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  :الملّخص 

 ّل مركزّية القرآنولع، ا كان السبق فيه لعلماء المسلمينابتكارا غربّيا، وإّنمإّن مفهوم تلّقي الّنصوص لم يكن      
الكريم في الحضارة العربية اإلسالمية قد جعلت من تقّبل جمالّياته عبر فعل الّتفسير أدخل مظاهر الّتواصل مع هذا 

 النّص جيال بعد جيل.

يرية تسعى فكرة إنشاء مجامع تفسبعد التعريج على عالقة اإلعجاز بمسألة تلّقي النّص القرآني ويقترح هذا البحث 
إلى تنقية الموروث الفسري من شوائب الّتمذهب وهفوات التفّرد، فضال عن محاورة جمالّياته في ضوء تعاوٍن بين 

 ن من جهٍة أخرى.المفّسر من جهة ،وأهل الّذكر في تخّصصات علمّية أخرى أشار إليها القرآ
abstract 
The concept of receiving texts was not a western innovation, as that Muslim scholars had 
the lead in this field. Perhaps the centrality of the Holy Koran in Arab-Islamic civilization 
made the acceptance of its aesthetics through the act of interpretation one of the biggest 
manifestations of communication with this text through generations. 
The paper proposes after discussing the relationship between the miracle and the issue of 
receipt in the Quranic text; the idea of establishing interpretative think-tanks which seek 
to the interpretative inheritance from the appendages of sectarianism and the lapses of 
singularity, furthermore discussing its aesthetic in cooperation between the interpreter on 
one side and the scholars in other scientific subjects reffered in the Qu’ran on the other 
hand. 

 مقّدمة البحث:
ما انفّك البيان اإللهّي يتراسل بعد ختم النبّوة مع األجيال عبر العصور ضمن أوضاع مغايرة، أوكَلت فيها مهّمة 

 بيانا وتأويال إلى لغة النّص. اإلقناع بالمضامين الدينّية وإرساء فعل االجتهاد وثقافة االستخالف



       ة: شمولّية ال فرديّ الكريم تلّقي المكّون الجمالّي في القرآن                محّكمة "علَّمه البَيان" مجلّة علميّة
 سهام البوسعيدي                                                                            

 
 

   
 (2الصفحة )   م2202يونيو هـ /  4111 ذو القعدة/  عالعدد الرابـ

ولطالما شّكلت حميمّية العالقة بين هذه اللغة الغيبّية وبين عمل بشرّي، هو التفسير، مفارقة خاّلقة جعلت من 
الّصراع حول المراد اإللهّي لّب القضّية الدينية على مّر العصور، غير أّن طبيعة تلّقي جمالّيات القرآن ظّل طوال 

بسمات الفردية والخصوصّية وإن طغى عليه المأثور.وهذا المعنى هو ما عليه مدار األمر في هذه مسيرته، موسوما 
الورقة البحثّية التي تكمن أهمّيتها في اإلضافة المرجّوة، وهي نشدان الملمح التكاملي الّشمولي في تقّبل جمالّيات 

يًا إلى تأسي  مشتر  فالنّص عبر ركوب تجربة المجامع التفسيرّية، ضْربًا من تجاوز إخال ْْ ْسري الت التفّرد وس
يخدم اللحظة الراهنة للمسلم اليوم دون القطيعة مع أصالته. إّن الحاجة الملّحة في أّيامنا هذه إلى انفتاح  الخطاب 
القرآني على المعارف الكونية وكّل ما توّصل إليه الّذكاء االصطناعي، يجعل من العسير أن يكون فسر القرآن 

 ونحن نروم توسيع آفاق التفسير وإغناء مناهجه بروافد مواكبة العصر.-الغرو-فرديا عمال
 فهل إلى جمعٍ لشتات ذلكم الموروث التفسيري المنثور ضمن عمل شامل من سبيل؟

 
 :سياقات تلّقي المكّون الجمالّي القرآني 
ع للغوي، باعتباره صوتًا معّبرًا عن جميأستخدم مصطلح "المكّون الجمالي" في هذه الورقة إشارة إلى الوجود ا     

مستويات المعجزة القرآنّية مفردة وتركيبا وأسلوبا وداللة، إّنه وجود اجتماعّي امتّد بواسطته الغيب في دنيا البشر، 
يضع الذات العربية يومئذ وجهًا لوجه مع مغامرة الّتحّول وإعادة (1)"بنية اإلنشاء الحضاري العربيفانخرط ضمن "

نعم، إّنه يوّجه إدراكه إلى وحدة البشرّية الممتّدة عبر األرض، بل يعرض  تشكيل أناها خارج إطار القبيلة الضّيق.
لمباشرة فعل االستخالف. وإذا كان األمر  (2)"مطلقه الّذاتي" عليه خوض تجربة كونّية بديلة، هي الكفيلة بترويض

 خارج إطار اللغة.كذلك، فإّنه يعسر محاورة تلّقي جماليات القرآن 
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الّتي ألفها العربّي ثقافة شفوية شعرًا وخطابة، اقتضت أن يكون النازل اإللهّي في بداية أمره كلمًة  إّن هذه الملكة    
ُتسمع فتهّز أفئدة ُفطرت على بليغ القول وفصيحه، غير أّن وضع الشفوّية تخّلله مع لحظات الّنزول نمط جديد في 

 ، لقد صارت الكلمة مع الكتابة ُتقّيد وتّتخذ حّيزا مكانّيا وزمانّيا للّتأّني.(1)ع الشفوّي وأضاف إليه "الّتواصل "طّور اإلبدا 
جهة َشُرَف المسلم، يومئذ، بالمشاركة في جمعه وترتيبه مع ال-هو المصحف-ّياً بشر  ولئن ُضّمنت اآليات سجاّلً       

 عالم المفارق إلى األرض .النبوّية، فإّنها حافظت على قداستها بعبورها من ال
نعمة  فهذا الكائن "وهبه الله تعالى ،ذروة التجربة الجمالّية لإلنسان يتبّوأ-ال جرم-ولعّل تذّوق عذوبة القرآن    

ماهو إال انعكاس  ،كّل ماهو جميل في الكون ، بل إّن"(2)اإلحساس بالجمال والفنون ومن َثّم القدرة على اإلبداع"
 . .(3)للجمال اإللهّي"

لك ويرفَده ليرتفع نسق الّتقّبل بعد ذ ،تظار الكائن العربّي زمن الّنزولبهذا المعنى صدم الكمال القرآني أفق ان     
اإلحالة  ة من خاللاستفهام وحيرة حول مهيع هذا الكمال وأسراره، كيف ال؟ والكلمة قد أخذت موقع المعجزات الحسيّ 

بية إلى و"لواله لما استقام شباب اللغة العر  ،لّدال والمدلولخصوصة اّتحد فيه اإّنه تلقٍّ من طبيعة م ،على مدلوالتها
ضمن هذا االستفهام غدا سياق القراءة في مطلع القرن الثاني الّدائر في فلك  (4)األبد  ولضاعت بين ألسن القبائل."

 اإلعجاز، كبرى المحّطات المعرفية في تاريخ تقّبل النّص الديني.
 التلّقي العربي لإلعجاز القرآني ومفرزاته: 

مّما جعل محاورة  ،ر البالغي والكالمّي على العلماءاّتسمت البيئة الفكرّية مطلع القرن الّثاني بغلبة الّتفكي       
كامن  هل أّن مأخذ إعجازه ،ّرده في اإلنشاء اللغوّي وتتساءلجمالّيات الوحي تقوم على أساس البحث عن مكمن تف

 ي لفظه أو في معناه؟ أم أّنه جمال يتقاسمه كالهمها؟ف

                                                           

 :::::::4::المؤسسة العربية للّدراسات والتوزيع:)بيروت(:ط:: استقبال النّص عند العرب: مبارك)محمد(: انظر: (1) 
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)(4 .5/22[:]دط[:]دت دار الكتاب العربّي: الرافعي)مصطفى(:تاريخ آداب العرب: 
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البرهان الّظاهر " القائم على (1)ولئن "ُعّد اللغوّيون أصحاب المالحظات األولى في االحتجاج لنظرّية اإلعجاز"    
 فإّن جهود المعتزلة في هذا المضمار شّكلت حركة نشيطة انصّب من ،(2)"حول سمّو كالم الله على كالم البشر

 خاللها اهتمامهم على بحث غايات البالغة باعتبارها وسيلة اإلقناع في الجدل الكالمّي.
إّن منهج التلّقي في الثقافة العربية اإلسالمّية قد َضِمن مقاعده في برلمان علم التواصل :  ومن اإلنصاف القول     

بُمدر  المقام -على وجه الخصوص-فكر االعتزاليالحديث منذ الّلحظات الّتأسيسية األولى، الّتي اعتنى فيها رّواد ال
 أو ما سّمي في المناهج الغربية بمفهوم القارئ الّضمني.

، في القرآن قّبل المكّون الجماليإّن انشداد أسالفنا إلى الوظيفة اإلفهامّية الكامنة في الفعل الكالمي وفي ت ،أجل     
زا "النظرّية البيانّية العربّية" التي كان الجاحظ أبرز المساهمين سمة عاّمة بني عليها ما يمكن أن يسّمى تجوّ " شّكل

   (3)"في تثبيت أصولها
على  فكرة اإلعجاز هي أقوى البواعثسّوغ القول بأّن " ،لنّص القرآني على اللغة العربّيةولعّل انعكاس دراسة ا     

 .(5)األدببل لقد اعتبر ابن األثير القرآن منبع  (4)"،نشأة علم البالغة
أّن جدل العالقة بين اللفظ والمعنى الّذي أفرزته خصوصية لغة الوحي كان سببًا رئيسًا في انبثاق أهّم   وغير خافٍ 

مظهر من مظاهر التفكير النّصي عند القدامى، وهو مفهوم الّنظم، ورغم امتداد الجذور الّداللّية لهذا المصطلح إلى 
لى حاز قصب الّسبق في تشيد نظرّية للنظم قامت ع-على مْلحظ المحققين- أّنه طوٍر قبل عبد القاهر الجرجاني إالّ 

ولعّل كثافة الّشاهد القرآني في تحليالت عبد القاهر لمذهبه  (1)"الّطابع االستداللي لألساليب البالغية العربية." ركيزة
 عرب وتجويده. ية التفكير اللغوي عند الوتقريره إّياه ينهض دليال آخر على دور حركة تقّبل جمالّيات القرآن في ترق

                                                           

.من المسّلم 5:22::::4:عصفور)جابر(:الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب:المركز الثقافي العربي:بيروت:طانظر (1) 
ي و به أّن اإلعجاز البالغي لم يكن قّط محّل خالف بين العلماء إذا استثنينا مذهب الصرفة بل كان الجدل دائرا حول اعتبار الكمال اللغ

 للقرآن هو الوجه األوحد في األعجاز أم تنضاف إليه وجوه أخرى.
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و الّشاعر وه ،ألّول أّن المثّقف العربّي يومئذثّم إّن من أسمى الَوَقَفات الجمالّية للتلّقي القرآني في طوره ا        
أبى إاّل أن يقارب نّص الوحي من خالل فطرته اللغوّية، فقرأ اآليات على وْقع الشعر  ،المفلق والخطيب المصقع

، فتأّكد أّن الشعر أجمل بيان إنساني (2)على هْدي أساليب العرب" -ال سيما التركيبية-"متبّينًا خصائصه لجاهليّ ا
 لكن، لم يسعه في اآلن ذاته إاّل االعتراف بعلوّية القرآن على كّل كالم.

ة اللغوية العربية قد دفع بالّذائق-حضارّيًا من الشفوّية إلى الكتابةباعتباره تحّواًل -لبيان اإللهيّ كان تدوين هذا ا    
تمع "نهضت على أساسها الحداثة اإلبداعية في المج هي تلك الّتي ،ب وإلى ثقافة الّتأّني والّتأّملإلى جمالّيات أرح

   (3)ة."شّكل مهدًا لنشأة الشعرّية الحديث ،نّص القرآني علمًا جديدًا للجمالالعربي اإلسالمي حينما ابتكرت دراسة ال
 ،ّدراسيةفي مناهجها ال-ال سيما-ور المتأّخرة عن القرآنفإّنه عندما ابتعدت األّمة في العص ،مر كذلكوإذا كان األ    

 بل وبان جّم غفير من أفراد المجتمع عن جاّدة المنهج األخالقّي الّسوّي . ،َضُعف االقتدار اللغوي عند النشء
البعد الجمالي  ة في طّياتحتمّية معرفّية تقضي باندماج الوظيفة التربويّ  يحملنا رأسًا إلى، إّن ذكر هذا الّشجن      
"أّن هذا النّص الّسماوّي قام على غاية اإلقناع باّتباع الهدى وتربية الّنف  على اإلشباع األخالقّي  فمن المعلوم ،للقرآن

 (1)والخضوع لمشيئة الخالق وشريعته."
اية الّديانة اد تربوّية هي غجمالي للنّص الرّباني وما تحيل إليه اللغة من أبعهذا البحث في مقصدّية الجانب ال     
 الّذي جعل التلّقي ينحو هذه المّرة صوب التفسير باعتباره كشف عن المرادات اإللهية بحسب الّطاقة البشرّية.  هو
ْوٍق الحديث عن التفسير بعد س الّتي تنطلق من موجود إلى منشود أن نؤّجل تسمح لنا منهجية هذه الّدراسةّ       

وذلك -نّياً وإن كان هو األسبق زم-وما أفرزته من حركّية إبداعية في رحاب التفكير اللغوي العربيّ  ،لقضية اإلعجاز
 وهي ضرورة الوصول إلى قراءة شمولّية للمكّون الجمالّي في نّص  ،لتيسير الّتخّلص إلى الرؤية المنشودة في طرحنا

 الوحي.
 ،ها وجاللهالبشرّية على محّك كمالَضت لغة القرآن نفسها منذ نزولها على مرآة التفسير الختبار الفهوم اَعرَ قلت: 

فدار الحوار بينهما واستمّر، منخرطًا عبر األجيال معلناً مّرة بعد مّرة غلبة الكالم، الّذي ال ينضب معينه وال تستهلكه 
 العصور.
على حّد عبارة –اللغوّية المهّمة في حجر التفسير بما أضافه القرآن إلى اللغةولئن "ُنحتت جّل مظاهر الثقافة       

 ،تلك هي إطالقّية الكلمة اإللهّية ،(2)فإّن العالقات النحوّية نشأت بدورها لخدمة الّنظام القرآني"-مصطفى ناصف
                                                           

 (1) .:::52:522مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت:ط: عابد(:بنية العقل العربي:الجابري)محمد 

 .:::1:::36)تونس(ط ه:منشورات الجامعة التونسي6التفكير البالغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن  صمود)حمادي(:(2)

 .35أدونيس:م س:  (3)

 (1) .33م س: المبخوت)شكري(: 

 .2::م(2:::ه/3:2::)4::والّتفسير والّتواصل:سلسلة عالم المعرفة:الكويت:العدد ناصف)مصطفى(:اللغة)(2 
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ت على الكالم صعب"، وشاء "إّن الكالم حّتى قيل: ،ود إليهالقد شاءت أن تكون ملكة اللغة روحا تسري منها وتع
مشغوال على الّدوام بمراقبة حرّيته من جهة وااللتزام بمقتضيات -المنضبط بطبيعة الحال-كذلك أن يظّل المفّسر

 الوجود اللغوي من جهة ثانية.
بحوث  محلّ  -ال ريب-فذلك ،آنلست أصدر في هذا المقام عن بسط تلّقي التفسير لجماليات القر  ،وفي الواقع   

مهّمة على حده، بل يهّمنا أن نقول إّن جّل التفاسير الّتي تعاقبت تاريخّيًا وهي تنشد الّظفر بالمعاني اإللهّية، هي 
أهّم مظهر من  مظاهر تقّبل النّص القرآني، سواء ما صّنف ضمن الفسر المحمود أو قسيمه المذموم، ألّن المفّسر 

 كما هو معلوم يعطي للنّص من ثقافته.
ويبدو لي أّن الّتفسير اللغوّي هو ألصق األلوان التفسيرية بمعطى القراءة، فال شّك أّن اختبار المكّون الجمالّي    

للقرآن في مستواه القاعدّي هو بالّضرورة لغوّي المذاق وال يمكن بداهة أن يخلو تفسير البّتة من توجيهات اللغة، فهي 
ير إّن الغنى واالستيعاب في التفس" اإللهي، ولنقل على حّد عبارة ناصف:الماّدة الخاّم في تقّبل كماالت النّص 

وتربو هذه األهمّية باستحضار حظوة الّتحليل اللغوّي للقرآن في طوره ، (1)يجب أن يكون لغوّيا في طابعه األصلّي"
 .  األول بفهوم المفّسرين من جهة، وبيانات الّلغويين من جهة ثانية، فكان من الّثراء بمكان

غير أّن المسلم اليوم عندما يلتفت إلى الموروث التفسيري، يالحظ أّنه قد حاد في مواقف كثيرة عن مهّمة تقّبل     
األصل أن تبحث و  ،أخرى جاءت فيه هامشّية أو مطَنبةالجمالّية اللغوّية للقرآن بمستوياتها المختلفة لصالح مسائل 

 في علوم أخرى أو تلغى.
تفت فيه الّذي ان ،في هذا الّزمان-ال سيما-للتفسير هذه الورقة إلى نشدان ربقة معرفية أشملهذا ما حدا بي في 

 الحواجز الجغرافّية عبر كثافة وسائل الّتواصل االجتماعّي.
 :نحو رؤية شمولّية في تلّقي المكّون الجمالي القرآني 
عه ذلك أّن اللغة الّتي ألفها العرب تحّولت م لي  كغيره من الّنصوص، إّن خصوصّية الوحي جعلت منه نّصا     

إلى وجود إنسانّي كونّي اقتضته عالمّية الّرسالة اإلسالمّية في صيرورة ربطت لحظات الّنزول المفعمة بعبق الحضرة 
 بل أوكل ،ّدينيال اإللهّية بالّلحظات البعدّية عصرًا تلو عصر، وألجل ذلك لم يضع الّرسول األكرم تفسيرًا للنّص 

 للمعنى مهّمة المغامرة بين القراءة والقراءة األخرى.
ولّما كان كّل إنجاز يبدأ بفكرة، فإّن "فكرة الّشمولّية" الّتي أرنو إلى أن يصطبغ بها تقّبل المفّسر لجمالّيات      

ته من شوائب يبنخل الّتراث الّتفسيري وتنق-في تقديري -"مجمع تفسيرّي" هو القمين النّص، فحواها دعوة إلى تأسي 
الّتمذهب ومن هفوات الّتفّرد، ناهيك عن اقتدار هذا العمل المجمعّي على إضفاء حجّية للقراءة أكثر من أّي وقت 

 مضى.

                                                           

 52:م س: ناصف)مصطفى( (1) 
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يقتضي مّنا التأّسي المنهجّي أن نعرض نبذة عن التفكير  ،ث عن مالمح هذا المشروع الجماعيّ في طريق الحدي   
 الشمولي في حقل المعرفة عمومًا.

 
  ول األسلوب الشمولي:ح 

 ّجه إلى المجال ككّل من خالل ربطبأّنه "الّتفكير، الّذي يتو  Holistic thinkingيعّرف الّتفكير الّشمولي       
سمة  . وتعّد الرؤية الّشمولّية في معالجة موضوع ما،(1)العنصر المركزّي بالسياق العاّم وتجاهل الّتفاصيل الهامشّية"

من سمات الّتفكير العلمي المتفّتح الّذي عادة ما يعصم العقل من االستهال  الّسلبي للمواقف الماضوّية ويّتخذ من 
 اإلضافة واالبتكار بعد االستيعاب والّنقد هدفا له.

 ال مجال لعبقرّية دون م(، أّنه "3991وفي هذا المضمار يرى المفّكر المغربي محمد عزيز الحّبابي ت)    
شمولّية]...[ بل إّن كّل ما فيه قابلّية للّشمول هو وحده العبقرّي أّما الغريب المتفّرد فإّنه يسّلينا فترة معّينة ثّم 

 . (2)يأفل"
ويعّلل الحّبابي رأيه بكون شمولّية الحضارة لجميع األجناس البشرّية المختلفة في الجنسية والعنصر واللغة والمشتركة 

 (3)ّل ما من شأنه أن يرقى باألفراد والشعوب إلى مستوى الّشمول مصدر تحّضر."في اآلدمّية، يجعل ك
وإذا كان األمر كذلك، فْليكن مشروع الّتفسير الَمْجَمعّي عَمل وحدة تجتمع عليه كلمة األّمة من جديد في        

، وهذا الّسمت (2)ومنهم وإليهم" و"االكتمال يكون عبر اآلخرين وبهم(1)تعّددّية منضبطة، ألّن "يد الله مع الجماعة"
 الشمولّي الّتكاملّي نلتمسه في المنهج القرآني.

                                                           

Monga.A and John.D:cultural differences in brand extension evaluation:the influence oh analytic  )1(

versus holistic thinking.journal of consumer research(3):529. 
الحّبابي)محمد عزيز(:من المنغلق إلى المنفتح)عشرون حديثا عن الثقافات القومية والحضارة اإلسالمّية(:ترجمة عن الفرنسية محمد  (2) 

 :55-:56: :5::برادة:مكتبة األنجلو المصرية)القاهرة(:]دط[:
 (3) 41انظر )محمد عزيز(الحبابي:م.ن: 

م(:باب ما جاء 52::ه/4:2:)5ذي)أبو عيسى(:السنن:تح أحمد محد شاكر:مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي:مصر:طالترم (1) 
 3/366: 5:66في لزوم الجماعة :حديث رقم 

)تونس( 5العدد-انظر:قويسم)إلياس(:نحو تأسيس سياقات التعدد بدل ماضي الفرقة الناجية: مقال في مجلة مداد:السنة األولى (2) 
 :4م(:::52ه/332:يف:خر 
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ولعّلنا ال نجانب الّصواب إن قلنا، إّن سمات من مثل الخصوصّية والفردّية في طرح األفكار تسمح لفئة من األطراف 
ه في التفكير ف مبدأ الشمولّية فإّن توّسلاستغاللها وتشويهها، وقد قيل إّن الّذئب ال يأكل من الغنم إاّل القاصية، بخال

 عموما، يقّلل إن لم نقل عاصم من هذه االستقطابات المحتملة.
تفسيرّي  تراث -كما هو معلوم-عندما نتشّوف إلى إسباغ هذا المْلمح الّتكاملّي على تقّبل جمالّيات القرآن يطالعنا    

هو ثمرة إنجازات فردّية لسادتنا العلماء، هي عمر كّل مفّسر على حده، تاريخه، بيئته، ثقافته، انتماؤه، هوّيته...وكّل 
مجٌد لألّمة وشرف طّرز به أسالفنا جبين الّتاريخ، فلي  ثّمة أّمة تلّقت كتاب رّبها مثلما -َلعْمري -هذه اإلبداعات هي

كريم. غير أّن اإلشكال، يربض في أّن نزعة التفّرد في الّتفسير أفرزت سمة الّتخّصص في تلّقى المسلمون القرآن ال
القراءة لتضحَي مغامرة بين مذاهب فقهّية وآراء كالمّية وُوثوقّيات عقائدّية، إن لم تتحّول أحيانا إلى درس تاريخّي 

 وسرد إلسرائيلّيات.
ي يها حجم القراءات، الّتي اعتنت باقتناص الجانب الجمالي المتوار بين هذا وذا ، يراكم التفسير تجربة َضُمر ف    

وراء لغة النص الّديني، بل ال تخلو تلك المحاوالت الّنادرة التي أعلت منار كماله اللغوي ونكته من االستطرادات. 
يًا للّذات وال نسفًا للّتراث التفسيري  ْْ قدر ما هو تأسي  لمشتر  ب إّذا  يصبح نشدان الشمولّية في تقّبل القرآن لي  ن

جمعّي، ينّظم شعث التعّدد الموجود ضمن وحدة منهجّية أقرب إلى الموضوعّية، إّنها "ليست منازعة نحو االنفصال 
وفّك الّروابط، بل هو سعي إلى االستقالل في ترابط]...[ فالّنزعة الشمولّية تنبع من مفهوم التوحيد المثبت في 

 . (1)الرساالت السماوية"
إّن قيام مجمع تفسيري البّد أن ينهض على جملة من المقّومات نسوق بعضها، ويمكن لمن فتح الله عليه بعد   

 ذلك أن يعّدل ويضيف:
من الّضروري قيام هذا المجمع على لجنة من أهل العلم في شّتى المعارف التي أشار إليها القرآن من طّب وفلك -

 اللغة بكّل فروعها فضال عن علوم الشريعة على اختالف تخّصصاتها.واجتماع واقتصاد وسياسة شرعية وعلوم 
يعمل هذا المشروع على نخل الّتفاسير المنجزة من اآلثار الموضوعة ال سيما اإلسرائيليات وتشذيبها من االستطرادت -

 المطنبة المنخرطة ضمن المّد التمذهبّي واآلراء الكالمّية والعقائدية
 بعاد األخالقّية والعقائدية والفقهية المهّمة والخادمة لمصالح المسلمين.الّتركيز على إبراز األ-
صهر ما انتقي من الموروث التفسيري على مقتضى وحدة الفكرة وتكّررها في التفسير ألّن "اندماج العناصر -

 . (2)المتنوعة ضمن قالب واحد من لوازم صنع الحضارة"

                                                           

 .43-::انظر:قويسم)إلياس(:م س: 1)( 
 (2) .5:الحبابي)محمد عزيز(:م س: 
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بطة وإعالء منارها مثل جملة من إضافات اإلمام محمد الطاهر بن عاشور تكري  ابتكارات التفاسير اللغوية المنض-
 ال سيما في بابي المناسبة والنظم وتجّنب الكثير من التعقيدات النحوية.

وأثبتها العلم الحديث دون إطناب في شرح الظاهرة  ،ضرورة الوقوف مع اإلشارات العلمّية التي جاءت في القرآن -
إلعجاز العلمّي بالجانب اللغوي ويؤّكد على إطالقيته.وهذا ينطبق كذلك على عالقة اللغة ولكن بشكل يربط هذا ا

بالجانب الفقهي ذلك أّن ميزة المكّون الجمالّي للمقّدس استوعب مقصدّية "افعل" و"ال تفعل" لينأى بخطاب التكليف 
 جميل .  عن صرامة الحكم الشرعّي موافقة لمرونة الفطرة اإلنسانية التي تأن  لكلّ 

، ورفده بالمناويل الحديثة ال سيما ما يخّص (3)"بآليات المواكبةإغناء ما تّم فرزه ودمجه وإخراجه في قالب واحد"-
 التحليل اللغوي للخطاب مثل توّسل المناهج التداولّية التي تعمل على إبراز الّسمت الّتواصلّي للغة.

 (2)يشته في عملّية القراءة تحليال وفهما وتفكيكا وتركيبا"."العمل على إحياء الفكر الخلدوني والرشدي ومعا-
كّل ما تقّدم من المقترحات يدرس بطبيعة الحال على ضوء معايير وضوابط تحّددها سلفا لجنة علمية مختّصة، -

  .وال ريب أّن القدرة على التواصل اليوم عبر المنّصات االفتراضية يسّهل هذه األنماط من المشاريع الجماعّية
بهذا المعنى يكون دور المجمع مهّمًا في إضفاء قابلّية تواصلّية للتفسير أكثر من أي وقت مضى، وأن يضيئ      

–للمسلم عالمه الباطنّي من خالل لفت انتباهه للمكون الجمالي في القرآني بمختلف مستوياته، وهو القمين كذلك 
اعات المسلمة؛ ألّن عاّمة الّناس يقبلون على قراءة التفسير بأن ينير األزمات التي تعاني منها الجم -في تقديري 

 بشكل واضح يفوق إقبالهم على علوم الفقه والنحو والعقيدة وبقية فروع العلوم الدينية.
ألجل ذلك البّد لهذه الرؤية الّتكاملية في تلّقي جماليات القرآن أن تسّلط الضوء أكثر فأكثر على الكلّيات      

وْلتْبق  ،ي تغّيتها الّديانة، نذكر تمثياًل: الحرية، الكرامة اإلنسانية، العدل، اإليمان، العلم، األخالقوالمقاصد الت
 تفاصيل الفقه وأصوله والمسائل الكالمّية ونوادر الّتاريخ لمجاالتها المتخّصصة.

حويل وأن يقوم على ضرورة ت ،إّن هذا المشروع الجماعّي ينبغي أيضًا "أن يؤّس  لعالقة الّدين بالعقل من جديد   
، نريدها دعوة (3)الدين من عقيدة قلبية إلى عقيدة مجتمّْية تسري في الحياة اليومّية لألفراد أخالقًا ومعامالت وأذواقا"

إلى الّتضامن المجتمعّي وتجاوز عقيدة "األنا" المتعالية والفردانية الجوفاء وخطوة أولى على درب إحياء مفهوم األّمة 
 دة ال تقطع مع تراث األسالف باسم الحداثة وال تنأى بالمكّلفين في اآلن ذاته عن نبض العصر.  الواح
وجدير بالّذكر في هذا المقام أّن هذا الّتنظير لقيام مجمع تفسيرّي مثاًل في بالدنا تون  أو في بلدان المغرب     

جمع لشتات  ولكّنه ،ديدة في تلّقي النّص الدينيّ العربّي لي  دحضًا لثقافة تعّدد القراءات أو إلغاء اجتهادات ج
الموروث ونخله واختزاله في أهّم وأجود ما قيل في التفاسير الماضوّية بالطبع وفق معايير موضوعية، ومن خالل 
 ةتوّسل مناهج حديثة في الّتناول، ولعّل هذه المحاولة في تقويم التراث الفسري، ال َيضيرها أن تكون المدّونة الجديد

                                                           

 53)إلياس(:م س: قويسم (3)  

  33انظر : قويسم ) إلياس ( : م ن :   (2) 

  52:5العالي ألصول الدين )تونس(: المستيري)محمد(:محاضرات في مادة نظرية المعرفة:سنة ثانية ماجستير علوم قرآن:المعهد (3)
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بعد الّتهذيب مختصرة، ألّن الْبقرّية ومحّك التمّيز ضمن الرؤية الشمولّية الّتكاملّية "ال يرابط عند حدود التكّثر 
 ، بقدر ما يحّتم  إضافة القيمة للحظة الّراهنة. (1)العددي ألسفار التفسير"

ني يا حيرة من أمره  يتساءل: هل أقتومن فوائد تحّقق هذا المشروع فعلّيا في الواقع، أّن المسلم بدل أن يظّل في 
ترى تفسير الّطبري أو أرجع إلى التحرير والتنوير؟ ولكّنه صعب الّتناول. بل سأعود إلى محاولة السعدي؛ ألّنها 

 أسهل، فإّنه سوف يسهل عليه الّتوّجه مباشرة إلى هذه المدّونة المهّذبة الموّحدة في تعّدد منضبط. 
، فإّن الّنموذج المفترض بناؤه ضمن فكرة "المجمع التفسيري"، هو عملّية تأليفّية لجملة ما يمكن تقديره إّذا     

دعائم التلّقي الكامنة في "الّتعّددية التفسيرّية"، المرهقة حقيقة لذهنّية القارئ، أو لنقل بْبارة معاصرة، هو فعل تناصّي 
acte intertextuel  المنتخبة من الموروث التفسيري، تنضاف إليها لمسات العصر  يتكّون من مجموع النصوص

 ومقتضياته في غير مساس بثوابت الّديانة.
إّننا نروم من الّتلّقي في ثوبه المجمعّي أن يعرض للمكّون الجمالي في القرآن، بشكل ينحو أكثر صوب ملء     

ل إلى ، خصوصا ضمن علم المناسبة حتى نصفجوات لغوّية كثيرة عبر استنطاق البنى النصّية وتقّصي دالالتها
 نحت نموذج اإلنسان الواصل بين "األنا" و"الجماعة".

ولعّل تحّقق هذه الرؤية الشمولّية من شأنه أن يهّدئ فوضى تقّبل الكالم اإللهّي وفق معايير موضوعّية، ناهيك عن 
 إضفاء حجّية للتفسير أكثر من أّي وقت مضى.

 خاتمة ونتائج:
ختامًا، يمكن القول إّن الّنموذج المفترض بناؤه ضمن فكرة"المجمع التفسيري"، هو عملّية تأليفّية لجملة ما يمكن 

 acte intertextuelتقديره دعائم التلّقي الكامنة في"الّتعّددية التفسيرّية"، أو لنقل بْبارة معاصرة، هو فعل تناصّي 
يتكّون من مجموع النصوص المنتخبة من الموروث التفسيري، تنضاف إليها لمسات العصر ومقتضياته في غير 

 مساس بثوابت الّديانة.
ومن فوائد تحّقق هذا المشروع فعلّيا في الواقع، أّن المسلم العامّي بدل أن يظّل في حيرة من أمره  يتساءل :أّي 

ال، تفسير الّطبري أو أرجع إلى التحرير والتنوير؟ أم أعود إلى محاولة السعدي؟، الّتفاسير أقتني ياترى؟.هل أقرأ مث
 فإّنه سوف يسهل عليه الّتوّجه مباشرة إلى هذه المدّونة المهّذبة الموّحدة في تعّدد منضبط. 

ب ملء فجوات و بشكل ينحو أكثر ص يعرض للمكّون الجمالي في القرآن أيضا من مزايا الّتلّقي في ثوبه المجمعّي أّنه
 عبر استنطاق البنى النصّية الحاملة إلشارات علمّية سكت عنها القدامى. -ال سيما-لغوّية كثيرة 

كما أّن تحّقق هذه الرؤية الشمولّية من شأنه أن يهّدئ فوضى تقّبل الكالم اإللهّي وفق معايير موضوعّية تضفي 
 على التفسير حجّية أكثر من أّي وقت مضى.

                                                           

 (1).::قويسم)إلياس(:م س:
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 رابعة:المالحظة ال
 لم يرد في البحث آية قرآنية واحدة توضح المكون الجمالي في منهجية شمول التلقي. •

 اإلجابة:
ات هي مْحمل كّل مستوي -كما ال يخفى - ي، ألّن اللغةقصدت بالمكّون الجمالي في القرآن أصالًة الوجود اللغو 

 إذن، فالمعجزة القرآنية هي لغوّية باألساس.اإلعجاز في القرآن) التشريعي، العلمي،الغيبي، النفسي، إلخ(. 
فقد قّدمت مقترحا يهفو إلى رؤية جديدة في التعامل مع هذا  -وهو سؤال التفسير-أّما تلّقي هذا المكّون الجمالي

ثورة أاإلرث، وهو اجتهاد مواٍز لما يعرف بالمجامع الفقهّية، وبّينت أّن قيام مجامع تفسيرّية تّتحد فيها آراء المفّسر الم
والمعاصرة مع المتخّصصين في العلوم المختلفة من شأنه أن ينخل الموروث ويضيف إليه وفق معايير مضبوطة 

 سلفًا.
نجد هذه الرؤية الشمولية التجديدية عند ابن عاشور في سياق حّثه على ترهين المعاني الّدينية، إذ انتقد التوّجه الّذي 

ل استجماع المقّدرات الّلغوّية والبالغّية فحسب، ودعا إلى ضرورة أن يكون الّتواص يْقُصر َنَفَقة المفّسر العلمّية على
ت المعارف الدينّية المنفتحة على جميع العلوم الّنافعة مثل الّرياضيامع القرآن في إطار تفسيره ُكالَّ ال يتجّزأ من "

 .1"والجغرافيا والطّب والهندسة واالقتصاد
 تدعو إلى هذه الّرؤية الشمولية في تفسير القرآن، ولكّنها فكرة مستوحاة أّوال من :وعليه فال توجد آية بعينها 

 استقراء الّنصوص الّتأسيسية الداعية إلى معاني: الوحدة واألّمة الواحدة.
 ثانيًا: باالستناد إلى وجود مجامع فقهّية تسعى إلى توحيد الفتوى والّنظر في الّنوازل.

 ب اليه محمد الطاهر ابن عاشور حول ضرورة انفتاح التفسير على كل المعارف الكونية.ثالثًا: بالنظر الى ما ذه
 وهذا ال يكون في أيامنا هذه اال في إطار مجمع .

 مراجع الّدراسة:
 3999:1أدوني : الشعرية العربّية: دار اآلداب :بيروت:ط

أحمد محد شاكر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر:  الترمذي)أبو عيسى(: السنن:تح
  )م3991ه/3191)1ط

 1999:9الجابري)محمد عابد(: بنية العقل العربي: مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت:ط 
 391:1931:1حاج حمد)محمد(: العالمية اإلسالمية الثانية: مراجعة:مجمد العاني: دار الساقي)بيروت( :ط

                                                           

 :6:-62:م(: 52:2ه/:34::)4انظر: أليس الصبح بقريب:دار سحنون للطباعة والنشر:ط
 1 



       ة: شمولّية ال فرديّ الكريم تلّقي المكّون الجمالّي في القرآن                محّكمة "علَّمه البَيان" مجلّة علميّة
 سهام البوسعيدي                                                                            

 
 

   
 (12الصفحة )   م2202يونيو هـ /  4111 ذو القعدة/  عالعدد الرابـ

)محمد عزيز(: من المنغلق إلى المنفتح)عشرون حديثا عن الثقافات القومية والحضارة اإلسالمّية( :ترجمة الحّبابي 
 3993عن الفرنسية محمد برادة:مكتبة األنجلو المصرية)القاهرة(:]دط[:
  م(:3999ه/3399:)1الحمصي)نْيم(: إعجاز القرآن:مؤسسة الرسالة:)بيروت(:ط

 . 3999:3ي وتاريخ الفّن:دار النهضة العربية للطباعة والنشر: طعباس)ع.المنعم(: الح  الجمال 
عصفور)جابر(: الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب:المركز الثقافي العربي:بيروت 

 .3991:1:ط
 الرافعي)مصطفى(: تاريخ آداب العرب:دار الكتاب العربّي:]دط[:]دت[

ديوان المطبوعات الجامْية  رمضان)كريم(: فلسفة الجمال في النقد األدبّي مصطفى ناصف أنموذجا:
  1999)الجزائر(:]دط[: 

-قويسم)إلياس(: نحو تأسي  سياقات التعدد بدل ماضي الفرقة الناجية: مقال في مجلة مداد:السنة األولى
 م(:1939ه/3339)تون ( خريف:1العدد

ه:منشورات الجامعة التونسي 6البالغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن  صمود)حمادي(: التفكير
 .3993:3)تون (ط:

 3999:3مبار )محمد(: استقبال النّص عند العرب: المؤسسة العربية للّدراسات والتوزيع:)بيروت(: ط 
علوم واآلداب والفنو: المبخوت)شكري(: جمالّية األلفة)النص ومتقبله في التراث العربي(: المجمع التونسي لل  

3991:3بيت الحكمة : ط:   
: 3ابن نبي)مالك(: الّظاهرة القرآنّية:تر:ع.الصبور شاهين:تح:ندوة مالك بن نبّي: دار الفكر)دمشق(: ط

  م(1999ه/3319)
م(  3991ه/3331: )391ناصف)مصطفى(: اللغة والّتفسير والّتواصل: سلسلة عالم المعرفة:الكويت: العدد  

أجنبية:مراجع   
Monga.A and John.D:cultural differences in brand extension evaluation:the 

influence oh analytic versus holistic thinking.journal of consumer research(3):529. 
 محاضرات:

 د العالي ألصولالمستيري)محمد(: محاضرات في مادة نظرية المعرفة: سنة ثانية ماجستير علوم قرآن: المعه
  1939الدين )تون (:

  


