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ملخص البحث
أضع يف هذا البحث القسم الثاين من الدراسة املوسومة ب «القواعد التمثيلية

يف نظرية الوضع عند االصوليني»( ،)1التي عاجلت نظرية التمثيل الداليل وصلته
بعمل االصوليني .وتعالج هذه الورقة البحثية هنا املوسومة بـ «أطوار التمثيل

الداليل عند أصوليي مدرسة النجف» التطورات احلاصلة يف نظرية الوضع ،بدء ًا

من نظرية (العراقي) وصلتها بعلم الداللة املعارص .ويف املرحلة الثانية تكشف
هذه الورقة عن صلة نظرية االعتبار عند االصفهاين بعلم العالمة ،ونظام التأسيس

للمعنى اللغوي .ودرست يف املرحلة األخرية نظرية السيد اخلوئي يف التواصل،
وصلتها بنظرية هابرماس ،من جهة ،ونظرية كرايس من جهة أخرى.

وقد خلص البحث إىل أن هذه األطوار هي أطوار أربعة ،انتهت عند نظرية

السيد الشهيد (حممد باقر الصدر) ،وهي ما أطلق عليها مصطلح (القرن األكيد)
واعتذر البحث عن اخلوض فيها ألسباب ذكرت يف خامتة البحث .ومن اهلل التوفيق.
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ABSTRACT
In the current study do I broach the second section of Existence
Rudiments in the Circumstance Theory of the Traditonists tackling such a
locus; it gives focus upon the metamorphoses of the semantic existence
in the circumstance theory of the Al-Najaf school traditionists, the acts of
development from the “Iraqi theory” and its nexus with the contemporary
semantics.
In the second it exposes the nexus between The Presupposition
Theory of Al-Asfahani, semantics and foundation system of the linguistic
meaning. Yet the last section studies the theory of communication of
Seid. Al-Sistani and its nexus with Habarmass theory on the one hand
and Cress theory on the other hand. Ultimately the study concludes that
these metamorphoses are four terminating at the theory of the martyr
Mohammed Baqir Al-Sadre as it is called the “the Certain Century” the
meant paper never digs deeper in for reasons mentioned in the conclusion,
no success but from Him.
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أطوار التمثيل يف مدرسة النجف
الطور األول
وهو ما يعرف «بالوضع من طريق استعامل اللفظ يف املعنى»( )2وفيه جيعل

الواضع يف استعامله هذا إجياد ًا للوضع؛ «فتامم العلقة واالرتباط بني اللفظ واملعنى
كانت حاصلة باجلعل ،وبوضع الواضع ،بعد أن مل تكن بينهام عالقة وارتباط

أص ً
ال»(.)3

وكان رأي املحقق العراقي يضع بداية واضحة لتمثيل تالزم الدال واملدلول،

فاملالزمة مل تكن موجودة قبل وضع الواضع هلا ،وهذا الرأي مثّل «أسلوب ًا ثالث ًا يف
التعبري عن الوضع ،غري النص ،وكثرة االستعامل»( .)4وما يفهم هنا من املحقق

العراقي؛ أنه يذهب إىل أن متثيل الدال للمعنى ،ال يمكن أن يتم إال ملرة واحدة

وحسب ،وأن هدف املالزمة أن حتقق ارتباط ًا واحد ًا يف موضع الكالم ،وحيث ال

يمكن ضبط ذلك يف الوجود احلقيقي ،جلأ إىل الوجود الذهني ،ومن خالل قواعد
افرتضها ،أو مراحل يمر هبا الدال التصوري ،وهي عىل النحو اآليت:

املرحلة االوىل :وهي مرحلة الرتجيح الذهني للصلة بني ال��دال واملدلول

«فانسباق اللفظ إىل الذهن من بني األلفاظ عند إرادة الوضع ،ولو من جهة اقتضاء
استعداده للوجود يف عامل الذهن ...وما هو املوجب لتخصيص لفظ من بني األلفاظ،

ملعنى من املعاين ،إنام هو قضية تقارهنام للوجود يف عامل الذهن ،ومن املعلوم أنه يف
ذلك ال حيتاج يف ختصيص أحدمها باآلخر إىل جهة مناسبة ذاتية بينهام»(.)5
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املرحلة الثانية :وهي مرحلة انتقال الرابط واملالزمة إىل اخلارج «فقبل وجود

طرفيها خارج ًا ال يكون صقعها إال الذهن ،ولكن بعد وجود طرفيها تبع ًا هلام تصري

املالزمة بينهام أيض ًا خارجية؛ فكلام وجد اللفظ يف اخلارج تتحقق العلقة واالرتباط

بينه وبني املعنى ،ويكفي يف خارجيتها كون اخلارج ظرف ًا ملنشأ انتزاعها»( .)6وإذا

فهمنا أن األمر االنتزاعي «هو حيثية وجودية ملا كان له مطابق يف اخلارج»( ،)7وأن
«االنتزاع هو عنوانات استنبطها الذهن من مالحظة نحو العالقة بني شيئني»( ،)8فإن

ما يتحقق من واقعية التالزم بني الدال واملدلول ،ال تتم إال بعد متثيل الدال أطراف
هذه العالقة ،وهذا التمثيل يشمل كل ما يمكن استنباطه حتت مظلة الواقع.

ويف هذه املرحلة ال يكون الواقع اخلارجي سبب ًا مبارش ًا للعالقة ،فهي واقعة

حتت مسمى االستعداد ،أو هكذا يمكن أن يفهم وضع الدال واملدلول من قول
املحقق العراقي« :من املستحيل جعل العلقة واالرتباط بني األمرين اللذين ال

عالقة بينهام بحيث تكون تلك العلقة جمعو ً
ال ابتدائي ًا للجاعل تكوين ًا بدون جعل
طرفيها أو تغيري وضع فيهام»( .)9فدخول الواضع عىل االستعداد القائم بني الدال

واملدلول ،هو من خيلق أو يغري الوضع فيهام .والواضع عىل هذا النحو ينقل فهمه

وإرادته القائمة عىل هذه العالقة ،بالضبط كام ينقل العالقة من مستواها الذهني إىل
اخلارجي ،فالدال يبلغ مرحلة وسطى بفعل الواضع ،فهو ال يتحدد باإلضافات
اخلارجية «التي توجب إحداث هيئة خارجية ،كهيئة الرسرسية احلاصلة من ضم
األخشاب بعضها ببعض عىل كيفية خاصة ،كالفوقية والتحتية والتقابل ،ونحوها

من اإلضافات واهليئات القائمة باألمور اخلارجية التي كان اخلارج ظرف ًا لنفسها،
وكذلك ال يحُ دد الدال باالعتباريات التي ال يكون صقعها إال الذهن كام يف النسب

بني األجزاء التحليلية يف املركبات العقلية يف مثل :اإلنسان واحليوان الناطق»(،)10

فال وضع ال يف الصورة األوىل وال يف الثانية والسبب هو فقدان إرادة الواضع
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عىل العمل ضمن رشط استعداد الدال للدخول يف عالقة أكرب ،وبإمكانية الفهم
والتغيري ،وهي الرشوط الالزمة للوضع.

يف هذا املستوى متيزت نظرية املحقق العراقي بام عرف باألسلوب الثالث يف

التعبري عن الوضع« ،غري النص ،وكثرة االستعامل ،وهو الوضع من قبل واضع

معني من طريق استعامله اللفظ يف املعنى ،وجيعل يف استعامله هذا إجياد ًا للوضع»

()11

وقد اختلفت اآلراء يف هذا املوضع ،فمن الباحثني من يرى أن رأيه هنا قارب

رأي السيد اخلوئي ،وهو الطور الثالث يف هذه املدرسة فالقول ّ
بأن االستعامل
هو إجياد للوضع مبني عىل رأي «من يقول إن الوضع من نوع التعهد وااللتزام،

واالستعامل والتنصيص من مربزاته»( .)12وهذا عىل رأي هذا الباحث «خالف ما

اختاره يف حتديد الوضع حيث اعترب استعامل اللفظ يف املعنى مع القرينة من حمققاته

ال من مربزاته»( .)13ويندفع هذا اإلشكال بمجرد تصور أن مرحلة الفهم هنا غري
مبنية لذاهتا ،وإنام هي واقعة لتحدد قدرة املتكلم عىل كشف مقدار استعداد الدال

ثم مراقبة ما حيدث هلذه العالقة يف أثناء
للدخول يف عالقة تالزم مع املعنى ،ومن ّ
تصادمها مع الواقع اخلارجي؛ فاستعامل اللفظ يف املعنى عند املحقق العراقي من

حمققاته ال من مربزاته .والدليل عىل ذلك أن وجود العالقة بني الدال واملدلول يف
الذهن ،ال يمنع من أن ينال العقل خارجيتها؛ «فصقعها قبل وجود اللفظ يف اخلارج

وإن ال يكن إال الذهن ،إال أهنا بنحو ينال العقل خارجيتها عند وجود طرفيها تبع ًا

هلا بنحو القضية احلقيقية ،بانّه لو وجد اللفظ وجدت العالقة واالرتباط بينه وبني

املعنى؛ نظري املالزمات كاملالزمة بني النار واحلرارة»( .)14فاملالحظ أن طور وجود

العالقة خمتلف بني الذهن والعامل اخلارجي ،ولكن متحققاته ثابتة ،هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرى ،يعدّ وجود العالقة اخلارجية مظهر ًا من مظاهر االستعامل.
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يف هذه املرحلة يكون الدال عبارة عن مقدار ما يظهر منه يف اخلارج ،فالتالزم

بينه وبني املعنى حني يظهر عىل نحو طرفني ،تكون العالقة قد بلغت مرحلة العامل

اخلارجي «فكلام وجد اللفظ يف اخلارج تتحقق العلقة واالرتباط بينه وبني املعنى»

()15

فهو يدرك اخلارج متزامن ًا مع حتقق ربط املعنى ،وجيعل من هذا العامل ظرف ًا وحمدِّ د ًا
ملنشأ انتزاع التالزم.

افرتضت هذه املرحلة أن التالزم الداليل هو إضافة وليس من طبيعة

الدال اللغوي« ،وهذه اإلضافة مما هلا واقعية يف نفسها ،وأهنا ال تكون من سنخ
االعتباريات املحضة ...وال من سنخ اإلضافات اخلارجية املوجبة إلحداث هيئة

يف اخلارج .بل وإنام هي متوسطة بني هاتني ،فلها واقعية يعتربها العقل عن منشأ
صحيح خارجي»( .)16وما ُيفهم من ذلك أن الدال اللغوي ليس هو األثر املبارش

لعملية التمثيل ،ليعاد متثيله ،وإنام أمر التمثيل حمصور بالرتابط احلاصل من قبل
الواضع أو املتكلم .وأن انفصال التصورات وجتريدها يف الذهن ال ينشا عىل نحو
املفردات أو الدوال اللغوية ،فهي ال حتقق استقالال ذهني ًا ،بل األمر يكمن يف أن

نشأة التصورات عن املحيط اخلارجي ،ال حتقق دخو ً
ال مبارش ًا إىل عامل الذهن ،ما مل

متر باإلضافة الوسطى ،وهي التالزم املجعول من قبل املتكلم بني الدال واملدلول.
واحلال نفسه ينطبق عىل قاعدة جتسيد املتصورات واالعتباريات ،فهي كذلك يعاد

متثيلها ،بإعادة متثيل املالزمة بني الدال واملدلول.

املرحلة الثالثة :وهي مرحلة إطالق تسمية (اإلضافة النحوية) عىل التالزم

احلاصل بني الدال واملدلول؛ فمن دون املستوى النحوي ال يمكن إطالق نظرية
وضعية ،لداللة اللفظ عىل املعنى ،يقول يف هذا الشأن« :يكفي يف حتقق اإلضافة

النحوية أدنى مالبسة فتحصل بمجرد اجلعل كام يف قولك املال لزيد ،والغالم
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ّ
واجلل للفرس؛ فتتحقق بينهام تلك اإلضافة واالختصاص ،بل ربام تتحقق
لعمرو،
بمجرد نسبة يشء إىل يشء من دون نشأ خارجي لذلك ،كام يف اعتبارك غو ً
ال ونسبة

أنياب إليه ،غايته أنه من جهة عدم وجود منشأ صحيح خارجي له ،ال يكون من
االعتباريات الصحيحة القابلة إلضافتها إىل اخلارج»(.)17

تعدُّ هذه املرحلة من التفكري يف ربط الدال باملدلول هي غاية النظرية؛ فهي

ترى أن ليس احلدس اللغوي عند املتكلم هو الذي يضع الرابط املعنوي بني الدال
واملدلول ،وإنام الربط النحوي املضاف عن وعي تام من قبل املتكلم .وهذا من
شانه أن يعيد فكرة التصور أو التمثيل التي ترافق ظهور الدوال املفردة ،فبعد أن تم

استبعاد انفصال التصور عن بنية املركب اللغوي ،بات التمثيل مرتبط ًا بحكم من
األحكام النحوية ،ومل يعد تصور ًا عام ًا يتساوى به كل من يصدر صوت ًا مع املتكلم

الفعيل .وبنا ًء عىل هذه النتيجة ،صار التمثيل الداليل يبنى عىل حكم من األحكام

البارزة يف الرتكيب اللغوي ،ويصحح فكرة التصور نفسها التي جعلت من الذهن

آلة انطباع عام عن العامل.

وخلصت نظرية املحقق العراقي إىل أمرين :األول :ال يمكن تقديم نظرية

وضعية يف الداللة ،من دون وجود بنية تركيبية هتيمن عىل حركة الدال املعرفية بني

التصور والعامل اخلارجي ،وحينها يكون التمثيل حلقة وصل بينهام .والثاين :هو أن
التمثيل ال يمكن حدّ ه بأنّه يشء حيل حمل يشء آخر ،وإنام هو طور معريف منتقل

من استعداد الدال للدخول يف عالقة تالزم ،إىل فهم املنشئ لتصوره ،وصو ً
ال إىل

إحداث حقيقة لغوية بينهام تأتلف مع مجلة من التغيريات التي يفتقر إليها ظرف

االستعامل.
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الطور الثاين :جمال التمثيل باالعتبار
يرى املحقق األصفهاين أن املعنى ماهية غري مرتبطة بالواقع ،وأننا ال نبتكر

يف الوضع مقوالت لغوية ،وال نخضع يف عملية الفهم إىل مثل ذلك؛ فاستدعى
هذا التفكري أن يتجاوز املعنى املقويل ،إىل األمر االعتباري ،يقول« :الريب يف

ارتباط اللفظ باملعنى واختصاصه به ،وإنام اإلشكال يف حقيقة هذا االختصاص

واالرتباط ،وأنه معنى مقويل ،أو أمر اعتباري»( .)18وما يظهر من هذا التقسيم ،هو

إدراج االعتبار مهيمن ًا عىل ظرف إنتاج املعنى ،وفيه اعرتاض شديد عىل فكرة أن

تقابل اللغة حدود العامل اخلارجي وتتأثر بمقتنياهتا؛ فمجاهلا املعريف يقع يف مستوى

أعىل يوافق فكرة النظام املهيمن الذي خيلق املعنى ،ويتصدر ما جيعل االستعامل من
مربزات املعنى ال من حمققاته.

واألم��ور االعتبارية :هي التي «يعتربها ويفرضها العقالء يف عامل الفرض

واالعتبار مثل امللكية؛ فإهنا علقة بني اإلنسان وما يملكه ،وهذه العلقة ليس هلا
وجود خارجي ،وإنام هي موجودة يف ظرف االعتبار؛ فلذلك يقال امللكية أمر
اعتباري»( .)19وعىل عكس ذلك جاءت املقوالت؛ فهي «أمور واقعية ال ختتلف

باختالف األنظار ،وال تتفاوت بتفاوت االعتبار ،ومع أنه ال يرتاب أحد يف أن
طائفة يرون االرتباط بني لفظ خاص ومعنى خمصوص ،وال يرونه بينهام طائفة

أخرى ،بل يرونه بني لفظ آخر وذلك املعنى»(.)20

وعىل هذا ال يساير الوضع اللغوي جمموع التصورات احلاصلة من ارتباط

واختصاص اللفظ باملعنى ،فال تكون «صيغة (وضعت) منشأ لالنتزاع»( .)21وهذا

يعني أن اللفظ حل حمل املعنى ،وحتول إىل دال عليه «وما مل ينضم إىل اللفظ ...ال
يعقل احلكم بوجود االختصاص فيه وقيامه عين ًا به قيام العرض بموضوعه»(.)22
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وفكرة القيام مقام تعني حتو ً
ال جذري ًا يف مستوى متثيل الدال للمعنى ،فعىل العكس

من بنية التصورات التي ّ
وظفها الدال عند العراقي ،خيتزل الدال يف مبدأ االعتبار
هذه التصورات ،بوصف الدال عالمة عىل املعنى .بل وحيقق نقلة معرفية ملا سمي

فيام بعد بـ  stand forبد ً
ال مما اصطلح عليه بـ  ،representationفاملصطلح األخري
يوافق رؤية املحقق العراقي ،وأما األول فهو من مبتكرات املحقق األصفهاين ،وهو

موافق متام ًا ملا وضعته النظرية اإلشارية واستقرت عليه يف هنايات القرن العرشين،

«فاألسامء ترمز إىل أو حتل حمل  stand-forاالشياء .بد ً
ال من قولنا إهنا متثلها أو
تصورها»(.)23

ومع جعل االعتبار مبدأ معرفي ًا مغاير ًا للتصور ،فال نجد يف اصطالح

األصوليني من يقول داللة اعتبارية ،كام يقول داللة تصورية ،وال نجد يف
االصطالح (أمر تصوري) ،بل (أمر اعتباري) ،ويمكن للفقيه أن يتحدث عن (عامل

االعتبار) ،وال يصح عنده (عامل للتصور) .وخالصة ما ميز االعتبار هو أنه «احلكم
والتقنني فهذا يقتيض لزوم تصور املوضوع وتصور احلكم وتصور النسبة بينهام،

ثم اإلذعان والتصديق بتلك الفائدة ،وحينئذ
وتصور الفائدة املرتتبة عىل النسبة ّ
ينشأ احلكم واالعتبار»( .)24ونتيجة لذلك يمكن القول :إن األصفهاين يرى أن مبدأ

حتريك العالمة اعتباري وليس تصوري ًا ،وأن الدال يقوم مقام ،وليست غايته كشف
التصورات ،أو بام عرف من التمثيل .وخالصة ذلك يف ّ
أن «املوضوع واملوضوع له

طبيعي اللفظ واملعنى ،دون املوجود منهام ،فإن طبيعي لفظ املاء موضوع لطبيعي

السيال ،وهذا االرتباط ثابت حقيقة ،ولو مل يتلفظ بلفظ املاء ،ومل يوجد
ذلك اجلسم ّ

مفهومه يف ذهن أحد»( .)25وما يعزز فكرة أن العالمة ليست بنية تصورية قائمة

بذاهتا ،هو «أن الشارع أو العرف أو طائفة خاصة يعدّ ون املعنى ليشء أو لشخص؛
ملصلحة دعتهم إىل ذلك ...أما نفس االعتبار فهو أمر واقعي قائم باملعتبرِ  ،وأما
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املعنى املعترب فهو عىل حد مفهوميته وطبيعته ،ومل يوجد يف اخلارج ،وإنام وجد

بمعنى صريورته طرف ًا العتبار املعترب ،فينسب إليه الوجود»( .)26ومن الواضح أن

الدوال التي تقوم مقام املعنى تنسب للمعتبرِ وجود ًا جديد ًا« ،فاعتبار كل معترب

قائم به باملبارشة ،ال بالتسبيب ...فتخصيص الواضع ليس إال اعتباره االرتباط
واالختصاص بني لفظ خاص ومعنى خاص»( .)27وهذا النوع من متثيل املعنى

ارتبط ببنية العالمة القائمة عىل «احتاد حيثية داللة اللفظ عىل معناه ،وكونه بحيث

ينتقل من سامعه إىل معناه»( .)28وهذا ينطبق عىل سائر الدوال ،ويؤدي إىل نتيجة
أخرية مفادها« :أن االختصاص واالرتباط من لوازم الوضع ،ال عينه»(.)29

الطور الثالث :التعهد وااللتزام النفيس
متت اإلشارة يف القسم األول من البحث ،إىل ّ
أن البحث األصويل يف نظرية

املواضعة ،أخرج نمط ًا جديد ًا من التمثيل الداليل .وشمل هذا التجديد النظر يف

قصدية املواضعة التي اتفق عليها األصوليون قدي ًام وحديث ًا ،إال من ثلة بسيطة؛
فأبدهلا السيد اخلوئي ،بأن جعل قصدية التمثيل قائمة يف إرادة التفهيم .ونوهنا سابق ًا

إىل أن حماولته مل تلق آذان ًا صاغية ،واختلط األمر عىل طلبته؛ ففندو رأي أستاذهم ،أو
التمسوا له عذر ًاُ .
وأعزِّ ُز موق َفهم هنا بمثال من التمس له عذر ًا ،بعد أن ذكرت فيام

كرت سابق ًا ،يف موضع
مىض اعرتاضاهتم عليه .وقبل ذلك أكرر خالصة رأيه التي ُذ َ
رده عىل نظرية املحقق العراقي واالصفهاين ،وهي عىل النحو اآليت:

ّ
إن حقيقة الوضع سواء يف وضع املفردات أو وضع اجلمل هي (التعهد

وااللتزام النفساين) أي إن املتكلم يف أية لغة من اللغات يتعهد ويلتزم أنه إذا أراد

تفهيم معنى خاص أن يتكلم بلفظ خمصوص إليصال ذلك املعنى إىل السامع،
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فاللفظ ُمف ِهم ودال وإرادة املعنى مفهوم ومدلول»( .)30ويقول السيد اخلوئي يف
حمور رده عىل سابقيه ،أي عىل قصدية املواضعة(« )31إن ارتباط اللفظ باملعنى ليس

من األمور الواقعية وال من األمور االعتبارية وليس هو من حقيقة الوضع يف يشء.

بل هو من شؤون الوضع وتوابعه ،ومن األمور املنتزعة منه» .

وأما عن ما قيل فيها عىل سبيل التأويل وإدخاهلا يف مسار النظريات التقليدية،

نصت عليه حمارضات السيد كامل احليدري .فقد اقتطع فقرة وردت يف سياق
ما ّ

عرض النظرية ّ
وركز عليها .يقول السيد اخلوئي فيام كتب عنه :إن حقيقة الوضع
ليس إال عبارة عن التعهد وااللتزام النفساين .هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى:
يرشد إىل ذلك :الغرض الباعث عىل الوضع ،بل الرجوع إىل الوجدان والتأمل فيه

أقوى شاهد عليه»( .)32وأما عن السيد احليدري ،فقد نصت حمارضاته عىل اآليت:

(ومن ناحية أخرى يرشد إىل ذلك) يرشد إىل ماذا؟ إىل نظرية التعهد (الغرض

الباعث عىل الوضع)( .)33وواضح يف هذا النص ،أن السيد احليدري جعل التعهد

هو الغرض الباعث عىل الوضع ،وليس حقيقة الوضع ،كام أراد له السيد اخلوئي.

وعىل أية حال فإن السيد اخلوئي عرض لقضيتني وعدّ ل مسارمها عام ألفه الفكر

العريب ،األوىل يف القصدية ،والثانية يف نظرية الفهم .وما أسامه الغرض الباعث كان
خيترص به املجالني النظريني« ،وبيان ذلكّ :
أن اإلنسان بام هو مدين بالطبع حيتاج

يف تنظيم حياته –املادية واملعنوية– إىل آالت يربز هبا مقاصده ،وأغراضه ،ويتفاهم

هبا وقت احلاجة ،وملا مل يمكن أن تكون تلك اآللة اإلشارة أو نحوها لعدم وفائها

باملحسوسات فض ً
ال عن املعقوالت فال حمالة تكون تلك األلفاظ التي يستعملها

يف إبراز مراداته من املحسوسات واملعقوالت ،وهي وافية هبام»( .)34ويف موقفه
هذا يعلن أن التمثيل الداليل ال ينال املعاين( ،)35إ ّ
ال إذا استعملت األلفاظ يف إبراز
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مرادات املتكلم من املحسوسات واملعقوالت .واإلبراز منفصل عن التمثيل ،وهو

من ما ورائياته.

اقرتب السيد اخلوئي يف قصديته من املدرسة األملانية املعارصة ،ومبدئها الشهري

الذي يذهب إىل «أن كل الظواهر هلا تكوينها القصدي الذي يوجه اإلدراك نحوها

تلقائي ًا»( .)36وقد كان مطلب ًا جاد ًا يف تأسيس علم نفس خاص بعلم الظواهر ،يكون
هدفه «االختيار النسقي ّ
املنظم ألنامط وأشكال التجربة القصدية ،ورد مكوناهتا
إىل مقاصدها األولية ،باعتبارها اخللفية الثابتة التي تؤسس عليها املعرفة اليقينية

املطلقة»( .)37وأما من جانب الفهم ،فهو أقرب لـ (هابرماس) الذي ُحدِّ د الفهم
عنده عىل النحو اآليت:

1 .1لفهم مغزى فعل من األفعال ،ال يكفي أن نطرح وصف ًا خارجي ًا من طرف
ثالث للسلوك.

2 .2الفهم السديد ملغزى الفعل يعتمد عىل فهم صحيح لألسباب الداعية للقيام
بالفعل.

ثم األفعال ،تفسري ًا صحيح ًا إال بمساعدة
3 .3ال يمكن تفسري األسباب؛ ومن َّ
املعرفة املسبقة لألغراض والقيم واالحتياجات والرغبات والتوجهات

البرشية.

4 .4املغزى وراء فعل ما ،واألسباب الداعية للقيام به ،هلا حمتوى متاح يف األساس
ٍّ
املفس والفاعل ،وليس حكر ًا عىل الفاعل وحده.
لكل من رِّ

ً
خطأ أن البرش كائنات
فريى هابرماس أن النهج القيايس معيب؛ إذ يفرتض

حتمل احتياجاهتا ورغباهتا قبل تفردها ونزوعها للتجمع.

()38
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ومما تقدّ م ،بدا الواضع أهم من الوضع عند السيد اخلوئي ،ممهد ًا بذلك لفكرة ما

قبل تفهيم املعنى ،فالوضع إمجا ً
ال متعلق باإلرادة ،وما خرج عن اإلرادة ال يعدو عن

كونه تداعي ًا للمعاين( ،)39وهذه اإلرادة مقومة لتفهيم املعنى باللفظ ،وتسقط فرضية
أن تكون الداللة صالحية للداالت .ويمكن إعادة ترتيب هذه املبادئ ،بأننا نفهم
قبل أن نتواضع ،ونتواضع قبل أن تستقر داللة األلفاظ بكثرة االستعامل ،ونستعمل

من دون أن نلتفت إىل حمتوى وعالقة ذاتية هلذا االستعامل .وهذه اهلرمية الثالثية
تفرس بقاء اللغة عند مستوى احلدس اللغوي للمتكلم ،وأن الوضع يف بعده املعريف،
غري معني بمتابعة معاين األلفاظ ،وختصيصها هبا ،وال يمكن أن تتم خطوة إجرائية
من هذا القبيل ،من دون مراعاة اهلرمية الثالثية القائمة عىل الوضع واالستعامل.

وملراعاة الدقة العلمية يف احلديث عن هذه اهلرمية الثالثية ،سأقف عند

عينها بسهولة دارسو نظرية التعهد
مفاصل النظرية عىل نحو عام ،وهي مفاصل ّ
وااللتزام .وسأكتفي بطريقة السيد كامل احليدري يف تعيينها ،وهي عنده عبارة عن
خصوصيات ثالث ،ف ُتظهر األوىل أن حقيقة الوضع يف هذه النظرية تتقوم بالقصد

واالختيار ،والثانية تبينّ أن العالقة الناشئة يف الوضع ليست عالقة اللفظ باملعنى،

تقرر أن حمصول عملية الوضع هو
وإنام قائمة بني اللفظ وتفهيم املعنى ،والثالثة ّ

الداللة التصديقية ،وليست الداللة التصورية( .)40وهذا أساس ما أشري إليه يف
الفقرة يف أعاله ،وهو يرتك جما ً
ال للتطبيقات اللغوية عىل نحو كيل.

وعىل نحو إمجايل ،تبدو اللغة يف مهمتها األوىل عند السيد اخلوئي عام ً
ال من

عوامل التفكري التي بإمكاهنا أن حتمل قصدية اإلرادة إىل املتلقي ،فيصبح اللفظ
قاعدة لتمثيل الفهم ،وليس لتمثيل املعنى ،ويكون اإلفهام من حمققات الوضع،

أما االرتباط واالختصاص باملعنى فهو من توابعه .ومع هذا التحديد ال تنحرص
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صالحية الفهم بـ (الدال) ،وإنام هو وسط معريف ،يرقى عن مستوى كونه وسيلة
ناقلة ،وهو ما يفرس سبق العلم بالوضع من املخاطب ،وأما املتكلم فهو يلتزم
بالتفهيم لتحديد املعنى .وبمعنى آخر ،نحن نتواضع يف اللغة عىل الفهم يف سبيل
حتديد عالقة داللية ،وال يمكن الرقي إىل حمتوى هذه العالقة ،وهي يف معزل عن
إرادة وقصدية مستعمليها .وهبذا يكون اللفظ مفه ًام للمعنى ال ممث ً
ال له.

نظريات مدرسة النجف يف ميزان الدرس احلديث
ارتكزت نظرية املحقق العراقي عىل ثالث جدليات شغلت الفكر اللغوي

املعارص ،األوىل :هي عالقة املفهوم باملاصدق واألثر الداليل املرتتب عىل هذه

العالقة ،والثانية :هي االشتقاق الداليل وعالقة الكل بأجزائه ،والثالثة :هي ترمجة
اللغة الطبيعية إىل نامذج منطقية .وقد اتسعت رقعة هذه اجلدليات عىل أرضية ثابتة

للمفاهيم ،مفادها أن هلا قي ًام ثابتة مستقلة يف وجودها عن اللغة« ،فللمفهوم كيانات

خارج – لغوية :جماله العوامل املمكنة ،وحيزه األشياء وقيم الصدق»( .)41وهذا

املعيار العاملي ،هو حقيقة ثابتة يف الفكر األصويل ،وما اقرتن منها يف نظرية الوضع
عند املحقق العراقي ،هو أن املفهوم لديه ينتقل باملصاديق بني الذهن والواقع ،وما

يتحقق من هذه املصاديق باالستعامل يغاير ما هي عليه ذهني ًا ،وكل ذلك حتت مظلة

تعدد املصاديق للمفهوم الواحد.

يتعامل املحقق العراقي مع املصاديق تعامل القيمة املتغرية يف فلسفة الوضع

اللغوي ،وهي غري ملحوظة يف وجودها إال باالقرتان احلاصل بني اللفظ واملعنى،
أي تفتقر يف وجودها إىل نحو من العالقة ،وإىل املحتوى الداليل هلذه العالقة .فإذا
انتهت مهمة املتكلم عند إجياد هذه العالقة ،فإن ذلك ال يلغي حقيقة أن جوهر هذه
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العالقة قائم عىل تثبيت املفاهيم عىل ماصدقات .واملشكلة التي تعرتض ذلك ،هي

وجود دوال ال مصاديق هلا يف الواقع ،ومثاهلا عند املحقق العراقي« :رأيت غو ً
ال
ذا أنياب» ،وقد واجهت هذه املشكلة مجيع املدارس املعارصة ،فمث ً
ال يف مدرسة

النحو املفهومي األمريكية املعارصة ظهرت يف مثاهلا اآليت« :يريد جون وحيد قرن»
وقد ختلصت من هذه املشكلةً ،
أوال :بأن جعلت املاصدق عبارة عن قيمة وليس

واقعة ،باعتبارها دوال من العوامل املمكنة نحو قيم الصدق( .)42وثاني ًا :نقل العالقة

يكون ماصدقه ،إىل «عالقة بني فرد عيني
املفهومية من مفهوم يوافق كيان ًا فردي ًا ّ

وكيان جمرد»( ،)43وهي مل خترج عن خيارين اثنني ذكرمها املحقق األصفهاين ،مل
يؤثرا بعملية الربط بني الدال واملدلول ،وإنام وجودمها اقرتن بام فاض عن عملية
الربط .وواقع احلال يثبت أن املعنى لدى العراقي قابل لالشتقاق ،ويمكن أن حتمل

عالقة الربط النحوية أكثر من متغري واحد (غول  +أنياب) ،بينام اكتفى مثال (النحو

املفهومي) بمتغري واحد.

وأما مبدأ االشتقاق ،فقد اقرتن عند املحقق العراقي بمبدأين ،األول منهام:

تكون املالزمة يف أساسها بني اللفظ واملعنى ذهنية ثم تصبح خارجية .والثاين :تكون

خارجيتها قياس ًا يف كون اخلارج ظرف ًا ملنشأ انتزاعها .وللتذكرة ،فإن األمر االنتزاعي

هو حيثية وجودية ملا كان له مطابق يف اخلارج ،وأن االنتزاع هو عنوانات استنبطها
الذهن من مالحظة نحو عالقة بني شيئني )44(.وعىل هذا املنوال فرس تشومسكي

حدوث الشكل املنطقي ،فهو يدعى عنده «باملستوى الرسي للتمثيل ،ألن ناتج هذا
املستوى مل يعلن يف احلقيقة من قبل املتكلم»(.)45

وأما عملية االشتقاق فقد وصفت يف أعامل تشومسكي عىل النحو اآليت :طور

(تشومسكي) و(ماي) املستوى الثالث للتمثيل النحوي ،إىل جانب كل من البنية
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العميقة ،والبنية السطحية ،وهو ما يسمى بالشكل املنطقي ،وقد وصف بأنه مستوى

التمثيل الذي حيدد دالليات اجلملة عىل نحو كامل .وهو مكافئ ملا عليه اجلملة
من الشكل الصويت ،فتمثيل صوت اجلملة مشتق من بنيتها السطحية .وأما الشكل

املنطقي فهو مشتق من البنية السطحية ،بقواعد التحويل ،وبالنوع نفسه من القواعد
التي تشتق البنية السطحية من البنية العميقة( .)46وما يتفق فيه هذا الكالم مع

موقف املحقق العراقي ،هو أن املثال املنطقي حيقق أجزاء االشتقاق ،وخيلق صالت
افرتاضية مع لوازم اجلملة املسكوت عنها .وعندها تتم عملية التدليل كاملة.

وأما عن النموذج املنطقي لنظرية الوضع ،فقد حدده املحقق العراقي بأنه عبارة

عن إضافة نحوية تنتهي بمطابقة داللية تصلح معيار ًا للتمثيل من نحو (املال لزيد)

و (اجلل للفرس) .فاإلضافة هي الرابط املوجد لكيانني اتفقا نطقي ًا عىل صلة املالزمة
العقلية .وفيها يتحقق التمثيالن مع ًا .وعىل هذا يكون املحقق العراقي ككل الدالليني

«يسند املحتوى الداليل لتعبريات اللغة»( )47وينتهي املعنى يف حدوده القصوى عند
معاين القضايا املنطقية ومسلامت املعنى.

املحقق االصفهاين والتأسيس لنظرية املعنى

وأما يف نظرية املحقق األصفهاين ،فنلمس طريق ًا آخر للمعنى ،فبد ً
ال من

جلوئه إىل العالقات الدالة عىل معاين التعبريات ،نراه يأخذ طريق السيميائيني يف
الربهنة عىل تلك املعاين ،وحتديدهم للمعنى يقرر «باحلقائق التي يفرضها وجود

التعبريات بوصفها ذات حمتوى داليل»( ،)48بمعنى أن هناك عوامل تقف وراء
التعبري ليكون التعبري دا ً
ال ،ولتقريب الفكرة أكثر ،فإن عمل السيميائيني يقوم

عىل األشياء التي تعمل داخل جمتمع ما بوصفها عالمة« .وتوضيح املعنى يف

82

لغة مستعملة من قبل مجاعة معينة ،يتم بالكشف عن حمتويات احلاالت العقلية،
ألعضاء تلك اجلامعة»( .)49أكد املحقق األصفهاين ،أن الدال ال يضمر عالقة أخرى

غري ربطه الطبيعي باملدلول؛ فالقاعدة التي تبني االعتبار يف جماله النظري ال تلتفت
املضمنات أو املضمرات التي يستدل عىل وجودها من عالقة
إىل املصاحبات أو
ّ

اللفظ باملعنى ،فهذه كلها عنوانات انتزاعية ليست من الوضع يف يشء .يقول يف

هذا الصدد« :إن األمر االنتزاعي مما حيمل العنوان املأخوذ منه عىل منشئه ،واحلال

أن االختصاص واالرتباط بنحو االشتقاق ال حيمالن عىل صيغة (وضعت) ،كام ال

حيمل امللك باملعنى الفاعيل أو املفعويل عىل صيغة (بعت) ،بل اللفظ هو املختص

باملعنى ،وأحدمها مربوط باآلخر»(.)50

وكام رفض فكرة أن يكون املعنى الظاهر من اختصاص اللفظ باملعنى خاضع ًا

لالشتقاق ،رفض تباع ًا أن يكون هذا االختصاص من املعاين املقولية؛ فأصبح
أساس وجود اختصاص ربط املعنى باللفظ هو جماوزة املعنى اللغوي املقويل ،أي ال
يمكن حتصيل ضبط للمعنى بإنشاء مقوالت غري متفاوتة يف االعتبار .وما يفهم من
ذلك أن املعنى املقرتن بالصيغة اللغوية هو غري ما تتصف به األلفاظ يف أول وضعها،

فالصيغة هي احلد الفاصل بني االعتباطية والقصدية ،فام حيمل منها عىل أهنا لفظ
يرتبط بمعنى ،ال يمكن إدخاله من ضمن املقوالت اللغوية ،فاملقولة اللغوية حادثة
بعد عملية الربط ،وغري مسؤولة عن الكشف عنها .ودليله عىل ذلك «أنه ال يرتاب
أحد يف أن طائفة يرون االرتباط بني لفظ خاص ومعنى خمصوص ،وال يرونه

بينهام طائفة أخرى ،بل يرونه بني لفظ آخر وذلك املعنى»( .)51وهذا أساس مبدأ

االعتباطية.

83

صنف املقوالت عموم ًا بأهنا «أجناس عالية للامهيات ،وال تصدق املقولة صدق ًا

خارجي ًا إال إذا حتققت تلك املاهية يف اخلارج»( .)52فهذه الطريقة يف متثيل املعنى ال

تكشف ماهية الدال وإنام جتعل له وظيفة غري ملتبسة بطبيعته ،فاالختصاص بني اللفظ
واملعنى ،ال يطلب يف وجوده حتقيق مطابق له يف اخلارج ،ومل خيتلف اللفظ واملعنى
يف حال اختصاصهام« ،بل مها عىل ما كانا عليه من الذاتيات واألعراض»( .)53أي

أن التوظيف الداليل مل يلغ ما يتحقق به الدال يف عنوانه األول وارتباطه االعتباطي

باملعنى .وبذلك يصبح للدال نظامه اخلاص به« ،وما مل ينضم إىل اللفظ –مث ً
ال-

حيثية عينية ،اليعقل احلكم بوجود االختصاص فيه ،وقيامه عين ًا به قيام العرض

بموضوعه»(.)54

يركز املحقق االصفهاين عىل هذه اخلصوصية للدال ،ويبعد فكرة إعادة متثيله،

بل ويرفضها بشكل قاطع ،ويرفض وصفه بأي حد مقويل له صلة بالعامل اخلارجي،

وما نفهمه من صلته بالعامل اخلارجي ،أهنا السبب الرئيس يف إعادة متثيل الدال بام

يضمر فيه من دالالت أخرى .ويستند يف ذلك إىل التفريق بني املفهوم اإلضايف،

ومقولة اإلضافة نفسها ،فيذهب إىل أن هنالك فرق ًا «بني كون املفهوم من املفاهيم
اإلضافية ،وبني صدق حد مقولة اإلضافة عىل يشء ،واملس ّلم به هو األول ،والنافع

للخصم هو الثاين»(.)55

وبناء عىل ما تقدّ م ،يرى أن املقولة بوصفها حدّ ًا إضافي ًا ،لغوي ًا أو غري لغوي،

مقرتنة بالعامل اخلارجي ،ووجودها مثار للجدل تنقل الواقعة الكالمية إىل صور
خمتلفة .ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :هل عدم استدعاء اخلارج هو الذي

يمنح املفاهيم صفة هنائية غري مقرتنة باملقولة؟ ومن املؤكد أن ليس هذا هو املقصود؛

ففي الفعل (بعت) هناك ملكية باملعنى (الفاعيل واملفعويل) ،واختصاص من اللفظ
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بمعنى معني له ،هذه األشياء التي يتضمنها الفعل ليست إضافات مقولية ،ترتبط

بالواقع صدق ًا أو كذب ًا ،بل إن «مفهومهام –أي امللكية واالختصاص -من املفاهيم
اإلضافية املتشاهبة األطراف؛ بحيث لو وجدا يف اخلارج حقيقة كانا من حيثيات ما

له مطابق يف األعيان»(.)56

يتحدث األصفهاين هنا عن الدال من الناحية الكلية ،ويشري إىل مستواه اجلزئي

من الناحية االفرتاضية ،وهي ناحية ممتنعة ابتدا ًء .فاملفهوم ال يمتلك مدلو ً
ال من

الناحية اجلزئية وال يكون له ذلك ،وهذا املدلول هو املرجع اخلارجي املشار إليه

يفرق بني الدال من ناحية وجوده الكيل الذي حيقق به
يف اخلارج .وهذا التصنيف ّ

مفهوم ًا ،وبني الدال يف مستواه اإلشاري اجلزئي الذي ينتهي عند املدلول أو املرجع
اخلارحي .فكل لفظ يكون له مفهوم ال يمكن أن يكون له مدلول أو مشار إليه يف

اخلارج ،وحينام يقول إن امللكية من املفاهيم اإلضافية املتشاهبة األطراف ،فإنه يقصد
العنارص األولية التي يرتكز عليها املفهوم بوصفه بنية إضافية قابلة لالشتقاق،

ولكن هذا االشتقاق يقرب أطراف البناء من املدلول وحيثياته ،ولكن ال يمكن

نسبة مدلول هلا عىل نحو رصيح .فاملفهوم له بنية خاصة غري بنية املاصدق التي تبدأ

من املدلول أو املشار إليه يف اخلارج.

فام يميز املفاهيم ،وبداية وضع األلفاظ هو أهنا تظهر عىل شكل فحوى ،فهي

«غري موجودة بوجودها احلقيقي ،بل بوجودها االعتباري بمعنى :أن الشارع أو
العرف أو طائفة خاصة يعتربون هذا املعنى ليشء أو لشخص؛ ملصلحة دعتهم إىل

ذلك ،كام يف التنزيالت واحلقيقة االدعائية»( .)57وكلتاهم متثالن فحوى األلفاظ
وليس مدلوهلا ،ويربهن األصفهاين هبام أن املقوالت من املباين القائمة عىل املدلول،

وأن املفاهيم اإلضافية ال يمكن أن توصف هبذا الوصف لئال خيتلط األمران ،وإذا
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قارنا ما انتهى إليه العراقي هبذا املوضع ،تكون اإلضافة النحوية عند األصفهاين،
ليست من باب نحو املقوالت التي شاع استعامهلا بنا ًء عىل مرجعية كل مقولة نحوية

كالفاعلية واملفعولية .فالصحيح أن اإلضافة النحوية متتلك فحوى تبدأ كلي ًا بامللكية
يف قولنا (بعت) .وليست مقولة إضافية غايتها صدق حدها عىل الفاعلية واملفعولية؛

فامللكية مفهوم إضايف ،والفاعلية واملفعولية مقولتان إضافيتان.

يرى املحقق األصفهاين أن استحقاقات االعتبار يف البنية الذهنية للحدود

واملقوالت ال تبدأ إال وهي جمردة من تبعات التقسيامت والتصنيفات ،وهذه هي

قربنا األمر إىل البنية الرتكيبية اللغوية ،سنجد
البداية الطبيعية للمعنى عنده .ولو ّ

بحسب رأيه أن اجلملة النحوية ال تبدأ ذهني ًا من مقولة احلدث أو الفاعلية أو

املفعولية التي تضمر أدلة ومتعلقات متعددة تكشف هبا عن وجودها الذهني
املجرد ،وإنام هناك ما هو أكثر جتريد ًا ويمكنه أن يضم هذه املقوالت يف مسار بنائها
الذهني .بمعنى أن األصل الذهني االفرتايض يمهد ملقوالت وهذه املقوالت هي

من تتصل بالواقع .وهذه السلسلة حيددها بقوله« :أما نفس االعتبار فهو أمر واقعي

قائم باملعترب ،وأما املعنى املعتبرَ فهو عىل حدّ مفهوميته وطبيعته ،ومل يوجد يف اخلارج،
وإنام وجد بمعنى صريورته طرف ًا العتبار املعترب ،فينسب إليه الوجود ،فاملوجب
والقابل –يف صيغة بعت– مالكان ،والعوضان مملوكان يف عامل اعتبار الشارع أو

العرف ،ال يف اخلارج مع قطع النظر عن اعتبارمها»(.)58

سنفهم أن نظرية االعتبار ليست من باب التالزم الداليل الذي ذهب إليه

املحقق العراقي فالفرق بينهام واضح ،وأهم ما يف هذا الفرق :أن نظرية العراقي

ال تفصل بني املفهوم واملقولة يف حتقيق التالزم بني اللفظ واملعنى ،بينام يف نظرية
االعتبار تتأخر املقولة يف الظهور ،فيتصدر االعتبار للوضع ،وخيتزل ما يمكن أن
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تجُ ريه املقولة من حدود مضافة ،أو مسقطة عىل الواقع .بمعنى أن املحقق االصفهاين
يضع فارق ًا نوعي ًا بني اإلضافتني ،فاملفاهيم اإلضافية ليست إسقاطية وال تتصل

بالواقع ،وإضافتها إضافة اعتبارية ،وهي السمة السائدة يف كل مفهوم يتم وضعه،
بينام املقوالت ذات احلدود ومنها النحوية ،ذات وظيفة إسقاطية يف األساس ،والقيم
االفرتاضية فيها تابعة أو هتيمن عليها اإلضافة األوىل.

ويف خطوة أوسع ُيدخل املعنى املعتبرَ يف تصنيفني مها املبارشة والتسبيب .أي
بني وجود مع ّلل وآخر غري مع ّلل .فاملعلل وجد ليضم أطراف املفاهيم املتشاهبة،
وجيعل من صريورة املفهوم طرف ًا ،أمر ًا ممكن ًا ،لتسهل نسبة الوجود إليه .فاملعنى

املعترب هنا مفهوم يضمر جمموعة من األدلة التي توصل إليه ،بمعنى أنه يمتلك

برهان ًا حجاجي ًا ذاتي ًا ال خارجي ًا ،وسبب ذلك يعود إىل اشتغاله عند منطقة األطراف،

وضمن عالقة التشابه؛ فمث ً
ال اإلجياب والقبول بني متعاقدَ ين «جعلهام الشارع سبب ًا

يتوصل به إىل اعتبار الشارع للملكية»( .)59فمفهوم امللكية حني يدخل جمال السببية
ال يفقد صلته بوجوده االعتباري األول الذي هو وجود باملبارشة وعدم االفتقار إىل
واسطة .وهكذا يقرر املحقق األصفهاين أن «امللكية توجد بوجودها االعتباري من

الشارع باملبارشة ،ومن املتعاقدين بالتسبيب»( .)60فنحن نصل إىل امللكية االعتبارية
عرب السببية ،وال تنعكس الصورة.

وبات واضح ًا أن املفهوم غري قابل ألن يكشف عنه ألنه غري موجود عىل

نحو احلقيقة ،وإنام يستدل عليه بالوصف القائم يف ذات املعترب ،ووجوده ينسب

العتبار املعترب ،والصورة الذهنية التي يستدعيها الدال للمعنى ،مرتبطة بسلسلة من
االعتبارات ،ال صلة هلا باملصاديق الواقعية ،وال يمكن أن تكون هذه األخرية مصدر

كشف عنها .وبناء عىل هذه النتيجة يكون وجود املفاهيم بحد ذاته معبرّ ًا عن صلتها
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املبارشة باملعتبرِ  .وعىل هذا النحو يتجاوز االعتبار أمرين؛ أوهلام :وقوع الرتادف يف

اللغة ،وثانيهام :ربط الدال اللغوي باألفكار .فامدام يف األوىل غري معني بالكشف عن

مصاديق وإنشاء عالقة بينها ،فإن االعتبار يف ارتباط اللفظ اخلاص باملعنى اخلاص،

ينقل العالقة إىل حلظة االستعامل ،من دون أن يكون رشط ًا فيها ،أي ينشأ االعتبار
عىل نحو االستقالل عن االستعامل .ومع كثرة االستعامل ال يمكن منع التداخل بني
التعيني،
املعاين واأللفاظ؛ وعىل ذلك جرى التمييز بني الوضع التعييني ،والوضع ُّ

يعوض عن
أي بني بداية االستعامل وكثرته .وأما من جانب الفكرة ،فإن االعتبار ّ
أن تتصدر الفكرة مرتبة ذهنية جمردة وثابتة ،كام حيدث يف نظرية األفكار؛ فصار

هناك اعتبار خاص واعتبار عام حيدده الشارع ،وركيزة املحقق األصفهاين فيهام هي
ما اصطلح عليه باملفاهيم اإلضافية .فمتى وجد اللفظ بمعنيني ،فإن مسوغ ذلك

باالعتبار .وكذلك احلال إذا وجد معنيان يف لفظ واحد .وعىل احلالني ال يرتبط
اللفظ بفكرة ،وال بمرجع خارجي.

إىل هذا احلد ال تبدو البنية الذهنية اإلنسانية بحاجة إىل تأسيس مقولة لغوية

لتحديد بنية جمردة للدال اللغوي .والسبب يف ذلك بحسب املحقق األصفهاين أن
املعنى أو املفهوم هو موجود اعتباري ،وكذا يسري احلكم عىل الدال الذي يرتبط

هبذا املفهوم ،وكل عالقة تسبيبية بني الدال واملدلول البد أن يكون أصلها الوجود

االعتباري الذي هو أصل وجود املعنى أو املفهوم يقول :وقد ال يكون املعنى
املعتبرَ تسبيبي ًا؛ كاالختصاص الوضعي ،فإنه ال حاجة يف وجوده إال إىل االعتبار

من الواضع .ومن الواضح أن اعتبار كل معترب قائم به باملبارشة ،ال بالتسبيب...،
فتخصيص الواضع ليس إال اعتباره االرتباط واالختصاص بني لفظ خاص ومعنى

خاص ،كام تقدم.
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إرادة التفهيم ومبادئ (كرايس)
كام تقدم يف نظرية الفهم والداللة التصديقية املبنية عىل مباحث السيد اخلوئي،

اتفق البحث األصويل عىل مبادئ عامة لتحقيق الداللة القصدية ،وهذه املبادئ

قريبة جد ًا من ما سمي بربنامج (كرايس) الذي ينص عىل أن املعاين يمكن أن ينظر

إليها من خالل دعوتني مرتابطتني ،ومها عىل النحو اآليت:

مفسة وحمللة،
1 .1إن احلقائق املحيطة بام تعنيه التعبريات املنطوقة ،هي التي تكون رَّ
من ناحية كوهنا حقائق تدور حول ما يعنيه املتكلم بنطقه هلا.

تفس من ناحية
2 .2إن هذه احلقائق الدائرة حول ما يعنيه املتكلمون بنطقهم يمكن أن رّ
مقاصدهم ،واألطروحتان ختتزالن املعنى إىل حمتوى قصدي للمتكلمني(.)61

ومقابل هذه الدعوة ،اشرتط األصويل يف الداللة القصدية ما يأيت :أن يكون

املتكلم عامل ًا باللغة ،وأن يكون يف مقام البيان واإلفادة ،وأن يكون جاد ًا ال هاز ً
ال،

وأن ال ينصب قرينة عىل خالف املعنى احلقيقي )62(.والفكرتان متقاربتان كثري ًا،

ولكن مل ترق هذه األفكار إىل مستوى نظرية الفهم عند السيد اخلوئي ،فمن ناحية

(كرايس) فإنه من الصعب إطالق تسمية احلقائق عىل ماحوليات املتكلم ،وإنام هي
وقائع ،وآليات الفهم والتفسري هي التي جتعل منها حقائق ،فتنقلب إىل دالة حقيقية
تنبئ عن املتكلم .وبوصفه راع لعملية الفهم ،فإن اللغة ال تتوقف عند الوقائع التي

ختتص به ،وإنام تعيد إنتاج ذاهتا ،مع كل مرة يغري فيها املتكلم فهمه .ومن هنا يعدّ ل
السيد اخلوئي نظرية املقاصد ،فال تصبح هذه النظرية بعد انقالب كل متكلم إىل
واضع ،خمتصة باملشرتك املعريف بني متكلم وسامع ،وإنام تتحدد مهمتها بخضوع

الثاين لعمليات فهم األول .فإذا نصت اللغة املتواضع عليها عىل إرادة األول ،فإهنا
ستحدد بعمليات تأويلية مكافئة لتلك اإلرادة عند الثاين ،وال تنفك هذه العملية
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عن رضورة وجود الطرفني ولو عىل نحو االفرتاض .وهذا الوجود الرضوري يلغيه

(كرايس) يف رشطه الثاين.

تنتفي عملية الوضع من منظور السيد اخلوئي عند انتفاء الفهم ،وحينها تتعطل

آليات التأويل التي جتعل من وقائع املتكلم حقائق راسخة يف اللغة ،وسيؤدي هذا

األمر إىل غموض السياقات عىل املتلقي .وأول مظاهر الغموض ستؤدي إىل حتويل

عمليات التأويل املبارشة ،إىل مكونات تركيبية متوسعة وخارجة عن نطاق البنية
األصلية .بمعنى أن إرادة التفهيم نصت عىل واقعة تركيبية معينة ،تنتقل بحيثية تامة

إىل املتلقي ،وال يمكن ألجزائها أن تتسع بحسب عمليات استباقية من املتلقي ،وكل

عملية حتليل تصادفها مثل هذه األسبقيات ،ستكشف بالرضورة عن انتفاء عملية
الفهم .وهبذا غريت وجهة السيد اخلوئي طريقة حتليل اللغة ،والنظرة إىل املكونات
الرتكيبية ،فهي عنده قرينة الدليل املبارش ،وضياع الدليل يف البنية سيؤدي إىل اهنيار
الفهم ،وسقوط البنية يف العدم ،وإلغاء القصدية وعملياهتا التأويلية.

سيكون كل تأويل متعدد األوجه يقوم به املتلقي ،عند السيد اخلوئي ،صادر ًا

عن ضياع القصدية ،واللجوء إىل البنية حينها سيؤدي إىل قطيعة تامة يف هذه
القصدية ،وحتويلها إىل قصديات متعددة .إن تعديل هذا املسار يقتيض تعطيل
مقومة عىل
اإلجراء التأوييل ،وهذا ال يتم مع تعدد التلقي ،إال إذا كانت القصدية ّ

مبدأ املتلقي (األفضل) .وهو عىل مبادئ (كرايس) سيكون املتلقي األكثر تأثري ًا

يف نقل القصدية ،بينام هذا الرشط مقرون بقوة الفهم عند السيد اخلوئي ،وليس
من تأثري مبارش للمتلقي األفضل عىل مسار القصدية ،مادام سينقل واقعة الفهم،
واستدراكها يف اخلارج.
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 ...اخلامتة ...
عىل صغر مساحة التأليف يف نظرية الوضع ،نجد أن ما ُكتب فيها من قبل

األصوليني يرقى إىل املستوى النظري ،ولنظريات متعددة .وقد دافعت مدرسة

النجف األصولية املعارصة عن مشرتكات معرفية هلذه املادة ،ظهرت واضحة يف

هذه الورقة البحثية ،وأهم هذه املشرتكات ،أن علامء هذه املدرسة جعلوا الوضع
اللغوي يمتد إىل طرائق االستعامل اللغوية ،وال يقترص عىل عوامل نشأة اللغة.

مثّلت نظرية املحقق العراقي رمحه اهلل البعد الداليل لنظرية الوضع ،وأخرج لنا

قواعد داللية ترقى إىل مستويات متقدمة يف البحث الداليل .وأشرّ بدقة إىل منافذ

تطوير هذا البحث ،بام فيها املستويات املنطقية املتعلقة باالشتقاق الداليل وقيمة

فس البنية الرتكيبية للجملة
الصدق ،واملنطق املفهومي املتعلق هبذه املطالب .وقد رّ
بمحتواها الداليل ،وأن التمثيل الداليل للبنية الرتكيبية هو طور معريف منتقل من
استعداد الدال للدخول يف عالقة تالزم ،إىل فهم املنشئ لتصوره ،وصو ً
ال إىل

إحداث حقيقة لغوية بينهام تأتلف مع مجلة من التغيريات التي يفتقر إليها ظرف

االستعامل.

وأما املحقق األصفهاين ،فنظرية الوضع لديه أخذت طابع ًا سيميائي ًا بعيد ًا عن

البحث الداليل ،ووضع مفهوم االعتبار عىل نحو يتناسب وقواعد وأنظمة نشوء

نظام العالمة يف املجتمع .ثم بنى قاعدة التالزم بني الدال واملدلول عىل مستويات
متقدمة من البحث السيميائي تفوق قاعدة االعتباطية .ويف مثل هذا التأسيس

جرد املحقق األصفهاين هذا األخري من املحتوى الداليل ،وعمليات
لتمثيل املعنىّ ،
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االشتقاق التي ترى وجود كل داليل يساوي جمموع أجزائه ،وكام أبعد هذا األمر،

قلل من أمهية وجود املرجع اخلارجي لتوثيق املعنى .ويف كل موضع الردود هذه
أخذ بمبدأ االعتبار وجعله قاعدة نظرية لتمثيل املعنى ،تناسب أنظمة العالمة.

ويف كتابات السيد اخلوئي ،بلغت نظرية الوضع مكان ًا غري مسبوق يف هذه

املدرسة ،فقد اختار رأي ًا جيمع بني اجلانب النفيس ،واجلانب العقيل يف وضع األلفاظ

عىل املعاين .وكان هذا الرأي قد ظهر أو ً
ال يف كتابات النحوي واألصويل الشهري،

ريض الدين االسرتابادي ،وحني وصل إىل السيد اخلوئي ارتقى إىل أن بلغ درجة

النظرية .ومع قوة هذه النظرية مل نلحظ من األوساط املعرفية األصولية أحد ًا يشري
إىل أمهيتها ،وواقع احلال أهنا عىل املستوى العاملي حتاكي أفضل النظريات التي
عاجلت موضوعة الفهم ،والنظريات التي أخذت بمبدأ التواصل ،ومن أسس

لنظرية املقاصد اللغوية ،يف القرن العرشين .وقد استقر يف هذه الورقة البحثية
أن هذه النظرية بحاجة إىل دراسات متأنية النتشاهلا من العزلة التي تشهدها يف

األوساط األصولية.

بقي أن ننوه إىل أن هذه الورقة البحثية مل تتطرق إىل نظرية (القرن األكيد)

التي تبناها السيد الشهيد حممد باقر الصدر ،لسبب بسيط هو أن هذه النظرية من

النظريات املستحدثة يف مدرسة النجف املعارصة ،وهي متأثرة بأبحاث النظرية
الرشطية التي وضعها عامل الفسلجة الرويس بافلوف ،وعىل سعة تأثري هذه النظرية
يف الدرس اللساين يف النصف األول من القرن العرشين ،إال أن النصف الثاين منه

وضعها موضع النظريات التارخيية يف تأثريها عىل البحث اللساين.

وللسببني مل تتعرض هذه الورقة هلذه النظرية ،أم ً
ال يف أن يعاد النظر فيها يف

بحث خاص هبا ،ومن اهلل التوفيق.
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