


2

علم أصول التفسري؛ محاولة يف البناء

PB

 علم أصول التفسري؛
محاولة يف البناء

 اسم الكتاب:  علم أصول اتلفسري؛ 
حماولة يف ابلناء.

اسم المؤلف: د. موالي عمر بن محاد.

عدد الصفحات: 235

نوع المؤلَّف: أطروحة دكتوراه. 
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العلمية )مبدع( - املغرب، دار السالم - مرص.

سنة النشر: 1431  ـه- 2010م.

رقم الطبعة: األوىل.

ودراسته  السابق  العليم  انلتاج  إىل  الرجوع  يُعدُّ   

دراسًة جادة، خطوة هلا مركزيتها وأهميتها يف انلهوض 

فضاءات  حنو  به  واالرتقاء  وتطويره،  العليم  بالعمل 

أكرث ريادة وعمًقا؛ وذلك ملا تُتيحه هذه اخلطوة املهّمة 

من إدراك ملواطن القوة يف هذا انلتاج اليت جيب تنميتها 

يتوجب  اليت  والقصور  الضعف  وماكمن  ومتابعتها، 

اخلطو إىل تالفيها؛ ومن هنا ارتأى موقع تفسري إطالق 

سلسلة من القراءات اتلقويمية للمؤلفات يف خمتلف 

 من وراء ذلك اإلسهام 
ً

فروع ادلراسات القرآنية، آمال

حقول  يف  اتلأيلف  واقع  طبيعة  ىلع  الضوء  تسليط  يف 

والضعف  القوة  جوانب  وكشف  القرآنية،  ادلراسات 

فتح  وكذلك  والقصور،  انلضج  مواطن  وحتديد  فيه، 

املعرفية  واملجاالت  ابلحثية،  اآلفــاق  من  العديد 

القراءات من  تُثريه هذه  للباحثني وادلارسني؛ عرب ما 

إشاكالت وملحوظات.
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المؤلف في سطور: 

موالي عمر بن حماد:

� ودل بإقليم الرشيدية جنوب رشق املغرب سنة )1383ـه/1963م(.

� حاصل ىلع دكتوراه ادلولة يف ادلراسات اإلسالمية، ختصص علوم القرآن واتلفسري، 
من جامعة احلسن اثلاين، لكية اآلداب والعلوم اإلنسانية، املحمدية - املغرب.

ادلراسات  يف  اثلالث«  السلك  »دكتوراه  العليا  ادلراسات  دبلوم  ىلع  حاصل   �
حركة  لرئيس  األول  انلائب  وـهو  واتلفسري،  القرآن  علوم  ختصص  اإلسالمية، 
اتلوحيد واإلصالح باملغرب، ومسؤول قسم ادلعوة بها، كما أنه املسؤول عن املركز 
العاليم  املحمدية، وعضو االحتاد  القرآنية جبامعة  اجلاميع لألحباث وادلراسات 
اإلسالمية،  ادلراسات  خرييج  ومجعية  املغرب،  علماء  ورابطة  املسلمني،  لعلماء 
وعضو الكتابة اتلنفيذية ملؤسسة املهدي بن عبود للبحوث وادلراسات واإلعالم.

باجِلَدة واحلداثة؛ حيث  امليادين اليت تتسم  يعّد اتلأيلف يف أصول اتلفسري أحد 
الشّق اتلأصييل واتلنظريي  للتفسري -كما ـهو معلوم- من ـهذا  العليم  خال اتلاريخ 
الكثري  إىل  إيله  حتتاج  فيما  حتتاج  اجلديدة  امليادين  أن  شك  وال  للتفسري،  الضابط 
من اتلأصيل واتلنظري حىت تتحرر مفاـهيمها وتنضبط أنساقها وتظهر حمددات السري 
يف  املعارص  اتلأيلف  حلركة  املطالع  أن  إال  أـهميته،  وفرط  ذلك  ظهور  وبرغم  فيها، 
الكالم  إىل جتريد  اتلفسري ويتجه  وَْسم أصول  اتلفسري -مما حيمل يف عنوانه  أصول 
 هل موضواعته ومسائله- يلحظ غياب ذلك عن أغلبها، حيث تقلُّ فيها 

ّ ُ
فيها كنسق ك
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أو تكاد تنعدم حركة اتلأيلف اليت تنشغل بابلناء انلظري لفكرة أصول اتلفسري يف 
ذاتها وطبيعتها وما ترتكب منه، واملسواغت املنهجية ملثل ذلك... إىل آخر ـهذه املسائل 
انلظرية املهّمة اليت تُيَسِّ للبحوث واتلآيلف فيما بعُد نسَق ممارسة الكتابة يف أصول 
اتلفسري، وتنري هلا دروب اتلطبيق؛ فغالب اتلأيلف املعارص يتجه إىل الكتابة رأًسا يف 
وـهو  مبارٍش،  بشلٍك  وقضاياـها  ومسائلها  موضواعتها  وتعديد  ورسد  اتلفسري،  أصول 
ة من التساؤالت حول طبيعة ـهذا اتلأيلف وما يزخر به من  األمر اذلي يفتح أبوابًا ِعدَّ
قضايا ومسائل، والكيفية اليت جرى بها نسبُة ذلك لكه ألصول اتلفسري؛ تلجعله بني 
عشية وضحاـها فنًّا موجوًدا وقائًما هل أنساقه وموضواعته ومسائله اليت يتوارد عليها 
كبرٍي،  ضعٍف  من  القريب  باألمس  يعاين  اكن  اذلي  الفّن  وـهو  واملصنِّفون،  الَكتَبَة 
وكيف أضحت  النسبة  ـهذه  فكيف جرت  منه،  اتلاريخ  فراغ  من  العلماء  ويشتيك 

ـهذه املوضواعت موضواعت ألصول اتلفسري؟!

يف  انلدرة  شديدة  حماولة  ُيَعدُّ  أنه  يف  أيدينا  بني  اذلي  الكتاب  ـهذا  أـهمية  وتأيت 
سبيل انلظر ألصول اتلفسري ذاتها وبلورة صورتها ورسم مالحمها، فهذا الكتاب اذلي 
ُعنون بـ »علم أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء« انطلق -كما ذكر يف مقدمته- من 
فرضية مفادـها »أن أصول اتلفسري علم مستقل بكّل ما تعنيه لكمة علم من معاٍن 
َيُقْم بعُد، فهو بدون أدىن تردد ال يزال  لم  أنه  َنُقْل  لم  العلم إن  وأبعاد...]و[ أن هذا 
يف حاجة ماّسة إىل جهود كثرية إلبراز مباحثه واتلعريف به وبلورته، وإخراجه يف 
تبت يف 

ُ
صورة علمية ُمْرِضية تليق برشف مادته اليت يه القرآن؛ فاملحاوالت اليت ك

هذا ابلاب يوجد بينها تضارب يف االصطالح واملضمون«)1(؛ ومن ـهنا تأيت فرادة ـهذا 
الكتاب وأـهمية تسليط الضوء عليه؛ نلتعرف ىلع اجلهد اذلي قام به يف ذلك ابلاب. 

)1( أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء، ص: 15.
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عمل  أنه  وـهو  آخر  جانب  من  -أيًضا-  تظهر  الكتاب  ـهذا  أـهمية  أن  كما 
واملنهيج  العليم  ابلحث  وقواعد  بضوابط  حمكوم  أنه  أي  باألساس،  أكادييم 
الصحيح، ومما زاد من أـهميته كذلك أن بّش به قبل صدوره أحد األساتذة من 
كتب  حيث  اهلل-،  -رمحه  األنصاري  فريد  ادلكتور  وـهو  والعلم،  الفضل  أـهل 
أن                                       فبعد  واتلفسري؛  القرآن  علوم  يف  ابلحث  آفاق  صياغة  بصدد  وـهو  عنه 
واخلطوات  اتلفسري،  بأصول  انلهوض  ُسبُل  رسد  يف  وأجاد  اهلل-  -رمحه  أفاض 
الالزمة ذللك، وأكَّد ىلع فراغ اتلاريخ منها، وحاجتها إىل بناء يف ذاتها، واستقراء 
مطّول لكتب اتلفسري وغريـها... إىل آخر ذلك من اخلطوات، بنيَّ أن ـهذا األمر 
تتحرر  حىت  اجلهود  من  العديد  تضافر  إىل  حيتاج  كبرٍي  عليّم  مشوع  بمثابة 
أصول اتلفسري وتصبح فنًّا ضابًطا حبّق لفهم كتاب اهلل، ثم قال يف احلاشية: »بهذا 

اتلصور سجل األستاذ عمر بن محاد أطروحة ادلكتوراه« وذكر عنوانها)1(.

وال شك أن ـهذه اإلشارة من د. فريد -رمحه اهلل- شّوقت خمتلف ادلارسني 
واملهتمني بميدان أصول اتلفسري إىل ـهذا الكتاب اذلي سينشغل -كما ـهو ظاـهر 
انلظري  ابلناء  الكتاب- بضبط  فعليًّا يف فرضيات  من كالمه، وكما ـهو ظاـهر 
رؤى  من  عنه  ض  تمخَّ اذلي  وما  الضبط؟  ـهذا  اكن  فكيف  اتلفسري؛  ألصول 

وتصورات؟ ـهذا ما سنحاول الكشف عنه يف ـهذه القراءة.

)1( أجبديات ابلحث يف العلوم الشعية، فريد األنصاري، دار السالم، ط: 1، 1431-2010، ص: 197.



6

علم أصول التفسري؛ محاولة يف البناء

PB

اشتمل الكتاب على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة:

فأما املقدمة فذكر فيها املؤلف أـهمية املوضوع وإشاكيلته وـهدفه، وكذا تطّرق 
، ثم حدد املوضواعت اليت تتكون 

ً
فيه للمسار اتلارييخ ألصول اتلفسري إمجاال

منها أصول اتلفسري. 

ىلع  واشتمل  وأصوهل(،  اتلفسري  )مفهوم  بعنوان:  فجاء  األول  الفصل  وأما 
واتلأويل  اكتلفسري  املهّمة،  املفاـهيم  من  عدًدا  فيها  استعرض  مباحث  ثالثة 

وأصول اتلفسري، ثم ختم ببيان عالقة أصول اتلفسري بغريـها من العلوم.

املؤلف  عند  ويه  اتلفسري(،  )مصادر  بعنوان:  فجاء  اثلاين  الفصل  وأما 
سبعة مصادر: تفسري القرآن بالقرآن- تفسري القرآن بالسنة- اتلفسري بأقوال 
اللغة  بمقتىض  اتلفسري  اإلرسائيليات-  اتلابعني-  بأقوال  اتلفسري  الصحابة- 
أبرز  فيه  ناقش  مبحثًا،  منها  مصدر  للّك  أفرد  وقد  بالرأي.  اتلفسري  العربية- 

مسائله مناقشة مستفيضة.

وبنيَّ  فها  فعرَّ اتلفسري(،  )قواعد  يف:  املؤلف  فجعله  اثلالث  الفصل  وأما 
أقسامها ونشأتها، وعّدد نماذج منها. 

(، وقد جعله املؤلف  وأما الفصل الرابع واألخري فجاء بعنوان: )رشوط املفسِّ
 ، يف مبحثني، استعرض يف األول منهما الشوط العلمية الواجب توافرـها يف املفسِّ

ويف اثلاين الشوط اذلاتية هل.



7

علم أصول التفسري؛ محاولة يف البناء

PB

لم ينّص املؤلف ىلع أـهدافه بوضوح، ولكن يظهر من العمل أنه يهدف بشلٍك 
اعمٍّ إىل حترير ابلناء العام لألصول وـهيلكتها عرب حتديد موضواعتها وتنقيح ـهذه 

املوضواعت وتأصيلها.

واضًحا  هلا  عرضه  وجاء  إلشاكيلته،  ابلحث  ـهذا  مقدمة  يف  املؤلِّف  عرض 
ومؤكًدا، وـهذه اإلشاكيلة يه املتمثلة يف حاجة علم أصول اتلفسري إىل اتلعريف 
واالختالف  التشتت  حالة  من  يعانيه  ما  ضوء  يف  مباحثه،  وإبراز  وبلورته  به 
بني الَكتَبة فيه، وأن ذلك يعدُّ من أـهم املهّمات؛ ملا يرتتب عليه من ضبط لعلم 

اتلفسري، ومن َثمَّ صيانة كتاب اهلل -تعاىل- من املغالطات والعبث يف تفسريه.

حماوالت  بعض  وجود  من  فبالرغم  األـهمية؛  شديدة  تبدو  اإلشاكيلة  وـهذه 
حديثًا  وتريتها  زادت  واليت  قديًما،  اتلفسري  أصول  يف  والكتابة  للتأيلف 
بصورة ملحوظة، إال أن املؤلف بإشاكيلته ـهذه يسجل عليها حالة من اتلفرق 
نظرية  ِلـِبنْيٍَة  اتلفسري  أصول  ميدان  امتالك  عدم  عن  يُنبئ  ما  واالختالف، 
وما  ومسائله  موضواعته  حتديد  خالهلا  من  يمكن  اللكية،  ألنساقه  ضابطة 
يكون منه وما ال يكون، ومن ثم فالواجب اخلطو إىل ضبط بلورة ـهذا الفّن 
وحترير مباحثه؛ حىت تتحدد معامله ىلع حنو دقيق، ويصبح هلا إطار ظاـهر ضابط 
حلركة اتلأيلف فيه ىلع غرار بقية الفنون. فكيف تودلت ـهذه اإلشاكيلة املهّمة 

دلى املؤلف وكيف قَاَرَبَها؟ 
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إشكال الفراغ النظري ِلـِبْنَيِة أصول التفسير:

تتمحور إشاكيلة املؤلف يف حالة الفراغ اليت تلفُّ أصول اتلفسري، وعدم وجود 
بناء نظري متماسك هلا، وـهو ما اجتهد يف مقدمة كتابه يف إثباته واتلديلل عليه 

من جانبني: 

املوضوع ورضورته، حيث  أـهمية  بيان  العلماء يف  إيراد نصوص بلعض  األول: 
قال املؤلف: »وـهذا الفراغ اذلي نتحدث عنه تشهد هل نصوص عديدة«)1(، ثم نقل 
ذات  يف  الكتابة  يف  مشاراكت  هلم  ممن  سيما  ال  القداىم،  العلماء  بلعض  نصوًصا 
اتلأيلف  من  اتلاريخ  فراغ  تؤكد ىلع  واليت  تيمية،  وابن  الطويف  أمثال  من  الصدد 
مبينًا  الكتابات  تقويًما جمماًل هلذه  أنه طرح  كما  للتفسري،  أصول ضابطة  ووضع 
قِلَّته الشديدة عند الطويف رغم وَْعيه به؛ إذ لم جياوز َصْدَر كتابه »اإلكسري يف علم 
اتلفسري«، وإثارة بعض القضايا عند اثلاين، وأن كتابته ال تعدو كونها مباحث يف 

اتلفسري وبعض قضاياه.

الكتابة  يف  مشاراكت  هلم  َمن  بلعض  معارصة  بنقول  انلصوص  ـهذه  أردف  ثم 
يف أصول اتلفسري كـلطيف الصباغ، وحمسن عبد احلميد، واليت تؤكد ىلع أـهمية 
تأسيس علم أصول اتلفسري، ومجْع مباحثه وموضواعته املتناثرة ـهنا وـهناك يف كتب 
اتلفسري وأصوهل ومناـهجه وعلوم القرآن وحتريرـها، وكذا أورد تصورات ومشواعت 
للنهوض بأصول اتلفسري َكتَبَها بعض األفاضل من أمثال فريد األنصاري والشاـهد 
ابلوشييخ، واليت تؤكد ىلع أـهمية إخراج الرتاث اتلفسريي ودراسته بلناء أصول 
اتلفسري... إلخ، مما يصّب يف اتلأكيد ىلع إشاكيلة الفراغ اذلي يلفُّ أصول اتلفسري 

وأنها فّن لم َيُقم عرب اتلاريخ.

)1( أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء، ص: 15.



9

علم أصول التفسري؛ محاولة يف البناء

PB

اثلاين: تتبُّع جماالت اتلصنيف مما قد يتقاطع معه يف ذات املوضوع ويمثل مادة 
تعرض يف ذلك جلملة جماالت؛ ويه كتب  وقد  أوجه قصوره،  وبيان  مرجعية هل، 
علوم القرآن، واليت نقدـها بأنها بصورتها القائمة »ال يصح إطالق أصول اتلفسري 
عليها حقيقة«)1(، وكذا مقدمات كتب اتلفسري؛ إذ بنيَّ أن »ما يقال عن كتب علوم 
القرآن يقال عن أغلب ـهذه املقدمات من حيث قصورـها اتلقعيدي، فأغلبها أشبه 
ما تكون بمباحث علوم القرآن«)2(، وأيًضا تعّرض لإلشارات انلظرية املبثوثة يف 
كتب اتلفسري، مبينًا أنه بالرغم من أـهميتها يف تشكيل صياغة أّي مادة تأصيلية 
دقيٍق، وكذا  بشلٍك  بعُد ضبُطها واستقراؤـها  لم جير  أنه  إال  اتلفسري،  تُعىن بضبط 
تعّرض لدلراسات املنجزة عن كتب اتلفسري ونقدـها، وتعرض لكتب أصول الفقه 
وابلالغة، ثم ختم بالكتب املؤلَّفة يف أصول اتلفسري واملعنونة بأصول اتلفسري أو 
ها فوىض اصطالحية وتضارب يف املضامني؛ معلاًل  مبادئه وقواعده مبينًا أنها تعمُّ
ثم  واملصنِّفني،  الكتَبَة  يُلزم  اتلفسري  ونسق ضابط ألصول  بناء  بغيبة وجود  ذلك 
قال بعد ذلك لكه: »وغياب ابلناء اكٍف وحده ليك يكون مسواًغ ملا نودُّ القيام به، 
الكتب، وـهو اذلي  املادة يف حّد ذاتها غري واضحة يف ـهذه  إذا علمنا أن  فكيف 
جعلها تتضارب يف املضامني حىت صار للّك كتاب نظرة خاّصة بصاحبه ألصول 
نواٍح عّدة جتعل ابلاحث  املوضوع من  اتلفسري؛ فهناك -بال شك- فراغ يف ـهذا 

ينطلق فيه من اللبنات األوىل يف ابلناء«)3(.

أصول  مؤلفات  يف  االختالف  حالة  من  املؤلف  عند  نابعة  تبدو  فاإلشاكيلة 
ُتَعدُّ فنًّا ناقًصا  اتلفسري وتشتتها، وعدم وجود إطار ناظم ملوضواعتها، وأنها بذلك 

)1( أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء، ص: 23.

)2( أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء، ص: 23.
)3( أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء، ص: 27.
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ال يزال حباجة جلهود عديدة حىت يتحرر بناؤه العام وـهيلكته اللكية، وـهو ما توّسل 
حتقيقه ببعض اخلطوات، بيانها ىلع انلحو اتلايل:

خطوات بلورة أصول التفسير وهيكلتها:

القيام بثالث  العالج يف رضورة  تمّثل هل  للمؤلف  السابق  يف ضوء ـهذا اإلشاكل 
؛ حىت 

ً
خطوات رئيسة، ويه: بلورة مباحث أصول اتلفسري وضبط تصورـها العام أّوال

يغدو هلا بناء وـهيلك، ثم ضبْط مفردات أصول اتلفسري ذاتها ثانيًا وحترير مكوناتها، 
ثم تأصيلها ثاثلًا بصورة منضبطة.

ويظهر من خالل ـهذه اخلطوات اثلالث أنها خطوات ترتكب لّك منها ىلع األخرى؛ 
؛ حىت 

ً
أّوال وبنائها  اتلفسري وحترير ـهيلكها  العام ألصول  اتلصور  بد من ضبط  فال 

يمكن الشوع يف اخلطوتني األخريني واملتمثلتني يف ضبط مكونات أصول اتلفسري 
وتأصيلها؛ ومن ثم اكنت ابلداءة بهذه اخلطوة األوىل منطقية؛ كون ما بعدـها منبنيًا 
ًسا رأًسا ىلع الوارد فيها، وـهو عني ما قام به املؤلف، حيث سىع إىل  حتًما عليها ومؤسَّ
ضبط اتلصور العام ألصول اتلفسري، واذلي تمثل دليه -قياًسا ىلع واقع أصول الفقه- 
يف أربعة مباحث رئيسة، ويه: 1- مصادر اتلفسري. 2- قواعد اتلفسري. 3- رشوط 

 . . 4- مقاصد املفسَّ املفسِّ

اذلي  العلم  ـهو  بلنائه  يسىع  اذلي  اتلفسري  أصول  أن علم  بنيَّ  أن  بعد  فاملؤلف 
للعملية  الضابط  القانون  بمثابة  أْي  للفقه،  الفقه  أصول  كما  للتفسري  يكون 
اتلفسريية، قال: »ولكون ـهذا العلم أقرب ما يكون إىل علم أصول الفقه من حيث 

الغرض والوظيفة، فإننا نتصوره ىلع الشلك اتلايل...«)1(، ثم عّدد املكونات السابقة.

)1( أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء، ص: 27.
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وبعد أن بََدا للمؤلف أنه أتّم خطوته األوىل املتمثلة يف بناء اهليلك العام ألصول 
اتلفسري وحتديد موضواعتها، انتقل بعد ذلك إىل ما بعدـها من ضبط ـهذه املوضواعت 
وحتريرـها وتأصيلها، وـهو ما انشغلَْت به فصول الكتاب؛ حيث اعلج يف الفصل األول 
اليت  املوضواعت  للّك موضوع من ـهذه  أفرد  ثم  اتلفسري،  الكتاب مفهوم أصول  من 
بمقاصد  املتعلق  منها  الرابع  َعَدا  ا  خاصًّ فصاًل  اتلفسري  ألصول  مكونات  اعتربـها 
، واذلي أكد ىلع أـهميته وقِلّة الكتابات فيه، غري أنه اعتذر عن مقاربته يف  املفسَّ

الكتاب تاراًك اخلوض فيه ملرحلة أخرى الحقة.

وقد اكنت مقاربة املؤلف هلذه املوضواعت أشبه ما تكون بمقاربة ُمستفِتح كما 
-، حيث قال: »ـهناك -بال شك- فراغ يف ـهذا املوضوع من  نصَّ ـهو ىلع ذلك -كما مرَّ
ج املؤلف  نواٍح عّدة جتعل ابلاحث ينطلق فيه من اللبنات األوىل يف ابلناء«، فلم ُيَعـرِّ
ىلع َمن سبقه يف تناول ـهذه املوضواعت باعتبارـها موضواعت ألصول اتلفسري، وإنما 

انطلق يف نقاشها بشلٍك مبارٍش.

وبذلك اعترب املؤلف أنه أفاد فّن أصول اتلفسري فائدة كبرية؛ إذ أسهم يف بلورتِه 
وإبراِز ـهيلكه العام، وَطْرِح تصوٍر واضٍح ومنضبٍط هل وملكوناته، فضاًل عن حترير ـهذه 

املكونات واإلسهام يف اتلأصيل هلا.

ونالحظ من خالل ما سبق ما َيْعتَِوُر ـهذه الطريقة اليت قارب بها املؤلف معاجلة 
أصول  يف  اتلأيلف  حركة  افتقاد  حول  إشاكيلته  تمحورت  املؤلف  أن  ذلك  إشاكهل؛ 
اتلفسري إلطار حمدد يلزم املؤلفني؛ ومن َثّم فإن املعاجلة اكنت من املفرتض أن تقوم 
حول ـهذا فتجتهد يف حترير ابلناء انلظري العام ألصول اتلفسري، وـهو أمر يستديع يف 
ذاته العديد من اخلطوات؛ أـهمها رصد انلتاج السابق عليه وحتليله، إال أن املؤلف 
ذكر ـهيلكة أصول اتلفسري قياًسا ىلع أصول الفقه يف املقدمة، ثم جعل كتابه بتمامه 
يف معاجلة ـهذه املوضواعت -واليت تمثِّل وجهة نظر مطروقة يف العديد من املؤلَّفات 
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السابقة عليه- فصار الكتاب بذلك يدور لكه حول موضواعت حددـها املؤلف بهذه 
الطريقة املوجزة يف املقدمة؛ مما جعله بذلك ليس سوى حمض اجتهاد يف طرح تصور 
ال  نظر  وجهة  باعتباره  -أيًضا-  معارضته  املمكن  من  ومكوناتها  اتلفسري  ألصول 

أكرث، وـهو ما سنناقشه بعد َعرْضنا ملزايا الكتاب.

الضوء ىلع االختالف  الكتاب إشاكيلة هلا حضور ظاـهر، حيث سلَّط  أثار   :
ً

أّوال
الواقع يف أصول اتلفسري، وعن افتقاد ـهذا الفّن ملحددات نظرية واضحة ينطلق منها 

الكتَبَة واملصنفون، بغّض انلظر عن طريقة مقاربته هلا واليت سيأيت نقاشها.

ثانًيا: تعّد مقدمة الكتاب أحد أبرز مزاياه، وذلك أن املؤلف قد تعّرض فيها ببعض 
- لواقع أصول اتلفسري يف اتلاريخ، وبنيَّ  اتلفصيل -خالل تأصيله إلشاكيلته كما مرَّ
وجهة نظره يف ـهذا الواقع وفيما تستأـهله أصول اتلفسري من واقع جديد، وحنن نعترب 
ـهذا مزية؛ إذ يفتقدـها انلاظر يف حركة اتلأيلف يف أصول اتلفسري، واليت تتجه إىل 
اتلعرض  ـهذا  اكن  َثّم  ومن  املهّمة؛  املساحة  هلذه  اتلعرض  دون  املوضواعت  تعديد 
تلاريخ أصول اتلفسري يعد مزية هلذا الكتاب، وإن اكن لم يرتب عليه لوازمه، وخلط 
فيه بني بعض األفاكر واتلصورات حول بناء أصول اتلفسري مما ال جيتمع؛ الختالف 

املنطلقات يف تصور أصول اتلفسري، وباتلايل طريقة بنائها وتركيب مادتها.

وقّدم  اتلفسري  أصول  ملصطلح  السابقة  اتلعريفات  بلعض  املؤلف  تعرَّض  ثاثلًا: 
ـهذه  وِمثل  به،  خاّص  تعريف  صياغة  يف  اجتهد  ثم  امللحوظات،  بعض  بشأنها 
املناقشات تلعريفات أصول اتلفسري إحدى حسنات الكتاب اليت ال تقع عليها يف 
- يف معاجلاتها انطالقة ُمستفِتح،  مؤلفات أصول اتلفسري اغبًلا، واليت تنطلق -كما مرَّ

دون كبري تعرُّض ومناقشة للنتاج السابق رغم بدء تراكمه.
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نقرص  أننا سوف  إال  من خالهلا،  الكتاب  مناقشة  يمكن  اليت  الوجوه  تتعدد 
الكالم ىلع بعضها، ال سيما ما هل تعلق باملنهجية؛ وبيان ذلك ىلع انلحو اتلايل:

ملعاجلِة  الرضورية  اللوازم  أبرز  أحد  يُعّد  الِكتاب:  إشاكيلة  معاجلة  عدم   :
ً

أّوال
إشاكيلٍة اكليت صدر عنها املؤلف -ـهو رصد انلتاج السابق عليه يف أصول اتلفسري 
ـهذا  انتساب  عليها  قام  اليت  املسوِّاغت  وبيان  عة،  وموسَّ دقيقة  بصورة  وحتليله 
اتلأيلف ومادته ألصول اتلفسري، ثم مناقشة ـهذه املسوِّاغت واحلُكم عليها سلبًا 
أو إجيابًا يف ضوء طبيعة انلظر ألصول اتلفسري ذاتها واملقاصد اليت تتغّياـها، واليت 
بصورة  األنساق  تتحرر  وذلك حىت  أيًضا،  كبرٍي  تلأصيٍل  ذاتها  يف  حيتاج حتريرـها 
ظاـهرة وِمن َثمَّ يمكن تكوين إطار نظري ألصول اتلفسري هل حظه من انلظر، 
ويمكن من خالهل حتديد ما يكون وما ال يكون من مكونات أصول اتلفسري 
انلتاج  يتعرض هلذا  لم   - مرَّ املؤلف -كما  أن   

َّ
إال حُمَْكم،  ىلع حنو عليم منهيج 

ة، ولم يناقشه ويبنّي سبب اعتباره أو عدم اعتباره بلعض مكوناته  بالصورة املرجوَّ
ضمن أصول اتلفسري، وحيدد املرتكزات املنهجية اليت سيجري من خالهلا املْي... 
أصول  لقياسه  تبًعا  للموضواعت  كتابه  مقدمة  جمماًل يف  تصوًرا  وإنما وضع  إلخ، 
اتلفسري ىلع أصول الفقه من حيث املهّمة والغرض، ثم انطلق يف سائر كتابه يف 
ابلناء ىلع ذاك اتلصور، وـهو ما جعل الكتاب ال يعدو بذلك كونه جمرد حماولة ملقاربة 
أصول اتلفسري، كشأن املحاوالت السابقة عليه؛ إذ ال حمددات َتمَّ بناؤـها فيمكن 
اتلحاكم إيلها، ال سيما وأن فكرة قياس أصول اتلفسري ىلع أصول الفقه مطروقة 
وليست اغئبة عن اتلأيلف يف أصول اتلفسري بصورة اعّمة؛ وذلا جاءت موضواعت 



14

علم أصول التفسري؛ محاولة يف البناء

PB

لم يناقش فكرة  الكتاب مقاربة لغالب ـهذا اتلأيلف يف اجلملة، كما أن املؤلف 
اخلروج عنها،  ويبنّي خطأ  تأصياًل  ويشبعها  ذاتها  الفقه ـهذه  القياس ىلع أصول 
سواء من واقع حركة اتلأيلف يف أصول اتلفسري أو بشلك جتريدي؛ حىت يُظهر نلا 
صحته ورضورة السري تبًعا هل فيسلم هل بناء املحدد ولو بوجٍه ما، وإنما ألىق تصوره 
ـهكذا كوجهة نظر، ومن ثم َفَقَد الكتاُب جدواه يف معاجلة اإلشاكيلة اليت انتهض 
هلا بصورة بالغة الشدة؛ إذ ظّل اإلشاكل اذلي صدر عنه مفتوًحا وغرَي ُمعالٍَج بهذه 
الصورة، وبقيت ساحة أصول اتلفسري ميدانًا يمكن اإلضافة إيله واحلذف منه، 
إذ الكتاب ال يعدو كونه وجهة نظر يف أصول اتلفسري ومكوناتها، وجمرد حماولة 
واجتهاد ال يمنع غريه، وإال فما يمنع -يف ضوء عدم بناء املحددات- أن تأيت دراسة 
أخرى بعده تلضع تصوًرا آخر ألصول اتلفسري وتدرج عليه، فضاًل عن أن ـهذه 
املوضواعت واملكونات اليت انتىه إيلها مكرورة بشلك اعم، وهلا حضور يف الكثري 

من املؤلفات السابقة عليه.

ثانًيا: اخللل يف تسويغ اإلشاكيلة؛ ذلك أن ـهذه اإلشاكيلة اكنت تستلزم استعراض 
حالة االختالف الاكئن يف حركة اتلأيلف السابق يف أصول اتلفسري، وبيان افتقادـها 
ُطر وحمددات ملزمة للمؤلِّفني، إال أنه لم يفعل ذلك؛ حيث سلَّط الضوء بشلٍك 

ُ
أل

أكرث تركًيا ىلع انلصوص ادلالة ىلع حالة الفراغ القائم يف أصول اتلفسري ذاتها، 
ر ىلع إشاكيلتِه اليت صدر عنها، ومقاربتِه اليت انتهجها بصورة  ويه نصوص تعكِّ
شديدة اجلالء كما سنبنّي، وبذلك صار انلاظر يف الكتاب قد ال يسلّم باإلشاكيلة 
يف ذاتها -امهلل إال إذا اكن مطالًعا ملؤلفات أصول اتلفسري-؛ كونها بهذه الصورة 
غري مدلّل عليها، ال سيما وأن املؤلف لم يتعرض يف ثنايا حبثه لألعمال السابقة 

ويناقشها يف تصورـها العام ألصول اتلفسري وموضواعتها.
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ثاثلًا: االنطالق من إشاكيلة بالغة السعة؛ ذلك أن حترير اإلطار انلظري ألصول 
اتلفسري -اذلي تمحورت حوهل إشاكيلة املؤلف- ميْسم جدايل طويل اذليل ال سيما 
مع تراكم حركة اتلأيلف فيه، وحيتاج للعديد من اخلطوات العلمية؛ ومن ثَم فوَْضُع 
اإلطار انلظري وحتديُد ما يكون وما ال يكون يعدُّ عماًل شديد اإلرـهاق وبالاكد 
تقوم به دراسة، فما بالك باخلطو إىل مقاربة املكونات ذاتها وحترير الكالم فيها، فال 
شك أنها اغيات ليست بعيدة، بل شديدة ابُلعد، وال يتصور حسمها يف عمٍل واحٍد، 
ولو أنه اكتىف بتحرير اإلطار انلظري فقط لربما أتاح هل ذلك وقتًا للتأمل يف إشاكيلته 

ذاتها ىلع حنٍو أكرث عمًقا، وباتلايل معاجلتها بشلٍك صحيٍح.

رابًعا: َبىَن املؤلف تصوره ألصول اتلفسري تبًعا ملشابهتها ألصول الفقه من حيث 
الكتاب  بناء  -رغم  املسألة  ـهذه  نلقاش  تركه  عن  انلظر  وبغّض  واملقصد،  الغرض 
عليها- واذلي يعّد مغمًزا منهجيًّا ظاـهًرا وال يصح يف املمارسة ابلحثية حبال، إال أن 
ـهذه الفكرة حتتفُّ بها إشاكالت عديدة؛ فالعلوم قد تتشابه يف أنساق معيَّنة ولكنها 
ختتلف يف أنساق أخرى، ومن الغرابة أن نزعم تقاربها بهذه الصورة، وحندد مكونات 

فّن تبًعا آلخر بهذا الشلك.

 يف املقدمة ثم جعل اغيته بعد ذلك الكالم 
ً

خامًسا: حدد املؤلف موضواعته أّوال
فيها، حيث قال بعد حتديدـها: »ـهذا ابلحث يقصد إىل استخراج ـهذه املباحث من 
ثم  بها وليس منها،  اليت حددـها[، وتنقيح ما استخرج منها مما علق  ]يعين  مظانها 
تركيبها يف بناء نظري، مسهمني بذلك يف إبراز علم نفيس خيدم كتاب اهلل تعاىل«)1(، 
أنه بدأ بعد ذلك يف الفصل األول بدراسة مفهوم أصول اتلفسري، حيث ناقش  إال 
فيه املؤلف بعض تعريفات أصول اتلفسري، ثم صاغ تعريفه هلا واذلي جاء حاماًل 

)1( أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء، ص: 29.
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بأنها »علم حيدد مصادر اتلفسري  فها  ذلات املوضواعت اليت حددـها قبل، حيث عرَّ
املثىل  الطريقة  بليان  املفسِّ  رشوط  وحيدد  قواعده،  ويضع  -تعاىل-  لكتاب اهلل 
من  منطلًقا  يبدو  ابلحث  جعل  اذلي  األمر  وـهو   ،» املفسَّ مقاصد  وفق  اتلفسري  يف 
َل طرحه للموضواعت ملا بعد نقاش املفهوم فجعلها  فرضيات سابقة عليه، ولو أنه أجَّ
يف  وجاـهته  عن  فضاًل  ومنهجيًّا،  علميًّا  أوىل  لاكن  اتلعريفات  نلقاش  ونتيجة  ثمرة 
ترتيب العرض، حبيث ينطلق للكالم يف املوضواعت اليت حددـها مبارشة -كما ذكر- 

بال فصٍل خُمِلٍّ بهذه الصورة القائمة يف الكتاب. 

تقرير  بصدد  وـهو  الغرابة  شديدة  أحاكًما  مقدمته  يف  الكتاُب  مَحَل  سادًسا: 
بأنها يف أصول اتلفسري -وإن  الطويف  السابقة؛ فيحكم ىلع بعض كتابة  إشاكيلته 
اكنت قليلة- بينما كتابة ابن تيمية فرياـها أثارت مالحظات حول املوضوع واكنت 
يف اتلفسري وقضاياه، والسؤال ـهاـهنا عن املحددات املنهجية اليت يمكن التسليم 
بها ملثل ـهذه األحاكم، وما يه املعايري اليت نتحاكم إيلها يف ـهذا ابلاب وتمنع من 
ريم املؤلف ذاته بما رىَم به غريه؟ وأن كتابته ـهو ليست بأوىل أن تكون يف أصول 

اتلفسري من غريـها؟!

أورد املؤلف نصوًصا تهدم إشاكيلته ومنطلقه دون تنّبه؛ فيف أثناء تقرير  سابًعا: 
املؤلف إلشاكيلته أورد نصوًصا قاطعة بأنه »إىل حدود القرن اثلامن اهلجري لم حيظ 
علم أصول اتلفسري بالعناية الالئقة به«)1(، ثم أكد تتابع ـهذا فقال: »وـهكذا استمر 
الوضع ىلع ما ـهو عليه فيما يبدو إىل القرن الرابع عش اهلجري«)2(، وخلص إىل أن 
استمرار ـهذا الفراغ ـهو سبب اـهتمام املعارصين بهذه املسألة ودعوتهم إىل رضورة 

أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء، ص: 16.  )1(

أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء، ص: 17.  )2(
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حلِّها؛ فيف ضوء ـهذا الكالم فإنه ال وجود أصاًل ألصول اتلفسري وال مادة هلا، وـهو ما 
ده بعد ذلك بأمرين: أكَّ

اكلشاـهد  الفّن  بهذا  انلهوض  سبيل  حول  العلماء  بعض  تصورات  َنْقله  األول: 
ابلوشييخ وفريد األنصاري، واذلي يتلخص حول رضورة إخراج الرتاث اتلفسريي 
واستقراء القواعد اليت سار عليها املفسون ثم تركيبها يف ـهيئة أصول لكية... إلخ، مما 
ا وحيتاج لعشات األعوام من ابلحث حىت نبين ـهذا  يدلل ىلع أن املشوع طويل جدًّ

العلم كما بيُِن أصول الفقه مثاًل.

اثلاين: تعليقات املؤلِّف اليت أوردـها حول املؤلَّفات واملجاالت اليت قد يظّن أنها 
إلخ،  اتلفسري...  ومناـهج  القرآن،  علوم  ككتب  اتلفسري:  لضبط  نظريًّا  إطاًرا  تمثل 
 ضابطة للتفسري؛ ومن ثم فال وجود ألصول 

ً
حيث انتقدـها وبنيَّ أنها ليست أصوال

ا نَْصب  اتلفسري، ومن خالل ما سبق -بغّض انلظر عن املوقف منه- يبدو غريبًا جدًّ
املؤلف إلشاكيلته حول حترير موضواعت أصول اتلفسري مع َنْقله هلذه انلصوص، دون 
 للتفسري، إال أنها متناثرة 

ً
مناقشتها وإثبات صحة وجود مادة يصح اعتبارـها أصوال

وغري حمررة حىت يسلم هل َسري ابلحث.

ثامًنا: يف ضوء انلصوص اليت نقلها املؤلف يف تسويغ إشاكيلته يظهر وجود مساَريْن 
للنظر ألصول اتلفسري بينهما تباين واختالف تضاد؛ فأحدـهما ينطلق من عدم وجود 
، واآلخر منها يعتربـها موجودة وقائمة  مادة ناضجة ألصول اتلفسري وحمررة كما مرَّ
وغريـهما،  احلميد  عبد  وحمسن  الصباغ  لطيف  كمقوالت  اتلفرق  من  تعاين  ولكنها 
ا أن جيمع  واليت تؤكد وجود موضواعت لكنها مفرقة ومتناثرة)1(، وقد اكن غريبًا جدًّ

)1( ومن ذلك إيراده لقول حمسن عبد احلميد يف كتابه: )دراسات يف أصول اتلفسري(: »موضواعت ـهذا 
العلم اجلليل مبعرثة ـهنا وـهناك يف كتب اتلفسري وأصوهل ومناـهجه وعلوم القرآن واألصول، وإننا يف 
لكياتنا اإلسالمية وأوساطنا اثلقافية حنتاج إىل كتاب يلّم بمسائل ـهذا العلم، ويعرضها بأسلوب واضح«. 

أصول اتلفسري؛ حماولة يف ابلناء، ص: 19-18.
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املؤلف بني ـهذين املساَرين املتناقَضني دون تنبه أو نقاش، ال سيما وأن أحدـهما يهدم 
فكرته ىلع اتلمام كما أسلفنا.

السالَفني يف طريقة انلظر ألصول اتلفسري  املساَرين  إذا نظرنا إىل ـهذين  تاسًعا: 
وجدنا أن األول منهما ـهو األوىل بالصواب، وـهو ما أّكده املؤلف نفسه بعدم وجود 
حركة تأيلف يف ـهذا ابلاب يف اتلاريخ اإلساليم حىت وقتنا احلارض، ونقاشه ونقده 
للحديث  فال جمال  ثم  ومن  للتفسري؛  نظريًّا  إطاًرا  يمثل  أنه  يتصور  قد  وما  ملظانها 
عن مادة حمررة أصاًل هلذا الفن، وـهو ما يعصف ليس فقط بصنيع ـهذا الكتاب، بل 
بغالب ما ُكِتب من تآيلف ومصنفات يف ـهذا ابلاب مما يقاربه يف االنطالق من فكرة 

حضور مادة أصول اتلفسري ويؤرّش ىلع إشاكل جوـهري يف منطلقاته. 

sss
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الخاتمة
يف  حماولة  اتلفسري؛  »أصول  لكتاب  قراءتُنا  كشَفتْها  اليت  األمور  أبرز  من  لعّل 
للعديد والعديد من اجلهود انلظرية  ابلناء« ـهو مدى حاجة ميدان أصول اتلفسري 
ل أنساقه، وتقوم ىلع حتليل انلتاج يف ـهذا ابلاب، وجتتهد  اليت تعمل ىلع حتريره وتأمُّ
وطبيعة  به،  وانلهوض  بلنائه  املنهيج  السري  ُطر 

ُ
أ وبلورة  خدمته  مسارات  حتديد  يف 

املنطلقات الالزمة ملثل ذلك)1(؛ إذ افتقاُد ميدان أصول اتلفسري ملثل ـهذه ادلراسات 
انلظرية، مع تراكم األعمال اليت تهدف للتطبيق والكتابة يف أصول اتلفسري بشلٍك 
اليت خترج  وانلتائج  بنيتها،  يف  واضطرابات عديدة  إشاكالت  بوقوع  =مؤذٌن  مبارٍش 
واإلملام  واملجال  الفّن  بتاريخ  اإلحاطة  فبقدر  ورائها؛  من  املنتظرة  واجلدَوى  بها، 
بواقعه وحركة اتلأيلف فيه تكون اإلصابة يف حتديد طبيعة اخلدمة العلمية الواجبة، 
العليم  َفَقَد ادلرس  الفّن وفهم واقعه  فإذا وقع خلٌل يف تصور  بالعكس؛  والعكس 
ِنَة تسهم يف بناء رصح الفن، وال شك أن ادلراسات 

َ
قيمته، وأخفق يف أن يكون بل

انلظرية ـهذه يه اليت من شأنها جتلية ـهذه األمور وضبطها يف ميدان أصول اتلفسري، 
حبيث يسري اتلطبيق بعُد تبًعا هلا ىلع ـُهًدى وبصرية. 

)1( صدرت بالفعل عن وحدة أصول اتلفسري بمركز تفسري دراسة -قد أكرمنا اهلل باملشاركة فيها- مهّمة 
يف ـهذا االجتاه، واليت محلت عنوان: »املؤلفات يف أصول اتلفسري؛ دراسة وصفية موازنة«، وقد اـهتمت 
ـهذه ادلراسة بتحليل انلتاج يف أصول اتلفسري بصورة متمية، وكشفت عن قدر اضطراب ـهائل يف 
يزال  يعاين من اضطراب يف مفهومه وموضواعته واستمداده، وال  ساحة أصول اتلفسري، وأنها حقل 
األمر حباجة إىل العديد من ابلحوث وادلراسات املتممة ذللك واليت تُعىن بتحليل منطلقات اتلأيلف 

يف أصول اتلفسري، وغري ذلك.


	_GoBack

