
 اللغوي  رالمصد

مما ال شك في ان اللغة هي االساس االول لتفسير القران , وعليها االعتماد في بيان 

احكامه الشرعية وتفسيرغرائبه فكان المفسرون من الصحابة والتابعين وغيرهم اذا 

سألو عن معنى كلمة غريبة في القران رجعوا الى شعر العرب مستشهدين 

كما رأينا ذلك في تطبيقات ابن عباس , ولو امعنا النظر في نتائج جها بذة  باشعارهم

حوا مشكلة وبينو معانيه, ويسطوا دالئل واوض, اللغة الذين فسرو غرائب القران 

اعجازها , واسرار بالغته واعراب اياته لوجدنا جملة كبيرة من اصول هذه االمور 

 ونثر وامثال .  ترجع الى اقوال العرب وما اثر عنه من شعر

 ومن هوالء المفسرين على سبيل المثال ال الحصر : 

 هـ .  206قطرب المتوفى سنة 

 هـ . 310وابو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 

 هـ .  210و ابو عبيد القاسم بن سالم المتوفى سنة 

 هـ . 310وابو محمد سلمة بن عاصم النحوي المتوفى سنة 

 هـ . 311لسري المعروف بالزجاج النحوي المتوفى سنة وابو اسحاق ابراهيم ا

 هـ . سنة386وابو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى 

 هـ  471وابو بكر عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 

ومما يؤكد اعتماد العلماء على هذا المصدر في التفسير ما روى عن انس بن مالك 

 بلغات العرب يفسر كتاب هللا اال جعلته نكاال (  انه قال :  ) ال اوتى برجل غير عالم

فالمصدر اللغوي يحتاج اليه كل مفسر , الن اللغة في ذاتها اداة التعبير , وال يمكن 

االستغناء عنها في اي منهج من مناهجه , وال نعني بهذا المصدر الوقوف عند 

لمفردة الى االلفاظ وحدها , بل انه يشمل كل جوانب اللغة من اصول االلفاظ ا

اساليب تراكيبها , وما يتخللها من قواعد النحو والصرف وعلوم اللغة , فأ نه ال 

معدى من القول في هذه القواعد , واثر القران في تطورها , وما اقتضاه نظمة 

العجز من تعديل لها او تغير فيها ,غير انها ينبغي ان نذكر ان الكلمة المفردة هي 

في بناء العربية التي نزل بها القران , لذلك اذن هللا تعالى اساس اللغة وحجر زواية 

) لنبيه ان يقرأه بحروفه المختلفة , وان دراسة هذه القرأة تلقي ضوأ على حياتها , 

متواترة وشذها حاولوا ان يردو بعض الصور النطق بها وان الذين كتبوا في القرأت 

 الى هذه القبائل ( .



ي ان العناية بالكلمة المفردة وبيان احكامها قبل التركيب لهذا نجد ابا حيان االندلس

امر ضروري للمفسر ال يحتاج بعده الى معلم فيقول : ) ومن احاط بمعرفة مدلول 

الكلمة واحكامها قبل التركيب وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة , وارتقى الى تميز 

تركب من تلك االلفاظ الى مفهم وال  حسن تركيبه , وقبحها فلن يحتاج في فهم ما

معلم ( ومن اهم مكونات المصدر اللغوي االلمام بعلوم المعاني والبيان والبديع 

فاالحاطة بها لها اثر عظيم في بلغوغ التفسير الذروة في جمال االسلوب وكمال 

المعنى ولهذا نجد الزمخشري يضعها في ذروة االحاطة اللغوية , فالفقيه عنده وان 

دم على االقران في الفتاوي واالحكام , والمتكلم وان بز اهل الدنيا في صناعة تق

 .الكالم والوعظ وان كانه اوعظ من الحسن البصري , والنحوي 

بقوة لحييه ال يستطيع احدهم وي وان علك اللغات وان كان انحنى من سيبويه , وللغ

صين بالقران وهما علم الوصول الى حقائق التفسير اال رجل قد برع في علمين مخت

 المعاني وعلم البيان , وتمهل في ارتيادهما وتعب في التنقير عهنهما ازمنة .

ان يرجع كتب قطرب  –ان كان مفسرا  –فمن يتأمل كالم ابي حيان ينبغي عليه 

وابن سيدة , واالزهري والجواهري وابي عباس ثعلب وابن االنباري والزجاج 

 وابي عبيدة وابي علي القالي . اء والكسائي وابن الخياط والفر

كما ينبغي علية الرجوع الى دواوين العرب السيما اصحاب المعلقات كمرئ القيس 

والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وغيرهم ممن يستدل بأشعارهم على معرفة معنى 

 اللفظ .

ومن المالحظة ان معرفة المعنى اللغوي وحدة ال تكفي في الوصول الي المعنى 

اد في كثير من النصوص القرانية , لذالك اشترط الزمخشري لفهم القران المر

البراعة في علم البالغة احترازا من العجز في استجالء الحقائق واستنباط االحكام 

أيي ان هذا المصدر من اهم المصادر النه ال يمكن االستغناء عنه وانه ال يعد وفي ر

 ين بال هو االساس في كل منهما.مصدرا مستقال, النه يدخل في مصدرين سابق
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