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، )القــرآن واحلــديث(تتبــع البحــث مفهــوم التأويــل مــن خــالل معــاين اللفــظ يف اخلطــاب الــديين   

  .علماء اإلسالم، مث من خالل ما اصطلح عليه احملدثون عربا وغربينيمن منظور و 

  :؛ فقد جاء لفظ التأويل بأربعة معاينالخطاب الدينيفأما يف   

، ليكــون املرئــي هــو عينــه احلــادث علــى ، وفيــه بــدا واقعــا علــى احلقيقــةل المعــادل للتعبيــرالتأويــ: األول

أو ىن يسـتند إىل شـاهد كآيـة أو حـديث بالصرف إىل مع على االستبدالواقعا و حنو البشرى والتحذير، 

حـرا عرف لغوي اجتماعي، أو يستند إىل قرينة داخلية أو خارجيـة قريبـة أو بعيـدة، كمـا ميكنـه أن يـأيت 

  . من غري شاهد وال قرينة

يظهــر معــه و الدالليــة،  محــل امللفــوظ علــى أحســن وجوهــهجيــب وفيــه التأويــل المعــادل للفهــم، : الثــاني

   .املقارعة بغريه، فيدفع الضعيف ويثبت ما تبنيَّ أنه الصحيح استفصاال، و حسن التقديرجودة املأخذ و 

ر احلقيقـــة يف االســتقبال زمنــا، فتمحــو الفهـــم ويتعــني معــه ظهــو ، التأويــل المعــادل للحقيقـــة: الثالــث

  .وأنكروهالقدمي القائم على التكذيب واجلحود، وتثبت الفهم اجلديد الذي ُأخربوا به يف الدنيا 

وفيـه يظهــر الــنص الــديين إمــا حمكمــا وإمــا ، )المحكــم والمتشــابه: (التأويــل المرفــوع إلــى اهللا: الرابــع

لعلـــم وزائـــغ قلبـــه، واحملمـــول الـــداليل مـــن حيـــث املعرفـــة مطلـــق متشـــا�ا، والنـــاس تبعـــا لـــذلك راســـخ يف ا

يتعادل فيه القصد والفهم وكالمها عند اهللا يقينا، وعند البشر نسيب يتنوع الفهم فيه مـع ثبـات القصـد، 

أغلــب بقطعيــا يف مواضــع وظنيــا يف أخــرى، علــى أنــه يف حينــه وزمانــه هــو املــراد  -الفهــم-فيكــون األول

، ألن األمـــر معقـــود علـــى اخـــتالف ضـــرورًة الصـــحيح مـــن التأويـــل والفاســـد منـــها ينـــتج عنـــه ممـــ ،الظـــن

  . املدارك

؛ فتجـــاذب التأويـــل أهـــل االختصـــاص، وتعلـــق يقينـــا بداللـــة علمـــاء اإلســـالم مـــن منظـــوروأمـــا   

ة يــامللفــوظ املنطوقــة واملفهومــة باملوافقــة واملخالفــة علــى ثنــائييت القصــد والفهــم؛ فارتبطــت الداللــة احلقيق

لفهم تبعـا، واألوىل مقصـودة لـذا�ا لوضـوحها وانكشـافها، والثانيـة اد أصالًة، والداللـة اإلضـافية بـبالقص

  :حدَّ التأويل نظريا كما يليفتعنيَّ . خلفائها وقيامها على االستنباطمقصودة لغريها 

بوصــــفه وفيـــه تتعــــنيَّ العــــودة إىل أوَّل الشـــيء، وأوَّل أمــــره،  التأويـــل بمعنــــى الرجــــوع إلــــى األصــــل، -

  . مقصودا مبلفوظ ما جيب أن يُفَهم عليه

  .، كما هو حال التفسري وتعبري الرؤىوفيه غايته ومنتهاه، التأويل بمعنى ما ينتهي إليه الشيء -

  .وغايته تعادهلما أو اختالفهما داللياتساويا وتمايزا،  التأويل في مقابل التفسير -
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ليكــون املــراد لــيس املنطــوق لتعــني ، فــظ المنطــوقالتأويــل بمعنــى حمــل الكــالم علــى معنــى بغيــر ل -

  .وقياسا راجحاأنصا آخر  ،، ويلزمه بالضرورة القرينة أو الدليل الصارفغريه بديال عنه

كـان   -الفهـم والقصـد- ، فـإذا تعـادالالقصـد والفهـم ويف مجيع احلاالت ينتهي األمر عند ثنائية

يف الفهـــــم الـــــنقص والقصـــــور أو الزيـــــادة حممودهـــــا اآلخـــــر تعـــــنيَّ  لـــــىزاد أحـــــدمها ع ذاالتأويـــــل تامـــــا، وإ

                            :الوضع كما يلي ليكون، أهل األثر وأهل الرأي يف الثقافة العربية جتاذبهومذمومها، ألن التأويل 

ضـيه قواعـد اللغـة تعلـى مـا تق امللفـوظ بنـاءً  ناملـراد مـ تحصيل المعنـىوالتفسير  هوالتأويل  -

  .أو احلوادثزول وأسباب الن

وفـق التوجـه الـذايت واإليـديولوجي، مبـا  العقائـديف  دفـع اإلشـكال ورفـع اللـبسهـو  التأويل -

  . هيَّأ مناخا للخالف ازدهر فيه التأويل

تكييــف، والنفــي الو  هتشــبيالتمثيــل و ال ، فنشــأت مصــطلحاتاخلــالف الصــفات اخلربيــةإن مــدار 

بسـبيل مـا جتعلـه حيصـل  لتأويـل مخرجـا لفهـم ملفـوظ مـااصـار ف. والعقـلعلى أساس املنطق والتعطيل 

قدرة على إنشـاء املعـادالت بامتالك ال ،املعىن املقصود سواء تعلق األمر بقصده أصالًة أو بإضافاته تبًعا

اللفظ الظـاهر بـعنـد العـرب القـدامى  )آليـة التأويـل(هـذه القـدرةوقـد تعينـت  .ليـهعبني الرمـوز ومـا حتيـل 

  .املختار حيجرت الإىل الدليل الصارف ، و مال ملا ُصرف إليهفيما ُصرَف عنه حمت

؛ فقد تعنيَّ أول أصـول صـرف اللفـظ عـن ظـاهره، جحـودا وإنكـارا العرب الجاهليينوأما عند 

ووصف الـوحي  -صلى اهللا عليه وسلم-وتكذيبا، وهم الذين جاءهم البيان التام، فمالوا إىل ا�ام النيب

الـوارد  البيـانقصـد يها من استبداالت مقصودة فهما للـوحي وتقـابال مـع بالسحر واجلنون والشعر، ملا ف

  . إليهم

الـنص أو /المقـام :جدلية القصدأوهلا ؛ وسائطبعدة فإن التأويل يرتبط  ،المحدثينوأما عند 

ــنص ومفادهــا إدراج الــنص يف مقــام معطــى يُفَهــم فيــه ومــن خاللــه، أو يصــنع الــنص معنــاه ، المقــام/ال

الوعـــي و  اهتمامـــات المـــؤول هـــاثانيو  .مكتفيـــا �ـــا، يف غـــري مـــا حاجـــة إىل ســـواهاومقامـــه مـــن ذاتـــه 

ينســـاق املـــؤول وراء توجهاتـــه واهتماماتـــه الـــيت جيـــد هلـــا يف الـــنص مثـــريا فتســـتجيب لـــه مـــن إذ ، المبـــدع

خاللـــه، كمـــا جيـــد يف امللفـــوظ الالواعـــي مـــادًة حيـــًة للتأويـــل يبـــديها معـــىن النطـــق وتشـــتمل علـــى معـــىن 

، يكـــون التأويـــل صـــورة ثانيـــة فبانفتـــاح األول وإمكانيـــة تعـــدد الثـــاين، التأويـــلو  الـــنص هـــاالثثو  .النـــاطق

للملفوظ األصلي على أساس إعادة اإلنتـاج، تيسـريا وشـرحا وتفسـريا، مهتـديا مبـنهج مـا، فيعيـد صـناعة 
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بينهمـــا  ، وجيمـــعالقصـــد ليقابلـــه بـــالفهم املـــراد أصـــالة وتبعـــا، ومهـــا مســـتويان ينـــدرج ثانيهمـــا حتـــت األول

يمليـه تفاعـل قصـد النطـق المشـتمل  اممكنـ اعالمـ لتأويـلايكـون  ؛وعليـه. إمجاال االستيعاب الكلي

ـــاطق، و  ـــى قصـــد الن ـــنهـــم المـــؤول، وتحكمـــه عالقـــات اتســـاق مبفعل ـــوع مـــن الـــوهم،  ةي ـــى ن عل

جمــل مالســتيعاب الل -شــرحا وتفســيرا -التــدليل علــى ذلــك الوجــود  هويســتدعي إثبــات وجــود

   .العالم داخل حدود هذا

الشـــــرح والتفســـــري الشـــــمويل الكامـــــل، مشـــــكال بنيـــــة تأويليـــــة  مرحلـــــةُ الفهـــــَم واالســـــتيعاَب  يلـــــي

، مبـلء فجـوات )املثـري(النص األصـلي و ) االستجابة(التأويل متاثل موضوع نص منسجمة، تتأسس على

منـا هـو أغلـب ، مبـا ال يقـني فيـه، إ)العـامل املمكـن(وتـرجيح احتمـال مـا  الالحتديد يف اخلطـاب الشـعري،

  .الظن بوصفه نشاطا تأويليا

  :اإلجرائية التالية باآلليات التأويلييتعلق هذا النشاط 

، الــذي تبــنيَّ أنــه الصــورة الكاملــة )األعمــاق مــن(علــى نــص واحــد، هــو  ىوجــر  التحليــل .1

 شــبكة المعينــاتفيــه تــؤدي الــذي  ،بـة حملطــيت اللقــاء والفــراق يف الشــق األول مــن اخلطــاب الشــعريواملرتَّ 

 المخاطَــبو بالمخاِطــحتليــل عمليــة االتصــال، كاشــفة علــى و الــدور األســاس يف تعيــني إطــار التخاطــب 

  . واملرجع، والوضع، وحمققًة يف الوظائف وأكثرها شيوعا وطغيانا الرسالةو

الــذي اص اخلــ هــااملعــامل العقائديــة للشــاعرة ومرجعيتهـا الفكريــة، وهــو عامل الموجهــاتع مــترتسـم و 

جهة الكينونـة والظهـور، مث : لألفعال القولية من اجلهات األربعة لةاحمللّ  المربعات السيميائيةق جبملة طرَ يُ 

 الثنائيـاتمجلـة يبـىن هـذا العـامل علـى كمـا . جهة الفعل، مث جهـة املعرفـة، وأخـريا جهـة الضـرورة واإلمكـان

يف  آليــة التحليــلكمــا تعمــد   .ثبــاتاإلو  نفــياليف  تــداخالو  اوتضــاد اتناقضــ، التجربــة الشــعوريةاملرتبطــة ب

دا على احلـس الـذوقي االنطبـاعي، والفعـل اتماع�اية كل بنية فرعية على تتبع شعور الشاعرة ومتثيله رمسا، 

 القـراءة،حمطـة قبـل  التحليـل إن .ألفـاظ اخلطـاب الدالـة علـى ذلـك الشـعوراحملمول يف الرياضي املنطقي، 

  .تهوهي اليت تكمله وجترب بقية فجوا

، لتجيـب عـن  )مـن األعمـاق(على كل الشـق األول مـن اخلطـاب عـدا  وقد وقعت القراءة .2

 :  علىتها تقوم آليو . كل التساؤالت املكملة لإلجراء التحليلي

  .احتماالت ممكنةوجوه املعىن بوصفها  عرض -
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، مــع ســياقالبــاقي وبيـان ضــعفه أو عـدم مالءمتــه ملعـىن ال تهمــيشوجــه وبيـان صــحته مقابـل  اختيـار -

  .وحدة نواة الداللة بني املختار من الوجوه واملتعّني سلفاالرتكيز على 

وي املعنـسـالمة االختيـار مبـا يالئـم  دفعهاو ،اليت تقوم عائقا على صحة التأويـل االعتراضاتتعيني  -

     .وتشكيال للرؤية الواحدة ،تثبيتا له

حتقق وقد ، )الليل والفرسان(نا مع جزء من الديوان كما هو احلال هعلى  ىجر و  التكرار. 3

  :التالية ليةاآلب

 .لتعيني ما كان تاما ترددا من األلفاظ والرتاكيب تشاكال تتبع التكرار -

 .التكرار، وتأكيده من خالل الرتاكيب املكررة بالزيادة والنقصانهذا تعيني املعىن الظاهر من  -

مبــا خيــالف االســتخدام كمــا وردت، و لــى حــدة  تعيــني عناصــر البنيــة الشــعرية وتكررهــا يف كــل نــص ع -

العــام عنــد كــل النــاس، وحيــدد االســتخدام اخلــاص عنــد الشــاعرة، أي تعــدي املــدلول العــام إىل القصــد 

 .اخلاص

قتضـيه ودفعه مبا ت ،ار ما توافق مع املعاين املكتشفة وتصنيفها مع بعضها، و�ميش املخالف هلاتياخ -

 .احلال واملعقول من الصرف اجلائز

إمجــال التشــاكالت والتباينــات اللفظيــة واملعنويــة يف احلقــول الدالليــة الــيت شــكلت اخلطــاب الشــعري  -

  .عند فدوى طوقان

تتصــل أساســا باآلليــة  مســتويات، وعموديــا علــى الحــدودالتأويــل أفقيــا علــى مجلــة  ىســر لقــد 

ن والتقدميات والتعقيبـات املشتمل على استقصاء الكاليغرافات والعناوي المجملاحلدود وأول . املختارة

التوقعــات األوليــة، وبُنيــت اآلفــاق بشــيء مــن الظــن، وُحــّدد بنــاء اخلطــاب  توالتهميشــات، حيــث تعّينــ

  .الحرو المفصلالكلي، ليتأكد الكل يف 

ـــل ثانيهـــاو   ؛بـــالتكرار الحـــرق التأويـــل مشـــل التحليـــل والقـــراءة، وتعلَّـــالـــذي مـــن التأويـــل  المفصَّ

القريـب الـذي هـو احلـد األدىن لقاعـدة االتفـاق  لمعنـى الحرفـيل اتقريـر  حليلالتيف  المستوياتفجاءت 

حـال  تالـيت ميـز  المواقـفمجلـة  تتبطـار وبـه  بمعنـى المعنـىاملعـنيَّ  المعنى األوسـطومنه إىل  ،والتفاهم

 .المستوى اآلخر للتأويل وهو ،تضاد العوالم لينتهي احلال عند .مع املعىن القريب تاملخاطب، وتوافق

علــى  التكـراربآليـة  التأويــل الحـرجـرى و ، سـيأيتكمـا  باملوضــوع القـراءةعلقـت مسـتويات التأويـل يف تو 

  : مستوياتثالثة 



        خاتمة 

 396

  . تعيني املعىن الذي يفرضه التشاكل اللفظي والرتكييب والتباين املعنوي: األول-

وحقــل  والصــامتة حقــل الطبيعــة احليــة: اخلــروج إىل احلقــول الدالليــة املشــكلة للمعجــم الشــعري: الثــاين-

وجمــال التأويــل جيــري . ، وحقــل االحــتالل وحقــل املكــان، وحقــل االغــرتاب واالنكســار والشــجناحلريــة

  .على منطوق اخلطاب

التحول إىل جمال التأويل يف مفهوم اخلطـاب بـاخلروج إىل عالقـات احلضـور والغيـاب واملوافقـة : الثالث-

والزمــان والقــيم املفتقــدة والصــورة يف متاثلهــا وتعارضــها اإلنســان واملكــان : واملخالفــة، مــع عناصــر األزمــة

   .وحتوال�ا، والرؤية من الذاتية إىل اجلمعية فالكونية

االنفعال الشعري عند فـدوى طوقـان  موضوعهذه احلدود واملستويات بآليا�ا مع لقد ارتبطت   

التعـــويض حوذ ، ليســـتالـــوطنو  األحبـــةو  اإلخـــوةيف  التعـــويض، ورجـــاء الـــنقص والفقـــدانحتـــت ســـقف 

إلنسـان مـع ل اصـراعجـاء املوضـوع ؛ فعلى كل أشكال الفقدان املؤسسـة ملأسـا�ا بالوطن واحلرية واهلوية

بنيـة الفنـاء وبنيـة التحـول : ثـالث بنيـات هـيتشكله  -وهو النموذج يف الشق األول من اخلطاب-الزمن

وزمــن  حلظــة اللقــاءو  والتيــه عزمــن للضــيا : ، تــرتبط �ــا مخــس عالقــات زمنيــة هــية االنكســار والشــجنيــوبن

يف كليتها منوذجا قائما علـى التقابـل والتضـاد هـو  ةً شكلالتوتر، مث حلظة الفراق وزمن املناجاة والنحيب، م

علـى احلقيقـة  أو إعـادة إنتـاج موضـوعايت اتناصـ، وقد تكررتـا حممول ثنائييت اللقاء والفراق، والفناء واحلياة

، ممــا صــرفها أحيانــا إىل الفــراقو اللقــاء و  الــزمنو  النــارو  مــن القــدروقفهــا وعلــى احللــم واألمــل، متعالقــًة مب

ـِه، فصـراع الرغبـات إىل والسكينة، بعد أن وصـل  لطمأنينةل االتفويض والتضرع طلب أمـل العـودة  انمـأوجِّ

-ويف النمـوذج الثـاين  .�ـاض عن كل حاالت احلرمان والفقـدان الـيت الزمـت حيااملعوِّ ، بوصفه والتحرر

بنية واحدة شكلتها ثالثة أزمنة؛ زمـن للثـورة والـرفض، وزمـن للحلـم واحلنـني  -ع اإلنسان مع اإلنسانصرا 

وآخر للهوية والوطن، وقد ارتبطـت مبواقـف العـامل مـن القضـية الفلسـطينية، وموقفهـا وموقـف الفلسـطينيني 

فلسـطني وخارجهـا، مـع حكيا، جامعًة الذات واألمة والوطن وأخبار احلـال يف كل املأساة   ةً رضاع ،منه

  .ها مع احلدث التارخييمنوُّ  يوان قصة شعرية تواصلالالجئني واألسرى واملغرتبني، حىت بدا الد
    




