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يروم هذا املقال رصد إالماكنيات اليت 
يحها دراسة الرتاث العريب يف صورة كتب تت 

التفسري؛وذi jسـتقراء يشء مهنا وكشف 
التقاطعات والتشاهبات املمكنة بيهنا وبني 

غري مغف� خصوصية  ،ا?رس اللساين احلديث
و ،لك منجز من حيث املوضوع واملهنج والغاية

يتوسل لتحقيق ذj مبا ٔافرزه املهنج التداويل 
دة ?راسة  اخلطاب من ٔادوات وآليات مرصو 

  .البرشي
  
  

  

  

 

 

Résumé: 
Cet article vise inventorier les 

possibilités offertes par l'étude du 

patrimoine arabe sous forme de 

livres d'interprétation, et en 

extrapolant aucun d'entre eux, ce 

qui a révélé les intersections et les 

similitudes possibles, y compris la 

leçon moderne , la vie privée, non-

anonyme de tous fait en terme de 

sujet et programme, A la fin, 

plaider pour y parvenir, y compris 

les curriculum mécanismes 

destinés à l'étude de la parole 

humaine. 
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        ::::متــهيد متــهيد متــهيد متــهيد 

ووضعه يف سـياقه العلمي  -وخباصة خطاب كتب التفسري –نجز الرتايث يف سـياق حتيني امل 
الراهن، تربز مج� من القضا� اليت دعت دواعي العرص ٕاىل ٕايرداها ومتحيصها؛بغية الكشف عن 
مواطن شـهبها iملنجز اللساين احلديث،ورصد تقاطعاهتا معه وخباصة يف قضا� اخلطاب و آليات 

  .حتلي�
لبحث يف الرتاث من زاوية ما تشابه منه مع البحوث اللسانية وجدير �iكر ٔان ا

ٕامنا يأيت لبيان قمية املنجز اللساين ،وٕان اختلفت املشارب والغا�ت وتباعدت أالزمان وأالمكنة،املعارصة
  .و تأكيدا ملبدٔا ترامكية املعارف والعلوم و انبناء بعضها عىل بعض من ¦ة ٔاخرى ،الرتايث من ¦ة
  : ياق تتوارد مج� من أالسـئ� من قبيل ويف هذا السـ 

  ما ٔادوات حتليل اخلطاب يف املنجز اللساين املعارص وما يه مواردها ؟        -

ما أالدوات اليت يسـتعني هبا املفرس لتوليد املعىن من اخلطاب الرشعي ؟ وهل تشابه ٔادوات  -
  ا?رس اللساين املعارص ؟

  ديث هبذه أالدوات؟هل ميكن ٕارفاد املنجز اللساين العريب  احل -

هل تصلح هذه أالدوات ملقاربة اخلطاب البرشي، ويه اليت نشأت ٔاساسا يف ف³ القرآن  -
  الكرمي ؟ 

        ::::قدمة قدمة قدمة قدمة ــــمممم
من املعلوم بداهة ٔان املتلكم ٕامنا يوجه خطابه ٕاىل متلٍق، يُفرتض يف فيه ٔانه عامل بأساسـيات 

هذه أالدوات لغوية رصفة،اكلرصيد  ت³ اللغة، ؤانه ممل بأدوات حتليل اخلطاب، سواء ٔااكنت
والنحو وا?الÄ،ٔاو غري لغوية كظروف اÂاطب ومسـتواه التعلميي وطبيعة اÁمتع ا�ي حييا فيه ،املعجمي

  .سـياق احلال ٔاو الظروف املقامية:املتخاطبون،وعادة ما خيزتل ا?ارسون هذه املعطيات يف لكمة 
ءة التخاطبية واليت يشرتط وجودها ?ى طريف اخلطاب وتشلك هذه أالدوات جممتعة ما يسمى iلكفا

وسـنوحض فÒ ييل ما تعلق iلكفاءة التخاطبية .لنجاح معلية التواصل عىل مسـتويي إالنتاج والتحليل
  .من ¦ة التعريف واملوارد اليت تسـمتد مهنا

  :حتليل اخلطاب يف املنجز اللساين احلديث، امللاكت وأالدواتحتليل اخلطاب يف املنجز اللساين احلديث، امللاكت وأالدواتحتليل اخلطاب يف املنجز اللساين احلديث، امللاكت وأالدواتحتليل اخلطاب يف املنجز اللساين احلديث، امللاكت وأالدوات
واصل من ٕاجناح العملية التواصلية، البد من مت³ الكفاءة التخاطبية حىت يمتكن ٔاطراف الت

املشرتكة بني عنارص اخلطاب، ومن التعريفات الشام� املقرتحة للكفاءة التخاطبية تعريف محمد محمد 
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 ،ٕان1))املقدرة عىل اسـتعامل اللغة يف سـياقاهتا الفعلية اليت تتجىل  فهيا :((ٕاذ يعرفها بأهنا،يونس عيل لها
القدرة عىل Þسـتعامل تتضمن القدرة عىل ٕانتاج الÝم يف ظروف مقامية خمتلفة،وكذا القدرة عىل 

وتمتزي هذه القدرة بكوهنا قدرة ،حتلي� عند سامعه؛ وذj بتوظيف لك القدرات و املعطيات املتوفرة
مه، للوقوف عىل شام� ومتاكم� يستمثرها اÂاَطب يف ٕاطار تاكميل ليحقق غاية ٕانتاج الÝم وفه

        :مقاصد املتلكم، وميكن حرص ٔافراد امللكة التخاطبية يف العنارص التالية

  . امللكة املعرفية �

  .امللكة إالدراكية �

  .امللكة املنطقية �

  .امللكة اللغوية �

 2.امللكة Þجãعية �
  :وتتوزع موارد هذه املقدرة عىل حماور ثالث، نقرتح صوغها يف اÂطط االٓيت 

  ءة التخاطبيةموارد الكفا    
  
  

  قدرات لغوية                  قدرات عىل توظيف اللغة يف        قدرات عقلية                      
  مقامية خمتلفة سـياقات                                                                                  

  
  ³ نظام اللغة اليت يتواصل هباÞسـتنتاج التفسري         يمت،قدرة التحليل

  ٕاملام حبال اÂاطب وسـياق اخلطاب الزماين واملاكين وما تقتضيه                                      
  3.ظروف احلدث الÝيم                                      

لفطرية توظيف لك قدراته ا - كام اÂاِطب-ٔان عىل اÂاَطب ،توحض اÂطوطة ٔاعاله
واملكتسـبة من ٔاجل حتقيق غاية التواصل، وقد دٔاب منظروا  التيارات اللسانية اليت تُعىن بقضا� 
اخلطاب، عىل اعتبار اÂاَطب معنيا بعملية حتليل اخلطاب وفق ما يقتضيه نظام اللغة اليت يتواصل هبا 

جتاربه ؤاحواï اخلاصة اليت ينفرد هبا مسـتعينا يف ذj بثقافته و "مع ٔافراد بيئته جمندا ملاكته اÂتلفة، و 
   4."عن غريه وٕان اكنت يف معظمها مشرتكة بني ٔافراد اÁمتع الواحد ا�ي ينمتي ٕاليه لغو�
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مج� من ٔادوات التحليل،  –رضورة  –و تسـتدعي óمة تفكيك رموز اخلطاب اللغوي 
هذه اÁاالت ،5واÁال Þجãعي  اليت تتوزع عىل جماالت خمتلفة ويه اÁال النفيس واÁال املعريف
  .تتنامغ وتتاكفل لتحقق للمخاطب الكفاية الالزمة لتحليل اخلطاب

يقوم اÂاَطب ٕاذا بدمج ملاكته الناشـئة عن اÁاالت السابقة يف ٕاطار تاكميل بغية الوصول 
ىل قدر ومن هنا فٕان اÂاطب يكون ع.ٕاىل مقاصد اخلطاب اليت وضعها صاحب اخلطاب قبل ٕانشائه

كبري من óارات التحليل،ٕاذا وسع مداركه ومعارفه واسـتطاع توظيفها يف سـياق التاكمل و التظافر ال 
  .يف سـياق التصارع والتنافر

ٕان احلديث عن دمج امللاكت اÂتلفة اليت تنوعت روافدها، حييل عىل مفهوم اخلطاب عند 
يه وال الظروف احملتفة iخلطاب حال ٕاجنازه، كام التيارات اللسانية اليت مل حتيّد منتج اخلطاب وال متلق 

 ،فعلت اللسانيات الصورية فاخلطاب عند التيارات اليت اهمتت iلعملية التخاطبية بلك عنارصها
ليس جمرد سلسة لفظية عبارة ٔاو مجموعة من العبارات حتمكها قوانني Þتساق ا?اخيل بل لك ٕانتاج "

، و الظروف املقامية 6"ه ا?اخلية وظروفه املقامية iملعىن الواسعلغوي يربط فيه ربط تبعية بني بنيت
رضورة Þعتناء "جتعل املشـتغلني بقضا� اخلطاب يلحون عىل ،اليت تصاحب معلية ٕانتاج اخلطاب

بدور عنارص السـياق ومدى توظيفها يف ٕانتاج اخلطاب و تأوي� مثل دور العالقة بني طريف 
  . 7"،وطرقهم املعتادة يف ٕانتاج خطاiهتماخلطاب،و درجاهتم Þجãعية

فٕانه من غري العسري، التأكيد عىل ٔان نتاج املفرسين ،وiلنظر يف مفرزات ا?رس التفسريي
يشـبه ٕاىل حد كبري مفرزات ا?رس اللساين املعارص يف الباب نفسه، مع مراعاة خصوصية اخلطاب 

واحد من املفرسين عىل ذj يف  الرشعي فهو خطاب مقدس ليس كخطاiت البرش، وقد نص غري
فأنزل القرآن قانو� عاما معصوما،ؤاجعز بعجائبه فظهرت يوما  ((:ابن عاشورمقدمات تفاسريمه، قال 

فيوما،وجع� مصدقا ملا بني يديه وóمينا،وما فرط فيه من يشء يعظ مسيئا ويعد حمسـنا،حىت عرفه 
احلاسد، فاكن احلال بتصديقه ٔانطق من املنصفون من مؤمن وجاحد،وشهد ï احملتار والراغب و 

  .8))ؤابرز آ�ته يف االٓفاق فتبني للمؤمنني ٔانه احلق ،وبرهان العقل فيه ٔابرص من شاهد العيان،اللسان
واحلديث عن ٔادوات عمل التفسري واسـمتدادها ومدى صالحيهتا ملقاربة مجيع اخلطاiت البرشية عىل   

جير� ٕاىل بيان ٔانواع العلوم اليت اسـمتد ،ع مسـتقبلهيا ومؤولهيااختالف مسـتو�هتا وتباين ٔاغراضها وتنو 
   .مهنا عمل التفسري، واحلديث عن التاكمل املعريف بيهنا وتنوع اÁاالت اليت تغطهيا هذه العلوم واملعارف

        ::::اسـمتداد عمل التفسري اسـمتداد عمل التفسري اسـمتداد عمل التفسري اسـمتداد عمل التفسري 
وفرها للك العلوم الواجب تمن حتديد دقيق ومضبوط   -يف امجل�  –ال خيلو كتاب تفسري 

وقد ذكر املفرسون عددا غري قليل ،يف املفرس حىت مي³ ٔاهلية التصدي لتفسري كتاب هللا عز و جل
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من اÁموع امللتمئ  ،فاسـمتداد عمل التفسري للمفرس العريب واملو?:(( من ت³ املعارف، يقول ابن عاشور
، وقد 9))الÝم وعمل القراءاتمن عمل العربية وعمل االٓ�ر،ومن ٔاخبار العرب ؤاصول الفقه، قيل وعمل 

نص ٔابو القامس الراغب أالصفهاين عىل ٔامهية اعتبار المتكن من هذه العلوم ليكون املفرس بعيد عن 
يه هذه العرشة ،جفم� العلوم اليت يه اكالÄٓ  للمفرس،وال تمت صناعة ٕاال هبا((: يقول  ،الرٔاي و والظن

وعمل ،م أالحاكمـوعل ،واحلديث،ؤاصول الفقه ،لسريوا ،والقراءات،وÞشـتقاق والنحو،عمل اللغة:
  .وعمل املوهبة ،الÝم

 - -فٕان القائل ...مفن تاكملت فيه هذه العرشة واسـتعملها خرج عن كونه مفرسا للقرآن برٔايه
 ،10)).من مل جتمتع عنده االٓالت اليت يسـتعان هبا يف ذj ففرسه،وقال فيه ختمينا وظنا –ههنا 

  :اليت وردت يف النص السابق مجم� يكون عىل النحو االٓيت وتفصيل هذه العلوم 

 ٔاي معرفة أاللفاظ: عمل اللغة  �

 عمل Þشـتقاق �

 عمل النحو �

 عمل القراءات �

 عمل أالخبار واالٓ�ر:ٔاسـباب الزنول  �

 عمل السنن: عمل احلديث  �

 عمل الÝم   �

 .هبا عن غريهويقصد به ما يؤ�ه املفرس من قدرات ومواهب عقلية يمتزي : عمل املوهبة  �

وهو من ٔامه العلوم اليت ال غىن عهنا للمفرس، توفر هذه العلوم أالدوات  11عمل ٔاصول الفقه �
ٔاي العمل مبقاصد  –املناسـبة لتحليل اخلطاب القرآين، وقد زاد كثري من املفرسين عمل املقاصد 

�دة فعاÄ يف فهم اخلطاب القرآين -الترشيع ٔ. 
  :واليت نقرتح صوغها يف اخلطاطة التالية ،عمل التفسريموارد ،تشلك هذه العلوم جممتعة
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  موارد عمل التفسري
  
  

                                                                              عمل املقاصد                           علوم العربية                                       عمل ٔاصول الفقه
تبني اÂطوطة ٔاعاله انقسام موراد عمل التفسري ٔاقساما ثالثة، قسم متعلق بلغة القرآن وآخر 
متعلق iلظروف واملالبسات اليت صاحبت نزول القرآن  وآخر متعلق iٕالطار العام ا�ي ميزي 

        الرشيعة إالسالمية، ٔاال وهو حتقيق مصلحة العباد يف ا?ارين ا?نيا واالٓخرة
        ::::املفرساملفرساملفرساملفرس    ٔادواتٔادواتٔادواتٔادوات

لعمل التفسري مج� من أالدوات، فوظفها توظيفا iهرا يف ٕاطار  –سالفة ا�كر  - قدمت العلوم
تاكميل  ال يقيص بعضها بعضا، وال يصارع بعضها بعضا، بل يمكل لك مهنا االٓخر، حتقيقا للغاية العظمى 

اللغة ال تسـتقل "ين ٔان وقد عمل عند املفرس  12والهدف أالمسى وهو الوقوف عىل معاين اخلطاب القرآين
ؤان Þعãد علهيا دون املصادر أالخرى يوقع يف الغلط؛ٔالن التفسري الصحيح قد يكون ،بفهم القرآن

من ¦ة هذه املصادر،ٔاو تكون هذه املصادر حمددة للمعىن اللغوي احملمتل عند تعدد وجوه التفسري 
عاين اخلطاب القرآين، وكشف مراميه، يف ٕان عمل التفسري مل يكن قط مولعا بيشء ولوعه بتجلية م،13"

جتانس جعيب بني ٔادوات البحث اليت وفرهتا العلوم الثالث سالفة ا�كر؛ فعمل العربية  قدم مباحث 
النحو الرصف والبالغة وا?الÄ والصوت للمفرسين ويه املباحث اليت عمل ٔاهنا موجودة يف لك درس 

تفسريي جبم� من أالدوات غري اللغوية،  واليت ٔاثبت لساين صوري،و عمل ٔاصول الفقه ٔامد ا?رس ال 
ا?رس اللساين احلديث قوهتا يف مقاربة لك اخلطاiت اللغوية عىل اختالف مسـتو�هتا وتباين ٔاجناسها 

ؤاحوال املتلكم واÂاطب وما شابه،وعمل  ،ٔاسـباب الزنول ومباحث ا?الÄ بتقسـÒهتا اÂتلفة:مهنا مثال 
 ا�ي قدم إالطار العام للرشيعة إالسالمية وضبط بدقة متناهية املقاصد العامة من املقاصد وهو العمل

 jالترشيع إالساليم جفال املفرسون وصالوا يف حدود ت³ املقاصد، و ما جاوزوها حادهيم يف ذ
  .علمهم اليقيين بأن اخلطاب الرشعي خطاب مقاصدي، ال ماكن فيه للهو وال العبث

  :ل قبل التفصيل، صوُغ ٔادوات املفرس يف اخلطاطة االٓتيةوميكن من iب إالجام
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  ٔادوات املفرس                                              
  

                                                                        
غري لغوية                                                                                                                      لغوية            

  معجم -بالغة  –تراكيب  –رصف  –حنو 
                                                                

  مقاصد الترشيع    لزنول ٔاسـباب ا                                                                     
  العرف                                                                      

  14ٔاحوال املتلكم واÂاطب                                                                  
وآخر غري لغوي، قسم لغوي :تبني اخلطاطة ٔاعاله انقسام ٔادوات عمل التفسري قسمني عامني 

وعند حماوÄ وضع هذه أالدوات يف ماكهنا من ¦ة ا?رس اللساين املعارص،فٕان جزءا مهنا ينسجم متاما 
يتجه ٕاىل دراسة اللغة دراسة شلكية معزوÄ،ومفصوÄ عن لك " ا�ي،مع ا?رس اللساين الصوري

ه ببعضها البعض؛فاللغة ٔاو اجãعي مركزا عىل دراسة النظام اللغوي،وعالقة عنارص ،سـياق ثقايف
حسـهبم ال تدرس بوصفها خطاi،بل بوصفها نظاما جمردا،وميثل هذا Þجتاه فرديناند دي سوسري،ولك 

وما ،Þ "15جتاهات اليت ات&ٔت عىل حمارضاته،ودروسه؛اكلبنيوية،والنحو التوليدي التحوييل وغريها
املعجم والرصف والصوت والنحو : لفة هذا اجلزء يف ا?رس التفسريي ٕاال املسـتو�ت اللغوية اÂت

والرتكيب وا?الÄ، وقد عمل مدى اهãم ا?رس اللساين املعارص هبذه املسـتو�ت وما ٔافرزه من نتاجئ 
  .متثلت يف املدارس اللسانية املعروفة

ٔاما اجلزء  الثاين وهو أالدوات غري اللغوية، فمتث� التيارات اليت  فتحت ٔابواب النقد واسعة 
املتلكم واÂاطب وظروف ومالبسات :املدارس اليت ٔاقصت ٔامورا ثال� من دراسة اللغة ويه عىل 

بدراسة Þسـتعامل "ٕاجناز اخلطاب، بدعوى عدم اندرا¦ا يف ا?راسة العلمية للغة، وهيمت هذا Þجتاه 
الÝم من  وما يرافق،وهيمت كذi jلسامع،واملتلكم،والعالقة بيهنام،اللغوي يف التواصل إالنساين

وقدرة السامع عىل فهم ،وبيئة احلدث،ومن يشاركون يف االتصال اللغوي،وتغريات الوجه،حراكت اجلسم
ومدى اسـتجابته لهذه املقاصد، وما يتطلبه التواصل من معان مقامية، وميثل هذا ،مقاصد املتلكم

?رس التفسريي مج� من ، وميثل هذا اجلزء يف اÞ"16جتاه ٔاحصاب اللسانيات Þجãعية والتداولية
وقد نوع ،العنارص احملددة بدقة عالية، واليت قدóا عمل ٔاصول الفقه، وعمل املقاصد ؤافاد عمل التفسري مهنا

وما ذاك ٕاال لقناعهتم بأن ،أالصوليون زوا� النظر للخطاب الرشعي ووسعوا ٔافق ا?رس اخلاص به
برصد للك اعتبارات املعىن، سواء ما تعلق " كشف معاين اخلطاب الرشعي ال ميكن الوصول ٕاليه ٕاال



 والعرشون العدد الثاين                                                        جم� لكية االٓداب و اللغات

 2018 جانفي                                       420                                        لكية االٓداب و اللغات

وهبذا تبني ٔاهنم  ،ٔاو ما تعلق مبقصود املتلكم واÂاطب ،ٔاو ما تعلق i?رس اللغوي ،iلنص الرشعي
يلتقون مع املنظور اللساين احلديث، ا�ي تفطن ٕاىل ٔان التخاطب اللغوي ليس مستندا ٕاىل العنارص 

وتمتثل  ،17"ولية ومنطقية تكون يه أالساس السـتجالء املعىنبل البد من عنارص تدا ،اللغوية حفسب
  :العنارص اليت ٔاiن عهنا ا?رس أالصويل يف 

 ٔاسـباب الزنول  �

 حال املتلكم �

 حال اÂاَطب �

 العرف  �
ٔاو االٓ�ت متحدثة عنه ،ما نزلت االٓية ((: ٔاما ٔاسـباب الزنول فقد عرفها ٔاحصاب الصنعة بأهنا

عىن ٔانه حادثة وقعت يف زمن النيب صىل هللا عليه وسمل ٔاو سؤال وجه وامل،ٔا�م وقوعه،ٔاو مبينة حلمكه
ٔاو االٓ�ت من هللا تعاىل، ببيان ما يتصل بت³ احلادث،ٔاو جبواب هذا ،ٕاليه فزنلت االٓية

،وعليه فٕان سبب الزنول رافع للغموض واكشف للمعىن املراد من ¦ة الشارع وٕان اكن 18))السؤال
jوقد اعترب سبب الزنول واحدا من ٔامه ٔادوات املفرس اليت يعمتد عليه  ،املعىن احلريف لالٓية خبالف ذ

 يه ٔاوىف ما جيب الوقوف ((: يف بيان معاين االٓ�ت،يف ذj يقول الواحدي،قاصدا ٔاسـباب الزنول 
ؤاوىل و ما ترصف العناية ٕالهيا؛المتناع معرفة تفسري آية، وقصد سبيلها دون الوقوف عىل ، علهيا 

بيان سبب الزنول طريق قوى يف فهم معاين : ((،  كام قال ابن دقيق  العيد   19))قصهتا ويبان نزولها
ف وقوع املنجز ميكن توصيف ٔاسـباب الزنول يف املنجز اللساين احلديث مبا يسمى بظرو.20))القرآن 
كوقوعه يف حاÄ السمل ٔاو احلرب ٔاو وقوعه يف بيئة زمانية وماكنية حمددة بصفات حمددة؛ فبيئة ،اللغوي

  .املدينة غري بيئة الريف وما شابه
التطور اللغوي مرهون بعوامل "املهمتني iلعلوم Þجãعية ٔان وقد عمل ?ى

ة،وعوامل شعبية تتحدد يف الفروق بني أالجناس وجغرافية ولغوية،وديني،واجãعية،ونفسـية،سـياسـية
هذه العوامل يه اليت 21"والفصائل إالنسانية،وجسمية تتحدد يف التكوين الطبيعي ٔالعضاء النطق 

  .تسامه يف تكوين ٔادوات حتليل اخلطاiت ?ى امجلاعة اللغوية الواحدة
م النص ؛ فاملتلكم ؤاما حال املتلكم؛ فقد اعترب أالصوليون العمل به رشطا من رشوط فه

ٔاو الرشوع يف ،وتتعلق به وظيفة اللغة التعبريية؛ذj ٔان الزنوع ٕالنشاء النص،ٔاحد عنارص املوقف"هو
ٕامنا يكون من املتلكم وخيضع i?رجة أالوىل ملراده ؤاغراضه، كام ٔان الÝم يفهم يف ضوء ،الÝم

خاصة تنعكس يف حديثه بشلك  خشصية املتلكم،اليت تتشلك من خصائص معينة،تسم املتلكم بصفة
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،وقد نبه التداوليون عىل رضورة العمل مبا يصاحب املتلكم ٔاثناء تأديته 22" يصبح ٔاسلوi خاصا iملتلكم
أالداءات اخلارجية ٔاو "للمنجز اللغوي من قرائن خارج لغوية معينة عىل فهم اخلطاب، ويه ما يعرف بـ

ديد معناه،وتؤثر يف داللته بوصفه سلواك لغو� اللغة اجلانبية اليت تصاحب الÝم،وتسهم يف حت
والرتكيبية ،والرصفية،برش�،ويه ختتلف عن أالداءات ا?اخلية،النابعة من القرائن الصوتية

ٔاداءات :وقد قسمت هذه أالداءات اخلارجية قسمني ،واملعجمية،والبيانية لللكمة،ٔاو الرتكيب،النحوية
  .23"احلركة اجلسمية املصاحبة للÝم: داءات غري صوتية مثل واالٓخر أ ،...صوتية مثل الوقفات والنرب

يف  "ٔاما حال اÂاَطب، فال ختفى املاكنة الكبرية اليت حيتلها يف العملية التخاطبية،هذا ويرد اÂاَطب -
املدو�ت اللغوية كذj بعدة مصطلحات،فنجد السامع،واملرسل ٕاليه،واملسـتقبل،واملُْخَرب ا�ي يقوم 

الرساÄ بتحليلها،وتفكيك رموزها وفق ما ميتلكه من خمزون لغوي،ومعجمي،ؤابعاد عند تلقي 
ثقافية،واجãعية متكنه من اختبار مكو�هتا؛فريبط بني املكو�ت،والرموز،وإالشارات،ويبدٔا 

وهو حمتاج يف معلية التحليل ٕاىل توظيف ملاكته وقدراته 24"يفرس،ويؤول عىل محمل اجيابية اخلطاب 
  .املعرفية اليت حصلها من تعلمي منظم ٔاو من جتارب حياتيةالعقلية و 

وقد نص أالصوليون عىل اعتبار العقل والفهم والقدرات العقلية واملعرفية يف اÂاَطب ا�ي 
امللكف وجعلوا هذه القدرات رشطا الزما يف  التلكيف، يقول :يرد يف املدو�ت أالصولية حتت مسمى 

وهو املقتىض منه ورشطه ٔان يكون عاقال يفهم اخلطاب : م عليه احملكو :(( ابن رشـيق املاليك 
،وعند حتيل هذه الرشوط جند ٔان العقل حييل عىل امتالك اÂاَطب قدرة عىل حتليل اخلطاب 25))

وبعده ،املتفهم من ٕانتاج الÝم وفهمه يف بعده اللسـين احملض/ متكن املتلكم "تمتزي بأهنا 
يه قدرة شام� تتألف من ،وهذه القدرة العقلية26"�ي يتجاوز امجل�السوسـيولسـين،ٔاي بعده اخلطايب ا

  :مجموع ملاكت جزئية عىل النحو التايل 

 امللكة املعرفية �

 امللكة إالدراكية �

 امللكة املنطقية �

 امللكة اللغوية �

 امللكة Þجãعية �
مه ا�ين و –وقد نبه أالصوليون  ،وللك ملكة من هذه امللاكت مواردها اليت تغذهيا وتمنهيا

عىل رضورة أالخذ حبظ وافر من هذه  - قدموا بعضا من ٔادوات فهم النص الرشعي للمفرسين 
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عٌمل بقوانني تعصم مراعاهتا "ذكروا ٔان املنطق  -مثال-امللاكت،ففي سـياق احلديث عن امللكة املنطقية
  .ا�هن عن اخلطأ يف الفكر

ن ذهنه يُعصم ويبعد عن اخلطأ يف مبعىن ٔان من راعى ت³ القوانني والقواعد املنطقية فإ 
 Òٔالمور سلi ومن البدهيـي القول بأن فهم عبارة لغوية ما �شئ عن 27"التفكري؛ٔاي يكون تفكريه ،

  .التفكري فهيا، وحماوÄ فهمها وفق خمزون املَُفكِّك من القواعد اللغوية واملنطقية
ازه، واليت يرجع ٕالهيا اÂاطب ٔاما العرف فهو واحد من ٔامه القرائن احملتفة iخلطاب حال ٕاجن

لتفكيك رموز اخلطاب، ذj ٔان اعتياد  ٔافراد امجلاعة اللغوية الواحدة منطا معينا يف التواصل،واسـتعامل 
يشرتك ٔافراد امجلاعة اللغوية يف معرفهتا،يعد رشطا رئيسا يف فهم مقاصد ،أاللفاظ اللغوية يف معان حمددة

ه أالصوليون ـوقد عرف ف ٔامهية iلغة يف معلية حتليل اخلطاب،اخلطاب، وهو أالمر ا�ي يعطي العر 
ما يتعارفه ٔاكرث الناس،وجيري بيهنم من وسائل التعبري،ؤاساليب اخلطاب، وما يتواضعون عليه :((بأنه 

املالحظ عىل  28،))من أالعامل ويعتادونه من شؤون املعامالت مما ليس يف نفيه ٔاو ٕاثباته دليل رشعي 
ند أالصوليني ٔانه يشمل لغة املتخاطبني وكذا عاداهتم وتقاليدمه، وهو ما يعطي العرف تعريف العرف ع 

بعدا تداوليا ؛ذj ٔان التداوليني قد وظفوا لك ما ٔاحاط iخلطاب اللغوي حال ٕاجنازه وخباصة ٔامناط 
  .التعبري وسـياقات توظيف العبارات اللغوية

مة املقصودة من قبل الشارع احلكمي، ويف ذj فٕانه يقدم املعاين، واحلمك العا،ٔاما عمل املقاصد
مقاصد الترشيع العامة يه املعاين واحلمك امللحوظة للشارع يف مجيع ٔاحوال : ((يقول الطاهر بن عاشور

، وقد عُمل عند التداوليني مدى اهóãم مبقصد املتلكم واعتباره طرف óام يف 29))الترشيع ٔاو معظمها
. املعرفية] الÝم[قصد املتلكم عندمه،مرتبط مبعرفة ظروف النص "نإ ،معلية حتليل املنجز اللغوي

ٔاو (ووضعية املتلكم،وماكنته،ووضعية اÂاطبني،وفهم اخللفيات املعرفية،والظروف اليت شلكت النص 
  .30]"الÝم[مفاهُمي هامة ٕالدراك املعاين اليت يكتنفها النص ٕاذ يه  ؛)الÝم

جا ينطلق من املنجز اللغوي مبسـتو�ته اÂتلفة مث يدرس لقد اختط التداوليون ٔالنفسهم مهن
وهذا ،تعرض للمعىن Þسـتعاميل"ما ارتبط به، وما البسه من ظروف حال ٕانتاجه ؛فالتداولية  ٕاذا

ٕاهنا ،يتضمن دراسة املنطق اللغوي دراسة تتجاوز ا?راسة النحوية،وا?راسة ا?اللية،دون ٔان هتملها
وبعد ذj تدرس املتلكم صاحب املنطوق اللغوي،ولك ما يتعلق هبذا املتلكم،مما ،تفيد مهنا مث تبين علهيا
  .31"كيف ننطق ؟ وملاذا ؟وما هدفه؟ ٔاو ما قصده،ٔاو املنطوق،ï تعلق iلرساÄ اللغوية

وعمل املقاصد معترب جدا عند املفرسين ٔالن املعاين العامة للترشيع �بتة، وهذا ما يؤكد عىل 
د من تصدى لعملية التفسري، �اك عد علامء ا?ين العمل به رشطا من رشوط رضورة العمل هبا عن
.. .واعمل ٔان كامل رتبة Þجهتاد تتوقف عىل ثالثة ٔاشـياء((: يقول صاحب إالهباج ،Þجهتاد يف ا?ين
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، بل 32))ٔان يكون للمجهتد من املامرسة والتتبع ملقاصد الرشيعة ما يكسـبه قوة يفهم مهنا مراد الشارع 
معرفة ((: دها آخرون رضورة من رضورات الفهم السلمي لنصوص الرشع، يقول عبد الكرمي زيدان ع

والسـتنباط أالحاكم من ،مقاصد الرشيعة ٔامر رضوري لفهم النصوص الرشعية عىل الوجه الصحيح
ن ٔادلهتا عىل وجه مقبول؛فال يكفي ٔان يعرف اÁهتد وجوه دالالت أاللفاظ عىل املعاين،بل البد ï م

معرفة ٔارسار الترشيع،وأالغراض العامة اليت قصدها الشارع من ترشيعه أالحاكم اÂتلفة؛حىت يسـتطيع 
،لقد ٔاiن 33))ٔان يفهم النصوص ويفرسها تفسريا سلÒ،ويسـتنبط أالحاكم يف ضوء هذه املقاصد العامة 

عية وتؤطرها وجتعلها هذا النص عن أالمهية البالغة ملقاصد اخلطاب الرشعي اليت توجه اخلطاiت الرش 
توجه معلية الكشف عن معاين اخلطاب الرشعي ؛فاملفرس يسـتحرض  حال قيامه بعملية البحث عن 
املعاين الرشعية واحدة من ٔامه املسلامت عند علامء الرشع  ويه ٔان اخلطاب الرشعي خطاب 

العمل بقواعد أالصول املعرفة هبا واملعرفة بلسان العرب ٕاضافة للرسوخ  يف "وهو ما جيعل  .مقاصدي
اليت من ¦هتا تسـتنبط أالحاكم الرشعية السمة املمزية للقارئ املطلوب يف عمل الرشيعة بل الراخس يف 

  34"العمل الثابت أالقدام فيه 
ٔان املفرسين قد وظفوا لك أالدوات املمكنة اليت تتيح للمفرس رصد ،لقد تبني لنا مما سـبق

ما جيعل ،وغري اللغوي،ٔان هذه أالدوات قد مست اجلانبني اللغويواسـتجالء معاين اخلطاب القرآين، و 
القول بأن دراسة املفرسين للخطاب القرآين قد شاهبت يف كثري من املباحث ما ٔافرزه ا?رس اللساين 

  .احلديث يف صورة اللسانيات التداولية
ايث، وتوظف ميكن ٔان يوطئ ?راسة لسانية جادة، متتح من النتاج الرت ،ٕان ٕاقرار هذا أالمر

ما قدمه ا?رس اللساين املعارص، للوصول ٕاىل درس لساين عريب معارص،يمتزي iجلدية ويقدم ٕاماك�ت 
   .كبرية ?راسة اخلطاب البرشي
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 .11م،ص1995بريوت،دط،،العلمية

 .378ص  ،د ت ،د ط ،مؤسسة قرطبة،الوجزي يف ٔاصول الفقه،زيدان عبد الكرمي - 33
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