
 

 

 

 النص القرآين واملنهج اللساين احلديث
 املصطفى اتج الدين

 
  (  م  1428هـ / 2007  شتاء ) العدد السابع عشر مجلة التسامح ، 

 

 

 القرآن واملنهج اللساين رؤية أتصيلية 
تدخل مقارنة أوزوتسو للنص القرآين ضمن حماوالت عديدة لتطبيق معطيات 
العلوم اإلنسانية يف جمال تفسري القرآن، وهي مسألة هلا تعلق ابلرؤية واملنهج 

املقاربة حتددان وبشكل معا، فالرؤية للقرآن وطبيعته؛ وكذلك لطبيعة التأويل و 
واضح املوقف من إعمال األدوات املنهجية املرتبطة بعلوم أخرى يف جمال 

 التفسري.
ولقد أشار أوزوتسو إىل مسألة املنهج يف التعامل مع النص القرآين، وبوصفه 

مستشرقاً فإن قضية التعددية املنهجية وقضية إعمال املناهج اإلنسانية يف مقاربة 
لنسبة إليه قضية مفروغاً منها، وألن القارىء املسلم املطلع على القرآن تبدو اب

فإن الكاتب مل يستشعر  1اإلسالم هو املستهدف األول بكتاب إزوتسو
حساسية القضية داخل جمال التداول العريب امليال إىل تقليدانية واضحة وحس 

اج يف حمافظ جدا إذا ما تعلق األمر بتفسري القرآن، ولذلك فإن القضية حتت
تصوران إىل أتصيل اترخيي يف حماولة إقناع الفكر احملافظ من جهة واالقتناع 

مبردودية هذا املنهج يف تفعيل دالالت الوحي وإدخاهلا يف صميم الفعل 
 التارخيي.

وإذا كان األمر متعلقاً هنا بعلم الداللة وهو حقل معريف متعلق بعلم اللغة العام، 
وزوتسو الطرف عنها تبدو أسهل من التأصيل فإن قضية التأصيل اليت غض أ

إلعمال حقل معريف آخر كعلم النفس أو علم االجتماع، والسبب يف تصوران 
هو أن املنهج اللساين احملض وأثره يف تفسري القرآن أصيل يف املمارسة التفسريية 

الرتاثية إن مل نقل إن التفسري اللغوي للقرآن هو أو لطريقة تفسريية استعملها 
ملتلقي األول للوحي من أجل استقطار دالالته من جهة ولغرض حل بعض ا



 اإلشكاالت الداللية واليت كانت تشوش على التلقي الطبيعي للرسالة.
وألن اوزوتسو قد أغفل هذا التأصيل أو رمبا تصور جدة ما يف تناوله اللساين 

لي للقرآن فإننا سنعمد إىل تكميل هذا النص من خالل طرح منوذج أتصي
 للممارسة التفسريية اللسانية نبتغي منها هدفني:

تصحيح تصور خاطىء نشرته التصورات املدرسية عن اجتاهات التفسري  -
وعلومه، حيث يغلب على الدارسني االعتقاد أبن احملاوالت التفسريية األوىل  

كانت حماوالت داللية يف أصل نشأهتا، أي أن املفسر كان طالباً للداللة 
 عن طريق االستعانة أبداتني: القرآنية
 األداة النقلية يف إطار ما يسمى عادة مبدرسة التفسري ابملأثور. -1
 األداة العقلية ملا يسمى مبدرسة التفسري ابلرأي. -2

لقد رأى كثري من الدارسني أن احملاوالت املبكرة لتأسيس منهج تفسريي كانت 
قرآنية وهي حركة أتليفية نشيطة لغوية ابألساس، حيث ساد التأليف يف املعاين ال

دلت على إجرائية التناول اللساين يف حل املشاكل الداللية للقرآن من جهة 
ووضع األسس لنظرية أتويلية منفتحة على العقل والنقل سيتم إجهاضها بعد 

 حني.
وإذا كانت الكتب التفسريية األوىل واملرتبطة مبعاين القرآن هي البداية احلقيقية 

ومدى » معاين القرآن«فسري النسقي، فلقد أثري سجال حول كتب لعلم الت
موضوع هذه املساجلة؛  2أليب عبيدة» جماز القرآن«صلتها بعلم التفسري، وكان 

إذ أخرجه بعضهم من التفسري، وأدخله البعض اآلخر فيه، وكان السبب يف هذا 
 إىل سببني: -يف اعتقادي  -السجال راجعاً 

 سبب عقدي
إذ  3لسبب على اقرتان التأليف يف معاين القرآن، ابالعتزال؛ومدار هذا ا

اختصت هذه الكتب، بيان مشكالت األلفاظ واملعاين يف القرآن، ومحل بعضها 
على وجوه تناسب االعتقاد املذهيب، والرأي الكالمي، فأاثر سخط أهل 

 احلديث؛ لتقوم بذلك معركة مبكرة بني مدرسة التفسري ابلرأي ومدرسة التفسري
 ابملأثور.



سألت أيب عبيدة : عمن أخذت هذا «هـ( : 225قال أبو عمر اجلرمي )ت 
، فرد عليه أبو عبيدة قائاًل: » اي أاب عبيدة؟ فإن هذا )خالف( تفسري الفقهاء؟

األعراب البوالني على أعقاهبم، فإن شئت فخذه، وإن شئت فذره،   هذا تفسري
على شرط إذا مر ابخلطأ أن يبينه  قال أبو حامت: وما حيل ألحد أن يقرأه إال

 .4»ويغريه
فاجلرمي يعرتف بكون جماز القرآن تفسرياً، ولكن يعرتض على الطريقة اليت 

اتبعها صاحب الكتاب يف استخالص املعىن القرآين، وهي طريقة خاصة مباينة 
ملسالك التفسري عند الفقهاء، واليت تنبين على النقل واإلسناد، ومعرفة أسباب 

 ل، وربط املعاين ابألحكام الشرعية ليهتدي هبا املكلفون.النزو 
وسبب هذا اخلالف بني املعتزلة ونظراهتم من أهل احلديث، تلقى املسلمون يف 
بعض األحيان كتب معاين القرآن تلقياً ساخطاً، وكانت السلطة تتدخل لفض 

ملا «النزاع وهتدئة األوضاع، وحتدثنا بعض املصادر كيف أن قطرب بن املستنري
صنف كتابه يف التفسري؛ أراد أن يقرأه يف اجلامع، فخاف من العامة وإنكارهم 

عليه؛ ألنه ذكر مذهب املعتزلة، فاستعان جبماعة من أصحاب السلطان 
 .5»ليتمكن من قراءته ابجلامع

ومل يكن هذا املوقف من كتب معاين القرآن، إال ألهنا كتب تفسري القرآن 
هبا واعتقاداهتم؛ لذلك روي عن اإلمام أمحد إنطالقاً من مذاهب أصحا

انسجاماً مع رؤيته يف  6هـ( هنيه عن اعتماد كتايب أيب عبيدة والفراء241)ت
وقد محلت كراهته « 7عدم جواز األخذ مبقتضى اللغة يف تعيني املعىن القرآين

لذلك، على من يصرف اآلية عن ظاهرها إىل معان حمتملة يدل عليها القليل 
 .8»العرب، وال يوجد غالباً يف الشعر وحنوه ويكون املتبادر خالفهامن كالم 

لذلك اُعتربت كتب املعاين كتباً يف اللغة؛ حىت ال متتزج بكتب التفسري؛ بسبب 
ما أشران عليه من اإلعرتاض على بناء التفسري على مقتضى املذهب لغة 

 واعتقاداً.
 سبب اصطالحي

يف حدها وتعريفها، وهو ما يفسر تردد  فعلم التفسري من العلوم اليت اختلف



 .9العلماء يف اعتبار كتب املعاين داخلة يف احلد الذي وضعوه لعلم التفسري
فهناك تعريفات لو أخذان مبقتضاها يف تعيني املقصود هبذا العلم؛ ألخرجنا كتب 

املعاين من االعتبار، وهي تعريفات توسعت يف الشروط اليت يقوم هبا التفسري 
علم يعرف به فهم كتاب هللا املنزل على «ك ما عرفه به الزركشي من أنه ومن ذل

، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، -صلى هللا عليه وسلم-نبيه حممد 
واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف، وعلم البيان وأصول الفقه 

 .10»والقراءات، وحيتاج ملعرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخ
ر الواحد؛ وهلذا  ومعلوم أن إتقان هذا العلوم كلها، ال يكاد يتحقق للمفس ِّ

وجدان كثرياً من التفاسري، يغلب عليها اهتمام املفسر، وجمال ختصصه؛ فالبالغة 
غالبة يف كشاف الزخمشري، وعلم الكالم مهيمن يف مفاتيح الغيب للرازي، 

يف البحر احمليط أليب حيان، ومل  والفقه غالب يف تفسري القرطيب، والنحو غالب
مينع هذا من إعتبارها كتباً يف التفسري؛ لذلك جنح البعض إىل التقليل من 

التفسري علم يبحث فيه «الشروط الواجب توفرها يف املفسر، قال أبو حيان: 
عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن، ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية، 

 .11»مل عليها حالة الرتكيب، وتتمات لذلكومعانيها اليت حت
، 12والتتمات عنده معرفة النسخ، وأسباب النزول والقصص وغري ذلك

واستناداً إىل مثل هذا التعريف، فإن معاين القرآن، داخلة يف كتب التفسري 
» معاين القرآن«املعروفة. وليس من قبيل الصدفة أن يطلق عليها إسم مميز هو 

تناول مشكالت الرتكيب والداللة يف النص القرآين، وليس  وهو اصطالح يفيد
واعلم أن التفسري يف «مطلق تراكيب القرآن ودالالته. قال الراغب االصفهاين: 

عرف العلماء كشف معاين القرآن وبيان املراد، أعم من أن يكون حبسب اللفظ 
 .13»ملاملشكل وغريه، وحبسب املعىن الظاهر وغريه، والتفسري أكثره يف اجل

فالعالقة بني التفسري واملعاين، عالقة عموم خبصوص؛ إذ يستغرق التفسري كل 
إمنا بنوه على » : «التفسري«الكتاب بياانً وإيضاحاً، وهلذا قال الزركشي يف لفظ 

: }يذحبون أبناءهم{، }وغلقت  -تعاىل-التفعيل؛ ألنه للتكثري؛ كقوله 
 .14بعد أخرى األبواب{، فكأنه يتبع سورة بعد سورة وآية



بقوله:  15: }وأحسن تفسريًا{ -تعاىل–ويشهد هلذا، تفسري ابن عباس لقوله 
 .16»أي تفصيالً «

وإذا كان التفسري تتبعاً تفصيلياً أللفاظ القرآن وتراكيبه، فإن كتب املعاين تيمم 
شطر األلفاظ والرتاكيب اليت تطرح استشكاالت لغوية أو عقدية، يستدعي 

الفكر لتخرجيها وأتويلها على مقتضى النظر اللغوي  األمر فيها إعمال
 والعقدي.

إذا أطلق عند القدماء متحض للداللة على ما يشكل » معاين القرآن«ولفظ 
فقد كان هذا الرتكيب يعين به ما يشكل «على الفهم ويستعصي على اإلدراك 

اثر ومعاين يف القرآن، وحيتاج إىل بعض العناء يف فهمه، وكان هذا إبزاء معاين األ
 .17»الشعر أو أبيات املعاين

هلذا جند الفراء مثال ال يفسر القرآن آية آية، بل ينتقي منه ما يراه غامض 
: }إن الذين كفروا ويصدون عن  -تعاىل–الداللة حمتاجاً إىل بيان، ففي قوله 

ولو قيل: إن الذين كفروا وصدوا مل «قال الفراء:  18سبيل هللا واملسجد احلرام{
فدل هذا على أن ما اسرتعى انتباه الفراء ليس  19»يكن فيها ما يسأل عن

اآلية الكرمية يف ذاهتا، وإمنا ظاهرة تكسري الرتكيب املنطقي للزمن، بعطف 
 املضارع على املاضي، هي ما دفع الفراء لتفسري اآلية وبيان مشكلها.

تفاسري خاصة، تستند إىل اللغة يف  -هلذا االعتبار  -اين القرآن فكتب مع
استدالهلا على املعىن املقصود، فهي بذلك تشرتك مع كتب التفاسري يف البحث 

 عن معىن النص القرآين، وإن اختلفت السبل املؤدية إىل ذلك.
ة الرد املنهجي املؤصل على االجتاه القاضي برفض استثمار اآلليات اللساني -

احلديثة يف جمال التفسري حبيث أن بعض الدارسني وبسبب اخلوف من اجلديد، 
أضحوا ميالني إىل التشكيك يف املشاريع التفسريية التجديدية املبنية على 

 املعطيات اللسانية احلديثة بدعوى تغريب التفسري وإبعاده عن أصوله الرتاثية.
 املوقف املنهجي من كتاب أوزوتسو

 ام ألطروحة إزوتسو ينتظمه منزعان:إن تصوران الع
منزع منهجي يثمن مثل هذه احملاوالت ويدعو إىل دعمها والتعريف هبا ملا  -



تفتحه من جماالت جديدة قد تسفر عن معرفة ما ابلنص جتعله فاعال يف تعديل 
التصورات وتفقيهها إال أن هذا االحتفال املنهجي ينبغي أن نضعه يف إطاره 

د أن إزوتسو استثمر بعض األدوات من علم الداللة كاحلقل األدايت، واملقصو 
الداليل واملفاهيم املفتاحية واملعاين األصلية والعالقية وحاول إعماهلا يف تفسري 

النص وهذا ال يعين ابلضرورة أنه قد أفلح جملرد اإلعمال األدايت للمنهج الداليل. 
ا يف احلديث عن فلقد برع الرجل فعال يف التصنيف ولكنه ابلغ نوعا م

طموحات مل ينجزها مع كامل األسف وهلذا جاء الكتاب مكتنزاً بعبارات : 
سنرى وسنفعل وسندرس، مع أن أغلب ما ذهب إليه مل يكن جديداً يف ذاته 

 وإن برع يف تصنيفه منهجياً.
منزع أتويلي واملقصود منه أن األدوات املنهجية قد تكون هلا أمهية تصنيفية  - -

ا قد ال تكون مفيدة حني اإلعمال التطبيقي، وهذا ما حدث كثرياً مع ما ولكنه
إزوتسو حيث إن الرتسانة املنهجية مل يتم توظيفها أتويلياً أي أهنا مل تكن منتجة  

 كما طمح إىل ذلك املؤلف.
 الداللة القرآنية بني التحويل والنقل

ل الدالالت إىل أثري نقاش مهم يف تراثنا حول تعامل الشارع مع اللغة هل ينق
معاين جديدة أم أن األمر يقتصر على عمليات داللية منسجمة مع أصل 
التداول كاالتساع والتعميم والتخصيص. ويبدو أن إزوتسو متحمس للرأي 

األول مع اإلشكاالت النظرية والتطبيقية اليت يطرحها، ففي الوصف التارخيي 
 مراحل:لدالليات املعجم القرآين يقف املؤلف أمام ثالث 

 .20املرحلة اجلاهلية أو ما قبل القرآنية بتعبريه -1
 املرحلة القرآنية. -2
 املرحلة ما بعد القرآنية أو العباسية حتديداً. -3

 ويعرض الكاتب ألنساق معجمية سائدة يف املرحلة ما قبل اجلاهلية وأمهها:
 املعجم البدوي املرتبط بسياق الرتحل والطعن. -1
 املرتبط ابلطبقة التجارية وهو مؤسس على األول. املعجم احلضري -2
 املعجم الديين املسيحي واليهودي واحلنفي. -3



ويرى املؤلف أن املعجم القرآين خليط من األنساق الثالثة ولكنه مع ذلك 
مثال » هللا«مستقل يف بنائه للداللة، فهو مكتف بذاته وميثل بنية كلية، فكلمة 

يئاً خمتلفاً عما تعنيه يف القرآن مع التسليم مبعرفتهم تعين لدى العرب اجلاهليني ش
 هبا كما يشهد بذلك الشعر العريب اجلاهلي والقرآن نفسه.

ويذكران إزوتسو هنا بقضية نوقشت يف إطار قضية لغوية كربى اهتم هبا علماء 
اللغة واألصول وهي حدود العالقة بني الداللة الوضعية لأللفاظ والداللة 

وهل نقل الشرع أو القرآن حتديداً املدلوالت من اإلحالة الوضعية إىل الشرعية هلا 
إحالة جديدة. ولقد ذهب كثري من العلماء على غرار إزوتسو إىل أن الشرع قد 

أحدث يف اللغة أوضاعاً جديدة وخالفهم اجلويين والباقالين، وهلذا تصوروا أن  
عرب، حيث أحدث القرآن فيها كلمة هللا مثالً ال تعين يف القرآن ما تعنيه عند ال

دالالت جديدة وهو عني ما ذهب إليه إزوتسو، فقد استشهد على هذا صفي 
: }ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض  -تعاىل–الدين اهلندي بقوله 

فإن هذا اللفظ )أي هللا( كان معلوماً لديهم ... لكن «قال :  21ليقولن هللا{
يف الواقع حمض تقو ل بال دليل، ويظهر  . وهذا22»-تعاىل–مل يضعوه هلل 

: }أىن يؤفكون{ أي كيف  -تعاىل–هتافت ما ذهب إليه إبمتام اآلية بقوله 
يكذبون أبن أخربوا بغري ما يطابق الواقع يف اعتقادهم، ولو أهنم جهلوا معىن 

اللفظ ملا كان هناك سبب لرميهم ابلكذب ألهنم سيكونون ساعتها قد أخربوا 
 .23دون خالفهبشيء ال يعتق

وعموماً فإننا نرى وخالفاً ملا أراده إزوتسو أبن الشرع مل أيت ليحدث يف اللغة 
أوضاعاً جديدة، ال أن يتصرف فيها على غري هدى من سننها وقانوهنا فال 

يتصور إذن وقوع الوضع الشرعي الثاين كما ال يتصور أن تنفصل الداللة القرآنية 
يث تشري الثانية إىل معىن ال تشري إليه األوىل، عن الداللة اللغوية لأللفاظ حب

وأقل ما ينبغي أن «ولقد تنبه الشيخ عبدالقاهر اجلرجاين إىل هذا حني قال: 
تعرفه الطائفة األوىل وهم املنكرون للمجاز أن التنزيل كما مل يقلب اللغة يف 

ذلك إن  أوضاعها املفردة عن أصوهلا ومل خيرج األلفاظ عن داللتها وأن شيئاً من
زيد إليه ما مل يكن قبل الشرع ما يدل عليه، أو ضمن ما ال يتضمنه أتبع ببيان 



كذلك مل يقصد بتبديل عادات أهلها،   -صلى هللا عليه وسلم-من عند النيب 
ومل ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم... من التشبيه والتمثيل واحلذف 

 .24»واالتساع
أللفاظ ليس سوى عمليات داللية تقوم ومعىن ذلك أن ما قام به الشرع جتاه ا

هبا اجلماعة اللغوية نفسها يف تعاملها مع األلفاظ أقصد هبذه العمليات : 
 التخصيص والتعميم والتأكيد وغري ذلك.

بني التصور القرآين والتصور » هللا«واحلاصل أن الفرق يف تصور مدلول لفظة 
مبا يريد املتكلم أن يفهمه  اجلاهلي حمله االعتقاد وليس اللغة، فهو إذن متعلق

من اللفظ ال مبا يوجد اللفظ عليه يف املعجم فبطل أن تناقش القضية يف جمال 
 علم الداللة، واألحرى أن تناقش يف جمال خاص وهو العقيدة.

واليت رأى إزوتسو أن القرآن » الكرم«وينطبق هذا على التحويل الداليل للفظة 
، 25من مفهومها اجلاهلي إىل مفهوم قرآين وليد قد حلوها حتويالً داللياً جذرايً 

مع أن الدالالت القرآنية للكرم منسجمة مع أصلها الداليل يف املعجم العريب 
وإن زاد القرآن دالالت جديدة فمن ابب االتساع الداليل املعروف يف كل 

اللغات ومعناه اإلبقاء على الداللة األصلية وإضافة معىن جديدة عادة ما تكون 
 ت أبعاد سياقية.ذا

إن حماولة أزوتسو حماولة مهمة للدراسات التفسريية احلديثة، غري أن ما حنذر 
منه هو السقوط يف مغبة التهويل، حبيث نذهب إىل أن الرجل أتى ابجلديد يف 
اجملال املعريف وهو ما نفتقده يف كتاب أوزوتسو حيث أن القضااي اليت طرحها 

اعرتف به هو نفسه قضااي نوقشت بكثري من  وبكثري من التبسيط املخل الذي
العمق يف تراثنا، وهلذا فإن أمهية الكتاب تكمن يف إحياء التنويع املنهجي يف 

تناول الوحي مما يؤدي إىل تقدم الدراسات القرآنية وانتشاهلا من اجلمود الذي 
تتخبط فيه بسبب غلبة امليول الدينية البسيطة على عقول املهتمني ابلدراسات 

 القرآنية خصوصاً واإلسالمية على جهة العموم.
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