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التاأويل في العربية
بين القديم والحديث

الدكتور محمود ح�سن الجا�سم 
كلية الآداب - جامعة حلب - �سوريا

تقديم: 
اأفكار  بها عما بداخله من  يعبر  التي  باللغة  المخلوقات  بقية  االإن�صان عن  �صبحانه  مّيز اهلل 
عن  قوم  كل  بها  يعبر  اأ�صوات  باأنها  جني  ابن  عّرفها  فقد  االآخرين,  مع  ليتوا�صل  وم�صاعر, 
اأغرا�صهم))), واإذا ما كان التطور من �صنن الوجود, فاإن عدم ا�صتقرار داللة اللفظ على حال اأمر 
البد منه, ذلك اأن االإن�صان قد يتو�صع بما يريده من اللفظ, فينتقل بالداللة من حقل ح�ّصي اإلى 
الذهنية, فيطّورها  المجردات  اإلى  الح�صي  المجال  اأو ينقلها من  اأخرى متنوعة,  حقول ح�ّصية 

بالطرق المجازّية اإلى ما يريد التعبير عنه, وهو اأمر مرهون بمدى حاجة االإن�صان. 

اإلى  يحتاج  الزمن  بتطور  الإن�سان  اأن  يخفى  ول 
علمي  ميدان  كل  في  محددة  دللت  ذات  األ��ف��اظ 
ولما  الم�سطلح،  اإل��ى  بحاجة  يجعله  مما  ي�سلكه، 

ارتبطت الدللة ال�سطالحية 

لدار�س  اللغوية، كان لبد  بالمعاني  الأ�سا�س  في 
اإل��ى  ال��ع��ودة  م��ن  لفظ  لأي  ال�سطالحي  المعنى 
له، لأنه دائًما ثمة �سلة دللية بين  اللغوية  المعاني 
واإذا ما كانت معظم دللت  واللغوي.  ال�سطالحي 
الألفاظ قد ن�ساأت بتوا�سع وا�سطالح فاإن الم�سطلح 
مجال  من  دللته  تنقل  اإذ  موا�سعة،  على  موا�سعة 

ال�ستعمال العام ال�سائع في الحياة اإلى مجال اأ�سيق 
اإلى  بحاجة  ما  علم  فاأ�سحاب  ا،  تخ�س�سً واأك��ث��ر 
لغة م�ستركة تجمع ت�سورهم وت�سبط اآليات علمهم 
بو�سفه  الم�سطلح  يوؤديه  ما  وهو  به)))،  وتفكيرهم 
اأداة ل�سبط المعاني في �سياق كل علم، مما يجعله 
لغوّي  معجٌم  علم  فلكل  معين،  دلل��ي  تركيز  نقطة 
اأهمية  على  دليل  وه��ذا  ب��ه،  خا�سة  وم�سطلحات 
ظاهرة)))  اأي  تناول  في  الم�سطلح  عند  الوقوف 
وعلى ذلك فالبد لنا في بحثنا هذا من اأن نقف عند 
م�سطلح »التاأويل« الذي �ساع في الدرا�سات العربية 
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قديًما وحديًثا، و�سنر�سد في تناوله المعاني اللغوية 
تتبع  خالل  من  ال�سطالحية  الدللة  ت�سكل  وكيفية 
اللغوي  بين  ال��ع��الق��ة  وتو�سيح  ال��دلل��ي،  ال��ت��ط��ور 
ال�سطالحية  بالدللة  والمق�سود  وال�سطالحي، 
م�ستويات  ف��ي  ال��ت��اأوي��ل  وتجليات  وح��دي��ًث��ا،  قديًما 
نركن  معين  راأٍي  اإلى  لننتهي  كافة،  اللغوي  الدر�س 

اإليه.
العر�س:

المعنى اللغوي:
بمعان  ال��ت��راث  كتب  ف��ي  )ت���اأوي���ل)  كلمة  ت��رد 
ورّده،  ال�سيء  رجوع  على  يدّل  جّلها  يكاد  متعددة، 
على  اأو  اأخرى،  اإلى  حال  من  وتحّوله  تغّيره  على  اأو 

التحّكم في ال�سيء وتدّبر اأمره.
فمن الموا�سع التي جاءت بها الكلمة ذات دللة 
ح�سية بمعنى الّرجوع والّرد قولهم: طبخت ال�سراب، 
النبيذ  وطبخت  رجع.  اأي:  وكذا،  كذا  قدر  اإلى  فاآل 

حّتى اآل اإلى الثلث اأو الّربع اإذا رجع))).
بالتو�سع،  الح�سي  المجال  في  الدللة  وتتطور 
رج��ع،  اإذا  وم���اآًل  اأْوًل  ي���وؤول  ال�����س��يء  اآل  ف��ي��ق��ال: 
يرجع  ال��ذي  المو�سع  والموئل  الّرجوع،  والأيلولة 
ل �ُسّمي بذلك لماآله اإلى الجبل، اأي:  اإليه، ولعل الأَيِّ

رجوعه))).
وال��ّرّد  الّرجوع  بمعنى  الكلمة  دلل��ة  اأن  ويظهر 
اإذ  ال��ذه��ن��ي��ة،  ال��م��ج��الت  اإل���ى  فانتقلت  ت��ط��ّورت، 
الحياة  في  الّرجوع  بمعنى  الذهنية  الدللة  ت�سيع 
الكريم،  ال��ق��راآن  ن��زل  اأن  بعد  م���راًرا،  الجتماعية 

ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   چۈئ   تعالى:   قوله  ذلك  من 
ىئ  ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  
اأح�سن  والمراد:  ]الن�ساء/9)[.  چ   مث   جث  

اللفظية  القرينة  بدليل  ا،  ردًّ اأو  وعاقبة،  مرجًعا 
ڀ   چڀ   تعالى:  قوله  ومنه  »ف��ردوه«.  ال�سابقة 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 
چ  ڇ   ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  
]الأع���راف/))[.  ڍچ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ومرجعه  م��اآل��ه  اإل  ي��ن��ت��ظ��رون  ه��ل  ال���م���راد:  ول��ع��ل 
ياأتي  يوم  تاأويله:  ياأتي  ويوم  القيامة،  يوم  وعاقبته 

ې   ۉ   ۉ   چ  تعالى:  وق��ال  وم��اآل��ه)))،  مرجعه 
ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ 

]الإ�سراء/))[. والمراد: اأح�سن مرجًعا وعاقبة))).
قوله  نحو  ال�سريف،  الحديث  في  الحال  وك��ذا 
�ساَم  فال  هَر  الدَّ �سام  »من  و�سّلم:  عليه  اهلل  �سلى 

ول اآَل«)))، »اأي: ل رجع اإلى خير«)9).

اأّول  �سالته:  فقد  لّلذي  ال��دع��اء  في  يقال  كما 
اأي�سا:  ويقال  �ساّلتك.  عليك  رّد  اأي:  عليك،  اهلل 
اأو  اأح�سن مرجعًا  تاأوياًل، والمراد  اأح�سن  تقوى اهلل 

عاقبة)1)).

يقت�سي  التاأويل)الرجوع)  اأن  �سبق  مما  ويبدو 
واأن  الأم��ر،  اإليه  ينتهي  مرجًعا  اأي:  عاقبة  اأو  م��اآًل 
تغّيًرا،  يقت�سي  ماآله)  اإلى  به  )الرجوع  الأمر  تاأويل 
البيئة  في  تاأويل  لكلمة  اأخرى  دللة  �ساعت  ولذلك 
فمن  ح��ال،  اإل��ى  حال  من  الأم��ر  تغير  وهي  العربية 
بهذا  )ت��اأوي��ل)  كلمة  فيها  ج��اءت  التي  الموا�سع 
اأي:  األته،  وقد  اأوًل،  يوؤول  اللَّبن،  اآل  قولهم:  المعنى 
�سببُت بع�سه على بع�س حتى اآل وطاب وخثر، واآل 
الدهن والقطران والع�سل يوؤول اأوًل واإياًل اإذا خثر. 
ج�سم  واآل  ف�سمرت،  ذه��ب،  اإذا  الناقة  لحم  واآل 

الرجل اإذا نحف)))). 

ويبدو اأن دللة الكلمة بهذا المعنى معنى التغير 
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انتقلت  ولكنها  الجتماعية،  الحياة  في  ا�ستمرت 
اإلى المجالت الذهنية، ففي حديث الزهري قال: 
يريد:  فر؟�  ال�سَّ في  ُتتم  عائ�سة  بال  ما  لعروة:  قلت 
َلت  تاأوَّ قال:   - تق�سر  ول  تجمع  فال  �سالتها،  تتّم 
ل عثمان، واأراد بتاأويل عثمان ما روي عنه  تاأوَّ كما 
اأنه اأتم ال�سالة بمكة في الحج بعدما نوى الإقامة 
الجليلين  ال�سحابيين  اأن  يعني  وه��ذا  فيها))))، 
وق�سر  جمع  من  اأو  ق�سر  من  ال�سفر  �سالة  غيَّرا 
ا�ستعمل  التاأويل  يكون  وبذلك  كاملة،  �سالة  اإل��ى 
للو�سول  اأخ��رى  حال  اإل��ى  حال  من  التغير  بمعنى 

اإلى غاية معينة . 

ويبدو مما �سبق اأن الأمر لم يقت�سر على التغير 
ذلك  ك��ان  واإن��م��ا  اأخ���رى،  اإل��ى  ح��ال  التحول من  اأو 
التاأول بف�سل التاأمل والجتهاد الذي يبتغي الو�سول 
اإلى غاية معينة من خالل تغيير ال�سالة، ولعل مما 
)ت1))ه���)  عبيدة  اأبي  تف�سير  ذلك  �سمن  يندرج 

لقول الأع�سى)))):

ها حبِّ ُل  ــــــاأوُّ ت ـــْت  ـــاَن َك ـــهـــا  اأنَّ عــلــى 
َحَبا �شْ َفاأَ ــَقــاِب،  الــ�ــشِّ ــيِّ  ــِع ِرْب ُل  تـــاأوُّ

بعد اأن يذكر اأبو عبيدة اأن تاأّول حّبه هو تف�سيره 
ومرجعه ي�سيف مف�سًرا اأّن حّبها كان �سغيًرا في قلبه 
اأ�سحب ف�سار قديًما مثل هذا  فلم يزل يثبت حتى 
ال�سقب ال�سغير الذي لم يزل يكبر حتى �سار كبيًرا 
»ت��اأّول  ومعنى  ي�سحبه)))).  ابن  له  و�سار  اأمه  مثل 
الرعاية  اأو  التعهد  هو  التف�سير  هذا  على  بعي«  الرِّ
التي تنقله من حال اإلى حال في حركة متغيرة))))، 
تغير  هو  الدللة  في هذه  التاأويل  معنى  فاإن  وبذلك 
ال�سيء،  اأ�سل  يلغي  التغير ل  واإن هذا  ال�سيء،  حال 
اأخرى  اإلى  عليها  هو  هيئة  من  يتحول  يجعله  واإنما 

مختلفة.

ترتبط  )ت��اأوي��ل)  لكلمة  اأخ��رى  دلل��ة  وتواجهنا 
اأم��ره،  وتدّبر  ال�سيء  في  التحكم  وه��ي:  بال�سابقة 
الإبل  األ��ُت  قولهم:  الح�سي  المجال  في  ذلك  فمن 
بلغت  واإذا  �سررَتها،  اإذا  الإب��ل  واأل��ت  �ُسقَتها،  اإذا 
اأ�سلحه  اإذا  يوؤوله:  ماله،  واآل  حلبتها،  الحلب  اإلى 
اأول  في  والتحكم  التدبر  معنى  ووا�سح  و�سا�سه)))). 

الإبل اأو المال.

المجالت  اإلى  انتقلت  الدللة  هذه  اأن  ويظهر 
ذلك  من  واإ�سالحها،  الأمور  اإدارة  لتعني  الذهنية 
و�سي�س  �س�سنا  اأي  علينا،  واإيل  اأُلنا  الماأثور:  القول 
النا�س  فاإيالة  علينا))))،  ووّل��ي  وّلينا  اأو  علينا، 
وتدبيرها.  واإدارت���ه���ا  اأم��وره��م  ف��ي  التحّكم  ه��ي 
ت�سمل  فباتت  تو�سعت  المعنى  بهذا  الدللة  ولعّل 
دّبره  اإذا  وتاأّوله  الكالم  اأّول  يقال:  اإذ  الخطاب، 

وف�ّسره)))).  وقّدره 

ويظهر اأن ال�ستعمال القراآني للكلمة بهذه الدللة 
چٿ   تعالى:  قوله  مثل  مو�سع،  غير  في  ج��اء 
ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
]ي��و���س��ف/)[.  چ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ 
هو  المعنى  بهذا  الكلمة  ا�ستعمال  اأن  والمالحظ 

الأكثر من غيره في �سياق الن�س القراآني)9)). 

ويبدو اأن قول الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سلم في 
وَعلِّْمُه  الّدين  في  هه  فقِّ عبا�س:«اللَّهم  لبن  دعوته 

الّتاأويل«)1)) يدّل على ذلك)))).

التاأويل في  اإن  القول:  وفي �سوء ما تقدم يمكن 
حركة  هو  القراآني  ال�ستعمال  وفي  العربية  البيئة 
الماألوف  الأ�سل  باتجاه  اإما  الظاهرة،  اأو  بال�سيء 
)الأم��ر  والعاقبة  الغاية  باتجاه  واإم��ا  )بالرجوع) 
وهذه  ل)  الموؤوَّ اإليه  ينتهي  الذي  المتوقع  المفتر�س 
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الحركة بال�سيء هي تغير في هيئته لذلك ا�ستعملت 
الكلمة بهذا المعنى )التغير)، ول يخفى اأن الرعاية 
من  اأ�سا�سية  �سمة  والتدّبر  التحّكم  اأو  وال�سيا�سة 
ا�ستعملت  اأن  فكان  بال�سيء،  الحركة  هذه  �سمات 

ا. الكلمة بهذا المعنى اأي�سً

واإذا ما انتقلنا اإلى ا�ستعمال اللفظ في ال�سياقات 
القراآنية  التفا�سير  رح��م  في  ن�ساأت  التي  العلمية 
الّتاأويل في القرون الثالثة الأولى  اأن مفهوم  وجدنا 
ما  ذلك  من  )التف�سير)))))،  لمعنى  مرادًفا  ياأتي 
بمعنى  والتف�سير  الّتاأويل  اأن  وهو  عبيدة،  اأبو  ذكره 

واحد)))). 

ويروى عن اأبي العبا�س ثعلب اأن الّتاأويل والمعنى 
والتف�سير واحد)))). واإذا نظرنا في بع�س موؤلفاتهم 
)تاأويل)  كلمة  فيه  ترد  ال��ذي  ال�سياق  من  ن�ستنتج 
)معنى)  كلمتي  م��ن  ك��لٍّ  وب��ي��ن  بينها  ف��رق  ل  اأن���ه 
حين  الأل��ف��اظ  تلك  ي�ستعملون  فهم  و)تف�سير)، 
وتحديدها  الدللة  عند  ويقفون  المعنى  يف�سرون 
غير  على  اللفظ  يحملون  اأكانوا  �سواء  وتو�سيحها، 
ظاهره اأم ي�سرحونه �سرًحا يقت�سر على الظاهر)))). 
وكاأن �سيوع ا�ستعمال الكلمة في القراآن الكريم بهذا 

المعنى قد اأثر في اأذهان المف�سرين.

المعنى اال�صطالحي:

البيئة  ف��ي  الفكرية  ال��ح��ي��اة  ت��ط��ورت  عندما 
فهم  ف��ي  الخ��ت��الف  ازداد  الإ���س��الم��ي��ة  العربية 
فهم  واأ�سهم  الآراء،  وت�سعبت  الكريم،  ال��ق��راآن 
الن�س القراآني اإ�سهامًا فعاًل في كثرة الختالفات، 
القراآن  لن�سو�س  المتعددة  القراءات  تلك  وباتت 
ومذهبية  �سيا�سية  لع��ت��ب��ارات  تخ�سع  ال��ك��ري��م 
ب�سبب  اإل  وال��خ��الف  التعدد  ك��ان  فما  مت�سّعبة، 
لأف��ه��ام  واإخ�����س��اع��ه��ا  ال��ق��راآن��ي��ة  الن�سية  ال��دلل��ة 

تعاماًل  معها  التعامل  بف�سل  التجاهات  مختلفة 
الن�س على غير ظاهره  ل يخلو من اجتهاد يحمل 
اإل��ى  م�ستندة  دلل��ت��ه  ف��ي  تتحكم  ذهنية  بحركة 
بع�س  دفع  مما  اإليه،  تذهب  فيما  مختلفة  اأ�س�س 
المف�سرين في القرن الرابع الهجري اإلى اأن يجعل 
هو  لما  مخالًفا  والتف�سير  التلقي  من  النمط  هذا 
بين  فرق  اأن  فكان  تف�سيرية،  مظاهر  من  ماألوف 
بالمفهوم  التف�سير  وبين  الفهم  من  ال�سرب  هذا 
الذهني  والجهد  الت�سيي�س  من  يخلو  الذي  ال�سائع 
عليه  فاأطلق  الن�س،  معطيات  في  يتحكم  ال��ذي 
م�سطلح التاأويل، ومن هنا اأ�سبح اأمامنا تعريفات 
ا�سطالحية تفّرق بين التف�سير والتاأويل، فقد راأى 
الماتريدي )ت)))ه�) اأن التف�سير هو القطع على 
اأن المراد من اللفظ هذا، وال�سهادة على اأنه عنى 
ف�سحيح،  به  مقطوع  دليل  قام  فاإن  هذا،  باللفظ 
والتاأويل:  عنه.  المنهي  وهو  بالراأي  فتف�سير  واإل 
فاإنه  القطع)))).  ب��دون  المحتمالت  اأح��د  ترجيح 
التي  القاطعة  بالدللة  ال�سحيح  التف�سير  يربط 
وكاأنها  الخالف،  تقبل  ل  قاطعة  اأدلة  على  ترتكز 
ي�سف  حين  على  مقامية،  اأو  لفظية  مادية  اأدل��ة 
هذه  اإل��ى  ويفتقد  الجتهاد  يعتمد  ال��ذي  التف�سير 
الزمن  مع  اأ�سبح  الذي  وهو  عنه،  بالمنهي  الأدلة 
يعرف بالتاأويل، اأما التاأويل عنده فهو الذي يرتبط 
بترجيح  ويكون  دللي،  احتمال  من  اأكثر  يثير  بما 
بالُم�سِكل  يربطه  اإن��ه  اأي:  قطع،  غير  من  اأحدها 

الذي ل يمكن اأن يح�سم معناه.

اإذ  راآه بع�سهم،  التوجه ما  ومما ي�سب في هذا 
اإل وجًها واحًدا،  قال: التف�سير بيان لفظ ل يحتمل 
اإلى  مختلفة  معان  اإلى  متوجه  لفظ  توجيه  والتاأويل 
اأن  واحد منها بما ظهر من الأدلة)))). وهنا يت�سح 
التف�سير يرتبط بما ل يحتمل تنّوًعا في المعنى، اأما 
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دللًيا  تنوًعا  يحتمل  ال��ذي  باللفظ  فيتعلق  التاأويل 
ح اأحدها بدليل. ليرجَّ

الم�سكل  خ�سو�سية  التاأويل  بع�سهم  ويعطي 
)ت)1)ه����):  ال��راغ��ب  يقول  الديني،  الن�س  في 
في  ا�ستعماله  واأكثر  التاأويل،  من  اأع��ّم  التف�سير 
في  التاأويل  ا�ستعمال  واأكثر  ومفرداتها،  الألفاظ 
الكتب  في  ي�ستعمل  ما  واأك��ث��ر  والجمل،  المعاني 
غيرها)))).  وفي  فيها  ي�ستعمل  والتف�سير  الإلهية، 
التف�سير  اأن  يظهر  المذكور  التعريف  خالل  ومن 
من  م�ستمًدا  تو�سيًحا  ال��دلل��ة  تو�سيح  ي��ت��ن��اول 
يتناول  وقد  اللفظ،  ظاهر  من  اأو  الن�س  معطيات 
التاأويل  اأن  حين  على  الكالم،  اأو  الواحدة  اللفظة 
في  ي�سكل  وبما  المعنى  وبمعنى  بالمرّكب  يخت�س 

الدينية.  الن�سو�س 

يبين  اإذ  منهما،  كل  خ�سائ�س  بع�سهم  ويحدد 
والتاأويل  الملمو�سة  النقلية  بالأدلة  التف�سير  ارتباط 
بالرواية،  يتعلق  التف�سير  بقوله:  وال��راأي  بالجتهاد 

والتاأويل يتعلق بالدراية)9)). 

ن�سر  اأبو  قاله  ما  التوجه  هذا  في  يندرج  ومما 
وال�سماع،  الّتباع  على  مق�سور  التف�سير  الق�سيري: 
اأما التاأويل فيتعلق بال�ستنباط)1)). فهو يق�سر الأول 
فيربطه  الثاني  اأما  الأدلة،  في  والماأثور  النقل  على 

بالجتهاد العقلي. 

لكل  جديدة  ميزة  الثعلبي  طالب  اأب��و  وي�سيف 
بقوله:  الم�سطلحين  بين  للفرق  فيمثل  منهما، 
مجاًزا،  اأو  حقيقة  اإما  اللفظ  و�سع  بيان  التف�سير: 
بالمطر.  وال�سيِّب  بالطريق  ال�����س��راط  كتف�سير 
عن  اإخبار  فالتاأويل  اللفظ،  باطن  تف�سير  والتاأويل: 
المراد،  دليل  عن  اإخبار  والتف�سير  المراد،  حقيقة 
لأن اللفظ يك�سف عن المراد والكا�سف دليل، مثاله 

]الفجر/))[.  چ  ک  ک   چک   تعالى:  قوله 
رقبته،  ر�سدته:  يقال  الر�سد،  من  اإن��ه  تف�سيره: 
والمر�ساد مفعال منه. وتاأويله التحذير من التهاون 
للعر�س  وال�ستعداد  الأهبة  عن  والغفلة  اهلل  باأمر 
عليه. وقواطع الأدلة تقت�سي بيان المراد من اللفظ 
على خالف و�سعه في اللغة)))). فالثعلبي في تفريقه 
بين التف�سير والتاأويل يح�سر الأول بما يعطيه ظاهر 
خفايا  ف��ي  ت��اأم��ل  غير  م��ن  عنه  يك�سف  اأو  اللفظ 
التاأويل  اأن  اإل��ى  يذهب  حين  على  البعيد،  المعنى 
يتعلق بالباطن وما يحتاج اإلى تاأمل وينح�سر بمعنى 
يف�سل  اإذ  �سبقه،  عمن  يختلف  بذلك  وهو  المعنى، 
حقيقة  التف�سير  يعطيه  ظاهر  معًنى  معنيين  بين 
وهذا  التاأويل،  يعطيه  وراءه  اآخر  ومعًنى  مجاًزا،  اأو 
المراد،  حقيقة  عن  اإخ��ب��ار  فالتاأويل  قوله:  معنى 

والتف�سير اإخبار عن دليل المراد.

بالدللة  التف�سير  فيربط  بع�سهم،  ويف�سل 
من  جملة  من  م�سروعيتها  ت�ستمد  التي  الوا�سحة 
و�سّنة  المت�سافرة من كتاب اهلل  المتناغمة  الأ�س�س 
الذي  بالجتهاد  مرتبًطا  التاأويل  يجعل  ثم  ر�سوله، 
يخت�س به العلماء المتبحرون في العلم، وذلك حين 
�ساحب  يقول  الحتمالت،  وتتعدد  المعنى  ُي�سِكل 
ًنا في �سحيح  الراأي: ما وقع مبّيًنا في كتاب اهلل ومعيَّ
وو�سح،  ظهر  قد  معناه  لأن  تف�سيًرا؛  ي  �سمِّ ال�سّنة 
بغيره،  ول  باجتهاد  ل  اإليه  يتعر�س  اأن  لأحد  ولي�س 
بل يحمله على المعنى الذي ورد ل يتعداه. والتاأويل: 
الخطاب  معاني  في  العاملون  العلماء  ا�ستنبطه  ما 

الماهرون في اآلت العلوم)))).

خ�سو�سية  )ت)9)ه����)  الجوزي  اب��ن  وي�سيف 
ّية �سريحة لكلٍّ من التف�سير والتاأويل حين يربط  ن�سّ
الظاهر،  بالحمل على غير  والثاني  بالظاهر،  الأول 
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الَخفاء  َمْعُلوِم  ِمن  ال�سيء  اإخ��راُج  التف�سير  يقول: 
اإلى َمقاِم التََّجلِّي والتاأويل: َنقُل الكالِم عن َمو�سِعه 
ُت��ِرَك  ما  ل��وله  َدليٍل  اإل��ى  اإثباته  في  ُيحتاُج  ما  اإل��ى 
التاأويل يكون بحمل  اأن  اللَّفِظ)))). وهنا نرى  ظاِهُر 
ف�ساًل  التف�سير،  بخالف  ظاهره  غير  على  الكالم 
معاني  يحتمل  بما  اأو  بالم�سكل  التاأويل  ارتباط  عن 

متعددة ويحتاج اإلى اجتهاد ودليل.
ي�ستمد  التف�سير  اأن  يظهر  �سبق  ما  �سوء  وف��ي 
والمنقول  الماأثور  من  ال��دلل��ة  تحديد  في  اأ�س�سه 
والدللة  الن�س  حيث  ومن  بالنقل،  فيرتبط  عامة 
يتبادر  وبما  الظاهرة  ال�سياقية  بالمعطيات  يرتبط 
اأن التاأويل ي�ستمد  اإلى الذهن من دللت، في حين 
في  لالأمور  ومحاكمته  العقلي  الجتهاد  من  اأ�س�سه 
درجة  اإل��ى  تحتاج  التي  الن�سية  المعطيات  �سوء 
يحتمل  حين  وذل��ك  والجتهاد،  الجهد  من  عالية 

الن�س اأكثر من معنى اأو حين ُي�سِكل معناه. 
رحم  في  ن�ساأ  ال�سطالحي  التعريف  كان  واإذا 
ياأخذ  اأن  في  غرابة   من  ما  فاإنه  القراآني  التف�سير 
التعريف بعًدا دينًيا �سريًحا وتنوًعا وا�سًحا، يخ�سعه 
كل فريق لمذهبه الفكري، ولهذا نجد بع�سهم يربطه 
م�سروًطا  التاأويل  ويجعل  وال�سّنة  الكتاب  يوافق  بما 
في حين نجد بع�سهم الآخر يتو�سع في مفهومه، مما 
مذهب  من  تتباين  و�سروطه  التاأويل  م�ساحة  يجعل 
عند  غيره  المذاهب  بع�س  عند  فالتاأويل  لآخ���ر، 
بع�سها الآخر في فكر الجماعة، وخطوطه العامة في 
فكر الجماعة غيرها عند الفرق الإ�سالمية الأخرى 
في  نلم�سه  ما  وهو  وال�سيعة،  والخوارج  كالمعتزلة 
طائفة  يلي  فيما  ون�سوق  الكريم.  القراآن  تفا�سير 
المفهوم،  في  الخالف  تبين  التي  التعريفات  من 
م��ن ذل��ك م��ا ي��راه اب��ن ح���زم)ت)))ه����) وه��و من 
نقل  »التاأويل  اأن:  من  الظاهري  المذهب  اأ�سحاب 

اللغة  في  له  و�سع  وعّما  اقت�ساه ظاهره  اللفظ عما 
اإلى معنى اآخر، فاإن كان نقله قد �سح ببرهان وكان 
ناقله واجب الطاعة فهو حق، واإن كان ناقله بخالف 
ذلك اّطرح ولم يلتفت اإليه، وحكم لذلك النقل باأنه 
التي و�سعها  ال�سارمة  القيود  باطل«)))). ول تخفى 
الموؤول،  ال�سخ�س  اأو  الدللة  تم�س  والتي  حزم  ابن 

وذلك من ميزات المذهب الظاهري.

الأ�سعري  المذهب  �ساحب  الغزالي  عّرف  وقد 
ب��اأن��ه: »ع��ب��ارة ع��ن احتمال  ال��ت��اأوي��ل  )ت)1)ه�����) 
يع�سده دليل ي�سير به اأغلب على الظن من المعنى 
تاأويل  كل  يكون  اأن  وي�سبه  الظاهر،  يع�سده  ال��ذي 
�سرًفا للفظ عن الحقيقة اإلى المجاز«)))). فالغزالي 
يخ�س�س التاأويل بما ينطوي تحت مفهوم ال�سواب 
في فكر الجماعة حين ا�سترط له الدليل في تناول 
الدللة القراآنية، ولذلك رّد عليه الآمدي )ت)))ه�) 
وهو  التاأويل  اأن���واع  من  نوًعا  يعّرف  اأن  اأراد  باأنه 

التاأويل ال�سحيح عند الجماعة)))).

�سرف  هو  التاأويل  اأن  )ت)))ه�)  البغوي  وراأى 
اإلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله  الآية 
الآية، ويكون غير مخالف للكتاب وال�سنة من طريق 
اأن  التاأويل  في  ي�سترطون  فهوؤلء  ال�ستنباط)))). 
المحيطة  والدللة  وين�سجم  وال�سنة  الكتاب  يوافق 

باللفظ الموؤّول.

ويعّرف الفخر الرازي �ساحب المذهب الأ�سعري 
)ت)1)ه�) التاأويل تعريًفا مقيًدا في �سياق رّده على 
�سبق،  مّما  ا  تخ�سي�سً اأكثر  فيجعله  فيه،  اأغرق  من 
حين يرى اأن التاأويل ل ُيلجاأ اإليه اإل اإذا كان الظاهر 
»التاأويل هو  يتعار�س مع الدللة المق�سودة، يقول: 
مع  المرجوح  معناه  اإلى  ظاهره  عن  اللفظ  �سرف 
م��ح��ال«)))).  ظاهره  اأن  على  القاطع  الدليل  قيام 
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لأن  ال���رازي  مفهوم  بح�سب  اإل��ي��ه  ُيلجاأ  فالتاأويل 
عدم  ولأن  المق�سودة،  ال��دلل��ة  يعطي  ل  الظاهر 

اللجوء اإليه يوؤدي اإلى ف�ساد المعنى.

ون��ج��د ت��اج ال��دي��ن ال�����س��ب��ك��ي)ت)))ه���) يقيد 
التاأويل بالدليل القاطع حين يعرفه بقوله: هو حمل 
لدليٍل  ُحِمل  ف��اإن  المرجوح  المحَتمل  على  الظاهر 
ف�سِحيح اأو لما ُيَظّن دلياًل َففا�سد اأو ل ل�سيء فلعب 
ل تاأويل)9)). وهو هنا ي�سترط باأنه ل بد للتاأويل من 
على  يقوم  اأن  يجوز  ول  قطعي  دليل  اإلى  ي�ستند  اأن 

دليل ظني اأو اأن يقوم من غير دليل.

ال��ت��اأوي��ل  اأن  ال���زرك�������س���ي)ت)9)ه����)  وي��ذك��ر 
ل�ستنباط  وذلك  اإليه،  يوؤول  ما  اإلى  اللفظ  �سرف 
وكل  العموم،  وتخ�سي�س  المجمل  وبيان  الأحكام 
يجوز  ل  الذي  فهو  ف�ساعًدا  معنيين  احتمل  لفظ 
اعتماد  العلماء  وعلى  فيه،  الجتهاد  العلماء  لغير 
مجرد  يعتمدوا  اأن  لهم  ولي�س  والدلئل  ال�سواهد 

فيه)1)). راأيهم 

فكر  في  التاأويل  اأن  �سبق  ما  �سوء  في  ويت�سح 
الجماعة م�سروط بقوانين ل ينبغي الخروج عليها، 
ويمكن اإدراجها �سمن مالمح م�ستركة بين توجهات 
الكتاب  الموؤولة  الدللة  توافق  اأن  وه��ي  الجماعة 
الظاهرة،  ال�سياق  معطيات  به  ت�سمح  واأن  وال�سنة 
اإليه  يلجاأ  واأّل  الحاجة،  عند  اإليه  اللجوء  يكون  واأن 
الموؤول اإل بعد فهم الظاهر والتف�سير، كما يجب اأن 
والورع.  العلم  من  مميزة  مكانة  على  ل  الموؤوِّ يكون 
في  مطمع  »ول  الزرك�سي:  يقول  ال�سياق  هذا  وفي 
الو�سول اإلى الباطن قبل اإحكام الظاهر ومن اّدعى 
الظاهر  التف�سير  يحكم  ول��م  ال��ق��راآن  اأ���س��رار  فهم 
تجاوز  قبل  البيت  �سدر  اإلى  البلوغ  اّدعى  كمن  فهو 

الباب«)))).

بع�س  اإلى  وانتقلنا  الجماعة  فكر  تجاوزنا  واإذا 
ترخ�سوا  اأنهم  لنا  تبين  الأخرى  الإ�سالمية  الفرق 
في تلك القيود بح�سب ما يظهر في تفا�سيرهم فكان 
الوقوف عند تحديد الم�سطلح ل جدوى منه، لأّنهم 
فتو�سعوا  التاأويلية  الإج��راءات  في  حرية  اأكثر  كانوا 
الحري�س  بموقف  يكونوا  لم  ثم  ومن  المفهوم،  في 
خالًفا  ال�سروط  وو�سع  التو�سيح  اإلى  يهدف  الذي 
للجماعة، لهذا لم يظهر لنا تعريف محدد لظاهرة 

التاأويل فيما اطلعنا عليه من جهودهم.

ا اأن م�سطلح التاأويل اإذا لم يقّيد  ويبدو لنا اأي�سً
الفكرية  البيئة  ياأخذ دللة موحدة في  بقيد �سرعي 
غير  على  الن�س  حمل  وه��ي  المختلفة،  باألوانها 
الظاهر مع مراعاة خ�سائ�س الل�سان العربي، فهذا 
»التاأويل  يقول:  )ت)9)ه����)  ر�سد  ابن  الفيل�سوف 
اإخراج دللة اللفظ من الدللة الحقيقية اإلى الدللة 
المجازية من غير اأن يخل ذلك بعادة ل�سان العرب 
يوافق  اأن  التاأويل  في  ي�سترط  فهو  التجّوز«)))).  في 
�سنن اللغة بعيًدا عن اأ�س�س النقل والماأثور اأو مفهوم 

الحاجة اأو نحو ذلك.

وي�سير ابن حزم اإلى اأن التاأويل بالمفهوم العام 
ال�سحة  ع��ن  النظر  قطع  م��ع  ت��اأوي��ل  ه��و  حيث  م��ن 
والبطالن هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر 

منه مع احتماله له)))).

التاأويل  اأن  فيذكر  )ت)))ه����)  تيمية  اب��ن  اأم��ا 
والمتكلمة  المتفقهة  من  جميًعا  المتاأخرين  عند 
فة هو �سرف اللفظ عن المعنى  ثة والمت�سوِّ والمحدِّ
به)))).  يقترن  لدليل  المرجوح  المعنى  اإلى  الراجح 
وهو بذلك يجعله ل يقوم من غير دليل لكنه يترك 
الدليل من دون تحديد، لأنه ن�سبي يختلف من فرقة 

اإ�سالمية اإلى اأخرى. 
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ويظهر مما �سبق ارتباط التف�سير بظاهر اللفظ 
التي  الملمو�سة  ال�سياقية  الأ�س�س  اأو  الأدل���ة  م��ن 
يقت�سيها منطق الن�س وفًقا ل�سروط الذوق العربي 
وقوانين اللغة ومعطياتها الماألوفة التي ل تثير غرابة 
ورد  الذي  للتف�سير  تعريفهم  من  ويبدو  الذهن،  في 
فهو  نقلًيا،  ملمًحا  اأعطوه  اأنهم  متنوعة  بعبارات 
يعتمد الأثر والنقل وتوؤيده ال�سّنة النبوية في تحديد 
حيث  من  نقلية،  �سمة  ذا  فاأ�سبح  الن�سية،  الدللة 
وقوانين  ل�سروط  تخ�سع  فجعلها  الدللة،  تحديد 
بالماأثور،  ترتبط  اأدلة  من  وغيرها  و�سياقية  لغوية 
كما يرتبط بالدللة المحكمة المحّددة، في تحديده 
يرتكز  ل  وعندئٍذ  قاطع،  راأي  اإلى  والتو�سل  للمعنى 
تحتاج  التي  للن�س  الخفية  الدللة  في  التاأمل  على 

اإلى الجتهاد. 
على حين اأن التاأويل ارتبط بما يخالف الظاهر 
وبالدللة الجتهادية التي تحتاج اإلى درجة عالية من 
بال�سبغة  ت�سطبغ  والتي  الن�س،  خفايا  في  التاأمل 
بما  اأو  بالُم�سِكل  يرتبط  ما  اأكثر  العقلية، مما جعله 
يثير اأكثر من احتمال دللي، و�سرطه عند الجماعة 
الموؤول  المعنى  يرّجح  حتى  دليل  على  يرتكز  اأن 
والمتبادر  ف�«الم�سهور  له،  قاباًل  اللفظ  يكون  واأن 
بخ�سائ�س  ربطه  التاأويل  تعريف  عند  الذهن  اإلى 
لما  القارئ  تدفع  التي  فهي  الن�س،  داخل  التركيب 
فيها من مجاز اأو تعميم اأو اإبهام اإلى الجتهاد«))))، 

بعد اأن يرتكز على المعطيات الن�سية.
وعلى الرغم من اأن الكثير من الجماعة و�سعوا 
ت�سعبت  الأي��ام  مرور  مع  فاإنه  وقوانين،  �سروًطا  له 
الم�ساحة  حجم  وتنّوع  تعريفاته،  وكثرت  مناحيه 
ومن  الن�سية،  الدللة  تحديد  في  للموؤّول  المتاحة 
فكري  توجه  من  تختلف  التعريفات  تلك  باتت  ثم 
فاأ�سبحت  اأخ��رى،  اإل��ى  دينية  بيئة  ومن  اآخ��ر،  اإل��ى 

تختلف في طبيعة هذه الإجراءات التاأويلية من حيث 
الم�سروعية والمعطيات والأدلة والم�ساحة الممكنة. 
اأن  على  جميًعا  تتفق  والفرق  المذاهب  تلك  اأن  بيد 
قد  التي  الدللة  تحديد  في  الجتهاد  هو  الّتاأويل 
ب�سرف  وذل��ك  الظاهر،  يعطيها  ل  التي  اأو  تتنوع 
الموؤّول  يرتئيه  اآخر  اإلى  الظاهر  معناه  عن  اللفظ 
اأيًّا كان انتماوؤه، �سواٌء اأكان عمله يتعلق بالم�سكل اأم 

بغيره في القراآن الكريم)))). 

الع�سر  في  الم�سطلح  اأن  اإلى  الإ�سارة  وتح�سن 
القراءة  هو  فالتاأويل  المفهوم،  بهذا  بقي  الحديث 
المتبادر  الفهم  من  الأول  الم�ستوى  تتجاوز  التي 
تتخطى  الفهم  من  اآخ��ر  م�ستوى  اإل��ى  الذهن  اإل��ى 
فيه ظاهر الن�س اإلى باطنه، لتو�سل فيه بين عالم 
مذاهب  باختالف  المختلف  القارئ  وعالم  الن�س 
الموؤلف،  مقا�سد  على  للوقوف  وذلك  القراءة)))). 
بين  للمفا�سلة  المعنى  كثافة  على  ال�سوء  وت�سليط 
ثم  وم��ن  ال��ن�����س)))).  يحتملها  التي  ال��دلل��ة  وج��وه 
المعنى  يتجاوز  اإنه  التف�سير،  عن  يختلف  فالتاأويل 
دلل��ة  »ع��ن  ليبحث  ال��ن�����س،  يعطيه  ال���ذي  الأول 
وتحيل  بها  وتوحي  الأل��ف��اظ  اإليها  ترمز  قد  ثانية 
الكاتب  عالم  وهو  الن�س  عن  الخارج  العالم  اإل��ى 
والجتماعي  وال�سيا�سي  النف�ساني  القارئ  عالم  اأو 
فالتاأويل عندئٍذ فعل فردي ذاتي يخترق  والثقافي. 
للن�س  متجدد  فهم  لمتالك  الن�س  ويخترق  اللغة 
وللذات الموؤولة نف�سها«)9)). والخال�سة يمكن القول 
اإن  كافة:  بتوجهاتها  الحديثة  الدرا�سات  �سوء  في 
التي  الجتهادي  الطابع  ذات  القراءة  هو  التاأويل 
معطيات  في  التاأمل  من  عالية  درج��ة  اإل��ى  تحتاج 
الن�س والتي تخ�سعه لروح الع�سر وطبيعة المتلقي، 
دينًيا  الن�س  اأكان  �سواء  وذلك ب�سرفه عن ظاهره 
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القانونية  الن�سو�س  م��ن  ذل��ك  غير  اأم  ��ا  اأدب��يًّ اأم 
ونحوها)1)).

ج- التاأويل في الدر�س النحوي:

لما كانت الدللة نتيجة طبيعية للنظام النحوي 
التاأويلية  الإج���راءات  �سميم  في  النظام  هذا  كان 
وتاأويله  الكريم  القراآن  لتفا�سير  فالمتتبع  الدللية، 
يلحظ اأن الق�سايا النحوية كثيًرا ما تمتزج بتحديد 
كلمة  نتتبع  اأن  بنا  يح�سن  لذلك  وتاأويلها،  الدللة 
العالقة  لطبيعة  نظًرا  النحوي،  الميدان  في  تاأويل 
بين الجانبين النحوي والدللي لنرى كيف ا�ستعملت 

الكلمة؟ 

وهو  موثوق،  نحوّي  م�سدر  اأول  في  نظرنا  اإذا 
)تاأويل)  لكلمة  ا�ستعماًل  نجد  ل  فاإننا  الكتاب))))، 
تلك  نحاة  اإلى  المن�سوبة  الم�سادر  في  الحال  وكذا 
بن  الخليل  اإلى  المن�سوب  )الجمل)  اأمثال  المدة، 
خلف  اإلى  المن�سوب  النحو)  في  و)مقدمة  اأحمد، 

الأحمر.

في  )تاأويل)  لفظة  ت�سيع  الأي��ام  مرور  مع  ولكن 
م�سادر النحو التي اأُلِّفت في القرن الثالث الهجري، 
و)مجاز  للفّراء)ت)1)ه�)،  القراآن)  )معاني  نحو 
ال��ق��راآن)  م�سكل  و)ت��اأوي��ل  عبيدة،  لأب��ي  ال��ق��راآن) 
للمبّرد  و)المقت�سب)   )ت)))ه�����)،  قتيبة  لب��ن 
ي�سرفون  حين  لها  ا�ستعمالهم  ويكثر  )ت)))ه���). 
بمعنى  يلتزموا  لم  اأنهم  غير  ظاهره،  عن  اللفظ 
ا�سطالحّي لها، وذلك لأنهم لم يلتزموا با�ستعمالها 
اأعطوها  اأنهم  اللفظ عن ظاهره، كما  كلما �سرفوا 
وه��و  اأح���ي���ان���ًا))))،  )تف�سير)  اأو  )م��ع��ن��ى)  دلل���ة 
البيئة  ف��ي  �سائًعا  ك��ان  عما  فيه  يختلفوا  ل��م  اأم��ر 
ثم  بنا.  م��ر  فيما  راأي��ن��ا  كما  الإ�سالمية  الثقافية 
تبقى الكلمة �سائعة في كتب النحو بعد ذلك، وترد 

ظ��اه��ره))))،  عن  اللفظ  ي�سرف  حين  الغالب  في 
تكت�سب  لم  لكنها  التركيبية،  عنا�سره  تحلل  عندما 
النحاة  اأطلق  ما  فكثيًرا  محدًدا،  ا�سطالحًيا  معنى 
ت�سميات مثل )الحمل)، و)المجرى)، و)المعنى)، 

و)التعليل)، و)التوّهم) وغيره)))).

عند  التاأويل  مفهوم  نحدد  اأن  ن�ستطيع  اأننا  بيد 
فقد  حّيان)ت)))ه�)،  اأبي  اإلى  ين�سب  مما  النحاة 
ذكر ال�سيوطي )ت))9ه�) عن اأبي حيان اأن »الّتاأويل 
اإنما ي�سوغ اإذا كانت الجادة على �سيء، ثم جاء �سيء 
يخالف الجاّدة فيتاأول. اأما اإذا كانت لغة طائفة من 
ولعل  ت��اأوي��ل،...«)))).  فال  بها  اإل  تتكلم  لم  العرب 
مخالٌف  لغويٌّ  ن�سٌّ  جاء  اإذا  اأن��ه  ذلك  من  المراد 
للجادة حمل على غير ظاهره لموافقة الجادة التي 
اأو المعنى. ويظهر اأن هذا الفهم  يراد بها القاعدة 
الحديث  الع�سر  في  للتعريفات  اأ�ساًل  كان  القديم 
اللفظ على  الّتاأويل النحوي، فهو حمل  التي تناولت 
غير ظاهره لمراعاة القاعدة اأو لمراعاة المعنى)))). 

للتاأويل  النحوي  المفهوم  اأن  نلحظ  ث��م  وم��ن 
ي�سترك مع المفهوم الدللي، فهو �سرف للفظ عن 
اأو  محذوف  ُيقّدر  ك��اأن  الظاهر،  غير  اإل��ى  ظاهره 
على  تركيب  حمل  مثل  اآخر،  لفظ  على  لفظ  يحمل 
ي��وؤّول  اأو  ونحوه  بالت�سمين  لفظ  على  لفظ  اأو  اآخ��ر 
كالم بمفرد، اأو يحكم على لفظ بالزيادة...اإلخ)))). 
كما  وتدبر  واجتهاد  تاأمل  اإل��ى  يحتاج  العمل  وه��ذا 

راأينا في التاأويل الدللي. 

ويبدو اأن هذا الأمر يحدث في م�ستويات الدر�س 
اللغوي المختلفة، فدار�س الم�ستوى ال�سوتي عندما 
غير  على  يحملها  )ا���س��ط��ب��ار)  مثل  لفظة  يحلل 
ظاهرها، اأي: يرّدها اإلى اأ�سلها )ا�ستبار). ودار�س 
)يُقلَن)  كلمة  اأن  يرى  عندما  ال�سرفي  الم�ستوى 
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اأ�سلها )يْقُوْلَن)، واأن الواو حذفت منها بعد الإعالل 
بنقل ال�سم )يُقْوْلَن) للتقاء ال�ساكنين اإنما ي�سرف 
اللفظ عن ظاهره. وكذا الحال عند دار�س الم�ستوى 
النحوي عندما يقول مثاًل في عبارة )�سرًبا زيًدا): 
والّتقدير:  المتروك،  بفعله  من�سوب  )�سرًبا)  اإن 
الم�ستوى  ف��ي  ال��ح��ال  يختلف  ول  ���س��رًب��ا.  ا���س��رب 
تعالى:  قوله  من  الخلود  تف�سير  في  كما  ال��دلل��ي، 
اإذ يذهب  ]البقرة/))[،  چڄ  ڃ  ڃچ 
الدائم  البقاء  اأنه  اإلى  الخلود  تف�سير  في  المعتزلة 
الذي ل ينقطع اأبًدا، في حين يذهب غيرهم اإلى اأنه 
اأو لم ينقطع، واأن كون نعيم  البقاء الطويل، انقطع 
ينقطع  ل  �سرمدّي  النار  اأه��ل  وع��ذاب  الجنة  اأه��ل 
اأخر  اآيات  من  بل  الخلود،  لفظ  من  م�ستفاًدا  لي�س 
من القراآن في غير هذا المو�سع، وفي اأحاديث من 

ال�سنة)))). 
م�صتويات  فــي  الــتــاأويــل  مظاهر  د- 

الدر�س اللغوي:
في  ال��ّت��اأوي��ل  اأن��م��اط  يبين  اأن  بالبحث  يح�سن 
يكون  فقد  ببع�س،  بع�سها  عالقة  خالل  من  اللغة 
ا، اأو  ا اأو �سوتيًّا �سرفيًّا نحويًّ ا اأو �سوتيًّا �سرفيًّ �سوتيًّ
ا  دلليًّا، فمن ال�سوتي تف�سير)مّما)، فالأ�سل:  نحويًّ
ال�سوتي  ومن  اأ�سلها،  اإل��ى  النون  ت  ُردَّ +َم��ا،   ِم��ْن 
العين،  بفتح  َفَعَل،  فوزنها  )َقْاَل):  تحليل  ال�سرفي 
األًفا،  َقَوَل، تحّركت الواو بالفتح فقلبت  لأن الأ�سل: 
تحليل  في  فكما  النحوي  ال�سرفي  ال�سوتي  واأم��ا 
َن  ْن  )لي�سجنْوَن  الكلمة:  فاأ�سل  ه):  )لي�سجُننَّ لفظة 
�ه)، وفي اإعرابها نقول: فعل م�سارع مرفوع وعالمة 
لتوالي  حذفت  التي  اآخ���ره  ف��ي  ال��ن��ون  ثبوت  رفعه 
الأمثال)ت�سبح: لي�سجنْوْن َن �ه) وواو الجماعة التي 
حذفت للتقاء ال�ساكنين في محل رفع فاعل، ونون 
وهي:  الإع��راب،  من  لها  محل  ل  الم�سددة  التوكيد 

َن)  )ْن  اأ�سلها  التي  الفعل  اآخر  في  الم�سّددة   ( )نَّ
في  الأول  ف��اأدغ��م  �ساكن  والأول  متماثالن  التقى 
مفعول  والهاء  واج��ب،  �سغير  اإدغ��ام  وه��و  الثاني، 
به. ففي هذه الإجراءات التحليلية النحوية تطرقنا 
بو�سعنا  يكن  لم  بل  ل  و�سوتية،  �سرفية  ق�سايا  اإلى 
الوقوف  غير  من  النحوية  الأح��ك��ام  اإل��ى  ن�سل  اأن 
ذكرها.  ال�سابق  ال�سرفية  ال�سوتية  الجوانب  عند 
في  كما  فقط،  التركيب  على  التاأويل  اقت�سر  وربما 
زيًدا،  اأدعو  فالتقدير:  زيد)،  ل�)يا  النحوي  التاأويل 
المعنى  التاأويل  يم�س  وقد  الفعل،  عن  الأداة  ونابت 

والتركيب مًعا، كما في تحليل قوله تعالى: چڇ  ڇ  
]الن�ساء/)))[. ل يمكن قبول  چ  ڇ  ڍ  ڍ 
الظاهر، لأن اهلل �سبحانه  المعنى بح�سب معطيات 
ل يريدهم اأن ي�سلوا، مما جعلهم يذكرون اأن التاأويل 
في �سوء معطيات ال�سياق القراآني: بتقدير محذوف 
»كراهة«  ال�سم  واإم��ا  »اأن«  بعد  النافية  )ل)  اإم��ا 
قبلها، اأي: األَّ ت�سلوا، اأو: كراهة اأن ت�سلوا)9)). وقال 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ  تعالى: 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې  
ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ ]البقرة/))،))[. يتعدد 
بتعدد  »عنها«،  في  »ها«  لل�سمير  النحوي  التحليل 
المعاني المحتملة في �سوء ال�سياق، فالن�س يحتمل 
غير معنى، وكل راأي يلجاأ اإلى اأدلة فيما يذهب اإليه 
بتحديده المعنى، فيرى اأبو حيان ال�سمير »ها« في 
مذكور،  اأق��رب  لأنها  »ال�سجرة«،  على  يعود  »عنها« 
ب�سببها،  الزّلة  على  ال�سيطان  فحملهما  والمعنى: 
على  يعود  ال�سمير  اإن  وقيل:  لل�سبب،  »عن«  وتكون 
غير  على  عائد  وقيل:  مذكور،  اأول  لأنها  »الجنة«، 
ال�سياق،  من  ل  المتح�سّ المعنى  من  يفهم  مذكور 
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چ،  ۅ  چۅ   تعالى:  قوله  بدليل  »الطاعة«،  وهو 
ال�سجرة،  هذه  قربان  بعدم  اأطيعاني  المعنى:  لأن 
من  ل  المتح�سّ »الطاعة«  معنى  على  ال�سمير  فعاد 
ال�سياق، وقيل: يعود على الحالة التي كانوا عليها من 

چ ۈ  ۈ   تعالى:  قوله  بدليل  والتفّكه،  الرفاهية 
ٴۇچ التي مرت في الآية الكريمة، وهناك اأقوال 

اأخرى مرتبطة بمعطيات ال�سياق)1)).

الخال�صة:

المعنى  اأن  تقدم  م��ا  �سوء  ف��ي  نلحظ  وه��ك��ذا 
الدللت  للفظة )تاأويل) حافظ على  ال�سطالحي 
اللغوية الرئي�سة التي دارت حولها الكلمة في البيئة 
والتحّول،  والتغّير  وال��رّد،  الّرجوع  وهي  العربية، 
عن  ي�سرف  عندما  فاللفظ  وال��ت��دّب��ر،  والتحّكم 
ذهنه  في  اأ�سل  اإلى  ليرجعه  دار�سه  يغّيره  ظاهره 
للمعطيات  والتدبر  التحكم  بف�سل  اإل��ي��ه  ل  تو�سّ
دللة  تخفى  ول  يتناولها،  التي  اللغوية  اأو  الن�سية 
هذه  في  والتدبر  بالتحكم  يبتغيها  التي  الغائية 
العملية التي يقوم بها. كما تبين اأن التاأويل يحدث 
يقت�سر  فال  كافة،  اللغوي  الدر�س  م�ستويات  في 

اأو النحوي. على الجانب الدللي 

الحوا�شي
الهدى  دار  الخ�سائ�س،   : عثمان  الفتح  اأب��و  جني،  اب��ن   .(

للطباعة والن�سر، بيروت لبنان، ط)،)/)).
الأندل�سي،  الحكائي  النثر  في  العجائبية  علي:  لوؤي  خليل،   .(
الآداب  كلية  دم�سق،  جامعة  دكتوراه  ر�سالة  )مخطوط) 

)11)م، �س1).
مجلة  الأدب��ي،  الم�سطلح  جدلية  الدين:  عز  اإ�سماعيل،   .(
ج)،  م���ج)،  )99)م،  ج���دة،  الأدب����ي،  ال��ن��ادي  ع��الم��ات، 

�س))).
اللغة،  تهذيب   : اأحمد  بن  محّمد  من�سور  اأب��و  الأزه���ري،   .(

الم�سرية  الهيئة  القاهرة،  الّنّجار،  الحليم  عبد  تحقيق 
اإ�سماعيل  والجوهري،  )اأول)،  ))9)م،  للكتاب،  العامة 
عبد  اأحمد  تحقيق  العربّية،  و�سحاح  الّلغة  تاج  حّماد:  بن 
اأبو  منظور،  وابن  )اأول)،  د.ت،  القاهرة،  عّطار،  الغفور 
ببيروت،  �سادر  دار  العرب،  ل�سان  الدين:  جمال  الف�سل 

ط)، )11)م، )اأول).
اللغة،  مقايي�س  معجم  اأحمد:  الح�سين  اأب��و  فار�س،  اب��ن   .(
البابي  م�سطفى  مطبعة  ه���ارون،  ال�سالم  عبد  تحقيق 
العرب  ول�سان  )اأول)،  )9))ه����-))9)م،  ط)،  الحلبي، 

)اأول).
اآي  ت��اأوي��ل  في  البيان  جامع  جرير:  بن  محمد  الطبري،   .(
محمد  اأحمد  تحقيق  الطبري،  بتف�سير  المعروف  القراآن 
�ساكر، موؤ�س�سة الر�سالة بلبنان، ط)، 1))) ه� - 111) م، 

.(((/((
تف�سير الطبري )/)1).  .(

ابن الأثير، مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثر،   .(
الطناحي،  محّمد  ومحمود  ال��ّزادي  اأحمد  طاهر  تحقيق 
و�سركاه،  الحلبي  البابي  عي�سى  العربّية،  الكتب  اإحياء  دار 

ط)))، ))9)، )/))، وللمزيد: الل�سان )اأول).
ل�سان العرب )اأول).  .9

الم�سدر نف�سه )اأول).  .(1
تاج اللغة و�سحاح العربّية )اأول)، ول�سان العرب )اأول).  .((

الّنهاية في غريب الحديث والأثر )/))، وللمزيد : ل�سان   .((
العرب )اأول).

الكبير،  الأع�سى  ديوان  قي�س:  بن  ميمون  الكبير،  الأع�سى   .((
بالجماميز،  الآداب  مكتبة  ح�سين،  محّمد  وتعليق  �سرح 
الناقة،  ول��د  قاب:  وال�سِّ ����س)))،  النموذجية،  المطبعة 

واأ�سحب: َكُبر، و�سار له ابن ي�سحبه، ويقال: انقاَد.
اأبو عبيدة، معمر بن الُمَثّنى التَّيمي: مجاز القراآن، عار�سه   .((
الخانجي،  مكتبة  �سزكين  فوؤاد  محمد  عليه  وعلق  باأ�سوله 
ل�سان  وللمزيد:  الفكر،  ط )))، 1)9)م، )/))�))،  دار 

العرب )اأول).
علوم  في  درا���س��ة  الن�س  مفهوم  حامد:  ن�سر  زي��د،  اأب��و   .((
القراآن، المركز الثقافي العربي، بيروت/ الدار البي�ساء، 

ط)، )99)م، �س 1)).
ل�سان العرب )اأول).  .((
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)اأول)،  العربّية  و�سحاح  اللغة  وتاج  )اأول)،  اللغة  تهذيب   .((
ومقايي�س الّلغة )اأول).

ل�سان العرب )اأول).  .((
 ،(1(  ،(11،  ((  ،((  ،((  ،((  ،(( يو�سف:  مثاًل:  انظر   .(9

والكهف: )).
النهاية في غريب الحديث والأثر )/1).  .(1

باللغة،  الّتاأويل و�سلتها  اأحمد: ظاهرة  ال�سّيد  الغّفار،  عبد   .((
واأبو   ،(( �س  د.ت،  الإ�سكندرية  الجامعّية،  المعرفة  دار 
زيد، ن�سر حامد : فل�سفة الّتاأويل )درا�سة في تاأويل القراآن 
عند محيي الّدين بن عربي)، دار التنوير، بيروت ط))) 

))9)م، �س)).
في  البرهان   : اهلل  عبد  بن  محّمد  الّدين  بدر  الّزرك�سي،   .((
دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأب��و  محّمد  تحقيق  ال��ق��راآن،  علوم 
المعرفة للطباعة والن�سر، بيروت، ط)))، د.ت، )/9))، 
دار  القراآن،  علوم  في  الإتقان  الدين:  جالل  وال�سيوطي، 
المعرفة، بيروت لبنان، د.ت، )/)))�)))، و زادة، طا�س 
ال�سيادة، دائرة المعارف  ال�ّسعادة وم�سباح  كبرى: مفتاح 

الّثقافّية، حيدر اآباد دكن، الهند ط))) د.ت،)/)1).
مجاز القراآن )/)).  .((
ل�سان العرب )اأول).  .((

معاني  زي��اد:  بن  يحيى  زك��رّي��ا  اأب��و  ال��ف��ّراء،  مثاًل:  انظر   .((
نجاتي  يو�سف  اأحمد  والثاني  الأول  الجزء  حّقق  القراآن، 
القاهرة  الم�سرية،  الكتب  دار  ال��ن��ج��ار،  علي  ومحمد 
وراجعه  �سلبي  الفتاح  عبد  الثالث  الجزء  وحقق  ))9)م، 
للكتاب،  العامة  الم�سرية  الهيئة  نا�سف،  النجدي  علي 
))9)م، )/9) ،)))، )))، )/))، ومجاز القراآن )/))، 
م�سعدة:  بن  �سعيد  ح�سن  اأب��و  والأخف�س،   ،(((  ،((�((
الكويت،  ال�سفاة،  فار�س،  فائز  تحقيق  ال��ق��راآن،  معاني 
اأبو محّمد عبد اهلل  ط))) ))9)م، )/)))، وابن قتيبة، 
بن م�سلم: تاأويل م�سكل القراآن، �سرح وتحقيق اأحمد �سقر، 
و�سركاه،  الحلبي  البابي  عي�سى  العربّية،  الكتب  اإحياء  دار 
المبّرد،  و  ���س))،  ))9)م،  بم�سر  المعارف  دار  مطبعة 
محّمد  تحقيق  المقت�سب،  يزيد:  بن  محّمد  العّبا�س  اأب��و 
عبد الخالق ع�سيمة، عالم الكتب، بيروت، د.ت،)/9))، 
 ،((  ،((  ،(( الطبري )/))،  تف�سير  والطبري:   ،(((/(

))، 9)، )9، )))، )))، )))،...اإلخ.
محّمد:  بن  محّمد  من�سور  اأبو  قندي،  ال�سمر  الماتريدي   .((

وال�ّسيد  عو�سين  اإبراهيم  تحقيق  ال�ّسنة،  اأه��ل  تاأويالت 
الأعلى  المجل�س  المّتحدة،  العربية  الجمهورية  عو�سين، 
لل�سوؤون الإ�سالمّية، لجنة القراآن وال�ّسنة، القاهرة))9)م، 
الّتعريفات  ك��ث��رة  ع��ل��ى  الّط����الع  م��ن  ول��ل��م��زي��د   ،((/(
و�سلتها  الّتاأويل  ظاهرة  انظر:  ومناق�ستها  ال�سطالحية 

بالّلغة، �س ))�)).
الإتقان في علوم القراآن )/))).  .((

الم�سدر نف�سه، ال�سفحة نف�سها.   .((
الم�سدر نف�سه )/))).  .(9

الم�سدر نف�سه، ال�سفحة نف�سها.  .(1
الإتقان في علوم القراآن )/)))-))).  .((

هنا  التعريف  �ساحب  يحدد  و   ،(((/( نف�سه  الم�سدر   .((
ال�سخ�س الم�سموح له باإجراء التاأويل.

تاج العرو�س )اأول).  .((
اأ�سول  في  الإحكام  علي:  محمد  اأبو  الظاهري،  حزم  ابن   .((

الأحكام، ط)،القاهرة، ))))ه�، )/)).
ط)،  الأ�سول  علم  من  الم�ست�سفى  حامد:  اأبو  الغزالي،   .((

القاهرة ))))ه�، )/)).
ظاهرة التاأويل و�سلتها باللغة، �س)).  .((

الإتقان في علوم القراآن )/))).  .((
الرازي، فخر الدين: اأ�سا�س التقدي�س في علم الكالم، ط)   .((

القاهرة، ))))ه�، �س))).  
تاج العرو�س )اأول).  .(9

و�ساحب   ،((( ���س)))-   /  ( القراآن  علوم  في  البرهان   .(1
التعريف هنا يحدد ال�سخ�س الم�سموح له باإجراء التاأويل.

الم�سدر نف�سه )/ ))).  .((
ظاهرة التاأويل و�سلتها باللغة، �س)).  .((

ابن حزم الظاهري: الإحكام في اأ�سول القراآن )/))).  .((
القاهرة  ط)،  والتاأويل،  المت�سابه  في  الإكليل  تيمية:  ابن   .((

))9)م، �س)).
التف�سير،  كتب  ف��ي  اللغة  ق�سايا  ال��ه��ادي:  ال��ج��ط��الوي،   .((
كلية  الحامي   علي  محمد  دار  الإعجاز،  التاأويل  المنهج 
ط)،  بتون�س،  �سفاق�س  �سو�سة  الإن�سانية،  والعلوم  الآداب 

)99)م، �س))).
ظاهرة الّتاأويل و�سلتها بالّلغة، �س 1).  .((
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الجطالوي، الهادي: ق�سايا اللغة في كتب التف�سير، المنهج   .((
التاأويل الإعجاز، �س)).

)نقد  والممتنع  الممنوع  والحقيقة  الن�س  علي:  ح��رب،   .((
الذات المفّكرة)، المركز الثقافي العربي، الدار البي�ساء 

وبيروت، ط)، )99)م، �س)).
الجطالوي، الهادي: ق�سايا اللغة في كتب التف�سير، المنهج   .(9

التاأويل الإعجاز، )).
ن�سر  زيد،  واأبو  ���س))-))،  الّتاأويل،  فل�سفة  مثاًل:  انظر   .(1
حامد: اإ�سكاليات القراءة واآليات التاأويل، المركز الثقافي 
الن�س،  وم��ف��ه��وم  �����س)9)،  )99)م،  ط)))،  ال��ع��رب��ي، 
ع)،  األ��ف،  الن�س مجلة  ق��راءة  ���س1))،  وحنفي، ح�سن: 
 ،((-(( ���س  باللغة،  و�سلتها  ال��ت��اأوي��ل  وظ��اه��رة  ����س9، 
وانظر في كيفية ا�ستعمال الم�سطلح، نا�سف، م�سطفى: 
ط)،  ب��ج��دة،  الثقافي  الأدب���ي  ال��ن��ادي  ال��ت��اأوي��ل،  نظرية 

1)))ه�./11)م.
�سبق اإلى هذه الإ�سارة عبد الفتاح الحموز في كتابه الّتاأويل   .((
الّنحوي في  الّتاأويل  الفتاح:  الحموز، عبد  انظر:  الّنحوي، 
))9)م،  ط)))  الّريا�س  الّر�سد،  مكتبة  الكريم،  القراآن 
لفظة  من  يخلو  الكتاب  اأّن  من  الرغم  وعلى   ،((�((/(
)تاأويل) ذهب الباحث ن�سر حامد اأبو زيد اإلى »اأن �سيبويه 
العبارات  اإزاء  )ت��اأوي��ل)  لفظة  ا�ستخدام  من  يكثر  ك��ان 
زيد،  اأب��و  انظر:  العمق«،  بع�س  اإل��ى  تحليلها  يحتاج  اّلتي 
ن�سر حامد: الّتاأويل النحوي في كتاب �سيبويه، مجلة األف 
)مجلة البالغة المقارنة) العدد ))) ))9)م، ت�سدر عن 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مطبعة اإليا�س الع�سرية، �س 

9)، واإ�سكاليات القراءة واآليات الّتاأويل �س )9).
 ،(((،  (((،  (9/( القراآن  معاني   : الفّراء  مثاًل:  انظر   .((
 ،((9/( والمقت�سب   ،((�((  ،((/( ال��ق��راآن  وم��ج��از 

.(((/(
الّتاأويل الّنحوي في القراآن الكريم )/)).  .((

الّنحو  اأ�سول  محّمد:  وعيد،   ،(1�((/( نف�سه  الم�سدر   .((
اللغة  ابن م�ساء ب�سوء علم  وراأي  الّنحاة  العربي في نظر 

الحديث، عالم الكتب، القاهرة، ))9)م، �س ))).
الّنحو،  اأ�سول  علم  في  القتراح  الّدين:  جالل  ال�ّسيوطي،   .((
ال�ّسعادة،  مطبعة  قا�سم،  محّمد  اأح��م��د  وتعليق  تحقيق 

القاهرة ط))) ))9)م، �س )).
من�سورات  الّنحوي،  التفكير  اأ�سول  علي:  المكارم،  اأب��و   .((

التربية طرابل�س ))9)م، �س)))،  كلية  الليبّية،  الجامعة 
تّمام:  وح�ّسان،   ،(( �س  بالّلغة  و�سلتها  الّتاأويل  وظاهرة 
الأ�سول )درا�سة اأب�ستمولوجّية للفكر الّلغوي عند العرب)، 
 ،((( ���س  ))9)م،  للكتاب  ال��ع��ام��ة  الم�سرّية  الهيئة 
�س  الكريم  القراآن  في  النحوي  والّتاأويل   ،((1  ،(((�(((

.((
مجلة  النحوي،  التاأويل  مفهوم   : ح�سن  محمود  الجا�سم،   .((
ه�،   (((( بجدة،  الثقافي  الأدب��ي  النادي  ع)))،  ج��ذور، 

�س1))-))).
تف�سير  يو�سف:  بن  محّمد  الدين  اأثير  النحوي،  حّيان  اأبو   .((
اأحمد  ع��ادل  وتعليق  وتحقيق  درا���س��ة  المحيط.  البحر 
الكتب  دار  واآخ��ري��ن،  معو�س  محمد  وعلي  الموجود  عبد 
العلمية بيروت، ط ))) ))))ه� = )99)م - ))))ه� = 

)99)م،)/)))-9)).
البحر المحيط)/))).  .(9

البحر المحيط)/))) .  .(1

الم�شادر والمراجع
غريب  في  النهاية   : الأثير  ابن  الدين  مجد  الأثير،  ابن   -
محمود  ال���ّزادي،  اأحمد  طاهر  تحقيق  والأث���ر،  الحديث 
محّمد الطناحي،  دار اإحياء الكتب العربّية، عي�سى البابي 

الحلبي و�سركاه. ط))) ))9).
المت�سابه  في  الإكليل  الحليم:  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن   -

والتاأويل، ط)، القاهرة ))9)م.
محمد  تحقيق  الخ�سائ�س،  عثمان:  الفتح  اأبو  جّني،  ابن   -
لبنان،  بيروت  والن�سر،  للطباعة  الهدى  دار  النجار،  علي 

ط).
اأ�سول  في  الإحكام  علي:  محمد  اأبو  الظاهري،  حزم  ابن   -

الأحكام، ط)،القاهرة، ))))ه�.
اللغة،  مقايي�س  معجم  اأحمد:  الح�سين  اأب��و  فار�س،  اب��ن   -
تحقيق عبد ال�سالم هارون، م�سطفى البابي الحلبي، ط)، 

)9))ه�-))9)م.
ابن قتيبة، اأبو محّمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة : تاأويل   -
اإحياء  دار  �سقر،  اأحمد  وتحقيق  �سرح  ال��ق��راآن،  م�سكل 
الكتب العربّية، عي�سى البابي الحلبي و�سركاه، مطبعة دار 

المعارف بم�سر ))9)م.
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دار  العرب،  ل�سان  الدين:  جمال  الف�سل  اأبو  منظور،  ابن   -
�سادر ببيروت ط)، )11)م.

تف�سير  يو�سف:  بن  محّمد  الدين  اأثير  النحوي،  حّيان  اأبو   -
اأحمد  ع��ادل  وتعليق  وتحقيق  درا���س��ة  المحيط،  البحر 
الكتب  دار  واآخرين،  معو�س  محمد  وعلي  الموجود  عبد 
العلمية بيروت، ط ))) ))))ه� = )99)م - ))))ه� = 

)99)م.
اإ�سكاليات القراءة واآليات التاأويل،  اأبو زيد، ن�سر حامد:    -

المركز الثقافي العربي، ط)))، )99)م . 
�سيبويه،  كتاب  في  النحوي  التاأويل  حامد:  ن�سر  زيد،  اأبو   -
مجلة األف )مجلة البالغة المقارنة) العدد ))) ))9)م، 
اإليا�س  مطبعة  بالقاهرة،  الأمريكية  الجامعة  عن  ت�سدر 

الع�سرية.
تاأويل  في  )درا�سة  الّتاأويل  فل�سفة  حامد:  ن�سر  زيد،  اأبو   -
القراآن عند محيي الّدين بن عربي)، دار التنوير، بيروت 

ط))) ))9)م.
علوم  في  درا���س��ة  الن�س  مفهوم  حامد:  ن�سر  زي��د،  اأب��و   -
القراآن، المركز الثقافي العربي، بيروت/ الدار البي�ساء، 

ط)، )99)م.
اأبو عبيدة، معمر بن الُمَثّنى التَّيمي: مجاز القراآن، عار�سه   -
الخانجي،  مكتبة  �سزكين  فوؤاد  محمد  عليه  وعلق  باأ�سوله 

دار الفكر،  ط )))، 1)9)م.
الّنحوي،  التفكير  اأ�سول  المكارم:  اأبو  علي  المكارم،  اأبو   -
من�سورات الجامعة الليبّية، كلية التربية طرابل�س ))9)م.

القراآن،  معاني  م�سعدة:  بن  �سعيد  ح�سن  اأب��و  الأخف�س،   -
تحقيق فائز فار�س، ال�سفاة، الكويت، ط))) ))9)م.

اللغة،  تهذيب   : اأحمد  بن  محّمد  من�سور  اأب��و  الأزه���ري،   -
الم�سرية  الهيئة  القاهرة،  الّنّجار،  الحليم  عبد  تحقيق 

العامة للكتاب ))9)م.
مجلة  الأدب��ي،  الم�سطلح  جدلية  الدين:  عز  اإ�سماعيل،   -
اأبو  ج).  مج)،  )99)م،  جدة،  الأدب��ي،  النادي  عالمات، 
القرن  اأواخ��ر  حتى  العربي  النحو  تاريخ  علي:  المكارم، 
ال��ث��ان��ي ال��ه��ج��ري، ال��ق��اه��رة ال��ح��دي��ث��ة ل��ل��ط��ب��اع��ة، ط)، 

)9))ه�/))9)م.
الأع�سى، ميمون بن قي�س الأع�سى الكبير : ديوان الأع�سى   -
الآداب  مكتبة  ح�سين،  م��ح��ّم��د  وتعليق  ���س��رح  ال��ك��ب��ي��ر، 

بالجماميز، المطبعة النموذجية.

مجلة  النحوي،  التاأويل  مفهوم  ح�سن:  محمود  الجا�سم،   -
جذور، ع)))، النادي الأدبي الثقافي بجدة، )))) ه�.

التف�سير،  كتب  ف��ي  اللغة  ق�سايا  ال��ه��ادي:  ال��ج��ط��الوي،   -
كلية  الحامي   علي  محمد  دار  الإعجاز،  التاأويل  المنهج 
ط)،  تون�س،  �سفاق�س  �سو�سة  الإن�سانية  والعلوم  الآداب 

)99)م.
الّلغة  ت��اج   : الجوهري  ح��ّم��اد  ب��ن  اإ�سماعيل  ال��ج��وه��ري،   -
و�سحاح العربّية، تحقيق اأحمد عبد الغفور عّطار، القاهرة 

د.ت.
)نقد  والممتنع  الممنوع  والحقيقة  الن�س  علي:  ح��رب،   -
الذات المفّكرة)، المركز الثقافي العربي، الدار البي�ساء 

وبيروت، ط)، )99)م.
ح�ّسان، تمام الأ�سول، »درا�سة اأب�ستيمولوجية للفكر اللغوي   -

عند العرب«، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، ))9)م.
في  الّنحوي  الحموز:الّتاأويل  اأحمد  الفتاح  عبد  الحموز،   -

القراآن الكريم، مكتبة الّر�سد، الّريا�س ط))) ))9)م. 
البالغة  األف )مجلة  الن�س، مجلة  قراءة   : حنفي، ح�سن   -
الجامعة  ع��ن  ت�سدر  ))9)م،   ((( ال��ع��دد  ال��م��ق��ارن��ة) 

الأمريكية بالقاهرة، مطبعة اإليا�س الع�سرية . 
الأندل�س،  الحكائي  النثر  في  العجائبية  علي:  لوؤي  خليل،   -
الآداب،  كلية  دم�سق،  جامعة  دكتوراه  ر�سالة  )مخطوط) 

)11)م.
الرازي، فخر الدين: اأ�سا�س التقدي�س في علم الكالم، ط)   -

القاهرة، ))))ه�.
زادة، طا�س كبري زادة: مفتاح ال�ّسعادة وم�سباح ال�سيادة،   -
ط)))  الهند  اآبادوكن،  حيدر  الّثقافّية،  المعارف  دائ��رة 

د.ت.
الّزرك�سي:  اهلل  عبد  ب��ن  محّمد  ال��ّدي��ن  ب��در  الّزرك�سي،   -
الف�سل  اأب��و  محّمد  تحقيق  ال��ق��راآن.  علوم  ف��ي  البرهان 
ط)))  بيروت  والن�سر،  للطباعة  المعرفة  دار  اإبراهيم، 

د.ت.
علم  في  القتراح  الرحمن:  عبد  الدين  جالل  ال�سيوطي،   -
اأ�سول النحو، تحقيق اأحمد �سليم الحم�سي ومحمد اأحمد 

قا�سم، جرو�س بر�س، ط))) ))9)م.
دار  ال��ق��راآن،  علوم  في  الإتقان  الدين:  جالل  ال�سيوطي،   -

المعرفة، بيروت لبنان، د.ت.
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اآي  تاأويل  في  البيان  جامع  جرير:  بن  محمد  الطبري،   -
محمد  اأحمد  تحقيق  الطبري،  بتف�سير  المعروف  القراآن 
�ساكر، موؤ�س�سة الر�سالة بلبنان، ط)، 1))) ه� - 111)م.
الّتاأويل  ظاهرة  الغّفار:  عبد  اأحمد  ال�سّيد  الغّفار،  عبد   -

و�سلتها باللغة، دار المعرفة الجامعّية، الإ�سكندرية د.ت.
الّنحاة  نظر  في  العربي  الّنحو  :اأ�سول  عيد  محّمد  عيد،   -
الكتب،  عالم  الحديث،  اللغة  علم  ب�سوء  م�ساء  ابن  وراأي 

القاهرة، ))9)م.
ط)،  الأ�سول  علم  من  الم�ست�سفى  حامد:  اأبو  الغزالي،   -

المطبعة الأميرية بالقاهرة، ))))ه�
حّقق  القراآن.  معاني  زي��اد:  بن  يحيى  زكرّيا  اأب��و  الفّراء،   -
علي  ومحمد  نجاتي  يو�سف  اأحمد  والثاني  الأول  الجزء 

وحقق  ))9)م،  القاهرة  الم�سرية  الكتب  دار  النجار، 
النجدي  علي  وراجعه  �سلبي  الفتاح  عبد  الثالث  الجزء 

نا�سف، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب ))9)م. 
الماتريدي  محّمد  ب��ن  محّمد  من�سور  اأب��و  الماتريدي،   -
اإبراهيم  تحقيق  ال�ّسنة،  اأه��ل  ت��اأوي��الت   : ال�ّسمرقندي 
المّتحدة،  العربية  الجمهورية  عو�سين،  وال�ّسيد  عو�سين 
المجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمّية، لجنة القراآن وال�ّسنة، 

القاهرة ))9)م.
تحقيق  المقت�سب،  يزيد:  بن  محّمد  العّبا�س  اأبو  المبّرد،   -

محّمد عبد الخالق ع�سيمة، عالم الكتب، بيروت .د.ت.
نا�سف، م�سطفى: نظرية التاأويل، النادي الأدبي الثقافي   -

بجدة، ط)، 1)))ه�./111)م.


	الفهرس
	التأويل في العربية بين القديم والحديث



