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تفاوت مفهوم التفسري الدالئل واآلثار ومنهج التعامل
The Disparity in the “Tafsir” Concept
The indications, impacts and the approach of treatment.

إعداد:
د .حممد صاحل حممد سليمان
األتساذ املاسذد بقاسم الافاسري ودلوم القرآن جبذعة األهرر
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الربي االلكرتوين:
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املستخلص
يةرض البحث ملنذقش قضي عفذريمي تاةلق مبصطلح له عركزياه الكربى يف الةلوم
الشردي  ،ورو عصطلح «الافاسري» ابدابذر رذا املصطلح صذر َدلَ ًمذ دلى دلم عن أرم الةلوم
الشردي ورو دلم الافاسري ،وق ّبي البحث أن عفهوم الافاسري تافذوت دالالته وتاة ّ د
إطالقذت الةلمذء له ،وأنه مل ينحصر يف دالل واح ة ،وتسرد البحث ال الئل واألعذرات اليت
تبي تفذوت عفهوم الافاسري كافذوت تةريفذته وتبذينهذ ،وكذا تة ّ د املضذعي املن رج حتت
ّ
عفهوم الافاسري واخاالف رتبهذ ،واناقذد املفاسرين بةضهم لبةض يف لك ،وكذا اخاالف
عقذص املفاسرين ،وغري لك عن ال الئل اليت تؤك تفذوت عفهوم الافاسري.
مث اناقل البحث إىل بيذن أن رذا الافذوت يف املفهوم ليس تفذوات شكليذ ،وال يصح
الوقوف به دن جمرد اجل ل املفذريمي أو املصطلحي ،بل رو تفذوت له انةكذتسذته وآاثره
عثذال لالك االنةكذتسذت الاطبيقي دلى
الاطبيقي دلى قضذاي الافاسري ،وضرب البحث ً
قضياي عن قضذاي دلم الافاسري ومهذ اتريخ الافاسري ،والاج ي يف الافاسري ،عبينًذ أثر
اإلشكذالت احلذصل يف الاةذطي البحثي هلمذ ،وبيذن د م انضبذط ع اخل البحث املاةلق
هبمذ باسبب إمهذل الافذوت ال اليل ملصطلح الافاسري.
مث ان اقل البحث إىل حمذول وضع بةض املةذمل اهلذدي ملنهجي الاةذعل الةلمي عع رذا
الافذوت ،وكيفي ضبط عنهج النظر للافاسري وكابه وقضذايه عع وجود رذا الافذوت ،مث خام
البحث ببيذن أبره الناذئج.
الكلمات املفتاحية :تفاسري .عفهوم .جت ي  .تةريف .اتريخ .دلم
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Abstract
This research discusses a conceptual case considering the term "altafsir", which is a term of a great centralization amongst the Sharia sciences
as a proper noun for interpretation, one of the most important Sharia
Sciences. The research shows the tafsir indication disparity and naming
diveristy between scholars, and that it's not resricted solely to one
indication. The research also gives an account of the indications and signs
that indicate the disparity of the Tafsir concept, like the disparity of the
Tafsir introductions, its definetions, the purports included, the commentator
purposes and other evidences confirming the disparity of the Tafsir concept.
The research then goes on to showing that this conceptual disparity
isn't just a formality disparity , but also a disparity that comes with its
reflections and applied implications on the interpretation's issues. The
research gave an example for these applied implications on two of the
interpretations issues, namely, the History of Interpretation and the
Renovation of the Interpretation, emphasizing the impacts of the
conundrums within the research dealing with the two of them and showing
the inaccuracies of the related introductions to the research due to the
omission of the semantic disparity in the Tafsir term.
Then the research goes on to trying to place some guidelines to a
scientific treatment methodology with this disparity , and how to adjust an
approach to look at the interpretation, and its books the books and its issues
whilst the existence of this disparity. The research was concluded with the
explanation of the most important findings.
KEYWORDS:
Tafsir. Interpretation. Concept. Renovation. Definition. History.
Science.
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مدخل
ئياسذ عن فنوهنذ املقصودة لذاهتذ؛
يُ َة ُّ دلم الافاسري أح أصول دلوم الشرية  ،وفنذ ر ً
ظهورا ،وأكثررذ
و لك لاةلقه بشرح وبيذن كاذب هللا تةذىل ،ورو عن أوائل الةلوم اإلتسالعي
ً
ارامذعذ ،فق تاذبةت األع دلى الةنذي بشرح القرآن وبيذن عةذنيه ،وهنضت األجيذل
اناشذرا و ً
ً
كل دصر لافاسري القرآن وبيذنه ،وكثرت فيه املصنفذت وامل وانت املطول واملاوتسط
يف ّ
وصنّ َفت احلواشي دلى كثري عن الافذتسري ،وتنودت صور الاصنيف والاأليف يف
واملخاصرةُ ،
فضال
الافاسري وعذ يرتبط به ،إىل غري لك عن أوجه الةنذي واالرامذم اليت تطول اإلشذرة إليهذ ً
دن الافصيل فيهذ.
غري أن النذظر بةي الا قيق ،الراعي إىل الاحرير والاحقيق إ ا أتعل رذا الناذج الكبري
يف دلم الافاسري ،وج ه عابذين االجتذرذت ،عافذوت املضذعي ،عاة ّ د املقذص والغذايت؛
فماسذر الافذتسري مل يكن دلى عاسلك واح  ،وعقذص املفاسرين مل تكن عاجه لغذي واح ة،
عفاسر يغلب
وعضذعي ع وانت الافاسري اجلذعة واجلزئي عافذوت
ً
كبريا فيمذ بينهذ؛ فهذا ّ
تفذوات ً
وآخر تغلب دليه الةنذي ابألحكذم ،واثلث يغلّب جذنب اهل اايت
دليه الةنذي ابإلدرابَ ،
واللطذئف ،ورابع يقص إىل بيذن بالغ القرآن ودقيق نظمه ،إىل غري لك عن أوجه الافذوت
الذي صذرت به ع وانت الافاسري حذفل بق ر كبري عن املةلوعذت املخالف ؛ عن أحكذم،
ودقذئ  ،وقراءات ،وبالغ  ،وإدراب ،وفقه ،وأصول فقه ،وقصص وغريرذ ،بل اتاسع لك
ليشمل املةلوعذت املاةلق ابلفلك والطب واهلن تس وغريرذ عن الةلوم ،وق اعازجت كثري عن
عاسذئل تلك الةلوم والفنون ابلافاسري و ابت يف تضذديفه ،وغذبت احل ود الفذصل بينه
وبينهذ ،فلم ية عن الياسري تصور عذدة الافاسري يف صورهتذ اجملردة ،وال متييز أصله عن فرده،
وال غذايته عن وتسذئله ،وال املمذيزة بي املةلوعذت الكثرية املاشةب يف كاب الافاسري ،وحت ي
الهعذ
عراتبهذ ومتييز رتباهذ يف املذدة الافاسريي  ،وال حترير عذ كذن وروده عن تلك املةلوعذت فيهذ ً
كبريا بي املصنّفي يف عفهوم
أو ً
كل عذ تسبق دن أن مث اخاالفًذ ً
توتسةذ عن ّ
املفاسر ،فهل ينبئ ّ
كل
الافاسري وح وده؟ أم أن املفهوم ال أثر له يف لك االخاالف؟ ورل ميكن أن
ياساقل ّ
ّ
خذص للافاسري؟ ورل يةين لك أن وظيف الافاسري وغذياه مل ياَّح املفاسرون
عفاسر مبفهوم
ّ
ّ
املفاسرين دلى أعر تسواء يف شيء عن لك؟ ورل الخاالف
إهاءرذ؟ ورل اجامةت كلم
ّ
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للنص أثر يف تغذير املفهوم واتاسذده ،ورل يصلح قاسر الرتاث الافاسريي كله
ع اخل الافاسري ّ
حتت عفهوم واح  ،أو حبث القضذاي املاةلق ابلافاسري عن خالل دالل واح ة له؟
أتسئل كثرية يطرحهذ رذا الواقع بقوة وتطرح ري نفاسهذ دليه ابلقوة نفاسهذ ،وغرض
وتبصريا هبذ ،وصنذد للودي
تثويرا إلشكذالته
ً
البحث رنذ صنذد الافكري يف رذا الواقع؛ ً
آباثررذ وانةكذتسذهتذ ،وضبطًذ ملنهج فهمهذ والاةذعل عةهذ ،داسى أن يكون رذا البحث ممه ً ا
لااذبع اخلطو املنهجي الراش يف حبث اإلشكذالت الرئياس لةلم الافاسري وحتريررذ ،وعاسه ًمذ
وصذنةذ قبل لك
يف حترير عاسذرات الافكري ،وضبط عاسذلك النظر يف تلك القضذاي املركزي ،
ً
كله الودي ببةض إشكذالت الةلم الرئياس ؛ ألن حصول الودي ابإلشكذل أول الطريق حلله.
أهمية البحث:

تكمن أمهي البحث فيمذ أييت :
 .1اشاغذله مبصطلح له أمهياه البذلغ وعركزياه الكبرية يف دلم عن أرم الةلوم الشردي .
 .2الانبيه دلى الافذوت املفهوعي للافاسري وبيذن إشكذلي إمهذله.
 .3االرامذم ابلنواحي الاطبيقي والةملي لافذوت عفهوم الافاسري بةي ً ا دن اجل ل النظري.

إشكالية البحث:
النص القرآين ،وتة ّ د عاساوايت شرحه وبيذنه ،إال أن رذا
رغم تنوع ع اخل فهم ّ
الانوع والاة ّ د يف املاساوايت وامل اخل ينااسب غذلبًذ ملصطلح «الافاسري» ،وين رج حتاه ،فهو
أشهر املصطلحذت اليت يام الاةبري هبذ دن شرح وبيذن القرآن ،ورو املصطلح الذي يكانز
ب اخله كذف عذ ياةلق ابلافاسري عن اتريخ وأصول وقواد وعنذرج وتفذتسري وغريرذ.
وإ ّن عن أكرب اإلشكذالت يف عصطلح له رذه املركزي تورم وح ته ال اللي أو
املفهوعي له ،أو اإلقرار باة ده ال اليل بصورة نظري فقط دن عنذقش تةريفذت الافاسري وبيذن
ح وده ،دون الانبه إىل أ ّن رذا الاة ّ د ال اليل مماسك بزعذم عصطلح الافاسري ،وتسذر يف كذف
قضذايه النظري والاطبيقي  ،ممذ كذن تسببًذ يف د م حبث رذه القضذاي دلى وجههذ ،وال الولوج
خذص وحنن أعذم اتريخ طويل هاخر مبئذت القضذاي واملاسذئل واملصنفذت
لفهمهذ عن أبواهبذّ ،
وحتليال درب
وأتصيال
فهمذ
وتنظريا وتطبي ًقذ ،وتقوميًذ ً
ً
والافذتسري وغريرذ اليت ّ
ياةي الولوج إليهذ ً
ً
فهم لك الافذوت ،والابصر آباثره ،وبيذن كيفي الاةذعل عةه ،وق جذء رذا البحث ملةذجل
تلك اإلشكذلي وبيذن املاسذلك الةلمي يف الاةذعل عةهذ.
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أهداف البحث:
 .1إبراه دالئل االخاالف املفهوعي والافذوت ال اليل ملصطلح الافاسري.
 .2بيذن اآلاثر واالنةكذتسذت الةملي لافذوت عفهوم الافاسري وتة ّ د دالالته.
 .3وضع عةذمل املنهج الاسليم للاةذعل عع رذا الافذوت.
منهج البحث:
ادام ت يف رذا البحث الوصف والاحليل والنق كأتسذس عنهجي الازعه البحث يف
كثري عن القضذاي واملاسذئل اليت مت طرحهذ.
خطة البحث:
اناظم رذا البحث يف ع خل وثالث عبذحث وخذمت :
امل خل :وفيه احل يث دن أمهي البحث وإشكذلياه وأر افه وعنهج البحث وخطاه.
املبحث األول :عفهوم الافاسري ودالئل الافذوت.
املبحث الثذين :عفهوم الافاسري وآاثر الافذوت الةملي .
املبحث الثذلث :عنهج الاةذعل عع تفذوت عفهوم الافاسري.
خذمت  :وفيهذ أرم الناذئج.
هذا وقد التزمت يف البحث مبا يلي:
ت
َ دزو اآلايت القرآني الواردة يف البحث إىل ُتس َوررذ عع كر رقم اآلي  ،كمذ الازع ُ
ذداي إلثقذل احلواشي.
بةزو اآلي يف أصل الرتسذل تف ً
 ختريج األحذديث النبوي عن عصذدررذ األصلي ؛ فمذ كذن عنهذ يف الصحيحي أو
ُخّر ُجهُ عن عصذدره األصلي  ،وأ كر احلكم دليه.
أح مهذ اكافيت به ،وإن مل يكن فيهمذ فإين أ َ
توثيق النصوص اليت أنقلهذ توثي ًقذ دلميذ دقي ًقذ عن عصذدررذ األصلي .
وهللاَ أتسأل الاوفيق ملذ فيه خ ع كاذبه ،وأن ياقبل عنذ ويةفو دنذ ،إنه رؤوف بٌَّر رحيم.

- 14 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

املبحث األول :مفهوم التفسري ودالئل التفاوت:
إ ّن املاابع ملي ان الافاسري درب الاذريخ واملافحص لكابه يظهر له أن الافاسري ال حيمل
وح ة عفهوعي أو دالل واح ة توارد املفاسرون دلى ادابذررذ وتفةيلهذ ،بل رو عافذوت
اخلذص جتذه لك املفهوم،
كل عنهم ورؤياه ّ
ال الل حباسب اخاالف أنظذر املفاسرين وعقذص ّ
وتسوف جنمل فيمذ أييت دالئل رذا الافذوت املفهوعي.
الداللة األوىل :مشول مادة التفسري لعدد من املضامني املختلفة:
إ ّن املاابع لةلم الافاسري درب الاذريخ لن يقف له دلى صورة واح ة أو عاقذرب ميكن
تصوره أو ضبط ع اخله عن خالهلذ؛ لك أن املذدة الافاسريي خمالف املضذعي ،عاة دة
املنذحي ،فذملاصفح للافذتسري امل ّون واملافحص ملذدهتذ ،جي رذ عليئ ابملضذعي املخالف
واملةلوعذت املانود  ،اليت تشرتك يف االنااسذب للافاسري وتن رج حتت عفهوعه ،واليت ميكن
تصنيف أبرهرذ فيمذ أييت:
 )1بيذن عةذين اآلايت حباسب دالالت ألفذظهذ وتسيذقذهتذ :وعذ ياطلبه لك البيذن عن
دراتس احملامالت اللغوي  ،والاق يرات اإلدرابي  ،وتوجيه القراءات القرآني  ،ودراتس املنذحي
الاسيذقي  ...إخل ممذ ياسالزعه بيذن املةذين ،ورذا كثري ج ا وظذرر يف كاب الافاسري ،وال حياذج
ملزي بيذن.
 )2بيذن عذ ياةلق ابآلايت عن أحكذم وح َكم ،بااسليط النظر دلى عذ تفي ه اآلايت
متس حذج النذس إليهذ ،وبيذن وجه عأخذرذ عن اآلي وأدل صحاهذ
عن أحكذم دملي ّ
واالناصذر هلذ ،أو باوجيه النظر إىل اتساخالص عذ ياسانبط عن اآلي عن حكم وعقذص نبّه
القرآن دليهذ أو أشذر إليهذ ،ورذا ظذرر ال حياذج لامثيل.
 )3بيذن عقذص اآلايت وعراعيهذ ،أو تنزيل املةذين دلى األح اث والوقذئع؛ فمن لك
عثال :بيذن ابن دبذس  لاسورة النصر وعقص رذ الذي جتذوه جمرد عةذنيهذ الظذررة ،ففي
ً
احل يث أن دمر  تسأل الصحذب « :عذ تقولون يف قول هللا تةذىل :ﭐﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥﱠ [النصر ،]1 :فقذل بةضهم :أعران أن حنم هللا وناساغفره إ ا نصران وفاح
دلينذ ،وتسكت بةضهم فلم يقل شيئًذ ،فقذل يل :أكذاك تقول اي ابن دبذس؟ فقلت :ال ،قذل
فمذ تقول؟ قلت :رو أجل رتسول هللا صلى هللا دليه وتسلم أدلمه له ،قذل :إ ا جذء نصر هللا
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والفاح؛ و لك دالع أجلك ،فاسبح حبم ربك واتساغفره إنه كذن تو ًااب ،فقذل دمر :عذ أدلم
()1
أيضذ :قول تسة بن أيب وقذص  يف قوله تةذىل:
عنهذ إال عذ تقول»  ،وعن لك ً
ﱹﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱸ [البقرة ]27 :قذل« :نزلت يف احلروري »( ،)2فق
دم الصحذيب إىل تنزيل عةىن اآلي دلى احلروري  ،وبيذن صح تنزل عةنذرذ دليهم وان راجهم
ببةض أفةذهلم حتت دموعهذ .وعثله قول ابن دمر يف قوله تةذىل :ﱹﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌﱸ [الزعر ]31 :قذل« :نزلت دلينذ رذه اآلي وعذ ن ري عذ تفاسريرذ حىت
وقةت الفان  ،فقلنذ :رذا الذي ود ان ربنذ أن خناصم يف ﱹﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌﱸ (.)3
فال ميكن أن يكون ابن دمر وعن عةه عن الصحذب مل ي ركوا عةىن اآلي الذي تةطيه
ألفذظهذ ،وإمنذ كذن خيفى دليهم كيفي وقوع املظذمل بينهم اليت حيصل باسببهذ اخاصذعهم يوم
حق حقه ،فلمذ وقةت الفان مبقال دثمذن أُدرك املراد عن وقوع
لكل ي ّ
القيذع حىت يؤخذ ّ
االخاصذم بي أرل اإلتسالم.
كمذ أن عذدة الافاسري اخالط هبذ د د وافر عن املةلوعذت واملضذعي احل يثي والفقهي
والبالغي والاذرخيي وغري لك عن املةلوعذت اليت تزخر هبذ كاب الافاسري ،ورذه املضذعي
املخالف واملانود تشرتك يف االنااسذب للافاسري ،وتاش ّكل عذدة الافاسري عن خالهلذ ،ويلجأ
إليهذ املفاسرون ،كلٌّ حباسب ارامذعه وعقص ه.

( )1اإلعذم حمم بن إمسذديل البخذري" ،اجلذعع الصحيح=صحيح البخذري"( .ط ،1القذررة :املكاب
الاسلفي 1400 ،ر ) ،برقم (.)4970
( ) 2ابن أيب حذمت" ،تفاسري القرآن الةظيم" .حتقيق :أتسة حمم الطيب( ،ط ،3اململك الةربي الاسةودي :
عكاب نزار عصطفى البذه1419 ،ر ).71 :1 ،
( )3حمم بن جرير الطربي" ،جذعع البيذن دن أتويل آي القرآن" .حتقيق :د /دب هللا بن دب احملاسن
الرتكي( ،ط ،1اململك الةربي الاسةودي  :دار دذمل الفوائ 1424 ،ر ).287 :21 ،
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وتنوع عذدة الافاسري فيهذ ،فذلك
وإ ا ظهر عةنذ ممذ تسبق تة ّ د عضذعي كاب الافاسري ّ
لكل تلك
يةين أن صورة الافاسري املاشكل يف أ رذن املصنّفي كذف مبجمودهذ شذعل
ّ
املضذعي ،و َّ
أن عفهوعه عاّاسع ابتاسذدهذ.
ياوتسةوا كلهم يف كر
وال شك أن املفاسرين مل ينظروا لالك املضذعي نظرة واح ة ،ومل ّ
كل تلك املضذعي ،ومل يافقوا دلى تصنيف رتب تلك املضذعي يف املذدة الافاسريي  ،ومل
ّ
ياواردوا دلى عةيذر ميكن خالله تصنيف املذدة الافاسريي ومتييز عراتبهذ ،فمذ ق يراه بةض
خذرجذ دن الافاسري ،يراه آخرون عنهم غري خذرج دن
عصنفي الافاسري عن تلك املضذعي ً
الافاسري ،بل يقيمون ُج َّل تصذنيفهم دليه ،و لك كذف يف إثبذت عذ حنن بص ده عن اتاسذع
عذدة الافاسري وكثرة عضذعينهذ.
الداللة الثانية :تفاوت كتب التفسري يف اجتاهاهتا ومقاصدها:
كبريا ،فال يكذد ياساقيم
النذظر يف كاب الافاسري جي رذ عافذوت يف اجتذرذهتذ ً
تفذوات ً
للنذظر جممود تفذتسري عاقذرب يف عذدهتذ وعضذعينهذ وعاسذلكهذ إال وجي جممود عن الافذتسري
عبذين هلذ يف عاسذلكهذ وعذدهتذ وعضذعينهذ؛ و لك ٌّ
دال دلى تفذوت عفهوم الافاسري وتة ّ د
ع اخله ،ود م توارد الةلمذء دلى دالل أو صورة واح ة بشأنه؛ فهذا تفاسري عقاصر دلى
نقل األحذديث واآلاثر الافاسريي املاةلق ابآلايت ،و لك تفاسري حذفل ابإلدراب وحمامالت
عول وجهه
األلفذظ وتق يراهتذ ،واثلث قذص إىل بيذن القراءات وأوجههذ ودللهذ ،ورابع ّ
صوب األحكذم الفقهي املاةلق ابآلي وبيذن الراجح عنهذ عن املرجوح ،وخذعس عغرق يف
تسرد األخبذر والقصص املرتبط ابلاسور واآلايت ،وغري لك عن أنواع الافذوت اليت ياة ّذر
شذعال لشيء عنهذ دون اآلخر ،وق كفذان الاسيوطي عشق
عةهذ القول بكون الافاسري ً
الاطويل بوصف تلك االجتذرذت الافاسريي  ،فوصفهذ لنذ بة وصفه للافاسري يف القرون الثالث
الفن
كل عنهم يقاصر يف تفاسريه دلى ّ
بقوله« :مث صنف بة لك قوم بردوا يف دلوم؛ فكذن ّ
الذي يغلب دليه؛ فذلنحوي تراه ليس له َر ّم إال اإلدراب وتكثري األوجه احملامل فيه ،ونقل
كذلزجذج ،والواح ي يف الباسيط ،وأيب حيذن يف
قواد النحو وعاسذئله وفروده وخالفيذته؛ ّ
البحر والنهر ،واإلخبذري ليس له شغل إال القصص واتسايفذءرذ واإلخبذر دمن تسلف؛ تسواء
كذنت صحيح أو ابطل ؛ كذلثةليب ،والفقيه يكذد ياسرد فيه الفقه عن ابب الطهذرة إىل
أعهذت األوالد ،ورمبذ اتساطرد إىل إقذع أدل الفروع الفقهي اليت ال تةلّق هلذ ابآلي واجلواب
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خصوصذ اإلعذم فخر ال ين -ق عأل
دن أدل املخذلفي كذلقرطيب ،وصذحب الةلوم الةقلي -
ً
تفاسريه أبقوال احلكمذء والفالتسف وشبههذ ،وخرج عن شيء إىل شيء حىت يقضي النذظر
الةجب عن د م عطذبق املورد لآلي  ،واملبا ع ليس له قص إال حتريف اآلايت وتاسوياهذ
عوضةذ له فيه
دلى عذربه الفذتس ؛ حبيث إنه عىت الح له شذردة عن بةي اقانصهذ أو وج
ً
()1
أدىن جمذل تسذرع إليه» .
ويصف ابن دذشور لك الافذوت بقوله« :ورذا تفاسري اإلعذم حيىي بن تسالم البصري
ليس فيه إال تفاسري اللفظ حبل املةىن ،ونظريه كاذب الافاسري عن صحيح البخذري ،مث توتسةوا
تفاسريا له؛ فذرب مجذد عن اجله الشردي إىل
كل عذ ياسانبطونه عن القرآن
ً
فذداربوا أن ّ
كاب أحكذم القرآن ،وآخرون عن اجله اللغوي ؛ عثل :عفردات القرآن للراغب األصفهذين،
وتوتسع بةض املفاسرين
وعنهم عن حنذ عنحى الةربي ؛ عثل :تفاسري اإلعذم أيب إتسحذق الزجذجّ ،
يف جلب عاسذئل النحو؛ عثل :صنيع أيب حيذن يف «البحر احمليط» ،فخرجوا دن الغرض،
خروجذ الفخر اخلطيب صذحب الافاسري الكبري ،وأرش رم إىل الغرض عن الافاسري
وأوتسةهم ً
الذين جةلوا تفذتسريرم عن جه البالغ »(.)2
وإ ا كذن اخاالف اجتذرذت املفاسرين داال دلى تفذوت عفهوم الافاسري ،وتة ّ د
عضذعينه واتاسذع دائرته ،فإن اخاالفهم يف عقذص الافاسري كذلك ٌّ
دال دلى د م وح ة
الصورة املفهوعي للافاسري دن رم ،وأهنم مل ياواردوا يف عفهوم الافاسري دلى دالل واح ة.
إ ّن اخاالف نظرة املفاسرين ملقذص الافاسري كذلك عذ رو إال انةكذس لافذوت عفهوم
الافاسري ،فإ ّن للمفاسرين «رتب ودرجذت وأغراض يف الاصنيف عافذواتت»()3؛ فمقص
توجيهذ ونق ً ا
عثال بيذن عةذين اآلايت حباسب الظذرر ،وعذ ياةلّق هبذ
الافاسري دن الطربي ً
ً
( )1جالل ال ين الاسيوطي" ،اإلتقذن يف دلوم القرآن"( .ط ،1اململك الةربي الاسةودي  :جممع امللك فه
لطبذد املصحف الشريف1426 ،ر ) ،2345-2343 :6 ،ابخاصذر ياسري.
( )2حمم الطذرر بن دذشور" ،أليس الصبح بقريب"( .ط ،1عصر :دار الاسالم للطبذد والنشر،
1427ر ) ،ص161 ،160:ابخاصذر.
( )3دلي بن أمح الواح ي" ،الافاسري الباسيط"( .ط ،1اململك الةربي الاسةودي  :عطبودذت جذعة
اإلعذم حمم بن تسةود اإلتسالعي  ،دمذدة البحث الةلمي1430 ،ر ).416 :1 ،
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ياحره غذي الاحره يف اخلروج دن لك املقص  ،حىت يلجئه لك الاحره
ً
وترجيحذ؛ ولذا تراه ّ
يظن الظذن فيهذ أنه اتساطرد وخرج دن بيذن املةىن ببيذن
إىل الانبيه يف بةض املواطن اليت ّ
عثال قوله بة إطذلاه يف كر بةض أوجه اإلدراب:
ال وافع اليت دفةاه لذلك؛ فمن لك ً
«وإمنذ ادرتضنذ مبذ ادرتضنذ يف لك عن بيذن وجوه إدرابه ،وإن كذن قص ان يف رذا الكاذب
الكشف دن أتويل آي القرآن؛ ملذ يف اخاالف وجوه إدراب لك عن اخاالف وجوه أتويله،
فذضطرتنذ احلذج إىل كشف وجوه إدرابه ،لانكشف لطذلب أتويله وجوه أتويله دلى ق ر
اخاالف املخالف يف أتويله وقراءته»(.)1
عفاسرا آخر غرضه اتساقصذء األحكذم الفقهي الواردة يف اآلايت وبيذن
بينمذ ترى
ً
يوتسع
عفاسرا اثلثًذ غرضه جتلي وجوه البالغ املاةلق ابآلي  ،مث ترى ابن دذشور ّ
دالئلهذ ،وترى ً
دائرة املقذص فينص دلى أن غرض املفاسر «بيذن عذ يصل إليه أو عذ يقص ه عن عراد هللا
كل عذ يوضح املراد عن عقذص
تةذىل يف كاذبه أبمت بيذن حيامله املةىن وال أيابه اللفظ عن
ّ
تفصيال وتفر ًيةذ»(.)2
القرآن ،أو عذ ياوقف دليه فهمه أكمل فهم ،أو خي م املقص
ً
وردرذ عهمذ تة دت لثالث
وق اجاه ابن دذشور يف تصنيف عقذص املفاسرين ّ
طرائق فقذل« :فطرائق املفاسرين للقرآن ثالث :إعذ االقاصذر دلى الظذرر عن املةىن األصلي
للرتكيب عع بيذنه وإيضذحه ورذا رو األصل ،وإعذ اتسانبذط عةذن عن وراء الظذرر تقاضيهذ
دالل اللفظ أو املقذم وال جيذفيهذ االتساةمذل وال عقص القرآن ،وتلك ري عاساابةذت
الرتاكيب ،وري عن خصذئص اللغ الةربي املبحوث فيهذ يف دلم البالغ ؛ ككون الاأكي
تردده ،وكفحوى اخلطذب ودالل اإلشذرة واحامذل اجملذه عع
ي ّل دلى إنكذر املخذطب أو ّ
احلقيق  ،وإعذ أن جيلب املاسذئل ويباسطهذ ملنذتسب بينهذ وبي املةىن ،أو ألن هايدة فهم املةىن
عاوقف دليهذ ،أو للاوفيق بي املةىن القرآين وبي بةض الةلوم ممذ له تةلق مبقص عن عقذص

( )1الطربي" ،جذعع البيذن دن أتويل آي القرآن".185 :1 ،
( )2حمم الطذرر بن دذشور" ،الاحرير والانوير"( .ط ،1تونس :دار تسحنون للنشر والاوهيع1997 ،م)،
.41 :1
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لرد عطذدن عن يزدم أنه ينذفيه ال دلى أهنذ ممذ رو عراد هللا عن
الاشريع لزايدة تنبيه إليه ،أو ّ
()1
تلك اآلي بل لقص الاوتسع» .
املفاسرين
إال أن رذه املقذص اليت اجاه ابن دذشور يف ضبطهذ مل تنطو حتاهذ عقذص
ّ
كذف وأغراضهم؛ فثم عن يرى أن أتسذس الافاسري وعقص ه األدلى االرا اء ابلقرآن وإرشذد
النذس إىل عذ فيه تسةذدهتم ،وأن عذ وراء لك عن الافاسري اتبع هلذا أو وتسيل ( ،)2ووف ًقذ لذلك
فمذ كذن ية عقص ً ا دن عن تسبق رذا املفاسر صذر وتسيل دن ه؛ وركذا يظهر اتاسذع املذدة
الافاسريي  ،وتفذوت النظر ملذ ية فيهذ عن الوتسذئل وعذ يصنف عن املقذص  ،فذملقص دن
احناسذرا حباسب
اتاسذدذ أو
عفاسر آخر ،كمذ يظهر تفذوت عفهوم الافاسري
عفاسر وتسيل دن
ً
ً
ّ
ّ
كل عفاسر عنهم.
اخاالف عقذص املفاسرين واملنحى الذي ينحو إليه ّ

ضا يف توسيع دائرة التفسري وعدم اتفاقهم على
الداللة الثالثة :انتقاد املفسرين بعضهم بع ً
احنسار داللة التفسري يف دائرة معينة:
عر الاذريخ تسيج عصنَّفذته حذفل ابناقذدات املفاسرين
املطذلع للرتاث الافاسريي دلى ّ
بةضذ يف توتسيع دائرة الافاسري إبدراج كثري عن القضذاي واملاسذئل اخلذرج دن عوضوع
بةضهم ً
الاوتسع فيمذ ليس عن
دلم الافاسري يف تفذتسريرم ،وتكثري عذدة الافاسري مبذ ليس عن صلبه ،و ّ
عقذص ه وأغراضه ،فمن لك:
قول ابن أيب هعني يف عق ع اخاصذره لافاسري حيىي بن َّ
تسالم« :فإين قرأت كاذب حيىي
كثريا ،وأحذديث ( كررذ)؛ يقوم دلم الافاسري
ابن تسالم يف تفاسري القرآن،
فوج)3ت فيه تَكر ًارا ً
(
دوهنذ ،فطذل بذلك الكاذب» ؛ فهذا حيامل كون حيىي بن تسالم يرى دخول تلك
األحذديث يف دلم الافاسري بةكس عذ يرى ابن أيب هعني ،وثبوت لك عقاض تغذير عفهوم
الافاسري بينهمذ ،وحيامل أن ابن تسالم ال يرارذ داخل يف الافاسري ،لكنه كررذ يف عصنفه
لغرض آخر.
( )1حمم الطذرر بن دذشور" ،الاحرير والانوير".42 :1 ،
( )2ينظر :حمم رشي رضذ" ،تفاسري القرآن احلكيم = تفاسري املنذر"( .ط ،1عصر :اهليئ املصري الةذع
للكاذب1990 ،م).18 :1 ،
( ) 3ابن أيب هعني املذلكي" ،تفاسري القرآن الةزيز" ،حتقيق :حاسي بن دكذش  ،حمم بن عصطفى الكنز.
(ط ،1عصر :الفذروق احل يث 2002 ،م).111 :1 ،
- 20 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

وقول ابن دطي « :وكثَّر عكي يف رذه اآلي بذكر جذئزات مل يقرأ هبذ ،وحكذي عثل
لك يف كاب الافاسري دنذء»()1؛ فهذا اناقذد ملكي بن أيب طذلب يف إقحذعه بةض
االحامذالت اجلذئزة لغ يف كاب الافاسري ،وأهنذ لياست حمال له.
ورذا الراهي يناق القذضي دب اجلبذر بقوله« :ادلم أ ّن القذضي كر يف تفاسريه
وجورذ أخرى ت ّل دلى نفي الرؤي  ،وري يف احلقيق خذرج دن الاماسك هبذه اآلي ،
ً
()2
وعنفصل دن دلم الافاسري ،وخوض يف دلم األصول» .
كثريا عذ يشحن املفاسرون
ورذا أبو حيذن يناق عاسلك كثري عن املفاسرين فيقولً « :
تفذتسريرم دن كر اإلدراب بةلل النحو ،ودالئل عاسذئل أصول الفقه ،ودالئل أصول ال ين،
أيضذ كروا عذ ال يصح عن أتسبذب نزول
كل لك عقرر يف تواليف رذه الةلوم ...،وكذلك ً
و ّ
وأحذديث يف الفضذئل وحكذايت ال تنذتسب وتواريخ إتسرائيلي  ،وال ينبغي كر رذا يف دلم
()3
أيضذ« :و كر املفاسرون د د حروف الفذحت  ...،و كروا أحذديث يف
الافاسري»  ،ويقول ً
أيضذ نزول عذ ال يُ َة ُّ تسببًذ،
فضل باسم هللا الرمحن الرحيم ،هللا أدلم هبذ ،و كروا للااسمي ً
و كروا أن الفذحت تُ َاس َّمى احلم  ،وفذحت الكاذب ،وأم الكاذب ،والاسبع املثذين ...،و كروا عذ
ورد عن األحذديث يف فضل الفذحت  ،والكالم دلى رذا كلّه عن ابب الاذييالت ،ال أن لك
عن دلم الافاسري إال عذ كذن عن تةيي عبهم أو تسبب نزول أو ناسخ مبذ صح دن رتسول هللا
 ،فذلك يضطر إليه دلم الافاسري ،...وق أطذل املفاسرون كابهم أبشيذء خذرج دن دلم
الافاسري حذفنذرذ عن كاذبنذ رذا»(.)4
ويصرح ابناقذد الراهي يف عاسلكه عن املنزع نفاسه الذي اناق فيه الراهي القذضي
قذئال« :وق تكلم املفاسرون رنذ يف حقيق الناسخ الشردي وأقاسذعه ...وغري لك
دب اجلبذر ً
( )1أبو حمم دب احلق بن دطي األن لاسي" ،احملرر الوجيز يف تفاسري الكاذب الةزيز"( .ط ،2قطر:
عطبودذت وهارة األوقذف والشؤون اإلتسالعي 1428 ،ر ).112 :1 ،
( ) 2فخر ال ين حمم بن دمر بن حاسي الراهي الشذفةي" ،عفذتيح الغيب أو الافاسري الكبري"( .ط،1
عصر :دار الغ الةريب1412 ،ر ).495 :6 ،
( )3أبو حيذن حمم بن يوتسف األن لاسي" ،البحر احمليط"( .ط ،1بريوت :دار الفكر1420 ،ر).104 :1 ،
أيضذ.511 :1 :
( )4أبو حيذن حمم بن يوتسف األن لاسي" ،البحر احمليط" ،153 :1 ،وينظر ً
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عن أحكذم الناسخ ودالئل تلك األحكذم ،وطولوا يف لك ،ورذا كله عوضوده دلم أصول
الفقه ...وال نطول بذكر لك يف دلم الافاسري فنخرج دن طريق الافاسري ،كمذ فةله أبو
دب هللا حمم بن دمر الراهي املةروف ب ذبن خطيب الري ،فإنه مجع يف كاذبه يف الافاسري
أشيذء كثرية طويل  ،ال حذج هبذ يف دلم الافاسري»(.)1
دمن ناسبه للاطرف نفي صل كاذب الراهي ابلافاسري فقذل:
بل إن أاب حيذن نقل ّ
كل شيء إال الافاسري»( ،)2وإ ا
«ولذلك ُحك َي دن بةض املاطرفي عن الةلمذء أنه قذل :فيه ّ
أيضذ تسهذم النق  ،فهذ رو الاسيوطي يقول بة
كذن أبو حيذن ق اناق الراهي ،فق انلاه رو ً
كل
وصفه للافاسري يف القرون الثالث بقوله« :مث صنَّف بة لك قوم بردوا يف دلوم ،فكذن ّ
الفن الذي يغلب دليه؛ فذلنحوي تراه ليس له رم إال اإلدراب
عنهم يقاصر يف تفاسريه دلى ّ
وتكثري األوجه احملامل فيه ونقل قواد النحو وعاسذئله وفروده وخالفيذته؛ كذلزجذج،
والواح ي يف الباسيط ،وأيب حيذن يف البحر والنهر»(.)3
وتوتسع بةض
والطذرر ابن دذشور يناق أاب حيذن كذلك والراهي عن قبله بقولهّ « :
املفاسرين يف جلب عاسذئل النحو؛ عثل :صنيع أيب حيذن يف «البحر احمليط» ،فخرجوا دن
خروجذ الفخر اخلطيب صذحب الافاسري الكبري»(.)4
الغرض ،وأوتسةهم ً
الاوتسع الذي جيب أن يقف دن ه املفاسر يف رؤي
غري أنك ال تاساطيع حترير عق ار ّ
الاوتسع واخلروج دن
ابن دذشور ،وال ضبط احل ود اليت يقف دن رذ املفاسر؛ لكيال جيذوه إىل ّ
الغرض.
عقبوال ،بل داال دلى نضج
كل لك االخاالف والافذوت بي املفاسرين ً
ورمبذ كذن ّ
كل رذا االخاالف مل يكن حمل
الةلم وثرائه ،وتة ّ د ع اخل الافاسري والشرح للقرآن ،لوال أن ّ
ورد ،فمذ ية ه
اتفذق أو تقذرب بي املفاسرين ،بل كذن اخاالفًذ
ً
عقروان بقبول ورفض وأخذ ّ
( )1أبو حيذن حمم بن يوتسف األن لاسي" ،البحر احمليط".511 :1 ،
( )2أبو حيذن حمم بن يوتسف األن لاسي" ،البحر احمليط".511 :1 ،
( )3جالل ال ين الاسيوطي" ،اإلتقذن يف دلوم القرآن" 2345-2343 :6 ،ابخاصذر ياسري.
( )4حمم الطذرر بن دذشور" ،أليس الصبح بقريب" ،ص 161 ،160:ابخاصذر.
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بةض أرابب الافاسري عامكنًذ يف عذدة الافاسري يراه آخرون عنهم أجنبيذ دنهذ ،وعذ يراه بةضهم
الهعذ لصح
ً
خذرجذ دنه ،وعذ يكون دن بةض املفاسرين ً
ممثال لصلب الافاسري يراه آخرون ً
عوتسةذ ل الالته ينفي آخرون صف الافاسري دنه.
الافاسري أو ً
إ ّن اناقذد الةلمذء لذلك الواقع مل يكن عةيذراي عنضبطًذ ميكن قيذتسه وتنزيله دلى
اخلذص ملذ يراه
وعاأتس ًاسذ دلى نظرته
الافذتسري كذف  ،وإمنذ كذن نق ً ا وقيذ خذصذ بصذحبه
ّ
ّ
رجذ يف الافاسري؛ وشذر
خذرجذ دن الافاسري يراه غريه عن ً
خذرجذ دن الافاسري ،فمذ يراه عف ّاسر ً
ً
لك عذ تق م عن بيذن أن بةض عن تص ر لنق الافذتسري الاسذبق دليه خبروجهذ دن عوضوع
الافاسري ،وحي رذ دن وظيفاه ،اناُق تفاسريه عن املنزع نفاسه ،ووجهت إليه تسهذم النق
حترر املةذيري الضذبط له وملذ
نفاسهذ؛ عذ ي ّل دلى اخاالف أحنذء النظر ملفهوم الافاسري ،ود م ّ
بكل عفاسر.
ين رج حتاه وعذ ال ين رج ،وأن عرد األعر إىل النظر
ّ
اخلذص ّ
الداللة الرابعة :تفاوت املادة التفسريية بتفاوت الزمن:
إ ّن عذدة الافاسري وعضذعينه درب الاذريخ مل تنحصر يف دائرة عةين  ،بل ري تاج َّد درب
الزعن باج د حذجذت النذس وتنودهذ للافاسري ،ورذا أعر ب ري ،فلياست عضذعي الافاسري
اليت كذنت تن رج حتاه يف القرون الاسذلف ري املضذعي نفاسهذ اليت تن رج حتاه اآلن؛ عذ ي ل
حذصال يف جمرد عصطلح الافاسري ،أعذ عذدة الافاسري وعضذعينه فهي تااسع
دلى كون الاشذرك
ً
ابتاسذع الزعن ،فمذ كذن حياذجه النذس يف هعن نزول الوحي وعذ تاله عن أدوام عن بيذن
وتفاسري القرآن ليس رو عذ حياذجه النذس يف الةصور املاأخرة دنهم ،وق ّبي لك أبو حيذن
بقوله« :مث تاذبع النذس يف الافاسري وألفوا فيه الاآليف ،وكذنت آتليف املاق عي أكثررذ إمنذ
ري شرح لغ ونقل تسبب وناسخ وقصص؛ ألهنم كذنوا قرييب ده ابلةرب وبلاسذن الةرب،
فلمذ فاس اللاسذن ،وكثرت الةجم ،ودخل يف دين اإلتسالم أنواع األعم املخالف واأللاسن
والنذقص واإلدراك ،احاذج املاأخرون إىل إظهذر عذ انطوى دليه كاذب هللا -تةذىل -عن
غرائب الرتكيب ،وانازاع املةذين ،وإبراه النكت البيذني ؛ حىت ي رك لك عن مل تكن يف طبةه،
ويكااسبهذ عن مل تكن نشأته دليهذ وال دنصره حيركه إليهذ ،خبالف الصحذب والاذبةي عن
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كوها يف طبذدهم ،ي ركون تلك املةذين كلّهذ عن غري عوقف وال عةلم؛
الةرب ،فإن لك كذن عر ً
()1
ألن لك رو لاسذهنم وخطاهم وبيذهنم» .
وكالم أ يب حيذن يانذول عذ احاذج املاأخرون إىل بيذنه حىت يام هلم فهم عذ كذن األوائل
يفهمونه دون لك البيذن ،فمذ ابلك مبذ انضذف ملذدة الافاسري ممذ اتساح ثه املاأخرون أو
توتسةوا يف إدخذله للافاسري ،إضذف إىل عذ كروه عن أوجه فهم ونق وحتليل وترجيح وعنذقش
عذدة الافاسري الاسذبق دليهم.
والشذر رنذ أن عذ كذن يص ق دليه وصف الافاسري وينطبق دليه عفهوعه يف هعن عن
األهعذن اخالفت عضذعينه وعذدته يف هعن آخر ،فاشذركت املضذعي يف االنااسذب للافاسري
اجتذرذ.
ويف االتصذف به ،ولكن تفذوتت تلك املضذعي تسة وضي ًقذ ،وعقص ً ا و ً
إ ّن املاأعل فيمذ تسبق كره كذف يف عاسرية الافاسري ويف امللحوظذت اليت مت رص رذ يف
عاسريته؛ خيرج عن جمموع لك بنايج عفذدرذ تفذوت عفهوم الافاسري ،ود م احتذد الصورة
املفهوعي له بي املفاسرين؛ ألن تة ّ د عضذعي الافاسري ،واتاسذع عذدته بام د الزعن ،وكثرة
بةضذ يف الاوتسع ،ال ميكن أن يكون
اجتذرذته ،واخاالف عقذص املفاسرين ،واناقذد بةضهم ً
جذورا
جمرد اخاالف أتسذليب أو وتسذئل أو ع اخل ،وإمنذ ال ب أن لذلك االخاالف
ً
عفذريمي أنبات لك االخاالف يف االجتذرذت واملقذص واملضذعي ،بل جتذوهت لك كلّه
خذرجذ دنه.
اتاسذدذ أو
احناسذرا ،وعذ يكون ً
إىل االخاالف يف ح ود الافاسري ً
داخال فيه أو ً
ً
وعفهوعذ بناسب رذا
دلمذ
ً
وعن اجل ير بيذنه رنذ أن حمذول إهاح الافذوت دن الافاسري ً
الافذوت الجتذرذت الافاسري أو ع اخل الافاسري أو غريرذ ال ياساقيم وال ينضبط؛ ألن النظر
رنذ ألصل الافذوت ال ملظذرره وآاثره ،وأصل رذا الافذوت راجع الخاالف عفهوم الافاسري
ود م وح ة الصورة املفهوعي له ،وألن صح احلكم بكون لك اخاالف اجتذرذت قذئم دلى
إثبذت وح ة عفهوم الافاسري بي رذه االجتذرذت ،ودلى تواردرذ دلى عفهوم واح أو
عغذيرا يف خ ع املفهوم نفاسه ،أعذ دن اخاالف
كل عنهذ ً
اجتذرذ خذصذ أو ً
عاقذرب ،مث توجه ّ
املفذريم فذالجتذرذت يف أصلهذ اخاالفذت عفذريمي ال اخاالفذت يف الافاسري نفاسه ،مث لو
( )1أبو حيذن حمم بن يوتسف األن لاسي" ،البحر احمليط".7 :1 ،
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بةضذ عنصبذ دلى نق تلك
كذن كلّه تفذوت اجتذرذت ،لرأينذ نق املفاسرين بةضهم ً
االجتذرذت أو دلى آاثررذ يف الافاسري غري خذرج دنهذ ،ولكنذ دلى الةكس عن لك وج ان
عاجهذ ملضذعي الافاسري وعذ ي خل فيهذ وعذ ال ي خل ،بل اتاسع بةض النق ليجةل
النق
ً
أصال
عقذص الافاسري دن طذئف عن املفاسرين وتسذئل دن غريرم أو خذرج دن الافاسري ً
كل رذا إال القول أبنه تفذوت عفهوعي ختالف ح وده
عقص ً ا ووتسيل  ،وال ميكن عع ّ
كل لك إال جمرد االنااسذب ملصطلح الافاسري
ودالالته بي املفاسرين وال يبقى رابط جيمع ّ
دلى وفق عةنذه اللغوي الشذعل للكشف والبيذن والشرح.
يقرر دمليذ تفذوت عفهوم الافاسري ويؤّك تلك النايج الاسذبق لك الافذوت
وممذ ّ
الذي نراه يف تةريفذت الافاسري؛ إ الاةريف أجلى صورة يرتاسم فيهذ املفهوم وتاضح داللاه؛
ألنه تةبري لفظي دن صورة املفهوم املذثل يف رن املةرف ،ودربه نناقل عن الاصور الذرين
للافاسري إىل الوصف اللفظي له املامثل يف ألفذظ الاةريف ،وتفذوت تةريفذت الافاسري توكي
لافذوت عفهوعه ،فإن تواردت تةريفذت الافاسري دلى عفهوم واح أو عاقذرب كذن لك داال
دلى وح ة عفهوعي بي املةرفي للافاسري وإن اخالفت دبذراهتم ،وإن اخالفت الاةريفذت كذن
لك داال دلى د م احتذد املفهوم.
تفاوت تعريفات التفسري:
إ ا نظران لواقع تةريفذت عفهوم الافاسري أو دلم الافاسري ،فإننذ نلمح بي رذه
كثريا عن الاةريفذت املا اول
تفذوات يف حترير الافاسري وضبط املراد به ،وتسناسرد ً
الاةريفذت ً
أوال ً
للافاسري ،مث نبي الافذوت القذئم بينهذ.
املطذلع جلُ ّل تةريفذت عصطلح «الافاسري» املا اول تسيج رذ ال خترج يف اجلمل دن
الاةريفذت اآلتي :
 .1تةريف ابن جزي :شرح القرآن ،وبيذن عةنذه ،واإلفصذح مبذ يقاضيه بنصه ،أو إشذرته،
أو حنومهذ(.)1

جزي الكليب" ،الااسهيل لةلوم الانزيل"( .بريوت :دار الفكر).6 :1 ،
( )1حمم بن أمح بن ّ
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 .2تةريف أيب حيذن :دلم يبحث فيه دن كيفي النطق أبلفذظ القرآن ،وع لوالهتذ،
وأحكذعهذ اإلفرادي والرتكيبي  ،وعةذنيهذ اليت حتمل دليهذ حذل الرتكيب ،وتامذت
لك(.)1
 .3تةريف الزركشي :دلم يفهم به كاذب هللا تةذىل املنزل دلى نبيه حمم  ،وبيذن عةذنيه
واتساخراج أحكذعه وحكمه(.)2
" .4رو دلم نزول اآلي وتسورهتذ وأقذصيصهذ واإلشذرات النذهل فيهذ ،مث ترتيب ع ّكيّهذ
وخذصهذ ودذعهذ ،وعطلقهذ
وع نيّهذ ،وحمكمهذ وعاشذهبهذ ،وانتسخهذ وعناسوخهذ،
ّ
وعقي رذ وجمملهذ وعفاسررذ" ،قذل" :وهاد فيه قوم :دلم حالهلذ وحراعهذ ،وود رذ
وودي رذ ،وأعررذ وهنيهذ ،ود َربرذ وأعثذهلذ"(.)3
 .5تةريف الكذفيجي« :دلم يبحث فيه دن أحوال كالم هللا اجملي عن حيث إنه ي ل
دلى املراد حباسب الطذق البشري »(.)4
« .6دلم يبحث دن أحوال الكاذب الةزيز عن جه نزوله وتسن ه وأدائه وألفذظه وعةذنيه
املاةلق ابأللفذظ واملاةلق ابألحكذم»(.)5
 .7تةريف ابن درف « :رو الةلم مب لول القرآن وخذصيّ كيفي داللاه ،وأتسبذب النزول،
والنذتسخ واملناسوخ»(.)6
( )1أبو حيذن حمم بن يوتسف األن لاسي" ،البحر احمليط".121 :1 ،
( ) 2ب ر ال ين حمم بن دب هللا الزركشي" ،الربرذن يف دلوم القرآن" ،حتقيق :حمم أبو الفضل إبراريم.
(د .ط ،عصر :دار الرتاث).13 :1 ،
( )3ب ر ال ين حمم بن دب هللا الزركشي" ،الربرذن يف دلوم القرآن".148 :2 ،
( )4حمم بن تسليمذن الكذفيجي" ،الاياسري يف قواد دلم الافاسري"( .ط ،1دعشق :دار القلم،
1410ر ).150 :1 ،
( )5ناسب رذا الاةريف للاسيوطي حمم بن خليف بن ص ر امل رتسي يف "رتسذل عفي ة يف بيذن عوضوع
دلم الافاسري وتةريفه وغذياه واتسام اده" .جمل تبيذن لل راتسذت القرآني 1435( ،15ر ).169 :
( ) 6حمم بن حمم ابن درف الاوناسي املذلكي" ،تفاسري اإلعذم ابن درف " ،حتقيق :د /حاسن املنذدي.
(ط ،1تونس :عركز البحوث ابلكلي الزياوني 1986 ،م).19 :1 ،
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 .8تةريف ابن دذشور« :رو اتسم للةلم البذحث دن بيذن عةذين ألفذظ القرآن وعذ ياسافذد
عنهذ ابخاصذر أو توتسع»(.)1
 .9تةريف ابن دثيمي للافاسري أبنه« :بيذن عةذين القرآن الكرمي»(.)2
والنذظر يف رذه الاةريفذت يلوح له تفذوهتذ عن جمرد قراءهتذ وال حياذج للاطويل يف إثبذت
تفذوهتذ ،فهذ رو الافاسري يف تةريف تنحصر دائرته يف بيذن عةذين األلفذظ ،مث تاّاسع دائرته يف
تةريف آخر ليشمل إضذف إىل املةذين األحكذم واحلكم كمذ رو واضح دن الزركشي ،مث تزداد
باوتسع كمذ رو
ً
اتاسذدذ لاشمل عع املةذين عذ ياسافذد عنهذ أو ياأتسس دليهذ ابخاصذر أو ّ
تةريف ابن دذشور ،كمذ يشمل عع عةرف ع لوالت القرآن وعةذنيه كيفي داللاه وأتسبذب
النزول والنذتسخ واملناسوخ كمذ رو دن ابن درف  ...إخل؛ فهذه الاةريفذت تبذينت فيهذ أنظذر
ونزوال وتسة وضي ًقذ ،ومل
املةرفي ،واخالفت آراؤرم ،وترددت فيهذ دالالت الافاسري
صةودا ً
ً
ميكن عن خالل جممودهذ ضبط عةىن حمرر ملصطلح الافاسري ميكن الاوافق دليه ،أو أتطري
الافاسري عن خالهلذ حب ود تضبطه يف اته ومتيزه دمذ تسواه.
بل إن ابن درف ورو يشرح قي «خذصي كيفي داللاه» اليت يف تةريفه أبهنذ« :ري
إدجذهه وعةذنيه (البيذني ) وعذ فيه عن دلم الب يع (الذي يذكره) الزخمشري (وعن حنذ حنوه)»،
أورد دليه بةضهم أبن غري الزخمشري عن املفاسرين ،بل إعذعهم؛ ورو الطربي مل يذكر رذه
الوجوه البيذني ودلم الب يع ،ورذا االدرتاض يصب يف إثبذت الافذوت ،وإن كذن ابن درف
أجذب دنه ،ولكن جوابه د ل دن االدرتاض إىل ختصيص االدرتاض اببن جرير الطربي؛
ولذا أجذب أبهنذ كذنت عركوهة يف طبةه(.)3
وإ ا تسلمنذ بصح جوابه يف الطربي ،فهل كذن إدجذه املةذين البيذني والب يةي عركوهة
كذلك يف طبذع املفاسرين كذف ؟ لك ممذ ال ميكن قوله وال قبوله.
( )1حمم الطذرر بن دذشور" ،الاحرير والانوير".11 :1 ،
( )2حمم بن صذحل الةثيمي " ،أصول يف الافاسري"( .ط ،1عصر :املكاب اإلتسالعي 2001 ،م)،
ص.28:
( )3حمم بن حمم ابن درف الاوناسي املذلكي" ،تفاسري اإلعذم ابن درف ".19 :1 ،
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وق يقول قذئل :إن مث ق ًرا عشرتًكذ يف عفهوم الافاسري ياوارد دليه املفاسرون كذف ،
واملةرفون للافاسري كذف ؛ ورو بيذن املةذين حباسب دالالت ألفذظ اآلي وتسيذقذهتذ ،و لك الق ر
توتسةذ.
ميكن أتطري عفهوم الافاسري به ،وادابذر عذ تسواه ً
وال شك أن الاوارد دلى لك الق ر املشرتك بي املفاسرين صحيح ،إال أن وجود لك
الاوارد ال ياسوغ لنذ حصر عفهوم الافاسري فيه ،وال نفي ناسب عذ هاد دنه للافاسري؛ ألن اتفذقهم
يف الق ر املشرتك مل مينع اخاالفهم يف ان راج الق ر الزائ دنه يف عفهوم الافاسري أو د م
كل عفاسر،
ان راجه ،وهلذا اناق بةضهم ً
بةضذ ابلاوتسع ،ورذا الاوتسع وقي حباسب رؤي ّ
عنحصرا يف لك الق ر املشرتك ،تاسور ابلرأي
وألن جةل عفهوم الافاسري درب الاذريخ كله
ً
دلى عن رأى املفهوم أوتسع عن لك الق ر وعصذدرة دليه وتضييق ملذ رآه أوتسع ،وإمنذ
الواجب أن يفهم املفهوم دلى وفق رؤياهم وعنظوررم.
بكل عذ تق م عن شوار أن الافذوت حذضر بقوة يف عفهوم الافاسري ،وأنه
وق ثبت ّ
كل رذا الافذوت ويافق دليه كذف املفاسرين،
ليس مث عفهوم جذعع أو تةريف شذعل يضبط ّ
وق انبىن دلى تفذوت املفهوم تفذوت تةريفذت الافاسري وعقذص ه وعضذعينه واجتذرذته،
كل عذ له صل مبفهوم الافاسري أو حرك دلم الافاسري؛ ولذا ال نكون
وتسيافذوت ً
تبةذ لذلك ّ
عبة ين إن قلنذ أبن الافاسري دلم يضرب الافذوت والاغذير أركذنه وحمذوره الرئياس كذف  ،فإن
تسألت دن عفهوعه فمفذريمه خمالف  ،وإن تسألت دن تةريفه فاةريفذته عافذوت  ،وإن تسألت
دن وظيفاه فوظذئفه عاة دة ،وإن تسألت دن عقذص ه فمقذص ه عانود  ،وإن تسألت دن
عضذعينه فال جيمةهذ يف تفذوهتذ وتنودهذ إال انااسذهبذ للافاسري.
إ ّن النذظر ملفهوم الافاسري جي أن أصل اإلشكذل املاج ّذر يف عفهوم الافاسري والاسذري
فيه أنه عفهوم ش ي الافذوت ال تاساقر له دلى دالل دن دذمل إال جتلى لك يف دالل أخرى
دن آخر ،وال ينجلي لك يف صورة إال ظهر لك يف صورة أوتسع عنهذ أو أضيق ،فلم تاحرر
له درب الاذريخ دالل ياح أو ياقذرب املفاسرون دليهذ ،ومل تاشكل صورته دلى ناسق واح ،
دمذ تسواه؛ ولذا تبذينت نظرة املفاسرين له ،وتغذيرت
ومل تانقح احل ود املؤطرة له املميزة له ّ
رؤياهم ملذ يص ق دليه ،وعذ ين رج حتاه وعذ ال ين رج ،وصذر عفهوم الافاسري يف ارتبذطه
الانزل دلى عنذح عاة دة
ابلقرآن الكرمي يف غذي املرون والقذبلي للاش ّكل يف صور خمالف  ،و ّ
حباسب هعن املفاسر أو عقص ه أو الفنون اليت بره فيهذ.
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املبحث الثاني :مفهوم التفسري وآثار التفاوت العملية:
اجتذرذ وعقص ً ا وإن كذن داال دلى
إن الافذوت الاسذلف كره يف دلم الافاسري تةري ًفذ و ً
أن أصل الافذوت راجع للمفهوم ،إال أنه ليس جمرد اخاالف عفذريمي فردي أو تبةي ،حبيث
يُكافى فيه باصوير االخاالف وبنقل بةض الاةريفذت الواردة وتسردرذ ،مث الاةليق دليهذ
بشكل جممل واخايذر بةض الاةريفذت وترجيحهذ وحاسم اجل ل دن رذا احل ّ  ،وتوقف
وأًّي كان اجتاهه؛
فن التفسري نفسه اأًّي كانت حركته ا
البحث دن ه ،بل هو اختالف يف ّ
لك أن ارتبذط تلك اإلشكذالت املفهوعي هبوي الةلم ووظيفاه لياست جمرد وجهذت نظر
يُكافى بةرضهذ والااسذعح جتذرهذ برتجيح أي عنهذ ،ولياست جمرد إشكذالت تسطحي أولي ال
الفن الكلي ،
تام ّ د آاثررذ ،وال تنبين دليهذ لواهعهذ ،بل ري إشكذالت عاغلغل يف عفذصل ّ
وضذرب يف أدمذقه وجذوره ،وعؤثرة يف عاسريته وأترخيه ،وفهمه وأتصيله ،وضبطه وتقةي ه،
وتطويره وجت ي ه وكل ألوان الاةذعل عةه.
وهذه اإلشكاالت ميكن بيان أبرزها فيما أييت:
 .1صةوب الاحرير ملفهوم الافاسري العا اد هعذنه ولاشةب دالالته وتفذوت ع وانته.
 .2خفذء عاسذلك النظر الالهع لاحرير عفهوم الافاسري وتنودهذ ،وتة ّ د امل اخل واآلليذت
الالهع لذلك الاحرير.
 .3اخاالط املذدة الافاسريي بةضهذ ببةض وان راجهذ كذف حتت عفهوم الافاسري دون
وضوح املةذيري واحمل دات اليت تةي دلى تصنيفهذ ومت ّكن عن متييز أصوهلذ دن فرودهذ،
وحترير صلبهذ عن توابةهذ.
 .4د م وضوح خذرط النهوض بةلم الافاسري وجت ي القول فيه؛ الفاقذد عةذيري الاصنيف
ملذدة الافاسري ،وكذا افاقذد املةرف ابألوهان الناسبي لركذم املةلوعذت املن رج حتت تلك
املذدة ،ود م الق رة دلى ترتيب أولوايهتذ ،وحت ي تراتيبهذ؛ إ كلهذ فيمذ يب و تفاسري.
كل رذا الكم الضخم عن املةلوعذت املناسوب للافاسري دون
 .5تشات طذلب الافاسري بي ّ
عةيذر يرتّب به أولوايت املةلوعذت وعراتبهذ ،وحي ّ د بواتسطاه عاسذلك الا رج والطلب
هلذا الةلم.
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وال نري أن تبقى نظرة القذرئ إلشكذل الافذوت احلذصل يف دلم الافاسري عنحصرة
تبين دالل
داخل دائرة املفهوم يف صورته اجملردة اجلذع ة ،أو يف صورته اجل لي املنحصرة يف ّ
ورد أخرى ،وإمنذ نري رص إشكذل الافذوت يف عفهوم الافاسري عاحرًكذ داخل
ملفهوم الافاسري ّ
دلم الافاسري ،وتسذرًاي يف قضذايه الكربى ،وشذقذ طريقه يف عيذدينه الرئياس ؛ لنابي يف تلك
عاغلغال يف قضذايه الكلي  ،وكذعنًذ يف
احلرك إن كذن رذا اإلشكذل املفهوعي للافاسري حقذ
ً
وعؤثرا يف عاسريهتذ ،أم أنه ليس له أثر يف فهم تلك القضذاي ،وال يف ضبط عاسرية
جذوررذً ،
دقيمذ غري عثمر وال عناج.
البحث فيهذ ،فيصبح ج لنذ املفهوعي يف الافاسري ج ًال تنظرياي ً
ولذا فذلنزول للمي ان الاطبيقي لرص حرك املفهوم الةملي يف عيذدين الافاسري يب أ
كل عاص ّ للبحث يف شؤون دلم الافاسري املاة دة وعنذحيه
باسؤال جورري يطرح نفاسه دلى ّ
املخالف ؛ عن اتريخ ،أو تةليم ،أو أتصيل ،أو تقةي  ،أو جت ي  ،أو غري لك عن ألوان
االشاغذل البحثي:
تسياأتسس البحث دليه؟ وعذ دالالته اليت تسياأطّر االشاغذل
عذ عفهوم الافاسري الذي
ّ
البحثي هبذ؟
أرو الافاسري دلى وفق عفهوم القرون الثالث بوصفهم أول الطبقذت املشاغل بافاسري
ضمنوا عصنفذهتم احل يثي أبو ًااب أو
القرآن؟ أم رو الافاسري دلى وفق عفهوم احمل ثي الذين َّ
كابًذ يف الافاسري؟ أم رو الافاسري دلى وفق عفهوم املفاسرين الذين اشاغلوا ابلافاسري ،وقص وا
حمل توافق أو
إىل الاصنيف فيه ّ
كل فريق عن رؤالء ّ
خذص ؟ ورل كذن عفهوم الافاسري دن ّ
خماص ببيذن املةىن
تقذرب؟ أم أن عفهوم الافاسري عافذوت بينهم كذلك؟ ورل عفهوم الافاسري ّ
الظذرر املاةلق ب الالت األلفذظ فحاسب؟ أم ين رج حتاه كذلك األحكذم واحلكم املاسافذدة
لكل عذ
عن اآلايت؟ أم يشمل هايدة دلى لك اهل اايت واللطذئف؟ أم يااسع ج ا لينضذف ّ
اتاسذدذ ليشمل عع عذ تسبق الناسخ والنزول
تسبق كيفيذت النطق والقراءات؟ أم يزداد املفهوم
ً
واإلحكذم والاشذبه وغري لك؟ ورل يكون حبث تلك القضذاي يف الرتاث الافاسريي درب تبين
عفهوم عةي يابنذه البذحثون أم دلى وفق املفهوم الذي جيود به الرتاث؟ أي :رل نبحث تلك
القضذاي دلى وفق ال الالت اليت ميليهذ دلينذ الرتاث؟ أم نبحثهذ دلى وفق ال الالت اليت
منليهذ حنن دلى الرتاث؟
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علزعذ واقع الافذوت احلذصل يف عفهوم الافاسري
إ ّن رذه الااسذؤالت يفرضهذ ً
فرضذ ً
وعصطلحذته وتةريفذته ووظيفاه ،وري تاسذؤالت ال ميكن جتذوهرذ عنهجيذ ،وال الفرار عن
لواهعهذ وآاثررذ دن اإلصرار دلى جتذوهرذ ،وال يصح عنهجيذ الاغذفل دنهذ ب دوى أن الافاسري
عن الب ريذت املةروف واملاسلمذت املاساقرة.
كل
ورذا الفرض املنهجي ابإلجذب دن رذه الااسذؤالت أو بةضهذ -حباسب طبية ّ
املشذق البحثي والاحريرات املنهجي ؛ ليول بة رذ أي حبث له
كبريا عن
ّ
حبث -ياسالزم ق ًرا ً
املشذق ود م خوض غمذررذ وألوائهذ،
ارتبذط مبفهوم الافاسري؛ ولذا فمحذول جتذوه تلك
ّ
والفرار عن تبةذهتذ ،أو د م الانبه هلذ دلى األقل دفع البذحثي إىل أح أعرين:
األول :ليذ البحث أو البذحث مبصطلح «الافاسري» اجملرد ،وإطالقه دون بيذن داللاه :فرتى
البذحثي يانذولون قضذاي تفاسريي يوظفون فيهذ عصطلح «الافاسري» ويطلقونه عكافي إبطالقه دن
عنحصرا يف عةنذه اللغوي ال ّال دلى دموم الشرح والبيذن.
بيذن عرادرم عنه فيبقى
ً
الثاين :تبين عفهوم عةي للافاسري وأتتسيس حبث قضذاي الافاسري كذف دليه وحمذكماهذ إليه.
فةرب توظيف عصطلح الافاسري اجملرد ،أو تبين عفهوم عةي يامم الاجذوه لذلك الفرض
خيص قضذاي الافاسري وتةميمهذ ،وياهيأ الكالم يف
املنهجي ،وياسهل إطالق األحكذم فيمذ ّ
إشكذال أو دقب
الافاسري واترخيه وأصوله وعنذرجه وجت ي ه وغري لك دون أن جي البذحثون
ً
تةرتض طريقهم.
وتسنحذول الولوج رنذ بشكل تطبيقي إىل قضياي كبريتي عن قضذاي الافاسري؛ لنرى
دمليذ لك اإلشكذل املفهوعي وأثره يف حبثهمذ ،مث نرى كيف كذن جتذوه اإلشكذل أو د م
دافةذ لابين
دافةذ إلطالق املصطلح واالكافذء بذلك اإلطالق أو مبةنذه اللغوي ،أو ً
الانبه له ً
دالل عةين للمفهوم وقاسر الافذوت كلّه احلذصل حتت تلك ال الل  ،وق اخرتان لذلك
الاطبيق قضياي عن أرم قضذاي دلم الافاسري؛ ومهذ :قضي اتريخ الافاسري ،وقضي الاج ي يف
الافاسري؛ فذلاذريخ ميثل الرتاث الافاسريي بامذعه ،والاج ي ميثل البنذء دليه وتكميله ،كمذ أن
الاذريخ عن خالل نظران حذولت الكاذابت فيه جتذوه لك اإلشكذل دن طريق اللجوء
إلطالق املصطلح اجملرد «الافاسري» دون بيذن داللاه أو االكافذء مبةنذه اللغوي ،وأعذ الاج ي
فق أتتسس تنذوله دلى تبين دالل أو دالالت عةين للافاسري وإدراج القضي كلّهذ حتت تلك
ال الل ؛ ورذك تفصيل القول يف واقع القضياي:
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القضية األوىل :اتريخ التفسري:
ودلمذ أتريخ لرتاث طويل ميا اترخييذ عنذ نزول القرآن وإىل
إ ّن الاأريخ للافاسري ممذرتس
ً
لكل اإلتسهذعذت الةلمي املاةلق ابلافاسري درب الاذريخ ،عهمذ
دصران احلذضر؛ ولذا فهو أتريخ ّ
تنودت اجتذرذهتذ ،واخالفت عنذرجهذ ،وتفذوتت عضذعينهذ ،ورو أتريخ للافاسري يف عراحله
ّ
وإطالال
ودروجذ دلى رواياه ونقله،
وعرورا باش ّكله وتكونه،
ً
ً
وأطواره كذف  ،عنذ نشأته ووالدتهً ،
اخاصذرا
وبيذان للجهود اليت ارتبطت بالك امل وانت
دلى ع وانته وعؤلفذته املفردة واجلذعة ً ،
ً
وتةلي ًقذ وحتشي واتسا را ًكذ واناقذءً ...إخل ،مث رو كذلك رص ألهعن نشذطه وفاوره ،وأعذكن
اشاهذره واناشذره ،و كر ألبره أئماه ورواده واملشاغلي به ،وبيذن للقواتسم املشرتك اليت جتمةهم
كل عنهم ،كمذ أن الاأريخ للافاسري كذلك ياسالزم رص
وللاسمذت واملزااي اليت مياذه هبذ ّ
الاسمذت واخلصذئص اليت اتاسمت هبذ تفذتسري طبق عةين أو دصر أو عكذن أو عذرب
عةي ،ودالق االئاالف أو االخاالف اليت بينهذ وبي بقي الطبقذت أو األعذكن أو املذارب،
كل
كل تصنيف ودل ان راج ّ
كمذ يلازم تصنيف الافذتسري إىل تصنيفذت خمالف وبيذن عةذيري ّ
تفاسري حتت تصنيف عةي دون تصنيف آخر.
إ ّن الاأريخ ابخاصذر وصف حمكم حلرك الافاسري درب الزعن ،ورتسم عفصل دقيق خلذرط
وتةرجذ وانةطذفًذ؛
عاسرية الافاسري بقاسمذهتذ وعالحمهذ كذف  ،ولشىت عنذحي تلك املاسرية اتساقذع
ً
فهو توثيق ملذ كذن ،دلى وفق عذ كذن ،ابلصورة اليت دليهذ كذن.
لكل حبث يقص إىل حبث اتريخ الافاسري :عذ رو الافاسري
إ ّن الاسؤال اجلورري رنذ ّ
الذي نبحث دن اترخيه أو يف اترخيه؟
بكل رذه الابذينذت واملنةطفذت فص ّح الاأريخ
وإ ا كذن الافاسري -كمذ أتسلفنذً -
حذفال ّ
وتةرجذ واتساقذع ؛ ولذا
له حتام أن يكون الاأريخ دلى وهان الافاسري نفاسه تبذينًذ وانةطذفًذ،
ً
فذملاص ي ملي ان الاأريخ للافاسري إعذ أن ياسذير الافاسري فينةطف أترخيه عع املنةطف ،ويااسع عع
املااسع ،وياح عع املافق ،ويافذوت عع املخالف ،فياسلم له أترخيه ،وإعذ أن يةطي عاسرية الافاسري
ظهره فيؤرخ بةي ً ا دنهذ ،وال تسبيل له حينئذ إال اللجوء جملرد عصطلح «الافاسري» أو االكافذء
كل اإلتسهذعذت وامل وانت الافاسريي يف االنااسذب له
مبةنذه اللغوي؛ ألنه املصطلح الذي تاوافق ّ
ارال أو عانذتسيًذ أن رذا الاوافق املصطلحي توافق
أتسذتسذ لاأرخيه وعنطل ًقذ له؛ ً
فيةام املصطلح ً
صوري ال ميكن الاأتسيس دليه ،لكونه ميوج ابخاالف عفذريمي واتسع.
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أتسذتسذ للاأريخ يةين أن الاأريخ مل يب أ ومل ينطلق؛ ألن
إ ّن ادامذد جمرد عصطلح الافاسري ً
احتذد املصطلح ال يةين احتذد املفذريم واملضذعي واملقذص  ،بل واقع الافاسري قذئم دلى الافذوت
عثال
املفاسرين ً
حمل واح ؛ ولذا فذلاوافق بي احمل ّ ثي و ّ
والابذين؛ وعن مث فمفهوعه ال ياوارد دلى ّ
يف عصطلح الافاسري ال يةين أن عرادرم به عاح أو عاقذرب ،بل الاوافق بي املفاسرين
أنفاسهم يف عصطلح الافاسري ال يةين توح عفهوعه دن رم.
يقول حمم أنور الكشمريي؛ عبينًذ عفهوم الافاسري دن البخذري يف صحيحه« :ادلم
أن تفاسري املصنف ليس دلى شذكل تفاسري املاأخرين يف كشف املغلقذت ،وتقرير املاسذئل ،بل
قص فيه إخراج ح يث عنذتسب عاةلق به ،ولو بوجه»(.)1
وقذل رشي أمح الكنكوري« :الذي ينبغي الانبه له أن الافاسري دن رؤالء الكرام أدم
عن أن يكون شرح كلم  ،أو تفصيل قص ممذ ياةلق ابلكالم ،أو بيذن فضيل  ،أو بيذن عذ يقرأ
اردا يف احل يث ،وكون األعور املاق ع
بة متذم الاسورة ،وال َّ
أقل عن أن يكون لفظ القرآن و ً
عن الافاسري ظذررة ،وإمنذ اخلفذء يف رذا األخري ،والنكا فيه أ ّن لفظ احل يث يفاسر لفظ
كثريا عذ ينكشف عةىن اللفظ بوقوده يف
القرآن؛ حبيث يُةلم عنه أن املراد يف املوضةي واح  ،و ً
قص كالم ،وال ياضح عراده لو وقع رذا اللفظ يف غري تلك القص  ،فإ ا الحظ الرجل اآلي
عةذ كذنت له عكن دلى حتصيل املةىن ،وهللا تةذىل أدلم»(.)2
والرواي ً
ورذا تقرير يف غذي النفذتس يفي اتاسذع عفهوم الافاسري دن بةض املصنفي يف
احل يث ،واخاالف داللاه ل يهم ،كمذ يفي تفذوت عذدة الافاسري ل يهم دن عذدة الافاسري
دن املفاسرين؛ إ ي رجون فيهذ عذ ال ي رجه املفاسرون ،وإ ا كذن األعر كذلك ،فليس عن
اخلذص الذي كذن عن
الصواب حمذكماهم إىل عفهوم املفاسرين أو غريرم؛ ألن رذا عفهوعهم
ّ
أتسبذب نشأته أن عقذص رم عن كر الافاسري يف كابهم لياست ري عقذص املفاسرين يف
( ) 1حمم أنور الكشمريي" ،فيض البذري دلى صحيح البخذري" ،مجةهذ :األتساذ  /حمم ب ر دذمل
املريهتي( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمي 2005 ،م).186 :5 ،
( ) 2الرشي أمح الكنكوري" ،العع ال راري دلى جذعع البخذري" ،ضبط :حمم هكراي الكذن رلوي.
(ط ،1عك املكرع  :املكاب اإلع ادي 1976 ،م).45 :9 ،
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اباب ملراجة الكاذابت املةذصرة يف أتريخ
تفذتسريرم ،وإن حصل بينهذ نوع اشرتاك ،ورذا يفاح ً
الافاسري وت وينه ،واليت تشري إىل أن ت وين الافاسري كذن عن ضمن عراحله :ت وينه يف كاب
احل يث ،فهذا إمنذ يصح دن تقذرب عفهوم الافاسري أو احتذده يف تلك املراحل ،ال دن تبذين
عفهوعه بينهم واخاالف عقذص رم يف النظر للافاسري؛ إ ليس الافاسري املوصوف بذلك رو
لكل الكاذابت اليت قاسمت
نفاسه الافاسري يف كاب الاسن  ،كمذ أن لك يفاح ابب النق
ّ
الافاسري ألطوار وعراحل عةام ة دلى جمرد عصطلح الافاسري فحاسب ،عانذتسي أن الافاسري
يانزل دليه جه رذ الاذرخيي وتصنيفذهتذ الاذرخيي كذف ليس واح ً ا وال عاح ً ا حىت يصلح
الذي ّ
تواردرذ دلى تقاسيمه إىل أطوار وعراحل.
بكل رذا الافذوت مل
بل إ ّن الاأريخ للافاسري ملذ كذن يف غذي ال ق واملشق وكذن ً
حذفال ّ
ميكن ملن تص ى لكاذباه يف الةصر احل يث جمذل للخطو يف الاأريخ إال اللجوء لبةض
الاصنيفذت والاقاسيمذت للافاسري نفاسه ،حىت ميكن إدخذل الاأريخ للافاسري حتت رذه
الاصنيفذت واملضي ق ًعذ يف وصف أحوال الافاسري ،والاأريخ له ،ورذه الاقاسيمذت كذلافاسري
ابملأثور والافاسري ابلرأي وغريرذ حذفل إبشكذالت يف اهتذ وال ينضبط هبذ الافذوت؛ فذملأثور
يف جله تفاسري ابلرأي عن حيث ابا اؤه وظهوره ،ال عن حيث ت اوله ونقله ،والكاب املناسوب
للمأثور؛ كذلطربي وابن كثري وغريمهذ ،فيهذ الرأي واالجاهذد مبواهاة الافاسري املأثور ،مث إن رذه
الاقاسيمذت -دلى الااسليم بصحاهذ -وإن حققت الغرض يف تذليل الكالم دن الاأريخ إال
أن اللجوء إليهذ وحصر الاأريخ للافاسري فيهذ ق ّ م جزءًا عن املشه الاذرخيي للافاسري ،ومل
ؤرخ هلذ؛ عذ أتسهم يف مجود
يةرض له باكذعلياه وتبذينذته ال قيق ولو داخل الافذتسري اليت يُ َّ
قضي ال اأريخ للافاسري واحناسذررذ داخل عاسذر رذه الاقاسيمذت؛ ألنه الاسبيل الظذرر املاسلوك
لضبط لك الافذوت ،مث إ ّن الاأريخ حتت الاأثر ابلاقاسيمذت الاسذلف مل يقرتب عن الاأريخ
ملضذعي الافاسري الرئياس أو عاساوايته الكلي فيخصصهذ ابل اأريخ ،وق كذن رذا أج ى وأنفع
خيص بيذن املةذين
وفيه انطالق للاأريخ حباسب عذ متليه عذدة الافاسري ،فلو أ ّن الاأريخ كذن ملذ ّ
انبةذ ممذ توحيه
خيص احلكم واملقذص املاسافذدة عنهذ ،لكذن ً
خيص أحكذم اآلايت أو ملذ ّ
أو ملذ ّ
عذدة الافاسري وتفرضه ،لكننذ خصصنذ الاذريخ باقاسيمذت افرتضنذرذ ،ومل خنصصه مبذ يفرضه
الافاسري ،فصذر الاأريخ للافاسري مبذ أعلينذه حنن دلى الافاسري ال مبذ أعاله دلينذ الافاسري.
وركذا يظهر أثر الافذوت املفهوعي للافاسري يف تلك القضي  ،والذي كذن د م الانبه
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حذكمذ دلى بةضهذ اآلخر باأرخيه لبةض جوانب
له ً
عقوضذ لكثري عن اجلهود املبذول فيه ،أو ً
املشه الاذرخيي للافاسري؛ ورو عذ ي دو لفاح األقفذل املوضود دلى أبواب الاذريخ للافاسري
ب دوى أهنذ قُالت حبثًذ ،وإدذدة النظر والضبط هلذ عن ج ي .
القضية الثانية :التجديد يف التفسري:
عن القضذاي الكربى يف الافاسري اليت تسرى إليهذ إمهذل تفذوت عفهوم الافاسري؛ فلجأ
كثري عن ال َكاَب فيهذ إىل تبين عفهوم عةي ،مث حذولوا قاسر الافاسري كلّه أو بةضه إىل
عفهوعهم :قضي الاج ي يف الافاسري.
ارامذعذ
إ ّن املاأعل لقضي الاج ي يف الافاسري جي رذ عن أكثر القضذاي اليت لقيت
ً
اوال يف القرن األخري وعذ تسبقه بقليل ،وال شك أهنذ عن عةذق دلم الافاسري الكلي اليت
وت ً
جت ر الةنذي واالرامذم هبذ ،فال حيذة ألي دلم عذ مل تُن َفخ فيه روح الاج ي  ،وال إشراق
ياحقق ملبذحثه وقضذايه عذ مل ي خلهذ نور الاج ي .
ولاسنذ بص د الكالم دن أمهي الاج ي وال الاأصيل له ،لكن الذي يةنينذ رنذ الاسؤال
املفهوعي للافاسري الذي يطرح نفاسه دلى قضي الاج ي والكاذب فيهذ؛ ورو :ما التفسري
الذي نروم جتديده؟ وأي منحى من مناحيه نرمي لتجديده؟
رل نقص ابلاج ي أتتسيس عةذن ج ي ة للافاسري؟
أم أتصيل املةذين املؤتساس تسذب ًقذ؟
أم الاأتسيس دلى املةذين ابتسانبذط أحكذم ج ي ة؟
أم نقص الاج ي يف درض الافاسري وتنويع أتسذليبه؟
أم نقص به جتري ع وانت الافاسري ممذ فيهذ عن عروايت ضةيف ؟
أم نقص به توظيف االكاشذفذت الةصري يف عذدة الافاسري؟
أم نقص به البنذء لألصول الافاسريي والرتكيب لقواد الافاسري الكلي ؟
أم نقص به بيذن ر اايت القرآن للنذس وتطبيقذهتذ الةملي ؟
كل الناذج الاسذبق؟ أم الاأتسيس دلى بةضه والاج ي يف
ورل الاج ي يةين ر م ّ
بةضه اآلخر؟ وحتت أي عرتب يف الافاسري ينضوي عذ تسيام الاج ي فيه؟
أتسئل عفذريمي تطرح نفاسهذ دلى قضي الاج ي  ،غري أن الواقع الةملي يف تنذول
الاج ي كذن أتسبق عن تلك األتسئل ؛ إ مت الولوج إىل تسذحذت الاج ي يف الافاسري،
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والكالم دن كثري عن قضذايه ،والضرب يف عنذحيه املخالف  ،وجتذوه تلك األتسئل املفذريمي ،
الظل لصذحبه:
تكزا دلى أعرين عالهعي للاج ي يف الافاسري عالهع
وكذن لك كلّه عر ً
ّ
األول :تبين عفهوم للافاسري وأتتسيس الاج ي الافاسريي دليه.
كل أو بةض اجلهود الافاسريي الاسذبق يف انصرافهذ دن لك الاج ي
الثاين :نق ّ
أحيذان.
املاأتسس دلى لك املفهوم ،بل تسلبهذ وصف الافاسري ً
ّ
نابي صح لك عن خطئه فال ب لنذ عن النظر ألبره الناذج الةلمي املناسوب
وحىت ّ
للاج ي والاثبت عن صح ارتكذهه دلى رذين األعرين عن د عه.
النذظر يف اإلناذج الافاسريي املناسوب إىل الاج ي أو الراعي إىل الاج ي جي أن ُج َّل
الكاذابت تكذد تاوافق دلى أن ب اي الاج ي يف الافاسري وظهور توجهذته وعاسذلكه كذنت
درب تفاسري املنذر عن خالل الشيخ حمم دب ه والشيخ رشي رضذ ،فهمذ رائ ا امل رتس
الاج ي ي يف الافاسري ،وكثري عن عنذحي الافاسري وعاسذراته يف الةصر احل يث كذنت ب اي
والدهتذ درب رذه امل رتس  ،وركذا يطلق القول حبصول الاج ي يف الافاسري ،دون حترير
للافاسري املراد جت ي ه ،ودون حت ي جلهذت الاج ي وعنذحيه عن حيث رتباهذ يف الافاسري،
ووههنذ املةريف فيه ،وحملهذ عنه عن حيث كون الاج ي يف صلب الافاسري أو يف عكمالته.
عامثال يف
والنذظر إىل األتسذس الذي قذم دليه جت ي رذه امل رتس يف الافاسري جي ه ً
القص هل اايت القرآن وجتليذهتذ ،فإبراه ر اايت القرآن وبيذن أمهياهذ يف صيذغ اجملامع املاسلم
وضبط حركاه يف احليذة عن خالهلذ ري الغرض األول لافاسري املنذر «فذملقص احلقيقي ...رو
االرا اء ابلقرآن؛ ورذا رو الغرض األول الذي أرعي إليه يف قراءة الافاسري» .ورذا املقص
كل عفذريم الافاسري الاسذبق  ،وإىل توتسيع
دفع ع رتس املنذر إىل تبين عفهوم أوتسع للافاسري عن ّ
وظيف املفاسر ،فمذ كذن غذي أو عقص ً ا للمفاسر فيمذ تسبق صذر وتسيل عن وتسذئل الافاسري
دن ع رتس املنذر.
يقول األتساذ حمم دب ه عبينًذ عفهوم الافاسري دن ه« :والافاسري الذي نطلبه رو فهم
الكاذب عن حيث رو دين يرش النذس إىل عذ فيه تسةذدهتم يف حيذهتم ال نيذ وحيذهتم اآلخرة ،فإن
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رذا رو املقص األدلى عنه ،وعذ وراء رذا عن املبذحث اتبع له وأداة أو وتسيل لاحصيله»(.)1
وجورذ شىت؛
وممذ يبي اتاسذع عفهوم الافاسري دن ه كذلك أنه بة أن كر أن للافاسري ً
كذلنظر يف األتسذليب ،وتابع اإلدراابت والغريب ،وبيذن األحكذم الشردي وأصول الةقذئ
والةملي واملوادظ ،أضذف إليهذ عقص اهل اي  ،ورأى دخوهلذ دلى تسبيل الابع يف الافاسري
خذص عن رذه املقذص
توتسع ،فهو يقول« :وق درفت أن اإلكثذر يف عقص
لكن دون ّ
ّ
خيرج ابلكثريين دن املقصود عن الكاذب اإلهلي ،ويذرب هبم يف عذارب تناسيهم عةنذه
احلقيقي؛ هلذا كذن الذي نةىن به عن الافاسري رو عذ تسبق كره؛ أي :عن فهم الكاذب عن
حيث رو دين ،ور اي عن هللا للةذملي ،جذعة بي بيذن عذ يصلح به أعر النذس يف رذه
احليذة ال نيذ ،وعذ يكونون به تسة اء يف اآلخرة ويابةه بال ريب :بيذن وجوه البالغ بق ر عذ
حيامله املةىن وحتقيق اإلدراب دلى الوجه الذي يليق بفصذح القرآن وبالغاه؛ أي :دن
أحيذان إىل اإلدراب عن غري
احلذج إىل لك؛ كذملاسذئل اليت د ورذ عشكل  ،ورمبذ نشري
ً
تصريح بةبذرات النحو االصطالحي  ،كمذ نفةل لك يف بةض نكت البالغ أو قواد
شذغال للقذرئ دن املةذين ،صذرف له دن الةربة»(.)2
األصول ،حىت ال تكون االصطالحذت ً
ولاسنذ حناذج رنذ إىل تفصيل الكالم دن نق ع رتس املنذر للافذتسري الاسذبق  ،وبيذن
شوار ه ،و كر ش ة النق البذلغ يف اناقذد املفاسرين ،لكن نكافي رنذ أبن نق الافاسري
الاسذبق يف ع رتس املنذر بلغ إىل ادابذر الافذتسري اليت توتسةت يف اإلدراابت والاق يرات،
وأغرقت يف ك ر وجوه القراءات وغري لك عن أنواع الاوتسع عبة ة دن هللا وكاذبه ،بل تة ى
النق إىل تسلب وصف الافاسري دنهذ -كمذ تسبق بيذن لك -فقذل بة أن ّبي األعور اليت
ال تام إال هبذ املرتب الةليذ عن الافاسري« :فةلم ممذ كران أن الافاسري قاسمذن:
(أحدمها) :جذف ُعبة دن هللا ودن كاذبه ،ورو عذ يُقص به َح ُّل األلفذظ وإدراب
اجلمل وبيذن عذ تَرعي إليه تلك الةبذرات واإلشذرات عن النكت الفني  ،ورذا ال ينبغي أن
ضرب عن الامرين يف الفنون ،كذلنحو واملةذين وغريمهذ.
تفاسريا ،وإمنذ رو َ
ياسمى ً


( )1حمم رشي رضذ" ،تفاسري القرآن احلكيم = تفاسري املنذر".21 :1 ،
( )2حمم رشي رضذ" ،تفاسري القرآن احلكيم = تفاسري املنذر".22 :1 ،
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(اثنيهما) :ورو الافاسري الذي قلنذ :إنه جيب دلى النذس دلى أنه فرض كفذي  ،ورو
املفاسر إىل فهم املراد
الذي ياساجمع تلك الشروط ألجل أن تُاساةمل لغذياهذ ،ورو رذب ّ
عن القول ،وحكم الاشريع يف الةقذئ واألحكذم ،دلى الوجه الذي جيذب األرواح ،وياسوقهذ
إىل الةمل واهل اي املودد يف الكالم؛ لياحقق فيه عةىن قوله« :ر ى ورمح » وحنومهذ عن
كل تلك الشروط والفنون رو االرا اء ابلقرآن»(.)1
األوصذف؛ فذملقص احلقيقي وراء ّ
اتاسذدذ،
ورذا واضح ال الل دلى األقل يف أن عفهوم الافاسري دن ع رتس املنذر أكثر ً
وأن وظيف املفاسر أكثر عهذعذ ،وأن عقص الافاسري أدلى بكثري عن عقذص الافذتسري الاسذبق ،
وأن املقبول عن تلك الافذتسري الاسذبق ية وتسيل أو أداة عن أدوات عقص تفاسري املنذر
املصوب لله اي  ،وأن املردود عن توتسع الافذتسري الاسذبق يف اإلدراابت والاق يرات وغريرذ ال
تفاسريا ،بل تراه عبة ً ا دن هللا ودن كاذبه ،وق كذن دن أولئك عقرًاب
تاسميه تلك امل رتس
ً
عن هللا وعن كاذبه.
وليس غرضنذ اآلن نقذش لك وال اختذ عوقف حمذي أو عةذكس حىت ال ينصرف
عفهوعذ للافاسري
رن القذرئ الكرمي إىل غري املقصود ،وإمنذ غرضنذ بيذن أن ع رتس املنذر تبنّت
ً
أوتسع عن ي قبل ،وح دت عقص ً ا للافاسري ووظيف أكثر تسة عن ي قبل ،مث أتساست
نق رذ دليهذ ،فال الافاسري املناق رو نفس الافاسري ،وال الافاسري اجمل د مت توارده دلى نفس
املفهوم ،وشرط ناسب الاج ي ملاأخر توارده دلى نفس حمل املاق م ال توارده دلى حمل آخر.
ولو أنك تابةت قضي الاج ي وآاثررذ وعنذحيه اليت يكثر االشاغذل هبذ ،لوج ت
عاجهذ لطريق األوائل يف الافاسري ،ورذا النق عبنذه وعرتكزه دلى تبين
ً
كثريا ش ي ً ا ً
أيضذ نق ً ا ً
عثال كذن عن
عفهوم عةي للافاسري ليس رو نفاسه املفهوم دن األوائل ،فذلافاسري املوضودي ً
مثذر بروهه وظهوره الاحمس له واالشاغذل به ،ولكن رذه احلمذتس ختطت لك للمصذدرة
دلى كثري عن اجلهود الافاسريي الاسذبق ونق رذ وبيذن هتذفاهذ ،وأهنذ تسببت للنذس فوضى
فكري فيمذ ياصل ابلقرآن وعةذين القرآن ،وربط لك كلّه بناسج املفاسرين دلى طريق الافاسري
عذثال فيمذ نقله شيخ األهرر الشرابصي يف
الاحليلي دون الافاسري املوضودي كمذ ترى لك ً
( )1حمم رشي رضذ" ،تفاسري القرآن احلكيم = تفاسري املنذر".22 :1 ،
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قص الافاسري عن نق لل افذتسري اليت مل تاسلك عاسلك الافاسري املوضودي دن شيخ األهرر
شلاوت تغم مهذ هللا برمحاه(.)1
أيضذ أن لك اللون عن الافاسري وإن كذنت مث إشذرات له يف كاب
والشذر رنذ ً
األوائل إال أن ختصيصه وإبراهه والةنذي به مل تكن داخل يف عفهوم الافاسري بنفس درجاه
وصورته وتكذعلياه اليت ارآترذ الشيخ شلاوت؛ فمفهوم الافاسري دن ه أوتسع وأمشل.
وإن نظران إىل جذنب آخر عن جوانب الاج ي  ،جن عنحى ال كاور أعي اخلويل يف
النظر للافاسري خمال ًفذ دن عنحى ع رتس املنذر ،فق اناق كون املقص األدلى أو الغرض
وغرضذ أبة تقوم دليه املقذص كذف ؛
األول للافاسري رو اهل اي  ،وبي أن مث عقص ً ا أكرب
ً
ورو ال رس األديب للقرآن دون النظر إىل أي ادابذر ديين بوصفه كاذب الةربي األق س؛
و لك املقص رو الذي شكل عفهوم الافاسري دن اخلويل ،فالك ال راتس األدبي ري اليت
تفاسريا ،بل ال يرى أي تفاسري حيصل عن دوهنذ فيقول« :ورذه ال راتس ري اليت
ياسميهذ
ً
تفاسريا؛ ألنه ال ميكن بيذن غرض القرآن وال فهم عةنذه إال هبذ ،فجمل القول أن
ناسميهذ اليوم ً
الافاسري فيمذ أفهمه رو ال راتس األدبي الصحيح املنهج ،الكذعل املنذحي ،املااسق الاوهيع،
واملقص األول للافاسري اليوم أديب حمض صرف غري عاأثر أبي ادابذر وراء لك ،ودليه
ياوقف حتقيق كل غرض آخر يقص إليه ،رذه نظرتنذ إىل الافاسري اليوم ورذا غرضنذ عنه»(.)2
كل اجلهود الاسذبق
عفهوعذ عةينًذ للافاسري
والشذر رنذ كذلك أن اخلويل تبىن
وحذكم َّ
ً
َ
إليه ،فلو د دانه جم ًدا ،لكذن جت ي ه يف نظرته اخلذص للافاسري اليت مل تظفر إبقرار عن قبله
حىت يصح الاوارد دلى الاج ي يف عفهوم واح للافاسري ،فليس مث إ ن شيء عشرتك تسوى
االنااسذب للمصطلح.

( )1ينظر :أمح الشرابصي" ،قص الافاسري"( .ط ،1القذررة :دار القلم1962 ،م) ،ص.164 -159 :
( )2أعي اخلويل" ،الافاسري عةذمل حيذته-عنهجه اليوم ،ضمن كاذب :عنذرج جت ي يف النحو والبالغ
والافاسري واألدب"( .ط ،1عصر :اهليئ املصري الةذع للكاذب2017 ،م) ،ص231 - 230 :
ابخاصذر.
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إ ّن املاأعل يف جوانب الاج ي الافاسريي عن خالل عذ تسبق وغريه لن جي رذ ري
نفاسهذ عاواردة دلى عفهوم واح أو عاقذرب للافاسري ،ورذه اجلوانب مبجمودهذ كذلك غري
عاواردة دلى عفهوم الافاسري الذي أتتسس دليه بنيذن اجلهود الةلمي الاسذبق ؛ وعذ لك إال
كل اجتذه جت ي ي رأى الافاسري مبنظذره ،وضبطه بنذء دلى اجلذنب الذي تشبع به وانطلق
ألن ّ
أتس س دليه تنذوله للافاسري؛ حىت كذن عن مثذر لك أن اتاسع عفهوم الافاسري
عن خالله و ّ
عةربا يف رأي
ً
كل عذ تسبق وغريه عن ألوان الاةذعل عع القرآن ،وصذر ً
اتاسذدذ ً
كبريا؛ ليشمل ّ
كل نشذط ثقذيف يةام يف أتتسيس عوقفه الفكري دلى فهم عةي
بةض البذحثي دن « ّ
للنص القرآين ...وركذا تااسع دائرة الافاسري أعذعنذ ،ويصبح أفق الافاسري دلى رذا االدابذر
للنص القرآين ،عهمذ كذنت الصورة
يضذ ً
در ً
لكل ألوان الافكري املؤتسس دلى فهم عةي ّ
شذعال ّ
()1
أو املنهج الشكلي هلذا الافاسري» .
عؤخرا وكثرة
إن النذظر يف عاسذر الكاذابت اليت ارامت ابلاج ي يف الافاسري عع كثرهتذ ً
الانذدي ابلاج ي يف الافاسري يفاق املةيذر الذي ياساطيع به تقييم لك الاج ي  ،وعةرف أي
عنحى عن عنذحي الافاسري يقص إليه املةانون ابلاج ي  ،وأي عفهوم تواردوا دليه يف
الاج ي ؛ حىت ناساطيع أن نبين دلى األقل عاسذر الاج ي ونضبط ع اخله وحنيط بكليذته
فينضبط الاسري فيه ،وتاضح أولوايته وعراتبه ،وضوابط تقييمه وتقوميه ،وإال فذملفاسرون الذين مت
اناقذدرم عن قبَل ع رتس الاج ي  ،كذنوا يُ َة ون عن أئم الاج ي يف أهعناهم وعذ بة رذ إىل
اآلن؛ كذلطربي ،وابن دطي  ،والزخمشري ،وأيب حيذن وغريرم ،فكيف يصح االنااسذب
للاج ي ؟ وكيف يصح نفيه دن عفاسر أو دذمل دلى وفق رذا الافذوت؟! إال أن يكون املراد
ابلاج ي اإلتيذن جب ي فذلك شيء آخر حقيق أبن ياسمى «اجل ي » يف الافاسري ال
«الاج ي » يف الافاسري.
إن الاوجه للاج ي يف غذي األمهي لكن الةلم الذي نري جت ي ه إ ا مل ناساطع حت ي
املكوانت الرئياس له ،ومتييز أصله عن فرده ،وصلبه عن حواشيه ،وأتساسه عن عكمالته ،وغري
( ) 1حمم إبراريم ضيف" ،اجتذرذت الاج ي يف تفاسري القرآن الكرمي"( .ط ،1عصر :دار الاسالم،
2008م) ،ص.160 -159 :
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لك فكالعنذ دن الاج ي حياذج لاج ي ؛ ألننذ ال ناساطيع -واحلذل رذه -حت ي عنذحي
الافاسري وعاساوايته وعراتبه ،وال حترير أي تلك املراتب أوىل ابلاج ي  ،كمذ ال ناساطيع تقومي
الاج ي  ،وال املواهن بي جهود الاج ي وال حت ي األوهان الناسبي لكل عنهذ؛ أل ّان ال ن ري
أيهذ كذن يف أتسس الةلم وعةذق ه وعفذصله ،وال أيهذ كذن يف فروده وحواشيه وعكمالته،
وكيف ياساوي يف االتصذف باج ي الافاسري عن يشاغل يف صلب الافاسري وعةذق ه الكربى،
وعن يشاغل مبذ دون لك.
وركذا يبي لنذ أثر د م الوح ة املفهوعي للافاسري يف د م انضبذط الكالم دن
الاج ي يف الافاسري وغلب اخلطذب الةذطفي الذي ال ميالك عةذيري الاقومي للاج ي  ،وال حترير
لكل جمذل عن جمذالت الافاسري؛ عذ جةل
رتب الاج ي  ،وال حت ي أدوات الاج ي الالهع ّ
صذدرا
عن يانذول الاج ي يابىن
ً
عفهوعذ عةينًذ للافاسري ،مث يقاسر اتريخ الافاسري كلّه دليه؛ ُع ً
كل اجلهود اليت قبله وانق ً ا هلذ ،يف حي أهنذ مل تاوارد دلى عفهوعه ،بل رمبذ ال تراه
دلى ّ
فضال دن أن تة ه جت ي ً ا؛ وبذا حتول الكالم يف الاج ي إىل كالم وقي ،ال
أصال ً
تفاسريا ً
ً
إىل كالم عةيذري عنضبط؛ ورو عذ ي دو لاج ي البحث يف الاج ي .
وبذا يناهي كالعنذ دن القضياي ،ويظهر عن درضهمذ دمق اإلشكذل املفهوعي
للافاسري وآاثره اليت تطذل قضذايه الكلي كذف املرتبط مبفهوم الافاسري ،وليس الكالم خذصذ
باذريخ الافاسري وجت ي ه بل للبذحث كذلك عشذرك يف دراتس عطبود ادانت ابملواهن بي
عؤلفذت أصول الافاسري ،ومل ميكن اإلعاسذك مبفهوم للافاسري عاقذرب يف عؤلفذت أصول
()1
الافاسري ميكن املواهن بينهذ عن خالله .
فذإلشكذل تسذر يف اتريخ الافاسري وأصوله والاج ي فيه ،وعاجذوه لك لكثري عن
القضذاي اليت ياسري فيهذ األثرين الاسذبقي النذمجي دن تفذوت عفهوم الافاسري؛ ومهذ اإلطالق
اجملرد للمصطلح أو تبين عفهوم عةي كقواد الافاسري أو عنذرجه بل حىت خذرط حتصيله
( ) 1ينظر  :جممود عؤلفي" ،أصول الافاسري يف املؤلفذت"( .ط ،1اململك الةربي الاسةودي  :عركز تفاسري
لل راتسذت القرآني  ،)1437 ،ص ،131-57 :ففيهذ حتليل عطول ملفهوم أصول الافاسري يف
املؤلفذت قي ال راتس  ،وبيذن دملي لإلشكذل.
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وطلبه ،ولو أردت فحص لك كذن الاسؤال املركزي :عذ الافاسري الذي نبحث له دن قواد
أو عنذرج أو نري حتصيله؟ عانزًال رنذ وكذش ًفذ دن إشكذالت ضخم يف تنذول تلك القضذاي
عن قبل كثري عن الكاذابت اليت تص ت هلذ؛ و لك يبي دمق اإلشكذل املفذريمي للافاسري
عنهجذ وحبثًذ جتذوهه
أتسذتسذ لبحث تلك القضذاي ال يصلح إمهذله وال حيل
وكونه ع ً
ً
خال ً
كثريا عن األبواب البحثي اليت مت إقفذهلذ ب دوى أهنذ قُالت
وإغضذء الطرف دنه ،بل رو يفاح ً
حبثًذ ،وق قالهذ حقذ َعن مل يبحثهذ وياسرب غوررذ؛ إ حبث تلك القضذاي واملاسذئل مل تنضبط
ع اخله وعنطلقذته ،ومل يام دخول بيوته عن أبواهبذ.
وبة رذا الاطواف خنلص إىل أن تغذير نظرة املفاسرين ملفهوم الافاسري ،وتفذوت
احناسذرا بينهم كذان الاسبب الرئيس يف اخاالف عذدة الافاسري وتغذيررذ،
دالالته
ً
اتاسذدذ و ً
واخاالف عقذص الافاسري ووظذئفه وأغراضه ،وأن الفرار عن تبةذت تفذوت املفهوم
دافةذ إىل الابين ملصطلح الافاسري يف صورته اجملردة أو
وعاسالزعذته الةلمي وعشذقه البحثي كذن ً
إىل تبين عفهوم عةي وقاسر عفذريم الافاسري كذف دليه؛ عذ كذن له آاثره وانةكذتسذته دلى
حرك الةلم وعةذق ه الكلي وقضذايه الكربى؛ فلم ينضبط حبثهذ عنهجيذ ،ومل ينضبط عةرفيذ.
وإ ا ثبت الافذوت يف عفهوم الافاسري ،فذخلطو املنهجي يقاضي أن خنطو للنظر يف
عنهجي الضبط هلذا املفهوم وكيفي حتريره وحت ي ه والوصول فيه إىل رؤي حمررة ،ورو عذ
حمل ح يثنذ اآليت.
تسيكون ّ
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املبحث الثالث :منهج التعامل مع تفاوت مفهوم التفسري:
إن عن أوىل األولوايت اليت متس احلذج إليهذ -يف ضوء عذ تسبق -إقذع عنهج النظر
عفهوعذ وتةري ًفذ؛ بغي الوصول درب رذا املنهج إىل
لضبط الاةذعل عع واقع الافاسري املافذوت
ً
ضبط ع اخل الافاسري وعةذق ه ،وعةرف آليذت الاةذعل عةه ،وفهم عاسذراته وجمذالته ،ومتييز
وأتصيال ونق ً ا إىل غري لك عن
فهمذ وحبثًذ
ً
عضذعي املذدة الافاسريي  ،وحاسن الاةذعل عةهذ ً
فن عن الفنون.
األعور الالهع للنذظر يف أي ّ
إن إقذع عنهج النظر لاحرير الاةذعل عع رذا الافذوت الكبري الاسذري يف عنذحي
عفهوعذ وتةري ًفذ ووظيف أعر ال ب عنه رنذ؛ إ لياست القضي رنذ قضي عفذريمي
الافاسري
ً
جمردة تب أ ب راتس املفهوم وتناهي باحرير وجه فيه ،أو اخايذر تةريف جذعع للافاسري ،بل
كبريا مب اخل الاةذعل عع دلم الافاسري ،وعنهج االشاغذل به
ري قضي عفذريمي عاةلق تةل ًقذ ً
وأتصيال وتقةي ً ا وجت ي ً ا وغري لك عن صنوف الاةذعل وألوانه؛ أل ّن ضبط عفهوم
أترخيًذ
ً
الةلم ،وحت ي وظذئفه ،وحترير عقذص ه ،وبيذن آليذت الفهم لاطوراته وتنزالته رو دلى احلقيق
ضبط لكليذت الةلم وعةذق ه ،وحترير ملنطلقذته وع اخله ،وودي مباطلبذت تطويره وجت ي ه.
عفهوعذ وتةريفذت ووظيف ممذ ال يفي عثل رذا
وال شك أن إقذع عنهج النظر للافاسري
ً
البحث بافذصيله ،ولكن حاسبنذ رنذ أن نشري إىل ديونه وكليذته ق ر الطذق واالتساطذد .
أوال :الوعي إبشكالية التفاوت وما ينبين عليها:
ً
إننذ حىت نقيم عنهج النظر للافاسري ال ب أن نرادي خصذئصه ومسذته واترخيه وأحوال
عصنفذته ،وإ ا ظهر ممذ تسبق أن الافذوت تسذر يف دلم الافاسري ،فب ري أن عنهج النظر فيه
عنهجذ غري
وضبط آليذت الاةذعل عةه ال ب أن ياأتسس دلى الودي هبذا الافذوت ،وإال كذن ً
انبةذ عن إشكذالته.
عنذتسب للافاسري ،وال
عناسجمذ عع خصذئصه ،وال ً
ً
ويف ضوء الافذوت الكبري ملفهوم الافاسري ميكننذ القول أبن األتسذس الذي يقوم دليه
عنهج النظر يف الافاسري ،والقذد ة اليت ياسان إليهذ أنه :ليس للتفسري مفهوم معني أو
تعريف حمدد يصح تعميمه على مناحي الرتاث التفسريي واملشتغلني به كافة.
إن أول عذ ينضبط به عنهج النظر يف الافاسري ،ويظهر بة الودي إبشكذلي الافذوت
واإلقرار هبذ أنه ال تسبيل إىل اخلروج مبفهوم دذم للافاسري ميكن أن تاأطر به اجلهود الافاسريي
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الاسذلف كذف  ،أو تاأتسس دليه مجيع اجلهود الالحق  ،أو ين رج حتاه اتريخ الافاسري بامذعه ،أو
تقوم دلى ددذئمه أصول الافاسري وقواد ه وعنذرجه واجتذرذته كذف  ،أو جيري الاوافق دليه بي
عفهوعذ وتةري ًفذ ووظيف وعضذعي واجتذرذت؛ ولذا
املفاسرين كذف ؛ فذلافذوت مس الافاسري
ً
تسااة د عفذريمه مبق ار تفذوته ،وتساكثر دالالته ابعا اد هعذنه ،وتسااغذير عذدته باغذير نظرة
عفهوعذ واح ً ا
كذتبه وصذنةه ،وال ميكن يف ضوء لك أن ناسقط دلى الرتاث الافاسريي كلّه
ً
يصح انااسذب مجيع الافذتسري أو حمذكماهذ إليه ،فلن ياح أب ً ا عفهوم الافاسري بي الطربي
والراهي ،ولن ياوافق الزخمشري عع الشنقيطي يف عفهوم الافاسري ،ولن يكون عفهوم أيب حيذن
عفهوعذ مل رتس املنذر أو ملن أتثر هبذ( ،)1وتغذير املفهوم يابةه تغذير عذ ارتبط به
صذحلًذ الدامذده
ً
تبةذ لاغذير
عن قضذاي؛ وعن مث لن تاح أصول الافاسري وقواد ه وعنذرجه دن رم ،بل تسااغذير ً
عفهوم الافاسري ،وحمذول إمهذل لك الاغذير تثمر-كمذ تسلف -اإلطالق اجملرد ملصطلح الافاسري
اخال يف عةذمل
أو قاسر عفهوم عفاسر دلى عفهوم عفاسر آخر ،وتناج تلك احملذول كذلك ت ً
الافاسري وأصوله املامذيزة بي املؤلفي ،كمذ تثمر توحي ً ا للمقذص املخالف  ،واملضذعي املانود ،
واملنذرج املاغذيرة ،كمذ تثمر اخللط والا اخل الذي ال ح له يف عذدة الافاسري ،وتثمر الاةميم
وأتصيال وتقةي ً ا وجت ي ً ا وغريرذ.
غري املنضبط يف كثري عن ال راتسذت احملاف ابلافاسري أترخيًذ
ً
وعذ يقذل دن عفهوم الافاسري يقذل دن تةريفه ،فليس مث تةريف بةينه يصلح تةميمه
دلى الرتاث الافاسريي بامذعه ،أو إلزام املفاسرين كذف به ،أو أتتسيس الاةذعل عع امل ون
الافاسريي بامذعهذ دليه ،وليس نقل الاةريفذت وحش رذ عغنيذ يف لك شيئًذ ،ولياست
الاةريفذت ضذبط للافذوت املفهوعي وال رافة إلشكذله ،كمذ تسيأيت بيذن لذلك.
إ ّن عن أكرب املغذلطذت املنهجي إمهذل رذا الافذوت وإغضذء الطرف دنه واإلصرار
دلى جتذوهه ،مث قاسر الرتاث الافاسريي كله باذرخيه وع وانته وعنذرجه وأصوله وقواد ه حتت
( ) 1وشذر لك جت ه جليذ يف اناقذد الشيخ حمم أبو شهب لاةريف أيب حيذن لكونه مل ي رج يف الافاسري
بيذن ر اايت القرآن ،فيقول« :ورذا الاةريف غري جلي وال واضح ،ومل يصرح ابلغرضي األمهي
اللذين نزل هلمذ القرآن ،ومهذ :كونه كاذب اهل اي البين اليت ري أوضح اهل اايت . . .والكاذب
الاسمذوي املةجز» .حمم حمم أبو شهب " ،اإلتسرائيليذت واملوضودذت يف كاب الافاسري"( .ط،4
عصر :عكاب الاسن 1408 ،ر ) ،ص.26 :
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عفهوم أو عفذريم عةين  ،أو تةريفذت حم دة ،مث املصذدرة هبذه املفذريم أو الاةريفذت املخاذرة
دلى الرتاث الافاسريي كلّه ،واحلكم دليه دلى وفق تلك الرؤي املفذريمي الذوقي اليت ضربت
بكل رذا الابذين احلذصل للافاسري والافذوت القذئم يف جاس ه ،كمذ أن عن شأن
دُرض احلذئط ّ
كل اجلهود املبذول يف البحث والاطوير والاج ي يف الافاسري
اإلمهذل لذلك الافذوت تقويض ّ
وغريرذ؛ إ ري جهود مل تع خطر اإلشكذل ،ومل متاسك خبيوطه ،ومل تضبط عةذق ه ،ومل ُحتكم
عنهجهذ يف الاةذعل عةه.
اثنيًا :الرتاث التفسريي مميلِي مفاهيمه ال مُتلَى عليه املفاهيم:
كبريا يف الافاسري حفل
عن أرم عذ ينبغي الانبه له يف حترير عفهوم الافاسري أن مث
ً
إناذجذ ً
به الرتاث عنذ دشرات القرون؛ وعن مث فلاسنذ اآلن أعذم واقع ج ي ياخلق حىت نصطنع له
عفهوعذ ،أو نضبط له تةري ًفذ ،وإمنذ دوران يف رذه احلذل اإلصغذء لذلك الرتاث ،واالتساخالص
ً
للمفذريم اليت ميليهذ دلينذ ال إعالء املفذريم دليه ،و لك عاةي والهم حي يكون البحث
الافاسريي عرتبطًذ ابلرتاث أو الناذج الافاسريي كله أو ببةض قضذايه أو ببةض أدالعه؛
كذلبحث يف اتريخ الافاسري دذع أو يف هعن عةي أو دن طبق عةين  ،أو كذلبحث يف عنهج
عثال ،أو كذلبحث يف أصول الافاسري دن
عفاسر أو أكثر يف الافاسري ابلقرآن أو ابلاسن ً
الطربي ،أو قواد الافاسري دن الراهي ...إخل.
فذملقذم رنذ عقذم حترير عفهوم الافاسري دن املفاسر وحت ي داللاه دن ه ،وليس عقذم
تبين رؤي خذص ابلبذحث جتذه عفهوم الافاسري ،فال يصح -واحلذل رذه -أن يةلن البذحث
رأيه يف عفهوم الافاسري أو يابنذه؛ ألن البحث ليس يف عنهجه -كبذحث -يف الافاسري ابلقرآن
هرع البذحث لنقل تةريفذت
أو ابلاسن  ،وال يف أصول الافاسري أو قواد ه دن ه ،وال يصح أن ي َ
الافاسري؛ لريجح عنهذ تةري ًفذ أو يرّكب عن جممودهذ تةري ًفذ؛ ألن البحث ليس يف أصول
عوضودذ لبحثه.
الافاسري دن الةذمل الذي رجح تةريفه ،وإمنذ دن املفاسر الذي اخاذره
ً
ولذا فذلةمل البحثي يف عثل تلك احلذل غذياه وصف عفهوم الافاسري دن املفاسر -
قذئمذ دلى عةرف دالل
حمل البحث -املراد إبراه عوقفه عن قضي تفاسريي لكون البحث فيهذ ً
وعؤتساسذ دلى حترير رؤياه اخلذص ملفهوم الافاسري؛ فذملقذم عقذم وصف املفهوم،
الافاسري دن ه،
ً
ال تبين رأي جتذه املفهوم؛ فذلواجب رنذ حترير عفهوم الافاسري دن املشاغلي ابلافاسري دلى
وفق عنظوررم ورؤياهم وواقع اشاغذهلم الافاسريي ،ال دلى وفق عنظوره ورؤياه اخلذص بوصفه
- 45 -

تفاوت مفهوم التفسري الدالئل واآلاثر ومنهج التعامل ،د .حممد صاحل حممد سليمان

ابحثًذ؛ فهو إ ن يصف الظوارر كمذ ري ،ويةرض احلقذئق حباسب عذ ري ،وياساخلص
اخلذص وعذ يابنذه جتذه حترير املفهوم؛ ألن الغرض
جترد دون أن مييل هبذ إىل رؤياه ّ
بكل ّ
الناذئج ّ
يف النهذي اتساخالص دالالت الافاسري يف الرتاث ،ال إعالء ال الالت دلى الرتاث ،وضبط
عفهوم الافاسري لاأتسيس البحث دليه يف قضذاي الرتاث الافاسريي وثيق الصل ابملفهوم.
وعفذد عذ تق م أن ضبط البحث يف عفهوم الافاسري يب أ بضبط ح ود البحث
وتضييق دوائره حبيث ال جيري البحث دن املفهوم دفة واح ة دن دذع املفاسرين؛ فياّاسع
اتساقالال ،أو دلى
كل عفاسر
ً
اخلرق دلى الراقع ،وإمنذ يب أ باخصيص البحث دن املفهوم دن ّ
فن أو هعن أو غري لك؛ كذحمل ثي،
كل طبق عن الطبقذت اليت جيمةهذ تقذرب يف ّ
األقل دن ّ
أتسذتسذ ملفهوم الافاسري،
أو الصحذب  ،والاذبةي ً
عثال ،وركذا ،فإن مل يكن البحث ً
عاجهذ ً
لكنه يف قضي عن قضذاي الافاسري املركزي يةذجلهذ دن عفاسر عذ ،فذملاةي يف تلك احلذل حترير
كل جه دلمي له ارتبذط وثيق
عفهوم لك املفاسر؛ فذلك عفاذح البحث يف تلك القضي  ،و ّ
مبفهوم الافاسري إن مل ينطلق عن لك املنطلق ،فق تسقط قبل أن ينطلق.
وال يااسع البحث رنذ لاسرد اإلجراءات الالهع التساخالص املفذريم عن الرتاث عن
كل عفاسر ،وتصنيفه واتساخالص عفهوعه ،والاثبت عن صح تصنيف كاذبه
اتساقراء تراث ّ
()1
ضمن كاب الافاسري ...إخل .
( )1بةض الكاب املصنف دلى أهنذ تفذتسري لياست كذلك يف حقيق األعر ،بل ري كاب يف دلوم القرآن
ويف ضمنهذ الافاسري ،فبةض عذ مت تصنيفه حتت كاب الافاسري ري دلى احلقيق كاب يف دلوم
القرآن مبةنذرذ الواتسع وإن وج فيهذ الافاسري ،ولكن وقع اخلطأ يف تصنيفهذ حتت كاب الافاسري
لكوهنذ جرت دلى طريق كاب الافاسري يف تسرد اآلايت والكالم دليهذ ،وإمنذ كذن غرض أصحذهبذ
كل آي عن قراءات وأحكذم ولطذئف وانتسخ وعناسوخ وتفاسري ،و لك ككاب
الكالم دن دلوم ّ
عثال؛ فااسمياهذ ابلافاسري مل تكن عن قبَل عؤلفيهذ ،بل نصوصهم ودنذوين كابهم
امله وي وعكي ً
عثال له كاذابن يصنفذن حتت كاب
وغريرذ دال دلى خطأ تصنيفهذ حتت كاب الافاسري ،فذمله وي ً
الافاسري :األول :الافصيل اجلذعع لةلوم الانزيل ،وواضح عن دنوانه ارتبذطه بةلوم الانزيل ،ورو
عفقود ،وق اخاصره يف كاذبه الثذين ورو :الاحصيل لفوائ كاذب الافصيل ،وفيه يقول« :وأان
عبا ئ -إن شذء هللا -يف نظم رذا املخاصر الصغري ،وجماه أن أمجع فيه أغراض اجلذعع الكبري عن
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اثلثًا :إبداع مفهوم أو تعريف خاص له ح ّد يضبطه ولوازم تلزمه:
للبذحث أن يب ع يف حترير عفهوم خذص به للافاسري ،أو أن يضع تةري ًفذ للافاسري
خذصذ به للافاسري ،وليس مث إشكذل يف لك ،لكن اإلشكذل أن اخلطو لذلك ال ب أن
ينضبط عنهجيذ وإال كذنت عضرته أكثر عن عنفةاه ،وجنذياه أكرب عن فذئ ته.
=
األحكذم اجململ  ،واآلايت املناسوخ أحكذعهذ املهمل  ،والقراءات املةهودة املاساةمل  ،والافاسري،
والغريب ،واملشكل واإلدراب ،واملوادظ ،واألعثذل ،واآلداب ،وعذ تةلق بذلك عن تسذئر دلوم
الانزيل» .أمح بن دمذر امله وي" ،الاحصيل لفوائ كاذب الافصيل اجلذعع لةوم الانزيل"( .ط،1
قطر :وهارة األوقذف والشؤون اإلتسالعي ب ول قطر1435 ،ر ) ،109 :1 ،ورو ظذرر ج ا يف
كون تصنيفه حتت كاب الافاسري فيه خلل ،خذص وامله وي داخل الكاذب يقاسم املذدة ومييز بي
نص
الافاسري وغريه ،وجيةل للكالم دليه دنو ًاان عاساقال ،وأعذ عكي بن أيب طذلب فةنوان كاذبه كمذ ّ
رو دليه يف عق عاه « اهل اي إىل بلوغ النهذي يف دلم عةذين القرآن وتفاسريه ،وأحكذعه ،ومجل عن
فنون دلوعه» عكي بن أيب طذلب القياسي" ،اهل اي إىل بلوغ النهذي "( .ط ،1اإلعذرات :كلي
ال راتسذت الةليذ والبحث الةلمي  -جذعة الشذرق 1429 ،ر ) ،73 :1 ،وق قذل يف عق عاه:
دلوعذ كثرية ،وفوائ دظيم ؛
«رذا كاذب مجةاه فيمذ وصل إيل عن دلوم كاذب هللا ...مجةت فيه ً
عن تفاسري عأثور أو عةىن عفاسر ،أو حكم عبي ،أو انتسخ ،أو عناسوخ ،أو شرح عشكل ،أو بيذن
غريب ،أو إظهذر عةىن خفي ،عع غري لك عن فنون دلوم كاذب هللا جل كره؛ عن قراءة غريب ،
أو إدراب غذعض ،أو اشاقذق عشكل ،أو تصريف خفي ،أو تةليل اندر ،أو تصرف فةل عاسموع
عع عذ ياةلق بذلك عن أنواع دلوم يكثر تة ادرذ ويطول كررذ .جةلاه :ر اي إىل بلوغ النهذي يف
إيل عن دلم كاذب هللا تةذىل كره» .عكي بن أيب طذلب القياسي" ،اهل اي إىل
كشف دلم عذ بلغ ّ
بلوغ النهذي " ،72 :1 ،ويالحظ أهنمذ مل ياسميذ كاذبيهمذ ابلافاسري كمذ تسبقت اإلشذرة ،وابب
تصنيف كاب دلوم القرآن والافاسري واألمسذء اليت وضةهذ عؤلفورذ عن األبواب اليت حتاذج إىل إدذدة
حبث ونظر ،واملقصود رنذ بيذن أن اتساقراء الكاب لاحرير عفهوم الافاسري فيهذ بنذء دلى رذا
الاصنيف اخلذطئ تسيوتسع عفهوم الافاسري فيهذ بنذء دلى كون املةلوعذت كذف الواردة يف تلك الكاب
عن رج حتت الافاسري؛ وعن مث فلن ياحرر عفهوم الافاسري يف تلك الكاب دلى الصواب؛ ألن
تصنيفهذ كذن غري عاوافق عع حقيقاهذ وعقذص عؤلفيهذ.
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وحىت ينضبط لك فال ب عن عرادذة احل ود اليت ينبغي أن ياأطر هبذ لك الوضع
خذص برأي البذحث ،وليس
للمفهوم ،واليت عن أمههذ :أن تكون ح ود البحث أو الاأليف ّ
هلذ صل ابلرتاث الافاسريي؛ مبةىن أنه يبحث يف حبث خذص به ليب ي رأيه أو يقرر عنهجه
يف قضي عن القضذاي أو عوضوع عن املوضودذت ،فليس رو يف عثل لك احلذل ابحثًذ دن
عاساخلصذ لقضي تفاسريي عن الرتاث ،بل رو يقرر رأيه دلى وفق عفهوعه
عنهج عفاسر ،وال
ً
أو تةريفه الذي أنشأه.
وأعذ اللواهم اليت تلزعه يف عثل تلك احلذل بة أن يلازم باأطري حبثه عن خالل عفهوعه،
وأتتسيس قضذايه وف ًقذ لاةريفه ،فأبرهرذ د م حمذكم غريه عن الاسذبقي أو املةذصرين ملفهوعه
كل عذ انبىن دلى عفهوعه أو تركب دلى
أو تةريفه ،فال ياسوغ عنهجيذ أن يناق غريه يف ّ
دائرا يف دائرته وخماصذ بةمله دون تسواه.
تةريفه ،بل يبقى تةريفه ً

ابعا :نقل التعريفات ينبغي أن ينضبط حبدود البحث:
رً
إن نقل الاةريفذت ليس جمرد اجرتار أللفذظ الاةريفذت ونقلهذ إىل تسذح البحوث
والرتسذئل ،وإمنذ رو نقل لإلطذر الفكري الةذم الذي تناظم ب اخله تلك الاةريفذت ،فهو نقل
ينبغي أن يكون ممذرتسه ق فهم عاسذر الاةريفذت ودرس تسيذقذهتذ ،وودى عقذص أصحذهبذ
حىت ميكنه أن يؤدي املةذين وال الالت اليت حتملهذ ألفذظ الاةريفذت دلى وفق الصورة اليت
قص رذ أصحذب الاةريفذت ،كمذ يلزعه املةرف بكيفي توظيف تلك الاةريفذت ،وعذ الذي
ينذتسب عنهذ حبثه وعذ الذي ال ينذتسبه.
ولق كر الةلمذء د ًدا عن الاةريفذت للافاسري ،وق تسبقت اإلشذرة إىل تفذوهتذ،
واملالحظ يف كثري عن البحوث اللجوء املبذشر لنقل رذه الاةريفذت وتسردرذ يف عق عذت
البحث أو الةمل دون الاأعل يف ح ود البحث وعذ ينذتسبهذ يف ضوء لك.
ولذا ياةي النظر قبل نقل تةريفذت الافاسري كلهذ أو بةضهذ يف ع ى تنذتسب تلك
الاةريفذت عع ح ود البحث أو د م تنذتسبهذ؛ ألن ح ود البحث إعذ أن تكون عؤطرة
تبىن تةري ًفذ له أو ال
ببحث قضي أو عاسأل تفاسريي دن عفاسر أو إعذم له تةريف للافاسري أو َّ
يكون كذلك.
 .1فإن كذن البحث يف قضي أو عاسأل تفاسريي دن عفاسر أو دذمل له تةريف للافاسري أو
تبين تةري ًفذ ،فال يفي رنذ تسرد تةريفذت الافاسري ،وال يصح رنذ اناقذد تةريفه إال
َّ
ياةي عنهجيذ الاأطر باةريف
توتسةذ؛ إ ليس املقذم عقذم حترير لاةريفذت الافاسري ،وإمنذ ّ
ً
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املفاسر للافاسري وااللازام مبذ ينبين دليه عن دالالت وعذ يابةه عن عةذن ،فلو أن ابحثًذ
أراد البحث يف جت ي الافاسري أو عقذص ه أو أصوله أو قواد ه أو غري لك دن
عثال ،فال يصح أن يبحث يف تلك املنذحي إال دلى وفق الاةريف
الطذرر ابن دذشور ً
الذي ادام ه ابن دذشور؛ ألن دمذد البحث إبراه عنهجي ابن دذشور أو عوقفه
الةلمي جتذه تلك القضذاي ،فال يصح حبثهذ دلى غري عفهوعه ،وال إقذعاهذ دلى غري
عاجهذ لبيذن رؤي البذحث جتذه تلك القضذاي ،ال بيذن
تةريفه ،وإال كذن البحث حينئذ ً
رؤي ابن دذشور ،أو تسذل ًكذ تسبيل الانزيل لاةريف آخر دلى كاذب ابن دذشور
عثال يف أيب حيذن ،وابن جزي ،وابن درف
وعةرضذ دن تةريف ابن دذشور ،وركذا قل ً
ً
كل عن ثبت دنه قص الاةريف للافاسري أو الاصريح بابين تةريف عذ،
وغريرم عن ّ
كل عذ له ارتبذط وثيق باةريفذت الافاسري دن عفاسر
وجمذوهة رذا الفرض املنهجي يف ّ
أو دذمل؛ يةين أننذ حبذج إىل أن نبحث عن ج ي كل القضذاي اليت مل تنضبط دلى
ؤت فيه البيوت عن
رذا الوهان فيمذ كذن حبثه وثيق الصل ابلاةريف؛ ألن حبثهذ مل تُ َ
أبواهبذ ،وألن تنذوهلذ كذن عن غري ع خلهذ وعنطلقهذ.
 .2وإن كذن البحث يف قضي تفاسريي غري عقي حبثهذ مبفاسر عةي ،فثم خيذران للبحث
رنذ؛ أوهلمذ :اخايذر تةريف للافاسري وبيذن كيفي انضبذط البحث عن خالل لك
الاةريف ،وكيفي حتقيق اللواهم املنهجي واآلاثر الةلمي املبني دلى رذا الاةريف،
عؤتساسذ دليه حبثه ،وعبينًذ كيف تسينضبط حبث
اثنيهمذ :صنذد تةريف خياذره البذحث
ً
رذه القضذاي اليت يةذجلهذ حبثه عن خالل لك الاةريف.
إن املصطلحذت واملفذريم والاةريفذت ددذئم يقوم دليهذ بنيذن البحث ،وع اخل ينفذ
عن خالهلذ فمن أتتساست ددذئمه مت بنيذنه ،وعن صحت ع اخله تسلمت خمذرجه ،ولذا ينبغي
أن تكون املصطلحذت واملفذريم والاةريفذت دلى رأس أولوايت كل حبث.
متس احلذج
وضبط الاةذعل عع املفذريم واملصطلحذت عنهجيذ عن أكثر األعور اليت ّ
إىل اناهذض البذحثي هلذ ،واباةذث دزمياهم ألجلهذ ،وعذ رذا البحث إال حمذول لوضع بةض
اللبنذت يف لك املي ان ،وإضذءات ياسرية ميكن االتسرتشذد هبذ يف ضبط عنهج الاةذعل عع
الافذوت املفهوعي احلذصل يف دلم الافاسري ،واالتساةذن هبذ دلى الانبه لكثري عن اإلشكذالت
- 49 -

تفاوت مفهوم التفسري الدالئل واآلاثر ومنهج التعامل ،د .حممد صاحل حممد سليمان

احملاف به ،واملأعول أن يكون رذا البحث فذحت لااذبع البحوث يف تلك القضي املركزي الكبرية
حىت يكامل عنهجهذ وتاضح عةذملهذ.
وهللاَ أتسأل أن ياقبل رذا الةمل بقبول حاسن ،وأن ينفع به كذتبه وقذرئه.
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خامتة:
بة رذا الاطواف حياسن بنذ اتساةراض أبره ناذئج رذا البحث يف النقذط اآلتي :
عفهوعذ ،وتةري ًفذ ،ووظيف  ،واجتذرذت،
 .1الافذوت يضرب حمذور دلم الافاسري كذف ؛
ً
وعضذعي.
 .2أصل الافذوت احلذصل يف الافاسري راجع إىل تفذوت عفهوم الافاسري واخاالف الةلمذء
يف حتريره وحت ي املراد به.
 .3عفهوم الافاسري دن بةض احمل ثي خيالف دن عفهوم الافاسري دن املفاسرين.
حمل اتفذق بي املفاسرين ،وإن تواردوا دلى ق ر عشرتك ،إال أن
 .4عفهوم الافاسري ليس ّ
إلزام اجلميع ابالحنصذر داخل رذا الق ر املشرتك خلل عنهجي.
 .5اناقذد املفاسرين بةضهم لبةض ابلاوتسع يف عذدة الافاسري ال ميكن االدامذد دليه يف
بكل
ضبط ح ود دذع للافاسري ياأطر هبذ فهم الرتاث كلّه؛ ألنه اناقذد وقي خذص ّ
عفاسر ال عةيذري دذم لةلم الافاسري نفاسه.
 .6ترجح دن البذحث أن عصطلح الافاسري عاساخ م مبةنذه اللغوي؛ ورو الشرح
والكشف والبيذن يف كثري عن ت اوله االتساةمذيل بي البذحثي ،وأن تسبب لك
اللجوء لذلك االتساخ ام الفرار عن إشكذل الافذوت املفهوعي للافاسري أو د م الانبه
له ،ممذ كذن تسببًذ يف وجوب إدذدة البحث عن ج ي لكثري عن القضذاي الافاسريي اليت
يُاورم أهنذ اناهت ،وري ملذ تب أ ألهنذ مل تضبط امل اخل واملنطلقذت املفهوعي للبحث
كمذ رو بي يف قضذاي أصول الافاسري واترخيه والاج ي فيه.
 .7النظر للواقع املي اين ملفهوم الافاسري ،وكيفي أتتسيس القضذاي البحثي دليه يف دموم
الرتاث والناذج الافاسريي خري عذ يصرفنذ دن اجل ال املفهوعي ال ائر يف دائرة ضيق
تكافي باحرير املصطلح أو املفهوم أو اخايذر تةريف؛ ألنه يابي ابلنظر ملفهوم
الافاسري عاحرًكذ وتسذرًاي يف كثري عن القضذاي ق ر كبري عن اإلشكذالت اجلورري اليت هلذ
انةكذتسذهتذ دلى تقويض كثري عن البحوث اليت أمهلت تلك اإلشكذالت.
 .8ليس للافاسري عفهوم أو تةريف عةي يصلح تةميمه دلى عنذحي الرتاث كذف  ،وادابذره
ئياسذ لفهمه.
دون عذ تسواه ع ً
خال ر ً
كل عفاسر باحرير عفهوم الافاسري دن ه درب اتساقراء تراثه
 .9األصل أن يب أ البحث دن ّ
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الافاسريي ،ال فرض تةريف أو عفهوم دليه؛ فذلرتاث الافاسريي ميلي عفهوعه ال متلى
دليه الاةريفذت.
 .10ال يصح حمذكم املفاسرين لاةريفذت الافاسري املا اول وال تةميمهذ دلى كابهم وال
البنذء دليهذ يف فهم تراثهم.
عفاسر عشروع حبثي كبري متس احلذج إليه لضبط
كل ّ
 .11حترير عفهوم الافاسري دن ّ
ع خل رئيس عن ع اخل البحث يف الرتاث الافاسريي.
وظذررا وابطنًذ.
وآخرا
واحلم هلل ً
ً
أوال ً
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املصادر واملراجع:
ابن أيب حذمت" ،تفاسري القرآن الةظيم" .حتقيق :أتسة حمم الطيب( ،ط ،3اململك الةربي
الاسةودي  :عكاب نزار عصطفى البذه1419 ،ر ).
ابن أيب هعني املذلكي" ،تفاسري القرآن الةزيز" ،حتقيق :حاسي بن دكذش  ،حمم بن عصطفى
الكنز( .ط ،1عصر :الفذروق احل يث 2002 ،م).
أبو حيذن حمم بن يوتسف األن لاسي" ،البحر احمليط"( .ط ،1بريوت :دار الفكر،
1420ر )،
أمح الشرابصي" ،قص الافاسري"( .ط ،1القذررة :دار القلم1962 ،م).
أمح بن دمذر امله وي" ،الاحصيل لفوائ كاذب الافصيل اجلذعع لةوم الانزيل"( .ط،1
قطر :وهارة األوقذف والشؤون اإلتسالعي ب ول قطر1435 ،ر ).
اإلعذم حمم بن إمسذديل البخذري" ،اجلذعع الصحيح=صحيح البخذري"( .ط،1القذررة:
املكاب الاسلفي 1400 ،ر ).
أعي اخلويل" ،الافاسري عةذمل حيذته-عنهجه اليوم ،ضمن كاذب :عنذرج جت ي يف النحو
والبالغ والافاسري واألدب"( .ط ،1عصر :اهليئ املصري الةذع للكاذب2017 ،م).
ب ر ال ين حمم بن دب هللا الزركشي" ،الربرذن يف دلوم القرآن" ،حتقيق :حمم أبو الفضل
إبراريم( .د .ط ،عصر :دار الرتاث ،د .ت).
جالل ال ين الاسيوطي" ،اإلتقذن يف دلوم القرآن"( .ط ،1اململك الةربي الاسةودي  :جممع
امللك فه لطبذد املصحف الشريف1426 ،ر ).
الرشي أمح الكنكوري" ،العع ال راري دلى جذعع البخذري" ،ضبط :حمم هكراي
الكذن رلوي( .ط ،1عك املكرع  :املكاب اإلع ادي 1976 ،م).
ص ر امل رتسي ،حمم بن خليف " .رتسذل عفي ة يف بيذن عوضوع دلم الافاسري وتةريفه وغذياه
واتسام اده" ،جمل تبيذن لل راتسذت القرآني 1435( ،15ر ).
دلي بن أمح الواح ي" ،الافاسري الباسيط"( .ط ،1اململك الةربي الاسةودي  :عطبودذت
جذعة اإلعذم حمم بن تسةود اإلتسالعي  ،دمذدة البحث الةلمي1430 ،ر ).
فخر ال ين حمم بن دمر بن حاسي الراهي الشذفةي" ،عفذتيح الغيب أو الافاسري الكبري".
(ط ،1عصر :دار الغ الةريب1412 ،ر ).
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جممود عؤلفي" ،أصول الافاسري يف املؤلفذت"( .ط ،1اململك الةربي الاسةودي  :عركز تفاسري
لل راتسذت القرآني .)1437 ،
حمم إبراريم ضيف" ،اجتذرذت الاج ي يف تفاسري القرآن الكرمي"( .ط ،1عصر :دار
الاسالم2008 ،م).
حمم ابن جرير الطربي" ،جذعع البيذن دن أتويل آي القرآن" .حتقيق :د /دب هللا بن دب
احملاسن الرتكي( ،ط ،1اململك الةربي الاسةودي  :دار دذمل الفوائ 1424 ،ر ).
حمم الطذرر بن دذشور" ،الاحرير والانوير"( .ط ،1تونس :دار تسحنون للنشر والاوهيع،
1997م).
حمم الطذرر بن دذشور" ،أليس الصبح بقريب"( .ط ،1عصر :دار الاسالم للطبذد والنشر،
1427ر ).
حمم أنور الكشمريي" ،فيض البذري دلى صحيح البخذري" ،مجةهذ :األتساذ  /حمم ب ر
دذمل املريهتي( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمي 2005 ،م).
جزي الكليب" ،الااسهيل لةلوم الانزيل"( .بريوت :دار الفكر).
حمم بن أمح بن ّ
حمم بن تسليمذن الكذفيجي" ،الاياسري يف قواد دلم الافاسري"( .ط ،1دعشق :دار القلم،
1410ر ).
حمم بن صذحل الةثيمي " ،أصول يف الافاسري"( .ط ،1عصر :املكاب اإلتسالعي 2001 ،م).
حمم بن صذحل الةثيمي" ،أصول يف الافاسري"( .ط ،1عصر :املكاب اإلتسالعي 2001 ،م).
حمم بن حمم ابن درف الاوناسي املذلكي" ،تفاسري اإلعذم ابن درف " ،حتقيق :د /حاسن
املنذدي( .ط ،1تونس :عركز البحوث ابلكلي الزياوني 1986 ،م).
حمم رشي رضذ" ،تفاسري القرآن احلكيم = تفاسري املنذر"( .ط ،1عصر :اهليئ املصري الةذع
للكاذب1990 ،م).
حمم دب احلق بن دطي األن لاسي" ،احملرر الوجيز يف تفاسري الكاذب الةزيز"( .ط ،2قطر:
عطبودذت وهارة األوقذف والشؤون اإلتسالعي 1428 ،ر ).
حمم حمم أبو شهب " ،اإلتسرائيليذت واملوضودذت يف كاب الافاسري"( .ط ،4عصر :عكاب
الاسن 1408 ،ر ).
عكي بن أيب طذلب القياسي" ،اهل اي إىل بلوغ النهذي "( .ط ،1اإلعذرات :كلي ال راتسذت
الةليذ والبحث الةلمي  -جذعة الشذرق 1429 ،ر ).
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