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ا�ْستهالل

ل�صلُة اإىل ا�صتكمال الدور الذي ت�صطلع به جملة "تراث" يف تعبئة  ت�صعى هذه ال�صِّ

م�صطلح الرتاث مبعناه  واإخراجه من احليز ال�صيق، الذي ياأ�صره يف قطاع معني 

، اإىل رحابة اأفقه الأو�صع الذي ي�صمل كل ما اأورثتنا 
)

التقليدية اأو ال�صعبية
(

من الثقافة 

اإياه اأمتنا، بل والأمم الأخرى، من اخلربات والإجنازات الأدبية والفنية والعلمية.

فالرتاث بهذا املعنى، هو تاريخ الأمة ال�صيا�صي والجتماعي، والُنُظم القت�صادية 

والقانونية التي �صرعتها، وجمموع خرباتها الأدبية ومنجزاتها يف الطب والكيمياء 

والفلك والفيزياء، وعلم الجتماع وعلم النف�س، وفن الت�صوير، والعمارة والتزيني، 

والعالئق  اليومية  املمار�صات  طريق  عن  املكت�صبة  اخلببربات  ذلك  اإىل  ي�صاف 

الجتماعية التي كثريًا ما ت�صاغ يف حكايات وخرافات واأمثال وحكم ومزح جتري 

على األ�صنة النا�س باأ�صاليب تعبريية متنوعة، تعك�س خرباتهم النف�صية والوجدانية 

ون�صاطاتهم التخيلية، ومواقعهم الجتماعية ومواقفهم ال�صيا�صية.  

ًة  ل�صلة هو اإتاحة الفر�صة لقراءة متاأنية للرثوًة املعرفيَّ اإن اأحد اأهداف هذه ال�صِّ

الكبريًة املختزلة يف هذا امل�صطلح "الرتاث"، الذي بات لكرثة ما دار حوله من 

خالفات مو�صومًا تارة باحلرية  اإىل حد الإلغاز، وتارة بالب�صاطة اإىل حد الإخالل، 

اإل اأن الأمر الذي ل يجوز الختالف عليه هو اأن الرتاث يظل املخزن الأهم وال�صجل 

الأول لإبداعات الإن�صان، يحتوي على الطريف والغريب واملُده�س، كما يحتوي على 

العظيم والنفي�س والأ�صيل، يتجاور فيه الغث وال�صمني، املحكي بالف�صيح، املوارب 

بال�صريح، وهو يف كل الأحببوال يف حاجة اإىل من يعيد قراءته فاح�صًا يف �صوء 

معطيات كل زمان، م�صتخل�صًا منه ما ي�صلح زادًا وذخرية لرحلة الب�صر يف رحلتهم 

من حا�صرهم نحو م�صتقبل من�صود. 

كت�ب تراث
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مقدمة

هذا عمل يروم درا�صة نظرية تاأويلية متميزة ومتمايزة من جهة، واإ�صكالية 

ومثار خالف من جهة اأخرى، هي نظرية التاأويل عند املعتزلة، التي يزعم 

البحث منذ عنوانه اأنها نظريٌة ذات طبيعة حمددة؛ اإذ اإنها تندرج يف و�صف 

معني هو التاأويل الدليل، واإْن كانت، بحكم طبيعتها، انعكا�صًا لقوانني معرفية 

متعددة. لذلك، فاإنَّ هذا العمل ي�صعى اإىل ر�صد هذه القوانني والوقوف على 

خ�صائ�صها الإجرائية.

وعلى الختالف قبل الت�صابه ين�صبُّ هدف هذا العمل وبكليهما ين�صغل، 

قدر على الك�صف 
َ
بل املنهجية والأ �صالكًا يف ذلك �صبياًل هي الأن�صب بني ال�صُّ

والإ�صاءة؛ لأنها الأكرث ان�صجامًا مع املقرتحات التي �صنتها نزعُة التجريب 

املتمثلة يف اإعادة التو�صيف والعتماد على الأنظار التقابلية.

وحتاول الدرا�صُة الإجابة على �صوؤال جوهري مفاده، ما هي الثوابت الرئي�صُة 

التي اعتمدها املعتزلة يف تر�صيخ نظريتهم التاأويلية؟ وما هي املزية التي تتمتع 

بها هذه الثوابت؟

تاأ�صي�س  يف  عّولوا،  قد  املعتزلة  اأنَّ  مفاده،  مفرت�س  على  قائمٌة  الدرا�صة 

منطلقاتهم واأ�صولهم اخلم�صة، على جمموعة ثوابت ينبغي على اأية ممار�صة 

ر للبحث  تاأويلية اأْن ت�صتند عليها. ومبوجب هذا املفرت�س فاإنَّ هذا العمل م�صخَّ

يف العالقة القائمة بني هذه الثوابت والن�س املدرو�س.

كما اأّن لهذه الدرا�صة اإجاباٍت على الأ�صئلة املتعّلقة باجلانب املنهجي الذي تثريه 

نظرية التاأويل والأ�صئلة املرتبطة بال�صغل الل�صاين وما يتعلق به من ت�صّورات.

وبناًء على ذلك؛ فاإنَّ هذه الدرا�صة لي�صت ملزمًة بالإجابة عن الأ�صئلة التي 

اإنَّ  اإذ  الدرا�صة،  منه  تنتفع  الذي  بالقدر  اإل  العقائدية  الدرو�س  ت�صتدعيها 
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مقررات عقائد الفرق الإ�صالمية كفيلٌة بها، ولأنَّ هذه الدرا�صة لي�صت بحثًا 

يف الت�صورات العقائدية التي قررها املعتزلة، ومن ثّم، فاإنها ل تّدعي تفّوقها.

الطرق  يف  فيتمّثل  الدرا�صة،  هذه  تناولته  الذي  املو�صوعي  املف�صل  اأما 

وبعبارة  املقا�صد.  وحتديد  الكالم  دللت  ا�صتخراج  بوا�صطتها  يتمُّ  التي 

اأخرى؛ كيف اأ�صهمت الدعائم التاأويلية والثوابت العقائدية يف تعيني البنية 

الدللية؟ وما هو الدور الذي حتققه الثوابت وامل�صّلمات يف املنهج التاأويلي؟

لقد حاول البحُث يف مراحله كلها، اإدراك القدرة التاأويلية التي متتع بها 

وت�صورهم  نظريتهم  وراء  الكامنة  الأ�صرار  ومعرفة  العتزايل،  اخلطاب 

اأو  وامل�صّلمات  القيم  اأنَّ  مفادها؛  نتيجة  اإىل  ل  فتو�صّ الدللية.  للحقيقة 

»امل�صادرات« التي متّثلها املعتزلة �صّكلت ن�صقًا جوهريًا ينبغي على املمار�صة 

، فاإنَّ مهمة التاأويل تكمن يف بلورة الدللت  التاأويلية الو�صوُل اإليه. ومن ثمَّ

تخالفها،  التي  الدللية  القيم  واإق�صاء  اجلوهرية،  الثوابت  تطابق  التي 

منتهجة يف ذلك نهجًا ا�صتدلليًا وت�صويغيًا، لأنَّ احلقيقة، يف اأنظار املعتزلة، 

ل تت�صكل اإلَّ من خالل اإدراك القيم املخالفة لها.

الت�صّورات  م�صتوى  اأما  واملنهجية،  املعرفية  املنطلقات  م�صتوى  هو  هذا 

الل�صانية، فقد �صعت الدرا�صة اإىل الك�صف عن اجلوانب الإجرائية املتعلقة 

بالأ�ص�س النظرية لعملية الكالم وما ينبني عليها من م�صائل، م�صتعينة يف 

ذلك كله بامل�صطلحات واملفهومات التي تنطوي عليها.

املنهجية  والإ�صكالت  العملية  العراقيل  من  جملة  اإىل  الإ�صارة  وينبغي   

العملية  العراقيل  فاأما  البحث،  مراحل  اآنبباء  تواجهني  انفكت  ما  التي 

املعتزلة،  بها  ا�صتغل  التي  املعرفية  املو�صوعات  تعدد  فيرتّكز معظمها على 

كعلم الكالم، وعلم اأ�صول الفقه، وعلوم الل�صان، وعلوم التف�صري والتاأويل. 

الأمر الذي جعل الدرا�صة مطالبة بالوقوف على ت�صّورات التاأويل يف هذه 
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اأما ما  املجالت. هذا بالن�صبة اإىل تعداد املجالت وات�صاع رقعة املدّونات، 

�صببته من متاعب فيتمّثل يف ال�صعوبات املتعّلقة بغمو�س الفكرة وا�صتباكها 

مع غريها، اإ�صافة اإىل �صعوبة لغتها وامتدادها يف عّدة �صفحات، حتى اإنَّ 

ت�صتوجب هذه  اإذ  بالحرتا�س،  املدّونات مطالٌب  النوع من  الناظر يف هذا 

الأفكار قراءًة عميقة ودقيقة واإدراكًا لطبيعة ال�صياق الذي ترد فيه.

واأما الإ�صكالت املنهجية فيمكن اإجمالها يف نقطتني اثنتني:

الدرا�صات،  هذه  �صكلت  اإذ  ال�صابقة،  بالدرا�صات  تتعّلق  الأوىل:  النقطة 

ت�صل�صلها  طبيعة  يف  مت�صابهٌة  اإنها  اإذ  منهجيًا؛  عائقًا  الأحيان،  بع�س  يف 

هذا  اأنَّ  فيت�صّور  الباحث،  على  �صلطته  يفر�س  يكاد  ت�صابها  املو�صوعي 

الت�صل�صل وهذا النتظام هو احلقيقة التي ل ينبغي خرقها.

وبعبارة اأخرى، فاإنَّ املنطلقات العقائدية العتزالية �صكلت مدخاًل وحيدًا 

يف معظم الدرا�صات، حتى اإنه قد ا�صتغرق العمل كّله وهيمن على اأنحائه، 

مما يجعل القارىء يتو�صل، يف نهاية الأمر، اإىل اأنَّ هذه الدرا�صات عقائدية 

هّمها درا�صة املرجعيات العقائدية وحماكمتها.

اآثبببرت يف هببذه الببدرا�ببصببة عببدم النبب�ببصببيبباق وراء املببقببّدمببات  لببذلببك فقد 

الت�صورات  على  بالوقوف  ان�صغلت  بل  كرثتها،  على  اجلاهزة  واملرجعيات 

املتون  يف  وردت  كما  والإجرائية  واملفهومية،  املعرفية،  باأبعادها؛  الل�صانية 

العتزالية املتنّوعة، واملقّدمات الل�صانية، ل اأ�صتنري اإل باحلقائق والثوابت 

الكربى التي ا�صتند عليها خطاب التاأويل. 

املعا�صر  الل�صاين  الوعي  ميار�صه  الذي  بالتاأثري  ترتبط  الثانية:  النقطة 

ال�صتعانة  اإنَّ  اإذ  بها،  الإقببراُر  يلزم  م�صاألٌة  وهي  الل�صانية،  الدرا�صات  يف 

بالفتوحات الل�صانية املعا�صرة مل تعد م�صاألة خيارات معرفية اإمنا اأ�صبحت 

نتائج  من  الدرا�صة  هببذه  اأفبببادت  فقد  ذلببك،  على  وبناء  منهجية.  حاجة 
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الهريمينوطيقية  النظرية  لفر�صيات  ا�صتجابت  كما  املعا�صرة  الل�صانيات 

واجتاهاتها.

اأنَّ هذه ال�صتجابة ظلت رهينة نظرية التاأويل العتزالية. ومن ثّم،  بيد 

فقد التزمت بحدودها املو�صوعية، فظّل همُّ البحث عن ت�صورات املعتزلة 

ق�صية  اأثببارت  كما  اخلامتة.  حتى  ماثاًل  العنوان  منذ  حا�صرًا  التاأويلية 

ذات  امل�صطلحات  اأنَّ  ذلك  حقيقيًا،  حتديًا  الدرا�صة،  هذه  يف  امل�صطلح، 

طبيعة خالفية، اإذ ي�صعب تعيني مفهوماتها؛ لأنها تنتمي اإىل حقول عديدة. 

فبع�صها ينتمي اإىل الفل�صفة وبع�صها الآخر اإىل العلوم الطبيعية. اإنَّ ال�صبيل 

الوحيد ملعرفة هذه امل�صطلحات هو �صياق القراءة، واإدراُك املرجعيات التي 

حتيل عليها.

لذلك، فاإنَّ البحث يف هذا املو�صوع م�صروٌع ل�صببني هامني:

يف  تت�صابه  اإنها  اإذ  منطية،  طبيعة  ذات  ال�صابقة  الدرا�صات  اإنَّ  الأول: 

على  غالبها  يف  اعتمدت  فقد  املببقبباربببة،  واآلببيببات  الفرتا�صية  املببقببّدمببات 

ال�صياقات التاريخية والعقائدية وال�صيا�صية، يف حني اأن هذه الدرا�صة تعلن 

اإىل  املواطن  بع�س  واإْن جنحت، يف  املنهجية،  املداخل  انف�صالها عن هذه 

اإ�صارات و�صواهد. ومن ثم، فاإن هذه الدرا�صة  الإحالة على ما يلزمها من 

توؤكد انتماءها اإىل علوم الل�صان.

م�صتقل  كطرح  يتبلور  مل  الدللية  الأنظمة  باعتبار  التاأويل  اإنَّ  ثانيا: 

ا�صتقلت  قد  الدرا�صة  هببذه  تكون  وبببذلببك،  العببتببزايل.  املنهج  درا�ببصببة  يف 

بخ�صو�صية معينة وطابع حمدد.

هذه  معها  تتعالق  التي  الدرا�صات  واأبببرز  اأهم  اإىل  اأ�صري  ال�صدد،  وبهذا 

الدرا�صة روؤية كانت اأم مو�صوعًا.

ومن هذه الدرا�صات: كتاب »الجتاه العقلي يف التف�صري: درا�صة يف ق�صية 
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املجاز يف القراآن عند املعتزلة«، لن�صر حامد اأبو زيد، وهي درا�صة ُتعدُّ رائدًة 

يف ان�صغالها املو�صوعي. بيد اأنها تنتمي، مو�صوعيًا، اإىل الدرا�صات املكّر�صة 

بتتبع  زيد  اأبو  حامد  ن�صر  الأ�صتاذ  قام  لقد  القراآين.  الإعجاز  يف  للبحث 

ال�صياقات الفكرية التي منا فيها م�صطلح املجاز، ودرا�صة البيئات العقائدية 

املجاورة لالعتزال وموقفها من املجاز. كما اأنَّ تتبعًا دقيقًا مل�صمون درا�صة 

اأبي زيد يك�صف عن ت�صّور الباحث لنظامني من الروؤى املعرفية، هما الروؤية 

الأ�صعرية والروؤية العتزالية. وعلى هذا الت�صور انعقدت الدرا�صة للبحث 

اأبو زيد ال�صواهد  يف مواطن اخلالف بني الروؤيتني. لقد متثل ن�صر حامد 

القراآنية التي تثري اإ�صكاًل عقائديًا، الأمر الذي و�صم درا�صته بطابع تكراري 

يوؤكد م�صاألة ال�صراع العقائدي بني الفرق الإ�صالمية.

ومن هذه الدرا�صات اأي�صا، كتاب: »ق�صايا اللغة يف كتب التف�صري: املنهج – 

التاأويل – الإعجاز« للدكتور الهادي اجلطالوي، والكتاب يف اأ�صله اأطروحة 

دكتوراه يف جامعة تون�س. عالج فيه الباحث ق�صية التف�صري والأدوات التي 

غايتها  جعلت  التي  التف�صريية  الأنظمة  اإقببرار  يف  املف�صرون  بها  ا�صتعان 

البحث يف الإعجاز القراآين. واحلق اأن الكتاب درا�صة ا�صتق�صائية عميقٌة 

حلقل التف�صري مبختلف اأنواعه. وقد تناول الباحث يف درا�صته امل�صائل التي 

تثريها الدللة والكيفية التي تغلب املف�ّصرون بها على اإ�صكالت الدللة والذي 

يهمنا يف هذا اجلانب هو حديث اجلطالوي عن اأ�صباب التاأويل املنبثقة عن 

اأفدت  التاأويل باملعجم والنحو والبالغة. وقد  اإذ تناول فيه عالقة  الّن�س، 

من هذا اجلانب مبا ين�صجم وامل�صعى املنهجي الذي تتحرك فيه الدرا�صة. 

لقد عر�صت درا�صة اجلطالوي جلزئيات كثرية تتعلق يف جمملها بالقوانني 

التي و�صعها املف�صرون امل�صلمون لتف�صري القراآن الكرمي، مثل قانون النا�صخ 

واملن�صوخ وغريه من القوانني ذات ال�صلة.
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»املفاهيم  بب  املو�صومة  اأبي �صالح  اأمان  اأطروحة  ال�صياق  وتندرج يف هذا 

اللغوية عند الفرق الإ�صالمية«، وهي اأطروحة دكتوراه يف اجلامعة الأردنية. 

للك�صف عن  املقارن  املنهج  و�صمها،  ينبىء  كما  تعتمد،  �صالح  اأبي  ودرا�صة 

الت�صّورات اللغوية عند الفرق الإ�صالمية.

اأما اأطروحة الدكتور علي حامت احل�صن املو�صومة بب »البحث الدليل عند 

اطلعت  فقد  امل�صتن�صرية،  اجلامعة  يف  دكتوراه  اأطروحة  وهي  املعتزلة«، 

عليها يف مرحلة متقدمة من كتابة هذه الدرا�صة. وهي درا�صة يثري عنوانها 

اإ�صكاًل كبريًا، وذلك ل�صرتاكه مع عنوان درا�صتي يف املحور الدليل. اإّل اأّن 

اأطروحة علي حامت اتخذت لنف�صها حمورًا ي�صتقل بنف�صه روؤيًة ومو�صوعًا اإذ 

ان�صبت على درا�صة »نحو ما قبل اجلملة« عند املعتزلة، وبعبارة اأخرى، فقد 

كانت درا�صة علي حامت بحثًا يف ت�صورات املعتزلة الل�صانية لن�صاأة الأ�صوات 

هي:  ق�صايا  لعدة  الباحث  تعر�س  كما  كلمات،  لتوؤلف  ان�صمامها  وكيفية 

الأ�صوات،  اختفاء  دللة  الأ�صوات،  ت�صكل  كيفية  للكالم،  اخلطية  ال�صفة 

واملوا�صعة،  والق�صد  النف�صي،  والكالم  الكالم،  وحقيقة  املجاز،  ق�صية 

واحلكاية واملحكي، والأ�صماء ال�صرعية، وامل�صرتك اللفظي. فعمل علي حامت 

درا�صة للمحاور الدللية التي متثل ت�صّور املعتزلة للكالم.

ويتجلى وجه الفرتاق بني اأطروحتي واأطروحة الدكتور علي حامت احل�صن، 

يف اأنَّ اأطروحة احل�صن هي، يف �صميمها، بحث يف دور املعتزلة يف اإثراء املبحث 

الدليل ومنزلة جهودهم يف هذا املجال مقارنًة بجهود الأ�صاعرة. اإ�صافة اإىل 

اأن اأطروحة علي حامت احل�صن ح�صرت جهدها املعريف يف مدّونات علم الكالم 

العتزالية، وبخا�صة مدّونات القا�صي عبداجلبار بن اأحمد.

منهجًا،  بو�صفها  التاأويل  نظرية  بتو�صيف  ان�صغلت  فقد  اأطروحتي  اأما 

كافة  على  م�صتندة  ومفهوماته،  التاأويل  اآليات  على  وقوفها  اإىل  اإ�صافة 
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احلقول املعرفية التي اأجنزها املعتزلة.

لذلك، تكون هذه الدرا�صة متفّردة يف ت�صّورها ومو�صوعها، فهي تبحث 

يف منهج التاأويل الدليل ونظامه يف ا�صتخراج دللت الكالم. وجاءت هذه 

الدرا�صة على ثالثة ف�صول، هي: 

الف�سل الأول: مبادىء النظام العقلي عند املعتزلة:

الدليل وعالقته  للعقل ونظامه  املعتزلة  الف�صل عن ت�صور  يك�صف هذا 

بالأنظمة الدللية الأخرى من حيث انف�صاله عنها اأو ات�صاله بها.

اللغة.  بعقل  لغًة وعالقتها  بو�صفها  العقل،  الف�صل دللة  تناول هذا  كما 

كما وقف على العالقة بني العقل والن�س واللحظة التي ي�صبح فيها الن�س 

معقوًل »اأو عقاًل «، واللحظة التي ي�صري فيها العقل ن�صًا.  اإن جوهر هاتني 

اللحظتني يعتمد على التاأويل الذي ي�صتند على ثوابت وم�صلمات دللية.

الف�سل الثاين: مفهوم التاأويل يف الفكر العتزايل:

تناول هذا الف�صل امل�صّوغات الل�صانية التي جتعل من التاأويل حاجة ملّحة. 

وجوهر هذا الفرتا�س ت�صّور املعتزلة لأ�صل اللغة، فقد اأجمع املعتزلة على 

اأنَّ اللغة قائمة على قوانني املوا�صعة، مما يعني اأنَّ النظام اللغوي مقرراٌت 

لقوانني  ال�صتجابة  هو  التاأويل  فاإنَّ  ثمَّ  ومن  نفعية.  وظائف  ذات  جماعية 

على  الإحالة  عن  يكفُّ  ل  وهو  متعدد  نحو  على  دال  الكالم  لأنَّ  املوا�صعة، 

ال�صياقات الل�صانية التي قررتها اجلماعة.

اإدراك  على  يعتمد  تاأوياًل  يوجب  الل�صانية  احلقائق  بهذه  الت�صليم  اإنَّ 

الروابط ال�صمنية التي تتيحها الدللت، ويرتتب على ذلك ت�صور املعتزلة 

للمعنى واأجنا�صه وكيفية ت�صكلها.
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الف�سل الثالث: منهج التاأويل الدليل:

ومتهيدًا،  مباحث  ثالثة  ت�صّمن  وقد  الدرا�صة،  يف  الإجرائي  املحور  وهو 

يعر�س التمهيد ملفهوم الدللة وطبيعتها ال�صيميائية. اأما املبحث الأول فقد 

وغام�صًا  مت�صابكًا  الن�س  كان  ملا  اإذ  املعتزلة،  عند  ال�صتدلل  نظام  تناول 

وذا طبيعة خالفية كان ل بد من العتماد على نظام ا�صتدليل يتم مبوجبه 

تعيني الدللة.

منطلقني  خالل  من  الدليل  التاأويل  لآليات  فيعر�س  الثاين  املبحث  اأما 

اثنني؛ املنطلق الأول: هو التاأويل باعتبار دللة الن�س على اعتبار اأن الن�س 

بنية م�صتقلة بنف�صها.

املنطلق الثاين: هو التاأويل باعتبار دللة اخلطاب على اعتبار اأنَّ الن�س 

بنيٌة مفتوحٌة على املمار�صة الل�صانية، وناجتة عن اأفق املخاطبة والتوا�صل.

اأما املبحث الثالث فمحوره م�صتويات التاأويل الدليل. وهي الدللة العقلية 

والدللة اللغوية والدللة النحوية والدللة املجازية. اإنَّ التاأويل الدليل عليه 

اأْن يلتزم يف الأحوال كلها بالبنية الرتكيبية.

ال�صيء،  بع�س  �صائكًا  الدليل  التاأويل  نظرية  اأبعاد  البحث عن  كان  لقد 

ومن ثمَّ فاإنَّ املراهنة على وجود هذه النظرية يف مدّونات املعتزلة جديٌر باأن 

ُيفرد له درا�صة جديدة.
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الب�ساط النظري )1(

تتاأ�ص�س نظرية التاأويل العتزالية على جمموعة من املرتكزات النظرية 

اآليات  عليها  ترتكز  �صلبة  اأر�صية  بينها  فيما  ت�صّكل  العقائدية  وامل�صلمات 

على  املنعقدة  فتلك  النظرية  املرتكزات  فاأما  الدللية.  واأن�صاقه  التاأويل 

عن  تعبريًا  اجلماعُة  �صاغتها  التي  الل�صانية  والأنظمة  املوا�صعة  قوانني 

حاجاتها ومواقفها من الوجود. ومن هنا، ميكن احلديث عن موقف املعتزلة 

من الإرث الل�صاين الذي ظلت اآلياته وطرائقه ونظمه الدللية متثل ح�صورا 

القراآين،  للن�س  تاأويلهم  الدللية يف  املوؤ�صرات  على  ال�صتدلل  و�صلطة يف 

ال�صواء. وهذا يعني  ال�صعرية على  النبوي، وللن�صو�س  ولن�صو�س احلديث 

اأّن املعتزلة اأبقوا على مقايي�س الل�صان وقوانينه؛ يف فهم الدللت، وت�صكيل 

اإذ متى تعاونت اجلماعة على  منظومتهم التاأويلية. ولهذا الإبقاء وجاهة؛ 

اإقرار اأمر ما ا�صتحال اللتفاف عليه ع�صيًا. لذلك؛ فاإنَّ املوروث الل�صاين 

»اأ�صويل«  موطن  كل  ففي  املعتزلة،  تاأويالت  تدعيم  يف  قويًا  حليفًا  �صّكل 

التي  الل�صان  مبقررات  يلوذون  املعتزلة  كان  ل�صانيا،  عائقًا  دللتببه  ت�صكل 

الأمر،  نهاية  يف  الل�صانية،  النُّظم  لأنَّ  الوجودية،  اجلماعة  جتربة  خّلدتها 

ع�صارُة جتارب وجودية عميقة. وهنا ميكن الت�صاوؤل عن العالقة املفرت�صة 

بني النُّظم الل�صانية »اأو املوروث الل�صاين«، والن�س القراآين الذي مُيثل يف 

الّنهاية قطيعة ما مع حممولت الل�صان ومواقعه الرمزية.

ول يعني النتماء اإىل منظومة اجلماعة الل�صانية ا�صتحالة تطّور الأداءات 

يف  املعتزلة،  اأكببد  لقد  الكالم.  بناء  يف  نوعية  اإ�صافة  واإحببداث  التعبريية 

معظم مدوناتهم، اإمكانية اإقامة موا�صعات ل متناهية تتنا�صب مع ل تناهي 

احلاجات التي مُتليها �صل�صلة التجارب الهائلة. وبذلك، فاإنَّ املوا�صعة هي 
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القانون الذي يحكم اللغة لأنها تنّم على حالة الختالف التي تهيمن على 

اإدراك الإن�صان للوجود، وتدلُّ على �صقاء الوعي الإن�صاين وحجم القلق الذي 

ينتاب نظامه. اإذ اإنه مهما يحاول اأن يبلور موقفا ل�صانيا من الوجود، انقلب 

عليه ناق�صًا غزله ومت�صائال عن �صرعيته.

وملا كان هدُف نظرية التاأويل العتزالية ا�صتخراج الدللت التي يكتنفها 

تت�صكل  التي مبوجبها  الكيفيات  البحث يف  عليهم  لزاما  كان  فقد  الكالم، 

تاأكيد م�صاألة غاية يف  اإىل  اأف�صى بهم هذا امل�صغل املنهجي  الدللت. وقد 

اأنَّ الكالم قد ينطوي على عراقيل ل�صانية تتيح غمو�صا  الأهمية تتمثل يف 

وع�صرًا يف الفهم الأمر الذي يوؤدي اإىل �صدام ل�صاين ويف هذه احلالة يجب 

النظر يف الكالم بو�صفه فعال ناجتًا عن متكلم ذي وعي بفعله.

لقد مّثل م�صطلح الق�صد منفذا ل�صانيا مهما يف نظرية التاأويل العتزالية، 

اإ�صارات ودللت ل تقع بالفعل يف  اإنه يق�صي على ما يثريه الكالم من  اإذ 

دائرة الق�صد.  فقد عّد املعتزلة هذه الإ�صارات تابعة للق�صد ولحقة به. 

يتجلى ذلك يف الت�صور الذي اأ�ص�صه املعتزلة للكالم، اإْذ حّدوا الكالم باأنه 

.
)2(

الواقع ح�صب »ق�صد املتكلم واإرادته ودواعيه« 

وتتبلور دللُة الق�صد من خالل نظم املوا�صعة ذلك  »… اأنَّ ا�صتخدامات 

اللغة جميعًا تكون حمكومة اأخالقيًا لي�س مبقا�صد املوؤلف واإمنا بالأعراف 

. فحتى يكون الكالم داًل ل بد للمتكلم 
)3(

الل�صانيات«  ال�صائدة يف جمتمع 

من اللتزام بقوانني املوا�صعة والأعراف الل�صانية، اأّما اإذا مل يخ�صع لهذه 

احلقائق فاإنه �صيكون منتهكًا ل�صلطة الل�صان و�صيكون كالمه عبثًا.

واأما امل�صّلمات العقائدية، فتلك املنح�صرة يف تعايل العقل وقدرته على 

معرفة اهلل قبل ورود الن�س، الأمر الذي يعني اأنَّ دللت الق�صد ل بدَّ اأْن 

متّر عرب قنوات العقل. فالعقل مزّود بالقوانني، التي هي ُجملة ا�صتدللت 
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ت�صمح له باإدراك احلقائق املطلقة.

وبناء على ذلك، قرر املعتزلة اأّن معرفة اهلل واجبٌة عقاًل، ومتى ا�صتطاع 

الن�س  دللت  فهم  من  متّكن  عقال،  اهلل  معرفة  على  ال�صتدلل  الإن�صان 

القراآين ومن ثم، اإدراك مقا�صد اهلل تعاىل. ومن جهة اأخرى، يرى املعتزلة 

اأنَّ الإن�صان مطالٌب بال�صتدلل والتما�س الدليل، وهذه الق�صية حموريٌة يف 

اأنَّ  يعني  والفهم. مما  النظر  ي�صتوجب  التكليف  اإنَّ خطاب  اإذ  مدّوناتهم، 

الإميان الرا�صخ هو الذي يقوم على اأركان دللية مركزها العقل. ويف اجلهة 

املقابلة فاإن املعتزلة قد قرروا اأنَّ الإميان القائم على املعرفة ال�صطرارية، 

.
)4(

النا�صئ بفعل التقليد اإمياٌن لي�س را�صخًا 

اإنَّ ميز الدللت وفهم ما تنطوي عليه، اأهداف ت�صعى نظرية التاأويل اإىل 

يف  دالة،  اإ�صكالية  دللت  يت�صّمن  املعتزلة،  ح�صب  الن�س،  لأنَّ  اإجنازها؛ 

م�صتواها الظاهر، على تناق�س وغمو�س. ومن ثّم، فاإنَّ دور التاأويل ت�صويغ 

هذا التناق�س وك�صفه ل�صانيا. ويف الوقت نف�صه، فاإنَّ التاأويل ُمطالٌب باإبراز 

.
)5(

عامل الن�س ومكّوناته املختلفة 

التي  الحتمالت  ينجم عن فح�س خمتلف  اأمٌر  الببدللت  تعيني  اأنَّ  بيد 

ينطوي عليها املوطن الل�صاين، وهذا يعني �صرورة الوقوف على الأ�صول التي 

تقف خلف كل احتمال. اإنَّ التاأويل بطريقة اأو باأخرى هو مواجهة معرفية مع 

القيم التي ت�صتبعدها الدللة.

املعتزلة، من خالل حديثهم  التاأويلية، يف خطاب  القدرة  اإدراك  وميكن 

هي  التي  الدللة،  عن  للك�صف  اإجنازها  ينبغي  التي  الل�صانية  احليل  عن 

عميقة ومتوارية وذات طابع �صيميائي غالبًا، واإق�صاء كل القيم التي ُتعرقل 

ن�صته  الذي  بالأ�صل  واإحلاقها  واإدراجها  بت�صويغها  وذلك  الدليل  الك�صف 

اأدلة العقل.
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وبناء على ال�صالف، فاإنَّ دعائم التاأويل ومنطلقاته مّثلت يف ذاتها دللت 

هذه  اأّن  مبعنى  وتاأ�صيلها،  متتينها  اإىل  كّلها،  مراحله  يف  التاأويل  �صعى 

الدعائم »اأو الأ�صول« دللٌت تتبلور عرب اخلطى التاأويلية. وبعبارة اأخرى، 

فاإنَّ التاأويل يجب اأن ينتهي يف كل عملية حتليلية بتقرير الدعائم اأو الأ�صول 

التي هي م�صّلمات قبلية. وبعبارة اأخرى، فاإنَّ الت�صابك الذي يقيمه التاأويل 

النتيجة  لتح�صم  ينحّل  ما  �صرعان  الن�س  ودللت  القبلية  الببدللت  بني 

ل�صالح الدللت القبلية اأو »الأ�صول العقائدية«.

لذلك، فاإنَّ التاأويل يت�صّمن ابتكارًا دائمًا، لأنه قراءة ذات دعائم منطقية. 

 .
)6(

وميكن القول مع اأدوني�س: »اإنَّ احلداثة...  بداأت فكريًا، بحركة التاأويل«

ومع   .
)7(

للن�س«  الآخر  الوجه  »… التاأويل هو  زيد:  اأبو  ن�صر حامد  ومع 

فهم  يف  العربي  »العقل  حيلة  التاأويل«  كان  البداية  »… منذ  حرب:  علي 

يتمتع  فالأنه  الل�صاين،  للفعل  جماًل  الن�س  كان  فاإذا   .
)8(

الن�س«  معقولية 

بحركة م�صتمرة ناجمة عن مكنوناته الدللية. التي ت�صعى لال�صتغال خارج 

.
)9(

املجال الفعلي لتبديد الغمو�س والنغالق الدليل

اإنَّ اإدراك الن�س لن يكون �صحيحًا اإل اإذا متَّ اللتفات اإىل قوانني اإحالته. 

الطريق  ال�صري يف  فيعني  التاأويل  »اأما   :Paul Ricoeur ريكور  بول  يقول 

ُوي�صرق  الن�س  ُي�صيئه  ما  نحو  الجتبباه  اأي  الن�س،  يفتحه  الببذي  الفكري 

.
)10(

عليه«

وتتمثل مهمة التاأويل يف ا�صرتداد الكالم من الن�س، ويتطلب ذلك امتثاًل 

وهذه  املقا�صد.  تناق�س  التي  الل�صانية  للعنا�صر  وحتييدًا  املتكلم  ملقا�صد 

امل�صائل تتم بو�صاطة الفهم، فالفهم هو جماع النظر وطلب الدليل.

واإذا كان الفهُم غاية يروم الن�س حتقيقها، فاإنَّ هذا يعني اأنَّ املخاطب 

عندما يفهم دللت الن�س، يكون قد ا�صتوىل، �صمنا، على منزلة املتكلم، 
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لأنَّ »الفهم معناه اأنه باإمكان ال�صخ�س اأن ُيقيم يف مكان �صخ�س اآخر ليعرّب 

.
)11(

عّما فهمه وما ميكنه قوله بهذا ال�صاأن« 

�صموليا،  و�صطا ماديا  بو�صفها  اللغة،  التاأويل، على  العتماد، يف  اأنَّ  بيد 

والتفاق على  التفاهم  بلوغ حالة  اإىل  ي�صعى  الفهم عمال  يجعل من عملية 

احلقائق التي ينطوي عليها الكالم. اإنَّ الفهم املطلق يعني اأنَّ املعنى منف�صٌل 

عن الق�صد الذي اأراده املتكّلم، ومبقابل هذا النوع من الفهم، هناك الفهم 

النوع  هذا  يف  واملعنى  التفاهم،  واإحببالل  املقا�صد  اإدراك  اإىل  ي�صعى  الذي 

.
)12(

�صل�صلٌة دللية اأرادها املتكّلم 

وهنا تظهر اللغة، يف نظرية التاأويل، بو�صفها احلقل الذي تدور يف فلكه 

املمار�صة التاأويلية. فالفهم يعتمد يف اإر�صاء تف�صريه على اللغة جاعال منها 

قناة متر فيها الدللت احلقيقية، وبعبارة اأخرى، فاإن الفهم يقوم با�صتبعاد 

اللغة على  تتغّلب  املعنى،  التي تعرت�س �صبيله، »بهذا  الل�صانية  القيم  بع�س 

جميع العرتا�صات املوّجهة �صد كفايتها. وتت�صاوى كليتها مع كلية العقل. 

اإّل اأنَّ للوعي التاأويلي دورًا هنا يف �صيء ما ُي�صكل العالقة العامة بني اللغة 

والعقل. فاإذا كان كّل فهم يجد نف�صه بال�صرورة، يف عالقة تكافوؤ مع تف�صريه 

ال�صفهي  التعبري  فاإنه يجب على  تقييد،  الفهم ل يحده  واإذا كان  املحتمل، 

املحتمل، اأْن يت�صّمن هو اأي�صا ل حمدودية تتخطى كلَّ احلدود. فاللغة هي 

.
)13(

لغة العقل بذاته« 

ل�صاين معقد،  الدليل نظاما ذا طابع  التاأويل  كله، يجعل من عمل  هذا 

لأنه �صيكون مطالبا يف كل خطوة اإجرائية اأن ُيربهن واأْن ي�صتدّل على قراره 

القارىء  مينح  بف�صلها  التي  العملية  عن  ناجت  الدليل  »فالتاأويل  التاأويلي. 

.
)14(

الّتجلي اخلطي دللة الن�س« 

مفاد ذلك، اأنَّ الن�س، واإْن كان بنية معقدة ومت�صابكة، اإّل اأنه يقوم على 



25 اسرتاتيجية التأويل الـداليل 

قدر من احليادية الدللية، لأنه يتمتع با�صتقالل ن�صبي خّلفه النف�صال عن 

الن�س  من  الكالم  ا�صرتداد  الدليل  التاأويل  نظرية  ت�صتطيع  فهل  املتكلم. 

واإقرار دللته؟





الف�صل االأول

مبادئ النظام العقلي
عند المعتزلة

)من الوحي اإىل الوعي(





املبحث االأول

العقل بني النف�سال والت�سال
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يتخذ  اأن  له يجب  العقل ومفهومهم  املعتزلة من  اإِنَّ احلديث عن موقف 

بو�صفه  العقل،  عليها  يقوم  التي  املرتكزات  يحدد  واأن  منطلقات،  عببدة 

منطلقًا �صموليًا يتعّلق باجلانب املعريف. وتتداعى، على هذا املفتتح، اأ�صئلٌة 

حافّة، ترتبط، يف جمملها، بعالقة العقل مع الوحي، »اأو ال�صرع اأو الن�س«، 

ومبهمة العقل ومنزلته واأنظمته الدللية وعالقته باللغة وبالدللت الأخرى، 

واأخريًا عالقة العقل بالفهم والتكليف.

اإنَّ قدرة الإن�صان على التو�صل اإىل فهم واإدراك ينطلقان من وعيه، هي 

ما يوّجه انحياز املعتزلة للعقل، وي�صوُغ ثقتهم بتفوقه ومركزيته، اإذ يتنا�صب 

مدوناتهم  يف  عنه  ونافحوا  قببرروه  الببذي  املعريف  والأ�ببصببل  النحياز  هببذا 

الإن�صان بقدر من ال�صتقالل  الأ�صل، متتع  ويعني هذا  الإلهي.  العدل  وهو 

مع  ين�صجم  اأن  يجب  احل�صاب  فاإن   ، ثمَّ ومن  باأفعاله،  القيام  يف  واحلرية 

الأ�صل،  هذا  عن  املعتزلة  دافع  لقد  بببالإرادة.  مرتبطة  باعتبارها  الأفعال 

حرية الختيار وجابهوا اجلربيني الذين انطلقوا من مبادئ قوامها احلتمية 

.
)1(

والق�صر

 ...« اأن  املت�صّمنة  بروؤيتهم  مرّوه  ح�صني  فيلّخ�صه  اجلربيني  ت�صّور  اأما 

الإ�صالم يح�صر املعرفة مب�صدر واحٍد هو امل�صدر اللهي، اأي اإلغاء قدرة 

العقل، اأو اأي اإدراك ب�صري، على حت�صيل املعرفة، وذلك لأن دعوة الإ�صالم 

.
)2(

قائمة على اأّن م�صدرها الوحي اللهي« 

وقد ح�صم املعتزلة هذه الق�صية، وذلك بتق�صيمهم املعرفة، اإىل ق�صمني؛ 

بدهي،  بطابع  واملّت�صمة  بال�صطرار  احلا�صلة  املعرفة  هي  الأول:  الق�صم 

وهذه املعرفة ل ت�صتوجب دلياًل لأنها ُمدركٌة بنف�صها »….  كالإخبار بعلو 

.
)3(

ال�صماء عن الأر�س، وباأن الع�صرة اأكرث من اخلم�صة« 

الق�صم الثاين: هي املعرفة احلا�صلة بالكت�صاب واملتحققة بالنظر، والتي 
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�صرعيًا  ن�صيًا  واإمببّا  فقط،  عقليًا  يكون  اأْن  اإما  الدليل  وهذا  بالدليل،  ُتعلم 

فقط، واإما عقليًا ون�صيًا.

بال�صرع  العقل  عالقة  فيه  ح  يو�صّ بابًا  الب�صري  احل�صني  اأبببو  اأفببرد  لقد 

الذي  الأمببر   .
)4(

ال�صرع« باأدلّة  ُيعلم  وما  العقل  باأدلة  ُيعلم  »فيما  ف�صّماه 

ور املعتزلة لنظامني دلليني ومعرفيني، هما: املعرفة العقلية  يك�صف عن ت�صّ

اإىل  يوؤديان  منف�صلني،  كانا  واإن  اأنهما،  بيد  الن�صية.  ال�صرعية  واملعرفة 

معرفة احلقيقة واإدراك الأ�صل. يقول الب�صري: »اعلم اأنَّ الأ�صياء املعلومة 

بالدليل اإما اأْن ي�صّح اأْن ُتعلم بالعقل فقط، واإما بال�صرع فقط، واإما بال�صرع 

.
)5(

والعقل«

يعني ذلك، اأنَّ دللة العقل تاأتي منف�صلة عن الن�س ومتّقدمة عليه، يقول 

عليه،  دليٌل  العقل  كان يف  ما  فكل  فقط،  بالعقل  املعلومة  »واأمببا  الب�صري: 

وكان العلم ب�صحّة ال�صرع موقوفًا على العلم به، كاملعرفة باهلل وب�صفاته، 

.
)6(

واأنه حكيم، ل يفعل القبيح«

ويت�صمن هذا الت�صور تقريرًا موؤداه؛ اأن العقل اأ�صٌل تتاأ�ص�س عليه حقيقة 

ال�صرع، »لأنا اإمنا نعلم �صحة ال�صرع اإذا علمنا �صدق الأنبياء عليهم ال�صالم؛ 

وامنا نعلم �صدقهم باملعجزات اإذا علمنا اأنه ل يجوز اأن ُيظهرها اهلل على 

»قبيٌح،  الكذابني  اإظهارها« على  اأنَّ  علمنا  اإذا  ُيعلم ذلك  واإمنا  كّذاب.  يد 

واأنه ل يفعل القبيح، واإمنا نعلم اأنه ل يفعل القبيح اإذا علمنا اأنه عامل بُقبح 

 .
)7(

القبيح، عامل با�صتغنائه عنه. والعلم بذلك فرع على املعرفة به«

»الأنظار  به  تلحق  اأ�صل  لأنه  العقل،  اأدلة  اإىل  بيانه،  فال�صرع حمتاج، يف 

   »Transcendental«
  )9(

 وتتاأ�ص�س عليه. فالعقل هو املتعايل 
)8(

لة« املف�صَّ

اإنَّ  الذي تخ�صع له عملية التاأويل التي حتاول الإفالت من ت�صليل الن�س. 

ال�صتقرار  اللب�س، وحتقيق  دفع حالة  اإىل  ي�صعى  م معريف  العقل منظِّ اأدلة 
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ووجوب  العقل  اإىل  الحتكام  انَّ  كما  الن�س.  حلركة  املالئمني  والتنظيم 

النظر ومعرفة الأداة اأ�صوٌل ترتبط بخطاب التكليف.

فقد اأ�صار الب�صري اإىل املعرفة التي ي�صحُّ بها ال�صتناد على اأدلة العقل 

واأدلة ال�صرع؛ »فاأما ما ي�صح اأن ُيعرف بال�صرع وبالعقل، فهو كل ما كان يف 

العقل دليل عليه، ومل تكن املعرفة ب�صحة ال�صرع موقوفة على املعرفة به. 

كالعلم باأنَّ اهلل واحٌد، ل ثاين له يف حكمته. لأنه اإذا ثبتت حكمته،مل يجز 

اأن.. ُير�صل..  من يكذب. فاإذا اأخرب الر�صول اأنَّ الإله واحٌد، ل قدمي �صواه، 

على  فيه  م�صرة  ل  النتفاع مبا  الوديعة،  رد  وجوب  وكذلك  �صدقه.  علمنا 

 .
)10(

اأحد«

فالدللة تتعلق بالتاأويل وبالتكليف، فاأما التاأويل فالأنَّ املعرفة التي يرومها 

يجب اأْن ت�صتند اإىل دليل، ».. لأّن الغر�س بالأدلة الو�صول بها اإىل املعارف 

واأما التكليف فال بد من اعتماده على اأدلة، اإذ اإنَّ 
 )11(

دون �صائر الأفعال ...«

ُح�صن التكليف م�صروط بطلب الدليل. »وحم�صول الأدلة والبيان مما ميّكن 

املكلف عند التفكري فيه اأن يتو�صل به اإىل املعرفة، مبا دخل حتت التكليف، 

 .
)12(

فهذا هو الذي ل بد منه«

يقول  ت�صويغها،  للعقل  ميكن  ل  ال�صرع  يف  وردت  معارف  هناك  اأن  بيد 

الب�صري: »فاأما ما ُيعلم بال�صرع وحده، فهو ما يف ال�صمع دليٌل عليه، دون 

العقل، كامل�صالح واملفا�صد ال�صرعية وماله تعّلق بهما... نحو كون ال�صالة 

 .
)13(

واجبة، و�صرب اخلمر حرامًا، وغري ذلك«

اإِنَّ امتالك العقل القدرة على فهم الن�س، بو�صفه معرفة نقلية، يعني اأنه 

امتحانًا  النقلية  املعرفة  العقل  الن�س، »ومن هنا ميتحن  �صلطة على  مّيثل 

يرجع به اإىل نظام العلّية من ناحية، فريف�س ما يتعار�س مع الواقع الطبيعي 

ويقبل مبدئيًا ما يتفق معه. ويرجع يف امتحانه اإىل و�صائل النقل نف�صها... 
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.
)14(

فيقبل ما يثبت بالتواتر وما ي�صلم من التناق�س، اأو الو�صع اأو التوّهم«

كما اأنَّ احتكام املعتزلة للعقل، كم�صبار واآلية، للو�صول اإىل العلم وحتديد 

الدللة، يهدف اإىل اإن�صاء بناٍء عقائدي متما�صك، ولذلك فالعقل لي�س جهازًا 

وحماولة  الن�س  فهم  اإىل  ي�صعى  نظام  هو  واإمّنببا  الن�س،  جهاز  عن  بدياًل 

ُم�صوغة  ودللت غري  ومعارف  اأحكام  تبّني  دون  للحيلولة  اإدراجببه، عقليًا، 

عقليًا، ومن ثم فاإنَّ العقل هو الت�صويغ العقليُّ للن�س. »فالعقل براأي املعتزلة 

املتواترة  الأخبببببار  كانت  اإذا  ثم  احلقيقية،  للمعرفة  الوحيد  الطريق  هو 

والتقليد ل تخالف العقل فتقبل كاأخبار �صادقة، ويف حالة عجز العقل عن 

.
)15(

الو�صول اإىل معرفة جازمة فهو يلجاأ اإىل التقليد ليكون ظنًا �صادقًا«

الأدلة  اإىل اعتماد  املعتزلة  التي دعت  الأ�صباب  اأنَّ  الدار�صني  اأحد  ويرى 

واملعارف  الأ�صاليب  يف  تنّوع  من  القراآين  الن�س  عليه  انطوى  ما  العقلية 

والأحكام، وما ت�صمّنه من م�صمون مت�صاكل، »وملا كانت اآيات القراآن الكرمي 

فيها مت�صابهات، وفيها ما قد ينبىء عن وجود خالف يف املعنى، فاآيات تدّل 

على اجلرب واأخرى تدل على الختيار، واآيات تدل على التنزيه واأخرى تدل 

. بات من ال�صروري الركون اإىل اأ�صل يكفل اإخراج 
)16(

على التج�صيم …«

هذا التنوع والت�صاكل اإىل م�صتوى الت�صاق والتناغم.

القراآن،  عن  والتناق�س  التعار�س  ينفون  املعتزلة  اأن  الرا�صخ  والقول 

ويردون التناق�س اإىل �صوء الفهم، وتعرّث التوا�صل مع الن�س، وعدم القدرة 

على حتقيق ان�صجام معه. وُيعّلل القا�صي عبد اجلبار اأ�صباب انطواء الن�س 

اأن كّلفنا النظر وحثنا عليه،  ملّا  »اإّنه تعاىل  على املحكم واملت�صابه، فيقول: 

ونهانا عن التقليد ومنعنا منه، جعل القراآن بع�صه حمكمًا وبع�صه مت�صابهًا، 

.
)17(

ليكون ذلك داعيًا لنا اإىل البحث والنظر، و�صارفًا عن اجلهل والتقليد«

اإنَّ املعرفة مبوجب كالم القا�صي عبد اجلبار، هي التي تنتمي ب�صكل اأو 
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باآخر اإىل العقل فلكي تكت�صب الدللت الن�صية �صمتًا معرفيًا ل بد لها من 

اإنه  اآن.   يف  هداية  وقوة  اإدراك  قوة  »فالعقل  العقل؛  اأدلببة  مع  تتحالف  اأن 

اأ�صا�س املعرفة والعمل، ومبا اأن العقل م�صدر املعرفة فاإنه مقيا�س احلقيقة.  

فال يوؤخذ باأي �صيء �صواء كان تقليدًا اأو خربًا متواترًا اأو اإجماعًا اإل اإذا كان 

 .
)18(

مطابقًا للعقل، وكل ما يتناق�س مع العقل ل ُيعدُّ علما«

اإنَّ العقل، عند املعتزلة، م�صدُر املعرفة لنطوائه على ائتالف ذاتي، وهم 

، فاإنهم 
)19(

عندما يجيزون »…  تف�صري القراآن وتاأويله ح�صبما يقّره العقل«

يوؤكدون تفّوق العقل وامتيازه. »لكن اإذا كان العقل اأ�صل املعرفة ومقيا�صها، 

فذلك يقت�صي اأن الوحي ل ميكن اأن يناق�صه، واإمنا يكون متّممًا ومو�صحًا. 

واإذا كان يف ظاهر الوحي ما يناق�س العقل، وجب تاأويل هذا الظاهر، يف 

العقل  يعود  ل  هنا  ومن  التناق�س.  هذا  اإلغاء  اإىل  يببوؤدي  مبا  العقل،  �صوء 

فالعقل  الأخببالق.  مقيا�س  كذلك  ي�صبح  واإمنببا  وح�صب،  للمعرفة  مقيا�صًا 

وهذا  منهما.  كالًّ  يحدد  الذي  وهو  وال�صر،  التمييز بني اخلري  مقيا�س  هو 

اأو يقبح عقليًا.  اإ�صافيٌة. فالعقل يف ذاته يح�ُصن  اأنَّ القيمة ذاتية، ل  يعني 

والوحي ل مينح للفعل قيمته واإمنا يخرب مبا يوافق العقل. وهذا يعني، اأنَّ 

الإن�صان هو الذي يعرف بالعقل اخلري فيفعله، »اأو ل يفعله«. وهو يفعل اأول 

يفعل باإرادته وحريته واختياره. ولهذا كان م�صوؤوًل عن اأفعاله. فالعقل اأ�صل 

.
)20(

املعرفة، واحلريُة اأ�صل الأخالق«

والنحياز للعقل معناه قدرة الوعي الإن�صاين على اكت�صاب املعرفة وحتقيق 

»… الببراأي  يعنيه  ما  هو  العقل  يعنيه  فما  الثابتة،  املعطيات  عن  جتبباوز 

ا�صتغال  الفرد مبجرد  اأي ح�صور معنى يف ذهن  والتاأويل.  والفهم والتمّثل 

.
)21(

وحركة ذلك الذهن دون ال�صتعانة بقّوة خارجّية طارئة«

لقد اأجمع الكثري من الدار�صني على اأنَّ املعتزلة جعلوا من العقل �صلطة ذات 
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العقلية  الن�س وحممولته، ومن ثم كانت املرجعية  اأنظمة حتدد معطيات 

، فو�صعوا ت�صّورًا وا�صحًا يف حتديدهم 
)22(

نظامًا يحيط بالن�س وي�صتوعبه

مل�صطلح العقل وما يتاأ�ص�س عليه من مفهومات ؛ فالعقل متّقدم على املعقول، 

…  املعقول تابٌع للعقل، يتلّون  ولول وجود العقل ملا ُعقل املعقول، لذلك فاإن »

 مبعنى اأنَّ الن�ّس يكت�صب معقوليته بعد اندراجه 
)23(

بلونه ويتطّور باأطواره«

اإثر حراٍك وعالقات عقلية.  تتبلور  العالقات  واأنَّ  يف �صياق عقلي تفاعلي، 

فالعقل هو الذي ي�صفي على املعقول معقولية. كما اأّن الدللت ل تنبثق اإّل 

ناقدة،  كقوة  وي�صتيقظ   
ُ
ين�صاأ العقل  »…  لأنَّ  عقليًا،  اإذا حققت ح�صورًا 

مميزة وحمللة. ي�صتغل العقل دائمًا على مادة مكت�صبة ليجّزئها ويفتتها قبل 

 .
)24(

اأْن ُيثبت خالل النفي نف�صه حكمًا جديدًا«

يف  التفّر�س  على  الدللة،  من  حتققه  اآنبباء  يعمل،  العقل  اأنَّ  ذلك،  مفاد 

�صياقها  يف  اإدراجها  ثم  الوجوه،  لهذه  احتمالت  وو�صع  وجوهها  ُمتاحات 

اخلطابي حيث موطن الفائدة وح�صول الفهم. كما اأّن رّد امل�صائل اإىل �صلطة 

املجاز  كُنظم  العالقات،  وات�صاع  الإحببالت  تعدد  من  املببوؤول  ُينجي  العقل 

على  ظاهرها  يدل  التي  الآيببات  من  وتنقذه  اللفظي،  وامل�صرتك  واحلقيقة 

اجلرب، وبهذا، فاإنَّ العقل يوؤّمن وظيفة توا�صلية تنبني على الفهم والإدراك 

ويحقق وظيفة الت�صالح مع حممولت الن�س، مما يوؤدي اإىل الإميان املطلق 

.
)25(

الذي لت�صوبه الحتمالت

لقد اأو�صح اجلاحظ م�صاألة تنطوي على قدر بالغ من الأهمية، تتمثل هذه 

امل�صاألة يف اإ�صارته اإىل فعل القراءة، اإذ يرى اأن القراءة حوار عقلي، فعندما 

يقراأ امل�صلُم الآياِت املت�صّمنة اأبعادًا ترهيبية فاإنه يغتّم، وهذه احلالة، حالة 

الن�س  يوّلدها  التي  الذهنية  احلالة  اأنَّ  له، مبعنى  رادعة  تكون  الغتمام، 

بنية  عن  منف�صلٍة  غري  وهي  الن�س،  لب  �صُ اإىل  تنتمي  قارئه  يف  القراآين 
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الق�صد، بو�صفها م�صمرًا ل�صانيًا. فالن�س واإْن كان هو املثري الذهني واملعريف، 

اإّل اإنَّ العقل هو الذي ُيحلل هذه الردود ويتحكم بالعالقة التي يعر�صها الن�س، 

لأنه يعمل على اإ�صاعة حالة من الت�صاق والتزان يف منظومة الإن�صان املعرفية. 

وهذا الذي دعا املعتزلة اإىل الإقرار بتفّوق العقل على الأمناط املعرفية الأخرى، 

يقول اجلاحظ: »وللعقل يف ذلك جماٌل وللراأي تقّلب، وُتن�صُر للخواطر اأ�صباٌب، 

الغريزية،  والوجدانات  املعارف احل�صّيُة  ولتكون  اأبواب.  الراأي  ل�صواب  وُيتهّياأ 

من  ولرُيتقى  املقايي�س...   وحت�صره  العقوُل  متيزه  ما  اإىل  بها؛  الأمور  ومتييز 

معرفة احلوا�س اإىل معرفة العقول. ومن معرفة الرّوية من غايٍة اإىل غاية، حتى 

اأّداه اإىل الثواب الدائم، وجّناه من العقاب  ل ير�صى من العلم والعمل اإل مبا 

 .
)26(

الدائم« 

هذا  اإىل  ي�صتند  تاأويل  اأيَّ  واإنَّ  وحمكم،  وا�صح  اأ�صل  العقل  اأّن  ذلك؛  مفاد 

الأ�صل �صي�صمن بقاًء يف فلك النتظام الدليل، و�صتكون هذه القراءة "قراءة 

�صابقة  تاأويلية  ملمار�صات  عقلي  جتريد  حماولة  و»…   بالن�س   
عاملًة")27(

والتكّهن مبا  ال�صابقة،  القراءات  با�صتدعاء  تقوم  القراءة  لأن هذه   ،
)28(

عليها«

خر.
ُ
يحتمله الن�س من قراءات اأ

اإِنَّ الن�س تابع للعقل يوؤكده ويع�صده، لقد اأورد القا�صي عبد اجلبار اأن �صيخه 

اأبا علي اجلبائي قال: »..  اإِنَّ �صائر ما ورد به القراآن يف التوحيد والعدل ورد 

.
)29(

موؤكدًا ملا يف العقول«

ويرى د. عدنان حممد زرزور، حمقق كتاب مت�صابه القراآن، اأنَّ القا�صي عبد 

»…  معرفة اهلل  اأوًل  الواجب  لأنه من  »الكتاب«  على  العقل  قّدم  قد  اجلبار 

العقل،  هو  املعرفة  هذه  �صبيل  كان  فاإذا  بالإلهية،  متفّرد  واأنه  وحكمته،  تعاىل 

فالواجب القول بو�صعه على راأ�س الأدلة، ول يكون يف ذلك ما يجعله حاكمًا على 

.
)30(

الكتاب، لأنَّ الكتاب هو الأ�صل من حيث اإِنَّ فيه التنبيه على ما يف العقول« 



37 اسرتاتيجية التأويل الـداليل 

كيانان  الن�س«  »اأو  ال�صرع  ومبببببادئ  العقل  مبادئ  فبباإن  املعنى،  وبهذا 

، بيد اأن هذا الن�صجام ل يتحقق اإّل بعد خ�صوع 
)31(

مرتابطان ومن�صجمان

الن�س ملعاجلات عقلية، فالعقل هو م�صدر املعرفة لأن اأية معرفة يجب اأْن 

الوحي«  »ن�س  واأّن  بالوحي  املخاطب  هو  »… العقل  لأن  من خالله،  متر 

منّزل بح�صب مدارك العقول، اإل اأّن »العقل الربهاين« من بني تلك العقول 

.
)32(

هو مرجع فهم الوحي ومرجع تاأويله« 

على  تتقّدم  اإذ  التاأويلية،  املمار�صة  يف  ال�صدارة  العقلية  الدللت  ومتثل 

الببدللت الأخببرى، لي�س هذا فح�صب، واإمَنببا تقُع الببدللت الأخببرى موقعًا 

ا�صتكماليًا ملركز الدللة العقلية، يقول القا�صي عبد اجلبار: »… فاعلم: 

اهلل  ومعرفة  والإجماع.  وال�صّنة،  والكتاب،  العقل،  حّجُة  اأربعة،  الدللة  اأّن 

.
)33(

تعاىل لُتنال اإل بحجة العقل« 

جلِّ  على  املهيمن  هو  عقاًل،  اهلل  مبعرفة  املتعّلق  العقائدي،  املنطلق  اإِنَّ 

اإذ يتاأ�ص�س عليه فهم الن�س القراآين ومعرفة حممولته،  النظام التاأويلي، 

ه ال�صّنة وما يقّره الإجماع، ومن هذا املدخل ميكن احلديث  والعلم مبا تن�صّ

عن ت�صل�صل معريف ينبغي على التاأويل اأن ميتثل اإليه. اإذ ي�صكل هذا التاأويل، 

له،  تخ�صع  اأْن  التاأويلية  اللحظات  على  يجب  م�صارًا  العقل،  اإىل  املحتكم 

»والتاأويل العقلي اأ�صا�س كبري يف املنهج الفكري العتزايل، فهو الأداة التي 

ن�صو�س  وبني  مذهبهم  اأ�صول  بني  التوفيق  من  املعتزلة  متّكن  بوا�صطتها 

يعار�س  ن�صًا  امل�صدرين  هذين  اأحببد  يف  وجببدوا  فمتى  واحلديث.  القراآن 

موافقة  معاٍن  اإىل  األفاظه  و�صرف  تاأويله،  اإىل  بببادروا  اأ�صولهم  من  اأ�صاًل 

.
)34(

للعقل« 

اإذْن، فاإنَّ الأدلة العقلية، عند املعتزلة، تعمل كموّجهات معرفية وعقائدية، 

لقد اأو�صح ال�صريف املرت�صى اأن التاأويل هو الرجوع اإىل اأدلة العقل وحمل 
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يقول  والعقل،  الن�س  بني  املطابقة  ح�صول  يجب  اإذ  عليها،  الن�س  ظاهر 

ال�صريف املرت�صى: »فاإذا ورد عن اهلل تعاىل كالٌم ظاهره يخالف ما دّلت 

عليه اأدّلة العقول وجب �صرفه عن ظاهره-اإْن كان له ظاهر- وحمله على ما 

يوافق الأدلة العقلية ويطابقها؛ ولهذا رجعنا يف ظواهر كثرية من كتاب اهلل 

.
)35(

تعاىل اقت�صى ظاهرها الإجبار اأو الت�صبيه، اأو ما ل يجوز عليه تعاىل«

وي�صّوغ القا�صي عبداجلبار وجاهة الأدلة العقلية، فريى اأنها تنطوي على 

قيم حا�صمة اإذ ت�صمن يقينًا وتوكيدًا، كما يرى اأن الدليل العقلي اإذا ت�صاوى 

بالدرجة  دّل  واإْن  العقلي، حتى  الدليل  تقدمي  بد من  اللغوي فال  مثيله  مع 

اأن  بني  فرق  ل  لأنببه   ..« التكليف:  فعل  عن  حديثه  ب�صبدد  يقول،  نف�صها، 

لو  الدليل  لفظ  كان  فاإذا  لفظه،  يقت�صيه  اأن  وبني  العقلي،  الدليل  يقت�صيه 

اأن يلتب�س بالفعل الواحد، فكذلك القول اإذا اقت�صاه  اقت�صى ذلك مل يجز 

باب  عن  يخرج  لأنه  اأوكببد،  العقلي  الدليل  يقت�صيه  ما  بل  العقلي،  الدليل 

.
)36(

الحتمال«

اأحواله كلها، حتى عندما يكون داًل  ودللة العقل م�صاحبة للخطاب يف 

ه، يقول القا�صي عبد اجلبار: »والقرائن قد  بنف�صه وكا�صفًا عن املراد بن�صّ

تكون مت�صلة �صمعًا، وقد تكون منف�صلة �صمعًا وعقاًل، وقد بّيّنا اأنَّ الدليل 

العقلي واإن انف�صل فهو كاملت�صل يف اأّن اخلطاب يرتتب عليه، لأنَّ قوله جلَّ 

وعّز: »يا اأيها النا�س اعبدوا ربكم« مع الدليل العقلي الدال على اأّنه ل ُيكّلف 

.
)37(

من ل عقل له، اآكٌد يف بابه من اأْن يقول: »يا اأيها العقالء اتقوا ربكم«

ُتك�صب اخلطاب  التي  الل�صانية  املُ�صَمرات  اإىل  تنتمي  العقلية  الدللة  اإنَّ 

فاعلية ذهنية تتحقق عرب ا�صتدعاء العنا�صر الغائبة وتفعيل اأركان اخلطاب 

اجلبار  عبد  القا�صي  برهن  لقد  خببريببات. 
ُ
اأ وا�صتبعاد  احتمالت  وترجيح 

اأحكامًا  الن�س  ت�صّمن  نَّ 
َ
اأ مفادها،  بفكرة  العقلية  الدللة  ا�صتقاللية  على 
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ال�صالة وحترمي  قررها، كوجوب  الن�س  لأّن  اإّل  ُتعلم وجاهتها  ل  ودللت 

اخلمر، يوؤيد انف�صال الدللة العقلية عن الدللة الن�صية، لأن هذه الأدلة، 

الأدلة الن�صية، ل ميكن التحقق منها عقاًل، ول يوجد لها دللت يف العقل، 

يقول القا�صي عبد اجلبار، مو�صحًا،: »وبعد، فاإنا ُنبنّي اأن ال�صمع اإِمنا ُيعلُم 

اإّل  يرد  اأن  يْح�ُصُن  ول  العقلي،  التكليف  يف  ومف�صدًة  م�صلحة  يكون  ما  به 

هذا  ورود  �صح  ملا  بنف�صه،  ي�صتقلُّ  العقلي  التكليف  اأن  فلول  الفائدة،  لهذه 

.
)38(

ال�صمع…«

الأول:  امللحظ  مع ملحظني هامني،  مواجهة  يجعلنا يف  املقرتب  اإِنَّ هذا 

هو املتعلق بتعايل العقل ومركزيته وجوهرية دللته، ويرتبط بهذا امللحظ 

وموؤّكد  تابٌع  الن�س«  »اأي  فهو  ثم  ومن  العقل،  حول  كمدار،  الن�س،  دوران 

ومتتمم. وامللحظ الثاين: هو اأّن العقل قا�صر يف بلوغ �صروط التكليف.

والذي ميكن تقريره اأنَّ التاأويل انتماٌء اإىل العقل وك�صف عن الحرتازات 

. فاأدلة العقل متثل، مع جملة 
)39(

واملوانع التي قد تهدد املمار�صة التاأويلية 

على  الدللت  من  منف�صلة عن غريها  لي�صت  فهي  تاأويليًا،  اآليات، جهازًا 

الرغم من تقدمها فالإطار املنهجي للتاأويل الدليل يقت�صي ت�صافر الدللت 

واجندالها، مما يعني اأن دللة العقل يجب اأن تاأتلف مع بنية الق�صد واملجاز 

كان منف�صاًل  واإْن  العقل،  فاإنَّ  ثم  ومن  بالقرائن  والعلم  الكالم  وموا�صعة 

ومتقدمًا ملّت�صل ومتوا�صج، بغريه من الدللت والآليات املنهجية، ثم اإّن هذا 

 
)40(

التوا�صج يوؤكد على اأّن جممل الفعالية الل�صانية يجب اأن مترَّ عرب الّن�صق

العقلي. يقول اأبو احل�صني الب�صري: »وهذه اجلملة تقت�صي اأن يعلم امل�صتدل 

ما ُو�صع له اخلطاب يف اللغة، ويف العرف، ويف ال�صرع، ليحمله عليه. ويعرف 

جمازه فيعدل بالقرائن اإليه. ويعرف من حال املتكلم ما يثق به من ح�صول 

مدلول خطابه. ويعرف القرائن وهي �صربان: عقلية و�صرعية. وال�صرعية 
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هي بيان ن�صخ، اأو بيان تخ�صي�س، اأو غريهما من وجوه املجاز. واأما القرائن 

واأما حال  الكالم.  اإذا دّلت على خالف ظاهر  العقلية  الأدّلة  العقلية فهي 

املتكلم، فهي حكمته، واحلكمة اإما اأن تثبت لأنَّ احلكيم عامل غني، واإما لأنه 

.
)41(

مع�صوم من اخلطاأ كالنبي والأّمة« 

دللته  ومع  الن�س  مع  ان�صجامها  يثبت  ل  التي  الدللة  اأن  ذلببك؛  مفاد 

خرى، تخرج من حيز البحث الدليل. بيد اأنَّ لهذه الدللة الالمن�صجمة، 
ُ
الأ

ان�صجام،  اأخرى، فهي عندما حتقق عدم  تر�ّصخ دللت  اإذ  وظيفة دللية؛ 

فاإنها تعمل على خلخلة عملية الفهم وزعزعة كلِّ ما هو قاّر. وهذه العملية 

وتك�صب  دقيقة  الفهم  عملية  فتجعل  التق�صي،  اإعببادة  على  املببوؤول  حتمل 

املمار�صة ر�صوخًا، لأنها قّدرت مراوغة الن�س وقدرته على الت�صليل. »ولذلك 

ل ي�صح الرتجيُح بني الأدلة، لأنها ل تتعار�س؛ لأنَّ تعار�صها موقوٌف على 

اأْن يكون ثابتًا عقاًل، واإّل  . فيجب على الأ�صل الدليل 
)42(

تنايف مدلولتها«

.
)43(

فاإنه ي�صقط وي�صتحيل اإىل هام�س غري دال

والذي اأجمع عليه املعتزلة، اأن الدليل هو اأ�صل املعرفة، لقد اأدرك اأبو علي 

ويقني،  علم  اإىل  ي�صل  حتى  الإن�صان  على  املعرفة  اأوجب  اهلل  اأنَّ  اجلّبائي 

الأدلة  له  ون�صب   
)44(

له اخلواطر واأخطر  الأمببور  اأعلمه  »…  ببباأْن  وذلك 

. فالأدلة ال�صرعية يجب اأن تخ�صع للفهم والإدراك، 
)45(

واأقدره ومّكنه...« 

ُم اإدراكها. واإمنا ُي�صتدلُّ بها اإذا ُعرفت. واملعرفة بها موقوفة  »ويف ذلك تقدُّ

.
)46(

على اإدراكها. لأن اهلل تعاىل مل يخلق فينا املعرفة بها من دون الإدراك«

اأن تخ�صع لعملية ا�صتكناه وحتقق، فعلى  والدللت، عند املعتزلة، يجب 

امل�صتدّل اأْن يتمثَّل الدللة قبل اأْن ميتثل لها، لأن متثله الدللة يعني و�صعها 

يف عدة �صياقات، واإدراجها يف قوانني ا�صتبدالية.

ول بد يف الدللة اأْن تتوافق يف اأركانها، اأي فيما تدل عليه، توافقًا راجحًا، 
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بحيث يكون املدلول اأو املعنى وا�صحًا، اإذ ملّا كان الدليل »…  حجًة فيما 

ي�صتدل اأحدنا به. فالُبّد من تقّدم معرفته بها على الوجه الذي يدل على 

 .
)47(

املدلول، واأن يتميّز عن غريه« 

والهدف من النظر يف الدللت، التحقق من العلم الذي تتيحه، اأي البحث 

يف معقوليته وحممولته وما يرتتب عليه، لأنَّ ثقة امل�صتدل مرتبطٌة بب »مكان 

، يقول القا�صي 
)49(

 الذي ت�صتدعيه الأدلة ولي�س بب »اخلرب و�صفته«
)48(

العلم« 

عبد اجلبار: »…  اإِنَّ الناظر يف الدليل يقع له العلم، ول نعلم يف البتداء 

اأنه من حق النظر يف �صائر الأدلة اأْن يكون بهذه املنزلة، حتى اإذا نظر، فَعلم 

 .
)50(

اأنَّ الوجه الذي لأجله وقع العلم قائٌم فيهما َحَكَم بذلك« 

فالدللة  التاأمل،  ودقة  ال�صتب�صار  حجم  الروؤيوية  ال�صل�صلة  هذا  تك�صف 

العقل  كمال  من  »…لأّن  العقل،  بقنوات  كلها  مراحلها  يف  متر  اأن  يجب 

من  املعتزلة،  هدف  لقد   .
)51(

عليه« تتجه  ل  وال�صبهة  الدليل،  بحال  العلَم 

هذه اخلطوات الإجرائية اإىل حت�صني دفاعاتهم التاأويلية ومتتني اأ�صولهم 

املعرفية وفقًا ملا تقت�صيه الر�صانة املنهجية.

ول يعني وثوق املعتزلة بالعقل واحتكامهم اإليه اإنكار مال ي�صتطيع العقل 

اأّن -الر�صول  باملعرفة ال�صطرارية، فمعرفة  يقّرون  ال�صتدلل عليه، فهم 

�صلى اهلل عليه و�صلم- هاجر من مّكة اإىل املدينة معرفة ا�صطرارية، وكذلك 

ا�صطرارية،  املعارف  الر�صول، فهذه  نبّوة  داًل على  كونه  القراآن من حيث 

»… لأنَّ هذه الأمور ل جمال لال�صتدلل فيها، واإمنا تعرف بال�صطرار، 

وما يجري جمراه، واإمنا يحتاج اإىل ال�صتدلل يف اأنَّ ما اّدعاه دللة، هل هو 

.
)52(

دللة اأم ل ؟«

واإ�صافة اإىل ذلك، يقّر املعتزلُة بق�صور اأحكام العقل وبعدم قدرتها على 

حت�صيل اإدراك كامٍل ومتاآلف، اإذ اإّن العقل ل ي�صتطيع بلوغ جميع املراحل، 
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مما يعني اأّن املعرفة العقلية تظل، رغم ر�صانتها وامتيازها، ناق�صًة ونا�صدة 

الكمال. فاملعرفة العقلية ذات �صريورة دائمة وهي لي�صت مكتملة. يقول اأحد 

العقل  يدركها  موا�صيع  هناك  باأنَّ  اعرتفت  املعتزلة  اأّن  »الواقع  الباحثني: 

حياتنا  يف  تر�صدنا  التي  الأولية  املبادىء  ومنها  �صعوبة  اأو  اإ�صكال  اأي  دون 

اخللقية ولكن هناك حقائق يجوز اأن يجهلها العقل، اأو اأن يكون اإدراكه لها 

.
)53(

اإدراكًا جزئيًا« 

وين�صجم القول بعدم اكتمال املعرفة مع قول املعتزلة املت�صّمن اأنَّ املعرفة 

وقولهم يف  للعقل،  املعتزلة  تعظيم  »اإنَّ  النظر.  واإدامببة  بالكت�صاب  حت�صل 

املعارف وردهم القول بوجود معاٍن غريزيٍة فينا، جعلهم يقولون باأنَّ املعرفة 

.
)54(

تتكون تدريجيًا عند الإن�صان وبالتايل هي نتاج فعل النظر« 

لقد اأو�صح احلارث املحا�صبي هذه الدللت يف حدِّ العقل، فقال: »فالعقل 

غريزة يولد العبد بها، ثم يزيد فيه معنى بعد معنى، بالأ�صباب الدالة على 

.
)55(

املعقول« 

ملعطيات  خا�صعًا  ظلَّ  املعتزيل  العقل  اأنَّ  اإليه،  الطمئنان  ميكن  والببذي 

العقل ويفوقه، كما  يتعّدى  الوحي والأثر والنقل جماًل  اإذ».. �صكل  الن�س، 

هذا  خالل  من  نف�صه  ي�صتعيد  اأن  العقل  على  وكببان  الن�س.  يف  ذلك  متّثل 

.
)56(

الن�س، لذا كانت مغامرته عبارة عن تاأويل« 

عن  وميزها  الكليات  ومعرفة  والعلم  الإدراك  على  القدرة  هو  العقل  اإِنَّ 

امل�صرتك بني اجلزئيات  القا�صم  اكت�صاف  العلم هو  »فاإذا كان  اجلزئيات، 

من جن�ٍس واحد اأو نوع واحد، وحتويل هذا القا�صم امل�صرتك اإىل مفهوم كلي 

التي بها ي�صتطيع الإن�صان حتقيق هذا  القوة  جتريدي عام، فاإنَّ العقل هو 

 .
)57(

الكت�صاف وهذا التحويل« 

يتيح 
 )58(

ومن هنا، فاإنَّ العقل املعتزيل منف�صٌل عن الن�س انف�صاًل مو�صوعيًا
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قراءًة مّتزنة و�صافية »لأنَّ العقل مييل دومًا اإىل متزيق احلجب وهتك الأ�صرار 

.
)59(

وفك الرموز. ولأنه ل يعقل مو�صوعه اإّل اإذا انف�صل عنه انف�صاًل ما«

وتتقرر قيمُة العقل لأنه يعمل وفق خطًى توؤيدها اأنظمة اللغة، ومن ثم فاإنَّ 

نظام رمزي  فالعقل:  اللغوي.  النظام  اإذا قررها  اإّل  يتيح مقاربة  ل  العقل 

لغة  بالعقل هو  ُيدعى  نَّ ما 
َ
لأ لي�صت غائية،  العقل  و»اإنَّ �صريورة  وحتويلي، 

عملية  وهي  الذهن،  يف  اأو  احلوا�س  اأمببام  ما  مو�صوع  على  ت�صيطر  رمزية 

امت�صا�س ذاتية واعية. فالعملية ال�صعورية تهدف للتقاط املعاين وهي تتم 

 .
)60(

على مراحل بوا�صطة اللغة ومعانيها«

لقد هّياأ املنطلق العقلي بحثًا م�صتفي�صًا لدللت الن�س، فقد جتاوز التاأويل 

الدليل حدود ال�صاهد الن�صي اجلزئي، اإىل الوقوف على اأ�صرار الن�س من 

.
)62(

 وجتاوز »...  املعنى الظاهر واحلريف للن�س«
)61(

خالل بنيته الكلية،

الن�صية  احلقيقة  مينح  ما  هو  التاأويالت  تراكم  اأنَّ  املعتزلة  فهم  لقد 

معناها؛ »… اأي با�صتئناف الأ�صل والعودة الدائمة اإىل البحث يف معاين 

الألفاظ وا�صتنطاقها عن دللت جديدة ومن هنا ينحو العقل التاأويلي اإىل 

ورات بالك�صف عن اأ�ص�س املعقولية يف اللغة نف�صها، كما ينحو  حترير الت�صّ

اإىل جتاوز مقولت املنطق ال�صكلية والعاّمة بالنظر اإىل املنطق نف�صه كلغة 

 .
)63(

لها نحوها ووظيفتها وروؤاها«

ية،  ومبوجب ذلك؛ فاإنَّ للعقل ُنظمًا ومبادئ تعمل كمفهومات و�صوابط ن�صّ

على  والتغلب  الن�س  ميز  على  العقل  قدرة  اإنَّ  الن�س.  معقولية  بها  تقا�س 

عوائقه، بالتاأويل، تدّل على قيمة الوعي الإن�صاين مقابل الن�س، و».. هكذا 

النهاية  يف  ت�صتند  الإن�صاين  والعقل  الإلهية  احلكمة  بني  املواءمة  اأنَّ  يتبني 

اإىل مبداأ عقلي، مما يوؤكد قدرة العقل و�صرعية خو�صه يف فهم ال�صمع فهمًا 

 .
)64(

يتفق وقوانينه وقيمه« 
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املبحث الث�ين

املن�سو�ص العقلي واملعقول الن�سي



46

اإدراك  على  من�صّبًا  املتعينة  والظاهرة  الن�س  لفهم  الإن�صان  �صعي  كان 

العقلي. وبذلك باتت العالقة بني  اإدراكببًا ي�صدر عن وعيه ونظامه  الن�س 

الن�س والعقل جدلية، مبعنى اأنها احتفظت بطابع اإ�صكايل، فالن�س ينطوي 

على اأبعاد دللية وحممولت تطرح نف�صها كحقائق مطلقة، والعقل يحتفظ 

امل�صتويات  بع�س  بتبديل  فيقوم  وامل�صائل،  واملعاين  الرقيب  بببدور  لنف�صه 

الن�صية واإجراء حتويل على البنية الكلية، وذلك حتى يت�صّنى له فهُم الن�س 

وتدعيم هذا الفهم وت�صويغه.

واملعرفة العقلية، �صوؤاٌل معريف عرفه الإن�صان مبّكرًا، فقد �صمى �صقراط 

اأنَّ  كما  واخلببري.  احلقيقة  تببروم  لأنها  الأرفببع«  »املعرفة  بب  العقلية  املعرفة 

مقارنتها بغريها من املعارف يوؤكد تفوقها، اإذ اإنها ت�صعى اإىل حتقيق فهم 

واٍع. وبالرغم من كونها مقيا�صًا ناق�صًا وغري عادٍل لقيا�س احلقيقة، اإل اأنها 

اأقرُب ال�صبل اإليها، واأقدرها على مالم�صتها. اإنَّ املرء ملكتٍف باحلقيقة التي 

يتو�صل اإليها العقل، لأنها الوحيدة التي تنطلق من وعيه. اأما املعرفة التي 

ل يقدر العقل على اإجنازها فهي ل تتمتع بح�صور كاٍف لأنها غري متاحة، 

ولأنها ل ت�صدر عن العقل نف�صه. فما يتيحه العقل من معرفٍة هو احلقيقة 

واخلرُي كله.

�صاأنهما  من  لأنَّ  والإدراك،  الفهم  عن  تنتج  التي  هي  بذلك،  واملعرفة، 

ت�صكيل معرفة حقيقية تنتمي اإىل »اخلري« الذي مبوجبه يحقق الإن�صان فهمًا 

مت�صقًا ومتزنًا، لأنَّ التزان والت�صاوق ميّكنان الإن�صان من اإقامة وعي ثابت، 

من  خالية  �صتكون  كله،  ذلك  بعد  واملعرفة،  اإليه.  ويعود  العقل  من  ينطلق 

.
)65(

العيوب مل�صابهتها اخلري

ال�صحيحة  فاملعرفة  املعرفة،  تقرير  يف  العقل  دور  املعتزلة  وعببى  وقببد 

العقل  اأ�صبقية  من  انطالقًا  بالعقل،  اقرتانها  من  لبّد  الن�س  اأو  بال�صمع 



اأخرى.  ناحية  وتفوقه من  العقل  ناحية، ومركزية  الن�س من  وتقّدمه على 

لبطل  الن�س  على  العقل  تقدم  ولول  التكليف،  خطاب  حموُر  العقل  اإنَّ  اإْذ 

م�صتحيل.   اأمٌر  اخلطاب  يعقل  ل  من  تكليف  لأنَّ  عبثا،  وا�صتحال  التكليف 

ومن ثّم، فاإن معرفة ال�صمع تتوقف على العقل. يقول القا�صي عبد اجلبار: 

�صمع،  اإىل  فيه  يحتاج  اأْن  يجوز  ل  اإليه،  ال�صمع  �صّحة  تفتقر  ما  اأنَّ  »اعلم 

لأنه يوؤدي اإىل حاجة كل واحد منهما اإىل �صاحبه، وذلك يوجب األ يوجدا 

جميعًا. وقد بّينا اأنَّ ال�صمع هو الكتاب وال�صنة، ول ي�صّح معرفة �صحتهما اإّل 

مع العلم باأنه تعاىل حكيم، ل يفعل القبيح، فلو مل ميكن معرفُة ذلك عقاًل، 

.
)66(

مل ي�صح معرفة ال�صمع البتة…«

اإنَّ العالقة بني ال�صمع والعقل متوا�صجة ومتداخلة؛ فاملعرفة بالتكليف ل 

اإىل تعّلق  اإل بالعقل، وذلك يوؤدي  تكون »…اإل بال�صمع، ول ُيعرف ال�صمُع 

. اأي اأنَّ ن�ّس العقل ميثل الن�صيج الدليل الذي 
)67(

كلِّ واحٍد منهما بالآخر«

يحيط بالن�س من اأجل متثل عقله، لأن الن�س خمتلٌف ودالٌّ بكيفية عديدة، 

مما  متنّوعة،  معرفية  اأبعاد  عن  يك�صف  فاإنه  اأدلة  عدة  يطرح  عندما  فهو 

يعني »…اأنَّ اخلطاب القراآين متعلق الأجزاء مرتابطها يدور حول حماور 

حمددة. واإذا اأوهمت بع�س الآيات بالتعار�س اأو بالتقابل اأو بالتناق�س، فاإنَّ 

ما اأوهمت به لي�س بالتعار�س ول بالتقابل ول بالتناق�س. اإذ ميكن ترجيُح 

ة اأو اأحد النقي�صني على الآخر. ولكنَّ اجلمع بني  الأدلة العامة على اخلا�صّ

الأدلة هو املختار، اإْذ فيه اإعماُل الدليلني، اأو اإعمال الأدلة جميعًا، وهذا هو 

.
)68(

الأليق يف اأي خطاب عقالين«

وي�صعى العقل، اأثناء تاأ�صي�صه خطاب التاأويل، اإىل اإقامة توافق بني جممل 

الدللية  امل�صتويات  فح�س  خالل  من   ،
)69(

التفاعلية« واملكّونات  »العنا�صر 

اإليه  يحيل  مبا  ي�صتعني  اإذ  فالعقل  لأن�صاقه،  وامل�صّكلة  الن�س  عن  املنبثقة 
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ُين�صت  عندما  واإنببه  املركزي،  للن�س  تو�صيح  على  ينطوي  فالأنه  الن�س 

لأنه  الن�س  ف�صاء  يف  تقع  فالأنها  به  املحيطة  واللحظاِت  التنزيل  لظروف 

.
)70(

ينتمي اإليها من حيث تكوينه وخلفياته

من  ليت�صّكل  اجلزئية،  واملعاين  الألفاظ  حدود  يتجاوز  الدليل  فالتاأويل 

خالل م�صاحة الروؤية الدللية الكلية، يقول ابن جني موؤوًل بيتي املتنبي يف 

مدح بدر بن عمار: 

اخـــــتـــــلـــــفـــــت اإذا  ا�ــــــــصــــــــمــــــــه  نــــــقــــــيــــــ�ــــــس  اأنــــــــــــــــــت 

قــــــــــ�ا�ــــــــــصــــــــــب الــــــــهــــــــنــــــــد والــــــــــقــــــــــنــــــــــ� الــــــــــذبــــــــــُل

اأنـــــــــــــــــــــت لـــــــــعـــــــــمـــــــــري الـــــــــــــــبـــــــــــــــدُر املـــــــــــنـــــــــــر ولــــــــــ

زحـــــــــــل الــــــــــــــــ�غــــــــــــــــى  حـــــــــــــ�مـــــــــــــة  يف  كـــــــــــــّنـــــــــــــك 

اأي  الّنح�ُس وزحل نح�س،  ال�صعد  »اأي: ا�صمك بدٌر والقمر �صعٌد، ونقي�س 

.
)71(

فاأنت قمٌر منرٌي يف مواطن اخلري ونح�ٌس قاتل يف احلرب ومواقف ال�صر«

اإنَّ ال�صمات الدللية امل�صاحبة للقمر لتتمثل يف الإنارة والإ�صعاع والكتمال 

واخلفوت  العتمة  فهي:  ُزحببل،  �صمات  ال�صمات،  هذه  نقي�س  اأمببا  والتجّلي 

والنق�س والغياب. بيد اأن هذه البنية املتناق�صة مندرجة يف �صياق �صرط، 

مبعنى اأن املمدوح، بدر بن عمار، ل ي�صتحيل رمزا للنح�س وال�صوؤم اإل اإذا 

�صفاته  عن  يتخلى  فاإنه  ثم،  ومن  فاتكًا،  يكون  اأن  تتطلب  مواقف  يف  كان 

الأ�صلية املرتبطة بالِب�صر وال�صعد.

اإنَّ اإعمال العقل يف حتليل الن�س معناه تعيني عقل الن�س، وعقل الن�س 

هو البنية الدللية ومن ثّم فاإنَّ العقل هو الآلة التي يتّم بها اإدراك الن�س 

ا�صتعمل  اإذا  اإل  ممكنًا  يكون  »… ل  بالن�س  فالعلم  الدللية،  ومعطياته 

العقل ا�صتعماًل �صائبًا ومكثفًا. اأما اإذا اقت�صر على الن�س فح�صب ف�صيوؤدي 

.
)72(

به ذلك اإىل انهيار قوامه نف�صه«
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والعقل ي�صتطيع فرز م�صتويات الن�س وتعيني بنيته الكربى وحتليل العالقات 

التي تكتنفه، اإذ يقدر على متييز الق�صد، كبنيٍة، وحتديد املالب�صات التي 

الن�س  م�صتويات  الذي حتققه  الندفاع  وعي  العقل  ن�س  هو  هذا  جتاوره، 

لتحقيق احل�صور الل�صاين. »اإن ت�صوير الن�س على اأنه »فعل ل�صاين« و»عمل 

لغوي«، ليجعل الن�س يعي�س �صراعًا داميًا يف لغته ذاتها. بني دللة الق�صد 

يرتبط  الذي  مدلوله  وبني  تاأثريًا،  وكونه  قوًل  كونه  وبني  املعنى،  و�صريورة 

اإرادته  لغري  ين�صاع  اأن  ياأبى  الذي  الغيور  وداله  اللغة  باإرادة خارج  وجودًا 

.
)73(

الذاتية يف اإن�صاء معناه«

اإِنَّ ما يرومه ن�سُّ العقل هو احلقيقة العقلية التي يت�صمّنها الن�س، »واأما 

احلقيقُة العقليُة وت�صّمى...  اإثباتية فهي الكالم املفاد به ما عند املتكلم من 

.
)74(

احُلكم فيه …«

للكالم  التكوينية  العالقات  ببباإدراك  تكون  املتكلم  ق�صد  معرفة  اأنَّ  بيد 

واإخراج عنا�صرها عقليًا، مثال ذلك، تاأويل ابن جني لقول املتنبي يف مدح 

اأبي ُعبيد اهلِل حممد بن عبد اهلل القا�صي الأنطاكي:

ــــن ـــــــُل الــــــنــــــ��ــــــس اأغـــــــــــرا�ـــــــــــسٌ لـــــــــذا الــــزمـــــ اأفـــــــ��ـــــــص

يــــخــــلــــ� مـــــــن الـــــــهـــــــمِّ اأخــــــــالهــــــــم مـــــــن الــــِفــــطـــــــــِن

ـــــٌق ُتـــخـــطـــي حـــــــــ�يل بــــــكــــــِل مــــــكـــــــــــــ�ٍن مــــنــــهــــم خـــــلــــــ

ــــــــــــــــــــــِنِِ ِبَ ــــــتــــــفــــــهــــــ�مــــــهــــــ�  ا�ــــــص يف  جــــــــئــــــــت  اإذا 

اإذا  اأي:  النا�س،  من  حوله  من  »املتنبي«  »يببذمُّ  مببوؤوًل:  جني،  ابن  يقول 

ا�صتفهمت عنهم فقلت من هوؤلء؟ اأخطاأت لأّن من ملن يعقل وهوؤلء لي�صوا 

عقالء فكاأنهم بهائم، فاإمنا ينبغي اأن يقول: ما هوؤلء؟ لأنَّ »من« ملن يعقل، 

.
)75(

و»ما« ملا ل يعقل«

ميتلك  الذي  هو  اإْذ  املنطلقات،  باقي  على  متقّدمة  مكانة  العقل  ويحتل 
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فاعليًة ودورًا يف تقرير امل�صائل وح�صم معطياتها، »... فالعقل هو الأ�صا�س 

.
)76(

الأول يف كل تاأويل، وعلى �صوء دليله ُتفهم معاين الن�صو�س وحتدد «

ونظاٌم  حمتوًى  هو  الن�ّس  اأّن  يدركون  املعتزلة  فبباإّن  املنطلق،  هذا  ومن 

دليل ينطوي على قدٍر حيادي وخاليف يف الوقت نف�صه، فال�صاأن يف اإقامة 

تنظيم وتبيئٍة للن�س راجٌع للعقل. يقبول القا�صي عبد اجلبار، يف حديثه عن 

الأدلة،:»اأولها: دللة العقل، لأنَّ به مُيّيز بني احَل�صن والقبيح، ولأنَّ به ُيعرف 

الرتتيب  تّعجب من هذا  والإجماع. ورمبا  ال�صّنة  الكتاب حجٌة، وكذلك  اأن 

اأنَّ  يظّن  اأو  والإجماع فقط،  وال�ّصنة  الكتاب  الأدلة هي  اأنَّ  فيظّن  هم،  بع�صُ

العقل اإذا كان يدلُّ على اأموٍر فهو موؤخر، ولي�س الأمر كذلك، لأنَّ اهلل تعاىل 

اأن الكتاب حجٌة، وكذلك ال�ّصنة  اأهل العقل، ولأنَّ به ُيعرف  اإّل  مل يخاطب 

.
)77(

والإجماع، فهو الأ�صل يف هذا الباب«

مع  ين�صجم  قد  فهو  الن�س،  عقل  مع  توا�صل  حتقيق  اإىل  ي�صعى  فالعقل 

اآخر، وهو عندما  اخلرب ويت�صل به حينًا، وقد يختلف عنه وينف�صل حينًا 

ي�صتند اإىل اأدلة الن�س يف بناء دللته فاإنه ينظر اإىل هذه الدللت بو�صفها 

مكت�صبات عقليًة، يقول القا�صي عبداجلبار: »واأما املعروف يف كمال العقل، 

اإىل  ي�صتند  ل  ما  واإىل  اإىل �صرٍب من اخلرب،  ي�صتند  ما  اإىل  ينق�صم:  فاإنه 

ذلك. فالذي ل ي�صتند اإىل اخلرب كالعلم باأنَّ الذات اإما اأن يكون موجودًا اأو 

معدوما، واملوجود اإما قدمي واإما حُمدٌث. وامل�صتند اإىل اخلرب، فهو كالعلم 

وُقبح  ُح�صٍن  من  الفعل  اأحكام  من  بذلك  يت�صل  وما  بفاعله،  الفعل  بتعّلق 

.
)78(

وغريهما« 

لقد راأى اأبو احل�صني الب�صري اأّن حترمي �صرب اخلمرة ل يوجد له دليل 

يف العقل، ومن ثم فاإنَّ العقل اإذا مل ميتلك القدرة على اإجازة دليل الن�س، 

دليل  العقل  لي�س يف  اإنه  قلنا  »واإمنا  الب�صري:  يقول  ي�صّوغه،  اأْن  فاإنَّ عليه 
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على ذلك، لأنه لو كان يف العقل دليل على ذلك لكان ذلك الدليل اإما ُحكمًا 

اأو وجهًا موجبًا لها. واحلكم املوجُب عن وجوبها، هو  موجبًا عن وجوبها، 

.
)79(

الذم واملدح«

اإنَّ العقل عندما ينظر يف الن�س فاإنه يزداد متا�صكًا، فالن�س مينح العقل 

طرائق يف الفهم والتاأويل، واإذا خالف الن�س اأدلة العقل وجب تاأويله حتى 

ين�صجم مع ن�س العقل.

الن�س  لتخطيطه متمّثل يف معرفة عنا�صر  العقل  ي�صعى  الذي  املدار  اإنَّ 

واللب�س.  التنافر  الن�س من  ُتخرج  العمليات  �صل�صلة من  بوا�صطة  العميقة، 

فتجريد الن�س من العنا�صر امل�صّللة عمل ي�صتوجبه التاأويل، »اإِنَّ الجتهاد 

.
)80(

يف تاأويل الن�س...  يعتمد على حركة »العقل« للنفاذ اإىل اأعماق الن�س«

ومن ذلك، تاأويل ابن جني الدللِت امللب�صة، واملعاين الغام�صة، فيقول، 

موؤوًل قول املتنبي، يف مدح بدر بن عّمار،:

مــــــــقــــــــ�مــــــــ�ً اأر�ـــــــــــــــــــــــــــــــسٍ  يف  حـــــــــــــ�ولـــــــــــــت  فـــــــــمـــــــــ� 

زواال اأر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــسٍ  عــــــــــــــن  اأزمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــت  وال 

فكاأّن املتنبي »يقول: اإذا كنت مالزمًا لظهر جملي فقد �صار يل كالوطن فاأنا 

واإْن ُجبت الآفاق فكاأين مقيم ملالزمتي ظهر بعريي فاأنا كالقاطن واأنا مع ذلك 

.
)81(

�صائر، فاأنا لمقيٌم ول ظاعٌن… «

واإذا كان لبد من ان�صجام عقل الن�س مع ن�س العقل، فاإنَّ هذا الن�صجام 

ل بد اأن يتوافق مع �صنن املوا�صعة. لقد ا�صرتط املعتزلة يف اخلطاب اأن يكون 

موؤتلفًا مع تعيينات املوا�صعة، فهذا اأبو احل�صني الب�صري ي�صرتط يف املوؤول اأن 

يعلم ما يجوز على اهلل وما ل يجوز، وما يقبح منه وما يح�صن »ويعلَم اأي�صًا اأنه 

ل يجوز اأن يخاطبنا مبا يفيد يف املوا�صعة �صيئًا ما، اإل وهو عامل باأنَّ ما يفيد 

اخلطاُب على ما يفيده اإما اأن يفيده مبجّرده اأو بقرينة. لأنه لو مل يعلم ذلك، 
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.
)82(

لكان قد لّب�س علينا ودّلنا على خالف احلق. وذلك قبيح«

 من خالل تاأويل 
)83(

اإنَّ ن�س العقل هو الأنظمُة الكا�صفة عن معقول الن�س

يف  مييلون  فاملعتزلة  لذلك،  الل�صانية.  وامل�صتويات  العنا�صر  لكافة  متعدد 

نهجهم التاأويلي اإىل تق�صي العوامل وا�صتح�صار حمذوف الكالم ُبغية اإقامة 

العربية  اأهل  »واأ�صول  م�صّوغًا،:  املرت�صى،  ال�صريف  يقول  العقلي،  الدليل 

مملوءٌة من هذا، فاإنهم يتمّحلون ويتطّلبون العوامل التي ل تظهر يف متام 

الكالم؛ وُيقّدرون فيها التقديرات البعيدة حرا�صًة لالأ�صول، وُن�صرًة ملا دلَّ 

.
)84(

عليه الدليل«

اإِنَّ التاأويل ل يتعلق بالغمو�س فح�صب، اإمنا ي�صمل الن�س كله، اإذ اإّن هناك 

م�صتويات حتتاج  وهناك  الظاهري،  ب�صكلها  فهمها  م�صتوياٍت دللية ميكن 

على  ينطوي  الن�سَّ  اأن  بيد  الفهم.  اإمتام عملية  اأجل  وتاأمل من  ُجهٍد  اإىل 

»… اأبعاد دللية اأعمق حتتاج اإىل حركة« الذهن »اأو« العقبل »اإزاء الن�س، 

اإنها الأبعاد التي حتتاج اإىل حركة« التاأويل »...  اإِنَّ جمال التاأويل يت�صع لكل 

اأق�صام الن�س، ول يقف عند حدود ما هو غام�س اأو على درجٍة عالية من 

.
)85(

الكثافة الدللية«

وميكن القول »…  اإنَّ املوقف العتزايل ل يعدو اأن يكون الفهم الإن�صاين/ 

الن�س بقوى ب�صرية �صرف. ل  اأو بعبارة مرادفة هو عقل  للن�س،  الفردي 

فرق بني هذا املعنى وبني ما تعنيه كلمة راأي اأو كلمة تاأويل، وهو املعنى الأول 

.
)86(

واملبا�صر لكلمة عقل«

اللفظي  ون�صيجه  الن�س  البحث يف ذاكرة  يعني  الن�س،  واإقرار معقولية 

لي�س  املنظور،  هذا  من   ، »والن�سُّ الكا�صفة،  الدللية  البوؤر  عن  والرتكيبي 

ن�صقًا مغلقًا من الرموز والإ�صارات والدللت فح�صب واإمنا هو خطاب مثبٌت 

ومفتوح ل تنفك عنه حركُة القراءة والنقد والتوا�صل الفكري وروؤو�س اأموال 
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.
)87(

معرفية بني القارئ والكاتب«

بنية  اأنَّ  الكالم، ذلك  تتجاوز �صطح  الكالم  بنية  الرتكيب يف  اإنَّ درا�صة 

الإحالة  درا�صة  الأهمية يف  اأّن جانب  كما  اأخرى،  بنياٍت  اإىل  حُتيل  الكالم 

و»العائدية« يتمثل يف تاأ�صي�س بنية حتليلية تعّمق فهمنا ووعينا للبنى الداخلية 

.
)88(

ثم ا�صتخراج دلئل لها متثيل معنوي يف املنطقة الذهنية

ُيعّمق  ببباأنَّ  بالن�س،  الفهم  تعزيز  لالإن�صان احلقَّ يف  اأنَّ  املعتزلُة  راأى  لقد 

التفّح�س والنظر من خالل ال�صتعانة باأدوات القيا�س. فاإذا كان اإحكام الفهم 

يهدف اإىل وعي الن�س واإدراك معقوليته فالتاأويل واجب »ما مل ُيلو بن�س اأو 

. والعلم املتعلق بالتاأويل قائٌم على ُمرتكزين، الأول؛ 
)89(

ينتهك ُحرمة �صرع«

ية. والتاأويل بعد  عدم خمالفة املن�صو�س العقلي، والثاين: اعتماد اأقي�صٍة ن�صّ

.
)90(

ذلك كله »…  اإمنا هو علم منتزع من ا�صتقراء هذه اللغة«

الن�س،  ظاهر  يتيحه  الذي  لال�صتباك  ف�سٌّ  هو  املعتزلة  عند  والتاأويل، 

ر بلفٍظ اأو�صح  فالقا�صي عبد اجلبار يرى اأنَّ »… احتياج القراآن اإىل مف�صَّ

 م�صاألٌة ل ُتخرج القراآن عن كونه غري مفهوم. فالتاأويل هو معرفة 
)91(

منه«

الن�س وفهمه يف �صياقه الكلي وبنيته الرتكيبية.

يقول ابن جني يف تاأويله بنية الكناية يف قول املتنبي:

غـــــــــ�ـــــــــسُّ الـــــــ�ـــــــصـــــــبـــــــ�ب بـــــــعـــــــيـــــــٌد فـــــجـــــُرلـــــيـــــلـــــتـــــه

ـــــــِن. ــــ�ء والـــــــ��ـــــــص ــــفــــحــــ�ــــص ُمـــــــــ�نـــــــــُب اجلـــــــفـــــــن لــــل

 »اأي: تطول ليلته ل�صهره يف اخلري والرب وهو مع ذاك غ�سُّ ال�صباب لئٌق 

.
)92(

مبثله الفكاهة واللذات، ميدح بذلك قا�صيًا«

وعندما يعمل العقُل على اإماطة اللثام عن وجه الن�س فاإنه ي�صبح جزءًا 

العقل  ل�صرتاطات  خ�صعت  متى  لأنها  عقلية،  الن�س  فاأدلة  الن�س،  من 

دللٌة  العقل  له يف  يوجد  ل  املثال،  �صبيل  فالو�صوء،على  ا�صتحالت معقوًل. 
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توجبه، واإمنا يتاأتى وجه دللته لأنَّ العقل ل ينطوي على دليٍل ُيبطل الو�صوء 

يلزم  حتى  العقل،  حكم  هو  لي�س  الو�صوء  »لأنَّ  الب�صري:  يقول  ويقّبحه، 

.
)93(

البقاُء عليه، ما مل تدل على خالفه دللة ٌ«

من هنا تتاأتى اأّولية العقل من حاجة الن�س اإليه، اإذ »…  عندما يخبو 

للنقل.  معنًى  من  يعود  ول  فيها  حياة  ل  حببروٍف  اإىل  الن�س  يتحّول  العقل 

ذلك اأنَّ النقل واإْن كان يف اأ�صله مُيّثّّل الالمعقول، فاإنه حلظٌة من حلظات 

العقل وطوٌر من اأطواره وم�صري كلِّ معقولية اأن تعمل على اكت�صاف نف�صها 

با�صتمرار، لأّن كل معقوٍل ي�صري يف النهاية �صربًا من املنقول...  والتاأويل 

والنظر يف  عقله،  ما  ا�صتعادة  اإىل  العقل  �صعي  من  اأكرث  احلقيقة  لي�س يف 

.
)94(

منتوجاته، بل اكت�صاف ل معقوليته«

وتاأويلها،  الن�س  معقولية  ل  باإخراج  يح�صل  الن�صي  املعقول  اإدراك  اإنَّ 

اإنه ُينتج ن�صًا على ن�س  و»…  اإنَّ التاأويل ُمعادٌل لفّن فهم الن�صو�س اإذ 

وهو بذلك اإعادة فهم تتحقق انطالقًا من و�صعه الن�ّس املبدع مو�صع �صوؤال 

.
)95(

ًا ميكن اإعادة النظر فيه« يهدف اإىل جعله ن�صّ

بيد اأّن على العقل الإ�صغاء اإىل قانون اللغة، مبعنى اأنَّ العقل ل ينفرد يف 

بناء الدللت فمع اأنه ميّثل دور الرقيب على ت�صكل اللغة، اإل اأنَّ اللغة تت�صّمن 

ما »…  يخالف املنجُز فيها عادة العقل، ليجعل العقَل ُمدركًا لغري ماألوفه، 

ومتجاوزًا لغري معهوده، وهي بهذا املعنى، اأداُة حترير له من عاداته، واأداُة 

التي  ومعايريه  مناذُجه  لها  اإدراكببه  دون  حالت  جديدة،  ملعارف  اكت�صاٍف 

.
)96(

تكّونت فيه بحكم تكرار حدوث واحد يف الطبيعة«

اأي اأّن اللغة تعمل على اإعادة تن�صيق العقل، اإذ متنحه ُقدرًة على التعامل مع 

الوقائع الدللية وا�صتيعابها في�صبح الن�س حمورًا تدور عليه عملية التاأويل، 

.
)97(

»والتاأويل طريُق العقل اإىل الن�ّس واأداة ا�صتنباط املعقول من املنقول«
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يقول ال�صريف الر�صي يف تاأويله لقوله تعاىل: »ل�صاُن الذي ُيلحدون اإليه 

.
)103

�صورة النحل، اآية 
(

، وهذا ل�صاٌن عربيٌّ مبني«.  اأعجميٌّ

»وهذه ا�صتعارة، لأنَّ املراد بالل�صان ههنا جملُة القراآن وطريقُته، ل الع�صو 

املخ�صو�س الذي يقع الكالم به. وذلك كما يقول العرب يف الق�صيدة: هذا 

.
)98(

ل�صان فالن. اأي قوله«

اإنَّ الن�س، واإن كان طاقة دللية، اإّل اأنه يحتاج اإىل القوة التي بها ينتقل 

القول  كان  »واإذا  اأدوني�س:  يقول  الفاعلية،  اإطببار  اإىل  احليادية  حالة  من 

بالنقل يت�صّمن القول ب�صّحة املنقول التامة امل�صتّمرة عرب الزمان واملكان، 

بالعقل  القول  فاإنَّ  مغلٌق،  اأو  �صّيق  املنقول  يف  التطور  جمال  اأنَّ  يعني  مما 

يت�صّمن النفتاح وقابلية التّطور امل�صتمر بال�صرورة. ذلك اأنَّ املوقف النقلي 

تقليدي بال�صرورة، اأي تكراري بال�صرورة. اأما العقل فريف�س ويغرّي ويختار 

.
)99(

ويف هذا يكمن التطّور«

وفقًا لهذه الإ�صكالية تبلور املوقف العتزايل من العقل والن�س، لقد مثل 

التنقيب عن  الببدوام يف  على  يجهد  اأن  العقل  »وقببدُر  الكا�صف،  دور  العقل 

الالمعقول الذي يحيط به ويكتنفه ويقبع فيه واإقامة احلوار معه واإ�صفاء 

.
)100(

املعقولية عليه«

معنى ذلك، اأنَّ العقل هو �صالح معريف يتيح بحثًا دقيقًا يف دللت الن�س، 

فاملعتزلة يعتمدون »…  العقل للو�صول اإىل احلقيقة، لأنَّ العقل- يف منهج 

.
)101(

البحث العتزايل- هو وحده و�صيلة الإدراك« 

 ،
)102(

وحت�صل مزيُة العقل يف قدرته على »اإدراك الن�صبة بني املتغايرات«

الفهم  عن  الناجتة  واملالب�صات  املعاين  بني  والتداخالت  املبهمات  وفهم 

 .
)103(

عقلية نظم  هي  امل�صائل  بني  تناظر  واإقامة  الِن�صب  فاإن�صاء  ال�صريع. 

ومعرفة  الدللة  بتقليب  ال�صتدللية،  اأركانها  ت�صتويف  اأن  يجب  فالدللة 
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القا�صي عبد اجلبار:  يقول  النقي�س،  اأحوالها، وهي عملية قوامها معرفة 

ريد بالإبانة طريقة املفارقة فهذا الكالم غري قادح فيه؛ لأنَّ دللة 
ُ
»فاأّما اإذا اأ

.
)104(

الفعل على اأنَّ فاعله قادٌر ل تكون اإل بطريقة املفارقة«

اإنَّ العقل واإن قاد اإىل عدة وجوه دللية فاإنه ي�صتطيع ا�صطفاء وجه واحد، 

املرت�صى عدة  ال�صريف  اأورد  لقد  عليا،  ب�صمات معقولية  يحتفظ  الذي  هو 

وجوه يف تاأويله لقول الر�صول- �صلى اهلل عليه و�صلم-: »اإنَّ قلوب بني اآدم 

.
)105(

كّلها بني اإ�صبعني من اأ�صابع الرحمن، ي�صّرفهما كيف �صاء«

يت�صمن ن�س العقل املعتزيل مبداأ نفي ال�صفات، اأي اأنَّ الن�س اإذا انطوى 

على ذكر �صفات ُم�صندة اإىل اهلل تعاىل وجب تاأويلها حتى تتطابق مع ن�س 

لل�صفات، ل  بالدللت احلرفية  اإن هو مت�صك  �صيكون،  الن�س  لأنَّ  العقل، 

معقوًل من ناحية، وخمالفًا لالأ�صل العقائدي الذي ينطلق منه املعتزلة من 

ناحية اأخرى. لذلك، فاإنَّ التاأويل يتيح للن�س تفاعاًل مع الأ�صل العقائدي 

ومع قانون املوا�صعة ومع معقوليته نف�صها. »والت�صليم باملنقول ل يغني عن 

.
)106(

ا�صتنباط ما فيه من املعقول«

يتنا�صب  عقلي  وجه  اإىل  املرت�صى  ال�صريف  فيميل  الإ�صبعني،  تاأويل  اأما 

»ويف هذه  التاأويل:  وجوه يف  يذكر عدة  اأن  بعد  يقول  الل�صان،  موا�صعة  مع 

العرب يف مالحن  واأ�صبه مبذاهب  ُذكر،  اأو�صح مما  اآخرهو  وجه  الأخبار 

الإخباَر  الأ�صابع  ذكر  يف  املعنى  يكون  اأن  وهو  كنايتها؛  ف  وت�صرُّ كالمها، 

ودخول  عظمته،  جّلت  فيها  والفعَل  وتقليبها،  القلوب  ت�صريف  ر  تي�صُّ عن 

ري واإ�صبعي،  ذلك حتت قدرته، األ ترى اأنهم يقولون: هذا ال�صيء يف ِخْن�صَ

ويف يدي وقب�صتي، كلُّ ذلك اإذا اأرادوا ت�صّهله وتي�ّصره وارتفاع امل�صقة فيه، 

.
)107(

واملوؤنة«



املبحث الث�لث

لغة العقل وعقل اللغة
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. ميثل هذا املنطلق اللغة 
)108(

»اإّن الوظيفة اخلا�صة بالعقل هي الفهم…«

الن�س«  »اأو  الظاهرة  عن  والإبانة  الك�صف  وهي  العقل  عليها  ينطوي  التي 

الغام�صة. واإّن هذا الك�صف ليتّم من خالل وعي الظاهرة، »فالوعي هو الذي 

.
)109(

يعي والظاهرة هي ظاهرة عمياء... «

الغام�س  َعْقُل  ومن خالله  به  يتم  القدامى جهازًا  العربية  ل�صانيو  و�صع 

وفهُم امل�صكل، وهو جهاز البيان الذي يتوىل اأمر الك�صف والإف�صاح، ويكون 

حدُّ البيان يف هذا امل�صتوى: »اإظهار واإي�صاح ما كان م�صتورًا قبله، وقيل هو 

.
)110(

الإخراج عن حد الإ�صكال... «

اأو  اجلملُة  متثّله  الببذي  الب�صيط  اأو  الظاهري  بالغمو�س  يتعّلق  فالبيان 

متتالية اجلمل، فهذا النوع من الغمو�س ميكن فّكه بو�صاطة اأدوات البيان 

وحتليل اجلملة.

عن  فيه  الناظر  يعجز  اإذ  بالفهم  ي�صطدم  الذي  العميق  الغمو�س  اأما 

ال�صريف  متّثل  لقد  وتبباأويببل.  نظر  واإطببالببة  تدّبر  اإىل  املحتاج  فهو  ظفره، 

اجلرجاين هذا امل�صغل وقاربه قائاًل: »والفرق بني التاأويل والبيان اأنَّ التاأويل 

ل يف اأول وهلة، والبيان ما ُيذكر   ل ُيفهم منه معنًى حم�صّ
ٍ
ما ُيذكر يف كالم

.
)111(

فيما ُيفهم ذلك لنوع خفاء بالن�صبة اإىل البع�س« 

مو�صوع  له  لي�س  »فكٌر  العقل،  لغة  باعتباره  التاأويل  اأو  العقلي  النظر  اإنَّ 

. فمركز العقل هو الوجود احلقيقي، 
)112(

اآخر �صوى املعرفة اأو التف�صري... «

له.  املتحركة  امل�صائل  ترتد  الثابتة حمورًا  املنطلقات  العقلي يجعل  والنظر 

.
)113(

فهي تتحرك بانتظام طبقًا للعقل الذي هو حماكاة للحق املطلق

يتقاطع النظر العقلي مع التاأويل الدليل فهما نظام ي�صعى اإىل التاأمل، 

الأدلة  »… النظر يف  التاأويل:  وحد  نف�صه،  التاأويل  هو  فالنظر  والتفكري، 

.
)114(

ليتو�صل بها اإىل املعرفة«
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اإنَّ اعتماد مقررات العقل والتعويل عليها يف تو�صيف الظاهرة الل�صانية 

والتعدد  ين�صجم  معريف  مبركز  الل�صانية  والفاعلية  الكالم  ارتباط  يعني 

الذي ت�صتدعيه الظاهرة الل�صانية، هذا املركز هو العقل مبا ي�صمح من قدرٍة 

على حتوير الكالم واإعادة بنائه بناًء دلليًا، »…  لأّنَّ اللغة بنيٌة ت�صوغها 

. ثم اإنَّ اإيجاد نظام تعليلي وت�صويغي يعني اأنَّ املمار�صة الل�صانية 
)115(

الدللة«

تتجه اإىل الكلية املحكمة التي تعني »…  تنظيما دقيقا معتمدًا على العقل 

.
)116(

واملنطق يف التحليل«

اإنَّ حتقيق مقاربة دقيقة ونتائج ذات بال، يجب اأن يخ�صع لقوانني العقل، 

الطبيعة  اإىل  وترافعنا  العقل،  بديهة  حّكمنا  »…  واإذا  جّني:  ابن  يقول 

.
)117(

ها، ورباأنا بها اأفرع م�صارفها« واحل�ّس، فقد وفينا ال�صنعة حقَّ

وريادة العقل حت�صل لأنَّ العقل ي�صمن معرفة احلقائق واملاهيات، ومن 

ثم فهو مي�ّس جوهر الأ�صياء ولبابها. والذي قرره املعتزلة اأنه لبد للكالم، 

من  معرفته  »… تتقدم  اأن  اأو  وموا�صعة،  ق�صد  من  دللته،  ُتعرف  حتى 

.
)118(

العقل، لي�صّح اأن ُيعرف كون الكالم دللًة …«

اللغة  عقل  بلورة  على  تقوم  اإذ  تبيينّية،  قببدرة  على  تنطوي  العقل  ولغة 

تتقّدم  ونظامًا،  لغًة  بو�صفها  العقل،  دللة  اأنَّ  اأي  الدللة،  جوهر  ومعرفة 

اللغة  بني  العالقة  لأن  واملوا�صعة،  الق�صد  يف  املتمثلة  التاأويل  دعائم  على 

والعقل تالزمية. ويوؤكد ذلك القا�صي عبد اجلبار اإذ يرى اأّن »… ما يعلم 

اأدلة العقول، واإن كان رمّبا يقوى ذلك مبا  به الفرق بني املحكم واملت�صابه 

اللغة  مو�صوع  اأّن  ذلك  ُيبنّي،  الذي  هو  لأنه  يتاأخر عنه،  اأو  املت�صابه  يتقّدم 

يقت�صي اأنه ل كلمة يف موا�صعتها اإل وهي حتتمل غري ما و�صعت له، فلو مل 

.
)119(

ُيرجع اإىل اأمر ل ُيحتمل مل ي�صّح التفرقة بني املحكم واملت�صابه«

بيد اأنَّ من�صاأ اجلّدة يف الطرح املعتزيل كامن يف ت�صورهم املت�صّمن: اأنَّ 
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بغريه  قائم  الكالم  اأنَّ  �صمنًا،  يعني،  التاأويل  بناء  يف  دللت  على  التعويل 

بالنظر  تت�صكل  التي  هي  الدللية  البنية  اأنَّ  مبعنى  �ببصببواه،  اإىل  ومفتقر 

واملُقاراأة، يقول القا�صي عبد اجلبار: »والأ�صل اأنَّ الطريق اإىل العلم بالغري 

اإذا مل يكن معلومًا �صرورًة، اإمنا هو الدللُة، وهو الدليل �صواء. ومعناهما 

ما اإذا نظر الناظُر فيه اأو�صله اإىل العلم بالغري اإذا كان وا�صعه و�صعه لهذا 

.
)120(

الوجه«

اأي من  اإنَّ دللت الكالم ل تقوم من الكالم نف�صه، بل تقوم من غريه، 

القائلني:  القا�صي  خالف  لقد  العقلي.  التفاعل  نظام  يف  اندراجه  خالل 

اإثبات ما  اأنَّ هذا الت�صّور يعني  ، ذلك 
)121(

باأّن معنى الكالم »قائم بذاته«

»…  ل ُيعقل ول طريق اإليه، واإثباُت ما ل طريقة اإليه يفتح باب كّل جهالٍة، 

.
)122(

ويوجب جتويز املحالت… «

اإثبات وتدليل،  اإىل  اإذا كان قائمًا بذاته فهو ليحتاج  اأنَّ الكالم  مبعنى، 

ن اأنه  ولكننا نعرف اأّن الكالم حمتاٌج اإىل نظام ت�صويغي وتاأويلي، وبذلك نتيقَّ

قائم بالغري. فالدللة مكملة للكالم، اإنها الكالم الغائب بامتياز.

وتق�صي لغة العقل على الظاهر املختلف، اإذ حتيله اإىل بناٍء موؤتلف وتخرجه 

من حيز الختالف، وميكن تعزيز هذه امل�صاألة مبا ذكره ال�صريف املرت�صى 

املعتزيل يف تاأويل قوله تعاىل: »لكم دينكم ويل دين« »�صورة الكافرون، اآية 

الفا�صد كما  املعتقد  املقام على  اإباحة  تقت�صي  الآية ل  اأنَّ هذه  اإذ يرى   ،»
6

تاأويلية حتقق  بروؤية  الآية  املرت�صى  ال�صريف  ويتناول  الن�س،  يوهم ظاهر 

تنا�صقًا بني عنا�صر ال�صياق وحدود اخلطاب، مقّدمًا ثالثة خيارات تاأويلية 

لتو�صيح حممول الآية، »اأولها اأّنَّّّ ظاهر الكالم واإن كان ظاهره اإباحًة فهو 

وعيٌد ومبالغٌة يف النهي والزجر، كما قال تعاىل: »اعملوا ما �صئتم«، وثانيها 

اأنه اأراد لكم جزاء دينكم، ويل جزاء ديني، فحذف اجلزاء لدللة الكالم 
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عليه، وثالثها اأنه اأراد لكم جزاوؤكم ويل جزائي، لأنَّ نف�س الدين هو اجلزاء، 

قال ال�صاعر:

لــــــــــقــــــــــيــــــــــنــــــــــ�ُهــــــــــُم لــــــــــــقــــــــــــ�نــــــــــــ�  مــــــــــــــــــ�  اإذا 

)123(

ُيقر�ص�ن�« مـــــــــ�  ِمـــــــــْثـــــــــل  ودّنــــــــــــــ�ُهــــــــــــــُم 

والذي يتيح ربط اللغة بالعقل قانون املوا�صعة، فالعقل اإذ ينظر يف الكالم 

فاإنه يحيله اإىل �صياقات ا�صتدللية عديدة بحثًا عن موقعه الدليل وقانون 

موا�صعته، »… غري اأنَّ اللغة واإْن التقت مع العقل على درب الإدلء بالدليل 

.
)124(

فاإنها تفرتق واإياه من حيث اإِنَّ اأدلتها بالو�صع، بينما اأدلة العقل بالذات«

اللغة  بببني  العالقة  تثريه  الببذي  الإ�ببصببكببايل  الطابع  املعتزلة  اأدرك  وقببد 

واملوا�صعة، فقد ارتاأوا، يف بع�س الأحيان، اأنَّ معرفة حقيقة الكالم ودللته 

يجب اأن ت�صتند اإىل اإدراك واٍعٍ بالطبيعة اللغوية وتدّرجها وطبقاتها الدللية، 

. ومن ثم 
)125(

م اللغة خاطبنا اهلل بها«  »لأّن اللغة اأ�صبق من ال�صرع. ولتقدُّ

على  ال�صيوطي،  اأو�صح  لقد  والتقدم.  الأ�صبقية  يف  العقل  حليفة  اللغة  فاإنَّ 

ل�صان القا�صي عبد الوهاب، ما ن�صه: »اعلم اأنَّ الفرق بني احلقيقة واملجاز 

اللغة،  اأهببل  اإىل  بالرجوع  اإّل  ُيعلم  ول  ال�صمع،  ول  العقل  جهة  من  يعلم  ل 

.
)126(

والدليل على ذلك اأنَّ العقل متقّدم على و�صع اللغة... «

يف  تت�صافر  اأركببان  ثالثة  بني  املعتزلة،  عند  الببدليل،  التاأويل  راوح  لقد 

بناء اخلطاب التاأويلي، وهي، العقل واللغة واملوا�صعة. اإنَّ هذه الأركان هي 

اأنَّ  التاأويل، بيد  تاأ�صي�س  التي ينبغي النطالق منها يف  املنطلقات املعرفية 

خطاب  تتويج  يف  اإليه  املعتزلة  يطمئن  حُمتَكمًا  كان  اجلماعي  ال�صتخدام 

التاأويل، فالعرف الل�صاين يقطع دابر الحتمال ومينح العمل اأ�صالًة، يقول 

اللغة  يرد على  لأنه  اللغة،  اأقوى من  »… والعرفُ   القا�صي عبد اجلبار: 

.
)127(

فيغرّي حكمها... «
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بلوغ  �صي�صمن  الوعي اجلمعي  التي �صاغها  الل�صان  الإ�صغاء ملقررات  اإنَّ 

طريق  عن  »ثبتت  اللغة  اأن  ومبا  الكالم.  يكتنفها  التي  احلقيقية  الببدللت 

، كما ُيعرب القا�صي عبد اجلبار، فاإنَّ الكالم الذي تتو�صل به، 
)128(

احلكمة «

من »اأمورًا ثابتة«، تعرّب عن ذات املتكلم واإرادته.  فالكالم واإن انطوى  يت�صّ

على تعمية اإّل اأنه يك�صف عن اأمور قارة ثابتة اأو منفية. وهذه الأمور فروقها 

.
)129(

معقولٌة، اإذ ُتعقل بالرجوع اإىل دللت املوا�صعة الثابتة 

منها  التحقق  ميكن  ول  الن�س  ي�صتدعيها  التي  الأدلببة  املعتزلة  وينفي 

ومتثُّلها يف ظاهر الن�س، لذلك؛ فاإنَّ اأية دللت ل ميكن التحقق منها هي 

الذين  املرجئة  راّدًا على  القا�صي عبد اجلبار،  يقول  باطلة وغري ممكنة. 

ي�صتندون على اأدلة ل يقت�صيها الن�س: »وذلك مما ل وجه له اأي�صًا عندنا، 

فاإنه تعاىل ل يجوز اأن يخاطبنا بخطاب يريد به غري ما يقت�صيه ظاهره ثم 

.
)130(

ل يدل عليه، لأنَّ ذلك يقدح يف حكمته وي�صري ملغزًا معّميًا«

وم�صمره،  ظاهره  الكالم  اأدركببوا  العربية  ل�صانيي  اأن  الراجح،  والقول 

ووا�صحه وما ا�صت�صكل منه، لقد اأورد ال�صيوطي اأنَّ املعاين الظاهرة البّينة 

القواعد  بع�س  يف  وقع  ملّا  و»… لكن  الفطرة،  ال�صحيح  الإن�صان  يفهمها 

اللفظية والعقلية نوُع تو�صٍع اإما يف التعبري واإما يف الفهم اقت�صى ذلك خلاًل 

فهٌم  لالإن�صان  كان  فبباإذا  تتميم،  اإىل  املحتاجة  القواعد  تلك  على  بنى  اإذا 

�صحيٌح رّد الأ�صياء اإىل اأ�صولها، وقّرر الفطر على معقولها وبنيَّ ُحكم تلك 

.
)131(

القواعد وما وقع فيها من جتّوز اأو تو�ّصع... «

مركبة  ل�صانية  لنماذج  ا�صتيعابها  خالل  من  العقلية،  اللغة  تن�صيط  اإنَّ 

اللغوي  اأماًل يف تبديد حالة الع�صر الدليل، لأنَّ النظام  وغام�صة �صي�صكل 

يحيل  ل  الكالم  كان  واإذا   .
)132(

العقلية« النطباعات  »جمموع  من  مكّون 

اللغوي  التمّثل  على  يحيل  اإمنا  واملثالية  احلقيقية  ماديته  يف  ال�صيء  على 
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لل�صيء، فاإنَّ التمثل اللغوي لل�صيء �صيكون خمتلفًا عنه يف احلقيقة و�صي�صمح 

بتداخله مع م�صتويات لغوية اأخرى. اإنَّ الذي يح�صم الت�صّور املطابق للدال 

هو العقل لأنَّ املدرك اللغوي خا�صع للمدرك العقلي. بل اإِّن »اللغة هي منظار 

عقلي  �صبب  اإىل  وجودها  يف   …« حمتاجٌة  اللغة  اأن  كما   .
)133(

العقل...«

ر لالإن�صان ا�صتخدامها  وعلة منطقية بهما يكون متامها نظامًا، وبهما تي�صَّ

.
)134(

اإي�صاًل، وبهما ينتج املعنى فيها«

اأبو  فهذا  بيان،  عظيم  اإىل  يحتاج  ل  اأمببر  واملنطق  اللغة  بني  والتداخل 

من  »م�صتق  فاملنطق  بالنطق،  املنطق  ارتباط  يوؤكد  الفارابي  حممد  ن�صر 

الببدليل  النظام  يحر�س  املنطق  علم  فبباإنَّ  اأخببرى  وبعبارٍة   .
)135(

النطق«

ويوجهه، و»… اإنَّ القوانني املنطقية... هي اآلت مُيتحن بها يف املعقولت 

 .
)136(

ر يف اإدراك حقيقته... « مال يوؤمن اأْن يكون العقل قد غلط فيه اأو ق�صّ

بعقل  الفهم  اهتدى  ومتى  دللته،  بناء  يف  اللغة  بعقل  ي�صرت�صد  فالفهم 

باملعنى  املرتبطة  العقالنية  »اأنَّ  لب  �صديدًا،  تاأوياًل  يوؤ�ص�س  اأْن  له  كان  اللغة 

هذه  �صكل  هو  والفهم  املنطقية  ال�صكول  على  تعتمد  املنطقي  وبالت�صديق 

ال�صكول. فال�صكل يتغرّي اأو يتحّول من حالٍة اإىل اأخرى �صمن م�صار منطقي 

.
)137(

مغلق. فال يجوز اأْن يند�ّس بني �صكل واآخر �صيٌء ل عقالين«

اأن معرفة القيم املت�صاكلة والدللت الغام�صة، هي ممار�صة تهدف  بيد 

اإىل بلورة بنية الق�صد ودللته، فهذا الهمُّ املعريف هو غاية التاأويل وهدفه 

الق�صي. فا�صتخراج الدللت يجب يف الأحوال كلها اأن يخدم الق�صد، ومن 

كانت  واإذا  الكالم،  زبدة  لأنه  بالق�صد  اأن حتفَّ  ينبغي  العقل  لغة  فاإنَّ  ثم 

، فاإّن الدللت ثمرات الفهم، يقول 
)138(

»اأفعال الفهم موجهة ببنيات الن�س«

القا�صي عبد اجلبار: »… فالغر�س بالكالم اإمنا هو الإفهام، وما عداه من 

.
)139(

الأغرا�س يتبعه، فاإذا مل يتعّلق به هذا الغر�س كان معدودًا يف العبث «
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وهي  وتقّو�صه،  تنق�صه  اأن  واإمببا  وجتّليه،  الق�صد  تبلور  اأن  اإما  فالدللة 

ه وجتّليه فاإنها متنحه مدًى اآخر، وجتعله يف �صياقات خمتلفة  عندما تقو�صّ

رمزية  اأداة  اإىل  يحتاج  العبارة  تفكيك  »اإنَّ  ت�صكيله.  تعيد  فاإنها  ثم  ومن 

متقدمة وتقنية لغوية منطقية ؛ ن�صتطيع بو�صاطتها اأن ُنعيد تركيب ما تفكك 

لن�صعه يف �صورة اأخرى، وهذا هو جوهر فعل الفهم، وهو كذلك جوهر فعل 

.
)140(

التقاط املعنى الذي ياأتي ملت�صقًا مع فعل الفهم«

خم�س  اإثببر  املت�صّكلة  الهام�صية  للدللت  اإن�صاتًا  اللغة  عقُل  ويقت�صي 

الكالم، لأن هذه الدللت ذات طبيعة تقريبية، كما اأنها حتمل وظائف ترفد 

التاأويل بالطاقة املعنوية، فكل عن�صر ب�صيط يك�صف عن كنز دليل متواٍر، 

ومن ثم فاإنَّ الك�صف الدليل طاقة ل متناهية، والتاأويل كنٌز ل ين�صب.

وياأتي دور العقل كمنظم لهذا الك�صف، وممتحن لهذا الكنبز.  فلي�س مهمًا 

النظام  خالل  من  وتربيره  الفهم  هذا  ت�صويغ  املهم  اإمنا  الفهم،  ين�صاأ  اأن 

.
)141(

الدليل، »اإّن بناء الت�صاق هو الأ�صا�س ال�صروري لكل اأفعال الفهم«

يعني  واللغة  العقل  بني  الرتابط  باأن  الت�صوم�صكية  الل�صانيات  اأقّرت  لقد 

ل مركزية الوظيفة التوا�صلية، مبعنى اأن الوظيفة التوا�صلية ل ُتعدُّ مركزًا 

دلليًا يف الفعل الل�صاين، وارتاأى اأرباب هذا الجتاه اأن الوظيفة احلقيقية 

بو�صفه نظامًا مت�صّعبًا منطويًا على وظائف ل  الكالم،  يت�صمنها  التي  هي 

الجتاه  هو  الجتبباه  وهببذا  وغببريه،  الق�صد  يتيح  فالكالم  ح�صرها،  ميكن 

البنائي املطلق واخلال�س الذي يرى: »اأنَّ اللغة والعقل مرتابطان ترابطًا ل 

.
)142(

انف�صام فيه«

  …« اأ�صا�س عقلي، فالأن  لّلغة، حتى حتقق ح�صورًا، من  واإذا كان لبّد 

الأدلة،  ب�صاط  العقلية  املعرفة  ولأنَّ   ،
)143(

» بنف�صها...  م�صتقلة  العقل  دللة 

وعلى هذا التاأ�صي�س، ل ميكن »… العتماد على املعرفة اللغوية وحدها، بل 
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لُبدَّ من العتماد على املعرفة العقلية. لأنَّ الألفاظ والرتاكيب اللغوية لي�صت 

من الدقة وال�صبط بحيث ُتي�ّصر التفاق على التف�صري الواحد، فهي حتتمل 

.
)144(

وجوهًا من التاأويل وتت�صع لأكرث من معنى… «

التي تهيئ نفاذًا منطقيًا  اإقامة الدللت  اللغَة حتققًا عرب  فالعقل مينح 

يختلف عن اجلوهر املادي الذي تعّينه اللغُة خارج حدودها. والعقل، بهذا 

املجاورة،  امل�صتويات  مع  وتفاعلها  الببدللت  �صريورة  على  رقيٌب  العتبار، 

و»… اإنَّ العقل بعد اأن ُيجري اإعادة ترتيب اجلملة، بتو�ّصط منوذجه، ينغلق 

على منطقه اخلا�س. فتخرج اللغة بهذا عن منطقها الداخلي نحوًا ودللًة، 

.
)145(

لتدخل يف منطقه اخلا�س املوؤ�ّص�س من اخلارج ترتيبًا وروؤية« 

على  بالقوة،  تدل،  التي  ال�صامتة،  الببدللت  تفّح�س  على  يقدر  والعقل 

»فالأج�صام  اجلاحظ:  يقول  املر�س،  على  الهزال  كدللة  كامنة،  دللت 

اخُلر�س ال�صامتة ناطقٌة من جهة الدللة، وُمعِربٌة من جهة �صحة ال�صهادة، 

التدبري واحلكمة، خمرٌب ملن ا�صتخربه، وناطق ملن  اأنَّ الذي فيها من  على 

 .
)146(

ا�صتنطقه... «

بني  التفاعل  بفعل  املتوّلدة  الببدللُت  الل�صانية  املمار�صة  �صميم  يف  وتقع 

الدللت املركزية، لأن لها دلياًل تفر�صه طبيعة الأ�صياء ومنطقها، وُيعززها 

 .
)147(

»…  جواٌز يف اللغة، و�صاهد يف العقل« 

تتابع  حيث  تنظيمية،  مهمتها  الببدللت  تكوين  يف  املنطقية  وال�صبغة 

�صريورة الت�صكل الدليل. ومبعنى اآخر: ل ميكن فر�س دللت لي�صت ن�صية 

لأنَّ الدللت يجب اأن حتقق متوقعًا يف اللغة. ».. ومن هنا ل ميكن اكت�صاف 

الدللت يف الن�س من دون العودة اإىل اللغة واملعرفة بقوانينها اأو»عادتها« 

يف التّجوز...  غري اأّن العودة اإىل اللغة لي�صت عماًل �صكليًا اأو عر�صيًا، واإمنا 

تقع يف �صلب عملية التاأويل ذاتها. ومبعنى اأدق لي�س التاأويل عماًل منطقيًا 
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�صرفًا، بل يقت�صي البحث يف اأ�صول الألفاظ ويف ماهية اللغة ويف عالقتها 

.
)148(

بالأ�صياء... «

التاأويل ظفٌر  اإِنَّ  اإذ  اأمٌر غري ممكن  واإن�صاء فهم نهائي ودللت مطلقة، 

بالأ�صل، فال ميكن ح�صول مطابقة كاملة مع الأ�صل، واإنَّ املطابقة احلا�صلة 

ل  للن�صبة  الن�صبة  مطابقة  »اأنَّ  ذلك  احلقيقة،  مع  مطابقة  ولي�صت  عقلية 

اإنَّ  جيب 
ُ
واأ الأ�صلي  املق�صود  ل  حُت�صّ اإنها  ُيقال  اأن  اإّل  اللهم  لها،  حا�صل 

.
)149(

املطابقة اإمنا هي باعتبار العقل ل بح�صب اخلارج نف�صه« 

الكالم،  عن  ت�صدر  التي  ورات  والت�صّ الأفببكببار  هي  الدللية  البنية  اإنَّ 

والعالقة  خارجية.  مو�صوعات  على  الببدال  وحمموله  الكالم  اإحالة  وهي 

اإذ بينهما »…  اأبحاٌث كثريٌة  بني املحمولت واملو�صوعات لي�صت حمكمًة 

 العالقة 
)151(

. وعملية الفهم ت�صعى اإىل عقلنة 
)150(

حمتملة بح�صب العقل« 

بني املحمول واملو�صوع بني الدللة ومتثيلها احلقيقي. فعملية الفهم »تخيلية 

 لأنها تفرت�س تطابقًا بني التمثيل الذهني والتمثيل املو�صوعي 
)152(

�صرفة«

خيايلٌّ  لأنببه  حقيقًة  ميثل  ل   - – م�صتقاًل  الذهني  التمثيل  اإنَّ  اخلارجي. 

.
)153(

»كال�صورة املنطبعة يف املراآة«

ماأ�صاة  تكمن  النقطة  هذه  ويف  اإدراكببهببا،  ميكن  ل  املطلقة  احلقيقة  اإنَّ 

املعرفة، يف عدم القدرة على امتالك احلقيقة، »اإنَّ ما ميلكه الإن�صان من 

. وبهذه املمتلكات 
)154(

معرفة هو القول واخلطاب واللغة والأحكام الرمزية«

حيث  بالوجود.  الإن�صان  عالقة  عن  بحثًا  التاأويلي  الوعي  �صيغدو  الرمزية 

اإزاء الوجود، فبالتاأويل يحدد الإن�صان النظام  يعني التاأويل موقع الإن�صان 

.
)155(

الذي ي�صعى لولوجه، والأفق املعريف الذي يروم تد�صينه 



الف�صل الث�ين

مفهوم التأويل
في الفكر االعتزالي





املبحث االأول

املوا�سعة والتاأويل
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يرتكز �صوؤال اللغة، بو�صفه حمورًا معرفيًا، على الأ�صل الذي انبنت عليه 

�صبياًل  �صيكون  املنطلق  اإّن هذا  قوانينها.  عليه  قامت  الذي  والأ�صل  اللغة، 

ملعرفة ماهية اللغة، وو�صيلة لتو�صيف اجلهاز الذي ينّظم الفعل اللغوي. ويف 

نهاية الأمر فاإّن الهدف من ذلك كله، يكمن يف اإدراك طبيعة نظام الفهم 

احلا�صل بفعل اللغة وحتديد الآليات التي حتكم هذا النظام.

ومن اأجل تعيني النقطة املحورية يف هذا املنطلق ميكن الإ�صارة اإىل ما ا�صتخل�صه 

الدر�س الل�صاين العربي، وما اأقّرته اأقدم الآراء الباحثة يف اللغة واأ�صلها.

الأعببراف  نتاُج  هي  والو�صوم  الأ�صماء  اأّن  فمفاده  الآراء،  اأقببدم  فاأما 

»التقليد  لنظرية  وفقا  مب�صمياتها،  ترتبط  الأ�صماء  اأن  اأي  والببعببادات، 

القانون  ي�صوغ  الذي  فاإّن  النظرية،  هذه  اإىل  وبال�صتناد    .
)156(

والتفاق«

الإ�صاري هو جمموعة النظم العرفية، وال�صياغات التي تنتجها التفاقات 

الإن�صانية اجلماعية.

واأما ما ا�صتخل�صه الدر�س الل�صاين العربي، فذلك املنعقد حول اجتاهني 

؛ الجتاه الأول: هو الذي يت�صمن اأن اللغة اإلهام ووحي وتوقيف، 
)157(

رئي�صني

مبعنى اأن الإن�صان ل ميلك قرارًا لغويا ب�صاأن الأ�صماء وامل�صميات، ومن ثم 

فاإنه ي�صتخدم اللغة، بو�صفها وحيا، ل تتعلق بها اإرادته ووعيه. ومبوجب هذا 

الفرتا�س، فاإن اللغة منف�صلة عن املتكلم، لأنه غري مبتكر لها ومنتج، اإمنا 

هو مزّود بها على نحو فطري.

الجتاه الثاين: هو امل�صتند على كون اللغة توا�صعًا وا�صطالحًا، واملوا�صعة 

نظام تقّره اجلماعة بغية تنظيم عملية التوا�صل، وجعلها ي�صرية ودالة على 

.
)158(

جملة عالقات، هي يف �صميمها، تقوم على املنفعة، وتلبية احلاجات

اإّن انطواء الكالم على �صمت عقائدي، جعل الكالم فعال مرتبطا باإرادة 

، �صار من ال�صروري 
)159(

املتكلم امل�صتقلة، فلّما كان املتكلم »فاعاًل للكالم«
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للمعاين. وما  بالدللت وحامال  اإىل الكالم بو�صفه نظاما مكتبنبزًا  النظر 

اختيارية،  الإن�صانية  الأفعال  اأّن  يرى  املعتزلة،  العقائدي، عند  الأ�صل  دام 

فقد بات القيام بفعل الكالم اختيارًا حم�صًا مقرتنًا بالإرادة. 

فاملرء، عندما يتكلم، يفعل ذلك كتعبري عن اإرادة تتمتع برغبة يف تقرير 

، وهو 
)160(

نظام وخطاٍب معينني، ومن ثّم فاإن فعل الكالم نتاج وعي �صاحبه

مقررات  اإىل  وينتميان  يرتبطان  اللذين  وفهمه  املتكلم  اإدراك  عن  ي�صدر 

اجلماعة يف الإدراك والفهم. اإّن املنظومة الذهنية للجماعة هي التي تقرر 

 لغة اإل اإذا ظفر 
)161(

اأن�صاقه الدالة، فالكالم ل ي�صري حال الكالم، وتبني 

مواقع  باإدراك  اأي   ،
)162(

الل�صان« يت�صّمنها  التي  الإمكانات  »من  مبجموعة 

الل�صان الدللية، وعلى هذا يُعّرف الل�صان ».. باأنه نظام نحوي م�صرتك بني 

. فالكالم 
)163(

جمموع املتكلمني من جماعة ل�صانية واحدة يف ع�صر معني«

الذي ينخرط يف �صلب املمار�صة الل�صانية التي اأقّرت ُنظمها اجلماعة، هو 

قوانني  على  تتوا�صع  عندما  فاجلماعة  ل�صانيًاداًل،  ح�صورًا  ميتلك  الذي 

توا�صلية، فاإنها تبارك الكالم املتحقق لتي�صري التخاطب والتفاهم.

والذي اأدركه املعتزلة اأّن الكالم هو اأ�صمل الأنظمة التي مت التوا�صع عليها، 

القا�صي عبداجلبار:  يقول  التدليل،  على  وقدرته  وت�صّعبه  ل�صموليته  وذلك 

»واإمنا اختار اأهل املوا�صعة الكالم يف ذلك دون غريه، لأنه اأو�صع بابّا من 

غريه، فيت�صّعب مبقدار ما يحتاج اإليه من الأ�صماء للم�صميات، وذلك يتعّذر 

فيما عداه من الأفعال، ولأنه ُيدرك، فهو اأقرب اإىل اأن تعرف به املقا�صد من 

غريه من الأفعال، ولأنه مما ل مت�س احلاجة اإليه لغري املوا�صعة، فهو يخالف 

 .
)164(

يف ذلك �صائر الأفعال. ولذلك وقع اختيار املوا�صعة عليه دون غريه«

وبذلك ي�صتحيل الكالم نظامًا توا�صليا مبنيًا على املوا�صعة وا�صرتاطاتها، 

كما تك�صف قولة القا�صي عبداجلبار ال�صابقة عن مدى ح�صور الكالم يف 
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لأن  بالإجماع  حتظى  ل  توا�صلية  اأنظمة  هناك  اإّن  اإذ  التوا�صلي،  الإجماع 

املجموعة الإن�صانية ل ت�صتطيع التفاق ب�صاأنها، الأمر الذي يدل على عمق 

الروابط الرمزية التي يوؤديها الكالم. ويتح�صل الرتابط الرمزي باإدراك 

التاأويل  الق�صد هو منتهى  فاإذا كان  التوا�صلية،  الوظيفية والقواعد  القيم 

فمتى  الإ�صاري،  اجلانب  على  بالعتماد  تكون  دللته  حتديد  فاإن  وغايته؛ 

، فاإنه يكون قد منحه دللة، 
)165(

ق�صد املرُء بال�صم »م�صمًى خم�صو�صًا« 

اإذ »متى عّينه بالإ�صارة وف�صل بينه بها وبني غريه، ح�صل ال�صطرار اإىل 

امل�صري  باأنَّ  ال�صروري  العلم  طريق  اإليه  للم�صار  املعّينُة  والإ�صارة  الق�صد. 

.
)166(

ق�صده بال�صم دون غريه، فتعلم عند ذلك املوا�صعُة على ما قّدمناه«

فاملوا�صعة: نظاٌم من التوا�صل والتفاهم القائم على الرموز والعالمات، 

ي�صبق  بها، فالتعاقد على رموز معينة  تتو�صل  التي  املادة  ت�صبق  لذلك فهي 

اأول  »واأما  حًا:  مو�صّ عبداجلبار،  القا�صي  يقول  الرموز،  ا�صتخدام  عملية 

املوا�صعات فال بد من تّقدم الإ�صارة التي تخ�ص�س امل�صّمى، لأنه ل ميكن 

اأن ُيقال اإنه يخ�ص�صه بالكناية؛ لأنها تبٌع للكالم، فال ي�صح ح�صولها وملّا 

.
)167(

ح�صلت املوا�صعة على الكالم«

فاإنها تكون قد ظفرت  اإن املوا�صعة عندما متنح الكالم �صرعية دللية، 

باإجماع رمزي على عالقات معينة مت�سُّ �صميم احلاجة الإن�صانية، وبعبارة 

اأية قيم، وليدل على معان،  الكالم، يف ذاته، ل ينطوي على  فاإن  اأخرى، 

من  وفببارغببا  البببدليل،  حمتواه  من  خبباويببًا  الكالم  ي�صري  املوا�صعة  فببدون 

الكالم  »… اإنَّ  القا�صي عبد اجلبار:  قول  يوؤيد ذلك  الوظيفي،  حمموله 

و�صائر  ووجببوده  جن�صه  اإىل  يرجع  لأمببر  ل  باملوا�صعة  مفيدًا  يح�صل  اإمّنببا 

اأحواله، لأّن وقوع الفائدة به يتبع املوا�صعة، والعلم بها يح�صل بح�صولها 

.
)168(

ويرتفع بارتفاعها...«
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ويكون الكالم داًل متى اأّدت عالماته اإىل حتقق مادي يف اأذهان اجلماعة، 

وهذا يعني اأن منظومة الكالم ت�صعى، لكي تكون دالة، اإىل اإحراز التفباف 

حول ر�صيد رمزي وتوا�صلي معينني.

الأمر الذي يك�صف عن كون الكالم مرتبطًا، يف وجوده، بعالقات خطابية 

تنتظم يف عقد مقّدر �صمنًا، هو عقد املوا�صعة والتفاهم.

اأّن  »يف  عنوان:  حتت  و�صعه  الببذي  الباب  يف  عبداجلبار  القا�صي  يقول 

من حق الكالم اأن يكون دلياًل« : »اعلم…  اأن من حق املوا�صعة اأن توؤثر 

يف كونه دللة، واإن كان لبّد مع املوا�صعة من اعتبار حال املتكّلم، يف كونه 

دللًة، فاإذا اجتمعا فال بّد من �صحة ال�صتدلل به على املراد، واإمنا �صرطنا 

املوا�صعة، لأن بوجودها ي�صري له معنى، واإّل كان يف ُحكم احلركات، و�صائر 

الأفعال، ويف حكم الكالم املهمل، فال بد من اعتبارها، واإمنا اعتربنا حال 

املتكلم، لأنه لو تكلم به، ول يعرف املوا�صعة، اأو عرفها ونطق بها على �صبيل 

ما يوؤديه احلافظ، اأو يحكيه احلاكي... اأو تكّلم به من غري مق�صد، مل يدل، 

فاإذا تكّلم به، وق�صد وجه املوا�صعة فال بّد من كونه داًل، اإذا ُعلم من حاله 

اأنه يبنّي مقا�صده....  فاإذا تكاملت هذه ال�صروط فال بد من كونه داًل... 

.
)169(

ّح اأن ُي�صتدلَّ به...« واإْن كان متى وقع ممن لي�صت هذه حاله مل َي�صِ

اإن املوا�صعة هي الأ�صل الذي ي�صتند اإليه النظام الدليل، فاملوا�صعة توفر 

قاعدة معرفية متّكن املوؤول من ح�صر رقعة ا�صتخدام الدللت واكت�صاف 

طبيعتها. لكّن املوا�صعة تبقى قا�صرًة اإذا مل يتحقق ق�صد املتكلم وانتماوؤه 

املوا�صعة  اقرتان  الكالم، لبّد من  تكتمل دللُة  اإىل �صنن اجلماعة. فحتى 

 …« كان  به«،  »ويفاد  به«،  »ليعرّب  مو�صوعًا  الكالم  كان  ملّا  اإذ  بالق�صد، 

ع له واإل مل يكن مفيدا له، فال بد من الأمرين، لأن  َد ما ُو�صِ لبّد اأن َيْق�صِ

املوا�صعة لو ُعدمت مل يوؤثر هذا الق�صد بانفراده، ولو وجدت وُعِدم الق�صد 
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مل يكن هذا القول عمومًا من قائله، واإذا ح�صال وقعت الفائدة باللفظة على 

.
)170(

ما ذكرناه«

الكالم،  فعل  حببدوث  عند  املتكلم  وعي  اإىل  الأقببرب  هو  الق�صد  اأّن  بيد 

ولذلك فهو األ�صق بالدللة من املوا�صعة، لأن املوا�صعة مبا هي نظام ل�صاين 

تعيني  فاإن  ومن هنا  ومت�صّعبة،  تنطوي على دللت عديدة  �صا�صع وممتد، 

مفيدًا  ليكون  املتكلم  »… لأن  الدللة،  لتحديد  ال�صبل  اأ�صلم  هو  الق�صد 

.
)171(

بكالمه ما و�صع له من الفائدة اإل بالق�صد..«

�صّلم  فلو  ومتما�صكة،  مت�صجٌة  باملوا�صعة  الق�صد  تربط  التي  العالقة  اإّن 

اإمنا  للدللة،  َيْعِن ذلك تعيينًا  الل�صان، مل  باأن لكالم ما ح�صورًا يف  املوؤول 

يجب تعيينها بال�صتناد اإىل الق�صد. وكذلك ال�صاأن يف الق�صد؛ اإذ لميكن 

تعيني دللة ما، بو�صفها منتمية اإىل بنية الق�صد، اإل بعد اختبارها من خالل 

القا�صي عبداجلبار  وي�صّبه  الل�صاين.  والعرف  املوا�صعة  باأنظمة  مواجهتها 

 ،
)172(

ال�صتنباط بقانون  الدللة  تعيني  يف  باملوا�صعة  ال�صتعانة  طريقة 

فعندما يلوذ املوؤول باملوا�صعة واأعراف اجلماعة الل�صانية فاإنه يقوم بعملية 

م�صح اأمناط ال�صتعمال الل�صاين وتفّح�س اآلياتها واإدراك قيمها الوظيفية.

ول يعني ذلك اأّن اللغة نظاٌم ثابٌت وم�صتقٌر لميكن تعديله اأو اإعادة تنظيمه، 

فالإن�صان ميلك قدرًة على اإجراء تبديل وتغيري يف طبيعة هذا النظام، لأّن 

ت�صتوعب  لغوية  �صبكٍة  اإيجاَد  يعني �صمنًا،  اإن�صانية جديدة،  ميالد حاجات 

اإنَّ القواعد التحويلية التوليدية، تعني وتك�صف عن عدم  اجلديد واملبتكر. 

اإمكانية بقاء الإن�صان على اأن�صاٍق لغوية ثابتة، وتدل على �صعوبة احتفاظه 

باأمناٍط تعبريية وتفكريية دائمة، وتكفل اللغة، مبا هي نظام رمزي، تن�صيق 

بالعودة والرجوع  التبديل  اإذ يح�صل  العملية على نحو دقيق ومنّظم،  هذه 

اإىل الل�صان، وهو اعرتاٌف �صمنيُّ ومقّدر بال�صرورة، وبالإ�صافة اإىل ذلك، 
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الببدللت اجلديدة يف الوعي اجلماعي،  انببدراج  فاإن هذا العببرتاف يعني 

واكت�صابها ح�صورا معرفيا، اأي اأنها ت�صبح دالة وُمبينًة.

بتواطوؤ  مت  اللغة  و�صع  اأنَّ    ..« املعا�صر،  الل�صاين  الدر�س  يف  والثابت، 

ل  كالم  ت�صور  في�صتحيل  ولذلك  دللت،  من  فيها  ما  على  بها  املتكلمني 

يغرتف من خمزون اللغة، يف حني اأّن العالمات وهي جمال ال�صيميولوجيا*، 

مت و�صعها بطريقٍة ا�صطناعية انفرادية لتدّل على ما تدل عليه، ب�صبب من 

 .
)173(

�صغط احلاجة التي توّلد الدللت فتدفع الأفراد اإىل توليد دوالَّ عليها«

الل�صانية، قدرة اجلماعة  املمار�صة  اأ�صل  املوا�صعة هي  اأّن  يدل على  وما 

الإن�صانية على الإجماع على حقل دليل يوؤّيد مو�صوعًا ما، ومقدرتها على 

تاأ�صي�س معان جديدة، وترجيح جملة مفهومات من املعاين، واإيجاد نظم من 

.
)174(

املجازات تت�صم باملغايرة والتفّرد

ل�صان  يف  اأ�صل  له  كببان  اإذا  اإل  مببا،  معنى  يقرر  اأن  الفرد  ي�صتطيع  ول 

، واإذا مل يكن له اأ�صل يف الل�صان، يكون معنًى خاويًا وغري دال، 
)175(

اجلماعة

معّرف  غري  لأنه  قيمة،  لأية  مفتقرًا  �صيكون  الل�صان  على  عر�صه  فبمجّرد 

يف نظامه، ومن ثمَّ فاإنه �صيثري حالة من اللتبا�س وال�صت�صكال. لقد راأى 

القا�صي عبد اجلبار اأن اجلماعة هي التي حتدد املراد باملوا�صعة، والفرد 

لميكنه اأن يقرر مرادًا م�صتقاّل ومعنى منفردًا خمالفًاّ اجلماعة، »..  لأن 

.
)176(

جميعهم اإذا تعاونوا على املراد قل فيه اللب�س، وظهر فيه الغر�س..«

، جعلت املجموعة 
)177(

اإّن احلاجة »…  اإىل الإبانة عن الأ�صياء املعلومات«

الإن�صانية تقرر التفافها حول و�صوم واألفاظ تدل على الأ�صياء العينية،حتى 

اإذا ُذكر اللفظ اأو الو�صم »… ُعرف به ما م�صّماه، ليمتاز من غريه، وليغني 

بذكره عن اإح�صاره اإىل مراآة العني، فيكون ذلك اأقرَب واأخفَّ واأ�صهَل من 

.
)178(

تكّلف اإح�صاره، لبلوغ الغر�س يف اإبانة حاله«
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لقد دعا دافع احلاجة اجلماعة اإىل تقرير نظام رمزي يعمل عن طريق 

ذكر  فيكون  والرموز،  الأ�صماء  بوا�صطة  واملببرمببوزات  امل�صّميات  ا�صتدعاء 

تلك الأ�صماء والرموز ا�صتعادة ذهنيًة وتخيليًة لها. ومن الطبيعي اأن تكون 

الواحد  امل�صّمى  لي�صمل  الختالف ميتّد  وهذا  ومتنوعة،  امل�صّميات خمتلفة 

يكون  الذهني  متثله  لأن  وذلك  املخاطبني،  اأذهببان  يف  خمتلفًا  يكون  الذي 

مقرتنًا بغريه، اأو اأن �صفاته ونعوته ومالب�صاته متباينة يٌف املنظومة الذهنية.

امل�صاحة  ح�صر  اإىل  وقوانينها،  باملوا�صعة  ال�صتنجاد  يبببوؤدي  لببذلببك؛ 

قد  املوا�صعة  »لأن  الق�صد،  بنية  واإىل حتديد  الببدللت،  فيها  تتموقع  التي 

.
)179(

خ�ص�صت الكالم، مبا ُجعل عبارة له، واملتكلم لالإفادة يتكلم به...«

و»التوا�صل هو  التوا�صل،  وعقدوها حول  الكالم  املعتزلة غاية  لقد حدد 

، فالبد للكالم، حتى يكون داًل، من 
)180(

نظام اأبنية رموزية مرتابطة... «

�صلطة معرفية حتقق تفاهمًا وتخاطبًا منطقيني، وبهذا ال�صرط املو�صوعي 

الكالم  ذلك  �صار  »وهل  اجلاحظ:  يقول  الدللية.  طاقته  الكالم  يكت�صب 

 .
)181(

بع�س…« اإىل  بع�صهم  حاجة  لتفاهمهم  اإل  ومنطقًا  بيانًا  منهم 

يقول  العرف،  مع  متوافقًا  يكون  اأن  يجب  الببذي  املعنى  يف  ال�صاأن  وكذلك 

اأبو هالل الع�صكري: »ومن عيوب املعنى خمالفة الُعرف وذكر ما لي�س يف 

.
)182(

العادة..«

عن  ومبينًا  كا�صفًا  يكون  اأن  اجلاحظ،  قول  نه  يبيِّ كما  الكالم،  حّد  اإّن 

الدللت، وهذا ل يتح�صل اإل لكون الكالم نظامًا �صكلته احلاجة اإىل اإن�صاء 

توا�صلي  نظام  امل�صتوى،  هذا  يف  واملوا�صعة،  النا�س.  بني  وتخاطب  تفاهم 

اأقّرته اجلماعة على وفق �صنن ووظائف بيانية ومنطقية. واحلال مع التاأويل 

اأنه ينهمك يف ا�صرتداد التعاقدات اللغوية انطالقًا من املوا�صعة ومقررات 

اجلماعة.
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ويكون للكالم تقدير دليل، انطالقًا من املوا�صعة، اإذ ذاك، مُينُح الكالُم 

ا�صتخدامات  وفق  الجتماعي  البناء  �صاغها  التي  املعنى  بنية  يف  متثياًل 

معينة، كذلك فاإّن بنية الرتكيب وطريقة ال�صتخدام لبد من خ�صوعهما اإىل 

املوا�صعة، »فاإذا كانت هناك موا�صعٌة اأو اتفاقات �صمنية على معاٍن معينة 

لألفاظ معينة، وعلى قواعد معينة لبناء العبارات واجلمل، فمن ال�صروري 

اأن يكون هناك التزام با�صتخدام الرموز اللغوية وفقًا لتلك القواعد.  وعلى 

.
)183(

ذلك فاملعنى هو ال�صتخدام، وكيفية ال�صتخدام«

وتهدف املوا�صعة اإىل تاأ�صي�س نظام �صامل ذي قوانني قاّرة، متّكن املرء، 

اإْن لذ بها، من ت�صكيل موقع معريف يف بنية اللغة، ومن اكت�صاف الدللت 

املمار�صة  انخراط  اإن  الرمزية اجلديدة.   ال�صياقات  والتعّرف على طبيعة 

الكالمية يف منظومة الل�صان واللتزام بقوانينها، ل يعني البقاء على اأمناط 

كالمية ثابتة، بل يعني انحيازًا للل�صانيات الكلية، فمتى اأ�ص�س املتكلم كالمه 

على الر�صيد الل�صاين للجماعة، بات كالمه مربرًا ل�صانيًا ل غمو�س فيه ول 

…  ومتى رّتب على ذلك مل َيُعْد ذلك  التبا�س. يقول القا�صي عبد اجلبار: »

.
)184(

خروجًا عن الظاهر، لأنه يخاطب على معهود وُعْرف«

الكالم  دللت  ويببقببرر  التخاطب،  عملية  ينظم  جببهبباٌز  املوا�صعة  اإنَّ 

يلوذ  فاإنه  املوا�صعة،  قانون  اإىل  املببوؤول  يحتكم  وعندما  املحتملة،  ومعانيه 

مذهب  تعزز  ارتببببباط  عنا�صر  عن  نظامه  يف  باحثًا  الل�صاين  بامل�صرتك 

الفهم وال�صتدلل. فتقدير الدللت التي ينطوي عليها الكالم يعتمد على 

املوا�صعة، لأن املوا�صعة هي »…  املوّلد الدليل املقرتن مبحور الرتابط 

بني اللغة والعقل، فت�صبح فكرُة املوا�صعة حمورًا َعالميًا اإْذ يرتهن بها كّل 

نظام اإبالغي، وحمورًا دلليًا اإذ ليقرتن الدال مبدلوله اإل طبقًا لنوامي�صها، 

وحمورًا برهانيًا لأنها ت�صتوجب من العقل اأن يعقل مو�صوعها - وهو ال�صيء 
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 مادتها وهي ال�صبيل التي بها تدل 
)185(

املُخرَب عنه- واأن يعقل يف نف�س الوقت

.
)186(

املوا�صعة على ما تدل عليه«

اإذ  فاملتكلم  اأحد وجوهه، مب�صاألة الختيار،  املوا�صعة، يف  قانون  ويت�صل 

ُين�صُئ كالمه، فاإن فعله يكون تعبريًا عن اختيار كامل، ولول هذا الختيار مل 

يكن الكالم داًل، اإّن جمموعة الدللت التي يت�صّمنها الكالم هي عالماٌت 

لة التال�صن اخلطابي تك�صف  ق�صد اإليها املتكلم وعناها. وهكذا فاإنَّ حم�صِّ

مُّ الق�صد، »…  فلو مل يتوا�صعوا عليها ملا �صح يف اللغات 
ُ
عن دللت، هنَّ اأ

اأدلة ُتفهم بها الأغرا�س، ويقع بها التخاطب، واإمنا ي�صح ذلك متى تقدمت 

.
)187(

هذه الحوال..«

 �صوتية 
ٍ
فالكالم يرتبط باإرادة املتكلم، ولكّنه متى خرج على �صكل ُحزم

مّتجهًا نحو املخاَطب، �صار املخاَطب طرفًا يف عملية التوا�صل والفهم، لأن 

الكالم يتنبّزل، يف ذهن املخاَطب منزلة الدال املت�صّمن قيما �صارك الوعي 

اجلمعي يف �صياغتها وتر�صيخها.

اإدراك  اأنه يريد من خُماَطِبه  �صل�صلة دللية ما، يعني  املتكلم  اإن اختيار 

ال�صتبعاد  اإ�صارات دالة. فمبداأ  واإخراج كل ما يالب�صها من  ال�صل�صلة  هذه 

لي�س  فالكالم  واملوا�صعة.  الكالم  ا�صرتاتيجية  وت�صّنه  التاأويل  يعززه  اأمر 

منجزًا جاهزًا، بل اإنه ينطوي على قيم دللية تتبّواأ منزلًة هي �صمنيٌة تارة، 

. واإن ما يجعل هذه القيم يف 
)188(

ويف طور ال�صريورة والتخّلق تارة اأخرى

حالة حتول دائم هو تراكم القراءات وحماولة ف�ّس املعنى والظفر بالدللة. 

فح�صب،لأن  بالرتكيب  ارتبط  هو  اإن  قا�صرًا  �صيكون  الدليل  التاأويل  اإنَّ 

دللت،  لها  نفرز  اأن  ميكن  ول  الكالم  م�صتوى  على  تقع  عالقاٍت  هناك 

اإىل  وبالإ�صافة  البعيدة،  والكناية  العميق  واملجاز  املطلق  الغمو�س  كحال 

هذا، هناك املنطق العتباطي للدللة، فمتى عرفنا وجود هذه امل�صتويات 
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اللوذ بالوظائف الجتماعية،  اأمرها، وجب  يف بنية الكالم وا�صتغلق علينا 

»اإنَّ القيمة تخ�صع للقواعد اأو للموا�صفات التي تتحكم يف الن�صق، ول ميكن 

لهذه القواعد اأو املوا�صفات، باعتبارها ل تتاأ�ص�س على روابط »طبيعية« بني 

.
)189(

الدليل واملدلول،اأن تثبت اإل بوا�صطة جمتمع ير�ّصخها«

، ويعتربونها مفتاحًا مهمًا 
)190(

لذلك؛ فاإن املعتزلة يراهنون على املوا�صعة

ب�صاأن  اجلبار  عبد  القا�صي  ر  مت�صوَّ ذلك  على  ويدل  التاأويل.  مفاتيح  من 

املعرفتني؛ القراآنية والبيانية، فاهلل تعاىل اأوجب على الإن�صان معرفة البيان، 

لأنَّ به يتح�صل العلم، يقول القا�صي عبد اجلبار: »واأما العلم بالبيان، فهو 

.
)191(

العلم بكالم العرب، وموا�صعتها، ومواقع فائدته…«

اإِنَّ الو�صول اإىل دللت جوهرية تنتمي اإىل حقيقة الن�س، ل يكون اإل بتمّثل 

�صياقات هذه الدللت يف ُنظم املوا�صعة، واإِنَّ »…  فهم حدث ما على انه 

.
)192(

فعل يعني ربطه باملقا�صد والغايات التي يقوم عليها املجتمع الإن�صاين«

واملتاأمل، يف مدّونات املعتزلة، يعرث على هذه الآلية التاأويلية، اإْذ ا�صرتطوا 

، فاإنَّ على املتكلم  اأن يكون معنى اخلطاب مقررًا يف ر�صيد اجلماعة ومن ثمَّ

الب�صري  اأبو احل�صني  اأْن يعرف مقا�صد اجلماعة و�صننها يف املعنى،يقول 

املعتزيل: »واحلكمة تقت�صي اأنَّ من خاطب قومًا بلغتهم يعني باخلطاب ما 

.
)193(

عنوه«

يدلُّ ذلك، على ت�صابك منظومة التحليل ومتا�صكها، فالأ�صول العقائدية 

للقراآن  ، فاإنَّ  اأن ت�صتند على مقررات اجلماعة وموا�صعتها، ومن ثمَّ يجب 

الكرمي اأ�صوًل دلليًة يف اأنظمة الل�صان العربي، واإنَّ ما انطوى عليه القراآن 

من غمو�س دليل وتراكيب مت�صابكة منثور يف ل�صان العرب، يقول القا�صي 

ببك« فال  َربِّ ويبقى وجُه  فان  »كلُّ من عليها  تعاىل  قوله  »واأمببا  عبد اجلبار: 

به  ُيببراد  قد  الوجه  لأن  وذلك  قولهم،  تعاىل عن  له،  وجه  اإثبات  على  يدل 
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ذات ال�صيء. وعلى هذا تقول العرب: هذا وجه الراأي، ووجه الأمر، ووجه 

ذاته،  به  املراد  اأن  �صك  له، فال  بع�س  ل  فيما  الكالم  كان  ومتى  الطريق. 

ذلك  �صح  فبباإذا  فيه،  ي�صتعمل  ما  حال  بح�صب  اللفظة  هذه  موقع  فيختلف 

.
)194(

وجب اأن يكون املراد بذلك: ويبقى ربُّك« 

تهدف  اأقّرتها اجلماعة  ل�صانية  بدللة  القا�صي عبد اجلبار  ا�صتعانة  اإنَّ 

 الذي هو ذاته اأ�صل حمكم يجب اأن توؤّول 
)195(

اإىل تدعيم الأ�صل العقائدي

الآيات املت�صابهة بالقيا�س والتاأ�صي�س عليه. اإنَّ التاأويل الذي ي�صعى املعتزلة 

لإجنازه ينطلق من موّجهات عقائدية توؤكد عدم وجود تناق�س واختالف يف 

بنية الن�س الدللية، واإنَّ الختالف الذي يبدو ظاهرًا، �صيوؤول اإىل ائتالف 

بعد العتماد على الدعائم الل�صانية التي �صنتها اجلماعة.

اإِنَّ املوّجهات العقائدية، مبا هي اأ�صول حمكمٌة، يجب اأن تتاأ�ص�س املمار�صة 

الل�صانية عليها، ومن هنا، ميكن احلديث عن هذه املوّجهات بو�صفها �صروطًا 

ال�صروط،  وهببذه  لها.  خمالف  تاأويل  اأي  معها  يت�صادم  األ  يجب  معرفية 

الوقوع يف  وتنجيه من  املوؤول  تع�صم  تاأويلية،  الأمر، �صوابط  نهاية  هي يف 

اأن  يجب  اجلبار،  عبد  القا�صي  يعرّب  كما  فاملوؤّول،  املختلف،  الن�س  ظاهر 

يكون عاملًا »…  بتوحيد اهلل وعدله، وما يجب له من ال�صفات وما ي�صح 

وما ي�صتحيل، وما يح�صن منه فعله وما ل يح�صن بل يقبح، فمن اجتمع فيه 

هذه الأو�صاف وكان عاملًا بتوحيد اهلل وعدله وباأدلة الفقه واأحكام ال�صرع، 

وكان بحيث ميكنه حمل املت�صابه على املحكم والف�صل بينهما، جاز له اأن 

ي�صغل بتف�صري كتاب اهلل تعاىل، ومن عدم �صيئًا من هذه العلوم فلن يحلَّ له 

التعّر�س لكتاب اهلل جلَّ وعّز، اعتمادًا على اللغة املجّردة، اأو النحو املجّرد، 

.
)196(

اأو الرواية فقط«

…  رّد... امل�صائل  وتهدف هذه ال�صروط، كما ُيعرّب عبد اهلل العروي، اإىل »



81 اسرتاتيجية التأويل الـداليل 

 را�صخة تكون منطلقات معرفية 
)197(

اىل قواعد ثم رّد هذه اإىل اأ�صول…« 

منها ي�صدر التاأويل واإليها يعود.

يف  املعتزلة  اإليه  �صعى  الببذي  املعريف  التوا�صج  طبيعُة  ُتببدرك  هنا،  ومن 

حت�صني منظومتهم الفكرية، لقد انطلقوا من اأ�صوٍل عقائدية برهنوا على 

متانتها، من خالل ت�صلحهم بجهاز تاأويلي مزّود باأدوات ر�صينة، من اأهمها، 

اللغة، وتبنيهم لفكرة املوا�صعة وال�صطالح، التي هّياأت  ورهم لقانون  ت�صّ

لهم نظامًا يف التاأويل يت�صم باملعقولية، فبات التاأويل، يف مقرراتهم البحث 

.
)198(

يف املعنى باعتباره متثياًل. »…  للقيم املعرتف بها جماعيًا«

بنيته  واكت�صاف  الببقببراآين  الن�س  بدرا�صة  املببقببررات  هببذه  اأ�صهمت  لقد 

اأدرك  اإذا  حتى  اللغوية،  وموا�صعاتهم  العرب  كالم  على  بناًء  الدللية، 

بامتياز،  ل�صانية  حجبة  القراآين  الن�س  ا�صتحال  بغيتهم  وال�ّصراح  اللغويون 

.
)199(

يقول الفّراء: »والكتاب اأعرب واأقوى يف احلّجة من ال�صعر«

الكالم  اأمنبباط  بني  والت�صابك  التنافذ  ي�صبح  الت�صور،  هذا  وفق  على 

واأجنا�س الرتكيب حقيقًة لغويًة يعززها جهاز الفهم الذي يلوذ باملوا�صعة 

متى ا�صتغلق عليه الن�س وا�صتبهمت دللته، فاملوا�صعة عندما تعنّي بع�س 

الدللت وتك�صف عن البنى املجاورة، فاإنها تنقذ املوؤّول من �صراك الظاهر 

ح اأن ُيعلَم به  املغلق، لقد اأدرك املعتزلة »… اأنَّ ما ل موا�صعة عليه لي�صّ

.
)200(

الفائدة املق�صود اإليها«

مقرتبات  على  انفتاحه  �صوؤال  يطرح  الن�س  ا�صتغالق  اأنَّ  ذلببك،  مفاد 

جماورة. تنتمي اإليه بالقوة وينتمي اإليها بالفعل.





املبحث الث�ين

الإحالة اللغوية والتعدد الدليل
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ينطوي الن�س على عنا�صر �صمنية وكامنة يتم اإخراجها اإىل حّيز التمثيل 

الدليل بال�صتناد اإىل ال�صياق الذي ينتمي له الن�س. وهذا يعني اأّن الن�س 

لي�س معزوًل عن �صياقه وف�صائه املرجعي، لكّنه حا�صٌر يف ن�صيج اللغة، »… 

.
)201(

فالن�س يف وجوده الفعلي هو وجوٌد يف العامل« 

وجود  من  جتعل  واآنيته،   
)202(

زمنيته جتاوز  على  بقدرة  الن�س  متتع  اإنَّ 

عديدة  ودللت  معاٍن  اإىل  حُمياًل  الن�س  في�صبح  ل�صانية،  دميومًة  الن�س 

هي يف طور التحقق الدائم. واإنَّ ما مينح الن�س هذه الفاعلية هو الطاقة 

الدللية، »…  فطاقة الن�س الدللية احلقيقية كامنة يف متا�صك اإحالت 

�صكل منه اإىل �صكل اآخر ويف ظاهرة ترديد الن�س ما يقوله رغم تنّوع طريقة 

.
)203(

القول تنّوعًا دائمًا«

من  يعاين  الكالم  جتعل  التي  ال�صمات  هذه  العربية  ل�صانيو  اأدرك  وقد 

الكالم  هذا  لة من  املتح�صّ املعرفة  ف�صّموا  والدللة،  الفائدة  ا�صطراب يف 

: »الإجمال: معرفٌة 
ً
باملعرفة الإجمالية، ويّعرفها اأبو احل�صن اجلرجاين قائالآ

.
)204(

حتتمل اأمورًا متعددة...  اإيراد الكالم على وجه مبهم«

من قيمًا دلليًة  يدل ذلك، على اأنَّ الكالم هو ك�صٌف وحجٌب، اإذ اإنه يت�صّ

املَخاَطب، يف هذه املرحلة، البحث يف قانون  واأخرى م�صترتة، وحاُل  جليًة 

الدللة  حركة  ا�صتجالء  اإنَّ  احلركية.  الطاقة  لهذه  م�صّوغات  عن  الدللة 

وىل الأولويات التي 
ُ
اأ ومعرفة املدى الذي تبلغه والأفق الذي ت�صت�صرفه هي 

يجب المتثال لها عند درا�صة البنية الدللية وحتليلها.

القانون  �صمنية  يقرر  ار  اجلبَّ عبد  القا�صي  فبباإنَّ  تقدم؛  ما  على  وبناًء 

الإحايل الذي هو جهاز منهجي يتيح فكَّ امل�صتغلقات، وحمَل ما ا�صت�صكل من 

الدللت على معاٍن وا�صحة وقاّرة، فاملتكلم قد ي�صّمن كالمه دللٍت مغلقًة 

نَّ هذا النغالق والغمبو�س والتناقب�س �صرعان ما 
َ
وغام�صًة ومتناق�صًة، اإّل اأ
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يت�صاءل  الذي  فاإن  لذلك،  الداخلي،  والتوليد  الإحالة  قانون  بفعل  ينك�صف 

عليه  والإفببادة،  بالتوا�صل  ذلك  عالقة  وعن  الن�س،  تناق�س  عن  م�صتعلمًا 

القا�صي عبد اجلبار  يقول  الن�س.  بها  ي�صمح  التي  العالقات  ينظر يف  اأن 

ور: »وبعد، فاإنَّ اللغة واإن وقعت حُمَتَمَلًة فاإنها تتفاوت؛  ملّخ�صًا هذا الت�صّ

واحٍد  اأمببٍر  على  يدل  ظاهره  ما  وفيها  له،  وو�صع  لالحتمال  ُبني  ما  ففيها 

واإن جباز �صرفه اإىل غريه بالدليل ثم يختلف ذلك، ففيه ما يكون �صرفه ملا 

ُي�صرف اإليه يف طريقة اللغة م�صتبعدًا، وفيه ما يكون �صهاًل معروفًا، ولذلك 

قلنا اإنَّ املتكّلم قد يكون مناق�صًا يف كالمه وحُمياًل، ولو كان الأمر على ما 

.
)205(

حَّ اإثباُت مناق�صته يف الكالم ول اإحالة فيه«  قاله ال�صائل مل َي�صِ

اإنَّ انطواء الكالم على غمو�س ل يعني انغالقه وا�صتحالته، دلليًا، فالكالم 

مينح القارئ اأو املخاطب قوانني ي�صتدل بها على فائدة الكالم ودللته، كاأن 

يت�صمن الكالم اإحالًة على مواقع دللية غائبة ت�صتوجب يف ح�صورها اإمتام 

بناء الدللة واإعالء �صرح املعنى والتوا�صل، اأو اأن ينطوي الكالم على ا�صتدعاء 

معنى م�صابه وتركيب مماثل. فالتاأويل ل يعتمد على مفردات الكالم املنثورة 

ن�صًا؛ لأنَّ الغمو�س وحتليل البنية الكالمية يحتاجان اإىل البحث عن عنا�صر 

اإدراك م�صتغلقات الن�س وُمبهمات الكالم وهذه  دللية م�صاعدة متّكن من 

العنا�صر امل�صاعدة، يطرحها الكالم لأنها تنتمي اإىل �صلبه بالقوة، والعنا�صر 

التاأويلية  الطريقة  هذه  ومتتاز  فعلي.  وحتقيق  متثيل  لها  حالها  هذه  التي 

للم�صاألة  املجان�صة  والأبنية  امل�صابهة  والرتاكيب  املت�صلة  املعاين  با�صتح�صار 

حتى  وذلك  خمالفة،  ببنيات  املتاأول«،  »اأو  املببوؤول  يلوذ  وقد  التاأويل.  مو�صع 

تتجوهر، اأمامه، الدللُت احلقيقية. يقول ابن جني: »واعلم اأنَّ العرب توؤثر 

من التجان�س والت�صابه وحمل الفرع على الأ�صل ما اإذا تاأملته عرفت منه قّوة 

.
)206(

عنايتها بهذا ال�صاأن، واأنه منها على اأقوى بال... «
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اإنَّ ال�صرط املنهجي الذي ت�صرتطه املمار�صة التاأويلية، هو الحتكام اإىل 

اأ�صانيد وم�صتويات ل�صانية متعددة فالن�س مبني على التعدد، ين�صاف اإىل 

اإىل  حمياًل  الن�ّس  يجعل  كلبه  هذا  املعّقد،  الل�صاين  تكوينه  طبيعة  ذلببك، 

م�صتويات متعددة وذلك »…  ل�صرتاك العلوم اللغوية وا�صتباكها وتراميها 

.
)207(

اإىل الغاية اجلامعة ملعانيها«

الغائب  ال�صيء  �صورة  ت�صتدعي  فاللغة  غيابيٌة؛  هي  عالقة  اللغُة  وتقّدم 

لتك�صبه ح�صورًا. ولقد يعني هذا اأنَّ اللغة، عرب نظامها، تقوم على ا�صتح�صار 

يعني  كما  عنه.  والكالم  احلا�صر  ا�صتح�صار  على  ل  عنه  والكالم  الغائب 

اأنها متلك القدرة على ت�صكيل هذا الغائب واإعادة ت�صكيله لإعطائه »�صورًة 

.
)208(

�صمعيًة ومفهومية ذهنيًا«

دلليًا  ان�صجامًا  الن�س  اإك�صاب  �صاأنها  من  الإحالية  الن�س  قببدرة  اإنَّ 

وينبغي   .
)209(

الغائبة والعنا�صر  املاثلة  الل�صانية  العنا�صر  ترابطًا بني  يهيئ 

كانت  فاإذا  الق�صد،  اإىل  كلها  مراحله  يف  يحتكم  اأن  الن�صجام،  هذا  على 

الغاية من الكالم التوا�صل والتخاطب واإ�صاعة التفاهم، فاإنَّ على املمار�صة 

التاأويلية الهتداء بهذا الهدي من اأجل تاأمني انتظام يف الدللة للو�صول اإىل 

الق�صبد. اإنَّ املر�صلة الكالمية ون�صيج الألفاظ هما منطلق املوؤول، ومن ثم، 

فال ميكن لأي تاأويل اأن يتناق�س اأو يتعار�س مع الكالم. فالرتكيب هو �صند 

املوؤول الذي يجب اأن متر به الدللت، ولهذا فقد اعتنى العرب بالألفاظ، 

اأغرا�صها، ومراميها،  اإظهار  اإىل  ملّا كانت عنوان معانيها، وطريقًا  »فاإنها 

اأ�صلحوها ورتّبوها، وبالغوا يف حتبريها وحت�صينها، ليكون ذلك اأوقع لها يف 

.
)210(

ال�صمع واأذهب بها يف الدللة على الق�صد...«

ولذلك، فاإنَّ على التاأويل النفاذ اإىل الن�س من بنيته الرتكيبية. ومن ذلك 

اأبت اإين راأيت اأحد   لقوله تعاىل: »يا 
)211(

تاأويل ال�صريف الر�صي املعتزيل 
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 �صورة يو�صف«.
4
ع�صر كوكبًا، وال�صم�س والقمر راأيتهم يل �صاجدين«. »اآية 

اإْذ يقول: »وهذه ا�صتعارٌة، لأنَّ الكوكب وال�صم�س والقمر مما ل يعقل فكان 

الوجه اأن يقال �صاجدة.  ولكّنها ملا اأطلق عليها فعل من يعقل، جاز اأن تو�صف 

ب�صفة من يعقل، لأن ال�صجود من فعل العقالء. وهذا كقوله �صبحانه: »يا 

اأيها الّنمُل ادخلوا م�صاكنكم، ل يحطمّنكم« فلما كانت النمل يف هذا القول 

.
)212(

ماأمورة اأمر من َيْعِقل جرى اخلطاُب عليها جريه على من يعقل«

و»  الإحببالببة،  قانون  على  احلببال  لبنية  تاأويله  يف  الر�صي  ال�صريف  يتكئ 

الإحالة يف النحو الوظيفي فعٌل تداويل لأنها ترتبط مبوقف توا�صلي معنّي 

اأي لأنها ترتبط، بعبارة اأدق، مبخزون املخاطب كما يت�صّوره املتكلم اأثناء 

.
)213(

التخاطب«

الكالم  وببباأنَّ  باملتكلم  متعّلق  املعنى  ببباأنَّ  القائل  الفرتا�س،  هذا  ويّت�صم 

ميثل معطًى واحدًا، يت�ّصم باجلمود، لأنَّ الكالم بناٌء ُم�صرع على اللغة مبعنى 

لفعل  املحايثة  والإ�صارات  الكالم  املتكلم من  ي�صتخرج ق�صد  قد  املوؤول  اأنَّ 

الكالم. كما اأّن الكالم يت�صّمن بالإ�صافة اإىل الق�صد دللت اأخرى ل ميكن 

بلوغها،  اإىل  املوؤول  ي�صعى  غايًة  الق�صد  اعتربنا  فاإذا  واإبعادها،  اإهدارها 

فاإنَّ الدللت املجاورة له تظل على قدر من الفائدة والدللة. لذلك، فاإنَّ 

اأبا احل�صني الب�صري املعتزيل يقرر اأنَّ التاأويل هو البحث يف نظام دللت 

من اأكرث من دللة وفق  اخلطاب لإدراك املراد. كما يرى اأن الن�س قد يت�صّ

قدرة امل�صتدّل ودّقة نظره واإمعانه يف النظر. فالتاأويل يف هذا امل�صتوى هو 

.
)214(

الفهم والإدراك

بعدهم  ومن  التابعني  »لأنَّ  فيقول:  التعدد  مبداأ  اأبو احل�صني عن  ويدافع 

قد اأحدثوا تاأويالت مل يكن ذكرها ال�صلف، ومل ينكر عليهم، ولأنه لي�س يف 

وا على اإبطاله...  لأنه  اإحداث تاأويل اآخر خمالفٌة لإجماعهم، لأنهم مل ين�صّ
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ل ميتنع اأن يكون اهلل تعاىل قد اأراد التاأويلني، واأراد اأن ُيفهم باخلطاب �صيئًا 

ما: اإما هذا، واإما هذا واإما كالهما. وكل ذلك خمرّي فيه. فاإذا فهمت الأمة 

اأحدهما، فقد خرجت عما ُكلِّفته. لأنهم ُكّلفوا فهم كال التاأويلني ب�صرط اأن 

 .
)215(

يطلبوه«

اإنَّ كلَّ ما ت�صمح به الدللة الل�صانية، يدخل يف رقعة التاأويل؛ لأنَّ التاأويل 

عن  املعتزلة  دفبباع  اإنَّ  واملختلفة.  واملت�صابهة  املتعددة  الببدللببة  يف  بحث 

الحتمال والتعدد يعدُّ اإدراكًا حلركة الن�س. ومن ثم، فاإنَّ هذا الدفاع هو 

تدعيم للتاأويل واإ�صفاوؤه ت�صويغًا ور�صانة. فالقول بالتعدد والحتمال ل يعترب 

ينظم  تقوم على مركز دليل وحيد  التي  الأدلة  بتعدد  قي�س  ما  اإذا  تهافتًا 

عملية التاأويل، وهو العقل. يقول ال�صريف املرت�صى املعتزيل: »…  وعلى 

ٌة، واإن ترّتب بع�صه  املتاأّول ان يورد كلَّ ما يحتمله الكالم مما ل تدفعه ُحجَّ

بتعدد  املعتزلة، يقرتن  فالتاأويل، عند   .
)216(

والو�صوح« القوة  بع�س يف  على 

الوجوه والدللت التي يتم ا�صتنباطها من الن�س. يقول حممد اأبو الف�صل 

املرت�صى«  »ال�صريف  »اختار  املرت�صى:  ال�صريف  فًا منهجية  اإبراهيم، مو�صّ

العامة ويدور  بله  تاأويله على اخلا�صة،  القراآن الكرمي؛ مما يغمُّ  اآي  بع�س 

طريقة  على  وتوجيهها  تاأويلها  وعالج  ال�صت�صكال،  ويثار  ال�صوؤال،  حولها 

اأ�صحابه من املعتزلة... وحاول جهده اأن يوّفق بني تاأويل الآيات املت�صابهة، 

وما دار على األ�صنة العرب من ن�صو�س ال�صعر واللغة ؛ ويف هذا اأبدى تفوّقًا 

عجيبًا، واأبان عن ذهٍن وّقاٍد، وذكاء متلّهب، وب�صر نافذ، واأعانه فيما ف�ّصر 

واللغة وماأثور الكالم. وكان الطابع  ال�صعر  واأّول ووّجه وفرة حمفوظبه من 

الذي يغلب عليه عر�س الوجوه املختلفة، والآراء املحتملة، جمّوزًا يف ذلك 

.
)217(

اإمكان الأخذ بالآراء جميعًا«

وملّا كان التاأويل معتمدًا على الر�صيد الدليل الذي يتحقق عرب النظر، 
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فقهاء  عرف  لقد  واحببدة.  مرحلة  يف  بلوغها  ميكن  ل  الن�س  اأ�صرار  فبباإنَّ 

الل�صان العربي اأنَّ �صرورة فهم كالم العرب وغريبه اآليٌة ل�صانية مُتّكن من 

معرفة وجوه الن�س املختلفة ودللته املحايثة. لأن فهم خ�صائ�س الأبنية 

.
)218(

الكالمية �صيعني على فهم الن�س القراآين

الغائبة،  الدللية  بامل�صتويات  ال�صتنجاد  �صبَب  املعتزيل  جني  ابن  ويعلل 

والإحلبباق،  القيا�س  يتيح  الذي  اللغة  بقانون  اأخببرى،  ن�صو�س  وا�صتح�صار 

هذه  كرثة  والإحلاقات  والإ�صافات  احلمول  هذه  »و�صبب  جني:  ابن  يقول 

رف فيها، والرّتّكح يف اأثنائها، ملا  اللغة و�صعتها وغلبة حاجة اأهلها اإىل الت�صّ

يالب�صونه وُيكرثون ا�صتعماله من الكالم املنثور، وال�صعر املوزون، واخلطب 

جوع، ولقوة اإح�صا�صهم يف كل �صيٍء �صيئًا، وتخّيلهم ما ل يكاد ي�صعر به  وال�صُّ

.
)219(

من مل ياألف مذاهبهم«

بدوران  الدللية،  البنية  �صرب  على  املعتمدة  التاأويلية  املمار�صة  وت�صمح 

الفعالية التاأويلية حول مركز معريف يهيئ لهذه املمار�صة ات�صاقًا وان�صجامًا 

مو�صوعيني، لأنَّ هدف التاأويل فهُم الن�س والتحقُق من طاقته الدللية على 

اعتبار اأنَّ الفهم تتويٌج للتوا�صل الل�صاين. »اإنَّ الأفعال املعرفية تظّل ناق�صة 

اإذا مل يكن هدفها الفهم. فالفهم هو الفعل الأ�صا�صي الذي يحقق الأفعال 

)220(

املعرفية«.

والتاأويل الدليل هو عود اإىل مقررات الإ�صناد املنطقية، حيث تقوم املمار�صة 

والالمعنى  التنافر  حالة  من  واملختلفة  الغام�صة  القيم  باإخراج  التاأويلية 

»والفهُم  الع�صكري:  هالل  اأبو  يقول  ومعروفة،  مْدركة  قيم  اإىل  والغمو�س، 

ال�صواب،  اإىل  وُي�صغي  املاألوف،  اإىل  وي�صكن  باملعروف،  الكالم  من  ياأن�ُس 

ويهُرب من املحال، وينقب�س عن الوخم، ويتاأّخر عن اجلايف الغليظ، ول يقبل 

.
)221(

الكالم امل�صطرب اإل الفهُم امل�صطرب، والروّية الفا�صدة«
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التي  والتناق�س  بقيم الختالف  الوعي  واإدراكببه على  الن�س  ويقوم فهُم 

يتاأ�ص�س عليها، لذلك ففهم الن�س يختلف عن الإميان به، »فالإميان اقتناع 

يخالطها  ل  التي  ال�صعورية  الإن�صان  اأفعال  من  نوع  اأ�صما  وهو  اعتقاٌد  ثم 

 �صبكة رمزية، حيث اإن الإميان هو فعل �صاٍف ل تتخلله الرموز. اأما 
)222(

اأي

الفهم فهو فعل لغوي رمزوي ل يتم اإل بالتحويل، اأي باخلروج على الن�س 

وعلى حرفيته. فهو يهدف اإىل التحويل نحو رموز اأخرى واإىل �صور رمزية 

 .
)223(

اأقل تعقيدًا، اأو هو عملية تفكيك وحتويل ملا هو مت�صابك وما هو مركب«

اإِن اآلية الفهم التي تقوم با�صتجالء بنية الن�س، تعمل على اإعادة تنظيم 

باملعنى  الظفر  اأجل  الكربى، من  الدللية  املحاور  باعتبار  الن�س،  وحدات 

)224(

وُمتاحاته ».. اأن الفهم هو العلم مبعاين الكالم عند �صماعه خا�صة« 

ويقوم الفهم على حتويل العنا�صر الل�صانية املاثلة اإىل عنا�صر ل�صانية هي 

العبارة يف  »اإنَّ فهم عبارة ما هو و�صع  الت�صكل الدليل ال�صمني.  يف طور 

�صبكة رمزية اأو حتويل العبارة اإىل عبارات اأخرى معادلة لها يف املعنى اأو 

.
)225(

و�صعها يف التعادل مع عبارة اأخرى«

وعملية الفهم هي كالم اإ�صايف للن�س؛ مبعنى اأنَّ الن�س لي�س كالمًا كاماًل، 

اإمّنا هو كالم يعرتيه النق�س. واإنَّ اجلهود الل�صانية التي يقوم بها املخاطب 

للتغّلب على حّدة اجلفاء الدليل توؤيد احتياج الن�س لعنا�صر غائبة بالفعل. 

بنائها على فهم  يقع عاتُق  تتميمات  اإىل  الن�س، يف هذا احلد، مفتقٌر  اإِنَّ 

.
)226(

املخاطب

التي  الن�س  بنية  من  النطالق  واجلهود  التتميمات  هببذه  على  اأّن  بيد 

الدللية  حمبباوره  تفّح�س  ينبغي  �صا�صعًا  ف�صاًء  الأمببر،  نهاية  يف  ت�صكل، 

املركزية. وبعبارة اأخرى، فاإن النظر يف الوجوه التي قد تن�صرف اإليها بنية 

اإىل  ال�صبيل  ما  لكن  الن�س.  احتمالت  ك�صف  عن  �صيثمر  الدللية،  الن�س 
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معرفة املراد بحقيقة الن�س، وبخا�صة اإِْن �صمح باحتمالت متعددة؟ وما هي 

املنطقة التي يجب اأن تقف عندها الإحالة الن�صية؟

مرتهٌن  اأمببٌر  واملببراد  الق�صد  بنية  تعيني  ببباأنَّ  اجلّبار  عبد  القا�صي  يرى 

يتيح  خطاب  افرتا�س  مت  فبباإذا  ومقت�صياتها،  الظاهرة  اخلطاب  بدللة 

احلقيقة واملجاز، فعلى املتاأّول النظُر يف دللت احلقيقة، فاإذا عرف اأنها 

لي�صت مق�صودة خرجت من دائرة البحث الدليل، ومن ثم تتحقق الدللت 

املجازية، »… لأنَّ انتفاء احلقيقة يخ�ص�س اخلطاب للمجاز اإذا مل يكن 

اإقامة  بد من  لها مراتب فال  وكببان  وجببوه  له  تكن  فبباإْن  واحببد،  اإّل وجه  له 

اأنَّ املراد املرتبة الثانية،  اأنَّ املرتبة الأوىل غري مرادة، ليعلم  الدللبة على 

وكذلك القول يف املرتبة الثالثة...  واإمنا وجب ذلك، لأنَّ انتفاء احلقيقة لو 

مل يقت�س حمل اخلطاب على املجاز الذي مل ُي�صتعمل اخلطاُب اإل فيه، لأّدى 

اإىل اأْن يكون تعاىل خماطبًا بلغة العرب وهو غري مريد ملا و�صع له ذلك يف 

.
)227(

ل�صانها وذلك ل يجوز« 

ي�صمح  فالأنه  متعددة  معاين  طرح  اإذا  الكالم  اأنَّ  القول،  من  والثابت 

املحلل  مبنظومة  تنتهي  ول  بنيته  يف  متتد  دللية  توا�صجات  اإىل  بالدخول 

اأنَّ ح�صر هذه المتدادات والتوا�صجات يكون بالإ�صغاء اإىل  املعرفية. بيد 

اإِنَّ  النواة«.  »املعنى  عن  وبالبحث  الكالمي،  الفعل  تكتنف  التي  ال�صياقات 

خيارات البنية الدللية لي�صت مطلقة، ول متار�س دورًا ت�صتيتيًا يف حتديد 

املعنى، كما اأنَّ الأمر ل يتعّلق مبا يطرحه الن�س من احتمالت، »…  واإمنا 

.
)228(

يتعّلق الأمر مبفهوم نواة ُيكيَّف يف اخلطاب الذي يظهر فيه« 

ال�صم  بني  الإ�صارية  العالقة  اإىل  يرجع  ل  بالدللة  املتعّلق  والغمو�س 

و�صماُحه  نف�صه  الببدال  ان�صقاُق  هو  م�صدره  اإن  »… بل  فح�صب،  وم�صماه 

. فالدللة ت�صمح بعدة عالقات، ومناط 
)229(

باأكرث من مدلول يف وقت واحد« 
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حتديد العالقات املخاطب اأو القارئ.  و»… مبا اأن كلَّ دليل ل�صاين ينقل 

لذهن القارئ �صيئًا اأكرث من ذاته، فينبغي له اأْن ُيرَبط يف وحدة واحدة مع 

جميع �صياقاته املرجعية. ويتم احل�صول على وحدة النواة الفكرية الإدراكية 

الل�صانية،  الدلئل  الروابط بني  اإنه ميّيز  القارئ:  اإدراك  اأفعال  عن طريق 

.
)230(

وهكذا يجعل املرجعيات التي ل تظهر بو�صوح يف تلك الدلئل ملمو�صة«

اإعببادة  على  قدرتها  يف  تتجلى  خالفية،  مكّونات  على  الدللة  وتنطوي 

ت�صكيل نف�صها اإثر كل عملية حتليل، الأمر الذي يعني اأنَّ بنية الدللة متحّولة 

الفهم  هو  ما  ملعنًى  وموؤدية  ثابتًة  البنية  هذه  يجعل  ما  واأن  اأبدية،  بكيفية 

والقيم ال�صمنية التي تت�صّمنها. 

لقد اأو�صح القا�صي عبد اجلبار الفرق بني منطني من اأمناط اخلطاب، 

فقال: اإّن اخلطاب الذي »…  يدل بظاهره قد يكون داًل على ما يتناوله، 

وقد يدل على ما يكون غري ُمتناَول له، لكّنه باللغة اأو التعارف ي�صري كاملتناول 

ل بني ما يدل ب�صريحه، وبني ما يدل بفحواه، نحو قوله  له، ولذلك مل نف�صّ

فٍّ »، لأنه يدل على املنع من اإي�صال ال�صرر والأذى 
ُ
تعاىل: « ول تقل لهما اأ

كان  فاإْن  اأقوى  ذلك  يف  دللته  كانت  رمبا  بل  الت�صريح،  يدلُّ  كما  اإليهما، 

يف اخلطاب ما يدل لأمر يرجع اإىل حال املخاطب على اأمر ي�صري مبنزلة 

.
)231(

املو�صوع لذلك اإذا كان اخلطاُب �صادرًا من ذلك املخاطب…« 

الن�صو�س  با�صتح�صار  يقوم  الإحالة  قانون  على  يعتمد  الذي  التاأويل  اإنَّ 

الغائبة التي تقوم بوظيفة ا�صتجالء الدللت الغام�صة. اأي اأن املوؤول عندما 

يقف على م�صتوى ل�صاين غام�س، فاإنه يقوم بزحزحة هذا امل�صتوى وحتويله، 

ومن ثّم فاإنه يعمل على اإخراج الدللة الغام�صة من حالة التمّنع اإىل حالة 

التجّلي والتبّدي. »اإِنَّ هذا التحويل هو الذي ُيظهر املعنى الكامن وهو ميّثل 

فهم هذا املعنى. وما دام املعنى هو حتقيق منطقي فال ُيعقل اأْن يكون فعل 
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ل  ن�صاطًا...  الفهم  فعل  يكون  اأْن  يعقل  ل  اأي  مغايرة.   طبيعة  من  الفهم 

.
)232(

عقالنيًا« 

فاإذا ان�صجم فعل التحويل مع الن�س، فاإنَّ هذه الدللت املتوّلدة �صتكون 

عندما  ينجلي  والذي  والبائن،  الوا�صح  الوجه  هي  للغمو�س،  عميقًا  وجها 

الإجرائية  الآلية  اإِنَّ هذه  ويتكئ.  يقي�س عليها  اأخرى  املوؤول بن�صو�س  يلوذ 

ل اإىل فهٍم واإدراك ينتميان اإىل عقل الن�س. �صرٌط منطقي حتى ُيتو�صّ

)233(

وميكن ال�صتئنا�س مبقاربة ابن جني قول ال�صاعر: 

وملـّــــــــــــــــ� قـــــ�ـــــصـــــيـــــنـــــ� مــــــــــن مـــــــــنـــــــــًى كــــــــــــــلَّ حـــــــ�جـــــــٍة

ــــــُح ــــــــح بــــــــــــــــ�الأركــــــــــــــــ�ن مـــــــــــن هـــــــــــ� مــــــ��ــــــص ومــــــــ�ــــــــصَّ

اأخــــــــــــذنــــــــــــ� بـــــــــــــ�أطـــــــــــــراف االأحـــــــــــــــ�ديـــــــــــــــث بــــيــــنــــنــــ�

و�ـــــــــصـــــــــ�لـــــــــت بــــــــــ�أعــــــــــنــــــــــ�ق املـــــــــطـــــــــي االأبـــــــــــــ�طـــــــــــــُح

فابن جني يعيب على من راأى يف هذين البيتني ب�صاطة يف املعنى وعدم 

ات�صاق يف الدللة، بل يرى اأنهما ينطويان على عمق يف املعنى، فيقول: »هذا 

املو�صُع قد �صبق اإىل التعّلق به من مل ُينعم النظر فيه، ول اأرى ما راآه القوم 

يف  اأّن  الناطق.وذلك  غر�س  وخفاء  الناظر،  طْبع  جلفاء  ذلك  واإمنا  منه، 

قوله »كل حاجٍة« ما يفيد منه اأهل الن�صيب والّرقة، وذوو الأهواء وامِلقِة ما 

ل يفيده غريهم، ول ي�صاركهم فيه من لي�س منهم، األ ترى اأنَّ من حوائج 

منها  لأنَّ  �صواها،  فيه  واملعتاد  عليه،  الظاهر  ما  غري  كثريًة  اأ�صياء  »منًى« 

له،  تبباٍل  هو  مما  ذلك  غري  اإىل  التخّلي،  ومنها  الت�صاكي،  ومنها  التالقي 

 .
)234(

ومعقود الكون به« 

اإِنَّ م�صتوى اجلملة، مبا هو م�صتوًى اإ�صنادي، يكتفي بعالقة الأركان، اأما 

م�صتوى الدللة، فقد ميتد لي�صمل دللت تقع خارج م�صتوى الرتكيب بالفعل، 

وداخله بالقوة.
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 اأخرى ت�صارك 
)235(

يعّرج ابن جني، يف تاأويله لهذين البيتني، على اأبيات

البيتني ال�صابقني مو�صوعيًا ودلليًا، مبعنى اآخر، ي�صتنجد ابن جني باحلقل 

اأجل  اأنه من  يعني، �صمنًا،  البيتان، وهذا  اإليه هذان  ينتمي  الذي  الدليل 

تقرير دللة مبهمة ينبغي اإدراك الرقعة الدللية التي تتموقع فيها الدللة. 

يبداأ ابن جني بتو�صيف املركز الدليل، فهو مركز ينتمي اإىل بنية الع�صق 

واأحاديث الع�صاق التي تكون خافتة ووجيزة ذات �صفات اإ�صارية، يقول ابن 

معنًى  فيه  لكان  ونحو ذلك  اأحاديثنا،  اأخذنا يف  قال:  لو  اأنه  »وذلك  جني: 

 .
)236(

ُيكربه اأهل الن�صيب، وتعنو له َمْيعة املا�صي ال�صليب«

املعنى  درا�صة  له  اأتاحت  جمبباورة،  دللية  مبواقع  جني  ابن  ا�صتعانة  اإِنَّ 

ا�صتدعاَء  املوؤول  فاإنَّ على  بنية اجلملة، ولذلك،  بناًء ممتدًا خارج  بو�صفه 

البنية  ت�صتبطنه  الذي  الدليل  امل�صتوى  تقرير  ثم  الل�صانية  املقّدرات  هذه 

وجنونًا  ع�صاًلوغيثًا  الع�صاق،  اأ�صعار  يف  احلبيبة،  حديث  كان  فاإذا  املاثلة. 

.
)237(

و�صحرًا، فاإنَّ العا�صق جائٌع وّميت وجمنون ومقتول 

ثم يعود ابن جني لتقرير البنية الدللية فيقول: »فاإذا كان قْدُر احلديث 

- ُمر�صاًل- عندهم »ال�صعراء الع�صاق« هذا، على ما ترى فكيف به اإذا قّيده 

بقوله »باأطراف الأحاديث«. وذلك اأنَّ يف قوله »اأطراف الأحاديث« وحيًا خفيًا 

ورمزًا ُحلوًا، األ ترى اأنه يريد باأطرافها ما يتعاطاه املحبُّون، ويتفاو�صه ذوو 

وذلك  الت�صريح،  دون  والإمياء  والتلويح  التعري�س  من  املتيَّمون،  ال�صبابة 

وم�صارحًة  وك�صفًا،  م�صافهًة  يكون  اأن  من  واأن�صب،  واأغببزل  واأدمببث،  اأحلى 

مًا يف  وجهرًا، واإذا كان كذلك فمعنى هذين البيتني اأعلى عندهم، واأ�صدُّ تقدُّ

.
)238(

نفو�صهم، من لفظهما واإْن عُذب موقعه، واأِنق له م�صتمعه« 

ُتنجز  لكي  واأنه  املعنى،  �صبكة  الدللية متثل  البنية  اأنَّ  ذلك،  من  يت�صح 

هذه البنية وجب النظر يف املركز الدليل الذي ت�صي به البنية، »فافرتا�س 
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املعنى النواة وقواعد احل�صو التاأويلية ميّثالن اأماًل للتقّدم يف فهم عمليات 

 .
)239(

رفع اللتبا�س« 

لقد وّظف ابن جني هذه الآلية، اآلية الإحالة والتوا�صج، يف درا�صته �صعر 

الن�صو�س  لتو�صيح  غائبة  بن�صو�س  ا�صت�صهاده  م�صّوغًا  يقول  اإذ  املتنبي 

واجلبباري  املعنى  ذو  البيت  ات�صل  واإْن   …« معناها:  وتدعيم  احلا�صرة 

جمرى ذي املعنى ببيت اآخر غريهما اإّل انه ل ي�صح الغر�س فيهما اإّل بذكره 

ول يْح�ُصن اقتطاعهما من دونه �صممُته اإليهما ليكون اأنطَق مبعناهما واأدلَّ 

 .
)240(

على الُبغية فيهما...« 





املبحث الث�لث

اأجنا�ص املعنى: املقا�سد الغائبة والدللت احلا�سرة
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ينطوي الكالم على بنية دللية متداخلة، وال�صبب الذي ي�صمح بالتداخل 

على  بالقدرة  البنية  هذه  وتت�صف  عديدة،  مل�صتويات  حّمالة  البنية  اأنَّ  هو 

التحويالت  لهذه  فاإن  ذاته  الوقت  ويف  م�صتمرة،  وحركة  اإحداث حتويالت 

ولهذه احلركة قوانني �صابطة تنتمي اإىل البنية ذاتها، وهذا يعني »... اأّن 

التحويالت املالزمة لبنية معينة ل توؤدي اإىل خارج حدودها ولكنها ل توّلد 

 .
)241(

اإل عنا�صر تنتمي دائمًا اإىل البنية وحتافظ على قوانينها« 

لقد �صغلت م�صاألة املعنى جلَّ املباحث الل�صانية، فاأ�صبح البحث يف ماهية 

املعنى واحليز الذي يتمركز فيه، هدفًا توجهت اإليه الفتوحات الل�صانية التي 

يت�صّمن  توا�صليًا  فعاًل  باعتباره،  الكالم  وبفعل  الوظيفية  باجلوانب  ُتعنى 

حمموًل دلليًا.

وحتى نتجّنب التداخل يف م�صائل هذه املقاربة لبّد من اعتماد خمطط 

اإجرائي نحتذيه يف تبيان هذه امل�صائل، ملا يوؤديه من وظائف تنظيمية.

يت�صّمن   »Intention« املق�صد  اأنَّ  الفل�صفية،  للند  مو�صوعة  يف  ورد 

ثالثة خيارات، »… اإما فكرة الفعل التي نفّكر بوا�صطتها ب�صيٍء ما، واإّما 

فكرة ملكتنا ملعرفته، واإما فكرة تعيينات هذا املو�صوع الفكري، باعتبارها 

 .
)242(

�صمات منطقية«

ويتم حتديد الق�صد الذي تت�صمنه فكرة الفعل التي نفكر بوا�صطتها ب�صي 

مو�صوع  بالتفكري يف  يتحكم  الذي  الفهم  نظام  الك�صف عن  ما عن طريق 

ما، وعما يعنيه هذا املو�صوع يف ذهن املفّكر. واأما فكرة امللكة فتلك املتعلقة 

الفكرة  واأمببا  التكّهن.  هببذا  ت�صكل  التي  الآلببيببات  على  والعتماد  بالتكّهن 

الأخرية فتت�صمن بحث مق�صدها من خالل معرفة اخل�صائ�س املنطقية 

والطبيعية التي تطرحها الفكرة واعتبار ما هو خارٌج عن هذه اخل�صائ�س 

عنا�صر غري دالة.
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مر�صاًل  اإن�صانيني:  طرفني   …« الق�صدية  التوا�صلية  العملية  وتفرت�س 

التي  والرغبات  املعتقدات  يتجلى يف  اأويل  اأنواع:  املقا�صد  اأّن  بيد  ومتلّقيًا، 

املتكلم.  مقا�صد  من  املتلقي  يعرفه  فيما  يكون  وثانوي  املتكّلم.  لدى  تكون 

وثالثي ينعك�س يف هدف املتكلم. الذي يريد اأن يجعل املتلقي يعرتف باأنه 

.
)243(

يريد منه جوابًا مالئمًا«

اإنَّ بنية الق�صد تنت�صر يف ثالثة مراكز هي: املتكلم، والكالم، واملخاطب، 

مبعنى اأنه ميكن احلديث عن ثالثة مقا�صد ت�صكل بنية الق�صد دون ال�صماح 

لأي مركز منها اأْن ي�صكل غايًة ل�صانية ومطلقًا معرفيًا.

املوؤلف  ق�صد  عن  يك�صف  دلليًا  ن�صيجًا  الكالم  كببون  من  الرغم  فعلى 

وغايته، اإّل اأنه ُيربز وجودًا مو�صوعيًا للغة، »… وللغة وجودها املو�صوعي 

يجعل  الذي  هو  املو�صوعي  الوجود  وهذا  الذاتي،  املوؤلف  فكرة  املتمّيز عن 

يعّدل من معطيات  اآخر -  املوؤلف - من جانب  ولكّن  الفهم ممكنة  عملية 

اللغة تعدياًل ما. اإنه ل يغرّي اللغة بكاملها واإل �صار الفهُم م�صتحياًل، اإنه – 

فح�صب - يعّدل بع�س معطياتها التعبريية، ويحتفظ ببع�س معطياتها التي 

 .
)244(

يكررها وينقلها، وهذا ما يجعل عملية الفهم ممكنة…«

»اأو  الن�س  ومق�صد  املتكلم«  »اأو  املببوؤلببف  مق�صد  بني  العالقة  اأّن  بيد 

الكالم«، تت�صمن تناق�صًا جوهريًا، اإذ ملّا كانت مقا�صد املوؤلف مندرجة يف 

، مبعنى اأنَّ انك�صافها مرتهٌن باإدراك املخاطب، 
)245(

»عملية التلقي املبا�صر« 

فاإنَّ الأمر يكاد يكون خمتلفًا يف مقا�صد الن�س، اإذ »… ل تدرك مقا�صد 

الن�س اإل بالقراءة التحليلية، هذه القراءة التي تعري النتباه اإىل املوا�صعات 

.
)246(

الفنية التي �صيغ لها الن�س« 

املتكّلم،  نية  اأو  »… فكرة  اأو )املغزى( )Meaning(، فهو  املعنى  اأما 

.
)247(

حالٌة فكرية يريد اإبالغها…« 
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يعني هذا، اأّن املتكلم »اأو املوؤلف«، هو الذي ميتلك مقاليد املعنى و�صلطته 

.
)248(

وما على املخاطب اإل البحث يف الكالم، عن املعنى الذي اأراده املتكلم 

اإّل اأن الق�صية ال�صائكة، يف در�س املعنى وحتديد الق�صد، كائنة يف تلك 

الوحدات املعنوية التي تنطوي عليها الدللة، ومبعنى اآخر، فاإّن هناك قيمًا 

معنوية ل تعدُّ ق�صدًا وقد تتيح معنًى اآخر خمالفًا لبنية الق�صد، بو�صفها 

الق�صد  بنية  هو  اإىل حتديده  املببوؤول  ي�صعى  الذي  املجال  اإنَّ  املتكلم،  مراد 

لي�س  فالق�صد  لها،  املجاورة  الببدللت  بها  ت�صمح  التي  العالقات  واإدراك 

معطًى وا�صحا وكامال اإمنا هو م�صتبٌك بغريه من العنا�صر ا�صتباكًا دلليًا، 

مبجموعها  لأنها،  العنا�صر،  من  اأّي  تقوي�س  ميكن  ل  نف�صه  الوقت  ويف 

واختالفها، ت�صكل بنية الق�صد.

البحث  اإىل  الق�صد،  بنية  لتحديد  �صي�صعى،  الل�صاين  اإٍنَّ حمللِّ اخلطاب 

الرائُد  و�صيكون  للق�صد.  بنيويًا  امتدادًا  باعتبارها  الدللية  العنا�صر  عن 

نات املعنوية لتلك العنا�صر، والنظر يف  يف هذا البحث، الك�صف عن املت�صمَّ

»… لأنَّ   ، الن�سُّ يطرحها  الإجرائية  الآلية  هذه  اإنَّ  تكتنفها.  التي  القيم 

الن�ّس من حيث هو بنيٌة ي�صتدعي ما ير�صد عنا�صره القارة ويدر�س فاعليته 

خارج  مقا�صد  ذات  ا�صتعمالت  يطرح  الن�سَّ  اأنَّ  كما  وروابطها.  الدللية 

لتعّلقها  تتناهى  اأوجه ل  تتفاوت على  الو�صع الأ�صلي مما يجعل الأغرا�س 

 .
)249(

بال�صياق واملقام« 

اإنَّ ال�صتغال الل�صاين �صيكون املجّلي واملو�صح ملجمل العالقات التي ينطوي 

لكْن  للموؤول،  الوحيد  الهدف  لي�س  الق�صد  اأنَّ  يعني  وهذا  الن�س.  عليها 

درا�صة نظم الدللة وعالقتها باملعنى، اإذ اإن »…  املعنى ثابت غري متغري 

لأنَّ مقا�صد املوؤّلف التي �صدر عنها املعنى معطاٌة بكيفية نهائية. اأما املتغرّي 

ومق�صديته.  مقا�صده  بح�صب  للن�س  مببوؤول  كلُّ  مينحها  التي  الدللة  فهو 
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يراعي  الذي  والتغرّي  وال�صرتاك  ال�صتمرارية  ي�صمن  الذي  الثبات  وبهذا 

 The vaIidity of التاأويل  �صحة  عن  التحّدث  مُيكن  ال�صياقات  خمتلف 

interpretation، فاملعنى هو مو�صوع الفهم والتاأويل والدللة هي مو�صوع 
.

)250(

احلكم والنقد«

امل�صاألة كما جاءت يف  امل�صي يف درا�صة هذه  التاأ�صي�س ميكن  وعلى هذا 

متون املعتزلة واملدونات الل�صانية العربية.

يرى ابن جني اأن »…  اأ�صل« ق �س د »ومواقعها يف كالم العرب العتزام 

والتوّجه والّنهود والنهو�س نحو ال�صيء، على اعتدال كان ذلك اأو َجور، هذا 

اأ�صله يف احلقيقة واإْن كان قد يخ�ّس بع�س املوا�صيع بق�صد ال�صتقامة دون 

امليل، األ ترى اأّنك تق�صد اجلور تارًة كما تق�صد العدل اأخرى؟ فالعتزام 

.
)251(

والتوّجه �صامٌل لهما جميعًا« 

تتعلق الدللة بالق�صد وغريه من العنا�صر، لقد حدَّ اأبو هالل الع�صكري 

مل  اأو  ذلببك  فاعُله  ق�صَد  بببه  ُي�صتدلَّ  اأْن  ميكن  مببا   …« باأنها  الببدللببة 

.
)252(

يْق�صْد...«

اأنَّ  كما  كاملة،  واإرادة  م�صوؤولية  يت�صّمن  فعل  امل�صتوى  فالق�صد، يف هذا 

الفعل الذي ل يت�صّمن اإرادة ميكن ال�صتدلل به. وبذلك، يكون املعنى الذي 

ميكن اعتباره مركزًا دلليًا؛ هو الناجم عن اإرادة املتكلم وق�صده املطلق. 

اأما املعاين الأخرى، التي تطرحها بنيُة الكالم وفهُم املخاطب، فهي معاٍن 

هام�صية اأو عر�صية، ومبوجب ذلك، فاإّن املعنى يجب اأن يكون »… ق�صدًا 

 ل يطلقون 
)253(

لأنهم ُي�صمى احلدث فيه معنى  فاإذا مل يكن مق�صودًا فال 

�صبيل  على  ال�صيء  ُفهم  اإذا  واأمببا  مق�صودًا  كان  اإذا  اإّل  �صيء  على  املعنى 

 .
)254(

التبعية في�صّمى معنًى بالعر�س ل بالذات«

�صوؤًل  وتعيينه  درا�صته  من  يجعل   
)255(

ف�صاءات عدة  يف  املعنى  متوقع  اإٍنَّ 
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ع�صيًا. لأنَّ هذا الت�صّور يعني اأّن املعنى بنيٌة يفر�صها املتكلم، ويعني اإعدام 

يف  املعنى،  لأنَّ  م�صطربًا  اأ�صبح  الفرتا�س  وهببذا  التوا�صلية.   الوظائف 

الك�صوفات الل�صانية املعا�صرة، هو »… العالقة املوجودة بني و�صع املتكلم 

.
)256(

وردِّ فعل امل�صتمع«

اإٍنَّ ال�صبيل اإىل اإدراك الق�صد، كما قرر املعتزلة، اعتماُد اجلهاز البياين 

كاإظهار  للنف�س  املعنى  اإظهاَر  »البيان:  كان  فلما  املعنى،  عن  الك�صف  ُبغية 

 
)258(

باللفظ« عنه  البيان  يقع  مق�صٌد  »املعنى:  فاإن   
)257(

لل�صخ�س«  الروؤية 

وهذا يعني اأنَّ الق�صد ل يوجد م�صتقاًل عن الرتكيب والبنية الكلية، اإمّنا هو 

منجدٌل ومنعقٌد عليها. فالألفاظ والأبنية دالة على الق�صد وُمبينة ٌللمعنى.

لقد راأى بع�س الدار�صني اأنَّ ق�صد املتكلم مرتبٌط مبعرفة ظروف الن�س 

اخللفيات  ففهُم  املخاطبني.  وو�صعية  ومكانته  املتكلم  وو�صعية  املو�صوعية 

لإدراك  هامٌة  مفاتيح  الكالم«  »اأو  الن�س  �صّكلت  التي  والظروف  املعرفية 

موّجها  �صتكون  امل�صاعدة  العنا�صر  هذه  واإّن  الن�س،  يكتنفها  التي  املعاين 

الدللت  من  التحقق  مراحل  املتقّدمة،  مراحله  الل�صاين يف  للتحليل  هامًا 

.
)259(

التداولية، تلك التي ترتبط ب�صياقات خارجية وتنتمي اإىل اأبعاٍد مادية 

كما يرى بع�س الدار�صني اأنَّ غياب املتكلم »اأو املوؤلف« يجعل من اعتماد 

املتكلم  ي�صغل  ذلببك،  من  وبالرغم   ،
)260(

افرتا�صية م�صاألًة  للكالم  ق�صد 

للكالم  يوجد  ل  اإذ   
)261(

الوظيفي«  الرتكيب  »علم  هامًا يف  مكانًا  واإرادتببه 

.
)262(

معنى اإذا مت اإغفال املتكلم 

كان  فقد  العقائدية،  الأ�صول  على  للق�صد  ت�صورهم  املعتزلة  اأ�ص�س  لقد 

تقرير الق�صد مرتكزًا على ثنائية املحكم واملت�صابه، ومن ثمَّ فاإنَّ اأي تاأويل 

عليه اأْن يراعي هذه الثنائية. اإن فهم الق�صد ودللة الن�س، عند املعتزلة، 

ي�صتندان اإىل معرفة �صفات اأفعال اهلل و»ما يجوز عليه منها وما ل يجوز، 
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املعرفة  على  الرتتيب-  -يف  �صابقٌة  عقلية  معرفة  عندهم  املعرفة  وهببذه 

ال�صرعية. وهكذا ينتهي املعتزلة يف ق�صية الدللة اللغوية اإىل اعتبارها تابعًة 

 .
)263(

للدللة العقلية ومرتتبة عليها« 

لقد اأن�صاأ املعتزلة ثوابت نقديًة يف جمال التف�صري والتاأويل، اإذ خرجوا من 

الظروف علاًل  اعتربوا هذه  الن�س، فقد  نزول  باأ�صباب  املحيطة  الظروف 

.
)264(

عر�صيًة غري فاعلة يف بلورة دللة الن�س ذاته 

ويرى املعتزلُة اأّن الكالم مرتبط باإرادة املتكلم، اأي اأنَّ املتكلم »هو فاعل 

، »والذي يدّل على �صحة ذلك، هو اأّن اأهل اللغة ملا اعتقدوا تعلَّق 
)265(

الكالم« 

.
)266(

الكالم بفاعله �صّموه متكّلمًا، ومتى مل يعتقدوا ذلك فيه مل ي�صّموه به«

اإنَّ اإجابة حا�صمة حول ال�صوؤال الذي مفاده، هل ت�صّكل الأ�صول اخلم�صة 

اأ�ص�صًا ينبغي على املقا�صد اأْن تنبني عليها؟ اأم اأّن املقا�صد هي الأ�ص�س التي 

ا�صتخل�س منها املعتزلُة اأ�صولهم اخلم�صة بناًء على فهمهم للن�س القراآين؟ 

اإْذ ترتبط بعدة م�صائل وتقرتن بت�صور  �صتكون حمفوفًة باحلذر ولن تفلح 

 …« بالعقل  املقا�صد،  على حتديد  املعتزلة،  ا�صتعان  فقد  للعقل،  املعتزلة 

فالعقل ُيحدد ق�صد اهلل ويعرفه وهو بذلك ل يقّل دللة عن القرينة اللفظية 

. كما اأنَّ ت�صّمن الن�س القراآين اآيات حمكمات واأخر 
)267(

اإْن مل يزد عليها« 

حُتمل  مت�صابهة  واأخرى  حمكمًة  اأ�صوًل  يقررون  املعتزلة  جعل  مت�صابهات، 

.
)268(

عليها 

يقرُر املعتزلة اأّن معرفة حال الفاعل واجبٌة قبل معرفة �صحة فعله ووجه 

دللته. اأي اأنَّ اأية معرفة بفعل الكالم يجب اأْن تكون م�صبوقًة مبعرفة فاعل 

الكالم. يقول القا�صي عبد اجلبار: »اعلم اأنَّ كّل فعٍل ل ُتعلُم �صحته ول وجه 

 اإنَّ هذا املنطلق املعريف �صيغدو 
)269(

دللته اإّل بعد اأن ُيعرف حاُل فاعله…«

الفعل، ومن  ت�صتبطنها دللت  التي  الوجوه  الك�صف عن  يتم مبوجبها  اآلية 
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ثّم فاإّن كلَّ املحاولت التي تغّيب هذا املنطلق، لن تنجح يف معرفة الكالم 

ودللته.

ال�صتدلل.  قوامها  معرفٌة  وهي  عقاًل،  تتح�صل  اهلل  معرفة  فبباإنَّ  لذلك 

اإّل اأّن القا�صي عبد اجلبار ُيجيب عن �صوؤال هو يف حّيز الفرتا�س مفاده، 

اإْن كانت معرفة اهلل واجبة عقاًل ل ن�صا، فهل ميكن اعتباُر الأخبار التي 

ت�صمنها الن�ّس القراآين والداّلة على »… اهلل عز وجل وعلى حكمته، عبثًا 

 ؟ فيقول: »… اإنه عز وجل اإمنا خاطب بذلك ليبعث 
)270(

ل فائدة فيها...  « 

.
)271(

ال�صائل على النظر وال�صتدلل مبا رّكب يف العقول من الأدلة«

معرفة  ا�صرتاط  يقررون  املعتزلة  فاإنَّ  نف�صه،  الكالم  بفعل  يتعلق  ما  اأما 

الفاعل للفعل واأثره ودللته وفوائده وما يعنيه يف موا�صعة اجلماعة فاملتكلم 

باللغة »… اإمّنا يجب اأن يكون عاملًا بها ثم يق�صد ما علم من الفائدة التي 

.
)272(

و�صعوا العبارة التي تفيده اإذا تكّلم بها…«

ويك�صف هذا املقرر عن �صل�صلة منتظمة ينبغي على املتكلم اأن يعيها ليحقق 

الق�صد وهي العلُم بوجوه اللغة، ثم اإدراك فوائد الكالم، وما يوؤديه من معان 

باملعاين  املتكلم جاهاًل  كان  فمتى  الق�صد،  مفتاح  هو  فببالإدراك  ودللت. 

التي ينطوي عليها كالمه، وغري عارٍف مبواقعها وحممولتها الدللية فاإن 

الكالم يكون غري داٍل لأنَّ الق�صد منعدم فيه.

ال�صم  بببني  تربط  التي  العالقة  خببالل  مببن  الق�صد،  حمببوريببة  وتببتبباأكببد 

القا�صي  يقول  الرابطة،  لهذه  املنطقي  امل�صّوغ  الق�صد هو  اإّن  اإذ  وامل�صمى، 

عبد اجلبار: »اعلم اأّن ال�صم اإمنا ي�صري ا�صمًا للم�صمى بالق�صد، ولول ذلك 

مل يكن باأن يكون ا�صمًا له اأوىل من غريه. وهذا معلوم من حال من يريد اأْن 

ي�صّمي ال�صيء با�صم، لأنه اإمنا يجعله ا�صمًا له ب�صرٍب من الق�صد. يبني ذلك 

اأنَّ حقيقة احلروف ل تتعّلق بامل�صّمى ل�صيٍء يرجع اإليه كتعّلق العلم والقدرة 
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مبا يتعّلقان به، فال بدَّ من اأمر اآخر ُيوجب تعّلقه بامل�صّمى، ولي�س هناك ما 

 .
)273(

يوجب فيه �صوى الق�صد والإرادة«

اإنَّ الق�صد، عند املعتزلة، حموٌر دليل مرتكٌز على املوا�صعة، ومن ثم َفاإنَّ 

الق�صد ل يح�صل اإّل اإذا كان حمتكمًا اإىل موا�صعة ما و »… معنى ذلك 

. بيد 
)274(

اأن املوا�صعة والق�صد جانبي الدللة اللغوية- غري منف�صلني…«

اأّن الق�صد يقود اإىل جملة مقررات، مبعنى، اأنه متعدد ومت�صاكل لرتباطه 

العنا�صر هي التي حتقق النزياح  بعدة عنا�صر كالعتقاد والإرادة، وهذه 

.
)275(

عن العالقة الأ�صلية املفرت�صة 

هذا  ومبوجب   
)276(

خمتلفة  وم�صتويات  متعددة  م�صارب  للق�صد  اأن  كما 

يقرتن  ما  اإىل  باللجوء  املق�صد؛  عن  الك�صف  يح�صل  والختالف  التعدد 

ال�صامع  »اإمنا ي�صطر  الب�صري:  اأبو احل�صني  الإ�صارات، يقول  بالكالم من 

.
)277(

اإىل ق�صد املتكلم ملا يقرتن بكالمه من الإ�صارات«

اإنَّ الق�صد يف ذاته يعاين من اختالف وا�صطراب، وينجم هذا ال�صطراب 

عن املر�صلة الكالمية نف�صها وعن فهم املخاطب لأّن اللغة ملا كانت نظامًا 

رمزيًا مادته الكالم، فاإنَّ الكالم، بدوره ينق�صم اإىل داٍل ومدلول.

اأما الدال فهو، النتظام ال�صوتي للحروف والذي يحقق ا�صتدعاًء ملدلوٍل 

الدال لي�س املدلول احلقيقي واملتعنّي  اّن املدلول الذي ي�صتدعيه  اإّل  معني، 

بطبيعة  اأي  الأذهبببان،  بتعدد  متعدٌد  وهببو  الذهني،  املتّعني  لكّنما  املببادي 

خمتلف،  مثاًل،  فالقمر،  ذهنيًا،  املدلول  ُي�صّكلها  التي  والأن�صاق  العالقات 

فقد يكون �صريازيًا، وقد يكون حزينًا، وهذا يعني، بال�صرورة، »…  اأّن كّل 

مدلول هو معقوٌل وكل مدلوٍل معقول فهو مق�صود باحلدث اللغوي، وال�صبيل 

اإليه ل يكون اإل برتكيب اللفظ فيكون كّل تركيب داًل، وكّل تركيب دال اإمنا 

 .
)278(

هو... املق�صود«
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وهذا يعني، اأّن اللغة فعٌل اإن�صاين مينحها الإن�صان تفاعاًل ومعنى ودللة. 

، فالن�س ل يت�صّمن 
)279(

لقد اأكّد املعتزلة اأّن ح�صول املعرفة يكون بالكت�صاب

الن�صّية  املعرفة  حت�صيل  اإىل  وال�صبيل  وكاملة،  ُومنجزة  وا�صحة  معرفة 

القا�صي  فاإّن  الدليل وطلب املراد والق�صد، لذلك  والتما�س  والنظُر  العقُل 

عبد اجلبار يقرر انطواء الن�س على اأدلة تنتقل به من حالة الغمو�س اإىل 

عليه  يجوز  ل  اأنه  يف  »املعتزلة«  بينهم  خالف  »ول  فيقول:  التجلي  و�صعية 

تعاىل، اأن ُيخاطب بال فائدة، واأنه ل يجوز اأن ُيعّمي مراده بل اإذا اأراد غري 

اإليه الدليل، في�صري ذلك املراد معلومًا باخلطاب وبالدليل،  الظاهر قرن 

كما يعلم املراد مبجّرد الظاهر. ول يختلفون يف اأنه ل يجوز يف ذلك الدليل 

 .
)280(

اأن ي�صمره ول يظهره…«

كما اأنه لبد للتاأويل، حتى يحقق ائتالفًا معرفيًا، من الحتكام اإىل دللت 

القرينة لبد من  »اأّن  لب  الكالمية،  وبنيته  الن�س  ن�صيج  اإىل  تنتمي  وقرائن 

 وبال�صتناد اإىل جمموع القرائن والدللت 
)281(

اأن تكون من قبيل الكالم« 

ينك�صف الق�صد ويت�صح املراد.

 فقد جعله املعتزلة 
)282(

وملا كان الق�صُد ُقطب الرحى يف عملية التوا�صل 

مفتاحًا للفهم احلقيقي، فاإذا كان »الفهم: ت�صّور املعنى من لفظ املخاطب« 

له، ومن ثم  الدللت  ينبغي ح�صد  واإدراكببه هو ما  الق�صد  فاإنَّ فهَم   ،
)283(

ت�صري اللغة قناة توا�صلية حّمالة للمعاين، اإْن اإرادة املتكّلم مبوجب، القا�صي 

عبداجلبار، ركٌن رئي�ٌس يف عملية الإخبار والإبالغ، اإْذ اإّن توا�صع املتخاطبني 

مبرحلة  الإخبار  عملية  مببرور  اإّن  والتخاطب.  الإخبار  تقرير  يف  يكفي  ل 

التوا�صع على اخلرب واخلطاب، فظهور اخلطاب، ثم اإرادة املخاطب يعني 

اأن الق�صد هو الغاية التي ينبغي على اخلطاب حتقيقها، واأّن فهم اخلطاب 

القا�صي  يقول  اإجنببازه.  املخاطب  على  ينبغي  ما  هو  مقا�صده  وا�ببصببرتداد 
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عبد اجلبار، بهذا ال�صدد،: »اعلم اأنه ل يكفي يف كونه خربًا �صيغُة القول 

مريدًا  املتكلم  يكون  اأْن  من  فيه  لبد  بل  املتقّدمة،  املوا�صعُة  ول  ونظاُمه، 

لالإخبار به عّما هو خرب عنه، لأّن جميع ما قّدمناه قد يح�صل، ول يكون 

خربًا، اإذا مل يكن مريدًا ملا قلناه. ومتى ح�صل مريدًا �صار خربًا. فيجب اأن 

يكون لأجله خربًا، واإن كان لبّد من تقّدم املوا�صعة، اأو ما يجري جمراها، 

كما لبد من ظهور القول. وكما لبدَّ من وقوعه من ِقبل املريد، وكل ذلك 

 .
)284(

�صروط م�صححٌة لكونه خربًا« 

قيمًا  املت�صّمن  الن�س  و�صع  يقت�صيه  منهٌج  الق�صد،  باعتبار  والتاأويل، 

ال�صامُع منه  الكالم كالٌم يذهب  املعتزيل: »ومن  يقول اجلاحظ  اإ�صكالية، 

»وترى  وتعاىل:  تبارك  اهلل  كقول  �صاحبه،  ق�صد  واإىل  اأهله،  معاين  اإىل 

.
)285(

النا�س �ُصكارى وما هم ب�صكارى« وقال: »ل ميوت فيها ول يحيا« 

اإنَّ الآية الأوىل، التي اأوردها اجلاحظ، تت�صمن حالني مت�صادين، يثريان 

غمو�صًا يف الفهم، ول ميكن اإدراك احلال، يف م�صتوى اجلملة اإمنا الإدراك 

القا�صم  اأبببو  يقول  الآيببة.  ب�صياق  يرتبط  الببذي  الق�صد.  مبعرفة  يح�صل 

يحيا«  ول  فيها  ميوت  ل  »ثم  الثانية،  الآيببة  تاأويل  يف  املعتزيل  الزخم�صري 

»الأعلى /اآية 13«…. وقيل »ثم لأنَّ الرتّجح بني احلياة واملوت اأفظُع من 

ال�صلي، فهو مرتاخ عنه يف مراتب ال�صّدة، واملعنى: ل ميوت في�صرتيح، ول 

.
)286(

يحيى حياة تنفعه« 

ويرى املعتزلة اأنَّ التم�صك بالأدلة يو�صل اإىل الق�صد، بياُن ذلك تك�صف 

عنه طبيعة ت�صورهم للكالم، فهم يبطلون قول من قال باإنَّ للقراآن تاأوياًل 

.
)287(

باطنا، ويوؤكدون اأنَّ القراآن دالٌّ بظاهره وعلى اأّن اللغة ت�صهد بالأ�صل 

فهو  التاأويل  اأمببا  التاأويل،  جوهر  هو  املببراد  وحتديد  الق�صد  معرفة  اإنَّ 

املعتزلة  فاإن  ذلك  وعلى  بالق�صد،  املحيطة  والعالقات  املالب�صات  اإدراك 
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يرون �صرورة الت�صّلح بالأدلة التي تعزز الق�صد. فاجلهل بالتاأويل ل يعترب 

يقول  وامللب�س،  املختلف  ببراك  �ببصِ يف  ال�صقوط  هو  الإخببفبباق  اإمنببا  اإخفاقًا، 

ال�صريف املرت�صى مو�صحًا: »ولو جهلنا العلَم بالتاأويل جملًة مل ي�صّر ذلك 

مع الّتم�ّصك بالأدلة، وكان غاية ما فيه اأّل نعلم ق�صد املتكلم مبا اأطلقه من 

 .
)288(

نَّ له غر�صًا �صحيحًا« 
َ
كالمه، ونعلم اإذا كان حكيمًا اأ

عن  م�صتب�صاًل  يدافع  املتقدمة،  عبارته  يف  املرت�صى،  ال�صريف  كان  واإذا 

الق�صد مقابل املالب�صات التي قد تبّدده وحتيله اإىل هام�س دليل، فاإّن ابن 

جني يبدي جتاوبًا مع الدللت املالب�صة وتلك التي يحتملها الباطن، اإّل انه 

 
)289(

يف الوقت نف�صه، يرى اأن الظاهر هو الأ�صل، فاإْن اأتاح »يف باطنه بخالفه«

واعتبارها  اعتماُد دللته  دليل وجب  عليه  قام  فاإن  الباطن،  ُينظر يف هذا 

ق�صدًا، واإْن مل يقم عليه دليٌل اأهمل واأخذ بالظاهر، يقول ابن جني معّلاًل: 

]فقهاء الل�صان[، واأنه اإذا كان مما  و »هذا يدلك على قّوة الظاهر عندهم 

حتتمله الق�صمُة وتنتظمه الق�صيُة، ُحكم به و�صار اأ�صاًل على بابه. ولي�س يلزم 

اإذا قاد الظاهر اإىل اإثبات حكم تقبله الأ�صول ول ت�صتنكره اأّل ُيحكم به، حتى 

 .
)290(

يوجد له نظري. وذلك اأنَّ النظري...  مما يوؤن�س به…«

اإنَّ النظري بنية مقّدرة ومنتمية بالقوة اإىل الظاهر، وعلى هذا، فاإّن املعتزلة 

يقّرون بالباطن اإذا كان جزءًا من الظاهر ومنتميًا اإىل عالقاته وبنيته. اأما 

اإذا كان منف�صاًل عن البنية وما تتيحه، فهو لي�س داًل، لأنه ل ميتلك قرائن 

ت�صّوغ اآلياته. وهذا يعني اأنَّ الدللة حتتاج لقيامهااإىل عنا�صر ل�صانية قاّرة، 

تبلور موقفًا من الق�صد واملعنى الذي يت�صّمنه اخلطاب. فهناك خطاٌب ل 

يحتاج دللًة لأنه دال بنف�صه، وهناك خطاب يحتاج اإىل قرينة »ت�صرفه عبن 

، لأّن دللته الظاهرية قد تت�صادم مع الق�صد، وهذا يعني اأّن 
)291(

ظاهره«

الدللة ركٌن، »… واإْن كان يف الأحوال كّلها الّداُل هو اخلطاب، لكّن الوجوه 
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التي تقع عليه اإذا اختلفت مل ميتنع اأْن يختلف وجُه دللته، على ما تقّدم القول 

.
)292(

فيه«

واإذا كان الق�صد هو ما يحدد الدللة احلقيقية، فالأنه قد ينق�س املوا�صعة 

ويبّدلها، وُي�صبح النق�ُس موا�صعة جديدًة تنبني على املوا�صعة الأوىل الأ�صلية. 

اإنَّ الق�صد كبنية متنا�صلة، ُيتيح جتديدًا يف خاليا الل�صان، بيد اأن هذا التجديد 

لي�س منف�صاًل عن املوا�صعة، لأن املوا�صعبة هي البنية الكربى واملنجبة ملجمل 

املقا�صد ومن ثم فاإنَّ الق�صد ل ميكن اأْن ينفذ من غالف املوا�صعة. ولذلك 

فاإنَّ القا�صي عبد اجلبار يفّرق بني الكالم املفيد والكالم ال�صحيح فيقول: 

ولي�س  �صحيحًا،  الكالم  ويكون  باملوا�صعة  مفيدًا  ي�صري   …« الكالم  اإّن 

للموا�صعة تاأثرٌي يف كونه كالمًا كاماًل كما ل تاأثري له يف كونه �صوتًا، ولذلك 

يقول القائل منهم من غري مدافعة: توا�صع العرب على الكالم فح�صل مفيدًا 

 ل�صحة املوا�صعة 
ٌ
باملوا�صعة ويكون الكالم �صحيحًا يبنّي ذلك اأّن الكالم مهّياأ

فكذلك  باملوا�صعة  كذلك  ي�صريان  ل  اأنهما  فكما  واحلركة  كالإ�صارة  عليه 

.
)293(

الكالم«

دالًّ  لي�س  الكالم  اأنَّ  تدل على  تاأويليًا،  بو�صفها منطلقًا  املوا�صعة  اأّن  كما 

بذاته، اإمنا هو دال مبا يتيحه قانون املوا�صعة، ومن ثم فاإّن املوا�صعة اأ�صبق من 

الدللة، يقول د. عبد ال�صالم امل�صّدي: »…  وملّا تعّذر على الظاهرة اللغوية 

اأْن ترتبط بدللتها ارتباط الطبع وال�صطرار، لزم اأْن يكون نامو�س اقرتانها 

 .
)294(

بدللتها، الذي هو املوا�صعة عينها متقّدمًا يف الزمن عليها.«

حت�صل  اهلل  كببالم  ق�صد  معرفُة  تكون  اأْن  ينفون  املعتزلة  فبباإن  لببذلببك، 

بال�صطرار، لأّن جن�س هذه املعرفة يقت�صي الإ�صارة وي�صتوجبها، ومن ثم فاإن 

معرفة ق�صد كالم اهلل تكون بالنظر يف قوانني املوا�صعة املتقّدمة يف العرف 

. اإنَّ اأ�صبقية املوا�صعة هي التي حتدد الق�صد لأنَّ العلم بالق�صد 
)295(

الل�صاين 
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.
)296(

ل ُيدرك ول يدرك حمّله 

وتبدو النزعُة املنفعية جليًة يف هذا املبحث املعريف، فاملعتزلة يعّولون على 

املوا�صعة لأنها الآلية الل�صانية الوحيدة التي تربر تاأويلهم، يقول القا�صي عبد 

باملقا�صد  العلم  اأوًل  املوا�صعة  �صحة  �صرط  من  اأن  »… ثبت  لقد  اجلبار: 

 .
)297(

�صرورة« 

كما يقرر القا�صي عبد اجلبار اأنَّ الق�صد هو املدخل ملعرفة حقيقة الدللة، 

فالكالم ل يكون داًل »… اإّل باأْن يق�صد ما و�صع له، فبالق�صد الذي ذكرناه 

ما يتعّلق بجميع ما و�صع له، ل ل�صيغته فقط، ُيبنّي ذلك اأنه لو تكّلم به وهو 

ل يعرف املوا�صعة، ول ق�صد الطريقة التي و�صعوا اللفظة لها مل يكن مفيدًا 

ول عامًا، ويحل ذلك حمل اأن يتكّلم املتكّلم بذلك قبل وقوع املوا�صعة عليه...  

.
)298(

فكذلك ل يفيد ممن ل يق�صد طريقة املوا�صعة« 

دللت  انتقال  جتيز  التي  املوا�صعة  اإىل  منتمية  بحركية  الق�صُد  ويّت�صم 

تكت�صي  الكلمة  اأنَّ  القا�صي عبد اجلبار  راأى  لقد  الق�صد.  املفردات بح�صب 

النببدراج  ويعني هببذا  اندراجها يف ق�صد معني وحمببدد،  اإثببر  دللببة خا�صة 

�صقوط الدللت الأخرى ذات الطابع العمومي، يقول القا�صي عبد اجلبار: 

»… فلي�س لأحد اأْن يقول: اإنَّ لفظة العموم ل ي�صح اأن تكون م�صتعملة اإل فيما 

و�صعت له فلذاتها وجلن�صها تتعلق بذلك، وي�صتغني عن الق�صد، لأنَّ الق�صد 

هو الذي يعّلقها مبا و�صعت له، ولول ذلك حلّلت حمل الكالم املهمل مل يو�صع 

 .
)299(

لفائدة« 

اإنَّ الق�صد هو املتعايل الل�صاين الذي يرومه التاأويل الدليل، اأما املوا�صعة 

يجب  الببذي  الرمزي  العقد  وهببي  الق�صد،  فيه  يتمف�صل  الببذي  املببدار  فهي 

اأهميتها  على   - »فاملوا�صعة  واعببرتافببه.   اأن حتظى مبباركته  املقا�صد  على 

و�صروريتها- ل تكفي وحدها لوقوع الكالم دللَةً لأنها واإْن جعلت الكالم مفيدًا 
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اأو حمتماًل للمعاين املتوا�صع عليها، ل ميكن اأن تنف�صل فائدُتها عن ق�صد 

.
)300(

املتكلم الذي يق�صد بالكالم اإىل اأن يكون دللة«

واإقببراٌر  جماعي  رمببزي  تعاقد  الق�صد  لأن  املوا�صعة،  فهي  املقا�صُد  واأمببا 

لدللت ما، ومن هنا فاإن املوا�صعة نظام متحرك لأنَّ التعاقدات يف جتدد 

مينحها  اآخببر  مبعنى  ور�صوخًا،  ثباتًا  املوا�صعة  مينح  التجدد  وهببذا  دائببم، 

.
)301(

م�صداقية  وتفوي�صا

اإٍنَّ طبيعة الكالم التي حتتمل احلذف واملجاز قد ت�صع حاجزًا اأمام املوؤول يف 

حتليله بنية الق�صد، وهذه الطبيعة �صفة مالزمة للكالم. لقد عرف املعتزلة 

اأبعاد هذا املاأزق الل�صاين، اإذ اعرتفوا مبحذوف الكالم اإذا قامت عليه دللٌة، 

فاإذا حتقق هذا ال�صرط، �صار حمذوف الكالم »… يف حكم امللفوظ به، اإّل 

.
)302(

اأْن يعرت�س هناك من �صناعة اللفظ ما مينع منه«

 بانطوائه على �صمات اأ�صلوبية كاملجاز 
ٍ
ويرى ال�صريف املرت�صى اأّن الكالم

بهة اأنَّ الكالم قد  واحلذف فاإنه ُيحقق اقرتابًا بيانيًا. »واجلواب املزيُل لل�صُّ

حتى  وُيخت�صر  مببرادًا  كببان  واإْن  بع�صه  وُيببحببذُف  واملببجبباز،  احلقيقُة  تدخله 

ر، ولو ُب�صط لكان طوياًل. ويف هذه الوجوه التي ذكرناها تظهر ف�صاحته،  يف�صَّ

 خال من جماٍز وحذٍف واخت�صار واقت�صاٍر َبُعَد عن 
ٍ
وتقوى بالغته، وكلُّ كالم

.
)303(

الف�صاحة، وخرج عن قانون البالغة« 

اإنَّ الكالم الذي يت�صّمن قيمًا مبهمًة وغام�صة، لينطوي على قوانني تتيح حلَّ 

هذه املغالق الل�صانية واإنَّ التحويالت التي تقّدمها البنية هي نظام بياين ي�صّكل 

ج�صدًا خفيًا للكالم، لأنَّ »… البيان هو الذي اأخرج ال�صيء من حيز الإ�صكال 

.
)304(

اإىل حّد التجّلي …«

طبيعته  يف  كائنة  مطلقًا  املعنىاإدراكًا  اإدراك  دون  حتول  التي  امل�صكلة  اإِن 

املجّردة وانت�صاره وتوزيعه فاملعنى لي�س متواترًا، ولأن حمتوياته تنت�صب اإىل 
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الوعي »… ل ميكنها اأْن ُتفهم يف ذاتها كما هي، والطريقة الوحيدة جلعل هذه 

املحتويات تتخذ �صكاًل مو�صوعيًا هي »تقطيعها« بوا�صطة عنا�صر حم�صو�صة 

ا�صتمراريتها  على  املحتويات  حت�صل  وحدها  الطريقة  وبهذه  الدلئل  وهي 

.
)305(

وثباتها، اإنها ت�صبح »معاين«

به  حتيط  التي  العالقات  ملجمل  فهمًا  يتطلب  معنوي،  م�صتوى  تقرير  اإن 

وللموانع التي تعرت�صه، لقد رد املعتزلة على القائلني بتناق�س اآيات القراآن، 

وعابوا عليهم جهلهم باملقا�صبد وعبدم فهمهم ل�صرتاتيجية املحكم واملت�صابه. 

تقوي�س  تاأويلية،  مبنظومة  الت�صلّح  خالل  ومن  املعتزلة،  ا�صتطاع  وبذلك، 

املطاعن التي افرت�صها اخل�صوم، فما بني املعنى احلريف والق�صد اجلوهري 

عليها  ينبني  وما  وفهمها  تفح�صها  املببوؤول  على  ينبغي  متعددٌة  تقبع دللٌت 

من ُنظم. لقد ت�صاءل القا�صي عبد اجلبار عن م�ّصوغات قبول اجلزية من 

الكافرين بعد اأن اأمر اهلل بقتالهم قائاَل: »ورمبا قيل يف قوله تعاىل: »قاتلوا 

الذين ل يوؤمنون باهلل ول باليوم الآخر« ثم قوله »حتى يعطوا اجلزية عن يٍد 

وهم �صاغرون« كيف ي�صح فيمن يكفر باهلل تعاىل اأن ي�صّوغ له الكفر ببذل 

اجلزية؟ وجوابنا اأنَّ قتلهم لأجل كفرهم وهو �صرعي ل عقلّي ويجوز اأن يكون 

ال�صالح يف ذلك ما مل يعطوا اجلزية فاإذا اأعطوا حُرم قتلهم ورمبا يكون يف 

ذلك هدايتهم لالإ�صالم اإذا اأقّروا ثم �صمعوا ال�صرائع وقد قيل اإِنَّ قتلهم على 

ال�صرك لو مل يجز تركه لأدى اإىل الإكراه وقد قال »ل اإكراه يف الدين« فاإن قيل 

فاأنتم متى قلتم ذلك فاإّنَّّّّّ يف الكفار من ل ير�صى منه اإّل بالقتل فيجب اأن يكون 

مكرها على الإ�صالم. وجوابنا اأنه ل كافر اإل وقد يجوز اأن يتخل�س ببع�س 

.
)306(

الوجوه واإن كان مقيمًا على الكفر فال يلزم ذلك«



الف�صل الث�لث

منهج التأويل الداللي
عند المعتزلة
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مدخل: مفهوم الدللة:

اإنَّ ما يجعل املعنى متواريًا وع�صيًا على الإدراك هو الدللة. فهي تت�صكل، 

كُحجٍب كثيفة متنع املعنى من الظهور. بل اإنها جتعل من اإم�صاك املعنى اأمرًا 

م�صتحياًل، ومن ثم فاإن احلديث عن تقرير للمعنى �صيكون ن�صبيًا وتقريبيًا. 

بيد اأنَّ الدللة هي اجلهاز ال�صمني الوحيد، الذي اإْن ُعّول عليه ا�صتطاع 

فاإنَّ  وُمبهمًا  وا�صح  املعنى غري  التقريبي. فما دام  باملعنى  الظفر  الدار�س 

الدللة، بو�صفها نظامًا اإ�صاريًا، هي القادرة على التحقق من املعنى، والبحث 

امل�صتويات  مع  اندغامًا  له  وتتيح  املعنى  تبلور  عالئق  عن  الكالم  ن�صيج  يف 

فيها  مت�صّمن  هو  بل  الكالم  بنية  عن  منف�صاًل  لي�س  املعنى  لأن  الل�صانية، 

ومنعقد عليها.

طلق على هذه اخلا�صية، خا�صية الإخفاء والتحّول، ا�صم ال�صيمياء، 
ُ
وقد اأ

فالكالم ينطوي على طبيعة غام�صة، فهو ل يدل ب�صكل كامل ووا�صح، ومن 

ال�صيمياء  �صار  لقد  والتداخل.  بالتعدد  تكتنف  الكالمية  املر�صلة  فاإنَّ  ثم، 

علمًا يبحث يف اأ�صباب حتول املعنى والدواعي التي جتعل من املعنى ذهَب 

 بحركة 
)307(

الكالم وغايته. »ومو�صوع هذا العلم هو التف�صري والتنّبوؤ….«

املعنى وما �صيوؤول اإليه وذلك عن طريق معرفة العنا�صر ال�صغرية وخوا�صها 

.
)308(

واإدراك الّن�صب احلا�صلة بعد اندماج هذه العنا�صر

التي حتّول عنها  العنا�صر  اإدراك  بعد  اإل  يكون  ل  املعنى  على  العثور  اإنَّ 

وال�صياق الذي اأ�صهم يف ت�صكيلها، ثم ل بد من و�صع هذه العنا�صر على حمور 

ا�صتبدايل يتيح ك�صفًا عن عدة خيارات وتوّقعات. »فالواقعة الن�صية ل تدل 

من خالل كليّتها، اإنها تخبئ اأ�صرارها يف جزئياتها وتفا�صيلها وعالقاتها 

غري املرئية. ولهذا كان التاأويل دائمًا خلقًا مل�صارات تدليلية، ولي�س بحثًا عن 

دللة جاهزة فهو تنظيم جديد وبحٌث عن عالقات ل ُترى بالعني املجّردة، 
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.
)309(

ولي�س تعيينًا ملعنًى والحتفاء به«

ا�صرتاتيجية  وفق  يدل  الكالم  اأو  الن�س  يجعل  الذي  النظام  والبحث يف 

معينة وطريقة ما، يعد جماًل لعلم الدللة، اإذ اإّن طريقة توليد املعنى ونظم 

غل الدليل. فكل لغة حتمل  ال�صُّ الكالم يف حتقيق املعنى والتوا�صل هو لبُّ 

ل  وظائف  ذات  وخطاباٍت  واإ�صاراٍت  ورمببوزًا  اأنظمًة  التعبريية  اأن�صاقها  يف 

.
)310(

متناهية

ثم  ومن   .
)311(

املعنى« »تغريات  هو  مببدارًا  الدللة  تعيّنه  الذي  املجال  اإِنَّ 

فاإنَّ مهّمة املوؤول تتمثل يف حماولة اكت�صاف الّنظم التي جتعل املعنى متحّوًل 

ودرا�صة الوظائف التي تنطوي عليها الوحدات الدالة، والوقوف على القواعد 

التي ت�صمح مبنح الكلمات عّدة وظائف.

وتهدد العالقة العتباطية املمار�صة التاأويلية، اإذ اإنها تك�صف عن م�صاحة 

هذه  بها  ت�صمح  التي  التداخالت  حجم  وعن  واملدلول،  الدال  بني  التباعد 

العالقة، لذلك، فاإنَّ القيم الوظيفية للكالم �صتكون غري متبدّية، لأن الفعل 

املعنى  عن  البحث  هي  »ال�صيمياء  اإن  اإ�صاري.  اأ�صا�س  على  قائم  الكالمي 

بوا�صطة الإ�صارة، وعن عالقة الدال باملدلول بوا�صطة الإ�صارة. فاإذا كانت 

العالقُة بني الدال واملدلول على م�صتوى الإ�صارة، اأي على م�صتوى الكلمة اأو 

م�صتوى  فاإنها كذلك على  اعتباطية،  كانت، هي عالقة  تركيبية  اأّية وحدة 

جميع اخلطابات التي بوا�صطتها تكون اللغُة حا�صرًة اأمامنا، فهي �صكل، اأو 

.
)312(

ت�صابك �صكلني، ل يتاأثر باجلوهر الذي يكون متجّليًا به«

وتتمثل قدرة الن�س يف طرح عدة م�صتويات دللية، تتيح تغيريًا يف نظام 

ي�صبح جماُل  اإْذ   ،
)313(

اأكرب« »الكالم طاقًة  القدرة  كما متنح هذه  املعنى، 

اإنَّ املرء عندما يرّجح خيارًا ويبني دللًة ما،  اخليارات مفتوحًا ومتعددًا. 

اإمنا يقوم بعملية ح�صر وم�صح �صاملني للدللت الأخرى.



116

وتت�صكل الروؤية العتزالية للدللة من ت�صّور موؤداه: اأنَّ الأدلة تتمتع بحركة 

التحويل  منطق  لأن  ونهائية  را�صخٍة  اأدلببة  على  ينطوي  ل  فالكالم  دائمة، 

واحلركة يحكمان اآليات البنية الدللية.  واإنَّ هذا املنطق ي�صفي على الن�س 

والببدللت،  جديدة.  دللت  اإىل  نخل�س  قراءة  كل  ففي  وتفاعاًل؛  دميومة 

بهذا العتبار، ل ميكن لها اأْن تنفد. فالتاأويل، ح�صب املعتزلة، يرجع »… 

.
)314(

به اإىل الدللة، والدليل لُبّد اأن يكون حُمَدثًا اأو يف تقدير احلادث«

حتقيق  على  قدرتها  يف  يكمن  حمورية  مكانة  حتتل  الدللة  يجعل  ما  اإنَّ 

الإدراك، فهي متنح املعنى م�صداقيًة، فال ميكن اإقراُر معنًى اإل اإذا ارتكز 

�سُّ الذي يقوم عليه كلُّ 
ُ
على جملة دللت، ومن ثم فاإن »… الدللة هي الأ

.
)315(

ا�صتغاٍل لغوي«

ن�صّية  فاعلية  هي  التي  الدللة  عك�س  على  الن�س،  خارج  يقبع  واملعنى 

توّجه ا�صتغال التاأويل، مما يعني اأنَّ املنطقة التي ي�صتغل فيها املعنى لي�صت 

هي ذاتها التي ت�صتغل فيها الدللة؛ »… فاإذا كان املعنى هو العالقة بني 

نرى«  »فيما  هي  فالدللة  واملدلول  اللفظ  بني  اأو  واللفظ  الفكري  املحتوى 

.
)316(

وجهُة �صرف اللفظ للمعنى �صواء اأكان و�صعًا اأم حمتماًل له…«

اأي  للعقل،  »…�صرورية  اإنببهببا  اأداءه،  وتي�ّصر  العقل  ُتببغببّذي  والببدللببة 

اأوجَب  العقل  الإن�صاين املرتوي مع ذلك ل يزال  الفكر  للعبة  ملرا�صه وحتى 

.
)317(

للدللة«

، كما يعرّب الرّماين املعتزيل، 
)318(

واإذا كانت »الدللة: اإظهار املدلول عليه«

اأن  . مبعنى 
)319(

بها« والعلم  الدللة  ال�صتدلل من  ... من  بدَّ »… ل  فاإنه 

مبثابة  لأنها  وبّينة،  وا�صحة  قيم  على  الأدلببة  انطواء  ي�صتوجبون  املعتزلة 

الأ�صول التي يعّول عليها والتي تقي املوؤول من الزلل واخلطاأ، كما يجب اأن 

تت�صمن الدللت حقائق ل مُيكن رّدها. يقول ال�صريف املرت�صى: »والأدلة ل 
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يجوز فيها جماٌز، ول ما يخالف احلقيقة؛ وهي القا�صية على الكالم، والتي 

.
)320(

يجب بناوؤه عليها؛ والفروع اأبدًا ُتبنى على الأ�صول«

موقع  بالفعل  تقع  باأدلة  اأن�صاقها  ُتدّعم  اأْن  التاأويلية  املمار�صة  على  اإّنَّ 

اإليها الكالم، »… لأنَّ  اأن يرتد  الأ�صل، وهي الدللت العقلية التي يجب 

على  الكالم  يق�صي  ول  الكالم،  من  يطلق  ما  على  تق�صي  العقلية  الأدلببة 

.
)321(

الأدلة«

يظل  فاإنه  اختالف  على  انطوى  ومهما  وت�صّعب،  امتد  مهما  فالكالم؛ 

م�صدودًا اإىل الأ�صل الدليل احلقيقي، وهو دليل العقل الذي يوؤ�ص�س الن�ّس 

وي�صمح له بالتموقع معرفيًا.

املمار�صة  يف  الدليل«  »اأو  الدللة  ا�صرتاط  ا�صتيعاب  على  نقدر  وبذلك؛ 

.
)322(

التاأويلية، عند املعتزلة، »… لأنَّ الدليل هو اخلطاب«

وهي:  والفهم  التوا�صل،  بها  يقع  اأمناط  خم�صة  اإىل  اجلاحظ  اأ�صار  لقد 

»اللفظ، واخلط، والإ�صارة، والعقد، واخل�صلة اخلام�صة ما اأوجد من �صّحة 

الدللة، و�صدق ال�صهادة وو�صوح الربهان، يف الأجرام اجلامدة وال�صامتة 

يدخل  بداخل  اإّل  تتحرك  ول  تفهم  ول   ، حت�سُّ ول  تتّبني  ل  التي  وال�صاكنة 

 .
)323(

عليها، اأو عند مُم�صٍك خّلى عنها…«

اإنها  اإّل  التعارف عليها،  يتم  توا�صلية مل  اأمناطًا  »اأنَّ هناك  يعني.  وهذا 

دالة على وجه من الوجوه، وذلك باأْن ُتوؤّول و»تبّدل بجن�صها الذي و�صعت له 

.
)324(

رفت اإليه…« و�صُ

ل�صرتجاع  يتعداه  بل  الكالم،  حببدود  عند  يتوقف  ل  الببدليل  املحور  اإنَّ 

العالقات التي يت�صمنها ويحيل عليها، »فالتاأويل هو اإذن احتمال قائٌم يف 

. لأنَّ الظاهرة، مو�صع التاأويل، اأو املتعني 
)325(

القول واإمكان تقت�صيه اللغة«

التلفظي قد ي�صيان بطاقة معنوية تختلف من ناظر اإىل اآخر. وبعبارة اأخرى، 
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، فقد 
)326(

فاإنَّ املعقولت، وكلَّ ما يدركه الإن�صان ويحد�صه، متلك قيمًا دللية 

نتحدث عن الدللت التي ن�صت�صعرها يف احلجارة ال�صّماء وعن الدللت 

لي�صت  العالمات  هذه  اإنَّ  عاتية،  اأمواج  روؤية  اإياها  التي متنحنا  الإيحائية 

ل�صانية، مبعنى اأنها ل تنطلق من الكالم، اإّل اأنها ومبجرد انتظامها اإدراكيًا 

الع�صو  لي�س  فالل�صان  وبذلك،   
)327(

معنوية مراكز  وحتتل  ل�صانيًا  تندرج 

بفرز  ي�صمح  الذي  والقانون  الإدراك  نظام  اإنه  املعهودة  والآلة  املخ�صو�س 

قيم معرفية وم�صادرة قيم اأخرى، اإنَّ الدللة ك�صف وحجب، فعندما ت�صمح 

بانك�صاف عالقة دللية ما، فاإنها �صُتدرج اخلطاب يف �صياق خمتلف، ومن 

ثم فاإنها تنجدل على نحو معقد ل ميكن اإيقاف اندفاعه اإل ببنية الق�صد، 

التي هي وحدها القادرة على تعيني املدار الذي ينبغي تو�صيفه دلليًا.



املبحث االأول

نظام ال�ستدلل عند املعتزلة
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1 - الدللة والن�ص؛ بنية الختالف والئتالف
اإّن البنية الدللية هي الإطار املادي الذي ي�صكل الن�س، فاإذا كان التعبري 

»اأو الكالم« ميثل النظام الذي يقود اىل الإدراك، فاإن املدرك »اأو امل�صمون« 

ميثل نظام الل�صان الذي اأ�ص�صته اجلماعة. فامل�صافة التي ُتقطع من الكالم 

.
)328(

اإىل امل�صمون الل�صاين متثل ما ميكن ت�صميته بالبنية الدللية 

وت�صمح العالمة الل�صانية بتوفري نظام يحقق طاقة توليدية وتدليلية، ولهذا 

النظام ثالثة عنا�صر: العن�صر الأول: هو الدال ال�صوتي الذي ن�صتح�صر به 

عاملًا ذهنيًا، مدلول كان اأم �صريورة مدلولت. العن�صر الثاين: هو احلقل 

الذي ينتمي اإليه املدلول وال�صياقات التي حتيطه، وقد تكون هذه ال�صياقات 

حقيقًة اأو متخيلة اأو قابلة للتخيل. العن�صر الثالث: هو النظام الذهني الذي 

مرتبطا  عن�صرا  باعتبارها  ومدلوله،  الببدال  بني  العالقة  ت�صويغ  ي�صتطيع 

متنح  التي  هي  الل�صانية  اجلدلية  هذه  ُمعينني.اإن  و�صياقي  معريف  بحقل 

. »ويف هذه احلالة ميكن القول اإن الدللة لي�صت 
)329(

العالمة فاعلية دللية 

معطى جاهزا يوجد خارج العالمات وخارج قدرتها يف التعريف والتمثيل، 

اأدوات  اإليه عرب  يت�صّرب  اإنه  له،  ولي�س حمايثًا  ال�صيء  يوجد يف  فاملعنى ل 

التمثيل، وهو ما ي�صري اإىل اأن اأدراك الكون لي�س مبا�صرا، فال�صيء ل يوجد 

.
)330(

يف ذاته، بل مثواه الوعي الذي يدركه«

ومبوجب هذا املنطلق؛ فان مرد الغمو�س راجع اإىل الوعي ونظامه الدليل؛ 

مبعنى اأن �صل�صلة العمليات التي يوؤديها العقل هي التي تقود اإىل بلورة بنية 

الدللة، اإذ ترجع الأمناط الغام�صة وامللتب�صة اإىل اإيقاع دليل موؤتلف. لقد 

بلور ل�صانيو العربية موقفا من الغمو�س اذ انحازوا اإىل الو�صوح وال�صهولة، 

يكون  ما  الكالم  »واأجببود  بقوله:  الع�صكري  اأبو هالل  قرره  ما  ذلك  يو�صح 

جزل �صهال، ل ينغلق معناه، ول ي�صتبهم مغزاه، ول يكون مكدودا م�صتكرها، 
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.
)331(

ول متوعرا متقعرا، ويكون بريئا من الغثاثة، عاريًا من الرثاثة«

نًا من امل�صتويات التي  وقد �صجل ل�صانيو العربية، اأي�صا، موقفا معرفيا بيِّ

واحلذف.  وال�صت�صكال،  والإيهام،  والتوهم،  كالتعمية،  الغمو�س.  يتيحها 

واىل  تببارة،  الق�صد  و�صوح  عدم  اإىل  ودواعيه  الغمو�س  اأ�صباب  ردوا  وقد 

وبالأنظمة  باملقا�صد  اجلهل  واىل  تارة،  نف�صه  الكالم  يكتنف  الذي  اللب�س 

.
)332(

التي يجري عليها الكالم تارة اأخرى

اأبو احل�صني احمد بن فار�س يعقد بابا ُي�صّميه: »مراتب الكالم يف  فهذا 

، يعر�س فيه ملنزلت الفهم التي متنحها كل منزلة، 
)333(

و�صوحه واإ�صكاله«

فب »اأّما وا�صح الكالم فالذي يفهمه كل �صامع عرف ظاهر كالم العرب كقول 

، »واما امل�صكل فالذي 
)334(

القائل: �صربت ماء... وهذا اأكرث الكالم واأعمه«

ياأتيه الإ�صكال من غرابة لفظه، اأو من اأن تكون فيه اإ�صارة اإىل خرب مل يذكره 

قائله على جهته، اأو اأن يكون الكالم يف �صيء غري حمدود، اأو يكون وجيزا يف 

.
)335(

نف�صه غري مب�صوط، اأو تكون األفاظه م�صرتكة«

بيد اأن املعتزلة، ويف �صوء رهانهم على املحكم واملت�صابه، قرروا اأنَّ املحكم 

من قيمًا دللية متعددة  هو الذي يحمل دللة واحدة واأما املت�صابه فهو املت�صّ

ي�صعب تقرير اإحداها على الأخرى. ويف الوقت نف�صه، يقرر املعتزلة، على 

ل�صان القا�صي عبد اجلبار، اأن املحكم واملت�صابه لهما املزية نف�صها، لب »… 

اأنَّ ال�صتدلل بهما اأجمع ل ميكن اإل بعد معرفة حكمة الفاعل واأنه ل يجوز 

.
)336(

اأن يختار القبيح«

اإّل اأنَّ هناك وجهًا واحدًا يختلفان فيه، يقول القا�صي عبد اجلبار: »واأما 

الوجه الذي يختلفان فيه، فهو اأنَّ املحكم اإذا كان يف مو�صوع اللغة اأو ملُ�صاّمة 

القرينة، ل يحتمل اإل الوجه الواحد، فمتى �صمعه من عرف طريقة اخلطاب 

وعلم القرائن اأمكنه اأن ي�صتدل يف احلال على ما يدل عليه، ولي�س كذلك 
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املت�صابه، لأنه واإن كان من العلماء باللغة ويحمل القرائن، فاإنه يحتاج عند 

�صماعه اإىل فكر مبتداأ ونظر جمدد ليعلمه على الوجه الذي ُيطابق املحكم 

.
)337(

اأو دليل العقل«

دللة  مع  متطابقان  اجلبار،  عبد  القا�صي  ح�صب  واملحكم،  املوؤتلف  اإن 

يحقق  حتى  يرتد،  اأن  يجب  امل�صت�صكل«،  »اأو  املت�صابه  فاإنَّ  ثم  ومن  العقل، 

معرفة  هو  الذي  العقلي  املحكم  وهو  الثابت  الببدليل  الأ�صل  اإىل  ائتالفًا، 

اأحوال املتكلم ومقا�صده وحكمته.

بيد اأنَّ القا�صي عبد اجلبار ي�صري اإىل م�صتوًى، يتيحه الغمو�س، اأ�صلوبي 

اإذ اإنَّ الغمو�س واللب�س اللذين ينطوي عليهما الن�س مينحان القارئ وعيًا 

مفارقًا بالن�س. فمتى توافر هذا ال�صمت الأ�صلوبي »… يكون ذلك اأدعى 

ُيْعَتقد ظاهره مما  اأن  ليميزوا ما يجب  الفكر،  اإىل كرثة  »الناظرين«  لهم 

.
)338(

يجب اأن ُيرجع فيه اإىل الدليل، فيجب اأن يكون ذلك يف احلكمة اأوىل«

الوجوه  اإ�صكالية وغام�صة، يكون مبعرفة  املّت�صمن قيمًا  الن�س  تاأويل  اإنَّ 

التي ُيحمل عليها اخلطاب، وذلك مبيز الدللت التي يقوم عليها الن�س. 

مبعنى اآخر؛ اأنه ينبغي اإخراج القيم الغام�صة، التي يطرحها ظاهر الن�س، 

لأنها ل توافق دللت العقل ول تطابق دللت اللغة. فمتى »… كان املراد 

به »الن�س« غري ما يقت�صيه ظاهره، فال بدَّ اأن يكون ال�صامع يعرف الوجه 

الذي يجوز اأن يحمل عليه يف اللغة، ويتاأمل الدللة التي لها يجب اأن ُيحمل 

.
)339(

على ما ُيحمل عليه«

عنا�صر  هي  التي  املببدلببولت  لرقعة  حتديد  معناه؛  ما  معنًى  اإيجاد  اإنَّ 

اأن يحظى بان�صجام مع الن�س،  ل�صانية مت�صمنة، لكنَّ هذا التحديد يجب 

واأن يخ�صع »… ل�صلطة الن�س باعتباره كاًل من�صجمًا... كل تاأويل ُيعطى 

جلزيئة ن�صية ما يجب اأن يثبته جزٌء اآخر من الن�س نف�صه، واإل فاإنَّ هذا 
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التاأويل ل قيمة له. وبهذا املعنى، فاإّن الن�صجام الداخلي للن�س هو الرقيب 

.
)340(

على م�صريات القارئ«

التاأويل،  واإمتبببام  الببدللببة  لإقببامببة  ادعببى  وامل�صمر  املببحببذوف  وا�صتدعاء 

وهذا  الدللة،  وا�صتقامت  املعنى  مّت  ُقببّدر  اإن  الذي  هو  املحذوف  فالكالم 

»واإمنببا  الببفببّراء:  قال  فقد  الل�صانيني،  مدونات  يف  حا�صٌر  البنيوي  الن�صق 

َيْح�ُصن الإ�صمار يف الكالم الذي يجتمع ويدل اأّوله على اآخره؛ كقولك: قد 

اأ�صاب فالٌن املال، فبنى الّدور والعبيد والإماء واللبا�س احل�صن؛ فقد ترى 

البناء ل يقع على العبيد والإماء ول على الدواب ول على الثياب، ولكنه من 

.
)341(

�صفات الي�صار؛ فح�صن الإ�صمار ملّا ُعرف«

وللتمثيل على ذلك، ميكن انتخاب �صياق تاأويلي من كتاب اخل�صائ�س، 

.
)342(

يقول ابن جني يف تاأويل قوله تعاىل: »فقلنا لهم كونوا قردًة خا�صئني«

»ينبغي اأن يكون »خا�صئني« خربًا اآخر لب »كونوا« والأول »قردة« فهو كقولك: 

هذا ُحلو حام�س، واإن جعلته و�صفًا لب »قردة« �صّغر معناه؛ األ ترى اأّن القرد 

لذله و�صغاره خا�صئ اأبدًا، فيكون �صفًة غري مفيدة. واإذا جعلت »خا�صئني« 

خربًا ثانيًا َح�ُصن واأفاد، حتى كاأنه قال: كونوا قردة »و« كونوا خا�صئني؛ األ 

ل�صاحبه،  ما  اإل  باخلربية  الخت�صا�س  من  ال�صمني  لأحد  لي�س  ْن 
َ
اأ ترى 

ولي�س كذلك ال�صفة بعد املو�صوف؛ اإمنا اخت�صا�س العامل باملو�صوف، ثم 

.
)343(

ال�صفة من بعد تابعٌة له«

كما يرى ابن جني اأن عامل الن�صب يف خا�صئني، هو نف�صه عامل ن�صب 

.
)344(

قردة، وهو عامٌل »… يقّدر مع البدل«

�س بذلك انه  وي�صتعني ابن جني يف تقرير تاأويله بلغة العقل فيقول: »ويوؤنِّ

»قردًة خا�صئة«،  يكون  اأن  الأخلق  لكان  »قردة«  لب  »خا�صئني« �صفة  كانت  لو 

»ويف اأن« مل ُيقراأ بذلك البتة دللٌة على اأنه لي�س بو�صٍف واإن كان قد يجوز اأن 
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يكون »خا�صئني« �صفة »القردة على املعنى اإذ كان املعنى« هي هم يف املعنى؛ 

اإل اأنَّ هذا اإمنا هو جائز ولي�س بالوجه؛ بل الوجُه اأن يكون و�صفًا لو كان على 

.
)345(

اللفظ. فكيف وقد �صبق ال�صفة ههنا«

اأ�صبحت  اأنها  يعني  ل  معني،  ن�صي  �صياق  يف  ما  دللة  اندغام  جواز  اإنَّ 

الن�س،  رئي�صًا يف  وركنًا  قاطعًا  وجهًا  تكون  اأن  يجب  فالدللة  دلليًا؛  ركنًا 

هذا  ويف  كلها.  الل�صانية  وامل�صتويات  العنا�صر  باعرتاف  حتظى  اأن  وعليها 

امل�صتوى ينه�س التاأويل، باعتباره نظامًا ا�صتدلليًا، من خالل مراقبة �صري 

الفعل الدليل ومعرفة موقعه من الّن�س، واإنَّ هذا التاأويل الذي ينطلق من 

اأفق دليل، هو الكفيل بت�صكيل املعنى؛ »فاملعنى ل يوجد اإل �صمن �صريورة 

تاأويلية ما، وا�صتنادًا اإىل هذا املبداأ، يجب حتديد روابط دللية ُتق�صي كل 

املدلولت التي ل ميكنها اأن ت�صتقيم داخل هذه ال�صريورة، ولكنها قد تكون، 

.
)346(

مع ذلك، ع�صب �صريورة اأخرى« 

ول تعني معرفة احلدود التي ينبغي على التاأويل اأن يقف عندها، اخل�صوع 

لدللة ما وملا تنطوي عليه من �صلطة، اإمنا حدود التاأويل هي وعي باللحظة 

املعرفية التي تقّدمها الدللة من خاللها ان�صجامها مع الن�س وقوانني اإحالته.

الظفر  ميكن  ل  الغمو�س  من  نظام  اإىل  اجلبار  عبد  القا�صي  وي�صري 

مبمتلكاته الدللية من خالل عالماته ودللته الظاهرة، لأنَّ هذه الدللت 

ل تخدم امل�صعى التاأويلي، ومن ثم فاإنه ل بد من �صرب الن�س، حتى يت�صّنى 

فك م�صتغلقاته والظفر باإمكاناته، والطريقة الناجعة يف هذا املنحى تكون 

بتفكيك عنا�صر الن�س واإعادة ت�صكيل عالقاته الإ�صنادية والدللية.

عليها  انبنت  التي  واملوا�صعة  ال�صلة  ببباإدراك  يتاأ�ص�س  الدليل  املوقع  اإنَّ 

العالقات الأوىل واحلقيقية، لأن »الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد 

.
)347(

بالو�صع«
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وقد  اأ�صاًل.  له  و�صعت  معنًى  على  انفرادها،  يف  تدل،  الكلمة  اأّن  مبعنى 

لالندراج  مهّياأٌة  الكلمة  اأنَّ  اأي  اأ�صاًل،  معنوية مفرت�صة  �صياقات  تدخل يف 

ومن  الو�صع  اأ�صل  اإىل  الكلمة  باإرجاع  اإل  معلومة  لي�صت  دللية  اأنظمة  يف 

ثم معرفة الطبقات التي تت�صكل اإثر كل فعل اإ�صنادي.  يقبول القا�صي عبد 

اجلبار: »… ول ميتنع يف الكالم اأن يتغري ظاهره مبا يت�صل به من مقّدمة 

.
)348(

وموؤخرة«

اأخذ  وعدم  الكالم،  مركب  داخل  والدللية  الإ�صنادية  العالقات  فكَّ  اإنَّ 

الكالم من خالل عالقاته الظاهرة، خطوات بيانية توؤدي اإىل تعزيز البنية 

ويف  الظاهري  بالتناق�س  يقّرون  املعتزلة  اأن  القول،  من  والثابت  الدللية. 

يقول  الببدليل،  بنائه  يف  موؤتلٌف  الن�س  نَّ 
َ
ببباأ يعرفون  فاإنهم  نف�صه  الوقت 

القا�صي عبد اجلبار: مت�صائال عن جدوى الأخذ بالظاهر املختلف: و»وكيف 

ي�صح فيما هذا حاله اأن ُيعدَّ ا�صتدلًل بالظاهر مع حاجته اإىل �صم ما فيه 

.
)349(

اخلالف اإليه، وما يجري جمراه من املذاهب؟«

ويتيح املخطط التاأويلي حتوياًل يف العالقات البنيوية، اإنَّ م�صطلحًا مثل 

م�صتواه  من  الكالم  ُتخرج  اإجرائية  عمليات  يت�صمن  الت�صريف  م�صطلح 

املعتزيل:  الرّماين  يقول  قبباّرة.  عالقات  ذي  وا�صح  م�صتوى  اإىل  الغام�س 

الببدللت  يف  كت�صريفه  املختلفة،  املعاين  يف  املعنى  ت�صريف  »الت�صريف 

املعاين  يف  املعنى  فت�صريف  التعاقب،  جهة  على  عقدها  وهببو  املختلفة، 

كت�صريف الأ�صل يف ال�صتقاق يف املعاين املختلفة، وهو عقدها به على جهة 

مالك،  معنى  يف  ف  رِّ ف�صُ ال�صفات،  معاين  يف  امللك  كت�صريف  املعاقبة، 

والإمالك،  والتمالك،  التمليك،  معنى  ويف  واملليك،  امللكوت،  وذوي  وملك، 

.
)350(

والتّملك، واململوك«

ومن التاأويل الذي تدل عليه دللة الن�س تاأويل الزخم�صري للعلو يف قوله 
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تعاىل: »اإِنَّ فرعون عال يف الأر�س وَجَعل اأهلها �صيعًا ي�صت�صعف طائفًة منهم 

 فيقول: »… 
)351(

يذبح اأبناَءهم وي�صتحيي ن�صاءهم اإنه كان من املف�صدين«

»عال يف الأر�س« يعني اأر�س مملكته قد طغى فيها وجاوز احلّد يف الّظلم 

 .
)352(

والتع�صف …«

فدللة العلو، يف هذه الآية، تتناق�س مع ال�صمو والرفعة، اإذ تدل يف هذا 

الن�س، على �صدة الطغيان وجماوزة احلد يف اإيقاع الظلم.

ومعرفة  الن�س  م�صتغلفات  فك  هو  املعتزلة،  يقرر  كما  التاأويل،  ورهببان 

التحّولت الطارئة على بنيته.  لقد دافع القا�صي عبد اجلّبار عن وجاهة 

فهمه لوجوه الن�س اخلالفية، وعاب على الآخذين بظاهر الن�س نزعتهم 

ال�صطحية، فيقول: »وكلُّ ذلك ُيبنّي اأنَّ تعّلق القوم مبثل هذا يدل على ذهابهم 

عن طريق الأدلة، عقاًل و�صمعًا وقلة معرفتهم بوجوه الكالم وخمارجه وتعّلق 

.
)353(

البع�س بالبع�س«

ُمتاحًا، وقد تختلف  اأمرًا  التاأويل  الن�سُّ على مكامن جتعل من  وينطوي 

ومبدى  ل�صانية  بعالقات  مرتبٌط  فالأمر  اآخر،  اإىل  قارئ  من  املكامن  هذه 

بهذا  والتاأويل،  الن�س.  مع  التوا�صل  على  وُقدرتها  العالقات  هذه  حركة 

العتبار، هو اإحياء الن�س. »اإنَّ اأهمية التاأويل هي القدرة على خلق عالقات 

جديدة مل يكن يتوقعها اأحد اأو اإعادة بناء ق�صدية الن�س من خالل الإحالة 

.
)354(

ي« على �صياقات مل تكن متوّقعة من خالل التجّلي الن�صّ

اإنَّ الختالف اأ�صل معريفٌّ يحيط مبجمل العنا�صر واملكونات واملدركات، 

لأن هذه الأ�صياء كلها ل ميكن اأن تدرك م�صتقلة، »فالختالف... �صابق على 

الوعي اأي اأنَّ كلَّ ما يف الطبيعة ويف الوعي هو خمتلف وان ما نتمثله يف اأية 

حلظة هو اختالف اأما ال�صلب فهو اأداة م�صطنعة اخرتعها الوعي للك�صف 

.
)355(

عن الختالف الذي هو جوهر الكينونة«
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جوهرة  يف  �صُي�صعف  والطباقية،  ال�صدية  البنية  باعتبار  القيا�س،  اإنَّ 

»… بيان  ال�صتدلل،  من  النوع  وهذا  الكالم،  حقيقة  ومعرفة  الببدللت 

.
)356(

عجيٌب يظهر فيه املعنى مبا يكتنفه من املعاين التي ُتظهره وتدلُّ عليه«

يقت�صيها  ل  اإرغامات  فر�س  ول  ما،  لدللت  اإ�صقاطًاًًً  لي�س  التاأويل  واإنَّ 

الن�س لكنَّ التاأويل هو ن�صيٌج ن�صيٌّ متواٍر، واإنَّ »… الن�ّس يولد وهو يطرح 

ال�صلطة  تلك  اأن  اإل  الن�س،  بذرة  يف  كامنٌة  التاأويل  ف�ُصلطة  للتاأويل  نف�صه 

.
)357(

تتدعم عرب القراءة العاملة للن�س«

من اإ�صكاًل ما، يجب اأن يعمل على حتويل بنية  اإنَّ اأيَّ فهم للن�س، املت�صّ

وزحزحتها لأّنّّّّ هذه الآلية الإجرائية تهدف اإىل الإم�صاك بالن�س، واإزاحة 

على  تعتمد  البنية  وزحزحة   .
)358(

غمو�صه وفك  اندفاعه،  ووقف  �صجفه، 

القيا�س والبحث عن م�صابهات وال�صتعانة بالنقائ�س، يقول ال�صيوطي، فيما 

نقله عن ابن ال�صجري،: »… و�صاأن العرب اأن حتمل ال�صيء على ال�صيء مع 

.
)359(

ح�صول اأدنى تنا�صب بينهما حتى انهم قد حملوا اأ�صياء على نقائ�صها«

2 - اأدوات ال�ستدلل وتعيني الدللة
ني بن�سٍّ ما، يعني �صرورة ال�صتناد اإىل عملية  اإنَّ اإِقامة ت�صّور وفهم خا�صّ

ا�صتدلل مُتّكن من بلورة موقف دليل يتنا�صب مع عملية الفهم التي تقوم 

على عّدة اأركان وم�صتويات. كما اأنَّ عملية ال�صتدلل جتعل من الدللة فعاًل 

معرفيًا؛ اإْذ تدّعم مذهب الفهم وتعّزز وجه املعنى. لذلك فاإنَّ املعرفة هي 

.
)360(

»... ال�صتدلل، لأنَّ العارف لُبدَّ من كونه م�صتدل«

وح�صول املعرفة ينبغي اأْن يتبلور من خالل نظام ا�صتدليل، ولذلك لبدَّ 

للتاأويل، حتى يكون وجيهًا، من دللت يقوم عليها. لقد حر�س املعتزلة على 

الأدلة لأنَّ بناء الدللِة، مبا هي نظام مادي، هو، وحده، القادر على اإك�صاب 
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يف  اجلاحظ  يقول  الل�صان.  مادة  من  واقرتابًا  �صرعيًة  التاأويلية  املمار�صة 

باب: »املعرفة وال�صتدلل«: »ولول ا�صتعمال املعرفة ملا كان للمعرفة معنى، 

.
)361(

كما اأنه لول ال�صتدلل بالأدلة ملا كان لو�صع الدللة معنى«

وتكمن اأهمية ال�صتدلل يف قدرة نظامه على اإ�صاعة الطمئنان واليقني 

فالتاأويل يجب  التاأويلية،  املمار�صة  تتمّخ�س عنه  الذي  الدليل  الوجه  على 

»اعلم،  القا�صي عبد اجلبار:  يقول  املوؤول،  اإليها  يطمئنُّ  معرفًة  ُيحقق  اأن 

. مبعنى 
)362(

اأنَّ الغر�س يف اإيجاب النظر الو�صوُل اإىل املعرفة املتوّلدة عنه«

بناٌء  التاأويل  لأن  التاأويل،  ي�صتوجبها  التي  الأحكام  معرفة  املببوؤول  على  اأنَّ 

معريف يتيح حقيقًة واإحالًة اإىل املعنى. لقد �صّوغ اجلاحظ دعوته اإىل التاأويل 

اإىل  ال�صريحة  القراآين  الن�س  بدعوة  امل�صائل،  درا�صة  يف  النظر  وحتكيم 

التّدبر والتمّثل، فيقول: »… اإنَّ اهلل عز وجل مل ُيرد يف كتابه ذكَر العتبار، 

ف، اإل وهو يريد  واحلثَّ على التفكري، والرتغيب يف النظر ويف التثبُّت والتعرُّ

.
)363(

اأن تكونوا علماَء من تلك اجلهة، ُحكماء من هذه التعبئة«

بدرا�صة  وذلببك  العلم،  حتقيق  على  قببادٌر  معريف،  كخيار  الببتبباأويببل،  اإِنَّ 

اأخرى،  دللية  اأن�صجة  مع  وتعالقها  الل�صاين  امتدادها  خالل  من  امل�صائل 

وبهذه الطريقة تنه�س الدللت، بو�صفها مراكز وعي مادية ميكن ترهينها 

اأنَّ العلم هو  والربهنة عليها، ويف ذلك يقول القا�صي عبد اجلبار: »اعلم 

 .
)364(

املعنى الذي يقت�صي �صكون نف�س العامل اإىل ما تناوله …«

 …« ى  ُي�صمَّ اإذ  بالقيا�س،  املعتزلة،  مببدّونببات  يف  ال�صتدلل،  ويرتبط 

لوجود  قيا�صًا،  ال�صتدلل  وُي�صّمى  ونظر،  فح�ٌس  لأنه  ا�صتدلًل،  القيا�س 

.
)365(

التعليل فيه«

ويعني ال�صتدلل البحث فيما يتيحه الن�سُّ »اأو الظاهرة« من احتمالت 

وما ي�صتدعيه من دللت. اأي اأنَّ عنا�صر ال�صتدلل لي�صت حا�صرًة يف موقع 
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الن�س، بل اإنها ما ُي�صعف يف الو�صول اإىل املعرفة والعلم، يقول الب�صري: 

ل به اإىل علِم اآخر. فكل ما وقف  »… اإنَّ ال�صتدلل هو ترتيب علوم ُيتو�صّ

.
)366(

وجوده على ترتيب علوم، فهو م�صتدل عليه«

اأنَّ   …« يرى  اإّذ  وال�صتدلل،  التعليل  بني  التعريفات  �صاحُب  ويفّرق 

الدليل  تقرير  هو  وال�صتدلل  الأثر،  لإثبات  املوؤّثر  ثبوت  تقرير  هو  التعليل 

اأحد  اأومن  العك�س  اأو  املوؤّثر  اإىل  الأثر  من  ذلك  كان  �صواٌء  املدلول  لإثبات 

.
)367(

الأثرين اإىل الآخر«

ن هو املدلول  فالدليل يجب اأْن يت�صّمن حقيقة وعلمًا وحكمًا، وهذا املت�صمَّ

اأن  الدللة«،  »اأو  الدليل  كما يجب على  ال�صتدليل،  البحث  نتاج  الذي هو 

اأن يكون بينه  يت�صّمن ُحكمًا يقينيًا وقاطعًا؛ ».. وذلك لأنَّ من حّق الدليل 

.
)368(

وبني املدلول تعّلٌق ليكون، باأن يدلَّ عليه اأوىل من اأْن يدلَّ على غريه.«

وجه  على  حت�صل  اأن  يجب  املعنى«،  اأو  احلكم،  »اأو  املعنوية  القيمة  اإنَّ 

يطمئن اإليه املوؤول، و»… عند النظر يف الدليل يح�صل اعتقاد املدلول على 

طريقة واحدة، اإذا مل يكن هناك منع، ويح�صل هذا العتقاد عنده بح�صبه، 

.
)369(

لأنه ل يح�صل عنده اعتقاٌد غرُي املدلول«

ا�صتدلل  هو  الذي  القيا�س  وهو  الأول؛  ق�صمني:  اإىل  ال�صتدلل  وُيق�صم 

بالكلي على اجلزئي وهو »قوٌل موؤّلف من ق�صايا متى �صلمت لزم عنه لذاته 

. والثاين؛ هو ا�صتقراء وهو ا�صتدلٌل باجلزئي على الكلي »وهو 
)370(

قول اآخر«

اإثبات احلكم الكلي لثبوته يف جزئياته؛ اإما كلِّها فيفيد اليقني اأو بع�صها ول 

.
)371(

يفيد اإّل الظن جلواز اأْن يكوَن مامل ُي�صتقراأ على خالف ما ا�صُتقرىء«

يقود  اأْن  فال�صتدلل يجب  واإقرارها،  تبّنيها  قبل  الأدلة،  تفّح�س  ويجب 

اإىل اأدّلة وا�صحٍة، »… وذلك ل يتّم اإل باأن ترتب الأدلة على حّقها، وكما 

يجب يف الأدّلة العقلية اأْن ترّتب وتعرف �صفاُتها و�صروطها، فكذلك القول يف 
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، فاإنَّ ال�صتدلل جهاٌز يقوم بامتحان الدللت  . ومن ثمَّ
)372(

الأدلة ال�صمعية«

التاأويل، فكل دللة حتتل موقعًا يف  يتاأ�ص�س عليها خطاب  التي  الأدلببة«  »اأو 

الل�صانية.  الأنظمة  بني  والروابط  العالقات  �صبكة  وتفعيل  البناء  متا�صك 

لبع�س  الإذعببان  لأنَّ  الكلي،  الدليل  البناء  مراعاة  امل�صتدل  على  يجب  اإذ 

الَوحدات قد يوؤدي اإىل َف�ْصح املجال اأمام امتداد جانبي ل ينتمي اإىل البناء 

الدليل الكلي، اإنَّ الوحدة اجلزئية ذات غاية تو�صيحية متثيلية، واإنها يف 

فاعلية،  ل�صريورتها  وحتقق  بالتوازن،  ال�صتدللية  املمار�صة  ترفد  الأمببر، 

فالعالقة اجلزئية ل متّثل قيمًة اأو م�صتوى دلليًا، اإمنا يتاأتى وجه دللتها من 

حتالفها مع غريها من العنا�صر الل�صانية، اأو اإذا كانت، العالقة اجلزئية، 

مع  »تتداخل  الل�صانية،  امل�صتويات  عنا�صر  اأنَّ  يعني  وهببذا  دلليًا.  مركزًا 

بع�صها وت�صّكل نظامًا واحدًا للغة واأنه ميكن ال�صتدلل ببع�صها على بع�س، 

.
)373(

وعلى الدار�س اأْن ُيلمَّ بجميع علومها«

اهلل  من  تقوى  على  ُبنيانه  �س  �صَّ
َ
اأ »اأفمن  تعاىل:  قوله  الزخم�صري  يببوؤول 

نار  به يف  فانهار  هاٍر  ُجببُرٍف  �صفا  على  ُبنيانه  �س  �صَّ
َ
اأ من  اأم  ور�صواٍن خرٌي 

.
)374(

َم واهلل ل يهدي القوم الظاملني« جهنَّ

ُبنيان دينه على قاعدة قوية حمكمة  اأ�ص�س  اأفمن  فيقول: »… واملعنى: 

وهي احلقُّ الذي هو تقوى اهلل ور�صوانه، »خرٌي اأم من«: اأ�ص�صه على قاعدة 

هي اأ�صعف القواعد، واأرخاها، واأقّلها بقاًء، وهو الباطل، والنفاق الذي مثله 

مثل »�صفا ُجرف هاٍر«: يف قّلة الثبات وال�صتم�صاك، و�صع �صفا اجلرف يف 

مقابلة التقوى؛ لأنه ُجعل جمازًا عما ُينافى التقوى«.

فاإن قلت: فما معنى قوله: »فانهار به يف نار جهّنم«؟

قلت: ملّا جعل اجلرف الهائر جمازًا عن الباطل، قيل: فانهار به يف نار 

جهنم، على معنى: فطاح به الباطُل يف نار جهّنم، اإّل اأنه ر�صح املجاز فجيء 
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بنيانًا  اأ�ص�س  كاأنه  املبطل  اأنَّ  ولي�صّور  للجرف؛  هو  الذي  »النهيار«  بلفظ 

على �صفا جرٍف من اأودية جهنم فانهار به ذلك اجلرف فهوى يف قعرها؛ 

وال�صفا: اجلرف وال�صفري، وجرف الوادي: جانبه الذي يتحّفر اأ�صله باملاء 

وجترفه ال�صيول فيبقى واهيًا، »والهار«: »الهائر، وهو املت�صدع الذي اأ�صفى 

على التهّدم وال�صقوط... ول ترى اأبلغ من هذا الكالم، ول اأدل على حقيقة 

.
)375(

الباطل؛ وُكنه اأمره..«

اإنَّ عملية ال�صتدلل التي قّدمها الزخم�صري، يف تف�صريه لآية التاأ�صي�س، 

تنتمي اإىل طاقة اللغة التوليدية، التي ت�صمح بالتفاعل بني عنا�صرها، فقد 

»التقوى-  الركنني  بني  القائمة  التاأويلي  الطباق  بنية  الزخم�صري  ا�صتثمر 

�صفا جرف هاٍر«، من اأجل ال�صتدلل على املكّون الثاين من بنية الطباق، 

وهو الباطل، من خالل عنا�صره و�صماته املتمّثلة يف »�صفا جرٍف«.

وملّا كان الظاهر اأ�صاًل ي�صتم�صك به املعتزلة ويراهنون عليه يف املمار�صة 

التاأويلية، فاإنَّ الدللت التي يطرحها هي موّجه الدر�س التاأويلي، ومن ثم ل 

ميكن الجتهاد يف البحث عن نظائراإذا كانت دللت الن�س بّينة، على نحو 

القطع، يف حتديد املقا�صد، لكّنما يح�صل الجتهاد يف البحث يف عالقات 

الظاهر وما تتيحه من جماٍز وتعاقد مع بنيات مقّدرة. يقول ابن جني: »اأما 

قيام  بعد  النظري  اإيجاد  لأنَّ  النظري...  اإيجاد  فاإنه ل يجب  الدليُل  دلَّ  اإذا 

.
)376(

ن�س به، ل للحاجة اإليه«
ُ
الدليل اإمنا هو لالأ

النظري،  وفكرة  الدللة«،  »اأو  الدليل  لفكرة  تو�صيحًا  جني  ابن  ويقدم 

فيقول: »ومن ذلك قولك يف جواب من �صاألك عن عّلة انت�صاب زيد، من 

قولك: �صربت زيدًا: اإنه اإمنا انت�صب، لأنه ف�صلٌة، ومفعول به. فاجلواب قد 

وتاأييد ل  تاأني�ٌس  به«  بعد: »ومفعول  لأنه ف�صلة، وقولك من  بقولك:  ا�صتقل 

.
)377(

�صرورة بك اإليه…«
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وقد يحتاج امل�صتدل اإىل تعيني الدللت، باأْن ي�صتدعي مكّوناتها ال�صمنية. 

الكالم هو ح�صول  »ت�صمني  قائاًل:  الت�صمني  املعتزيل  الرّماين  لقد عّرف 

.
)378(

معنًى فيه من غري ذكٍر له با�صم اأو �صفة هي عبارٌة عنه«

اإنَّ هذا املنطق ُي�صكل م�صارًا مهّمًا يف در�س التاأويل، وهو التاأويل مبقت�صى 

ملفوظًا  يكون  ول  عليه  اللفظ  يدل  ل  الذي  هو  الن�س:  و»مقت�صى  الن�س، 

ولكن يكون من �صرورة اللفظ اأعم من اأْن يكون �صرعيًا اأو عقليًا، وقيل هو 

.
)379(

عبارة عن جعل غري املنطوق منطوقًا لت�صحيح املنطوق …«

لقد حتّدث الرماين عن وجوب اعتماد الدللت ال�صمنية، ملوجبات تتعلق 

توجبه  ت�صمنٌي  وجهني،  على  »والت�صمني  الرماين:  يقول  واملعنى،  بالبنية 

اإل به، ومن حيث  البنيُة، وت�صمنٌي يوجبه معنى العبارة من حيث ل ي�صح 

جرت العادة باأن ُيعقد به، واأما الذي توجبه نف�س البنية، فال�صفة مبعلوم 

يوجب اأنه ل بدَّ من عامل، وكذلك مكّرم. واأما الذي يوجبه معنى العبارة من 

حيث ل ت�صح اإل به، فكال�صفة بقاتل يدلُّ على مقتوٍل من حيث ل ي�صح معه 

.
)380(

معنى قاتل، ول مقتول، فهو على دللة الت�صمني«

وي�صري الرماين اإىل م�صتويات اأخرى للت�صمني؛ كب »الت�صمني الذي يوجبه 

الت�صمني  الرماين  وي�صّوغ   .
)381(

العادة« جريان  جهة  من  العبارة  معنى 

ودللته، باأنه نظبام ل�صاين جماعي، فيقبول: »والت�صمني كله اإيجاٌز ا�صُتغني 

.
)382(

به عن التف�صيل اإذ كان مما يدل دللَة الإخبار يف كالم النا�س«

ويندرج يف الت�صمني الذي ُتوجبه العبارة »… الت�صمني الذي]يدل[ عليه 

دللُة القيا�س فهو اإيجاز يف كالم اهلل عز وجل خا�صة، لأنه تعاىل ل يذهب 

عليه وجٌه من الدللة، فن�صُبه لها يوجب اأْن يكون قد دّل عليها من كّل وجه 

ي�صح اأن يدلَّ عليه. ولي�س كذلك �صبيل غريه من املتكلمني بتلك العبارة، لأنه 

اإليه دللتها من جهة القيا�س ول ُيخرجه ذلك عن اأن يكون قد  قد تذهب 
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ق�صد بها الإبانة عما و�صعت له يف اللغة من غري اأن يلحقه ف�صاُد العبارة...  

فمن ذلك: »ب�صم اهلل الرحمن الرحيم« قد ت�صّمن التعليم ل�صتفتاح الأمور 

و�صعاٌر  الدين  اآداب  من  اأدٌب  واأنببه  بذكره،  هلل  والتعظيم  به  الترّبك  على 

للم�صلمني، واإنه اإقراٌر بالعبودية واعرتاف بالنعمة التي هي من اأجل نعمة، 

.
)383(

 اخلائف، ومعتَمٌد للم�صتنِجع«
ُ
واأنه ملجاأ

الل�صانية،  العنا�صر  بتفاعل  تنه�س  التي  تلك  احلافة،  الببدللت  وحتتل 

املنهجي  ال�صرط  لكنَّ  الكلية.  البنية  ت�صكيل  ُت�صهم يف  اإنها  اإذ  مكانة هامة 

ومركزية،  را�صخة  دللت  وجود  عدُم  الببدللت،  من  النمط  هذا  لعتماد 

يقول ابن جني: »ول�صنا ندع حا�صرًا له وجه من القيا�س لغائب جمّوٍز لي�س 

.
)384(

عليه دليل«

 ويقّدم ابن جني ا�صرتاطًا منهجيًا للدللة احلافة وامل�صمرة؛ فلما كان 

الأ�صل يف الدللة اأن تكون ظاهرة، فالأن الظاهر واحلا�صر اأدّل من الباطن 

اإىل  اإخراجها  وجب  م�صمرة  اأو  غائبة  الدللة  كانت  متى  ولكن  والغائب، 

حيز الوجود الل�صاين، وذلك بربطها ب�صياقها الكلي ومواجهتها بالعالقات 

املطروحة ن�صًا. هذا هو �صرط الدليل الل�صاين »اأو الدللة«، اأما »… اإذا مل 

.
)385(

يقم عليه دليل َبُطل اإ�صماره، ملا يف ذلك من تكليف علم الغيب«

وينبغي على امل�صتدل اأن ينظر يف الدللت، وهو نظٌر واجٌب، وذلك حتى 

.
)386(

، واإل كان مكلفًا مبا يتعّذر عليه«
٭
»… تتمّيز للم�صتبدل

اإنَّ ميز الدليل وتفّح�صه يكون باإخ�صاعه اإىل عدة اختبارات ومواجهته 

بغريه من الأدلة املحتملة، ثم النظر يف ات�صاق الدليل واندغامه يف امل�صتويات 

الن�صية، واأخريّا النظر يف موقعه اخلطابي، حيث مكمن الفائدة والق�صد.

لقد راأى اأبو احل�صني الب�صري، اعتمادًا على اآراء القا�صي عبد اجلبار، 

اإليه  اإليه بن�سٍّ ظاهر، وبع�صها يتو�صل  اأنَّ الدللتِ  »… بع�صها يتو�صل 
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.
)387(

بن�سٍّ خفي يفتقر اإىل ال�صتدلل حتى ُيعلَم اأنَّ احلكم مراٌد به«

م كّلها لإدراكه، ومن ثمَّ فاإنَّ  فالن�س؛ هو املركز املعريف الذي ت�صعى النظُّ

اأْن تكون منتمية اإىل الن�س، واأن حُتقق ح�صورًا ل�صانيًا من  الدللت يجب 

خالل عالقاته، فاإذا كانت الدللت اجللّية »… ل ُتعرف اإل بالن�صو�س. 

فلم يجز اإثباُت خفّيها اإّل بالن�س اأي�صا. لأّن ما ُعلم جليه بطريق، فخفّيه ل 

.
)388(

ُيعلم اإّل بذلك... الطريق«

العقل  هو  واحببد،  مركز  حببول  املعتزلة،  عند  املعرفية،  النظُم  وتتعاقُد 

، والهدم، والإحالِة،  الذي ميثل دور »العّراب« القادر على التحليل، والبناِءِ

يف  باحثًا  الن�س  من  ينطلق  فبباملببوؤول  اللغة.  مقررات  وميز  وال�ببصببتببدلِل، 

فاإذا كان  توّجه عملية حتليلية وتدّعم قانون الختيار،  اأدّلة  ت�صاعيفه عن 

الن�س طافحًا باخليارات وي�صمح باأكرث من قراءة ودللة؛ فاإنَّ على املوؤول 

اأْن »… ي�صتنطق الن�سَّ ول ُينطقه فاإذا اأنطق الن�س باأكرث من دللة وقف 

اللغوية  القرينة  اإل ما كانت  ُيرّجح منها  بها ومل  الإخبار  منها عند حدود 

ابن  يقول  متناق�صني،  حكمني  قيام  ال�صتدلل  يتيح  وقد   .
)389(

اإليه« دافعة 

جني: »واعلْم اأنَّ اللفظ قد يرد �صيٌء منه فيجوز جوازًا �صحيحًا اأن ُي�صتدلَّ 

. ويرى ابن جني اأنَّ كال 
)390(

به على اأمٍر ما، واأن ُي�صتدلَّ به على �صده البتة«

ال�صتدللني �صحيح وميتلك ال�صرعية نف�صها. وتدل هذه التعددية الدللية، 

.
)391(

التي ت�صمح بها اللغة، على »تفّرع القول« وعلى »الأ�صل املحفوظ«

اإن الذي يحفظ الأ�صل، هو العقل لأنه ميتلك القدرة على تفعيل العنا�صر 

وحتديد املنطقة التي يجب بلوغها، والتحقِق من الق�صد، وتقوي�س العنا�صر 

قي�صٌة 
َ
اأ املنهجية  ال�صل�صة  الثاوية، وهذه  العنا�صر  امل�صّللة، وال�صتدلل على 

عقلية. يقول اأبو احل�صني الب�صري: »اإنَّ العمل بالقيا�س مبني على ما تقرر 

.
)392(

يف العقل…«



135 اسرتاتيجية التأويل الـداليل 

»… وا�صتبهم  واحدٍة،  م�صاألة  التاأويل، قولن يف  اآناء  للموؤول،  بان  واإذا 

فاإْن كان  القولني  الفح�س عن حال  واإنعاُم  الأمببر... وجب �صرب املذهبني، 

اأحدهما اأقوى من �صاحبه وجب اإح�صاُن الظن بذلك العامِل، واأْن ين�صَب اإليه 

الأ�صعف  واأنَّ  يعتقد،  وله  يقول  به  الذي  الثاين  قوله  هو  منهما  الأقببوى  اأنَّ 

منهما هو الأول منهما الذي تركه اإىل الثاين. فاإْن ت�صاوى القولن يف القّوة 

فيهما  ت�صاويهما  اإىل  الدواعي  فاإنَّ  له؛  راأيان  اأنهما  فيهما  ُيعتقد  اأْن  وجب 

عند الباحث عنهما هي الدواعي التي دعت القائل بهما اإىل اأْن اعتقد كاًل 

منهما. هذا مبقت�صى العرف، وعلى اإح�صان الظن؛ فاأما القطع البات فعند 

.
)393(

اهلل علمه«

ومن العوامل املعنوية تاأويل الزخم�صري جلملة: »واأنتم ظاملون« يف قوله 

واأنتم  بعده  من  العجل  اتخذمت  ثم  بالبينات  مو�صى  جاءكم  »ولقد  تعاىل: 

ظاملون« »اآية 92 – �صورة البقرة«. فيقول: »واأنتم ظاملون«: يجوز اأن يكون 

يكون  واأْن  مو�صعها،  غري  العبادة  وا�صعون  واأنتم  العجل  عبدمت  اأي  حبباًل، 

.
)394(

اعرتا�صًا مبعنى: واأنتم قوم عادتكم الظلم«

املادية  اخلطوات  هي  املببوؤول  اإليها  يحتكم  التي  ال�صتدلل  قوانني  اإنَّ 

اأْن ترجع  التاأويل  الكا�صفة عن الدللت وطرق ت�صكلها، ويجب على عملية 

اإىل الن�س، بو�صفه لغة، اإْذ ل َمْوِرَد اإلَّ هو.





املبحث الث�ين

اآليات التاأويل الدليل
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- التاأويل باعتبار دللة الن�ص  1
اإنَّ الباحث يف املقررات الل�صانية العربية عن مفهوم الن�س، �صيقع على 

ينطوي على غري  امل�صطلح  اإنَّ هذا  اإذ  امل�صطلح،  واختالف يف حد  تبايٍن 

مفهوم، الأمر الذي يعني ات�صاع امل�صاحة املعرفية التي يقع عليها.

واحدًا،  معنًى  اإل  يحتمل  ل  ما   : »الن�سَّ اأن  املفهومات  هذه  من  وال�صائع 

.
)395(

وقيل مال يحتمل التاأويل«

وا�صحة  اإ�صنادية  عالقات  من  املكّون  بالن�س  مرتبط  املفهوم  هذا  اإنَّ 

اإل  يحتمل  ل  الذي  الن�س  اأي ذلك  الأركببان،  وجلية  املقا�صد  وبّينة  املعامل 

ر فيه الناظر وقع على نظامه دون  وجهًا واحدًا من املعنى، والذي اإْن تب�صَّ

اإّنه الن�س الوا�صح واملبني والكا�صف عن متعلقاته  اأية عمليات ا�صتدللية. 

وما ينبني عليها.

بيد اأنَّ مفهوم الن�س، اإذا قي�س يف عالقاته، فالُبّد من ا�صتح�صار الن�س 

»الن�س:  يكون  وبذلك،  وغمو�س،  ا�صت�صكال  على  املنطوي  ذلك  الغام�س، 

ما ازداد و�صوحًا على الظاهر ملعنى يف املتكلم وهو �صوق الكالم لأجل ذلك 

.
)396(

املعنى…«

فالن�س، يف هذا امل�صتوى، بنيٌة ق�صدية يبّثها املتكلم على هيئة نظام رمزي 

ينطوي على قدٍر معني من التداخل والغمو�س اللذين يتيحهما م�صتوى الإ�صناد 

والكثافة املجازية والإحالة على الُبنى الغائبة، واأخريًا م�صتوى التوا�صل الذي 

يندرج فيه الو�صع الوجودي للمتخاطبني، ويتعّلق به امل�صتوى الذهني واملعريف 

.
)397(

واملرجعية العقائدية و�صل�صلة الُنظم ال�صلطوية 

التال�صن،  مركز  بو�صفه  الن�س،  دللت  اإىل  التاأويلية  املمار�صة  وتخ�صع 

فهو الذي يحمل الإ�صارات والعنا�صر الدللية، والذي يجعل التوا�صل مفعمًا 

كّلها.  للدللت  املبباأوى احلقيقي  الن�س هي  عبارة  اإنَّ  واملقا�صد.  بالإحالت 
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لأنَّ  عبارة  �ُصّميت  الكالم،  له  امل�صوق  املعنوي  الّنظم  هي  الن�س:  و»عبارة 

امل�صتدل يعرب من الّنظم اإىل املعنى، واملتكّلم من املعنى اإىل النظم فكانت هي 

.
)398(

مو�صع العبور فاإذا ُعمل مبوجب الكالم... ُي�صّمى ا�صتدلًل بعبارة الن�س«

 ،
)399(

لقد اأدرك املعتزلُة »اأنَّ الن�س هو خطاٌب ميكن اأن ُيعرف املراُد به«

مفاد ذلك، اأنَّ املعتزلة مل يعزلوا الن�س عن �صياقات التوا�صل، وحممولت 

والظروف  التوا�صل  عنا�صر  بتغييب  الن�س،  وراء  الن�صياق  لأنَّ  املعاين، 

نظامني  بني  الب�صري  احل�صني  اأبو  مّيز  لقد  ال�صالل.  اإىل  يقود  املحيطة، 

والغام�س  امل�صكل  وجعل  الدليل،  يف  بذاته  مكتفيًا  الظاهر  فجعل  ن�صينّي، 

الن�س  ُيطلق م�صطلح  الب�صري  فاإنَّ  التمييز،  �صواه، ويف هذا  اإىل  مفتقرًا 

يف  اإّل  دللته  ُتعلم  ل  الن�سَّ  فاإنَّ  ثم،  ومن  والغام�س  اخلفي  الكالم  على 

اإطار التاأويل واإعادة ت�صكيل البنية الن�صية. يقول الب�صري مو�صحًا: واأما 

»الظاهر، فهو مال يفتقر يف اإفادة ما هو ظاهر فيه اإىل غريه. وهو مفارٌق 

اخت�صا�صه  ويف  كالمًا،  كونه  وجوب  يف  وي�صاركه  اجلهة؛  هذه  من  للن�س 

.
)400(

بالك�صف ونفي العموم«

اأما الدرا�صات الل�صانيات املعا�صرة، فقد اأثبتت طبيعة الن�س الإ�صكالية، 

يقول الإيطايل اأمربتو اإيكو umberto Eco: »اإنَّ ن�صًا يف حال ظهوره من 

التي  التعبريية  مُيّثل �صل�صلًة من احليل  الل�صاين،  »اأو جتليه«  خالل �صطحه 

.
)401(

ينبغي اأْن ُيفعّلها املُر�صل اإليه«

مكامنه  عن  باحثًا  الن�س  تبباأويببل  يف  �صيم�صي  الببقببارئ  اأنَّ  يعني،  هببذا 

اأنَّ عملية القراءة هي ا�صرتداٌد  اخلطابية والدللية، الأمر الذي يدل على 

من  يتم  دللتببه  ويف  الن�س  يف  »فالبحث  التلّفظ،  وُعببرى  اخلطاب  ملقاليد 

عن  تاأتينا  التي  املكَونات  جممل  عليه  حُتيل  ما  هو  اأ�صا�صي  و�صيط  خالل 

.
)402(

طريق التلفظ«
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وملّا كان تفعيل اجلهاز الل�صاين ُمنقذًا للموؤول من �ِصراك الظاهر املختلف 

البنيوية،  وحقائقه  الن�س  معرفة خلفيات  فاإنَّ  و�صطوة عالقاته احلرفية، 

عبد  القا�صي  دافببع  لقد  الل�صان.  بجهاز  اإحلاُقها  يجب  تاأويلية  معطياٌت 

ينفي  فهو  ال�صفات،  عن  اهلل  بتنزيه  املتعّلق  العقائدي  الأ�صل  عن  اجلبار 

اأن يكون اهلل ج�صمًا، لذلك فهو يعيب على القائلني بج�صمانية اهلل وينعتهم 

الأر�ببسِ  غرَي  الأر�ببسُ  ُل  ُتبدَّ »يوم  تعاىل:  قوله  تاأويل  يف  فيقول  بالواهمني، 

.
)403(

وال�صمواُت وبرزوا هلل الواحد القّهار« 

» اإنَّ ظاهره ل يدلُّ على ما توّهموه، لأنه مل يقل: برزوا اإليه، فيقرب اأن 

يكون له ظاهر، واإمّنا قال: برزوا له، وهذا قد ُيذكر ويراد به الغر�س، كما 

يقول القائل: �صلّيت هلل، وحججت له، وطفت. واملراد بذلك اأنه فعل ذلك 

لأجله على جهة التّقرب. فمن اأين اأنَّ ظاهر ذلك اأنهم ظهروا له يف مكاٍن 

.
)404(

واحد؟«

يف  كامنة  فهي  والتحّول،  التمويه  على  بالقدرة  الن�صية  الدللة  وتت�صم 

الن�س وكائنة يف اإحالته، وهي عندما تتبلور، فاإنها تعزز كينونتها من خالل 

ت�صتجيُب  الدللة...  كانت  »واإذا  ح�صورًا،  ُيك�صبها  الذي  الإن�صاين  الوعي 

حل�صور القارئ، يف زمنه اخلا�س، فالأنها �صائرٌة ولي�صت ُمنتهيًة، ومهاجرٌة 

.
)405(

ٌة متحّركة ولي�صت �صاكنًة« يف الزمن ولي�صت ثابتة فيه، وحيَّ

بيد اّن قيم الختالف، النا�صئ بفعل منطق الدللة الإ�صاري، كفيلٌة مبنح 

نَّ هذا الّت�صّعب هو ما يجعل الفهم ممكنًا 
َ
الدللة مدًى حركيًا مت�صّعبًا، اإّل اأ

اإذ حتاول  الدللت،  اإن�صاتًا عميقًا لهم�س  الفهم  وي�صريًا. ويتطلب حتقيق 

اأْن تكّر�س نف�صها يف خطاب التاأويل واأن تقّدم نف�صها، باعتبارها  كلُّ دللة 

مركزًا دلليًا طاردًا لغريه من الوحدات الدللية.

ويحتاج كل م�صتوًى دليّل اإىل اإجراء عملية ل�صانية حتى يت�صنى الو�صول 
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بني  التفرقة  هذه  اأنَّ  »ول�صك  الببدليل،  التّدرج  يطرحه  الببذي  الفهم  اإىل 

دور  توؤّكد  تفرقٌة  القارئ  لأفق  الن�س  بها  ينك�صف  التي  الدللة  م�صتويات 

.
)406(

القارئ يف ك�صف دللة الن�س«

والتعدد  الأحالة  قانون  الفهم مع  ان�صجام عملية  الن�س،  وتقت�صي دللة 

عدة  باإيراد  ي�صمح  الذي  الن�صي  واحلببراِك  القراءة  اآنبباء  ين�صاّلن  اللذين 

دللت يف الوقت نف�صه. اإنَّ هذه الطبيعة البنائية للن�س، هي ما يجعل عملية 

مًا واعيًا مل�صاألة املحتمل واملتعدد. فعملية الفهم لي�صت م�صتقلَّة،  الفهم منظِّ

الدللة،  الن�س »متحّرُك  اأنَّ  يعني  الن�س، مما  بنية  اإمنا هي مندغمٌة مع 

. واأن بنيته اإْذ ُتعلن ت�صّكلها، يف كل مّرة، فاإنها توؤّكد 
)407(

مفتوح بال نهايّة«

احتكامها اإىل قنوات الن�س وقوانني العقل التي تظلُّ يف حالٍة من ال�صتنفار، 

تلك  اأ�صل  عن  يعدل  فاإنه  غائبة  ن�صو�س  على  ُيحيل  ما  بقدر  »فالن�س 

الن�صو�س: وبقدر ما يعدل عن الأ�صل ين�صاأ يف بنيته ف�صاٌء ترميزي مثقوٌب 

.
)408(

ي�صتنفر قارئه اإىل تاأويله من خالل ا�صتح�صار الغائب لغاية الفهم«

والدللة هي التي جتعل الن�س قاباًل للقراءة على مّر الع�صور واختالف 

على  ا�صتحوذ  الناظر  اأو  القارئ  امتلكه  اإْن  الذي  الإك�صري  اإِنها  الأزمببان، 

�صلطة الن�س. »… اإنَّ الدللة وجوٌد اآينٌّ يف اللغة، اأي اأنها ل�صيقٌة بها يف 

حلظة ن�صاأتها ودميومة ت�صّورها، فتكّون اللغُة دللتها بح�صورها ل ب�صناعٍة 

خارجٍة عنها... اأما على ال�صعيد النظري فاإنَّ هذا ُيف�صي اإىل فهم العالقة 

ينوب  ح�صور  لأنها  تببدّل...  فاللغة  عليه،  داّلة  هي  وما  اللغة  بني  املزدوجة 

عدم  عن  تعجز  ذاتببه  لل�صبب  وهي  غائب،  عن  �صاهد  اأنها  اأي  غيبة،  عن 

الإدلء اإْن هي ح�صرت، ومن كل ذلك يتحدد لنا تطابق احلدث الدال مع 

ينتفي  مثلما  الزيادة  معه  تنتفي  تطابقًا  عليها  املدلول  الإخبارية  ال�صحنة 

.
)409(

النق�صان«
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اإنَّ الن�سَّ ل ينف�صل، باأية حال، عن قارئه، كما اأنَّ القارئ ل يخرج يف بناء 

دللته عن الن�س. و»تبقى هذه الدللة، على الرغم من فرديتها واآنيتها، 

دللًة يت�صّكل الن�سُّ فيها �صرطًا لوجودها. ولذا تكون، على تنّوعها وتعددها، 

واختالفها وفرادتها، من ممكنات الن�س التي ُيف�صح عنها تركيُبه وطريقة 

، لأنَّ اأداء الفرد 
)410(

بنائه لنف�صه. واإنها لتعدُّ على هذا الأ�صا�س دللًة تداوليًة

لها واإجنازه ل ُيغادر الن�س نظامًا. فالن�س هنا مُيّثل الكفاية اللغوية التي 

.
)411(

يوّلد القارئ بو�صاطتها ن�صو�س الدللة اإىل ما ل نهاية«

املعتزلة  بتاأويل  التمثيل  ميكن  الن�س،  دللة  على  امل�صتند  التاأويل  ومن 

لدللة التكليم يف قوله تعاىل: »ور�صاًل قد ق�ص�صناهم عليك من قبُل ور�صاًل 

.
)412(

هم عليك وكّلم اهلل مو�صى تكليمًا« �صُ مل نق�صُ

مبوجب مقررات العقل املعتزيل فاإن توحيد اهلل ي�صتوجب نفي ال�صفات 

عنه تعاىل ونفي اجلوارح، مما يعني اأن التكليم حمموٌل على املجاز ولي�س 

على احلقيقة كما يوهم ظاهر الن�س، وينفي الزخم�صري اأْن يكون التكليم 

، فيقول: »ومن بدع التفا�صري اأنه من الَكْلم، واأنَّ معناه وجّرح اهلل 
)

الَكْلم
(

من 

.
)413(

مو�صى باأظفار املحن وخمالب الفنت« 

اأن الكالم قد وقع  الل�صانية، كما ميثلها ابن جني، ترى  اأن الذهنية  بيد 

من اهلل، حقيقًة، ل جمازًا. اأما عن اخلطوات ال�صتدللية، وحقيقة الكالم، 

فاإنها على النحو الآتي:

اأواًل: ينفي ابن جني اأن يكون اهلل قد وا�صع النا�س على �صيء، ذلك اأنَّ 

»… القدمي �صبحانه ل يجوز اأن يو�صف باأن يوا�صع اأحدا من عباده على 

�صيٍء؛ اإذ قد ثبت اأنَّ املوا�صعة ل بّد معها من اإمياء واإ�صارة باجلارحة نحو 

الإمياء  في�صحَّ  له،  جارحة  ل  �صبحانه  والقدمي  نحوه،  وامل�صار  اإليه،  املوماأ 

.
)414(

والإ�صارة بها منه؛ تقّد�صت اأ�صماوؤه …«
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ثانيًا: يرى ابن جني اأن حقيقة الكالم الإلهي، تكمن يف اأن ُيحدث اهلل 

قائاًل:  �صيوخه  اأحد  جني  ابن  �صاأل  فقد  الإن�صان،  تكّلم  و�صيلًة  اأو  �صبياًل 

اأن ت�صح املوا�صعُة من اهلل تعاىل؟ واإن مل يكن ذا جارحة،  »… ما ُتنكر 

�صخ�سٍ  على  اإقباًل  غريها،  اأو  خ�صبٍة  الأج�صام،  من  ج�صم  يف  ُيحدث  باأن 

نحو  نف�س حتريك اخل�صبة  وُي�صِمع يف  نحوه،  لها  الأ�صخا�س، وحتريكًا  من 

ذلك ال�صخ�س �صوتًا ي�صعه ا�صمًا له، ويعيد حركة تلك اخل�صبة نحو ذلك 

ال�صخ�س َدَفَعاٍت، مع اأنه – عز ا�صمه – قادٌر على اأْن ُيقنع يف تعريفه ذلك 

باملرة الواحدة، فتقوم اخل�صبُة يف هذا الإمياء، وهذه الإ�صارة، مقاَم جارحِة 

نَّ الإن�صان اأي�صًا قد يجوز اإذا اأراد املوا�صعة 
َ
ابن اآدم بها يف املوا�صعة، وكما اأ

اأن ُي�صري بخ�صبة نحو املراد املتوا�صع عليه، فيقيمها يف ذلك مقام يده، لو 

اأراد الإمياء بها نحوه؟ فلم ٌيجب عن هذا باأكرث من العرتاف بوجوبه، ومل 

الأن  تراه  ما  وعلى  وهو عندي  عنه؛  فاأحكيه  اأ�صاّل  �صيٌء  يخرج من جهته 

لزٌم بامتناع موا�صعة القدمي تعاىل لغو مرجتلًة غري ناقلٍة ل�صانًا اىل ل�صان. 

.
)415(

فاعرف ذلك..«

ثالثًا: بناء على املنطلقني ال�صابقني يقرر ابن جني اأن كالم اهلل ملو�صى –

عليه ال�صالم- حقيقٌي، وهو فعل �صدر عن ال�صجرة، بعد اأن اأحدثه اهلل على 

�صورة حقيقية، يقول ابن جني: »واأما قول اهلل عز وجل: »وكّلم اهلل مو�صى 

تكليما« فلي�س من باب املجاز بل هو حقيقٌة؛ قال اأبو احل�صن: خلق اهلل ملو�صى 

كالمًا يف ال�صجرة، فكّلم به مو�صى، واإذا اأحدثه كان متكّلما به. فاأما اأْن ُيحدثه 

يف �صجرٍة اأو فم اأو غريهما فهو �صيٌء اآخر؛ لكنَّ الكالم واقٌع؛ األ ترى اأنَّ املتكّلم 

منا اإمنا ي�صتحقُّ هذه ال�صفة بكونه متكّلمًا ل غري، ل لأنه اأحدثه يف اآله نطقه، 

.
)416(

واإْن كان ل يكون متكّلمًا حتى يحّرك به اآلِت نطقه«

مفاد ذلك، اأنَّ الرتكيب هو النظام املنجز الوحيد املحافظ على اكتمال 
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اإعادة بناء للن�س، مبعنى  التاأويل هو  اأنَّ  اإلَّ  يف البناء، وعالقاِت الإ�صناد، 

قابلة  بنائية  وحببدات  اإىل  هرميًا،  بناًء  بو�صفه  الن�س،  بتفكيك  يقوم  اأنه 

اإنه  اإذ  اأخرى؛ فاإنَّ لهذا التفكيك دورًا معرفيًا،  للتو�صيف، دلليًا، وبعبارة 

نَّ الن�س، يف هذا امل�صتوى من التداخل 
َ
ي�صتعني باللغة بغيَة بناء الن�س، لأ

اإحياء  على  قادرة  رمزيًا،  نظامًا  بو�صفها  فاللغة،  خاٍو،  �صكٌل  والت�صابك، 

ميتلك  الببذي  الوحيد  الإعالمي  النظام  هي  اللغة   …« اأنَّ  ذلك  الن�س، 

.
)417(

القدرة على تف�صري الأنظمة الدللية…«

اإنَّ اأيَّ تاأويل حقيقي يجب اأّل يتعار�س مع الن�س، فلكي نتيّقن من حقيقة 

تاأويل ما، ومن مدى ان�صجامه، فاإنَّ مواجهته بالن�س كفيلٌة بذلك. اإْذ ملّا كان 

التاأويل اأ�صاًل دلليًا، فاإنَّ على هذا الأ�صل ان يندرج يف الن�س، »لأنَّ ُحكم 

.
)418(

الأ�صل ثابت بالن�س«

والو�صول اإىل معنى الن�س غري ممكٍن اإّل بعد تعيني امل�صتويات الدللية، 

 …« املعنى  كان  فاإذا  ا�صتغالها.  واآليات  الدالة  الوحدات  حتديد  بعد  اأي 

التي  التجربة،  ت�صنني«  »�صبكة  بو�صاطة  وُيبثُّ  وُيبنّي  ُيفهم  الذي  ذلك  هو 

يعني  مما  وكيفيته.  املعنى  تكوين  طبيعة  هي  الدللة  فاإنَّ   ،
)419(

اللغة« هي 

اأنَّ ما ت�صّنه اجلماعة وتتوا�صع عليه لي�س مكتماًل ومنجزًا، لأنَّ »… عملية 

التي  التجربة  وهي مظاهر  البقايا«.  بع�س  بال�صرورة  ترتك  الت�صنني هذه 

تنفلت من ثقب �صبكة اللغة. و»الدللة« هي الإحالة على هذه البقايا. اإنها 

تولُد من املجهود املبذول ل�صتعادة هذه البقايا اأو من »عمل التعبري« الذي اإذ 

»مل يعمل على تقليل هذه البقايا اإىل احلد الأدنى«، فاإنه على الأقل ُيعاجلها 

الدوال  عنا�صر  على  ين�صبُّ  ال�صتغال  وهذا  الأ�صلوب  ُيكّون  حمدد  بق�صد 

.
)420(

غري املالئمة بالن�صبة للوظيفة التوا�صلية

اإىل دللة  تنتمي  واإرادته وحكمته عنا�صر  املتكلم  ا�صتح�صار مقا�صد  اإنَّ 
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الن�س، اإذ ي�صتحيل الو�صول اإىل الدللة احلقيقية اإذا ا�صُتبعد ق�صُد املتكلم. 

اأنَّ  يعني  مما  مت�صّعبة.  عالقات  اإىل  الرتكيب  على  القت�صار  �صيوؤدي  اإذ 

الق�صد هو املوؤ�ّصر احلقيقي* وال�صحيح الذي ينبغي مراقبُته اآناء الت�صكل 

الدليل. واأنَّ اأية ت�صّعباٍت وانحرافات ل بدَّ اأن تدّعم الق�صد باعتباره اأ�صاًل 

.
)421(

ثابتًا

اندفاع  اأمام  الوقوف  يتمّثل يف  التاأويل،  يواجه  الذي  الكبري،  الرهان  اإنَّ 

الن�س واإحالته وقوانينه التدليلية، «فالن�س ن�صيج من الإحالت املرجعية 

بكّل  اأْن مت�صي  التاأويلية  ال�صريورة  وباإمكان  بعينه،  تنتهي عند حد  التي ل 

ممكناتها  ذلك،  مع  ت�صتنفد،  اأن  دون  املمكنة  احلببدود  اأق�صى  اإىل  اإحالٍة 

 .
)422(

التدليلية«

عدل  يف  واملنح�صر  املعتزلة  تبناه  الببذي  واملعريف  العقائدي  الأ�صل  اإنَّ 

للدفاع عن بنية الق�صد،  ل مرتكزًا رئي�صًا  اهلل وتنزيهه عن ال�صفات، �صكَّ

باعتبارها املطلق الدليل.

- التاأويل باعتبار دللة اخلطاب  2
بنيوية،  عنا�صر  من  حتته  يدخل  وما  الكالم  حيز  اإىل  اخلطاب  ينت�صب 

والالكالمية،  الكالمية  املنطوقات  اإِنَّ  وزمانية،  مكانية  وظروف  و�صياقات 

مركُز اخلطاب وجوهره الفعلي. ويقع يف بنية اخلطاب املتخاطبون، اإْن كانوا 

جماعة، اأو املتخاطبان، اإْن كانا اثنني، وهذا اأقل عدد يح�صل به اخلطاب. 

.
)423(

اإنَّ دللة اخلطاب يجب األَّ ت�صتبعد اأّيًا من هذه الأركان

وهو  األ  املكتوب،  دللة اخلطاب  معرفة  يكمن يف  املعريف  املبباأزق  اأنَّ  بيد 

 ،
)424(

الن�س، على اعتبار اأنَّ »… الن�سَّ خطاٌب مت تثبيته بوا�صطة الكتابة«

فعلى حملل اخلطاب اأْن يبحث يف الن�س عن مكامنه اخلطابية، واأْن ي�صتعيد 
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من الكتابة ُعرى الكالم.

بو�صفه  الكالم،  لأنَّ  متكّلميه،  مقا�صد  ببباإدراك  اخلطاب  در�ببُس  ويتعنّي 

يعني  »اللغة«  على  الرتكيُز  كان  »واإذا  فاعليه،  اإرادة  عن  ُيعرّب   ،
)425(

فعاًل 

الرتكيز على الكالم اأو الكتابة التي ُينظر اإليها مو�صوعيًا بو�صفها �صل�صلة 

من الأن�صاق التي ل تنطوي على ذواٍت، فاإنَّ الرتكيز على »اخلطاب« يعني 

الرتكيز على اللغة من حيث هي »نطٌق« اأو تلّفظ، مما يعني اإدخال الذوات 

.
)426(

الناطقة يف العتبار«

لأنَّ   …« عاقلني،  مبتخاطبني  املتعّلق  هو  املعتزلة،  عند  واخلببطبباب، 

منهما  واحببٍد  كّل  من  ي�صّح  نف�صني  بني  اإلَّ  ُت�صتعمل  ول  مفاعلٌة،  املخاطبة 

اأن يخاطب ابتداًء، وُيجيب �صاحَبه عن خطابه، واإْن كان* يف التعارف قد 

ا�صتعمل فيمن يخاطب غريه، وهو على �صفٍة ي�صح اأْن ُيفهَم وُيجيَب، واإْن مل 

.
)427(

ُيجب ومل يخاطب«

املعنى احلا�صل  املتقّدم، على  الن�س  القا�صي عبد اجلبار، يف  اتكاأ  لقد 

يف البنية ال�صرفية للم�صدر، »املخاطبة«، الذي يدل على ال�صرتاك، فبنية 

»املفاعلة« تدل على ا�صرتاك طرفني اثنني يف اإحداث الفعل. اإِنَّ »املفعول به« 

الذي يقع عليه فعل املخاطبة هو فاعل يف املعنى، اإذ اإنه مندرج يف اإحداث 

فعل املخاطبة حتى واإن ظلَّ �صامتًا.

�صامع  اإىل  خطابه  توجيه  يف  املخاِطب  ببباإرادة  اخلطاب  حتقيق  ويقرتن 

اخلطاب.  تاأ�صي�س  يف  املو�صوعي  ال�صرط  هي  الإرادة  اإنَّ  خماطب«.  »اأو 

يقول القا�صي عبد اجلبار، »وكذلك اخلطاب ل يكون خطابًا اإّل باأْن يريد 

.
)428(

املخاِطُب اإحداثه خطابًا ملن هو خطاٌب له«

اإنَّ معرفة دللة اخلطاب مرتهنة مبعرفة الق�صد وحكمة املتكلم املبثوثة 

حتى  اخلطاب،  عليه  ينبني  اأ�صاًل  الق�صد  املعتزلة  عدَّ  لقد  اخلطاب.  يف 
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اأنهم ا�صرتطوا، لال�صتدلل باخلطاب، العلم بالق�صد وما يفيده يف العرف 

الل�صاين. فاخلطاب يجب اأْن يكون من�صجمًا مع القوانني الل�صانية للجماعة، 

الب�صري،  يقول  الببدليل.  للفعل  �صابطٍة  قرائن  جملة  على  يتوافر  واأْن 

الأ�صل  حكم  يعلم  اإمنببا  امل�صتدل  اأنَّ  علمنا  »وقببد  الت�صور،:  هذا  مو�صحًا 

ا�صتدلًل بخطاب اهلل، وبخطاب نبّيه واأفعاله، وما ُعلم من ق�صده، وخطاِب 

اإذا  به يجب،  املتكّلم  اأنَّ  ُعلم  اإذا  باخلطاب  ُي�صتدل  اأْن  ي�صّح  واإمنا  الأّمة. 

َع لإفادة �صيٍء، فقد َعِلم اأن ذلك ال�صيء على ما يدل  تكّلم بكالم وقد ُو�صِ

.
)429(

عليه اخلطاب مع القرينة«

والعلم بق�صد املتكلم، هو فهم لإرادة املتكلم ونّياته، مبعنى اآخر؛ فاإنَّ على 

التاأويل الدليل اأن مي�صَي يف �صرب كينونة املتكلم وك�صف منظومته املعرفية، 

يقول الب�صري، ب�صدد هذا الت�صّور: »ويجب اأْن نعرف حكمة املتكّلم لي�صّح 

اأْن نعلم ما يجوز اأن يقول ويريده، وما ل يجوز اأن يريده ويقوله. ول ي�صح 

املعرفُة بحكمة اهلل اإّل مع املعرفة بذاته و�صفاته. ول ي�صح املعرفُة بحكمة 

.
)430(

النبي اإل مع املعرفة بكونه نبيًا«

اخلطاب  دللت  اأنَّ  وهي  هامة  م�صاألة  اإىل  عبدالرحمن  طه  د.  وي�صري 

العالقات  ت�صكيل دللت اخلطاب  اإذ يدخل يف  تختلف عن دللت املعجم 

التي تكتنف اخلطاب، »فيكون، بذلك، اإن�صاُء الكالم من لدن املتكّلم وفهمه 

وانفراد  الأخببرى،  عن  لإحداهما  انف�صال  ل  عمليتني  املخاطب  لدن  من 

املتكلم بال�ّصبق الزمني ما كان ليلزم عنه انفراٌد بتكوين الكالم، بل ما اأن 

ي�صرع املتكلم يف النطق حتى يقا�صمه املخاطب دللته؛ لأنَّ هذه الدللت 

اخلطابية ل تنبزل على األفاظها نزول املعنى على املفردات يف املعجم، واإمّنا 

تن�صاأ وتتكاثر وتتقّلب وتتعّرف من خالل العالقة التخاطبية، مّتجهة �صيئًا 

ف�صيئًا اإىل حت�صيل التفاق عليها بني املتكّلم ونظريه املخاطب، بعد اْن تكون 
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عقدهما  واختالف  مقاميهما  مقت�صيات  اختالف  جماوزة  يف  تدّرجت  قد 

.
)431(

للدللت«

ويرى اأبو احل�صني الب�صري اأنَّ اخلطاب يت�صّمن قرائن تتيح العدول عن 

والتذبذب  الرتدد  حالة  من  املنقذ  هي  املتكلم  حال  معرفة  اأنَّ  بيد  دللته، 

الدلليني، وبعبارة اأخرى، فاإنَّ اخلطاب اإذا انطوى على غمو�س دليل يف 

بنائه، فاإنَّ معرفة حال املتكلم به هي املرّجح الوحيد لدللته، يقول الب�صري: 

نَّ كلَّ خطاب، فاإنه لبدَّ يف ال�صتدلل به من اعتبار حال املتكّلم به. 
َ
»واعلم اأ

األ ترى اأّنا نعترب حكمته؟ واإمنا اأردنا الأحوال التي لها نعدل باخلطاب من 

.
)432(

معنى اإىل معنى، مع كونه مرتددًا بينهما«

اأْن  اإذ ينبغي عليه  املُخاطب«، ركن يف ح�صول اخلطاب،  »اأو  ال�صامع  اإنَّ 

يفهم اخلطاب وُيبني اأن�صاقه، اإذ اإنَّ »… البيان هو معرفة خوا�س تراكيب 

الكالم  مقامات  توفية  اإىل  بها  ليُتو�صل  املعاين  �صياغات  ومعرفة  الكالم 

.
)433(

حّقها بح�صب ما يفي به قوَة ذكائك.. «

قوله  يف  »اأمببر«  املحذوف  الثاين  للمفعول  الزخم�صري  تاأويل  ذلك  ومن 

تعاىل: »واإذا اأردنا اأْن نهلك قريًة اأمرنا ُمرتفيها فف�صقوا فيها فحقَّ عليها 

.
)434(

القوُل فدّمرناها تدمريا«

اأو  »الف�صق«  تقديره  املحذوف  الثاين  املفعول  اأن  الزخم�صري  يببرى  اإذ 

هو  به  واملاأمور  املاأمورون،  هم  القرية  ومرتفو  الآمر،  هو  فاهلل  »بالف�صق«. 

قرره  الببذي  العقائدي  الأ�صل  مع  ين�صجم  ل  التاأويل  هذا  اأن  بيد  الف�صق. 

املعتزلة، والذي هو معطًى عقلي يجب اأْن ُتوؤّول يف �صوئه الآيات املخالفة له، 

وهذا الأ�صل هو العدل، الذي ين�سُّ على اأنَّ اهلل ل يفعل القبيح ول ياأمر به.

ي�صّوغ ذلك  فاإن الزخم�صري  العقائدي  الأ�صل  التاأويل مع  وحتى ين�صجم 

نَّ 
َ
لأ جماز،  والأمببر  ففعلوا،  بالف�صق  اأمرناهم  اأي:  »… »فف�صقوا«  بقوله: 
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حقيقة اأمرهم بالف�صق اأن يقول لهم: اف�صقوا، وهذا ل يكون فبقي اأن يكون 

اإىل  ذريعًة  فجعلوها  �صّبًا،  النعمة  عليهم  �صبَّ  اأنببه  املجاز  ووجببه  جمببازًا، 

النعمة  اإيالء  لت�صبب  بذلك،  ماأمورون  فكاأنهم  ال�صهوات،  واتباع  املعا�صي 

فيه؛ واإمنا خولهم اإياها لي�صكروا ويعملوا فيها اخلري ويتمكنوا من الإح�صان 

والرب، كما خلقهم اأ�صحاء اأقوياء، واأقدرهم على اخلري وال�صر، وطلب منهم 

القوُل  الف�صوق، فلما ف�صقوا حّق عليهم  فاآثروا  اإيثار الطاعة على املع�صية 

.
)435(

وهو كلمة العذاب فدّمرهم«

اإنَّ تاأويل الزخم�صري للماأمور به ي�صتند على فهمه قوانني الرتكيب ودللت 

الأمر وعالقاته الإ�صنادية، اإذ مل كانت الفاُء يف قوله تعاىل: »فف�صقوا« واقعًة 

يف جواب الطلب، والفعل »ف�صقوا« جواَب طلب فاإنَّ الطلب يجب اأن يكون من 

جن�س اجلواب.

اأمرهم  اهلل  اأن  مببفبباده؛  الببذي  الفببرتا�ببس  مببفببّنببدًا  الزخم�صري،  يقول 

فف�صقوا؟  بالطاعة  اأمرناهم  معناه:  اأنَّ  زعمت  هال  قلت:  »فبباإن  بالطاعة: 

قلت: لأنَّ حذف ما ل دليل عليه غري جائز، فكيف يحذف ما الدليل قائٌم 

على نقي�صه؛ وذلك اأنَّ املاأمور به اإمنا ُحذف لأنَّ ف�صقوا يدل عليه، وهو كالٌم 

املاأمور به  اأنَّ  اإل  ُيفهم منه  واأمرته فقراأ ل  اأمرته فقام،  ُيقال:  م�صتفي�س، 

قيام اأو قراءٌة، ولو ذهبت تقّدر غريه فقد رمت من خماِطبك علم الغيب، 

اأمري؛ لأنَّ ذلك  يتمثل  اأو فلم  اأمرته فع�صاين،  يلزم على هذا قولهم:  ول 

مناٍف لالأمر مناق�ٌس له، ول يكون ما يناق�س الأمر ماأمورًا به، فكان حُماًل 

به يف هذا  املاأمور  به، فكان  املاأمور  داًل على  ُيجعل  اأ�صاًل حتى  د  ُيق�صَ اأن 

الكالم غري مدلول عليه ول منوي؛ لأنَّ من يتكّلم بهذا الكالم فاإنه ل ينوي 

لأمره ماأمورًا به، وكاأنه يقول: كان مني اأمٌر فلم تكن منه طاعٌة، كما اأنَّ من 

.
)436(

يقول: فالٌن ُيعطي ومينع، وياأمر وينهى، غري قا�صد اإىل مفعول«
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به  املاأمور  اأو  املحذوف  للطلب  تقديره  عن  مدافعًا  الزخم�صري  ومي�صي 

وهو الف�صق فيقول جميبًا على �صوؤال مفرت�س مفاده: »هال كان ثبوت العلم 

باأنَّ اهلل ل ياأمر بالفح�صاء، واإمنا ياأمر بالق�صد واخلري؛ دلياًل على اأن املراد 

.
)437(

اأمرنا باخلري فف�صقوا؟«

�صيئًا  اأظهرت  فكاأنك  يدافعه،  »فف�صقوا«:  قوله  لأن  »… ل ي�صح ذلك، 

واأنت تّدعي اإ�صمار خالفه فكان �صرف الأمر اإىل املجاز هو الوجه ونظري 

اأنَّ مفعوله ا�صتفا�س يف احلذف لدللة ما بعده، تقول: لو  »اأمر«: �صاء، يف 

ُتريد: لو �صاء الإح�صان ولو �صاء  اإليك،  اإليك، ولو �صاء لأ�صاء  �صاء لأح�صن 

– وقلت: قد دّلت حال من  الإ�صاءة، فلو ذهبت ُت�صمر خالف ما اأظهرت 

فاترك  الإ�صاءة،  اأهل  من  اأو  الإح�صان  اأهل  من  اأنه  امل�صيئة  اإليه  �صندت 
ُ
اأ

الظاهر املنطوق به واأ�صمر ما دلت عليه حاُل �صاحب امل�صيئة– مل تكن على 

.
)438(

�صداد…«

اإنَّ البيان هو الدللت التي تقوم عليها عملية الفهم والتاأويل، فهناك من 

الدللت ما هو خارج الن�س، وهناك دللت يف�صح عنها الن�س، وهناك 

وي�صتكنهها من خالل عملية  يكت�صفها  القارئ«،  »اأو  بال�صامع  تتعّلق  دللت 

التوا�صل مع الن�س وا�صتح�صار اخلطاب.

على  تعمل  تاأويلية  ا�صرتاتيجية  للدللت،  �صابرًا  بو�صفه جهازًا  والبيان، 

تعيني اخلطاب واإظهار مركزه، »وهو كالٌم اأو فعٌل دالٌّ على املراد بخطاب ل 

.
)439(

ي�صتقلُّ بنف�صه يف الدللة على املراد«

اإنَّ املوؤول، عندما ي�صعى اإىل معرفة حكمة املتكلم واإرادتببه، فاإنه يتحقق 

من من�صوب الإرادة الذي يت�صّمنه الكالم، مبعنى اآخر، فاإنَّ املوؤول يحاول 

ثمَّ  ومن  الق�صد،  خالل  من  بّثها  اإىل  الكينونة  ت�صعى  التي  القيم  اإدراك 

اإنَّ  واملخاَطبني.  امل�صتمعني  اإرادات  الواقع على  الناجم عنها،  الأثر  اإدراك 
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القارئ«  »اأو  امل�صتمع  واإخ�صاع  ل�صانية،  فر�َس ق�صد ما معناه ب�صط �صيادة 

اآخر، فاإنَّ اخلطاب فر�س �صلطة رمزية على  ل�صرتاطات اخلطاب مبعنى 

الآخر، ويعني بعد ذلك، فر�ُس هيمنة لغوية، واإجراُء انقالب على ال�صلطة 

الرمزية الرا�صخة. فكلُّ خطاب ي�صعى اإىل تعزيز نظام رمزي معني، ومن ثمَّ 

.
)440(

فهو �صعٌي اإىل تاأ�صي�س الكينونة بو�صفها هوية 

يف  بالنظر  م�صروطٌة  اخلطاب  ي�صتبطنها  التي  والقيم  الدللة  ومعرفة 

اخلطاب وقرائنه، »فاإْن جتّرد عن قرينة، ُحمل اخلطاُب على ظاهره. واإْن مل 

يتجّرد عنها فاإما اأْن تدّل القرينة على اأنَّ املراد لي�س هو ظاهره،اأو تدل على 

اأّن املراد هو ظاهره، اأو تدّل على اأنَّ املراد ظاهر اخلطاب وغريظاهره فاإّن 

.
)441(

نَّ املراد لي�س هو ظاهره، خرج ظاهره من اأْن يكون مرادًا«
َ
دّلت على اأ

يف  وعليها  وق�صده،  اخلطاب  مببراد  تعيني  على  الببقببادرة  هي  والببدللببة 

داًل يف  يكون  لأنَّ اخلطاب قد  تتبّناه،  الذي  الوجه  ت�صّوغ  اأْن  كّلها  الأحببوال 

حًا: »فاأّما اإِْن  حقلني معرفيني متباينني دللًة خمتلفًة، يقول الب�صري، مو�صّ

دّلت الدللُة على اأن ظاهر اخلطاب مراٌد، وغرُي ظاهره اأي�صًا مراد، فاإْن 

عّينت ذلك الغري، وجب حمله عليهما. فيكون اخلطاب م�صتعماًل فيهما من 

جهة اللغة، على قول من اأجاز ذلك يف اللغة ومن منع ذلك يف اللغة، يقول: 

.
)442(

اإِنَّ ال�صريعة قد و�صعت تلك الكلمة لهما«

التعدد  م�صاألة  على  غلبًة  للموؤول  ت�صمن  اخلطاب  ب�صياق  وال�صتعانة 

عملية  ينّظم  معريف  �صياق  يف  النببدراج  اخلطاب  �صرط  اإّن  اإْذ  والغمو�س؛ 

ُيحدد  �صياٍق  �صمن  دائمًا  تو�صع  اخلطاب  يف  الكلمة  لأن   …« التوا�صل، 

اأّن  يعني  »وهببذا  اخلطاب،  عن  م�صتقاًل  يوجد  ل  فالكالم   .
)443(

معناها«

عالقات الكلمة �صمن اخلطاب مع الكلمات الأخرى يف ال�صل�صلة الكالمية 

. وبعبارة 
)444(

هي التي حُتدد معنى الكلمة، ول معنى للكلمة خارج اخلطاب«
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اأخرى، فاإنه »… ل معنى لرمز منف�صل؛ اأو بالأحرى اأن الرمز املنف�صل 

يفي�س معنى؛ وقانونه هو التعدد الدليل، مثاًل: »النار تدفُئ، وُتنرُي، وتطّهر، 

.
)445(

وحُترق، وجتدد احلياة…«

اإنَّ تعيني الدللة الفعلية للخطاب يكون بالحتكام اإىل جميع العنا�صر التي 

تتيح حتديد الدللة. كما اأنَّ »الكلمات املتعددة املعاين تكون اأكرث الكلمات 

 مالئٍم من لئحة املفاهيم 
ٍ
رواجًا، واأ�صهلها لالإنتاج والفهم. اختيار مفهوم

ويت�صبب  خا�صًا،  معرفيًا  جمهودًا  يتطّلب  امل�صرتك  اللفظ  عنها  ُيعربِّ  التي 

املبا�صر،  اللغوي  ال�صياق  اللتبا�س عن طريق  رفع  ويقع  اأخطاء.  اأحيانًا يف 

اأو ال�صياق اخلطابي، اأو الو�صع الذي يحدث فيه التوا�صل، اأي كل م�صادر 

.
)446(

املعلومات املتوفرة لرفع اللب�س«

اجلملة  م�صتويي  يف  الل�صانية،  امل�صتويات  بتحليل  اخلطاب،  تاأويل  ويقوم 

واخلطاب، وا�صتح�صار النظري امل�صمر. يقول ابن جني يف حتليله لقول اأبي 

نوا�س يف مدح الف�صل بن الربيع:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر َب
َ
اأ القــــــــــــــــــــــــــى  اإذا  �ـــــــــــــصـــــــــــــعـــــــــــــٌب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــْر َوَق الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــ�ُم  هـــــــــــــفـــــــــــــ�  واإْن 

وهي  الهفوة،  ومنه:   ، زلَّ و»هفا«:  وقهرهم.  اأعدائه،  على  زاد  اأي  بببّر« 
َ
»اأ

«؛  لل. و»قّر«: ثبت، وارتبط جاأ�صه. ومثله قوله تعاىل: »وقرن يف بيوتكنَّ الزَّ

»توّقري  العرب  اأمثال  من  ومثله   . بيوتكنَّ تربحن  ل  اأي  الوقار.  من  لأنببه 

من  تفّعلي،  وتوّقري:  واخلببروج.  الدخول  الكثرية  املراأة  والّزلزُة:  ياَزلزُة«، 

.
)447(

الوقار. ومنه قول »العّجاج«: ثبٌت. اإذا ما �صيح بالقوم، وقر

الناجم عنها،  الأثر  تعيني دللة اخلطاب، معرفة  املعتزلة، يف  وي�صرتط 

من  الدللة  على  يرتتب  ما  املببوؤول  يعرف  اأْن  اأّي  للمعنى،  مفتاحا  بو�صفها 

اأحكام، وفوائد. يقول الب�صري: »اعلم اأنَّ قول اهلل تعاىل اإذا تناول اأ�صياء 
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كقوله تعاىل: »… اقتلوا امل�صركني…« وطرق �صمَع املكّلف، فاإنه ل يجوز 

اأن يحمله على عمومه، ول يحكم بثبوت التعّبد بفائدته اإل بعد اأْن ينظر فيما 

فاإذا فح�س  ين�صخه ويخ�صه.  الأدلة ما  فاإنه يجوز يف  ين�صخه.  اأو  ه  يخ�صّ

مل  واإْن  الدليل.  يقت�صيه  مبا  ق�صى  ه،  يخ�صّ اأو  ين�صخه  ما  ذلك  يف  ووجد 

ُي�صب ذلك، مل يخل اخلطاب اإما اأن يتناول ذلك املكّلف اأو ل يتناوله. فاإْن 

.
)448(

تناوله، ق�صى ب�صمول اخلطاب له، وق�صى بلزوم تلك الأفعال له«

اأْن  للمعنى  اإذ ل ميكن  اأنَّ املعنى مت�صّعب وممتد،  تاأكيده، هو  وما ميكن 

يكون �صافيًا، ومتى لذ املوؤول بالدللة انك�صف له املعنى، وتبّدت له الفائدة.

بيد اأنَّ تعيني معنًى بو�صاطة دللت ما ل يعني اإلغاء املعنى الآخر؛ فهو باٍق 

ل يزول. اإنه »… يطفو حول الكلمات كاإمكانياٍت غري معطلة كل التعطيل، 

تفاعالت  خببالل  واحبببدًا-  ُبببعببدًا  مُيببرر  حيث  امل�صفاة  دور  ال�صياق  ويلعب 

للمفردات  الأخبببرى  املتناظرة  الأبببعبباد  كل  بني  من  والتعزيز-  التجان�س 

املعجمية... وبهذا ميكننا اأن ن�صوغ ُجماًل اأحادية املعنى من مفردات متعدد 

.
)449(

املعنى وذلك راجٌع اإىل فعل الفرز اأو الغربلة الذي يقوم ال�صياق به«

وملّا كان جالء املراد والق�صد، هدفًا يرومه املتكّلم حتى يت�صّنى له اإفهاُم 

امل�صتمع، فاإنَّ غمو�س املراد يوؤدي اإىل الإبهام والتعمية، ويف هذه احلالة لبد 

من اإجراء التاأويل حتى يتبّدى الق�صد ويبان، فالو�صوح هو الأ�صل واحَل�َصن، 

والغمو�س هو الفرع والقبيح؛ »… لأنَّ املتعامِلَ ممن يق�صد بخطابه اإفهاَم 

�س مراده  لبَّ ومتى  اأراد ذلك،  اإذا  يجلِّي مراده  اأّل  منه  َيْقُبَح  اأْن  املخاطب، 

.
)450(

واأوقع خطابه حمتمل كان ذلك ناق�صًا ملا ق�صده …«

، فاإنَّ الغمو�س الذي ُيبديه اخلطاب �صيتبدد اإْن اتكا املوؤول على  ومن ثمَّ

جملة اأ�ص�س ل�صانية، يقول الب�صري: »وهذه اجلملُة تقت�صي اأْن يعلَم امل�صتدلُّ 

ما و�صع له اخلطاُب يف اللغة، ويف العرف، ويف ال�صرع، ليحمله عليه. ويعرَف 
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جماَزه، فيعدل بالقرائن؛ وهي �صربان: عقليٌة و�صرعيٌة. وال�صرعيُة هي بيان 

ن�صخ، اأو بيان تخ�صي�س، اأو غريهما من وجوه املجاز. واما القرائن العقلية 

املتكلم  واأما حال  الكالم.  دّلت على خالف ظاهر  اإذا  العقلية  الأدلة  فهي 

.
)451(

فهي حكمته«

اإنَّ فهَم دللة اخلطاب، مبوجب دليل العقل، والعلَم بها لبد اأن يتاأ�ص�صا 

على قانون موا�صعٍة ي�صبق اخلطاب نف�صه، مما يعني اأنَّ اخلطاب، بو�صفه 

نظامًا دلليًا، قائٌم على عالقاٍت متاأ�ص�صٍة قبل حدوثه.



املبحث الث�لث

م�ستويات التاأويل الدليل
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- التاويل باعتبار الدللت العقلية  1
اإذ يجب على  التاويلية؛  املمار�صة  الأبرز يف  الدور  العقلية  الدللة  توؤدي   

املبادئ  من  ون�صقًا  نظامًا  بو�صفه  العقل  مقررات  مع  ين�صجم  اأْن  التاأويل 

هذا  لي�س  اإليها.  تببوؤوب  اأن  اللغوية  العالمات  على  يجب  التي  وامل�صّلمات 

ا الدللة العقلية، هي التي ت�صّوغ حالة الختالف اأو الغمو�س اأو  فح�صب، واإمنَّ

النحراف عن الأ�صل املعريف، األ وهو العقل.

الدللة  مع  اللغوية  الواقعة  انطباق  �صرورة  يرى  الذي  الطرح،  هذا  اإِنَّ 

التاأويل  اللغة عن العقل، ومن ثم فاإّن جهد  العقلية، طرٌح يوؤمن بانف�صال 

العقل  لأنَّ  العقل،  مع  الت�صالح  اأي  الت�صال،  حالة  اإرجبباع  على  �صين�صبُّ 

العقل هو  اأّن  التوا�صل مع الختالف. ومبا  َمْن�صد  بلوغ  �صيكون قا�صرًا عن 

املعرفة  اأّن  يعني،  ومت�ّصق، مما  موؤتلف  قانونه  يعي الختالف؛ فالأن  الذي 

اأدواٍت  والأدلببة  الفر�صيات  من  جتعل  لأنها  الأ�صل؛  نحو  متقدمة  العقلية 

.
)452(

ل�صتكناه احلقيقة التي نراها بعني العقل

واإذا كان العقل متقّدمًا على باقي الأنظمة املعرفية، وجودًا ويقينًا، فاإنَّ 

الثابتة  مببادئه  مزّود  اأّنه  »… طاملا  ومتفوقة،  غريها  على  راجحة  اأدلته 

اجلوهرية التي تر�صده يف اكت�صاب املعارف. ومن هذه املبادئ: مبداأ عدم 

التناق�س. وهو مبداأ م�صتٌق من مبداأ الذاتية ومفاده اأنَّ ال�صيء ل ميكنه اأْن 

.
)453(

يكون واأْن ل يكون يف وقت واحد وعلى وجه واحد …«

والقول بالدللة يعني التحقق من الأنظمة التي يت�صلل من خاللها املعنى، 

والدللة »…، اأي�صًا، هي مركز درا�صة العقل الإن�صاين »الفكر، الإدراك، 

منّظم  ب�صكل  مرتبطٌة  العقلية  الوجوه  هذه  كلَّ  اإِنَّ   »… ال�صورة  املفهوم، 

ومعّقد بالطريقة التي من خاللها ن�صّنف ون�صّمن يف الوقت نف�صه جتربتنا 

.
)454(

للعامل يف اللغة التي ن�صتخدمها« 
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اإِنَّ التاأويل، باعتبار الدللة العقلية، هو حكُم الأ�صل الذي يقطع ويق�صي 

للحوا�س،  ظاهٌر  ُحكٌم  ُحكمان:  »ولالأمور  اجلاحظ:  يقول  �صواه،  ما  على 

.
)455(

وُحكٌم باطٌن للعقول.  والعقل هو احلجة«

ومن التاأويل القائم على دللة العقل، تاأويُل اجلاحظ لقوله تعاىل: »ولو اأّن 

ه ِمْن َبْعِده �صبعة اأبحر ما نفدت  ما يف الأر�س من �صجرة اأقالٌم والبحُر ميدُّ

.
)456(

كلمات اهلل«

لي�س  املو�صع،  هذا  يف  »والكلمات  العقلية:  القرينة  على  معتمدًا  فيقول، 

عَم والأعاجيب،  يريُد بها القول والكالم املوؤّلف من احلروف، واأمنا ُيريد النِّ

وال�صفات وما اأ�صبه ذلك، فاإنَّ كالًّ من هذه الفنون لو وقف عليه رجٌل رقيٌق 

الل�صان �صايف الذهن، �صحيُح الفكر تامُّ الأداة، ملا برح اأن حت�صره املعاين 

 .
)457(

وتغمره احلكم«

ُتقرر دللة العقل ا�صتحالة اإح�صاء الّنعم لكرثتها ووفرتها. وبعبارة اأخرى 

فاإن الالتناهي الذي يحكم نظام النعم والف�صائل، دالٌّ على عظمة اخلالق 

وقدرته الوا�صعة. مما يعني اأنَّ دللة العقل ذات طبيعٍة ا�صتكناهية، فهي اإذ 

تبحث يف الن�س، فاأنها تعمل على ا�صتخراج الرا�صخ والثابت، وبذلك، فاإنَّ 

اأن  واإما  تعلل،  اأْن  ينبغي  التي  للَمواطن  معلّلة  تكون  اأن  اإما  العقلية  الدللة 

.
)458(

تكون موؤيدة للمواطن التي تفوق التعليل والت�صويغ 

من  اأدواتببه  ي�صتق  القيا�س  اإنَّ  بل  القيا�س،  على  العقلية  الدللة  وتتاأ�ص�س 

 .
)459(

دللت العقل، لأن القيا�س قانوٌن عقلي يقود اإىل ا�صتدللت �صحيحة

دللت  اأن  حني  يف  املت�صابهة،  املببواد  بني  التفريق  العقلية  الدللة  وتتيح 

اهلل  خملوقات  اأنَّ  اجلاحظ  راأى  لقد  وت�صلله،  الإن�صان  تخدع  قد  احلوا�س 

كّلها تدلُّ على عظمته وقدرته، فالغزال يدلُّ على قدرة اهلل بالدرجة نف�صها 

نظر  يف  خمتلفة  املخلوقات  هذه  اأنَّ  اإلَّ  اخلنزير،  اأو  الذئب  بها  يدلُّ  التي 
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دهم بقدرة مييزون من خاللها النتفاع بهذه املخلوقات،  نَّ اهلل زوَّ
َّ
النا�س، لأ

طبائع  يف  وميّزها  النا�س،  عيون  يف  تعاىل  اهلل  فّرقها  اأمببوٌر   …« ولأنها 

العباد، فجعَل بع�صها بهم اأقرَب �صبهًا، وجعل بع�صها اإن�صيًا، وجعل بع�صها 

ّرة واخلرزُة والتمرة واجلمرة...  فال  وح�صيًا...  وبع�صها قاتاًل. وكذلك الدُّ

.
)460(

تذهب اإىل ما تريك العنُي واذهب اإىل ما يريك العقل«.

اجلوهرية،  باحلقائق  علم  حتقيق  على  قدرته  يف  العقل  اأهمية  وتتمثل 

وحتديد هياأة هذه احلقائق ومعانيها، »وهكذا ت�صبح وظيفُة العقل الو�صول 

. فقد يوهم الن�س مبعنًى ظاهرهو 
)461(

اإىل املعاين الكلية حتى يتكّون العلم«

املعنى املجازي، اأما الدللة احلقيقية، فتلك التي ي�صري اإليها العقل.  ومن 

ذلك تاأويل ال�صريف الر�صي لقوله تعاىل: »لو اأنزلنا هذا القراآن على جبل 

.
)462(

لراأيته خا�صعًا مت�صدعًا من خ�صية اهلل«

يقول: »… وهذا القول على �صبيل املجاز. واملعنى اأنَّ اجلبَل لو كان مما 

�صاأنه،  ِعَظم  من  ولت�صّدع  �صماعه،  يف  خل�صع  البيان،  ويعرف  القراآن  يعي 

على غلظ اأجرامه، وخ�صونة اأكنافه، فالإن�صان اأحقُّ بذلك منه، اإذ كان واعيًا 

.
)463(

لقوارعه، وعاملًا ب�صوادعه«

وتتاأّتى مزّية العقل من قدرته على الك�صف والإبانة، فاإذا كانت الدللت 

ُيعرّب  كما  الإبانة،  حّد  لأنَّ  بينها،  الف�صل  على  قببادٌر  العقل  فبباإنَّ  مت�صابكًة 

الّرماين املعتزيل: »… اإظهار املعنى للنف�س مبا مييزه عن غريه لأنَّ معنى 

بانت  فقد  ال�صفة  معنى  يف  النقي�صان  ظهر  فبباإذا  منه.  ف�صله  منه  اأبانه 

احلقيقة  اإظهار  اإىل  ت�صعى  ل  العقل  دللببة  اأنَّ  ذلببك،  معنى   .
)464(

وُفهمت«

الوقوف  خالل  من  وتب�صرًا  فهمًا  واإدراجها  ت�صويغها  تروم  واإمّنا  فح�صب، 

على نقائ�صها من الوجوه املحتملة التي تناف�صها يف التجّلي.

امراأًة  »اإين وجدت  الهدهد:  ل�صان  تعاىل، على  ابن جني قوله  ل  تاأوَّ لقد 
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دللة  اأنَّ  فببراأى   ،
)465(

عظيم« عر�ٌس  ولها  �صيٍء  كببلِّ  من  وتببيببت 
ُ
واأ متلُكهم 

ابن  ُيعرّب  كما  �صباأ،  فملكُة  وامللك،  ال�صلطة  توكيد  تفيد  جمازية  المتالك 

جني، »… مل توؤت حليًة ول ذكرًا«، ووجه هذا عندي اأن يكون مما ُحذفت 

وتيت من كلِّ �صيٍء توؤتاه املراأُة امللكُة؛ األ ترى اأنها 
ُ
�صفته، حتى كاأنه قال: واأ

تيت حلية وذكرًا مل تكن امراأًة اأ�صاًل، وملا قيل فيها: اأوتيت، ولقيل اأوتي 
ُ
لو اأ

ومثله قوله تعاىل: »كلَّ �صيء« وهو �صبحانه �صيٌء. وهذا مما ي�صتثنيه العقل 

ببديهته، ول يحوج اإىل الت�صاغل با�صتثنائه؛ األ ترى اأنَّ ال�صيء كائنًا ما كان 

.
)466(

ل يخلق نف�صه، كما اأنَّ املراأة ل توؤتى حلية ول ذكرًا 

وقد تقّو�س دللة العقل ظاهر الكالم الذي قد يجّوز باطاًل اأو هزًل وعدم 

اإمنا حمل  املتبّدية،  اأركانها  الت�صبيه ل حت�صم من خالل  ات�صاق، فعالقات 

احل�صم ما تدل عليه وما توؤديه من نظم كا�صفة، فهذا النوع من الكالم يجب 

. ويقّدم 
)467(

»… اأْن ُيجعَل على وجه املجاز، الذي يقت�صيه دليُل العقل …«

الّرماين مثاًل يو�صح ذلك قائاًل: »… فمن ذلك قوله تعاىل: »كم تركوا 

من جّناٍت وعيوٍن وزروٍع ومقام كرمي«، فهذا بياٌن عجيب يوجب التحذير من 

.
)468(

الغرتار بالإمهال«

بهما،  كفيلتان  وقرينته  العقل  دللة  فبباإنَّ  وم�صمره،  الكالم  �صمني  اأما 

فالكالم مركبًا وموؤلفًا يختلف عنه مفردًا ومنف�صاًل، »… كقولك: غالم 

اأو �صفة. ودللة  زيٍد، فهذا التاأليف يدل على امللك من غري ذكر له با�صٍم 

ال�صتقاق كدللة التاأليف يف اأنه من غري ذكر ا�صم اأو �صفة، كقولك: قاتل 

تدل على مقتول وقتل من غري ذكر ا�صم اأو �صفة لواحٍد منها ولكنَّ املعنى 

.
)469(

م�صّمن بال�صفة امل�صتقة واإن مل تكن له«
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2 - التاأويل باعتبار الدللت اللغوية
الدالَّ  اإ�صاري مينح  اإىل داٍل ومدلول وفق قانون  اللغوية  العالمة  تنق�صم 

بيد  معنّي.  مدلول  على  بالإحالة  للدال  ي�صمح  اأنه  كما  التدليل.  على  قدرًة 

اأن هذا التعيني ملتب�ٌس يف ذاته، اإذ اإنَّ الداّل ل يدّل على املدلول احلقيقي 

لكّنما املدلول الذهني، الذي هو ت�صّور رمزيٌّ للمدلول احلقيقي. كما يقع 

اللتبا�س يف م�صاحة ال�صرتاك الرمزي بني املدلول والختالف احلا�صل يف 

اأو�صافها.

يخفف  معينة،  عالمات  على  رمزية  اتفاقات  اإىل  النا�س  حاجة  اأنَّ  بيد 

اأخرى،  وبعبارة  تدليلها،  وُنظم  الرموز  بني  والفرتاق  الختالف  حدة  من 

يجعل  رمزية،  بقرارات  والتزامها  الواحدة  الإن�صانية  اجلماعة  حتالف  اأن 

من التوا�صل عماًل ي�صريًا و�صهاًل. مبعنى اأنَّ حالة الئتالف الل�صاين ت�صمح 

باإيجاد قنوات توا�صل وا�صحة املعامل بّينة الأهداف، مما يعني اأنَّ الئتالف 

نتيجة  اإىل  الت�صور  ويقود هذا  وتوّحد غايات.  التقاء م�صالح  الل�صاين هو 

مفادها؛ اأنَّ املوقف اللغوي، هو موقف من الوجود.

جتاه  املوقف  وتبّدل  الت�صال،  و�صائط  وتعدَد  احلاجات،  ات�صاع  اأنَّ  اإلَّ 

فاملوقف  اأبدي.  حتول  حالة  يف  اللغوية  العالمة  يجعل  الرمزية،  التفاقات 

يعني  العالمة،  �صريورة  اإنَّ  الوجودية.  متعيناتها  من  موقف  هو  اللغة  من 

اأنَّ القانون الإ�صاري متحوٌل بكيفية م�صتمرة، ذلك لأن موقف الإن�صان من 

الوجود متغري وغري ثابت. ويرجع �صبُب تغري موقف الإن�صان وعدم ثباته، 

تعود  كذلك  بالتحّول.  املّت�صمني  واإدراكببه  فهمه  طبيعة  اإىل  الوجود،  اإزاء 

بنية  يف  تبديل  باإحداث  ت�صمح  جديدة  حاجات  ميالد  اإىل  التغرّي؛  اأ�صباب 

العالمة  مينح  املدلول  اأو  الظاهرة  اإزاء  املواقف  تباين  اأنَّ  كما  العالمات. 

طاقة دللية خالفية. بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإنَّ البعد املجازي للغة يك�صف 
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عن تذبذب املدلول، ذهنيًا، ومبعنى اآخر؛ فاإنَّ الكثافة املجازية ت�صّور ما هو 

خمتلف وغري من�صجم.

فالدللة  والبيان،  الك�صف  يف  حببّدٌة  اللغة  عن  ينجُم  الت�صّور،  هذا  وفق 

تك�صف عن عالقات متنوعة ومت�صابكة، وتاأويل هذه العالقات والتيّقن من 

حممولتها، عمٌل يوجهه �صياق التوا�صل، فلّما كانت العالمة مكّونة من دالِّ 

ومدلول، فاإنَّ دللتها، »… هو مدلولها، ومعناها هو القيمبُة املحددُة التي 

يكت�صبها املدلول املجّرد يف �صياٍق واحٍد وو�صع واحد ول�صاٍن واحد ومو�صوع 

.
)470(

واحد«

اإنَّ التاأكيد على ال�صياق، تاأ�صرٌي اإىل اختالف املدلول نف�صه يف �صياق اآخر، 

واإىل اختالف معناه. فاملعنى: »… هو القيمُة الدقيقُة التي يكت�صبها املدلوُل 

.
)471(

املجّرد من �صياق واحد«

ويعّرج املعتزلة، يف تاأويلهم، على بنية الل�صان وموا�صعاته، معتمدين يف 

ذلك على اأ�صبقية قوانني العرف الل�صاين ور�صوخها من ناحية، وعلى قانون 

الإحالة الذي هو �صمني يف بنية الكالم من ناحية اأخرى. لقد ظلَّ املعتزلة 

املوا�صعة  الكالم مع  الذي يرى �صرورة حتالف  التاأويلي،  اأوفياء ملنطلقهم 

، فهم ي�صّرون على تفّوق النظام الل�صاين الذي  والعرف الل�صانيني، ومن ثمَّ

التي هي ح�صيلة  الرمزية  القيم  اأنَّ  يعني  الإن�صانية، مما  اأقّرته اجلماعة 

من  املعتزلة  موقف  فبباإنَّ  اأخببرى،  وبعبارة  وثابتًة،  را�صخًة  ظّلت  املوا�صعة، 

التي  الأنظمة  اإىل  ان�صدادهم  عن  يك�صف  وجببودي  موقف  الل�صاين،  الإرث 

تدّل بها اأن�صاق الل�صان. يقول ال�صريف الر�صي: »ثمَّ جاء القراآن على مطرح 

.
)472(

كالم العرب، لأنَّ معناه اأ�صبُق اإىل النف�س، واأظهُر للعقل…«

بها  يكون  التي  الكيفيُة  حيث  من  �صائدًا،  ظل  الرتاثي  الل�صاين  فالنظام 

الرمزية  النُّظم  مع  قطيعًة  اأحببدث  واإنَّ  الببقببراآين،  فالن�س  داًل،  الكالم 
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اجلاهلية، اإل اأنه ظل حمافظًا على اأنظمتها يف التدليل.

هي  املتعارف  يف  اللغة  اأنَّ  »اعلم  خلدون:  ابن  يقول  الق�صد،  هي  واللغة 

مٌن يف عبارة املتكلم؛  ، فالق�صد مت�صَّ
)473(

عبارة املتكلم عن مق�صوده…«

على اعتبار اأنَّ عبارة املتكّلم داّلة على الق�صد بو�صفه غاية الكالم. وينبغي 

اأن تكون العبارة دقيقًة من حيث اإفادتها ودللُتها، ومتى توافر هذا ال�صرط، 

بات الكالم داًل على نحو دقيق، واإذا مل يتوافر هذا ال�صرط، فاإنَّ الكالم 

�صينطوي على عبٍث وتهافت، يقول القا�صي عبد اجلبار: »ل يح�صُن ا�صتعماُل 

العبارة املفيدة اإّل على الوجه الذي ُو�صعت له يف �صبائر ما تنق�صم اإليه من 

يح�صُن  ل  ولذلك  العابث.   ُحكم  يف  اأو  عابثًا  بها  املتكّلم  كان  واإل  الكالم، 

اتباُع اأهل اللغة يف موا�صعاتهم اإل بعد العلم مبقا�صدهم فيما و�صعوه من 

.
)474(

اللغة«

ومن ذلك، تاأويل البكاء يف قوله تعاىل: »فما بكت عليهم ال�صماُء والأر�ُس 

.
)475(

وما كانوا ُمنظرين«

البكاء  اأهمها قوله: »… اإنَّ  تاأويلية،  الر�صي عّدة وجوه  ال�صريف  يذكر 

ال�صماُء والأر�ُس  ههنا مبعنى احلزن، فكاأنه تعاىل قال: فلم حتزن عليهم 

اآثارهم، واإمنا عرّب �صبحانه عن احلزن بالبكاء لأنَّ  بعد هالكهم وانقطاع 

اأْن ي�صفوا  العرب  الأحببوال. ومن عادة  اأكرث  البكاء ي�صدر عن احلزن يف 

الدار اإذا ظعن عنها �ُصّكانها، وفارقها ُقّطانها باأنها باكيٌة عليهم، ومتوجعٌة 

لهم. على طريق املجاز والت�صاع. مبعنى ظهور عالمات اخل�صوع والوح�صة 

.
)476(

عليها، وانقطاع اأ�صباب النعمة والأن�صة عنها«

ي�صي  قد  فالت�صاد  الدليل،  الربط  متانة  الظاهري على  التناق�س  ويدل 

بوجهني لغويني، اأو قد ي�صي بوجه و�صده. والواجب يف هذه احلال، اأْن يخ�صع 

اأحد الوجهني اإىل نظام التعليل، فعندما يعّلل ُي�صبح هو املق�صود، والآخر 
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حًا. يقول ابن جني، مو�صحًا: »ومن ذلك اأْن يرد اللفظان عن  مدّعمًا ومو�صّ

العامِل مت�صادين على غري هذا الوجه. وهو اأن يحكم يف �صيٍء بحكم ما، ثم 

اأن  فينبغي حينئذ  القولني.  ُيعلل احد  انه مل  نف�ِصه ب�صده، غري  فيه  َيحكم 

ينظر اإىل الأليق باملذهب، والأجرى على قوانينه، فُيجعل هو املراد املعتزم 

.
)477(

منهما، ويتاأول الآخر اإن اأمكن«

والإيهام �صمٌت كالمي ُيداهم ال�صامع او املخاطب في�صّلله عن احلقيقة 

الدللية، »… ويقال له التخييل اأي�صًا، وهو اأْن ُيذكر لفظ له معنيان قريٌب 

وغريب فاإذا �صمعه الإن�صان �صبق اإىل فهمه القريب، ومراد املتكّلم الغريب، 

.
)478(

واكرث املت�صابهات من هذا اجلن�س…«

�صاهدًا  جني  ابن  ي�صوق  املعاين،  يف  احلا�صلني  والتناق�س  الت�صاد  ومن 

اإذ  رميت  »وما  �صبحانه:  اهلل  قول  اإعرابًا  ل  معنًى  »ومثله  فيقول:  قراآنيًا 

رميت ولكنَّ اهلل رمى«، فظاهر هذا تناٍف بني احلالتني؛ لأنه اأثبت يف اأحد 

القولني ما نفاه قبله: وهو قوله: ما رميت اإذ رميت. ووجه اجلمع بينهما انه 

ملّا كان اهلل اأقدره على الرمي ومّكنه منه و�صّدده له واأمره به فاأطاعه يف فعله 

ن�صب الرمي اإىل اهلل، واإْن كان مكت�صبًا للنبي �صلى اهلل عليه و�صّلم ُم�صاهدًا 

.
)479(

منه«

اللغة ل  اللذان مينحان الألفاظ دللة، فاألفاظ  واملوا�صعة والق�صد هما 

تكون دالًة اإذا مل تكن مق�صودة ومنتمية اإىل العرف الل�صاين. يقول القا�صي 

.
)480(

عبد اجلبار يف تاأويله لقوله تعاىل: »وعّلم اآدم الأ�صماء كّلها…«

: »وبعد، فاإنَّ ظاهر الآية يقت�صي اأنَّ ما علمه من الأ�صماء هو ما تقّدمت 

املوا�صعة عليها، و�صارت بذلك اأ�صماء، لأنَّ ال�صم ُي�صّمى بذلك متى تقّدمت 

فيه موا�صعة اأو ما يجري جمراه، لأنه اإمنا ي�صري ا�صمًا للم�صّمى بالق�صد، 

ومتى مل يتقّدم تعّلقه بامل�صمى لأجل الق�صد، مل ُي�صمَّ بذلك،كما ل ُي�صّمى 
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.
)481(

متى خال من الق�صد خربًا/ واأمرًا…«

تتحول  عندما  اأي  والفهم،  اخلطاب  ُيقّرها  التي  هي  اللغوية  والدللة 

الوعي  لأن  املعرفة،  �صبيل  كانت  اإمنا  »واللغة  معرفية،  قيم  اإىل  العالمات 

.
)482(

بالأ�صياء مبناه عليها..«

وتعمل القيم املعرفية، التي ي�صتنبطها الكالم، على تعميق الوعي الإن�صاين 

بالوجود، فتنزاح القطيعة بني اللغة والوجود اإْذ ذاك، وت�صبح اللغة وجودًا، 

والوجود لغة.

اإِنَّ اإن�صاتًا دقيقًا اإىل تاأويل ابن جني لقول اأبي نوا�س يف تقريظ الف�صل بن 

الربيع، يجعلنا ندرك عالقة اللغة بالوجود، وعالقة الوجود باللغة.

يقول اأبو نوا�س:

ــــــــــــــْر اخَلــــــــــــــَم ــــــــــــــــــــــــــــــــ�ا  َدبُّ اإذ  ــــــــــــــحــــــــــــــرت  �ــــــــــــــص
َ
اأ

.
)483(

ـــــــــــــــَكـــــــــــــــْر ــــــــــــــــــْن �ـــــــــــــــصَ �ــــــــــصــــــــــكــــــــــراً، وحــــــــــــــــــرٌّ َم

ُت�صاتر  ومل  وو�صحت.  ظهرت  اأي  موؤوًل،:»]اأ�صحرت[:  جني،  ابن  ويقول 

واإمنا  عليك،  ُيقدمون  ل  اأي  اخلمر،  لك  بون  َيدُّ وهم  لف�صلك،  اأعبببداَءك، 

يتطّلبون عرثاتك من حتت خوفًا منك«.

ُيقال: »فالٌن يدبُّ يل اخَلَمر وال�صّراء، اأي ي�صاترين العدواة، ول يواجهني 

.
)484(

فيها. واخلَمُر: ما وراك من ال�ّصجر…«

اإِنَّ العالقة املبا�صرة لالألفاظ قا�صرٌة يف التو�صيف الدليل، لأنها خا�صعة 

ل�صرتاطات الو�صع والأ�صل، فهي ل تكت�صب اأهميًة اإّل اإذا اندرجت يف �صياق 

وح�س  املكر  على  داٌل  اخلمر  دبَّ  اإِنَّ  وجودية.  تدليل  باآلياِت  مرتبط  لغوي 

الغدر والإيقاع واملكيدة. ومن ثم، فاإنَّ هذه العالقة الدللية حُتيل اإىل وجوٍد 

رمزي هو حقل الد�صائ�س واملكائد والعداء املبّطن.

بيد اأنَّ العالقة الأ�صلية حتاول فر�س نف�صها على اعتبار اأنها اأقرب اإىل 



ذات طبيعة حركية  اللغوية  البنية  اأنَّ  يعني  لببالإدراك، مما  واأي�صر  الفهم، 

ومتاهية، حتاول فر�س بداهات، واإق�صاء احلقيقة، وت�صليل املوؤول. وحده، 

اأنَّ  اأحيانًا  يحدث  »ولكن  احلقيقية،  الدللة  تعيني  ي�صتطيع  الن�س  �صياق 

اجلملة تكون مركبة بحيث اإنها ل تنجح يف اختزال كامن املعنى والتو�صل 

حادية، فهي حُتافظ اأو حتى تخلق التناف�س بني مراكز الدللة، 
ُ
اإىل دللة اأ

حينذاك  يظهر  الذي  الغمو�س  خمتلفة-  تقنيات  عرب  اخلطاب-  فيحقق 

كتوليف بني واقع معجمي- وهو ال�صرتاك اللفظي- وبني واقع ال�صياق، وهو 

يف  بالتحقق  واحدة  لكلمة  متقابلة  وحتى  ومتميزة  خمتلفة  لقيبببٍم  ال�صماح 

.
)485(

املتتالية نف�صها«

داًل،  متثياًل  مينحها  الذي  الن�صي  املوقع  هو  للكلمة،  الدليل  املوقع  اإنَّ 

تتميز  الكلمة  لأن  جميعها،  الأخببرى  املالب�صات  اإخببراُج  يجب  اأنببه  واحلببال 

بقدرة عجيبة على تبديل مدلولها. »معنى الكلمة معّقٌد اإذا: يعود اإىل الو�صع 

.
)486(

وال�صياق واملُرَجع اإليه واملو�صوع ونظام الل�صان«

لقد وعى ل�صانيو العربية النُّظم التي يكون بها الكالم دالًّ، فهناك الأ�صل 

وفر�س  رجٌل  كقولنا:  وال�صفات  الأ�صماء  فمعرفة  الفرع  »… اأما  والفرع، 

وطويل وق�صري، وهذا هو الذي ُيبداأ به عند التعّلم.  واأما الأ�صل فالقول على 

مو�صوع اللغة واأّوليتها وم�صِئها، ثم على ر�صوم العرب يف خماطبتها ومالها 

.
)487(

من الفتنان حتقيقًا وجمازًا«

اإنَّ املعرفة احلقيقية هي معرفة الأ�صل والفرع تلك التي متّكن من فهم 

ُيْعلم  بها  لأنَّ  العليا،  تبة  الرُّ هي  »… وهذه  الفهم،  مرتبة  اإنها  اخلطاب؛ 

.
)488(

ل اأهُل النظر والُفتيا« ة، وعليها ّيعوِّ نَّ خطاب القراآن وال�صُّ

نظامها  يفقدها  جببديببدة،  اإ�صنادية  لعالقات  الكلمة  خ�صوع  اأنَّ  كما 

وت�صري  احلقيقي،  النظام  يرتاجع  عالقة  كل  ففي  التدليل،  يف  احلقيقي 
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من  الرماين  اأدركه  ما  ذلك؛  دليُل  مغايرة.  طبيعة  ذات  اجلديدة  العالقة 

حقيقة وما قرره من فهم لهذه الإ�صكالية؛ اإذ يرى باأنَّ دللة الأ�صماء على 

على  يقعان  والتبديل  التجديد  لكنَّ  ح�صمها،  وميكن  حمببدودة  امل�صميات 

م�صتويي الإ�صناد والتاأليف. 

فيقول: »ودللُة الأ�صماء وال�صفات متناهيٌة، فاأما دللة التاأليف فلي�س لها 

. وبناًء على ذلك، فاإن الدللة احلقيقية ل تكون بالرجوع اإىل 
)489(

نهاية…«

طبائع الأ�صياء املادية واأ�صل و�صعها، وذلك لعدم وجود متثيل قاطع للمدلول 

.
)490(

على رقعة التدليل

»ثّم  تعاىل:  لقوله  الر�صي  ال�صريف  تاأويل  اللغوي  التاأويل  اأمنبباط  ومن 

.
)491(

جعلناك على �صريعة من الأمر فاّتبعها«

نَّ ال�صريعة يف اأ�صل اللغة ا�صٌم للطريق 
َ
اإذ يقول: »… وهذه ا�صتعارة. لأ

يت الأديان �صرائع لأنها الطرق املو�صلة  املُف�صية اإىل املاء املورود. واإمنا �ُصمِّ

اإىل موارد الثواب، ومنافع العباد، ت�صبيها ب�صرائع املناهل التي هي َمْدرجٌة 

.
)492(

واء« على املاء، وو�صلٌة اإىل الرِّ

ل الوظائُف والعالقاُت التي تنطوي عليها  وينبغي اأن ت�صرتعي انتباَه املوؤوِّ

الإ�صارة اللغوية، مبعنى اآخر؛ يجب اأن يرتبط التاأويل »… الدليل للمقول 

منها املقول من جهة وباملعلومات »املتعددة  باملفرت�صات الل�صانية التي يت�صّ

امل�صادر« التي ميتلكها املتخاطبون اأثناء فعل القول من جهٍة اأخرى. ويوجد 

على �صعيد الل�صان »بالت�صاد من الكالم« عنا�صر دللية حا�صرة وغري معربَّ 

.
)493(

عنها... تدخل يف اجلزء الل�صاين«

التي  البنية  وهي  ذهنيًا،  الن�سُّ  يوّلدها  التي  البنية  على  التاأويل  ويقع 

 .
)494(

من خاللها يت�صّنى للمرء اإدراك الوجود وهي »… التي توؤّول دلليًا«

فالن�س لي�س اإّل موؤثرًا ي�صتثري الذهن ويوّجه اأحداثيات التاأويل. اأما تاأويل 
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التي  التحّولت  اإدراك  على  املببوؤول  ُي�صعف  اإْذ  م�صاعٌد،  عمل  فهو  اجلملة 

»… اإنَّ  الببقببول:  اإىل  ت�صوم�صكي  دعببا  ما  وهببذا  الببكببربى.  البنية  تتخذها 

تاأويل اجلملة الدليل يتوّقف فقط على وحداتها املعجمية وعلى الوظائف 

.
)495(

والعالقات النحوية املمثلة يف البنى التحتية التي تظهر فيه«

اإنَّ اجلملة، بو�صفها الوحدة ال�صغرى القابلة للتو�صيف الل�صاين، لت�صّكل 

اإنها ت�صهم بدوٍر تعزيزي تقوم به  اإذ  التاأويل الدليل،  اإل جزءًا ب�صيطًا يف 

جّراء اجندالها مع غريها مع الوحدات. وهذه الوحدات اأو جملة العنا�صر، 

هي التي تلعب الدور الرئي�س يف بلورة موقف تاأويلي.

احل�صن  اأبو  يقول  اإْذ  العربية،  الل�صانية  املقررات  اإىل  عودة  ذلك،  يعزز 

متى  لأنببك  وجوهه...  بع�ُس  امل�صرتك  من  ترّجح  ما  »املبببوؤّول:  اجلرجاين: 

�صيٍء  على  الوجوه  من  يحتمله  عما  اللفظ  و�صرفت  اللفظ  مو�صع  تاأّملت 

.
)496(

معني...  فقد اأّولته…«

الدللية،  احلقيقة  يببروم  الببذي  التاأويل  منطلق  هي  الرتكيبية  والبنية 

برتًا  تعني  الدللية،  الّتجزئة  لأنَّ  جزئية،  دللت  على  يحيل  ل  فالن�س 

اإقرارها، ومن  اإىل  ي�صعى  التي  الرتكيبية  للوظائف  واإق�صاًء  الن�س  ل�صياق 

يقول  الرتكيبي.  �صياقها  من  ا�صُتّلت  اإذا  اللغوية  لالإ�صارة  قيمة  فال  ثم، 

هو  املبثوثة يف اخلطاب  باملعاين  »… العتناء  اإنَّ  ال�صاطبي:  ا�صحاق  اأبو 

واإمنا  باملعاين،  كانت عنايتها  اإمّنا  العرب  اأنَّ  بناًء على  الأعظم،  املق�صود 

اأ�صلحت الألفاظ من اأجلها، وهذا الأ�صل معلوم عند اأهل العربية؛ فاللفظ 

اإمنا هو و�صيلة اإىل حت�صيل املعنى املراد، واملعنى هو املق�صود، ول اأي�صًا كل 

املعاين، فاإنَّ املعنى الإفرادي قد ل ُيعباأ به، اإذا كان املعنى الرتكيبي مفهومًا 

.
)497(

دونه…«

متكاماًل  كالًّ  باعتباره  الظاهرة«  »اأو  الن�س  على  تنعقد  الفهم  بنية  اإنَّ 
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ولي�س اجزاًء متناثرة. لذلك، فاإنَّ موقع الكلمة املعجمي يختلف عن موقعها 

يعني  املعجمي.  باملوقع  �صلته  يفقد  قد  اخلطابي  املوقع  اإنَّ  بل  اخلطابي، 

ذلك، اأنَّ الكلمة تاأخذ معناها عرب اندراجها يف �صياقات خطابية تفاعلية، 

؛ فاإنَّ املعنى ما يت�صّكل خطابيًا، وهو الذي يكون قاباًل لإنتاج جديد.  ومن ثمَّ

الذي  الوقت  اإجنازه وحتقيقه. ويف  ما ل ميكن  امل�صتوى،  فاملعنى، يف هذا 

التقرير، فاخلطاب ل  اإرادة يف  نكون قد منحنا اخلطاب  املعنى  فيه  نعنّي 

يقّرر  يجعله  معينتني-  ومرجعية  بخ�صو�صية  له  اإدراكنا  اإمنا  معنى  يقرر 

معنى مفرت�صًا. يقول بيريجريو، يف هذا ال�صدد، »ل تتمتع الكلمات مبعنى، 

يتعّلق  اخلطاب،  اأثناء  لنا  يظهر  كما  املعنى،  اإنَّ  بوظائف...  تتمتع  ولكنها 

 الأخرى وحتدد هذه العالقات 
)context(

بعالقات الكلمة مع كلمات املقام 

بنية النظام الل�صاين وميكن القول اإنَّ جمموع هذه العالقات هو الذي ُيحدد 

معنى اأو معاين كل كلمة، ول حتددها ال�صورة التي حتملها الكلمات. وهكذا 

يجد امل�صطلح »معنى« ا�صتقامة، لأنه يعني »اجتاهًا«، اأي حتّوًل نحو اإ�صارات 

.
)498(

اأخرى«

قيام  يف  ركنًا  وعّده  الإ�صناد،  مبداأ  الزخم�صري،  القا�صم  اأبو  اأدرك  وقد 

الدللة، وما يتاأ�ص�س عليها من عالقات، فال�صم، م�صتقاًل، ل ميلك متثياًل 

دلليًا اإل يف نف�صه، يقول الزخم�صري: »ال�صم هو ما دل على معنى يف نف�صه 

.
)499(

دًة عن القرتان وله خ�صائ�س منها: جواز الإ�صناد اإليه…« ِدللًة جُمرَّ

اإدراكببي،  متثيٌل  لها  التي  ال�صغرى  الدللية  الوحدة  ي�صّكل  القببرتان  اإنَّ 

والتي اإن اجندلت مع غريها من الوحدات اأمكن احلديث عن �صل�صلة دللية 

كربى ت�صكل قواعد تاأويلية.

بيد اأنَّ معرفة حكم املدلول قبل تركيبه من �صاأنها تب�صيط اإدراك املفهوم 

املدلول  املوؤول بعالقة  ي�صتنجد  تركيبية، فعندما  �صياقات  اندراجه يف  بعد 
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املدلول،  قطعها  التي  الدللية  امل�صافة  ليدرك  ذلك  يفعل  فاإمنا  الأ�صلية 

ويعَي القيم الإ�صنادية التي خا�صها. يقول اأبو حيان الأندل�صي: »ومن اأحاط 

مبعرفة مدلول الكلمة واأحكامها قبل الرتكيب وعلم كيفية تركيبها يف تلك 

اللغة وارتقى اإىل متييز ُح�صن تركيبها وقبحه فلن يحتاج يف فهم ما ترّكب 

من تلك الألفاظ اإىل ُمفهم اأو ُمعّلم واإمنا تفاوت النا�ُس يف اإدراك هذا الذي 

.
)500(

ذكرناه فلذلك اختلفت اأفهامهم وتباينت اأقوالهم…«

التي  والوظائف  النحوية  العالقات  حمور  اإىل  الرتكيب،  م�صتوى  ويقود 

ي�صكل  كله  ب�صطها. وهذا  اإىل  ت�صعى  التي  والعالئق  النحوية  البنية  تنتجها 

�صوؤاًل مفاده، ما هو الدور الدليل الذي تقوم به البنية النحوية؟ وما هي 

العوامل التي جتعل الوظائف النحوية دالًة على نحو معني؟ وما هي الآليات 

.
)501(

التي تنّظم عمل هذه الوظائف؟

- التاأويل باعتبار الدللت النحوية  3
ُيعد الدر�س النحوي من اأهم املباحث الل�صانية التي تن�صغل بتحليل اجلملة 

اأركان  من  رئي�ٌس  ركٌن  النحو  اأن  ابن خلدون  ويرى  ال�ّصواء.  على  وتركيبها 

ابن  يقول  الأركببان.  بقية  على  يتقّدم  فاإنه  ثمَّ  ومن  العربي،  الل�صان  علوم 

املقا�صد  اأ�صول  تتبني  به  اإْذ  النحو  املقّدم منها هو  الأهم  »…اإِنَّ  خلدون: 

اأ�صل  ولوله جُلهل   من اخلرب 
ُ
واملبتداأ املفعول  الفاعُل من  فُيعرف  بالدللة 

.
)502(

الإفادة …«

امل�صائل  معاينة  يف  واأ�صلمها  الأ�صباب  اأمنُت  خلدون،  ابن  ح�صب  فالنحو، 

وللخروج من حالة الغمو�س والرتدد و�صوًل اإىل تعيني الق�صد واملعنى. كما 

يك�صف ت�صور ابن خلدون عن منزلة الدللة واأهميتها يف الدر�س النحوي؛ 

اإذ ملّا كان هدُف الدر�س النحوي تبيني املقا�صد والظفر بالإفادة التي ينطوي 
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عليها الكالم، فاإنَّ هذه اجلملة كلَّها ت�صتوجب الدللة النحوية.

والدللة النحوية نظاٌم رمزي يحكم بناء الكالم ويوّجه �صريه حتى يكون 

داًل وفق نظام معني وبعبارة؛ فاإنَّ الدللة التي يطرحها النحو عن�صر ل�صاين 

الل�صانية الأخرى. لي�س هذا فح�صب،  بارز ل يقل �صاأنًا عن باقي العنا�صر 

الل�صانية  امل�صتويات  ي�صم  الذي  ال�صامل  الل�صاين  النظام  هو  النحو  ببا  اإمنَّ

ع  الأخرى. فالنحو هو البنيان الأكرب وما امل�صتويات الأخرى اإلَّ لبناٌت تر�صّ

هذا البنيان وحُتِكمه.

وهذا الت�صور وا�صح وجليُّ يف مدونات املعتزلة؛ فهذا اأبو علي الفار�صي 

بها  يعت�صم  وقوانني  الكالم،  عليها  يتِكُئ  اأ�صوٌل  النحو  اأنَّ  يقرر  املعتزيل 

.
)503(

املتكلمون لأداء املقا�صد 

علٌم   …« فهو:  الفار�صي،  عليٍّ  اأبببي  عند  ال�صريح،  النحو  حببّد  واأمببا 

.
)504(

باملقايي�س امل�صتنبطة من ا�صتقراء كالم العرب«

وي�صيف ابن جني عن�صرًا اإ�صافيًا للحد الذي و�صعه �صيخه الفار�صي، وهي 

اإ�صافة فطنٌة تك�صف عن وعي ابن جني بامل�صمر الذي ت�صّمنه حد �صيخه، 

و�صياقات  خمتلفة  مقامات  يف  داًل  الكالم  به  يكون  الذي  النظبام  وهو  األَّ 

ل�صانية متباينة، فالنحو، هنا، يتعّلق باملقام وبالوعي الل�صاين الذي يتطلبه 

كل موقف معني. يقول ابن جني: النحو »هو انتحاء �َصْمت كالم العرب، يف 

.
)505(

ت�صّرفه من اإعراب وغريه، كالتثنية، واجلمع، والتحقري... والرتكيب«

التي  بالقوانني  اأي  بالإعراب،  به الكالم يرتبط  الذي يت�صّرف  والنظام 

تنّظم العالقات الإ�صنادية، والقنوات التوا�صلية وما يرتتب عليها من دللت 

الل�صاين  ومعاٍن ل متناهية، وبعبارة ب�صيطة، فاإنَّ النحو ي�صتغل يف النظام 

الإ�صنادية  الأركان  يعنّي  عندما  فاإنه  ثمَّ  ومن  واملعنوي،  الرتكيبي  ببعديه؛ 

وهذه  »وظائفه«،  اأو  معانيه  تت�صّمنها  التي  الببدللت  بتحديد  يقوم  فاإمنا 
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 …« املعنى؛  فيها  يتموقع  التي  الرقعة  اإىل ح�صر  توؤدي  بدورها،  املعاين، 

لأنَّ معاين النحو لي�صت عالقات ظاهرية بني الألفاظ واإمنا هي دلئل ُتعنّي 

.
)506(

الوظائف املعنوية لالألفاظ يف �صياق اجلملة«

م�صتويات  حتكم  التي  الروابط  متانة  العربي  الل�صان  منّظرو  اأدرك  وقد 

الدر�س الل�صاين، اإذ اإنَّ اأنظارهم اجتهت �صوب البنية الكلية، وهم عندما 

اإىل  اأب�صارهم تكون من�صّدًة  فاإنَّ  الل�صانية،  ي�صرعون يف درا�صة اجلزئيات 

النحو،  الركنية املجاورة. يدلُّ على ذلك، معاينٌةٌ مل�صطلح علم  امل�صتويات 

كما ورد يف اإحدى املقّدمات الل�صانية، فهو »… معرفة كيفية الرتكيب فيما 

بني الكلم لتاأدية املعنى مطلقًا مبقايي�س م�صتنبطة من ا�صتقراء كالم العرب 

.
)507(

وقوانني مبنية عليها…«

يف  عليها  ينبني  التي  الكيفية  يف  ومعرفٌة  الكالم  بنية  يف  بحٌث  فالنحو: 

بالإ�صمار  املتعّلقة  والأ�صلوبية  الرتكيبية  فاخل�صائ�س  املعنى،  تقدميه 

نَّ هذه اخل�صائ�س نظام ذو 
َ
والتقدمي تندرج يف �صميم الدر�س النحوي؛ لأ

معطيات دللية هامة.

، وهذا النحو 
)508(

ويبحث النحو يف �صور الكالم واأنظمته »املتمّثلة ذهنيًا«

، اإذ اإنه يقوم بالبحث، يف جملة القوانني 
)509(

يف اأ�صله »ا�صتدلل لغوي حم�س«

د به خياره الذهني. املدخلة َقْبليًا، عن ن�صق م�صابه واآخر خمالف ُيع�صّ

اإنَّ اكت�صاب مواقف ل�صانية، وتدعيَم التجربة الل�صانية، هو هدف حقيقي 

 .
)510(

للنظام النحوي الذي يروم بناء �صبكة ل�صانية متينة ذات قواعد قوية

والأهم من ذلك كّله؛ اأنَّ النحو هو النتماء اإىل املوا�صعة الل�صانية، واأنظمة 

اجلماعة يف التوا�صل الل�صاين.

ويرى عبدالقادر املهريي »… اأنَّ البحث النحوي عند العرب انطلق من 

م�صدر لغوي، تدفعه روٌح لغوية، وحتدوه رغبة النحاة يف و�صع نظام �صامل 
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.
)511(

تندرج �صمنه كّل املعطيات مهما تباينت وت�صّعبت«

الكالمية  الظاهرة  اإدراك  النحاُة متّثل يف  اأراده  الذي  ال�صعي  اأن  مبعنى 

الكالمي  املوقف  ينبع من  منتظمًا  اإدراكببًا  ل�صانية  تت�صمنه من عالئق  وما 

وحقائقه الدللية، اإذ اإن هدف النحو، الفهم ومعرفة اخل�صائ�س البنيوية 

تركيبية قد حتدث  الإدراك، فهناك معطيات  وتبلبل  الفهم  تدفع  التي قد 

الدللة وحتبط عمل  اأداء  تعّطل  فاإنها  ثمَّ  ل�صاين ما، ومن  مل�صتوى  تعطياًل 

التاأويل.

وللتمثيل على هذا الفرتا�س، ميكن ال�صتعانة ب�صاهد قراآين، احتج به اأبو 

القا�صم الزخم�صري يف حتليل البنية امل�صمرة واملت�صابكة، وهو قوله تعاىل: 

 قّيمًا لُينذر 
٭

»احلمُد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجا 

لهم  نَّ 
َ
اأ ال�صاحلات  يعملون  الذين  املوؤمنني  وُيب�ّصَر  لُدنه  من  �صديدًا  باأ�صًا 

.
)512(

اأجرًا َح�صنًا«

وال�صاهد هو يف كلمة: »قّيمًا«، التي مت فهُمها وتداولها يف الدر�س الل�صاين 

من الوظيفة احلالية، وهذا التاأويل يفرت�س اأن املعنى: اأنزل  على اأنها تت�صّ

بالدللت  يوؤمن  تاأويل  وهببذا   .
)513(

عوجًا له  يجعل  ومل  قيمًا  الكتاب   
ُ
اهلل

الظاهرة، جاعاًل منها حدودًا نهائية ل ينبغي جتاوزها وخلخلتها.

اأما الزخم�صري، فاإنه يتناول الوظيفة النحوية لكلمة: »قيمًا« تناوًل عميقًا 

وذلك من خالل بنية اجلملة والوظائف الدللية التي تت�صّمنها.

من  �صيئًا  له  يجعل  ومل  عوجًا«:  له  يجعل  »ومل   … الزخم�صري:  يقول 

العوج قط، والعوج يف املعاين: كالعوج يف الأعيان، واملراد: نفي الختالف 

والتناق�س عن معانيه، وخروج �صيء منه من احلكمة والإ�صابة فيه.

فاإْن قلت: مب انت�صب: »قّيمًا«؟

قلت: الأح�صن اأن ينت�صب مُب�صمر ول ُيجعل حاًل من الكتاب؛ لأنَّ قوله: 
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لة، فجاعله حاًل  »ومل يجعل«: معطوف على »اأنزل«، فهو داخل يف حّيز ال�صّ

لة، وتقديره:ومل يجعل  من الكتاب، فا�صل بني احلال وذي احلال ببع�س ال�صّ

له عوجًا جعله قّيمًا؛ لأّنه اإذا نفى عنه العوج فقد اأثبت له ال�صتقامة.

فاإْن قلت: ما فائدة اجلمع بني نفي العوج واإثبات ال�صتقامة، ويف اأحدهما 

غنى عن الآخر؟

قلت: فائدته: التاأكيد، قرٌب م�صتقيٌم م�صهوٌد له بال�صتقامة ول يخلو من 

اأدنى عوج عند ال�صرب والت�صفح، وقيل: قّيمًا على �صائر الكتب: م�صّدقًا لها، 

.
)514(

�صاهدًا ب�صحتها، وقيل: مب�صالح العباد ومال ُبدَّ لهم منه من ال�صرائع

اإِنَّ تقرير الوظيفة النحوية التي حتملها كلمة »قّيمًا«، ي�صتند على درا�صة 

امل�صتوى البنائي الذي تنتمي اإليه الكلمة، فامل�صتوى النحوي، باعتباره دليل 

العالقة الداخلية، هو املوّجه الفعلي للتاأويل، وهو املنظم احلقيقي ل�صريورة 

الوظائف النحوية. يبداأ الزخم�صري بتعيني عامل الن�صب يف »قّيمًا«، متكئًا 

النفي  عالقات  يحكم  الذي  التوزيع  وقانون  النحوية  الروابط  قاعدة  على 

تقديره:  م�صمٌر  الن�صب  عامل  اأن  فريى  الإ�صنادية.  والعالقات  والإثبات، 

»جعله«.

حتويٍل  بعملية  تقوم  للجملة  الرتكيبية  البنية  فاإنَّ  التعيني  هذا  ومبوجب 

دليل ي�صمل الأركان كّلها. فت�صبح البنية على النحو الآتي: اجلملة الأ�صلية: 

احلمد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجًا.

اجلملة امل�صاعدة: احلمُد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب وجعله قّيمًا.

اإنها  اإذ  حا�صمة؛  دللية  بوظيفٍة  ربببط،  عن�صر  بو�صفها  الببواو،  وتقوم 

عطفت اجلملة التي تليها: »مل يجعل له عوجًا«، على جملة: »اأنزل على عبده 

اإنَّ  ثمَّ  لة،  ال�صّ حيز  يف  مندرجٌة  املعطوفة  اجلملة  فبباإنَّ  ثم  ومن  الكتاب«، 

بنية النفي الناجتة عن حرف النفي »مل«، اأحدثت تغيريًا على دللة الفعل 
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الزمانية، اإذ حّولت دللة الفعل من احلال اإىل امل�صي، وبذلك، تتفّرع عن 

اجلملة الأ�صلية عدة ُجمل فرعية:

- احلمُد هلل الذي مل يجعل للكتاب عوجًا.

فاإّن �صبه اجلملة: »للكتاب«، واقعٌة مفعوًل اأّوًل للفعل: »مل يجعل«.

- احلمُد هلل الذي جعل الكتاب قّيمًا.

قانون  ُيحدثها  التي  والتحّولت  ال�صمنية،  القيم  اأهمية  بذلك؛  يت�صح 

التفاعل بني عنا�صر اجلملة واأركانها. وهذه التحّولت ذات طبيعة ل�صانية 

بحتة، اإذ اإنها تنتمي اإىل البنية الكامنة.

اإنَّ ال�صورة النحوية، كما مثلها عمل النحاة، جاءت لالإفالت من �صراك 

كان  فقد  لذلك،  ثباتًا،  التي متتلك  املتواترة  الكالمية  والأمنبباط  الن�صو�س 

عملهم يهدف اإىل بناء اأ�صول تنطلق من الن�صو�س واملنقولت التي اكت�صبت 

ح�صورًا لأنها تنتمي اإىل �صياق تاريخي ول�صاين معينني، وتتجاوزها يف الوقت 

اإذ اإن �صمت كالم العرب متجدٌد دائمًا، الأمر الذي ي�صتوجب تغيري  نف�صه، 

القوانني التي تدر�س هذا الكالم. اإنها اإ�صكالية النحو املتعّلقة بالفهم والبتكار؛ 

التعبريية اجلاهزة، »وحمور هذه  الأمنبباط  توؤ�ص�س النعتاق من  فهي �صورة 

ال�صورة جتريد احلكم من مقوماته املادية التي ينبني عليها وجعله مرتبطًا 

.
)515(

ارتباطًا ذهنيًا �صرفًا عن طريق التالزم العقلي بالق�صايا والأ�صكال«

والدللية  التعبريية  واملحمولت  الأ�صكال  يتجاوز حدود  النحوي  فالقيا�س 

القارة، ليوؤ�ص�س مدارًا مركزه وعي الإن�صان وقدرُته على البتكار والتاأ�صي�س 

الدائمني.

اإنَّ العن�صر الإن�صاين هو مركز الدر�س النحوي، فاإذا كان املتكلم فاعاًل 

عالقة  خببالل  من  الكالم  ُيدر�س  اأْن  ال�صروري  فمن  لببه،  ومنتجًا  للكالم 

التال�صن القائمة بني املتكلمني. ومن ثم، فاإن الوظيفة النحوية ل متلك اإلَّ 
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»اأما   - املو�صى:  نهاد  الدكتور  يقول  التال�صن.   فق 
ُ
اأ يفر�صها  ل�صانية  قيمًا 

الوظيفة النحوية فهي خانٌة اأو مو�صٌع خم�صو�س يف الرتكيب يتعنّي به دوُر 

.
)516(

كّل مفردة باإزاء املفردات الأخرى يف ذلك الرتكيب«

املجال  هي  مبباديببًا،  جهازًا  بو�صفها  الرتكيبية،  البنية  نَّ 
َ
اأ ذلببك،  مفاد 

احلقيقي الذي ميكن من خالله فح�س الوظيفة النحوية واإدراك ما حتمله 

فق التال�صن؛ لأنَّ 
ُ
من دللت. ول يعني ذلك انف�صال البنية الرتكيبية عن اأ

الوظيفي  »فالنحو  املتكلمني،  اإرادات  اإىل  بالفعل،  تنتمي،  الرتكيب  قوانني 

يقوم على النظر يف طرق �صوغ التجربة الدللية عند املتكّلم ا�صتنادًا اإىل 

اللغة  يف  الرتكيب  علُم  عليها  يتوّفر  التي  النحوية  والإجبببراءات  املعطيات 

.
)517(

املدرو�صة…«

ومن ثم، فاإن الت�صّور احلقيقي للدللة النحوية مقرتٌن بالأثر الذهني الذي 

ُيحدثه الكالم، واأنَّ املنطق النحوي ي�صعى اإىل تنمية القدرة على التب�صر يف 

الكالم واإدراك حقائقه العقلية التي تت�صّرب عرب النتظام املنطقي، الأمر 

الفكرة  النحوي هو  البحث  الأ�صا�صي يف  املحور  يكون  »… اأن  يعني  الذي 

العقلية اأو ال�صورة الذهنية ولي�س »النقل« الذي ين�صخ كلَّ فكرة ل تنبثق منه 

.
)518(

ويدح�س كلَّ �صورة ل متتد عنه«

فبباإنَّ  النحو،  فيه  يبحث  الببذي  الفعلي  امل�صتوى  هو  الرتكيب  كببان  واإذا 

العالقات املالزمة للرتكيب تنتمي هي الأخرى اإىل امل�صتوى النحوي، فالنحو 

لي�س»… مقت�صرًا على خط الأفق ال�صطحي للرتكيب، بل ينتظم م�صتويات 

التي  التقاطعات  فاإنَّ  اآخر؛  ومبعنى   .
)519(

والبنية…« والرتكيب  الإعببراب 

يحدثها الإعراب من �صاأنها اإنتاج عالقات جديدة ووظائف اأخرى. ومن ثمَّ 

فاإنَّ اإ�صكالية النحو تكمن يف الكيفية التي تنتهجها قوانينه يف �صبط »… 

العالقات الدللية التي ُيقيمها املحمول مع مو�صوعاته، والتي ن�صّميها البنية 
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املحمولية، وبني بنية املكّونات... كما تنتظم يف ال�صطح، والتي ن�صّميها البنية 

.
)520(

املكونية. ويتم هذا التوافق بني البنيتني... بوا�صطة الوظائف النحوية«

اأو  اإذا طراأ عليه تبديل  اأنَّ اللفظ  اإْذ يرى  ومن ذلك ما قرره ابن جني، 

زيادة يف احلروف اأو ال�صيغة، فاإنه يتعّر�س لتغيري دليل. ف�صيغة الت�صغري 

تبّدل من دللة ال�صم وتك�صبه معنًى اآخر، وكذلك �صيغة اجلمع والإ�صافة 

والتعريف والتنكري. ومن ثم فاإن الوظائف النحوية لي�صت ثابتًة. يقول ابن 

اأوجبت  �صيء،  فيها  زيد  ثم  املعاين،  اأدّلة  الألفاظ  فاإذا كانت  »وبعد  جني: 

كان  »وهديته«  �صمته  عن  به  انحرف  اإْن  وكذلك  به.  املعنى  زيادة  الق�صمُة 

.
)521(

ذلك دلياًل على حادٍث متجدد له«

نَّ 
َ
باأ الإ�صافة، فريى  م�صاألة  فيه  يعر�س  تاأويليًا  �صياقًا  ابن جني  ويتناول 

اإىل  ُي�صاف  ل  »… وال�صُي  مو�صحًا:  فيقول  نف�صه،  اإىل  ُي�صاف  ل  ال�صم 

نف�صه، واأما قول اهلل تعاىل: »واإّنه حلقُّ اليقني« فاإنَّ احلقَّ هنا غري اليقني، 

الكّل؛ نحو  اإىل  البع�س  اإ�صافة  ووا�صحه، فجرى جمرى  واإمنا هو خال�صه 

.
)522(

هذا ثوب خز«

اإنَّ الكالم خا�صٌع،  اإْذ  انو�صم الدر�س النحوي العربي بطابع عقلي،  وقد 

بالفعل، لقوانني العقل. فالنتظام احلا�صل يف الكالم، الذي يجعله يحقق 

الإفادة، هو نتيجة طبيعية لن�صقه العقلي. كما اأنَّ القواعد التي ا�صتخرجها 

النحاة مُتّثل اإن�صاتهم العميق ملعطيات العقل. يقول الدكتور نهاد املو�صى، 

مو�صحًا: »وكان الّنحويون الأوائل حني قّدروا ما قّدروا ي�صتجيبون لبداهة 

اأبناء  ملا يجده  ي�صتجيبون  للفعل... كما كانوا  البحث عن معمول  العقل يف 

اللغة يف نفو�صهم ويحد�صون به حد�صًا م�صرتكًا، مهما يكن هذا احلد�س يف 

.
)523(

منطق اللغة اأو يف منطق ال�صليقة«

تاأّثر  املعتزلة، قد  النحوي، عند  الدر�س  اأنَّ  املبارك  الدكتور مازن  ويرى 
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 ،
)524(

التجريدي« العقلي  »النظر  ارتكز منهجهم على  اإْذ  العقلية،  بالأنظار 

.
)525(

الأمر الذي اأتاح للممار�صة النحوية دقًة وترابطًا وحتلياًل منطقيًا معقوًل

والعببتببزال،  النحو  بني  العميق  التوا�صج  املبارك  مببازن  الدكتور  ويعلل 

كل  يف  وعمله  العقل  اإىل  والعتزال  النحو  بني  ال�صلة  اأمر  »ويعود  فيقول: 

من امليدانني، فكما كان العقل عند املعتزلة اآلة الدفاع عن العقيدة، كذلك 

با�صتقراء  اإليها  و�صلوا  التي  النحوية  الأحكام  تقعيد  اآلة  النحاة  عند  كان 

كالم العرب. وقد كان النحو والعتزال متجاورين يف عقول الكثريين من 

.
)526(

العلماء…«

فالنحو نظام معريف يروم هند�صة الظاهرة اللغوية و�صبط الفعل الل�صاين، 

، وي�صتعني النحو، يف اإجناز عمله، بالإعراب، 
)527(

وحتليل خمرجات الل�صان

بو�صفه جهازًا ميتلك ُعّدًة اإجرائيًة، فالإعراب هو اجلهاز القادر على تعيني 

النظام الذي يكون به النحو داًل.

ويك�صف حدُّ م�صطلح الإعراب، عن قدرته على تعيني الوظائف النحوية 

ت بها العرب  للكلمات. يقول اأحمد بن فار�س: »من العلوم اجللية التي ُخ�صّ

الإعراب الذي هو الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفظ، وبه ُيعرف اخلرُب 

.
)528(

الذي هو اأ�صل الكالم، ولوله ما ميز فاعٌل من املفعول…«

وي�صري اأبو علي الفار�صي اإىل العوامل والأ�صباب التي ت�صبب حدوث العالمة 

الأعرابية، فريى باأنَّ »الإعراب اأْن تختلف اأواخر الكلم لختالف العامل... 

اأحدهما اختالٌف يف  وهذا الختالف الذي يكون يف الأواخر على �صربني 

.
)529(

اللفظ والآخر يف املو�صع…«

العوامل من عالمات  ما حتدثه  كامنة يف  لالإعراب  الدللية  الطاقة  اإنَّ 

غريها،  عن  جلّية  لتجعلها  نحوية  وظيفًة  الكلمة  متنح  التي  هي  اإعرابية 

ولتمنحها قيمة دللية يف �صياقها التكويني.



178

تاأويل  يف  الإعببراب  اأهمية  اإىل  ي�صري  فاإنه  الّزخم�صري،  القا�صم  اأبو  اأما 

الن�س، اإذ يرى اأنَّ من يقوم با�صتخراج دللت الن�س دون معرفة الإعراب 

فاإنَّ عمله �صيكون مبتورًا. ومن ثمَّ فاإّن اأيَّ تاأويل للن�س ل بد اأنَّ يرتكز على 

واملُبني  الببدللت  مواطن  عن  الكا�صف  هو  الإعببراب  لأن  ؛  باإعرابه  معرفٍة 

عن معامل املعنى، يقول الزخم�صري: »هذا واإنَّ الإعراب اأجدى من تفاريق 

الع�صا، واآثاره احل�صنة عديُد احل�صى. ومن مل يتق اهلل يف تنزيله، فاجرتاأ 

على تعاطي تاأويله، وهو غري معرب، فقد ركب عمياَء، وخبط خبَط ع�صواء، 

وقال ما هو تقّوٌل وافرتاٌء وُهَراء، وكالُم اهلل منه براء، وهو املرقاُة املن�صوبة 

حما�صنه،  باإبراز  الكاِفل  القراآن،  نظم  ُنكت  على  املُطلُع  البيان،  علم  اإىل 

.
)530(

املُوّكل باإثارة معادنه«

يف  ممثاًل  وظيفيًا  دورًا  يوؤدي  اإنه  اإذ  �صيميائي،  بطابع  الإعببراب  ويّت�صم 

وثيقًا  ات�صاًل  النظام  هذا  يت�صل  كما  دللتببه.  وبلورة  املعنى  عن  الك�صف 

اأركان الكالم وتعيني مفا�صله  بالكالم وعالقاته الإ�صنادية املتعّلقة بتبيان 

عن  ينف�صل  ل  اإجرائيًا،  نظامًا  بو�صفه  الإعببراب،  فبباإنَّ  ثمَّ  ومن  الكربى. 

.
)531(

الكالم بل ي�صدر عنه ويك�صف عن عالقاته وُينبئ عن مكّوناته

كما ُيبنّي الإعراب املعاين اجلديدة التي تكت�صبها الكلمات، فكّلما اختلف 

معانيها  اختلفت  الرتكيبي،  �صياقها  باختالف  للكلمات،  الإعرابي  املوقع 

لأنَّ  مطلقًة  �صلطة  متلك  ل  للكلمات  املعجمية  فاملعاين  دللتها.  وتبّدلت 

من  اإل  دللتها  تكت�صب  ل  وهي  م�صتمر.  وحتببّول  دائببم  جتدد  يف  الكلمات 

خالل موقعها وم�صتوى ح�صورها املعنوي، ذلك الذي اأ�صبغته عليها »املعاين 

.
)532(

النحوية«

ومن ذلك تاأويل الزخم�صري لقول اهلل تعاىل: 

.
)533(

»ولقد خلقنا فوقكم �َصْبَع طرائق وما كّنا عن اخللق غافلني«
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اإذ يرى الزخم�صري اأنَّ »الطرائق: ال�صموات.. »وما كّنا« عنها، »غافلني«: 

اأو اأراد به النا�س واأنه اإمنا  اأْن تقع فوقهم بقدرتنا،  عن حفظها واإم�صاكها 

خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والربكات منها، وُيْنِفَعهم باأنواع منافعها، 

.
)534(

وما كان غافاًل عنهم وما ي�صلحهم«

املنفية،  التي متّثلها كلمة: »غافلني«، هي خرب كان  النحوية  الوظيفة  اإِنَّ 

اأّن ال�صيغة ال�صرفية التي جاءت عليها هي: »ا�صم فاعل«، فاإنَّ لهذه  ومبا 

موقع  يف  يقع  املعمول  وهذا  �صمنيا،  ارتباطًا  بها  يرتبط  معموًل  ال�صيغة 

اأنَّ  بيد  »عن«،  اجلر  بحرف  متعّد  »غفل«،  فالفعل  عقليًا،  موقعًا  املفعولية، 

الزخم�صري يرى اأنَّ خلرب كان معمولني، هما: عن اإم�صاك ال�صماء وحفظها 

وعن اخللق وما ي�صلحهم.

قانون  هي  اإمّنا  البنية،  على  اإ�صقاطًا  لي�صت  النحوية  والدللت  فاملعاين 

ت�صمح  فقد  الكالمية.  العنا�صر  بني  والتداخالت  العالقات  يفر�صه منطق 

الإعببراب،  ويكون  واحد.  لعن�صر  نحوية  وظيفة  من  باأكرث  الكالمية  البنية 

. الأمر الذي يعني 
)535(

بذلك »… معرّبًا عن اأكرث من م�صتوى معنوي واحد«

اأنَّ متّثل العن�صر يرتبط بعالقة حركية كائنة يف ال�صياق.  وميكن ال�صت�صهاد 

بتاأويل الزخم�صري لقوله تعاىل: »وعباُد الرحمن الذين مي�صون على الأر�س 

.
)536(

هونًا واإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا �صالما«

اإذ يرى الزخم�صري اأنَّ كلمة: »هونًا«، حتتمل وظيفتني نحويتني، فيقول، 

م�صيًا  اأو  للم�صي، مبعنى: هينني،  �صفة  اأو  »هونًا« حال،  وم�صتدلًّ،  مو�صحًا 

ّهينًا؛ اإّل اأنَّ يف و�صع امل�صدر مو�صع ال�صفة مبالغة. والهون: الرفق واللني. 

لينون...  هينون  »املوؤمنون  وقوله:  ما«،  هونًا  »اأحبب حبيبك  ومن احلديث 

ول  باأقدامهم  ي�صربون  ل  وتوا�صع،  ووقبباٍر  ب�صكينٍة  مي�صون  اأنهم  واملعنى: 

.
)537(

�صرًا وبطرًا…«
َ
يخفقون بنعالهم اأ



180

وعملية الإعراب بحٌث يف طبقات املعنى وك�صٌف عن عالقاٍت تتيحها اآليات 

اآخر، عرب اخلطى الإجرائية،  اإىل  اإعرابي  الإ�صناد؛ فالنتقال من م�صتوى 

يعني اأنَّ املوؤول يعّمق وعيه باملعنى ويوؤ�صل فهمه بعالقاته ودللته. واإذا كان 

 ،
)538(

الإعراب نظامًا عالميًا مكّونًا من »الدال الإعرابي واملدلول املعنوي«

للخالف  جمال  ل  دقيقٍة  ب�صفٍة  التطابق  ذلك  ب�صبط  »… ي�صمح  فالأنه 

.
)539(

فيها«

ويتيح الإعببراُب الك�صف عن م�صتويات املعنى، لأنَّ به تكون »… الإبانة 

عن املعاين بالألفاظ؛... ولو كان الكالم �صرجًا* واحدًا ل�صتبهم اأحدهما 

.
)540(

من �صاحبه«

�ُصّمي  لقد  الإعببراب،  اآلّيات  على  عاتقه  يقع  الغام�صة  الُبنى  حتليل  اإِنَّ 

الإعراُب اإعرابًا لإبانته »... ما كان خفيًا من اأمره لظهوره اإىل مراآة العني، 

.
)541(

بعدما كان م�صتورًا«

املف�صحة  احلركة  يف  اأي  الإعرابية،  احلركة  يف  ينح�صر  ل  والإعببراب 

ٌح.  وُمْف�صِ ُمبني  هو  ما  كلِّ  يف  كائٌن  هو  بل  النحوية،  الوظيفة  عن  املبينة 

يقول ابن جني: »…فقد تقول �صرب يحيى ُب�صرى، فال جتد هناك اإعرابًا 

لِزم 
ُ
اأ فا�صاًل... قيل: اإذا اتفق ما هذه �صبيله، مما يخفى يف اللفظ حاله، 

الإعراب.  بيان  يقوم مقام  ما  املفعول،  وتاأخري  الفاعل،  تقدمي  ِمْن  الكالُم 

بالتقدمي  فيه  رف  الت�صّ وقع  املعنى  ِقبل  من  خرى 
ُ
اأ دللٌة  كانت هناك  فاإن 

.
)542(

والتاأخري؛ نحو: اأكل يحيى ُكمرّثى«

يكون  ذلببك؛  ومبوجب  الإعبببراب،  اأدوات  من  اأداة  الإعببرابببيببة  والعالمة 

وتاأخري  تقدمي  بها من  يتعّلق  وما  الإ�صناد  وبعالقة  بالعالمة  دالًّ  الإعببراب 

وحذف واإ�صمار. ويعر�س ابن جني لدللة الإعراب احلالية؛ وهي الدللة 

ال�صياقية، كاأن تقول: »كّلم هذا هذا فلم ُيجبه جلعلت الفاعل واملفعول اأيهما 
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.
)543(

�صئت لأنَّ يف احلال بيانًا ملا تعني«

اإنَّ ا�صمي الإ�صارة يعودان على �صخ�صني معروفني عند املتكّلم، واإدراك 

»اخلطاب«،  التوا�صلي  الكالم  �صياق  يف  ال�صرتاك  على  يعتمد  »العائدية« 

دللة  اإىل  جني  ابببن  وي�صري  التوا�صل.  لعملية  ركنيًا  تنظيمًا  يوفر  الببذي 

ويعنّي  حه  يو�صّ بتابٍع  ال�صم  باإحلاق  تكون  التي  وهي  الإتباعية  الإعببراب 

وظيفته النحوية ويك�صف عن متوقعه الدليل، يقول ابن جني: »وكذلك اإن 

اأحلقت الكالم �صربًا من الإتباع جاز لك الت�صّرف ملا ُتعِقب من البيان؛ نحو 

.
)544(

�صرب يحيى نف�صه ُب�صرى…«

املعنى،  اإىل  الو�صول  خببالل  من  اللغة،  بعقلنة  الإعبببراب  يقوم  وعندما 

واخلروج من حالة اللب�س فاإنَّ الهدف من ذلك هو حتديد املراد والق�صد 

.
)545(

الذي يكتنف الكالم 

منها  واحد  »كّل  اإذ  معنوية،  واإ�صاراٍت  دللٍت  حتمل  الإعببراب  وحركات 

، مطلقًا، على الفاعلية، »… واأّما  ، فعالمة الرفع تدلَّ
)546(

علٌم على معنى«

املبتداأ وخربه، وا�صم كان واأخواتها وخرب اإنَّ واأخواتها ول التي لنفي اجلن�س، 

الت�صبيه،  �صبيل  على  بالفاعل  فملحقات  بلي�س  امل�صبهتني  ول  ما  وا�صم 

.
)547(

والتقريب«

 ،
)548(

ويجب، عند اإجراء الإعراب، اإدراك »… العتبار الباعث القوي«

مثال ذلك »كان« الناق�صة فهي تت�صّمن دللتني: الدللة الظرفية والدللة 

البيانية. فعلى املوؤول اأْن يعرف الأ�صل الدليل ويفهمه، »لأنَّ الغر�س الأ�صلي 

من ا�صتعمال كان لي�س اإّل بيان متّكن الفاعل يف �صفته واإن كان له دللٌة على 

.
)549(

دم العتبار الباعث القوي« الظرفية �صمنًا فقُّ

، يدعو ابن جني، اعتمادًا على 
)550(

ويف باب: »جتاذب املعاين والإعراب«

اأنظار �صيخه اأبي علي الفار�صي، اإىل اإيجاد خمارج للمواطن الل�صانية التي 



182

قد يتعار�س فيها الإعراب مع املعنى. ففي هذه احلالة يجب المتثال ل�صلطة 

قول  »فمن ذلك  فيقول:  املعنى  مع  ين�صجم  الإعببراب حتى  وتوجيه  املعنى، 

اهلل تعاىل: »اإنه على رجعه لقادٌر يوم ُتبلى ال�صرائر«، فمعنى هذا: اإّنه على 

لف�صلك  كان خطاأ؛  على هذا  فاإْن حملته  لقادر،  ال�صرائر  ُتبلى  يوم  رجعه 

الذي  امل�صدر  به من  معّلٌق  ما هو  وبني  ُتبلى«،  »يوم  الذي هو  الظرف  بني 

الأجنبي  واملو�صول  ال�صّلة  بني  والف�صل  �صلته،  من  والظرف  الَرْجع،  هو 

اأمٌر ل يجوز. فاإذا كان املعنى مقت�صيًا له والإعراب مانعًا منه، احتلت له، 

باأْن ُت�صمر نا�صبًا يتناول الظرف، ويكون امل�صدر امللفوظ به دالًّ على ذلك 

الفعل، حتى كاأنه قال فيما بعد: ُيرجعه يوم ُتبلى ال�صرائر. ودلَّ »رجعه« على 

.
)551(

»يرجعه« دللة امل�صدر على فعله«

فيقول:  الل�صانية  احليلة  ولهذه  التاأويل  لهذا  ت�صويغًا  جني  ابن  ويقّدم 

تعاىل  اهلل  لأن  املعنى؛  َي�صغر  لقادر»لئاّل  »بقوله«  يوم  ُتعلَِّق«  اأْن  يجوز  »ول 

قادٌر يوم ُتبلى ال�صرائر وغريه يف كّل وقت وعلى كّل حال على رجع الب�صر 

.
)552(

وغريهم«

فاإنَّ  لإجنازها،  الكالم  ي�صعى  نتيجًة  اخلطاب  فائدة  حم�صول  كان  وملّا 

على الإعراب تاأ�صري الوظيفة النحوية للكلمة من خالل عالقتها بالرتكيب 

اأنَّ الكالم اإمنا و�صع للفائدة، والفائدُة ل جُتنى  اإليه، »وذلك  الذي تنتمي 

.
)553(

من الكلمة الواحدة، واإمنا جُتنى من اجُلمل ومدارج القول …«

ويرى الدكتور نهاد املو�صى اأنَّ كلَّ ما هو على م�صتوى الرتكيب له وظيفة 

اأنَّ  يعني  وهببذا   ،
)554(

الدليل« »املعنى  قرينة   …« عليه  اأ�صبغتها  دللية 

ثم  ومن  اإعرابية  عالقاٍت  الكالم  مينحان  اللذان  هما  والإ�صناد  الرتكيب 

معاين دللية حتمل قيمًا توا�صلية«.

فالإعراب ك�صٌف عن مواقع املعاين، واأداة ل�صتكناه الق�صد الذي يرومه 
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املتكّلم، ويف الوقت نف�صه فاإنَّ الإعراب م�صروط بالرتكيب، »فالرتكيب �صرط 

.
)555(

الإعراب وموجبه والإعراب قائٌم على اآلت و�صمات هي العوامل«

والعامل عن�صٌر ل�صاين ي�صّوغ وجهة الإعراب ويوؤيد انبناءه ويحدد مواقع 

اأركانه. يقول الرماين املعتزيل، يف حد العامل: »عامل الإعراب: هو موجٌب 

اأن  مبعنى   .
)556(

املعنى« لختالف  املعاقبة  طريقة  على  الكلمة  يف  لتغيري 

العامل منتم اإىل البنية الرتكيبية والعالقات الإ�صنادية.

اأما ابن جني، فاإنه يرى باأّنَّ الوظيفة الدللية التي يحددها املوقع الإعرابي 

مرتبطة باملتكلم ومق�صده يف الإخبار والإعالم، يقول ابن جني: »فاأما يف 

واجلزم  واجلر  والن�صب  الرفع  من  فالعمل  احلديث،  وحم�صول  احلقيقة 

اإمنا هو للمتكّلم نف�صه، ل ل�صيء غريه. واإمنا قالوا: لفظيٌّ ومعنوي ملّا ظهرت 

.
)557(

اآثار فعل املتكلم مب�صاّمة اللفظ للفظ، اأو با�صتمال املعنى على اللفظ«

العامل  اأن  اأدركوا  قد  القدامى  النحويني  اأّن  املو�صى  نهاد  الدكتور  ويرى 

يف  اأدرجببوه  اأنهم  اإلَّ  الإعببراب،  لظاهرة   
)558(

مو�صوعيًا« »… و�صفًا  لي�س 

الإعراب  لنظام  ُيهيئ  حتى  ومعرفيًا،  ل�صانيًا  مفهومًا  ممار�صتهم،  �صميم 

اأنَّ تقدير العامل، هو اإمياٌن باملركز العقلي يف فهم  ات�صاقًا وانتظامًا. كما 

من  قدر  على  يتوافر  الإعببراب  نظام  اأنَّ  على  ودليل  الإ�صنادية،  العالقات 

التقدير والعودة اإىل الأ�صل.

لقد عرف النحاة اأن احلديث عن العامل، »…تاأويٌل حم�س! ولي�س من 

و�صف الواقع اللغوي يف �صيء، اإنَّ النتيجة الأخرى التي ميكنهم ا�صتخال�صها 

الإعببراب  نظام  واأنَّ  ت�صطرب،  بببداأت  قد  الكلم  اأواخببر  اأنَّ احلركة يف  هي 

املحكم قد بداأ يختل وُيخلي الطريق لقرائن لغوية اأخرى تقوم مقامه وتوؤدي 

.
)559(

دوره«

ويببدّل عليه  به  ي�صي  الببدليل  املعنى  اأنَّ  اإّل  ُيحذف ركن يف اجلملة،  فقد 
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فاإن   .
)560(

للفائدة« وحممول  مو�صوع  من  املبنية  هي  »اجلملة:  كانت  فاإذا 

ا�صتح�صار املحذوف وامل�صمر اأمر واقٌع على املخاطب، ومن ثم فاإنَّ امل�صمر 

�صي�صتحيل اإىل ح�صور، يقول �صيبويه: »واإمنا �صار الإ�صمار معرفًة لأنك اإمّنا 

ث قد عرف من تعني وما تعني، واأنك  ت�صمر ا�صمًا بعد ما تعلُم اأنَّ َمْن ُيحدَّ

.
)561(

تريُد �صيئًا يعلمه« 

الذي خلق  ربك  با�صم  »اقراأ  تعاىل:  لقوله  الزخم�صري  تاأويل  ذلك  ومن 

.
)562(

خلق الإن�صان من علق«

اإذ يرى الزخم�صري اأنَّ مفعول «خلق»حمذوف من اللفظ معلوٌم من املراد 

»خلق  قال:  ثم  مفعوًل،  له  يذكر  فلم  »خلق«  قال:  كيف  قلت:  »فاإن  فيقول: 

الإن�صان«؟ قلت: هو على وجهني: اإّما اأن ل ُيقّدر له مفعوًل واأْن يراد اأنه الذي 

اأْن يقّدر ويراد خلق كلَّ  ح�صل منه اخللق وا�صتاأثر به ل خالق �صواه. واإما 

�صيء، فيتناول كل خملوق، لأنه مطلٌق، فلي�س بع�س املخلوقات اأوىل بتقديره 

من بع�س.

يتناوله  ما  بني  من  بالذكر  لالإن�صان  تخ�صي�س  الإن�صان«  »خلق  وقوله:   

.
)563(

اخللق؛ لأنَّ التنزيل اإليه وهو اأ�صرف ما على الأر�س»

والأمر الذي ميكن تاأكيده اأنَّ الدر�س النحوي العربي قائٌم على التاأويل، 

 اإليها امل�صتغُل بالل�صان، حيٌل ي�صتوجبها 
ُ
اإذ اإنَّ التدبريات الل�صانية، التي يلجاأ

غًا. واإنَّ »… ظاهرة التاأويل تت�صل بكّل الأمور  الكالُم حتى يكون بّينًا وُم�صوَّ

كالعامل  النحو  عليها  ُبني  التي  الأ�صا�صية  باملفاهيم  ترتبط  فهي  الأخرى، 

كاللهجات  املدرو�صة  املببادة  تناوله  يف  النحوي  باملنهج  وترتبط  والإ�صناد، 

املعنى،  على  اعتماده  يف  اأو  ال�صائع،  عن  البعيدة  النادرة  ال�صواهد  وبع�س 

بغري  اأو  الأحببكببام،  وبناء  القواعد  ا�صتخال�س  يف  بالتعليل  ترتبط  كذلك 

ذلك من عنا�صر النظرية النحوية، لهذا كله يبدو اأن اأي نقد يتناول بع�س 
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املفاهيم كالتاأويل، اأو العامل، اأو غري ذلك، اإمّنا ينطبق على بقية املفاهيم 

.
)564(

الأخرى لتداخل بع�صها يف بع�صها الآخر«

4 - التاأويل باعتبار الدللت املجازية
املقالت  اإىل  مفرداته  وتنظيم  البالغي  املبحث  تاأ�صي�س  ف�صل  يرجع 

والأ�صولية،  والبيانية،  واللغوية،  الكالميُة،  املعتزلة؛  مدّونات  �صّمتها  التي 

هذه  ناق�صت  التي  امل�صائل  �صنوف  املّدونات  هذه  حوت  فقد  والتف�صريية. 

الق�صايا وعاجلت اأن�صاقها.

التي  والعقائدية  الل�صانية  القيم  ت�صويغ  املبحث  تاأ�صي�س هذا  الهدف من 

منظومتهم  ت�صكيل  يف  املعتزلة  عليها  اتكاأ  التي  اخلم�صة  الأ�صول  تخالف 

اأ�صولهم ومن ثم،  تتناق�س مع  التي  القيم  بتاأويل  اإنهم قاموا  اإذ  املعرفية، 

عملوا على توطني هذه العنا�صر الل�صانية حتى تن�صجم مع الأ�صول املحكمة 

واحلقيقية. الأمر الذي يك�صف عن اأنَّ ثنائية احلقيقة واملجاز هي امتداد 

القراآين  الن�سَّ  اأنَّ  يعتربون  املعتزلة  كان  فاإذا  واملت�صابه.  املحكم  لثنائية 

اأنه حمكٌم، فاإنَّ ما يبدو مناق�صًا  كلُّ من�صجم ومنّزه عن املطاعن، مبعنى 

لهذا العتبار يجب اأن يوؤّول بحيث ين�صجم مع الأ�صل املحكم الذي دلَّ عليه 

العقل.

ومن هنا، فاإْن تطابق ظاهر دللت الن�صو�س مع املحكم فهذا يعني اأن 

املحكم  يتطابق ظاهرها مع  اإذا مل  اأما  دالة على احلقيقة،  الدللت  هذه 

فاإنها، بذلك، تكون دالة على املجاز اأي اأنها ذات �صبغة مت�صابهة يجب اأن 

توؤول حتى ُيفهم ُمرادها.

وميكن القول، مع ن�صر حامد اأبو زيد، اإِن املعتزلة »… اتخذوا من املجاز 

. ومن ثم، 
)565(

�صالحًا لتاأويل الن�صو�س التي ل تتفق مع اأ�صولهم الفكرية«
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فاإنَّ املنطلق الذي يوؤكد انطواء الن�س القراآين على املت�صابه، وعلى املجاز، 

اللذين  واملجاز  املت�صابه  قادرًا على ح�صم  ل�صانيًا  التاأويل مالذًا  يجعل من 

يعرقالن الأ�صول املحكمة واحلقيقية.

الذهن  اإعمال  يت�صّمن  اأنَّ املجاز دالٌّ بطريقة م�صاعفة، لأنَّ املجاز  بيد 

لتحقيق حالة الن�صجام والئتالف مع املحكم، »لأن املحكم اأ�صٌل للمت�صابه 

.
)566(

يقدح به فُيظهر مكنونه وي�صتثري دفينه«

و»املجاز: ما جاوز وتعّدى عن حمّله املو�صوع له اإىل غريه ملنا�صبٍة بينهما، 

اإما من حيث ال�صورة اأو من حيث املعنى الالزم امل�صهور، اأو من حيث القرب 

.
)567(

واملجاورة…«

الأ�صل  عن  وعدوًل  انحرافًا  تت�صّمن  املجازية  العالقات  اأنَّ  ذلك،  معنى 

ق�صية  اأحدثت  لقد  املجازية.  التحّولت  ملختلف  �صابطًا  يظل  الذي  املقّدر 

املجاز �صدًى عنيفًا يف خمتلف الدرا�صات التي تبحث يف دللت الكالم، لأنها 

.
)568(

ارتبطت بق�صية احلقيقة وما تتيحه من افرتا�صات ال�صدق والكذب

تفرع  وما  الل�صان  درو�س  يف  مركزيًا  ح�صورًا  املجاز  مبحث  اكت�صب  وقد 

عنها من مباحث، ومبوجب منطلقات املجاز فاإنَّ العالقة بني الدال واملدلول 

توا�صع متفّرع عن املوا�صعة الأوىل؛ اإذ اإنَّ قوام الدللة احلقيقية والأ�صلية 

موا�صعة بّينٌة بني الدال واملدلول، »اأما املجاز فال ي�صّوغ فيه ذلك من حيث 

.
)569(

اإن العالقة بني عنا�صر الدللة هي خروج عن املوا�صعة…«

القادرة على حتديد احلقيقة واملجاز  العقل هي  اأنَّ دللة  املعتزلة  ويرى 

ومن ثم تعيني دللة الكالم، اإذ ملا كان ال�صتدلل على الفاعل وحكمته هو 

الأ�صل الذي ينبغي اإدراكه، فاإنَّ اأحوال الفعل فرع يلحق بالأ�صل وبناًء على 

هذا املنطلق، فاإنَّ اآياِت القراآن الكرمي ل توؤدي اإىل معرفة اهلل، بينما توؤدي 

الكرمي.  القراآن  باآيات  ال�صتدلل  حة  �صّ اإىل  وعدله  اهلل  وحدانية  معرفُة 
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م معرفة فاعل الكالم. فحتى ُتعرف دللت كالم اهلل ل بدَّ من تقدُّ

ما ذكرناه  تقّدم  »… واإذا وجب  القا�صي عبد اجلبار، مو�صحًا:  يقول 

اأن ُيعر�س ما  اأّن كالمه تعاىل حقٌّ ودللٌة، فال بدَّ من  من املعرفة، لي�صح 

يف كتاب اهلل من الآيات الواردة يف العدل والتوحيد، على ما تقّدم له من 

العلم، فما وافقه حمله على ظاهره، وما خالف الظاهر حمله على املجاز، 

واإّل كان الفرع ناق�صًا لالأ�صل؛ ول مُيكن يف كون كالمه تعاىل دللًة �صوى 

.
)570(

هذه الطريقة..«

فح�صب،  ومعرفية  ل�صانية  لي�صت  ملّحة،  �صرورة  التاأويل  فبباإنَّ  هنا  ومن 

ا عقائدية، اإذ اإنَّ العقل الذي ي�صتدلُّ به على توحيد اهلل وعدله، مركز  اإمنَّ

يجب اأن يخ�صع له النظبام الل�صاين. اإِنَّ مفاد القاعدة الرئي�صة للتاأويل عند 

بالعقل ل  ُيعلم  ما  كلَّ  »… اأنَّ  زرزور:  الدكتور عدنان  يعرّب  كما  املعتزلة، 

يجوز اأن يرد الكتاُب بخالفه واإْن اأوهم يف »الظاهر« اأنه خالفه، واأنه لُبدَّ له 

من تاأويل موافق للعقل، جاٍر على �صنن اللغة، لأنَّ العقل واأدلته ل يتداخلها 

.
)571(

الحتمال، والألفاظ واجلمل والرتاكيب يتداخلها ذلك«

يقول ابن جني يف تاأويله للدللة املجازية لل�صاق، الواردة يف قوله تعاىل: 

.
)572(

»يوم ُيك�َصف عن �صاٍق وُيدعون اإىل ال�صجود فال ي�صتطيعون«

»فاأما قول من طغى به جهله، وغلبت عليه �صقوته، حتى قال يف قول اهلل 

تعاىل: »يوم ُيك�َصف عن �صاق«: اإّنه اأراد به ع�صو القدمي، واإنها جوهر كهذه 

اجلواهر ال�صاغلة لالأماكن، واإنها ذات �صعر، وكذا مما تتايعوا يف �صناعته 

 .
)573(

اأْن نّزهنا عن الإملام بحراه« ورك�صوا يف غوايته فاأمٌر نحمُد اهلل على 

واإمّنا ال�صاق هنا ُيراد بها �صدة الأمر؛ كقولهم: قد قامت احلرُب على �صاق. 

م�صّبهٌة  هي  فاإمنا  ال�صدة  بها  اأريببدت  اإذا  ال�صاق  اأنَّ  ذلك  مع  ندفع  ول�صنا 

بال�ّصاق هذه التي تعلو القدم، واأنه اإمنا قيل ذلك؛ لأن ال�صاق هي احلاملُة 
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تكون  اأْن  فاأما  وت�صنيعًا.  ت�صبيها  لذلك  هنا  فذكرت  لها.  املنه�صة  للجملة، 

للقدمي- تعاىل- جارحة: �صاٌق اأو غريها، فنعوذ باهلل من اعتقاده... وعليه 

بيُت احلما�صة:

كـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــت لــــــــــــــهــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــن �ـــــــــصـــــــــ�قـــــــــهـــــــــ� 

.
)574(

ـــــــــــراُح  الـــــــــــ�ـــــــــــصّ الــــــــ�ــــــــصــــــــّر  مــــــــــن  وبــــــــــــــــدا   

نفي  مبقام  يتعّلق  »ال�صاق«،  كّلمة  فيه  وردت  الببذي  الل�صاين  املوطن  اإِنَّ 

يت�صمن،  الذي  التوحيد  وهو  األ  العقائدي  بالأ�صل  يرتبط  الذي  اجلارحة 

مكان،  به  يحيط  ول  بذي جهات،  ولي�س  بج�صم،  لي�س  واحٌد  »… اأن اهلل 

على  الدالة  اخللق  �صفات  من  ب�صيٍء  يو�صف  ول  زمبباٌن،  عليه  يجري  ول 

. لقد ا�صتدل ابن جني على نفي جارحة ال�صاق، بال�صتعانة 
)575(

حدوثهم…«

بتحّول الدللة اللغوية لكلمة ال�صاق كما وردت يف ل�صان العرب.

اأن املوا�صعة هي النظام الذي ي�صمح انتقال  ويرى القا�صي عبد اجلبار 

التحّولت  جممل  على  الرقيب  وهببي  املببجبباز،  اىل  احلقيقة  مببن  الكلمة 

الل�صانية. فالعالقات املجازية التي يتيحها الكالم تتم بالختيار، اأي القدرة 

تبديل  على  قببادرة  الل�صانية  العالمة  فبباإنَّ  ثمَّ  ومن  والنقل،  التحويل  على 

قانونها الدليل. اإلَّ اأن هذا التبديل يظل حمتكمًا، يف طبيعته و�صريورته، 

اإىل العالقات الأ�صلية وهي املوا�صعة، يقول القا�صي عبد اجلبار: »ولذلك 

حكم  انتقال  وجّوزنا  ال�صرعية،  الأحكام  اإىل  اللغوية  الألفاظ  نقل  جّوزنا 

وكل  املجاز؛  اإىل  وعن احلقيقة  اإىل احلقيقة  املجاز  بالتعارف عن  اللفظة 

ذلك ل ُيوجب قلب املعاين، كما اأنَّ الإخبار عن ال�صيء ل ُيغرّي حاله واإن تغري 

اخلرب؛ فلو �ُصّمي ال�صواد بيا�صًا واجلوهر عر�صًا مل يوؤثر ذلك فيه، ولكان 

يتعّلق  اللغة  ابتداء  كان  فاإذا  به.  ُي�صّمى  مبا  ى  م�صمَّ وهو  الآن  كحاله  حاله 

بالختيار واملوا�صعة مل ميتنع يف الثاين النقل والتحويل بالختيار. وكما اأنَّ 
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اللغة املبتداأة مل ُتك�صب املعاين اأحواًل مل تكن عليه فكذلك ح�صول التبديل 

.
)576(

فيه ل ُيغرّي حاله«

يرد  الذي  النظام  معرفة  باخلطاب،  لال�صتدلل  املعتزلة،  ا�صرتط  وقد 

كان  اإذا  اخلطاب  نَّ 
َ
اأ »اعلْم  الب�صري:  احل�صني  اأبو  يقول  اخلطاب،  عليه 

�صبيل  اآخر على  �صيٍء  وُي�صتعمل يف  �صبيل احلقيقة،  �صيٍء على  ُي�صتعمل يف 

لأنَّ  املجاز.  دون  حقيقته  على  حمله  فالواجب  قرينة،  عن  وجتببّرد  املجاز 

الغر�س به الإفهام، واملخاَطب اإمنا يفهم من اخلطاب حقيقته، ويحتاج اإىل 

.
)577(

قرينة لفهم جمازه«

ثم  الّدعاء،  تعني  اللغوية  اإنَّ حقيقتها  اإذ  بال�صالة،  الب�صري  وي�صت�صهد 

انتقلت اإىل م�صتوى دليل اآخر لتدل على ال�صالة ال�صرعية. فبعد انتقالها 

وحتّولها اإىل ال�صرع �صارت دللتها على الدعاء جمازية. لذلك؛ » فاإْن خاطب 

اهلل طائفتني بخطاب هو حقيقٌة عند اإحداهما يف �صيء، وعند الأخرى يف 

�صيٍء اآخر، فاإنه ينبغي اأن يحمله كل واحٍد من الطائفتني على ما تتعارفه. 

لدلَّ  الطائفتني،  كلتا  من  املعنيني  اأحَد  اأراد  فلو  اأفهامنا.  اإىل  ال�صابق  لأنه 

.
)578(

الطائفة التي ل تعرف ذلك املعنى على اأنه قد اأراده«

داخل  الكامن  املخزون  من  �صربًا  املجازية...  اللغة   …« كانت  واإذا 

عرب   .
)580(

اللغة…« توليد  من  �صربًا  اإلَّ   ... لي�صت  فالأنها   ،
)579(

اللغة

عنا�صر تت�صّمنها اللغة ويوؤّكدها دليُل العقل وقرينته. وهذا يعني اأنَّ املر�صلة 

الكالمية املنطوية على م�صتويات جمازية تفتقر اإىل �صواها، وهذا الفتقار، 

بدوره، يوؤكد مكانة الوعي الإن�صاين يف ت�صكيل احلقيقة، اأي اأن قيَم املجاز 

عن طريق املواربة، الذي يجعل من عملية الفهم حركة حقيقية وعميقة، اإن 

.
)581(

»… كل جماٍز، بهذا املعنى، يك�صف عن حتوُّل«

هامًا،  �صرطًا  املجازية،  العالقات  درا�صتهم  يف  الل�صانيون،  افرت�س  وقد 
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واملعنى  احلقيقي  املعنى  بني  جتبباور  اأو  ت�صابه  عالقة  تقوم  اأن   …« وهو 

املجازي، واأْن تقوم قرينة منطقّية اأو تركيبية ن�صّية اأو نقلّية م�صّرعة للتاأويل 

املجازي، فاإذا مل ت�صتقم احلّجة من هذه احلجج للموؤول فالأوىل اأْن يف�ّصر 

.
)582(

اللفظ على احلقيقة«

»اإنَّ  الكالم.  املنف�صلة عن  بالعنا�صر  اإقراٌر  وعالقاته،  باملجاز  فالإقرار 

اإل و�صيلًة حل�صر املعنى الثاوي، وحتديده،  اللغة وفق هذا املنظور ل تغدو 

خاللها  من  يطابق  مرئية  كحقيقٍة  منك�صفًا  ُي�صحي  حتى  واإفهامه  وفهمه 

التي  العربية،  البالغة  امليتافيزيقي على  التاأثري  اللفظ معناه. وهنا يظهر 

تاأ�ص�صت كفكر لغوي يهدف اإىل ك�صف تطابق اللفظ واملعنى الثاوي، اخلفي، 

.
)583(

الذي جتتهد العبارة ملالحقته و�صبطه، واإرجاعه متمّثاًل حا�صرًا«

ترجع  ل  تاأويل،  من  يتطّلبه  وما  الغمو�س،  اأ�صباب  اأن  حرب  علي  ويرى 

اإىل ق�صور الفهم؛ اإمنا ترجع »… فعاًل اإىل طبيعة »املجاز« ذاته، اأي اإىل 

.
)584(

الفجوة التي تقيمها اللغة املجازية بني الدال واملدلول«

على  تدل  املجازية،  بالطاقة  املرتبطة  اللغة  تت�صمنها  التي  الإمكانية  اإِنَّ 

نَّ اللغة ابتكار دائٌم وحتّول م�صتمر. وهذا يعني اأنَّ وعي الإن�صان بالظاهرة 
َ
اأ

متحّول، فعندما تبداأ اللغة بالتحول فاإنَّ ذلك يعني اأنَّ الإدراك قد اأعاد بناء 

دللته وفقًا للم�صمر الدليل الذي تختزنه العالقُة الإ�صارية.

يف  ن�صوٌة  »وقببال  تعاىل:  قوله  يف  »�صغفها«،  جملة:  الزخم�صري  اأّول  لقد 

لرناها  اإِّنببا  ُحبًا  �صغفها  قد  نف�صه  عن  فتاها  تببراود  العزيز  امببراأة  املدينة 

مادة:  ودللة  والكنائية  ال�صياقية  دللتها  يف  ناظرًا   ،
)585(

ُمبني« �صالل  يف 

»�صغاف«، يقول الزخم�صري: »… )�صغفها(: خرق حّبه �صغاف قلبها حتى 

لها:  ُيقال  رقيقٌة  جلدٌة  وقيل  القلب،  حجاب  وال�صغاف:  الفوؤاد؛  اإىل  و�صل 

.
)586(

ل�صان القلب؛…«
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مبلغًا  بلغ  قد  العزيز،  امببراأة  من  ال�صالم،  عليه  يو�صف،  حبِّ  متكن  اإِنَّ 

عليها.  ويهيمن  بها  يحيط  �صغافًا  �صار  حتى  عليها  ا�صتحوذ  اإذ  عظيمًا 

وبذلك، فاإن الدللة املجازية لكلمة »�صغفها«، تعني �صمن �صياق الآية �صدة 

احلب. والذي ينبغي تاأكيده، اأنَّ الدللت التي ينبني عليها التاأويل قد ترد 

مرتابطة ومتداخلة يف �صياٍق ن�صي واحد، فقد ياأتي املوطن الل�صاين منطويًا 

على م�صتوى �صريف وجمازي وعقلي.
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اخلامتـة

عند  الببدليل  التاويل  لنظرية  وا�صٍح  ت�صّوٍر  تقدمَي  الدرا�صة  هذه  غاية 

التي يتمُّ  التنفيذية  املعتزلة من خالل الك�صف عن املنطلقات والإجراءات 

بها ا�صتخراج دللت الكالم.

التاأويل  نظرية  اأن  مببفبباده؛  جببوهببري  افببرتا�ببس  على  الببدرا�ببصببة  وقببامببت 

العتزالية اعتمدت على ثوابت منهجية وظيفتها حرا�صُة التاأويل من الوقوع 

فلي�س  التاأويل.  على  م�صداقية  واإ�صفاء  الن�س،  يتيحه  الذي  الإ�صكال  يف 

مهمًا اإحداُث تاأويل ما، بل املهم اأْن يكون التاأويل ذا م�صداقية واأْن يحقق 

�صروطه يف القبول.

لت الّدرا�صُة اإىل نتائج، اأهمها مايلي:  وقد تو�صّ

التاأويل  على  احلكم  ي�صتطيع  الببذي  النظام  هببي  املوا�صعة  اأنَّ  اأواًل: 

وم�صداقيته. مبعنى، اأنَّ الأنظمة الرمزية التي اأوجدتها اجلماعة هي التي 

يجب على التاأويل اأْن ي�صتند عليها. لأنَّ املوا�صعة حتالفات ل�صانية حول رموز 

واإ�صارات، ومن ثم، فاإنَّ النتماء اإىل هذه التحالفات معناه انتماء اإىل القيم 

الإدراكية اجلماعية، بيد اأن هذه النتيجة تطرح موقف التاأويل من املوروث 

الل�صاين، اإذ ت�صتوجب الكفاءة التاأويلية ح�صيلة ل�صانية متعددة القيم.

بعدة طرق  يدّل  بناٌء مت�صّعب، فهو  الكالم  اأنَّ  املعتزلة  اأدرك  لقد  ثانيًا: 

الكيفية  اأنَّ معرفة  ال�صدد،  بهذا  املعتزلة،  قرر  وقد  اأ�صياء خمتلفة،  وعلى 

التي يكون بها الكالُم داًل كائنة باإدراك العالقات والقوانني ال�صمنية التي 

يتاأ�ص�س عليها»احلدث الل�صاين«.

ثالثًا: لقد منح املعتزلة املتكلم منزلة مركزية، اإذ اإنه يحمل وظيفة نحوية 

الفاعلية. فاملتكلم هو فاعل الكالم، والكالم هو فعل  الوظيفة  غائبة، هي 
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�صادٌر عن ق�صد املتكلم واإرادته. ومن ثم فاإنَّ فهم دللة الكالم ل تكون اإّل 

ال�صدد، مل  وبهذا  اإليها.  التي ق�صد  والغاية  فعله  الفاعل يف  بتمثل حكمة 

ينكر املعتزلة الدللت التي تقع بالفعل خارج بنية الق�صد، فقد اأكّدوا اأنها 

تبلور الق�صد وجتّليه، اإنَّ الق�صد هو اجلوهر احلقيقي الذي ت�صعى الدللت 

لإدراكه.

واإك�صابه  اإىل عقلنته  ي�صعى  بالّن�س،  املعتزيل عقل مت�صل  العقل  رابعًا: 

ان�صباطًا. واإنَّ النقطة التي ينف�صل فيها العقل عن الن�س هي نقطة الفهم 

والت�صويغ، فالعقل يهدف اإىل ت�صويغ الدللت التي ي�صتخرجها. وبذلك، فاإن 

دللة العقل تقوم بتنظيم الدللت وتربيرها. اإِنَّ اللحظة التي يحظى فيها 

الن�س باعرتاف العقل ودللته، هي اللحظة التي جتعله داًل ذا دللة. فدللة 

العقل، بو�صفها ن�صًا، نظاٌم مينح الن�س حقيقته الدللية.

خام�سًا: يرى املعتزلة اأنَّ للغة نظامًا رمزيًا يتيح عملية التوا�صل والفهم، 

وهذا النظام عقل اآخر، اأو هو ظل للعقل الدليل يتحالف معه ومينحه ولءه. 

ولول هذا النظام ملا كانت اللغة دالة.

�ساد�سًا: اأنَّ البنية الرتكيبية هي املتعني املادي الذي يجب على التاأويل اأن 

ينتمي اإليه، وعلى التاأويل الدليل اأن ي�صتدل على دللته بثابت قاطع.

من  العربية  الل�صانية  الت�صّورات  اإخراج  اإمكانية  الدرا�صة  توؤكد  �سابعًا: 

اأخرى  واإدراجها يف �صياقات جديدة، و�صروط معرفية  العقائدي،  ف�صائها 

حتى مُتتحن وُتعرف قدرتها على ال�صتجابة لالأ�صئلة الراهنة.
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م�سرد امل�سطلحات واملفاهيم

هذا ثبت بارز امل�صطلحات واملفهومات الواردة يف هذه الر�صالة، تك�صف عن 

تو�صيحا  وتت�صمن  الإجببمببايل،  ال�صياق  يف  انتظمت  كما  املعرفية  ت�صوراتها 

ملعطياتها العامة، اأوردتها »احرتا�صا وف�صل حتّوط«.

وقد عمدت يف اإعداد امللحق الرجوع اإىل جذر امل�صطلح الثالثي، ومن ثم ترتيب 

هذه اجلذور، هجائيا. كما اأ�صفعت بع�س امل�صطلحات مبقابلها يف الإجنليزية 

حمياًل يف نهاية امللحق على امل�صادر التي ا�صتعنت بها.

• يلحق 	 الببذهببُن  لأن  بها  �ُصّميت  بعينها،  البديهات  هي  الأولببيببات:  اأول- 

 الق�صية بتو�صط يء اآخر فذاك املتو�صط هو املحمول اأوًل.
)1(

حممول

• بده - البداهة: هي املعرفة احلا�صلة ابتداًء يف النف�س، ل ب�صبب الفكر 	

.
)2(

كعلم: باأن الواحد ن�صُف الثنني 

•  ُمبهم يحتمل معنيني مت�صادين ل 	
ٍ
بهم-الإبهام: هو اأن ياأتي املتكّلم بكالم

.
)3(

متيز اأحدهما عن الآخر

• 	.
)4(

جن�س- التجني�س: امل�صابهة التي حت�صل بني كلمتني 

• 	.
)5(

حدد- التحديد: ت�صوير ونق�س ل�صورة املحدود يف الذهن

• 	.
)6(

حذف- املحذوف: واإْن �صقط لفظه لكنَّ معناه باق وينتظمه املقّدر

• اإىل 	 الأ�صفل  من  املقّدمات  واإعببادة  الو�صائط  تكثري  هو  التحليل:  حلل- 

.
)7(

الأعلى، واإمنا ُيذكر لالنتفاء

• - حتليل الرتكيب Structural analysis: و�صف الرتكيب الذي �صيكون 	

.
)8(

ُمدخل القانون التحويلي

• معاين 	 بني  العالقات  درا�صة   :Semantic analysis دليل  حتليل   -

.
)9(

الكلمات املختلفة يف لغة ما
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• اأ�صا�س 	 على  اللغة  حتليل   :Functional analysis وظيفي  حتليل   -

.
)10(

وظائف العنا�صر ل على اأ�صا�س �صيغتها

• - الكالم للدكتور نهاد املو�صى.	

• 	.
)11(

خفي- اخلفي: هو الذي ل يظهر املراد منه اإل بالطلب

• درك - الإدراك: عبارة عن كمال يح�صل به مزيد ك�صٍف على ما يح�صل 	

.
)12(

يف النف�س من ال�صيء املعلوم على جهة التعّقل بالربهان اأو اخلرب

• الفوائد 	 ومعرفة  الكالم  فهم   :Speech preception الكالم  اإدراك 

.
)13(

احلا�صلة عنه وما يرتتب عليها من ق�صايا 

• دلل- دال: الكلمة املنطوقة اأو املكتوبة التي تدل على ال�صيء اأو املفهوم اأو 	

.)referent( 
)14(

ال�صخ�س خارج اللغة والذي ي�صّمر مدلول عليه

• اإىل 	 الأثر  من  ذلك  كان  �صواء  املدلول  لإثبات  الدليل  تقرير  ال�صتدلل: 

.
)15(

املوؤثر اأو بالعك�س

• 	.
)16(

ال�صتدلل باإ�صارة الن�س: اإثبات احلكم بالنظم غري امل�صوق له

• 	.
)16(

ال�صتدلل بدللة الن�س: اإثبات احلكم بالنظم امل�صوق له 

• 	.
)16(

ال�صتدلل بعبارة الن�س: اإثبات احلكم باملفهوم اللغوي غري النظم

• دللة: املعنى الذي تنقله الكلمة والذي ُيعرّب عن العالقة اأو ال�صخ�س اأو 	

.
)17(

املفهوم املوجود خارج اللغة

• ويرى التهانوي اأنَّ الدللة ُتعقد لفهم املراد ومعرفة اإرادة املتكلم وق�صده. 	

فيقول: »باجلملة، فاأهل العربية ي�صرتطون الق�صد يف الدللة، فما يفهم 

الدللة  فبباإنَّ  عندهم،  للفظ  مدلول  يكون  ل  املتكلم  من  ق�صد  غري  من 

عندهم هي فهم املراد ل فهم املعنى مطلقًا، بخالف املنطقيني، فاإنها 

.
)18(

عندهم فهم املعنى مطلقا، �صواء اأراده املتكلم اأو ل«

• الدليل: املر�صد اإىل املطلوب... ويراد به العالمة املن�صوبة ملعرفة املدلول، 	
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.
)19(

ومنه �ُصّمي الدخان دلياًل على النار

•  املوجود خارج اللغة والذي 	
)20(

املدلول عليه: ال�صخ�س اأو ال�صيء اأو املفهوم

ت�صري اإليه الكلمة.

• الرتكيبية 	 البنية  حتليل   :disambiguation الغمو�س  اإزالبببة  زول- 

.
)21(

والوظيفية للمواطن الل�صانية الغام�صة

• 	.
)22(

�صرب- ال�صرب: هو ح�صر الأو�صاف يف الأ�صل واإلغاء البع�س للعّلية

• 	.
)23(

�صجم- ان�صجام: اأن يكون الكالم خللوه ب�صهولة األفاظه اأن ي�صيل رقة.

• يف 	 اأخببرى  مع  كلمة  ان�صجام   :Semantic Congrity دليل  ان�صجام 

.
)24(

الدللة، مثل ان�صجام الكلمات يف )هرول م�صرعا(

• 	.
)25(

�صكل - الإ�صكال: الأمر الذي يبعث وهمًا واختالفًا 

• �صري - ال�صريورة: احلركة امل�صتمرة للمدَرك، فدللة العنا�صر الل�صانية 	

.
)62(

تت�صكل بفعل احتكاكها بالبنية الكلية

• حتيط 	 التي  امل�صاعدة  وال�صمات  العنا�صر   :Context ال�صياق   - �صوق 

.
)27(

بالكلمة اأو باجلملة اأو باملقام التوا�صلي 

• 	.
)28(

�صري - ال�صريورة Devesir: التبدل والنتقال من �صورة اإىل �صورة

• 	.
)29(

�صمر - الإ�صمار: اإ�صقاط ال�صيء لفظًا ل معنى

• 	.
)30(

امل�صمر: له وجوٌد حقيقي لأّن معناه واأثره باقيان

• �صمن - ت�صّمن، Connotation: املعنى الإ�صايف يف الذي توحي به كلمٌة 	

ما زيادة على معناها الأ�صلي. وغالبًا ما يختلف ظّل املعنى من �صخ�س اإىل 

.
)31(

اآخر لرتباطه باخلربة ال�صخ�صية

• ت�صمني implication: اأْن يت�صّمن معنى كملٍة اأخرى، مثل »�صجرة« التي 	

.
)32(

تت�صّمن )نبات( 

• يت�صمن هذا امل�صرُد َثبًتا باأبرز امل�صطلحات واملفهومات الواردة يف الكتاب 	
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تك�صف عن ت�صّوراتها املعرفّية كما انتظمت يف ال�صياق الإجمايّل، وتت�صّمن 

تو�صيًحا ملدلولتها، اأوردتها "احرتا�ًصا، وف�صل حتّوط".  

• Constructional ambiguity: غمو�س 	 الرتكيب  - غمو�س  غم�س 

.
)34(

املعنى الناجم عن الرتكيب النحوي، ل عن الكلمات نف�صها 

• فهم - املفهوم: هو ال�صورة الذهنية �صواء و�صع باإزائها الألفاظ اأول، كما 	

.
)35(

اأنَّ املعنى هو ال�صورة الذهنية من حيث و�صع باإزائها الألفاظ 

• كون - مكّون دليل Semantic component: العن�صر امل�صرتك بني 	

معاين عدة كلمات. مثال، الكلمات )كر�صي، مقعد، اأريكة( ت�صرتك يف اأنَّ 

.
)36(

كاًل منها قطعة اأثاث ت�صتخدم للجلو�س 

• 	.
)37(

لب�س - اللب�س: اخللط... وقد يلزمه جعل ال�صيء م�صتبهًا بغريه

• مر�س - املمار�صة: املداومة وكرثة ال�صتغال بال�صيء)38(.	

• نغم - تناغم/ ت�صاوق harmonic: نظام بحكم جمموعة اأجزاء قوامه 	

عدم التعار�س بني خمتلف اأجزائه اأو خمتلف وظائفه، وتاآزرها يف �صبيل 

.
)39(

عمل اإجمايل واحد 

• نق�س - التناق�س: هو اختالف اجلملتني بالنفي والإثبات اختالفًا يلزم 	

.
)40(

منه لذاته كون اإحداهما �صادقة والأخرى كاذبة

• 	.
)41(

نظر - النظري: امل�صارك يف اجلوهر

• نظم - انتظام/ تتابع collocation: اأن تتتابع الكلمات يف اجلملة وفقا 	

.
)42(

لنظام ُمعني

• نظام رمزي Semiotic: اأي نظام ي�صتخدم جمموعة من الرموز لتدلَّ 	

.
)43(

على معاٍن معينة بب�صرية منتظمة وثابتة، كما هو احلال يف اللغة

• 	.
)44(

و�صق - الت�صاق: الن�صمام على نحو ال�صتواء
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الهوام�ص

هوام�ص الب�ساط النظري

1( اآثرت ا�صتعمال كلمة )الب�صاط(، بدًل من الكلمة ال�صائعة )املهاد( 
ل�صببني: الأول: اأنَّ الدللة القراآنية للمهاد غلبت على الدللة الأ�صلية 

)الفرا�س الوثري(، ف�صارت ترتبط قراآنيًا بالعذاب. انظر: ابن منظور، 

ل�صان العرب، مادة )مب هب د(. والثاين: اأنَّ الب�صاط داّل على الأر�س 

امل�صتوية ل َنَبل فيها. انظر: امل�صدر نف�صه، مادة )ب �س ط(.

2( القا�صي عبداجلبار بن اأحمد، املغني يف اأبواب التوحيد والعدل، ج7، 
�س48. 

3( باربرا �صميث، اأخالق التاأويل، جملة الثقافة الأجنبية، ع3، 1992، 
�س27. 

4( انظر: د. عادل العوا، املعتزلة والفكر احلر، �س79. 
5( انظر: بول ريكور، البالغة وال�صعرية والهريمينوطيقا، ترجمة: 

م�صطفى النحال، جملة فكر ونقد، ع16، 1999، �س 114.

6( اأدوني�س، الثابت واملتحّول: بحث يف الّتباع والإبداع عند العرب، ج3، 
�س9.

7( ن�صر حامد اأبو زيد، مفهوم الن�س: درا�صة يف علوم القراآن، �س219.
8( علي حرب، التاأويل واحلقيقة، )قراءات تاأويلية يف الثقافة العربية(، 

�س 142.

9( انظر: حممد �صوقي الزين، تاأويالت وتفكيكات: ف�صول من الفكر 
الغربي املعا�صر، �س77.

10( بول ريكور، الن�س والتاأويل، ترجمة: من�صف عبداحلق، جملة العرب 
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والفكر العاملي، ع3، 1988، �س50.

 11(هان�س- غيورغ غادامري، مدخل اىل اأ�ص�س فن التاأويل، ترجمة: حممد 

�صوقي الزين، جملة فكر ونقد، ع16، 1999، �س102. وانظر: عالية 

ال�صوبكي، نظرية التاأويل عند بول ريكور، ر�صالة ماج�صتري )خمطوط(، 

اجلامعة الأردنية، 1995، �س13. وانظر: نبيهة قارة. الفل�صفة والتاأويل، 

�س51.

12( انظر: هان�س جورج غادامري، اللغة كو�صيط للتجربة التاأويلية، 
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العماري، جملة عالمات، ع10، 1998، �س33.
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هوام�ص الف�سل الأول

كل مذهب  اأرباب  ت�صّلح  اإذ  العقائدي،  املبحث  اإىل  امل�صاألة  تنتمي هذه   )1
مبجموعة من املقالت لتدعيم منطلقه وت�صويغ ما ينبني عليه من ق�صايا. 

انظر : د عبد ال�صتار الراوي،  ثورة العقل: درا�صة فل�صفية يف فكر معتزلة 

التف�صري،  العقلي يف  اأبو زيد، الجتاه  16. وانظر: ن�صر حامد  بغداد، �س 

�س46 �س47.

2( النزعات املادية يف الفل�صفة العربية الإ�صالمية،ج1، �س359.
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6( امل�صدر نف�صه،ج2، �س887.
7( امل�صدر نف�صه،ج2، �س 887.

8( القا�صي عبد اجلبار، �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س76.
ور ما باأنه متعال، مبعنى اأنه ل يخ�صع لالختبار ظنًا اأنه  9( نقول عن ت�صّ
الفل�صفية،  للند  مو�صوعة  للنببد،  اندرية  انظر:   ، وهيمنًةَ قدا�صة  ميتلك 

املجلد الثالث، �س1477.

10( املعتمد يف اأ�صول الفقه،ج2،�س788.
11( القا�صي عبد اجلبار، مت�صابه القراآن، الق�صم الثاين، �س732.

12( امل�صدر نف�صه، الق�صم الثاين، �س718.
13( املعتمد يف اأ�صول الفقه،ج2، �س888.

14( د. حممد الكتاين، جدل العقل والنقل، �س495.
العربي  الفكر  جملة  املعتزلة،  عند  املعرفة  نظرية  حببمببود،  حممد   )15

املعا�صر،ع4ب5، 1980، �س96.
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امل�صرق  الإ�صالم يف  مفكري  عند  العقلي  التاأويل  م�صكلة  زايد،  �صعيد   )16
الثامنة  الر�صالة  الآداب،  كلية  حوليات  �صينا،  ابن  عند  وخا�صة  العربي 

والع�صرون، احلولية ال�صاد�صة، الكويت، 1985، �س20.

17( �صرح الأ�صول اخلم�صة،�س600.
خمتلفة.  بكيفيات  داًل  الن�س  يجعل  �صمٌت   )isotopie( الت�صاكل:    *

انظر: د. حممد مفتاح، حتليل اخلطاب ال�صعري، �س 20. ودينامية الن�س، 

ليعني  “جتان�صية”،  بكلمة  غببزول  جبوري  فريال  ترجمته  وقببد  �س91. 

بول  انظر:  ما”.  خطاب  مدلولت  يف  الن�صجام  او  الت�صاق  اأو  “التما�صك 
اجلامعة  “األف”،  املقارنة  البالغة  جملة  املعنى،  ثنائية  اإ�صكالية  ريكور، 

الأمريكية بالقاهرة، ع8، 1988، �س-149 �س153.

18( اأدوني�س، الثابت واملتّحول،ج2،�س86.
19( حممد اأمني اأبو جوهر، املعتزلة والعقل، جملة املعرفة،ع 422، 1998، 

�س79.

20( اأدوني�س، الثابت واملتحول،ج2، �س86.
21( عبد اهلل العروي، مفهوم العقل، �س 80.

الفل�صفة،  اإىل  الكالم  من  املعتزلة  مذهب  البندر،  ر�صيد  د.  انظر:   )22
�س 22، وزهدي جار اهلل، املعتزلة، �س107، وعلي فهمي خ�صيم، النزعة 

العقلية يف تفكري املعتزلة، �س 50.

23( عبد اهلل العروي، مفهوم العقل، �س 96.
24( املرجع نف�صه، �س 116.

25( انظر: ح�صني زينة، العقل عند املعتزلة ت�صّور العقل عند القا�صي عبد 
اجلبار، �س 143.

26( احليوان، ج 2 ، �س 116.
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27( احلبيب �صبيل، من الن�س اإىل �صلطة التاأويل، �س 456.
28(املرجع نف�صه، �س456.
29( املغني، ج4، �س 174.

30( مت�صابه القراآن، الق�صم الأول، �س 41.
31( انظر: اأبو يعرب املرزوقي، مبادىء العقل وقيمه، جملة فكر ونقد ، ع 

36، �س 66.
32( د. حممد الكتاين، جدل العقل والنقل، �س485.

33( �صرح الأ�صول اخلم�صة،�س88.
34( اأحمد اأبو زيد، املنحى العتزايل يف البيان واإعجاز القراآن، �س44.

35( الأمايل: غرر الفوائد ودرر القالئد، ج2، �س200.
- رجعنا: مبعنى عدلنا )من العدول(.

36( املغني، ج 16، �س 93.
37( مت�صابه القراآن، الق�صم الأول، �س 34.

يف  املعتمد  الب�صري،  احل�صني  اأبو  وانظر:   ،153 �س   ،14 ج  املغني،   )38
اأ�صول الفقه، ج 2، �س 888.

39( انظر: علي اأومليل، التاأويل والتوازن، �صمن :”ندوة ابن ر�صد ومدر�صته 
يف الغرب الإ�صالمي”، �س260.

انظر:  العقل.  اآليات  التي حتكم  واملبادىء  النظام  هو  العقلي  الن�صق   )40
مو�صوعة للند، املجلد الثالث ، �س 1416 �س 1417.

41( املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج 2، �س 930.
42( امل�صدر نف�صه، ج 2، �س 845.

43( انظر: امل�صدر نف�صه ج 2 �س875.
ونف�صاين،  واإلببهببامببي،  ربببباين،  اأقبب�ببصببام:  اأربببعببة  اإىل  اخلببواطببر  تق�صم   )44



206

و�صيطاين. انظر: اأبو احل�صن اجلرجاين، التعريفات، �س 85.

45( الكالم لأبي علي اجلبائي وقد اأورده القا�صي عبد اجلبار، املغني، ج 
12، �س 496.

46( املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2 ، �س 876.
47( املغني، ج15، �س 345.

48( امل�صدر نف�صه، ج 15، �س348.
49( امل�صدر نف�صه، ج 15، �س 348.
50( امل�صدر نف�صه، ج 15 �س 348.

51( امل�صدر نف�صه، ج 15، �س 352.

52( امل�صدر نف�صه، ج 16، �س 151.
53( حممد حمود، نظرية املعرفة عند املعتزلة، �س 96.

54( املرجع نف�صه، �س 94.
55( �صرف العقل وماهيته، �س20.

56( علي حرب، التاأويل واحلقيقة، �س154.
 ،1 ج  الإ�صالمية،  العربية  الفل�صفة  املادية يف  النزعات  مرّوه،  57( ح�صني 

�س 804.

58( انظر: بيري بورديو، الرمز وال�ّصلطة، ترجمة عبد ال�صالم بنعبد العايل، 
�س 8

59( علي حرب، التاأويل واحلقيقة، �س 154.
60( د. �صامي اأدهم، فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س49.

61( انظر: بو�صتى العطار، النظرية اللغوية عند ابن جني يف �صوء منهج 
الل�صانيات احلديثة، �صمن:” ق�صايا املنهج يف اللغة والأدب”، �س44

62( بن�صامل حّمي�س، املعتزلة بني اخلطاب والعنف،�س88.
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63( علي حرب، التاأويل واحلقيقة،�س144.
عبد  القا�صي  عند  العقل  ور  ت�صّ املعتزلة:  عند  العقل  زينه،  ح�صني   )64

اجلبار،�س121.

املجّلد  الكاملة»،  «املببحبباورات  �صمن:  اجلمهورية،  اأفالطون،  انظر:   )65
الأول، �س205، �س211 .

66( املغني، ج14، �س151.
67( امل�صدر نف�صه، ج14، �س152.

والتاأويل»  التّلقي  ق�صايا  �صمن:«من  التاأويل،  رهان  مفتاح،  د.حممد   )68
�س31.

69( عمر بي�صو، التاأويل: مقاربة اأ�صولية، جمّلة فكر ونقد،ع30، �س132.
70( انظر: املرجع نف�صه، �س133.

71( الفتح الوهبي على م�صكالت املتنّبي، �س129.
72( بن�صامل حّمي�س، املعتزلة بني اخلطاب والعنف، �س91.

73( منذر عيا�صي، الكتابة الثانية وفاحتة املتعة، �س18.
74( اأبو يعقوب ال�صّكاكي، مفتاح العلوم، �س188.

75( الفتح الوهبي على م�صكالت املتنّبي ، �س172.
76( اأحمد اأبو زيد، املنحى العتزايل يف البيان واإعجاز القراآن، �س147. 

وانظر: احلارث املحا�صبي، �صرف العقل وماهيته، �س25.

77( ف�صل العتزال وطبقات املعتزلة، �س139.
78( �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س51.

79( املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س888.
80( ن�صر حامد اأبو زيد، مفهوم الن�س درا�صة يف علوم القراآن، �س238.

81( الفتح الوهبي على م�صكالت املتنبي، �س129.
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82( املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س908.
83( هناك اأحكام قررها بع�س الدار�صني، تفتقر اإىل الإحكام، مثال ذلك 
ما قاله علي فهمي خ�صيم:«لكنَّ املعتزلة... جعلوا ال�صنة والعقائد يف خدمة 

العقل» . النزعة العقلية يف تفكري املعتزلة، �س50، وهذا يتناق�س مع املوقف 

املعتزيل من العقل، فقد اأثبتت هذه الدرا�صة اأن العقل املعتزيل عقُل فهم 

بدي حتفظًا على ما 
ُ
وتفّح�س وك�صف، فهو رقيب على اأدلة الن�س. كذلك، اأ

قاله حممد اأبو زهرة، ب�صدد حديثه عن املنهج العقلي العتزايل،: «..وكاأنَّ 

ثقتهم ]املعتزلة[ بالعقل ل يحدها اإّل احرتامهم لأوامر ال�صرع، كلُّ م�صاألة 

من م�صائلهم يعر�صونها على العقل، فما قبله اأقّروه، وما مل يقبله رف�صوه». 

يقبلها  مل  التي  امل�صائل  يرف�صوا  مل  املعتزلة  لأنَّ  �س200،  اجلببدل،  تاريخ 

العقل، بل اأّولوها ا�صتنادًا على اأدلة مقررة.

84( الأمايل: غرر الفوائد ودرر القالئد، ج2، 314.
85( ن�صر حامد اأبو زيد، مفهوم الن�س درا�صة يف ُعلوم القراآن، �س237.

86( عبد اهلل العروي، مفهوم العقل، �س80
87( حممد �صوقي الزين، «كالفي�س هريمينوطيقا» مفتاح التاأويل يف قراءة 

الرتاث الإن�صاين، جمّلّّة املعرفة، ع433، 1999، �س83.

88( انظر: عبد القادر الفا�صي الفهري، الل�صانيات واللغة العربية، الكتاب 
الثاين، �س21.

89( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س189.
90( امل�صدر نف�صه، ج1، �س189.

91( �صرح الأ�صول اخلم�صة ، �س607.
92( الفتح الوهبي على م�صكالت املتنبي، �س174.

93( املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س885.
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94( على حرب، التاأويل واحلقيقة، �س162.
95( احلبيب �صبيل، من الن�س اإىل �صلطة التاأويل، �س456.

96( منذر عيا�صي، الكتابة الثانية وفاحتة املتعة، �س59
97( علي حرب، التاأويل واحلقيقة، �س138.

98(  تلخي�س البيان يف جمازات القراآن، �س195.
99( الثابت واملتحول، ج2، �س210.

100( التاأويل واحلقيقة، �س135.
�صيبويه،  لكتاب  �صرحه  �صوء  النحوي يف  الرّماين  املبارك،  د.مازن   )101

�س241.

العلمي  املجمع  جملة  للبالغة،  العقلية  امل�صوغات  املقد�صي،  اأني�س   )102
العربي، ج1، م30، دم�صق، 1955، �س32.

103( انظر: املرجع نف�صه، �س33.
104( املغني، ج15، �س223.

105( الأمايل: غرر الفوائد ودرر القالئد، ج1، �س313.
106( علي حرب، التاأويل واحلقيقة، �س137.

107( الأمايل: غرر الفوائد ودرر القالئد، ج1، �س320.
احلديثة- �صمن«الفل�صفة  املعا�صر،  العلمي  الفكر  يف  العقل  اأوملببو،   )108
ن�صو�س خمتارة»، ترجمة: حممد �صبيال وعبد ال�صالم بنعبد العايل، �س14

109( د. �صامي اأدهم، فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س79.
110( ال�صريف اجلرجاين، التعريفات، �س41.

111( امل�صدر نف�صه �س41.
112(  مو�صوعة لللند الفل�صفية، املجلد الثالث، �س1326.

املجلد  الكاملة»،  «املحاورات  �صمن:  اجلمهورية،  اأفالطون،  انظر:   )113
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الأول، �س299.

114( القا�صي عبد اجلبار، �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س45.
اإميل بنفن�صت، مقولت الفكر ومقولت اللغة، ترجمة وتقدمي: عبد   )115

الكبري ال�صرقاوي، جملة فكر ونقد، ع16، �س127.

منهج  �صوء  يف  جني  ابببن  عند  اللغوية  النظرية  العّطار،  بو�صتى   )116
الل�صانيات احلديثة، �صمن: « ق�صايا املنهج يف اللغة والأدب»، �س47.

117( اخل�صائ�س،  ج1، �س53.
118( القا�صي عبد اجلبار، املغني،ج16، �س354.

119( مت�صابه القراآن، الق�صم الأول، �س8.
120( �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س87.

121( امل�صدر نف�صه، �س532.

122( امل�صدر نف�صه، �س532.
123( الأمايل: غرر الفوائد ودرر القالئد، ج1، �س123.

عند  اللغوية  النظرية  يف  والعقد  املوا�صعة  امل�صدي،  عبدال�صالم  د.   )124
العرب، �س15.

125( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س808.
126( املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، ج1، �س362.

127( املغني…، ج16، �س99.
128( امل�صدر نف�صه، ج15، �س325.

129( انظر: امل�صدر نف�صه، ج15، �س325.
130( �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س605.

131( الأ�صباه والنظائر، ج3، طبعة حيدر اآباد، �س313.
132( بيريجريو، علم الدللة، �س38.
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133( د.�صامي اأدهم، فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س32.
134( منذر عّيا�صي، الكتابة الثانية وفاحتة املتعة، �س52.

135( اإح�صاء العلوم، �س17. 
136( امل�صدر نف�صه، �س13. وانظر: التفكري الل�صاين يف احل�صارة العربية، 

�س313. �س316.

137( د. �صامي اأدهم، فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س218.
138( فولفغاجن اإيزر، فعل القراءة، �س16.

139( �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س603.
140( فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س223.

141( فعل القراءة، �س78.
142( مار�صيلو دا�صكال، الجتاهات ال�صيميولوجية املعا�صرة، �س47.

143( املغني…، ج16، �س354.
144( اأحمد اأبو زيد، املنحى العتزايل يف البيان واإعجاز القراآن، �س149.

145( منذر عيا�صي، الكتابة الثانية وفاحتة املتعة، �س56.
146( احليوان، ج1، �س34.

147( امل�صدر نف�صه، ج1، �س35.
148( علي حرب، التاأويل واحلقيقة، �س144.

149( ال�صيوطي، الأ�صباه والنظائر يف النحو، ج4، �س251.
150( امل�صدر نف�صه، ج4، �س252.

151( انظر: التفكري الل�صاين يف احل�صارة العربية، �س312.
152( الأ�صباه والنظائر، ج4، �س252.

153( امل�صدر نف�صه، ج4، �س252.
154( د. �صامي اأدهم، فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س49.
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جبوري  فريال  ترجمة:  املعنى،  ثنائية  اإ�صكالية  ريكور،  بول  انظر:   )155
غزول، جملة البالغة املقارنة « األف » ، اجلامعة الأمريكية، القاهرة، ع8، 

الهرمنيوطيقا  بني  ن�صيات  �صلفرمان،  هيو.ج  وانظر:  �س141،   ،1988
والتفكيكية، �س41.
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هوام�ص الف�سل الثاين

املجلد  الكاملة،  املببحبباورات  كراتيلو�س،  حمبباورة  انظر:اأفالطون،   )156
الرابع، �س20-30.

غيبيٌة  نزعٌة  اللغة  بتوقيفّية  القول  اأن  امل�صدي  عبدال�صالم  د.  يرى   )157
املو�صوعي  املنحى  �صوب  نببزوع  توا�صٌع  اللغة  اأ�صل  ببباأّن  والقول  تع�ّصفيٌة، 

العقالين، انظر: التفكري الل�صاين يف احل�صارة العربية، �س58، �س59.

158( انظر: ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س40.
159( القا�صي عبداجلبار بن اأحمد، �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س535.

160( انظر: د. عبد ال�صالم امل�صدي، التفكري الل�صاين يف احل�صارة العربية، 
�س286.

طالل  ترجمة:  الأل�صنية،  اإىل  مدخل  بايلون،  كري�صتيان  فابز-  بول   )161
وهبة، �س217

162( املرجع نف�صه، �س 217.
163( املغني يف اأبواب التوحيد والعدل، ج5، �س162.

يقول الفيل�صوف الفرن�صي بول ريكور، يف حتديد مفهومات: اللغة، والل�صان، 

اجتماعية  هياأة  ت�صعها  التي  التفاقات  جمموع  هي   ... اللغة   » والكالم: 

يقوم  التي  العملية  هو  والكالم   ...  ، الل�صان  ممار�صة  من  اأفرادها  لتمكن 

بها الأفراد املتكلمون ». النموذج الل�صاين، �صمن:     « الفل�صفة احلديثة، 

بنعبد  ال�صالم  وعبد  �صبيال  حممد   : وتقدمي  ترجمة   « خمتارة  ن�صو�س 

العايل،  �س208.

164( امل�صدر نف�صه، ج5، �س164.

165( امل�صدر نف�صه ،ج5، �س164.



214

166( امل�صدر نف�صه، ج5، �س164.
167( امل�صدر نف�صه، ج7 ،101.

168( امل�صدر نف�صه، ج16، �س374.
169( امل�صدر نف�صه، ج17، �س15.

- نالحظ اأن الدليل هو الدللة نف�صها.

170( امل�صدر نف�صه، ج17، �س14.
171( انظر، امل�صدر نف�صه، ج16، �س307.

هي  مببا  تو�صان،  بببرنببارد  انببظببر:  الببعببالمببات.  علم  تعني:  ال�صيمولوجيا   *

دا�صكال،  مار�صيلو  و:  �س9.  نظيف،  حممد  ترجمة:  ال�صيمولوجيا؟، 

واآخببرون،  احلمداين  حميد  ترجمة:  املعا�صرة،  ال�صيمولوجية  الجتاهات 

�س15. انظر: رولن بارت، در�س ال�صيميولوجيا، ترجمة:ع. بنعبد العايل، 

�س21.

172( حممد ال�صرغيني،حما�صرات يف ال�صيميولوجيا، �س22
173( انظر،بيريجريو، علم الدللة، �س71.

174( انظر:ن�صر حامد اأبو زيد، الجتاه العقلي يف التف�صري، �س114
175( القا�صي عبد اجلبار، املغني، ج16، �س202.

176( ابن جني ، اخل�صائ�س، ج1،�س44.
177( امل�صدر نف�صه،ج1، �س44.

178( القا�صي عبد اجلبار، املغني، ج16، �س350.
اإىل الأل�صنية، �س36. وانظر:  179( بول فابر- كري�صتيان بايلون، مدخل 

عمر اأوكان، الل�صانيات والتوا�صل، جملة فكر ونقد، ع36،    �س130.

180( احليوان، ج7، �س57
181( ال�صناعتني، �س96.
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182( د. عزمي اإ�صالم، مفهوم املعنى درا�صة حتليلية،حوليات كلية الآداب- 
ال�صاد�صة،1985،  احلولية  والثالثون،  احلادية  الر�صالة  الكويت،  جامعة 

�س155.

183( مت�صابه القراآن، الق�صم الثاين، �س586.
184( هكذا يف الأ�صل، وال�صواب يف الوقت نف�صه.

اللغوية  النظرية  يف  والعقد  املوا�صعة  امل�صدي،  ال�صالم  عبد  د.   )185
العراقية،  والإعببالم  الثقافة  وزارة  عن  ت�صدر  املببورد،  العرب،جملة  عند 

مج14،ع1،1985،�س9.

186( القا�صي عبد اجلبار، املغني، ج16، �س309.
187( انظر: بيريجريو، علم الدللة، �س25.

188( مار�صيلو دا�صكال،الجتاهات ال�صيميولوجية املعا�صرة، ترجمة:حميد 
احلمداين واآخرون، �س30.

العقائدية  والأ�ببصببول  املنطلقات  اأن  اجلابري  عابد  د.حممد  يببرى   )189
املوا�صعة  موقف  تبني  اإىل  املعتزلة  دفعت  التي  هي  والكالمية،  والفقهية 

وال�صطالح. انظر:نقد العقل العربي،ج2،�س38.

190( مت�صابه القراآن، الق�صم الثاين، �س488.
191( د.عادل فاخوري، تيارات يف ال�صيمياء، �س19.

192( املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج1، �س377.
193( مت�صابه القراآن، الق�صم الثاين، �س637.

194( هو التوحيد وهو اأحد الأ�صول اخلم�صة التي توّجه املمار�صة املعرفية 
عند املعتزلة، ومبوجب هذا الأ�صل، فقد اأجمع املعتزلة على نفي ال�صفات 

اأبو احل�صن الأ�صعري، مقالت الإ�صالميني  عن اهلل، انظر حول ذلك: -1 

واختالف امل�صلني، اجلزء الأول، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، 
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مكتبة النه�صة امل�صرية، القاهرة، ط2، 1969، �س235.  -2 اأحمد كاظم 

الفقه، اجلامعة  كلية  �صفات اهلل، جملة  وعقيدتهم يف  املعتزلة  البهاديل، 

امل�صتن�صرية، العدد الثاين، 1984، �س79.

195( �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س606.
196( عبداهلل العروي، مفهوم العقل، �س89.

)يف الأدب(،  التجاوب  القراءة: نظرية جمالية  اإيزر، فعل  197( فولفغانغ 
ترجمة: د. حميد احلمداين واآخرون، �س14.

198( معاين القراآن، ج1، �س14.
199( القا�صي عبد اجلبار، مت�صابه القراآن: الق�صم الثاين،�س488.

حوراين،  راتب  د.  ترجمة:  والنقد،  الن�س،  العامل،  �صعيد،  ادوارد   )200
بريوت،  القومي،  الإمنبباء  مركز  عن  ت�صدر  العاملي،  والفكر  العرب  جملة 

العدد ال�صاد�س، 1989، �س132.

خري  حممد  وتعليق:  ترجمة  الن�س،  نظرية  بببارت،  رولن  انظر:   )201
البقاعي، جملة العرب والفكر العاملي، العدد الثالث، 1988، �س89.

202( د. حممد الهادي الطرابل�صي، ُبحوث يف الن�س الأدبي، �س23.
203( التعريفات، �س6.

204( مت�صابه القراآن، الق�صم الأول �س9.
205( اخل�صائ�س، ج1، �س111.

206( امل�صدر نف�صه، ج1، �س243.
207( منذر عيا�صي، الكتابة الثانية وفاحتة املتعة، �س34.

�صناعة   » �صمن:  ال�صعر،  يف  املحال  املعنى  املبخوت،  �صكري  انظر:   )208
املعنى وتاأويل الن�س »، جامعة تون�س، 1992، �س87.

209( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س215.
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210( هناك م�صّوغان اأديا اىل اعتبار ال�صريف الر�صي معتزليًا؛ الأول: ما 
ميول  ذا  كان  الر�صي  ال�صريف  باأن  يرى  اإذ  اإح�صان عبا�س؛  الدكتور  ذكره 

اعتزالية ومن اأهل املذهبني.

وا�صت�صهد د. عبا�س بقول ال�صريف الر�صي:

جّدي نبيٌّ واإمامي اأبي            وراأيي التوحيُد والعدل.

انظر: د. اإح�صان عبا�س، ال�صريف الر�صي، �س41.

الثاين: نظام ال�صريف الر�صي يف التاأويل، وبخا�صة تاأويله لآيات ال�صفات.

211( ال�صريف الر�صي، تلخي�س البيان يف جمازات القراآن، �س169.
212( د. اأحمد املتوكل، ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات الوظيفية: بنية 
ن�صيج  الزّناد:  الأزهر  وانظر:  �س138.  الن�س،  اإىل  اجلملة  من  اخلطاب 

الن�س: بحث يف ما يكون به امللفوظ ن�صًا، �س118، 119.

213( انظر: املعتمد يف اأ�صول الفقه ،ج2، �س516.
214( امل�صدر نف�صه،ج2، �س517.

- هكذا يف الأ�صل، وال�صواب كليهما. ت�صويب: د. نهاد املو�صى.

215( الأمايل: غرر الفوائد ودرر القالئد، ج1، �س321.
216( امل�صدر نف�صه، ج1، �س18.

يف  العرب  و�صنن  اللغة  فقه  يف  ال�صاحبي  فار�س،  بن  اأحمد  انظر:   )217
كالمها، �س30.

218( اخل�صائ�س، ج1، �س215.
219( د. �صامي اأدهم، فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س712.

220( ال�صناعتني، �س 75.
221( ال�صواب: اأية.

222( فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س 223.
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 هكذا يف الأ�صل. وال�صواب اأ�صمى. ت�صويب د. نهاد املو�صى.

223( اأبو هالل الع�صكري، الفروق يف اللغة، �س 79.
224( د. �صامي اأدهم، فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س217.
225( انظر: احلبيب �صبيل، من الن�س اإىل �صلطة التاأويل، �س446.

226( القا�صي عبد اجلبار، املغني ...، ج 17 ، �س 82.
الكتاب  العربية،  واللغة  الل�صانيات  الفهري،  الفا�صي  القادر  عبد   )227

الثاين، �س 20.

228( �صعيد الغامني، اللغة والغمو�س، جمّلة الأقالم، ع 2-1، 1992، �س 
.109

229( فولفغاجن ايزر، فعل القراءة، �س73.
*  هناك مالحظٌة ميكن تاأ�صريها، وهي املتعّلقة بالتداخل املعريف بني الدليل 

والدللة،  الدليل  امل�صطلحني،  اأنَّ  اإليه  الطمئنان  ميكن  والذي  والدللة، 

ينطويان على حممول مفهومي متماثل ومتقارب. يعزز ذلك م�صّوغان اثنان: 

الدليل، وقد  القا�صي عبد اجلبار هو م�صطلح  ال�صائع يف متون  اأنَّ  الأول: 

يرد، عنده، م�صطلح «الدللة» كمرادف للدليل. الثاين ما اأورده اأبو هالل 

يتقّدم  ملن  ُيقال  ولهذا  الدللة،  فاعل  الدليل   ...» اأنَّ  واملت�صّمن  الع�صكري 

القوم يف الطريق دليٌل، اإْذ كان يفعل من التقّدم ما ي�صتدّلون به، وقد ت�صّمى 

املالحظة  وتقع يف هذه   .95 اللغة، �س  الفروق يف  دلياًل جمببازًا».  الدللة 

ترجمة حممد البكري: مبادىء يف علم الأدلة. لرولن بارت.

230( املغني…، ج 17، �س 86.
231( د. �صامي اأدهم، فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س218

232( انظر: اخل�صائ�س ، ج 1، �س 217
233( امل�صدر نف�صه، ج ا، �س218
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234( انظر: امل�صدر نف�صه، ج1، �س219
235( امل�صدر نف�صه، ج1، �س219

236( وهذه امل�صتويات ال�صيميائية تنتمي اإىل الأبيات التي اأوردها ابن جني 
�س 219، �س 220.

237( اخل�صائ�س، ج 1، �س 220
الكتاب  العربية،  واللغة  الل�صانيات  الفهري،  الفا�صي  القادر  عبد   )238

الثاين، �س 205.

239( ابن جني، الفتح الوهبي على م�صكالت املتنبي، �س 25.
240( وجان بياجيه، البنيوية، ترجمة: عارف منيمنه وب�صري اأوبري، �س31

241( اندريه للند، مو�صوعة للند الفل�صفية، املجّلد الثاين، تعريب: خليل 
اأحمد خليل، �س 692.

التنا�س(،  )ا�صرتاتيجية  ال�صعري  142( د. حممد مفتاح، حتليل اخلطاب 
�س 164 وانظر: بول ريكور، الدللة والق�صدية، �صمن: «الفل�صفة احلديثة 

بنعبد  ال�صالم  وعبد  �صبيال  حممد  واختيار:  ترجمة  خمتارة»،  ن�صو�س 

العايل، �س166

143( ن�صر حامد اأبو زيد، اإ�صكاليات القراءة واآليات التاأويل ، �س 21
 244( د. حممد مفتاح، املق�صدان وال�صرتاتيجية، �صمن: « ندوة: الأدب 

العربي القدمي اأية قراءة؟، �س 161

245( امل�صدر نف�صه، �س 161
246( اندريه للند، مو�صوعة لللند الفل�صفية، املجلد الثالث،�س 1273.

247( يرى روبرت كرو�صمان - وهو من مدر�صة النقد اجلديد - اأّن النزعة 
واملطلق،  الوحيد  املعنى  يكّون  الذي  هو  املوؤلف  اأن  تفرت�س  التي  التاأويلية 

نزعٌة �صلطوية ت�صعى اإىل تر�صيخ وعي طبقي انظر: هل يكّون القّراء املعنى؟ 
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: روبرت  53 وانظر  2000 �س  ترجمة: ح�صن ناظم، جملة نوافذ ، ع14، 

�صولز، ال�صيمياء والتاأويل، ترجمة: �صعيد الغامني، �س 30.

248( املف�صل عريف، املدخل اللغوي: قراءة يف الن�س القدمي، �صمن «ندوة: 
الأدب القدمي اأيُة قراءة؟» �س 31

249( د. حممد مفتاح، جمهول البيان، �س 105
250( ابن منظور، ل�صان العرب: مادة )ق �س د(.

251( الفروق يف اللغة ، �س 59.
252( اأي ل�صانيي العربية.

253( جالل الدين ال�صيوطي، الأ�صباه والنظائر يف النحو، ج 4، طبعة حيدر 
اآباد، 1317هب،  �س 248.

254( انظر: عبد القادر الفا�صي الفهري، الل�صانيات واللغة العربية، الكتاب 
الأول ، �س112.

255( بول فابر - كري�صتيان بايلون، مدخل اإىل الأل�صنية، �س 196.
256( علي بن عي�صى الّرماين، احلدود يف النحو، �صمن “ر�صائل يف النحو 

واللغة”، �س83.

257( امل�صدر نف�صه، �س 42.
“ندوة:  �صمن  وال�صرتاتيجية  املق�صدان  مفتاح،  حممد  د.  انظر:   )258

الأدب القدمي اأية قراءة؟” �س 158.

يف  “املنهجية  �صمن  القراءة،  م�صاألة  كيليطو،  الفتاح  عبد  انظر:   )259
الأدب والعلوم الإن�صانية” �س 22.

260( مدخل اإىل الأل�صنية، �س 158.

261( انظر: املرجع نف�صه، �س 158.
262( ن�صر حامد اأبو زيد، الجتاه العقلي يف التف�صري، �س 87.
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كلية  جملة  والعنف،  اخلطاب  بني  املعتزلة  حّمي�س،  بن�صامل  انظر:   )263
الآداب والعلوم الإن�صانية بجامعة حممد اخلام�س،ع11، 1985، �س 87

264( القا�صي عبد اجلبار، �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س 535.
265( امل�صدر نف�صه، �س 535

266( الجتاه العقلي يف التف�صري ، �س 75
267( انظر: املرجع نف�صه، �س 194.

268(  مت�صابه القراآن، الق�صم الأول ، �س 1
269( امل�صدر نف�صه، ج1، �س 4
270( امل�صدر نف�صه، ج1، �س 4

271( القا�صي عبد اجلبار، املغني، ج 17، �س 17
272( امل�صدر نف�صه، ج5، �س 160

وانظر:   58 �س  التف�صري،  يف  العقلي  الجتبباه  زيد،  اأبو  حامد  ن�صر   )273
التفكري الل�صاين يف احل�صارة العربية �س 150.

274( انظر: د. عبد ال�صالم امل�صدي، التفكري الل�صاين يف احل�صارة العربية 
�س149.

275( انظر: املرجع نف�صه ، �س 147
276( املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج1، �س 218.

اللغوية عند  النظرية  والعقد يف  املوا�صعة  امل�صدي،  ال�صالم  د. عبد   )277
العرب، �س 6

- النار، يف عالقتها الأ�صلية، حارقة اإّل اأنَّ �صياقها يف ق�صة �صيدنا ابراهيم 

مقرتن بالربد وال�صالم. انظر : الجتاه العقلي يف التف�صري، �س 57

278( انظر : ن�صر حامد اأبو زيد، الجتاه العقلي يف التف�صري، �س 61.
279( القا�صي عبد اجلبار، ف�صل العتزال وطبقات املعتزلة، �س 350
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280( القا�صي عبد اجلبار، �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س 604.
281( انظر: د. عبد ال�صالم امل�صدي، املوا�صعة والعقد يف النظرية اللغوية 

عند العرب، �س 6

282( اأبو احل�صن اجلرجاين، التعريفات �س 148.
283( املغني ، ج15، �س 323

284( البيان والتبيني، ج2، �س 281
285( الك�ّصاف، ج6، �س 256

286( تنتمي هذه الإ�صكالية اإىل �صياق عقائدي - معريف لقد دافع املعتزلة 
الل�صاين،  الدر�س  �صلب  اإىل  تنتمي  ل  تاأويالت  لإحببداث  منعًا  الظاهر  عن 

انظر: القا�صي عبد اجلبار، املغني، ج16، �س 362.

287( الأمايل: غرر الفوائد ودرر القالئد، ج2، �س 399
288( اخل�صائ�س، ج 1، �س 252.

289( امل�صدر نف�صه، ج 1 ، �س 252
290( القا�صي عبد اجلبار، املغني، ج17، �س 81

291( امل�صدر نف�صه ، ج 17، �س 81
292( املغني، ج 5 ، �س 10.

293( املوا�صعة والعقد يف النظرية اللغوية عند العرب، �س 8
294( انظر: القا�صي عبداجلبار، املغني، ج5، �س 164. وانظر: علي حامت 

احل�صن، البحث الدليل عند املعتزلة، �س 32.

295( انظر: امل�صدر نف�صه، ج5، �س 163
296( امل�صدر نف�صه، ج5، �س 163
297( امل�صدر نف�صه، ج 17، �س 14
298( امل�صدر نف�صه، ج 17، �س 15
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299( ن�صر حامد اأبو زيد، الجتاه العقلي يف التف�صري، �س 86
300( انظر: املرجع نف�صه، �س 86

301( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س 284
302( الأمايل: غرر الفوائد ودرر القالئد ، ج 2، �س 300

303( اأبو هالل الع�صكري، الفروق يف اللغة، �س 53.
304( مار�صيلو دا�صكال، الجتاهات ال�صيميولوجية املعا�صرة، �س62. 

305( تنزيه القراآن عن املطاعن، �س164.
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هوام�ص الف�سل الثالث

306( كاتي كوب وهارولد جولد وايت، اإبداعات النار، ترجمة: د. فتح اهلل 
ال�صيخ، �س42.

307( انظر: املرجع نف�صه، �س78.
الأدبببي  «النقد  �صمن:  النقدية،  واملعرفة  الن�س  بنكراد،  �صعيد   )308

باملغرب: م�صارات وحتّولت»، �س87.

309( انظر: اإليزيوفريون، �صميوزي�س الإيديولوجيا وال�صلطة، ترجمة: عبد 
العلي اليزمي، جملة عالمات، ع12، 1999، �س10. وانظر: روبرت �صولز، 

ال�صيمياء والتاأويل، �س15. 

310( بيري جريو، علم الدللة، �س18.
جملة  العربي،  واملنبوذ  الب�صتمولوجيا..العلمية  اأدهببم،  �صامي  د.   )311

كتابات معا�صرة، ع44، م11، 2001، �س38.

312( بيري جريو، علم الدللة، �س75.
313( القا�صي عبد اجلبار، �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س545.

314( د. منذر عّيا�صي، قراءة الذات للقراآن، مقّدمة كتاب: جاك بريك، 
القراآن وعلم القراءة، �س24.

315( د. حممد بدري عبد اجلليل، املجاز واأثره يف الدر�س اللغوي، �س32.
316( اأندريه للند، مو�صوعة للند، املجلد الثالث، �س1294.

يف  ر�صائل   » كتاب:  �صمن  النحو،  يف  احلدود  الرماين،  احل�صن  اأبو   )317
النحو واللغة»، �س38.

318( القا�صي عبد اجلبار، املغني...، ج17، �س12.
*  ال�صمري يعود على د. حممد بدري عبد اجلليل.
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319( الأمايل: غرر الفوائد ودرر القالئد، ج2، �س300.
320( امل�صدر نف�صه، ج2، �س300.

321(  القا�صي عبداجلبار، املغني، ج17، �س127.
322( اجلاحظ، احليوان، ج1، �س45.

323( امل�صدر نف�صه، ج1، �س45.
324( علي حرب، التاأويل واحلقيقة، �س144.

وقوانني  ال�صيميائية  والنظم  ال�صمنية  القيم  مو�صوع  حول  للقراءة   )325
العلم،  نقد  نقدي/اأو  علم  ال�صيميائية  كري�صتيفا،  جوليا  ينظر:  ال�صيمياء 

�صكا،  جينينا  جاك  و:  �س25.   ،1988 ع2،  العاملي،  والفكر  العرب  جملة 

�صتيبانوف، ما  و: ي.�س.  2000، �س39.  نوافذ، ع13،  ال�صيميائية، جملة 

ال�صيميائيات؟، جملة درا�صات �صيميائية اأدبية ل�صانية )د�صال(، ع1، 1987، 

�س138. و: �صعيد بنكراد، ال�صيميائيات ومو�صوعها، جملة عالمات، ع16، 

ع16،  عالمات،  جملة  �صيميائية،  مبادىء  حول  مفتاح،  حممد  و:  �س77. 

�س52.

326( انظر: بيريجريو، علم الدللة، �س16.
الإمناء  مركز  فريق  ترجمة  الدللية،  البنية  غرميا�س،  اأ.ج.  انظر:   )327

القومي، جملة الفكر العربي املعا�صر، ع19-18، 1982، �س100.

328( انظر: �صعيد بنكراد، ال�صيموزي�س والقراءة والتاأويل، جملة عالمات، 
ع 10، 1998، �س44، �س45.

329( املرجع نف�صه، �س45.
330( ال�صناعتني: الكتابة وال�صعر، �س67.

331(انظر: الع�صكري، ال�صناعتني، من �س29 اإىل �س54. وانظر: امل�صدر 
نف�صه، �س161.
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332( ال�صاحبي يف فقه اللغة و�صنن العرب يف كالمها، �س74.
333( امل�صدر نف�صه، �س74.
334( امل�صدر نف�صه، �س74.

335( مت�صابه القراآن، الق�صم الأول، �س6.
336( امل�صدر نف�صه، الق�صم الأول، �س6.

-  يحمل القرائن: »يعلم القرائن. وهو ال�صامع العامل باللغة« .

337( امل�صدر نف�صه، الق�صم الأول، �س29.
338( مت�صابه القراآن، الق�صم الأول، �س32.

ال�صيميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقدمي:  التاأويل بني  اإيكو،  اأمربتو   )339
�صعيد بنكراد، �س79.

340( معاين القراآن، ج1، �س13.
341( �صورة البقرة، اآية/65.

342( اخل�صائ�س، ج2، �س158.
343( امل�صدر نف�صه، ، ج2، �س159.

344( اخل�صائ�س، ج2، �س159.
345( �صعيد بنكراد، الن�س واملعرفة النقدية، �س84.

ل يف �صنعة الإعراب، �س7. 346( اأبو القا�صم الزخم�صري، املف�صّ
347( مت�صابه القراآن، الق�صم الثاين، �س581.
348( مت�صابه القراآن، الق�صم الثاين، �س587.

349( النُّكت يف اإعجاز القراآن، �صمن: « ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن»، 
�س101.

350( �صورة الق�ص�س/ اآية4.
351( الزخم�صري، الك�صاف، ج4، �س481 .
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352( مت�صابه القراآن، الق�صم الثاين، �س586.
353( �صعيد بنكراد، الن�س واملعرفة النقدية، �س97.

354( �صامي اأدهم، فل�صفة اللغة: تفكيك العقلي اللغوي، �س81.
355( الرماين، النكت يف اإعجاز القراآن، �س101.

356( احلبيب �صبيل، من الن�س اإىل �ُصلطة التاأويل، �س457.
من  �صبيل،  احلبيب  وانظر  �س87،  الدللة،  علم  بيريجريو،  انظر:   )357
كيليطو،  الفتاح  عبد  وانظر:   )358 �س456.  التاأويل،  �صلطة  اإىل  الن�س 

م�صاألة القراءة، �صمن: »املنهجية يف الأدب والعلوم الإن�صانية«، �س23.

الأ�صباه والنظائر يف النحو، ج3، �س71.

359( القا�صي عبداجلبار، املغني، ج12، �س25.
360( احليوان، ج2،�س115.
361( املغني، ج12، �س491.
362( احليوان، ج2، �س115.

363( املغني، ج12، �س13.
364( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س692.

365( املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س552.
366( اأبو احل�صن اجلرجاين، التعريفات، �س54.

367( القا�صي عبد اجلبار، �صرح الأ�صول اخلم�صة، �س90.
368( القا�صي عبد اجلبار، املغني، ج12، �س77.

369( عبد الرحمن بن اأحمد اليجي، املواقف يف علم الكالم، �س35.
370( امل�صدر نف�صه، �س35.

371( القا�صي عبد اجلبار، مت�صابه القراآن، الق�صم الأول، �س38.
الل�صانيات  ابن جني يف �صوء  اللغوية عند  النظرية  العطار،  بو�صتى   )372
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احلديثة، �س54.

373( �صورة التوبة، اآية: 109.
374( اأبو القا�صم الزخم�صري، الك�صاف...، ج3، �س94.

375( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س197.
376( امل�صدر نف�صه، ج1، �س196.

377( اأبو احل�صن علي بن عي�صى الرماين، الّنكت يف اإعجاز القراآن، �صمن: 
»ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن«، �س102.

378( اأبو احل�صن اجلرجاين، التعريفات، �س202.
القراآن،  اإعجاز  يف  الّنكت  الببرمبباين،  عي�صى  بن  علي  احل�صن  اأبببو   )379

�س103.

380( امل�صدر نف�صه، �س103.

381( امل�صدر نف�صه، �س103.

382( امل�صدر نف�صه، �س103.
383( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س252.

384( امل�صدر نف�صه، ج1، �س105.
385( القا�صي عبد اجلبار، املغني ...، ج15، �س335.

- هكذا يف الأ�صل، باإثبات الباء. وال�صواب للم�صتدل؛ دّل عليه �صياق الكالم.

386( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س713.
387( امل�صدر نف�صه، ج2، �س713.

388( د. الهادي اجلطالوي، ق�صايا اللغة يف كتب التف�صري، �س56.
389( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س106.

390( امل�صدر نف�صه، ج1، �س106.
391( اأبو احل�صني الب�صري،املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س717.
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392( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س205.
393( الزخم�صري، الك�صاف، ج1، �س 297 .

394( ال�صريف اجلرجاين، التعريفات، �س215.
395( امل�صدر نف�صه، �س215.

لطة، �س123. 396( انظر: عمر اأوكان، مدخل لدرا�صة الن�س وال�صُّ
397( اأبو احل�صن اجلرجاين، التعريفات، �س127.

398( الكالم للقا�صي عبد اجلبار، اأورده اأبو احل�صني الب�صري يف املعتمد 
يف اأ�صول الفقه، ج1، �س319.

399( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج1، �س320.
الن�صو�س  يف  التاويلي  التعا�صد  احلكاية:  يف  القارئ  اإيكو،  اأمربتو   )400

احلكائية، ترجمة: اأنطوان اأبو زيد، �س61.

401( �صعيد بنكراد، الن�س واملعرفة النقدية، �س79.
402( �صورة اإبراهيم/ اآية48.

403( القا�صي عبد اجلبار، مت�صابه القراآن، الق�صم الثاين، �س421.
كتاب: جاك بريك،  للقراآن، �صمن  الذات  قراءة  عّيا�صي،  منذر  د.   )404

القراآن وعلم القراءة ، �س18.

405( ن�صر حامد اأبو زيد، مفهوم الن�س...، �س236.
406( اأدوني�س، الن�س القراآين واآفاق الكتابة، �س30.

407( احلبيب �صبيل، من الن�س اإىل �صلطة التاويل، �س453.
408( د. عبد ال�صالم امل�صدي، املوا�صعة والعقد يف النظرية اللغوية، �س14.
409( ينعقد الدر�س ال�صيميائي) ال�صيمولوجي/ ال�صيميوطيقي( على ثالثة 
على  بالإحالة  امل�صتوى،  هذا  يف  الدرا�صة،  وتتم  التداولية:  الأول:  اأبعاد؛ 

وما  التعابري  درا�صة  الدللية:  الثاين:  الل�صان.  وم�صتعملي  املتكلمة  الذات 
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تعّينه وت�صري اإليه. الثالث: الرتكيب: درا�صة العالقات القائمة بني التعابري. 

انظر: مار�صيلو دا�صكال، الجتاهات ال�صيميولوجية املعا�صرة، �س23.

410( د. منذر عيا�صي، قراءة الذات للقراآن، �س19.
411( �صورة الن�صاء/ اآية 164.

412( اأبو القا�صم الزخم�صري، الك�صاف، ج2، �س179.
413( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س45.
414( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س46.

415( امل�صدر نف�صه، ج2، �س454.
جملة  املعا�صرة،  الل�صانيات  يف  الن�س  مفهوم  البقاعي،  �صفيق  د.   )416

الفكر العربي، ع86-85، 1996، �س16.

417( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س502. وانظر: 
ن�صر حامد اأبو زيد، مفهوم الن�س، �س35.

418( مار�صيلو دا�صكال، الجتاهات ال�صيميولوجية املعا�صرة، �س72.
419( املرجع نف�صه، �س72.

420( انظر: -1 د. حممد مفتاح، دينامية الن�س، �س46  -2 ح�صن حنفي، 
�س17،   ،1988 املقارنة،ع8،  البالغة  جملة  األببف:  جملة  الن�س،  قببراءة 

الن�س: قراءات يف  الهادي عبد الرحمن، �صلطة  �س18، �س19  -3 عبد 

توظيف الن�س الديني، �س20، �س37.

421( �صعيد بنكراد، الن�س واملعرفة النقدية، �س79.
يرى  الببذي   « الهرم�صي  التاأويل   » يف  حقيقيًا  ُيعّد  اآخببر  موؤ�صّر  هناك   -

اإمكانية«... النتقال من مدلول اإىل اآخر، ومن ت�صابه اإىل اآخر ومن رابط 

ال�صيميائيات  بني  التاأويل  اإيكو،  اأمربتو  رقيب«.  اأو  �صابط  دون  اآخببر  اإىل 

ل  اأنه  دعاته  فريى  التفكيكية،  باعتبار  التاأويل،  اأما  �س118،  والتفكيكية، 
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يوجد اأي مدلول ي�صعى الن�س لإجنازه، فالن�س يحيل اإىل اللغة، بو�صفها 

نظامًا رمزيًا ل متناهيًا. انظر: املرجع ال�صابق، �س124. 

العاملي،ع3،  422( انظر: بول ريكو، الن�س والتاأويل، جملة العرب والفكر 
1988، �س39.

423( املرجع نف�صه، �س37.
424( انظر: جيل بالن، عندما يكون الكالم هو الفعل، ترجمة: د. جورج 

كتورة، جملة العرب والفكر العاملي، ع5، 1789، �س47.

425( الكالم جلابر ع�صفور، �صمن ترجمة كتاب:« اديث كريزويل، ع�صر 
البنيوية من ليفي �صرتاو�س اإىل فوكو » ، �س270.

426( القا�صي عبد اجلبار، املغني...، ج7، �س69.
-  ا�صم كان �صمري م�صترت »هو« يعود على »اخلطاب«.

الإرادة(،  الثاين)  الق�صم  ج6،  املغني...،  اجلبار،  عبد  القا�صي   )427
�س104.

428( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س930.
429( امل�صدر نف�صه، ج2، �س930.

430( د. طه عبدالرحمن، يف اأ�صول احلوار وجتديد علم الكالم، �س50.
431( امل�صدر نف�صه، ج2، �س913.

432( اأبو يعقوب ال�صكاكي، مفتاح العلوم، �س204.
433( �صورة ال�صراء، اآية 16.

434( الك�صاف، ج3، �س 500.
435( امل�صدر نف�صه، ج3، �س500.
436( امل�صدر نف�صه، ج3، �س501.
437( امل�صدر نف�صه، ج3، �س501.
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438( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه،ج1، �س320.
كتورة،  جورج  ترجمة:د.  والزمن،  الكينونة  هيدغر،  مارتن  انظر:   )439

جملة العرب والفكر العاملي، ع4، 1988، �س74.

440( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س916.
441( امل�صدر نف�صه، ج2، �س919.

442( بيريجريو، علم الدللة، �س110.
443( املرجع نف�صه، �س157.

444( بول ريكو، البنية والتف�صريية، �صمن كتاب: « جان ماري اأوزيا�س، ما 
البنيوية؟»، ترجمة؛ ميخائيل اإبراهيم خمّول، �س261.

الكتاب  العربية،  واللغة  الل�صانيات  الفهري،  الفا�صي  القادر  د. عبد   )445
الثاين، �س204.

446( ابن جني، تف�صري اأرجوزة اأبي نوا�س ...، حتقيق: حممد بهجة الأثري، 
�س196.

447( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س926.
448( بول ريكور، اإ�صكالية ثنائية املعنى، �س145.

449( القا�صي عبد اجلبار، مت�صابه القراآن، الق�صم الول، �س21.
450( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س930.

اأنظر: افالطون، اجلمهورية، �صمن:  « املحاورات الكاملة»، املجلد   )451
الأول، �س315.

452( حممد حمود، نظرية املعرفة عند املعتزلة، �س96.
453( د. مازن الوعر، مقدمة كتاب:  «بيري جريو، علم الدللة»، �س9.

454( اجلاحظ، احليوان، ج1،�س207.
455( �صورة لقمان، اآية 27.
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456( اجلاحظ، احليوان، ج1، �س209.
العربية،  للغويات  املعريف  الأ�صا�س  بببودرع،  الرحمن  عبد  د.  انظر:   )457

�س12.

458( انظر: علي اأبو املكارم، تقومي الفكر النحوي، �س108.
459( اجلاحظ، احليوان، ج1، �س207.

460( حممد حمود، نظرية املعرفة عند املعتزلة، �س93.
461( �صورة احل�صر. اآية21.

462( ال�صريف الر�صي، تلخي�س البيان يف جمازات القراآن، �س330.
463( نقاًل عن: د. مازن املبارك، الرماين النحوي يف �صوء �صرحه لكتاب 

�صيبوبه، �س94.

464( �صورة النمل، اآية 23.
465( ابن جني، اخل�صائ�س، ج2، �س456.

466( القا�صي عبد اجلبار، املغني...، ج16، �س381.
467( اأبو احل�صن الرماين، النكت يف اعجاز القراآن، �س107.

468( ا مل�صدر نف�صه، �س107.
469( بول فابر- كري�صتيان بايلون، مدخل اإىل الأل�صنية، �س186.

470( املرجع نف�صه، �س29.
471( ال�صريف الر�صي، تلخي�س البيان يف جمازات القراآن،�س323.

472( ويل الدين عبد الرحمن بن خلدون، املقّدمة، �س546.
473( القا�صي عبد اجلبار، املغني، ج5، �س187.

474( �صورة الدخان.اآية/29.
475( ال�صريف الر�صي، تلخي�س البيان يف جمازات القراآن، �س303.

476( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س203.
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477( اأبو احل�صن اجلرجاين، التعريفات، �س34.
478( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س204.

479( �صورة البقرة. اآية/31.
480( القا�صي عبد اجلبار، املغني...، ج5، �س169.

481( د. لطفي عبد البديع، ميتافيزيقا اللغة، �س14.
482( ابن جني، تف�صري اأرجوزة اأبي نوا�س، �س181.

483( امل�صدر نف�صه، �س181.
484( بول ريكو،اإ�صكالية ثنائية املعنى، �س145.

485( بول فابر- كري�صتيان بايلون، مدخل اإىل الأل�صنية، �س183.
يف  الببعببرب  و�ببصببنن  الببلببغببة  فببقببه  يف  ال�صاحبي  فببار�ببس،  بببن  اأحببمببد   )486

كالمها،�س29.

487( امل�صدر نف�صه، �س29.
488( اأبو احل�صن الرماين، النكت يف اإعجاز القراآن، �س107.

489( انظر: بول فابر- كري�صتيان بايلون، مدخل اإىل الأل�صنية، �س185.
490( �صورة اجلاثية. اآية 18.

491( ال�صريف الر�صي، تلخي�س البيان يف جمازات القراآن، �س305.
492( بول فابر- كري�صتيان بايلون، مدخل اإىل الأل�صنية، �س211.

الكتاب  العربية،  واللغة  الل�صانيات  الفهري،  الفا�صي  القادر  عبد   )493
الأول، �س68.

العربية،  واللغة  الل�صانيات  الفهري،  الفا�صي  القادر  عبد  عن:  نقاًل   )494
الكتاب الأول، �س69.

495( اأبو احل�صن اجلرجاين، التعريفات، �س172.
496( اأبو ا�صحاق ال�صاطبي، املوافقات، املجلد الثاين،�س138.
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497( بيريجريو، علم الدللة، �س42.
ل يف �صنعة الإعراب، �س8. 498( الزخم�صري، املف�صّ

499( اأبو حيان الأندل�صي، تف�صري البحر املحيط، ج1،�س5.
500( انظر: د. نهاد املو�صى، ظاهرة الإعراب يف اللهجات العربية القدمية، 
 ،1-4 الأجببزاء  بببريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  ت�صدرها  الأبحاث،  جملة 

1971،�س58،�س61.
501( ابن خلدون، املقّدمة، �س545.

502( انظر: ابن جني، اخل�صائ�س، ج3، �س273.
503( اأبو علي الفار�صي، الإي�صاح الع�صدي، ج2، �س3.

504( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س34.
لكتاب  �ببصببرحببه  �ببصببوء  يف  الببنببحببوي  الببرمبباين  املبببببببارك،  مبببازن  د.   )505

�صيبويه،�س249.

506( اأبو يعقوب ال�صكاكي، مفتاح العلوم، �س37.
الكتاب  العربية،  واللغة  الل�صانيات  الفهري،  الفا�صي  القادر  د. عبد   )507

الأول،�س44.

املرجع نف�صه، �س45.

508( انظر: رومان ياكوب�صون، الجتاهات الأ�صا�صية يف علم اللغة، ترجمة: 
علي حاكم �صالح وح�صن ناظم، �س34.

واملنطق  العربي  النحو  عالقة  حببول  خواطر  املهريي،  عبدالقادر   )509
واللغة، حوليات اجلامعد التون�صية، ع10، 1973، �س36 .

510( �صورة الكهف. الآيتان الأوىل والثانية.
511( انظر: اأبو ا�صحاق الزجاج، معاين القراآن واإعرابه، ج3، �س267. و: 

ابن قتيبة، تف�صري غريب القراآن، �س263.
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- اأبو القا�صم الزخم�صري، الك�صاف...، ج3، �س564.

 514( علي اأبو املكارم، تقومي الفكر النحوي، �س114.

515( د. نهاد املو�صى، نظرية النحو العربي، �س43.
516( املن�صف عا�صور، بنية اجلملة العربية بني التحليل والنظرية، �س36.

517( علي اأبو املكارم، تقومي الفكر النحوي، �س114.
518( د. نهاد املو�صى، نظرية النحو العربي، �س48.

الكتاب  العربية،  واللغة  الل�صانيات  الفهري،  الفا�صي  القادر  عبد   )519
الأول، �س81.

520( ابن جني، اخل�صائ�س، ج3، �س268.
521( امل�صدر نف�صه، ج3، �س334.

522( د. نهاد املو�صى، نظرية النحو العربي، �س105.
لكتاب  �ببصببرحببه  �ببصببوء  يف  الببنببحببوي  الببرمبباين  املبببببببارك،  مبببازن  د.   )523

�صيبويه،�س222.

524( انظر: املرجع نف�صه، �س222.
525( املرجع نف�صه، �س241.

ينفي  الببذي  امل�صدي  ال�صالم  عبد  الدكتور  راأي  على  حتفظًا  بببدي 
ُ
اأ  )526

اأْن تكون غاية تاأ�صي�س النحو العربي ودواعيه، قد ان�صبت على عقلنة  فيه 

امتثاًل  ن�صاأته  اأ�صل  يف  النحو  فكان   ...» مو�صحًا  اللغوية،يقول،  الظاهرة 

الفكر نحو عقلنة احلدث  اأكرث مما كان تطّلعًا من تطّلعات  دينيًا مذهبيًا 

الل�صاين». التفكري الل�صاين يف احل�صارة العربية، �س93.

527( اأحمد بن فار�س، ال�صاحبي يف فقه اللغة و�صنن العرب يف كالمها، 
�س77. 

�صاذيل  ح�صن  د.  ج1،حت:  الع�صدي،  الإي�صاح  الفار�صي،  علي  اأبببو   )528
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فرهود، �س11.

ل يف �صنعة الإعراب، �س5. 529( اأبو القا�صم الزخم�صري، املف�صّ
ندوة  اأ�صغال  �صمن«  الإعبببراب،  دور  املببهببريي،  الببقببادر  عبد  انظر:   )530

الل�صانيات واللغة العربية»، �س60.

531( املرجع نف�صه، �س61.
532(  �صورة املوؤمنون. اآية/17.

533( اأبو القا�صم الزخم�صري، الك�صاف...، ج4، �س222.
534( عبد القادر املهريي، دور الإعراب، �س62.

535( �صورة النور، اآية/63.
536( اأبو القا�صم الزخم�صري، الك�صاف، ج4، �س367.

537( عبد القادر املهريي،دور الإعراب،�س67.
538( املرجع نف�صه،�س67.

539( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1،�س35.
-  �صرجًا: مبعنى نوعًا.

540( امل�صدر نف�صه، ج1، �س36.

541( امل�صدر نف�صه، ج1، �س35.

542( امل�صدر نف�صه، ج1، �س35.

543( امل�صدر نف�صه، ج1، �س35.
النحو  يف  والفنية  التا�صي�صية  املنطلقات  دم�صقية،  عفيف  د.  انظر:   )544

العربي، �س77.

ل يف �صنعة الإعراب، �س24. 545( اأبو القا�صم الزخم�صري، املف�صّ
546( امل�صدر نف�صه، �س24.

547(  ال�صيوطي، الأ�صباه والنظائر، ج4، طبعة حيدر اآباد، �س350.
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548( امل�صدر نف�صه، ج4، �س249.
549( ابن جني، اخل�صائ�س، ج3، �س255.

550( امل�صدر نف�صه، ج3، �س255.
551( ابن جني، اخل�صائ�س، ج2، �س402.

552( امل�صدر نف�صه، ج2،�س331.
القدمية،  العربية  اللهجات  يف  الإعببراب  ظاهرة  املو�صى،  نهاد  د.   )553

�س72.

«�صناعة  الرتكيب، �صمن:  العامل ودرا�صة  املن�صف عا�صور، نظرية   )554
املعنى وتاأويل الن�س»، �س58.

النحو  يف  «ر�صائل  �صمن:  النحو،  يف  احلدود  الرماين،  احل�صن  اأبو   )555
واللغة»، �س39.

556( ابن جني، اخل�صائ�س، ج1، �س110.
القدمية،  العربية  اللهجات  يف  الإعببراب  ظاهرة  املو�صى،  نهاد  د.   )557

�س71.

558( املرجع نف�صه، �س71.
559( اأبو احل�صن الرماين، احلدود يف النحو، �س39.

560( �صيبويه، الكتاب، ج2،حت: عبد ال�صالم هارون، �س6.
561( �صورة العلق. الآيتان: الوىل والثانية.

562( الزخم�صري، الك�صاف..، ج6، �س403.
563( حممود اجلا�صم، التاأويل النحوي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، 

ر�صالة جامعية ) خمطوط(، جامعة حلب،1995،�س354.

564( ن�صر حامد اأبو زيد، اإ�صكاليات القراءة واآليات التاأويل، �س122.
الكالم  النويري، علم  الر�صي نقاًل عن: د. حممد  لل�صريف  565( الكالم 
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والنظرية البالغية عند العرب، �س172.

566( ال�صريف اجلرجاين، التعريفات، �س179.
ل احل�صر،:1  املثال  �صبيل  على  انظر،  الق�صية،  للقراءة حول هذه   )567
د. حممد  التف�صري، �س91. -2  العقلي يف  الجتبباه  زيببد،  اأبببو  ن�صر حامد 

النويري، علم الكالم والنظرية البالغية عند العرب، �س179.

العرب،  عند  البالغية  والنظرية  الكالم  علم  النويري،  حممد  د.   )568
�س205.

569( القا�صي عبد اجلبار، املغني...، ج16، �س395.
القراآن،  تف�صري  يف  ومنهجه  اجل�صمي  احلاكم  زرزور،  عدنان  د.   )570

�س282.

571( �صورة القلم. اآية/42.

572( حرى ال�صيء: ناحيته.
573( ابن جني، اخل�صائ�س، ج3، �س251.

574( اأحمد �صوقي العمرجي، املعتزلة يف بغداد واأثرهم يف احلياة الفكرية 
وال�صيا�صية، �س33.

575( القا�صي عبد اجلبار، املغني...، ج5، �س172.
576( اأبو احل�صني الب�صري، املعتمد يف اأ�صول الفقه، ج2، �س910.

577( امل�صدر نف�صه، ج2، �س912.
والدللة، ترجمة: د. حممد ندمي خ�صفة،  الأدب  تودورف،  تزفيتان   )578

�س114.

579( حمادي حمود، التفكري البالغي عند العرب ...، �س17،
580( اأدوني�س، الثابت واملتحّول، ج2، �س119.

581( د. الهادي اجلطالوي، ق�صايا اللغة يف كتب التف�صري، �س349.
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582( عبد العزيز بو�صمهويل، اأ�ص�س ميتافيزيقا البالغة: تقوي�س البالغة: 
جملة فكر ونقد، ع25، 2000، �س109.

583( علي حرب، التاأويل واحلقيقة، �س144.
584( �صورة يو�صف: اآية/30.

585( الزخم�صري، الك�صاف،ج3، �س275.
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قائمة امل�سادر واملرجع

اأوال- امل�ص�در:

- القراآن الكرمي.	 

- ابن جني، اأبو الفتح عثمان )ت392هب(: تف�صري اأرجوزة اأبي نوا�س 	 

حتقيق:  ط2  والأمببني،  الر�صيد  وزيببر  الربيع  بن  الف�صل  تقريظ  يف 

حممد بهجة الأثري، مطبوعات جممع اللغة العربية، دم�صق، 1979.

- اخل�صائ�س، ط2، ثالثة اأجزاء، حتقيق حممد علي النجار، دار 	 

الهدى للطباعة والن�صر، بريوت، د.ت.

غيا�س، 	  د.حم�صن  حتقيق  املتنبي،  م�صكالت  على  الوهبي  الفتح 

مطبعة اجلمهورية، بغداد،1973.

- ابن خلدون، ويل الدين عبد الرحمن )ت808هب(:	 

املقدمة، ط4، دار القلم، بريوت،1981.	 

- ابن فار�س، اأبو احل�صني اأحمد )ت395هب(:	 

اللغة و�صنن العرب يف كالمها، حتقيق م�صطفى 	  ال�صاحبي يف فقه 

وميي،اإ�صراف رجي�س بال�صري وجبور عبد النور، موؤ�ص�صةاأ. بدران  ال�صُّ

للطباعة والن�صر،1963

تف�صري 	  )ت276هب(:  م�صلم  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبببو  قتيبة،  ابببن   -

العلمية،  الكتب  دار  �صقر،  اأحمد  ال�صيد  حتقيق  الببقببراآن،  غريب 

بريوت،1978.

الأ�صعري، اأبو احل�صن: )ت 324 هب(:	 

حممد 	  حتقيق  ط2،ج1،  امل�صلني،  واخببتببالف  الإ�صالمني  مقالت 

حميي الدين عبد احلميد، مكتبة النه�صة امل�صرية، القاهرة،1969.
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- الأندل�صي، اأبو حيان )ت754هب(:	 

تف�صري البحر املحيط وبهام�صه تف�صري النهر املاد من البحر املحيط 	 

احلنفي  الدين  تاج  لالإمام  املحيط  البحر  من  اللقيط  الدر  وكتاب 

النحوي، ط2، دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع،1983.

- الإيجي، عبد الرحمن بن اأحمد)ت 756 هب (:	 

املواقف يف علم الكالم، عامل الكتاب، بريوت، د.ت.ط.	 

الب�صري، اأبو احل�صني حممد بن علي بن الطيب املعتزيل)ت436هب(:	 

املعتمد يف اأ�صول الفقه، 2ج، حتقيق حممد حميد اهلل بتعاون اأحمد 	 

العربية،  للدرا�صات  الفرن�صي  العلمي  املعهد  حنفي،  وح�صن  بكري 

دم�صق،1964/1965.

- اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو بن بحر )ت255هب(:	 

اخلاجني، 	  هارون،  ال�صالم  عبد  حتقيق  ط2،ج4،  والتبيني،  البيان 

القاهرة،1960.

احليوان، ط1،7ج، حت عبد ال�صالم هارون، م�صطفى البابي احللبي، 	 

القاهرة، 1938.

- اجلرجاين، ال�صريف علي بن حممد اأبو احل�صن )ت816هب(:	 

واأولده، 	  احلببلبببببي  البببببابببي  م�صطفى  طبببببعببة  ط1،  الببتببعببريببفببات، 

القاهرة،1938.

- الر�صي، ال�صريف: )406 هب(:	 

تلخي�س البيان يف جمازات القراآن، ط1، حتقيق حممد عبد الغني 	 

ح�صن، عي�صى البابي احللبي و�صركاه، القاهرة، 1955.

- الرماين، اأبو احل�صن علي بن عي�صى )ت386هب(:	 

حت: 	  والببلببغببة«،  النحو  يف  »ر�صائل  كتاب  �صمن  النحو،  يف  احلبببدود 
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اجلمهورية،  دار  م�صكوين،  يعقوب  ويو�صف  جببواد  م�صطفى  د. 

بغداد،1969.

الّنكت يف اإعجاز القراآن، ط2، �صمن كتاب »ثالث ر�صائل يف اإعجاز 	 

القراآن«، حت: حممد خلف اهلل ود. حممد زغلول �صالم، دار املعارف، 

القاهرة، 1968.

جاج، اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن ال�صري )ت 311هب (:	  - الزَّ

عامل 	  �صلبي،  عبده  عبداجلليل  حت:  ط1،  واإعببرابببه،  القراآن  معاين 

الكتب، بريوت،1988.

الزخم�صري، اأبو القا�صم حممود بن عمر )ت538هب(:	 

وجوه 	  يف  الأقبباويببل  وعيون  التنبزيل  غوام�س  حقائق  عن  الك�صاف 

وال�صيخ  املببوجببود  عبد  اأحببمببد  عببادل  ال�صيخ  حت  ط1،6م،  الببتبباأويببل، 

العبيكان،  مكتبة  حجازي،  فتحي  د.  وم�صاركة  معّو�س  حممد  علي 

الريا�س،1418هب1998-م.

املف�صل يف �صنعة الإعراب، ط1، حت د.حممد حممد عبد املق�صود 	 

ود.ح�صن حممد عبد املق�صود وتقدمي د. حممود فهمي حجازي، دار 

الكتاب امل�صري، القاهرة،2001.

- ال�صكاكي، اأبو يعقوب يو�صف بن اأبي بكر )ت626هب(:	 

مفتاح العلوم، ط1، مطبعة م�صطفى البابي احللبي، القاهرة،1937.	 

- �صيبويه، اأبو ب�صر عمرو بن عثمان بن قنرب)ت180هب(:	 

العربي، 	  الكاتب  دار  هببارون،  حممد  ال�صالم  عبد  حت  ج2،  الكتاب، 

القاهرة، 1968.

ال�صيوطي، جالل الدين )ت911هب(:	 

الأ�صباه والنظائر يف النحو، 4ج، طبعة حيدر اآباد الدكن، 1317هب.	 
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املوىل، 	  جاد  اأحمد  حممد  حت  واأنواعها،ج1،  اللغة  علوم  يف  املزهر 

عي�صى البابي احللبي و�صركاه.

- ال�صاطبي، اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن مو�صى)ت 790 هب(:	 

املوافقات يف اأ�صول ال�صريعة، ط1، م2، تقدمي بكر بن عبد اهلل اأبو 	 

زيد، دار ابن عفان، ال�صعودية، 1997.

- عبد اجلبار، القا�صي اأبو احل�صن»ت415هب(:	 

تنبزيه القراآن عن املطاعن، دار النه�صة احلديثة، بريوت، د.ت.ط.	 

وهبة، 	  الكرمي عثمان، مكتبة  الأ�صول اخلم�صة، ط3، حت عبد  �صرح 

القاهرة،1996.

ف�صل العتزال وطبقات املعتزلة، ط1، حت فوؤاد �صيد، الدار التون�صية 	 

للن�صر، تون�س، 1974.

القاهرة، 	  الببرتاث،  دار  زرزور،  عدنان  د.  حت  2ج،  القراآن،  مت�صابه 

.1966
واإبراهيم 	  ح�صني  طه  اإ�ببصببراف  والببعببدل،  التوحيد  اأبببواب  يف  املغني 

مدكور، وزارة الثقافة والإر�صاد القومي، القاهرة، 1960/1965م.

واأبوالوفاء 	  الباري«، حت حممد م�صطفى حلمي  »روؤية  الرابع  اجلزء 

الغنيمي، القاهرة، 1954.

اجلبببزء اخلببامبب�ببس »الببفببرق غببري الإ�ببصببالمببيببة«، حت حمببمببود حممد 	 

اخل�صريي، القاهرة، 1965.

 اجلزء ال�صاد�س »الق�صم الثاين- الإرادة«، حت الأب-ج-�س- قنواتي، 	 

القاهرة، د.ت.

اجلزء ال�صابع »خلق القراآن«، قّوم ن�صه اإبراهيم الأبياري، القاهرة، 	 

.1961
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اجلبببزء الببثبباين ع�صر »الببنببظببر واملبببعبببارف«، حت ابببراهببيببم مببدكببور، 	 

القاهرة،د.ت.

اجلزء الرابع ع�صر »الأ�صلح- ا�صتحقاق الذم- التوبة«، حت م�صطفى 	 

ال�صقا، 1965.

اخل�صريي 	  حممود  حت  واملعجزات«،  »تنبوؤات  ع�صر  اخلام�س  اجلزء 

وحممود قا�صم، القاهرة، 1960.

القاهرة، 	  اخلويل،  اأمني  حت  القراآن«،  ع�صر»اإعجاز  ال�صاد�س  اجلزء 

.1960
اجلزء ال�صابع ع�صر »ال�صرعيات«، حت اأمني اخلويل، القاهرة، 1962.	 

- الع�صكري، اأبو هالل احل�صن بن عبد اهلل »ت395هب(:	 

ال�صناعتني: الكتابة وال�صعر، ط1، حت علي حممد البجاوي وحممد 	 

اأبو الف�صل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 1952.

الفروق يف اللغة، ط5، حتقيق جلنة اإحياء الرتاث العربي، دار الآفاق 	 

اجلديدة، بريوت، 1981.

دار 	  النجار،  علي  وحممد  جناتي  يو�صف  اأحمد  حت  القراآن،  معاين 

ال�صرور، بريوت، د.ت.ط.

اإح�صاء العلوم، مركز الإمناء القومي، بريوت، 1991.	 

- الفارابي، اأبو ن�صر حممد بن حممد »ت339هب(:	 

- الفّراء، اأبو زكرياء يحيى بن زياد)ت207هب(:	 

- الفار�صي، اأبو علي احل�صن بن اأحمد)ت377هب(:	 

الإي�صاح الع�صدي، ط1، حت د. ح�صن �صاذيل فرهود، �صركة الطباعة 	 

العربية ال�صعودية، الريا�س، 1981.

- املحا�صبي، احلارث بن اأ�صد)ت243هب(:	 
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الكتب 	  دار  القادر،  عبد  م�صطفى  حت  ط1،  وماهيته،  العقل  �صرف 

العلمية، بريوت، 1986.

- املرت�صى، ال�صريف علي بن احل�صني )ت436هب(:	 

الأمايل: غرر الفوائد ودرر القالئد، ط2، 2ج، حت حممد اأبو الف�صل 	 

اإبراهيم، دار الكتاب العربي، بريوت، 1967.

ث�ني�ً: املراجــع:

1 - املراجع بالعربية:
اإح�صان عبا�س، ال�صريف الر�صي، ط1، دار �صادر، بريوت، 1959.	 

اأحمد اأبو زيد، املنحى العتزايل يف البيان واإعجاز القراآن، ط1، مكتبة 	 

املعارف، الرباط، 1986.

اأحمد �صوقي العمرجي، املعتزلة يف بغداد واأثرهم يف احلياة الفكرية 	 

وال�صيا�صية، ط1، مكتبة مدبويل، القاهرة، 2000.

بنية 	  الوظيفية:  الل�صانيات  يف  العربية  اللغة  ق�صايا  املتوكل،  اأحمد 

اخلطاب من اجلملة اإىل الن�س، ط1، دار الأمان، الرباط،2001.

اأدوني�س »علي اأحمد �صعيد(، الثابت واملتحول، دار العودة، بريوت.	 

ج2 »تاأ�صيل الأ�صول«، ط4، دار العودة، بريوت،1986.	 

ج3 »�صدمة احلداثة«، ط4، دار العودة، بريوت، 1983.	 

الن�س القراآين واآفاق الكتابة، ط1، دار الآداب، بريوت، 1993.	 

اأديث كريزويل، ع�صر البنيوية من ليفي �صرتاو�س اإىل فوكو، ترجمة: 	 

جابر ع�صفور، دار اآفاق عربية، بغداد، 1985.

الأزهر الزناد، ن�صيج الن�س: بحث يف ما يكون به امللفوظ ن�صًا، ط1، 	 



247 اسرتاتيجية التأويل الـداليل 

املركز الثقايف العربي، بريوت- الدار البي�صاء، 1993.

داود 	  �صوقي  العربية:  اإىل  نقلها  6م،  الكاملة،  املحاورات  اأفالطون، 

متراز، الدار الأهلية للن�صر والتوزيع، بريوت، 1994.

اأمربتو اإيكو، التاأويل بني ال�صيميائيات والتفكيكية، ط1، ترجمة �صعيد 	 

بنكراد، املركز الثقايف العربي، بريوت- الدار البي�صاء،2000.

احلكائية، ط1، 	  الن�صو�س  التاأويلي يف  التعا�صد  احلكاية:  القارئ يف 

ترجمة اأنطوان اأبو زيد، املركز الثقايف العربي، بريوت- الدار البي�صاء، 

.1996
نظيف، 	  حممد  ترجمة:  ط1،  ال�صيميولوجيا؟  هي  ما  تو�صان،  برنارد 

اأفريقيا ال�صرق، الدار البي�صاء،1994.

بيري بورديو، الرمز وال�صلطة، ط2، ترجمة: عبد ال�صالم بنعبد العايل، 	 

دار توبقال، الدار البي�صاء، 1990.

مازن 	  د.  وتقدمي  عيا�صي  منذر  د.  ترجمة:  الدللة،  علم  بيريجريو، 

الوعر، دار طال�س للدرا�صات والرتجمة والن�صر، دم�صق، 1992.

طالل 	  ترجمة:  الأل�صنية،  اإىل  مدخل  بايلون،  كري�صتيان  فابر-  بول 

وهبة، ط1، املركز الثقايف العربي، بريوت- الدار البي�صاء، 1992.

خ�صفة، 	  ندمي  د.حممد  ترجمة:  والدللة،  الأدب  تببودوروف،  تزفيتان 

ط1، مركز الإمناء احل�صاري، حلب، 1996.

عيا�صي، 	  د.منذر  ترجمة:  ط1،  القراءة،  وعلم  القراآن  بريك،  جاك 

تقدمي:د. حممود عّكام، دار التنوير، بريوت،1996.

اأوبببري، 	  وب�صري  منيمنه  عارف  ترجمة:  ط4،  البنيوية،  بياجيه،  جان 

من�صورات عويدات، بريوت- باري�س،1985.

جان ماري اأوزيا�س، البنيوية، ط1، ترجمة: ميخائيل خمول، من�صورت 	 
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وزارة الثقافة والإر�صاد القومي، دم�صق، 1972.

عبد 	  القا�صي  عند  العقل  ت�صّور  املعتزلة:  عند  العقل  زينة،  ح�صني 

اجلبار، ط1، دار الفارابي، بريوت،1988.

حمادي �صمود، التفكري البالغي عند العرب اأ�ص�صه وتطوره اإىل القرن 	 

ال�صاد�س، ط2، من�صورات كلية الآداب مبنوبة، تون�س، 1994.

ر�صيد البندر، مذهب املعتزلة من الكالم اإىل الفل�صفة، ط1، دار النبوغ 	 

للطباعة والن�صر، بريوت، 1994.

بنعبد 	  ال�صالم  عبد  ترجمة:  ط2،  ال�صيميولوجيا،  در�س  بارت،  رولن 

العايل، تقدمي: عبد الفتاح كيليطو، دار توبقال للن�صر، الدار البي�صاء، 

.1986
- مبادىء علم الأدلة، ط1، ترجمة: حممد البكري، الثقافة اجلديدة، 	 

الدار البي�صاء، 1986.

ترجمة: 	  ط1،  اللغة،  لعلم  الأ�صا�صية  الجتبباهببات  ياكب�صون،  رومببان 

ح�صن ناظم وعلي حاكم �صالح، املركز الثقايف العربي، بريوت- الدار 

البي�صاء، 2002.

زهدي ح�صن جار اهلل، املعتزلة، ط1، مطبعة م�صر، القاهرة، 1947.	 

اب�صتمولوجي 	  بحث  اللغوي  العقلي  تفكيك  اللغة:  فل�صفة  اأدهم،  �صامي 

والتوزيع،  والن�صر  للدرا�صات  اجلامعية  املوؤ�ص�صة  ط1،  انطولوجي، 

بريوت، 1993.

طه عبد الرحمن، يف اأ�صول احلوار وجتديد علم الكالم، ط2، املركز 	 

الثقايف العربي، بريوت- الدار البي�صاء،2000.

عبد ال�صتار الراوي، ثورة العقل درا�صة فل�صفية يف فكر معتزلة بغداد، 	 

دار الر�صيد للن�صر، بغداد، 1982.
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عبدال�صالم امل�صدي، التفكري الل�صاين يف احل�صارة العربية، ط2، الدار 	 

العربية للكتاب،ليبيا- تون�س،1986.

عبدالرحمن بودرع، الأ�صا�س املعريف للغويات العربية، ط1، من�صورات 	 

نادي الكتاب لكلية الآداب بتطوان، املغرب،2000.

دار 	  ط1،  العربية،  واللغة  الل�صانيات  الفهري،  الفا�صي  القادر  عبد 

توبقال للن�صر، الدار البي�صاء، 1985.

عبداهلل العروي، مفهوم العقل، ط1، املركز الثقايف العربي، بريوت- 	 

الدار البي�صاء،1996.

الن�س 	  توظيف  يف  قببراءات  الن�س:  �صلطة  الرحمن،  عبد  عبدالهادي 

الديني، ط1، املركز الثقايف العربي، بريوت- الدار البي�صاء،1993.

عادل العوا، املعتزلة والفكر احلر، الأهايل للطباعة والن�صر والتوزيع، 	 

دم�صق، د.ت.ط.

عادل فاخوري، تيارات يف ال�صيمياء، ط1، دار الطليعة، بريوت، 1990.	 

موؤ�ص�صة 	  القراآن،  تف�صري  ومنهجه يف  زرزور، احلاكم اجل�صمي  عدنان 

الر�صالة للطباعة والن�صر، بريوت، 1971.

عفيف دم�صقية، املنطلقات التاأ�صي�صية والفنية يف النحو العربي، ط1، 	 

معهد الإمناء العربي، بريوت،1978.

علي اأبو املكارم، تقومي الفكر النحوي، دار الثقافة، بريوت، 1975.	 

العربية(، 	  الثقافة  يف  تاأويلية  )قببراءات  واحلقيقة  التاأويل  حرب،  علي 

ط1، دار التنوير للطباعة والن�صر، بريوت،1985.

دار 	  من�صورات  املعتزلة،  تفكري  يف  العقلية  النزعة  خ�صيم،  فهمي  علي 

مكتبة الفكر، ليبيا،1967.

ال�صرق، 	  افريقيا  ط2،  وال�صلطة،  الن�س  لدرا�صة  مدخل  اأوكببان،  عمر 
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الدار البي�صاء، 1994.

فولفغانغ اإيزر، فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب، ترجمة: حميد 	 

حلمداين واجلاليل الكدية، مكتبة املناهل، فا�س،1995.

كاتي كوب- هارولد جولد وايت، اإبداعات النار: تاريخ الكيمياء املثري 	 

�صوقي  فتح اهلل، مراجعة:  ترجمة:  الذري،  الع�صر  اإىل  ال�صيمياء  من 

جالل، �صل�صلة عامل املعرفة، الكويت،2001.

العامة 	  امل�صرية  الهيئة  الببلببغببة،  ميتافيزيقا  البببببديببع،  عبد  لطفي 

للكتاب،1997.

مار�صيلو دا�صكال، الجتاهات ال�صيميولوجية املعا�صرة، ترجمة: حميد 	 

احلمداين، حممد العمري، عبد الرحمن طنكول، حممد الويل، مبارك 

حنون، افريقيا ال�صرق، الدار البي�صاء،1987.

مازن املبارك، الرماين النحوي يف �صوء �صرحه لكتاب �صيبويه، ط1، 	 

مطبعة جامعة دم�صق، 1963

حممد اأبو زهرة، تاريخ اجلدل، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة،1980.	 

حممد بدري عبد اجلليل، املجاز واأثره يف الدر�س اللغوي، دار النه�صة 	 

العربية للطباعة والن�صر، بريوت،1980.

حممد �صبيال وعبد ال�صالم بنعبد العايل، الفل�صفة احلديثة: ن�صو�س 	 

خمتارة، ط1، دار الأمان، الرباط،1991.

حممد ال�صرغيني، حما�صرات يف ال�صيميولوجيا، ط1، �صل�صة الدرا�صات 	 

النقدية)6(، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، الدار البي�صاء،1987.

الغربي 	  الفكر  يف  ف�صول  وتفكيكات:  تاأويالت  الزين،  �صوقي  حممد 

املعا�صر،ط1، املركز الثقايف العربي، بريوت- الدار البي�صاء، 2002.

الثقايف 	  املركز  ط1،  ج2،  العربي،  العقل  نقد  اجلابري،  عابد  حممد 
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العربي، الدار البي�صاء، 1986.

يف 	  الإ�صالمي  التفكري  مناهج  يف  والنقل  العقل  جدل  الكتاين،  حممد 

الفكر القدمي، ط1، دار الثقافة، الدار البي�صاء، 1992.

حممد مفتاح، حتليل اخلطاب ال�صعري »ا�صرتاتيجية التنا�س(، ط3، 	 

املركز الثقايف العربي، بريوت- الدار البي�صاء، 1992.

دينامية الن�س »تنظري واإجناز(، ط2، املركز الثقايف العربي، بريوت- 	 

الدار البي�صاء،1990.

جمهول البيان، ط1، دار توبقال للن�صر، الدار البي�صاء، 1990.	 

حممد النويري، علم الكالم والنظرية البالغية عند العرب، ط1، دار 	 

حممد علي احلامي، �صفاق�س،2001.

العربية 	  الببدار  الأدبببي،  الن�س  يف  بحوث  الطرابل�صي،  الهادي  حممد 

للكتاب، ليبيا- تون�س، 1988.

الثقايف بجدة، 	  الدبي  النادي  التاأويل، ط1،  م�صطفى نا�صف، نظرية 

ال�صعودية، 2000.

الثقايف 	  املركز  ط1،  املتعة،  وفاحتة  الثانية  الكتابة  عيا�صي،  منذر 

العربي، بريوت- الدار البي�صاء،1998.

املن�صف عا�صور، بنية اجلملة العربية بني التحليل والنظرية، من�صورات 	 

كلية الداب مبنوبة، تون�س،1991.

والن�صر، 	  للطباعة  الطليعة  دار  ط1،  والتاأويل،  الفل�صفة  قبباره،  نبيهة 

بريوت،1998.

ن�صر حامد اأبو زيد، الجتاه العقلي يف التف�صري: درا�صة يف ق�صية املجاز 	 

البي�صاء،  الدار  بريوت-  العربي،  الثقايف  املركز  ط4،  املعتزلة،  عند 

.1998
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العربي، 	  الثقايف  املركز  ط5،  التاويل،  واآلببيببات  الببقببراءة  اإ�صكاليات 

بريوت- الدار البي�صاء، 1999.

العربي، 	  الثقايف  املركز  القراآن، ط4،  الن�س: درا�صة يف علوم  مفهوم 

بريوت- الدار البي�صاء،1998.

اللغوي 	  النظر  مناهج  �صوء  يف  العربي  النحو  نظرية  املو�صى،  -نهاد 

احلديث،ط1، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بريوت، 1980.

التاأويل- 	  املنهج-  التف�صري:  كتب  يف  اللغة  ق�صايا  اجلطالوي،  الهادي 

الإعجاز، ط1، دار حممد علي احلامي للن�صر، �صفاق�س، 1998.

هيو.ج �صلفرمان، ن�صيات بني الهرمنيوطيقا والتفكيكية، ط1، ترجمة 	 

ح�صن ناظم وعلي حاكم �صالح، املركز الثقايف العربي، بريوت- الدار 

البي�صاء، 2002.

2 - الر�سائل اجلامعية:
اأطروحة 	  الإ�صالمية،  الفرق  عند  اللغوية  املفاهيم  �صالح،  اأبو  اأمان 

دكتوراه »خمطوط«، كلية الداب- اجلامعة الأردنية، 1998.

 	 « ماج�صتري  اأطببروحببة  ريببكببور،  بببول  عند  التاأويل  ال�صوبكي،  عالية 

خمطوط«، ق�صم الفل�صفة، كلية الآداب- اجلامعة الأردنية، 1995.

اأطروحة دكتوراه 	  املعتزلة،  الدليل عند  البحث  علي حامت احل�صن، 

»خمطوط«، كلية الرتبية-اجلامعة امل�صتن�صرية، 1999.

حممود اجلا�صم، التاأويل النحوي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، 	 

اأطروحة ماج�صتري»خمطوط(، كلية الداب- جامعة حلب، 1995.
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ث�لث�- بح�ث من�ص�رة يف

1 - كتب موؤلفة بال�سرتاك:
الل�صانيات 	  �صوء  يف  جني  ابن  عند  اللغوية  النظرية  العطار،  بو�صتى 

دار  ط1،  والآداب«،  اللغة  يف  املنهج  »ق�صايا  كتاب:  �صمن  احلديثة، 

توبقال للن�صر، الدار البي�صاء،1987.

»�صناعة 	  ندوة:  �صمن  التاويل،  �صلطة  اإىل  الن�س  من  �صبيل،  احلبيب 

املعنى وتاويل الن�س«، من�صورات كلية الآداب مبنوبة، تون�س، 1992.
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