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3نشــرةالمؤتمـر

م���ن���ذ ش���ه���ور خ���ل���ت ك���ان 
األم����ة  ع���ل���م���اء  ف����ي  األذان 
بالتعاون على بناء علم أصول 
التفسير؛ ألن »األمة لم تُنِضج 
القرآن  لبيان  الضابط  الِعلَم 
للنداء  واس��ت��ج��اب  ال���ك���رمي«، 
السعودية  م��ن  أج��اء  علماء 
واإلم�����ارات  وق��ط��ر  واألردن 
ال���ع���رب���ي���ة وم����ص����ر وت���ون���س 
ب��رون��اي  وسلطنة  واجل���زائ���ر 
وال���ب���ل���د امل���َض���يِّ���ف امل���غ���رب، 
فكان تعاون مؤسسة البحوث 
)مبدع(  العلمية  وال��دراس��ات 
للعلماء  احملمدية  وال��راب��ط��ة 
وم���رك���ز ت��ف��س��ي��ر ل��ل��دراس��ات 
املؤمتر  تنظيم  على  القرآنية 
ال���ع���امل���ي ال���ث���ال���ث ل��ل��ب��اح��ث��ن 
ال��ك��رمي وعلومه  ال��ق��رآن  ف��ي 
ف���ي م���وض���وع »ع���ل���م أص���ول 

واآلف����اق«  ال��واق��ع  التفسير: 
ج��م��ادى   21-20-19 أي����ام 
ل  امل��واف��ق  1436ه�  الثانية 
2015م  أب��ري��ل   11-10-9

بقصر املؤمترات بفاس.
وقد حاول املشاركون في 
هذا املؤمتر -على مدى األيام 
الثاثة- أن يقرأوا واقع علم 
أصول التفسير، ويستشرفون 
اللبنة  ي��ض��ع��ون  ث���م  آف���اق���ه، 
األولى لتوحيد اجلهود لبنائه. 
على  أعماله  توزعت  وقد 

مسارين اثنن:
ع��ق��د س��ت جلسات   -  1
للحديث  خصصت  ع��ل��م��ي��ة، 
ع�����ن امل����ف����ه����وم، واألص��������ول 
والداللية،  واللغوية،  النقلية، 
فضا  وال��ع��ق��ل��ي��ة،  والسننية 
افتتاحية  م��ح��اض��رت��ن:  ع��ن 

في  الكتاني  محمد  للدكتور 
م���وض���وع، ال���ق���رآن ال���ك���رمي: 
إع����ج����از م���ت���ج���دد، وأخ�����رى 
بوشعرا  زيد  للدكتور  ختامية 
في موضوع: البيان املقاصدي 

للقرآن الكرمي.
ن��ظ��م��ت ع���دة  ك���م���ا   - 2
لكل  ورش��ات، وقد ُخصصت 
أص�����ل م����ن األص�������ول ورش����ة 
م��راح��ل:  ث���اث  وف���ق  تشتغل 
واالستيعاب،  احلصر  مرحلة 
والتعليل،  التحليل  وم��رح��ل��ة 

ومرحلة التقومي والتركيب.
النقاشات  أس��ف��رت  وق��د 
ع��������ن ع����������دة م����ق����ت����رح����ات 

وخاصات منها:
- االن��ط��اق م��ن ع��روض 
املؤمتر ونتائج ورشاته جلمع 
ما تفرق منها، وتقدمي مشروع 

متكامل لعلم أصول التفسير. 
متخصص  ماستر  فتح   -

في أصول التفسير.
- ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ن امل��راك��ز 
التي  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات 
لتوحيد  ب��امل��وض��وع  صلة  لها 
اجل��ه��ود وت��وف��ي��ر ال��وق��ت من 
أجل بناء علم أصول التفسير.
بجلسة  املؤمتر  متيز  كما 
قرآنية، شارك فيها مجموعة 

من القراء املغاربة.
بكلمة  املؤمتر  اختتم  وقد 
باسم الوفود املشاركة وقراءة 

البيان اخلتامي للمؤمتر.
هامش  على  نظمت  وق��د 
امل��ؤمت��ر ع��دة ل��ق��اءات علمية 
ومحاضرات عامة، كما نظم 

معرض للكتاب.

اختتام أشغال املؤمتر العاملي الثالث للباحثني في القرآن الكرمي وعلومه في موضوع :

 بناء علم أصول التفسير : الواقع واآلفاق 

اجللسة العلمية اخلتامية



التْفِسـيرُ البياِني لْلمتشاِبه اللَّْفظي في الُقرآن الَكِريم.
-ضرورُة المراجعة والضبط-

د. نصر الّدين وّهابي
لَقْد دعا الباحث إلى ِدَراسِة املتشابهات اللَّْفظّية 
الَبَيانّي«،  »اجَلْمُع   : ُمْقترٍح سّميناه  َمنَْهٍج  في َضْوٍء 
ِل الَوْضِع الـَمنَْهِجيِّ  انَْطلَْقنا، في َدْعَوِتنا إليه، ِمن تََأُمّ
اخلاِطِئ في مماَرَسة الـُمْشتَِغِلني ِبَبْحِث هذا البَاب، 
َعلَى  ُمـَماَرَسِتِهم  ِر  تََوفُّ َرْغــَم  تََعالى،  الله  َكــاِم  ِمــْن 
كاْعِتَماِدِهم  اجلديد،  الـَمنَْهج  َهذا  َمَباِدئ  ِمْن  َكِثيٍر 
، وَكَدْعَوِتهم إلى تَْرِك الَقْول  َياِقيِّ َمبَْدأَ التَّْحِليِل السِّ
إلى  ذلــك،  بعد  انْتََهيْنا،  أَْن  وكــان  َمــثــًا،  بالّتكرار، 

ُحْزَمٍة من الّنتائج نَْذُكُر أَبَْرَزها:
- ِإنَّ بَاَب الـُمتََشاِبِه اللَّْفِظيِّ ِمْن أََهّم ما يكشُف عن اإلعجاز الَبَيانيِّ في 

ُ َضبُْط البحِث فيه َمنَْهِجّياً. الُقْرآِن الكرمي، وهو، لذلك، ِمْن أَْحَوِج ما يَتََعنَيّ
بناِء هذا املنهج ُمتََأِتَّيٌة من ُوُجوِب ِحماية الَفْهِم ، لََدى النََّظِر  - َضُروَرةُ 

. في ِبنْيَة اخلطاب الُقْرآنيِّ
لُسْقِم  اٍم  وَتَ التَّْفِسير،  لُسوء  َدْرءٌ  البيانّي هو  َمنَْهِج اجلمِع  الِْتَزاَم  ِإنَّ   -
االْسِتنْباط، وتََاٍف الْعِوجاِج الَفْهم النَّاِجِم عْن تعليل املوِضِع من املتشابهات 

بقطع ِصلَته عن شبيِهِه.
- ِإنَّ َمنَْهَج اجلمِع البيانّي، كذلك، هو ِإبَْراٌز، وتَْوِكيٌد، ِلَغايٍة ِإبَْاِغّية ُكبَْرى 
في اخلطاب الُقْرآنّي، هي أّن املتشابهاِت اللّفظّية، مع ُوُجوه اْخِتاِفها، ما هي 
إاّل تَنِْويَعاٌت أُْسلُوبّيٌة تُـِحيُل على ِقَيٍم َدالِلَيٍّة، وفّنّيٍة، ال َسبيَل إلى ِإْدراِكها بغير 
إْعَمال الِفْكر، وفاقاً ملنَهٍج َعاِصٍم من الّتأويات املنحرفة؛ بجعل املدلول خادماً 
، وَقْد ُجِعلَت األلفاُظ َخَدماً للمعاني، كَما يُقّرُر ُعلََماءُ الَباغة والبيان،  اِلّ للدَّ
ُمنْقادًة لها، كما يَُعبُِّر ُعلََماءُ التَّْفِسير ورجالُه، فَعلَى َهْدٍي من هذه احلصيلة، 

يُوِصي هذا البحُث مبا يأتي :
والتََّماُسِك  اإلحــكــام،  من  َمــِزيــٍد  إلــى  بها  َدْفــعــاً  املنهج؛  ِفْكرة  ُمنَاقشُة   -

الـَمنَْهِجَيّنْي.
ْعَوةُ إلى هذا املشروع ِبَشتَّى وسائِل التَّنِْويه والتَّْعِريف – إذا يَثْبُُت أّنه  - الَدّ
ًا. َخليٌق بذلك - في َسِبيِل احلّث على َدْرِس لَُغة اخلطاب القرآنيِّ درساً ُمَؤصَّ

َراَسات  - ُمَراَجَعُة الـُمنَْجِز التَُّراِثيِّ في ِدَراَسِة الـُمتََشاِبِه اللَّْفِظّي، وكذا الدِّ
االّتــاهــات  لبعض  تامياً  الَبَيانّي،  اجلمع  َمنَْهِج  َضـــْوِء  في  فيه،  احلديثة 

ِقيمة، وتَْقومياً . املنحرفة، و الُفُهوِم السَّ
وَحِديِثه  َقِدمِيه  الِلَّسانّي،  بالـُمنَْجِز  اللَّْفِظيِّ  الـُمتََشاِبِه  ِدراَســِة  َوْصــُل   -
وُمَعاِصِره، مُمثًَّا ذلك في الّنحو والباغة، وَمَباِحث الَبيَان، وكذا اللَّسانيات 
الّدمْيومة  على  تَْأِكيداً  التَّْطِبيِقَيّة،  وإجراءاتها  النََّظريَّة،  وَمُقوالتها  احلديثة، 

اإلْعجازّية ِللُقْرآن الَكِرمي.
أصول التفسير عند الراغب األصفهاني من التأصيل إلى التفعيل

د. محمد إقبال فرحات

أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
• أصول التفسير عند الراغب شغلت العديد من مصنفاته.

• متيز مقدمة تفسير الراغب عن جميع من سبقه، وعنايتها 
بأصول التفسير، ومتيزها بالسبر والتقسيم ملوضوعات هذا الفن.
يعد الراغب األصفهاني األول أو مــن  أوائــل من كتب في   •

التأصيل ألصول التفسير.
• تطبيق الراغب ألصول التفسير في تفسيره. 

أهم التوصيات:
• العناية بتفسير الراغب وبقية كتبه.

• تميع أصول التفسير من تراث الراغب األصفهاني.
• البحث عن املفقود من آثار الراغب.

دور المعاني المعجمية في توجيه الداللة التركيبية:
دراسة في علم الداللة التفسيري

د.محمد طعمة

هذه دراسة تأصيلية تبحث أسس 
الــقــرآنــي  للنص  التفسيرية  ــة  ــدالل ال
احلــكــيــم؛ وفــــق قـــواعـــد األصــولــيــني 
الــقــرآن،  تفسير  عــلــم  فــي  املعتبرين 
وتاولـ  دون تكرار أو نقل غير مجدـ  
أن تتغيا استكناه قواعد تفسير النص، 
واضعة في احلسبان خصوصية البناء 

الداللي للقرآن الكرمي، وارتباطه بالسياقني اخلارجي )املقامي( 
والداخلي )اللغوي(، ألنه نص حي متحرك في األذهان واألفهام 
إلى قيام الساعة، مسلطة الضوء على شيء من املنجز اللساني 
املعاصر، في محاولة لوضع منط تفسيري يكون منوذجا للباحث 
والتأويات  اآلراء  معمعة  في  التخبط  دون  التفسير  علم  في 

الفاسدة. 
فهي دراسة موضوعها العاقة املتكاملة بني علمي التفسير 
والداللة، من خال أمناط التحليل اللغوي مبستوياتها املعروفة. 
الداللي  التفسير  أســس  بعض  على  مــركــزا  البحث  جــاء  وقــد 
عموما، كما هو عند الفخر الرازي، الذي أبدع في احلديث عن 
الدليل اللغوي والذهن، وهو األمر الذي يسترعي انتباه احملللني 
ضمن  العقل  إليه  توصل  مــا  ــدع  أب فــي  املعاصرين  اللسانيني 
تطرق  كما   ،Neurolinguistics العصبية  اللسانيات  أسس 
إلى الدليل اللغوي في نظرية التفسير عند ابن القيم، ونظرية 
التحليل النحوي اجلمالي احلديثة للنص، ونظرية الرصف أو 
املصاحبة اللفظية وعاقتها بالتفسير، ونظرية النماذج األصلية 

املعاصرة. 

آليات تأويل النص القرآني وضوابطه في التراث اللغوي العربي
ذة. أحالم طراش

تراث  العربي،  اللغوي  التفسيري  تراثنا  إن 
معينها،  ينضب  ال  التي  والنفائس  بالدرر  فياض 
فلنا في تراثنا النحوي، والباغي جواهر تأويلية 
ما إن متسكنا بها لن نضل عن كتاب الله، ووحيه 
خير  فكانت  العربية،  اللغة  وسعته  الــذي  املنزل 

حافظ خلير كتاب.
فالذي أدمن طرق باب هذا التراث التأويلي 

األصيل سيستكنه ال محالة أنه وضع آليات تأويلية صارمة، وضوابط تفسيرية 
فعالة ال يجد الباطل إليها سبيا، وال ميلك أمامها أولو النوايا الدنيئة إال أن 

يرفعوا راياتهم البيضاء، ويعودوا أدراجهم خاسرين خاسئني. 
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أصول التحليل النحوي آليات القرآن الكريم
»االحتياط من تفكيك نظم القرآن« نموذجا

د. محمد عبد الفتاح اخلطيب

للفكر  واملعرفية«  التأسيسية  »البنية  في  املتأمل  إن 
العناية  قائمة على  العربي  النحو  بنية  أن  يدرك  النحوي، 
باملفردة داخل اجلملة، وكذلك على العناية باجلمل داخل 

النص »اخلطاب« فـ »اجلمل« ثم العناية بـ« البعد اخلارجي« في التحليل النحوي، وما 
يعرف بـ«ظواهر االستعمال« وهي ظواهر تتجاوز األصوُل املتحكمُة فيها االعتباراِت 
الكبير مما  القسم  يقوم عليها  تداولية  إلى ظواهر  بنائها،  إلى اجلملة في  الراجعَة 
والقبح،  االستقامة  حيث:  من  للخطاب،  املكونة  اجلمل  بني  للترابط  محقًقا  يعتبر 
والذكر واحلذف، و نقض املراتب وانتهاكها، ومخالفة مقتضى الظاهر في بناء معاقد 

الكالم، ومتاسك الكالم وتفكيكه، واالرتباط واالنقطاع العاملي بني  املعاني.
وإذا تقرر هذا، فإنني أقرر أيًضا، أن بني أيدينا تراًثا ثرّيًا جًدا في »نحو النص«، 
وحتليل  التفسير،  كتب  فــي  النحو  قضايا  معاجلة  خــالل  مــن  اخلــطــاب«،  و«حتليل 
»اخلطاب القرآني« وأعجب كيف نترك هذا، ثم نذهب للبحث عن »نحو النص« في 

علوم اآلخرين!!
وبعد،،، فإن  هذه  األصــول األربعة:)فقه احلركة اإلعرابية، واألصــل والعدول 
تفكيك  من  واالحتياط  املعاني،  ضياع  من  واالحتياط  املعاني،  معاقد  بناء  في  عنه 
ض عنها عمل النحاة في »حتليل اخلطاب القرآني«  النظم( وطائفة املفاهيم التي متخَّ
للتزيد  يكون مجااًل  أن  القرآني« من  »النص  أجزائه«،  قد حفظت  بني  و«العالقات 
يفوِّت  مما  ملقاصده،  الصحيح  »الفهم«  من  ن  مُتَكِّ كما  واللهو،  العبث  أو  واإلقــحــام، 
مجاله  أو  تأويله«  »قوانني  عن  بعيًدا  القرآني   للخطاب  »قــراءة«  أي  على  الفرصة 

»التداولي«. 
ض عنها عمل النحاة في  إن  هذه التصورات النظرية، وطائفة املفاهيم التي متخَّ
»حتليل اخلطاب« و«العالقات بني أجزائه«،  قد فتحت الطريق أمام املفسرين، وشراح 
النصوص، ليختبروا تلك التصورات واملفاهيم في حتليلهم للخطاب، أيِّ خطاب، فكان  
غنم »نحو النص« بذلك كبيًرا لم يغنمه »نحو نص« في تراث أمة من األمم؛ ومن ثم 
فليس من املبالغة القول: إن التحليل النحوي هو املدخل األهم ليس لفهم الشعر فقط 
أو القرآن الكرمي، فحسب، بل إمنا هو املدخل األهم لفهم كل كالم مصقول ابتداء من 
املعلقات، وانتهاء بآخر كالم، يدور به آخر لسان ناطق بهذه العربية الشريفة!! ولعل 
في ضوٍء من هذا نفهم قول اإلمام ابن حزم، رحمه الله: »لو سقط علم النحو لسقط 
فهم القرآن، وفهم حديث النبي، ولو سقط لسقط اإلسالم«.                                                                  

د. عدنان أجانة

هذا  عليه  ينبني  الــذي  ال��س��ؤال 
هو:  عنه،  لإلجابة  ويسعى  البحث، 

هل كانت العلوم اللغوية في الصورة 
التي انتهت إليها على يد املفسرين، 
ووفية  نشأتها  ملقتضيات  مستجيبة 
اإلطــار يسعى  ؟ وفي هذا  مبطالبها 
النظر في وجه استثمار  إلى  البحث 
هذه العلوم في أصول التفسير وربط 
نشأتها  مبقتضيات  االستثمار  هــذا 
عن  التساؤل  ثم  تأسيسها،  وعوامل 
وغنائها  االنتماء،  لهذا  وفائها  مدى 

فيما استثمرت فيه. 
> آفاق االستثمار :

والبالغي  النحوي  املــشــروع  إن 

ـــــب  ــــــــــــــي كـــــت ف
ـــــفـــــســـــيـــــر  ـــــت ال
وإعراب القرآن 
استثماره  يتم  لم  الــقــراءات  وتوجيه 
بناء أصول  النظرية في  الناحية  من 
التفسير، على الوجه الذي ينبغي أن 
متوجهة  اآلن  والــدعــوة  عليه،  يكون 
إلى إعادة ضبط هذا املدخل اللغوي 
وتأطير مباحثه ومسائله، مبا يتالءم 

ومقاصد أصول التفسير.
• املقترحات : 

- توسيع اجلهاز النظري.  
لــلــقــاعــدة  تـــنـــويـــع األمـــثـــلـــة   -

الواحدة. 

- متديد مجال الدراسة النحوية 
والبالغية لتشمل القرآن الكرمي في 

بعده النصي. 
- تــعــديــل بــعــض املــصــطــلــحــات 
مع  يــتــالءم  مبــا  والــبــالغــيــة  النحوية 

خصوصية القرآن الكرمي 
املـــقـــتـــرحـــات  بـــعـــض  هــــــذه  إن 
نشأة  في  النظر  اقتضاها  واألفكار، 
استثمارها،  وآفــاق  والبالغة  النحو 
أن يكون فيها جدة وطرافة،  وعسى 
مما لعله يسهم في الضبط املنهجي، 
لــهــذا املــدخــل األســــاس مــن مــداخــل 

أصول التفسير. 

يومية تصدر مبناسبة انعقاد املؤمتر العاملي الثالث للباحثني في القرآن الكرمي وعلومه - فاس جمادى الثانية 1436ه� املوافق أبريل 2015م المؤتمـرنشــرة

 الجلسة الرابعة : أصول لغوية لتفسير القرآن الكريم )2(  اليوم الثاني

القاهر  عبد  عند  النظم  نظرية 
الجرجاني وأثرها في تفسير القرآن 

الكريم
د.الطيب شطاب

كون  مــن  البحث  هــذا  ينطلق 
القرآني مبا هو  بالنظم  االشتغال 

للوقوف على مقاصد  وفــروع، طلبا  مفهوم كلي ذو أصول 
األمثل  السبيل  هو  وحكمه،  أحكامه  واستنباط  الله  كتاب 
الذي  النظم  هذا  القومي؛  واالستنباط  السليم  التفهم  في 
كان اإلعجاز به في جميع القرآن، دون ما اشتمل عليه من 
في  سيقت  إمنا  بدورها  وتلك  ومعارف؛  وتشريع  غيبيات 
رباط من الكالم ناظم. وبدون حتليل هذا النظم ال تخترق 
والهدايات.  واألحــكــام  والغيبيات،  املعارف  تلك  مكنونات 
النقل _ إذن_ وال اجتهاد السلف املاضي كافيا  فليس 
رة لم تستوعب كل القرآن،  في التفسير، كيف! واآلثار املفسِّ
وكثير منها إن لم تتالعب به أهواء الفرق واملذاهب يحتاج 
ال  النظرية  هــذه  بأصول  االسترشاد  أن  غير  للتمحيص. 
النكات اإلعجازية، واألســرار  مــداره في  ينبغي أن يحصر 
البيانية، وتناط أبدا مبنحى من مناحي التفسير املشتهر، 
هو التفسير البياني؛ بل تتخذ ضابطا من ضوابط االهتداء 
املفسر  فيحتاجها  أحــكــام؛  من  به  ما  واستنباط  بالقرآن 
الفقيه واملتكلم والصوفي والبياني وغيرهم.. كل هؤالء إن 
خاضوا في التفسير مفتقرون إليها، وإال وقعوا في مزالق 

وأوهام ال تتناسب مع القرآن.
هذا  كتب  مبانيه  ولتفصيل  املنطلق،  هــذا  على  وبناء 
منثور  من  ومفهومها  النظم  نظرية  معاقد  مبرزا  البحث، 
دالئل عبد القاهر باعتباره املؤسس للنظرية، موضحا كيف 
كانت ضابطا من ضوابط التفسير، وما اآلثار التي جتنى 

من اعتبارها في فهم كتاب رب البرية.

»النحو والبالغة في أصول التفسير،  تأمالت في مقتضيات النشأة وآفاق االستثمار«
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الجلسة الخامسة : أصول نقلية لتفسير القرآن  اليوم الثاني

السياق أصال في تفسير القرآن 
الكريم

د. عبد املجيد النجار

النجار  املجيد  الدكتور عبد  استهل 
الكبيرة  األهمية  إلى  باإلشارة  مداخلته، 
ال���ت���ي ي��ن��ف��رد ب��ه��ا ال��س��ي��اق ف���ي م��ج��ال 
في  يعتبر  بحيث  ال��دالل��ي؛  االس��ت��ع��م��ال 
وأوس��ع احلقول  أكبر  أحد  العربية  اللغة 
ل��ل��دالل��ة على امل��ع��ان��ي. ومب��ا أن ال��ق��رآن 
فهو  العربي،  اللسان  على  مبني  الكرمي 
استعمال  إل��ى  فيه سيعمد  مم��ا ال ش��ك 
وتقريرها  املعاني  على  للداللة  السياق 
استعماال واسعا، والناظر فيه يجد نفسه 
فهم وحتصيل  إل��ى  ج��دا مضطرا  كثيرا 

املعاني، والنظر في السياق. 
وبناء على هذه األهمية واملنزلة التي 
يحظى بها »السياق« في املجال الداللي، 

نص فضيلة الدكتور على أنه ميكن القول 
إن السياق يرتقي ليكون أصال من أصول 
التفسير، ويُرجع ذلك إلى كثرة ما يتوقف 
عليه حتصيل املعنى، باإلضافة إلى كثرة 
كأصل  األصوليني  ط��رف  من  استعماله 
من أصول تقرير املعاني، سواء بتسميته 

باسمه أو بصفة ضمنية.
وق�����د َخ����لُ����َص احمل����اض����ر إل�����ى أن 
ال��س��ي��اق ه��و م��ا ي��س��اق فيه ال��ك��الم، من 
نفسه،  الكالم  ذات  عن  خارجية  أح��وال 
الكالم.  ب��ذات  تتعلق  داخلية  أح���وال  أو 
وم���ث���ل ل���أح���وال اخل���ارج���ي���ة ب��ال��ظ��رف 
الطبيعية  وباألحداث  والزماني،  املكاني 
واإلن��س��ان��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال���ع���ادات 

الداخلية  ل��أح��وال  ومثل  واألع����راف... 
ينتظم  الذي  النظم  منها:  كثيرة،  بأمثلة 

فيه الكالم.
ال��ن��ظ��ري،  ب��امل��ج��ال  يتعلق  م��ا  ه���ذا 
الكالم  أطال  فقد  التطبيقي  املجال  أما 
تطبيقية،  ألمثلة  من خالل عرضه  فيه، 
إهمال  إل��ى  تفسيرها  ف��ي  اخللل  يرجع 
مسألة السياق، من ذلك: قتال املشركني، 
واالضطراب في حتديد الفرق بني النبي 

والرسول.
وف�����ي اخل�����ت�����ام، أه������دى ف��ض��ي��ل��ت��ه 
وال��دراس��ة  للبحث  موضوعني  للباحثني 
السياق،  أن��واع  ضبط  وهما:  والتدقيق، 
ثم دراسة قوة داللة السياق على املعنى.

أثر السياق في استنباط المعنى عند األصوليين دراسة داللية
د. محمد العبيدي

يخلُص الباحث من دراسته للسياق وأثره 
في استنباط األحكام الشرعية عند األصوليني 

إلى ما يأتي:
1 - ك���ان األص��ول��ي��ون ع��ل��ى وع���ي كامل 
موا  وقدَّ االصطالحي،  عناه  مبمِ السياق  فهوم  مبمِ
أكَّدها  متميِّزة،  سياقية  ومم��ارس��ات  أف��ك��اراً 
التحليل  ف��ي  ج��دواه��ا  وأث��ب��ت  اللغوي  البحث 
والتفسير، وهذا يعني أّنهم سبقوا علماء اللغة 
السياق  إليهم نظرية  تُنسب  الذين  املعاصرين 
متكاملة في  نظرّية  سوا  يؤسِّ أن  لهم  يتح  لم  أنه  ألف سنة، غير  بأكثر من 
التحليالت  تلك  من  بذلك، ألن غرضهم  مطالبني  يكونوا  ولم  املجال،  هذا 
السياقية كان عملياً تطبيقياً يرمي إلى فهم معاني الكتاب العزيز واستنباط 

مدلوالته وأحكامه. 
 2 - مصطلح السياق مبفهومه الذي استقّر عليه في الدراسات اللغوية 
احلديثة يشمل السياق اللغوي واحلالي أو كل ما يحيط باللفظ أو التركيب 
أو النصِّ من مالبسات لفظية وغير لفظية، ويقابل هذا املفهوم مصطلحات 
السياق،  ودالل��ة  )السياق،  مصطلح  استعملوا  إذ  األصوليني،  عند  مختلفة 
اللفظية(،  والقرائن  السياق،  وقرينة  الكالم،  وسياق  السياقية،  وال��دالل��ة 
وأرادوا بذلك السياق اللغوي. واستعملوا مصطلح )املقام، واحلال، ومقتضى 
املتكلم  به سياق احلال، أي: حال  وأرادوا  اللفظية(،  والقرائن غير  احلال، 
واملخاَطب وموضوع اخلطاب ومكان حدوثه وزمانه واملناسبة التي قيل فيها.

3 - يُعد األصوليون أول من صرح مبصطلح السياق، إذ ذكره الشافعي 
في كتابه )الرسالة( وهو أول كتاب في أصول الفقه. 

4 - يتميز األصوليون بتعريفهم الصريح للسياق والتفريق بني أنواعه.
5 - ُعني األصوليون ببيان أهمية السياق وأثره في فهم املعنى وتوجيهه، 
ثم  وم��ن  احتماالت،  أو  لبٍس  أو  من غموض  األل��ف��اظ  على  يطرأ  ما  ونفي 

استنباط األحكام الشرعية.
في  القدامى  العرب  آراء  مع  املعاصرين  اللغة  علماء  آراء  تلتقي   -  6
ضرورة االستناد إلى السياق لتحديد املعنى، وفهم دالالت األلفاظ والتراكيب 
وفاعليتها في حتليل  السياق  يدلُّ على صالحية نظرية  والنصوص، وهذا 
النصوص وتفسيرها. ولعل فيما ذكرنا مسوِّغا كافياً ملشروعية هذه الدراسة 
التي تسعى إلى بيان أثر السياق في توجيه املعنى واستنباط األحكام الشرعية 

عند األصوليني على مستوى املقاربات النظرية واملمارسات اإلجرائية.

نظرية دالالت األلفاظ عند األصوليين واستثمارها في بناء علم أصول التفسير
د. بلقاسم بن ذاكر الزبيدي

أجاب الباحث عن السؤال :
كيف نستثمر داللة األلفاظ عند األصوليني في بناء علم 

أصول التفسير؟ 
ومما اقترحه :

اعتمد  التي  الداللية  األصولية  القواعد  استقراء  أواًل: 
عليها أئمة التفسير في بيان معاني القرآن الكرمي أو الترجيح 
إبطالها،  أو  تضعيفها  أو  أوتصحيحها  املفسرين  أق��وال  بني 
وتصنيف تلك القواعد بحسب وظيفتها األكثر ظهوراً، فبعضها 
تأسيسيٌّ للمعنى، وبعضها ترجيحي، وبعضها توفيقي، وبعضها 

توجيهي، وهذا يشمل:
القواعد  وه��ي  التأسيسية،  ال��دالل��ي��ة  ال��ق��واع��د  حصر   -

األصولية الداللية التي يتأسس عليها بيان معاني آيات القرآن الكرمي، وإعادة صياغتها مبا 
يتناسب مع وظيفتها في علم أصول التفسير، وبيان شروط إعمالها، مع االعتناء بإبراز اجلانب 

التطبيقي لها في تفسير القرآن الكرمي.
- حصر القواعد الداللية الترجيحية، وهي القواعد األصولية الداللية التي يُعتَمد عليها 
في الترجيح بني أقوال املفسرين أوتصحيحها أو تضعيفها أو إبطالها، مع إعادة صياغتها مبا 
يتناسب مع وظيفتها في علم أصول التفسير، وبيان شروط إعمالها، واالعتناء بإبراز اجلانب 

التطبيقي لها في الترجيح بني أقوال املفسرين وبيان درجة تلك األقوال قوًة وضعفاً.
- حصر القواعد الداللية التوفيقية، وهي القواعد األصولية الداللية التي يعتمد عليها 
في اجلمع بني معاني اآليات القرآنية ودفع مايوهم اضطرابها، مع إعادة صياغتها مبا يتناسب 
مع وظيفتها في علم أصول التفسير، وبيان شروط إعمالها، واالعتناء بإبراز اجلانب التطبيقي 

لها في اجلمع بني معاني آيات القرآن الكرمي التي يوهم ظاهُرها التعارَض أو االضطراب.
ثانيًا: حصر أسباب اختالف املفسرين التي ترجع إلى القواعد األصولية املتعلقة بدالالت 
األلفاظ ، مع إعادة صياغتها مبا يتناسب مع وظيفتها في علم أصول التفسير، وبيان أثرها في 

االختالف بني املفسرين، وتوجيه أقوالهم.
ثالثًا: حصر مثارات اخلطأ في التفسير التي ترجع إلى عدم اعتبار القواعد األصولية 
الداللية في بيان معاني آيات القرآن الكرمي، أو ترجع إلى اعتبار تلك القواعد الداللية لكن دون 
مراعاٍة لشروط إعمالها، مع إعادة صياغتها مبا يتناسب مع وظيفتها في علم أصول التفسير، 

واالعتناء بإبراز اجلانب التطبيقي لذلك على األخطاء التي تقع في مصنفات التفسير.
رابعًا: اإلفادة من علم أصول الفقه في طريقة تبويب مباحث الدالالت في علم أصول 
غيره،  عليه  يُبنى  أصليٌّ  علٌم  منهما  كاًل  أن  باعتبار  قواعدها،  وصياغة  وترتيبها،  التفسير 
التي تضبط معاني األلفاظ وتكشف  بتلك األصول  في االعتناء  بينهما اشتراكاً  وباعتبار أن 

عنها، مع ضرورة االحتفاظ بخصائص كل علٍم ، وماينفرد به عن غيره في ذلك.
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من  شخصيات المؤتمر

د. حسن األمراني 
وأحد  ملتزم مرموق،  شاعر مغربي 
على صعيد  األدب��ي��ة  الكتابة  رم��وز  أه��م 

العالم العربي.
ل���ل���دراس���ات  - ال���دب���ل���وم ال���ع���ال���ي 
الفرنسية املعاصرة، من املدرسة الوطنية 

للغة  واحلضارة  الفرنسية بباريس.
كلية اآلداب  ال��دول��ة من  دك��ت��وراه   -
ب��ال��رب��اط، ف��ي م��وض��وع : )امل��ت��ن��ب��ي في 
دراس������ات امل��س��ت��ش��رق��ن ال��ف��رن��س��ي��ن(، 

بإشراف الدكتور عباس اجلراري.
1 – اخلبرة العلمية :

ت��َق��لَّ��َد األس��ت��اذ ع���دًة م��ن املناصب 
التربوية في احلقل التعليمي منها :

1975 :  أس��ت��اذ ب��امل��رك��ز ال��ت��رب��وي 
اجلهوي بوجدة .

1979 : أستاذ مساعد بكلية اآلداب 
بفاس، ملحق بكلية اآلداب بوجدة .

بكلية  م��س��اع��د  أس���ت���اذ    :  1981
اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة.

1988 :  أستاذ محاضر.
1992 : أستاذ التعليم العالي.

1981 – 1984 : رئيس شعبة اللغة 
العربية وآدابها بوجدة.

 من 1988 � 2004 : رئيس شعبة 
اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب بوجدة 

.
جامعة   – أستاذ زائر بكلية الدعوة 
اإلم�����ام م��ح��م��د ب���ن س���ع���ود اإلس��ام��ي��ة 
اجلامعي  املوسم  خال   املنورة  باملدينة 

1413 – 1414 ه� / 1993 م.
 2 - املهام:

األستاذ عضو مؤسس أو عامل  في 
العديد من املجالس واالحت��ادات األدبية 
العديد  في  وش��ارك  والعاملية،  اإلقليمية 
م���ن امل���ؤمت���رات األدب���ي���ة وال��ف��ك��ري��ة في 
واآلسيوية  األفريقية  البلدان  من  ع��دٍد 

واألوروبية :

-  مؤسس مجلة ) املشكاة ( ورئيس 
 1983  / ه�   1403 ع��ام  منذ  حتريرها 

م .
امل��غ��رب منذ  -  عضو احت��اد كتاب 

عام 1975.
اإلسامي  األدب  رابطة  عضو    - 
ال��ع��امل��ي��ة، وع��ض��و م��ج��ل��س األم���ن���اء منذ 
ع��ام  بالهند  لكنو  ف��ي  األول  م��ؤمت��ره��ا 

1406 ه� / 1986 م.
- الرئيس املؤسس جلمعية النبراس 
للثقافة والتنمية بوجدة منذ سنة 1982.

العمل  جلمعية  م��ؤس��س  -  عضو 
الثقافي واالجتماعي املغربية .

- ع��ض��و ج��م��ع��ي��ة حت��ق��ي��ق ال��ت��راث 
بفاس .

- عضو اللجنة العلمية بكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بوجدة لدورات متتالية.

في  ال��ب��ح��ث  م��ج��م��وع��ة  -  مؤسس 
والعلوم  اآلداب  بكلية  اإلس��ام��ي  األدب 

اإلنسانية بوجدة
البحث  ملجموعة  م��ؤس��س  عضو   -

في الدراسات االستشراقية.
- ش���ارك ف��ي ع��دد م��ن امل��ؤمت��رات 
وال��ن��دوات وامل��ه��رج��ان��ات ، وأل��ق��ى ع��ددا 

م��ن احمل���اض���رات وال�����دروس وال��ع��روض 
في كل من : اجلزائر )تلمسان – وهران 
وليبيا  وتونس  قسنطينة(   – اجلزائر   –
وم���ص���ر )ال���ق���اه���رة – اإلس���ك���ن���دري���ة – 
الزقازيق( والسعودية )الرياض – جدة – 
املدينة املنورة( واإلمارات العربية املتحدة 
والهند وتركيا وفرنسا وأملانيا، باإلضافة 
العلمية والثقافية في عدد  إلى أنشطته 

من حواضر املغرب وبواديه.
ج - من�����اذج م���ن اإلن���ت���اج ال��ع��ل��م��ي 

لألستاذ  حسن األمراني
ل��ألس��ت��اذ م��ج��م��وع��ة م���ن األب��ح��اث 

األدبية :
-  املتنبي في دراسات املستشرقن 
الفرنسين – مؤسسة الرسالة – بيروت.

اإلس����ام����ي.  األدب  - سيمياء 
مؤسسة الندوي � وجدة

ال��ن��ورس��ي،  ال��زم��ان سعيد  ب��دي��ع   -
أدي����ب اإلن��س��ان��ي��ة، ط��ب��ع��ة ف���ي امل��غ��رب، 

وطبعة في القاهرة
م��ن��ش��ورات  ب��ان��ي��ة،  ث��ق��اف��ي��ة  - نحو 
جمعية النبراس الثقافية بوجدة  2005� 

د. زيد بوشعرا
1959م(  أكتوبر   28( مواليد  من 

مبدينة سا من اململكة املغربية.
ح��اص��ل على ش��ه��ادة اإلج����ازة في 
الدراسات اإلسامية من جامعة محمد 

اخلامس بالرباط سنة ) 1985م (. 
اجلامعية  ال���دراس���ات  ش��ه��ادة   -
ال��ع��ل��ي��ا م����ن ن���ف���س اجل���ام���ع���ة س���ن���ة ) 

1987م(. 
- دبلوم الدراسات العليا من نفس 

اجلامعة سنة )1990م (. 
- دكتوراه الدولة من جامعة محمد األول بوجدة سنة ) 1997م (. 
ومقاصد  اإلسامي  التشريع  وتاريخ  الفقه  ملواد  أستاًذا  * عمل 

الشريعة بوجدة من سنة ) 1987م ( إلى سنة ) 1992م (. 
ابن  بجامعة  الشريعة  ومقاصد  الفقه  وأص��ول  للفقه  أستاًذا  ثم 

طفيل بالقنيطرة منذ سنة ) 1992م (. 
ورئيًسا لشعبة الدراسات اإلسامية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة 

من سنة ) 1998م ( إلى سنة ) 2000م (. 
من  بني حسن  الشراردة  الغرب  العلمي جلهة  للمجلس  وعضًوا 

سنة ) 2000م ( إلى سنة ) 2004م (. 
وخطيًبا للجمعة مبسجد بدر بالقنيطرة من سنة ) 2000م ( إلى 

سنة ) 2004م (. 
اإلسامية  للشؤون  جهوًيّا  مندوًبا   ) 2004م   ( منذ سنة  ويعمل 

جلهة الغرب الشراردة بني احسن. 
* شارك بعدة مقاالت وأبحاث في مجات محلية ودولية. 

وبعدة محاضرات في ندوات ودورات وملتقيات علمية. 
وبعدة مشاركات إعامية.

د. سعيد شبار
أستاذ التعليم العالي ببني مال

-أهم االهتمامات العلمية:
-1 ال��ث��ق��اف��ة االس���ام���ي���ة وال��ت��ح��دي 

الغربي
في  واملعرفية  املنهجية  املشكات   2-

التراث والعلوم االسامية
-3 .إع��������ادة ب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م 

واملفاهيم االسامية
� أهم األعمال املنشورة: 

• كتاب: »النص اإلسامي في قراءات 
سلسلة       ضمن  امل��ع��اص��ر«.  ال��ع��رب��ي  الفكر 
احل���وار 34 م��ن��ش��ورات ال��ف��رق��ان، ط. 1/ 

.1999
• ك���ت���اب: » امل��ص��ط��ل��ح خ���ي���ار ل��غ��وي 
وسمة حضارية« ضمن سلسلة كتاب األمة 
أعيد طبعه حتت   .1421 78 رجب  عدد 
عنوان: » املصطلحات واملفاهيم في الثقافة 

وال��ت��داول  الشرعي  البناء  بن  االسامية 
األعلى  العلمي  املجلس  ط1،  التاريخي«. 

.2011
• كتاب: احلداثة في التداول الثقافي 
ال��ع��رب��ي واإلس���ام���ي ) ن��ح��و إع�����ادة ب��ن��اء  

املفهوم( منشورات سلسلة الزمن )36(.
• ك���ت���اب: ال��ن��خ��ب��ة، اإلي��دي��ول��وج��ي��ا 
املعاصر.  العربي  اخلطاب  في  واحل��داث��ة 
ضمن سلسلة: قضايا إسامية معاصرة – 

دار الهادي، ط1، 1426 / 2005.
• كتاب: االجتهاد والتجديد في الفكر 
األسس  في  دراس��ة  املعاصر..  اإلس��ام��ي 
للفكر  العاملي  املعهد  واملنهجية.  املرجعية 

اإلسامي  2007.
كتاب : األسس املرجعية واملنهجية   •
االيسسكو  الفكر االسامي. ط1  لتجديد 

 .2001
وقضايا  وال��ع��ومل��ة  الثقافة  ك��ت��اب:«   •
إص�����اح ال��ف��ك��ر وال���ت���ج���دي���د ف���ي ال��ع��ل��وم 

اإلسامية.
* كتب تعد للطبع:

• ك��ت��اب: »ال��وس��ط��ي��ة  م��ي��زان ال��ق��رآن 
الكرمي«.

� أهم املشاركات العلمية:
1 - مشاركة في ندوات وطنية ودولية.

في االهتمامات املذكورة أعاه..
2 - أب��ح��اث وم���ق���االت م��ن��ش��ورة في 
مجات ودوريات وطنية ودولية..في نفس 

االهتمامات..
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ل���واق���ع  ت��ق��ي��ي��م��ك��م  م�����ا   - س 
اجلامعات  في  القرآنية  ال��دراس��ات 

العربية واإلسالمية؟
ل���دى  م���ع���ل���وم  ه�����و  مم�����ا   - ج 
املهتمني بعلوم القرآن، أن الدراسات 
ال��ق��رآن��ي��ة ع��رف��ت ردح���ا م��ن الزمن 
تهميش  كل  فيه  لقيت  مزريا،  واقعا 
وتخلف، وابتعدت فيه عن كل تطوير 
وحتديث، ولم يعمل على ربطها بوقع 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة، 
األخيرة  اآلون��ة  في  أن��ه يالحظ  إال 
محاولة جادة ومخلصة لتجاوز ذلك 
بدأتهيئات  حيث  امل��وص��وف،  الواقع 
م��ت��خ��ص��ص��ة، ح��ك��وم��ي��ة وغ��ي��ره��ا، 
)م����راك����ز وج����ام����ع����ات، وج��م��ع��ي��ات 
ب��ال��دراس��ات  تهتم  وم���ؤس���س���ات...( 

القرآنية تنظيرا وتطبيقا.
وال������دراس������ات ال���ق���رآن���ي���ة ف��ي 
في  واإلسالمية،  العربية  اجلامعات 
نظري، لن تعرف مكانتها املنوطة بها 
إال حني تواكب وتتفاعل مع مشكالت 
وواقع املجتمع احمليط بها، وذلك لن 
يكون إال إذا أسند لها دور في عالج 
واق���ع األّم����ة اإلس��الم��ي��ة، وم��واج��ه��ة 
ال��ت��ح��دي��ات امل��ع��اص��رة، وع���رف لها 
دورها في احلفاظ على هوية اللغة 
العربية وعلومها.والبد من التجديد 
ف��ي مناهج وط���رق ت��دري��س ال��ق��رآن 
التقنيات  بواسطة  وعلومه  ال��ك��رمي 
سبل  حتقيق  على  وعملنا  احلديثة، 
ال��دراس��ات  وب��ح��وث  تطوير رس��ائ��ل 
اجل��ام��ع��ات.  ف��ي  العلمية  ال��ق��رآن��ي��ة 
فاعلة  الهيئات  إن��ش��اء  م��ن  وأك��ث��رن��ا 

خلدمة القرآن وعلومه ودراساته.
س – م��ا ه��و واق��ع علم أص��ول 

التفسير في األمة تدريسا وتأليفا.
أص���ول  ع��ل��م  أن  أع��ت��ق��د   – ج 
التأليف،  في  نقصا  يعرف  التفسير 
جامعاتنا  في  التدريس  في  وضعفا 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة، ول��ي��س ه��ذا 
إج��ح��اف��ا ف��ي ح��ق اجل��ه��ود امل��ب��ذول 
في هذا السبيل، فهذه اجلهود دون 
املالحظ  أن  إلى  أهميتها،  لها  شك 
تنتهي  ولم  األفكار  تكرار  هو  عليها 
اليوم على وضع قواعد منتهية  إلى 
وج���ازم���ة وم��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا، ف���ي علم 

يؤكد ذلك هو  وما  التفسير،  أصول 
هذا اخلبط العشوائي في التفسير، 
وه����ذه ال��ت��ف��س��ي��رات ال���ش���اذة ال��ت��ي 
تخرج  والتي  القرآن  تفسير  يعرفها 
علينا من حني آلخر، فبعض العلوم 
مت وضع لها أصول كالنحو والفقه، 
وال يزال علم أصول التفسير ينتظر. 
ال��ت��دري��س ف��ه��و انعكاس  أم���ا واق���ع 
ل���واق���ع ال��ت��أل��ي��ف ف���ي ع��ل��م أص���ول 
ت��دري��س  يسند  ح��ي��ث ال  ال��ت��ف��س��ي��ر. 
مادة التفسير أو أصوله للمختصني 
والباحثني فيه، مما سينعكس سلبا 
على التعاطي والبحث في هذا العلم 

اجلليل.
س - ت��رى م��ا ه��ي ف��ي نظركم 
أسباب ضعف االهتمام بعلم أصول 

التفسير؟
ج - في احلقيقة هناك أسباب 
عديدة ومتنوعة ساهمت في ضعف 
االهتمام بعلم أصول التفسير، ولها 
ت��ش��ع��ب��ات وت��ق��اط��ع��ات م���ع أس��ب��اب 
أخ���رى، ول��ك��ن ج��وه��ره��ا ف��ي رأي��ي، 
غ��ل��ب��ة ال��ن��ظ��رة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��أش��ي��اء 
ع��ن��دن��ا ن��ح��ن ف���ي ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي 
إلى  ي��ؤدي  املعاصر، مما  اإلسالمي 
في  البحث  وض��ع��ف  اإلب����داع  نقص 
العلوم األصولية، ومنها علم  قضايا 

أصول التفسير.
هذه  جت���اوز  ميكن  كيف    - س 

احلالة؟
ج - أعتقد أن ميكن أن نتجاوز 
مشكلة ضعف االهتمام بعلم أصول 
ال��ت��ف��س��ي��ر، ب��ت��ج��اوز ه����ذه ال��ن��ظ��رة 
كذلك  وي��ك��ون  ل��أش��ي��اء،  التقليدية 
ببذل املزيد من اجلهد من الباحثني 
ال��ك��رمي وعلومه، ومن  ال��ق��رآن  وف��ي 
ال��ق��رآن  بتفسير  امل��ه��ت��م��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
وعلومه، وعقد املزيد من املؤمترات 
اجلادة، املتخصصة ودقيقة، يشارك 
ف��ي��ه��ا امل��ع��ن��ي��ون ب��ت��ف��س��ي��ر ال���ق���رآن 
وواضعوا أصوله، حتى نهتدي ونتفق 
بهذا  اخل��اص��ة  القواعد  وض��ع  على 

العلم.
أهم  تقديركم  س - ما هي في 
اجلهود التي أجنزت في علم أصول 
التفسير وكان لها أثر في تقعيد هذا 

العلم وتأصيله؟
ج - ح��س��ب ع��ل��م��ي، ف����إن أه��م 
اجلهود التي أجنزت في علوم أصول 
التقعيد  في  أثرا  لها  وكان  التفسير 
لهذا العلم، هو ما ألفه علماؤنا في 
تراثنا في علوم القرآن وتفسيره على 
مدار القرون السابقة، باإلضافة إلى 
في  ظهرت  التاي  العديدة  املؤلفات 
املهتمني  ل��ب��ع��ض  ال���راه���ن،  ال��ع��ص��ر 
ب���أص���ول ال��ت��ف��س��ي��ر. وم����ن اجل��ه��ود 
ك���ذل���ك اجل����ه����ود امل��خ��ل��ص��ة مل��رك��ز 
تفسير من خالل بحوثه ومؤمتراته، 
ومركز الدراسات القرآنية بالرابطة 
احمل��م��دي��ة ل��ل��ع��ل��م��اء، وم��ن��ه��ا بعض 
االهتمام  ذات  املرموقة،  امل��ؤمت��رات 
امل���ب���اش���ر ب����ال����دراس����ات ال��ق��رآن��ي��ة، 
كمؤمترات مؤسسة البحوث العلمية 
املغربية،للباحثني  باململكة  ب��ف��اس 
والثاني،  األول  وعلومه  القرآن  في 
لتطوير  ال��ث��ان��ي  ال���دول���ي  وامل���ؤمت���ر 
في  عقد  ال��ذي  القرآنية  الدراسات 
ولغاية  2015/3/1م  من  ال��ري��اض 

2015/3/4، وغيرها.
انعقاد  ه��ل  ن��ظ��رك��م  ف��ي   – س 
في  للباحثني  الثالث  العاملي  املؤمتر 
موضوع  في  وعلومه  الكرمي  القرآن 
الواقع واآلفاق  التفسير  علم أصول 

يستجيب لهذه التحديات؟
ج - ط��ب��ع��ا وب��ك��ل ت��أك��ي��د، ف��إن 
في  للباحثني  الثالث  العاملي  املؤمتر 
القرآن الكرمي، وعلومه في موضوع 
واآلف����اق،  ال���واق���ع  التفسير  أص���ول 
التحديات،  لهذه  يستجيب  ب��ف��اس، 
اإلشكالية  صميم  ف��ي  يبحث  ألن���ه 
وه���و يضع  ال��ت��ف��س��ي��ر،  أص���ول  لعلم 
التقعيد  ف��ي  أهميتها  لها  أه��داف��ا 

لهذا العلم.
س - هل ترون أن جميع محاور 
املؤمتر متكافئة في العالج والبحث؟ 
ك��ان ال فما ه��ي أه��م احمل��اور  وإذا 
ال��ت��ي حت��ت��اج إل���ى ال��ت��دق��ي��ق العلمي 

وتعميق البحث؟
في  احمل�����ددة  احمل�����اور  إن   - ج 
ديباجة املؤمتر، هي محاور محيطة 
احملور  من خالل  املؤمتر،  بإشكالية 
بتحديد  ي��ت��ع��ل��ق  ال����ذي  ال��ت��م��ه��ي��دي 

األساسية  واملصطلحات  املفاهيم 
ل��ع��ل��م أص����ول ال��ت��ف��س��ي��ر، واحمل����اور 
ال��ث��الث��ة األخ���رىل���ل���م���ؤمت���ر)أص���ول 
نقلية، وأصول لغوية، وأصول أخرى 
طبيعية...((،  مقاصدية،  )عقلية، 
وه��ذه احمل���اور، وإن ك��ان لها أهمية 
أنها  إال  معاجلتها،  تقتضي  بالغة 
سنان  على  كلها  ليست  نظري،  في 
واحدة في من حيث العالج والبحث، 
بل هي تختلف مع بعضها الختالف 
معها،  التعاطي  كثرة  وفي  أهميتها، 
ول���ذل���ك ف����إن ف����إن ب��ع��ض احمل����اور 
املعاجلة  ف��ي  حصة  على  ستحصل 
كاحملور  غيرها،  م��ن  أكثر  والبحث 
التمهيدي، واحملورين األول والثاني، 
العلمي  التدقيق  إل��ى  حت��ت��اج  وه��ي 
عكس  على  وه��ذا  البحث،  وتعميق 

احملور األخير.
التوصيات  أه���م  ه��ي  م��ا   - س 
التي تأملون أن يخرج بها الباحثون 

في هذا املؤمتر؟ 
أن  امل����ؤمت����ر  م����ن  ي��ن��ت��ظ��ر  ج - 
ترسيخ  على  تعمل  يخرجبتوصيات 
في  تسهم  ومنهجية  علمية  م��ب��ادئ 
القرآن  لبيان  العلم الضابط  إنضاج 
الكرمي، وهذا املؤمتر هو خليق بهذا 
املطلب اجلليل. نظرا، للنية الصادقة 
واخلالصة املتوفرة من هيئة املؤمتر، 
ونظرا  أح���دا،  ال��ل��ه  على  ت��زك��ي  وال 
لنوعية العلماء والباحثني املختصني، 

املنتظر مشاركتهم في املؤمتر.
يعمل  أن  امل��ؤمت��ر  م��ن  وننتظر 
لعلم  ال����دوري  امل��ؤمت��ر  ترسيم  على 
ويعنى  دوري��ا  التفسيرليعقد  أص��ول 

فقط بعلم أصول التفسير.

حوارات 
د.عبد القادر بوشيبة

ضعف االهتمام بأصول التفسير تقعيدا وتدريسا
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المؤتمر في الصحافة المحلية والدولية
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ب��س��م ال���ل���ه ال���رح���م���ان ال��رح��ي��م 
وال����ص����اة وال����س����ام ع���ل���ى أش����رف 
عليه  ال��ل��ه  عبد  ب��ن  محمد  املسلني، 
أزك���ى ال��ص��اة وال��ت��س��ل��ي��م، وال ح��ول 
وال قوة إال بالله العلي العظيم، اللهم 
باحلكمة  وأنطقنا  أب���واب  لنا  اف��ت��ح 
منك  فضا  الراشدين  من  واجعلنا 

ونعمة.
أي���ه���ا اجل���م���ع ال����ك����رمي ض��ي��وف��ا 
وحاضرين،  محاضرين  ومضيفني، 
تعالى  ال��ل��ه  ورح��م��ة  عليكم  ال��س��ام 
في  لكم  تعالى  الله  وب��ارك  وبركاته، 
وأغ��ش��ى  م��ش��ك��وراً،  وج��ع��ل��ه  سعيكم، 

من  وج��ع��ل  ال��رح��م��ة  ه���ذا  مجلسنا 
وشغلنا  مذكورا،  عنده  فيمن  حضره 
وإي���اك���م ب��األت��ق��ى  واألب���ق���ى واألن��ف��ع 

لألمة فيما تبقى.
أيها الباحثون في القرآن العظيم :

ال جرم أنكم بفضل الله العظيم، 
الله  باختيار  العظيم  من ذوي احلظ 
ج��ل ج��ال��ه لكم ف��ي ال��ق��رآن الكرمي 
} ف��ا أق��س��م مب��واق��ع ال��ن��ج��وم وإن��ه 
لقرآن  إن��ه  عظيم،  تعلمون  لو  لقسم 
إال  مكنون ال ميسه  كتاب  ف��ي  ك��رمي 
العاملني{،  رب  من  تنزيل  املطهرون 
ال���ك���رمي بتلقي  ل��ق��د ش��غ��ل��ك��م رب��ك��م 

العظيم،  القرآن   وبيان  العظيم  النبإ 
امل��ك��ن��ون،  ال��ع��ل��م  ب��اس��ت��خ��راج  شغلكم 
العظيم،  وال��ق��رآن  املثاني  السبع  في 
لتوزيعه وتبليغه للناس أجمعني رحمة 
وأع���دوا  ال��رواح��ل،  فكونوا  للعاملني، 
وإمنا  الثقيل.  القول  الكواهل، حلمل 

يحمل اللواء النجوم.
أيها الباحثون في القرآن العظيم :

ها نحن  جنتمع مرة  ثالثة على 
في  لنتشارك  العظيم  القرآن  مائدة 
فهم غليظ عظيم هو » تكميل أصول 
ذل��ك عامة  إل��ى  أش��ار  التأويل« كما 
الفراهي  احلميد  عبد  الشيخ  الهند 
رحمه الله تعالى في رسالته )التكميل 
ف���ي أص�����ول ال���ت���أوي���ل(، ه���م غليظ 
عظيم، هو كيف نكمل بناء هذا العلم 
الضابط  للفهم واالستنباط في كام 
الله تعالى، إقامة مليزان فهم القرآن، 
اجلاهلني  »حتريف  م��ن   له  وصيانة 
وانتحال املبطلني وتأويل الغالني« كما 

في احلديث الصحيح.
لقد أع��د األج����داد ل���وازم صرح 
أَعدوها  شتى،  علوم  في  العلم  ه��ذا 
في علوم القرآن الكرمي، وأَعدوها في 
علوم احلديث الشريف، وأَعدوها في 
أصول الفقه وأصول الدين، وأعدوها 
في علوم اللغة قبل ذلك، أعدوها في 

مقدمات الكتب وفي بطونها...
أَعدوها في موضوعات ومواضع، 
وب��ق��ي��ت م���واض���ع وم���وض���وع���ات في 

صرح  ويقوم  البناء،  ليكمل  مواضع، 
العلم ضابطا للفهم.

كلها عبر  امل����ادة  أن جت��م��ع  ب��ق��ي 
ال����ق����رون وت����وث����ق وت���ص���ن���ف وت���ق���وم 
هذا  واق��ع  خاصة  منها  لتستخلص 
العلم، ثم يُنظر في حاجة التخصص 
في عاقته بالنص وحاجة األمة في 
عاقتها بالتخصص، ليكمل الناقص 

ويكمل بناء الصرح العظيم.  
 أيها الباحثون في القرآن العظيم :

نعلم جميعاً أن البحث في »القول 
حمله  دون  حمله  وأن  ثقيل،  الثقيل« 
خ��ط��ي��ر وج��ل��ل }م��ث��ل ال��ذي��ن حملوا 
احلمار  كمثل  يحملوها  لم  التوراةثم 
يحمل أثقاال{، ولكنه يسير على من 
يسره الله عليه، وكما قال جل وعا 
عند ظن  )أن��ا  القدسي  احلديث  في 
ع��ب��دي ب����ي.....( وم��ن أح��س��ن الظن 
أح��س��ن ال��ع��م��ل. ف��اص��دق��وا ال��ل��ه جل  
الساهر  وللمدلج  وأخ��ل��ص��وا  ج��ال��ه 

صفاء املناهل.
اجلزيل  الشكر  أش��ك��ر  وأخ��ي��راً، 
امل���وص���ول ل��ك��ل م��ن س��اه��م ف��ي ه��ذا 
اخل����ي����ر وأع��������ان ع���ل���ي���ه، و ن��رح��ب 
ما  ال��ذي��ن حتملوا  ال��ك��رام  بالضيوف 
وعسى  وليتواصلوا.  ليصلوا  حتملوا 
أن يجدوا في هذا املؤمتر عما هو 

خير من هذا القول.
تتم  بنعمته  ال���ذي  ل��ل��ه  واحل��م��د 

الصاحلات. 

الدكتور الشاهد البوشيخي األمني العام ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( للمؤمِترين:

كونوا الرواحل، وأعدوا الكواهل، حلمل القول الثقيل


