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ملخ�ص 

تناق�ص هذه الدرا�سة جمموعة من الإ�سكاليات املتعلقة بعلم بيان الل�سان القراآين من خالل تعامل املف�سر مع الن�ص القراآين، 

اإذ كيف ميكن التوفيق بني الل�سان العربي الذي يحمل ُروؤَْيَة املف�سر، وبني الروؤية القراآنية املودعة يف كلماته واآياته و�سوره؟ وهل 

ي�سلح املنهج الل�ساين يف اإقامة امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية مبعزل عن ال�سياق الذي ا�ستعمل فيه الل�سان القراآين م�سطلحاته 

ومفاهيمه؟ وكيف ميكن اإقامة املفاهيم القراآنية دون توجيه دللت الل�سان القراآين املطلقة، تقدمًيا وتغليًبا لل�سان العربي الن�سبي، 

يف حفاظ تام على خ�سو�سية عاملية الل�سان القراآين و�سموليته التي تتخطى حدود الزمان واملكان والإن�سان؟ 
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Abstract
This study aims to discuss a number of significant problems related to the linguistic rev-
elation of the Quran based on the interpretation of Quranic texts. It also aims to iden-
tify how the Arabic language can be reconciled with the Quranic vision and the terms 
and verses of the Quranic text. Does the linguistic approach fit in the establishment of 
the Quranic terms and concepts separately from the context of the Quranic language, 
terminology and concepts? How can the Quranic concepts be established without pro-
viding the utter Quanic connotations of the language to the Arabic language in order 
to preserve the universality of the Quranic language and its comprehensiveness that 
transcends the limits of time, place and human being?

Keywords: Integrated concepts; Language interpretation; Structural unit; Language 
governance; Linguistic approach
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مقدمة

من اأهم مظاهر اإعجاز الل�سان القراآين تلك الثورة الكربى التي اأحدثتها م�سطلحاُته ومفاهيُمه، اإذ اختريت اختياًرا 

ا، وا�ستعملت ا�ستعماًل جديًدا مل يعهده الل�سان العربي، فاأحدثت ظاهرة لغوية فريدة يف تاريخ اللغات الب�سرية، ارتقى  خا�سً

الل�سان القراآين – من خاللها – بالل�سان العربي فكان خطابه للعاملني يف اأعلى مراتب البيان، جدد يف الل�سانيات العربية 

كل �سيء تقريًبا )امل�سطلحات، املفاهيم، الأ�ساليب، ال�سياقات، اجلمل، التعبريات، ال�سور، القواعد، املاآلت...(؛ وبهذا تكون 

اللغة العربية قد مرت بطفرة لغوية مباغتة من املرحلة الل�سانية العربية اإىل ل�سان قراآين منظم معجز فنيا، قادر على نقل 

فكرة الثقافة اجلديدة واحل�سارة الوليدة للنا�ص اأجمعني.

ويف هذا ال�سياق تربز اإ�سكالية بالغة الأهمية تتعلق بعلم بيان الل�سان القراآين من خالل تعامل املف�سر مع الن�ص القراآين؛ 

اإذ كيف ميكن التوفيق بني الل�سان العربي الذي يحمل ُروؤَْيَة املف�سر، وبني الروؤية القراآنية املودعة يف كلماته واآياته و�سوره؟ 

وهل ميكن العتماد على معجم الل�سان العربي فقط يف تف�سري مفردات الل�سان القراآين؟ اإىل اأي حد ي�سلح املنهج الل�ساين 

يف اإقامة امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية مبعزل عن ال�سياق الذي ا�ستعمل فيه الل�سان القراآين م�سطلحاِته ومفاهيَمه؟ وكيف 

نفهم جتليات الل�سان القراآين بدون اأن نفهم ما يتعلق بها من اأ�سباب و�سياقات متعددة؟ وكيف ميكن اإقامة املفاهيم القراآنية 

دون توجيه دللت الل�سان القراآين املطلقة، تقدمًيا وتغليًبا لل�سان العربي الن�سبي، يف حفاظ تام على خ�سو�سية عاملية الل�سان 

القراآين و�سموليته التي تتخطى حدود الزمان واملكان والإن�سان؟

ومن هذا املنظور، فلهذه الدرا�سة املو�سومة بـــــ »خلل تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين واأثره يف بناء امل�سطلحات 

واملفاهيم القراآنية« اأهمية كربى يف تبيان جتليات اخللل يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية عند تقدمي اأو تغليب الل�سان 

العربي على الل�سان القراآين من جهة، والوقوف على اآثارها وتداعياتها املنهجية يف اإقامة املفاهيم وامل�سطلحات القراآنية 

من جهة ثانية.

وحول �سابقة البحث، فبعد بذل اجلهد فيه واملطالعة مل اأهتد اإىل درا�سة �ساملة تتناول هذا املو�سوع من حيث خلل تقدمي 

الل�سان العربي على الل�سان القراآين واأثره يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية.

ا موجًزا  غري اأنه ل بد من الإ�سارة هنا اإىل وجود بع�ص الدرا�سات والبحوث القّيمة ذات ال�سلة باملو�سوع، و�ساأقدم عر�سً

لبع�سها بهدف ال�ستفادة منها يف حتديد م�سار الدرا�سة وبناء منهجيتها، وذلك ح�سب تاريخ ن�سرها بدًءا بالأقدم كما يلي:

هناك العديد من املوؤلفات الرتاثية املتعلقة ببيان معاين القراآن الكرمي، تعددت م�ساربها واأ�سنافها، و�سنفرد بع�سها 

بالتحليل واملناق�سة يف هذا البحث، وت�سمل: م�سنفات »معاين القراآن« التي ا�ستهر فيها: الفراء )ت 207 هـ(، الأخف�ص )ت 

215 هـ(، الزجاج )ت 311 هـ(، وم�سنفات »اإعراب القراآن« لأبي جعفر النحا�ص )ت 338 هـ(، ابن خالويه )ت 370 
هـ(، مكي بن اأبي طالب )ت 437 هـ(، اخلطيب التربيزي )ت 502 هـ(، وم�سنفات »غريب القراآن«، ولعل اأول من األف يف 

حابي اجلليل عبداهلل بن عبا�ص )ر�سي اهلل عنهما( )ت 68 هـ(، ثم تبعه ابن قتيبة )ت 276 هـ(، حممد  نف ال�سّ هذا ال�سّ

بن عزيز ال�سج�ستاين )ت 330 هـ(، وابن اجلوزي )ت 597 هـ(، واأبو حيان النحوي )ت 745 هـ(.

وامللحظ العام حول هذه املوؤلفات اأنها كانت – عموًما – من نتاج علماء الب�سرة والكوفة موطني ال�سناعة النحوية، ومعلوم 

ما كان بينهما من خالف وتناف�ص علمي يف هذا املجال الذي ل يبُعد اأن يكون قد انتقل اإىل البحث اللغوي، فاإذا تاأملت 

دخل فيها اإعراب القراآن، فاإنك تكاد جتزم باأن البحث النحوي هو الأ�سل يف هذه الكتب، 
ُ
جممل امل�سنفات ال�سابقة التي اأ

واأن البحث اللغوي تابع له، ويدل على ذلك: كرثة البحوث واملناق�سات النحوية؛ وي�ستنبط من هذا اأن هوؤلء العلماء كاأنهم 
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َد ما  اأرادوا بالتاأليف يف »معاين القراآن« اإبراز مذهبهم النحوي الذي ينتمون اإليه، ولي�ص بيان الل�سان القراآين، فاإنه لو ُجرِّ

يتعلق بالتف�سري يف هذه الكتب، فاإنها ل تعدو اأن تكون كتاًبا يف غريب القراآن.

دون اأن نن�سى التفا�سري اللغوية كجامع البيان عن تاأويل اآي القراآن للطربي )ت: 310(، واجلامع لعلم القراآن للرماين 

)ت: 382(، واملحرر الوجيز لبن عطية )ت: 542(، وغريها من التفا�سري.

غري اأنها هي الأخرى مل ت�سلم من �سطوة النزعة النحوية، وطغيان حاكمية الل�سان العربي عموًما اأثناء البناء املفاهيمي 

للمفردات القراآنية.

اأما املوؤلفات والدرا�سات املعا�سرة املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة، فنجد:

اأوًل: درا�سة الدكتور الطيار، م�ساعد بن �سليمان بن نا�سر، بعنوان: »التف�سري اللغوي للقراآن الكرمي«، فهر�سة مكتبة 

امللك فهد الوطنية، الريا�ص/ال�سعودية، 1421هـ. حاول املوؤلف جاهًدا من خاللها اأن يلملم اأطراف مو�سوع التف�سري اللغوي، 

عرب بحث عدة م�سائل، وقد ا�ستلب منه اأطراًفا راأى اأنها جديرة بالبحث والتحرير، وقد خُل�ص اإىل اأن اللغة لي�ست امل�سدر 

الوحيد الذي ميكن ملن اأحكمه اأن يف�سر القراآن، اإذ ل بد للمف�سر من معرفة م�سادر اأخرى يعتمد عليها يف تف�سريه، فراأى 

اأن ي�سع لذلك قواعد �سابطة للتف�سري اللغوي نذكر منها: اأن كل تف�سري لغوي وارد عن ال�سلف يحكم بعربيته، وهو مقدم 

على قول اللغويني، ل ي�سح اعتماد اللغة وحدها دون غريها من امل�سادر التف�سريية.

ثانًيا: درا�سة الدكتور طه جابر العلواين بعنوان »الل�سان القراآين وم�ستقبل الأمة القطب«، والتي اأ�سار فيها املوؤلف – بنف�ص 

علمي فريد – اإىل حاجة الأمة لبناء »قامو�ص قراآين مفاهيمي« ُيعتمد فيه على القراآن املجيد اأ�سا�ًسا، وجُتعل لغات العرب 

فيه مراجع �ساندة ومع�سدة ل حاكمة، وتكون احلاكمية يف ذلك للقراآن املجيد على كل ما عداه من �سعر العرب ونرثهم، 

و�سجعهم و�سائر فنون كالمهم1.

ثالًثا: درا�سة الدكتور راتب بن عبد الوهاب بن حممد ال�سمان، بعنوان »اإحياء ل�سان القراآن مقدمة اإىل كتاب ل�سان 

القراآن«، طبعة 2009م. والتي حاول املوؤلف من خاللها ك�سف الألفاظ الأ�سول جلميع األفاظ القراآن الكرمي، وبيان املعنى 

الوحيد لها، كما تطرق اإىل ظاهرة الوجوه والنظائر يف القراآن الكرمي، وخل�ص اإىل اإعادة بناء ميزان �سريف وا�ستقاقي 

خا�ص باملفردات القراآنية.

اأما من حيث ال�ستفادة والإ�سافة، فتتعلق – يف العمق – بدح�ص نظرية تغليب الل�سان العربي على الل�سان القراآين يف 

بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية، وذلك باإبراز املخالفات النظرية واملنهجية يف تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين 

والآثار املرتتبة على ذلك، واملرتبطة بَحْجِب املعاين العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين، واإ�سعاف التطور الدليل 

لألفاظه، واإهدار مقا�سده ال�سرعية، وا�ستبعاد حاكميته.

واأما منهج البحث، فهو منهج و�سفي يقوم على ا�ستعرا�ص الن�سو�ص وحتليلها �سعًيا للو�سول اإىل نتائج �سحيحة اعتماًدا 

على اأدّلة نقلية وعقلية – بعد طرح بع�ص املقدمات – مع تو�سيح بع�ص امل�سطلحات ومناق�سة الآراء املطروحة يف هذا 

ا،  ال�سدد، باعتبار اأن املنهج الو�سفي يقوم على ا�ستقراء املادة العلمية، التي حتكم اإ�سكاًل ما اأو ق�سية ما وعر�سها عر�سً

مرتًبا ترتيًبا منهجًيا2.

1- طه جابر العلواين، ل�سان القراآن وم�ستقبل الأمة القطب )القاهرة: مكتبة ال�سروق الدولية، 2006(، �ص 77.
2-  املرجع نف�سه، �ص 67.



31 جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر

باملزاوجة كذلك مع املنهج ال�ستقرائي-ال�ستق�سائي اأو املنهج التوثيقي يف حماولة ل�ستقراء خمتلف الآراء الواردة حول 

اإ�سكالية تقدمي اأو تغليب الل�سان العربي على الل�سان القراآين، باعتبار اأن املنهج التوثيقي ُيعنى به: »جمع اأطراف اأو اأجزاء 

ج�سم علمي ما، متناثرة يف اأح�ساء الرتاث، واإعادة تركيبها تركيبا علميا متنا�سقا«3.

وبناء عليه، حاولت اأن اأن�سد م�سامني هذه الورقة البحثية واأرتبها حتى تكون ُكالًّ مت�سًقا للوفاء بالغر�ص، من خالل مقدمة 

ُن فيها اأهم النتائج والتو�سيات ح�سب خطة العمل التالية: مِّ �سَ
ُ
ومبحثني من اأربعة مطالب مت�سمنة لأمثلة مو�سحة، وخامتة اأ

املبحث الأول: تغليب الل�سان العربي على الل�سان القراآين يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية: التجليات والتداعيات

املطلب الأول: ِخاَلٌل وخمالفاٌت نظريٌة يف تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين

اأوًل: خمالفة قاعدة »احلقيقة ال�سرعية مقدمة على احلقيقة اللغوية«

ثانًيا: خمالفة تراتبية املنهج ال�سديد يف تف�سري الكتاب املجيد
املطلب الثاين: ِخاَلٌل وخمالفات منهجية يف تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين

اأوًل: خمالفة اأ�سباب النزول املرتبطة بل�سانيات اخلطاب ال�سرعي

ثانًيا: خمالفة ال�سلف يف بيان الل�سان القراآين
املبحث الثاين: اآثار خلل تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية

املطلب الأول: اأثر التغليب اللغوي يف َحْجِب املعاين العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين

املطلب الثاين: اأثر تغليب الل�سان العربي يف كبح التحول الدليل لألفاظ الل�سان القراآين

املطلب الثالث: اأثر تقدمي املنهج اللغوي على الل�سان القراآين يف اإهدار املقا�سد ال�سرعية

املطلب الرابع: اأثر تقدمي الل�سان العربي يف ا�ستبعاد حاكمية الل�سان القراآين

ُنها اأهم التو�سيات واملقرتحات مِّ �سَ
ُ
خامتة: اأ

التجليات  القراآنية:  واملفاهيم  امل�سطلحات  بناء  يف  القراآين  الل�سان  على  العربي  الل�سان  تغليب  الأول:  املبحث 

والتداعيات

يروم هذا املبحث بيان اأن الل�سان العربي رغم اأنه من اأهم م�سادر التف�سري اإل اأنه ل ي�ستقل العتماد عليه دون امل�سادر 

الأخرى بفهم القراآن، واأنه يوقع يف الغلط، لأن التف�سري ال�سديد للكتاب املجيد قد يكون من جهة هذه امل�سادر، اأو تكون هذه 

امل�سادر حمددة للمعنى اللغوي املحتمل عند تعدد وجوه التف�سري، وتغليب التف�سري اللغوي على الل�سان القراآين يوقع �سناعة 

التف�سري يف خمالفات وِخاَلٍل )جمع َخلل( نظرية ومنهجية؛ نتطرق بال�سرح والتو�سيح لأهمها يف مطلبني اأ�سا�سني:

املطلب الأول: ِخاَلٌل وخمالفات نظرية يف تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين

4
اأوًل- خمالفة قاعدة »احلقيقة ال�سرعية مقدمة على احلقيقة اللغوية«

جاء ال�سرع مب�سطلحات ومفاهيم جديدة على الل�سان العربي، واإن كان اأ�سلها ل يزال باقًيا يف امل�سطلح، واإمنا زاد ال�سرع 

عليه بع�ص ال�سوابط، فخرج بذلك عن كونه حقيقة لغوية اإىل كونه م�سطلًحا �سرعًيا مو�سوًما بــــ »احلقيقة ال�سرعية«، ون�ساأ 

عن ذلك اإ�سكالية: فيما لو جتاذب اللفَظ احلقيقُة اللغوية واحلقيقُة ال�سرعية، اأيهما يقدم؟

وكانت القاعدة: »احلقيقة ال�سرعية مقدمة على احلقيقة اللغوية، لأن ال�سارع معني ببيانها ل ببيان اللغات«

واملق�سود اأن الأ�سل يف ما جاء من الأ�سماء ال�سرعية يف الل�سان القراآين، اأن يف�سر على م�سطلح ال�سرع، واإن ف�سر على 

3- فريد الأن�ساري، اأبجديات البحث العلمي يف العلوم ال�سرعية )الدار البي�ساء: من�سورات الفرقان، 1997(، �ص 75.
4- جنم الدين الطويف، �سرح خمت�سر الرو�سة، حتقيق عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي )دم�سق: موؤ�س�سة الر�سالة، 1987(، �ص 209.
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اللغة فقط، كان يف ذلك ق�سور واإخراج للفظ عن مفهومه ال�سرعي.5

فـ »ل�سان القراآن« ُيخرج اللفظ عن كونه جمرد لفظ، لأنه يحّمل اللفظ طاقات دللية مل يعهدها اأحد يف تلك الألفاظ 

قبل نطق القراآن بها، فهو يفرغها وميلوؤها، ومينحها معاين ودللت جديدة متاًما.6

ومن الأمثلة البارزة يف تبيان اإ�سكالية تقدمي اأو تغليب الل�سان العربي على الل�سان القراآين، واأثر ذلك يف بناء امل�سطلحات 

واملفاهيم القراآنية بل اخلطورة يف حتريف مرادها وحتريف الكثري من مدلولتها ال�سرعية: مفهوم الإميان ومفهوم الولء 

والرباء.

فالإميان يف امل�سطلح ال�سرعي ي�سمل: الت�سديق بالقلب، والقول بالل�سان، والعمل باجلوارح، وهو يزيد بالطاعة وينق�ص 

، وبتتبع توجيهات الل�سان القراآين بخ�سو�ص مفردة الإميان؛ نخُل�ص اإىل اأنه مطلوب التحقيق للنجاة الأخروية؛ وهو 
7

باملع�سية

ُبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّالنَِِي بِآَياِت اللَِّ  ُْم َل ُيَكذِّ �سيء زائد على الت�سديق يف ل�سان القراآن، كقوله تعاىل حكاية عن امل�سركني: ﴿َفإِنَّ

ِذيَن آَمنُوا َوَلْ َيْلبُِسوا إِيَمَنُم  َيَْحُدوَن﴾]الأنعام: 33[، وجعل الرباءة من ال�سرك �سرط الدخول اجلنة؛ كما يف قوله تعاىل: ﴿الَّ
ْهَتُدوَن﴾]الأنعام: 82[. ِئَك َلُُم اْلَْمُن َوُهم مُّ بُِظْلٍم ُأوَلٰ

وبتغليب الل�سان العربي، قال قوم: هو الت�سديق، وبنوا على ذلك: اأن ما يف القلب من الإميان لي�ص اإل الت�سديق فقط، 

دون اأعمال اجلوارح، واأن الإميان الذي يف القلب يكون تاًما بدون �سيء من الأعمال وكافيا لدخول اجلنة، واأنكروا كذلك 

ِذيَن َقاَل َلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَمًنا﴾ اأن يكون يف الإميان ذاته زيادة، كما يف قوله تعاىل: ﴿الَّ

]اآل عمران: 173[؛ لأنه عندهم هو الت�سديق فقط، وهو �سيء واحد، ل يت�سور فيه الزيادة، وجعلوها زيادة يف متعلقاته، 

ولي�ص يف ذاته8.

وهذا التغليب اللغوي حتريف خطري ملدلول الإميان يف الل�سان القراآين، وق�سور يف فهم م�سامينه القراآنية حني القول باأن 

ُق َذلَِك  جمرد الت�سديق كاف للنجاة الأخروية، وخمالف ملا نبه اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كثري من الأحيان كقول: »َوالَفْرُج ُيَصدِّ

ُبُه«9. ُه َوُيَكذِّ ُكلَّ

ولقد تطرق ابن تيمية )ت 728 هـ( بتف�سيل دقيق لإ�سكالية مفهوم الإميان بني الل�سان العربي والل�سان القراآين يف رده 

على من زعم اأن الإميان هو الت�سديق بالقلب فقط، وخ�ص ذلك بكتاب �سماه »كتاب الإميان«.

حيث يقول يف الوجه العا�سر من رده على تغليب الل�سان العربي يف تف�سري مفهوم الإميان : »اإنه لو فر�ص اأن الإميان يف 

اللغة الت�سديق، فمعلوم اأن الإميان لي�ص هو الت�سديق بكل �سيء، بل ب�سيء خم�سو�ص، وهو ما اأخرب به الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، وحينئذ 

5- وقد األف يف هذا املو�سوع بع�ص علماء اللغة: كابن قتيبة )ت 246 هـ( يف اأول كتابه: »غريب القراآن«، واأبي حامت الرازي )ت 322 هـ(، 
احبي يف فقه اللغة«، كما كتب فيه علماء اأ�سول الفقه  ينة يف الكلمات الإ�سالمية«، وابن فار�ص )ت 395 هـ( يف كتابه: »ال�سَّ يف كتابه: »الزِّ

والعقائد حتت م�سمى: )احلقيقة ال�سرعية(، اأنظر: املرجع نف�سه، �ص 634.

6- طه العلواين، مرجع مذكور، �ص 17.
7- تقي الدين ابن تيمية، كتاب الإميان )عمان: املكتب الإ�سالمي، 1996(، �ص 162. 

وتقي الدين ابن تيمية، جمموع الفتاوى، اجلزء 7 )املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، 1995(، �ص 672.

8- اأبو حممد ابن عطية، املحرر الوجيز، اجلزء 3 )بريوت: دار الكتب العلمية، 1422 هـ(، �ص 424.
ُهْم َل َيْرِجُعوَن﴾]الأنبياء: 95[ ]ح 6612،  نَّ

َ
ْهَلْكَناَها اأ

َ
9- رواه البخاري يف �سحيحه عن اأبي هريرة، كتاب القدر، باب ﴿َوَحَراٌم َعَلى َقْرَيٍة اأ

اجلزء 8، �ص 125[.
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فيكون الإميان يف كالم ال�سارع اأخ�ص من الإميان يف اللغة، ومعلوم اأن اخلا�ص ين�سم اإليه قيود ل توجد يف جميع العام«10.

وي�سيف يف الوجه الثاين ع�سر من رده على تغليب الل�سان العربي بحجة اأن ال�سارع خاطب النا�ص بلغة العرب: »فاإمنا خاطبهم بلغتهم 

اأن يكون يف لغتهم الت�سديق،  اأن ال�سم يكون مطلًقا وعاًما، ثم يدخل فيه قيد اأخ�ص من معناه؛ فبتقدير  املعروفة، وقد جرى عرفهم 

فاإنه قد يبني اأين ل اأكتفي بت�سديق القلب والل�سان، ف�ساًل عن ت�سديق القلب وحده، بل ل بد اأن يعمل مبوجب ذلك الت�سديق، كما يف 

ِذيَن إَِذا ُذِكَر اللُ  َم اْلُْؤِمنُوَن الَّ ِذيَن آَمنُوا بِاللَِّ َوَرُسولِِه ُثمَّ َلْ َيْرَتاُبوا﴾ ]احلجرات: 15[، ﴿إِنَّ َم اْلُْؤِمنُوَن الَّ قوله تعاىل:﴿إِنَّ

َوِجَلْت ُقُلوُبُْم﴾ ]الأنفال: 2[«11.

؛ فبتتبع هذا امل�سطلح يف ل�سان العرب 
12

ومن الأمثلة اجلديرة بالدرا�سة كذلك يف هذا ال�سياق؛ مفهوم الولء والرباء

.13
جنده يت�سمن اأربع دللت متقاربة تتج�سد يف القرب والقرابة وال�سداقة واملحبة

َه وتباَعَد«14. اأما الرباء؛ فهو من التباعد والتنزه واملزايلة، قال ابن الأعرابي: »َبِرَئ إِذا خَتلََّص، وَبِرَئ إِذا َتنَزَّ

ِء َوُمَزاَيَلُتُه«15. ْ يقول ابن فار�ص: »التََّباُعُد ِمَن الشَّ

وعلى هذا يتبني اأن الولء هو القرب وما يدخل �سمنه من مظاهر املحبة والن�سرة والإعانة، والرباء هو البعد وما يدخل 

�سمنه من مظاهر البغ�ص واملجانبة واملعاداة.

فلو مت تف�سري العديد من ن�سو�ص الوحي بتغليب الل�سان العربي اأو يف معزل عن مراد الل�سان القراآين، �سيوقع الأمة 

اأفرادا وجماعات يف اأخطار حمدقة وخطرية، تزداد خطورة كلما ُغلَِّب يف فهم مناطات الولء والرباء التف�سرُي احلريف للن�ص 

رة. النقلي، حيث ي�سري احلوار والهدنة مع الآخر مولة ُمَكِفّ

ولذلك جند اجلماعات الغالية تتخذ مثل هذه الفهوم اخلاطئة ك�سبب وذريعة للتكفري وجواز قتل املعاهدين وامل�ستاأمنني 

يف بالد امل�سلمني من منطلق »الرباء اللغوي املطلق«، فكان ذلك مطيًة لت�سويه �سورة الإ�سالم النقية التي ُبنيت على ال�سلم 

والرب والرحمة والت�سامح، فنبذوا َعْقَد التفاقيات والأحالف واملعاهدات، وقرروا بطالنها جملة وتف�سيال؛ واأ�س�سوا راأيهم على 

اأنها تخالف ن�سو�ص الولء والرباء العامة، واأنها تنازل �سريح عن العقيدة، و�سعف براء مع الكفار.

فكم من مفاهيم خاطئة اأنتجت تطبيقات باطلة ومنحرفة، حتى اأ�سبح يرمى الإ�سالم واأهله بالغدر واخليانة وعدم التزام 

العهود واملواثيق الدولية ذات الطابع ال�سلمي والإن�ساين؛ وهذه املفاهيم اخلاطئة تردها ن�سو�ص الل�سان القراآين يف ن�سقها 

العام وتكذبها ن�سو�ص املدونة احلديثية ال�سحيحة وال�سواهد التاريخية ل�سرية الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.

10- ابن تيمية، كتاب الإميان، مرجع مذكور، �ص 105.
11- املرجع نف�سه، �ص 106.

12- يق�سد مبفهوم الولء والرباء حمبة ون�سرة اهلل تعاىل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص واملوؤمنني وحمبة كل عمل يحبه اهلل تعاىل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، وبغ�ص 
ومعاداة كل من حاد اهلل تعاىل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، وبغ�ص كل عمل ل يحبه اهلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص وفق ال�سريعة؛ ع�سام بن عبد اهلل ال�سناين، حقيقة 

الولء والرباء )الكويت: مكتبة الإمام الذهبي، 2008(، �ص 44. 

13- ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون )دم�سق: دار الفكر، 1979(، �ص 1104.
14- حممد بن مكرمابن منظور، ل�سان العرب، اجلزء الأول )بريوت: دار �سادر، 1414 هـ(، �ص 33. 

15- ابن فار�ص، مرجع مذكور، �ص 236.
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ثانًيا- خمالفة تراتبية املنهج ال�سديد يف تف�سري الكتاب املجيد

يروم هذا املطلب القول باأن تقدمَي الل�سان العربي اأو تغليَبه على الل�سان القراآين هو منهج خمالٌف لرتاتبية املنهج ال�سديد 

يف تف�سري الكتاب املجيد التي تنطلق من الل�سان القراآين، بتف�سري القراآن بالقراآن، مروًرا بال�سنة، واأقوال ال�سحابة، والتابعني، 

واأئمة التف�سري، و�سوًل لل�سان العربي.

يزخر تراثنا الإ�سالمي بالعديد من العلماء الأماجد الذين حاولوا �سرب اأغوار الل�سان القراآين، فتجدهم ل يجعلون الل�سان 

العربي مركًبا وحيًدا لالجتهاد يف تف�سري الل�سان القراآين، ومل يجعلوا منه و�سيلة لنبذ الروافد الأخرى ال�سرورية لفهم القراآن؛ 

كال�سّنة وال�سرية ومرويات ال�سحابة والإجماع وغريها. منهم من �سّنف يف »غريب القراآن«، ومنهم من �سّنف يف »اإعراب 

القراآن«، ومنهم من �سّنف يف »معاين القراآن« وغريها من العلوم. 

لِعلمهم الأكيد باأن اأطروحة تغليب الل�سان العربي يف تف�سري الل�سان القراآين تهدف بالأ�سا�ص اإىل متييع الن�ّص القراآين 

وجعله طّيعا يف اأيدي اأ�سحاب هذا الطرح، يذهبون به كل مذهب، وي�سعونه على اأي معنى يريدون، بلجوء البع�ص اإىل املعنى 

اللغوي للكلمات، ِلِعلمهم باأّن ل�سان العرب وا�سع، جتُد للكلمة الواحدة فيه العديد من املعاين وال�ستعمالت، وُيعينهم على ذلك 

الطبيعة ال�ستقاقية لّلغة العربية، حيث ميكن بالنزول اإىل اجلذر لالأ�سفل، ثم العودة لالأعلى باجتاه اآخر للعثوُر على معاٍن 

جديدة واإل�ساقها باللفظ الوارد يف الن�ّص القراآين، ومن ثم اخلروج بتف�سري جديد متاًما للن�ّص، مما يوؤدي اإىل حتريفه!

ومن الأمثلة التي تظهر مبادرة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص لدفع التوهم الذي قد يح�سل لدى �سحابته من تقدمي الل�سان العربي على 

الل�سان القراآين:

ًة َوَسًطا﴾ ]البقرة: 143[، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )والو�سط: العدل(16. ـــ تف�سريه معنى الو�سط يف قوله تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

َ َلُكُم اْلَْيُط اْلَْبَيُض ِمَن اْلَْيِط اْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر﴾ ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ ــــ تف�سريه اخليط الأبي�ص والأ�سود يف قوله تعاىل: ﴿َوُكُلوا َواْشَ

.17
]البقرة: 187[، عندما اأ�سكل على عدي بن حامت، فف�سره ملسو هيلع هللا ىلص باأنه بيا�ص النهار و�سواد الليل

 ، ِ
َّ

ِذيَن َآَمنُوا َوَلْ َيْلبُِسوا إِيَمَنُْم بُِظْلٍم﴾]الأنعام: 82[، حيث قال ال�سحابة: َيا َر�ُسوَل الل ــــ تف�سريه الظلم يف قوله تعاىل: ﴿الَّ

يَُّنا َل َيْظِلُم َنْف�َسُه؟ 
َ
اأ

َلُظْلٌم  َك  ْ إِنَّ الشِّ بِاللَِّ  ْك  ُتْشِ َل  ُبنَيَّ  ِلْبنِِه: ﴿َيا  ُلْقَمَن  َقْوِل  إَِل  َتْسَمُعوا  َأَوَلْ  ٍك،  بِِشْ بُِظْلٍم﴾:  إِيَمَنُْم  َيْلبُِسوا  َتُقوُلوَن ﴿َلْ  َكَم  َلْيَس  َقاَل: 

َعظِيٌم﴾]لقمان: 13[18.
ويف معر�ص رد الدكتور بن نا�سر الطيار عن �سوؤال: هل ورد عن النبي تف�سري لغوي؟

ي�سرح: »لقد ا�ستقراأت التف�سري النبوي للقراآن الكرمي، ووجدته اأنه مل يف�سر لل�سحابة من األفاظ القراآن اإل ما احتاجوا 

اإليه، وهو قليل«19.

ويف ذلك اإ�سارة اإىل اأن مفردات القراآن قابلة للتطور اأو التحول الدليل �سمن دائرة جتليات الل�سان القراآين تروم حتقيق 

ال�سهود احل�ساري، وت�ستوعب حدود املكان والزمان، والإن�سان والعمران، لذلك ظل الل�سان القراآين حموًرا لكثري من الدرا�سات 

منذ اللحظة الأوىل لنزوله، وعلى الرغم من تنوع هذه الدرا�سات وتعددها، وما بذله العلماء فيها من جهود م�سنية لالإحاطة 

ْن 
َ
ْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل اأ

َ
ْن اأ

َ
ْر�َسْلَنا ُنوًحا اإِىَل َقْوِمِه اأ

َ
ا اأ 16- رواه البخاري يف �سحيحه عن اأبي �سعيد، كتاب اأحاديث الأنبياء، باب قوله:﴿اإِنَّ

ِليٌم﴾]نوح: 1[، ]ح 3339، اجلزء 4، �ص 134[.
َ
ِتَيُهْم َعَذاٌب اأ

ْ
َياأ

�ْسَوِد ِمَن 
َ
ْبَي�ُص ِمَن اخَلْيِط الأ

َ
َ َلُكُم اخَلْيُط الأ 17- رواه البخاري يف �سحيحه عن عدي، كتاب ال�سوم، باب قوله: ﴿َوُكُلوا َوا�ْسَرُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ

الَفْجِر﴾]البقرة: 187[،]ح 4509، اجلزء 6، �ص 26[.

18- رواه البخاري يف �سحيحه عن عبد اهلل بن عمر )ر�سي اهلل عنهما(، كتاب تف�سري القراآن الكرمي، َباُب ﴿َومَلْ َيْلِب�ُسوا اإِمَياَنُهْم ِبُظْلٍم﴾
]الأنعام: 82[،]ح 4629، اجلزء 6،�ص 56[.

19- بن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 65.
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بالكثري من جوانبه، فقد بقيت هذه اجلهود قا�سرة، �ساهدة بذاتها على اأن الل�سان القراآين يجاوز كل طاقات النف�ص الب�سرية. 

وعلى الرغم من توايل الأحقاب وال�سنني، وتنوع الأعمال املعجمّية التي األِّفت حول القراآن الكرمي وقراءاته عموًما، فقد بقي 

.20
املجال مفتوًحا لأعمال معجمية اأخرى ت�ساف اإىل الأعمال املعجمية ال�سابقة، وت�سد فراًغا ل ت�سده هي جمتمعة اأو متفرقة

يقول ابن عا�سور يف مقدمة تف�سريه التحرير والتنوير بخ�سو�ص التطور الدليل لل�سان القراآين من منطلق اأن القراآن ل 

تنق�سي عجائبه: »ولول ذلك لكان تف�سري القراآن خمت�سًرا يف ورقات قليلة، ثم لو كان التف�سري مق�سوًرا على بيان معاين 

مفردات القراآن من جهة العربية لكان التف�سري نزرا«21.

ومن الأمثلة املعا�سرة يف تقدمي الل�سان العربي عن الل�سان القراآين بدون احرتام الرتاتبية املعروفة عند اأهل �سناعة 

َهِب  َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبننَِي َواْلَقنَاطِرِي اْلَُقنَْطَرِة ِمَن الذَّ َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ التف�سري، تف�سري الدكتور حممد �سحرور لقوله تعاىل: ﴿ُزيِّ

ْنَيا َواللَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن اْلََآِب﴾ ]اآل عمران: 14[ َمِة َواْلَْنَعاِم َواْلَْرِث َذلَِك َمَتاُع اْلََياِة الدُّ ِة َواْلَْيِل اْلَُسوَّ َواْلِفضَّ

حيث انتقى من بني ال�سروحات املتعلقة بالن�ساء املعنى اللغوي ال�سرف املت�سمن يف الن�سيء مبعنى التاأخري، يقول: »ومن 

هنا جاءت كلمة الن�ساء على اأنها املتاأخرات، وميكن اإطالق هذا امل�سطلح على كل �سيء جاء متاأخًرا«. وي�سيف يف نف�ص 

ال�سياق: »وهنا يظهر معنى الن�ساء يف اآية ال�سهوات، والتي تعترب ال�سهوة رقم واحد، والتي ي�ستهيها كل النا�ص؛ وهي املتاأخرات 

من املتاع »الأ�سياء«، اأي ما ن�سيء منها اأو نقول عنه يف امل�سطلح احلديث »املو�سة«، فالإن�سان ي�ستهي اآخر مو�سة يف اللبا�ص 

ويف ال�سيارات ويف الأثاث وال�ستائر ويف البيوت، فرنى اأن هذه ال�سهوة املوجودة عند الإن�سان يف الأر�ص قاطبة والإن�سان ي�ستهي 

املتاأخر »اجلديد« من الأ�سياء كلها، فالأ�سياء عام 1986 جاءت متاأخرة عن الأ�سياء املنتجة عام 1985، فكل الأ�سياء 

املتجددة اأي جاءت متاأخرة، َن�ِسَئْت عما قبلها؛ جملها القراآن مب�سطلح واحد هو الن�ساء«22.

وعلته يف ذلك ات�ساق هذا املعنى مع �سياق الآية التي تتحدث عن »متاع الدنيا«، منبًها اإىل رابطة التجان�ص بني الأ�سياء 

واحلاجات ال�ست املذكورة ذات الطبيعة املادية، فهو ينكر اأن يكون معنى »ن�ساء« جمع امراأة، لأنها خملوق عاقل ل يت�سق 

مع جتان�ص ال�سهوات ال�ست، واإمنا يزعم اأّن الن�ساء هنا جمع »ن�سيء«، اأي التاأخري. ومن ثّم ي�سبح املعنى: الأ�سياء املوؤّخرة، 

.23
اأي الأ�سياء اجلديدة املحبوبة للنا�ص، اأي املو�سة

وبنف�ص الطريقة، وبتغليب الل�سان العربي يوؤول لفظ »البنني »حيث يقول:« البنون: جاءت من الأ�سل »بنن« وتعني اللزوم 

والإقامة، وعندما يتزوج الذكر، فاإنه يبنى على الأنثى، وكان يبنى له خيمة منف�سلة عند العرب« وعلى هذا القيا�ص يلخ�ص 

اإىل اأن: »املعنى احلقيقي للبنني هو اللزوم والإقامة، وهذه هي �سفة الأبنية والبنيان، وقد جاءت يف املعنى احلقيقي يف قوله 

ُكْم بَِأْنَعاٍم َوَبننَِي﴾ ]ال�سعراء: 133[، وهنا ربط البناء بتذليل الأنعام، فلول تذليل الأنعام ملا ا�ستقر الإن�سان وبنى  تعاىل: ﴿َأَمدَّ

ْنَيا﴾ ]الكهف: 46[، فالبنون هنا هي الأبنية من اللزوم، ولي�ص الذكور من  له م�سكنا. وقوله تعاىل: ﴿اْلَاُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة اْلََياِة الدُّ

.24
الأولد واملال كل ما ميول الإن�سان من نقد ومواد حتويلية، فقوله تعاىل )البنون( يعني الأبنية التي هي املواد غري املنقولة

20- اأحمد خمتار عبد احلميد عمر، املعجم املو�سوعي لألفاظ القراآن الكرمي وقراءاته )املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف 
ال�سريف، د.ت(، �ص 1.

21- الطاهر ابن عا�سور، التحرير والتنوير، اجلزء الأول )تون�ص: الدار التون�سية للن�سر، 1984(، �ص 28.
22- حممد �سحرور، الكتاب والقراآن، �سل�سلة درا�سات معا�سرة )دم�سق: دار الأهايل قراءة معا�سرة، د.ت(، �ص 643.

23- وعلى نف�ص النهج ذهب يف تاأويل الن�ساء؛ بقوله اإن لفظة الن�ساء يف الكتاب جاءت مبعنى جمع ن�سيء ل جمع امراأة يف الآيات: 223 
من �سورة البقرة، الآية 14 من �سورة اآل عمران، الآية 31 من �سورة النور، الآية 55 من �سورة الأحزاب، انظر: حممد �سحرور، مرجع 

مذكور، �ص 647.

24- املرجع نف�سه، �ص 644.
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املطلب الثاين: ِخاَلٌل وخمالفات منهجية يف تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين

اأوًل- خمالفة اأ�سباب النزول املرتبطة بل�سانيات اخلطاب ال�سرعي

يف نظري اأن التعامل مع الل�سان القراآين يفر�ص ا�ستح�سار ات�ساق م�سطلحاته وتعا�سد مفاهيمه املطلقة وتطابقه كوحي 

مقروء مع الوحي املنظور املتج�سد يف الكون، فمفرداته لها خ�سو�سية »احلياة وال�سهود احل�ساري« متيزها عن باقي الأل�سنة 

الب�سرية، ول ميكن اإدراك مفاهيم الل�سان القراآين املطلقة اإدراًكا �سديًدا، وتنزيلها تنزياًل �سحيًحا اإل بربطها مبختلف 

�سياقاتها الجتماعية والنف�سية وال�سيا�سية والتاريخية... باعتبارها مفردات »حية« ولي�ست »جمردة« من منطلق اأنها نزلت 

من رب العاملني على النبي الأمني على مكث، ومداومة نزولها طيلة ثالث وع�سرين �سنة؛ قال تعاىل: ﴿َوُقْرَآًنا َفَرْقنَاُه لَِتْقَرَأُه 

ٍل يِف َثاَلٍث  ْي: »َعَلى ُتوؤََدٍة َوَتْرِتيٍل َوَتَر�سُّ
َ
ْلنَاُه َتنِْزيًل﴾]الإ�سراء: 106[. يقول الإمام البغوي يف تف�سريها اأ َعَل النَّاِس َعَل ُمْكٍث َوَنزَّ

. اإنها ثالث وع�سرون �سنة من التنزيل بكامل تفا�سيلها، فكيف نفهم جتليات الل�سان القراآين بدون اأن نفهم 
َوِع�ْسِريَن �َسَنًة«25

ما يتعلق بها من اأ�سباب و�سياقات متعددة؟

حتى اإن الل�سان القراآين نف�سه يرف�ص فكرة التنزيل املجّرد الذي ياأتي جملة واحدة، معزوًل عن معرتك احلياة ومالب�ساتها، 

ْلنَاُه َتْرتِيًل﴾ ]الفرقان: 33[. َل َعَلْيِه اْلُقْرَآُن ُجَْلًة َواِحَدًة َكَذلَِك لِنَُثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّ ِذيَن َكَفُروا َلْوَل ُنزِّ قال تعاىل: ﴿َوَقاَل الَّ

ويف هذا ال�سياق، ل زالت اأت�ساءل مع اأ�سحاب هذا الراأي، هل ميكن لل�سان العربي اأن يفهم مراد الل�سان القراآين يف 

معزل عن فهم اأ�سباب النزول وفهم ال�سرية النبوية؟ وهل ميكن تفهم احلكم والدرو�ص والعرب والأحكام امل�ستفادة من ع�سرات 

الآيات بل املئات بدون معرفة اأ�سباب نزولها؟ وما مدى علمية تقدمي وتغليب الل�سان يف اقتنا�ص مفاهيم الل�سان القراآين 

مبا�سرة مبعزل عن اأ�سباب النزول وال�سياقات املوؤطرة؟

من املغالطات التي وقع فيها كثري من املف�سرين الذين اآثروا الل�سان العربي اإيثاًرا مطلًقا يف فهم واإفهام املفردات القراآنية 

ومفاهيمها:

- تف�سريهم قوَل الِل تعاىل: ﴿َوَلْيَس اْلِبُّ بَِأْن َتاُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمِن اتََّقى َوأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَا﴾ ]البقرة: 
.]189

َره اأبو عبيدَة )ت: 210(: »اأي اطلبوا الرِبَّ مْن اأهِله ووجِهه، ول تطلبوه عنَد اجلهلِة امل�سركنَي«26. ف�سَّ

ي املراأَة  ، والعرُب ُت�َسمِّ
27 ُ

�َساَء مْن حيُث اأمَركم الل �َساِء، ويكوُن املعنى: واأتوا النِّ َره بع�سهم على »اأنَّ البيوَت كنايٌة عِن النِّ وف�سَّ

:28
بيتًا، قاَل ال�ساعُر

يِن اأْم َبيُت َ اأيُت ... اأِكرَبٌ َغريَّ َما يِل اإَذا اأْنِزُعَها �سَ

29
اأراد بالبيِت املراأَة

25- احل�سني الفراء ال�سافعي البغوي، معامل التنزيل يف تف�سري القراآن )تف�سري البغوي(، حتقيق عبد الرزاق املهدي، اجلزء 3 )بريوت: دار 
اإحياء الرتاث العربي، 1420 هـ(، �ص167.

26- معمر بن املثنى اأبو عبيدة، جماز القراآن، اجلزء الأول، حتقيق حممد فواد سزگين )القاهرة: مكتبة اخلاجنى، 1381 هـ(، �ص 68.
27- العز بن عبد ال�سالم ال�سلمي، تف�سري القراآن )وهو اخت�سار لتف�سري املاوردي(، اجلزء الأول، حتقيق عبد اهلل بن اإبراهيم الوهبي 

)بريوت، دار ابن حزم، 1996(، �ص 195.
اأبو بكر حممد القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، اجلزء 2، حتقيق اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص )القاهرة: دار الكتب امل�سري، 1964(، 

�ص 346.

ة مراجع: حممد بن احل�سن بن دريد الأزديـ، جمهرة اللغة، حتقيق رمزي منري بعلبكي )بريوت: دار العلم  28- الرجز بال ن�سبة يف ِعدَّ
للماليني، 1987(، �ص 241.

ِعيًفا. وًتا �سَ �ساأيت: من َقْولهم �ساأى الفرخ اإِذا �َسِمعت َلُه �سَ

29- املرجع نف�سه، �ص 257.
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وهذاِن التف�سرياِن ل يحمالِن لفَظ البيوِت على احلقيقِة، بل يجعالنه من ات�ساِع العربية يف املجاِز والكنايِة، وهذا خمالٌف 

.30
لِف من حملهم البيوت على احلقيقة اعتماًدا على �سبِب نزول الآيِة ملا ورَد عن ال�سَّ

وكال هذيِن القولنِي َيْظَهُر منهما عدُم العمِل ب�سبِب النزوِل الوارِد يف الآيِة الذي يدلُّ على اأنَّ املراَد بالبيوِت البيوُت امل�سكونُة، 

لِف الذي   العمِل مبا ورَد من التَّف�سرِي عِن ال�سَّ
ِ
َبُب وارًدا لحتمَل ما قالوا، واإمنا ذهبوا اإىل ذلَك التَّف�سرِي لعدم ولو مل يكِن ال�سَّ

.31
يجعُل اللَّفَظ على حقيقِتِه

َرُكْم  َمِء َماًء لُِيَطهِّ ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ يُكُم النَُّعاَس َأَمنًَة ِمنُْه َوُينَزِّ - وتف�سريهم كذلك ﴿َوُيَثبَِّت بِِه اْلَْقَداَم﴾ من قول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ ُيَغشِّ
بَِط َعَل ُقُلوبُِكْم َوُيَثبَِّت بِِه اْلَْقَداَم﴾]الأنفال: 11[، قال اأبو عبيدة )ت: 210(: »جمازه:  ْيَطاِن َولرَِيْ بِِه َوُيْذِهَب َعنُْكْم ِرْجَز الشَّ

يفرغ عليهم ال�سرب، وينزله عليهم، فيثبتون لعدوهم«32.

وق�سة نزول الآية تدل على اأن املعنى اللغوي الذي ذكره غري مراد، واأن املراد: يثبت اأقدامهم التي مي�سون بها على 

الرمل كي ل ت�سوخ فيه، كما وردت بذلك الرواية عن ال�سلف، منها ما قال ابن عبا�ص )ت: 68(: »وذلك اأن امل�سركني من 

قري�ص ملا خرجوا لين�سروا العري ويقاتلوا عنها، نزلوا على املاء يوم بدر، فغلبوا املوؤمنني عليه فاأ�ساب املوؤمنني الظماأ، فجعلوا 

ِدِثني، حتى تعاظم ذلك يف �سدور اأ�سحاب ر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، فاأنزل اهلل من ال�سماء ماء حتى �سال الوادي،  ِنِبني حُمْ ي�سلون جُمْ

ف�سرب امل�سلمون، ومالأوا الأ�سقية، و�سقوا الركاب، واغت�سلوا من اجلنابة، فجعل اهلل يف ذلك طهوًرا، وثبت الأقدام وذلك اأنه 

كانت بينهم وبني القوم رملة، فبعث اهلل عليها مطًرا، ف�سربها حتى ا�ستدت، وثبتت عليها الأقدام«33.

مٌة  وهذه الأقواُل واأ�سباُهها يف التَّف�سرِي فيها �سعٌف؛ لأنها تعتمُد اللُّغَة فقط، دوَن النَّظِر يف امل�سادر الأخرى التي هي مقدَّ

ِد اللُّغِة. على جمرَّ

، بل قد تكون منه، لكنها اعتمدت م�سدًرا  حيحَة يف فهم الآيِة لي�ست من التَّف�سرِي اللُّغويِّ وهذا ل يعني اأنَّ الأقواَل ال�سَّ

َحِت املعنى اللُّغويَّ املقبوَل دوَن  اأويِل، و�سياِق الآياِت، وهذه هي التي رجَّ ِة من اأهِل التَّ اآخَر معه؛ ك�سبب النُّزوِل، واإجماِع احُلجَّ

، وَيُعّد ال�ساطبي )ت 790 هـ(، دللة ال�سياق اأحد امل�سالك املهمة يف التعرف على الق�سد ال�سرعي، فاإن ال�سياق 
34

غرِيه

، وهو مما 
35

وما يقرتن به من القرائن احلالية، اأو القرائن املقالية تدل على امل�سالح يف املاأمورات، واملفا�سد يف املنهيات

ن الفقيه من الرتجيح بني الأقوال  ن من الك�سف عن مراد الل�سان القراآين بفهم مقا�سده باختالف جتلياتها، وكذلك ميكِّ ميكِّ

املتعار�سة وتقوية القول الراجح.

ثانًيا- خمالفة ال�سلف يف بيان الل�سان القراآين

ومق�سود ذلك اأن العتماد على اللغة، واإهمال الوارد عن ال�سلف من التف�سري اللغوي اأحد اأ�سباب خمالفة تف�سري ال�سلف 

.36
يف بيان الل�سان القراآين، وقد يكون القول مما ل حتتمله الآية مع قول ال�سلف

30- ورد لالآية اأكرث من �سبب، واجلمهور على اأنه ب�سبب اعتقاد امل�سركني يف الإحرام، اأي اأن املحرم ل يدخل بيته من الباب، بل يفتح له 
باًبا من ظهره ويدخل منه، ينظر: حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، اجلزء 3، حتقيق اأحمد وحممود �ساكر )بريوت: 

موؤ�س�سة الر�سالة، 2000(، �ص 555.

31- ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 516.
32- معمر بن املثنى اأبو عبيدة، مرجع مذكور، �ص 242.

33- الطربي، مرجع مذكور، اجلزء 13، �ص 424.
34- ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 516.

35- اأبو اإ�سحاق اللخمي ال�ساطبي، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، اجلزء 3، خرج اأحاديثه اأحمد ال�سيد، وعلق عليه عبد اهلل دراز )القاهرة: 
املكتبة التوفيقية، 2003(، �ص 412.

36- ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 516.
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ويف هذا ال�سياق ينبه اأبو حيان)ت: 745 هـ( على زعم الكتفاء بلغة العرب يف فهم التف�سري: »ومن اأحاط مبعرفة مدلول 

الكلمة واأحكامها قبل الرتكيب، وعلم كيفية تركيبها يف تلك اللغة، وارتقى اإىل متييز ح�سن تركيبها وقبحه، فلن يحتاج 

يف فهم ما تركب من تلك الألفاظ اإىل مفهم ول معلم، واإمنا تفاوت النا�ص يف اإدراك هذا الذي ذكرناه، فلذلك اختلفت 

اأفهامهم، وتباينت اأقوالهم«37.

نف�ص الأمر درج عليه اأبو عبيدة )ت 210 هـ( بالقول: »فلم يحتج ال�سلف ول الذين اأدركوا وحيه اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن 

ي�ساألوا عن معانيه، لأنهم كانوا عرب الأل�سن، فا�ستغنوا بعلمهم به عن امل�ساألة عن معانيه«38.

وهنا تطرح م�ساألة منهجية – يف غاية الأهمية – تتعلق ب�سرورة ا�ستح�سار ال�سياق املجتمعي لتداول املفردات القراآنية يف 

اجتهادات ال�سلف الذين عاي�سوا نزولها على مكث؛ فهم الذين عاي�سوها وتعاملوا معها؛ لأّنهم هم الذين عا�سروا جتلياتها 

الواقعية، ل �سيما عندما يتعلق الأمر مبفردات الل�سان القراآين ذات البعد ال�سرعي والقيمي.

ْفَهَم الأمة ملراد نبّيها واأْتَبَعله، واإمنا كانوا ُيَدْنِدُنوَن حول معرفة مراده ومق�سوده، 
َ
يقول ابن القيم: »وقد كانت ال�سحابُة اأ

َّ ملسو هيلع هللا ىلص ثم َيْعِدُل عنه اإىل غريه البتَّة«39.
ومل يكن اأحد منهم يظهر له ُمَراُد ر�سول الل

ل ريب اأن بع�ص املفردات جاءت يف القراآن الكرمي، ومل تكن معروفة يف ال�ستعمال العربي، وذلك ما اأ�سار اإليها لبحث 

؛ فيلجاأ يف 
40

من الل�سان العربي القراآين، يف مقام التفريق بني جذور املفردات وال�ستعمال التداويل، وال�ستعمال القراآين

معرفة ذلك من اأقوال املع�سوم وال�سحابة العرب.

،  فقد ا�ستعمل 
41

ومثاله: م�سطلح »الَتَّفث« قال الأزهري )ت 370 هـ(: الَتَّفُث يف كالم العرب ل يعلم اإل منقوًل بن عبا�ص

؛ وذلك م�ستوحى من فهم ال�ستعمال القراآين؛ وملا مليكن لهذه 
42

على ل�سان الفقهاء يف اإذهاب ال�سعث والدرن والو�سخ مطلقا

املفردة اأ�سل ا�ستعمال يفي ل�سان العرب، فالأ�سحاب املعاجم باأن التََّفَث يف املنا�سك: ما كان من نحو قلم الأظفار وال�سارب 

وحلق الراأ�ص والعانة، ورمي اجلمار، ونحر البدن واأ�سباه ذلك. قال اأبوعبيدة: »ومل يجئ فيه �ِسْعٌر يحتجبه«43.

فلم يعهد لهذه اللفظة وجود؛ فمادتها املتكونة من )التاء والفاء والثاء( كلمة واحدة فيقول اهلل ﴿ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم﴾]احلج: 

.]29

ولذلك درج املف�سرون يف بيان املفهوم الدليل مل�سطلح »التفث« م�ستندين اإىل تف�سري ابن عبا�ص وابن عمر )ر�سي اهلل 

عنهما(44: التفث باأنه جميع املنا�سك، وذلك يدل على فهم ال�سحابة من العرب ما جاء يف القراآن الكرمي من مفردات، 

37- معمر بن املثنى اأبو عبيدة، مرجع مذكور، �ص 13.
38- املرجع نف�سه، �ص 8.

39- �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، اجلزء 2، حتقيق طه عبد الروؤوف �سعد )بريوت: دار اجليل، 1973(، 

�ص 387.

40- ح�سن كاظم اأ�سد، الأداء املنهجي يف تف�سري اآيات الأحكام، ر�سالة دكتوراه )جامعة الكوفة، 2009(، �ص 36.
41- حممد بن اأحمد الهروي الأزهري، تهذيب اللغة، اجلزء 14، حتقيق حممد عو�ص مرعب )بريوت: اإحياء الرتاث العربي، 2001(، �ص 

.191
42- ابن الأثري، النهاية من غريب احلديث، اجلزء الأول، حتقيق طاهر الزاوي )بريوت: املكتبة العلمية، 1399 هـ(، �ص 191.

43- اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري، ال�سحاح، اجلزء الأول، حتقيق اأحمد عطار )بريوت: دار العلم للماليني، 1407 هـ(، �ص 274.
وهو نف�ص ما درج عليه ابن فار�ص، مرجع مذكور، اجلزء الأول، �ص 350.

44- العب�سي ابن اأبي �سيبة، م�سنف ابن اأبي �سيبة، اجلزء 3، حتقيق كمال يو�سف احلوت )الريا�ص: مكتبة الر�سد، 1409 هـ(، �ص 429. 
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ما ي�ستدعي الرجوع اإىل فهم هم يف التف�سري، واحرتام منهجية الرتاتبية يف تف�سري املفردات القراآنية املذكورة �سابًقا، وعدم  

الإخالل بها بتغليب الل�سان العربي يف فهم الل�سان القراآين، لأن هناك بع�ص الألفاظ القراآنية وردت يف الل�سان القراآين ولي�ص 

لها �ساهد يف الل�سان العربي، ومل يعرف مدلولها اأهل اللغة، واإمنا اأخذوها عن املف�سرين.

انِيِّنَي بَِم ُكنُْتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوبَِم ُكنُْتْم َتْدُرُسوَن﴾]اآل  ومثال ذلك: م�سطلح »الربانيني« يف مثل قوله تعاىل: ﴿َوَلِكْن ُكوُنوا َربَّ

، يق�سد بقوله: »مل يعرفوا«: اأهل اللغة، نف�ص الأمر 
عمران: 79[؛ قال اأبو عبيدة )ت: 210(: »مَلْ َيْعِرُفوْا الربانيني«45

؛ لذلك فتف�سري 
درج عليه اأبو عبيد )ت: 224( بقوله: »واأح�سب الكلمة لي�ست بعربية، واإمنا عرفها الفقهاء واأهل العلم«46

ال�سحابة العرب حجة يف اللغة يلزم قبوله، وهو مقدم على قول اللغويني.

لوى:  ْلَوى﴾ ]البقرة: 57[، فال�سَّ لوى من قوِلِه تعاىل: ﴿َوَأْنَزْلنَا َعَلْيُكُم اْلَنَّ َوالسَّ ا: ما ورَد يف تف�سرِي ال�سَّ ومثال ذلك اأي�سً

.47
لِف، واإن اختلفوا يف �سفته َطرٌي، باإجماٍع مْن مف�سري ال�سَّ

: وُنقل عن اأهل الل�سان العربي باأنه الع�سل وا�ستدلوا له بقول الُهَذيِلِّ

ْلَوى اإذا َما َن�ُسوُرَها َوَقا�َسَمَها ِبالِل َجْهدًا لأْنُتُم ... اأَلذُّ ِمَن ال�سَّ

.48
َي بذلك؛ لأنه ُي�ْسَلى به وُذكَر اأنَّه الع�سل ِبُلَغِة ِكَناَنَة، و�ُسمِّ

ْلَوى يف الآية، قاَل ابُن الأعرابيِّ )ت: 231(:  ُة حمِله على معنى ال�سَّ وَكوُن ال�سلوى يف لغِة العرِب: الَع�َسُل، ل يلزُم منه �سحَّ

لوى: طائٌر، وهو ـ يف غرِي القراآِن ـ الَع�َسُل«49. »وال�سَّ

ُ حمُلها على اأحِدهما، ول  . ولو اأردَت اأن حتمَل الآيَة على املعنينِي، فاإنَّ الآيَة ل حتتمُلهما معًا، ولذا يتعنيَّ وهذا هو احلقُّ

.50
لِف �سكَّ اأنَّ الأوىل حمُلها على الوارِد عِن ال�سَّ

ومن الأمثلة التي وقع فيها اعرتا�ص من بع�ص اللغويني، ما ياأتي:

م�سطلح »الطلح« يف قوله تعاىل: ﴿َوَطْلٍح َمنُْضوٍد﴾]الواقعة: 29[، قال اأبو عبيدة )ت: 210(: »زعم املف�سرون اأنه املوز، 

اأما العرب، فالطلح عندهم: �سجر كثري ال�سوك«51.

وعبارته هذه فيها ت�سعيف ملا ورد عن املف�سرين من ال�سلف، كما اأن فيها اإ�سارة اإىل اأن ما ورد عنهم لي�ص من قول 

العرب! وقد ورد تف�سريه باملوز عن �سحابيني، هما: علي )ت: 40(، وابن عبا�ص )ت: 68(، وورد عن جمع من التابعني، 

رُي،  ْلُق، َوالتَّْق�سِ ْبُح، َواحْلَ ْمُي، َوالذَّ قال ابن عمر )ر�سي اهلل عنهما(: »َما َعَلْيِهْم يِف امْلََنا�ِسِك«، وقال ابن عبا�ص )ر�سي اهلل عنهما(: »التََّفُث الرَّ

ْظَفاِر َواللِّْحَيِة«.
َ
اِرِب َواْلأ ْخُذ ِمَن ال�سَّ

َ
َواْلأ

45- معمر بن املثنى اأبو عبيدة، مرجع مذكور، �ص 97.
46- اأبو من�سور موهوب اجلوالقي، مرجع مذكور، �ص 161.

47- ابن عطية، مرجع مذكور، اجلزء الأول، �ص 305، وقد اأورد الطربي الرواية عن: ابن م�سعود وابن عبا�ص ونا�ص من ال�سحابة، من 
رواية ال�سّدي، وعن ال�سعبي، وجماهد، وقتادة، والربيع بن اأن�ص، ووهب، وابن زيد. ينظر: حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآيات 

القراآن، اجلزء 2، �ص 96 وما بعدها، وزاد ابن اأبي حامت ِذْكَر الروايِة عن ال�سحاك، واحل�سن، وعكرمة. ينظر: ابن اأبي حامت الرازي، تف�سري 

القراآن العظيم )مكة املكرمة: مكتبة نزار الباز، 1419 هـ(، �ص 178.

48- القرطبي، مرجع مذكور، اجلزء الأول، �ص 407.
49- حممد بن اأحمد الهروي الأزهري، مرجع مذكور، اجلزء 13، �ص 49.

ً﴾ ]يو�سف: 31[، جماز القراآن، مرجع مذكور، اجلزء الأول، �ص 
َكاأ ْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتَّ

َ
50- من الأمثلة يف هذا: تف�سري اأبي عبيدة لقوله تعاىل: ﴿َواأ

308، وقد ردَّ عليه اأبو عبيد القا�سم بن �سالم، �سرح به الطربي، مرجع مذكور، اجلزء 16، �ص 71.
كما �سبق نقا�ص بع�ص هذه الأمثلة من قبل ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 640.

51- معمر بن املثنى اأبو عبيدة، جماز القراآن، مرجع مذكور، اجلزء 2، �ص 250.
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وهم: ق�سامة بن زهري )ت: بعد 80(، وجماهد )ت: 104(، وعطاء )ت: 114(، وقتادة )ت: 117(52.

املبحث الثاين: اآثار خلل تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية

املطلب الأول: اأثر التغليب اللغوي يف َحْجِب املعاين العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين

اأروم من خالل هذا املطلب تبيان الفرق بني دللت اللفظ حني ُي�ستعمل يف احلقل القراآين وحني ُي�ستعمل بوا�سطة الل�سان 

العربي، فهو كالفرق بني املطلق والن�سبي، فالن�سبي ل ميكن اأن يحيط باملطلق اأبًدا، لذلك فالعتماد عليه وحده َيْحُجُم املعاين 

العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين؛ فال جرم اأن الل�سان القراآين ل تنق�سي عجائبه وهو منا�سب لكل الع�سور 

اإىل اأن تقوم ال�ساعة، وكل جيل اإىل يوم القيامة �سيجد يف هذا القراآن �سيًئا جديًدا ول نهاية ل�سرب معانيه ول �ساحل لها 

ول غورل تاأويله اإىل يوم القيامة. 

من خالل تتبع كتاب »جماز القراآن« لأبي عبيدة )ت 208 هـ(، جنده قد حاول فيه جاهًدا �سرح مفردات الل�سان القراآين 

لكن غلب عليه التف�سري اللغوي ال�سرف، ومل يراع ال�ستعمال القراآين للكلمة ول ال�سياق الذي وردت فيه؛ فاأوقع املفاهيم 

املت�سمنة يف الل�سان القراآين يف تعار�ص مع ال�سياق العام للن�ص القراآين املَف�سر.

ولعل الدكتورة عائ�سة عبد الرحمن امل�سهورة ببنت ال�ساطئ )ت 1419 هـ( من املعا�سرين الذين اأدركوا اأثر التغليب اللغوي 

يف َحْجِب املعاين العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين، فبادرت يف نهج منهجية علمية تتاأ�س�ص على الت�ساق الداخلي 

للمفردات القراآنية من جهة، والتعا�سد اخلارجي بينها وبني الل�سان العربي من جهة ثانية، دون اإغفال امل�سادر الأخرى 

كل ح�سب درجتها ومنزلتها؛ فجعلت هذا الأمر منهًجا يف درا�ستها البيانية للمفردات القراآنية بقولها: »واملنهج املتبع هنا، 

هو الذي خ�سعت له فيما قدمت من قبل، ب�سوابطه ال�سارمة التي تاأخذنا با�ستقراء اللفظ القراآين يف كل موا�سع وروده، 

للو�سول اإىل دللته، واإذ نخ�سع معاجم اللغة العربية، وكتب التف�سري يف خدمة هذا املنهج؛ فاإننا نحاول اأن ندرك ح�ص 

العربية لالألفاظ التي نتدبرها من الن�ص القراآين عن طريق ملح الدللة امل�سرتكة يف �ستى وجوه ا�ستعمالها لكل لفظ، ووا�سح 

اأنه ل �سبيل اإىل درا�سة اأي ن�ص يف لغة ما، دون فقه لألفاظه يف لغته، ثم يكون للن�ص بعد ذلك اأن يحدد لكل لفظ دللته 

اخلا�سة، من �ستى الدللت العجمية، اأو ي�سيف اإليها ملحًظا ينفرد به«53.

ولقد حاولت الدكتورة عائ�سة مبنهج و�سطي يجمع بني الل�سانني القراآين والعربي، وباإدراك تام اأن القراآن العظيم له ل�سانه 

ومعجمه اخلا�ص وبيانه املعجز، اأن ُتْظهر ذلك جلًيا يف بيانها ملعنى ال�سالل يف قوله تعاىل: ﴿َوَوَجَدَك َضالًّ َفَهَدى﴾]ال�سحى: 

7[؛ اإذ تقول باأن اأ�سل ال�سالل: يف ال�ستعمال اللغوي من فقدان الطريق: اأر�ٌص ُم�سلة، ُي�سل فيها، وال�سلُة احلرية، ونقي�ص 
ال�سالل الهدى، وقد ا�ستعملته العربية ح�سًيا يف ال�سخرة الناتئة يف املاء يوؤمن بها من العثار، ويف وجه النهار، يك�سف معامل 

الطريق فيوؤمن ال�سالل، ثم جاء ال�ستعمال املعنوي لل�سالل والهدى ملحوًظا فيهما الأ�سل احل�سي.

وال�ستعمال يف امل�سطلح الديني لل�سالل والهدى مبعنى الكفر والإميان، وَقوَي هذا ال�ستعمال حتى كاد يكون املتبادر على 

الإطالق، والقراآن الكرمي قد ا�ستعمل ال�سالل مبعنى الكفر والباطل، مع بقاء امللحظ احل�سي اللغوي الذي هو �سالل الطريق، 

بدليل اقرتان ال�سالل بال�سبيل فيه ع�سرين مرة، ومعها اآية ال�سجدة ﴿َوَقاُلوا َأِئَذا َضَلْلنَا ِف اْلَْرِض َأِئنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل ُهْم 

ِْم َكافُِروَن﴾ ]ال�سجدة: 10[، ويوؤيد هذا امللحظ ا�ستعمال العمى يف ال�سالل يف قوله تعاىل: ﴿ َوَما َأْنَت ِبَاِدي اْلُعْمِي  بِِلَقاِء َربِّ
54. فهل يت�سق هذا املعنى 

َعْن َضَلَلتِِهْم ﴾ ]النمل: 81[، ومن املف�سرين من قالوا يف اآية ال�سحى: اإن ال�سالل هنا هو الكفر

52- ينظر الرواية عنهم يف: حممد بن جرير الطربي، جامع البيان يف تاأويل اآيات القراآن، اجلزء 23، مرجع مذكور، �ص 111 وما بعدها.
53- عائ�سة بنت عبد الرحمن، التف�سري البياين للقراآن الكرمي، اجلزء 2 )القاهرة: دار املعارف، د.ت(، �ص 7.

54- املرجع نف�سه، اجلزء الأول، �ص 44.
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اللغوي مع العتبار ال�سرعي؟

ولقد ردت الدكتورة عائ�سة كل التاأويالت الناجتة عن منهج تغليب الل�سان العربي يف اقتنا�ص مفاهيم مفردات الل�سان 

القراآين من خالل تاأويالت غري �سديدة ملفردة »ال�سالل« بقولها: »وما بنا حاجة اإىل كل هذه التاأويالت، يكفي يف الرد على 

َمن ف�سروا ال�سالل بالكفر، اأن ال�ستعمال القراآين ل يلتزم دائًما املعنى ال�سطالحي، واإمنا حُلظ فيه – كما راأينا – الأ�سل 

اللغوي من �سالل الطريق اأو عدم الهتداء اإىل ال�سواب: قال اإخوة يو�سف لأبيهم: ﴿ َتاللَِّ إِنََّك َلِفي َضَللَِك اْلَقِديِم﴾]يو�سف: 

95[، وقالوا: ﴿ إِنَّ َأَباَنا َلِفي َضَلٍل ُمبنٍِي﴾]يو�سف: 8[، ولي�ص ال�سالل هنا الكفر، واإمنا هو ال�سغف بيو�سف، وقالت الن�سوة 
ا َلنََراَها ِف َضَلٍل ُمبنٍِي﴾]يو�سف: 30[، ولي�ص �سيء من هذه الآيات بالذي يحمل  يف امراأة العزيز ويو�سف: ﴿َقْد َشَغَفَها ُحبًّا إِنَّ

ال�سالل فيه، على معناه ال�سطالحي وهو الكفر، فالحتكام للقراآن نف�سه، يعفينا من التزام امل�سطلح يف لفظ ال�سالل مبعنى 

ا يعفيًنا من تلك التاأويالت الع�سرين التي تكلفوها يف تف�سري الآية لينفوا الكفر عن �سيدنا حممدملسو هيلع هللا ىلص  قبل  الكفر، وهو اأي�سً

يَمن﴾]ال�سورى: 52[، فقد  اأن يبعث، ل نقول هنا اإل ما قاله اهلل تعاىل لنبيه امل�سطفى: ﴿ َما ُكنَْت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَل اْلِ

كانت حالته قبل املبعث حالة حرية، عاف حال قومه واأنكرها، ولكن اأين الطريق امل�ستقيم؟ وكيف املخرج والنجاة؟ ولبث على 

حريته اأمًدا حتى جاءته الر�سالة؛ فهدته اإىل الدين القيم، واأبانت له �سواء ال�سبيل بعد طول حرية و�سالل«55.

ويظهر من خالل تتبع الدكتورة عائ�سة بنت ال�ساطئ يف تف�سريها البياين، اأنه كانت لها طريقة منهجية تت�سم بالدقة 

يف احل�سول على املعاين الدقيقة؛ فرناها تذكر املعنى اللغوي وال�سطالحي، وتعر�ص اآراء املف�سرين للفظة )ال�سالل(، وترد 

عليهم، ول تغفل ال�سياق القراآين ل�ستخراج املعنى الدقيق، فاأعادت اللفظة اإىل اأ�سل لغوي ا�ستخل�سته من ذلك ال�سياق نف�سه، 

.56
فال�سالل هنا تعني احلرية كما ير�سحها ال�سياق الذي وردت فيه

واحلا�سل يف هذا ال�سياق: اأن املفردة يف الل�سان القراآين لها ثقل معنوي تتعدد جتلياته ال�سرعية والقيمية والإن�سانية؛ 

فهي حتمل ر�سالة اإلهية موجهة اإىل الروح والعقل، اإىل الإن�سان والعمران، جتمع بني ال�سمولية والعاملية وتتوخى ال�سهود 

احل�ساري؛ لذلك فاختيار الل�سان القراآين ملعجمه جاء بعناية خا�سة، وبدقة عالية تنا�سب اأجواءها ملعنوية ال�سامية، ومبيزة 

الإعجاز لتمايزه عن الل�سان العربي، واحلقيقة اأن معاجم الل�سان العربي جاءت يف ن�سقها العام لبيان املعاين املحتملة للمفردة 

.57
القراآنية

املطلب الثاين: اأثر تغليب الل�سان العربي يف كبح التحول الدليل لألفاظ الل�سان القراآين

اأرنو من خالل هذا املطلب الإ�سارَة اإىل التحول اأو التغري الدليل احلا�سل على األفاظ الل�سان القراآين، كدليل على 

َن كثرٌي من القدماء اإىل هذا التغري الدليل احلا�سل على  ا�ستقاللية الكلمة القراآنية يف معناها عن لغات الب�سر، حيث َتَفطَّ

األفاظ القراآن الكرمي من خالل تفريقهم بني الأ�سماء العرفية والأ�سماء ال�سرعية.

وميكن الوقوف على اأثر هذا اخللل من خالل »جامع البيان« للطربي )ت 310 هـ(، حيث ا�ستح�سر فيه بح�ص نقدي اأثَر 

تغليب املنهج اللغوي على ح�ساب الل�سان القراآين، وحيث تناول فيه يف نف�ص الوقت بقوة وبعمق علمي ر�سني منهَج التحول 

الدليل لألفاظ الل�سان القراآين، فوظف هذا املنهج يف تف�سريه اأح�سن توظيف، ديدنه فيه اأن للكلمة معنى يف الل�سان القراآين 

.58
هو غري املعنى الذي كان يف الل�سان العربي

55- املرجع نف�سه، اجلزء الأول، �ص 45.
56- ح�سني جليل علوان، الأ�سل اللغوي واأثره يف التف�سري البياين عند الدكتورة بنت ال�ساطئ )القاد�سية: جامعة القاد�سية، 2014(، �ص 14.

57- ح�سن كاظم اأ�سد، »جمالت املفردة اللغوية يف تف�سري القراآن الكرمي«، جملة مركز درا�سات الكوفة، )2011(، �ص 11.
58- وملزيد َنَظر وتدبُّر، تراجع درا�سة حممد املالكي املو�سومة بــدرا�سة الطربي للمعنى من خالل تف�سريه، �ص 310 وما بعدها. )املغرب، 
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ومن الدرا�سات املعا�سرة التي تنبهت اإىل معامل مهمة من اآثار هذا اخللل الدرا�سة التي قام بها الدكتور حميد الدين 

الفراهي )ت 1349 هـ(، املو�سومة بــــ »مفردات القراآن الكرمي: نظرات جديدة يف تف�سري األفاظ قراآنية«، تتبع فيها الكلمات 

العربية التي اأخذت معاين جديدة داخل احلقل القراآين، باعتبار نظرية احلقول الدللية يف الل�سانيات احلديثة، فبنّي تعميم 

الدللة وتخ�سي�سها، وال�سياقات التي ت�ستعمل فيها الكلمة يف القراآن.

والدرا�سة احلديثة التي قام بها الدكتور عبد العال �سامل مكرم املو�سومة بـــ »الكلمات الإ�سالمية يف احلقل القراآين«، 

حيث اعتمد فيه على كتاب »الزينة« لأبي حامت الرازي )ت 322 هـ( واأ�ساف اإ�سافات علمية موفقة.

حيث تربز اأهمية الدر�ص الدليل ملفردات الل�سان القراآين من خالل الآثار املتواترة؛ فال�سلف املتلقون ملفردات الل�سان 

القراآين كانوا على وعي تام بتطور دللتها املطلقة امل�ستوعبة لكل الأعيان والأزمنة والأمكنة، حتى قال علي بن اأبي طالب 

 ،
)ت: 40( لبن عبا�ص )ت: 68( ملا اأر�سله اإىل اخلوارج ملجادلتهم: »اذهب اإليهم، ول تخا�سمهم بالقراآن، فاإنه ذو وجوه«59
.60

كما اأن التطور الدليل للمفردات القراآنية التي ت�ستوجب اأوجها تف�سريية يحتملها الن�ص بال ت�ساد مقبولة عند ال�سلف

ومما �سرح به ال�سنقيطي )ت: 1393( يف بيانه لل�سان القراآين اأنه ملا تقرر عند العلماء من اأن الآية اإن كانت حتتمل 

.62
، كما حققه باأدلته ابن تيمية )ت 728 هـ( يف ر�سالته يف علوم القراآن

61
معاين كلها �سحيحة، تعني حملها على اجلميع

نف�ص الأمر درج عليه الطاهر بن عا�سور )ت: 1393( يف مقدمة حتريره للمعنى ال�سديد للكتاب املجيد، وعنون لها بقوله: 

، واأ�سهب يف احلديث عن هذه املقاربة 
»املقدمة التا�سعة: يف اأن املعاين التي تتحملها جمل القراآن، تعترب مرادة بها«63

.64
اجلديدة مبا يقرب من ع�سر �سفحات

وهنا تربز اأهمية املعاين املتجددة لل�سان القراآين كخا�سية اأ�سا�سية من خوا�سه املتعددة واملتنوعة، وذلك يف معاجلة جميع 

امل�سكالت التي يعاين منها امل�سلم يف خمتلف الأزمنة والأمكنة.

فهو من هذا املنطلق حمال اأوجه، وتغليب الل�سان العربي الن�سبي يف اقتنا�ص مفاهيمه املتجددة واملطلقة، تكبح التطور 

الدليل، وتذهب خا�سية الأوجه التي هي �سفة مالزمة لل�سان القراآين املطلق، حيث تظهر بجالء خا�سية التطور الدليل 

ملفردات الل�سان القراآين لتحقيق ال�سمولية والعاملية وال�سهود احل�ساري الكوين، فا�ستبعاد حاكمية الل�سان القراآين تذهب تلك 

اخل�سائ�ص املطلقة.

ْقاَلم«، الأ�سل يف املعنى اللغوي للَقْلِم عند 
َ
ومن الأمثلة الدالة على التطور الدليل ملفردات الل�سان القراآين، مفردة »اأ

الو�سع كان: الربي والق�ص بطريقة معينة، حتى �سار �سبًبا لت�سمية اأداة الكتابة بالَقَلِم فيما بعد؛ قال اأهل الل�سان العربي يف 

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 1996(

59- اأخرجه بن �سعد الها�سمي بالولء، الطبقات الكربى لبن �سعد، اجلزء الأول، حتقيق حممد بن �سامل ال�سلمي )الطائف: مكتبة ال�سديق، 
1993(، �ص 181.

60- ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 597.
61- حممد الأمني ال�سنقيطي، اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن، اجلزء 3 )بريوت: دار الفكر للطباعة والن�سر،1995(، �ص 124.

62- تقي الدين ابن تيمية، مقدمة يف اأ�سول التف�سري )بريوت: دار مكتبة احلياة، 1980(، �ص 49.
63- الطاهر ابن عا�سور، مرجع مذكور، �ص 93.

64- ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 604.
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، والأ�سل فيه »َيُدلُّ َعَلى َت�ْسِوَيِة �َسْيٍء 
فَر، اإِذا ق�س�سته«65 القلم – الأداة التي ت�ستعمل للكتابة – هو »َمْعُروف، وَقّلمُت الظُّ

ُفِر اإَِذا  ْظَفاِر. َواْلُقاَلَمُة: َما َي�ْسُقُط ِمَن الظُّ
َ
ِعيِف: ُهَو َمْقُلوُم اْلأ ُفَر َوَقلَّْمُتُه. َوُيَقاُل ِلل�سَّ اَلِحِه. ِمْن َذِلَك: َقَلْمُت الظُّ ِعْنَد َبْرِيِه َواإِ�سْ

ُفِر«66. ُه ُيْقَلُم ِمْنُه َكَما ُيْقَلُم ِمَن الظُّ نَّ
َ
َي ِبِه ِلأ َي اْلَقَلُم َقَلًما، َقاُلوا: �ُسمِّ ُقِلَم. َوِمْن َهَذا اْلَباِب �ُسمِّ

لقد ورد القلم مبعناه امل�سهور يف الل�سان القراآين، وثمة دللة جديدة لهذا اللفظ يف قوله تعاىل: ﴿َذلَِك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب 

تعني:  اإذ  44[؛  عمران:  َيَْتِصُموَن﴾]اآل  إِْذ  َلَدْيِْم  ُكنَْت  َوَما  َمْرَيَم  َيْكُفُل  ُْم  َأيُّ َأْقَلَمُهْم  ُيْلُقوَن  إِْذ  َلَدْيِْم  ُكنَْت  َوَما  إَِلْيَك  ُنوِحيِه 
؛ فتحولت 

69
، واأزلًما

68
، كانوا ي�سمونها ِقَداحًا

67
»�ِسَهاُمُهُم الَِّتي ا�ْسَتَهَم ِبَها امْلُت�َساِهُموَن ِمْن َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َعَلى َكَفاَلِة َمْرمَيَ

الدللة من الأقالم والكتابة اإىل ال�سهام والقرعة. فما �سر هذا التحول الدليل؟

اج يف هذا ال�سياق اأنَّ العالقة بني القلم وال�سهم عالقة م�سابهة، فكالهما يربى ويق�ّص مرة بعد اأخرى، وهذه  جَّ ميدنا الزَّ

امل�سابهة كانت �سببا يف انتقال دللة اللفظ من اأداة الكتابة اإىل �سهام القرتاع، وكاأنَّ هذا ال�سهم املقرتع به؛ �سيكتب ويحدد 

ن�سيب كل واحد من املقرتعني، وكالهما �سار »و�سيلة يف �سبط اأمر واإحداثه ونظمه مادّيًا اأو معنوّيا«70.

عموًما فالدللت اجلديدة املبتكرة يف الل�سان القراآين قد ل ترجع اإىل اجلذر ودللته الكامنة، اأو اأنها نقلت عن معناها 

الأ�سلي، فال حجة حينئذ بالأ�سل من الل�سان العربي، ولكن العرب قبل النزول ا�ستعملوها يف معنى اآخر، ونقلها القراآن 

.71»
ِ
ْحَكام

َ
�ْسِخ يِف الأ ْقَل يِف اللَُّغاِت َكالنَّ نَّ النَّ

َ
اإىل معنى جديد، كما عرب عن ذلك �ساحب امل�سباح باعتماد النقل بالقول: »لأ

واحلا�سل اأن هذا التبدل يف املعاين ل ميكن درا�سته مبناأى عن املنهج التاريخي الذي يهتم ببيان ال�سرية التاريخية للمفردة 

، واملقدار الذي ل بد من توافره لدى 
72

املدرو�سة ليت�سنى لنا معرفة الدللت التي رافقتها من اأول و�سعها اإىل اآخر ا�ستعمالها

املف�سر من الل�سان العربي لي�ص بال�سرورة كل ما اندرج حتت الل�سان العربي الذي ي�سع ل�سان العرب، وما اتفق معه واإن مل 

 ،
73

ي�ستعمل اأو هجر، واإمنا ال�سروري هو ل�سان القراآن وجملة مما يتعلق به من امل�ستعمل من الألفاظ العربية ع�سر النزول

فدرا�سة األفاظ القراآن الكرمي، وما تتبع األفاظه يف ل�سان العرب اإن هي اإل مرحلة اأولية من مراحل الدرا�سة ملعرفة التطور 

احلا�سل على اللفظ يف ل�سان العرب ثم التطور الذي اأحدثه القراآن على اللفظ، وبهذا يكون تتبع األفاظ القراآن يف ل�سان 

.74
العرب لي�ص هدًفا يف ذاته، واإمنا هو و�سيلة معينة على الفهم

65-  حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، اجلزء 2، مرجع مذكور، �ص 974.
حممود بن عمرو الزخم�سري، اأ�سا�ص البالغة، اجلزء 2، حتقيق حممد با�سل )بريوت: دار الكتب العلمية، 1998(، �ص 99.

66- ابن فار�ص، مرجع مذكور، اجلزء 5، �ص 15.
67- حممد بن جرير الطربي، مرجع مذكور، اجلزء 6، �ص 407.

68- اإبراهيم بن ال�سري بن �سهل الزجاج، القراآن واإعرابه، اجلزء الأول، حتقيق عبد اجلليل �سلبي )بريوت: عامل الكتب، 1988(، �ص 410.
69- حممود بن عمر الزخم�سري، الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل، اجلزء الأول، حتقيق عبد الرزاق املهدي )بريوت: 

دار اإحياء الرتاث العربي، د.ت(، �ص 262.

70- ح�سن امل�سطفوي، التحقيق يف كلمات القران الكرمي، اجلزء 9 )طهران: وزارة الثقافة، 1416 هـ(، �ص 345. وملزيد من �سور التطور 
الدليل ملفردات الل�سان القراآين يراجع اأطروحة ابتَهاج اجلبوري، �سّماع َعلي ح�سني، اأثر املف�سرين يف توجيه دللة ال�ستعمال القراآين. ر�سالة دكتوراه 

)جامعة القاد�سية، �سنة 2015(، �ص 188.

71- اأحمد بن حممد بن علي املقري الفيومي، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، اجلزء 5 )بريوت: املكتبة العلمية، د.ت(، �ص 254.
72- يحيى عبابنة واآمنة الزعبي، »علم اللغة املعا�سر مقدمات وتطبيقات«، 2008، �ص 102.

aljazeeratalk.net 73- عمر حممد �سعيد ال�سفيع، »الل�سان العربي تعريف وت�سنيف« يف
74- ح�سن كاظم اأ�سد، »اأهمية الل�سان العربي يف فهم املراد من القراآن«، جملة القاد�سية للعلوم الإن�سانية، املجلد 4، العدد 14 )2011(، 

�ص 94.



جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر44

املطلب الثالث: اأثر تقدمي املنهج اللغوي على الل�سان القراآين يف اإهدار املقا�سد ال�سرعية

اأهدف من خالل هذا املطلب تو�سيح اأن املنهج اللغوي يف تف�سري اخلطاب وا�ستثماره ميكن اأن ي�سعف يف جتلية مراد 

الن�ص، لكنه ل يقوى على مالحظة احلكمة املتوخاة من ت�سريع ذلك احلكم، مما يكون له اأثر يف تكييف املعنى مبا يناق�ص 

.75
مق�سود ال�سارع املعلوم قطعا

ولقد اأ�سار الفقيه املقا�سدي الطاهر بن عا�سور )ت 1393 هـ( يف حتريره للمعنى ال�سديد من الل�سان القراآين، املو�سوم بـــ 

»حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب املجيد«، حيث ي�سرح باأ�سلوبه ومنهجه يف املقدمة العا�سرة 
يف اإ�سارة بليغة اإىل عدم كفاية التف�سري اللغوي و�سرورة اللتفات اإىل الل�سان القراآين يف فهم اخلطاب ال�سرعي، بقوله: »ثم 

َق القراآُن على كل كالم بليغ مبا توفر فيه من اخل�سائ�ص التي ل جتتمع يف كالم اآخر  ليظهر من جراء ذلك كيف تَفوَّ

للبلغاء حتى عجز ال�سابقون والالحقون منهم عن الإتيان مبثله«76.

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلََساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي  َم الصَّ ومثال ذلك: اختالف الفقهاء يف م�سارف الزكاة، املذكورة يف القراآن الكرمي: ﴿إِنَّ

بِيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّ َواللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم﴾]التوبة: 60[؛ هل يجزئ  َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِف َسبِيِل اللَِّ َواْبِن السَّ َفِة ُقُلوُبُْم َوِف الرِّ َعَلْيَها َواْلَُؤلَّ
77

�سرفها كلها اإىل واحد فقط من الأ�سناف الثمانية املذكورة يف هذه الآية اأم ل بد من توزيعها على جميع الأ�سناف؟

فمنهم من راأى وجوب ا�ستيفاء كل الأ�سناف الثمانية، واأ�س�ص راأيه على حتكيم قواعد النحو واللغة، وبنوا على ذلك اأن 

املقت�سر بالإعطاء على �سنف واحد، مثل اأن يعطي جميع زكاته للفقراء اأو يعطي جميعها الغارمني معطل للفظ الآية، وحجتهم 

يف ذلك اأن الالم لال�ستحقاق والتمليك، والعطف بالواو للجمع والت�سريك.

غري اأن هذا التغليب للمنهج اللغوي يف فهم الل�سان القراآين قد اأ�سهم يف اإهدار املقا�سد ال�سرعية للزكاة املتعلقة يف 

ن�سقها العام ب�سد َخَلّة ذوي احلاجات والنظر يف م�سالح النا�ص، مما يكون له اأثر يف تكييف املعنى مبا يناق�ص مق�سود 

.78
ال�سارع املعلوم قطعا

واحلا�سل: �سحيح اأنَّ اللغة هي مفتاح تف�سري األفاظ القراآن، وحتديد دللته، وعليها املعول يف ا�ستنباط اأحكامه، َفَجدَّ 

، مع علمهم اليقني باأن املقدار الذي يحتاجه املف�سر ملعرفة دللت 
79

علماء الل�سان القراآين يف درا�ستها والدعوة اإىل تعلمها

اللغة ل بد اأن ل يقل عن ل�سان القراآن، لي�ص جميع دللت الل�سان العربي الذي يوؤلف اجلامع الأعلى لكال لأل�سنة العربية 

حتته التي ميكن ت�سورها يف ثالثة األ�سنة )هي ل�سان العرب ول�سان القراآن والل�سان الكامن(80.

75- عبد الهادي اخلمل�سي، تغليب املنهج اللغوي يف ا�ستثمار اخلطاب ال�سرعي، يف جمموعة موؤلفني، مناهج ال�ستمداد من الوحي )الرباط: دار 
اأبي رقراق للطباعة والن�سر، 2008(، �ص 121.

76- الطاهر بن عا�سور، مرجع مذكور، اجلزء الأول، �ص 101.
77- ابن ر�سد احلفيد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، اجلزء 36 )القاهرة: دار احلديث، 2004(، �ص 2 وما بعدها.

78- اأبو املعايل عبد امللك اجلويني، الربهان يف اأ�سول الفقه، حتقيق �سالح بن حممد بن عوي�سة )بريوت: دار الكتب العلمية، 1997(، �ص 
.398

ال�سريف الإدري�سي، كفاية طالب البيان، مرجع مذكور، اجلزء 2، 8 �ص 39.

عبد الهادي اخلمل�سي، تغليب املنهج اللغوي يف ا�ستثمار اخلطاب ال�سرعيفي جمموعة م�ساركني، مناهج ال�ستمداد من الوحي، ندوة دولية، الرابطة 

املحمدية للعلماء )الدار البي�ساء: دار اأبي رقراق للطباعة والن�سر، 2008(، �ص 134.

79- اأماين بنت عبد العزيز، الأثر الدليل للمف�سرين يف املعجم العربي )التهذيب منوذًجا(، ر�سالة ماج�ستري )جامعة اأم القرى/ال�سعودية، 
1423 هـ(، �ص 6.

http://tiny.cc/3ikj6y 80- عمر ال�سفيع، »الل�سان العربي تعريف وت�سنيف«، موقع اأهل القراآن، 2008/7/31 يف
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ويق�سد بالل�سان الكامن: اجلذور غري امل�ستعملة والناجتة من تبادل اجلذر الثالثي.

ول�سان العرب: هو كل الألفاظ التي ا�ستعملتها العرب يف كل ع�سورهم، ومن �سمنها كثري من األفاظ القراآن، �سواء اختلفت 

دللتها وتداولها مع القراآن اأو اتفقت معه.

را يف القراآن الكرمي التي تنتظم األفاًظا م�سرتكة بني الأل�سنة العربية يف الدللة  ول�سان القراآن: وهو الألفاظ املذكورة ح�سً

والتداول، »ول�سان القراآن يتميز باملحدودية والتناهي فهو حمدود يف جذوره و�سياغاته التي ميكن اإح�ساوؤها عدًدا ولكنه غري 

متناٍه يف امتداد معانيه عرب الزمان واملكان...«81. فاألفاظ القراآن الكرمي هي املفتاح لفقهه وفهمه، وبفهمها وفقهها يفهم 

وي�سبط الدين، فالوحي مركب من جمموعة من املفاهيم التي تتولد عن األفاظه. ول �سبيل اإىل املفاهيم املكونة للقراآن بغري 

.82
درا�سة األفاظه؛ فهي املفتاح اإىل فهم املراد

املطلب الرابع: اأثر تقدمي الل�سان العربي يف ا�ستبعاد حاكمية الل�سان القراآين

هدف هذا املطلب الإ�سارة اإىل و�سع م�سطلحات ومفاهيم الل�سان القراآين يف مرتبتها املنا�سبة عند ا�ستنباط الأحكام 

واملقا�سد ال�سرعية، باعتبار مفرداتها حتمل معاين مطلقة، تنفتح يف كل ع�سر على م�ستجداته واإ�سكالياته، لت�ستوعب تلك 

امل�ستجدات، وتقوم برتقيتها لتنفتح على معاين اأخرى يف ا�ستمرارية فريدة، حيث اإن التعامَل مع »مفردات الل�سان القراآين« 

ل ميكن اأن يتم بطرق التحليل الل�سانية املعا�سرة، بل يحتاج الباحث اإىل تتبع »تاريخ املفردة قبل ع�سر التنزيل«، ثم درا�سة 

معناها يف »ال�ستعمال القراآين يف ع�سر التنزيل«، ثم تتبع م�سريتها بعد ذلك، ليت�سح اأن مفاهيَم الل�سان القراآين مفاهيٌم 

كاملٌة ولي�ست مفرداٍت لفظيًة كما درج على ذلك كثرٌي من املتقدمني واملتاأخرين.

ولعل عمل الراغب الأ�سفهاين )ت 502 هـ( يف كتابه املو�سوم بـــــ »املفردات اأو مفردات القراآن الكرمي« ميكن اعتباره من 

اأوائل من التفت اإىل هذا اجلانب املنهجي؛ حيث تتبع املفردات يف اآيات القراآن الكرمي لتحديد املعاين التي ا�ستملت عليها 

ا�ستناًدا على ال�سياق الذي وردت فيه، لكن مق�سود »حاكمية الل�سان القراآين« ي�سمل جهد الراغب الأ�سفهاين وي�ساف اإليه 

»التتبع التاريخي للمفردات القراآنية« لئال نقع يف ن�سبة »مفردات الل�سان القراآين« اإىل الن�سبية، فبدل اأن تكون حاكمة تكون 
حمكومة باأحكام ومعاين »التطور الدليل للمفردات اللغوية«83.

فـحاكمية الل�سان القراآن تخرج اللفظ عن كونه جمرد لفظ، لأنه يحمل اللفظ طاقات دللية مل يعهدها اأحد يف تلك 

الألفاظ قبل نطق القراآن بها، فهو يفرغها وميلوؤها، ومينحها معاين ودللت جديدة متاًما.

نة، حيث يريد به الفقهاء من اأهل اللغة ال�سهود، مع اأنه يف ا�سطالح ال�سرع اأرحب واأو�سع، وحني  ومثال ذلك م�سطلح البيِّ

فهموا ن�سو�ص ال�سرع مبا اأ�سلوه من معنى حجروا و�سيقوا وا�سًعا، واأغلقوا اأبواًبا من اإثبات احلقوق فتحها ال�سارع احلكيم؛ 

يقول ابن القيم )ت 751 هـ( يف تقرير ذلك: »وباجلملة: فالبينة ا�سم لكل ما يبني احلق ويظهره، ومن خ�سها بال�ساهدين، 

اأو الأربعة، اأو ال�ساهد مل يوف م�سماها حقه. ومل تاأت البينة قط يف القراآن مراًدا بها ال�ساهدان، واإمنا اأتت مراًدا بها 

احلجة والدليل والربهان، مفردة وجمموعة«84.

81- املرجع نف�سه.
82- ال�ساهد البو�سيخي، القراآن الكرمي والدرا�سة امل�سطلحية )تنزانيا: دار ال�سالم، 2012(.

83- طه جابر العلواين، ل�سان القراآن وم�ستقبل الأمة القطب، مرجع مذكور، �ص 77.
84- ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، املجلد الأول، حتقيق نايف بن اأحمد احلمد )مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، 

د.ت(، �ص 25.
وملزيد نظر يراجع درا�سة عبد الوهاب عبد ال�سالم طويلة، اأثر اللغة يف اختالف املجتهدين )القاهرة: دار ال�سالم، 2000(.
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ومن هنا تظهر �سطوة هذه احلاكمية، كون القراآن ل يف�سره اإل ل�سان القراآن ذاته، فل�سان القراآن واإن كان عربًيا مبيًنا، 

اإل اأنه قد حول تلك املعاين الب�سيطة ال�ساذجة املعربة عن م�ستوى فكر العربي يف تلك املرحلة، اإىل معاٍن مل تكن معهودة 

من قبل: فكل الكلمات ال�سرعية مثل »الإميان وال�سالة والزكاة وال�سيام واحلج والكفر وال�سرك والنفاق... وما اإليها« كانت 

.85
معايَن ب�سيطة يف ال�ستعمال العربي اجلاهلي، فقام القراآن بتنقيتها و�سحنها باملعاين التي اأراد لها اأن حتمل وت�ستمل عليها

كما اأن حاكمية الل�سان القراآين هي الختبار احلقيقي ل�سحة الدرا�سة اللغوية لكلمة ما، فالهدف احلقيقي هو فهم اأعمق 

ا، فاملفردات القراآنية مرتابطة بينها  ، فاألفاظه ومفاهيمه ل تخطئ اأبًدا، فالقراآن ي�سرح بع�سه بع�سً
86

ملفردات الل�سان القراآين

ول ميكن فهمها اإل برد بع�سها اإىل بع�ص، وتطبيق هذه احلاكمية املطلقة التي ت�ستوعب كل جتليات الل�سان العربي الن�سبي، 

.87
فهو من هذا املنطلق اأعظم مرجع لغوي

وعليه، فمن اأهم واجبات ع�سرنا الراهن اأن نبحث عن معاين القراآن يف القراآن ذاته، وجنعل من التاريخ اللغوي، والتطور 

دة �ساندة، ولي�ست اأ�سوًل وم�سادر حاكمة، فذلك املنهج �سيجعلنا يف  الدليل، ومعرفة الواقع وعالقة اللغة به مراجع مع�سّ

ماأمن من النحراف يف معاين القراآن، ودللت األفاظه، اأو ال�سطراب يف فهم معانيه، اأو اإ�سقاط قواعد لغات الب�سر عليه.

ومن هنا فاإن احلاجة ما�سة اإىل بناء »قامو�ص قراآين مفاهيمي« ُيعتمد فيه على القراآن املجيد اأ�سا�ًسا، وجتعل لغات 

دة ل حاكمة، وتكون احلاكمية يف ذلك للقراآن املجيد على كل ما عداه من �سعر العرب  العرب فيه مراجع �ساندة ومع�سّ

.88
ونرثهم، و�سجعهم و�سائر فنون كالمهم

كما اأن فهم القراآن الكرمي يف »وحدته البنائية« وقراءته عرب »اجلمع بني القراءتني« ومن خالل »ل�سان القراآن« ذاته، 

هو وحده القادر على اأن ي�سهم يف معاجلة م�سكالت اأمتنا وعاملنا املعا�سر، فعندما ن�ستطيع �سياغة م�سكالتنا ب�سكل �سحيح 

و�سامل يف �سكل اأ�سئلة حمددة، ونتجه بها اإىل القراآن املجيد بهذه املحددات املنهجية، �سارعني مفتقرين، فمن املوؤكد اأن 

القراآن �سيقودنا اإىل الكامن فيه، وامل�سمر يف ثنايا ن�سه، وقد يقودنا باجتاه التاريخ ن�ستنطقه، واإىل مناذج الأمم ال�سابقة 

ن�ساألها عن اأخبارها، والأ�سباه والنظائر لنحللها، حتى يعطينا اأجوبة �سافية وحلوًل �سديدة مل�ساكل عاملنا املعا�سر.

النتائج والتو�سيات

هكذا ناأتي بعون اهلل وتوفيقه اإىل نهاية هذه الورقات البحثية التي تروم درا�سة مو�سوع جدير بالبحث والدرا�سة واملتابعة 

مو�سوم بـــــ »خلل تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين واأثره يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية«، حيث ميكن 

تلخي�ص اأهم نتائجها وتو�سياتها يف املحاور التالية:

نتائج

اأوًل: اأبان البحث باأن الل�سان العربي رغم اأنه من اأهم م�سادر التف�سري اإل اأنه ل ي�ستقل بفهم الل�سان القراآين، واأن 

العتماد عليه دون امل�سادر الأخرى يوقع يف الغلط، وتغليب التف�سري اللغوي على الل�سان القراآين يوقع �سناعة التف�سري يف 

خمالفات نظرية ومنهجية ت�سهم يف حتريف املراد عند بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية وحتريف الكثري من مدلولتها 

ال�سرعية.

85- طه جابر العلواين، مرجع مذكور، �ص 17.
http://tiny.cc/c9kj6y 86- حامد العولقي، »ن�سوء البيان«، بوابة اخليمة، يف
http://tiny.cc/c9kj6y 87- نعيمة البداوي، »لغة القراآن«، بوابة اخليمة، يف

88- طه جابر العلواين، مرجع مذكور، �ص 77.
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ثانًيا: كما اأو�سح البحث باأن املنهج اللغوي يف تف�سري اخلطاب وا�ستثماره ميكن اأن ي�سعف يف جتلية مراد الن�ص، لكنه 
ل يقوى على مالحظة احلكمة املتوخاة من ت�سريع ذلك احلكم، مما يكون له اأثر يف تكييف املعنى مبا يناق�ص مق�سود 

ال�سارع املعلوم قطًعا.

ثالًثا: التعامل مع الل�سان القراآين يفر�ص ا�ستح�سار ات�ساق م�سطلحاته وتعا�سد مفاهيمه املطلقة، وتطابقه كوحي مقروء مع 
الوحي املنظور املتج�سد يف الكون، فمفرداته لها خ�سو�سية »احلياة وال�سهود احل�ساري« متيزها عن باقي الأل�سنة الب�سرية، 

ول ميكن اإدراك مفاهيم الل�سان القراآين املطلقة اإدراًكا �سديًدا، وتنزيلها تنزياًل �سحيًحا اإل بربطها مبختلف �سياقاتها 

الوجودية، باعتبارها مفردات »حية« ولي�ست »جمردة«.

رابًعا: كما َخُل�َص البحُث اإىل اأن تقدمي الل�سان العربي اأو تغليبه على الل�سان القراآين هو منهج خمالٌف لرتاتبية املنهج 

ال�سديد يف تف�سري الكتاب املجيد التي تنطلق من الل�سان القراآين، بتف�سري القراآن بالقراآن، مروًرا بال�سنة، واأقوال ال�سحابة، 

والتابعني، واأئمة التف�سري، و�سوًل لل�سان العربي، واأن اأطروحة تغليب الل�سان العربي يف تف�سري الل�سان القراآين تهدف بالأ�سا�ص 

اإىل متييع الن�ّص القراآين وجعله طّيعا يف اأيدي اأ�سحاب هذا الطرح للعثوُر على معاٍن جديدة غري �سديدة واإل�ساقها باللفظ 

الوارد يف الن�ّص القراآين، ومن ثم اخلروج بتف�سري جديد متاًما للن�ّص، مما يوؤدي اإىل حتريفه!

خام�ًسا: اأ�سار البحث اإىل اأن الفر�سية القائمة على اإهمال الوحدة البنائية للقراآن من جهة، وعلى اعتبار »احلاكمية 

على ل�سان القراآن« للغة العربية من جهة اأخرى، هي نظرية خاطئة التجليات وخطرية التداعيات، فاملفردة القراآنية مفهوم 

متكامل ي�سم معاين عديدة ي�ستوعب بها لغات ع�سر التنزيل، وينفتح بعدها على �سائر املعاين الأخرى التي ي�ستفيد منها 

الفكر الإ�سالمي والإن�ساين عرب خمتلف الع�سور.

�ساد�ًسا: كما َخُل�َص البحُث اإىل اأن هناك فروًقا مهمة بني دللت اللفظ حني ُي�ستعمل يف احلقل القراآين، وحني ُي�ستعمل 

بوا�سطة الل�سان العربي، فهو كالفرق بني املطلق والن�سبي، فالن�سبي ل ميكن اأن يحيط باملطلق اأبًدا، لذلك فالعتماد عليه 

وحده يحجم املعاين العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين على اعتبار اأن املفردة يف الل�سان القراآين لها ثقل معنوي 

تتعدد جتلياته ال�سرعية والقيمية والإن�سانية، فهي حتمل ر�سالة اإلهية موجهة اإىل الروح والعقل، اإىل الإن�سان والعمران، جتمع 

بني ال�سمولية والعاملية وتتوخى ال�سهود احل�ساري.

�سابًعا: كما اأ�سار البحث اإىل التحول اأو التغري الدليل احلا�سل على األفاظ الل�سان القراآين، كدليل على ا�ستقاللية الكلمة 

القراآنية يف معناها عن لغات الب�سر، ا�ستقاللية تروم التفريق بني الأ�سماء العرفية والأ�سماء ال�سرعية، ومن هنا تربز اأهمية 

املعاين املتجددة لل�سان القراآين كخا�سية اأ�سا�ٍص من خوا�سه املتعددة واملتنوعة، وذلك يف معاجلة جميع امل�سكالت التي يعاين 

منها الإن�سان يف خمتلف الأزمنة والأمكنة، وتغليب الل�سان العربي الن�سبي يف اقتنا�ص مفاهيمه املتجددة واملطلقة، تكبح التطور 

الدليل، وُتْذِهُب خا�سية الأوجه التي هي �سفة مالزمة لل�سان القراآين املطلق.

التو�سيات

اأوًل: موا�سلة هذه ال�سبل الناجحة يف اإثراء مو�سوعات الندوات واملوؤمترات امل�ستقبلية، وتنويع املقاربات لت�سليط ال�سوء على 

الأ�س�ص املنهجية للبحث يف املفاهيم وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية وال�سرعية، فكل حمور من حماور الندوة ي�ستحق اأن 

يكون مو�سوًعا رئي�ًسا للدرا�سة واملناق�سة والإثراء.

ثانًيا: حتفيز الباحثني والدار�سني على الهتمام مبعاجلة ق�سايا املجتمع وم�سكالته املعا�سرة من خالل توجيهات الل�سان 
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القراآين؛ وذلك بو�سع م�سطلحات ومفاهيم الل�سان القراآين يف مرتبتها املنا�سبة عند ا�ستنباط الأحكام واملقا�سد ال�سرعية، 

باعتبار مفرداتها حتمل معاين مطلقة تنفتح يف كل ع�سر على م�ستجداته واإ�سكالياته، لت�ستوعب تلك امل�ستجدات، وتقوم 

برتقيتها لتنفتح على معاين اأخرى يف ا�ستمرارية فريدة، وحتفيز الباحثني املتخ�س�سني على تلّم�ص ذلك ومعاجلته املعاجلة 

العلمية ال�سائبة.

ثالًثا: الهتمام باملنهج التاريخي يف درا�سة املفاهيم واملفردات القراآنية لإدراك التطور الدليل، وذلك ببيان ال�سرية 
التاريخية للمفردة املدرو�سة ليت�سنى لنا معرفة الدللت التي رافقتها من اأول و�سعها اإىل اآخر ا�ستعمالها، حيث اإن التعامَل 

مع »مفردات الل�سان القراآن« ل ميكن اأن يتم بطرق التحليل الل�سانية املعا�سرة، بل يحتاج الباحث اإىل تتبع »تاريخ املفردة 

قبل ع�سر التنزيل«، ثم درا�سة معناها يف »ال�ستعمال القراآين يف ع�سر التنزيل«، ثم تتبع م�سريتها بعد ذلك ليت�سح اأن 

مفاهيَم الل�سان القراآين مفاهيٌم كاملٌة ولي�ست مفرداٍت لفظيًة كما درج على ذلك كثرٌي من املتقدمني واملتاأخرين.

رابًعا: حتفيز الباحثني املتخ�س�سني على الإنتاجات العلمية ذات ال�سلة التي تتوخى تتبع املفردات يف اآيات القراآن الكرمي 

لتحديد املعاين التي ا�ستملت عليها ا�ستناًدا على ال�سياق الذي وردت فيه، وذلك من خالل التتبع التاريخي للمفردات القراآنية 

بغية بناء »قامو�ص قراآين مفاهيمي« يعتمد فيه على القراآن املجيد اأ�سا�ًسا، وجتعل الل�سانيات العربية  فيه مراجع �ساندة 

دة ل حاكمة، وتكون احلاكمية يف ذلك لل�سان القراآين، مبا يحمله من خ�سائ�ص قادرة على منح اللغة العربية طاقات  ومع�سّ

احلياة واخللود، وا�ستيعاب معطيات العمران وال�سهود احل�ساري وحتقيق مبداأ ال�ستخالف على الأر�ص بالإ�سالح والتعمري.
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