
النظرّية القصدّية عند األصولّيين
شواهد ومرّبرات من تاريخ الفكر اإلساليّم

]*[
حسني جهجاه]1]

تُدعى النظريّة التي تهتم بقصد املؤلّف أثناء عملّية تفسري النص، بـ»النظريّة القصديّة«، ومفادها 

ارتباط ُمراد املؤلّف مبعنى النّص وتفسريه. وهي النظريّة التي تبّناها علامء أصول الفقه اإلسلمّي. 

تعرض هذه املقالة أبرز املربّرات العاّمة والخاّصة التي دعت األصولّيني إىل تقديم هذه النظريّة، 

األصولّيني  كبار  بها  أدىل  التي  والترصيحات  الشواهد  إىل رصد  إضافة  وتحليلها.  ثّم ملحظتها 

حول تبّني القصديّة، وميكن لنا تقسيم املناهج املطروحة يف مجال تفسري النصوص إىل نظريّتني 

القصديّة(. والنظريّة األساسّية واملشهورة  )أو ضّد  القصديّة واللقصديّة  نظريّتا:  أساسّيتني، هام 

التي تبّناها علامء أصول الفقه اإلمامّية وكثريٌ من الهرمنوطقّيني، هي النظريّة القصديّة. ويُقصد بها 

– باختصار- تلك النظريّة التي يهتّم أصحابها بالوصول إىل مقصود املؤلّف، ويعتربون أّن املهّمة 

األساسّية يف فهم النّص وتفسريه هو الكشف عن مراده الذي كان يرمي إليه، وذلك عىل العكس 

النّص حني  املؤلّف عن  بد من عزل  أنّه ال  يدعون  الذين  اللقصدية،  نظريّة  متاًما من أصحاب 

تفسريه، وتحريره منه؛ لينفتح النّص عىل قراءات متعّددة له. 

وقد طَرح أصحاب هاتني النظريّتني العديد من املربّرات عىل مدعاهام، كام ناقشا مًعا أسباب 

الطرفني. وما يهمنا يف هذه املقالة هو أن نرصد األسباب التي دعت األصولّيني لتبّني »القصديّة«. 

تبّني األصولّيني لها؛  نُعرّف القصديّة بشكل أدّق، ونذكر الشواهد عىل  أّن  ولكن قبل ذلك ال بد 

وذلك ألنّه ظهرت مؤخًرا بعض اآلراء التي تّدعي خلف ذلك، حيث ذهبت إىل أّن األصويّل ال 

يهتّم بـ»املراد«، بل املهّم لديه هو »املدلول«، وهو الذي يقع موضوًعا للحّجّية.

كلامت مفتاحّية: القصديّة، قصد املؤلّف، النّص الوحيايّن، االرتكاز العقليّئ، فلسفة الكتابة، 

دور املفرّس، فوىض الفهوم..

]]]- باحث يف أصول الفقه اإلسلمّي، جامعة املصطفى )ص( العاملّية ـ لبنان.
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تمهيد
أساسيّتني، هم  نظريّتني  النصوص إىل  تفسري  املناهج املطروحة يف مجال  تقسيم  لنا  ميكن 

نظريّتا: القصديّة واللقصديّة )أو ضّد القصديّة(. والنظريّة األساسيّة واملشهورة التي تبّناها علمء 

بها –باختصار-  القصديّة، ويُقصد  النظريّة  الهرمنوطقيّني، هي  اإلماميّة وكثرٌي من  الفقه من  أصول 

األساسيّة  املهّمة  أّن  ويعتربون  املؤلّف،  مقصود  إىل  بالوصول  أصحابها  يهتّم  التي  النظريّة  تلك 

يف فهم النّص وتفسريه هي الكشف عن مراده الذي كان يرمي إليه]1]. وذلك عىل العكس متاًما 

من أصحاب نظريّة اللقصديّة، الذين يّدعون أنّه ال بّد من عزل املؤلّف عن النّص حني تفسريه]2]، 

وتحريره منه؛ لينفتح النّص عىل قراءات متعّددة له. 

وقد طَرح أصحاب هاتني النظريّتني العديد من املرّبرات عىل مّدعاهم، كم ناقشا مًعا أسباب 

الطرفني. وما يهّمنا يف هذه املقالة هو أن نرصد األسباب التي دعت األصوليّني لتبّني »القصديّة«. 

لها؛  تبّني األصوليّني  الشواهد عىل  أدّق، ونذكر  القصديّة بشكل  نُعرّف  أن  بّد  قبل ذلك ال  ولكن 

وذلك ألنّه ظهرت مؤخرًا بعض اآلراء التي تّدعي خلف ذلك، حيث ذهبت إىل أّن األصويّل ال 

يهتّم بـ»املراد«، بل املهّم لديه هو »املدلول«، وهو الذي يقع موضوًعا للحّجيّة]3]. 

تعريف »القصدّية« 
تُعرف نظريّة القصديّة بنظريّة »القطع بقصد املؤلّف«]4] أو »أيديلوجيّة املؤلّف«]5]]6]، ويُصطلح 

هذه  العرشين  القرن  قبل  املفّكرين  أكرث  تبّنى  وقد  محورى«]7].  بـ»مؤلف  الفارسيّة  باللغة  عليها 

النظريّة، وهي تُعّد إحدى املبادئ األساسيّة للهرمنوطيقا الكلسيكيّة، كم أّن لها أتباًعا ومؤيّدين يف 

الهرمنوطيقا الحديثة]8]. 

]]]. انظر: مقالة بررىس امكان دسرتىس به نيات مؤلف، ص 70]-]7]. وملزيد من التفصيل ميكن مراجعة مقالة هرمنوتيك واصول فقه: 

نگاهى به انواع قصدى کرايى غرىب در غرب ومقايسه آن با ديدگاه تفسريى اصوليان شيعه، لعلريضا عابدى رسآسيا.

[2[- Interpretation and Construction, p:208, and Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction 

as Conversation, p: 12, and Hypothetischer Intentionalismus, p: 81.

]3]- انظر: مقالة بررىس انتقادى رابطه اصول فقه اسلمى وهرمنوتيك، ص:22] و26].

]4]- انظر: معنا شناىس ومعاىن در زبان وادبيات، ص65].

[5]- The ideology of the author.

[6]- Intertextuality, New Critical Idiom, p: 72.

]7]- محوريّة املؤلّف.

]8]- انظر: ساختار وتأويل منت، ص: 487. 
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ويعترب أصحابها أّن املؤلّف أو املتكلّم هو منبع املعنى يف األثر أو الخطاب، وال أقّل يشّكل 

املؤلّف عامًل أساسيًّا يف عمليّة فهم األثر وتفسريه. ويرون أّن فلسفة وجود األثر هو نقل معنى 

محّدد للمخاطَبني، فاملؤلّف –وفق هذه النظريّة- يرمي دامئًا إىل إيصال مراده الشخيّص عرب نصه 

إىل اآلخرين، وهذا املراد ال بّد أن يتجىّل –ولو نسبيًا- يف النّص.

بّد أن يوجد يف النّص آثار واضحة تدّل عىل هذا املراد. وذلك ألّن املتكلّم أو املؤلّف  وال 

شخص عقليّئ وحكيم ال يصدر منه كلم لَْغوّي ال فائدة منه، بل هو دامئًا يسري وفق النظام اللغوّي 

الثابت الذي يقوم بني أبناء العرف.

 وبعبارة أخرى، يقّرر القصديّون – ومنهم األصوليّون اإلماميّة- أّن اللغة أمٌر واقعّي قائم بنفسه وال 

صلة له بذهنيّة املتكلّم أو السامع وخلفيّاتهم]1]. فاملعاين ثابتة يف النظام اللغوّي العاّم نفسه الذي 

يقوم عليه مبدأ التحاور والتفاهمت؛ ولذلك ميكن للعقلء أن يتحاوروا ويتبادلوا معلوماتهم؛ ولهذا، 

فإّن وضع اللغة ونشوء التفاهمت هو نفسه يكشف عن وجود نظام مجرّد عن العوامل الشخصيّة، 

وهو ما يفهم كلُّ شخص اآلخَر عىل أساسه. وصاحب النّص ال بّد أن يسري وفق هذا النظام اللغوّي 

العريّف للتعبري عن مراداته ومقاصده، فظاهر حال كّل متكلّم -مبقتىض الطبع العقليّئ- أنّه يتكلّم 

وفق هذه الظهورات الناشئة من بُنية اللغة]2].

 ثّم إّن دور املفرّس هو الكشف عن مرادات صاحب النّص، لذلك يتحّدثون عن »إمكانيّة الفهم« 

يف عمليّة التفسري، ويعتربون أّن كّل نّص ميكن أن يُفهم –مبعنى الوصول إىل مراد املؤلّف األصيّل- 

وهو قابل لذلك. نعم، يوجد بعض منهم ممن فّصل يف ذلك، حيث ذهب األخباريّون –وهم التيّار 

الثاين املقابل لتيّار األصوليّني- إىل عدم إمكانيّة فهم مطلق نّص]3]، فالنصوص جميعها تقبل ذلك 

الحديثيّة؛  النصوص  فهم  إمكانيّة  عدم  عن  األصوليّني  بعض  تحّدث  وكذلك  الكريم.  القرآن  إاّل 

لوجود موانع متنع عن ذلك، وهي اختصاص الفهم مبن قُصد إفهامه وباملعارصين لزمن صدور 

التنبّه إىل أّن ذلك ال يخرجهم من دائرة القصدينّي، فهم يعرتفون بقصديّة  أنّه يجب  النّص]4]. إالّ 

املؤلّف ورضورة الوصول إىل قصده، إاّل أنّهم يعتربون أّن مثّة مانًعا من الوصول إليه؛ ولذلك ال 

ميكن االستفادة –عندهم- من النّص الذي ال ميكن الوصول إىل مراد صاحبه، وهذا ال ربط له مبا 

يقوله أصحاب رؤية اللقصديّة. 

]]]- انظر: مباحث األصول، القسم 2، ج2، ص: 247. 

]2]- انظر: دروس يف علم األصول –الحلقات الثلث-، الحلقة الثالثة، ص: 65]. 

]3]- انظر: مباحث األصول، القسم الثاين، ج2، ص: 248-245.

]4]- انظر: القوانني املحكمة يف األصول، ج]، ص: 403-398. 
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والخلصة، أّن القصدينّي يؤمنون بأّن املفرّس ال دور له أبًدا يف تشّكل املعنى، بل هو يكشف 

عنه فقط. كم يوجد مبدآن أساسيّان لديهم يف عمليّة التفسري: 

إّن املؤلّف له مراد وقصد خلف نّصه، ويريد إيصاله لآلخرين. 

إنّه ميكن للمفرّس أن يصل إىل هذا املراد.

شواهد قصدّية األصولّيني
ليس من املجازفة القول: إنّه يوجد اتفاق بني األصوليّني عىل هذه النظريّة، وهم خلفًا لنظريّة 

أبًدا]1]،  مقصوًدا  ليس  الكريم  القرآن  أللفاظ  الظاهرّي  املعنى  أّن  يرون  الذين  والباطنيّة  الصوفيّة 

الظواهر،  وراء  الكامن  املعنى  إىل  الوصول  يجب  بل  النّص،  بداللة  لللتزام  وبالتايل ال رضورة 

يهتم األصوليّون مبراد املؤلّف –أيًّا يكن- وينطلقون من الظواهر للوصول إىل املداليل. وميكننا 

إثبات ذلك عرب أمرين، هم: ترصيحات بعضهم عىل ذلك، وشواهد من طريقة منهجهم يف فهم 

النصوص.

أّواًل: تصرحيات األصولّيني
لقد رّصح بعضهم بأّن املهّم يف عمليّة الفهم الوصوُل إىل مقصود املؤلّف، وهم يعرّبون عن 

ذلك بـ»املراد الجّدّي للمتكلّم«. فقد رّصح الشيخ األنصارّي بأّن جميع األمارات التي تستخدم 

–كأصالة  املتكلّم  مقصود  تشّخص  التي  واألصول  األلفاظ  لظواهر  الحقيقّي  املعنى  لتحديد 

اإلطلق- هي من قبيل »الصغرى والكربى لتشخيص املراد«]2]. وهو يقصد املراد الجّدّي. 

كم قرر اآلخوند الخراسايّن لزوم اتّباع ظواهر الكلم ألجل الكشف عن مراد الشارع. فالغاية 

عنده هي الوصول إىل مقصود الشارع بالخصوص]3]. 

املراد  لتعيني  ظاهره...قنطرة  عىل  اللفظ  النهاية:«حمُل  نهاية  يف  اإليراوايّن  الشيخ  وقال 

الجّدّي«]4].

]]]- انظر: مباين وروشهاى تفسري قرآن، ص: 322؛ ومناهل العرفان، ج2، ص: 67. 

]2]- انظر: فرائد األصول، ج]، ص: 35]-36].  

]3]- انظر: كفاية األصول، ص: ]28. 

]4]- انظر: نهاية النهاية، ج]، ص: 279. 
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الظواهر  واعتباِر  »الحّجيّة«  املراد من  أّن  يعتقدون  أّن األصوليّني  الصدر  الشهيد  يرى  وكذلك 

الكشُف عن املراد الجّدّي للمتكلم]1].

هذه عيّنة من ترصيحات مبارشة لكبار األصوليّني بأّن اكتشاف مقصود املؤلّف هو املهّم يف 

عمليّة التفسري.

ثانًي�ا: شواهد من طريقة األصولّيني
يتّضح بسهولة من خلل مطالعة أبحاث األصوليّني اهتممهم بوجود معنى مقصود للمؤلّف. 

الكريم،  القرآن  يف  تعاىل  الله  مراد  بفهم  املفرّسون-  –كم  األصوليّون  يهتم  املثال  سبيل  عىل 

ويعتربون أّن فهم املراد يشّكل هويّة التفسري.

 وال بأس هنا باإلشارة إىل أّن الشيخ املفيد، وهو يعترب من األصوليّني وله كتاب التذكرة بأصول 

معرفة  هو  بالخصوص،  القرآنيّة  اآليات  فهم  املهّم يف  بأّن  اإلرادة  رسالته حول  يرّصح يف  الفقه، 

مدلول الكلم، وإن مل يكن مقصوًدا لله تعاىل؛ الستحالة ذلك. والسبب يف ذلك، تفسريه الخاّص 

لإلرادة اإللهيّة التي طرحها يف كتابه مسألة يف اإلرادة، حيث يرى أّن إرادة الله هي فعله، وهي غري 

تعاىل، وهو محال]2]. وعليه،  له  قلب وذهن  يستلزم وجود  ذلك  ونيّة؛ ألّن  بإرادة وقصد  مسبوقة 

حينم يقال: إّن املقصود من كلمه املعنى الكذايّئ، أو املقصود هنا العموم ال الخصوص، فهذا 

يعني أنّه تعاىل خلق كلًما يُفهم منه هذا، ال أنّه قصد معنى ثّم خلق كلًما يدّل عليه. 

وعىل ذلك، فالشيخ املفيد واحٌد من األصوليّني الذين يفّصلون يف نظريّة القصديّة. 

كيف كان، ميكننا هنا أن نذكر شاهدين من أبحاث األصوليّني يف قسم »مباحث األلفاظ« يف 

هذا الصدد. وهم: تقسيم الداللة إىل تصوريّة وتصديقيّة، وحّجيّة الظواهر. 

تقسيم الداللة للوصول إىل املراد الجّدّي

يقصد األصوليّون من الداللة التصوريّة انتقاُل الذهن بشكل عفوّي إىل معنى معنّي لدى العارف 

باللغة عند سمعه اللفظ. مثًل إذا كان شخٌص يعرف اللغة العربيّة وأساليبها، فإنّه مبجرد سمعه]3] 

جملة )يُد الله فوق أيديهم(]4] سينتقل ذهنه تلقائيًّا إىل املعاين اللغويّة لكلمت هذه الجملة: يد- 

]]]- انظر: دروس يف علم األصول –الحلقات الثلث-، مصدر سابق، الحلقة الثانية، ص:88.

]2]- انظر: مسألة يف اإلرادة، ص:3].

]3]- نلفت هنا، إىل أّن األصولّيني ال ميّيزون يف أبحاثهم بني املتكلّم واملؤلّف، وال بني السامع والقارئ.

]4]- هذه الجملة آية قرآنّية كرمية أيًضا.
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الله- فوق..، وسينتقش يف ذهنه املعنى الرتكيبّي لها أيًضا ]1]، وذلك سواء أصدرت هذه الجملة من 

عاقل ملتفت أم من إنسان غافل. وهذا الكلم املفاد من الداللة التصوريّة، يسّمى عند األصوليّني 

باملدلول التصورّي]2]. 

ثّم، إّن هذه الجملة فيم لو صدرت من خصوص املتكلّم العاقل، ستفيد داللة أخرى إضافة إىل 

الداللة األوىل، فعند سمعها منه نفهم أنّه أراد استعمل هذه الكلمت وهيئاتها اإلفراديّة والرتكيبيّة 

يف معانيها املخصوصة، وأراد أيًضا انتقال تلك املعاين إىل ذهن السامع. وتسّمى هذه الداللة، 

تارة بالداللة االستعمليّة وأخرى بالداللة التصديقيّة األوىل]3]. 

العاقل يريد الوصول إىل هدف من وراء استعمله  أّن املتكلّم  وهنا، يرى األصوليّون –أيًضا- 

الجّدّي«،  الغرض »املراد  بها، ويطلق عىل هذا  للتكلّم  الغرض األصيّل  نفسه  الجملة، وهو  هذه 

ويسّمونها الداللة التصديقيّة الثانية. 

ثّم، يفّصل األصوليّون بني حالتني، فتارة تتطابق اإلرادة الجّديّة مع اإلرادة االستعمليّة، وأخرى 

ال تتطابق؛ بسبب وجود قرائن داخليّة أو خارجيّة تشري إىل أّن املتكلّم يريد معنى آخر خلفًا للمعنى 

الذي تفيده الداللة االستعمليّة]4]؛ ولهذا يجب عىل السامع، ليفهم مراد املتكلّم األصيّل أن يفحص 

هذه القرائن ويلحظها.

هو  لديهم  والخطابات  النصوص  فهم  األصيّل يف  املقصد  أّن  نفهم  التقسيم،  هذا  من خلل 

إحراز املراد الجّدّي للمتكلّم، وهو معنى القصديّة. 

حّجّية الظهور لكشف املراد
يعتقد األصوليّون أّن الظواهر باب للوصول إىل قصد املؤلّف، ويعتربون أّن املقصود من فهم 

الكلم هو إحراز مراد املتكلّم. ويريدون من حّجيّة الظهور األخُذ بالظواهر ألجل الوصول إىل ذلك 

يف صورة عدم وجود قرينة عىل خلف هذا الظاهر. 

لذلك، يرّصح اآلخوند الخراسايّن بأنّه ال شبهة يف لزوم اتّباع ظاهر كلم الشارع يف تعيني مراده، 

ويعترب أّن هذا مقتىض السرية العقلئيّة غري املردوع عنها، حيث استقرّت طريقة العقلء عىل اتّباع 

]]]- املراد من الهيئة الرتكيبّية الحاصلة من تركيب مفردات الجملة، كهيئة املبتدأ والخرب الحاصلة من تكيب كلمتي »محّمد« »رسول«. 

]2]- انظر: دروس يف علم األصول-الحلقات الثلث-، مصدر سابق، الحلقة الثانية، ص: 83]. 

]3]- انظر: دروس يف علم األصول-الحلقات الثلث-، مصدر سابق، الحلقة الثانية، ص:83].

]4]- انظر: املصدر نفسه، الحلقة الثانية، ص:84].
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الظهورات يف تعيني املرادات]1]. وقد تابع جميع األصوليّني هذه الطريقة يف فهم مطلق النصوص.

بناء عىل هذا، يوجد بني أيدينا ترصيحات مبارشة من األصوليّني بكون الغرض األصيّل يف الفهم 

هو الكشف عن املراد الحقيقّي للمؤلّف، كم نستطيع أن نلحظ هذا من خلل طريقة بحثهم.

مربّرات نظريّة القصديّة

ميكن االستنتاج من خلل تصّفح آثار األصوليّني وتتبّع طريقة عملهم أنّهم يعتقدون بوجود ربط 

منطقّي بني »معنى النّص« و»قصد املؤلّف«، مبعنى أنّهم ال يتصّورون إمكان التفكيك بينهم، بل 

يلزم أن يكون معنى النّص هو قصد املؤلّف نفسه، وال يُعقل –منطقيًّا- االعتقاد بأّي فرض آخر، وأّي 

إهمل لقصده يف عمليّة فهم النّص هو أمر غري مرّبر يف اعتقادهم. 

إىل  تقسيمها  ورمبا ميكن  القصديّة،  لتبّني  تدعو  عّدة  مرّبرات  إىل  األصوليّون  يستند  عموًما، 

فهم  القصديّة يف  لتبّني  تصلح  التي  املرّبرات  األوىل  من  ونريد  ومرّبرات خاّصة.  عاّمة  مرّبرات 

أّي نّص –سواء أكان دينيًّا أو ال- ونريد من الثانية املرّبرات الخاّصة بفهم النّص الدينّي اإلسلمّي 

الشامل للكتاب واألحاديث. أّما املرّبرات العاّمة، فيمكن ترتيبها كالتايل:

املرّبرات العاّمّة
املربّر األّول: 

النصوص خري شاهد عىل صحة  لفهم  معالجتهم  وطريقة  العقلء  أن سلوك  األصوليّون  يرى 

مسلك القصديّة. فالعقلء منذ سالف العصور إىل يومنا هذا وجيًل بعد جيل ال يرتقّبون يف عمليّة 

فهم النّص سوى الوصول إىل مراد املؤلّف، مبعنى أنّهم يعتربون إحراز املعنى الذي كان يرمي إليه 

املؤلّف هو املحقِّق لفهم النص، وكلم اقرتب فهمنا ملرامه كان أقرب للصواب؛ ولهذا يتحّدثون 

عن مراتب الفهم ومييّزون بني الفهم الكامل واألكمل]2]. وإالّ لو مل يكن قصد املؤلّف دخيلً يف 

عمليّة الفهم؛ ملا صّح التمييز بني الفهوم، ولغدت جميعها صحيحة ومرّبرة، مع أّن هذا غريب لدى 

العقلء كافة. ومبا أّن العقلء بأجمعهم يتفقون عىل هذه النقطة، بنحو صارت تشّكل ارتكازًا راسًخا 

ا، فيمكن لنا الجزم بصّحتها]3]، مبعنى كونها مرّبرة منطقيًّا. لديهم فضًل عن كونها سلوكًا عامًّ

]]]- انظر: كفاية األصول، مصدر سابق، ص: ]28.

]2]- انظر: معرفت شناىس، الدرس 9.

]3]- انظر: الفائق يف األصول، ص: 28-]3.
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والحكمء  النوابغ  –وفيهم  العقلء  عاّمة  اتفاق  إّن  القول  املربر  هذا  من  يراد  أخرى،  وبعبارة 

والكتّاب واملثّقفون- يف كافّة العصور واألمكنة، عىل هذه النقطة، يكشف ذاتًا عن صّحتها بنفسها 

أو عن رجوعها إىل أمر مرّبر يف نفسه.  

املربّر الثاين:

أنّه يحاول اإلضاءة عىل أمر جزيّئ يقوم به العقلء بشكل عفوّي  إاّل  وهو شبيه باملرّبر األّول 

أثناء عمليّة الفهم، فنحن أثناء تفسري أّي كتاب قد تصادفنا أحيانًا بعض األفكار الغامضة أو الفقرات 

غري الواضحة، فنحاول بشكل ارتكازّي وتلقايّئ أن نرفع هذا الغموض من خلل الفقرات اللحقة 

املوجودة يف الكتاب نفسه أو ننتقل إىل كتب أخرى تناول  فيها الكاتب نفسه هذه الفكرة. وهنا 

نسأل، ملاذا نقوم بهذا العمل؟ وملاذا ال نرجع ألجل رفع هذا اإلبهام الحاصل إىل كُتب غريه من 

الكتّاب؟ أال يشري سلوكنا هذا إىل أنّنا نعتقد بشكل طبيعّي بدخالة املؤلّف يف فهم النص، وأنّه هو 

التي بّررت لنا االنتقال من كتاب إىل  الحلقة املشرتكة بني كتبه جميعها؟]1] فوحدة املؤلّف هي 

كتاب آخر له بالخصوص لرفع هذا اإلبهام، وإاّل فلمذا مل نحاول رفعه من كُتب اآلخرين؟ وإذا 

مل يكن األمر كذلك، فم هو الفرق بني كُتبه األخرى وكُتب غريه؟ ال يوجد مرّبر لذلك إاّل أنّنا نقّر 

بشكل ال واٍع بدور املؤلّف وقصده يف فهم املنت، وأّن له دخالة راسخة يف ذلك؟ 

إذن، هذا السلوك الجزيّئ يكشف عن ارتكاز عقليّئ، وهو مرّبر؛ ألنّه عاّم لدى الجميع.  

املربّر الثالث:

يتمّسك األصوليّون بالفكرة التي تقول إّن فلسفة املحاورة والكتابة تتلّخص بإرادة نقل الخواطر 

الخاّصة واملعاين واألفكار الكامنة لدى املخاِطب إىل غريه فقط، فكّل كاتب ال يكتب إاّل لسبب 

واحد، وهو أنّه يحمل رسالة وفكرة معيّنة يريد نقلها ومشاركتها مع غريه، وهذا ما يشّكل بالحقيقة 

فلسفة الكتابة والغرض منها]2]. 

إىل  أقرب  وقصده-  املؤلّف  محوريّة  عنارص  من  تحمله  -مبا  القصديّة  نظريّة  تغدو  هنا،  من   

فلسفة الكتابة من غريها من النظريّات. ومبعنى آخر، إّن الكتابة والتكلّم يتحّققان بعنوان كونهم 

فعلني إرادينّي عىل أساس غايات وأهداف عقلئيّة، وغاية هذين الفعلني اإلرادينّي -والتي تشّكل 

فلسفتهم كم قلنا- تتلّخص يف نقل الرسالة املرادة وإيجاد ارتباط معنايّئ مع املخاطَب. وعىل 

]]]- انظر: مقالة دفاع از قصدگرايى تفسريى، ص: 47-46.

]2]- انظر: املصدر نفسه، ص:47.



النظرّية القصدّية عند األصولّيين

2 0 2 ء 2 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 26 

261

هذا، إذا كان املقصود من تفسري املنت الوصوَل إىل ما أراد الكاتب نقله لنا، يقع التناسب الكامل 

بني الكتابة والتفسري، وأّما لو فرضنا غايات أخرى، مثل إثراء القدرة الدالليّة ومضاعفة االحتمالت 

الدالليّة للنّص أو فتح النّص عىل قراءات ال محدودة –كم يذهب أصحاب نظريّة اللقصديّة-، فإّن 

العمل الذي يقوم به املخاطَب لن يكون له أي علقة بهدف املؤلّف من كتابة النّص.

إىل  يدفعنا  ما  هو  القصديّة،  نظريّة  تؤّمنه  الذي  والتناسب  الكتابة  فلسفة  من  القرب  هذا  إذن، 

ترجيحها بشكل قوّي عىل غريها. 

املربّر الرابع:

ميكن القول إّن حرص الكتّاب واملحاورين عىل إيصال مراداتهم بشكل واضح أثناء الكتابة أو 

املحاورة يشري بشكل واضح إىل أنّهم يعتربون األفكار التي يطرحونها هي املحور يف فهم كلمهم، 

وال أقّل من أّن لها دخالة يف ذلك؛ ولذا ال يجيزون ألحد أّن يفرّس كلمهم خطأ، بل يعرتضون عليه 

وينبهونه إىل املعنى الصحيح؛ ولهذا نجد العقلء يلومون من فرّس كلم اآلخر خطأ، بأنّه فهم غري 

ما كان يقصده املتكلّم. 

وامللفت أّن هذا االهتمم بالفهم الصحيح للكلم، نجده بوضوح لدى أصحاب نظريّة اللقصديّة 

أنفسهم، فهم يهتّمون جًدا بأّن يفهم اآلخرون نظريّتهم بدقّة]1]. 

هذه الحقيقة تكشف عن أّن فهم النّص عىل أساس املراد الجّدي للمؤلف، هي فرضيّة عقلئيّة 

ومرّبرة بشكل كامل، أّما اإلغفال عن قصد املؤلّف وتدّخل القارئ بصناعة املعنى بشكل عمدّي 

دون أي معايري محّددة، فهو أمر غري مرّبر عقلئيًّا. 

املربّر الخامس:

يعترب بعض األصوليّني أنّه يوجد لدينا موانع متنعنا من قبول نظريّة اللقصديّة وتجعلنا نتمّسك 

بالقصديّة. ومن هذه املوانع، »فوىض الفهوم«]2].

–أي  النسبيّة  نحو  مبارشة  بنا  يسري  النصوص  فهم  مجال  يف  اللقصديّة  تبّني  إّن  هؤالء  يقول 

للتمييز بني  لنا مؤرًشا واضًحا  تقّدم  اللقصدية ال  تتبناها  التي  التفسري- ألّن األساليب  النسبيّة يف 

املعنى الصحيح عن غري الصحيح يف مجال الفهم، وهذا بخلف ما يطرحه القصديّون، من كون 

]]]- انظر: نظريّه تفسري منت، ص: 249.

]2]- انظر: املصدر نفسه، ص: 250. 
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والتفاسري  األفهام  عليه جميع  تُعرض  الذي  والشاخص  املعيار  هو  املؤلّف  الذي قصده  املعنى 

لتمييز الصحيح منها عن غريه؛ لذا تُقّدم النسبيّة يف التفسري لنا تفاسرَي مختلفة –وأحيانًا متناقضة- 

لنّص واحد، وتلزمنا بقبولها جميعها، بحيث يتّم االعرتاف بها مع استبعاد الفهم املعيارّي، وبهذا ال 

ميكن لنا أن نشّخص الفهم الصحيح عن غريه، بل تغدو جميعها مقبولة ومعرتفًا بها؛ ويلزم من ذلك 

فوىض الفهوم، وهو ما ال ميكن قبوله.

عىل هذا األساس، ال يتيرّس لنا متييز الفهوم إاّل باعتمد النظريّة القصديّة؛ ألنّها هي التي توفّر لنا 

املعيار الذي يشّخص األفهام الصحيحة.

املربّر السادس:

يعّد النقد والتقويم من األمور األساسية التي يقوم بها املفرّس أثناء التفسري. مثًل، نحن نحكم 

عىل صّحة ِشعٍر ما أو عدم صّحته، من خلل النظر يف أنّه هل استطاع أّن ينقل لنا املعنى املقصود 

بدقّة أم ال؟ عىل سبيل املثال، لو تأّملنا يف شعٍر يريد الشاعر أن يخربنا فيه عن أحاسيس الحزن 

لنا عن تلك  لنا صوًرا تكشف  ينقل  فإنّه ال يخربنا عنها بشكل مبارش، بل  يعيشها،  التي  والوحدة 

األحاسيس، فيصّور لنا غرقه يف البحر املائج أو سريه وحيًدا يف الليل املظلم. 

من الواضح يف هذا املثال، أّن املعنى الصحيح هو شعور الوحدة والحزن فقط. وهنا نقول، 

إنّنا لو رصفنا النظر عن قصد املؤلّف، فلن يستطيع القارئ أساًسا أن يحّدد فيم إذا نُِظم هذا الشعر 

بشكل صحيح أم ال؟ مبعنى أنّه لن يستطيع أن ينقده ويقّومه.]1]

إذن، يتضح أّن الحكم بصّحة أيِّ منت أو عدم صّحته، يتوقّف بشكل أسايّس عىل تحديد املعنى 

الذي أراد املؤلّف أن ينقله من خلل ما كتبه. ويف غري هذه الصورة، ال ميكن أن نحظى مبعيار يتيح 

لنا تقويم املنت ونقده. وهذا ما تفتقده اللقصديّة أيًضا.

املرّبرات اخلاّصة
هذه كانت أبرز املربرات العاّمة التي ميكن ذكرها يف هذا الصدد. أّما املربرات الخاّصة، فقد 

قلنا إّن املقصود منها تلك املرّبرات التي تلزمنا بتبّني القصديّة يف فهم النّص الديني اإلسلمّي، 

املذكورة،  العاّمة  املرّبرات  أحدهم  ناقش  لو  حتى  أنّه  مبعنى  النظريّات.  من  غريها  عن  ومتنعنا 

]]]- انظر: مقالة دفاع از قصدگرايى تفسريى، مصدر سابق، ص: 48.
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الدينّي  النّص  خصوص  يف  القصديّة  بتبّني  ملزم  أنّه  غري  النصوص،  فهم  يف  القصديّة  ورفض 

اإلسلمّي؛ وذلك بسبب هذه املرّبرات الخاّصة. وهي: 

املربّر األّول: 

تشّكل محوريّة قصد املؤلّف رضورة واضحة لفهم النّص الدينّي والوحيايّن؛ وسبب ذلك أّن 

العلقة التي تحكم اإلنسان بخالقه –بحسب الفهم اإلسلمّي- هي علقة الطاعة واالنقياد، املتفّرعة 

عن قاعدة »ُحسن التكليف ورضورته« التي تُعّد من املباين املهّمة للمسائل الفقهيّة]1]. فاإلنسان 

املؤمن ال ميكنه أن يظهر إميانه إاّل بالتعبد والتسليم املطلق للتعاليم الدينيّة، وواحدة من املصادر 

األساسيّة للطلع عىل هذه التعاليم، هي النصوص الدينية –أي القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة- 

إدراك  إىل  يسعى  أن  النصوص  هذه  يواجه  عندما  املؤمن  اإلنسان  فعىل  كذلك،  األمر  كان  وإذا 

املحتوى املعنايّئ لهذه النصوص؛ ليفهم من خلله األوامر واالرشادات التي أصدرها الله تعاىل 

عرب هذه النصوص؛ لتنظيم شؤونه.

وبهذا، يظهر أّن اعتمد أّي منهج غري منهج القصديّة يلزم منه الخروج عن مقتىض اإلميان الذي 

يتميّز بجوهره القائم عىل االنقياد والتعبّد. 

املربّر الثاين:

وهذا املرّبر وإن كان يختّص باملباحث الكلميّة اإلسلميّة، إاّل أّن هذه املباحث تشّكل أصواًل 

موضوعيّة لعلم األصول، وتعرّب عن الرابطة األكيدة بني هذه العلمني. وهذه املباحث –بطبيعتها- 

ترتبط بنظريّة القصديّة، بحيث يكون لهذا التوّجه دور أسايّس فيها. 

فإنّه وانطلقًا من املباين الكلميّة اإلسلميّة، تُعّد النبّوة واإلمامة والوحي أموًرا أساسيّة لوصول 

اإلنسان إىل كمله وسعادته؛ فبالنظر إىل قصور الحّس والعقل عىل التشخيص الدقيق للطريق الذي 

يضمن لإلنسان سعادته الحقيقيّة، تقتيض الحكمة اإللهيّة وجود طريق غيبّي يسّهل علينا معرفة هذا 

الطريق، وليس هو إاّل طريق »الوحي«. والنبّي واإلمام هم الهاديان له أيًضا. 

وبيّنها  بلّغها  التي  الدينيّة  النصوص  فهم  يف  اللقصديّة  نظريّة  قبول  ميكننا  ال  هذا،  عىل  بناًء 

النبّي واإلمام؛ إذ يلزم منها القول بنسبيّة املعرفة وبأنّها مرتبطة بشخص املخاطَب]2]. وهذا يتناىف 

]]]- انظر: كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد، ص:344. 

]2]- الهريمينوطيقا –منشأ املصطلح ومعناه واستعامالته يف الحضارات اإلنسانية املختلفة-، ص: 259-]26.
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مع فلسفة وجود هذه النصوص الوحيانيّة، حيث إّن هذه النصوص إمّنا أنزلها الله تعاىل ليستطيع 

اإلنسان من خللها اكتشاف مراده تعاىل، ليصل من خلله إىل سعادته. فإذا رفضنا التمّسك بقصده 

ومراده منها، سيلغو موضوع إنزالها، ولن يكون لها فائدة، ولن تعود هذه النصوص طريًقا لسعادة 

اإلنسان، وبالتايل ال ميكننا يف مقام تحليل عمليّة التفسري، أن نُلغي محوريّة املؤلّف. 

لو  فيم  لغويًّا،  أمرًا  األنبياء واألوصياء  والرساالت وتنصيب  الكتب  إنزال  وباختصار، سيصبح 

نفينا محوريّة املؤلّف وتخلّينا عن قصده يف عمليّة فهم النّص الدينّي. 

وبعد استعراض املرّبرات، نحاول الخروج ببعض التحليلت لها:

حتليل املرّبرات
يُلحظ أّن هذه املرّبرات، هي بأغلبها مرّبرات عقلئيّة، أي أّن املستند لها –إجماًل- هو طريقة 

العقلء يف تعاملهم مع النصوص، فهي إّما ترجع إىل سلوك العقلء أو إىل مرتكزاتهم املتجّذرة يف 

عقولهم والتي يْجرون عىل طبقها دون وعي.

 وكأّن األصولينّي وضعوا أمامهم االحتمالت املفرتضة يف عمليّة التفسري، وقالوا إّما أن يكون 

للمؤلّف وقصده دخٌل يف هذه العمليّة أو ال؟ ثّم فتّشوا عن املعيار الذي يحّدد لنا الصحيح من 

هذين االحتملني، فلم يجدوا سوى العقلء وطريقتهم؛ إذ مل يّدع أحٌد من الطرفني – أعني القصديّة 

واللقصديّة- استحالة النظريّة املقابلة منطقيًّا؛ لذا ذهب األصوليّون خلف طريقة العقلء، فوجدوا 

أنّهم ال يتنازلون بتاتًا عن قصد املؤلّف أثناء تفسرياتهم، بل تجربتهم دامئًا تتعامل مع قصد املؤلّف 

مراده. ولذلك تبّنوها. 

أن  بعد  إاّل  أصًل  إليه  يلتفتوا  بل مل  واقًعا،  هكذا  بالبحث  يرْشعوا  األصوليّني مل  أّن  وال شّك 

طُرحت النظريّات املقابلة، وانسحبت إىل بعض الفئات يف أوساطنا؛ ولذلك فإنّنا ال نجد أثرًا لهذه 

األبحاث فيم سبق. فهم ساروا بشكل طبيعّي وعفوّي مع الطريقة العقلئيّة املفرتضة يف التفسري، 

وبعد أن طُرحت النظريّات األخرى، سعوا إىل إقامة املرّبرات التي ترّبر لنا القصديّة؛ ولذا استعملنا 

لفظة: »كأّن« يف بداية املقطع.

ميكن لنا فرز املرّبرات العاّمة إىل فئتني. الفئة األوىل هي املؤيّدات التي تساهم يف رفع رصيد 

القصديّة من الصّحة، والفئة الثانية هي املوانع التي متنع من تبّني اللقصديّة.

فلو الحظنا املرّبر األّول والثاين والرابع، نجد أنّها ترجع ثلثتها إىل كونها مؤيّدات عقلئيّة عىل 
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القصديّة، بخلف الثالث والخامس والسادس، فهي مل تكن تشري إىل طريقة العقلء يف التفسري، 

بل أشارت إىل ثلثة موانع مهّمة متنع من اللقصديّة، وهي: مانع فوىض الفهوم، وعدم الضابط يف 

التقويم والنقد، وعدم التناسب مع فلسفة الكتابة وغرض املؤلّف. 

فهذه املوانع –وإن أمكن رمبا إرجاعها بنحٍو ما إىل العقلئيّة واملرتكزات- فرضت علينا تبّني 

القصديّة وتجّنب ما يقابلها. 

يتضح بسهولة أّن بعض هذه املرّبرات أقرُب إىل التنبيهات منها إىل األدلّة، فبعض املرّبرات 

العاّمة تُنبّه فقط وتشري إىل تجربة العقلء مع النصوص، وال تُقيم دليًل منطقيًّا عىل لزوم القصديّة، 

فإذا اختار بعٌض رفَض طريقة العقلء، ميكنه أن ال يلتزم بهذه النظريّة. وهذا وإن كان مرّجًحا قويًّا 

عىل صّحة هذه النظريّة، بيد أنّه ال يسّمى دليًل، بينم املرّبرات األخرى –كالثالث والخامس من 

ني- هي أدلّة منطقيّة عىل القصديّة، فهي قد أقامت الدليل عليها  املرّبرات العاّمة، واملرّبَرين الخاصَّ

من حيث إنّها افرتضت لوازم باطلة عىل الفرضيّة املقابلة، كلزوم لَغويّة الكتب الوحيانيّة، والخروج 

عن مقتىض اإلميان. 

بـ»مرّبرات  املسألة  عنونُت  ولذلك  أدلّة،  وبعضها  تنبيهات  هي  املرّبرات  هذه  بعض  إذن، 

القصديّة« ال »أدلّة القصديّة«. 

يظهر ـ بحسب هذه املرّبرات ـ أّن األصوليّني يتمّسكون بالفهم املعيارّي للنّص، أي أّن لكّل 

بالصّحة  تدور حوله، وتتّصف  الفهوم األخرى فهي  باقي  وأّما  نصٍّ فهًم صحيًحا واحًدا يخّصه، 

باملقدار الذي تقرتب به من الفهم الصحيح. وهذا الفهم هو ُمراد املؤلّف نفسه، أي نفس الرسالة 

التي أراد املؤلّف أن ينقلها إلينا. 

من  استخراجها  املفرّس  يستطيع  والتي  إلينا،  نقلها  املؤلّف  يُرد  التي مل  املعلومات  وبالتايل، 

النّص، فهي وإن كانت صحيحة، غري أنّها خارجة عن محّل النزاع بني القصديّة واللقصديّة. 

وبعبارة أخرى، يُفرتض أن يقبل الطرفان أّن املعلومات املؤكّدة التي يُطلعنا عليها النّص، والتي 

مل يُرد املؤلّف نقلها إلينا –ال مبعنى أنّه تََقّصد إخفاءها، بل املقصود أنّها ال تدخل ضمن الرسالة 

النّص- تدخل بالرضورة ضمن دائرة املعلومات  املرادة، أي مل يلتفت املؤلّف إليها حني كتابته 

لكّنها رغم  والقصديّة،  املؤلّف  كانت خارجة عن قصد  وإن  فهي  النّص.  من  أخذها  التي ميكن 

ذلك، تدخل ضمن الفهم الصحيح. 
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 ولنرضب مثااًل لذلك، لو فرضنا أّن الكاتب يريد أن يخربنا فقط أّن اإلمام عيّل بن أيب طالب

هو من قتل عمرو بن وّد العامرّي، فمقصود املؤلّف هنا ينحرص بقضيّة القتل. لكن املفرّس يستطيع 

استخراج معنى آخر من هذه القضية أيًضا، وهو أّن اإلمام اتصف بالشجاعة حينها. 

فهذا املعنى اإلضايّف صحيح، رغم أنّه ال يتفّرع عن قصد املؤلّف. وهذه املعاين هي ما يبحثه 

األصوليّون يف مباحث الداللة االلتزاميّة]1].  

خالصٌة واستنت�اج 
ظهر لنا من خلل جميع ما تقّدم، أّن األصولينّي يؤمنون بشكل قوّي مببدأ القصديّة، ويرون 

أملحنا-  ذلك –كم  من  املقصود  وليس  وفهم املنت.  املؤلّف  بني قصد  واضًحا  تلزًما  أّن مثّة 

استحالة اتباع طريقة أخرى يف فهم النّص ميكن للمفرس اعتمدها، بحيث يضع قصديّة املؤلّف 

جانبًا ويتعامل فقط مع النّص وما يفهمه منه، فإّن هذا األمر ممكن وال يلزم منه استحالة منطقيّة. 

قصد  يراعي  أن  املفرّس  عىل  واللزم  الرضورّي  من  أنّه  هو  التلزم  من  األصوليّون  يريده  ما  بل 

إلينا؛ وإاّل لزم من ذلك محاذير عديدة، ال  املؤلّف ويهتّم به، فل يتجاهل ما أراد املؤلّف نقله 

ميكن االلتزام بها.

من هنا، ال بّد أن يقع قصد املؤلّف هدفًا لعمليّة التفسري. وهذا التلزم كم يجري يف غري الكتب 

الوحيانيّة من الشعر واألدب والتاريخ وغريها، يجري بشكل آكد يف الكتب الوحيانيّة، بل ميكن 

َسوق مرّبرات إضافية فيم يخّصها، كم رأينا.

]]]- انظر: دروس يف علم األصول –الحلقات الثلث-، مصدر سابق، الحلقة الثالثة، ص: 53-52. 
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