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درا�سات

التفسري يف  القصدي  االجتاه 
عقالني دفاع 

) ال�شيخ اأحمد واعظي)

متهيد
التفسير  هما:  رئيسين  قسمين  إلى  التقليدية  التفسير"  "نظرّيات  تقسيم  يمكن 
 .)subjective( الذهني  أو  الذاتي  والتفسير  )objective(؛  الواقعي  أو  الموضوعي 
ووجه االمتياز األساس بين هاتين المجموعتين من نظرّيات التفسير هو أّن النظرّيات 
ره، ودور  الموضوعّية ُتبنى على أّن للنّص معنى قائًما بذاته بغّض النظر عن قارئه ومفسِّ
ر هو العثور على ذلك المعنى المستقّل القائم بذاته، وما عملّية القراءة إال محاولة  المفسِّ
من القارئ للعثور على ذلك المعنى المفترض. وأّما النظرّيات الذاتّية فهي تنطلق من 
الموقع المخالف تمامًا؛ إذ يجمع متبّنو هذه النظرّيات على أّن معنى النّص هو ما ينتهي 
إليه القارئ إثر قراءته للنّص. وبحسب وجهة النظر هذه ال وجود لشيء اسمه "المعنى" 

)*(..كاتب.وباحث.إسالمي.متخصص،.من.إيران،.ترجمة.الشيخ.محمد.حسن.زراقط.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

10

  ال�سيخ اأحمد واعظي

املنهاج - العدد ال�صبعون - �صيف 1434هـ/ 2013م

ر، وبناء على هذا الموقف يكون دور  القائم بذاته بشكٍل مستقلٍّ عن القارئ والمفسِّ
القارئ هو توليد المعنى وليس الكشف عنه والعثور عليه.

النص  الكاتب صاحب  يّتسم بسمة محورّية  الموضوعّية  للنظرّيات  العاّم  والطابع 
ما هو  والنّص  معناه.  والبحث عن  النّص  تفسير  في  األساس  الدور  الكاتب  ويعطي 
للناّص. وإذا أردنا أن نستخدم  المقصود  المعنى  الكشف عن  إال وسيلة من وسائل 
المصطلحات المعتمدة في العلوم اإلسالمية يمكن القول إّن الهدف من التفسير هو 
البحث عن "المراد الجّدي" للمؤلف. وُتعرف هذه النظرّيات التي تّتخذ هذا الموقف 
التي  النظرّيات  وُتعرف   .)intentionalist( "القصدّية"  بالنظرّيات  ودوره  المؤلف  من 
تتبّنى الموقف المعاكس وال تحتفي إلى هذا الحّد بمراد المؤّلف وقصده، بل رّبما ال 
anti-intentional- )ععترف له بأّي دور متمّيز في عملّية التفسير بالنظرّيات "الالقصدّية" 

ist(. وتجدر اإلشارة إلى أّن تاريخ النظرّيات التفسيرّية احتضن عددًا كبيرًا من أنصار 

القصدّية طرحوا نظرّياتهم ورؤاهم بطريقة ال نوافقهم عليها بالضرورة. وما نهدف إليه 
في هذه المقالة هو عرض رؤية مقبولة مؤّيدة باألدّلة المنطقّية للدفاع عن "القصدّية" 
واعتراضاتهم  القصدّية  معارضي  أدّلة  ألهّم  نعرض  سوف  فإنّنا  وعليه  التفسير.  في 
بهدف نقدها والرّد عليها، وفي الوقت عينه سوف نحاول تقديم رؤيتنا في الدفاع عن 

القصدّية بطريقة تخلو من اإلشكاالت المقبولة التي يطرحها الالقصدّيون. 
وسوف ننطلق في هذه المقالة من فرضّية محورية المؤلف في تفسير النصوص، 
العلوم  النظرية المقبولة من أكثر علماء المسلمين في  النظرّية هي  بناء على أّن هذه 
اإلسالمية المختلفة، وسوف نتجّنب التطويل ونطوي كشًحا عن نقل األقوال واآلراء 
التي تكشف تبّني العلماء المسلمين على اختالف مشاربهم واهتماماتهم في الحقول 

العلمية المختلفة من الفقهاء واألصولّيين، والعرفاء، والمتكّلمين والمفّسرين. 
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1 ـ اأدّلة معار�شي الق�شدّية يف التف�شري
ظهرت في القرن العشرين مجموعة من النظرّيات في مجاالت عّدة كالهرمينوطيقا، 
ونظرّية األدب، والسيمانطيقا، تبّنت موقفًا معارضًا بشكٍل صريح للقصدّية في التفسير 
وإلعطاء أّي دور للمؤّلف في تفسير النّص، أو تبّنت مواقف ورؤى في اللغة وماهّية 
لقصده  تترك  المؤّلف وتصادر دوره وال  على  التضييق  إلى  مآالتها  في  تؤّدي  الفهم 
إلى  نشير  أن  يمكن  هؤالء  ومن  تذكر.  أهمّية  النص  من  ينويه  وما  الجدّي  ومراده 
إلى  ينتمي  الذي   )Ferdinand de Saussure( المشهور فرديناند دو سوسير اللغوي 
التّيار الالقصدّي بنسخته الثانية المذكورة آنفًا. فهو ال يطرح بشكٍل مباشر آراء أو أدّلة 
تنفي دور المؤّلف في فهم النّص؛ ولكّن نظرّياته وتحليله للغة واعتقاده بأّنها "نظام من 
العالمات" أو اإلشارات، تضّيق المجال على المؤّلف وصاحب النص وتعطي للنص 
وبعبارة  النّص،  المراد من  الداللة على  في  الذاتي  باالكتفاء  تسميته  يمكن  ما  واللغة 
أخرى: يستغني النص بناء على تصّور دي سوسير عن المؤّلف والظروف التي ُكِتب 
فيها في الداللة على معناه. واألمر عينه يصدق على الهرمينوطيقا الفلسفّية؛ وذلك أّن 
بتحليلهما   )Hans Georg Gadamer( وجادامر )Martin Heidegger( مارتن هايدغر
ره،  الظواهرّي للفهم، واعتقادهما بأّن معنى النّص هو حاصل حوار بين النّص ومفسِّ
يكونان بذلك قد أقصيا المؤّلف عن دوره في تفسير النّص. وبعبارة أخرى: ال يهدف 
هؤالء المفّكرون إلى طرد الكاتب من دائرة عملّية التفسير كي يكونوا مضطرين إلى 
إقامة األدّلة لتبرير ذلك. ولذلك لن ندخل أيًّا منهم في دائرة بحثنا في هذه المقالة؛ بل 
سوف نعالج النظرّيات التي يظهر منها الميل إلى االستغناء عن الكاتب بشكٍل مباشر 

من خالل تبرير ذلك بطريقٍة نظرّيٍة تفضي إلى هذا المبتغى.
اأ ــ تربير رولن بارت لإق�شاء امل�ؤّلف من عملّية الفهم

تبرير  المؤلف")1(،  بـ"موت  والمعنونة  المشهورة  مقالته  في  بارت  روالن  يحاول 
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إقصاء المؤّلف عن عملّية الفهم بما يمكن تلخيصه في ما يأتي:
بجعل  ظالمة  وبطريقة  يقضي  واألدبّيات،  األدب  في  ومشترك  عاّم  تصّور  ثّمة 
التصّور  النّص. وبحسب هذا  فهم  في  المحور  وميوله ورغباته هي  المؤّلف وحياته 
الفهم  بناء على هذا  النّص  النص وتحليله من خالل فهم مؤلّفه؛ وكأّن  ينبغي شرح 
الوهم،  هذا  على  بناء  فإنّنا مضطرون،  وبالتالي  غاية وجوده،  إلى  منجز وصل  كائن 
إلى تثبيت نداء واحٍد في وجداننا. وقد حاول عدد من النّقاد ومنّظري التفسير األدبّي 
التقليل من دور المؤّلف. ففي فرنسا مثاًل يبدو أّن ماالرميه )Mallarme( هو من أوائل 
اللغة  اللغة نفسها محّل المؤّلف الذي كان ُيعتقد أّنه هو مالك  من دَعوا إلى إحالل 
المؤّلف.  التي تتحدث وليس  اللغة هي  أّن  ليبّين  بناصيتها. فأتى ماالرميه  والممسك 
فالكتابة بحسبه هو الوصول إلى حد يجعل اللغة وحدها هي التي تعمل وتؤّدي دورها 

وليس الكاتب.)2(
بل  الورق،  يتّم على  كتابّي  أو عمٍل  تاريخّية  المؤّلف مجّرد حادثة  إقصاء  وليس 
وقوع هذا األمر أحدث تحّواًل في النّص الحديث، يقصي الكاتب عن النص المكتوب 
والمقروء في جميع مستوياته. وبناء على هذا التصّور يقع النّص والناّص على خطٍّ 
واحد ينقسم إلى قسمين: قبل وبعد، وموقع المؤّلف هو مرحلة "الما بعد". والمؤّلف 
دوره أن يعمل على تغذية النص والتفكير فيه والمعاناة من أجله، وهو أشبه ما يكون 
بأٍب توّلى تربية ابنه ورعايته حّتى وصل إلى مرحلٍة انفصل عن أبيه، ونحن اآلن عندما 

نتعامل مع االبن نتعامل مع كائن مستقلٍّ وجديد هو االبن.
معنى ورسالة  تشتمل على  أو  تتضّمن  التي  الكلمات  ليس مجموعة من  والنّص 
إلهّية واحدة، بل هي فضاء متعّدد األبعاد يحتوي على مكتوبات ونصوص عّدة ليس 
وما  وتصادم.   )intertextuality( وتداخل  تركيب  وبينها  األصلّي،  النّص  هو  منها  أّي 
النّص إال نسيج اقتبست خيوطه من ثقافة ّما، وما يقدر المؤّلف عليه هو تركيب هذه 
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الخيوط أو جعل أحدها في مقابل اآلخر.)3(
النّص وجعله محوًرا  المؤّلف على خّط فهم  الرؤية يكون إدخال  وبحسب هذه 
لعملّية الفهم قسًرا للنص وتضييًقا عليه، وحصًرا لمعناه وداللته في معًنى واحٍد وهذا 
الناقد  "النقد"، وذلك ألّن  المكتوب تناسب  النص  النظرة إلى  للنّص. وهذه  "إغالق" 
يصرف جّل اهتمامه على اكتشاف المؤلف ويفعل ذلك على ضوء معرفته بشخصّيته 
وتحليله لحالته النفسّية، والمجتمع الذي عاش فيه، وأوضاعه التاريخّية. وعندما يجعل 
مهّمته.  الناقد  وينجز  النقد  عملّية  وتتحّقق  النّص  تّتضح صورة  النّص  وراء  المؤلف 
النّص على أّنه نصوص متداخلة سوف تبقى  الناّص وتعاملنا مع  ولكن إذا تجاهلنا 
كّل األبواب مفتوحًة وكل األقفال مفتوحة وعندها لن يكون هدف النقد اكتشاف سّر 
النّص معنى، وسوف  المؤّلف. وعندها سوف يكون في كل مستوى من مستويات 

يتحّول النّص إلى سلسلة من المعاني التي يعقب أحدها اآلخر ويحّل محّله.
واالتجاه التقليدي في التفسير والنقد األدبّي لم يكن ليلقي بااّل إلى القارئ، فالمؤلف 
هو المحور الذي كانت تدور حوله عملّية الفهم والتفسير. ولكّننا نعلم علم اليقين أّن 
إعطاء مستقبٍل للنصِّ ال يكون إال بالقضاء على هذه األسطورة )myth(. وينبغي أن 

يولد القارئ ولو كان الثمن موت المؤلف.)4(
ب ـ خلط الق�شدّيني خطاأً بني ن�عني من الق�شد

ويمسات  )ويليام   )Intentional Fallacy( القصدّية"  "المغالطة  مقالة  كاتبا  يّدعي 
أّن  الفيلسوف(،   )Monroe Breadsley( بريدزلي  ومونرو  األدبّي،  الناقد   )wimsatt(
قصد المؤلف ليس أمرًا يمكن اإلمساك به أو القبض عليه، كما إّنه ليس معياًرا جّيًدا 
ينبغي أن يكون مطلوبًا ومرغوبًا أو فّعااًل للتفسير والنقد. هذا ولكن ال بّد من االعتراف 
بأّن هذه الرؤية هي الرؤية التي كانت حاكمة على تاريخ النقد األدبّي وقّلما نجد في 
هذا الوادي من حاد عن هذا الخّط والمس النقد أو التفسير بعيدًا عن النظر إلى قصد 
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المؤلف وصاحب النّص. وقصد المؤلف عند هذين الكاتبين هو: التصميم أو الفكرة 
التي كانت تختلج في ذهن الكاتب، والتي كانت تدفعه إلى الكتابة وتدعوه إليها.)5(

ويرى كاتبا "المغالطة القصدية" أّن وجود قصد للمؤلف بوصفه الفكرة الموجودة 
مسبقًا أمر ضروري، وذلك ألّن النص األدبي أو الشعرّي ال يوجد صدفًة، بل هو نتيجة 
هذه  بداهة  دفعت  وقد  ذكّية.  علة  نصٍّ  كّل  وراء  وبالتالي  ما،  لشخٍص  ذهنّي  عمل 
القضّية الكثيرين إلى االعتقاد بأّن معنى النّص هو معنى شخصّي )Personal(، يعكس 
الحالة الروحية والنفسّية للكاتب وهو مرآة ألحواله الشخصّية، ولذلك إذا أردنا فهم 

النّص علينا أن نفهم قصد المؤّلف الناّص.)6( 
وما تهدف هذه المقالة إلى بيانه هو الكشف عن هذه المغالطة. فإنّنا مع كّل نصٍّ 
أمام قصدين: أحدهما القصد المحّرك الذي دفع الكاتب إلى الكتابة وإنتاج النّص، 
وهذا هو أمر ضرورّي قطعًا وال يولد النّص من دونه، والثاني هو جعل القصد المذكور 
آنفًا محورًا وهدفًا للتفسير في مقام الفهم وشرح النص وتحليله، وهذا أمر ال ضرورة 
له وال شيء يلزم به. ومركز المغالطة هو نقل قصد من موقع الدافع والمحّرك نحو 
الكتاب إلى موقع المحور في عملّية الفهم والتأويل. وبعبارة أخرى: ال بّد للخالص من 
هذه المغالطة من التمييز بين قصد المؤلف بعنوان الدافع إلى كتابة النّص وبين جعل 
هذا القصد معيارًا للحكم على صّحة التفسير وخطإه. وهذا ما لم يفعله القصدّيون إذ 

وقعوا في هذه المغالطة.
ج ـ ا�شتحالة اكت�شاف ق�شد امل�ؤلف

أحد األدّلة التي ُتعتمد للتقليل من أهمّية دور قصد المؤّلف في مقام التفسير، هو 
التساؤل بل التشكيك في إمكانّية اكتشاف المقصود األصلي )original( للمؤّلف من 
المؤلف حين كان  نعم ال شّك في وجود معنى معّين ومحّدد في ذهن  نّصه.  وراء 
النّص، ولكّن ال شّك أيضًا في أّن هذا المعنى مفقود بالنسبة للقراء. فالمؤلف  ينتج 
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ونتيجة الفاصل التاريخّي الذي يفصلنا عنه ال يستطيع أن يشرح لنا ما كان يقصده من 
وراء نّصه الذي أنتجه وكتبه. هذا من جهة ومن جهة أخرى القارئ المعاصر نفسه ال 
يستطيع أن يعيش في أفق النص وظروفه التاريخية، أو فقل ال يستطيع أن يعيش لحظة 
كتابة النّص وزمانه، ومن هنا فإّنه ينظر إلى النص دائًما بعين القارئ المعاصر. وعليه 

تظهر استحالة القراءة المعاصرة التي تجعل من قصد المؤلف محورًا لها. 
تنّوع  بأّن  كذلك  وآمّنا  الخاص،   )tradition( تقليده  له  مجتمع  كل  بأّن  آمّنا  إذا 
وغايات  والمنظورات  األطر  وتعّدد  التقاليد  تنّوع  إلى  بالضرورة  يؤّدي  المجتمعات 
باختالف  للنّص  مختلفٍة  معاٍن  وجود  البديهّي  من  فإّن  كّله  بذلك  آمّنا  إذا  القراءة، 
المجتمعات وتقاليدها، وعندها ال يبقى ثّمة مجال للحديث عن فهٍم واقعّي للنّص كما 

يريد المؤّلف)7(.
ويتأّكد هذا األمر عندما تختلف لغة المتلّقي القارئ وثقافته عن لغة المؤّلف وثقافته. 
وال توجد لغتان أو ثقافتان متقاربتان إلى حّد أن تكون إحداهما استمرارًا لألخرى. 
تعاني   ،)Crosscultural( للثقافات  العابرة  ثقافية/  البين  الدراسات  أّن  نجد  هنا  ومن 

.)8()misunderstanding( دائمًا من سوء الفهم
د ـ عدم جدوى ت��شيحات امل�ؤلف لت��شيح اجلمل املبهمة

تصدر في بعض األحيان عن المتكّلم جمل ذات وجهين وفيها شيء من اإليهام. 
في مثل هذه الحالة لن تنفع الشروحات الالحقة التي يقّدمها المتكّلم لرفع اإلبهام عن 
كالمه. مثاًل عندما يقول قائل: "أنا أحّب سكرتيرتي أكثر من زوجتي"، فرّبما يقصد 
لها،  أكثر من محّبة زوجته  إّياها  الموظفة ولكّن محّبته  أّنه هو وزوجته يحّبان تلك 
وال يقصد أّنه يحّب زوجته بدرجة أقّل من حّبه لموظفته. فمهما حاول في مثل هذه 
يبقى موهًما  النّص في ذاته سوف  فإّن معنى  الحاالت توضيح مراده وتفسير كالمه 
بيان  نحو  تنصرف  النص سوف  المتكّلم صاحب  الوجهين، وكّل محاوالت  يحتمل 
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قصده هو ومراده من النّص، وليس معنى النّص نفسه. وهذا يكشف عن حقيقة أّن 
للنّص معناه المستقّل القائم بذاته بعيدًا عن مراد المؤّلف)9(.

هـ ـ التالزم بني الق�شدّية وعلم النف�س
إّن جعل قصد المؤّلف هو المحور واألساس والتأكيد على إعادة بناء العالم الذهنّي 
لصاحب النص وجعله هدًفا للتفسير يفضي بنا إلى وادي علم النفس، ويجعل هدف 
التفسير وغايته أمرًا بعيد المنال. إذ إّن إعادة بناء العالم الذهني للمؤّلف بهدف إعادة 
بناء المعنى المقصود له أمر غير ممكن، وإن كان ممكنًا فهو غير موثوق به. فكيف 
يمكن أن نثق بأّن ما اكتشفناه وأعدنا بناءه من العالم الذهنّي للمؤّلف مطابق للواقع 
وصحيح؟ وعليه فإّنه من األفضل معالجة النّص وفق ميولنا الحاضرة بدل أن نسعى 
للدخول إلى عالم الكاتب الخفّي. وبعبارة أخرى: علينا أن نفهم النّص ونفّسره على 
ضوء الوقائع العاّمة للغة ونجعل من هذه الوقائع أساسًا للفهم. ومعنى هذا الكالم هو 
الحذر من الخلط بين البعد العاّم للغة وبين البعد الخاص للعالم الذهنّي للمؤلف. ثّم 
إّن البعد الخاّص ال يمكن فهمه واستنباطه من النّص، وذلك ألّن المعنى هو أمر عاّم 

ال يقبل التخصيص والقسر على بعد دون غيره)10(.
و ـ امل�ؤّلف قارئ كغريه من القّراء

يحاول ديفيد كوزنز هوي )David couzens Hoy( إقصاء قصد المؤلف ومهاجمة 
القصدّية  على  واعتراضات  أدّلة  من  تقّدم  فما  مختلفة.  بطريقة  التفسير  في  القصدّية 
حّتى اآلن في هذه المقالة ُيبنى على عدم إمكان الوصول إلى قصد المؤّلف، أو على 
لزوم إقصائه عن أن يكون هدفًا وغايًة للتفسير. وأّما كوزنز هوي فيرى أّنه ال ضرورة 
بل وال يحسن أن نطرد المؤّلف من ساحة فهم النّص وتفسيره، فرّبما كانت لشروحاته 
وتوضيحاته بعض الفائدة. فالكاتب بحسبه هو قارئ كغيره من القّراء ال بّد أن تحظى 
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القراءات  القراءات، ولكن شرط أن تكون قراءة كغيرها من  قراءته باحترامها كسائر 
دون أن تفوق في أهمّيتها سائر القراءات ودون أن ُنمنع من معارضتها. وما االمتياز 
الذي قد يحظى به سوى امتياز تقّدمه في تاريخ تفسير النّص، وليس ثّمة مبّرر منطقّي 
لنا ملء الحرّية في  الرؤية  يفرض له مثل هذا االمتياز واألولوّية)11(. وبناء على هذه 

قراءة النّص وتفسيره كما يحلو لنا دون أن نلزم أنفسنا بتفسير المؤلف وفهمه.

3ـ مناق�شة اأدّلة الالق�شدّيني
التمهيد بذكر  المناسب  البدء بمناقشة األدّلة السّتة المذكورة أعاله، أجد من  قبل 
بعض المقّدمات. وهذه المقّدمات التوضيحية تسهم في توضيح مرادنا من القصدّية 

في التفسير، بحسب التصّور الذي نتبّناه للقصدّية.

النقاط التمهيدية
إلى قصد  االلتفات  التفسير: إن  "اعتبار"  المؤلف هو شرط  إلى قصد  االلتفات  أـ 
المؤّلف واالهتمام به وجعله غايًة للتفسير وهدفًا ليس شرط "وجود وتحّقق" للتفسير، 
فمن الممكن أن يفهم النّص ويوجد التفسير دون االلتفات إلى قصد المؤّلف، ولكّن 
شرط صّحة التفسير واعتباره هو االلتفات إلى قصد المؤّلف. فمن الواضح أّن التعامل 
المعنائّي مع النّص ومحاولة فهمه أمر يحصل بغّض النظر عن قصد المؤّلف ومراده. 
بل إّن الواقع يكشف عن إمكان التعامل مع النّص والتالعب بمعناه وتفسيره بأكثر من 
طريقة وأسلوب واكتشاف ما ال نهاية له من المعاني منه. ويمكن قراءة النّص بهدف 
معرفة مراد صاحبه ويمكن قراءته باالعتماد على القواعد اللغوية وغّض النظر عن مراد 
صاحبه، بل يمكن قراءة النّص دون التقّيد بقواعد اللغة وعلى حّد تعبير "اللعب الحّر 
بالعالمات". وباستخدام المصطلح المشهور في األدبّيات الدينية يمكن التعامل مع أّي 
نصٍّ على قاعدة "التفسير بالرأي". وعلى ضوء ذلك ال نّدعي وال يحّق لنا أن نّدعي "أّن 
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تفسير النّص وقراءته مرهونة بمراد المؤّلف على مستوى الوجود فال يوجد تفسير إن 
لم ُيعرف قصد المؤّلف ومراده الجّدي"، ألّن الواقع على خالف ذلك.

ُيقرأ  أن  يمكن  نعم  القراءة".  "كيفّية  )Intentionalists( هو  القصدّيين  ُيقلق  ما  إّن 
النّص بأكثر من طريقة، ولكن ليست جميع طرق القراءة متساوًية في الصحة واالعتبار 
"غير  وأخرى  "صحيحة"  قراءة  إلى  النّص  قراءة  تنقسم  أخرى  وبعبارة   .)validity(
صحيحة". والصحة وعدم الصّحة واالعتبار والسقوط عن درجة االعتبار هي صفات 
لكيفية القراءة. وعليه فإنّنا عندما نرى ضرورة االهتمام بقصد المؤّلف في تفسير النّص 
ال نكون في مقام الحديث عن وجود الفهم وعدم وجوده وإمكان تحّققه وعدم إمكان 

ذلك، بل نكون بصدد الحديث عن اعتبار الفهم والحكم عليه بالصّحة أو عدمها.
ب ـ العالقة بين القصدية وبين أهداف فهم النّص: بين البحث عن "القصدّية في 
التفسير" ومحورّية المؤّلف في عملّية فهم النّص، وبين البحث عن أهداف فهم النّص 
)aims of interpretation( ترابط. بحيث إّن بعض األهداف المبتغـاة من فهم النّص ال 
يتحّقق دون االلتـفات إلى قصد المؤّلف ومـراده، مع االعتراف بأّن بعض األهداف 
الظواهرّي  التيار  ذلك  ومثال  التفسير.  عملية  من  ومقصوده  المؤّلف  استبعاد  يقتضي 
)phenomenological( في التفسير، كالهرمينوطيقا الفلسفية عند غادامير الذي يؤمن بأّن 
"المعنى للقارئ" هو الهدف من التفسير والحوار مع النّص، أي يجعل هدف التفسير 
هو تطبيق النّص على الموقع الهرمينوطيقي للقارئ، واإلجابة عن أسئلته واهتماماته. 
 aesthetic( كما إّن بعض محاوالت التفسير قد تهدف إلى الكشف عن القيم الجمالية
values( في النّص، وفي هذا الشكل من القراءة يكون كمال القراءة في تكثير المعاني 

واستخراجها من النّص. والفرضية التي ينطلق منها هذا الشكل األخير من القراءة هي 
أّن كثرة المعاني وتعدد االحتماالت في النّص يزيدان من قيمته الجمالّية. وعلى أّي 
حال ال شّك في أّن إدخال قصد المؤلف على هذين األسلوبين التفسيريين ال يؤّدي 
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إال إلى نقض الغرض، فعندما تكون كثرة االحتماالت المعنائّية قيمة جمالّية، أو عندما 
يكون "المعنى للقارئ" ال يبقى مجال للبحث عن مراد المؤّلف ومقصوده. 

والمغالطة الرائجة بين معارضي القصدّية هي أّنهم يتبّنون هدفًا للقراءة والتفسير ثّم 
يرون أّن هذا الهدف ال يتناسب مع االهتمام بقصد المؤلف ومراده، فيحكمون بضرورة 
إبعاده عن دائرة االهتمام. وهذه مغالطة واضحة فإذا كان االهتمام بمراد المؤّلف يعيق 
بعض األهداف المبتغاة من القراءة فهذا ال يعني أبدًا أّنه يتنافى مع كل هدٍف يمكن 

أن يكون مقصودًا من القراءة. 
جـ  عدم انحصار القصدية في التحليل النفسي: ال ينبغي حصر القصدية في التفسير 
بصورة واحدة هي صورة التحليل النفسي. نعم صحيح أّن بعض أشكال القصدّية ُيقّدم 
بطريقة تدعو إلى النفوذ إلى العالم العقلّي والذهنّي للمؤّلف في محاولة إلعادة بنائه 
 )Schleiermacher( األمر الذي هو خارج متناول يد القّراء عادًة. وقد كان شالير ماخر
وديلتاي )Dilthey( يدافعان عن هذا النمط من القصدّية، وبالتالي ليس من الصدفة أو 
الغريب أّن بعض أنصار هذا الشكل من القصدية كانوا يتوّسلون كل وسيلة تساعدهم 
االجتماعّية،  وعالقاته  الشخصّية،  حياته  معرفة  من  المؤّلف،  ذهن  إلى  النفوذ  على 
التي عاصرها وعاصرته وكل ما له  التاريخّية  وصداقاته وصواَل إلى معرفة األحداث 

صلة به من قريب أو بعيد.
هذا ولكّن القصدّية يمكن أن ُتبنى على تصّورات مختلفة وأدّلة ال تجعل من تفسير 
النّص غوصًا في علم النفس والتحليل النفسّي. وكثيرًا ما استند أعداء القصدّية إلى 
هذه السمة في هذا التصور من القصدية للربط بينها وبين علم النفس والتحليل النفسّي 

وبالتالي إنكارها ومهاجمتها. 
بعد ذكر هذه المقدمات نبدأ بما وعدنا به من الرّد على أدّلة الالقصدّيين المتقّدمة 

مطلع المقالة، وسوف نحاول ترتيب الردود بحسب ترتيب األدّلة المتقّدمة.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

20

  ال�سيخ اأحمد واعظي

املنهاج - العدد ال�صبعون - �صيف 1434هـ/ 2013م

نقد الدليل الأول
يستدّل روالن بارت في مقالته "موت المؤّلف" إلبطال القصدّية وإلغاء دور المؤّلف 

في عملّية التفسير بأمرين يجعلهما األساس في استدالله، وهما:
األول: هو أّن كّف يد المؤّلف عن النّص له آثار مهّمة في عملّية الفهم والقراءة، 
ا، ويعطي للقارئ مؤهالت تسمح له  بل إّن ذلك سوف يدخل على القراءة تحّواًل مهمًّ
بقراءة النّص بعيًدا عن الناّص، بحيث تكون العالقة بين طرفين هما النص والقارئ. 
وهذا يخّلص القراءة والتفسير من "اإلغالق" ويفتح القراءة على آفاق واسعٍة، تسمح 
للقارئ بفهم النّص باالعتماد على اللغة دون أن يبقى ثّمة أمر مبهم ال يمكن معرفته 
إال بمعرفة كاتبه الذي هو وحده المؤّهل لفك شيفرة رموزه. والثاني: هو أّن المؤلف 
ليس هو الذي يوّلد المعنى بل دوره توليد النّص من خالل التركيب بين المكتوبات. 
فالنصوص هي طبقات من الثقافة مترابطة فيما بينها، وما يفعله المؤّلف هو المزج بين 
هذه الطبقات وتركيبها. والمعنى هو صفة هذه المكتوبات والنصوص نفسها، وعمل 

المؤّلف مقصور على التركيب بين هذه الفقرات ذات المعنى. 
فيما يرتبط بالمحور األّول المذكور أعاله، تخطر في البال مالحظات نوجزها فيما 

يأتي:
إلزام بحذف  البند األّول أّي  المذكور في  التبيين  التفسير أو  أواًل: ال يشتمل هذا 
المؤّلف ومراده من مسيرة عملّية التفسير؛ وذلك ألّن حاصل المّدعى المذكور ليس 
للنّص  والتقليدية  الرائجة  القراءة  أّن  هي  دعواه  فروح  النّص.  لقراءة  "اقتراح"  سوى 
تقوم على محورّية المؤّلف وقصده، وهذا يؤّدي إلى قصر النّص وتضييق فهمه بدائرة 
محّددة. ومن هنا يقترح شكاًل آخر للقراءة ال يسمح للمؤّلف وقصده بالدخول على 
النتائج  نتائج جّيدة بحسب بارت، ومن هذه  الفهم والتفسير، وهذا يفضي إلى  خّط 
اكتشاف معاٍن ما كانت لُتكتشف لو اقتصرنا على تفسير النّص باالعتماد على قصد 
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المؤّلف ومراده الجّدي. وفي مقابل هذا الكالم نقول من الواضح أّن ترّتب هذه اآلثار 
على هذا األسلوب الجديد المقترح للقراءة ال يعني بالضرورة وجوب اعتماده، وبعبارة 
أوضح: إّن ما يقّدمه بارت في تبريره المذكور ما هو إال اقتراح ال صلة له بعالم الدليل 

واالستدالل المنطقّي الذي ينتج عنه بطالن النظرّية المقابلة.
اعتماد قصد  المعنى تضيق مع  دائرة  أّن  القصدّية  النظرّية  الواضح في  إّن من  ثّم 
وتبّرره.  التضييق  هذا  معقولّية  تثبت  أدّلة  التضييق  ذلك  على  لهم  أّن  إال  المؤّلف، 
التضييق  مواجهة  هو  يفعله  ما  بل  يبطلها  بما  األدّلة  هذه  مواجهة  بارت  يحاول  وال 
والمحدودية المفترضة في التفسير القصدي، بالسعة المحّببة إليه بناء على الالقصدّية. 
وهنا مكمن المغالطة التي ال يمكن اإلقرار بنتائجها. فمن يقول إّن انفتاح المعنى على 
احتماالت عّدة أمر مطلوب بحّد ذاته؟ فهل يقبل روالن بارت أن نعمد إلى نظرّيته 
التفسيرّية ونتجاهل مراده منها ونفّسرها ونفهمها بطريقٍة تختلف عّما يريده ويهدف 
إليه من طرحها، وذلك بحّجة أّن االلتزام بمراده يضّيق دائرة المعنى ويغلق النّص على 
مبنيٌّ على  بارت وتبريره  استدالل  إّن  القول هي  معنى واحٍد دون غيره؟! وخالصة 
فرضّية تحتاج إلى إثبات وهذه الفرضّية هي: "انفتاح النّص على معاٍن عّدة أفضل من 

حصره في معنى واحٍد".
وأما المحور الثاني الستدالل بارت المبنّي على تصّور الخاص عن "البين ـ نصّية" 
أو التناّص)12( )كما يعرف في الترجمات العربية(، فهو يتضّمن تصويرًا غير صحيح 
يخلق  بل هو  ويرّكبه فحسب،  النّص  يحوك  فالمؤّلف ال  النّص.  في  المؤّلف  لدور 
إيصال  في  اللغوّية الستخدامها  والعالمات  األلفاظ  إلى  يعمد  ثّم  نفسه،  في  المعاني 
الرسالة إلى المخاطب. والشاهد على هذا المّدعى هو أّنه في بعض الحاالت ينجح 
في استخدام ما يتوّفر بين يديه من العالمات اللغوّية إليصال رسالته وبيان مراده، وفي 
بعض الحاالت يفشل في هذا األمر وال يحسن استخدام األلفاظ أو ال تسعفه اللغة بما 
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يتوّفر فيها من إمكانّيات في تحقيق مبتغاه، فيكون نّصه مبهًما ال يفهم منه المخاطب 
المؤّلف  يريده  مّما  دائرة  أوسع  للنّص  المحتملة  المعاني  أّن  ذلك  إلى  أضف  شيئًا. 
اللغوّية وغير  النّص، وُيعتمد ألجل تفسيره وفهمه على الشواهد والقرائن  وصاحب 
اللغوّية، وعلى إبداع المؤّلف في مرحلة اختيار األلفاظ، وطريقته في اختيار القرائن 
و"المدلول  المقصود"  "المعنى  وقوام  للمعنى"  "موّلد  المؤّلف  إذًا  منها.  واالستفادة 

التصديقّي" للنص بالمؤّلف. 

نقد الدليل الثاين
في الرّد على كاتبي مقالة "المغالطة القصدّية" اللذين يقّران بضرورة وجود قصد 
للمؤّلف في مقام إيجاد النّص، واعتبارهما من جهة ثانية أّن االلتفات إلى القصد في 
مقام الفهم والتفسير وجعله معيارًا للتفسير الصحيح وغير الصحيح مغالطة، في الرد 
عليهما نذّكر بأّن "قصد المؤّلف ونّيته" والمعنى الذي يختلج في ذهنه قبل إنتاج النّص 
ال يقتصر دوره على تحريك المؤّلف ودفعه إلى إنتاج النّص بحيث يكون األمر مجّرد 
والمعنى  القصد  القصد دورًا آخر هو تحويل هذا  لهذا  إّن  بل   ، عمٍل ذهنيٍّ ونفسيٍّ
الذهنّي إلى "رسالة"، رسالٍة تنتقل باالعتماد على القرائن اللغوّية المقولة قبل القرائن 
اللغوّية المكتوبة. وبعبارة أخرى: ال ينبغي اختزال التأليف إلى حالٍة من التأّثر تتجّلى 
في الكتابة وإنتاج النّص. فالمؤّلف هو "فاعل عالئقي" )من العالقة( والمكتوب "عالقة 
لغوّية مكتوبة"، تتضّمن في ثناياها نقل "المعنى المقصود للمؤّلف" في قالب "رسالة" 
إلى المخاطب. وإذا صّح هذا التصوير لعملية التأليف وإنتاج النّص، يترّتب عليه عدم 
صّحة إقصاء المؤّلف عن مسيرة التفسير، وذلك ألّن إقصاءه يعني تبديل ماهّية التأليف 
وإنكار الوجه العالقاتي للنص المكتوب وكونه واسطة في نقل الرسالة إلى المخاطب. 
ويظهر مّما تقّدم أّن بين قصد المؤّلف بوصفه منطلقًا ومبدأ للعالقة اللغوّية بين الناّص 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

  الجتاه الق�سدي يف التف�سري، دفاع عقالين

23

، فال يمكن إنكار  وبين المخاطب، وبين الغاية والهدف الذي يهدف إليه، ترابط منطقيٌّ
الفهم  الفهم والتفسير وعّده عنصرًا أجنبيًّا عن عملّية  الترابط وتجاهله في مقام  هذا 
إلى قصد  االلتفات  إذًا،  ليس إال.  له بكونه مجرد منطلٍق ومبدأ  باالعتراف  واالكتفاء 
المؤّلف بوصفه هدًفا لعملّية التفسير يبدو من البداهة بمكاٍن، ألّن إنتاج النّص وتوليده 
عمل إراديٌّ يهدف إلى تحقيق تواصل وعالقة مع طرٍف آخر وإيصال رسالة إليه. ومن 
ر إلى قصد المؤّلف ومراده  الطبيعي بناء على هذا التصّور أن يصغي القارئ والمفسِّ

الجّدي، ويفهم النّص على ضوء ما يكتشفه من هذا المراد.

نقد الدليل الثالث
Stan- )تتناغم الدليل الثالث وينسجم مع النظرية التفسيرّية التي يتبّناها ستانلي فيش 

ly Fish(، إذ هو يتحّدث عن تعّلق كّل مفّسر بما يسّميه "المجتمع التفسيرّي" الخاص 

به، وتأثره في فهمه للنّص بمقتضيات المجتمع الذي يعيش فيه. وهذا االستدالل كما 
هو واضح يصّر على ارتباط المفّسر وعملّية التفسير بمنظار وأفق زماني وثقافّي محّدد، 
ولّما كان النّص أيًضا محصول ثقافة وأفق ثقافّي يعيشه صاحب النّص، هذا ومن جهة، 
أن  المفّسر  على  المستحيل  وعابر، ومن  ومتنّوع  سّيال  أمر  الثقافة  أخرى  ومن جهة 
يعيش الفضاء الثقافي الذي عاشه صاحب النّص. بناء على ذلك كّله يضحي الحديث 
عن التفسير على أساس قصد المؤّلف عبثًا وضربًا من الخيال. وفي مقام تحليل هذا 

االستدالل والرّد عليه نسّجل النقاط اآلتية:
أوال: إّن المنظورية )perspectivism( التي تكمن في هذا الدليل تبدو فاقعًة إلى حّد 
اإلفراط. نعم من المسّلم أّن المؤّلف والقارئ كالهما ال ينفّكان عن عصرهما وبيئتهما 
الثقافّية، وكّل منهما يتأثر بتراثه الثقافّي الذي يعيشه أو يعيش فيه؛ ولكّن هذا التأّثر ال 
الطرفين )المؤّلف والقارئ(. وال  التفاهم بين  ينبغي أن يتحّول إلى سدٍّ يعيق عملّية 
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قناة اإلشارات  تمّر عبر  الكاتب والقارئ  بين  التخاطب والعالقة  أّن  ننسى  ينبغي أن 
العالمات مبنّية على عالقة "تعاقدّية"  المكتوبة، وهذه  المقولة أو  اللغوّية  والعالمات 
بين اللفظ والمعنى، وال نقّر وال نذعن بأّن سيالن الثقافة عبر الزمان يصل بالضرورة 
الماضي والحاضر، ويحول دون  بين  الذي يقطع كّل صلٍة  الكامل  إلى حّد االنزياح 

التفاهم المتبادل)13(.
ثانيًا: إّن الفاصلة الزمانية تترك أثرها السلبّي في عملّية الفهم، وتقلل من منسوب 
. وهذا أمر صحيح ونعترف به. ولكن ال يعني  النجاح في فهم مراد المؤّلف دون شكٍّ
القرائن  في  المفّسر  يدّقق  فعندما  المؤّلف.  مراد  على  والعثور  الفهم  استحالة  ذلك 
والشواهد اللغوّية والتاريخّية ويلتفت إلى كّل ما من شأنه تبيين مراد المؤّلف يمكنه 
أن يصل إلى درجة من "الظّن العقالئي" بصّحة فهمه لمراد المؤّلف. وفي مثل هذه 
يكفي  بل  الفهم،  بصّحة  للحكم  معيارًا  الرياضّي  اليقين  نجعل  أن  ينبغي  ال  األمور 
المتكّلمين  العقالء في نسبة مرادات  الذي يقّره  المعقول  بالمقدار  االطمئنان والظّن 

إليهم باالستناد إلى ما يدّل عليه كالمهم.

نقد الدليل الرابع
ُيبنى االستدالل الرابع على فرضية خاطئة حاصلها أّن حضور المؤّلف وتوضيحه 
لمقصوده ال ينفعان في فهم معنى النّص؛ إذ إّن للنص حياة مستقّلة عن حياة صاحبه. 
وفي الرد على هذا الكالم نشير إلى نقطة وجدانّية مرتكزة في وجدان كلٍّ مّنا، وهي 
لماذا تزعجنا كلمات بعض األشخاص وتكّدر صفو خاطرنا؟ أليس ذلك ألّن كالمه 
حياة  مستقّلة عن  حياة  للنّص  كان  فلو  تجاهنا؟!  ينويه  وما  إلينا  نظرته  عن  يكشف 
صاحب النّص فلماذا ننقل انزعاجنا من النّص إلى االنزعاج من صاحبه؟ ولماذا نصّب 

جام غضبنا على صاحب النّص إذا كان النّص مستقالًّ ومصدر إزعاج منفصٍل؟
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أحد  ويكون  واحٍد،  وقت  في  لمعنيين  ومحتِماًل  وجهين  ذا  ا  نصًّ نواجه  وعندما 
هذين المعنيين مزعجًا للمخاطب أو مثيرًا لسوء التفاهم بينه وبين صاحب النّص، في 
مثل هذه الحالة ال شّك في أّن توضيحات المتكّلم تنفع في رفع االلتباس وبيان المراد 
الجّدي، وبالتالي فإّن اإلصرار على أّن كل توضيح الحٍق ال يبّدل من معنى النّص هو 

تحّكم وقول ال دليل عليه.

نقد الدليل اخلام�س
ينحصر أثر الدليل الخامس إذا صّح بإبطال شكٍل محّدد من القصدّية وال يتعّداه 
النقاط  في  أشرنا  وقد  النفسّي.  التحليل  على  يقوم  الذي  الشكل  وهو  غيره  إلى 
النفسّي.  التحليل  أودية  إلى  بالمفّسر  تفضي  ال  أشكااًل  للقصدّية  أّن  إلى  التمهيدّية 
وعليه يكون الدليل الخامس أخّص من المّدعى، وال يمكن تعميمه إلبطال األشكال 

األخرى للقصدّية.

نقد الدليل ال�شاد�س
يختلف الدليل السادس الذي يقّرره ديفيد كوزنز هوي عن سائر األدّلة؛ وذلك ألّنه 
ليس فقط ال ينفي إمكانّية التفسير باعتماد قصد المؤّلف محورًا، بل أقصى ما يّدعيه 
القراءات وال يرجح على غيره  يقع في عرض سائر  المؤّلف وقصده  تفسير  أّن  هو 
من القراءات والتفاسير. وبحسب وجهة نظره تعّد قراءة المؤّلف واحدة من القراءات 
الممكنة للنّص. وفي الرّد على هذا الدليل نقول: ينبغي االلتفات إلى المبّررات التي 
ُتذكر لمحورّية قصد المؤّلف، وقد تقّدم في النقاط التمهيدّية أّن قراءة النّص وتفسيره 
ضرورة  إثبات  هو  والمطلوب  عليه،  ومقدور  ممكن  أمر  المؤلف  قصد  عن  بعيدًا 
االقتصار على القراءة على ضوء قصد المؤّلف واعتماد قصده محورًا لتفسير النّص. 

وهذا ما سوف نفعله فيما يأتي.
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4ـ مرّبرات الق�شدّية واأدّلتها
الصلة  تثبت  التي  والشواهد  القرائن  من  مجموعة  إلى  االستناد  إمكان  نرى  إنّنا 
الواقع  في  الشواهد هي  وهذه  المؤّلف.  قصد  وبين  المعنى  بين  والمعقولة  المنطقّية 
مبّررات منطقّية تؤّدي إلى ترجيح التوّجه السائد في التفسير التقليدّي للنصوص على 
القراءات المعاصرة. وبعبارة أخرى مع االعتراف بإمكان قراءة النّص بأكثر من طريقة، 
ولكن بين أيدينا ما يكفي من القرائن والشواهد التي تؤّدي إلى ترجيح القراءة على 
مراده  تتجاهل  التي  الممكنة  القراءات  من  غيرها  على  النّص  صاحب  مقصد  ضوء 
بحسب  نرّتبها  أن  دون  الدالئل  هذه  أهّم  يأتي  فيما  نستعرض  وسوف  ومقصوده. 

أهمّيتها وقوة داللتها:
أ ـ ارتفاع إبهام بعض النصوص أو أجزاء منها بالرجوع إلى نصوص أو أجزاء 
عادًة  العقالء  يرجع  لمؤّلف  نصٍّ  فهم  في  تعقيًدا  أو  إبهامًا  نواجه  عندما  أخرى: 
الذي  التعقيد. والسؤال  اإلبهام وحّل ذلك  لرفع هذا  نفسه  للمؤّلف  إلى نصٍّ آخر 
نرجع  ال  ولماذا  األمر؟  هذا  مثل  العقالء  سائر  ويفعل  نفعل  لماذا  هو:  هنا  ُيطرح 
إلى نصوص مؤلّفين آخرين غير المؤّلف لحّل التعقيد في نّصه؟ أال يفّسر الرجوع 
نصوصه؟  تفسير  في  ومراده  قصده  أهمّية  للمؤّلف  آخر  نّص  أو  أخرى  فقرة  إلى 
فما يربط النص "أ" بالنص "ب" هو وحدة المؤّلف ووحدة المعاني المقصودة له 
من النّصين أو الترابط القصدّي بينهما. فلو لم يكن ثّمة ترابط قصدّي بين النّصين 
"ب"  النص  بين  الفرق  يبّرر  الذي  فما  قصده،  ووحدة  المؤّلف  وحدة  على  يقوم 
عملّية  عن  وأقصيناه  المؤّلف  تجاهلنا  ولو  آخرون  كتبها  التي  النصوص  وماليين 
يربط  ال  التي  اللغوّية  العالمات  من  مجموعة  إلى  النصوص  تتحّول  سوف  الفهم 
المتبادل  التلميح  أو  واإلشارة  واالرتباط  اآلخر.  إلى  أحدها  ينظر  وال  رابط،  بينها 
بين النصوص، هو من بركات الفاعل القصدّي واإلرادّي الذي هو المؤّلف ومنتج 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

  الجتاه الق�سدي يف التف�سري، دفاع عقالين

27

ال  التي  المتناثرة  اإلشارات  فإّن  وإال  اآلخر،  إلى  أحدها  ينظر  التي  النصوص  هذه 
أو  منها  إبهامًا  ترفع  أو  األخرى،  إحداها  ُتفّسر  أن  يستحيل  واحد  قصد  يجمعها 
اّدعاء  لنا  يحّق  )Peter.D.Juhl( ال  تعبير جول  عقدها. وعلى حّد  عقدة من  تحّل 
ا شعريًّا ّما فيه إشارة أو تلميح إلى نّص شعريٍّ آخر لمجرد التشابه بينهما؛  أّن نصًّ
من  بّد  ال  بوجودهما  الحكم  وقبل  "قصدّيان"،  أمران  واإلشارة  التلميح  ألّن  وذلك 
تقّدم  وإثبات  صاحبيهما،  بين  التعاصر  كإثبات  بينهما  مشترك  قاسم  وجود  إثبات 
ليتضّمن  القصد  فيه خاصّية  ليس  فالنّص من حيث هو نصٌّ  اآلخر.  أحدهما على 
اإلشارة أو التلميح إلى غيره، ومثل هذا النظر المتبادل بين النصوص ال يتحّقق إال 

بمالحظة قصد المؤّلف، وااللتفات إليه)14(.
ب ـ تناسب محورّية قصد المؤّلف والمتكّلم مع الكتابة والتكّلم: إّن جعل قصد 
فلسفة  مع  يتناسب  وفهمه،  النّص  لقراءة  وهدًفا  للتفسير  محورًا  والمتكّلم  المؤّلف 
من  كغيرهما  إرادّيان  قصدّيان  فعالن  والكتابة  فالتكّلم  وأهدافها.  والكتابة  التكّلم 
األفعال اإلرادّية التي يأتي بها الفاعل من أجل غاية وهدف. وهذه الغاية أو الهدف 
المعنائّي" مع  "الترابط  الرسالة" وتحقيق  "نقل  العملين هي  المبتغى من وراء هذين 
النّص،  على ضوء قصد صاحب  ونفّسره  النّص  نقرأ  عندما  فإنّنا  وعليه  المخاطب. 
نكون في حالة انسجاٍم مع الهدف الذي يبتغيه من وراء فعله النصّي، وأّما إذا ابتغينا 
التفسيرّية  االحتماالت  تكثير  مثل  أخرى  أهداف  لتحقيق  وسعينا  ذلك  وراء  هدفًا 
تنسجم  ال  في مسيرةٍ  نكون  بذلك  فإنّنا  المحتملة،  المتعّددة  بالمعاني  النّص  وإغناء 
مع هدف صاحب النّص وغايته التي كان يهدف إليها من تدوين نّصه أو النطق به 

في حالة النّص الشفهّي.
الكّتاب في فهم نصوصهم بشكٍل صحيٍح: يظهر كّل كاتٍب وصاحب  ج ـ رغبة 
رأٍي حساسية خاّصة تجاه فهم رأيه الذي يعّبر عنه بنّص مكتوٍب أو منطوق بشكٍل 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

28

  ال�سيخ اأحمد واعظي

املنهاج - العدد ال�صبعون - �صيف 1434هـ/ 2013م

واضٍح. ونجد أّنهم يعترضون على من يحاول تفسير كالمهم بغير مرادهم. وهذا بحّد 
ذاته شاهٌد واضح الداللة على أّن سيرة العقالء وطريقتهم المرتكزة في نفوسهم ُتبنى 
عينها  الحساسية  النّص وتفسيره. وهذه  فهم  المؤّلف في مسيرة  على محورّية قصد 
نجدها عند من يتبّنى نظرية "محورّية القارئ، فهؤالء ال يقبلون من المخاطب أن يفهم 

أفكارهم على خالف ما يريدون منها.
هما  والتحكيم  النقد  وضوحه:  وعدم  النّص  لوضوح  معيار  المؤّلف  قصد  ـ  د 
فعالن نمارسهما تجاه كثير من النصوص التي نواجهها. مثال: عندما نسمع أو نقرأ 
ا شعريًّا أو قطعة أدبّية نخضعها للنقد ونحكم عليها بأحكام جمالية وغير جمالّية.  نصًّ
ومن األحكام التي يخضع لها هذا النوع من النصوص، مدى نجاح الناّص في إيصال 
الرسالة التي يريد إيصالها إلى المخاطب. ولنأخذ مثااًل على ذلك قطعة أدبّية يهدف 
القارئ  إلى  القراءة توصل  مقام  ألمه ووحدته، ولكّنها في  التعبير عن  إلى  صاحبها 
المعنى  المثال  هذا  ففي  مثاًل.  الليل  بداية ظلمة  أو  البحر  أخرى هي رطوبة  رسالة 
الصحيح والمعيارّي هو التعبير عن الوحدة واأللم، وعلى هذا األساس يحاكم الشاعر 
واألديب وُتقاس قدرته على التعبير عن هذا المعنى ومدى وصول هذا المعنى إلى 
القارئ. وإذا سلكنا سبياًل غير ذلك في محاكمة هذا النّص واعتمدنا معايير أخرى 
إليه  اللجوء  يمكن  سليم  معيار  أي  أيدينا  بين  يبقى  ال  عندها  والتفسير  القراءة  في 
مشاعرهم  عن  التعبير  مقام  في  أصحابها  قدرة  وقياس  األدبية  النصوص  لمحاكمة 

وأحاسيسهم)15(.
هـ ـ انتهاء النظريات التفسيرّية إلى الذاتّية والنسبية: تفضي النظريات الذهنية أو 
الذاتية عادة إلى النسبية في فهم النصوص. ومثل هذه النسبية تعجز عن الحكم على 
النصوص وقياس نجاح أصحابها وعدم نجاحهم. ففي النظريات الذهنية يحل محل 
الفهم، وعندما ُيعتمد  التفسير معيار "االختالف" في  معيار "الصحة" في الحكم على 
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ومقياس  الصّحة  معيار  األخيرة  هذه  تفقد  النصوص  على  للحكم  معياًرا  االختالف 
الحّجية. فال يمكن التمييز بين فهم صحيح وفهم غير صحيح إال إذا اعتمدنا معيارًا غير 
ذهني في الحكم على النصوص، أو فقل إذا لم نعتمد قصد المؤّلف ميزانًا للفهم. هذا 
من جهٍة ومن جهة أخرى من المسّلمات الواضحة ضرورة الحذر من تكثير المعاني 

وقبول جميع االحتماالت حّتى المتضاّدة في فهم النّص.
اآلن  حّتى  تقّدم  ما  الوحيانية:  النصوص  في  المؤّلف  قصد  محورية  ـ ضرورة  و 
أو  رجحان  الموارد  بعض  وفي  ولزوم،  ضرورة  إثبات  خاللها  من  حاولنا  شواهد 
أّن  الشواهد  أثبتت هذه  النصوص وتفسيرها. وقد  المؤّلف في  اعتماد قصد  أولوّية، 
التفسير على أساس قصد المؤّلف ليس فقط ممكنًا وميسورًا، بل هو طريقة عقالئية 
منسجمة مع طريقة العقالء وسيرتهم في التعامل الكالمّي فيما بينهم، ومع النصوص 
التي يواجهونها. وفي هذا الموضع من هذه المقالة نوّد تخصيص النصوص الوحيانية 
النّص  بالبحث والحديث، وما نّدعيه هو أّن اعتماد قصد المؤّلف وصاحب  وفهمها 
في مثل هذه النصوص هو الخيار الوحيد الذي ال ُيقبل سواه. ويستند هذا المّدعى 
إلى أّن فضاء اإليمان هو فضاء وأجواءه هي أجواء انقياد وطاعة وتعّبد، وإعالن طاعة 
من اإلنسان تجاه اهلل، وفي هذه العالقة اإليمانّية يسعى المؤمن إلى التعبير عن تسليمه 
في  الوحيد  الخيار  يكون  هنا  ومن  عنه.  وينهاه  به  يأمره  بما  وااللتزام  وإلرادته،  هلل 
التعامل مع النصوص الوحيانّية هو بحث المؤمن عن مراد اهلل ومقصوده من النصوص 
المقصود  مقابل  "لّبيك" في  المراد وقول:  أنبيائه، واكتشاف هذا  إلى  بها  التي أوحى 
النصوص وإثارة  الحّر مع  للعب  النصوص ال مجال  النوع من  المتكشف. وفي هذا 
االحتماالت، ألّن في ذلك خروجًا عن مقتضى اإليمان وموجبات الطاعة. وعليه فإذا 
كّنا نقبل وال نقبل التعامل مع النصوص غير الدينية بحرّية وتجاهل مراد أصحابها، فإنّنا 

ال يمكن أن نقبل ذلك مع كالم اهلل بأي وجٍه.
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فإذا كّنا نقبل التعامل مع النصوص األدبّية بحرّية تفضي إلى تجاهل قصد المؤّلف، 
فإّن ذلك في بعض الحاالت يكون سببه أنّنا ال نريد في بعض القراءات اكتشاف أفكار 
الكاتب ومعتقداته، مثاًل عندما نقرأ شعر جالل الدين الرومي )مولوي( بهدف األنس 
بجمال شعره وحاالتنا الروحّية التي نعيشها، رّبما نكون في فسحة من األمر؛ بحيث 
نغّض الطرف عن مراده ومقصوده من شعره. ولكّن قراءة مولوي ال تكون دائمًا بهذا 
دقيقة  مسائل  في  الكالمّية  أو  العرفانية  أفكاره  الكتشاف  شعره  نقرأ  فرّبما  الغرض، 
كالقضاء والقدر مثاًل، ففي مثل هذه القراءة تضيق مساحة حّريتنا وتقّل خياراتنا في 
ا لشاعر يعّبر فيه عن عشقه  لنأخذ مثاًل آخر فرّبما نقرأ نصًّ التعامل مع نصوصه. أو 
بيت من  اقتباس  الحّق في  لنا  القراءة قد يكون  األّول من  النوع  لكائن أرضّي، ففي 
شعره واالستشهاد به في مقام التعبير عن العشق اإللهّي، ولكّن هذا شيء وتفسير النّص 

وفهمه شيء آخر. 

نتائج الدرا�شة
منطقّيًا«.  »ترابطًا  صاحبه  وقصد  النّص  بين  أّن  عرضناه  ما  مجموع  من  يتبّين 
مراد  تتجاهل  بطريقة  النّص  تفسير  إمكان  عدم  المنطقّي«  »الترابط  هذا  يعني  وال 
صاحبه، فمثل هذا األمر ال نّدعيه وال نؤمن به، بل الواقع يكّذبه؛ إذ كّل من يواجه 
ا يرى من نفسه القدرة على التفسير كما يريد والتالعب بمعانيه بالطريقة التي  نصًّ
يشتهي، وكما يقول الفالسفة الوقوع أدّل على اإلمكان. وعليه فإّن دعوى الترابط 
المراد عدم صّحة تفسير  الخيارات األخرى، بل  ُيراد منها عدم إمكان  المنطقّي ال 
النصوص بغير مراد أصحابها وليس عدم إمكان ذلك. وما تقّدم من أدّلة وشواهد 
النّص وتجاهل مراد صاحبه وخاّصة في حالة  تفسير  إثبات عدم صّحة  منها  ُيراد 

النصوص الوحيانّية.
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والقول بمحورّية قصد المؤّلف في التفسير ُيراد منه التأكيد على هذه النقطة وهي 
أّن لكّل نصٍّ معنى أصليٍّا وواقعيٍّا، هو المعنى الذي يقصده المؤّلف من نّصه. وهذه 
المساحة المعنوّية التي تؤّطر حدود معنى النّص ينبغي أن تكون هي الغاية والهدف 
الرسمّي للتفسير؛ وذلك ألّن إنكار الترابط بين النّص وبين معناه األصلّي الذي يقصده 
صاحب النّص ومراده، معناه إنكار وجود معنى واقعي، وفتح أبواب النصوص على 
األصلي  المعنى  بدل  الممكنة"  و"المعاني  المحتملة"  "المعاني  لكّل  كاّفة  مصاريعها 

"المتعّين".
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