لكن مع ذلك فإن خلو كل ٍ
غاية ينشدها ،وسيالنه دون ضوابط ،فال أظن أنه

يندرج حتت مسمى اإلبداع فضالً عن العِْلم ،فـ " شرف العِْلم بشرف موضوعه وشرف معلومه وغايتـه"
واإلفاضة يف هذا األمر ليست من نوافل الكالمَّ ،
وإمنا ضروريّة  -يف رأي الباحث – ألهنا أتيت يف سياق ما
ٍ
ِ
ممارسة التأويل بقضاايه املتشابكة واملتداخلة من لغويٍّة
انكافاء وانفالت يف
سمى ابملعاجلة الوسطيّة بني
ميكن أن يُ ّ
ص) حيمل تلك الطاقة الدالليّة اجلبّارة اليت
وحم ِجم عنهُ على ٍ
وفلسفيّ ٍة وعقديٍّة...إخل ،وكل ممار ٍس للتأويل ُْ
إمجاع أب ّن (النّ ّ
ال حييط هبا أحد من الناس ،وبناء عليه فالتأويل اللغوية آلية كشفية لكل من أرد الغوص يف أعماق النصوص أو كما
36

قال الزخمشري  :فمن اكتفى ابلظاهر املتلو كأّمنا له ُمهرة نـثور ال يستولدها

37

ويبقى أخريا أن نشري إىل أهم الوسائط التأويلية اليت ميكن االستعانة هبا وهي ثالثة وسائط رئيسية :
املؤول العقلية املستنفرة ساعة تفاعله مع
 األوىل :ذاتية؛ أي األدوات املعرفية الذاتية اليت تتمثّل يف مقدرات ّالنص ،فيتحكم من خالهلا على ظاهره وحمجوبه.
 الثانيّةِ :علميّة ثقافيّة؛ تتمثّل يف تراكماته املعرفية وما وعته ذاته من جتارب.نصيّة تتمثّل يف النص حمل التأويل وقابليته للفعل التأويلي.
 -الثالثةّ :

اخلامتة و النتائج
همة اليت تُعاجل إشكاالت الثنائيات ومالمح
ُخالصة ما تقدَّم هو أ ّن التأويل اللغوي عامل من العوامل املُ ّ
ص.
التناقضات الظاهريّة يف النّ ّ
 إذا كان التفسري توضيح وطلب التوضيح يستدعيه الغموض الذي يكتنف املفردة أو اجلملة ،فإن التأويل
استنباط دالالت الرتاكيب مع االستعانة ابلسياق واستصحاب املعاين الوضعية ملفردات الرتاكيب ابإلضافة
للمقومات امخاصة اب ِّ
ملؤول.
ص.
 التأويل آلية من آليات اإلنتاج املعريف فيما يتعلق ابلنّ ّ
عني للداللة والوضع هو الضابط املركزي للكالم.
 أثبتت الدراسة أن القصد هو املُ ِّ
اهلوامش واملصادر

1
ص ومـا بطــن منـه؛ وذلــك
ص امل َّ
ـؤول نّ ّ
صــا قرآنيـاً علــى سـبيل املثــال فـإ ّن طبيعتــه تقتضـي التوفيـق بــني مـا ظهــر مـن الـنّ ّ
فـإ ْن كـان الـنّ ّ

حتصيناً للنص القرآين من اجتاهات التأويل املتباينة واملتجددة؛ فالتأويل عند املتكلمني أكثـر مباحثـه إن ِل تكـن كلهـا يف اإلهليـات،
ص نصـاً أدبيـاً فــيمكن
ص والبحــث فيمــا وراءه ،أمــا إن كــان الــنّ ّ
بينمــا هــو يف مباحــث النظــر احلــديث جلهــا تبحــث يف اســتقراء الــنّ ّ
اإلشارة مباشرةً إىل ما بطن منه.
03
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عبدالسالم و هارون ،ابب اهلمزة والواو وما بعدمها يف الثالثي ،ج ،9ص ،954الناشر :دار اجليل.

الل ذذة ،حتقي ــق

 7الفراهيــدي ،امخليــل بــن أمحــد ،كتذذاب العذذني ،حتقيــق د.عبداحلميــد هنــداوي ،ج ،9ص ،933ابب اهلمــزة ،مؤسســة األعلمــي
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للطباعة ،اململكة العربية السعودية (دون طبعة).
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 16اجلرجاين ،السيد الشريف ،كتاب التعرييفات ،حتقيق و ِص ِّدق املنشاوي ،ص ،86ابب التاء ،دار الفضيلة للطباعة ،القاهرة

9119م.

 17الطربي ،و بن جرير ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،،حتقيق :و شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط ،9بريوت 1333 -م.
 18انظــر الزجــاجي ،أبــو عمــرو و بــن إبـراهيم ،كتذذاب جمذذال

العلمذذاء ،حتقيــق عبدالســالم هــارون ،جملــس الفــرزدق مــع ابــن أيب

إسحاق احلضـرمي ص  66مطبعـة الكويـت.وانظـر مكـرم ،عبـد العـال سـاِل :احللقذة امليفقذوديف يف يريذل النحذو العذريب ،ط ،1ص
 ،991مؤسسة الرسالة ،بريوت9110م.
19
حسان ،متّام ،األصول "دراسة ابستمولوجية لليفير الل وي عند العرب ،ص ،904عاِل الكتب القاهرة1333م.
ّ
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