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 النص التارخيي
 بني الداللة التقريرية واهلرمنيطيقا

  

  إبراهيم القادري بوتشيش
 

 بعيدة عن األضواء يف حقل -كمنهج-تستهدف هذه الورقة إثارة إشكالية نزعم أا ال تزال 
املنهجية، ويتعلق األمر بالتساؤل حول مدى إمكانية تطبيق اهلرمنيطيقا '' التيمات''الدراسات التارخيية و 

 جمال التاريخ، وإىل أي حد ميكن للمؤرخ أن يستغلها كمنهج علمي يضع النص التارخيي يف منطقة يف
 .ئهبعيدة عن كل تعسف يف التأويل، ضمانا لسالمة صناعة التاريخ وصحة إدراك وقائع'' آمنة''
I  -يف مفهوم اهلرمينيطيقا التارخيية  

، والدالالت املترتبة عن ذلك يف احلقول ''اهلرمنيطيقا''تتعدد املفاهيم اليت حيملها مصطلح 
املعرفية اليت تتقامسه، فقد استعمل يف األصل كمصطلح مدرسي الهويت، كا ن يقصد به العلم املنهجي 
الذي يروم تفسري نصوص الكتاب املقدس املتسمة بغموض معانيها، واستعصاء فهمها من طرف املتلقي 

مر الذي يستلزم فهما وإدراكا عميقني للوصول إىل معانيها الذي يشعر إزاءها بنوع من االغتراب، األ
بأا نظرية نقد التفسري اليت ) 1(وعلى مستوى النقد التارخيي تعرف اهلرمينيطيقا حسب البعض ). م1(

تفيد يف مقاربة النص من خالل استجالء املعىن املتستر وراء معناه احلريف، وذلك من خالل استقصاء 
.  النص، واملناخ البيئي الذي انبلج منه، والثقافة السائدة اليت يعد انعكاسا أمينا هلاالظروف اليت أنتجت

بينما يقتصر البعض على توظيفها يف حقل التحليل النفسي وعالقته بالتاريخ كأداة منهجية يتم من 
ج هذا خالهلا كشف وسرب أغوار نفسية إحدى الشخصيات التارخيية، لتأويل سلوكاا اليت جعلتها تنه

هي تفسري " اهلرمنيطيقا" أن «) 2(املسلك أو ذاك؛ ويف هذا الصدد ورد يف موسوعة علم النفس 
النصوص الدينية والفلسفية واحلقوقية، وأنه حقل أفسح اال أمام دراسات متعددة يف حقل التحليل 

يف '' الكاريزمية''، وقد مت توظيفها من قبل بعض الباحثني لتحليل بعض الشخصيات »النفسي التطبيقي
 ).3(التاريخ بناء على مقوالت فرويدية 

بيد أن داللة املصطلح توسعت لتصبح علما عاما يف الفهم، ومنهجا لتفسري ظواهر العلوم 
وقد حاول رواد اهلرمينيطيا الكالسيكية أن ينفذوا من خالهلا إىل باطن الوجود والروح . االنسانية
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وي املتقوقع حول نفسه يف عملية تأويل النصوص وتفسريها، حتىإن اإلنسانية، متجاوزين البناء اللغ
فن الفهم يتمركز حول تفسري بقايا الوجود االنساين احملفوظ يف «ذهب إىل حد القول إن '' ديلتاي''

 ).م3 (»الكتابة
الذي أسس ما يعرف باهلرمينيطيقا '' هيدجر''وقد ارتبطت اهلرمينيطيقا يف األدب باسم 

جية الرتباطها مباهية ظواهر الوجود االنساين يف صلته بظواهر الوجود نفسه، وسيلته يف الفينومينولو
، وهي صنف يتسع ليشمل فهم ''جادمري''يف حني ارتبطت اهلرمينيطيقا الفلسفية باسم . ذلك اللغة ذاا

اوز بنيته وتتميز األوىل والثانية معا يف أن معىن النص يتج. وتفسري كل ما هو قابل للفهم والتعقل
 ).ث3(الشكلية، ويكشف عن الوجود، وبالتايل فإنه يقتضي جتاوز ثنائية الذاتية واملوضوعية 

وإذا كانت مفاهيم اهلرمينيطيقا تتعدد حسب تنوع احلقول املعرفية النفسية واللغوية والفلسفية 
أي ذلك ) 4(''علم التأويل''والالهوتية، فإن ما نتوخاه يف هذه الورقة من مفهوم اهلرمينيطيقا، يتمثل يف 

العلم املبين على قواعد وأسس جتعل من التأويل والتفسري يف جمال التاريخ بناء علميا متناسقا ومتالزما 
وبعبارة أخرى فإن . مع الواقع التاريخ العياين، يؤكده ويعضده، وال خيرج عن سياقه املنطقي

اولة تنظيمية للفعل التأويلي، أو هي بكالم آخر، حماولة ، تعين حم)نسبة إىل التاريخ(اهلرمينيطيقا التارخيية 
بناء علمي لعمية التأويل التارخيي، يكون هدفها تنظيم استراتيجية منطقية للقراءة التأويلية للنص 

إا نسق فكري يتعامل مع النص بناء على منطق ضمين، . التارخيي، عرب ضوابط وحمددات علمية 
 من خالله أن يدرك عنصر التنسيق والوحدة باللجوء إىل احلدس ال مبفهوم وقيمة حمورية يستطيع املؤول

). م4(التوهم العابر، بل مبعىن القناعة اليت تستقر يف النفس بعد طول املعاشرة واالستئناس مع النص 
التدبري «أن التأويل هو ) 5(ولعل هذا ما ينسجم مع املفهوم اللغوي للتأويل، فقد ورد عند ابن منظور 

، وهو مفهوم يؤكد اهلامش الذي يترك للذات املؤولة، ولكنه هامش يستلزم احلكمة واملنطق »التقديرو
 يف سورة 8 مرة مرات،  15وذا املعىن املتسم باحلكمة ورد يف القرآن الكرمي، إذ تردد . يف التأويل
، وسورة )8(، ومرة واحدة يف كل من سورة األعراف ) 7(، ومرتني يف سورة الكهف )6(يوسف 
واحلاصل أن فضاء ). 12(، وسورة عمران ) 11(، وسورة يونس)10(وسورة النساء ) 9(اإلسراء 

 :اهلرمينيطيقا التارخيية ينظم العالقة املنطقية بني مكونات ثالثة 
 . املرسل أو الباث، وهو الذي تأسس منه النص التارخيي بشكله التعبريي واللغوي-أ
 يف زمان ومكان حمددين، ختتلف قراءته حسب حميطه الثقايف، ومكونات  املتلقي، وهو قارئ النص-ب

 .شخصيته
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ومن . املؤول، وهو النص التارخيي يف حد ذاته بكل ما خيتزنه من محوالت داللية:  املوضوع -ج
. حول املكون الثالث الذي هو املوضوع املؤول" حوار" يتشكل ) الباث واملمتلقي ( املكونني األولني 

الذي يشرح فيه املؤول  نصا معينا انطالقا " التجرييب"التأويل : تندرج صورتان '' احلوار''هذا وداخل 
. الذي يؤوله املؤول انطالقا من تصور مسبق" اجلاهز" من معايري معروفة يقوم بتطبيقها، والتأويل 

ه موعة من جبعله نصا ميكن إخضاع'' التجربة''وبينما حياول األول فهم النص وتأويله عن طريق 
القواعد اليت يراد تطبيقها عليه، جينح الثاين إىل فرض تصور خاص تتبناه الذات املؤولة، انطالقا مما 
تزعمه بقدرا على فهم  النص وتأويله رمبا أكثر مما فهمه الباث نفسه أو قصده ويف هذه احلالة ميكن 

نب واحد  ال يترك اال للنص أن يفصح للحوار بني املتلقي واملوضوع املؤول أن يكون حوارا من جا
عن معناه بنفسه، حبيث تسيطر عليه الذات املؤولة، وتوجهه حسب سلطتها املعرفية وحتكم 

 ).م12(توجهاا
يف ضوء هذه املعطيات، كيف ميكن للهرمنيطيقا يف جمال التاريخ أن تنظم العالقات بني تلك 

، بطريقة تستهدف تقليص شبح اإلدراك اخلاطئ للنص، العناصر الثالثة املكونة للعملية التأويلية
ومالمسة التأويل الصحيح؟ وكيف ميكن جتاوز التأويل اجلاهز؟ وهل ميكن للمؤرخ أن يبين تصورا 

عن املفتاح والقاعدة '' فيكو'' كما فعل -تأويليا دون الوقوع يف مطبات أو مزالق؟ هل ميكنه أن يبحث
 العبور من ظاهرة إىل أخرى عن طريق ما يسمى بقانون التحويل؟ املبطنة اليت يستطيع ا املؤرخ

 املؤول؟/أي حتويل املعىن الذي قصده الباث إىل املعىن الذي اجتهد فيه املتلقي) ث12(
) هرمينيطيقا(ال سبيل إلنكار الصعوبات اليت تعتور عملية التفكري يف تأسيس قواعد تأويلية 

حني خلص إىل القول بعــدم إمكانية '' بول ريكور''بشكل عام، وتلك حقيقة وقف عندها 
 -وجــود هرمنيطيقــا جامعة أو نظرية تأويلية شاملة، ألن قواعد التأويل حسب وجهة نظره

وحنن ال نصادر هذا الرأي الذي رغم وجاهته فإنه حيفزنا على ). 13(تتسم بالتمايز واالضطراب 
لية لوضع ضوابط تؤطر الفعل التأويلي؟ وإذا كان األمر أال ميكن القيام مبسامهة أو: التساؤل التايل 

 كذلك، فهل ينطبق ذلك باألحرى على جمال التاريخ؟
II -هل النص التارخيي قابل للتأويل؟  

إىل التأكيد أن جمال التأويل ينطبق على الشعر دون النثر، بل إن بعض '' هانس روبرت ياوس''يذهب 
لتارخيية غري قابلة للتأويل لعدم وجود غموض يف النص التارخيي، على الباحثني أقروا صراحة أن الكتابة ا

عكس النص الشعري، وخمتلف أنواع اإلبداعات اليت خيترقها الغموض واللبس، وهو ما يستدعي الفعل 
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ومل يتزحزح موقف املدرسة الكالسيكية االسالمية من جيل املؤرخني األوائل عن هذه ) 14(التأويلي
الذي هو قاعدة التأليف التارخيي '' الكالم املفصل واملبني''وا خطوطا محراء بني القاعدة، إذ وضع

عندهم، وأي شكل يستدعي احتماالت التأويل كاالستئناس بالرموز أو الفنون التشكيلية، أو منطق 
'' تعاقداالنسان امل''ااز يف اآلداب العربية؛ لذلك مل يتجاوز جمرى التاريخ يف دائرة اهتمامام أعمال 

فالتاريخ حسب هذا االجتاه يدرس االنسان كإنسان جمرد، دون ) م14(حسب تعبري األستاذ العروي 
 . االهتمام مبا يندرج مبخلفاته اإلحيائية والتعبريية

واملالحظ أن بعض املتشددين من املفكرين القدامى مثل اجلرجاين قد ضيقوا بدورهم مساحة 
 تأويل أي نص هو لسان حال املتكلم الذي ميتلك -حسب زعمهم-التأويل على املؤول، إذ ال حيق 

السلطة وحده يف حتديد معاين كالمه، ويترتب عن ذلك أنه ال يبقى للمتلقي أي دور يف التدخل يف 
 )ث14(املعىن الذي أراده صاحب النص، ألنه وليد معان مسؤولة عن متظهرها سالفا 

صرين انطالقا من حجة مقنعة، هي أن النص الذي وعلى نفس املنوال سار بعض الباحثني املعا
يصل املتلقي ال يكون بالضرورة ناقال أو مستنسخا نفس األفكار اليت أراد صاحب النص التعبري عنها 

 ).ر14(أصال، ولذلك ينبغي التمييز بني ما يسمى بقصدية الفعل وقصدية التبليغ 
 نعترض على هذا املنحى االقصائي للنص التارخيي رغم وجاهة هذه اآلراء القدمية منها واحلديثة، فإننا

 :من دائرة التأويل من عدة وجوه 
مثة  نصوص تارخيية ما ميكن أن نسميها بالنصوص  :   سيادة  النص التارخيي الصامت أو املبتور -1

الصامتة والنصوص املبتورة اليت ختفي وراء السطور واملصطلحات أو وراء البتر جمموعة من احلقائق 
ومعلوم أن صناعة املؤرخ مل تعد تقتصر على تقميش النصوص ومجعها مث عرضها بطريقة . املستترة

جافة بعد ذلك، بل إن إحدى مهماته األساسية تكمن يف استنطاق النصوص، خاصة هذا النوع من 
 .النصوص الذي ذكرناه، وهو النوع الذي يستدعي تدخل املؤرخ عرب التفسري والتأويل

 تتكون من -كأية نصوص مكتوبة-إن بعض النصوص التارخيية  :   تاج خطاب النصظرفية ان -2
جمموعة من املصطلحات املركبة، املتضمنة موعة من املعاين احملددة بلغة النص وظروف إنتاج 

، وكل )15(اخلطاب، وكافة أشكال املعرفة املنتمية حلقل النص، ناهيك عن حضور وعي الناص فيه 
املؤرخ ''من املعطيات  احمليطة بالنص التارخيي ال جتعله يعرب عن نفسه، مما يستدعي تدخل هذه اموعة 

ويف هذا املنحى دعا . للوقوف على حقيقته وجوهره، وهو ما يفرض عليه الدخول يف عملية التأويل
ا، إىل  حدود اخلط واللغة اليت كتب -عند تعامله مع النص-إىل ضرورة جتاوز املؤرخ '' مارك بلوخ''
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 ).16(التعمق فيه عرب شبكة الذهنيات، واملعتقدات السائدة عصر كتابته 
  إن معظم النصوص التارخيية نصوص وصلتنا مؤولة أصال يف مصطلحاا :النصوص املؤولة أصال  -3

 يتأثر بقضايا العصر، ويتلون باملناخ الثقايف -مثل كافة أشكال الكتابة-ومعانيها، فالنص التارخيي 
رفع من إيقاع التأويالت بني الفرق '' دار االسالم''كما أن االنقسام املذهيب الذي نشأ يف . سائدال

االسالمية، فظهر ما يعرف بالتأويل الباطين الذي تبناه الشيعة، والتأويل السين الذي مثله السنة، ناهيك 
تيارات املتصارعة يغذي مسألة عن تأويالت املعتزلة واخلوارج والتيارات الصوفية، وكان التنافس بني ال

 ).17(التأويل باستمرار 
إن التاريخ املدون كما وصل إلينا هو تاريخ املنتصرين الذي يعرب فيه النص  :   سيادة النص احملايب-4

عن وجهة النخبة احلاكمة، أو بعبارة أخرى فإنه ميثل النص السلطوي الذي مت إجنازه حتت اكراهات 
، و إغراءات سخية تدفعه إىل منطقة التزلف واملغالطة وتزوير بعض احلقائق سياسية وضغوطات مهيمنة

وإقصاء الثقافة املعارضة مما جيعله مشحونا  باأللغاز واخلبايا اليت تستدعي التأويل عن طريق استحضار 
 ،)18(النص املضاد للنص الرمسي أو ثقافة املعارضة إن وجدت، حىت يكون التأويل صحيحا 

إن املعىن الظاهري أو الصريح للنص التارخيي خيفي وراءه معىن مضمرا :   ملضمر للنص املعىن ا-5
إىل ذلك يف مقدمته حني أشار إىل ) 19(وقد ملح ابن خلدون . وجب البحث عنه عن طريق التأويل

 يف ظاهره ال يزيد على أخبار عن األيام والدول «املعىن الظاهري والباطين، فقال عن التاريخ إنه 
لسوابق من القرون األوىل ويف باطنه نظر وحتقيق وتعليل للكائنات وعلم بكيفيات الوقائع وا

ضرب : الكالم على ضربني«: ويف نفس املعىن يقول اجلرجاين بكلمات معربة أيضا . وأساسهاعميق
وضرب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض  بداللة اللغة ... أنت تصل منه الغرض بداللة اللفظ وحده، 

مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية . وحدها، ولكن بذلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة
معىن ذلك أن احملمول ). م19 (»تصل ا إىل الغرض، ومدار الكالم على الكتابة واالستعارة والتمثيل

 اية التحليل لعبة املعلومايت كما يعكسه ظاهر النص يبقى مضببا، لذلك فإن بعض النصوص هي يف
مزدوجة لنظامني، أحدمها  تقريري واضح، واآلخر خفي مضمر يفسح للمؤرخ مساحة التأويل، لذلك 

 .وجبت االستعانة بأدوات ومفاهيم لسنية، متكن من النفاذ إىل منطقه الداخلي وجتاوز بنيته السطحية
 للنص غري معقول، أو مضطربا  أو كما أن التأويل يف التاريخ يصبح مشروعا عندما يكون املعىن احلريف

، ففي هذه احلالة ال ميكن  للمؤرخ احلصيف أن يصمت أمام ).20(منافيا للوقائع التارخيية املعروفة 
ويف غياب أي شاهد ملموس، يضطر . مشهد تارخيي غري عادي، ال تزكيه املعطيات وال يقبله العقل
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 .ذكر يف موضعهللجوء إىل التأويل، لكن عرب ضوابط وحمددات كما سن
وما يسببه ذلك من استفهام لدى املؤرخ، وهو استفهام مسبوق باستغالق،  :   انقطاع السند-6

وهذا االستغالق غالبا ما يكون مقترنا بالكوارث الطبيعية اليت حتدث يف التاريخ مثل ايار سد مأرب، 
ام هذه األحداث مستغربا مستعربا أو خملفات اهلزائم يف املعارك التارخيية الكربى حيث يقف املؤرخ أم

ويف هذه احلالة ينبغي عدم التسرع يف التعميم والتمييز بني التفسري القائم ). م20(لفك اللغز التارخيي 
على مسلمة مشتركة بني الباحثني، والتأويل الذي يستلزم معاشرة طويلة حىت حيصل االستئناس مع 

 وسيلة القياس، ومن مث جيب على املؤرخ الذي يسعى النص املؤول، والقدرة على التمثل وعلى ختيل
لتأويل نصوص تفتقر إىل السند أن يكون متحرزا، وأن يتبىن احلذر يف عميلة التأويل، ألن اطالق العنان 
للمؤول قد جتعل خياله التأويلي يسرح بعيدا عن الوقائع احلقيقية، فينتفي االجتاه العلمي الصحيح 

 ).ث20(
أخذت تقتحم جماله نصوص جديدة تنتمي :  م التاريخ على سائر العلوم األخرىبعد انفتاح عل -7

... إىل حقول معرفية متنوعة املشارب كاألدب والفقه واألنثروبولوجيا وعلم النفس واللسانيات إخل
وقد لعب هذا االنفتاح دورا أساسيا يف التوجه حنو التأويل يف التاريخ، ذلك أن نصوصا تندرج يف مثل 

كما أن بعضها ميثل وجهة نظر قوى املعارضة، . احلقول املعرفية تستلزم بطبيعتها عملية التأويلهذه 
لكن خبطاب يعتمد على الرمز والتمويه كالتعبري بكالم ينسب إىل املوتى، أو باخلوارق والكرامات 

.  يف رواية اخلربالصوفية، أو التعبري باألحالم أو باملعىن املضمر أو باستعمال صيغة املبين للمجهول 
على لسان احليوانات، وهو تعبري ال '' التارخيية''وباملثل يرد الكالم يف العديد من أمثال هذه النصوص 

تفرضه الضرورة التعليمية اليت يستهدفها صاحب النص فحسب، كما ذهب إىل ذلك أحد 
وجل هذه الصيغ التعبريية . يه، بل أيضا لتفجري مجلة من املكبوتات السياسية واالجتماعية لد(*)الباحثني

اعتربوا أن الكشف عن ) 21(تعد أشكاال نصية تارخيية جمازية  قابلة  للتأويل، حىت أن بعض الباحثني 
املعىن املضمر وفك الرموز من القضايا اجلوهرية اليت ختتص به اهلرمنيطيقا، وال يتم كشف املعىن املضمر 

 ).22(مع النص إال من خالل احلوار الذي يفتحه املتلقي 
يوجد يف التاريخ الصويف بعض املتصوفة واألولياء الذين اعتمدوا على التأويل، أو الفعل   :  التورية-8

الذي يستدعي التأويل الباطين أو الظاهري وسيلة للبحث عن جوهر احلقيقة أو التصريح ا؛ ويف هذا 
 كان يؤوهلا املتصوف الشهري أبو مجلة من التأويالت اليت'' التشوف''السياق، يذكر صاحب كتاب 

على حد تعبري الفيلسوف "الوجود الذي ينفعل باجلود"صاحب مذهب )  هـ6القرن (العباس السبيت 
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، أي مقامسة »يتأول الركوع يف الصالة باملشاطرة«ابن رشد؛ وال غرو فقد كان حسب املؤلف املذكور 
، »والسالم من الصالة تعين اخلروج من كل شيء«، األثرياء ألمواهلم وممتلكام مع الفقراء واملعوزين

أي التنازل عن كل ما ميلك اإلنسان قصد سد حاجة الغري، بل كان يؤول كل حركة يف الصالة 
وكان له من براعة الكالم واستعمال الرمز ). 23(بتأويل خاص يدور حول مذهبه يف اجلود واالحسان 

، أي التمويه والتستر عن ذكر املقاصد، األمر الذي ''يةالتور''وإخفاء املعاين ما جعله يشتهر بفن 
يستدعي تدخل املؤرخ لفك طالسم هذه التوريات اليت حتويها نصوصه وتأويلها مبا ينسجم مع الواقع 

 .التارخيي
يعد اإلحياء أحد احلوافز اليت جتعل املؤرخ يلجأ إىل التأويل، فثمة أعمال  فنية كالصور :  اإلحياء  -9

 والتماثيل، توحي بالعديد من التأويالت للمؤرخ، وكذلك احلال بالنسبة لفن النحت واللوحات
واملوسيقى واألشكال الفنية كالرقص واملوسيقى واألهازيج واحلركات الفلكلورية، وأشكال اهلندسة 

اين، املعمارية والنقوش اليت تزين جدران البيوت والزليج، والزخارف اليت تتميز ا صناعة اخلزف واألو
 .كل هذه األعمال الفنية اإلحيائية وغريها تسمح امش واسع من التأويل

يوجد يف التاريخ العريب، العديد من الرموز واأللوان اليت هلا دالالت ارتبطت  :  الرموز واأللوان -10
ببعض األسر احلاكمة كاللون األسود بالنسبة للعباسيني، واألبيض لألمويني واملوحدين، واألخضر 

كما أن شعارات الدول وألويتهم ورايام تستدعي . للفاطميني، وكل هذه األلوان تفتح باب التأويل
وقد فطن املؤرخون القدامى لذلك، فهذا ابن اخلطيب جيسد الفكرة يف معرض حديثه . التأويل أيضا

ا وراية تدعى وهو لواء يدعى الظل على رمح طوله أربعة عشر ذراع«: عن لواء العباسيني إذ يقول عنه 
الظل : وتأويل هذين االمسني«: ، مث يعلق على ذلك بقوله »السحاب على رمح طوله ثالثة عشر ذراعا

 ).24(»والسحاب، أن الدعوة تطبق األرض وتعممها كما يطبقها ويعمها السحاب والظل
عا تصبح بعض األلقاب اخلالفية بدورها موضو :  عالمات األلقاب والكىن وشارات امللك -11

 قيل  إن اللقب مقرون بالضعف وقلة «للتأويل، ومن هذا القبيل لقب اخلليفة العباسي املستكفي إذ 
 ،)334-333(، وهو تأويل يزكيه بقاء اخلليفة املذكور سنتني فقط يف سدة احلكم )25 (»النجابة

 بن يزيد أو ويف نفس املنحى كانت كىن اخللفاء موضوعا للتأويل، فقد لقب اخلليفة األموي معاوية
ويعطي ابن اخلطيب املدلول التأويلي '' أيب ليلى''معاوية الثاين الذي مل حيكم سوى بضعة شهور بلقب 

، مما يؤكد على ما حتمله )26(»وذكر أن هذه الكنية جتريها  العرب على املضعوفني«: هلذه الكنية بقوله
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موي املذكور كان خاطئا، والراجح أنه الكىن من دالالت رمزية رغم أن التأويل الذي طال اخلليفة األ
 . نسج بناء على الروايات  التارخيية املدسوسة على األمويني

وتبقى الشارات بدورها موضوعا للتأويل مثل شارات امللك وشارات اجليوش والنقود، 
وكذلك املسكوكات اليت تصبح زخارفها قابلة للتأويل، وكل هذه األشكال وغريها من القضايا 

 .خيية تفتح أمام املؤرخ باب التأويلالتار
يذهب البعض إىل  إمكانية تأويل أمساء األعالم واألماكن  :  دالالت األمساء القبلية الطوبونيمية -12

وقد مكن هذا . اليت تتضمنها النصوص انطالقا من دالالت األنساب والقبائل أو العالمات الطوبونيمية
 .املنهج التأويلي من الكشف عن عديد من األلغاز املرتبطة بالتاريخ

خنلص من حصاد التحليالت السابقة أن املؤرخ يضطر أحيانا إىل تأويل النص كلما تعلق األمر مبعىن 
مضمر خيفيه املعىن الصريح، أو يف حالة غموض النص أو إمكانية محله دالالت رمزية قابلة للتأويل، 

للمؤرخ '' تأويل متشابه األخبار''وهي نتيجة فطن إليها القدامى فصنفوا فيها مصنفات مثل كتاب 
'' الكشاف عن حقائق التأويل''للفقيه املؤرخ أيب بكر بن العريب، و '' قانون التأويل''و ) 27(البغدادي 
سالمية السالفة، كما وتنهض هذه املؤلفات وغريها قرينة على شيوع التأويل يف العصور اال. للزخمشري

فهل ميكن . أو قواعد للتأويل'' قوانني''أن عناوينها تشي بأن املؤرخني القدامي فطنوا إىل ضرورة وضع 
يف ظل القراءات التأويلية السائدة اليوم حتديد ضوابط يسري املؤرخ على هديها يف عملية التأويل، مما 

تكون صمام أمن من '' حمايدة''رخيية منصفة و يسمح بتأسيس علم تأويل تارخيي أو هرمينيطيقا تا
 املرتلقات التأويلية يف الكتابة التارخيية املستقبلية؟

III-حنو تأسيس هرمينيطيقا تارخيية من خالل بعض الضوابط : 
مثة حقيقة جوهرية تطرح أمام املؤرخ عند كل عملية تأويلية تأيت من خالل تعامله مع املاضي، 

  أو قريبا؛ ذلك أنه مبجرد ما يبدأ يف عملية التأويل، تصبح عالقته مع النص سواء كان ماضيا بعيدا
عالقة اغتراب، ويدخل مع املوضوع املؤول يف سياق اجتماعي ثقايف غريب عنه، يعيش يف زمن 
ومكان ال ينتمي إليها، وهنا تأيت مهمة اهلرمينيطيقا يف جتاوز هذا االغتراب التارخيي عن طريق ما 

ض بعملية املواءمة   اليت جتعل ما كان غريبا وبعيدا عن املؤول يصبح يف ملكه، فيصري بذلك يسميه البع
) م27('' هوسلر''الذي ينتمي إليه صاحب النص حسب تعبري  '' Life-World'' العامل املعاش''منتميا إىل 

جاين على صواب حني لكن ما هي معايري هذه املواءمة اليت يستقيم ا التأويل التارخيي؟ لقد كان اجلر
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... صاروا يتأولون يف الكالم الواحد تأويلني وأكثر«نبه إىل خطورة التأويل، خاصة أن بعض املؤولني 
 ).ث27 (»وهو على ذاك الطريق املزلة الذي ورط كثريا من الناس يف اهللكة

ي اخلطأ، مع ذلك، ومع االعتراف ذه الصعوبات اليت تعتور املؤول، واليت قد جترفه إىل مهاو
أال ميكن االجتهاد يف وضع معايري علمية تؤسس هلرمنيطيقا تارخيية كما حددناها سلفا؟ إذا كان من 
الصعب حتديد وصفة جاهزة تتأسس عليها هرمنيطيقا تارخيية، فال أقل من تقدمي بعض الضوابط اليت ال 

 : احلقل ومنهانزعم أا قد تساهم يف بنائها دون تضافر جهود املؤرخني لسرب غور هذا
ينبغي أن يشكل وحدة تتسم بالتناسق والكمال والشمولية  : بالنسبة للنص موضوع التأويل -1

، ألن املؤرخ إذا انطلق من نص يغلب عليه التفكك  واالضطراب واالبتسار والتقطع، )ر27(واالنتظام 
 .فكرية'' كماليات''أو فإن النص ذاته يصبح غري قابل للتأويل، وكل سعي وراء ذلك يكون جمرد لغط 

، جيدر باملؤرخ تأمله اعتمادا على تصورات ذهنية ومعارف أولية تعطي للمؤول  قبل تأويل النص-2
وعلى هذه األرضية ) 28('' جاك لوكوف''أبعاد النص املؤول، ونقط االرتكاز كما يذهب إىل ذلك 

لحات اليت يكون قد استأنس ا، فضال ميكن أن يبين عملية التأويل عرب أسئلة افتراضية واستثمار املصط
 (*).عن العالمات والرموز الدالة 

 فهم  النص التارخيي الذي يستدعي بانغالقه التأويل، وهذا الفهم يتشكل من خالل ما يقوم به -3
املؤرخ من عمليات املقايسة واملقابلة واملعارضة والترتيب، انطالقا من جمموع املستندات اليت جيمعها، 

 يسميه البعض مبسند البحث، حيتك ا ويستأنس  حىت تصبح لديه نوعا من املعتاد واملألوف، أو ما
فيصبح يف عقله تصور يعكس النظام الضمين لتلك املستندات تقوده إىل حكم يستنبط منه جمموعة من 
 يف األقيسة دف إعادة تركيب تلك اموعة يف شكل كلة مغلقة على حد تعبري العروي، وإذا جنح

هذا املسعى يكون بذلك قد فهم النص، وتعد هذه القاعدة مشتركة عند كل املؤولني رغم االختالف 
ومعلوم أن اجلرجاين قد شدد على ضرورة الفهم قبل أي تأويل،، واعترب أن تعدد .  يف النتائج

ء تقدير التأويالت وتضارا ناتج عن عدم حصول الفهم الكايف لدالالت األلفاظ يف سياقها أو سو
 ).م28(للصيغ النحوية املبنية عليها 

 حاجة املؤول إىل معرفة تارخيية حتيط بأهم التجارب التارخيية الكربى للبشرية املادية منها والروحية، -4
وذلك قصد استلهام املعىن الذي حياول استخراجه من النص التارخيي املؤول، فالتاريخ الصرف يكتب 

احلالة العامة للنفس البشرية، وباحلوادث والعوارض اليت تتداخل مع «: ني بعامل'' رينان''حسب كلمات 
 ).م28 (»األسباب العامة لتحديد مسار األحداث
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 جتاوز القراءة السطحية للنص التارخيي إىل قراءة مشولية تقوم على النظرية الكلية الفاحصة، مع -5
د كان العلماء املسلمون على حق حني وقفوا مراعاة التقيد مبقصدية النص، وعدم التسرع والتعميم، وق

 .من التأويل موقف من ال يرضى مبجرد الظن
ويف ). 29(البحث عن املعىن املضمر يف النص، أي املعىن غري املصرح به يف اجلملة اللغوية املنطوق ا-6

ومها هذا الصدد ساق األستاذ عبد اهللا العروي مثاال مفيدا عن مؤرخني كتبا عن حياة املسيح 
ستراوس و رينان  إذ وقف األول عند ظاهر النص وصار حيكم به على أقوال اآلخرين، يف حني أن ''

 ).م29(الثاين كان يتطلع إىل احلقيقة النفسية اليت تتجاوز، بل رمبا تتناقض مع املعىن الظاهري النص 
فاملعىن املراد .   التاريخ احترام القراءة السياقية للنص من خالل وضعه يف سياقه املرجعي أي سياق-7

تأويله حيتاج إىل معىن آخر يثبته، وعلى املتلقي أن يرصد معىن للمعىن الذي أثبته يف حلظة التأويل، ونعين 
بذلك ضرورة استحضار ظروف إنتاج اخلطاب، وربط النص بثقافة احمليط الذي أنتجه، أي ما يسميه 

ويف إطار استحضار ظرفية إنتاج اخلطاب، ينبغي التمييز . نصر حامد أبو زيد بتارخيانية املعرفة والتأويل
اقتصادي -بني تارخيية املؤلف وتارخيية النص، فتارخيية املؤلف تتمثل يف ظروفه ووضعه السوسيو

أما تارخيية النص فهي احلقيقة التارخيية . والنفسي، وكذا التيارات الثقافية واحلزبية اليت كان ينخرط فيها
النص باعتبار أن ما يطرحه يكون موجها ألناس يعيشون يف عصر له خصوصياته اليت يفصح عنها 

 .الثقافية والدينية واالجتماعية
، )30( مراعاة انعدام وجود تناقض املعىن املؤول مع معطى الواقع، وإال فقد التأويل مصداقيته -8

، ألنه يكمل صورة الواقع أو فالتأويل التارخيي جيب أن ينتهي إىل التعاضد مع الواقع ال التنافر معه
 .احلقيقة اليت يبحث عنها املؤرخ

 عدم إسقاط احلاضر على املاضي يف عملية التأويل التارخيي، فالنص يؤول حسب اختالف ظروف -9
 ).31(البحث وظروف االنصات، وإن كان البعض يرى صعوبة التحرر من احمليط الثقايف للمتلقي 

لداخلية ومقارنته بنصوص خارجية إذ ال يستقيم تأويل نص ديين كنص  احترام منطق النص وبنيته ا-10
السري واملغازي على أنه نص يرتع حنو تضخيم تيار روح اجلاهلية على سبيل املثال، أو تأويل هوية 

وتقوم ). م30(شخص اعتمادا على عالمة امسه فحسب، دون تكلف عناء البحث يف مصادر أخرى
- بدور املدعم للمؤول، وكلما تعددت وسائل املقارنة ) ربر بنص خارجيالنص امل(املقارنة اخلارجية 

 . كلما كان التأويل أكثر رجحانا-بالشواهد املكتوبة وغري املكتوبة
 كما أن تأويل النص حيتاج إىل التحليل اللغوي يف مستوييه الصويت والداليل، فبتفحص اجلانب -11
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حظ الباحث على سبيل املثال أن مثة فرقا واضحا بني الصويت يف املصطلحات الواردة يف النص، يال
سكان إسبانيا املسلمة ونظرائهم يف إسبانيا املسيحية، فاألوائل عرفوا نسقا صوتيا تتجلى فيه بعض 

   I( و e(  بالقاف واخللط بني K(  بالشني و S(األشكال الصوتية املوروثة عن العربية كاستبدال 
 ).32(اإلسبانية وفك أجزاء السبق من الكلمات 

، ال مانع من اختاذها كنموذج يف )33(يف هذا املنحى، سبق أن وظفنا اآللية الصوتية يف دراسة سابقة 
 م، 12فعند معاجلتنا إلشكالية وجود أو عدم وجود كنيسة يف املغرب خالل القرن : هذه الدراسة 

ام اخلليفة املوحدي عبد املومن بن  م ق1155( هـ 550أنه يف سنة ) 34(استوقفنا نص يذكر فيه البيدق 
 Saint Eulalieبغرس حبرية أمام شنطلولية، وقد تبني لنا من خالل التحليل أن شنطلولية تعين كنيسة ''علي 

 ،  S(، ألن البيدق كان ينطق بعض الكلمات بالدارجة اليت تستعمل حرف الشني مكان حرف 
ل مصطلحات أخرى أورد نطقها بنفس املخرج وتأكدنا من تعوده على النطق ذه الطريقة من خال

 ).35) (بالشني('' شينيور''اليت نطقها '' سينيور'' الصويت مثل كلمة 
 إىل احليلولة دون -بامتياز-إن مراعاة هذه االختالفات الصوتية ودالالا يعد أداة مهمة تسعى 
 .ختالف خمارج األصواتالسقوط يف جروف التأويل اخلاطئ، ألن املعىن قد يتغري أحيانا حسب ا

وغري خاف أن لسانيات اخلطاب تقدم أدوات للتأويل من حيث الوقوف على ظرفية إنتاج اخلطاب 
والعالقات التواصلية بني عناصره، خاصة عالقة القائل بقوله، وعالقة كل ذلك باملقول، فضال عما 

 ).36(تقدمه من خمتلف آليات الربهنة واالستدالل واجلدل واالقناع 
 االبتعاد عن التأويل املوجه املنطلق من مقوالت جاهزة أو تصورات قبلية، والتحرر من أي احتواء -12

للذات املفسرة، وومهها بالقدرة على التأويل انطالقا من توجهات معينة، وميكن يف أقصى احلاالت تبين 
ة املعىن وفق خطاطة يتبناها هذا بالطوبيك الذي ميثل عند املتلقي األشكال األوىل ملقارب'' إيكو''ما أمساه 

 ).37(املتلقي، ويباشر وفقها عمليات التأويل الالحقة 
إن كل فعل تأويلي يفقد مصداقيته إذا اقترن باإلسقاط اإليديولوجي املقنع، :  جتاوز التأويل املأدجل -13

له إىل هيكل فارغ والتقييم الشكلي االعتباطي الذي يعمل على جتويف النص التارخيي من داللته، وحتوي
وقد جر التأويل اإليديولوجي إىل عدة متاهات أوجزها املفكر إحسان سركيس يف كتابه . ال قيمة له

حني عرض الختالف وجهات التأويل املأدجل بني حزب الشعبيني '' التأويل التارخيي ودور الفرد''
التاريخ وتأويله لتقدم األحداث االشتراكيني الروسي الذي ذهب إىل حد نفي دور الزعماء واألفراد يف 

التارخيية على أا تتطور  ال بنفوذ بعض العقول واإلرادات املنعزلة، وإمنا بالفعل املتبادل لعدد من القوى 
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ويورد . يف التاريخ'' كمية مهملة''االجتماعية املتداخلة، وأصحاب التأويل البطويل الذين يرون يف الفرد 
يف نفي التأويل الفردي القاطع، والتأويل االجتماعي السطحي، '' وفبليخان''يف ذات الوقت آراء 

 ).38(وحماولته التوفيقية  اجلمع بينهما عن طريق مقولة احلرية والضرورة 
عند افتراض وجود داللة رمزية يف النص :  مراعاة معاين الدالالت الرمزية يف النسيج الثقايف -14

ريا، لكن يتحتم عليه األخذ بعني االعتبار ما تعكسه الداللة التارخيي، فإن تأويل املؤرخ يغدو ضرو
الرمزية يف الفكر، ومدى جتذرها يف الثقافة العربية إذا كان النص املؤول يهم التاريخ العريب، ومبا ختتزنه 
هذه الثقافة من مأثورات ومعتقدات  شعبية ومتخيل اجتماعي، على أن يكون النص مكونا من مجلة 

 .ينها الداللة املباشرة اليت حتيل عليها الوحدات املكونة لهمعاين تربط ب
واحلقيقة أنه مهما حاولنا وضع ضوابط لالرتقاء بتأويل النص التارخيي إىل املستوى العلمي 
املأمول، فإنه يصعب حصرها أو االتفاق  كلية حول مواصفاته، ألن بعض النصوص التارخيية يشوا 

لعدم انطوائها على معىن واحد ميكن أن يصاغ '' القواعد''فلت من هذه التعقد، كما أن بعضها قد ين
حوله إمجاع مثل النصوص املناقبية الغارقة يف الرموز، احمللقة يف فضاء الغيبيات، واملشحونة باملواقف 
املتنوعة واملقاصد املختلفة، مع تداخل الواقع مع املتخيل، مما يتمخض عنه تأويل يصبح هو نفسه 

أويل، ليدخل يف سلسلة من التأويالت الالمتناهية اليت ال ميكن وصفها أكثر من أا موضوع ت
ويف هذا اإلطار  تدخل حماوالت األستاذ حممد مفتاح، رغم أنه اعتمد يف تأويالته . اجتهادات مفيدة
ف إىل من األسالف واملتصوفة، ولذلك كان حمقا وأمينا حينما كان يرد'' بالعقالنيني''على من أمساهم 

وهو نفس النهج الذي سرنا على هديه يف دراسة ). 38)) (إذا صح هذا التأويل((أحكامه املؤولة عبارة 
سابقة حني حللنا موقف املتصوفة من أزمة اتمع املوحدي ونظرم إىل كيفية التحول الذي ينشدونه، 

جديد، استنادا إىل روايات مناقبية إذ تبني أم كانوا يرومون إلغاء اتمع القدمي كلية وتدشني جمتمع 
من جديد؛ يتجلى ذلك يف الروايات الكرامية اليت تتردد دائما يف '' البعث''تدل مجيعها على فكرة 

كتب مثل كتاب التشوف البن الزيات حول املاء والبحر واحلج والسمك، إذ كلها  تؤكد أن هذه 
ا جديدا  ''ميالد''  وجتديد القوى الروحية واالسالمية التطهر-الظواهر تعكس يف الثقافة العربية 

 ).39(لإلنسان، وهو ما تدعمه وقائع السياق التارخيي املتولد من األزمة نفسها 
خالصة القول إن احلديث عن هرمنيطيقا تارخيية مسألة شائكة ومعقدة لتعقد النصوص ذاا، 

 شريطة التقيد بضوابط قد تساعد يف وقد أثبت البحث  باحلجة قابلية بعض النصوص التارخيية للتأويل
بناء علميا متكامال، ويف هذا السياق تأيت أمهية وضع فهم وإدراك النص '' علم التأويل التارخيي''بناء 
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 Chevalier jeanومعاشرته واالستئناس به، وتأسيس معجم للرموز التارخيية على غرار ما قام به 
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