
 (  الفنٌة اآلداب: )عشر الحادٌة المحاضرة

 أدواته فهً التفسٌر، لجج لخوض المفسر بها ٌتذرع التً والطاقات والعلوم الفنون مجموعة هً

 ٌجوز فهل القرآن، تفسٌر فً الناس اختالؾ السٌوطً أورد وقد. وملكاته قدراته وهً وآالته،

 كان وإن القرآن، من شًء تفسٌر ٌتعاطى أن ألحد ٌجوز ال: قوم قال فٌه؟ الخوض أحد لكل  

 ما إلى ٌنتهً أن إال   له ولٌس واآلثار، واألخبار والنحو والفقه األدلة معرفة فً متسعا   أدٌبا   عالما  

ً   عن روي  جامعا   كان لمن تفسٌره ٌجوز: قال َمن ومنهم ذلك، فً( وسلم علٌه هللا صلى) النب

ل والرأي. المفسر إلٌها ٌحتاج التً للعلوم  بالنقل ٌختص توقٌفٌا   التفسٌر ٌكون بأن ٌقضً: األو 

، األثر عن  نفسه؛ باألثر معارض وهو االستنباط، عملٌة وإٌقاؾ الفكر، حجز ٌعنً وهذا النبوي 

 فٌه التدبُّر ٌعنً القرآن وتثوٌر". القرآن فلٌثور واآلخرٌن األولٌن علم أراد َمن: "مسعود ابن قال

 ؼٌر من وجمٌعها الفكر، وإعمال واالجتهاد الجد إلى دعوة هذا وفً معارفه، عن والتنقٌب

". وجوها   للقرآن ٌجعل حتى الفقه كل   الرجل ٌفقه ال: "قال أن ه الدرداء أبً عن ورد وقد المأثور،

. األوائل من جملة إلٌه ذهب وقد الفنون، َملكة مع القرآن تفسٌر بجواز القائل وهو: الثانً الرأي

 نقص من ذلك فً ٌتحرز وأن المفسر، مطابقة التفسٌر فً ٌتحرى أن وٌجب: "الزركشً فٌقول

 تلٌق ال زٌادة المعنى ذلك فً ٌكون أن أو المفسر، المعنى إٌضاح من إلٌه ٌحتاج عما المفسر

 ؼٌر ٌكون حتى طرٌقه عن وعدول المفسر، المعنى عن زٌػ المفسر فً ٌكون أن أو بالؽرض،

 بمراعاة وعلٌه األنحاء، جمٌع من وفقه ٌكون أن فً ٌجتهد بل أنحائه، بعض من ولو له، مناسب

 فعند الوقائع، وتلمٌح المفردات بٌن ٌوافق وأن التألٌؾ، ومراعاة والمجازي، الحقٌقً الوضع

 فمن المفسر، على العلوم من جملة اشتراط السٌوطً أورد وقد". الفوائد ٌنابٌع له تنفجر ذلك

ر رها وإذا عنه، المنهً بالرأي مفسرا   كان بدونها القرآن فس   وهذه كذلك، ٌكن لم حصولها مع فس 

 الدٌن، أصول القراءات، البدٌع، البٌان، المعانً، االشتقاق، التصرٌؾ، النحو، اللؽة،: هً العلوم

 لتفسٌر المبٌنة األحادٌث الفقه، المنسوخ، الناسخ، والقصص، النزول أسباب الفقه، أصول

ل وُحسن االختٌار، وجودة الفنٌة، بالذائقة ٌقترن أن ٌجب اشترطه وما. والمبهم المجمل  التأمُّ

ؾ والقرٌحة، البصٌرة ونفاذ والتتبع، ؾ فٌتصر   وتزاحم اإلشكاالت تدافع عند الخبٌر الناقد تصر 

عاء أو النصوص، فً التداخل وتوهم اإلٌرادات،  من جملة ذلك ٌزعم كما اآلٌات فً التناقض اد 

 من بها ٌتصل وما والجملة سٌاقه، داللة فً النص فٌنظر المستشرقٌن، من وحفنة المبشرٌن

 ورد الثانوٌة، المعانً إلى األولٌة المعانً عن والنقل التجوز وظاهرة جزاء، أو خبر أو شرط

 منطوقه فً النص وسبر معانٌها، كشؾ على لالستعانة مرادفها أو نظٌرها أو ضدها إلى األلفاظ

 لٌكون توافرها من البد   ولفتات إمكانات أولئك وكل   وفحواه، لحنه فً الخطاب ووجه ومفهومه،

 وهذه. االستنباط فً واالستقالل والقوقعة، الجمود عن بعٌدا   مرنا ، وحدٌثه خصبا ، المفسر عطاء

 وال بل لذلك، ضرورة فال علٌه، طؽٌانها دون له مبٌنة التفسٌر فً طرٌقها تشق أن ٌجب العلوم

 من وٌتجنى لها، مضمارا   فٌعود مناسبة، وؼٌر بمناسبة بها مشحونا   التفسٌر ٌكون أن ٌنبؽً

 ال القرآن، فهم إلى معها ٌتوصل وإمارات دالئل تكون أن المفروض وإنما التفسٌر، على خاللها

 نقل حتى الجانب هذا فً العلماء آراء تقارب والمالحظ. القرآن تفسٌر فً شًء كل   تكون أن

 تأكٌدا   تتفاوت أن ها إال   الجمٌع، عن واحدة تكون تكاد الفنٌة فالشروط السلؾ؛ عن الخلؾ

 فً ما ٌفتقان اللذان العلمان ألن هما متأنٌة، وقفة والبالؼة اللؽة مع نقؾ أن بقً. واستحسانا  

 التأثر عن بعٌدا   الموضوعً المنهج ٌقربان وألن هما وإشارات، وممٌزات خصائص من القرآن

 جاء وقد المعالم، مجهولة لٌست الجمالٌة وقٌمتها ضوابط، دون همال   تكن لم اللؽة. الجانبً



 وصقلها نموها إلى وٌدعو لمستقبلها، ٌخطط اللؽة، هذه تطوٌر فً جدٌدا   حدثا   فكان القرآن

 النص وكان الضبط، ٌحددها علمٌة لؽة جعلها إلى العلماء آراء ات جهت هنا ومن علٌها، والحفاظ

 إنما وفروعها اللؽة أن   تقول: األولى: ذلك عن مدرستان فنشأت االت جاه لهذا حافزا   القرآنً

 أو اللفظً الخطأ فً الوقوع من واالحتراز فٌه، األلحان من القرآن على للحٌطة ات سعت

 العرب ولؽٌر والخطأ، اللحن عن للعرب وقائٌا   ضابطا   اللؽة عمل فٌكون تبٌنه، عند المعنوٌة

 ال ضرورة عاد قد لها والضبط اللؽة فً التحقٌق أن   تقول: والثانٌة. والتحرٌؾ التبدٌل عن

 اإلسالم فً العرب ؼٌر دخل أن بعد أصٌال   فهما   القرآن لفهم بل والخطأ اللحن عن لالحتراز

 ٌبدو األمرٌن كال وفً. القرآنٌة النصوص لفهم واحد وقت فً وتعلٌمٌا   أساسٌا   هدفا   اللؽة فتكون

 فً الصدارة النحو وتحٌل القرآن، ضبط فً اللؽة وأثر اللؽة، حفظ فً الكرٌم القرآن أثر للباحث

ة حٌث من بالقرآن فارتبط اللؽة علوم بٌن من المقام هذا  بعلم وات صل وشذوذها، القراءة صح 

 القرآن، مفردات موقع بٌان فً المهم دوره فكان ورفضها، تصحٌحها ووجوه المختلفة القراءات

 القرآنً النظم عالقات معا   حققا وقد واالشتقاق، التأصٌل فً اللؽة دور على متفوقا   بل مضاهٌا  

 الجذور معرفة إنجاز فً وات حدا وبالعكس، تأخر بما اآلٌات من تقدم ما ربط فً التألٌؾ وأصول

 الفنٌة، بالظواهر اللؽوٌة الظواهر فاقترنت والتراكٌب، الجمل من محلها وكٌفٌة لأللفاظ األولٌة

 وضبطها القرآن قراءة تٌسٌر فً هذا شارك وقد الجمالً، الملحظ لشمول النصً الملحظ وات سع

 فكان اإلنسانٌة، النفس فً وتأثٌرها طاقاته عن الكشؾ فً وساعد واألفصح، األصح الوجه على

 ومما. اللؽة حدود فً القرآن تفسٌر إلى بهذا الواعٌن من واللؽوٌٌن المعجمٌٌن كشأن النُّحاة شأن

 المتشعبة العلمٌة والفنون الدقٌقة، التخصٌصٌة الدراسات إلى المفسر حاجة مدى لنا ٌبدو تقدم

 تؽٌب فال للسداد، مقاربة وجهوده بالدقة، متسما   التفسٌر فً عمله لٌكون الطرٌق له تمهد التً

 والفكر باألسلوب، اللؽة عنده لتلتقً بالتلكؤ، موروث منه ٌفر   وال باألعراض، شاردة عنه

 ضوء فً العلمٌة المفسر مسؤولٌة تتحدد الضوء هذا وفً. األحوال بقرائن والفن بالخصائص،

دة اإلمكانات له تتوافر لم فَمن الفنٌة، موسوعته  وما والعربٌة اإلسالمٌة العلوم جملة فً المتعد 

غ ال انتحارٌة عملٌة التفسٌر على فإقدامه سٌاقها، وفً بإطارها هو ا ، لها مسو   لها مبرر ال كما فن 

دة، العلوم فً العدة العظٌم، القرآن لتفسٌر زمان مثال   واألداة فالعدة شرعا ،  فً واألداة المتعد 

ز دون المناسب موضعه التأوٌل تضع التً الفنٌة الذائقة ٌ د، أو تجو   منه لٌس ما فٌه ٌدخل فال تز

 مستصعٌب، صعب فاألمر وسواه لهذا الضرورة، مع حتى شًء منه ٌخرج وال ضرورة، إال  

ر وقد جريء، إقدام وخوضه ر ٌقص   المتشعب، بعلمه عمل إن مأجور ولكن ه حٌنئٍذ، المفس 

 .....التفسٌر فً طاقته بحسب واستخدمه


