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 تفسري النصوص العربية 

 بني نظريات علم اللغة ومنهج الفكر اإلسالمي

   1مؤمن توفيق العنان
 :الداللةاللفظ و 

إن اللفظ حيمل الداللة، والعالقة بني اللفظ وداللته كالعالقة بني اجلواهر وأعراضها، فالداللة تدور  
اد من اللفظ بتجرد عن داللته،  حول اللفظ دوران األعراض حول جواهرها، وعلى هذا ال ميكن فهم املر 

 كما ال ميكن أن يُ َتصوَّر وجود الداللة دون تصور اللفظ الذي انبثقت منه أصاًل. 
واللفظ العريب ال يقتصر إدراك معناه على النطق فقط، وهلذا ركَّز علماء اللغة على أن اللفظ الدَّال 

 جيب أن جتتمع فيه ظاهراتن: 
 فظ املنطوق به الذي تنشأ عنه الداللة.  ظاهرٌة تتعلق ابلصوت، أي ابلل  -
 2وظاهرة تتعلق ابلد اللة، أي ابلدالالت الناشئة عن هذا اللفظ. -

وإن داللة اإلشارة كأحد أنواع الدالالت الناشئة عن اللفظ ذات أثر ابلغ يف التعبري عن املعىن، وهي  
دل عليه رمسه املنطوق به، وإمنا  دالَّة على سعة الوعاء اللفظي، حيث ال يقتصر معىن اللفظ على ما ي

يردف هذا املعىن معىن آخر مأخوذ من ذات الصيغة اللفظية، إال أن هذا املعىن الذي دل عليه اللفظ، ومل 
 يقصده املتكلم أصالً اصطلح عليه علماء اللغة اسم"اإلشارة". 

، وقد استحسنها  فاإلشارة نوع من الداللة اللغوية، وليست إال قسم ًا من الداللة املنطوق هبا
اللغويون ألهنا متتلك انصية التعبري عن املعاين املتعسرة على اللفظ املنطوق، فتقوم برتمجة  املعاين اليت 
تعسَّر على اللفظ اإلفصاح عنها، ولعلها استعريت من تعبري العاجز عن النطق كاألخرس وحنوه، فتنوب 

سان التعبري عنها، ومن هنا أييت قول اجلاحظ:"نِعَم عن اللفظ يف اإلفصاح عن املعاين اليت يصعب على الل 
العون هي له، ونِعَم الرتمجان عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ.. اخل"، وهذا جيعل اإلشارة مرتبطة بعلم 
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البيان الذي يدل على املعاين اليت يتناوهلا اللفظ أو يعرب عنها، والذي تدخل فيه االستعارات والكناايت 
ان املأخوذ من وراء العبارة اللفظية لكن بطريقها، وهلذا قال ابن منظور: "وحسن اإلشارة من وأنواع البي

 متام حسن البيان". 
وقد اعتىن علماء اللغة والبيان ابلداللة على وجه العموم، ودرسوها بعمومها، وقل من درسها 

ن واألشباه والنظائر، وقد َبنيَّ  أبقسامها، وذلك يف أبواب خمتلفة من علوم العربية، ومن أمهها علم البيا
( أن هذا العلم حبثه املتقدمون واملتأخرون ابسم األشباه والنظائر، وذكر من َصن ف فيه  ه911السيوطي )

من املتقدمني أمثال مقاتل بن سليمان، ومن املتأخرين كابن اجلوزي وابن فارس، وبني  أصناف األلفاظ 
د جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن، حيث كانت اليت حتتمل عدة معاٍن ووجوه وقال:"وق

الكلمة الواحدة تنصرف إىل عشرين وجه ًا وأكثر وأقل، وال يوجد ذلك يف كالم البشر. وذكر مقاتل يف 
صدر كتابه حديث ًا مرفوع ًا "ال يكون الرجل فقيه ًا كلَّ الفقه حىت يرى للقرآن وجوه ًا كثريًة"، وقد فسَّره 

ملراد أن يرى اللفظ الواحد حيتمل معاٍن متعددة، فيحمله عليها إذا كانت غري متضادة، وال بعضهم أبن ا
يقتصر به على معىن واحد، وأشار آخرون إىل أن املراد به استعمال اإلشارات الباطنة وعدم االقتصار  

 1على التفسري الظاهر".
 صلة اللفظ ابملعىن: 

للبحث يف صلة اللفظ ابملعىن،  -إبمجال أو تفصيل  -وإن الدراسات اللغوية السابقة قد تعرضت 
وتعرضت بعض الدراسات  بشكل مقتضب إىل اختالف اللفظ واملعىن،  كما  لكتب"غريب القرآن"  
و"مشكل القرآن" األثر الكبري يف توجيه البحوث اللغوية يف مدلول اللفظ، وتعد حبوث األضداد من أهم 

قد تناوهلا اللغويون ابلدراسة البحث، فأفردوا هلا املصنفات هبذا  البحوث اليت عنيت بدراسة املدلول، و 
 (.  ه327(، وابن األنباري ) ه244(، وابن السِ ك يت )ه248(، وأبو حامت ) ه 216االسم، كاألصمعي)

وقد يكون البحث يف املدلول جزًءا من البحث العام يف لغة القرآن وبيانه، كما فعل أبو عبيدة  
( يف "ُمشكل القرآن"، ومما يشد  نظر املستقصي هلذه ه 267القرآن"، وابن قتيبة )( يف"جماز ه209)

 
 .1/11. اآلمدي يف مقدمة كتابه إحكام األحكام 410-1/409السيوطي، اإلتقان   1
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الدراسة اجتهاد مؤليفها يف حبث معىن اللفظ املفرد وصلته ابلسياق، ومدى اختالف معناه ابختالف  
 تركيبه يف اجلملة، مث مدى تبعيته للعبارة. 

اللفظية واملعاين املنبثقة عن تلك الصور من وإن ما حيكم العالقة بني الدَّال واملدلول، أو الصور 
إشارة وغريها، إمنا هي مجلة من الضوابط واملعايري اليت ال ميكن إغفاهلا وجتنبها، وإال اهنار البنيان العلمي  
لذلك العلم الذي خيتص بدراسة الدالالت اللغوية وعالقتها مبدلوالهتا، كما قال صاحب خزانة األدب: 

القليل مشتماًل على املعىن الكثري، إبمياء وحملة تدل عليه، وهذا ضرٌب من البالغة  "هي أن يكون اللفظ 
   1ميتدح به فاعله". 

 اللغة العربية ونظرايت النقد األديب الغربية
إن اللغة العربية حتدد فيها جمموعة الضوابط واملعايري حقيقة العالقة بني الد ال واملدلول، أو بني ما 

ة واملعاين املنبثقة عنها، وهنا يكون جوهر اخلالف بني اللغة العربية ونظرايت النقد  يسمى ابلصورة اللفظي
األديب الغريب، حيث تعتمد تلك النظرايت يف دراسة العالقة بني الدال واملدلول على أسس ونظرايت 

جمهر  متباينة وخمتلفة، وكلها نظرات حديثة التصور ليس هلا جذور لغوية، وهذا ما جيعلها رابضة حتت
البحث والتطوير لإلجابة على السؤال الذي أاثر جدالً كبريًا يف الساحة الفكرية الغربية، أال وهو هل 
اهلدف من قراءة النص الوصول إىل معناه أم أن مغزاه حتقيق املتعة؟ أم الوصول إىل تفسري موجَّه للمعىن أم 

لكبري حول ما يعرف يف علم اللغة ثنائية  إشباع نفسي؟ إىل غري ذلك من احملاور اليت أفرزها اخلالف ا
 2النص(، وإن الدراسات الغربية مل تستقر بعد عند حٍد معني، فال تزال يف طور منوها وتطورها!  -)القارئ

وإن اإلشارة كنوع من أنواع الداللة، تضعها اللغة العربية مع سائر الدالالت اللغوية األخرى، حتت  
ى دقتها وعمقها يف التعبري عن املعىن املراد. بينما جندها يف تلك املناهج  الضوابط واملعايري اليت حتكم مد

الغربية ال ختضع لضابط أو ميزان، ابستثناء هوى القارئ أو السامع ورغبته يف أن يكون املعىن املراد من 
داء حرية  النص هو ما يرغبه ذهنه يف أن يكون، حىت ولو مل يوافق رأي قائله أو مراده، وهذا ما يسمى ب "ن

القاريء" الذي أطلقه ابرث، أحد رواد املنهج التفكيكي، املنهج الذي يعتمد على جتزيء اجلملة، ورمبا  
اللفظة الواحدة النتزاع املعاين من ورائها انتزاع ًا تعسفًيا، من غري ضابط أو ميزان  بل مبزاج حرٍ  من 

 
 /. 173-162. حممد زغلول سالم، أثر القرآن يف تطور النقد العريب /2/258احلموي، خزانة األدب    1
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لذي ميرُّ عليه ويفهم منه ما حيلو لفكره القارئ، مطلق عن أي ضابط أو قيد، فله أن حيكم على النص ا
ورأيه، ولو كان ذلك على حساب البنية اللفظية للكلمة أو اجلملة، بل وينساق أنصار هذه النظرية وراء  
فكرهتم هذه إىل درجة النشوة اليت تتخيلها عقوهلم، فكلما حصلوا على معاٍن أكثر كلما كان ذلك إبداع ًا 

كريستوفر نورس بقوله: "التفكيكية ال ترسم خط ًا فاصاًل بني ذلك النوع من عظيم ًا، كما يعرب  عن هذا  
القراءة اللصيقة اليت تناسب النص األديب، وبني اإلسرتاتيجيات الالزمة الستخالص مضامني ل غة النقد 
األكثر غموض ًا.. ويتمخض ذلك عن رفض اتم، بكل معاين هذه الكلمة، لنظام األولوايت الذي حيكم 

، وهو أيض ًا عني ما توصل إليه روالن ابرث يف كتابه لذة النص، 1قة اليت بني ل غة اإلبداع ولغة النقد"العال
، وغريهم ممن حاول تطبيق النظرايت اللغوية الغربية على نصوص  2وجاك بريك يف كتابه القرآن والقراءة

اي أن  التفكيكية هي اجملموع الناتج عن ، ويبنيِ  األستاذ ميشال زكر 3اللغة العربية وخاصة على القرآن الكرمي
 4اقرتان الدال ابملدلول، وأن  الرابط الذي جيمع بني الدال واملدلول رابط كيفي!!. 

 البنية اللفظية وعوامل استقرارها
إن استقرار البنية اللفظية له الدور األكرب يف داللة اللفظ على املعىن، ألن وحدة اللفظ تشكل مع 

يتوقف عليه متام املعىن الذي يراد من الكالم، والداللة املأخوذة من اللفظ ال خترج عن  وحدة اجلملة كالً 
تلك الوحدة حبال، فمن غري املمكن أن يكون لتلك النظرايت تطبيٌق فعلٌي على نصوص اللغة العربية 

 وفرٌق كبرٌي، حبيث ال  حبال، ألن ما بني تلك املناهج الغربية واملنهج املتفق عليه يف اللغة العربية بوٌن شاسعٌ 
يلتقيان يف الطريقة وال يف اهلدف والنتيجة، فإسقاط مقاييس لغة على نصوص لغة أخرى لن يكون جمدي ًا  
يف فهم تلك النصوص، هذا على فَرض أن تلك النظرايت قد صح  تطبيقها على لغات أهلها وقبلت 

كما أن تطبيقها على لغة أخرى ال يعطي وكانت مفيدة يف إعادة قراءة نصوصها واترخيها ومبادئها..   
تلك املقاييس فاعلية يف التطبيق العملي على أي نص آخر، وابلتايل فاحلكم على تلك النصوص حبكٍم 
ما سيكون أمرًا جمانب ًا للمنهج العلمي، ونوع من العبث ابلعقول واملفاهيم واملبادئ، كما أن احلكم على 

 
 .65-55وفر نورس، التفكيكية كريست   1
 ُنِشر الكتاب بعنوان "إعادة قراءة القرآن".   2
 زي. انظر يف حماوالت تطبيق تلك النظرية على النصوص العربية والقرآن الكرمي، يف كتاب علم اللغة بني الرتاث واملناهج احلديثة حملمود حجا   3
 .241ميشال زكراي، علم اللغة احلديث    4
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قطع ًا، لعدم التقاء تلك املقاييس مع النصوص اليت يتم التطبيق   املقاييس ابلعقم والفشل أمر مرفوض
 عليها.

وإن نظرايت النقد األديب الغربية كالتفكيكية والبنيوية وغريها، لن تشكل املفتاح الذي سيفتح أمام 
 املسلمني أبواب هنضتها اليت فقدهتا كما ادعى أصحاهبا، بل ال أرى فيها إال املفتاح الذي سيقفل عليها 

أبواب السراديب املمتدة يف الظلمة اليت يعيشها املسلمون، وال أََدل  على قويل هذا إال ما كتبه دعاة هذه  
النظرايت أنفسهم، فيقول بعضهم:"فلكل ابب قفل ومفتاح، ولكل حجاب كشف وإيضاح، كما أننا  

لسفي والنفسي واللغوي، نتطلع إىل ضرورة فتح أقفال الرتاث العريب بواسطة مفاتيح التأويل الرمزي والف
وليس من الالئق اهتام القراءات التأويلية هلذا الرتاث على أهنا إسقاطات تعسفية، أو تلفيقات هجينة، أو  
تدخل النسيب يف املطلق، وحتك م املدن س يف املقدس. فإذا فقدت الذات مفتاحها اخلاص يف فتح أقفال 

كلمة استعارة من دالالت النقل والتحويل والرتمجة واجلودة بكل ماحتتويه   –تراثها، فليس عيباً أن تستعري 
 1املفتاح الذي ميتلكه الفكر اآلخر يف فتح ما انغلق وتيسري ما استعسر".  –والعطاءة 

فهذه الدعوة إىل إقحام التأويالت يف فهم الكالم العريب، ليست إال دعوة إىل نسف األسس 
اء اللغوي العريب، ألن التأويل عند العرب املسلمني له قواعد والضوابط واملعايري اليت يرتكز عليها البن

وأسس، وال يكون مبجرد اهلوى، وإال فإن املفاهيم ستصبح ال مفاهيم، واملعىن يصري بال معىن، وهذا ما 
مساه كورابن أتوياًل فلسفًيا وأشار إىل أمهيته يف قراءة الرتاث اإلنساين يف كل جوانبه األدبية والفنية  

هو مفتاح املعىن  -عند كورابن  –سفية والروحية، وقد بني ذلك بعضهم فقال: "التأويل الفلسفي والفل 
 2املتواري وراء أو حتت العبارات الظاهرة املرئية". 

 الباطنية ونظرايت التفكيك 
قد تكون فكرة اقحام التأويالت يف فهم النص العريب ونسف األسس والضوابط اليت يرتكز عليها  

ه الكثريون، بني منهج الصوفية يف التأويل، ومنهج الباطنية  البناء الل  غوي العريب هي حمور اللقاء الذي تومهَّ
 الذين يقدمون التأويل البعيد على التفسري املنضبط، لتتفق الباطنية بذلك مع بعض نظرايت النقد األديب

الغربية اتفاق ًا كلي ًا، حيث وجدوا فيها ما يسو غ هلم جنوحهم يف املعاين، وشرودهم عن مرادات النصوص، 
 

 /.28قي الزين، أتويالت وتفكيكات /حممد شو    1
 /.28حممد شوقي الزين، أتويالت وتفكيكات /   2
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إىل أتويالت بعيدة، حيث تعتمد أتويالهتم على مفاهيم قائمة على التطبيق العملي لبعض تلك 
أبرز أعالم الباطنية،   النظرايت، مما يربر جنوحهم، وخيدم أتويالهتم البعيدة، وهذا ما يصر ِح به أحد

صاحب كتاب "املدرسة التفكيكية"، ويكشف فيه عن عمق صلة هذا املنهج بنظرية التفكيك من جهة،  
وعالقة التأويل ابلتفكيك من جهة أخرى، ويبني يف كتابه هذا ما هلذه النظرية من أثر ابلغ يف طرق 

قرآين عن مقصوده ومضمونه، وعزله عن  استخراج املعىن الباطن من النص ولو انتزاع ًا، وسلخ النص ال
مجيع الضوابط العلمية املنوط هبا تفسريه، ليحصل القارئ على الفهم الذي يشاء، فيكون النص القرآين 
خادم ًا لفكرته، ومؤيًدا لرأيه مهما كان، وإليك كالمه بنصه:"واآلن وبعد أن اتضحت لنا معامل املسار 

ن خالل مدارسه واجتاهاته الفلسفية والعرفانية، ودور التأويل الذي  الفكري العام الذي اختطه املسلمون م
مارسه املفكرون والفالسفة يف تعاطيهم مع خمتلف اآلراء والنظرايت مع الكتاب والسنة أيض ًا، جند أنفسنا  
وجه ًا لوجه أمام مسؤولية عظمى يؤكدها العقل وبشدة، أال وهي مسؤولية القيام ابلتفكيك، ونعين 

يك أن يتصدى علماؤان ومفكروان هلذا السيل اجلارف من التأويالت وحماوالت املزج والتهجني، ابلتفك
والعمل على أتصيل املعرفة القرآنية واحلقائق السماوية وتنقيتها من الذوابن، وهذه املسؤولية تشكل ضرورة  

ا كان هناك سؤال عن رأي علمية كما أهنا واجب شرعي وخدمة معرفية إىل التاريخ واإلنسانية.. فمثاًل إذ
القرآن الكرمي ابلذات حول املعاد، وما ميكن أن نستفيده من القرآن يف خصوص املعاد وقضاايه، بغض  
النظر عن األفكار واآلراء األخرى اليت وردتنا سواء اليت مت تطويرها وأسلمتها أو اليت بقيت على هيئتها  

ة أبن يقال هذا هو رأي القرآن يف خصوص املعاد من  السابقة، يف مثل هذه احلالة البد من إجابة صرحي
 1دون أي أتويل أو مزج". 

أيُّ مسؤولية تفكيك منوطة بعلماء املسلمني، وهو يدعوهم إىل تنقية احلقائق القرآنية من الذوابن؟! 
سيل  والذوابن يف ماذا؟ وأتصيل املعرفة القرآنية.. يف الوقت الذي يدعوهم فيه إىل التصدي ملا أمساه ال

اجلارف من التأويالت، وحماوالت املزج والتهجني، واليت وصفها غريه ب "إسقاطات تعسفية، أو تلفيقات 
ين ضرورًة، وما تتحصل به   هجينة"، فإذا كانت التفسريات القائمة على ضوابط من جمموع ما ُعِلَم من الدِ 

م النص الشرعي وتطبيقه، فإذا كان  مقاصد الشريعة، حبيث تشكِ ل تلك الض وابط واملقاصد أداة كلية لفه
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كل هذا يشكل سياًل جارف ًا من التأويالت، وحماوالت املزج والتهجني، فماذا يسمي جتريد النص عن 
 1مقاصده ومقتضيات فهمه؟

نالحظ أن كالم السيد رضا حكيمي ال خيتلف عن كالم كورابن وغريه من التفكيكيني، وهو يتكلم  
لبليغ يف إعادة قراءة الرتاث اإلنساين يف كل جوانبه الفنية واألدبية والفلسفية عن التأويل الفلسفي ودوره ا

والروحية، وذلك بفهم حمتوايته النظرية ومضامينه الرمزية، ابستعمال املفاتيح اللغوية والرمزية يف إدراك 
يطابق املعىن حقائق هذه األجزاء يف سبيل فهم الرتاث برمته، وأتويله مبا يتناسب واصطالح احلداثة، ل

 2ووحدة اهلدف.. 
 منهج الفكر اإلسالمي يف تفسري النصوص العربية

إن اللفظ كوعاء حامل للمعاين ال بد وأن يفرز املعاين اليت تتناسب مع املوضوع املتكلَّم فيه، فإن دل  
اللفظ على معىن حمدد صراحة فإنه يصرف إليه مباشرة، وإن احتمل اللفظ عدة معاٍن صار البد من 

لبحث عن قرينة أو دليل لصرفه إىل أحد معانيه اليت يفرزها بشكل جمرد، فهذا ما قرره علماء اللغة العربية  ا
وأصول االستنباط قدمي ًا وحديث ًا، ومن هنا نشأت أنواع الدالالت اللفظية، والدالالت غري اللفظية، 

 واملقيد وغري ذلك. واحلقيقة واجملاز وأنواع البيان من العام واخلاص واملشرتك واملطلق
إن فهم النص العريب يستند إىل أسس وضوابط تواضع عليها علماء اللغة، والتزموا مبنهج لتحديد  
املعىن الدقيق للكلمة أو الرتكيب، مث استعانوا على ذلك ببعض اإلجراءات كوسيلة مساعدة يف حتديد  

 اسية: املعىن الفهم النص، وميكن حتديد هذه اإلجراءات بثالثة نقاط أس
مراعاة مقاصد الشريعة يف فهم األحكام الواردة يف النصوص، وهذا ما أعاهنم على حل بعض 

 اإلشكاالت الداللية، كاملتعلقة ابملتشابه وغريها. 
اللجوء إىل قرائن السياق يف حتديد املعىن، وفهم األثر الذي تقوم به هذه القرائن يف حتديد داللة  

 النص.
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اظ، واليت تقوم على إدراك القيمة الداللية فيها، وتستند إىل فهم العالقة  التقسيمات احملكمة لأللف
 بني اللفظ واملعىن، سواء كان مرجع ذلك الوضع اللغوي، أم االستعمال، أم قوة داللة اللفظ على املعىن.

وبناء على ما سبق يتبني أن الفكر اإلسالمي يعتمد على منهج متكامل يف فهم النص الشرعي، 
احلكم املراد من هذا النص، ومن مث تطبيقه وممارسته والعمل به، ومن مث فإن تطبيق هذا املنهج يف  ومعرفة 

فهم نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية، ال خيتلف عنه يف فهم النصوص اللغوية شعرية كانت أم نثرية، 
فسِ ر لكتاب هللا ممتلك ًا  ومن هنا يتبني لنا سبب اشرتاط علماء التفسري وأصول االستنباط أن يكون امل 

 لناصية الذوق للكالم العريب، وذلك مبعرفة قواعده ودالالته، ومعرفة مجيع ما يتصل به من علوم لغوية. 
وال خيفى أن بعض هذه الضوابط يتعلق أبي نص عريب كان، وبعضها اآلخر يتعلق ابلقرآن الكرمي، 

اجلميع، أو ما يشرتك بني بعضها، وهذا له مصادره  وبعضها يتعلق ابلسنة، وبعضها ما يكون مشرتكاً بني 
املعروفة يف اللغة والتفسري وعلوم القرآن، قال اإلمام السيوطي: "ومتام هذه الشرائط أن يكون ممتلئ ًا من  
ُعدَّة اإلعراب، ال يلتبس عليه اختالف وجوه الكالم، فإنه إذا خرج ابلبيان عن وضع اللسان إما حقيقة 

 1له تعطيله". أو جمازًا فتأوي
وهذا املنهج يف فهم الكالم العريب ونصوص الشريعة اإلسالمية قد بيَّنه علماء اللغة والتفسري وأصول 
االستنباط، حيث وضعوا ضوابط على شكل قوانني اصطالحية، اتفق عليها علماء املسلمني، فال جيوز  

مقصده وعن اهلدف الذي أنزل  العدول عنها وتركها، حىت تتحقق مقاصد الشريعة، وال خيرج النص عن
 من أجله.

وتتصل تلك الضوابط حبلقة متكاملة مع مجيع العلوم اإلسالمية األخرى، من توحيد ولغة وأدب 
وبيان وفقه وقواعد أصولية وغري ذلك، وهلذا جند اإلمام الغزايل قد وضع مبحث قواعد استنباط األحكام 

حتت هذين العنوانني:"كيفية استثمار األحكام من  -قه املستصفى يف أصول الف -من األلفاظ يف كتابه 
 2األلفاظ"و"طرق استثمار األحكام إما من صيغة اللفظ أو إشارته أو مقتضاه". 

وإن النص القرآين ال يتوقف فهمه على الدراية بقواعد اللغة العربية فقط، وإمنا على ضرورة اجتماع  
الفقه مع قواعد اللغة العربية وملحقاهتا من قراءات ولغات املعرفة بقواعد االستنباط املتصلة بعلم أصول 
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ومن هنا ندرك الفروق الكثرية يف تفسري النص الواحد، حيث  –مما يطلب من مظانه  -وغري ذلك 
ختتلف نسبة املعرفة هبذه القواعد من عامل إىل آخر، كما ختتلف نسبة اإلدراك من إنسان إىل آخر، وذلك 

حيث كيفية إدراكها، فمنها ما يتحدد مفهومه واملراد منه لكل عريب، ومنها ما   ألن النصوص متعددة من
، ومنها ما يرتدد فهمه يف ذهن   يتعسر إدراك معناها على كل أحد ما مل يرد به تفسري من رسول هللا
وجه:  بقوله:"التفسري على أربعة أ قارئه فيحتاج إىل بيان، وهذا التقسيم هو الذي أشار إليه ابن عباس 

وجه تعرفه العرب من كالمها، ووجه ال يعذر أحد جبهالته، وتفسري يعلمه العلماء، وتفسري ال يعلمه إال  
 1هللا". 

بعد أن اتضحت معامل الفكر اإلسالمي يف تفسري النصوص العربية عموم ًا والقرآن الكرمي خصوص ًا،  
رة، وبني ما يسمى ب  التأويل، وكما يظهر  وبعد أن تبني لنا الفرق، من حيث اللغة، بني ما يسمى ب  اإلشا

لنا خروج كالم وأتويالت الذين تكلموا يف بيان القرآن وتفسريه مبوجب أتويالت عقلية حمضة قد يوافقها 
العقل أو خيالفها، أو مبوجب أفكار انشئة عن االنتصار ملذهب أو فكرة أو عقيدة من العقائد اليت ال  

ماعة، وذلك مثل كالم الباطنية وأتويالهتم آلايت القرآن الكرمي، تتفق مع اعتقاد أهل السنة واجل
والدَّعوات اليت اندى هبا بعض املعاصرين، والذين حكمت عليهم أكثر دوائر العمل اإلسالمي ابلكفر 

 والزندقة من أَمثال نصر حامد أبو زيد وأضرابه. 
شيخ أمحد زروق يف املسألة:"يعترب  ورأيت من املناسب أن أنقل يف ختام هذا الكالم كالم العالمة ال

اللفظ مبعناه، ويؤخذ املعىن من اللفظ، فكل طالب اعتىن ابللفظ أكثر من املعىن، فإنه حتصيل املعاين، 
وكل طالب أمهل اللفظ فإن املعىن بعيد عنه. ومن اقتصر على فهم ما يؤديه اللفظ من غري تعمق وال 

ضاف لفهم املعىن أجزاء النظر يف حقيقته أبصول اهتدى  تتبع، كان أقرب إلفادته واستفادته. فإن أ
للتحقيق، إذ العلوم إن مل تكن منك ومنها كنت بعيدًا عنها. فمنك بال منها فساد وضالل، ومنها بال  

 2منك جمازفة وتقليد، ومنك ومنها توقف وحتقيق، ولذلك قيل: قف حيث وقفوا مث فسِ ر".
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