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 التالتفسري التداويل عند الزخمشري: دراسة تطبيقية لتأوي
 "قاعدة الكيف" يف مناذج من سورة النساء

 إ عدإد:

 ادلكتور/ عيل أ بواليج عبدالرزاق

 اجلامعة االإسالمية ابلنيجر لكية اللغة العربية والعلوم االإنسانية

 وال س تاذة/ حبيبة أ لوا تنو

 اجلامعة االإسالمية ابلنيجر العربية لكية البنات لدلراسات االإسالمية واللغة

 ملخص

حدى القضااي التّداولية يف اللسانيات احلديثة، ويه قضية الاس تلزام احلواري، وابذلات  تناول البحث اإ

حدى القواعد الفرعية ملبداإ التعاون من مبادئ هذه القضية، من حيث جتلّيات  )قاعدة الكيف( بوصفها اإ

عارصة يف تأ ويالت القداىم للخطاب القرأ ين. والّزخمرشّي يف تفسريه هذه الاسرتاتيجية التّأ ويلية امل

)الكّشاف( يعّد من أ برز من ميثّلون هذا التّوجه يف حتليل النّصوص القرأ نّية. واختذ هذا البحث سورة 

ىل مجموعة من النتاجئ أ مهها أ ن تفسري الزخمرشي  النّساء يف تفسري الكّشاف منوذًجا. وتوّصل الباحثان اإ

للتعاطي مع اللسانيات احلديثة، مبا اش متل عليه من التطبيق  -شأ ن غريه من كتب الرتاث العريب–صلح ي

العميل ملعطيات اللسانيات التداولية قبل بروزها نظراًي بعدة قرون، كام أ ن تأ ويالت الزخمرشي التداولية 
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الب مع تأ ويالت لك من الطربي للخطاب القرأ ين ال خترج عن مقاصد القرأ ن الكرمي؛ حبمك توافقها يف الغ

 وابن كثري لل ايت حمل ادلراسة.

Abstract 

This paper aims to study one of Pragmatic issues in Modern Linguistics, which is the issue of 

“Conversational Implicature”, with special focus on the maxim of “Quality” as one of the rules guiding the 

principle of “Conversational co-operation”, as to highlight the reflections of  this issue in the interpretations 

of “Az-zamakshary” for verses of Suratu An-nisai. Thus, the research discovered among its outcomes: that 

Az-zamakshary’s tafseer in this regard, is counted as one of  the earliest practical works on Pragmatics, and 

that the pragmatic analysis of Az-zamakshary for the concerned verses are not generally in contradiction with 

the view of other Islamic Exegesis  of the Holy Qur’an. 

 مقدمة

لتخاطب اُيَعدُّ االستلزام الحواري من أبرز الظواهر التي تميز اللغات الطبيعية؛ ألنه كثيًرا ما يالَحظ أثناء عملية 

، العادي أن معنى العديد من الجمل إذا روعي ارتباطها بمقامات إنجازها، ال ينحصر في ما تدل عليه صيغها الصورية

سب، للكثير من الجمل يصبح متعذًرا إذا اقُتِصر فيه على املعطيات الظاهرة وح مما يعني أن التأويل الداللي الكافي

ا آخر، ومن ثّم يتم االنتقال من املعنى الصريح إلى معنى غير مصّرح به )معن  دالليًّ
ً
م ى مستلز األمر الذي يتطلب تأويال

ا(، إال أن هذا االنتقال من معنى إلى آخر يطرح العديد من اإلشكال مكن تتعلق أساًسا بماهية التأويل املت ياحواريًّ

 ا؟ بناءإعطاؤه للجملة التي تحمل هذه املعاني: هل يعتمد املعنى الصريح وحده؟ أو املعنى الصريح واملعنى املستلزم معً 

ى ملعناعلى أن الثاني مترتب عن األول، ثم كيف تتم عملية االستلزام هذه؟ أي كيف يتم االنتقال من املعنى الصريح إلى 

ا؟ وكيف يتم ضبط ومعرفة املعنى الذي تخرج إليه جملة محددة؟ وجدير باإلشارة أن أهم مميزات  املستلزم حواريًّ

 من آليات إنتاج الخطاب وتأويله، أنه يقدم تفسيًرا صريًحا لقدرة املتكلم على أن
ً
يعني  االستلزام من حيث كونه آلية

 -ثالعلى سبيل امل- "ناولني الكتابمن فضلك"بارات املستعملة، فجملة أكثر مما يقول بالفعل، أي أكثر مما تؤديه الع

 إلى معنى االلتماس، وهو ما تفيده القرينة "من فضلك". )األمر(املنجزة في مقام محدد، يخرج معناها من الطلب 
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سانّيات الحديثة بفروعها املخ .
ّ
ل تلفة التي تشمأما إشكالية الدراسة فتتمثل فيما يزعمه بعض الّدارسين أّن الل

غوي العربّي فيها أّي إسهام. والحقيقة أّن البحث الّد 
ّ
راث الل

ّ
 محضة، وليس للت

ٌ
 غربّية

ٌ
، صناعة

َ
ذا هقيق في الّتداولّية

راث بمجاالته املختلفة بما في ذلك مجال تفسير القرآن الكريم سيكشف لنا كنًزا ال يستهان به في هذا الجان
ّ
 ب. وعلىالت

غوّيون العر ذلك فمهّمة هذه ا
ّ
ب لّدراسة تسليط الّضوء على إحدى القضايا الّتداولّية التي سبق أن تنّبه لها الل

ا ن ملى كثير والبرهنة بأدلة ملموسة على أن التراث العربي سّباق من الناحية التطبيقية إ، القدامى، ونّوهوا بها تطبيقيًّ

مجال تحليل الخطاب، ثم محاولة البرهنة على أن معطيات اللسانيات الحديثة عموًما والتداولية خصوًصا في 

اربه توظيف معطيات اللسانيات الحديثة في قراءة التراث ال يزيد التراث إال قيمة وثراء. وفرضت طبيعة املوضوع أن يق

الباحثان باملنهج االستقرائي التحليلي، حيث قاما من خالل سورة النساء بتتبع التأويالت الزمخشرية املوافقة 

لزام عطيات االستلزام الحواري في اللسانيات التداولية، ومن ثّم قاما بتحليل هذه التأويالت على ضوء آليات االستمل

 الحواري، و"قاعدة الكيف" منها بالتحديد. 

 ”االستلزام الحواري “ مفهوم. 1

 إطاللة على اللسانيات التداولية : 1.1

 صيغة على" تداول " الفعل من مصدر  األصل في وهو " تداول ال: "األول  مورفيمين، من مركب مصطلح التداولية

ة" ية" الالحقة هو : الثاني واملورفيم املشاركة، على الدالة" تفاعل"
ّ
 هذا منو . والعلمي املنهجي البعد على الدال

ومن أشهر التعريفات  .التفاعل داللة من يخلو  ال  املصطلح لهذا اللساني املفهوم أن نرى  اللغوي  املنظور 

"مذهب لساني يدرس عالقة النشاط اللغوي بمستعمليه، وكيفيات استخدام العالمات أنها:  صطالحية للتداوليةاال 

 اللغوية بنجاح، والسياقات والطبقات املقامية املختلفة التي ينجز ضمنها الخطاب، والبحث في العوامل التي تجعل

لفشل في التواصل باللغات الطبيعية. بمعنى أنها من الخطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة، والبحث في أسباب ا

 تدرس استعمال اللغة بوصفها كالًما محّدًدا صادًرا من متكلم محّدد، وموّجًها إلى مخاطب محدد، بلفظ محّدد، في

 1مقام تواصلي محّدد، لتحقيق غرض تواصلي محدد".
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 مفهوم االستلزام الحواري : 2.1

بول  املوضوعات التداولية وأحدثها؛ فقد ظهر ألول مرة في املحاضرات التي ألقاهايعّد "االستلزام الحواري" من أبرز 

م، ثم فصل الحديث عنه في بحثين آخرين له منشورين سنة 1975" سنة املنطق والحوار( بعنوان "P. Griceغرايس )

جوانبه، أصبح من  م. وعلى الرغم من أن عمل )غريس( هذا كان قليل التماسك كثير الفجوات في بعض1981و 1978

 2أهم النظريات في البحث التداولي، ومن أكثرها تأثيًرا في تطوره.

 انطلق غريس من حقيقة تواصلية مفادها أن الناس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدون، وكثيًرا ما يقصدون أكثر مما

وما ُيقَصد. فما يقال هو ما يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، فجعل كل همه إيضاح االختالف بين ما يقال 

غه السامع على نحو غير مباش
ّ
ر، تعنيه الكلمات والعبارات بقَيمها اللفظية، وما ُيقصد هو ما يريد املتكلم أن يبل

. اعتماًدا على أن السامع قادر على أن يصل إلى مراد املتكلم بما يتاح له من أعراف االستعمال ووسائل االستدالل

ا بين ما يحمله القول من معنى صريح، وما يحمله من معنى متضمن، ومن ثم نشأت عنده فكرة فأراد أن يقيم معبرً 

 3االستلزام الحواري.

ويرى املتوكل أن مفهوم مصطلح االستلزام الحواري في اللسانيات التداولية يعود إلى كون "معنى جمل اللغات 

ما تدل عليه صيغها الصورية من "استفهام" و"أمر"  الطبيعية إذا روعي ارتباطها بمقامات إنجازها ال ينحصر في

وإنما يتجاوز ذلك إلى معان وأغراض تواصلية  4و"نهي" و"نداء" إلى غير ذلك من الصيغ املعتمدة في تصنيف الجمل"،

 اتمستلزمة عن هذه الصيغ؛ ذلك أن التأويل الداللي للجمل في اللغات الطبيعية ال يكفي إذا اعتمدنا فيه على معلوم

 5صيغة الجملة وحدها.

 : مبادئ االستلزام الحواري:3.1

مبدأ التعاون هناك عدة مبادئ وضعها العلماء لضبط استراتيجيات التأويل في االستلزام الحواري، ومن أبرزها 

Principle of co-operationشتمل على أربع قواعد هي:، وهو مبدأ حواري عام ي 
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 :Quantityقاعدة الكّم  .1

 .اعدة أن تكون إفادة املخاطب على قدر حاجته بحيث ال تزيد عليه وال تنقص عنهمفاد هذه الق

 :Qualityقاعدة الكيف  .2

 يقول املتكلم ما يعتقد أنه غير صحيح، وال يقول ما ليس له عليه دليل
ّ

 .ومفادها أال

 :Relevanceقاعدة املناسبة 

 .ويقصد بذلك أن يكون الكالم ذا عالقة باملوضوع

 :Mannerة قاعدة الطريق .3

ا. ب كالمه ترتيًبا منطقيًّ
ّ
 6وهي أن يكون املتكلم واضًحا ومحّدًدا، فيتجنب الغموض واللبس، ويرت

ن مفهذه هي القواعد التي يتحقق بها التعاون بين املتكلم واملخاطب، للوصول إلى إجراء حوار مثمر، وكان قصد غريس 

يدركها كل من املخاطب واملتكلم. ولتوضيح املسألة أكثر  هذه القواعد أن الحوار يجري على ضوابط وتحكمه قواعد

 ضرب الدكتور نحلة املثال بالحوار اآلتي بين زوج )أ( وزوجة )ب(:

 أين مفاتيح السيارة؟ -أ

 على املائدة. -ب

 من الواضح أن مبدأ التعاون والقواعد الحوارية املتفرعة منه متحققة كلها في هذه املحاورة القصيرة؛ فقد أجابت

ة إجابة واضحة )الطريقة(، وكانت صادقة )الكيف(، واستخدمت القدر املطلوب من الكلمات دون زيادة الزوج

د عن قولها أي استلزام؛ ألنها 
ّ
الت ق)الكّم(، وأجابت إجابة ذات صلة وثيقة بسؤال زوجها )املناسبة(. ولذلك لم يتول

 بالضبط ما تقصد.
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اون نتهك، وعلى هذا االنتهاك قامت النظرية؛ فانتهاك قواعد مبدأ التعلكن غرايس يقّر بأن هذه القواعد كثيًرا ما ت

د االستلزام، مع مراعاة اإلخالص ملبدأ التعاون، بمعنى أن يكون املتكلم حريًصا على إبال 
ّ
غ الحواري هو الذي يول

ا ، وأال يريد أحدهماملخاطب معنى بعينه، وأن يبذل املخاطب الجهد الواجب للوصول إلى املعنى الذي يريده املتكلم

 ذلك وسعى 
ُ
ب اليِقظ

َ
خداع اآلخر أو تضليله. وعلى ذلك فإذا انتهك املتكلم قاعدة من قواعد الحوار أدرك املخاط

 للوصول إلى هدف املتكلم من هذا االنتهاك. 

 آخر لتوضيح املسألة بحوار يجري بين أم )أ( وولدها )ب(:
ً
 ونقل الدكتور نحلة مثاال

 ثيابك في الغّسالة؟ هل اغتسلت ووضعت -أ

 اغتسلت. -ب

ففي هذا الحوار خرق أو انتهاك لقاعدة الكّم؛ ألن )أ( سألت )ب( عن  أمرين أجاب عن أحدهما وسكت عن اآلخر، 

جيب فإجابته بذلك أقّل من املطلوب، ويستلزم هذا أن تفهم )أ( أن )ب( لم يضع ثيابه في الغّسالة، وأنه لم يرد أن ي

أو  ابة شيئا لم يقم به، ولم يرد أن يواجه )أ( بتقاعسه عن وضع ثيابه في الغّسالة، تأّدًبابنعم حتى ال تشمل اإلج

 7استحياء.

س بفتح وفي حوار آخر بين تلميذ )أ( من غير الناطقين بالعربية في نيجيريا، قرأ كلمة الكندي في اسم الشاعر امرئ القي

 الكاف والنون وأستاذه )ب(: 

دا؟هل صحيح أن امرؤ القيس م -أ
َ
ن

َ
 ن ك

 ال، بل هو من واشنطن! -ب

يبدو في هذا الحوار أن )ب( انتهك قاعدة الكيف التي تقتض ي أال يقول إال ما يعتقد صوابه، وأال يقول ما ال دليل 

عليه، وقد تعمد )ب( انتهاك هذا املبدأ ليظهر لـ)أ( أن كالمه غير صحيح، وليؤنبه على جهله بمثل هذه الحقيقة، و)أ( 

قادر على الوصول إلى مراد )ب(، ألنه يعلم أن امرؤ القيس ليس من واشنطن، وذلك  -السياقحسب حيثيات –

 يستلزم أن )ب( يقصد بقوله شيئا غير ما تقوله كلماته، وهو أن مضمون سؤال )أ( غير صحيح.
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 . نماذج من تأويل الزمخشري  لآليات وفق خرق قاعدة الكيف2

ُم املخاطَب بما ظاهره عدم احتراسبق أن مما يدعو للجوء لالستلزام الحو 
ّ
م اري في تأويل الخطاب أن يواجه املتكل

م ما لم يتيّقن من صدقه، وليس له دليل على 
ّ
 يقول املتكل

ّ
ب أال

ّ
 ّحته.صمبدأ التعاون، بخرق قاعدة "الكيف" التي تتطل

ف الزمخشري هذه االستراتيجية في مواضع كثيرة من تفسيره لسورة النساء، ومن
ّ
 أمثلة ذلك ما يلي: لقد وظ

"وآتوا اليتامى  "... فإن قلت: فما معنى قوله:   8))وآتوا اليتامى أموالهم((. قال الزمخشري في تأويل قوله تعالى: .1

ووالة  قلت: إما أن يراد باليتامى الصغار، وبإتيانهم األموال: أن ال يطمع فيها األولياء واألوصياءأموالهم" 

 غير محذوفة. وإّما أ السوء وقضاته، ويكّفوا عنها
ً
ن يراد أيديهم الخاطفة، حتى تأتي اليتامى إذا بلغوا ساملة

تسّمى الناقة عشراء بعد  بالصغر، كما -إذا بلغوا–الكبار تسمية لهم يتامى على القياس، أو لقرب عهدهم 

إن أونس منهم وضعها، على أن فيه إشارة إلى أن ال يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حّد البلوغ، وال يمطلوا 

 9الرشد، وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصغار".

ا لق
ً
اعدة ظاهر اآلية الكريمة أنها منافية للواقع، من حيث إن اليتامى الصغار ال تقّدم لهم األموال، مما يعني خرق

، على أن الكيف. فأّول الزمخشري ذلك بما يستلزمه سياق الخطاب من احتمال أن يقصد باليتامى 
ً
الصغار فعال

 بعد بلوغهم. 
ً
 يطمع فيها والة السوء حتى يحصلوا عليها ساملة

ّ
 يكون القصد من إتيانهم األموال أال

وهناك احتمال آخر لتأويل اآلية بما يستلزمه سياق الخطاب أيضا، وهو أن يراد باليتامى الكبار منهم تسمية لهم 

سب اصطالح البالغة العربية لقرب عهدهم بالصغر، على أن يكون في ذلك )باعتبار ما كان( من باب املجاز املرسل ح

يزول  إشارة إلى أن ال يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حّد البلوغ، وال يماطلوا إن أونس منهم الرشد، وأن يؤتوها قبل أن

 عنهم اسم اليتامى والصغار.
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م إذا له في قوله: "يأمر تعالى بدفع مال اليتامى إليه ويتوافق تأويل الزمخشري للفظ اليتامى هنا مع تأويل ابن كثير

."...
ً
رة

َّ
 موف

ً
 10بلغوا الحلم كاملة

 نس منهموهو التأويل نفسه عند الطبري: "... وأعطوا يا معشر أوصياء اليتامى اليتامى أموالهم، إذا هم بلغوا الحلم وأو 

 مى والقصد إذا بلغوا سّن الرشد.إطالق لفظ اليتا إال أن الزمخشري فّصل القول في تأويل11الرشد".

قال  12((.))فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا وفي تأويل ربط قلة العيال بالتسّري في قوله تعالى: .2

ن الزمخشري: "... فإن قلت: كيف يقّل عيال من تسّرى، وفي السراري نحو ما في املهائر؟ قلت: ليس كذلك، أل 

والتناسل بخالف التسّري، ولذلك جاز العزل عن السراري بغير إذنهن، فكان  الغرض بالتزّوج التوالد

 13."التسّري مظّنة لقلة الولد باإلضافة إلى التزّوج، كتزوج الواحدة باإلضافة إلى تزوج األربع

ظاهر اآلية حسب التساؤل الذي افترضه الزمخشري يوحي بخرق قاعدة الكيف، ما دامت السراري يحملن ويلدن 

ف الزمخشري ما يستلزمه سياق الخطاب لتوجيه مثل
ّ
ة العيال بالتسّري. وظ

ّ
 الحرائر؛ فكأنه بعيد عن الواقع ربط قل

ا من أن الواقع أن الغرض من التزوج من الحرائر هو التوالد والتناسل بخالف 
ً
ودفع هذا الوهم، وذلك انطالق

زواج سّري وسيلة لتقليل العيال قدر اإلمكان مقارنة بالالسراري الالئي يجوز العزل معهّن بدون إذنهّن، مما جعل الت

 من الحرائر، تماًما مثل تقليل العيال بالزواج بالواحدة مقارنة بالزواج باألربع.

ويعترض ابن كثير على تأويل الزمخشري هذا باالعتراض الذي افترضه الزمخشري وألجأه إلى التأويل على حسب ما 

. سابقة عن جواز العزل عن السراري دون الحرائر، مما يترتب عليه قلة عيال من تسّرى تستلزمه الخلفية املعرفية ال

وها هو نّص اعتراض ابن كثير: "... قال بعضهم: أدنى أال تكثر عائلتكم. قاله زيد ابن أسلم، وسفيان بن عيينة، 

))فسوف يغنيكم هللا من فضله إن  أي: فقًرا ))وإن خفتم عيلة((. ن قوله تعالى:وهو مأخوذ م -رحمهم هللا–والشافعي 

 وقال الشاعر:  شاء((.

ِنيُّ متى َيِعيُل.
َ
َما َيْدِري الفقيُر متى ِغناه  #   وما يدري الغ

َ
 14ف
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من  وتقول العرب: عال الرجل، يعيل عيلة: إذا افتقر. ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر، فإنه كما يخش ى كثرة العائلة

 15أي: ال تجوروا...".چں  ں  ڻ  ڻچ تعداد الحرائر، كذلك يخش ى من تعداد السراري أيضا، والصحيح قول الجمهور 

منه:  ن قال: ")أال تعولوا(، يقول: أال تجوروا وال تميلوا، يقالوالطبري هو اآلخر ال يرى تأويل الزمخشري صحيًحا حي

ن عال الرجل فهو يعول عوال وعيالة: إذا مال وجار، ومنه عول الفرائض؛ ألن سهامها إذا زادت دخلها النقص؛ وأما م

: وذلك إذا احتاج، كما قال الشاعر:
ً
 الحاجة فإنما يقال: عال فالن يعيل َعْيلة

 متى غناه  #  وما يدري الغنّي متى َيِعيُل وما يدري الفقير 

يقصد بالعبارة األخيرة أن أكثر املفّسرين على رأيه بأن  16بمعنى متى يفتقر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل".

 الفعل عال يعول بمعنى جار ومال، واستشهد على ذلك بشواهد لغوية ونقلية. 

ستو يين من الناحية اللغوية؛ ففي املعجم الوسيط مثال: "عال امليزان يعول: لم لكن التأويل في الحقيقة يحتمل الوجه

ه يعول: قام
َ
بما  طرفاه، فمال أحدهما وارتفع اآلخر.... وعال الحكُم يعول: مال عن الحق فظلم.... وعال الرجُل عيال

وفيه أيًضا: "عال فالٌن يعيل  17...".يحتاجون إليه من طعام وكساء وغيرهما، فهو عائل. وفي الحديث: "وابدأ بمن تعول"

: افتقر، وكثر عياله فهو عائل...".
ً
 وَعْيلة

ً
 18عيال

قال الزمخشري:  19: ))وارزقوهم فيها واكسوهم((.وفي تأويل إضافة األموال إلى أولياء اليتامى في قوله تعالى .3

يشهم... والدليل على أنه "والخطاب لألولياء، وأضاف األموال إليهم ألنها من جنس ما يقيم به الناس معا

فيها  ))والتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا لكم قياما وارزقوهم خطاب لألولياء في أموال اليتامى قوله:

أي تقومون بها وتنتعشون، ولو ضّيعتموها واكسوهم وقولوا لهم قوال معروفا((. ))جعل هللا لكم قياما(( 

 20اشكم".لضعتم فكأنها في أنفسها قيامكم وانتع

الظاهر في اآلية أن األموال ألولياء اليتامى، والواقع أن املال املعنّي حسب تفسير الزمخشري لليتامى، واستدّل على هذا 

، األمر الذي يوحي بوجود : ))جعل هللا لكم قياما((وبقوله تعالى  : ))وارزقزهم فيها واكسوهم((،التفسير بقوله تعالى
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ملخالفة ظاهر اآلية للواقع، فأّول الزمخشري اآلية بما يدفع وهم خرق قاعدة الكيف، ش يء من خرق )قاعدة الكيف(؛ 

وهو أن هللا أضاف األموال إلى أولياء اليتامى بحكم أنهم يتاجرون فيها ويستفيدون من أرباح هذه التجارة في معيشتهم، 

 ضاعوا معها. فإذا دفعوا هذه األموال إلى السفهاء اليتامى فكأنهم ضّيعوها، وإذا ضاعت

وعلى التأويل نفسه كان ابن كثير في تفسير اآلية بقوله: "ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في 

 21األموال التي جعلها هللا للناس قياًما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها".

قال الزمخشري: "فإن قلت:  22بها أو دين(( : ))من بعد وصية يوص يوفي تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى .4

ونها ِلَم قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة؟ قلت: ملا كانت الوصية مشبهة للميراث في ك

مأخوذة من غير عوض، كان إخراجها مما يشّق على الورثة ويتعاظمهم وال تطيب أنفسهم بها، فكان أداؤها 

ا على وجوبها مظنة للتفريط، بخالف ال
ً
دين، فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، ولذلك قّدمت على الدين بعث

 23واملسارعة إلى إخراجها مع الدين، ولذلك جيء بكلمة "أو" للتسوية بينهما في الوجوب...".

ْيِن في اآلية الكريمة ما يخالف واقع األشياء من أن ا ي ة تقتض لشريعقد يتبادر إلى الذهن أن في تقديم الوصية على الدَّ

ن الزمخشري من تأويل ذلك بما يستلزمه 
ّ
قضاء دين املّيت قبل العمل بوصّيته، مما يعني خرق قاعدة الكيف، وتمك

مقام الخطاب من أن إخراج الوصّية كان مما يشّق على الورثة وال تطيب به أنفسهم بخالف الدين الذي تطمئن 

ا على املسارعة إلى نفوسهم ألدائه. ويرى الزمخشري أن ذلك يكفي مس
ً
ا لتقديم الوصّية في هذا السياق؛ بعث

ً
ّوغ

 إخراجها مع الدين.

على أن الطبري من جانبه وّجه ظاهرة تقديم ما حقه التأخير هنا توجيًها مخالًفا لتوجيه الزمخشري، وذلك بقوله: "... 

َرْضُت ملن
َ
م ذكر الوصية على ذكر الدين؛ ألن معنى الكالم: إن الذي ف فرضت له منكم في هذه اآليات، إنما هو له  فقّدِ

من بعد إخراج أّيِ هذين كان في مال املّيت منكم من وصية أو َدين. فلذلك كان سواء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر 

الدين، وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية؛ ألنه لم ُيِرْد من معنى ذلك إخراج أحد الشيئين؛ الدين والوصية من 



وال س تاذة/  ادلكتور/ عيل أ بواليج عبدالرزاق

 حبيبة أ لوا تنو

 التفسري التداويل عند الزخمرشي: دراسة تطبيقية لتأ ويالت

 "قاعدة الكيف" يف مناذج من سورة النساء

  ISSN/  3432-2695ISSN (e)  (p)1811-3365 م9120، الثاين)سلسةل جديدة( العدد  العربيةجمةل ادلراسات  "ملما"

 

 

 

11 

كأني بالطبري هنا لم يجد للتقديم أية داللة تداولية 24ن ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية".ماله، فيكو 

ل في 
ّ
ا، وإنما لتحقيق غرض خطابي تداولي يتمث

ً
خاصة، في حين رأى الزمخشري كما سبق أن التقديم لم يكن عبث

 التعجيل بذكر ما يشق على الورثة إخراجه.

 في الظاهرة أقّل تفصيال من حديث الطبري، حيث اكتفى بالقول: "أجمع العلماء من السلفأما ابن كثير فكان حديثه 

ثم استدّل على 25والخلف على أن الدين مقدم على الوصّية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى اآلية الكريمة".

د أسبقية الدين على الوصية في اإلخراج من مال
ّ
شارة إاملّيت قبل القسمة، دون أدنى  ذلك باألحاديث النبوية التي تؤك

 منه إلى فحوى التقديم.

ما هذا، وال يخفى أن تأويل خرق قاعدة الكيف هنا صالح لالندراج تحت باب التقديم والتأخير في البالغة العربية، م

د أن املقاربة التداولية تتناول في اإلطار الواحد ظواهر خطابية مبعثرة في أبواب بالغية مختلف
ّ
 ة.يؤك

قال الزمخشري: "فإن قلت: املوالي هم مالك مهورهّن ال هّن،   26: ))وآتوهن أجورهن((وفي تأويل قوله تعالى .5

ِلَم قيل: وآتوهّن؟ قلت: ألنهّن وما في أيديهّن مال املوالي، فكا
َ
ا إليهّن ن أداؤهوالواجب أداؤها إليهم ال إليهّن، ف

 27أداًء إلى املوالي...".

د إلى دفع األجور إلى اإلماء، والواقع على حسب املذهب املّتبع عن ))وآتوهن أجورهن(( عبارةيشير ظاهر اآلية في 

ّول الزمخشري أن األجور تدفع ملوالي اإلماء، مما قد يعني أن مضمون العبارة مجاٍف للواقع، خارق لقاعدة الكيف، فأ

ى داًء إلأيهّن ملواليهّن، فكان أداء األجور إليهّن الزمخشري العبارة بما يستلزمه الواقع واملنطق من أنهّن وما في أيد

 مواليهّن.

قال الزمخشري: "فإن قلت: فإن حظ األنثيين الثلثان،  28))للذكر مثل حظ األنثيين(( وفي تأويل قوله تعالى: .6

فكأنه قيل للذكر الثلثان. قلت: أريد حال االجتماع ال االنفراد، أي إذا اجتمع الذكر واألنثيان كان له 
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همان، كما أن لهما سهمين. وأما في حال االنفراد، فاالبن يأخذ املال كله والبنتان تأخذان الثلثين. والدليل س

))فإن كّن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا  29على أن الغرض حكم االجتماع أنه أتبعه حكم االنفراد، وهو قوله:

 30ما ترك((.

 في اآلية الكريمة عدم مطابقة ))للذكر مثل حظ األنثيين(( ارةحسب التساؤل الذي افترضه الزمخشري قد يبدو في عب

 يكون الواقع؛ ألنه يفهم من ذلك أنه ما دام لألنثيين ثلثان فحق الذكر أيضا ثلثان فقط. والواقع أن الثلثين للذكر ال

للجوء إلى في جميع األحوال، فكأن في اآلية بذلك شيًئا من خرق قاعدة الكيف. ودفع الزمخشري هذا الزعم با

ذا معنى: إاالستلزام الحواري الذي استفاد منه أن العبارة مطابقة للواقع؛ ألن املراد منها حال االجتماع ال االنفراد، ب

 ألنثييناجتمع الذكر واألنثيان فله سهمان كما لهما سهمان. أما في حال انفراد الذكر فاملال كله له، وفي حال انفراد ا

صريحة  د الزمخشري داللة العبارة على حالة االجتماع باالستشهاد بعبارة أخرى من اآلية نفسهايظّل لهما الثلثان، وأيّ 

 ))فإن كّن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك((. في حالة االنفراد

ما نضجت جلودهوفي تأويل تبديل الجلود في قوله تعالى .7
ّ
م : ))إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناًرا كل

ب ز قال ال 31م جلوًدا غيرها ليذوقوا لعذاب إن هللا كان عزيًزا حكيًما((بّدلناه
ّ
مخشري: "فإن قلت: كيف تعذ

 32مكان الجلود العاصية جلود لم تعص؟ قلت: العذاب للجملة الحّساسة، وهي التي عصت ال للجلد".

ا عاصية عند تعذيب الكّفار كمقد يتبادر إلى الذهن أن العدل غير متحقق في تبديل الجلود غير العاصية بالجلود ال

ما نضجت جلودهم بّدلناهم جلوًدا غيرها((ورد في قوله تعالى
ّ
، فمضمون العبارة بهذا الشكل مناٍف للعدل : ))كل

 
ّ
ن من دفع هذا الوهم باالستلزام الحواري املتمث

ّ
ل اإللهي، مما يعني خرق قاعدة الكيف، لكن الزمخشري كعادته تمك

ب هو اإلن
ّ
 سان نفسه الذي يحّس بالعذاب، فهو العاص ي وليس جلده.في أن املعذ

دان مع املستثنين في قوله تعالى .8
ْ
: ))إال املستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال وفي تأويل ذكر الِول

))
ً
قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف أدخل الولدان في جملة املستثنين  33.يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال
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د كأنهم كانوا يستحقون الوعيد مع الرجال والنساء لو استطاعوا حيلة واهتدوا سبيال؟ قلت: من أهل الوعي

الرجال والنساء قد يكونون مستطيعين مهتدين وقد ال يكونون كذلك. وأما الولدان فال يكونون إال عاجزين 

إنما هو كونهم  عن ذلك، فال يتوجه عليهم وعيد، ألن سبب خروج الرجال والنساء من جملة أهل الوعيد

 34عاجزين، فإذا كان العجز متمكًنا في الولدان ال ينفكون عنه كانوا خارجين من جملتهم ضرورة...".

))إال املستضعفين من  استعان الزمخشري باالستلزام الحواري في دفع ما يوهم خرق قاعدة الكيف من كون عبارة

لى ي حالة عدم استطاعة الحيلة واالهتداء إفمن أهل الوعيد تعني أن الولدان مستثنون الرجال والنساء والولدان((  

أن ذا لم يقوموا بالهجرة شإالسبيل للهجرة، أي أنهم في حالة القدرة واالهتداء إلى السبيل ال يستثنون من الوعيد 

ه ما يستلزمالرجال البالغين والنساء البالغات في حالة القدرة، والواقع على خالف ذلك. دفع الزمخشري هذا الوهم ب

املنطق من أن الرجال والنساء قد يقدرون وقد ال يقدرون، في حين أن األصل في الولدان عدم القدرة، وعلى ذلك 

فالوعيد ال يشملهم؛ ألن سبب استثناء الرجال والنساء من جملة أهل الوعيد إنما هو كونهم عاجزين، أما والعجز 

 شياء يقتض ي استثناءهم.هذا متمكن في الولدان ال يزول عنهم فمنطق األ 

 الخاتمة والنتائج

لقد قام الباحثان بتسليط الضوء على تطبيقات الزمخشري التداولية في تعامله مع اآليات املشتملة على ما ظاهره 

" في سورة النساء، بعد عرض نظري موجز عن مفهوم االستلزام الحواري ومبدأ التعاون "الكيفخرق قاعدة 

 واحدة منها. "الكيف"عدة وقواعده التي تمثل قا

 وتوصل الباحثان إلى النتائج اآلتية:

غير  اللسانيات التداولية بفروعها املختلفة بما فيها االستلزام الحواري فرع لساني حديث بوصفه علًما، لكنه -

 جديد على التراث العربي بوصفه آلية تطبيقية لتأويل النصوص.
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دعوى أن توظيف اآلليات التداولية في تحليل الخطابات ليس يصلح الزمخشري في تفسيره نموذًجا إلثبات  -

 بأمر جديد على التراث العربي، وإن لم يتوّصل التراث العربي إلى إنتاج علم مستقّل لدراسة الظاهرة.

حسن توظيف معطيات اللسانيات الحديثة والتداولية منها خصوًصا في قراءة التراث العربي يخدم هذا  -

ديدي بين التراكمات التراثية اللغوية ملختلف األمم، أكثر من إحاطة هذا التراث بسياج ح التراث ويرفع قيمته

 ه حق قدره.نمن التقديس يحول دون إشعاع نوره على األمم األخرى فيقّدرو 

م ركب التراث العربي مليء بالكنوز املعرفية املبثوثة في ثنايا الكتب، مما يمكن استغالله في اإلسهام في تقد -

كون تانيات الحديثة، وإنتاج ما يمكن تسميته باللسانيات العربية الحديثة التي ال تنفّك عن التراث وال اللس

 أسيرة للتراث.

ة تأويالت الزمخشري لآليات القرآنية املدروسة تتطابق تماما مع معطيات اللسانيات التداوليكثيًرا من أن  -

 فيما أطلق عليه غريس مؤخرا )االستلزام الحواري(.

ي تأويالت الزمخشري التداولية لآليات املدروسة متوافقة في الغالب مع تأويالت كل من الطبر كثيًرا من أن  -

 وابن كثير، مما يعني أن هذه التأويالت ال تخرج عن مقاصد الخطاب القرآني.

 ديثة.أن التراث اللغوي العربي سابق من الناحية التطبيقية لكثير من مكتشفات الدراسات اللسانية الح -

 :الهوامش واملراجع

                            
 .19م(، ص0072، 1، تر: صابر الحباشة، )سوريا: دار الحوار للنشر والتوزيع، طالتداولية من أوستن إلى غوفمانفيليب بالنشيه،  -1

 .32صم(، 2002عرفة الجامعية، )دار امل آفاق جديدة في البحث اللغوي املعاصرنحلة، محمود أحمد  -2

  .33نفسه، ص -3

 .93م(، ص9861، 1)الدار البيضاء: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط دراسات في نحو اللغة اللغة العربية الوظيفيأحمد املتوكل،  -4

، )مجلة االستلزام الحواري  املالزمات بين املعاني في مفتاح العلوم للسكاكي: مقاربات تداولية في ضوء نظريةباديس لهويمل،  -5

 .29م(،ص2013، 2الدراسات اللغوية واألدبية، ماليزيا، ع/
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 .11-01م(، ص2008 3-2، )مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع/التداولية وآفاق التحليلرحيمة شيتر،  -6

 .36-35، صآفاق جديدة في البحث اللغوي املعاصرنحلة،  -7

 .2النساء/ -8

اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلجار هللا محمود بن عمر الزمخشري،  -9
ّ

، ، تح: عادل أحمد عبداملوجود الكش

 .1/495م(، 1998، 1ط وعلي محمد معّوض )الرياض، مكتبة العبيكان،

، 1د محمد وآخرين،  )جيزة: مؤسسة قرطبة، ط، تح: مصطفى السيّ تفسير القرآن العظيمعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير،  -10

 .3/336، م(2000

، 1، تح: عبدهللا بن عبداملحسن التركي )القاهرة: دار هجر، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  -11

 .6/351م(، 2001

 .3النساء/ -12

افالزمخشري،  -13
ّ

 .1/500، الكش

 على بحر الوافر. -14

 .3/347، تفسير ابن كثيربن كثير، ا -15

 .6/376، تفسير الطبري الطبري،  -16

 .637، مادة )ع ول(، صم(2004، 4)مصر: مكتبة الشروق الدولية، ط املعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  -17

 .640املرجع نفسه، مادة )ع ي ل(، ص -18

 .5سورة النساء/ -19

افالزمخشري،  -20
ّ

 .503-1/502، الكش

 .3/350، تفسير ابن كثيرابن كثير،  -21

 .11سورة النساء/ -22

افالزمخشري  -23
ّ

 .1/515، ، الكش

 .6/474، تفسير الطبري الطبري،  -24

 .3/375 تفسير ابن كثير،ابن كثير،  -25
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 .25النساء/ -26

افالزمخشري  -27
ّ

 .1/532، ، الكش

 .11النساء/ -28

 اآلية نفسها. -29

افالزمخشري  -30
ّ

 .1/511، ، الكش

 .56النساء/ -31

افالزمخشري  -32
ّ

 .1/554، ، الكش

 .98النساء/ -33

افالزمخشري  -34
ّ

 .589-1/588، ، الكش

 


