ِّ

موجهات التأويل النحوي يف تفسري القرآن الكريم:
ً
كتاب (البسيط) للواحدي منوذجا

سالم فضل عاشور باجري

*

املخلص :
ناقشت هذه الدراسة إحدى القضايا ّ
املهمة املتعلقة بالتأويل النحوي ،ال سيما فيما يتصل
بتفسير القرآن الكريم ،حيث عرضت لدراسة أهم ّ
املوجهات التأويلية لدى املفسرين ،كما سعت
إلى الكشف عن أهم ّ
ّ
املوجهات أو األدلة التي ّ
املفسر أو النحوي في حكاية التأويل النحوي
يتوسلها
في آيات القرآن الكريم ،وإذا كانت بعض الدراسات قد عرضت للحديث عن إشكالية األسباب
ّ
الداعية إلى لتأويل والحاملة عليه؛ فإن هذه الدراسة جاءت ُّ
واملوجهات التي
لتلمس األدلة
يستلهمها املتأول حين يرى ضرورة حكاية التأويل ،وهي ّ
موجهات من شأنها أن تقلل فضاء
التأويالت التي تعرض للمتأول .وقد اتخذ الباحث من كتاب (البسيط) للواحدي (ت468هـ)
نموذجا لدراسة ّ
ً
موجهات التأويل النحوي في تفسير القرآن الكريم ،وهو كتاب جدير بالدراسة ملا
اشتمل عليه من قضايا نحوية كثيرة ،كقضية التأويل التي ظهرت فيه على نحو يستدعي النظر
والتأمل.
ّ
موجهات التأويل النحوي،
وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي في دراسة
ّ
املوجهات
باستعراض بعض األمثلة الواردة في الكتاب وتحليلها ومناقشتها؛ للوقوف على أهم
واألدلة التي اعتمد عليها في حكاية التأويل.
* طالب (ماجستير) قسم اللغة العربية  -كلية اآلداب  -جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية.
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Guidelines of the Grammatical Interpretation in the Interpretation of the Holy Quran:
The Book (Albaseet) of Al-Wahidi (Exemplar)

Salem Fadhl Ashoor Bageri
Abstract:
This study has discussed one of the important issues related to grammatical
interpretation, especially that regard to the interpretation of the Holy Quran. Study the most
important interpretive guidelines interpreters has introduced. This study aimed at detecting
the most important guides or evidence pleaded by the interpreter or grammarian in the story
of the interpretation of grammar in the verses of the Quran. This research presented evidence
and guidance inspired by the interpreter when he thinks the necessity of interpretation which
is guidelines that reduce the space of interpretations that are presented to the interpreter. The
researcher took from the book (Albaseet) Al-Wahadi (Died 468 AH) a model for the study of
the grammatical interpreters in the interpretation of the Quran and the book worthy of study
because of its many grammatical issues, that including the issue of interpretation, which
appeared in a way that requires consideration and reflection. The researcher adopted the
analytical descriptive method in the study of grammatical guidance interpretation by analyze
and discuss some of the examples in Al-Wahidi's book (Albaseet) to extract the most important
guides and evidences relied upon in the interpretation.

:توطئة
َ
ّ
أذهان
يعد التأويل النحوي أحد أهم املوضوعات ذات الصلة بفلسفة النحو؛ إذ شغل
ً
 وهو ما حاول العقل،النحويين قدي ًما وحديثا بحضور مادته العلمية الكبيرة وإشكاالته املختلفة
 وال ضير فيما ُوجد لديهم من،العربي استكناهه وتفسيره في ظواهر متنوعة تقوم عليها اللغة
أبحاث منثورة في تفسير الظواهر؛ ألن طبيعة التأويل القراءة العميقة للنص واستكناه ما ينطوي
ً عليه من خبايا يمكن بها تفسير ما يبدو
ّ  ولعل ما،الصنعة
َّ خارجا على قواعد
ً سوغ للنحويين
قديما
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تعاطيهم مع التأويل إلى حد أن يصل بعضهم إلى أن يقسر النص على ما ال يحتمله؛ أنهم إزاء
التقعيد للغة ،وهو ما يستدعي –في نظر الباحث– أن سيادة مبدأ التقعيد والتقنين للغة َو َر َّد
األشباه إلى النظائر حتى تنتظم قواعد اللغة ،كما يمكن ّ
عد التأويل آلية قرائية معرفية من آليات

فهم النصوص واستجالء معانيها؛ إذ ّإن ً
كثيرا من التأويالت كشفت عما غمض من الظواهر

اللغوية التي عالجها النحويون في ضوء التأويل النحوي.
فيلجأ النحويون إلى التأويل حين ِيقفون على ما ال يستقيم مع قواعدهم وأصولهم التي
أصلوها ،فما خرج على تلك القواعد واألصول ّ
ّ
يتأولونه بما يمكن أن يستقيم به؛ للمحافظة على
ّ
ما توصلوا إليه من نتائج ،واملحافظة على فكرة االطراد ودقة النظام اللغوي ،واقتراح تفسير
يحافظ على صحة النصوص املؤولة مع املحافظة على النتائج التي توصلوا إليها؛ فـ «غاية التأويل
النحوي شيئان :أولهما :صحة القواعد املقررة ،فال تبطل بورود النصوص الفصيحة املخالفة لها،
والثاني :سالمة النصوص ،يعني من أن ُي َّدعى بفسادها ملخالفتها للقواعد الجارية عليها»(.)1
ّ
واملتأمل في دراسة النحويين ملا يتصل بالتأويل النحوي يدرك أنهم سلكوا مسلكين :املسلك
ِ
األول هو االتكاء على التفسير العقلي للظواهر اللغوية بغية تحليلها واتساقها ،ويمثله البصريون،
واملسلك الثاني هو الذي يمثله الكوفيون ،ويقوم على االتكاء على السماع الذي ال يميزون معه
بين ما هو مطرد وما ليس بمطرد ،فمدارهم على السماع ،وهو ما استدعى الربط بين مسلكهم
واملنهج الشكلي في العصر الحديث الذي ال يميز بين ظاهرة مطردة وأخرى غير مطردة ،وهو ما
أخذه تشومسكي على املنهج الشكلي.
وقد كانت النظرية التي نادى بها تشومسكي و أطلق عليها (النظرية التوليدية والتحويلية)
تعني أن (التوليد) قابلية اإلنتاج ألمثلة ال حصر لها ،و(التحويل) ما يطرأ على املثال من تحويل،
وحين ترتبط عبقرية اللغة بالعقل ،والعقل على أساسه تبنى القاعدة؛ فالقاعدة هي الشكل
النموذجي ،وهذا الشكل النموذجي هو ما يتعرض لالختالف ،وإذا ما قورن هذا التغيير الذي يطرأ
ً
كثيرا(.)2
تأويال لدى النحويين لم نجده يبتعد عنه ً
على القاعدة بما يسمى
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مفهوم التأويل النحوي:
حفل التأويل النحوي بدراسة قضايا ظاهرها خالف ما تقتضيه الصناعة النحوية ،من
نحو الحذف ،والزيادة ،والتضمين ،والحمل على املعنى ،وسعت الدراسة التأويلية إلى محاولة ّردها

وتأصيلها ،ومن هنا يأتي الحديث عن مفهوم التأويل النحوي ً
بعيدا عن السياقات الخاصة للفظة
التأويل التي تأخذ مفاهيمها من الحقل الذي ترد فيه ،ومن الجدير هنا –بعد ما سبق من توطئة-

إيجاد ما يتصل بهذا اإلجراء التأويلي من األصل اللغوي الذي أخذ منه لفظ (التأويل) ،وهو ما
َ
نجده في املعاجم يدور على معنى الرجوع والرد والعاقبة ،فالتأويل (تفعيل) من أ ّو َل الش يء ،بمعنى
ُ
عاقبت ُه وما ُيؤ ُ
ول
رده إليه ،قال ابن فارس في مادة (أول)« :ومن هذا الباب تأويل الكالم ،وهو
َ ۡ َ ُ ُ َ َّ َ ۡ َ
ون ِإال تأ ِويل ُ ۥهۚ﴾ [األعراف  .]53يقول :ما َي ُؤول إليه في وقت
إليه ،وذلك قوله تعالى﴿ :هل ينظر
بعثهم ونشورهم .وقال األعش ى:
َ
َ
َّ َ
كان ْت تأ ّو ُل ُح َّبها تأ ُّو َل ربع ّي ّ
قاب فأصحبا
على أنها
ِِ ِ ِ ِ
الس ِ
َ
َ
وعاقبته .وذلك ِم ْن :آلَ ،ي ُؤو ُل»(.)3
مرجعه
يريد
َ
َ
َ
ْ
ْ ً ُ
َ
وفي التهذيب« :وأما التأويل فهو تفعيل من أ َّول ُيؤ ّ ِول تأويال وثال ِث ُّيه آل َي ُؤول ،أي رجع
وعاد»(.)4
ويشير األزهري إلى معنى من معاني التأويل يلتمس حضوره في التأويل بمفهومه النحوي،
ُْ
وهو معنى الجمع ،فيقول عقب ما سبق نقله عنه من معنى التأويل« :قلت :ألت الش َيءَ :ج َم ْع ُته
َ
ُ ْ
ص َلحتهَ ،ف َك َأن َّ
َوأ ْ
(الت ْأويل) َج ْمع معان ُمشكلة ب َل ْفظ َواضح َال إ ْش َكال ِف ِيهَ .و َق َ
بعض ال َع َرب :أ َّول
ال
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
هللا َعل ْيك ْأم َرك ،أي َجمعه»( ،)5وهو معنى ُي َلتمس للتأويل بمفهومه النحوي من حيث هو جمع ملا
ظاهره االختالف واملخالفة ،وهو معنى غير بعيد عما يعنيه الرد والرجوع إلى األصل.

ً
مخالفا
وعليه يمكن تعريف التأويل النحوي بأنه« :النظر فيما نقل من فصيح الكالم

لألقيسة والقواعد املستنبطة من النصوص الصحيحة ،والعمل على تخريجها ،وتوجيهها لتوافق
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باملالطفة والرفق هذه األقيسة والقواعد ،على أال يؤدي هذا التوجيه إلى تغيير القواعد أو زعزعة
ّ
صحتها واطرادها»(.)6
أو هو «تبيين النص بصورة تجعله آخر األمر ً
متفقا مع القواعد َ
املتبعة - ،وهو ما يعني -
صب ظواهر اللغة املنافية للقواعد في قوالب هذه القواعد»(.)7
كما يمكن تعريفه على نحو إجرائي بأنه «دراسة تراكيب العربية من جهة الحذف والزيادة
والتقديم والتأخير والتضمين والحمل على املعنى وتقدير اإلعراب؛ أي تخريج كل ما جاء على غير
قواعد النحويين وبأي طريقة من طرائق التخريج»(.)8
موجهات التأويل النحوي في كتاب البسيط:
ِّ
املوجهات واحدها ّ
ّ
موجهة ،وهو الدليل املرشد ،وهو هنا  -في باب التأويل النحوي  -ما
يعتمد عليه النحوي عادة في حكايته أو دعواه التأويل في التراكيب التي هو بمعرض معالجتها ،فقد
ّ
يعرض للنحوي تركيب ما فيضطر لسبب ما أن يؤول النص ليقيم نظامه بما يتسق مع القاعدة
ً
توصيفا ً
ً
تأويال ً
دقيقا لحكاية التأويل ما
معينا ،أو
النحوية ،لكنه بذلك قد ال يملك أن يحتمل له
لم يسعفه دليل يسهم في توجيه ما يقصده إلقامة النص ،إذ قد يجد املتأول نفسه أمام ما
يستوجب التأويل ،وأمام احتماالت تأويلية مختلفة يمكن لجميعها أن تقيم النص الذي أمامه
ّ
املوجه التأويلي أو الدليل في توجيه محتمالت التأويل لدى
على نحو مختلف ،وهنا يحضر دور ِ
داع للتأويل ملجئ إليه  -كالخلل في
النحوي في تحليله ،وذلك ما يمكن التفريق به بين ما هو سبب ٍ
الصناعة النحوية ،أو فساد املعنى – وما هو ّ
موجه ودليل يسترشد به النحوي في حكاية التأويل
متى اضطر إليه لسبب من أسباب التأويل.
والناظر في كتاب (البسيط) ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي (ت 468هـ)
يجد أن مؤلفه لجأ إلى هذه الظاهرة على نحو كبير في كتابه ،وهي ظاهرة تتشكل عادة في كل ما من
تفسيرا ً
ً
شأنه أن يكون
وبيانا؛ إذ تمثل ظاهرة التأويل حركة الخروج عن النمط املثالي للغة ،أو ما
ً
ً
يمكن التعبير عنه بما ظاهره كسر نظام اللغة ،وعليه فما يرد مبثوثا في كتاب (البسيط) ومفرقا
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فيه من معالجات تأويلية نحوية يمكن رده إلى أسباب جامعة ،هي ما أوجد الحاجة إلى سلوك
ً
مسلك التأويل في املؤلف الواحدي ،أو في غيره ،ألن ً
كثيرا من قضايا التأويل يوردها الواحدي نقال
ً
تأييدا وهو األكثر ،وإما استعر ً
اضا دون إشارة منه إلى قبولها ،وإما
عن غيره ،وإيراده لها إما

ً
تمهيدا ملناقشتها أو نقدها ،وإن كان الباحث هنا قد أورد ما أورده من ّ
موجهات
العتراضه عليها،
التأويل بصفة عامة فإن ما لدى الواحدي في كتاب (البسيط) ال يخرج عن ذلك ،فحضور التأويل

لديه تستدعيه أسباب ،وتوجهه أدلة هي ما سيحاول الباحث استجالءها هنا ،ومناقشتها بإيراد
بعض األمثلة املوضحة لها.
أ -السياق:
املوجهات التأويلية التي يعتمد عليها َّ
يعد السياق أحد أهم ّ
ّ
املؤول؛ ألن السياق قرينة تحضر
وتتفاعل مع النص وال ينفك النص عنها ،وإنما يدور معها حيث دارت ،وهذا االتصال الوثيق فيما
ً
مشدودا إلى قرينة
بينهما من شأنه أن يلقي بظالله على الحدث التأويلي ،إذ يجد املؤول نفسه
ً
أساسا في التأويل
مهمة تتدخل في بناء املعنى ،بل إنها تعد عمدة يرتكز عليها النص ،وألن املعنى
ً
كان ال بد من أن يسترشد به املحلل للنص ليحكي تأويال غير منفصل املعنى والداللة عن سياقه
وبيئته املحيطة به ،فالسياق في عالقته بممكنات التأويل ّ
يعد مسألة محورية؛ ألن السياق يوجه
القراءة ويضيق التأويل ويحدد اتساع االحتماالت( ،)9وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن هذا السياق
ً
ً
سياقا ً
الذي يحيط بالنص يمكن أن يكون
لغويا مؤلفا من كلمات وجمل ،وربما كان السياق
ً
مقاميا ال عالقة له بما يحف النص من ألفاظ وجمل ،وإنما يتصل بالحال واملقام ،فيهتدي
ً
مسترشدا بما يمكن تسميته بالسياق املقامي أو الحالي ،وهو السياق
النحوي إلى تأويل صحيح
الذي يخرج عن النص إلى ما يمكن أن يؤثر فيه مما عداه ،و يندرج فيه كل األنواع األخرى من
السياقات املؤثرة في النص التي هي مؤثر في الحدث التأويلي؛ ألن «التأويل النحوي بكل حيثياته قد
ارتبط بالقصد واملقام ،فقد راعى النحويون املقام ،وتصوروا املوقف ،وأولوا عالقات األلفاظ في
التركيب ً
وفقا للمعنى الذي يمكن أن يحصل من هذه العالقات ،وكل ذلك نوع من تصورهم
للمعنى األول الذي صدر عنه الكالم ،أو هو تصور لألصل الذي راعاه املتكلم ،وهو ينطق العبارة،
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وتوسعوا في تقدير أصل الكالم ،وهم بصدد الحديث عن املحذوف ،فحاولوا تقدير أصل الجملة
بما يتسق واملعنى الذي قصده املتكلم ،فكانوا يقدرون هذا األصل ً
وفقا ملا يتصورونه من مقصد
املتكلم»(.)10

ّ
املتؤول على القرائن املقالية
لذا؛ فإن املعنى قد يكون في منأى عن أن يدرك إذا ما اعتمد
ِ

وحدها؛ «ألن هذه العالقات السياقية قد تصلح في أكثر من موطن ومقام ،وهي بذلك تحمل أكثر
من معنى تختلف باختالف مقاماتها ،فالعالقات السياقية منتهية إلى حد ،واملقامات واألحوال ال
ً
مستغلقا حتى نعرف الحال واملقام الذي
حد لها ،ونحن إذ نجهل تلك املقامات فإن املعنى سيظل
يكشف عنه ،يقول ابن جني( :فالحمالون والحماميون والساسة والوقادون ومن يليهم ويعتد منهم
يستوضحون من مشاهدة األحوال ماال يحصله أبو عمرو من شعر الفرزدق إذ أخبر به عنه ولم
يحضره ينشده)» (.)11

وعليه ،يمكن القول هنا إن السياق َلع َب ً
دورا ً
مهما في نحو ما قد يفهم من كثير من
ِ
ً
األمثلة ،مما اعتراها بعض ما عد من قبيل التأويل النحوي ،كالحذف ،مثال ،والحمل على املعنى...
َ
إلخ ،غير أن ما يهمنا هنا هو ما ورد لدى الواحدي من قضايا ل ِع َب فيها السياق بمفهومه الواسع
ً
دورا في إثبات دعوى التأويل ،فما يمكن أن يقال فيما سبق من األمثلة من أن السياق هو ما

حدد هوية املحذوف فهو بمنزلة الدليل على تحديد وجهة هذا التأويل وتأطيره ،كما أن النقص
الظاهر في أركان الجملة هو السبب الرئيس وراء دعوى التأويل في مثل هذا املوضع ،فمن غير
الوارد في اللغة وتراكيبها أن ترد جملة فعلية ليس لها فاعل هو من قام بالفعل أو اتصف به ،على
نحو ما هو مشهور من معنى الفاعل في الجملة ،ولو ظهر لنا في تركيب ما أنه ورد كذلك ،فال بد
من تأويله ليستقيم مع قواعد اللغة ونظامها ،وهنا يحضر التأويل النحوي ليفي بذلك الغرض
ويؤديه.
والواحدي هنا يستدعي السياق على نحو مصرح به في عدد من األمثلة ،وفي مواضع أخرى
نجده يستدعي السياق إشارة دونما تصريح ،فنجده يعالج قضية من قضايا التأويل من وجهة
نظر سياقية بحتة ،يسوقها مساق الدليل على التأويل ،دون ذكر صريح لهذا السياق ،وهذا في
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مواضع كثيرة من كتابه ،ومثل ذلك ال ينبغي إغفاله بل هو ما يتوخى الباحث إبرازه ولفت النظر
إليه حتى يتضح.
ولعل ما يطالعنا به الواحدي في صدر كتابه (البسيط) كفيل بأن يكشف عن وعي كبير منه
ً
بعضا،
قضية داللة السياق؛ بوصف القرآن الكريم بنية نصية واحدة متماسكة يشد بعضها
ّۡ
ففي حديثه عن قوله تعالىُ ﴿ :ه ٗدى ِلل ُم َّت ِق َين﴾ [البقرة ،]2 :قال الواحدي« :وقال ابن األنباري:
َ ََٰ َ َ ُ ۡ
يل ت ِقيك ُم ٱل َح َّر﴾
معناه :هدى للمتقين والكافرين ،فاكتفى بأحد الفريقين من اآلخر ،كقوله﴿ :سرِب
َ
ۡ َٰ ُ َ ٓ
ٓ
َ ْ
[النحل ]81 :وقوله﴿ :ل ۡي ُسوا َس َوا ٗء ّ ِم ۡن أ ۡه ِل ٱل ِك َت ِب أ َّمة قا ِئ َمة﴾ [آل عمران ]113 :أراد وأخرى غير
قائمة .وقال أبو ذؤيب:
َ
َ
َف َما أ ْدرى أ ُر ْش ٌد ِط ُ
الب َها
ُ ٗ ّ َّ
ّ
اس﴾ [البقرة،]185 :
(وأراد :أم غي) ،والدليل على هذا :أنه قال في موضع آخر﴿ :هدى ِللن ِ
ّۡ
فجعله هدى للناس ًّ
عاما ،على أنه ليس في اإلخبار أنه ﴿ ُه ٗدى ِلل ُم َّت ِق َين﴾ [البقرة ،]2 :ما يدل على
أنه ليس هدى لغيرهم»(.)12
وفيما ذكره الواحدي هنا استحضار ومراعاة لسياق النص القرآني في حكاية التأويل ،حين
ً
يذكر أن ما يقتضيه السياق القرآني هنا هو دعوى الحذف ،واستدل على ما قدره محذوفا بسياق
يقتضيه ويدل عليه.

ومن ذلك ما جاء لدى الواحدي عند قوله تعالىَ ﴿ :و َت ۡر َغ ُبو َن َأن َتنك ُح ُ
وه َّن﴾ [النساء،]127 :
ِ

من ذكره للخالف في تقدير حرف الجر املحذوف في اآلية؛ إذ إنه محتمل ألن يكون (في) أو (عن)،
يقول الواحدي« :قال أبو عبيد يحتمل هذا الرغبة والزهد ،فإن حملته على الرغبة كان املعنى:
وترغبون في أن تنكحوهن ،وإن حملته على الزهد كان املعنى :وترغبون عن أن تنكحوهن
لدمامتهن ،واملفسرون ً
أيضا مختلفون على هذين الوجهين اللذين ذكرهما أبو عبيد.
﴿و َت ۡر َغ ُبو َن َأن َتنك ُح ُ
روى ابن عون عن الحسن وابن سيرينَ :
وه َّن﴾ [النساء ،]127 :قال
ِ
أحدهما :ترغبون فيهن ،وقال اآلخر :ترغبون عنهن»( .)13ثم إننا نجد ّأن الواحدي يعرض لذكر ما
من شأنه أن ينهض بأحد الرأيين من قرائن مقامية ،بما في ذلك اآلثار املروية عن الصحابة ومن
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بعدهم( ،)14واملتأمل هنا يدرك عود «الخالف هنا إلى الخالف في سبب النزول أو ما يسمى
بالقرائن ،يقول ابن هشام :فإنما حذف الجار فيها لقرينة ،وإنما اختلف العلماء في املقدر من
الحرفين في اآلية الختالفهم في سبب نزولها ،فالخالف في الحقيقة في القرينة»(.)15
ً
عرضا دون إشارة إلى السياق وعالقته بالتأويل كما في
وقد يعرض ملا هو من قبيل ذلك
ُُُ ٓ
َ ُّ
ُّ
﴿و ِظل َها﴾ أي
كالمه عن قوله تعالى﴿ :أكل َها َدا ِئ ٞم َو ِظل َها﴾ [الرعد ]35:قال الواحدي« :وقوله تعالى:
أنه ال يزول وال تنسخه الشمس»(.)16
ً
مستهديا بالسياق؛ إذ عرض للحديث عن خبر
وحاصل ما أورده الواحدي هنا هو التأويل
َٓ
َ ُّ
﴿دا ِئ ٞم﴾ ،فالظل
﴿و ِظل َها﴾ املحذوف ،وساق ما مضمونه ال يختلف عن خبر سابقه وهو
قوله:
الذي ال يزول وال تنسخه الشمس هو الظل الدائم.
وعليه فقضية التأويل النحوي وعالقتها بالسياق َح ِرَّية بالتناول والدراسة والنظر ،ويمكن
عدها من القضايا املهمة في دراسة التأويل ،ولعل ما يؤكد أهمية هذا املعنى ،أن يقال إن النص
ً
خارج سياقاته اللغوية واملقامية خلو ال يستطيع قارئه أن يضع له تأويال مادام أنه خارج سياقاته،
فيظل ً
عائما حتى يأتي ما يمكن أن يحدد هويته ويصنع حدوده ،وهذا ما يعني بطبيعة الحال أن
فضفاضية النص والتركيب خارج السياق تتسع أكثر منها داخل سياق معين ،وتضيق كلما حفت
بها السياقات والظروف واملالبسات الخارجية ،فيتحدد بها النص ويبدو التركيب في إطار ضيق من
االحتماالت التأويلية التي يزعم الباحث أنها بمنزلة مصلحات النص ومقوماته اللغوية.
ب -إيراد النظير
حين يعمد النحوي أو املفسر إلى الذكر تأويالت معينة كان قد لجأ إليها لسبب من األسباب
التي سبقت اإلشارة إليها ،يجد نفسه أمام نص به حاجة إلى التأويل لينسجم مع القاعدة
النحوية ،فيعمد إلى التأويل ،وقد يجد لذلك ً
مبررا في نظائر يوردها من ذلك القبيل تؤيد ما
يذهب إليه؛ لذا فإيراد النظير من أهم األدلة التي يستدل بها املتأول للكالم ،فما استوجب من
ً
ً
تأويال لسبب ما نجد أن أول ما يطرق ذهن النحوي أو املؤول أن يلتمس له ً
مشابها
نظيرا
الكالم
يمكن أن يحمله ويقيسه عليه؛ ولذلك نجد أنه يمكن أن يطلق على هذا الدليل تسميات أخرى
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كلها تفي باملقصود وترشد إليه ،ومن ذلك (املشابهة) ،أو (املجانسة) ،ولعل أشملها وأعمها الحمل
ً
على النظير ،إذ يلمح املؤول ً
شيئا مشتركا بين ما هو بمعرض تحليله وبين مثال آخر يشبهه ،أو هو
من جنسه ونظيره ،فيحكي فيه التأويل نحو ما هو في ذلك النظير.
ً
ظاهرا في كثير
ولعلنا بتتبع ما ورد من معالجات تأويلية في كتاب البسيط نلمح هذا الدليل
من األمثلة ،وال غرو ،السيما أن الواحدي قد أيد ً
كثيرا من تأويالته في معالجته لكثير من اآليات
شعرا أو ً
بإيراد نظائر لها ،سواء كانت من القرآن الكريم ،أم من فصيح كالم العربً ،
نثرا.
املتأول؛ لتكون هذه النظائر التي يوردها ً
وقد يستدل بأكثر من دليل للنص َّ
سندا يتكئ عليه
في تأويله ،ويؤمنه في أن يرسل الكالم في التأويل على عواهنه دون إدراك منه ووعي بما يقوله.
َ
ً
ومن األمثلة التي ورد فيها إيراد النظير دليال على التأويل ما أورده في قوله تعالى﴿ :ال ُي ۡؤ ِم ُنو َن
َۡ
َ ََٰ
ََ
ُ
َ
َ ُُ
ُس َّنة ٱأل َّوِل َين﴾[الحجر ،]13:بعد قوله﴿ :كذ ِل َك ن ۡسلك ُهۥ
ِب ِهۦ َوق ۡد خل ۡت
ُُ
ُۡ
وب ٱمل ۡج ِر ِم َين﴾ [الحجر ،]12 :أهي ابتداء كالم أم اتصال بما قبلها من كالم؟ ،فقال« :قوله
ِفي قل ِ
َ
َ
تعالى﴿ :ال ُي ۡؤ ِم ُنون ِب ِهۦ ﴾ هذا عند الزجاج ابتداء كالم؛ كأن هللا تعالى أخبر عن هؤالء املشركين
َ
َ
أنهم ال يؤمنون .وقال الجرجاني :قوله﴿ :ال ُي ۡؤ ِم ُنون ِب ِهۦ ﴾ رفع موضعه نصب على تأويل أن ال
َۡ ّ َ
يؤمنوا به( ،أن) الخفيفة تضمر ،فإذا أضمرت لم تعمل؛ كقوله تعالى﴿ :تأ ُم ُر ٓو ِن ٓي أ ۡع ُب ُد﴾ [الزمر:
َ
َ ُُ
َ
 ]64فعلى هذا قوله{ :ال ُي ْؤ ِم ُنون} تفسير للكناية في قوله﴿ :ن ۡسلك ُهۥ﴾ كأنه قيل :نسلك في قلوب
ّ ْ
ّ
املجرمين أال يؤمنوا به ،فلما كف ِذك ُر (أن) عاد الفعل إلى الرفع ،وهذا معنى قول الفراء؛ ألنه قال:
َّ
يجعل في قلوبهم أال يؤمنوا ،والكناية في (به) تعود إلى الذكر؛ الذي هو القرآن في قول ابن عباس،
وفي قول غيره يجوز أن تعود إلى الرسول ،ونظير هاتين اآليتين في املعنى واللفظ قوله في الشعراء:
َ
َ ََٰ َ َ َ ۡ ََٰ ُ ُ ُ
َ
ُۡ
وب ٱمل ۡج ِر ِم َين  ٢٠٠ال ُي ۡؤ ِم ُنون ِب ِهۦ﴾[الشعراء.)17( »]201 -200 :
﴿كذ ِلك سلكنه ِفي قل ِ
ُويظهر الواحدي بهذه املعالجة ً
وعيا بقضية االستدالل بما يؤيد رأيه من إيراد للنظير في
ً
ً
مصدرا مؤوال منه ومما دخل عليه من
القول بحذف حرف النصب الذي من شأنه أن يسبك
الفعل ،فيعرض لذكر مسألة حذف (أن) املصدرية مع إهمال عملها ،ويورد النظير في ذلك ،وهي
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مسألة عرض لها النحويون وأوردوا لها شواهد ونظائر كثيرة ،وهي من املسائل الخالفية بين
النحويين ،وقد اشتهر عن بعض النحويين من غير البصريين إجازتهم النصب على إضمار (أن)،
كما اشتهر عن البصريين منعهم ذلك إال أن يكون منها عوض؛ نحو :الفاء والواو(.)18
وقد ذكر ابن هشام أن الفعل إذا رفع بعد إضمار (أن) سهل األمر ،ورأى أنه مع ذلك ال

ينقاس ،ومنه{ :قل أفغير هللا تأمروني أعبد} [الزمر ،]64 :وقولهَ ﴿ :و ِم ۡن َء ََٰاي ِت ِهۦ ُي ِر ُيك ُم ۡٱل َب ۡر َق﴾
[الروم  ،]24و(تسمع باملعيدي خير من أن تراه) ،وهو األشهر في بيت طرفة:
أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى
َ
(أعبد) بالنصب ،كما روي أحضر كذلك ،وذكر أن انتصاب (غير) في
وقد أشار إلى قراءة
َۡ ّ
اآلية على القراءتين ال يكون بـ(أعبد)؛ ألن الصلة ال تعمل فيما قبل املوصول بل بـ﴿تأ ُم ُر ٓو ِن ٓي﴾ ،و(أن
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

أعبد) بدل اشتمال منه؛ أي تأمروني بغير هللا عبادته(.)19
وقد عرض لها العكبري ضمن مسائل النحو الخالفية ،فقال« :إذا حذفت أن فالجيد أن ال
يبقى عملها إال أن يكون ثم بدل مثل الفاء ونحوها ،وقال الكوفيون يبقى عملها ،وحجة األولين
َۡ ّ َ
قوله تعالى﴿ :تأ ُم ُر ٓو ِن ٓي أ ۡع ُب ُد﴾ [الزمر ،]64 :وبأن عوامل األفعال ضعيفة وال تعمل محذوفة ،واحتج

اآلخرون بأشياء جاءت في الشعر وهي شاذة أو َّ
متأولة ،وقد قاسوا ذلك على عوامل األسماء وهو
َ
يضرب زيد ،وأنت تريد:
قياس فاسد؛ ألنها أقوى من عوامل األفعال ،ولو جاز مثل ذلك لجاز:
ليضرب»(.)20
ومن األمثلة التي استدل الواحدي بهذا الدليل على التأويل فيها ما أورده في قوله تعالى:
َ
َ
﴿ف َس َّو َٰى ُه َّن َس ۡب َع َس ََٰم ََٰو ۚت﴾ [البقرة ،]29 :قال« :وجمع الكناية في ﴿ف َس َّو َٰى ُه َّن﴾ ألنه أراد بلفظ
َّ ٓ
ً
ٱلس َما ِء﴾ جميع السموات كقولهم :كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس ،يراد الجمع ،وكثيرا ما
﴿
ّ
َ
يذكر الواحد واملراد به الجمع ،كقوله تعالى﴿ :ف ِإ َّن ُه ۡم َع ُد ّو ِل ٓي﴾ [الشعراء ]77:وقولهِ ﴿ :إ َّنا َر ُسو ُل َر ِ ّب
ۡ َ
ٱل ََٰعل ِم َين﴾ [الشعراء .]16:وكما أنشده قطرب:
َد َع ْت ُه ْم َد َواع م ْن َهوى َو َ
َأ َال إ َّن ج َيراني َ
من ِاد ُح
الع ِش َّية َرا ِئ ٌح
ِ ِ ِ
ٍ ِ
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ويجوز أن يراد بالسماء جمع سماة أو سماوة ،على ما ذكرنا قبل .وجائز أن تعود الكناية
على أجزاء السماء ونواحيها»(.)21
وفيما أورده الواحدي هنا توظيف لهذا الدليل باستعراض نظائر للتأويل بالحمل على
املعنى ،بذكر الواحد مر ًادا به الجمع ،أو بالحمل على ما في املفرد من معنى الجمع ،بما اشتمل
ً
عليه وتضمنه من أجزاء مثال ونحو ذلك.
ومما ورد كذلك لدى الواحدي من استدالل بإيراد النظير في نحو ما سبق قوله« :وقوله
ََ
َّ
َّ
تعالى﴿ :فأ ُنف ُخ ِف ِيه﴾ [آل عمران ،]49 :أي :في الط ْير .و ﴿ٱلط ۡي ِر﴾ يجوز تذكيره ،على معنى الجمع،
وتأنيثه ،على معنى الجماعة.
وال يجوز أن تعود الكناية إلى الطين؛ ألن النفخ َّإنما يكون في ِط ٍين مخصوص ،وهو :ما
ُ
ّ
ُ
ذكرهٌ ،
عام ،فال تعود إليه الكناية؛ أال ترى أنه ال َي ْنفخ في جميع
املتقد ُم
والطين
كان ُم َه َّيأ منه،
ِ
ّ
الط ِين .ويجوز أن تعود الكناية على ذي الهيئة .وأريد بـ (الهيئة) :ذو الهيئة ،كما أريد بـ(القسمة):
ِ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ۡ
ُ
َ
()22
ُ
املقسوم ،في قولهَ ﴿ :وِإذا َحض َر ٱل ِق ۡس َمة﴾ [النساء]8 :؛ ألنه قال﴿ :ف ۡٱرزقوهم ّ ِمنه﴾[النساء. ]8:
ً
ظاهرا تأكيد الواحدي على هذا النوع من الدليل ،وهو إيراد النظير الذي
وفي النص بدا
ً
تمهيدا ملا يرجو تأكيده من مسائل التأويل.
يحسب أنه جرى عليه ،فيلتمس فيه
ومع ما سبق ذكره ،يحسب الباحث أن ما يمكن أن يورد ً
نظيرا ملسألة ما لفرض كونها
جارية عليه ال يلزم بالضرورة أن نحمل عليه ما نحن بمعرض الحديث عنه ،السيما إذا احتمل
َ َ
ً
ظاهرا ،أو أمكن حمل الكالم على غيره دون تعسف أ ْو ل ّي للنص.
غيره ،وكان االحتمال فيه
ج -إيراد القراءة القرآنية:
من األدلة املهمة التي ترد هنا في الكالم عن أدلة التأويل القراءة القرآنية األخرى ،فقد يجد
النحوي أو املفسر نفسه في معرض معالجة نص قرآني معين ،ويجد أن هذا النص به حاجة إلى
التأويل بالحذف أو الزيادة أو الحمل على املعنى أو غير ذلك من مالمح التأويل ،ويجد أن ثمة قراءة
ً
ً
ومرشدا له
موجها للحدث التأويلي
أخرى تعضد ما يقتضيه التأويل وتؤيده ،فيبدو بذاك الدليل
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نحو ما ينبغي أن يكون الكالم عليه في األصل ،أو فيما وضعه املتأول في ذهنه من صورة مثالية،
يحاكم إليه االستعماالت التي ينتجها الحدث الكالمي.
ولعل ما يميز هذا النوع من الدليل أنه من النص القرآني ذاته ،فحضوره ال يقل أهمية عن
النص الذي جرى تأويله ،وقد يصلح أن يطلق عليه أنه دليل من داخل النص ال من خارجه؛ لذا
ً
حضورا غير قليل لدى
رأى الباحث أهمية الوقوف عنده وتسليط الضوء عليه ،السيما أن له
الواحدي في كتابه (البسيط) ،يمكن الوقوف عنده وإيضاحه ومناقشته؛ وألن مجال القراءات
القرآنية رحب والروايات فيه متعددة وألن حضوره في االستشهاد في الدرس النحوي مشتهر فإن
تسليط الضوء عليه قد يض يء جوانب مهمة من البحث السيما أن الواحدي في كتابه هذا أودعه
ً
كثيرا من القراءات والروايات القرآنية.
ً
ظاهرا لدى الواحدي في كتابه (البسيط) ،إذ نجد أن ما أورده
وهذا الكالم نجد له صدى
ً
من القراءات وما ّ
ضمنه كتابه بعضا منه جاء لهذا الغرض؛ وهو الداللة على التأويل واإلرشاد ملا
ّ
للمتأول ،فيلتمس نحو هذه األدلة ليوجه
ينبغي أن يسير نحوه التأويل ،بمعنى أنه بمنزلة املرشد
ِ
النص وجهته التأويلية الصحيحة ،ويعمد إلى التماس قراءة تشهد له ،أو نص هنا أو هناك ،أو
سياق معين يمكن أن يسهم فيما نحا نحوه من تأويل.

ً
وهنا الحديث عن القراءة القرآنية ودورها في توجيه التأويل النحوي ،فنجد ،مثال ،أن
ً
تعليقا من
الواحدي يورد اآلية مما اشتهر فيها قراءة أخرى متواترة أو غير متواترة ،ويورد عليها
ً
ً
تأويال ً
استشهادا
نحويا ،ويورد في السياق ذاته
كالمه أو مما ينقله عن غيره ،وقد يتضمن كالمه
بقراءة أخرى ،قد تكون في املوضع ذاته ،وقد تكون في موضع آخر يشبهه ،ويسوق ما يورده في هذا
الشأن مساق الدليل الذي يوجه التأويل ،وهكذا نجده في عدد من املواضع.
ولئن كانت األدلة التي يعتمد عليها املؤول تتعدد طبيعتها ،فإن كون الدليل الذي يورده
املؤول في معالجتها ً
نصا قر ً
آنيا من القرآن ذاته يعد أوثق في األخذ به واعتماده ملالبسته القوية

بالنص َّ
املؤول.
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ّ
داع للتأويل من جهة ثرائها وكثرتها وأنها
وقد نجد أن تنوع القراءات القرآنية وتعددها سبب ٍ
تكشف عن قصور في ظاهر النص يجعله في حاجة إلى التأويل ،في حين أنها من جهة أخرى ّ
موجه
ودليل مرشد إليه ،وال يلزم من ذلك أن تكون كذلك في كل املواضع التي ترد فيها ،بل قد تبدو في
ً
دليال ّ
موضع ما أقرب إلى أن تكون ً
موج ًها ،في حين أنك تراها في موضع آخر
سببا منها إلى كونها
ِ
ً
ً
دليال من كونها ً
أقرب ألن تكون
سببا ،كما قد يبدو األمر متداخال في موضع آخر ،وسبب هذا
التداخل -من وجهة نظر الباحث -هو صالحيتها للسببية والدليل ،ما يعني أن حكاية التداخل هو
ما ينبغي إعادة النظر فيه وتحريره ،إذ قد تبدو القراءة القرآنية في موضع معين تصلح ألن تكون
ً
ً
سببا ودليال في آن واحد ،دون حاجة إلى حكاية التداخل فيها.
حاضرا في كتاب البسيط فإن حضوره ال يبدو ً
ً
قويا كحضور غيره
وإن كان مثل هذا الدليل
من ّ
املوجهات ،وقد يعود السبب في ذلك إلى منهجية الواحدي في تعاطيه مع القراءات ،وحرصه

ً
ً
حريصا –في الغالب-
أحيانا ،مع كونه
على الترجيح فيما بينها ،واستعداده لتخطئتها أو القدح فيها
على إيرادها وعدم إغفالها ،ولكن ذلك -على حجم الكتاب -ال يبدو ً
شيئا ذا بال يستدعي النظر أو

يشكل ظاهرة تستدعي الوقوف عندها إذا ما قورن بما سبق من ّ
املوجهات قبله ،وحسب الباحث
هنا اإلشارة إلى ش يء من ذلك مما وقف عليه في هذه الدراسة.
فمن األمثلة على هذا الدليل في كتاب البسيط ما أورده الواحدي عند تفسير قوله تعالى:
ََ َ َ ْ ۡ َ َ
ض ْوا ف ۚ
يث م ۡن ُه ُتنف ُقو َن َو َل ۡس ُتم باخذيه إ َّ ٓال َأن ُت ۡغم ُ
يه﴾ [البقرة ،]267 :في حديثه
ِ ِ
ِ
﴿وال تي َّم ُموا ٱلخ ِب ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
عن معنى اإلغماض ،حيث عرض لحديث طويل في بيانه واملراد منه ،ومن ذلك قوله« :قال ابن
عباس في رواية العوفي :لو كان ألحدكم على رجل ٌّ
حق فجاءه بهذا لم يأخذه إال وهو يرى أنه قد
أغمض له عن بعض حقه وتساهل فيه.
وقال في رواية الوالبي :ولستم بآخذي هذا الرديء بحساب الجيد حتى تحطوا من الثمن،
ً
متعديا إلى آخر ،كما تقول:
وبه قال الحسن وقتادة ،وهذا القول يحمل على اإلغماض إذا كان
َ
وغ َّم ْ
ض ُته ،كان املعنى :ولستم بآخذيه إال إذا أغمضتم بصر البائع ،يعني:
أغمضت بصر امليت
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ّ
ً
والحط من الثمن ،فيكون املفعو ُل محذوفا في هذا ،يدل على هذا املعنى :قراءة
باإلغماض
أمرتموه
ِ
ِ
أبي مجلز{ُ :ت ْغ َم ُ
ضوا} فيه بضم التاء وفتح امليم؛ يعني :إال أن ُيهضم لكم»(.)23
ووجه إيراد كالم الواحدي هنا هو استدالله بقراءة أبي مجلز على صحة تأويله ،وذلك أن
ُۡ ُ ْ
ضوا﴾ ،وهذه الدعوى بحذف املفعول
ما ذكره الواحدي هنا تأويل بحذف املفعول من قوله ﴿تغ ِم
جارية على معنى جاءت القراءة هنا لتقويته ،وبغض الطرف عن مدى عالقة ما تهدي إليه القراءة
بمعنى (تغمضوا فيه) الذي قيل بالتأويل فيه ،يظل ما ذكره الواحدي أحد التأويالت التي قيلت في
اآلية ،التي حاول أن يسوغ لها بما أمكنه من دليل.
ومن األمثلة ً
أيضا على هذا الدليل وهو إيراد القراءة القرآنية على التأويل ما أورده
َ ََٓ
َ
ۡ َ َۡ
َ َ ۡ َ َ ُ َ ُ ُ ّ ُ َ ََٰ ً ۖ َ
وس َٰى ف ِرغا ِإن ك َاد ۡت ل ُت ۡب ِدي ِب ِهۦ ل ۡوال أن َّرَبط َنا َعل َٰى قل ِب َها
الواحدي في قوله تعالى﴿ :وأصبح فؤاد أ ِم م
ُۡ
ُ َ
ِل َتكون ِم َن ٱمل ۡؤ ِم ِني َن﴾ [القصص ]10 :من أن املراد أنها كادت تبدي أن موس ى ابنها؛ ملا ضاق
صدرها بقول آل فرعون :هو ابن فرعون ،فكادت تبدي به؛ أي :تظهره.
﴿ب ِهۦ﴾ تعود على اسم موس ى على قول هؤالء؛ وهو الصحيح.
قال الواحدي« :فالكناية من ِ
َ
ً
وسبب اإلبداء مختلف فيه ،فعند بعضهمَ :و ْج ًدا به .وعند مقاتل :شفقة عليه من الغرق .وعند
الكلبي ضيق صدرها بما تسمع من قولهم :موس ى بن فرعون .ويقال :أبدى الش يء ،ودخلت الباء
هاهنا؛ ألنه أريد باإلبداء :اإلخبار واإلشعار ،يدل على هذا ما روي في حرف عبد هللا :إن كادت
لتشعر به»(.)24
والشاهد مما ذكره الواحدي هنا هو استدالله بما ورد في حق عبدهللا بن مسعود من
قراءة ،حيث ساقها مساق الدليل على التأويل بالحمل على املعنى في اآلية ،فالفعل (أبدى) يتعدى
إلى مفعوله بنفسه دون الحاجة إلى حرف جر يتوصل به إلى مفعوله ،ولكن ملا وصل إلى مفعوله
بوساطة حرف الجر ُعلم أن الفعل (أبدى) جرى على غير ظاهره في االستعمال ،فحمل على معنى
(اإلخبار ،واإلشعار) ،وأيد الواحدي ذلك بقراءة من قرأ( :إن كادت لتشعر به) ،وهي قراءة ابن
مسعود ّ
وأبي وحفصة()25؛ لظهور التصريح فيها باملعنى الذي حمل اآلية على معناه ،ومع إشارة غير
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الواحدي إلى هذه القراءة ،كالفراء واملاتريدي يتبين من عرض الواحدي لها ومدى توظيفه إياها
وعيه بقضايا التأويل ،السيما وهو يتغيا تلمس أدلتها.
َ
َ َ َ
ومن أمثلة ذلك ً
ص َّدق ۡت ِبك ِل ََٰم ِت َ ِّرب َها﴾
أيضا ما جاء في (البسيط) في قوله تعالى﴿ :و
َ
﴿بك ِل ََٰم ِت﴾ ،قال الواحدي« :قال مقاتل :يعني بعيس ى أنه
[التحريم ،]12 :في بيان املراد من قولهِ :
(بكلمة ربها) على الواحد .وعيس ى سمي كلمة هللا في مواضع
نبي هللا ،ويدل على هذا قراءة الحسن
ِ
من القرآن ،وجمعت تلك الكلمة هاهنا فذكرت باسم الجمع»(.)26
ووجه االستدالل بالقراءة هنا على التأويل إيراده قراءة الحسن (بكلمة ربها) في معرض
االستدالل على ذكر الجمع مر ًادا به اإلفراد ،في قوله( :كلمات) أنه أراد عيس ى عليه السالم ،وقد
كثر استعمال (كلمة) مفردة مر ًادا بها عيس ى عليه السالم ،فلما جمعت وحملت على املعنى ذاته

حرص الواحدي على إيراد دليل يقوي ما ذكر ،فأورد قراءة الحسن ،وهي قراءة قرأ بها أبو
العالية ،وأبو مجلز ،وعاصم الجحدري ،وغيرهم(.)27
د .كثرة االستعمال
وت ّ
ّ
املوجهات ّ
املهمة في التأويل النحوي ،إلى جانب كونها علة
عد كثرة االستعمال إحدى
نحوية مشتهرة لدى النحويين ،عرض لها النحويون في كالمهم عن العلل النحوية ،بل أفردها
بعضهم بالبحث عن املسائل النحوية التي حكى فيها النحويون كثرة االستعمال علة ،وما يهمنا هنا
ً
هو الحديث عن عالقة هذه العلة بالتأويل النحوي ،بوصفها دليال يمكن االعتماد عليه في حكاية
ً
ً
مباشرا بعلم املخاطب بغرض املتكلم وموضوع الكالم ،وهي -أي علة
التأويل()28؛ إذ تتصل اتصاال
كثرة االستعمال -من العلل الداللية ،إذ تؤدي إلى علم املخاطب باملعنى ،ووضوح الداللة(.)29
وعليه ،فما دام الحديث هنا في األدلة التي يسترشد بها النحوي في معالجته ً
نصا ما داخله
ً
ً
التأويل؛ فإن الباحث هنا يلحظ كثرة االستعمال ّ
ً
مرشدا من أدلة التأويل،
ظاهرا ودليال
موج ًها
وعلى ما يمكن أن يقال في مدى قبول النحويين كثرة االستعمال علة من العلل النحوية؛ فإن
ً
قضية التأويل النحوي متفرعة عن األثر الذي يمكن أن تحدثه أصالة كثرة االستعمال في باب
ّ
العلية.
258

ويميل الباحث هنا إلى ترجيح أن كثرة االستعمال ّ
موج ًها يمكن االستئناس به في باب
التأويل؛ ألن ما استعملته العرب ً
كثيرا ودرجت على استعماله على نحو يمكن أن يوصف بالكثرة،
ً
تصرفا ً
خاصا جعل ً
كثيرا من التراكيب في كثير من األحيان تبدو غير منسجمة مع ما ينبغي
استدعى
أن يكون عليه في األصل ،وهو ما دعا النحويين إلى مالحظة السبب وراءه؛ إذ خلصوا إلى القول
بعلة هذه الكثرة في االستعمال ،كما أن ضابط الكثرة وإشكالية تحديدها هو ما ألقى بظالله ً
أيضا
على تقبل النحويين لهذه العلة.
وجه من ّ
وهنا يمكن القول :إن هذا امل ّ
موجهات التأويل قد يستأنس به في التأويل ،ولعل
ذلك يتضح فيما سيعرض له الباحث من أمثلة حضر فيها هذا الدليل ً
جليا على التأويل.
َ َّ َ ُ َ َ َّ ۡ َ ُ
نك ۡم َو َي َذ ُر َ
ون
فمن ذلك ما أورده الواحدي عند تفسيره لقوله تعالى﴿ :وٱل ِذين يتوفون ِم
َأ ۡز ََٰو ٗجا َوص َّي ٗة ّ َأل ۡز ََٰوجهم َّم ََٰت ًعا إ َلى ۡٱل َح ۡول َغ ۡي َر إ ۡخ َر ۚ
اج﴾ [البقرة ،]240 :حين عرض للحديث عن إعراب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
َ ٗ
﴿و ِص َّية﴾ قال الواحدي« :واختلف القراء في رفع الوصية ونصبها .فمن رفع فله وجهان:
أحدهما :أن يجعل الوصية مبتدأ ،والظرف خبره ،وهو قولهَ ّ ﴿ :أل ۡز ََٰوجهم﴾َ ،
وح ُس َن االبتداء
ِ ِِ
بالنكرةَّ ،
ُ
تخصيص ،كما حسن أن يرتفع :سالم عليكم ،وخير بين يديك.
موضع
ألنه
ٍ
ً
ّ َ َٰ
والوجه اآلخر :أن ُي ْ
ض ِمر له ً
خبرا ،فيكون قولهِ ﴿ :أل ۡز َو ِج ِهم﴾ صفة للنكرة التي هي الوصية،
وتقدير الخبر املضمر :فعليهم وصية ألزواجهم.
َ ۡ ُ
ف َما َف َر ۡ
قال أبو عبيد :ومع هذا رأينا املعنى كله في القرآن ً
ض ُت ۡم﴾
رفعا ،مثل قوله﴿ :ف ِنص
َ ََٰ َ َ
َ
َ ٌ َّ ٞ
[البقرة﴿ ،]237 :ف ِد َية ُّم َسل َمة﴾ [النساء﴿ ،]92 :ف ِص َي ُام ثلث ِة أ َّيام﴾ [البقرة .]196 :ونحوها.
ُ
ً
وصيةُ ،
فت ْن َ
صب الوصية على املصدر ،ويكون
ومن نصب حمله على الفعل ،أي :فليوصوا
ّ َ َٰ
ً
وصفا كما كان في قول من أضمر الخبر كذلك .ومن حجتهم :أن الظرف إذا
قولهِ ﴿ :أل ۡز َو ِج ِهم﴾
ََ َ
ً
صفة أكثر ،وإذا كان ً
﴿ول ُه ۡم أ ۡع ََٰم ٞل﴾
خبرا تقدم على النكرة ،كقوله:
تأخر عن النكرة كان استعماله
ََ
﴿ول َد ۡي َنا َم ِز ٞيد﴾ [ق ]35 :فإذا تأخرت فاألكثر فيها أن تكون صفات ،وهاهنا تأخر
[املؤمنون]63 :
الظرف ،وهو قولهَ ِّ ﴿ :أل ۡز ََٰوجهم﴾ ،فاألحسن أن تكون صفة للنكرة ،ال ً
خبرا»(.)30
ِِ
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وموضع الشاهد هنا فيما أورده الواحدي هو االستدالل بدليل كثرة االستعمال على ما
َ ٗ
﴿و ِص َّية﴾ على أنها مفعول مطلق ،بدليل
ذكره من تأويل في اآلية ،بحذف عامل النصب وانتصاب
ً
ما أورده من تقدير وهو (فليوصوا وصية) ،ودليله على هذا التأويل هنا هو أن الظرف إذا تأخر عن
ً
صفة أكثر ،وإذا كان ً
خبرا تقدم على النكرة ،وأنه في اآلية تأخر الجار
النكرة كان استعماله
ُ
واملجرور عن النكرة ،فترجح كونها صفة ملا بعدها على كونه ً
خبرا لها ،وق ِّدر للنصب عامل
َ ٗ
محذوف ،جاء في (الكشف والبيان) ما ّ
﴿و ِص َّية﴾ بالنصب على معنى فليوصوا وصية ،وقرأ
نصه:
الباقون بالرفع على معنى كتب عليهم الوصية ،وقيل :معناه ألزواجهم وصية ،وقيل :ولتكن وصية،
ودليل هذه القراءة قراءة عبد هللا :كتبت عليهم وصية ألزواجهم»(.)31
ومن األمثلة ً
أيضا على هذا الدليل في كتاب (البسيط) ما أورده الواحدي عند تفسير قوله

َ
َ
ُۡ
ُۡ
َ
َ
﴿ف َأ ۡخ َر ۡج َنا َمن َك َ
ان ِف َيها ِم َن ٱمل ۡؤ ِم ِن َين  ٣٥ف َما َو َج ۡدنا ِف َيها غ ۡي َر َب ۡيت ّ ِم َن ٱمل ۡس ِل ِم َين ﴾٣٦
تعالى:
ً
[الذاريات ،]36-35 :قال الواحدي« :قال مجاهد ،ومقاتل واملفسرون :يعني :لوطا وبنتيه .وهذا
َ
َ َ َٰ َ َ َّ
ََ
نج ۡي َن ُه َوأ ۡهل ُ ۥٓه ِإال ۡٱم َرأت ُهۥ﴾ [األعراف ،]83 :وقوله﴿ :ل ُن َن ِ ّج َي َّن ُ ۥه
مذكور في مواضع من التنزيل كقولهَ﴿:أ
َّ ٓ َ َ ُ ۖ
ََ َۡ ُ
ال لوط﴾ [القمر ]34 :اآليات .والتقدير في اآلية :غير أهل
﴿إال ء
وأهل ۥهٓ﴾ [العنكبوت ،]2 :وقولهِ :
بيت ،وكثر استعمال هذا حتى انطلق البيت على أهله ،فيقال :بيت شريف ،يراد به األهل»(.)32
موج ًها من ّ
ووجه االستشهاد عنها بما أورده الواحدي هو حضور كثرة االستعمال ّ
موجهات
َ
َ
َ
التأويل ،فما أورده الواحدي من تقدير في قوله تعالى﴿ :ف َما َو َج ۡدنا ِف َيها غ ۡي َر َب ۡيت﴾ [الذاريات،]36 :
من أن املراد في األصل (غير أهل بيت) هو تأويل مؤداه حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه،
ليكون بمنزلته فيما يدل عليه من معنى ،أو يكون من قبيل املجاز املرسل الذي عالقته املحلية
ّ
الحال فيه( ،)33وهو هنا ذكر البيت وأراد أهله ،لكن الواحدي اكتفى بإيراد
بذكر املحل واملراد

ً
التقدير هنا عن ذكر الحذف( ،)34وذكر كثرة االستعمال في إطالق لفظ (بيت) مر ًادا به األهل دليال

ملا أورده من تأويل.
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هـ  -اإليماء بذكر النقيض
نجد أن اإليماء بذكر النقيض هنا من ّ
املوجهات املهمة التي ُوجه به التأويل النحوي؛ إذ هي
ِ
ّ
ُ
ّ
مما يهدي بذاته إلى ما يختفي وراءه من معنى ،وقد يعد هذا املوجه أو الدليل من األدلة املنطقية
التي عالج بها النحويون قضايا التأويل ،وهذا الدليل يمكن التطرق إليه في سياق ذكر األدلة التي
ً
أحيانا من النزعة العقلية املنطقية،
يعتمدها النحويون في تأويلهم؛ إذ ال تخلو معالجاتهم التأويلية
فنجد أن أحدهم ربما ذهب بتأويله إلى ما يمليه املنطق العقلي عليه من توجه وإشارة ،وإذا ما
ً
دليال ً
مهما يستحق الرصد والدراسة ،وال شك في أن مثل هذا
أمعن الدارس النظر في ذلك يجده
النوع من األدلة التي مدارها على العقل واملنطق ال بد من أن يحضر معها دليل آخر يسعفه
موج ًها ً
واحدا من ّ
ويقويه ،فيصيران ّ
موجهات التأويل ،على نحو ما سيعرض له الباحث من أمثلة،
ِ
ّ
املوج َه َّ
األو َل للعمل التأويلي ،لكنه ال يلبث أن يتصل به
فقد يكون ما يقتضيه املنطق والعقل ِ
ً
ً
متكامال ً
كافيا لتوجيه التأويل وإقامته ،ولعل ذلك يتضح على نحو جلي إذا ما
غيره ليصبح دليال
عرض الباحث لتلمس هذا الدليل في كتاب البسيط.

ً
ومقصودا في الكالم
فالنظر إلى الش يء واالستهداء به على نقيضه أو ضده ،وتصوره مر ًادا

معالجة منطقية ظاهرة؛ ألن حمل النقيض على النقيض باب واسع ،وله مناسبة ،وهي أن
النقيضين ،غالبا ،يتالزمان في الخطور بالبال والحضور في الذهن ،بتصور أحدهما بمجرد ذكر
اآلخر أو التفكير فيه(.)35

ً
ً
مشدودا
فيالحظ بذلك وجود بنية أساسية بين النقيضين ،تجمع بينهما ،وتجعل كال منهما
إلى اآلخر ً
دائرا معه حيث دار.
وعلى هذا األساس يمكن القول :إن نفي أحد النقيضين يعني إثبات اآلخر ،فيكون بهذه
ً
الصفة دليال عليه ،وهو ما يحاول الباحث هنا رصده في كتاب البسيط ،بالوقوف على ما جرى
ً
استهداء باإليماء إلى ذكر النقيض.
التأويل فيه
وفيما يلي أمثلة لهذا النوع من ّ
موجهات التأويل فيما أورده الواحدي في كتاب (البسيط)،
ۚ
ٓ َّ ُ َ َ
َ
فمن ذلك حديثه في قوله تعالى﴿:ف ِم ۡن ُهم ُّم ۡق َت ِص ٞد َو َما َي ۡج َح ُد ِب ََٰاي ِت َنا ِإال ك ُّل خ َّتار ك ُفور﴾ [لقمان،]32:
261

قال« :أي من هول ما هم فيه ،نجاهم حين أفضوا وانتهوا إلى البر .قال صاحب النظم :املراد من
ۚ
َ
قوله :فلما نجاهم :االستقبال ،وإن كان لفظه لفظ املاض ي ،بدليل قوله﴿ :ف ِم ۡن ُهم ُّم ۡق َت ِص ٞد﴾
[لقمان .]32:وملا ال يقتض ي ً
جوابا بالفاء ،وأراد (فمنهم مقتصد ومنهم جائر)ّ ،
ودل على هذا املضمر
ٓ َّ ُ َ َ
قولهَ :
﴿و َما َي ۡج َح ُد ِب ََٰاي ِت َنا ِإال ك ُّل خ َّتار ك ُفور﴾ [لقمان ،]32:فأومأ بهذا إلى هذا ،نقيض قوله:
ۚ
َ
﴿ف ِم ۡن ُهم ُّم ۡق َت ِص ٞد﴾ [لقمان ،]32:ونقيض االقتصاد :الجور»(.)36
وفيما تقدم مما أورده الواحدي -رحمه هللا -معالجة تأويلية بتقدير محذوف من الكالم
نقيض ما هو مذكور فيه ،وهو ما تأوله بقوله( :ومنهم جائر) ،وفي ذلك إيماء إلى النقيض بذكر
نقيضه بدعوى ما سبقت اإلشارة إليه من بنية أساسية مشتركة بينهما ،تحضر كلما أشير إلى
أحدهما ،وإذا ما أنعمنا النظر في هذا الدليل وجدنا أنه يتجاذبه طرفان :عقلي منطقي ،ولفظي،
فالعقلي تستدعيه عالقة ما بين النقيضين ،واللفظي تستدعيه بنية اللفظ نفسه ،فيتكامالن على
نحو يحسن معه التأويل.
وإذا ما حاول الباحث تطبيق ذلك على ما سبق يخلص إلى أن (منهم مقتصد) :هذا تركيب
يوحي بتفصيل وتفريع عن سابق عام ،يتصور منه خلو فئة أخرى غير املذكورة من الحكم ،فهي
بطبيعة الحال غير داخلة فيه ،بدليل التبعيض الذي أفهمه ِ(من) في الجملة ،وعليه يمكن
استخالص جملة أخرى منها دون الحاجة إلى أي دليل آخر ،وهي( :ومنهم غير مقتصد) ،وهو موضع
الشاهد في الحديث عن التأويل ،وذلك ما أملح الباحث إليه باتصاله بالتفكير املنطقي ،غير أن ما
يسعف التأويل ً
أيضا هنا هو البنية اللفظية التي يتحدد معها خصوصية التأويل ،وهي هنا
(مقتصد)؛ إذ االقتصاد يقابله الجور ،على ما يفهم من معنى اآلية ،وبه يكتمل العمل التأويلي.
ومع ما وجد لدى الواحدي من إعمال لدليل اإليماء بذكر النقيض في تأويل اآلية؛ نجد من
يستلهم التأويل نفسه بدليل اإليماء بذكر النقيض ،ودليل آخر من السياق ،من ذلك ما ذكره
ۚ
َ
مكي بن أبي طالب عند تفسير هذه اآلية ،قال﴿« :ف ِم ۡن ُهم ُّم ۡق َت ِص ٞد﴾ [لقمان ]32 :أي :في قوله
وإقراره بربه ،وهو مضمر للكفر بعد ذلك ،وقال ابن زيد :املقتصد على صالح من األمر ،وفي الكالم
ٓ
حذف ،كأنه قال :ومنهم كافر بربه الذي نجاه من الغرق .ودل على ذلك قولهَ :
﴿و َما َي ۡج َح ُد ِب ََٰاي ِت َنا
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َّ ُ َ َ
ِإال ك ُّل خ َّتار ك ُفور﴾ [لقمان ،]32 :أي :وما يكفر بأدلتنا وحججنا إال كل غدار عنيد ،فدل الجحود
املذكور على الكفر املحذوف»( .)37فهذا التأويل جرى على دليل اإليماء بذكر النقيض.
ودليل آخر هو ما ورد في السياق بعده ،وقد يتسع التأويل باتساع األدلة التي يستحضرها
ً
ً
املتأول ،لنجد من يقدر في املحذوف (ومنهم املوقن باآليات الشاكر للنعمة)؛ ليكون
قسيما ثالثا
للمقتصد والجاحد ،فـ«املقتصد :الفاعل للقصد وهو التوسط بين طرفين ،واملقام دليل على أن
املراد االقتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله :وما يجحد بآياتنا إال كل ختار كفور ،ولقوله في نظيره
َ ۡ َ
ۡ ُ َ
ََ َ
في سورة العنكبوت﴿ :فل َّما ن َّج َٰى ُه ۡم ِإلى ٱل َب ّ ِر ِإذا ُه ۡم ُيش ِركون﴾ [العنكبوت  ،]65وقد يطلق املقتصد
ٓ
َ ۖٞ
ُ ٞ
على الذي يتوسط حاله بين الصالح وضده .كما قال تعالىِ ّ ﴿ :م ۡن ُه ۡم أ َّمة ُّم ۡق َت ِص َدة َوك ِث ٞير ّ ِم ۡن ُه ۡم َسا َء
ُ َ
َما َي ۡع َملون﴾ [املائدة .]66 :والجاحد الكفور :هو املفرط في الكفر والجحد .والجحود :اإلنكار والنفي.
َّ
َ ََٰ َّ ََّٰ َ ََٰ
ٱلله َي ۡج َح ُدو َن﴾ [األنعام ُ ،]33
وعلم أن هنالك
وتقدم عند قوله تعالى﴿ :ول ِكن ٱلظ ِل ِمين ِباي ِت ِ
َ
ً ً
قسما ثالثا وهو املوقن باآليات الشاكر للنعمة وأولئك هم املؤمنون ،قال في سورة فاطر﴿ :ف ِم ۡن ُه ۡم
َ ّ
ُۢ ۡ َ
ظ ِال ٞم ِل َن ۡف ِس ِهۦ َو ِم ۡن ُهم ُّم ۡق َت ِص ٞد َو ِم ۡن ُه ۡم َس ِاب ُق ِبٱلخ ۡي ََٰر ِت﴾ [فاطر ،]32 :وهذا االقتصار كقول جرير:
ً
ُ
من العبيد وثلث من مواليها
فثلثهم
كانت حنيفة أثالثا
أي :والثلث اآلخر من أنفسهم»(.)38
ومن املواضع التي جاء فيها إعمال هذا الدليل في كتاب (البسيط) ما ذكره الواحدي في
ََٰ
َ
َ
ُ
َۡ
َ َ
تفسير قوله تعالى﴿ :ال َي ۡس َت ِوي ِمنكم َّم ۡن أنف َق ِمن ق ۡب ِل ٱلف ۡت ِح َوق َت َۚل﴾ [الحديد ]10:قال الواحدي:
َ
َ
ُ
َ َ
ً
نقيضا ،كما قال﴿ :ال َي ۡس َت ِو ٓي
«قال صاحب النظم :قوله﴿ :ال َي ۡس َت ِوي ِمنكم َّم ۡن أنف َق﴾ يقتض ي
َ ۡ ََٰ ُ َّ َ َ ۡ َٰ ۡ ۚ
ص َح ُب ٱل َج َّن ِة﴾ [الحشر ،]20 :ولم يجئ هاهنا النقيض الذي يقابل من أنفق ،فلما
أصحب ٱلن ِار وأ
َ َُ
ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ َّ َ َ ْ َ
ين أنف ُقوا ِم ْن َب ْع ُد َوقاتلوا} دل على هذا النقيض؛ ألن نقيضه من
قال {أول ِئك أعظم درجة ِمن ال ِذ

أنفقوا من بعد وقاتلوا»(.)39
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ووجه االستشهاد فيما قاله الواحدي ظاهر ،حيث أشار إلى محذوف في اآلية هو من تمام
معناها؛ بدليل ما ورد فيها ،وهذا املذكور جار مجرى ما أومئ به للداللة على نقيضه ،وهذا التأويل
الذي أورده الواحدي هنا مشتهر لدى املفسرين في هذه اآلية(.)40
وهذا من املواضع التي يستدل فيها على التأويل من أكثر من وجه؛ إذ دل عليه ذكر
ُ
﴿أ ْو ََٰٓلئكَ
النقيض ،كما دل عليه التصريح به بعد ذلك في السياق ذاته ،من ذلك قوله« :فلما قال:
ِ
َأ ۡع َظ ُم َد َر َج ٗة ّم َن َّٱلذ َ
ين َأ َنف ُق ْوا ِم ُۢن َب ۡع ُد َو ََٰق َت ُل ْۚوا﴾ [الحديدّ ]10:
دل على هذا النقيض؛ ألن نقيضه
ِ
ِ
أيضا بنية اللفظ من الفعل َ
من أنفقوا من بعد وقاتلوا»( ،)41كما دل عليه ً
﴿ي ۡس َت ِوي﴾ التي
ً
ً
مفتقرا إلى
تقتض ي مقابال تنعقد به املفاضلة( ،)42وهو دليل -إذا ما نظر إليه وحده -يجعل النص
التأويل دون هداية منه إلى ماهية ما ينبغي تقديره؛ إذ يحتاج لفظ َ
﴿ي ۡس َت ِوي﴾ إلى طرف ُيتصور
ً
مقابال لقولهَّ ﴿ :م ۡن َأ َنف َق من َق ۡبل ۡٱل َف ۡتح َو ََٰق َت َۚل﴾ ،وبالنظر إلى ما يهدي إليه الفعل َ
﴿ي ۡس َت ِوي﴾،
ِ
ِ
ِ
ً
ً
وداللة اإليماء بذكر النقيض تتولد جملتان تصلح كالهما منطقيا ألن تكون مقابال للجملة
املذكورة ،وهي (من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ،وهاتان الجملتان هما:
 من لم ينفق من قبل الفتح ولم يقاتل. من أنفق من بعد الفتح وقاتل.ً
ً
ً
عموما محتمال صلح أن يكون مقابال للجملة املذكورة ،هو (من لم ينفق من
فيالحظ أن
قبل الفتح ولم يقاتل) ،وهو ما يمكن أن يندرج تحته (من أنفق من بعد الفتح وقاتل) ،و(من لم
ً
أصال ولم يقاتل) ،غير أن ما ّ
يحدد هوية املقدر الصحيح في العمل التأويلي في كثير من
ينفق
األحيان قرائن تشترك فيما بينها في صناعة الحدث التأويلي.
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 )8فالح إبراهيم نصيف الفهدي :التأويل النحوي في الحديث الشريف ،أطروحة (دكتوراه) ،كلية اآلداب،
جامعة بغداد1427 ،ه2006 /م ،ص.8
 )9بثينة الجالص ي :ممكنات التأويل في توظيف السياق عند األصوليين ،مجلة املشكاة ،العدد (،)9،10
2012م ،جامعة الزيتونة ،ص.337
 )10فوزية ،دندوقة :التأويل في الدراسات العربية :إشكاالته وقضاياه ،أطروحة (دكتوراه) ،كلية اآلداب
واللغات ،جامعة محمد خيضر بالجزائر2010 ،م ،ص.187 – 186
 )11فهد بن سعيد ،القحطاني :أثر القرينة الشرعية في توجه الحكم النحوي عند ابن هشام ،رسالة
ماجستير ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى1427 ،هـ ،ص .41وينظر :عثمان ،ابن جني ،أبو الفتح:
الخصائص ،الطبعة الثالثة1403 ،هـ ،ج ،1ص.246
 )12الواحدي :البسيط ،ج ،2ص.50
 )13الواحدي :البسيط ،ج ،7ص.122
 )14ينظر الواحدي :البسيط ،ج ،7ص.123
 )15فهد ،القحطاني :أثر القرينة الشرعية ،ص ،41وينظر :عبدهللا بن يوسف ،ابن هشام :مغني اللبيب عن
كتب األعاريب ،تحقيق :د .مازن املبارك ومحمد علي حمدهللا ،دار الفكر  -بيروت ،الطبعة السادسة،
1985م ،ص.887
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 )16ينظر :الواحدي :البسيط ،ج ،12ص.360
 )17الواحدي :البسيط ،ج ،12ص.522
 )18عبدهللا بن الحسين بن عبدهللا ،العكبري ،محب الدين ،أبو البقاء :اللباب في علل البناء واإلعراب،
تحقيق :غازي مختار طليمات ،دار الفكر ،دمشق ،ط1995 ،1م ،ج ،2ص.32
 )19ينظر :ابن هشام :مغني اللبيب ،ص.840
 )20ينظر :العكبري :اللباب في علل البناء واإلعراب ،ج ،2ص.31
 )21ينظر :الواحدي :البسيط ،ج ،2ص.267
 )22ينظر :الواحدي :البسيط ،ج ،5ص.243 – 242
 )23الواحدي :البسيط ،ج ،4ص .399 - 398وهذه القراءة نسبها مكي بن أبي طالب للحسن ،فقال« :وقرأ
الحسن {أن ُت ْغ َم ُ
ضوا} بفتح امليم وضم التاء .أي لستم تأخذونه حتى تنقصوا من سعر غيره .وكذلك
قرأ قتادة .قيل :معناه :لستم تأخذونه إال أن يهضم لكم من ثمنه أي ينقص» .ينظر :مكي بن أبي طالب
َح ّموش بن محمد بن مختار ،القيس ي ،أبو محمد :الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن
وتفسيره ،وأحكامه ،وجمل من فنون علومه ،تحقيق :مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا
والبحث العلمي ،جامعة الشارقة ،ط1429 ،1هـ 2008 -م ،ج.893 ،1
 )24الواحدي :البسيط ،ج ،17ص .315وقد ذكر الفراء هذه القراءة .ينظر :يحيى بن زياد بن عبد هللا،
الفراء :معاني القرآن ،تحقيق :أحمد يوسف النجاتي ،ومحمد علي النجار ،وعبد الفتاح إسماعيل
الشلبي ،دار املصرية للتأليف والترجمة ،مصر ،الطبعة األولى ،ج ،2ص.303
 )25ينظر :الفراء :معاني القرآن ،ج ،3ص .272وينظر :محمد بن محمد بن محمود ،املاتريدي ،أبو منصور:
تأويالت أهل السنة (تفسير املاتريدي) ،تحقيق :د .مجدي باسلوم ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،لبنان،
ط1426 ،1هـ 2005 -م ،ج ،8ص.152
 )26الواحدي :البسيط ،ج ،22ص.32
 )27ينظر :عبد الرحمن بن علي بن محمد ،ابن الجوزي ،جمال الدين ،أبو الفرج :زاد املسير في علم
التفسير ،تحقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العربي – بيروت،ط1422 ،1هـ ،ج ،4ص.312
وينظر :محمد بن عمر التميمي ،الرازي ،فخر الدين :مفاتيح الغيب ،دار الكتب العلمية  -بيروت -
1421هـ 2000 -م ،ط ،1ج ،30ص.45
 )28ينظر :دندوقة :التأويل في الدراسات العربية إشكاالته وقضاياه ،ص.173- 168
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 )29ينظر :مالك نظير ،يحيا :أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية في
التوصل إلى املعنى ،مجلة جامعة تشرن للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،املجلد ( )30العدد (2008 )2م ،ص.41
 )30الواحدي :البسيط ،ج ،4ص.281 – 279
 )31أحمد بن محمد بن إبراهيم ،الثعلبي ،أبو إسحاق :الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،تحقيق :اإلمام
أبي محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظير الساعدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت –
لبنان ،ط1422 ،1هـ 2002 /م ،ج.200 ،2
 )32الواحدي :البسيط ،ج ،20ص.414
 )33ينظر :عبد الرحمن بن حسن حبنكة ،امليداني الدمشقي :البالغة العربية :أسسها وعلومها وفنونها ،دار
القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بيروت ،ط 1416 ،1هـ 1996 -م ،ج ،2ص.219-218
 )34ينظر ً
أيضا :الحسين بن مسعود ،البغوي ،محيي السنة ،أبو محمد :معالم التنزيل في تفسير القرآن،
تحقيق :محمد عبد هللا النمر ،عثمان جمعة ضميرية ،سليمان مسلم الحرش ،دار طيبة للنشر
والتوزيع ،ط1417 ،4هـ 1997 -م ،ج .377 ،7وينظر :محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ،القرطبي،
شمس الدين ،أبو عبد هللا :الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار
الكتب املصرية – القاهرة ،ط1384 ،2هـ 1964 -م ،ج ،17ص .48وينظر :عبد هللا بن أحمد بن
محمود ،النسفي ،أبو البركات :مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،تحقيق الشيخ :مروان محمد الشعار،
دار النفائس ـ بيروت 2005م ،ج ،4ص148
 )35ينظر :يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي ،السكاكي الخوارزمي الحنفي ،أبو يعقوب :مفتاح العلوم،
ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه :نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط1407 ،2هـ -
1987م ،ص.39
 )36ينظر :الواحدي :البسيط ،ج ،18ص.118
 )37مكي بن أبي طالب ،القيس ي :الهداية إلى بلوغ النهاية ،ج ،9ص.5739
 )38محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ،ابن عاشور :التحرير والتنوير «تحرير املعنى السديد وتنوير
العقل الجديد من تفسير الكتاب املجيد» ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،هـ ،ج ،21ص.191
 )39الواحدي :البسيط ،ج ،21ص.263 – 262
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 )40ينظر :البغوي :معالم التنزيل في تفسير القرآن ،ج ،8ص .33والقرطبي :الجامع ألحكام القرآن ،ج،17
ص .240وابن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،27ص.375
 )41الواحدي :البسيط ،ج.263 ،21

ً
إيجازا لداللة
 )42ينظر :ما قال الطاهر بن عاشور عند هذه اآلية« :وحذف قسم من أنفق من قبل الفتح
فعل التسوية عليه ال محالة ،والتقدير :ال يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق بعده» .ابن
عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،27ص.375
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