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�ُص البحث ملخَّ

التوظيف  عىل  القرآنيَّة  النُّصوص  مقاصد  لفهم  ة  التفسرييَّ ؤية  الرُّ تعتمد 
هذا  ولعلَّ  القرآيّن،  الفهم  إىل  الوصول  ميادين  من  واحدًا  بوصفة  اللُّغوّي 
ل حضوره عند كلِّ املشتغلنَي يف امليدان  التوظيف هو املعيار القصدّي الذي ُيسجِّ

التفسريّي قدياًم وحديثًا. 
فاجلاحظ البرصّي املعتزيّل كان ممَّن سعى إىل تطويع اللُّغة العربيَّة لكي حتظى 
النصوص  أغوار  َسرب  فيها  أراد  التي  كتاباته  معظم  يف  القرآينِّ  النَّصِّ  بخدمة 

القرآنيَّة للوقوف عىل مراداِت صاحب القرآن.
ة بني اجلاحظ وبني املعارصيَن  وما البحُث إالَّ حماولة لبيان املقاربة التفسرييَّ
رس  الدَّ وجعل  القرآنيَّة،  املعارف  َفْهم  من  لإلفادة  سواعدهم  عن  روا  شمَّ ممَّن 
القرآيّن ميدانًا وضعوا فيه ما عندهم من قبليَّات، لعلَّهم يقفون فيه عىل فيوضات 

القرآن غري النَّافدة.
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Abstract

    The interpretive vision that seeks to understand the 

intention of the Qur'anic texts depends on the linguistic 

uses being one of the approaches to understand the 

Holy Qur'an. Such an approach is the intentional criterion 

adopted by all those working in the interpretive field, both 

in the past and now. Al-Jahedh, a Mu'tazely from Basra,  

has made an effort to adapt Arabic, in most of his Qur'anic 

studies,  to serve the Qur'anic text.

    This paper is an attempt to shed light on the interpretive 

approach between Al-Jahedh and contemporary scholars 

who are doing their best to understand Qur'anic knowledge.
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مة مقدَّ

واملجتمعات  األُمم  مع  التخاطبّي  التواصل  حقول  يف  ينيَّة  الدِّ للنُّصوص 
حني  ينيَّة،  الدِّ املقاصد  عن  التعبري  يف  اللِّسانيَّة  األُسلوبيَّة  اهليمنة  حقُّ  اإلنسانيَّة 
التوجيهيَّة  الرقابيَّة إىل شحن اخلطابات  الّصادر من اجلهة  ينّي  الدِّ النَّّص  يسعى 
ينيَّة  ني؛ كي يندهبم إىل العمل بمضمون اخلطابات الدِّ بالغطاء التأثريّي يف املتلقِّ
ليقة  السَّ ة عن  القْصديَّ ينّي يف خطاباته اإلجرائيَّة  الدِّ النِّظام  وامتثاهلا، وال خيرج 
التخاطب  رشوط  يوظِّف  فهو  ولغتهم،  املخاطبني  لعموم  األلسنيَّة  ة  اللُّغويَّ
ة ال مناص لتلك النصوص من احتذائها ملراعاة حال  وحيثيَّاته كأدوات تعبرييَّ
حال  ال  يها،  ومتلقِّ التخاطبيَّة  العمليَّة  عنارص  بوصفهم  وأذواقهم،  املخاطبني 
يًا مقصودًا  متلقِّ بعينه، وال  يعني خماطبًا  ينّي ال  الدِّ أنَّ اخلطاب  ٍة  بخاصَّ املتكلِّم، 
يف  حارضيَن  كاُنوا  َمن  سواٌء  ني،  املتلقِّ عموم  إىل  ه  موجَّ خطاب  هو  بل  دًا،  حمدَّ
، أو مل يكونوا حارضيَن، وإنَّام سمعوه أو قرأوه بعد حنٍي، كون  عرص نزول النَّصِّ
مان واملكان،  ة تنطوي عىل البعد العاملّي غري املقيَّد بقيَدي الزَّ امويَّ اخلطابات السَّ
يًا معيَّنًا؛ ولذا ذهب األُصوليُّون إىل أنَّ تلك اخلطابات  فُحقَّ هلا أْن ال تبتغي متلقِّ
مَلن كان  ه  إنَّ اخلطاب موجَّ أي  احلقيقيَّة)1(،  القضيَّة  امء عىل نحو  السَّ تصدر من 
حارضًا يف عرص نزوله، وَمن سيحض عىل طول الوجود البرشّي، وهو معنى 
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ينّي؛ إْذ يكوُن اخلطاب رِشعًة لكلِّ وارٍد، ومنهاًل لكلِّ قاصٍد. عامليَّة النَّصِّ الدِّ
دينيًَّا  القرآيّن؛ كونه خطابًا  النَّصِّ  لْت حضورًا واضحًا يف  ؤية سّجّ الرُّ وهذه 
نزل يف عرص اهليمنة البالغيَّة عىل أركان العقليَّة العربيَّة -آنذاك-، وعليه، صدح 
وجهًا  تكون  كي  القرآنيَّة  احلقائق  لتثوير  العربيَّة  اللُّغة  بتوظيف  القرآينُّ  النَّصُّ 
امع والقارئ معًا، بعد أْن صار النَّصُّ القرآينُّ بني يدهيم خيتارون  لوجه من السَّ
بآياته  يتذوا  كي  اخلالد  ِسفره  ِمن  د  للتزوُّ فندهبم  شاءوا،  ومتى  شاءوا  ًا  أيَّ منه 
روا فيها ويتدبَّروها؛ فيأخذ كلُّ سالٍك لسبيله بمقداره  ويفهموا مقاصدها ويتفكَّ
راسة املجدية للنَّصِّ القرآيّن  هو ال بمقدار القرآن ومكنوناته، وال ريب يف أنَّ الدِّ

أ عىل أفهام املخاطبني وطبيعة مداركهم)2(. تلك التي تتوكَّ
م  ة يف ميدان اخلطابات القرآنيَّة أْن ُتقدِّ ب عىل العمليَّة التفسرييَّ ومن هنا يتوجَّ
حيح ملرادات تِلكم النُّصوص  بني يدهيا آليات التفسري للوصول إىل الفهم الصَّ
ة من  قيق تعتمد ما توفِّره العمليَّة التفسرييَّ ومقاصدها، السيَّام أنَّ وسائل الفهم الدَّ
مات الكشف التفسريّي النّاجح عند اجللوس بني يدي القرآن؛ لئالَّ يكون  مقدِّ
القرآيّن،  النَّصِّ  تفسري  يف  املشتغلون  عليها  التي  االجتامعيَّة  للبيئة  صًدى  الفهم 
املفرسِّ  لبيئة  الذاتيَّة  القبليَّات  جدليَّة  إىل  اخلضوع  كلَّ  خاضعًا  الفهم  فيكون 
النُّصوص  أعناق  فُتلوى   ، النَّصِّ حاكميَّة  عىل  البيئة  حاكميَّة  بتقديم  وظروفه 
ي وقبليَّاته الزمكانيَّة، ويف هذه احلالة يتعاور  القرآنيَّة كي تأيت موائمًة لبيئة املتصدِّ
القارئ،  التي عليها  بالبيئة  الَفْهم حمكومًا  فكلَّام كان  ي،  املتلقِّ قبليَّات  الفهم مع 
كلَّام زاد الَفْهم انفالتًا ِمن بني يديه، والعكس صحيح، كام سيتَّضح يف مطاوي 

البحث.
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الَفْهم اللُّغوّي وال�صطلحّي

]َفَهاًم  ء  الشَّ »فهمُت  بقوله:  الفْهم،  ملعنى  توضيحًا  اخلليل)ت#170(  ذكر 
الراغب  ا  وأمَّ عّرفته«)3(،  وأفهْمته:  فالنًا،  وفّهمُت  وعقلته،  عرفته  وَفْهاًم[: 
ق  األصفهايّن)ت502#(، فقْد ذكر يف مفرداته: »الفْهُم: هيئة لإلنسان هبا يتحقَّ
 ،]79 ُسَلْيَمَن]األنبياء:  ْمنَاَها  َفَفهَّ وقوله:  كذا،  فهمُت  يقال:  يُسن،  ما  معاين 
ا بأْن ألقى  ِة الفْهم ما أدرك به ذلك، وإمَّ ا بأْن جعل اهلل له ِمن فضل قوَّ وذلك إمَّ
ره. ه به. وأفهمُتُه: إذا قلُت له حتَّى تصوَّ ذلك يف روعه، أو بأْن أوحى إليه وخصَّ

املعجمّي  املعنى  أنَّ  يبدو  وفيام  َمُه«)4(،  ُيَفهِّ أن  غريه  من  يطلب  أْن  واالستفهام: 
ص بالفْهم املفردايّت اللَّفظّي، بل هو معنًى عامٌّ كام تدلُّ عليه  ملفهوم الفْهم ال خُيصَّ
د الفْهم  اغب، التي -كام تبدو- تدلُّ عىل تعدُّ يفة التي استشهد هبا الرَّ اآلية الرشَّ
ني ال باختالف اخلطاب، فتعريف الرّشيف اجلرجايّن)ت#816(  باختالف املتلقِّ
اغب  ر املعنى من لفظ املخاطب«)5(، وإْن كاَن مقاربًا لفكرة الرَّ للفْهم بأنَّه: »تصوُّ
التي  لّلفظ،  التصّورّية  اللة  للدَّ اليّل  الدَّ امليدان  يف  الفْهم  خيتزل  لكنَّه  ة،  ريَّ التصوُّ
املفردة  األلفاظ  داللة  هي  العقّل-  ص  التخصُّ اد  ُروَّ ِمن  -بوصفه  عنده  تعني 
املدلول  ذات  ة  التصّوريَّ اللة  بالدَّ املناطقة  عند  ة  املسامَّ فيَّة  الرصَّ البنية  مرحلة  يف 
ياقّي، وهو ما ُيْفهم ِمن قيد  اإلفرادّي الوضعّي للَّفظ قبيل مرحلة االستعامل السِّ
نه تعريفه، وهذا ُيباين مذهب أيب هالل العسكرّي)ت#395(  التصّور الذي تضمَّ
ة، وهو قوله: »إنَّ الفهم هو عبارة عن: الِعلم بمعاين الكالم  اللُّغويَّ يف الفروق 
ء الفْهم إذا كان بطيء العلم بمعنى ما  ة، وهلذا ُيقال: فالن يسِّ عند سامعه خاصَّ
...وقاَل بعضهم: ال يستعمل  يسمع، ولذلك كان األعجميُّ ال يفهم كالم العريبِّ
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الفْهم إاّل يف الكالم، أاَل ترى أّنك تقول: فهمُت كالمه، وال تقول: فهمت ذهابه 
وجميئه كام تقول: علمُت ذلك«)6(، فلو أردنا التوفيق بني املعطى اللُّغوّي ملفهوم 
ه بأنَّه: توظيف ملجموعة  الفْهم وبني وظيفته املعرفيَّة يف النَّصِّ القرآيّن يمكن حدُّ
ومضامينها،  القرآنيَّة  النّصوص  مقاصد  عىل  للوقوف  املعرفيَّة  الوسائل  من 
وبام أنَّ النَّصَّ القرآينَّ ُيعدُّ فْهاًم بمعناه القرآيّن، فالوصول إىل فْهم النَّصِّ ُيمكن 
تسميُته بمعرفِة املعرفة؛ ولذا فاخلطأ الذي يصل يف عمليَّة الفْهم إنَّام هو خطأ يف 
ة قواعد  ي للعمليَّة التفسرييَّ االستدالل ال يف املدلول، وذلك حني ُيغفل املتصدِّ
مما  أكثر  وسُيفسد  حيح)7(،  الصَّ الفْهم  عن  قدمه  ستزلُّ  فإنَّه  املطلوبة،  التفسري 
ل يف فْهم  ُيصلح، وليس هذا فحسب، بل التحّول العرصّي)العرصنة( هو حتوُّ
ينّي- هو ما  النَّصِّ ال يف النَّصِّ نفسه، ولعلَّ هذا املعطى-أعني: عرصنة النَّصِّ الدِّ
ورّي أْن ُيعاد  دعا له أمثال نرص حامد أبو زيد، بقوله: »ِمَن الطبيعّي، بل من الضَّ
فْهم النُّصوص وتأويلها بنفي املفاهيم التأرخييَّة واالجتامعيَّة األصلّية، وإحالل 
«)8(، واحلقُّ  مًا، مع ثبات مضمون النَّصِّ املفاهيم املعارصة، واألكثر إنسانيًَّة وتقدُّ
أنَّني ال أريد مناقشة هذه الفكرة اآلن كي ال أخرج عن مضمون البحث، فضاًل 

عن أنَّ املناقشة املذكورة جُتانب فكرة االختصار البحثّي.
حيحة واللُّغة القرآنيَّة ومعتقدات  اللة الصَّ ى طاّلب الفْهم العناية بالدَّ فيتوخَّ
)9(، مع  حيح أو احلّد من اخلطأ يف فهم النَّصِّ املخاطب للوصول إىل الفْهم الصَّ
اجلزم قْطعًا أنَّ النَّصَّ ليس له فْهم هنائّي وثابت؛ كونه مزجيًا من البعدين: الُبعد 
يرى  وهلذا  النَّّص،  عليه  ينطوي  الذي  املعنى  وُبعد   ، للمفرسِّ والثقايّف  الفكرّي 
در أنَّ التناقض الذي قْد يبدو حاصاًل بني حقيقتني قرآنيَّتني  يِّد حمّمد باقر الصَّ السَّ
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تبدو مفهومة  قْد  إنَّ اآليات  إْذ  املعنى؛  اللَّفظ وفْهم  فْهم  التفريق بني  إىل  يرجع 
عوبة تتَّضح يف بيان مدلول اآلية، فالعرس  َبيد أنَّ الصُّ ة،  اللُّغويَّ من حيث اجلنبة 

-إذًا- يف تفسري معنى اللَّفظ ال تفسري اللَّفظ نفسه)10(. 
عىل  ف  للتعرُّ نَّتيَّة  والسُّ القرآنيَّة  عوات  الدَّ وفق  -عىل  القرآينِّ النَّصِّ  ففْهم 
الثِّقل األكرب-ليس حمجوبًا عن مريديه، وال عصّيًا عىل سالكيه، وإالَّ فال قيمة 
لقارئيه حظٌّ من  ل قرآنًا ليس  ُينزِّ أْن   املذكور، وحاشا اهلل للنُّدبة يف االحتذاء 
 ملا جاز  الفْهم واملعرفة فيام يقرؤون ويتلون، فلو كان لغزًا بني اهلل والنَّبيِّ
نَّة ليكون هلا معيارًا أو ميزانًا لإليضاح)11(، وإّن هذا  أْن ُتعرض عليه أحاديث السُّ
ٍة مثلام ُتشري  الفْهم املتوافر يف النَّصِّ القرآينِّ ليس وْقفًا عىل فئٍة معيَّنٍة، أو بيئٍة خاصَّ
ر والتدبُّر الواردة فيه، لذا فقرآننا قابل للفْهم والتفسري، وهذا  إىل ذلك آيات التفكُّ
الفْهم بحدود املستكِشف، وبقدر طاقته االستيعابيَّة)12(، ال سيَّام أنَّه وصف نفسه 
ى  ًة َوُبرْشَ ٍء َوُهًدى َوَرمْحَ تِْبَيانًا لُِّكلِّ َشْ ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب  َوَنزَّ بالبيان والتبيان: 
لِْلُمْسلِِمنَي]النَّحل:89[، »والبيان اسٌم جامٌع لكلِّ يشء كَشف لك قناع املعنى، 
عىل  وهيجم  حقيقته  إىل  امع  السَّ ُيفيض  حتَّى  مري،  الضَّ دون  احلجاب  وهتك 
ليل«)13(، وإنَّه وصف  حمصوله، كائنًا ما كان ذلك البيان، ومن أيِّ جنس كاَن الدَّ
ُكْم َوَأنَزْلنَا  بِّ ن رَّ ا النَّاُس َقْد َجاءُكم ُبْرَهاٌن مِّ َ نفسه بالنُّور املبني يف قوله:َيا َأهيُّ
بِينًا]النِّساء: 174[، وهذا الوصف كناية عن الوضوح والظهور، فال  إَِلْيُكْم ُنورًا مُّ
د من اخلزين  ُيمكن-هبذا الوصف- أْن يكون غري قابل للفهم)14(، أي إنَّ التزوُّ
ي ال املبدع؛ إْذ لكلِّ متلقٍّ حظٌّ من  ده املتلقِّ د يدِّ القرآيّن مباح لآلملنَي، ولكنَّه تزوُّ
عد:17[، ويف  َمء َماء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة بَِقَدِرَها]الرَّ الفْهم بمقداره هو َأنَزَل ِمَن السَّ
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هذا املعنى يقول اجلاحظ)ت255#(: »ومدار األمر عىل إفهام كلِّ قوٍم بمقدار 
طاقتهم، واحلمل عىل أقدار منازهلم«)15(.

وممَّا ال شّك فيه أنَّ احلصول عىل الفْهم القرآينِّ املأمول إنَّام يصل حني يكون 
اللة،  اًم يرتقي منه الطالبون للمعاين القرآنيَّة، فتكون آياته واضحة الدَّ البيان ُسلَّ
دين، وِمْن هنا يقول  املتزوِّ بينه وبني  لة  الصِّ املعاين، وإالَّ فستنقطع  بيِّنة  وألفاظه 
 :ْم َ هَلُ ُسوٍل إاِلَّ بِلَِساِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ اجلاحظ، مستشِهدًا بقوله :َوَما َأْرَسْلنَا ِمن رَّ
م. وكلَّام كان اللِّسان  ، وعىل اإلفهام والتفهُّ » ؛ ألنَّ مداَر األمر عىل البيان والتبنيُّ
أبني كاَن أمحد، كام أنَّه كلَّام كاَن القلُب أشدَّ استبانة كاَن أمحد«)16(، يعني أنَّ الفْهم 
هو  الوضوح  ففاعليَّة  ي،  التلقِّ قابلية  وبني   ِّ النَّصِّ الوضوح  فاعليَّة  بني  برزخ 

ي عىل الَفْهم.  د إالَّ بمقدار قابلية املتلقِّ العطاء القرآيّن غري املحدَّ
الكريم  القرآن  استمدَّ  الذي  الوسيع  حب  الرُّ امليدان  هي  العربيَّة  أنَّ  ومَع 
مرجعيَّته التوصيليَّة منها، لكنَّه -مع هذا-عمل عىل نقلها من الوظيفة اإلبالغيَّة 
القالب  يكن  فلم  معقولة،  ودالالت  ومعاٍن  عالمات  إىل  هبا  وسار  الليَّة،  الدَّ
اللَّفظيَّة  القولبة  ُبحبوحة  يف  القرآينَّ  النَّصَّ  ليضع  ة  اللُّغويَّ للمنظومة  كّل  الشَّ
ر؛ ألنَّ املداليل القرآنيَّة عصيَّة عىل التسوير التقييدّي  ذات املدلول اللُّغوّي املسوَّ
متى  اللُّغة  تنطقه  ممَّا  هو  وليس  كالمًا،  القرآيّن  اخلطاب  يمتلك  إْذ  لأللفاظ؛ 
شاءت، لكنَّه كالم يف اللُّغة، وله الُقدرة عىل تغيريها)17(، وعليه، فالكفاية اللُّغوية 
 -)18(» يها تشومسكي»معرفة املحادث)املتكلِّم واملخاطب( للغة النَّصِّ -كام يسمِّ
، كاملعرفة  ينبغي أْن تكوَن حارضًة عند الوقوف عىل فْهم مرادات النَّصِّ القرآينِّ
بقواعد اللُّغة العربيَّة وقوانينها ما دام القرآن قْد نزل عىل لغة العرب وأساليبها 
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ة. ووظائفها الرتكيبيَّة، فطلب فْهمه إنَّام يكون من هذا الطَّريق خاصَّ
ة، ولكن ما  ربَّام اتَّضح فيام مض مفهوم الَفْهم ووظيفته يف العمليَّة التفسرييَّ

عالقة الفْهم بالتفسري؟
ويف مقام اإلجابة ُيمكن القول: مّلا كان التفسري هو اإلبانة والكشف والبحث 
يف املدلول الظاهرّي ملعاين األلفاظ القرآنيَّة، فهو يمثِّل مرحلة التنظري املفهومّي 
اخلري  تعني  )الكوثر(  أنَّ  لنا  يفرسِّ  إذ  ؛  اإلفهاميِّ امليدان  يف  املعرفيَّة  لإلجراءات 
مة رتبة متثِّل اجلهة املفهوميَّة-  ة متقدِّ الكثري، وتأيت عىل وزن )فوعل(، وهي مهمَّ
املدلول  بعد  يأيت  املصداقّي  التطبيق  ألنَّ  باملصاديق؛  املرتبطة  غري  املقام-  يف 
املوضوع(،  اجلملة،  التفسريّي)املفردة،  التوظيف  بآليات  مستعينًا   )19( اللُّغويِّ
وهو  )التفسري(،  ى  ويسمَّ القرآيّن،  الفهم  باكورة  هي  اإلجرائيَّة  الوظيفة  وهذه 
يمثِّل  التأويل  أنَّ  له، يف حني  األُوىل  مة  املقدِّ ُيمثِّل  إْذ  الَفْهم؛  من وسائل  واحد 
الكشف  من  أعىل  مرحلة  هو  الباطنّي  فالـتأويل  مراحله،  من  الثَّانية  املرحلة 
والقوالت  ة  اللُّغويَّ باملعاين  فيستعنُي  الظاهرّي،  التفسري  بعد  يأيت  التفهيمّي، 
ِّ ال ُينتجه  ياق للوصول إىل املقصود؛ إذ املقصود النَّصِّ املستخدمة من عنارص السِّ
التعّكز  ياقيَّة من خالل  ة والسِّ اللُّغويَّ القرائن  قه  اللُّغوّي فقط)20(، بل حتقِّ املعنى 
هنا  وِمن  واألدواُت،  والقارُئ،   ، النَّصُّ الثالث، هي:  املعرفيَّة  الفْهم  أثايف  عىل 

فالفْهم والتفسري ليسا مرتادفني.
بًا طوليًَّا  ل مع التَّفسري ترتُّ وإنَّ التأويل ليس رديفًا للفْهم والتَّفسري، بل يشكِّ
للوصول إىل الفْهم، فالوصول إىل الفْهم يبدأ بالتَّفسري، وينتهي بالتَّأويل، الذي 
نتيجة  اخلطاب  نه  تضمَّ الذي  الفعل  جتاه  والنزوح  واالنفعال  التأّثر  إىل  ُيفيض 
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الوقوع حتت هيمنة الوعي القرآيّن، وال مانع من القول بأنَّ التفسري يمثِّل البنية 
، والتأويل ُيمكن متثيله بالبنية العميقة. طحيَّة للمدلول القرآينِّ السَّ

يف  الليَّة  الدَّ العمليَّة  توافرها  التي  تلك  املعرفيَّة  املالمح  اجلاحظ  ويرسم 
ويمكن  التخاطبّي،  العمل  يف  الفْهم  من  األدنى  حتقيق  بغية  اللِّساينِّ  التوظيف 

بياهنا من خالل اآليت: 

ُة  1- الدللُة اللَّفظيَّ

مبسوطة  املعاين  األلفاظ؛ ألنَّ  ُحكم  املعاين خالف  ُحكم  »أنَّ  اجلاحظ  ذكر 
لة  وحمصَّ معدودة،  مقصورة  املعاين  وأسامء  هناية،  غري  إىل  ة  وممتدَّ غاية،  غري  إىل 

حمدودة«)21(، فيبدو يل أنَّ كالمه جاء فيه: 
ة ال تقف عند عتبة األلفاظ القرآنيَّة،  اللُّغويَّ لها املعاين  1- الوفرة التي تشكِّ
ساقه  الذي  احلكم  ألنَّ  ذلك  ة؛  اللُّغويَّ اخلطابات  لكلِّ  جامع  عامٌّ  ُحكم  ولكنَّه 

الالت اللَّفظيَّة.  ُيشري إىل عموميَّة العجز االفتقاريِّ للدَّ
اللة  2- اجلاحظ ليس يف مقام بيان العجز الذي يعرتي اللَّفظ يف مرحلة الدَّ
ة غري االستعامليَّة، أو ُقل: داللة اللَّفظة املفردة قبل مرحلة  ريَّ الرّصفيَّة أو التصوُّ
األلفاظ  ينتاب  قاصد-  اجلاحظ  أنَّ  العجز -ويبدو  بل هذا  ياقّي،  السِّ الرتكيب 
ة عقيمة  ياقّي، وهذا ما سيتَّضح حني تقف األلفاظ اللُّغويَّ وهي داخل الرتكيب السِّ
اللة  ى من اللَّفظ الدَّ ور القرآنيَّة، مع أنَّ اجلاحظ ال يتوخَّ عاجزة يف التعبري عن الصُّ
فقط، بل يشرتط يف داللته الوضوح والظُّهور والبيان، كام يف قوله: »وعىل قدر 
ة املدخل، يكون إظهار  اللة وصواب اإلشارة وحسن االختصار ودقَّ وضوح الدَّ
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اللة أوضح وأفصح، وكانت اإلشارة أبني وأنور، كان  الدَّ املعنى، وكلَّام كانت 
اللة الظاهرة عىل املعنى اخلفّي هو البيان الذي سمعَت اهلل  أنفع وأنجع، والدَّ

يمدحه ويدعو إليه ويثُّ عليه، بذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، 
وتفاضلْت أصناف العجم«)22(. 

وهنا أودُّ أْن أقول: إنَّ القالب اللَّفظيَّ املستعمل يف التعبري عن املعاين القرآنيَّة 
الرتكيب  حرم  دخل  حني  اللُّغوّي  بمعناه  األحيان-  من  كثري  -يف  يتفظ  مل 
يف  للّدخول  املعجمّي  معناه  عن  -متامًا-  ختىلَّ ما  األلفاظ  من  ولعلَّ  القرآيّن، 
ائحون( حني دخلت االستعامل القرآيّن ألبسها  صياغة استعامليَّة جديدة، فـ)السَّ
ائمني(، وذلك يف قوله :التَّائُِبوَن  النَّصُّ القرآينُّ ثوبًا جديدًا لتعطي معنى)الصَّ
بِامْلَْعُروِف  اآلِمُروَن  اِجدوَن  السَّ اكُِعوَن  الرَّ ائُِحوَن  السَّ اِمُدوَن  احْلَ اْلَعابُِدوَن 
فقْد   ،]112 امْلُْؤِمننَِي]التوبة:   ِ َوَبرشِّ اهللِّ  ُدوِد  حِلُ افُِظوَن  َواحْلَ امْلُنَكِر  َعِن  َوالنَّاُهوَن 
ألبتَّة،  ة  اللُّغويَّ املعجامت  إليه  ُترِش  مل  الذي  املعنى  إىل هذا  التَّفسري  ُكُتب  أشارْت 
فع واألخذ عىل التامم، يف حني أنَّ بعض  (التي تعني الرَّ وهكذا بالنِّسبة إىل)توفَّ
إِْذ   : قوله  يف  فع  الرَّ معنى  ُتعطي  ا  أهنَّ مَع  اإلماتة،  معناه  أنَّ  ذكرْت  املعاجم 
ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا]آل عمران:  يَك َوَرافُِعَك إيَِلَّ َوُمَطهِّ َقاَل اهللُ َيا ِعيَسى إيِنِّ ُمَتَوفِّ
55[، وُيمكن القياس عىل هذا التباين بني املدلول املعجمّي واملدلول القرآيّن يف 

)الكلمة،  من:  كلٍّ  معاين  منها  القرآيّن  االستعامل  يف  اخلة  الدَّ األلفاظ  من  كثري 
ؤية تنسجم  الكتاب، التنزيل، املطر، القلوب.....(، وُيمكن القول بأنَّ هذه الرُّ
ة يف  متامًا مع املدرسة القرآنيَّة اإلسالميَّة املعارصة، التي ترى أنَّ األلفاظ اللُّغويَّ
يفِّ  فيَّة واملعجميَّة يف قالبها الرصَّ ياقيَّة القرآنيَّة ال حتكمها البنية الرصَّ الرتكيبات السِّ
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الذي ُولدْت فيه، وإنَّام مدلوالت إجرائيَّة يف الوظيفة القرآنيَّة، ما قْد ُيعطيها من 
املعاين التي قْد تربو عىل معناها املعجمّي إْن مل تباينه -كام أرشُت إىل ذلك- كي 
يتفَظ القرآن لنفسه بلغته التي تتَّسم بالفرادى الرتكيبيَّة، وهي ليست أجنبيَّة عن 
اثيَّة،  الرتُّ بمعانيها وقوالبها  ليست صًدى هلا، وال حمكومة  لكنَّها  العربيَّة،  اللُّغة 
بعدما أباح النَّصُّ القرآينُّ لنفسه أْن يمتاَح من املعاين ما يشاء وكيف يشاء لبيان 
املصادر  بعض  ذكرْت  وقْد   . اخلاصِّ التشّكل  إطاره  يف  القرآينِّ  الرتكيب  مجاليَّة 
اليّل القرآيّن يف قولبته اجلديدة؛ فهل  ر الدَّ ة القديمة واحلديثة هذا التطوُّ التفسرييَّ
اللة اللَّفظيَّة؟ أم هو نقل اللَّفظ من معناه الواسع إىل املعنى القرآيّن  هو تضييق للدَّ
ُيقاربه ما دام قاباًل لذلك  اللَّفظ أْن يدلَّ عىل كلِّ معنًى  د؟ أم تعني قابليَّة  املحدَّ
ياق  يف االستعامل، بمثابة الوعاء الذي يستوعب ما يريد من املعاين، فيكون السِّ

كل املقصود للمتكلِّم.  اللُّغوّي هو القرينة التي تضعه يف الشَّ
اجلاحظ  يقول  كام  حمدودة  األلفاظ  دامت  ما  بذلك  نقول  أْن  عجيبًا  وليس 
لة حمدودة«، وأّنى للمحدود أْن يص  »وأسامء املعاين مقصورة معدودة، وحمصَّ
ًا أْن ينتقل القرآن باأللفاظ كي يكسوها  املعارف اإلهليَّة غري املتناهية، فكان حريَّ
ذوقها  القرآنيَّة  للمفردة  كان  ولذا  تنفد؛  ال  ُحلاًل  وعطاياه  ومعارفه  معانيه  من 

. اخلاصُّ

ُة  للُة الإ�صاريَّ 2- الدَّ

ة(،  اللة اإلشاريَّ خيتلف مفهوم اإلشارة اجلاحظيَّة عن مفهوم اإلشارة، أو)الدَّ
ل وسيلة استعامليَّة يف  يف املدرسة القرآنيَّة املعارصة، فداللتها عند اجلاحظ تشكِّ
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اللُّغة املنطوقة للتعبري عن معاٍن ودالالٍت حني يعجز النطق للتعبري عنها، فتكون 
ا اإلشارة،  بمنزلة الوسائل البديلة إليصال مقاصد املتكلِّمني؛ ولذا يقول: »فأمَّ
خصان، وبالثوب،  أس، وبالعني، واحلاجب، واملنكب إذا تباعد الشَّ فباليد، والرَّ
وط، فيكون ذلك زاجرًا، ومانعًا رادعًا،  يف والسَّ د رافع السَّ يف، وقْد يتهدَّ وبالسَّ
ى إيصال املعنى املقصود  ويكون وعيدًا وحتذيرًا«)23(، فهي توضيح داللـيٌّ يتوخَّ
ة  قصَّ يف  الكريم  القرآن  أشار  املعنى  وهلذا  املعنى،  إىل  اإلشارة  َعرب  املتكلِّم  من 
ر القرآن  مريم حني جاءت حتمل مولودها وقد امتنعت عن التكلُّم، فيصوُّ
ُم َمن َكاَن يِف امْلَْهِد َصبِّيًا]مريم:  املوقف بقوله :َفَأَشاَرْت إَِلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلِّ
ة الكالم مع املولود؛ ولذا فإنَّ »اإلشارة ال تكون  ن قصديَّ 29[، فإشارهتا تتضمَّ

إاّل بقصد املشري بذلك أّنه ُيشري ال من جهة املشار إليه«)24(، ومنه قوله :َقاَل 
باإلشارة)25(،  أي:   ،]41 عمران:  َرْمزًا]آل  إاِلَّ  اٍم  َأيَّ َثاَلَثَة  النَّاَس  َم  ُتَكلِّ َأالَّ  آَيُتَك 
نفسها   ا النبيِّ زكريَّ ة  الُّ عىل معنى اإلشارة يف قصَّ الدَّ الفعل)أوحى(  وكذا 
َوَعِشّيًا]مريم:  ُبْكَرًة  َسبُِّحوا  َأن  إَِلْيِهْم  َفَأْوَحى  امْلِْحَراِب  ِمَن  َقْوِمِه  َعَل  َفَخَرَج 
هنا  اإلياء  داللة  فإنَّ  هنا  ومن  الكالم؛  من  ممنوعًا  كان   ا زكريَّ إنَّ  إْذ  11[؛ 

عن  عبارة  اإلشارة  فإنَّ  اإلشارّي،  التأويل  هذا  وعىل  اإلشارة،  معنى  حتمل 
ا  إياء باملعنى املقصود دون حتديد مقصود متعنيِّ كام يصل يف العبارة)26(، وإهنَّ
ينّي  الدِّ استعامهلا  تكتسب  حني  للعبارة  الباطنيَّة  اللُّغة  بمنزلة  تبدو  قْد  -أيضًا- 
عًا يف اإلشارة  ل توسُّ املذكور يشكِّ التأويلـّي  املعنى  إهليَّة)27(. وهذا  لغًة  بوصفها 
ة،  اللُّغويَّ العصور  يف  التقادم  نتيجة  االعتبارّي؛  باملعنى  املنطوقة  إىل  امتة  الصَّ
وللحاجة إىل التوّسع الّداليّل، من دون التفريط باملعنى املعجمّي الذي مل أجد له 
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حتديدًا قريبًا من املعنى املستعمل، فكلُّ الذي قالوه عن اللَّفظ أنَّه يعني )حتديد 
اًل بقوله: »التأشري هو يف اصطالح  األسنان(، ولكنَّ صاحب املنجد ذكره مفصِّ
سميَّة داللة  الرَّ األوراق  إشارة كالتوقيع عىل ورقة من  دواوين احلكومة وضع 

عىل االطالع عليها«)28(.
القرآيّن،  النَّصِّ  ينيَّة حارضة يف  الدِّ إيصال اخلطابات  ة يف  القصديَّ ومّلا كانت 
رس  الدَّ يف  عينه  االلتزامّي  املدلول  هو  اإلشارّي  املعنى  يكون  أْن  من  مانع  فال 
ة، ولكن تداوليَّة  األُصويّل، فداللة االلتزام ال تعني خروج اخلطاب عن القصديَّ
االستلزام احلوارّي التي يقول هبا )غرايس( ترتك مساحة للتفكري يف الوصول 
الالت غري املبارَشة؛ لذا فهي معاٍن مقصودٌة استعامالً  للمعاين القرآنيَّة ذات الدَّ
 :األحقاف: 15[، وقوله[ُلُه َوفَِصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهرًا وجّدًا، كام يف قوله :َومَحْ
بطرح  فإنَّه   ،]233 ]البقرة:  َكاِمَلنْيِ َحْوَلنْيِ  َأْوالََدُهنَّ  ُيْرِضْعَن  َواْلَوالَِداُت 
ة  املدَّ وهي  أشهر،  ستَّة  الباقي  يكون  شهرًا  الثَّالثني  من  شهرًا(   24( احلولني 
اآليتني  بني  التوفيق  إليه من  املشار  املعنى  مّدة احلمل«)29(، وهذا  بـ»أقلِّ  ة  املسامَّ
أنَّ  األمر  ما يف  غاية  نفسه،  أّنه مقصوٌد يف  ًا، ال شكَّ  لغويَّ واملستلَزم  يفتني  الرشَّ
باإلعامل  إليها  ل  وُيتوصَّ مبارَشة،  وليسْت  ة،  إشاريَّ ة  قصديَّ هي  فيه  ة  القصديَّ
يَّة بعد التوفيق بني اآليات احلاكية عن موضوٍع واحٍد،  ياقات النَّصِّ العقلِّ يف السِّ
، وهو خالف مذهب  التفسري املوضوعيِّ القرآنيَّة املستوحاة من  كام هي املعاين 
املبارَشة  اللة  للدَّ يفتقر  ألنَّه  اإلشارّي؛  املعنى  ة  قصديَّ بعدم  القائلني  األُصوليِّني 
ة،  ًا( خُيرجه عن القصديَّ عىل املقصود، فاللُّجوء للمعنى اإلشارّي )املستلَزم لغويَّ
مة«)30(، أي  مة لوجوب ذي املقدِّ مستدلِّني باآلية ذاهتا، وبقوهلم: »وجوب املقدِّ
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قنطرة  ا  ألهنَّ واجبة؛  صارْت  وإنَّام  نفسها،  يف  واجبة  ليست  الواجب  مة  مقدِّ إنَّ 
الة الواجبة  مة للصَّ للواجب، فالوضوء يف ذاته ليس واجبًا، ولكنَّه ملا صار مقدِّ
النُّصوص  يف  قبوله  يمكن  ال  وهذا  نفيس،  ال  غريي  واجب  فهو  واجبًا،  صار 
اإلبالغيَّة،  اخلطابات  وراء  اعي  الدَّ هي  القرآنيَّة  ة  القصديَّ ألنَّ  ألبتَّة؛  القرآنيَّة 
هو  ة  اإلشاريَّ املعاين  إىل  اللُّجوء  ولكنَّ  أصاًل،  اخلطاب  من  جدوى  ال  وبدوهنا 
ي مساحة من التفكري  ة العليا يف النَّصِّ القرآينِّ كي ُيعطى للمتلقِّ من القيم اللُّغويَّ
للوصول إىل املقاصد اإلهليَّة، فالبحث فيه ال يف اللُّغة، بل فيام وراء اللُّغة، »وِمن 
هو  اللُّغويِّ  فاملعنى  املقصود؛  واملعنى  اللُّغويِّ  املعنى  بني  التفريق  ينبغي  هنا 
اللُّغة وحدها، واملعنى املقصود هو املفهوم من القولة  املعنى املفهوم من طريق 

املستخدمة يف ظلِّ عنارص املساق«)31(.
ا مقصودة للمبدع، فهي تدخل يف الفهم التأويّل  ومع هذا، فاإلشارة مع أهنَّ
اد النَّصِّ  الباطنّي، ال التفسريّي الظاهرّي، وإْن كانت قريبة من الفْهم الطبيعّي لروَّ
ل بعد إمعان الفكر يف  يه، لكنَّها -كام يتَّضح- فهم معريّف كشفّي إّنام يتحصَّ ومتلقِّ
اخلطاب القرآيّن، فهو من املناشئ املعرفيَّة القريبة عىل الفهم الذوقّي، وهذا يقع 
مات  مقدِّ من  كواحدة  التأويليَّة  للعمليَّة  ين  للمتصدِّ التأويل  أبجديَّات  ضمن 
ي الفْهم بمقدار قبليَّاته  الفهم القرآيّن، فال فهم بال قبليَّات إسقاطيَّة ُتعطي املتلقِّ
طة  املعرفيَّة تلك ضمن مراتب ثالث: اإلشارة القريبة الفْهم، واللَّطائف املتوسِّ

الفْهم، واحلقائق البعيدة الفْهم)32(.
ة  اللة اإلشاريَّ ة يقطع اجلاحظ جازمًا بتفضيل الدَّ حلة اإلشاريَّ وبعد هذه الرِّ
من  أبعد  اإلشارة  ومبلغ  »هذا،  بقوله:  املنطوقة،  وتيَّة  الصَّ اللة  الدَّ امتة عىل  الصَّ



194

�ؤيِة املعا�صرِة ��صائُل َفْهِم النَّ�صِّ الُقراآينِّ بنَي اجلاحِظ �الرُّ

جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة

وَت«)33(، مع أنَّه ُيعطي  م فيه اإلشارُة الصَّ وت، فهذا -أيضًا- باب تتقدَّ مبلغ الصَّ
آلة  وت هو  يعنيه حني قال: »الصَّ الذي  وت  الصَّ توضيحًا تعريفيًَّا واضحًا عن 
اللَّفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه ُيوجد التأليف، ولْن تكون حركات 

وت«)34(. اللِّسان لفظًا وال كالمًا موزونًا وال منثورًا، إالَّ بظهور الصَّ
ولعلَّ معنى اإلشارة ذات املدلول االلتزامّي القرآيّن قريبة من اإلشارة التي 
اللَّفظ  بني  االشرتاك  عالقة  يرسم  أْن  أراد  حني  بعد-  -فيام  اجلاحظ  ذكرها 
ونِعم  له،  هي  العون  ونِعم  رشيكان،  واللَّفظ  »واإلشارة  قال:  إذ  واإلشارة؛ 
 ،)35(» اخلطِّ عن  ُتغني  وما  اللَّفظ،  عن  تنوب  ما  أكثر  وما  عنه،  هي  الرّتمجان 
ؤية املعارصة لدراسة النَّصِّ  وهذا ترصيٌح منه إىل حيثيَّات املبنى اإلشارّي يف الرُّ
اللة االلتزاميَّة غري الترصييَّة، وهي داللة أبلغ إىل ذهن  القرآيّن املحمولة عىل الدَّ
أْن تكون ذات صورة  اإلشارة  تعدو  »فهل  قاصدًا،  املتكلِّم  يكون  ي حني  املتلقِّ
معروفة وجليَّة موصوفة عىل اختالفها يف طبقاهتا ودالالهتا يف اإلشارة بالطَّرف 
واحلاجب، وغري ذلك من اجلوارح، مرفق كبري ومعونة حارضة يف ُأمور يسرتها 
ذلك  وبعد  اجلليس«)36(،  اجلليس وغري  من  وخُيفوهنا  بعض،  من  النَّاس  بعض 
ًا له ذوقه الفنِّيُّ يف االستعامل  ُيعطي اجلاحظ التلميح اإلشاريَّ فهاًم فوقيًَّا خاصَّ
، وجلهلوا  اللِّسايّن؛ إْذ قال: »ولوال اإلشارة مل يتفاهم النَّاس معنى خاصِّ اخلاصِّ
هتا  هذا الباب ألبتَّة، ولوال تفسري هذه الكلمة يدخل يف باب صناعة الكالم لفرسَّ
اللة التخاطبيَّة  ا -عنده-ال تدخل يف املعنى اخلاصِّ الذي عليه الدَّ لكم«)37(، أي إهنَّ
اللة التي تطلب ما بعد املعنى،  ، لكنَّها من الدَّ يف معظم جماالت التحاور اللِّساينِّ
« ُيشري إىل ملمٍح من مالمح املفاهيم القرآنيَّة الذي يمكن  وقوله: »خاصِّ اخلاصِّ
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الفْهم(،  بـ)فهم  ي  ُسمِّ إذا  (، وال حمذور  النَّصِّ )فْهم  أو   ) النَّصِّ بـ)نصِّ  تسميته 
الذي هو النَّصُّ اإلشارّي الزائد عىل النَّصِّ وليد له؛ كونه يمل داللة تصديقيَّة 
ة يف  ياقيِّ التي هي القصديَّ ياقيِّ تزيد عىل االستعامل السِّ ة يف الرتكيب السِّ نحويَّ
ي غري  ة اخلطابيَّة ُتعرف بالقصد اجلدِّ اخلطاب، بل حتمل معنًى يربو عىل القصديَّ
اللة  يها األُصوليُّون بالدَّ القابل لرتك العمل بمضمون اخلطاب، وهي التي يسمِّ

التصديقيَّة)38(.
ة أنَّ استعامهلا فيام بعد عرص اجلاحظ  اللة اإلشاريَّ ويبدو ممّا مرَّ يف حتديد الدَّ
هلا،  فهمه  عند  يقف  مل  واسعًا  مدلوالً  أخذ  اهلجرّي-  الثالث  القرن  بعد  -أي: 

وهذا الفهم اجلاحظّي له اجتاهان: 
والثَّوب،  واليد  أس  والرَّ الوجه  حركة  عىل  -عنده-  مقترصة  داللتها   -1

وغريها من احلركات التي يعملها املتكلِّم.
يَّة املنطوقة،  ياقات النَّصِّ اللة ليس هلا تطبيق وحضور إاّل يف السِّ 2- هذه الدَّ
فال وجود هلا يف النصوص املكتوبة، بداللة أنَّ اجلاحظ كان قْد علَّقها عىل الكالم 
والِّ  ا صارْت -فيام بعد- من الدَّ املنطوق حني وقفها عىل حركات اجلسم، بيد أهنَّ

املوصلة إىل املعنى املقصود للنُّصوص املنطوقة واملكتوبة.
هو  املعنى  هذا  إنَّ  إذ  اإلشارة؛  ملفهوم  اليلِّ  الدَّ التضييق  هذا  من  غرو  وال 
ة التي كان اجلاحظ واحدًا منها يومذاك، ولكنَّ التوّسع  املستعمل يف البيئة البرصيَّ

اليّل للمصطلح نتيجة احلاجة إىل ذلك أعطاه معنى جديدًا فيام بعد. الدَّ
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3- دللُة الَعْقد احل�صابّي

ة التي كانت تكتنف  ة بالبيئة البرصيَّ الالت املختصَّ اللة من الدَّ تبدو هذه الدَّ
اجلاحظ ذا الفكر املعتزيّل، فهي منشأ اآلرصة األبستمولوجيَّة التي تربط اجلاحظ 
اللة -يف  بمذهب االعتزال العقّل، ومدى تأثُّره بأفكار معتنقيه، وليس هلذه الدَّ
التطبيق  إنَّ  القرآنيَّة، نعم،  النُّصوص  الفْهم يف  البيئة املعارصة-حضور يف جمال 
عىل  ز  تتعكَّ احلياتيَّة  التعامالت  مفاصل  معظم  يف  ة  البرشيَّ احلياة  يف  احلسايّب 
ل املقادير احلسابيَّة وظيفة للتعاطي مع كلِّ ما يدخل يف  املنظومة احلسابيَّة؛ إذ تشكِّ
ا القول  ّي واملعنوّي، ومن هنا يقول اجلاحظ: »وأمَّ حياة البرش عىل املستويني املادِّ
قدر  وعظم  فضيلته  عىل  ليل  فالدَّ  ، واخلطِّ اللَّفظ  دون  احلساب  وهو  العْقد،  يف 
َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َسَكنًا  ْيَل  اللَّ َوَجَعَل  اإِلْصَباِح  َفالُِق   :قول اهلل به،  االنتفاع 
ُن  مْحَ الرَّ اْلَعلِيِم]األنعام: 96[، وقال جّل وتقّدس:  اْلَعِزيِز  َتْقِديُر  َذلَِك  ُحْسَبانًا 
محن:5-1[،  ْمُس َواْلَقَمُر بُِحْسَباٍن ]الرَّ َمُه اْلَبَياَن الشَّ نَساَن َعلَّ َم اْلُقْرآَن َخَلَق اإْلِ َعلَّ
َرُه َمنَاِزَل لَِتْعَلُموْا َعَدَد  ْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدَّ وقال :ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ
آَيَة  َفَمَحْوَنا  آَيَتنْيِ  َوالنََّهاَر  ْيَل  اللَّ َوَجَعْلنَا  َساَب]يونس: 5[، وقال:  َواحْلِ ننَِي  السِّ
ننَِي  السِّ َعَدَد  َولَِتْعَلُموْا  ُكْم  بِّ رَّ ن  مِّ َفْضاًل  لَِتْبَتُغوْا  ًة  ُمْبرِصَ النََّهاِر  آَيَة  َوَجَعْلنَا  ْيِل  اللَّ
التي  القرآنيَّة  النُّصوص  يف  التَّطواف  هذا  وبعد   ،)39(»]12 َساَب]اإلرساء:  َواحْلِ
تنفع  التي  الالت  الدَّ من  واحدة  احلسابيَّة  اللة  الدَّ أنَّ  دلياًل عىل  اجلاحظ  ساقها 
اللة-  الدَّ فائدة هذه  الكالم -يف  يبقى  القرآنيَّة  القرآنيَّة وغري  النُّصوص  يف فهم 
كانت  التي  البيئة  وهي  اجلاحظ،  عليها  كان  التي  الزمكانيَّة  البيئة  عىل  ِحكرًا 
تعتمد احلسابات الفلكيَّة وغريها يف معظم مناشئ حياهتم، ولذا، فوجودها هنا 
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اليّل؛  الدَّ اللة فقط من دون العمل هبا يف املجال  الدَّ من أجل معرفة معنى هذه 
تها، والنتفاء احلاجة هلا يف العرص احلايل، ولكن قبل ذلك ينبغي معرفة  ملحدوديَّ
ي  اللة، والتي منها احلسبان، وهو: »مجع حساب، ُسمِّ املدلول املعجميِّ هلذه الدَّ
احلساب يف املعامالت حسابًا؛ ألنَّه ُيعَلُم به ما فيه كفايٌة، وليس فيها زيادة عىل 
لت  تكفَّ وقْد  املحاسبة«)40(،  مصدر  احلساب  يكون  وقْد  نقصان،  وال  املقدار 
مس والقمر واألرض، وكيفيَّة حصول التغري  الكتب بدراسة ظاهرة حركة الشَّ
مس  ة، فالشَّ نوّي لفكرة التزمني املادِّيِّ عىل احلياة البرشيَّ هرّي والسَّ اليومّي والشَّ
والقمر  مس  الشَّ جعل  ومعنى  ُحسبانًا،  حمسوبان  أو  ُحسبانًا،  والقمر»جمعوالن 
وسريمها- بدورمها  ُيعلم  األوقات  حساب  ألنَّ  ُحسبان؛  عىل  جعلهام  ُحسبانًا 
حسب. احِلسبان-بالكرس-مصدر  أنَّ  كام  حسب،  مصدر   : مِّ واحلُسبان-بالضَّ

احلساب،  معنى  ا  وأمَّ احُلسبان،  معنى  هذا  كران«)41(،  والشُّ الُكفران  ونظريه 
»لتعلُموا:  قوله:  البيان(،  )جممع  تفسريه  يف  )ت#548(  الطربيسُّ ذكر  فقْد 
يون، وغري ذلك من املواقيت،  هور، وآجال الدِّ نني والشُّ باللَّيل والنَّهار عدد السِّ
ولتعلُموا حسنات أعامركم وآجالكم«)42(، وليس هذا فحسب، »بل إّن مقدار 
مس والقمر( عن األرض، هي األُخرى  كثافة وجاذبيَّة ومسافة كلٍّ منهام )الشَّ

حمسوبة بدقَّة وحساب)وُحسبان(«)43(.
وال أدري ما عالقة هذه املعاين الّداّل عليها مفهوم احلساب واحلُسبان بالوفرة 
الليَّة التي عليها داللة اللَّفظ املفيض إىل املعنى؟ بخاّصٍة أنَّ هذه املعاين القرآنيَّة  الدَّ
ة كذلك حّتى يف زمن اجلاحظ نفسه، أعني هبا كّل  قْد تعمل يف املعارف غري اللُّغويَّ
املعاين التي تنطوي عىل مقولة احلُسبان واحلساب، وهذا من املداليل املحدودة 
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حّتى يف البيئة اجلاحظيَّة، ولذا لسُت أدري كيف وأنَّى له جعلها يف مصافِّ املعاين 
معارف  عىل  املنطوية  الالت  الدَّ من  ها  وعدُّ بل  ؟  اللَّفظيُّ ليُل  الدَّ اها  يتوخَّ التي 
مجَّة، فاحلساب -عنده-»يشتمُل عىل معاٍن كثرية، ومنافع جليلة، ولوال معرفة 
نيا ملا فهموا عن اهلل معنى احلساب يف اآلخرة، ويف  العباد بمعنى احلساب يف الدُّ
عدم اللَّفظ وفساد اخلطِّ واجلهل بالعْقد فساُد ُجلِّ النِّعم، وفقدان مجهور املنافع، 

واختالل كلِّ ما جعله اهلل لنا َقوامًا ومصلحًة ونِظامًا«)44(.

ُة يَّ للُة اخلطِّ 4- الدَّ

ة  رس اللِّساينِّ املحور امليداينَّ للمنظومة اللُّغويَّ ل ركائز األُسلوبيَّة يف الدَّ تشكِّ
سالة  ي )املستقبِل(، والرِّ ، واملتلقِّ يف اإلطار التخاطبّي التواصّل التي هي: الباثُّ
، اخلطاُب(، ولعلَّ الوظيفة التخاطبيَّة بوصفها حمورًا من حماور االتِّصال  )النَّصُّ
اخلطاب  علَّة  عن  جتيبنا  أْن  ُيمكنها  قنطرة  ل  تشكِّ رابعة  ركيزة  يدينا  بني  تضع 
كيزة  الرَّ كان اخلطاب؟( وهذه  )ملَ  للجواب عن  ُأخرى تصلح  وبعبارة  وسببه، 
يَّة اهلدف الذي يرنو إليه اخلطاب؟ بيد أنَّ  هو اهلدف من وراء اخلطاب، أو ما أمهِّ
ها ركيزة  اهلدفيَّة قْد تبدو مستوحاة من العمليَّة التخاطبيَّة نفسها فام من داٍع إىل عدِّ
ة العقلنة يف  قائمة برأسها، فام دمنا نحلِّل نصوصًا قرآنيَّة، فهي تنطوي عىل نظريَّ
التخاطب )أفعال العقالء معلَّلة باألغراض(، وِمن هنا، فُيمكن االكتفاء بركائز 
ي وهي التي هبا انتقل  ثالث، أو استبدال اهلدف بوسيلة االتِّصال، أو وسيلة التلقِّ
اخلطاب إىل املخاَطبني؛ إذ »ال تكتمل العمليَّة التخاطبيَّة إالَّ بحضور عنارصها 
كيزة  الرَّ وهذه  املساق«)45(،  اخلطاب،  املخاَطب،  وهي:)املخاطِب،  األربعة، 
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ع وسائلها بتنّوع اخلطابات املنطوقة واملكتوبة؛ إْذ ينتقل اخلطاب القرآيّن من  تتنوَّ
اخلطايّب  ع  التنوُّ وهذا  )إقرأ(،  مرحلة  إىل  وأنبأهْم(  وُقْل،  ْر،  وَذكِّ )ُأتُل،  مرحلة: 
يستبطن يف بعض األحيان ويستلزم دعوة للحثِّ عىل القراءة، فقْد كاَن القرآن 
  النَّبيِّ النَّاس من  ُيتىل عىل  النَّصِّ حني كان  نزول  مسموعًا منطوقًا يف عرص 
ينحا  أخذ  النُّزول  التغرّي يف ظروف  ولكن  دور،  الصُّ له يف  احلافظني  وأصحابه 
كبرية  يَّة  أمهِّ ُيعطي  ما  وهذا  مقروءًا،  مكتوبًا  صار  حنَي  ذلك،  بعد  آخر  منحًى 
يَّة، التي جعلها واحدة من مباين الَفْهم  اللة اخلطِّ ، أو الدَّ ه اجلاحظ باخلطِّ ملا سامَّ
يفة حثَّْت عليها، وندبْت  اليلِّ يف النُّصوص القرآنيَّة، ال سيَّام أنَّ اآليات الرشَّ الدَّ
، فماّم ذكر  ا اخلطُّ ة نصوص، ويذكر اجلاحظ هذا املعنى بقوله: »فأمَّ إليها يف عدَّ
اهلل يف كتابه من فضيلة اخلطِّ واإلنعام بمنافع الكتاب، قوله لنبيِّه :اْقَرْأ 
َم بِاْلَقَلِم  نَساَن ِمْن َعَلٍق اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم الَِّذي َعلَّ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق اإْلِ
َيْعَلْم]العلق: 1-5[، وَأقسم يف كتابه املنزل عىل نبيِّه املرسل،  مَلْ  نَساَن َما  َم اإْلِ َعلَّ

فقال: ن، َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن]القلم: 1[«)46(.
آياته  يف  والتدبُّر  ر  للتفكُّ املسلمني  يندب  القرآن  فإنَّ  أمٍر،  من  يكن  ومهام 
قْد حتصل  الغاية  دامت  ما  قراءته  أو  تالوته  االحتكار عىل  ونصوصه من دون 
بواحٍد منهام أو بكليهام، فالتِّالوة تعني أنَّ يكوَن النَُّص القرآينُّ مسموعًا منطوقًا، 
املشافِه  القرآن  فيه هو  فيه، فاألصل  نزل  الذي  القرآيّن  املعنى هو األصل  وهذا 
ْك بِِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل بِِه]القيامة: 16[، ولكن ُيمكن القول  رِّ بداللة قوله :اَل ُتَ
بأنَّ القرآن املكتوب يقف باملسافة نفسها مع املنطوق، ال سيَّام بعَد عرص النُّزول 
الَقلم أحد  ه، منها »قالوا:  ؛ ولذا يذكر اجلاحظ أقواالً تعضد هذا التوجُّ القرآينِّ
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النَّصَّ  إنَّ  َهَذرًا«)47(، أي  أكثُر  واللِّساُن  أثرًا،  أبقى  الَقلم  اللِّساننِي،...، وقاُلوا: 
شفهيَّة،  أركون-»مكانة  حمّمد  يرى  -كام  اثنتني  بمكانتني  لغُته  حتظى  القرآينَّ 
األبد«)48(،  إىل  ل ضاع  األوَّ فهيُّ  الشَّ التبليغ  أو  فهيَّة  الشَّ كتابيَّة...املكانة  ومكانة 
لغة  لغة كالميَّة عمليَّة، وليسْت  القرآن  »لغة  أنَّ  والقول عىل  ُيمكن احلكم  فال 
كتابيَّة«)49(؛ ألنَّ هذا احلكم سيغيِّب عىل املستفيديَن من القرآن الكثري من املعاين 
التي ُيمكن الوقوف عندها يف النُّصوص املنطوقة، فيكون هذا التغييب خالف 
امعني له يف عرص النُّزول  ة؛ إذ سيقترص فهمه عىل السَّ ا لغة عامليَّة فطريَّ قولنا: إهنَّ
مكانيَّة،  أو  زمانيَّة  لتحديدات  خيضع  ال  ممّا  فالكتاب  كذلك،  وليس  فحسب، 
النَّصِّ حينام  نزول  بعرص  التفسرييِّ  التَّحديد  ذي  املنطوق  القرآن  كام هي حال 
الليَّة  يرتبط تفسريه بأسباب النُّزول، لتكون تلك األسباب بمنزلة التقييدات الدَّ
النُّزول  بب يف  ، فتجعله قابعًا حتت فرضيَّة السَّ املهيمنة عىل عامليَّة النَّصِّ القرآينِّ
امح له أْن ُيسترشف يف مداليل مستقبليَّة ُأَخر، وهذا النَّوع من التقييد  من دون السَّ
ّ ال نجد له حضورًا يف النَّصِّ القرآيّن املكتوب الذي تبقى آثاره ومعارفه يف  النَّصِّ
، فهو»ُيقرأ بكلِّ مكاٍن، وُيدرس يف كلِّ  متناول مريده عىل طول الوجود البرشيِّ

زماٍن واللِّسان ال يعدو سامعه، وال يتجاوزه إىل غريه«)50(.
البحث  دينيًَّا-  معرفيًَّا  نظامًا  -بوصفه  فيه  ُيطلب  -إذًا-  ن  املدوَّ فالقرآن 
 ، اإلنساينِّ البرشّي عىل طول اخلطِّ  الواقع  واالستقراء يف معارفه وترمجتها عىل 
غري  كنوزها  من  لالمتياح  املعرفيَّة  نة  املدوَّ هذه  يستلهموا  أْن  ين  املتصدِّ فعىل 
ر، فكلُّ هذه املعاين  املنتهية، وذلك َعرب الفْهم والتَّفسري والتَّأويل والتدبُّر والتفكُّ
، السيَّام أنَّ الَفْهم  تفتح نوافذ معرفيَّة يف القرآن ال تقُف عنَد حدود العقل البرشيِّ
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رشيك معريّف بني العقل والقلب بعد توافر رشوط الفْهم لنيل املعارف اإلهليَّة 
النَّصِّ نفسه، متخلِّيًا- حني ينطلق التفسري القرآيّن بغية الوصول إىل الفْهم من 
تكون  كي  بيئته،  من  املستوحاة  القْبليِّة  اإلسقاطات  فرض  عن   - املفرسِّ أعني: 
تلكم اإلسقاطات بمنزلة اآللة التي تعمل عىل يلِّ أعناق النُّصوص القرآنيَّة كي 
ة، أي إنَّه ُياول »أْن خُيضع النَّصَّ  ي للعمليَّة التفسرييَّ تأيت منسجمًة وبيئَة املتصدِّ
هذا  ولعلَّ   ،)51(» النَّصِّ أساس  عىل  الواقع  تغيري  يف  التفكري  عن  بدالً  للواقع، 
مان لكلِّ املشتغلنَي يف الوصول  ع التفسريّي عىل مرِّ الزَّ املحذور كان وراء التَّنوُّ
إىل الفْهم القرآينِّ امُلتاح؛ إْذ يأيت هذا التَّنّوع خاضعًا لقبليَّات املفرسِّ وبيئته التي هو 
منها، ِزد عىل ذلك أنَّ التنّوع يف الفْهم ُيعَزى كذلك إىل طبيعة الكينونة القرآنيَّة 

ل من حقائق ومراتب خمتلفة)52(.  ذات املحتوى املتشكِّ
وُيمكن القول بال مانعيَّة من الفْهم االسقاطّي بناًء عىل قبليَّات املفرسِّ وبيئته 
ي،  ة عىل أْن يكون املعنى الذي يظى به املفرسِّ -آنذاك- هو َفْهم املتلقِّ التفسرييَّ
هو  وليس  عنده،  يقف  أْن  املفرسِّ  استطاع  الذي  املعنى  هو  أو  املبدع،  فْهم  ال 
، فتبقى قراءة النَّصِّ القرآينِّ جدليَّة قائمة بني الفْهم  الَفْهم احلقيقيُّ للنَّصِّ القرآينِّ
وحيثيَّات النَّصِّ بغية الوصول إىل احلدِّ األدنى من مقاصد صاحب النَّصِّ القرآينِّ 
ؤية املعارصة  ة أنَّ الرُّ من دون التوقُّف عند حدود دائرة القارئ واملقروء، خاصَّ
للمشتغلني يف جمال الفْهم القرآينِّ ترفض هرطقة النَّصِّ القرآيّن؛ بأْن ُيفهم النَّصُّ 
ُأسسها  وفق  عىل  ماخر(  )شالير  قها  يسوِّ كام  )اهلرمنيوطيقّية(  ة  النَّظريَّ ضوء  يف 
املعروفة القائمة عىل عزل النَّصِّ عن مبدعه -متامًا- حّتى الوصول إىل ما نادى به 
النَّاقد الفرنيّس )روالن بارت( القائل: بـ)موت املؤلِّف(، حني يكون النَّصُّ وجهًا 



202

�ؤيِة املعا�صرِة ��صائُل َفْهِم النَّ�صِّ الُقراآينِّ بنَي اجلاحِظ �الرُّ

جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة

ي فقط بعد عزله عن صاحبه، فيكون القارئ هو البطل احلقيقيُّ  لوجه مع املتلقِّ
»إنَّ الذين أعلنوا موت املؤلِّف ال يستطيعون إنكار أنَّ النَّصَّ تراٌث  ، إالَّ للنَّصِّ
ًا يف االستمتاع هبا إاّل  كة ال ُيثبت لنفسه حقَّ ِمن تركته، وأنَّ القارئ وارٌث هلذه الرتَّ
هنيَّة اإلسالميَّة ينبغي حضورها عند  ث«)53(، أي إنَّ الذِّ بعد أْن ُيثبت صلته باملورِّ
ي، يف حني أنَّ  الوقوف بني يدي القرآن بوصفها صلة القربى بني النَّصِّ واملتلقِّ
دعاة التفسري اهلرمنيوطيقّي ذهبوا إىل أبعد من)موت املؤلِّف( حني ناَدوا بتعّدد 
اء، عندما تكون للنَّصِّ القدرة عىل اإلنفالت من بني يدي مؤلِّفه-كام يرون،  القرَّ
يه،  يه إىل متلقٍّ آخر، وهكذا يزيد يف عدد متلقِّ فهو قابل عىل أْن ينفلت ِمن متلقِّ
ح الدكتور نرص حامد أبو  ، وبذا رصَّ ُمنزلني النَّصَّ القرآينَّ منزلة الكالم البرشيِّ
واملصدر  ثابتة،  بقوانني  حمكومة  برشيَّة  أم  كانت  دينيَّة  »النُّصوص  بقوله:  زيد، 
التَّاريخ  يف  دْت  جتسَّ منذ  تأنسنت  ا  ألهنَّ القوانني؛  هذه  عن  خُيرجها  ال  اإلهليِّ 
ٍد«)54(، وإنَّ  هْت بمنطوقها ومدلوهلا إىل البرش يف واقٍع تارخييٍّ حمدَّ واللُّغة، وتوجَّ
-كام يرى الدكتور نرص حامد أبو زيد-  الرتكيز عىل البعد الغيبيِّ يف النَّصِّ القرآينِّ

بعد إهدار بعده اإلنساينِّ ُييل النَّصَّ القرآينَّ إىل ُأسطورة)55(. 
يف  اإلسالمّي  والفكر  اهلرمنيوطيقّي  الفكر  بني  املقارنة  مقام  يف  هنا  ولسُت 
ر  ُقدِّ لو  اهلرمنيوطيقيَّة  ة  النَّظريَّ بأنَّ  القول  لكنَّني أستطيع   ، القرآينِّ النَّصِّ  دراسة 
هلا صالحية الفْهم اللُّغويِّ للنُّصوِص، فُيمكن انسجامها مع النُّصوص النَّفعيَّة 
ني، كي  الربامجاتيَّة، تلك التي تعتاش يف كثري من أحايينها عىل زيادة عدد املتلقِّ
- هو ما  حتظى بإثراء النَّصِّ وخصوبته؛ إذ إنَّ ميدانه الوحيد-أعني النَّصَّ النفعيَّ
ي ِمن نقٍد وتوجيٍه ُيسهامن يف خصوبة النَّصِّ املرسل وإثرائه، وهذا  مه املتلقِّ يقدِّ
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املعنى بعيٌد كلَّ البعد عن النَّصِّ القرآينِّ ألسباٍب: 
، وهو واحٌد بال مثيل أو قرين، فال قيمة  1- الباثُّ واحٌد يف النَّصِّ القرآينِّ
ة يف النَّصِّ القرآينِّ النعدام املامثل يف النَّصِّ والباثِّ معًا. للثَّراء أو اخلصوبة النَّقديَّ
ى  ُيتوخَّ إنَّام  يَن  للمتصدِّ القرآينُّ  النَّصُّ  وهبها  التي  ُة  التفسرييَّ املساحُة   -2
نها تلك اخلطابات ال  منهم فْهم اخلطابات القرآنيَّة ليطبِّقوا املقاصد التي تتضمَّ
التي قْد تغيب متامًا يف كثرٍي   ، القرآينُّ النَّصُّ  اها  التي يتوخَّ الغاية  إلثرائها، وهي 

ة التي ُتكتب من أجل الكتابة فقط. من النُّصوص البرشيَّ
يادة أو النقيصة  ه التعبُّديِّ غري املسموح أليِّ متلقٍّ الزِّ 3- القرآُن حمكوٌم بنصِّ

فيه.
، ال النَّصَّ  ل إليه املشتغلون يمثِّل معنى النَّصِّ اليلُّ الذي يتوصَّ ع الدَّ 4- التَّنوُّ

نفَسه.
ع يف فْهم النَِّص القرآينِّ ُيمكن أْن يتجىلَّ يف النتاج التفسريّي ملعظم  وهذا التَّنوُّ
؛  ة؛ بغية احلصول عىل الفْهم الراجح للنَّصِّ القرآينِّ املشتغلني يف العمليَّة التفسرييَّ
الزمكانيَّة+  املفرسِّ  بيئة  من:  مزيج  هي  إنَّام  التفسريات  أغلب  أنَّ  سنكتشف  إْذ 

 .) ة)القبليَّات الثقافيَّة التي تكتنف املفرسِّ ات املفرسِّ الذَّ

ر 5- دَللُة التَّفكُّ

القبليَّة حضور  البيئيَّة والظروف  للتأثريات  ال شكَّ يف أنَّ اجلاحظ ممَّن كان 
الليَّة التي أوالها اهتاممًا يف فْهم النُّصوص  ذرات الدَّ واضح له جتىلَّ يف تلك الشَّ
ياقات احلالّية،  اللة اللَّفظيَّة إىل داللة السِّ ينيَّة، فقد انتقل من الدَّ ينيَّة وغري الدِّ الدِّ
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ياق احلايل،  ر مستعينًا بقرينة خارجيَّة هي قرينة السِّ بعد أْن أشار إىل معنى التفكُّ
ا النِّصبُة، فهي احلال النَّاطقة بغري  ها )النِّصبة( أو احلال، فقال عنها: »أمَّ التي سامَّ
موات واألرض، ويف كلِّ  اللَّفظ، واملشرية بغري اليد، وذلك ظاهر يف خلق السَّ
التي  اللة  فالدَّ وناقٍص،  وزائٍد  وظاعٍن،  ومقيٍم  وناٍم،  وجامٍد  وناطٍق،  صامٍت 
جهة  من  ناطق  امت  فالصَّ النّاطق،  احليوان  يف  التي  اللة  كالدَّ اجلامد  املوات  يف 
األرَض  َسِل  ل:  األوَّ قال  ولذلك  الرُبهان،  جهة  من  ُمعِربة  والعجامء  اللة،  الدَّ
ِحوارًا،  جُتْبَك  مل  فإْن  ثاِمَرِك؟  وَجنَى  أشجاَرِك،  وَغَرس  أهناَرك،  شقَّ  َمن  فُقْل: 
بمدرسة  اجلاحظ  عند  املنطقيُّ  العقلُّ  التأثُّر  ويتَّضح  اعتبارًا«)56(،  أجابْتك 
نها كالمه اآلنف؛ ألنَّ  التي تضمَّ املنطقيَّة  املفاهيم  ة من خالل  البرصيَّ االعتزال 
ياحّي يف اآلفاق  ر السِّ اللة املذكورة هي من مقتضيات اإلعامل العقلِّ بعد التفكُّ الدَّ
وجود  وعىل  اخلالقيَّة،  عىل  العقلِّ  ليل  الدَّ بمنزلة  ر  التفكُّ هذا  يكون  كي  اإلهليَّة 
يه علامء الكالم بربهان  انع، الذي مل يأِت هذا الكون إالَّ عنه، وهو ما يسمِّ الصَّ
انع احلكيم هلذا  ة عىل وجود الصَّ الَّ النَّْظم، وهو ِمن أيرس الرباهني الوجدانيَّة الدَّ
ياحة اآلفاقيَّة  ة عىل هذه السِّ الَّ ن يف اآليات الدَّ الكون الفسيح، ال سيَّام بعد التمعُّ
َخْلِق  يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجنُوهِبِْم  َوَعَلَ  َوُقُعودًا  ِقَيامًا  اهللَ  َيْذُكُروَن  الَِّذيَن   :كقوله
النَّاِر َعَذاَب  َفِقنَا  ُسْبَحاَنَك  َباطاًِل  َهذا  َخَلْقَت  َما  نَا  َربَّ َواألَْرِض  َمَواِت   السَّ

ياقات  اللة اللَّفظيَّة يف السِّ ]آل عمران: 191[. فالفْهم عند اجلاحظ ال يقف عند الدَّ

ل بكلِّ القرائن  نها النُّصوص القرآنيَّة، بل هو يتوسَّ الرتكيبيَّة اإلجرائيَّة التي تتضمَّ
ليل صامتًا،  ، ولو كان ذلك الدَّ ياقيَّة واحلاليَّة املوصلة إىل فْهم النَّصِّ القرآينِّ السِّ
وِمن هنا يقول: »ومتى دلَّ الشء عىل معنًى، فقْد أخرب عنه، وإْن كاَن صامتًا، 
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عليه  ومتَّفق  اللُّغات،  مجيع  يف  شائع  القوُل  وهذا  ساكتًا.  كاَن  وإْن  إليه  وأشار 
ليسْت  ة)النِّصبة(  التفكريَّ املعرفة  أنَّ  املالحظ  وِمن  االختالفات«)57(،  أفراط  يف 
ف عىل خالق الكون َعرب  فهاًم لكلِّ ما جاء يف القرآن، إنَّام هي معرفة مقيَّدة للتعرُّ
خملوقاته، وال شكَّ يف أنَّ هذه املعرفة ليسْت ِحكرًا عىل التدبُّر يف النَّصِّ القرآينِّ أو 
ناعة الكونيَّة القائلة بوجود  ن يف الصِّ وقفًا عليه، بل هي حاصلة بأدنى تدبُّر ومتعُّ
انع احلكيم ، التي هي آيات للوصول إليه، ووظيفة القرآن الكريم يف ذلك  الصَّ
 :بًا عىل قوله يّن)ت403#( معقِّ ر، وِمن هنا يقول الباقالَّ عوة إىل التفكُّ هي الدَّ
ا  وأمَّ وبراهينه«)58(،  آياتِِه  يف  بالنَّظِر  »فأَمَر   :]13 آَياتِِه]غافر:  ُيِريُكْم  الَِّذي  ُهَو 
املعرفة  وبني  اإلشارة،  مفهوم  بني  ربط  فقْد  عريب)ت#638(،  بن  ين  الدِّ حميي 
لت: 53[، إْذ  يفة: َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف اآْلَفاِق َويِف َأنُفِسِهْم]ُفصِّ اآلفاقيَّة يف اآلية الرشَّ
قال: »يعني اآليات املنزلة يف اآلفاق، فكلُّ آية منزلة هلا وجهان، وجه يف أنفسهم 

ون ما يروَن يف أنفسهم إشارة«)59(. ووجه يرونه فيام خرج عنهم، ويسمُّ
راسة  اللة ممَّا ُتناسب مضمون هذه الدِّ ومهام يكن من أمٍر، فليسْت هذه الدَّ
املزيد  تاركًا  التَّوضيح  من  املقدار  هبا  سأكتفي  لذا  البحث؛  ُعنوان  اقتفاها  التي 

لدراسٍة تناسبها. 



206

�ؤيِة املعا�صرِة ��صائُل َفْهِم النَّ�صِّ الُقراآينِّ بنَي اجلاحِظ �الرُّ

جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة

اخلامتُة

م، أمكن القول بالوصول إىل النتائج اآلتية:  يف ضوء ما تقدَّ
ة،  يها: التفسرييَّ ُل الفهم األصل يف الوصول إىل املقاصد القرآنيَّة بِشقَّ 1- يشكِّ

. اه طالب النَّصِّ القرآينِّ والتأويليَّة، فهو املعَطى الذي يتوخَّ
2- الَفْهُم ليس حمجوبًا عن طالبيه، بل هو باٌب مرَشع لكلِّ قاصٍد للتوضيح 

يف معاين النُّصوص القرآنيَّة.
ل وحدها بابًا  3- اإلشارُة اجلاحظيَّة املقصورة عىل حركات اجلسد ال تشكِّ

للحصول عىل املعاين املقصودة، إاّل يف حدود اللُّغة املنطوقة.
4- داللُة العْقد أو احلساب اجلاحظيَّة ليس هلا استعامل إاّل يف حدود ضيِّقة 

من جمال االستعامل اللُّغويِّ وغري اللُّغوّي.
ين تنشأ ِمن أمرين:  5- املشاكل التي تعرتض طريق املفرسِّ

أ- األحكاُم املسبقة التي يفرضها دارسو النُّصوص القرآنيَّة، أي: القبليَّات 
. اتيَّة للمفرسِّ الذَّ

َفْهم  يف  اخللُل  فيقع  املتعلِّم،  ال  املعلِّم  هبيأة  القرآن  يدي  بني  الوقوُف  ب- 
-نتيجة ذلك- ال النَّصِّ نفِسه.  النَّصِّ

النَّصَّ  أْن يكم  له  املؤلِّف ال يقُّ  بموِت  املطالِب  اهلرمنيوطيقّي  النِّداُء   -6
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ة النَّصِّ وأوحديَّة صاحبه. ، أو ُيكَم به؛ ألوحديَّ القرآينَّ
، بل تعمل يف كلِّ  ر يف اآلفاق ليسْت وقفًا عىل النَّصِّ القرآينِّ 7- داللُة التفكُّ
ر. آثار اخلالق، غري أنَّ القرآن يدعو إىل ترمجتها عىل الواقع من حيث التَّدبُّر والتَّفكُّ

التي  تلك  النَّفعيَّة،  النُّصوص  مع  تنسجم  اهلرمنيوطيقيَّة  ة  النظريَّ ركائز   -8
اد. نَي والنُّقَّ اًل بزيادة عدد املتلقِّ يكون عنرص اجلْذب فيها متوسِّ



208

�ؤيِة املعا�صرِة ��صائُل َفْهِم النَّ�صِّ الُقراآينِّ بنَي اجلاحِظ �الرُّ

جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة

الهوام�ُص

در: 151-150/1. يِّد حمّمد باقر الصَّ 1- ُينظر: دروس يف علم األصول، السَّ
باقر سعيدّي  الدكتور حمّمد  القرآن،  لغة  القرآيّن، دراسات يف  ُينظر: منطق اخلطاب   -2

روشن: ص256.
3- العني: 61/4)فهم(.

4- املفردات: ص575 )فهم(.
5- التعريفات: ص139.

6- الفروق اللُّغويَّة: ص87.
حمّمد  الدكتور  الكريم)بحث(،  القرآن  فهم  يف  وأثرها  بالفكر  اللُّغة  عالقة  ُينظر:   -7

الربيعّي: ص242.
ينّي: ص110. 8- نقد اخلطاب الدِّ

إيازي:  عّل  حمّمد  الكريم)بحث(،  القرآن  تفسري  يف  وأثرها  املفرسِّ  شخصيَّة  ُينظر:   -9
ص131.

10- ُينظر: املدرسة القرآنيَّة: ص297.
11- ُينظر: تسنيم يف تفسري القرآن، الّشيخ جوادي آمل: 123/1.

ة للتفسري)بحث(، الّشيخ حمّمد  دات البنيويَّ 12- ُينظر: منهج فْهم القرآن وإشكاليَّة املحدِّ
احلساين: ص64.

13- البيان والتبيني: 60/1.
14- مراتب فْهم القرآن، د.طالل احلسن: ص159.

15- البيان والتبيني: 71/1.
16- املصدر نفسه: 11/1.

17- ُينظر: اخلطاب القرآيّن دراسة يف البعد التداويّل، د. مؤيَّد آل صوينت: ص13.



209

رَّاجّي م.د. حيدر عودة كاطع الدَّ

نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد الّتا�سع حمّرم 1441هـ - اأيلول 2019مال�سَّ

يونس:  حمّمد  د.حمّمد  العربيَّة،  يف  اللة  الدَّ املعنى/أنظمة  وظالل  املعنى  ُينظر:   -18
ص148.

19- ُينظر: األخطاء التَّارخييَّة يف عمليَّة التفسري)بحث(، د.طالل احلسن: ص22.
اللة يف العربيَّة: ص141. 20- ُينظر: املعنى وظالل املعنى/ أنظمة الدَّ

21- البيان والتبيني: 60/1.
22- املصدر نفسه: 60/1.
23- املصدر نفسه: 61/1.

ين بن عريّب: 336/1. يَّة، حميي الدِّ 24- الفتوحات املكِّ
25- ُينظر: املصدر نفسه: 233/1.

ين بن عريب، نرص حامد  26- ُينظر: فلسفة التأويل دراسة يف تأويل القرآن عند حميي الدِّ
أبو زيد: ص267.

27- ُينظر: املصدر نفسه: ص268.
28- املنجد يف اللُّغة، لويس املعلوف: ص12)أرش(.

29- ُينظر: التبيان يف تفسري القرآن، الّشيخ الطويّس: 275/9.
ر: 245/2. د رضا املظفَّ يخ حممَّ 30- ُينظر: ُأصول الفقه، الشَّ

31- املعنى وظالل املعنى: ص141.
32- ُينظر: األخطاء التَّارخييَّة يف عمليَّة التفسري: ص37.

33- البيان والتبيني: 62/1.
34- املصدر نفسه: 63/1.

35- املصدر نفسه: 62-61/1.

36- املصدر نفسه: 62-61/1.

37- املصدر نفسه: 62-61/1.
38- ُينظر: ُأصول الفقه: 23/1.

39- البيان والتبيني: 63/1.
ين أيب الفيض الزبيدّي: 418/1 )حسب(. 40- تاج العروس، حمّب الدِّ

اف، الزخمرشّي: 48-47/2. 41- الكشَّ



210

�ؤيِة املعا�صرِة ��صائُل َفْهِم النَّ�صِّ الُقراآينِّ بنَي اجلاحِظ �الرُّ

جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة

42- جممع البيان يف تفسري القرآن: 226/6.
ريازّي: 273/7. 43- األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، الّشيخ نارص مكارم الشِّ

44- البيان والتَّبيني: 64/1.
45- املعنى وظالل املعنى: ص151.

46- البيان والتَّبيني: 63/1.
47- املصدر نفسه: 63/1.

: ص38. ينيِّ 48- القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الدِّ
ين والقرآن )بحث(، رمضان علـّي تبار فريوزجايي:  49- التوافق بني الفطرة ولغة الدِّ

ص151.
50- البيان والتَّبيني: 63/1.

در: ص384. يِّد حمّمد باقر الصَّ 51- اقتصادنا، السَّ
52- ُينظر: َفْهم القرآن دراسة يف ضوء املدرسة الّسلوكيَّة، د.جواد عّل كّسار: ص253.

ان: ص489. 53- البيان يف روائع القرآن، د.متام حسَّ
ينّي: ص110. 54- نقد اخلطاب الدِّ
55- ُينظر: املصدر نفسه: ص106.

56- البيان والّتبيني: 64/1.
57- املصدر نفسه: 64/1.

58- إعجاز القرآن: ص13.
يَّة: 336/1. 59- الفتوحات املكِّ



211

رَّاجّي م.د. حيدر عودة كاطع الدَّ

نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد الّتا�سع حمّرم 1441هـ - اأيلول 2019مال�سَّ

امل�صادُر واملراجُع

- القرآُن الكريُم.
الّتاسع  العدد  املصباح،  التفسري، د.طالل احلسن، جملَّة  التَّارخييَّة يف عمليَّة  1- األخطاء 

والعرشون، #1438-2017.
اث العريّب، بريوت- ر، )د.ط(، دار إحياء الرتُّ يخ حمّمد رضا املظفَّ 2- ُأصول الفقه، الشَّ

لبنان، )د.ت(.
أمحد  يِّد  السَّ حتقيق:  يّن)#403(،  الباقالَّ الطيِّب،  بن  حمّمد  بكر،  أبو  القرآن،  إعجاز   -3

صقر، )د.ط(، دار املعارف، مرص، )د.ت(.
الّصدر، حتقيق: مكتب اإلعالم اإلسالمّي، ط2، مركز  باقر  يِّد حمّمد  السَّ اقتصادنا،   -4

النرّش الّتابع ملكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم، #1425.
إحياء  دار  ريازّي، ط1،  الشِّ نارص مكارم  الّشيخ  املنزل،  اهلل  تفسري كتاب  األمثل يف   -5

اث العريّب، بريوت -لبنان، 1423#-2002م. الرتُّ
ان،  ة وُأسلوبيَّة للنَّصِّ القرآيّن، الّدكتور متّام حسَّ 6- البيان يف روائع القرآن، دراسة لغويَّ

ط1، عامل الكتب، القاهرة، 1413#-1993م. 
حواشيه:  وضع  اجلاحظ)ت#255(،  بحر  بن  عمرو  عثامن،  أبو  والتَّبيني،  البيان   -7
د عّل بيضون، بريوت -لبنان،  ين، ط2، دار الكتب العلميَّة، منشورات حممَّ موفَّق شهاب الدِّ

1424#- 2003م.
دار  شريي،  عّل  وحتقيق:  دراسة  الزبيدّي،  الفيض  أبو  ين،  الدِّ حمّب  العروس،  تاج   -8

الفكر للطباعة والنَّرش والتوزيع، بريوت، 1414#-1994م.
القرآن، حمّمد بن احلسن، الطويّس )ت460#(، حتقيق وتصحيح:  التِّبيان يف تفسري   -9
اث العريّب،  أمحد حبيب قصري العامّل، ط1، مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمّي، دار إحياء الرتُّ

.#1409



212

�ؤيِة املعا�صرِة ��صائُل َفْهِم النَّ�صِّ الُقراآينِّ بنَي اجلاحِظ �الرُّ

جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة

يخ عبد  يخ عبد اهلل، اجلوادّي، الطربّي، آمّل، حتقيق: الشَّ 10- تسنيم يف تفسري القرآن، الشَّ
يِّد عبد املطَّلب رضا، ط2، دار اإلرساء للطباعة والنَّرش، بريوت،  املنعم اخلاقايّن، تعريب: السَّ

1432#-2011م.
اث  يف عّل بن حمّمد، اجلرجايّن )ت816#(، ط1، دار إحياء الرتُّ 11- التَّعريفات، الرشَّ

العريّب، بريوت-لبنان، 1424#- 2003م.
ين والقرآن، رمضان عّل تبارفريوزجايي، بحث ضمن  12- التوافق بني الفطرة ولغة الدِّ
الفكر  لتنمية  بكر، ط1، مركز احلضارة  ترمجة: أمحد  القرآن مسائلها وقضاياها،  لغة  كتاب: 

اإلسالمّي، بريوت، 2016م.
الّدكتور مؤيَّد عبيد آل صوينت، ط1،  التداويّل،  البعد  القرآيّن دراسة يف  13- اخلطاب 

مكتبة احلضارات، بريوت-لبنان، 1431#-2010م.
در)ت1980م(، ط2، دار الكتاب  يِّد حمّمد باقر الصَّ 14- دروس يف علم األُصول، السَّ

الّلبنايّن، بريوت-لبنان، 1406#-1986م.
القرآن الكريم، حمّمد عّل إيازي، جمّلة دراسات  15- شخصيَّة املفرسِّ وأثرها يف تفسري 

معارصة، العدد )3(، 2016م.
جمّلة  الربيعّي،  حمّمد  الّدكتور  الكريم،  القرآن  فهم  يف  وأثرها  بالِفكر  اللُّغة  عالقة   -16

قراءات معارصة، العدد )3(، 2016م.
17- العني، اخلليل بن أمحد، الفراهيدّي )ت175#(، حتقيق: الّدكتور مهدي املخزومّي، 

ائّي، ط2، مؤّسسة دار اهلجرة، ، #1409. امرَّ والّدكتور إبراهيم السَّ
اح،  اف اجلرَّ م له: نوَّ ين بن عريّب)ت638#(، قرأه وقدَّ يَّة، حميي الدِّ 18- الفتوحات املكِّ

ط1، دار صادر، بريوت، 1424#-2004م.
قه وعلَّق عليه: حمّمد إبراهيم  ة، أبو هالل العسكرّي)ت395#(، حقَّ 19- الفروق اللُّغويَّ

سليم، )د.ط(، دار العلم والثَّقافة للنَّرش والتَّوزيع، القاهرة، )د.ت(.
ين بن عريّب، الّدكتور نرص حامد  20- فلسفة التَّأويل دراسة يف تأويل القرآن عند حميي الدِّ

أبو زيد، ط5، املركز الثقايّف العريّب، املغرب، 2003م.
مؤّسسة  ط1،  ار،  كسَّ عّل  جواد  الّسلوكيَّة،  املدرسة  ضوء  يف  دراسة  القرآن  فْهم   -21

العروج، إيران، #1424.



213

رَّاجّي م.د. حيدر عودة كاطع الدَّ

نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد الّتا�سع حمّرم 1441هـ - اأيلول 2019مال�سَّ

ينّي، حمّمد أركون، ترمجة وتعليق:  22- القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الدِّ
هاشم صالح، ط2، دار الطليعة، بريوت، 2005م.

التأويل، حممود بن عمر،  التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه  23- الكّشاف عن حقائق 
الم شاهني، ط3،  حه: حمّمد عبد السَّ الزخمرشّي، اخلوارزمّي)ت538#(، رتَّبه وضبطه وصحَّ

دار الكتب العلميَّة، منشورات حمّمد عّل بيضون، بريوت-لبنان، 1424#- 2003م.
الفضل بن احلسن، الطربيّس )ت 548#(، حتقيق:  القرآن،  البيان يف تفسري  24- جممع 
سة األعلمّي للمطبوعات، بريوت-لبنان،  ائّيني، ط1، مؤسَّ قني األخصَّ جلنة من العلامء واملحقِّ

1415#- 1995م.
راسات  در، ط2، مطبعة رشيعت، مركز الدِّ د باقر الصَّ يِّد حممَّ 25- املدرسة القرآنيَّة، السَّ

در، قم، #1424. هيد الصَّ التخّصصية للشَّ
-#1436 لبنان،  القارئ،  دار  ط1،  احلسن،  طالل  الّدكتور  القرآن،  فْهم  مراتب   -26

2015م.
اللة يف العربيَّة، حمّمد حمّمد يونس عّل، ط2، دار  27- املعنى وظالل املعنى/ أنظمة الدَّ

املدار اإلسالمّي، بريوت، 2007م.
28- مفردات الراغب األصفهايّن، احلسني بن حمّمد بن املفّضل، األصفهايّن )#502(، 

)د.ط(، دار املعروف للطباعة والنَّرش، بريوت، )د.ت(.
إسامعيليان،  انتشارات  املرشف،  دار  ط26،  معلوف،  لويس  اللُّغة،  يف  املنجد   -29

بريوت، #1362.
30- منطق اخلطاب القرآيّن، دراسات يف لغة القرآن، حمّمد باقر سعيدي روشن، ترمجة: 

ين، ط1، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمّي، بريوت، 2016م. رضا شمس الدِّ
د احلّسايّن، جمّلة  يخ حممَّ ة للتفسري، الشَّ دات البنيويَّ 31- منهج فْهم القرآن وإشكاليَّة املحدِّ

قراءات معارصة، العدد )3(، 2016م.
العريّب،  الثقايّف  املركز  ط3،  زيد،  أبو  حامد  نرص  الّدكتور  ينّي،  الدِّ اخلطاب  نقد   -32

املغرب، 2007م.


