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األشباه والنظائر في التأويل
القرآني

�سامل البو�سعيدي

�إنّ القر�آن الكرمي حظي بعناية فائقة من علماء امل�سلمني ،وبذلت جهود كبرية يف �سبيل �سرب �أغ��واره والو�صول �إىل درر معانيه .وقد كانت عظمة الن�ص القر�آين و�سعة اللغة العربية
تربة خ�صبة ا�ستنبت فيها علماء القر�آن فروعًا من العلوم والفنون املتعلقة بتف�سريه �أو�صلها بع�ضهم �إىل خم�سة ع�شر علما ،وكان من �أهمها علم الوجوه �أو -الأ�شباه -والنظائر وهو من
املقاربات اللغوية والل�سانية املعينة على فهم معاين الن�ص القر�آين وفقه مقا�صده .بل هو كما ذكر ال�سيوطي وجه من �أوجه �إعجاز القر�آن الكرمي .و�سنناق�ش هنا مقالة لرئي�س مركز
الدرا�سات القر�آنية بالرابطة املحمدية للعلماء (حممد املنتار) واملن�شورة يف جملة التفاهم بعنوان «علم الوجوه والنظائر وق�ضايا الت�أويل».
ا�ستهل الباحث مقالته ببيان �أهمية هذا املبحث ونفا�سة قدره
وكونه �أداة مهمة لك�شف معاين القر�آن املكنونة يف �ألفاظه ،بل
وا�ستنباط معاين متعددة ومتجددة من هذا الكتاب الذي ال
تفنى عجائبه .ف�إ ّنه «كلما ازداد املف�سر لكتاب اهلل  -تعاىل-
عل ًما يف الوجوه والنظائر؛ نبغ يف ت�أ�صيل الأ�صول ورد الفروع
�إليها ،وحماكمة املخالفني فيها �إىل احلق املجرد عن الهوى».
ث��م ع��رج ع�ل��ى ال�ت�ع��اري��ف ال�ل�غ��وي��ة واال��ص�ط�لاح�ي��ة وه��ي رغ��م
تعددها �إال �أ ّن�ه��ا ت�صب يف قالب واح ��د ،فالوجوه �أو الأ�شباه
تتعلق بالألفاظ املتحدة يف النطق واملختلفة يف املعنى كلفظ
«الهدى» مثال ف�إ ّنه ي�أتي على وجوه عديدة �أو�صلها ال�سيوطي
يف االتقان �إىل �سبعة ع�شر وجها منها :الدين والثبات والقر�آن
والتوبة واحلجةّ � .أما النظائر فهي متعلقة بالألفاظ املتحدة
لفظا ومعنى لكن هذا املعنى ي�صلح لأفراد كرث .وقد ذكر ابن
اجل ��وزي �أن النظائر يف اللفظ وال��وج��وه يف امل�ع�ن��ى ،وتعقبه
الزرك�شي ومن بعده ال�سيوطي ف�ض ّعفا ذل��ك .واملالحظ هنا
�أن الكاتب اقت�صر على نقل التعاريف دون حتليل نقدي لها بل
اكتفى بخال�صة عامة جتنبا لال�ستطراد رمبا؛ و�إال ف�إن تعقب
الزرك�شي وال�سيوطي البن اجلوزي ناق�شه (حاجي خليفه) يف
كتابه (ك�شف الظنون) و�أ ّيد ما قاله ابن اجلوزي .وقد تطرق
ال�ب��اح��ث ل��ذك��ر ق�ضية امل���ش�ترك اللفظي يف ال �ق ��ر�آن ال�ك��رمي
عر�ضا -ومل يلمح للخالف امل�شهور حولها والنقا�ش الدائربني مثبتيه ونافيه �سواء بني �أهل اللغة �أو �أهل التف�سري.
ويف امل �ح��ور ال �ث��اين ع � ّرج ع�ل��ى ال�ت�ط��ور ال�ت��اري�خ��ي ل�ه��ذا الفن
وت�سل�سل ال�ت��أل�ي��ف ف�ي��ه ،وق��د �أورد ع ��ددا م��ن ال�ع�ن��اوي��ن التي
�صنفت يف هذا الباب من لدن ما ذكر عن ابن عبا�س وعكرمة
م��واله �إىل ر�سائل ال��دك�ت��وراه واملاج�ستري للمت�أخرين .ومن
نافلة القول �أذك��ر هنا �إ�سهاما عمانيا معا�صرا يف ه��ذا الفن
متثل يف برنامج «بل�سان ع��رب��ي» ال�سل�سلة الرم�ضانية التي
يقدمها الدكتور حممد احلارثي على �شا�شة تلفزيون �سلطنة
ع�م��ان وال�ت��ي ت�ه��دف �إىل تب�سيط مباحث و�أم �ث��ال ه��ذا العلم
لعموم املتلقني .ع��رج الكاتب بعد ذل��ك �سريعا على منهجية
هذه امل�صنفات القائمة على املراوحة يف اال�ستدالل بني الن�ص
ال �ق��ر�آين والأث ��ر وامل���ص��ادر اللغوية والأدب �ي��ة؛ ل��ذل��ك ال يرى
الكاتب �صحة �إدراجها يف غريب القر�آن .ومل ي�شر الكاتب هنا
�إىل ملحة ع��ن ن�ش�أة ه��ذا العلم وب��داي��ة ت�أ�س�سه فهو لي�س من

العلوم املحدثة بل قد روي مرفوعا «ال يكون الرجل فقيها
ك��ل الفقه حتى ي��رى ل�ل�ق��ر�آن وج��وه��ا ك�ث�يرة» وروي موقوفا
عن �أبي ال��درداء بلفظ م�شابه .كما مل يناق�ش تطور حمتوى
ه ��ذه الت�صانيف وجت ��دد ط��رق�ه��ا وم�ب��اح�ث�ه��ا ح�سب الع�صور
املختلفة .واملت�أمل يجد �أن ظاهرتي الأ�شباه والنظائر ن�سيج
فائق اجلمال بديع التفا�صيل نتج عن متازج حمكم بني اللغة
العربية والن�ص القر�آين ،وال�سر يف ذلك يتعدى جمرد ثراء
املعجم العربي ،بل هو ملمح من �إعجاز ه��ذا الكتاب املقد�س
وي�شكل �صورة من �صور التطور الداليل التي �أ�سهم بها.
وحيث �إنّ الألفاظ حتمل الكثري من وجوه املعاين التي تدور
ح��ول�ه��ا ك��ان ال ب��د ل�ه��ا �أن ت ��دور ح��ول حم��ور ال���س�ي��اق ليتبني
م�ق��دار ق��رب�ه��ا وب�ع��ده��ا م��ن م ��راد ال�ن����ص ال �ق ��ر�آين .فال�سياق
ميزان دقيق يف الوجوه والنظائر -كما يف غريها من العلوم
ال�شرعية واللغوية -به ين�ضبط التناغم بني الن�ص وداللته
اخل��ارج�ي��ة وتتحقق املو�ضوعية يف الفهم وتبعد الإ��ش�ك��االت
وال�شبه .فاملعنى املجرد ال ميكن �أن يفي بتف�سري مراد القر�آن
َ
واملخاطب واحلال وقت اخلطاب
�إذ ال بد من مراعاة املخاطِ ب
كما ال ميكن �إغفال التحول ال��داليل الذي �أحدثه القر�آن يف
�ألفاظ اللغة .وقد ّبي الكاتب �أث��ر علم الوجوه والنظائر يف
تف�سري دالالت القر�آن ح�سب مقت�ضياتها ال�سياقية وهي متثل
جانباً من اهتمام العلماء بامل�صطلح القر�آين .و�أخذ على بع�ض
كتب ال��وج��وه والنظائر ان�شغالها بتتبع ال�سياقات اجلزئية
ع�ل��ى ح���س��اب ال��دالل��ة ال�ع��ام��ة ال�ت��ي تبقى م�لازم��ة ل�ل�أل�ف��اظ
مهما اختلفت موا�ضع ا�ستعمالها ومثل على ذلك بتف�سري ابن
اجل��وزي للفظ الإن�سان وحمله على خم�سة وع�شرين وجها
ك ��آدم و�أب ��ي بكر وال��ول�ي��د ب��ن امل�غ�يرة وغ�يره��م ،وه��ذه الوجوه
كلها تدور حول التمثيل لهذا اللفظ املبهم «الإن�سان» بالأفراد
املعنيني م�ستنبطة من �أ�سباب النزول ودالالت ال�سياق .وخل�ص
الكاتب �إىل �أنّ القدماء بالغوا يف اعتدادهم بال�سياق وجعلوه
م��ول��دا للمعاين دون ال��رج��وع لأ��ص��ل املعنى ورب�ط��ه باملعاين
الأخرى يف ال�سياق وهذا ما قد يفقد الن�ص قيمته الأ�سلوبية.
لقد �ساهمت خ�صوبة املفاهيم القر�آنية وخ�صو�صية دالل��ة
الن�ص الإلهي يف تكوين نظام القر�آن الفريد املعجز مبفرداته
و�سياقاته ،و�شكل هذا التمازج بني ثراء املفاهيم وامل�صطلحات
اللغوية من جهة وبني داللة النظم القر�آين وبيانه من جهة

�أخ��رى ن�سقا فنيا وات�ساقا �شموليا .والت�أمل الواعي ملفردات
القر�آن ينتج ده�شة بالغية و�سحرا بيانيا وال يت�أتى ذلك �إال
باالنتقال من ظاهر الألفاظ �إىل حقيقة املعاين وال ريب �أنّ
علم الوجوه والنظائر حم��وري يف ت�أويل القر�آن وفهمه حق
الفهم؛ فدرا�سة �ألفاظ القر�آن هي لبنة بناء التف�سري وتعمري
الت�أمل ال��واع��ي .وبجانب ال��ر�ؤي��ة التحليلية لأل�ف��اظ الكتاب
الكرمي ظهرت حم��اوالت �شمولية تعنى بالربط بني خمتلف
الوجوه والنظائر يف �سياقاتها الداللية املتعددة مرتكزة على
الأ�صل اللغوي امل�شرتك لتكوين �صورة تكاملية لبنية الن�ص
القر�آين .مثل الكاتب لذلك بكتاب «حت�صيل نظائر القر�آن»
للحكيم ال�ترم��ذي وال ��ذي ح ��اول ف�ي��ه ال��رب��ط ب�ين النظائر
امل�ن�ت�ثرة ورده ��ا جميعها �إىل �أ��ص��ل م�شرتك ومعنى �إج�م��ايل
ت�ت�ف��رع م�ن��ه �أو م��ا مي�ك��ن ت�سميته ك�ل�م��ات مفتاحية لتحليل
الن�ص ح�سب امل�صطلح احل��دي��ث ،و�سلك احلكيم ال�ترم��ذي
م�ن�ه��ج ال�ت�ح�ل�ي��ل ال �ل �غ��وي م���س�ت���ش�ه��دا ب ��الآي ��ات يف ��س�ي��اق��ات�ه��ا
املتعددة ،راف�ضا بذلك فكرة ال�ترادف وخمالفا ملا �أورده �أهل
ال��وج��وه والنظائر من تعدد املعاين وا��ش�تراك اللفظ ،ومثل
ل��ذل��ك ب ��واح ��د وث �م��ان�ين ك�ل�م��ة ح�ل�ل�ه��ا وف ��ق ن �ظ��ري �ت��ه .ون�ه��ج
احل�ك�ي��م ال�ت�رم ��ذي ه ��ذا م�ت�ف��رد مل ي�سبق �إل �ي��ه ف��رغ��م تعدد
املعاين املنبثقة من اللفظ �إال �أ ّن��ه ا�ستطاع �شدها �إىل املعنى
اللغوي الذي و�ضعت له �أ�سا�سا و�أوجد انعكا�سا وجتليا للمعنى
اللغوي الو�ضعي يف كل ال��دالالت واملعاين التي تبدو متباينة
�أول الأمر.
�إنّ التعامل مع الن�ص القر�آين مر مبراحل تطورية متعددة،
وق��د ظ�ه��رت يف ال�ث�ق��اف��ة امل�ع��ا��ص��رة حم ��اوالت تطبيق املناهج
الت�أويلية احلديثة ومبادئ الل�سانيات على الن�ص القر�آين،
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أنّ ه ��ذه امل �ح ��اوالت وق �ع��ت يف م��زال��ق نظرية
ومنهجية ت�ستدعي مراجعتها وت�ع��ري����ض �أ�س�سها النظرية
و�أطرها املرجعية لقراءة نقدية فاح�صة دقيقة ،ف�إنّ تعري�ض
الن�ص لقراءة غري م�ألوفة خلطابه يهدر مقا�صده ويخرجه
من �سياقه ويغيب خ�صو�صياته وذل��ك �أق�سى ما يتعر�ض له
�أي ن����ص؛ ل��ذل��ك ك��ان ه��ذا ال�ع�ل��م �ضابطا مهما للممار�سات
الت�أويلية.
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