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 هالمنهج اللغوّی فی التفسير وتاريخ 
Linguistic Methodology of Tafseer and its History 

  سعيد امحد

ABSTRACT 
The Holy Quran was revealed in Arabic Language, it is, 

therefore necessary to seek Arabic Diction to gain the direct guidance 
from it. The companions of Holy Prophet, Tabeen, and the reverent 
Imams strictly rebuked those interpreters who interpret the Holy Quran 
without having command over Arabic Language. The verses of Quran 
that are clear in comprehension, explicit and easy, do require the source 
of interpretation as “Arabic Diction”. This method highlights the 
positive trends to Arabic Diction. But in the matter of ambiguity and 
resemblance in verses and deduction of Masael, this Diction will be 
given second priority. Mere Diction and Arabic Socio-Diction may not 
be titled as most authentic. Diction is not the ‘last word.’ The very first 
priority will be given to the verses of Quran, Hadith e Nabvi and 
Quotations of Companions of Holy Prophet. 

 The companions themselves were the native Arabs but they 
used to do consult some Quranic terms with the Holy Prophet. As 
time passed, some strayed sects and atheists ignored this positive trend 
(Tafseer-bil-Mathur), and accustomed a new trend of interpretation of 
Holy Quran i.e. depending upon Arabic Diction only so that they may 
endorse their own thoughts. It was a negative source of interpreting the 
Holy Quran i.e. only by Arabic Diction.  

The present article explores its historical perspectives after 
evaluating its negative trends. The Motazila sect got this trend 
nourished. The representing interpretations of Holy Quran of this trend 
have been analyzed in this article. At the end, Molana Ameen Ahsan 
Islahi’s approach to Diction and his Tafseer ‘Tadabbur e Quran’ has 
been evaluated. 
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، وال يصح  هوتفسري  همهم األدوات لفهالقرآن الکرمي من أ ةلغ ةتعترب معرف
؛فلذا جيب علی املفسر أن  هم اللسان الذي نزل فيهإال بطريق ف هوتفسري  همهف

ا،فکان حقا علی من ا ودالالهلوأصو  ةالعربي ةبقواعد اللغ ةتام ةيکون علی معرف
 ة، أن يکون علی جانب کبري من التمکن من اللغ همراميك وإدرا هم معانيهأراد ف
  .ك، وإال ال يقدر علی شيئ من ذل ةالعربي

 :ويقول الدکتور السبت
معرفة مقاصد العرب  هم شروط املفسراملراد باللغة العربية التی تعد من أ "

لسجية والسليقة ، کاملعرفة املعرفة با كسواء حصلت تل من کالمهم ؤادب لغتهم ،
احلاصلة للعرب الذين نزل القرآن بني ظهرانيهم ،ٔام حصلت بالتلقی والتعلم کاملعرفة 

لعرب ومارسوا اللغة علی طريقهم ، واملولدين الذين احلاصلة للمولدين شافهوا بقية ا
ا عربّيا کانت قواعد العربّية طريقا وملا کان القرآن کالمً ،علوم اللسان ودوَّنوها درسوا

   .يقع الغلط وسوء الفهم ملن ليس بعريب بالسليقة كلفهم معانيه، وبدون ذل
ونعنی بقواعد العربية : جمموع اللسان العريب ، وهی منت اللغة ، والتصريف    

 كومن وراء ذلوالبديع  شتقاق والغريب واإلعراب واملعانی والبيانوالنحو واإل
  )۱( " .ت العرب فی کالمها ، ووجوه خماطبتهااستعماال
ن للعلم بٔاصول اللغة العربية وللمعرفة بفروعها ومما الخيتلف فيه اثنان أ   

ذا العلم يعترب من أ ٔامهية بالغة فی فهم وتفسريه وال وجب شروط املفسر تسلح 
  علی معرفة ه، فإن القرآن الکرمي نزل بلسان عريب مبني ، ويتوقف فهم هوأکمل آداب

ا حبسب الوضعمفردات االٔ      .لفاظ ومدلوال
 : يقول اإلمام الزرکشی

نکر السلف إنکاراشديًدا علی من جترٔا علی التفسري دون ٔان يکون وقد أ "
  "باللغة العربية ملاعا
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غري هللا ال ٔاوتی برجل يفسر کتاب ا" :اهللا هرمح كمام دار اهلجرة مالاإل قال
  )۲("نکاالً  هتعامل بلغة العرب إال جعل

هللا ال حيل ٔالحد ئومن با"هللا : ا هقال تلميذ ترمجان القرآن جماهد رمحو 
ا بلغات العرب هللا واليوم اآلخر ٔان يتکلم فی کتاب ا

ً
  )۳("إذا مل يکن عامل

املنزلة العالية ملعرفة ٔاصوهلا، ال جيوز  كاملکانة السامية للغة وتل هومع هذ
 هعلی جمرد اللغة فقط؛ ٔالن هفي هيکون اعتماد ملن يتصدی لتفسري القرآن الکرمي ٔان

کثري من املفاهيم الدينية واملعانی الشرعية الثابتة  بالقرآن والسنة ئودی إلی تعطيل  
 .مةوإمجاع االٔ 
  يقول احلربی: كوفی ذل

ليس کل ما ثبت فی اللغة صح محل آيات "نه ومن قواعد التفسري أ "
    اللغوية واإلعرابية  هعلی أالوجهللا التنزيل عليه ، بل جيب محل کالم ا

ة ، الالئقة بالسياق القوية املشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريب 
  )٤("دلة الشرعواملوافقة الٔ 

ن آر من العبارات السابقة اّن الرجوع إلی اللغة العربية فی تفسريالقر هفظ  
ومدارًا ومناطًا نکر السلف علی الذين اختذو اللغة ٔاساًسا أ ولکن  .ليس مذموًما
 يعتمدون علی ن الکرمي ال حييدون عنها وال ينصرفون إلی غريها والآلتفسري القر 

  "لغة القرٰان"سباب اُخری لتوضيح القرٰان الکرمي مثًال توضيح القرآن بالقرآن أ 
ليس  ،هللا عنهم ؤاقوال التابعني رمحهم اهللا وتفسري الصحابة رضی ا ملسو هيلع هللا ىلصوتبيني النبی 
ية نکر السلف اّلذين يصرفون اآلة فی تفسري القرٰان مذموًما ولکن أ اللغ الرجوع إىل

يدل عليها القليل من کالم العرب وال توجد  ةحمتمل عن ظاهرها إلی معان خارجة
   .ويکون املتبادرخالفهاه غالبا إال فی الشعر وحنو 
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ليس املراد باملنهج اللغوی ، واللغويني فی هذا البحث الرجوع إلی  كوکذل  
من وجهة نظرهم  عنی اّلذين يفسرون القرآنبل أ ،غة فی تفسري القرآن الکرمياللّ 

   .فکارهم الفاسدةتاييًدا آلراهم الباطلة وأ 
   .هيوضح املنهج الّلغوی وتارخي كوم اللغة وبعد ذلهمف الو أنذکر   

  هوم اللغة عند اللغويينمف
  قال اجلوهری:

اء عوٌض، ومجعها لُغًی مثل بـَُرة وبـًُری ولغات واهل ۔صلها لَُغٌی ٔاو لَُغوٌ اللغة أ "      
ْم بفتح التَّائِ وقال بعض ،ايضا َ وشّبهها بالتاء الّتی يوقف  ۔هم مسعت َلَغا

  ) ۵( ." عليها باهلاء والنسبة إليها لغوٌی وال تقل َلَغِویٌّ 
 :ينیر و قال نصر اهلو 

 هوتکلمت ب ، ولغوت بکذا لفظتههلج ب يئاللغی مجع لغة من لغا بالش"      
واللغة فی  .صلها لغوة بالضم کغرفةأحدفت الالم وعوض عنها اهلاء و 

يعة عبارة عّما حفظ من کالم العرب اخللص ونقل عنهم لة الشر محتعارف 
ا أ أو  املعانیلفاظ الّدالة علی من األ صوات يعّربها کل قوم ّما تفسريها با

لغة الواقعة فی کالم ن املطلوب هنا تعريف العن ٔاغراضهم فغري مراد أل
ملطلق اللغة تفسري املٔولف وهی لغة العرب البلغاء ال مطلق اللغة وهذا 

  )٦( "۔هوليس الکالم في
  تعريف علم اللغة اصطالًحا

من حيث داللتها  لفاظ املوضوعةعن مفردات األ هفهو علم يبحث في"
  )۷( "علی معانيها باملطابقة

وم الصحيح الثابت احملفوظ، هفوم ةعن اللغ هاإلمام السيوطی خالل حبث
  :ةينقل أقوال العلماء فی حد اللغ
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اقال ابوالفتح ابن جنی فی اخلصائص:حد اللغة أ "          کل   صوات يعرب 
غراضهم مث قال واما تصريفها فهی فعلة من لغوت ٔای تکلمت قوم عن أ 

ا واواٌت وقالوا فيها لغ ات ولغون  ؤاصلها لغّو ککرة وقلة وثبة کّلها الما
 :کثبات وثبون وقيل منها لغا يلغٰی إذا هذٰی قال

  "عن اللغا ورفث التکلم  ورب ٔاسراب حجيج کظم"
ی أ  )۸( ﴾َوِاَذا َمرُّْوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِکرَاماً ﴿:تعالی هاللغو فی قول كوکذل

ٔای تکلم انتهی کالم ابن  "فقد لغا همن قال فی اجلمعة ص"بالباطل وفی احلديث 
جلنی وقال امام احلرمني فی الربهان اللغة من لغا يلغی من باب رضی إذا هلج ا

  )۹( "بالکالم
  المنهج اللغوّی فی الّتفسير

عنهم هللا ا رضی الصحابة مراء بأن ال هنإف نآالقر لغة باللغة العربّية أما العلم         
عًا ال کسبًا وکان تعلمًا ، فطرة ال تصنعًا ، طب هم أهل اللغة املتقنون هلا سليقة ال

الصحابة علی ذروة الفصاحة وقّمة البالغة ، عارفني أساليب اللغة ورموزها عاملني 
 هأو يسمعونن آالقر ون  يقرء هوبعد ملسو هيلع هللا ىلصر النبی سعتها واسرارها وکانوا فی عص

ية من سبب فما يوضح اآل كفان عنی علماء هم بشئ وراء ذل هفيعنون بتفهم روح
من أشعار العرب تفسر لفظًا غربيًا ، أو أسلوبًا غامضاً  للنزول، واستشهاد بأبيات

راء فی امللل آة و ولکنا ال نعلم فی العصر األّول ،إحنياز الصحابة إلی مذاهب دينيّ 
عنهم رأينا  هللا والنحل ، فلما وقع هذا التفّرق اّلذی تشتت منهج الصحابة رضی ا

ان آالقر الفرق تنظر إلی  هکل فرقة من هذ مبا يتالوم مع  هوتفسر  من خالل عقيد
فی االختيار والصفات والتحسني  هن علی مذهبآمذهبها ، فاملعتزلی يطبق القر 

  ك.الشيعّی وغريذل كوکذل هّول ما ال يتفق مذهبؤ والتقبيح العقليني وي
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  اهمّية المنهج اللغوّی لدی المعتزلة
يتعلق  ار بالسماع والنقل فيماهمن غري استظ ةر العربيهتفسري القرآن بظا

من االختصار واحلذف ،  هومافي ةواملبدل ةمهمن االلفاظ املب هبغرائب القرآن ومافي
ر التفسري وبادر إلی استنباط هواالضمار ، والتقدمي والتاخري ، فمن مل حيکم ظا

 اذهمن فسر القرٰان بالرأی  ةی زمر ودخل ف ه، کثر غلط ةم العربيهاملعانی مبجرد ف
   .ةاملعتزل هج الذی اختار هو املنه

  حسني الذهبی:يقول الدکتور حممد 
علی الطريقة اللغوية الّتی تعترب جند املعتزلة قد حرصوا کّل احلرص  ...."        

واضحاً  هر اثر اللغوی يظه أن وهذا املبدآاألعلی لتفسري القر  أعندهم املبد
 وهيةلنية الّتی ال يليق ظاهرها عندهم مبقام األآفی تفسريهم للعبارات القر 

، أوالعبارات الّتی تصادم بعض  هوالعبارات الّتی حتتوی علی التشبيأ
مشتبها فی اللفظ  هأصوهلم فرتاهم حياولون أّوًال إبطال املعنی اّلذی يرون

 هفی اللغة يزيل هذا االشتبا موجودا نی مث يثتبون هلذا اللفظ معنیآالقر 
ملعانی الّتی من ا هويتفق مع مذهبهم ويستشهدون علی ما يذهبون إلي

مث إّن ،ن عليها بادلة من اللغة والشعر العربی القدميرآحيملون ألفاظ الق
اجتهاد   هعلی رأيهم فی االجتهاد ، من أن احلکم ما أّدی الي ءاملعتزلة بنا

تعالی فی حق کل هللا اجتهدوا فی حادثة فاحلکم عنداکل جمتهد ، فاذا 
وجها تفسريًا واحداً أية التی حتتمل رفضوا أن يکون آل هواحد جمتهد
م التی حاولوها فی حّل املسائل  هالخطأ في وحکموا علی مجيع حماوال

ا مرادة آاملوجودة فی القر  هو عدم  هتعالی أو غاية ما قطعوا بهللا ن با
ر يقول مر أن املفسّ غاية األ ،ئهمار آ املخالف ملبادئهم و إمکان التفسري

ا جور فی احلالتني وان کان باجتهاد واجملتهد قد خيطئ وقد يصيب وهو م
  )۱۰( ."االجر علی تفاوت
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  نآمنهج المعتزلة فی تفسير القر 
 ةفکار اجلديدعند ما بدأت األ ةجر هفی مطالع القرن الثانی لل ةقام املعتزل

الميکن  هحبدود الزمان واملکان فان ةالعقل حمدود ةتسلل إلی العقول واحلق أن طاق
 هذهتصورًا صحيًحا إن کل من قايس  هعيش فيالذی ي هأن تصور ما ورآء عامل هل

ا إلی ها علی حمض العقول وحاکمهوحنو  ةالقرآني ةفی االي ةالوارد ةاملسائل الغيبي
 .ا إلی الصوابهتد فيهمل ي ةاحملسوس ةدهاملعلومات املشا

  :يقول الدکتور حممد زغلول سالم
ة ، وعرفوا بقوة ونشأت مجاعة من علماء املسلمني ، تسلحوا مبناهج عقلي"      

البيان وحسن الرأی ونفاذ البصرية ، وقوة احلجة ، وعلی رأسهم املعتزلة ، 
عمرو بن عبيد ، وکان واصل صاحب  هوکبريهم واصل بن عطاء وصاحب

من آبيان رائع ، وقدم راسخة فی البالغة ، وکان داعية من کبار الدعاة 
 هدفاعًا ال يعتمد کل من واإلسال◌ٓ ويدافع عن القرا هإليفقام يدعو  همبذهب

ما ، بل اختذ مل يعرتفوا  هئ، ألن أعدان آالقر علی السنة ، وال شاهد 
 همجاعة من تالميذ هبالفلسفة ، ومجع من حول همنهجًا عقلّيًا خلط هلنفس

م إلی ، وأرسل  هوسار علي هعلمهم البيان وزودهم باملنهج الذی أقام
   )١١("بدعاألقاليم جيادلون أصحاب الديانات وال

  :ة قائالل السنهضّد أ هواصحاب ءج واصل ابن عطاهيبّني من ةقتيب إلمام ابناو 
عمرو بن عبيد ، وکان رجًال  هوعلی منهج واصل بن عطاء سار صاحب"       

مع أهل احلديث والسنة ،  هائر آصاحلًا زاهدًا وکان کثريًا ما يصطدم ب
م أرجاس أجناس أموات غري أحياء  صاحب  هبأن هويتهمونفيتهمهم بأ

  )۱۲( ".من قول لصدق فيما ينقل ههوی مينع

يفة واصل وألبی حذ"ويقول: )١٣(" حنلةکان داعية مقالة ورئيس :"يقول اجلاحظ
 )١٤( ."دةبن عطاء خطب حمفوظة ورسائل خمل
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ج واصل بن عطاء هزغلول سالم من عند ختام البحث يوضح دکتور
 م تأثر بالًغاهم ومتأثريهوحاملی فکر  ةالعتزل کر أعالم ويذ هوقياس هوطريق استدالل

وأقام  هاستمد بالغتن آالقر واإلسالم ، ومن ن آالقر کفاحًا من أجل   هوظلت حيات"
 من معانی العدل والتوحيد ، حيسن فهم النصوص  وحيسن همتکلماً مبا في همن نفس

ية جمردة ، فيما وراء األلفاظ من معان وصور ذهن هاملعانی ، ببحث كالتعبري عن تل
وجدير أن .نآمعانی القر  هکتابًا أمسا  هعلی مذهبن آالقر وخلف واصل فی تفسري 

يکون تفسري واصل صورة أولی لکتب التفسري التی خلفها لنا املعتزلة ، حيمل 
 هفی نطاق عقلن آالقر البيانية فی أسلوب  هرائآعن  عتزالية ويعرباإل هخالصة أفکار 

حتکيما جامدًا ، بل يوازن بني املنقول واملعقول فی  احلر ، الذی ال حيکم املنقول
کثريون من علماء و ومحل لواء االعتزال بعد واصل وعمرو  .حدود املعنی العام للنص

،  هراؤ آو  هکتبه  وتصطبغ ب، هعتزال مذهبًا يدين باللغة والبيان ، ومنهم من اختذ اإل
عالف  وبشر بن املعتمر  ومنهم حممد بن املستنري قطرب النحوی ، وأبو اهلذيل ال

ومنهم من اکتفی من االعتزال مبنهج البحث ، وحرية الرأی .والنظام  واجلاحظ
ومن هٔوالء األخفش سعيد بن مسعدة ، واملازنی ، ۔ودقة النظر فی األمور ۔والفکر 

 )١٥( " .والفراء وغريهم

 :ج اللغویهم کتب التفسير علی المنهأ
  نآالّنظام وبيان القر 
ولکن  ةا لنا املعتزلهی لکتب التفسري الّتی خّلفلو آن من الصور األبيان القر 

 الرأی ةکان مييل إلی حري  هالن ةلمن املعتز  هکثري من أصحاب  هقد اختلفت عن نظرت
 هکان ظّنا حتی تلميذ  هوينسی أن بدأ أمر  هوالفکر کان يظن الظن مث يقيس علي

  .ئهاجلاحظ ينقد علی بعض آرا
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  يقول اجلاحظ:
قرأ الّنظام کتب الفالسفة ودرس االعتزال ،واتصل بالثقافة اهلندية "      

ا ، وکان مييل فی علم إلی  هوالفارسية واليونانية وتعلم املسيحية وال هو
 هالتجربة والقياس ، وال يقبل التسليم باملنقول واملأثور ، ويعيب علي

سوء  هال يفارقالذی  هوإمنا کان عيب"... فيقول: فی القياس هاجلاحظ متادي
فلو   هعلی العارض واخلاطر والسابق الذی ال يوثق مبثل هوجودة قياس هظن

 هأمر  هالتمس تصحيح األصل الذی قاس عليالقياس  هکان بدل تصحيح
  هوينسی أن بدء أمر  هکان يظن الظن مث يقيس علي  هعلی اخلالص ، ولکن

علی  هوفی تفسري  هونظر فين آالقر وأّمل بالثقافة العربية فحفظ ،کان ظنّياً 
فی احلديث  كهذا املذهب إلی للش هالتجريبی القياسی وقاده ضوء مذهب

  )١٦( ."راء املفسرينآ وفی
  يقول الدکتور الذهبی:

وس احلرّة الواسعة احلرية وقد وکان النظام معتربًا فی مدرسة املعتزلة من الرؤ " 
  )١٧( "فسرين.فی شان هوالء امل هاّلذی قال هاجلاحظ قول هذکر لنا تلميذ

  يقول الجاحظ:
ال تسرت سلوا إلی کثري من املفسرين وإن نصوا :"کان ابو اسحاق يقول   

أنفسهم للعامة وأجابوا فی کل مسألة فان کثريًا منهم يقول بغري رواية علی غري 
أساس وکلما کان املفّسر أغرب عندهم کان أحّب اليهم وليکن عندکم عکرمة ، 

صّم وقد قالوا فی ، ومقاتل بن سليمان وابوبکر األ كوالکلبی والسدی والضحا
ذا الکالم  عزوجل ملهللا إن ا )١٨(﴾هلِلّٰ  َوأنَّ اْلَمٰسِجدَ ﴿ :عزوجله قول يعن 

من يد  هوکل ما سجد الناس علي هالتی نصّلی فيها بل إمنا عنی اجلبا مساجدنا
 ﴾تْ أَفَال يـَْنظُُرْوَن إَلی اِإلِبِل َکْيَف ُخِلقَ ﴿تعالی: هوقالوا فی قول ۔وجبهة وانف وثفنة 

  )۲۰( ."ليس يعنی اجلمال والنوق وإمنا يعنی السحاب هإنّ  )١٩(
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 نآمجاز القر  ۱
بعض آثار البحث البيانی اّلذی  هجماز القرآن ميثل التيار اللغوی للتفسري وتوجد ب

  اللغوی ) جه(املن ةالناحي هذهمن  مناهو يهاتسع من بعد و 
 :ول احلربیيق

بی عبيدة معمر بن املثنی يعد من أشهر الکتب فی تطبيق ن إلآجماز القر "     
يعترب من أهّم مظان  ههذا املنهج اللغوی فی التفسري ولن نبالغ لو قلنا أن

باللغة حيث جعل  كالتمس النماذج واالمثلة التطبيقية املتمثلة فی منهج
سياق األيات وال  هيراع فی تفسري نصًا عربيًا جمردًا ومل ن آالقر ،  هصاحب

ن وال ما اثر آأسباب النزول وال املعانی الشرعية الّتی تدل عليها الفاظ القر 
ذا  ، ن آالقر من التفسري عن الصحابة والتابعني وال عادات املخاطبني 

علی املعانی العربية دون أن حيتکم ه ونزل ههذا کللاليات من  هجّرد تفسري 
هذا املنهج  هعرب لاللفاظ والرتاکيب وقد أنکر عليإی غري استعمال ال
  )٢١( ."ومن بعدهم هومعاصري همجاعة من تالميذ

  تحليل الکتاب   
  يقول حممد زغلول سالم :     
حيسن بنا أن نقف وقفة قصرية أمام جمهود أبی عبيدة العتبارات  "         

ن ، آالقر  أول دراسة تصلنا فی هذا امليدان اللغوی فی هکثرية أحدها أن
يعترب مرحلة أولية من مراحل تطور النقد ، والدراسات البيانية  ها أنهثاني

ا أن هذا الکتاب  ه، وفی األدب العربی عامة ، وثالثن آالقر فی أسلوب 
لرجل کان مرجعًا لکثري من الدراسات اللغوية واألدبية التی تلت ، ألن ا

الثالث ، وال يصح إغفال علم من أعالم اللغة واألدب فی القرنني الثانی و 
مبقدمة فی حبوث  هيقدم أبو عبيدة لکتاب.نآالقر بفی دراسة متعلقة  هإنتاج

رأی خاص فی  هول "نآالقر  "يبدٔوها ببحث کلمة ن آالقر لغوية عامة فی 
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ن آالقر : (( إمنا مسی هولوهو ق ،المتأخرون هعن هالکلمة ينقل هاشتقاق هذ
جل هللا ، قال ان آالقر ية فی األ كلجيمع السور فيضمها ، وتفسري ذ هألن
َنا َمجْعَ ﴿: هثناؤ  وبعد .من کالم العرب هويستشهد علي )۲۲(﴾هَوقـُْرٰانَ  هإنَّ َعَليـْ

 هع فکرت، ووض هاملقدمة العامة التی رسم فيها منهج كأن ينتهی من تل
التی دار عليها الکتاب ، مث خط اخلطوط األولی التی ستجری عليها  

يات تناوال تنازلّيًا يبدأ يبدأ بتناول السور واآل هکل  کلمة جماز ، بعد هذا
 )٢٣( ."هنظاماً معيناً ال يکاد حييد عن هبسورة الفاحتة ، ويتبع فی تفسري 

  فيما يلی:  هنلخص 
  مکنية أخری ما أآية بيبدأ شرح اآل ۔۱
  يتبعها حبديث فی نفس املعنی ۔۲
رب الفصيح ، کاخلطب مث يتبعهما بالشاهد الشعری القدمي ، أوبکالم الع ۔۳

واألمثال واألقوال املأثورة ، وحيرص أبو عبيدة علی أن يؤکد دائمًا صلة أسلوب 
م ، فيذکر دائمًا فی ختام کالم هن وفنون التعبري فيآالقر  أن   هبأساليب العرب وفنو

  .العرب تفعل هذا
ول أو  کان خطوة فی سبيل الکالم فی طرق الق  هوخالصة القول فی کتاب اجملاز أن

فی  كالعام ، وقد حاول أن يکشف عن بعض ما جاء من ذل همبعنا "اجملاز"
الغزير  هحمصول هوساعد علي .مبا جاء فی األدب العربی هن ، مع مقارنتآأسلوب القر 

 .هفي
  ن للفّراءآمعانی القر   

من   هج واستفاد صاحبن وهو أشد وأدهی فی السري علی هذا املنهآمعانی القر 
   .عبيدة أبینسخة مغرية من کتاب  هإلی حد کبري حتی قيل إن"نآالقر جماز "
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  يقول دکتور زغلول سالم:
من الناحية اللغوية لکتاب  للفراء دراسة مکملةن آالقر يعترب معانی "      
يبحث فی الرتاکيب واإلعراب ، واجملاز يبحث فی الغريب  هألنن آالقر جماز 
األسلوب ، واختلفت دراسة الفراء هنا ، وکلتا الدراستني متعلقتان ب واجملاز

، التی سنراها عما قليل هعن دراسة أبی عبيدة ، وکان هلذا اخلالف أسباب
مل يکن أول اسم أطلق علی کتاب فی  نآالقر واسم الکتاب معانی 

  )٢٤( ."فيما نعلم ۔دراسات من هذا النوع کما کان اجملاز مثال 
برتتيب تنازلی يشرح ما فی  ۔دمة قصرية سورة بعد مق ۔سورة ن آالقر ويبدأ بتفسري 

يات من الغريب واإلعراب والقراء ات شروحًا خمتلفة ،لغوية وحنوية وأخبارية اآل
  )٢٥( " .وقد يبني أسباب النزول مث يسند کلما وجد إلی السند سبيالً .وأدبية

  هجهويقول احمد امين باحثا عن من
برتتيب السور  ن آالقر فسري ويری أحد الباحثني أن الفراء أول من تناول ت"

ينفی "اجملاز "معتمداً علی نص البن الندمي ليس قاطعاً ، کما أن کتاب
  )٢٦( ." هفي كهذا الظن أويشک

  منهج الکتاب
 ج الکتاب مفصًال هدکتور زغلول سالم يلقی الضوء علی من

ية آيات کل سورة مث البقرة وهکذا تنازلّيًا ، ويتعرض آليبدأ بسورة الفاحتة "
فعل أبو عبيدة شارحًا ومفسرًا لغريب ية بالرتتيب فلم يقتصر علی الغريب کما آ

ية يصححها أوينفيها آ لقراءة فی ،للوقوف هاأللفاظ ويقف کلما استدعا
النحوی أو  هما حيتاج منها إلی التوجي همث يفسرها تفسريًا حنويًّا ويوج۔أويضعها
 ويتبع .ألة مجيعًا حتت قاعدة عامةويأتی باألمثلة والشواهد مث يدرج املس .اللغوی

هی شرح  كفی تفسري الغريب قاعدة واحدة هی التی اتبعها أبو عبيدة من قبل تل
، مث بالشاهد الشعری أو املثل ، أو  كية ، مث باحلديث إذ تسی ذلية باآلآلال
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وإذا تعرض ألسباب النزول فإمنا يروی بالسند عن أئمة املفسرين  .الکالم الفصيح
   الکتاب :من  كومثال ذل۔حابة والتابعني من الص

فيقول : قرأها حيي بن وثاب وأبو  ) ٢٧(﴾هِبَکاٍف َعْبدَ هللا ألَْيَس ا﴿ية: لآل هتفسري 
،  ۔ هعبد ۔علی اجلمع ، وقرأها الناس  ﴾هِبَکاٍف ِعَبادَ هللا ألَْيَس ا﴿جعفر املدنی: 

هللا ياها فأنزل اإ كهلتنا لعيبآ ك: ما ختاف أن حتململسو هيلع هللا ىلصأن قريشا قالت للنبی  كوذل
؟  همن دون كفکيف خيوفون ملسو هيلع هللا ىلص حممداً " هبکاف عبدهللا أليس ا"وتعالی  كتبار 

لسّيدنا  ا ووعدهم مثل هذا فقالواقالوا قد مهت أمم األنبياء  هوالذين قالوا عباد
وتعالی:  كتبار هللا فقال ا ) ۲۸( ﴾بـَْعُض ٰاِهلِتَنا ِبُسْوئٍ  إْن نـَُقْوُل إالَّ اْعتَـرَاك﴿هود: 

 )۲۹( "وکّل صواب ملسو هيلع هللا ىلص ه، أی حممداً واألنبياء قبل ﴾هْبادَ ِبَکاٍف عَ هللا ا ألَْيسَ ﴿

  : عتزالی علی المنهج الّلغویتب التفسير اإلک  رهأش
عتزالی کّلها الّتی اّلفت ذکر الدکتور حممد حسني الذهبی کتب التفسري اإل        

لفيها ؤ اسري ومعتزال إلی العصر احلاضر واحصی أمساء مجيع التفإلمن ابتداء فتنة ال
  اختصاراً فقال :

 هنتصفح طبقات املفسرين للسيوطی وطبقات املفسرين لتلميذ"   
ذا الّشان فنجد  ّن من أشهر أالداودی وغريمها من الکتب الّتی هلا عناية 

من صنف فی التفسري من املعتزلة ابوبکر ، عبدالرمحان بن کيسان االصّم 
ولکنا ال  ،ن الکرمي آلقر أّلف تفسريًا ل هأقدم شيوخ املعتزلة إن ه۲۲۰املتوفی

فقد مبرور الّزمن وتقادم العهد  هنعلم عن هذا التفسري خربًا حيث أن
  )۳۰(هعلي

 ،حد عشر تفسرياً مع ذکر اسم مٔوّلفيها ونبذة يسرية من منهجهاأوهکذا ذکر  
   :ويقول

ختلفة  التفاسري أکثر حظًا من غريها من کتب التفسري امل هومل تکن هذ"     
حيث امتّدت إلی کثري منها يد الزمان ، فضاعت بتقادم العهد عليها 
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وحرمت املکتبة االسالمية العامة من معظم هذا الرتاث العلمی اّلذی لوبقی 
سريی لشيوخ إلی يومنا هذا ال لقی لنا ضوًا واضحًا علی مدی التفکري التف
عض شيوخهم هذا املذهب االعتزالی ولکشف لنا عن حقيقة ما ينسب لب

ا من علمائنا املتقدمني ، ونقف منها  من تفسريات واسعة النطاق ، نسمع 
موقف احلائر بني الشک واليقني ملا يذکر عنها من االستفاضة والتضخم إلی 

  )۳۱( "هحّد يکاد يکون متخّيًال أو مبالغاً في
ات املصنف همل يصل إلينا منها إّال هذ هالعبارة املذکورة إن هفظهر من هذ

    .الء أشهر من عرفناهم من مفّسری املعتزلةؤ الثالثة وه
  ن عن املطاعن للقاضی عبداجلبار آتنزية القر  ۔۱
  وامالی الشريف املرتضی  ۔۲
  والکشاف للزخمشری  ۔۳

وفی العصر ، اللغوی هتفسري تدبر قرآن ومنهج الشيخ امني اصالحی فی حتقيق
صاحب نظام هللا ا هی رمحهايد الدين فر احلاضر جّدد هذا املنهج اللغوی االستاذ مح

الشيخ امني  هتلميذ هفی معرفة اللغة مث اخذ عن هالقرآن الذی کان وحيد عصر 
  :احسن اصالحی

م القرآن الکرمي هی أساس لفهف۔ة العربية قد عنی الشيخ عناية خاصة بالّلغ
م هضمن الوسائل الداخلية لف هوقدذکرها اإلصالحی فی مقدمة تفسري  هفی نظر 

   :حيث قال،رآن الکرميالق
ا القرآن الکرمي هی التی توجد فی کالم اللغة العربية التی نزل "

شعراء اجلاهلية مثل أمرٔی القيس وعمرو بن کلثوم وزهري ولبيد وفی کالم 
التی کان يستعملها  كيست بتلول، هخطباء اجلاهلية مثل قس بن ساعدة وحنو 
لصحف واجلرائد فی بالد مصر والشام املتنبی أواحلريری وال هی بلغة تصدرها ا

أن  هواعجاز  هولذا البد لکل من يريد أن يتذوق بالغة القرآن فی اجياز ،مثال
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 كميارس کالم شعراء أو (خطباء) اجلاهلية وبدون تذوق کالمهم الميکن إدرا
السحر الذی أعجز کل بليغ  كذل كاليستطيع أن يدر حماسن لغة القرآن و 

  )۳۲( ."کتابوفصيح من مناقشة هذا ال
ا ونرّحب  ولکننا نعرتف جمهودات األستاذ امني احسن أصالحی ونشّيد 

إٰلی تفسري القرآن علی ميل  هقد سّد هذا الباب املفتوح لکل من يدخل منه ا ألن
ولکن  همعان فی روح القرآن ونشالناإل ا دونهحتت النظريات التی نسق هوجعل ههوا

إن کان جعل کالم  هوهو أن كأثناء ذل هإلي هينب فتح بابا أخر مل هجند أن كمع ذل
ولکن  همرتاء فيحمل لإل وال هکالم فی صحت ومرجًعا قطعيًّا ال موثوقًا العرب مصدرًا

 صة حيثماجعل فيها الشکوكاظنًيا وخرا بة مصدار الصحاحاديث وآثجعل األ
باب  نا إىلالنتائج املتوصلة إليها وهذا يسري ب ات ويطلقها دون الوصول إىلهالشبو 
  .حلاداإل

ذا التفسري القر  نی منهج آالشيخ أمني أحسن أصالحی وکان قد أفاد 
ومل  هعند من جاء بعد هتولدت فکرة سلبّية عن كن کثريا جّدا ولکن مع ذلآالقر 

   .امهال احلديث كن أصال ومل يقصد بذلآل القر ان جيع هيفکر الظروف الّتی اجلأت
  :خالصة الکالم

 دون تردد هاملتقّدمون يفّسرون من کالم العرب ويرجعون إليظّل           
قّل  كکن الذين جاؤا بعد ذللو ، هومعرتفني ب كواضطراب وکانوا متمّسکني بذل

ن حٰتی وصل األمر إٰلی بعض املفّسري كذل ىاهتمامهم بکالم العرب أسندوا عل
م الّتی وضعوها واخرتُعو  ها بأنفسهم، دون الذين فّسروا القرآن الکرمي علی نظريا

األبيات  ىوانصّب إهتمامهم عل،الرجوع إلٰی کالم العرب وعدم اإلعتناء بلغة قريش
م التی أحيانا ختالف روح القر  ن وعلی املضٔی آالّنادرة والشاّذة وبنوا عليها نظريا

التی  هنيّ آالسماويّة واملعجزات القر  بعض األخبار اٰتی أنکرو ح كقدًما سارواعلی ذل
والمقام لإلمرتاء قد أطلقوا ألسنتهم فيها وخرجوا علی الّدين  كا للشهيالحمل ف
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هللا عاذنا اأ.دون اإلمعان والتعّمق هوهکذا قد جترؤا فی القرآن الکرمي حتی حّرفوا في
  .وهدانا إلی سواء الصراط همن
  

********************  
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 الهوامش واإلحاالت

  اململکة العربية السعودية،قواعد التفسري مجًعا ودراسة، اخلرب دار بن عفانخالد بن عثمان السبت ،)١
  ١/۲۱۰:، ص۱۹۹۷۔۱۴۱۷، الطبعة االولٰی ، 

دارالکتب العلمّية ،الطبعة ،بدرالدين، الربهان فی علوم القرآن،بريوتهللالزرکشی، حممد بن عبدا  )٢
   ١/١٥:ص،۱۴۰۷االولٰی،

  ١/١٦: صاملصد ر السابق،  )٣

احلربی ، حسني بن علی حسني ، قواعد الرتجيح عند املفسرين ،الرياض: دار القاسم ، الطبعة )٤
  ٢/٣٦٣: ،ص۱۹۹۶۔۱۴۱۷االوٰلی  

 ٦/٢١:صاجلوهری،)٥
   ١/٢٥: صر اهلورينی،العالمة، مقدمة القاموس احمليط، بريوت: دار احياء الرتاث العربی، صن )٦
 ۱/۱۷۰:، صاملصد ر السابق )٧
، عبد الرٰمحن بن الکمال، جالل الدين، املزهر فی علوم اللغة وانواعها، مصر املکتبة السيوطی)٨

  ١/٥ :، ص۱۳۱۰هرية، االز 
۷۲الفرقان :سورة )٩
املکتبة  السيوطی، عبد الرٰمحن بن الکمال، جالل الدين، املزهر فی علوم اللغة وانواعها، مصر)١٠

  ١/٥ :، ص ۱۳۱۰ هرية،االز 
  ١/٢٦٧هرة : مکتبة وهبة، بدون، ص: الدکتور، التفسري واملفسرون، القاالذهبی، حممدحسني،)١١
 ٤٠:حممد زغلول سالم، الدکتور، اثر القران فی تطور النقد العربی إلی ٰاخر القرن الرابع اهلجری، ص)١٢
بن مسلم، أبی حممد، کتاب تاويل خمتلف احلديث فی الرد علی أعداء أهل هللاه، عبداابن قتيب)١٣

 ۱۰۱: وت:دارالکتاب العربی، بدون، صاحلديث، بري 
١/١٤ :ص اخلاجنی، بدون،ةاملؤسس:هرةاجلاحظ، عمرو بن حبر، ابی عثمان، البيان والتبيني ، القا)١٤
٤٠:حممد زغلول سالم، الدکتور، اثر القران فی تطور النقد العربی إلی ٰاخر القرن الرابع اهلجری، ص)١٥
  ۱۹۳۸اجلاحظ، الطبعةاالوٰلی،ةمکتبتاب احليوان، مصر اجلاحظ، عمرو بن حبر، ابی عثمان، ک)١٦

   ۲/۲۳۰ :ص 
٢/۲٤٥:، حممد حسني، الدکتور، التفسري واملفسرون، صالذهبی)١٧
 ۱۸اجلن:سورة)١٨
 ۱۷الغاشية:سورة)١٩
 ١/١٤٣:اجلاحظ، عمرو بن حبر، ابی عثمان، کتاب احليوان، ص)٢٠
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عند املفسرين، الرياض: دارالقاسم، الطبعة احلربی، حسني بن علی بن حسني، قواعد الرتجيح)٢١
  ٢/٣٦٦ :، ص ه ۱٤۱۷االولٰی،

 ۱۷آيةالقٰيمةسورة)٢٢
 :ن فی تطور النقد العربی إلی ٰاخر القرن الرابع اهلجری،صآحممد زغلول سالم، الدکتور، اثر القر )٢٣

۲٥   
 أمساء "معانیالکتب حتت اهتم کثري من النحويني واللغويني فی القرون الثالثة االولی بوضع کثري من)٢٤

" ومن هؤالء الکسائی، والنضربن مشيل وقطرب واألخفش وغريهم، واينما ذکر أصحاب  نآالقر  
  أصحاب املعانی فاّمنا يقصدون هؤالء  التفسري

 ٥٠:ن فی تطور النقد العربی ،صآ، الدکتور، اثر القر حممد زغلول سالم)٢٥
   ٢/۱٤۱، ص:هالعربی، الطبعة العاشر بتا: دارالکامحد امني، ضحی االسالم، بريوت)٢٦
 ۳٦الزمر:سورة)٢٧
 ٥۲هود:سورة)٢٨
  ٤۸ :ن فی تطور النقد العربی إلی آخر القرن الرابع اهلجری، صآ، اثر القر حممد زغلول سالم)٢٩
 ۱/۲۷٥:الذهبی، حممد حسني، الدکتور، التفسري واملفسرون، ص)٣٠

 ۱/۲۷٥:التفسري واملفسرون، ص)٣١
  ۱٥ :ص ،الحی، امني احسن، مقدمة تدبر القرآن ، حتت عنوان، لغة القرآنصاإل)٣٢

   

********************  
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