املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير

تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
ملخص البحث:
يف ضوء وجوو ممارسو فسيوية نصو

انقوةين ،إو حضوور عصوم عت و

بانتأصيل نهذه انممارس و بين كيسيات انقيوا اوا وو موة مون اه ميو بمنوا ؛
نضما حين انسهم وانتسيية ننتاب اهلل فعانى وحسظه من انغصو واه وواء
ذا انعصم نم جة فأسييه وفدو ه يف إرتات مبنةة يف انرتاث اإلسومم كموا
و معصو وبوةمم بوةو بعو

انماواو ت انرتاةيو وانمعاصوةة نتأسوي

عصوم

عت و بانباوون ان ظووةر انتجة وودر يف ضووب انتسيووية وبصووورة موضوووعات ووذا
نه محظ عد انصباب ذا انعصم من خوم

انعصم

وذه انماواو ت عصوى

انع ا بانممارس انتسيية ذاهتا وانتقعيد نهذه انممارسو  .اواو
استعةاض انمااو ت انتطبيقي انرتاةي م هوا وانمعاصوةة نتأسوي
انتسيية وفقو م م هجي فأسي
م هجي نتأسي

وذا انباون
عصوم صوو

ذه انمااو ت نهذا انعصوم وكوذا قورتؤ ر و

عصم صو انتسيية فنسل حسز ذا انعصم نمشوتغا بانممارسو

انتسيية وانتأصيل نها و قد يف ضوء ذه انة

فصوورا نمبوا

انتسيية ومااوره وكذا نواة نمقةر فعصيم نهذا انعصم يف ضووء بعو

عصوم صوو
اننتابوات

انمتوإةة.
وقد انتظم انبان يف مقدم ومباثين وخافم ؛ إأما المقدمة إصبيا شناني
انبان و داإه ...نخ و ما انمباثا إجاءا كاآليت:

()2

تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
المبحث األول :م هجي فأسي

عصم صو انتسيية يف انمقاربوات انرتاةيو

وانمعاصةة؛ عةض وفقو م.
المبحث الثاين :فأسي

عصم صو انتسيية؛ مقارب م هجي يف انتأسي .

و ما الخاتمة إذكةت خمصات انبان و م نتائجه وفوصيافه.

()3

تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
مقدمة:
كا فسيية انقةين اننة م حدى انغا ات انمةكز انمهم نصعصماء م ذ إرتة
باكةة جدا يف انتار خ اإلسمم ؛ إس ضوء مةكز ان
نصاضووارة اإلسووممي كووا

بوود موون ضووب

انقةين ،كو

ت ووذا انو

مؤسو

وكيسيووات إهمووه

وفسييةه وقد فتابع انعصماء عصى مة انتار خ عصى اننم يف فسيية انقةين اننة م
و و ما ةمة عد ا ائم وكبيةا من ان تاج انتسييةر انتطبيق .
وال شك أن وجود ممارسة تفسيرية تطبيقية للنص القررينين ورو أمرر يسر ل
-من بين ما يس ل  -ضرورة نصب علم نظري خرا

يحراول البحرث ض ضرب

وذه الممارسة وكيفيات القيا بها (علم أصول ال فسير) ،بحيث ي ابع الدارسون
فيه على مباحثة موارد وذه الممارسة ،وال أصيل لكيفيات تحصيل ال فسير منهرا،
ووضع الشروط الالزمة للقيرا بهرا ،وريرر لرك ممرا ال رنر عنره لضرمان ضرب
الممارسة ال فسيرية ال طبيقية والنهوض بها على وجه محرر.
وان اظة يف انورتاث اإلسومم جود

انع ا و انمتقدمو بتأسوي

مثول وذا

انعصم نم فقع ونم فجة يف إرتات مبنةة يف انرتاث اإلسمم بصوورة عصوم صوو
انتسيية نينو سياجا معةإيا خاصا نمباحث كيسيات ضوب انممارسو انتسيوية
نص

انقةين ،كما و انااصل يف صو انسقه بان يب نصسقه وموا قوو عصيوه مون

ضب انممارس انسقهي وانتأصيل ننيسي استخةاج اهحنا من اه ن انشةعي .

()4

تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
قو انييوط (ت 199 :و)« :مما مل انمتقدمو فدو وه حتوى فاصوى
علم ال فسير الذي وو كمصطلح الحديث إصوم دونوه

يف ينخة انزما بأحين

حد يف انقد م و يف اناد ن.)1(»...
و قو اناين انيوس ( 9912و)« :و ذا انعصم [عصم انتسيية] نم دونوه
اهقوودمو إيمووا ر ووا عصووى مووا فقتضوويه انص و ع و نمووا اشووتغصوا بتسيووية انقووةين
بانسعل.)2(»...
وبووةمم ظهووور بعو

انمقاربووات انرتاةيو انمتووأخةة نوعوا مووا انتو حاونو

معانج ذا اإلشنا وا تم فطبيقيوا بتأسوي
ضب انتسيية واعت

عصوم نظوةر باون فجة ود ا يف

بتشقيق موضوعات ذا انعصم وبيا ميائصه كو(انتابيوة يف

عصم انتسيية) نصييوط ( 199و) وميةه

( )9انتابية يف عصم انتسيية انيويوط

نه نوم تبصوور نود ا بصوورة مةكوزة

مةاجعو و شوةا ::منتوا انباووث واندراسوات بودار انسنوة ار

انسنة نصطباع وان شة وانتو ع  9429و( 2119 -ص .)25 :وانييوط و ذكة عصم انتسيية
نه -كما سيأيت مع ا -قصد به انعصم ان ظةر انباحن يف ضب انتسيية وانسهم ننتاب اهلل فعانى حيون
جعصه موا ا نعصم مصطصح اناد ن انذر و انيياج انتق ي نصتعامل مع اناد ن كما و معصو .
( )2انقانو يف حنا انعصم و حنا انعانم و حنوا انموتعصم بوو انموا وا انايون بون ميوعو انيوسو
فاقيق وع ا  :حميد حما ،مطبع شان انةبوا :، ،اهونوى( 9111 :ص .)212 :وذكة انيوسو
عصم انتسيوية وموةا ه بوه -كموا سويأيت مع وا -كموةا انيويوط  :انعصوم انباحون نظة وا يف ضوب انتسيوية
وانسهم ننتاب اهلل فعانى.
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بحوث
عصم خاص بأصو انتسيية نه مسهو ماد وحيثي فقوو عصوى ان ظوة يف كيسيوات
ضب انممارس انتسيية نص

انقةين ،ونم فتخصق ع دنا مااور اشتغا كربى

جةر من خمنها فعاط اندرس ان ظةر هركا انممارس انتسيية وانتأصيل
ننل ركن م ها كان ظة يف موار نتاج انتسيية وكيسيات فاصيل انتسيية من ذه
انموار  ...نخ و نما بة ع دنا طار موضوعات نعصم صو انتسيوية كواننم
عصووى مسهووو انتسيووية وانتأو وول وفعة ووإ انقووةين و عجووا ه وفوووافةه وقواعوود
انتسيية وانمن وانمد ،يف انقةين و سباب ان زو وانقةاءات ومية ذنك مما
و قةب ن يق عصوو انقوةين و ظهوة انصوبابه عصوى معانجو ركوائز انممارسو
انتسيية عصى ناو م ضب وماةر.
وكذنك بةمم انربو انواسع نعد كبية من اننتابات انتطبيقي انمعاصةة يف
صو انتسيية

نه نم تبصور مون خمنهوا سوياج موضووع هصوو انتسيوية

ظا ة انرتكيز يف ا شتغا بانممارس انتسيية وماواور وذه انممارسو و نموا
بة ع دنا طار موضووع هصوو انتسيوية بوانس انيوع وا خوتم :كموا سويأيت
مع ا.

()2
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بحوث
إشكالية البحث:
يف ضوء ما سبق فرب شناني انبان وانت فتبصور يف انتيا ت اآلفي :
 -مررا المو ر

مررن منهميررة المقاربررات ال راصيررة والمااصرررة ال ر حاول ر

تأسيس علم أصول ال فسير وتدوينه؟
 -كي

يمكننا تأسيس علم أصول ال فسير بطريقة منهمية تماله يقو على

دراسة الممارسة ال فسيرية وضبطها؟
انتبصة باستنشا :انواقوع انم هجو
وفأيت مي ذه اإلشناني يف فاحتها ُّ
نصاصا انتطبيق نصمقاربات انرتاةيو وانمعاصوةة انةاميو نتأسوي
انتسيية واهسباب انت حانو

عصوم صوو

و انصوباب فأسييوها نهوذا انعصوم عصوى راسو

انممارس انتسيية و ركاهنا وكذا انتأمل يف طةؤ مقارب م هجي نتأسوي
صو انتسيية بطة ق فجعصه م صوبا عصوى ف واو
بووةا مبووا
ننيسيات فأسي

عصوم

وذه انممارسو وانعمول عصوى

ووذا انعصووم وماوواوره وميووة ذنووك خاصو و انتقووو م انم هجو
عصم صو انتسيية عان إقةا ظا ةا يف ا شتغا به رمم إوة،

ميته يف ضب ان يق انعوا نهوذا انعصوم وحسوزه ه اقوق مةاضوه مون صويان
انسهوووم وانتسيوووية ننتووواب اهلل و فنوووو ممارسووو وووذا انتسيوووية مةفعوووا نصز وووس
وا ناةا.:

()7

تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
أهداف البحث:
هد :انبان بصورة رئيي نى:
 فيصي انضوء عصى انمقاربات انرتاةي وانمعاصةة انت حاونو فأسويعصم صو انتسيية ومممح م هجي ذا انتأسي

ع د ا وكيسيافه.

 -فقو م انمقاربات انرتاةي وانمعاصةة انت حاونو فأسوي

عصوم صوو

انتسيية وبيا انموقإ من م هجيتها يف ذا انتأسي .
 ةةاء واقع انبان يف فأسينتأسي

عصم صوو انتسيوية بطوةؤ مقاربو م هجيو

ذا انعصم.

 -ةووةاء سوواح فوودر

عصووم صووو انتسيووية بطووةؤ نووواة نمقووةر فعصيم و

م ضب نهذا انعصم يف ضوء بع

اننتابات انمتوإةة وانقائم .

خمطط البحث:
سي تظم انبان يف مباثين يبقهما مقدم و قسو ما خافم ؛ إأما المقدمة
إصبيا إنةة انبان و شنانيته و داإه ...نخ و ما انمباثا إجاءا كاآليت:
المبحث األول :م هجي فأسي

عصم صو انتسيية يف انمقاربوات انرتاةيو

وانمعاصةة؛ عةض وفقو م.
المبحث الثاين :فأسي

عصم صو انتسيية؛ مقارب م هجي يف انتأسي .

و ما الخاتمة إذكةنا إيها خمصات انبان و م نتائجه.

()1

تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
املبحث األول :منهجية تأسيس علم أصول التفسري يف املقاربات التراثيةة واملااصةر ؛
عرض وتقومي:
هوود :ووذا انمباوون نووى فقووو م م هجيو فأسووي
انمقاربات انرتاةي وانمعاصةة يف فأسي

عصووم صووو انتسيووية يف

عصم صو انتسيية وبيا انموقإ مون

ذه انم هجي وسي تظم ذا انمبان يف مطصبين:
المطلب األول :م هجي فأسي

عصم صو انتسيية يف انمقاربات انرتاةيو ؛

عةض وفقو م.
المطلرررب الثررراين :م هجيووو فأسوووي

عصوووم صوووو انتسيوووية يف انمقاربوووات

انمعاصةة؛ عةض وفقو م.
املطلب األول :منهجيةة تأسةيس علةم أصةول التفسةري يف املقاربةات التراثيةة؛ عةرض
وتقومي:
اعت

بع

اننتابوات انرتاةيو بطوةؤ مقاربوات فطبيقيو هصوو انتسيوية

وسيدور ا شتغا يف ذا انمطصا عصى بيا م هجي ذه انمقاربوات يف فأسوي
عصم صو انتسيية وانموقإ مون وذه انم هجيو وسوي تظم انمطصوا يف فمهيود
وإةعين؛ إأما ال مهيد إصبيا انمقاربوات انرتاةيو انتو سويتأطة انباون اوا و موا
انسةعا إجاءا كاآليت:
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تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
الفرع األول :م هجي انمقاربوات انرتاةيو يف فأسوي

عصوم صوو انتسيوية؛

عةض وبيا .
الفرع الثاين :م هجيو انمقاربوات انرتاةيو يف فأسوي

عصوم صوو انتسيوية؛

م اقش وفقو م.
وإيما أيت بيا ذنك:
متهيد:
من خم ان ظة يف اهطةوحوات وانمقاربوات انرتاةيو انتو اعت و فطبيقيوا
بمااون فأسي

عصم صو انتسيية ارفأ ا انتأطة بأطةوحتين؛ و ما:

 انط وةؤ انووذر قووا بووه ماي و انوود ن اننوواإيج (ت 171 :وو) يف كتابووه:(انتييية يف قواعد انتسيية).
 انطةؤ انذر قوا بوه انيويوط (ت 199 :وو) يف كتابوه( :انتابيوة يف عصومانتسيية).
إهافووا اهطةوحتووا قوود ظهووة اعت ا مووا يف انوورتاث -بايووا اسووتقةائ ا-
بمااون طةؤ فصور فطبيق نقضا ا عصم صوو انتسيوية وفودو ن مباحون وذا
انعصم(.)1
( )9محظ ا ا مةا :

()91
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بحوث
وصايح

طةؤ انناإيج وانييوط جاء فا اصوطمؤ عصوم انتسيوية

عصم صوو انتسيوية موا ود نصو صو اهونوى عصوى رمبتهموا يف فأسوي

عصوم

عت وو بانتسيووية انتطبيقوو انم ووت ومباحثوو ووذا انتسيووية؛ موون راسوو فار خووه
وم ا جه ومية ذنك كما و اناا يف عصم انسقه بان يوب نصسقوه وننون ان واظة يف
طةحيهما جد ما قصدا بعصم انتسيية ذننم انعصم ان ظةر انباحن يف كيسيات
إهم كتاب اهلل -عوز وجول -ووضوع انقواعود وانيوياج ان ظوةر انخواص بوذننم
انغةض (عصم صو انتسيية).
فأما الكافيم فقد عرف علرم ال فسرير بأنره« :عصوم باون إيوه عون حووا
كووم اهلل انمجيوود موون حيوون نووه وود عصووى انمووةا بايووا انطاقو انبشووة »

()1

=
األول :اك بع

كتابوات فنصمو عون عصوم صوو انتسيوية بصوورة نظة و

فطبيقيو وسويأيت مع وا

فعصيق عصى طةحها ان ظةر ونقاش نه.
الثاين :نم نذكة انمقدم انشهيةة بن فيمي يف صو انتسيية؛ ه ابن فيمي نم عتن إيها بتأسوي

عصوم

صووو انتسيووية وفشووقيق موضوووعات وميووائل ووذا انعصووم كمووا ووو اناووا مووع اننتابووات انرتاةيو انتو
س اقش طةحها يف عصم صو انتسيية و نما صدر إيهوا ابون فيميو عون ر و خاصو بوه قم وا ب قاشوها
وفقو مهووا يف كتاب ووا( :حجي و فسيووية انيووصإ ع وود ابوون فيمي و ؛ راس و فاصيصي و نقد و ) مةكووز فسيووية
نصدراسات انقةينني  9442و. 2129 -
( )9انتييية يف قواعد عصم انتسيية انناإيج

راس وفاقيق :ناصة انمطةو ر ار انقصوم -ار انةإواع

 :،اهونى 9491 :و( 9111 -ص.)951 :
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بحوث
وفعة سه ظا ة يف نه ة د فأسي
حين

عصم عت بان ظة يف كتاب اهلل -عز وجل -من

نته عصوى انموةا و اواو مون خوم

ننتاب اهلل فعانى ونهذا ذكة بعد ذنك

وذا ان ظوة انتقعيود نسنوةة انسهوم

عصم انتسيية طصق ضا« :على واعرد

مخصوصة كما تقول :فرالن يالرم علرم ال فسرير ،يريرد بره واعرده ،ويطلر علرى
ال صديقات بقواعده»(.)1
و طمق عصم انتسيوية عصوى قواعود انتسيوية ظوا ة جودا يف بيوا اختصواص
انعصم بانتجة د ان ظةر وانتقعيد نضب انتسيية.
وأيض را تكل رم الكررافيم عررن أسرربات ترردوين وررذا الالررم ،فقررال « :عصووم
انتسيية ماتاج نيه؛ ه ان واس اتواجو يف ا طومل عصوى انشوةائع واهحنوا
نى معةإ معا ،انقةين انت

طصع عصيها عصى ما بغ

اذا انعصم انشة إ

على أن ماانيه ال تكاد تنحصر إال بقواعد ،وو علم ال فسير»( .)2و وذا ظوا ة يف
قصده

عصم انتسيية و انعصم ان ظوةر انوذر سوينسل طوةؤ انقواعود انضوابط

نبيا معا ،كتاب اهلل فعانى.

( )9انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)959 :
( )2انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)952 :
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بحوث
وأما السيوط فقد صرح ض مقدم ه بأن «مما أومل الم قدمون تدوينه ح رى
تحلى ض ينخر ال مان بأحسن زينة علم ال فسير الذي وو كمصطلح الحديث إصم
دونه حد يف انقد م و يف اناد ن.)1(»...
وجعل انييوط عصم انتسيية مقوابم نعصوم مصوطصح اناود ن بوين جودا يف
مةضه مون

عصوم انتسيوية ع وده وو انعصوم ان ظوةر انباحون يف كيسيوات ضوب

انتسيووية وحيوون انسهووم ننتوواب اهلل فعووانى؛ ه عصووم مصووطصح اناد ن صووو
اناد ن و انعصم انباحن نظة ا يف كيسيات انتعامل موع اناود ن ان بوور روا و
س دا ومت ا(.)2

و را

ومما يدل على لك بمالء عنردوما ورو النظرر ض نسر الموضروعات ال ر
كراوررا لالررم ال فسررير ،فهررذه الموضرروعات ور جملررة مباحررث نظريررة ترردور ض
جمل ها -كما سيأت  -حول القرينن وكيفيات فهمه.
وبذنك ظهة ن ا قصد ما من عصم انتسيية و نه انعصوم انباحون يف كيسيوات
ضب إهم انقةين اننة م وفسييةه.
وإيما أيت ن ظة يف م هجي فأسييهما نصعصم ان ظةر انباحن يف ضب انسهوم
وانتسيية ننتاب اهلل -عز وجل -وانموقإ من ذه انم هجي .
( )9انتابية يف عصم انتسيية (ص.)25 :
( )2رمم

انييوط قابل بين عصم انتسيية وعصم انمصوطصح

نوه نوم قصود ضوب انتعامول موع انقوةين

س دا ومت ا بقدر ما قصد نضب انسهم ننتاب اهلل وسيأيت مع ا سبا قون ا بذنك.
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بحوث
الفةةرا األول :منهجيةةة املقاربةةات التراثيةةة يف تأسةةيس علةةم أصةةول التفسةةري؛ عةةرض
وبيان:
اعت ى اننواإيج وانيويوط بتأسوي

عصوم نظوةر نضوب انتسيوية وانسهوم

ننتاب اهلل فعانى وذكة انموضوعات وانمباحن انت تنو م ها ذا انعصم.
ان اظة يف طةحيهموا جود هنموا نوم صوا عصوى كيسيوات فأسييوهما نهوذا
انعصم وطبيع ب ائهما نصايثي انمؤطةة نمشتغا إيه و نما رجا -عصوى فسواوت
بي همووا -عصووى ذك وة فصووور نظووةر نصمبووا

انعام و نهووذا انعصووم وانموضوووعات

وانميائل انت تشنل م ها وإيما أيت بيا ذنك:
أوال :طرح الكافيم :
ا تم انناإيج بعقد كم نظةر مسصول حوو مبوا

عصوم انتسيوية؛ إبعود

انتقد م انعا ننتابه وبيا رمبته يف فدو ن عصم انتسيوية بقودر انوسوع واإلمنوا
شةل يف انباب اهو من اننتواب انوذر ع ونوه بوو«ا صوطمحات» وقود اسوتهصه
بتعة ووإ انتسيووية

()1

وانتأو وول

()2

واننووم عصووى انسووةق بي همووا ةووم فنصووم عوون

انتسيية بانة ر وحنمه وانعصو انت اتاج نيها انمسية.

( )9عة :انتسيية بأنه« :كشإ معا ،انقةين وبيا انمةا » .انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)924 :
( )2عة :انتأو ل بأنه« :صة :انصسظ نى بع
عصم انتسيية (ص.)925 :
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انوجوه نينوو ذنوك مواإقوا نلصوو » .انتييوية يف قواعود
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بحوث
()1

ةم بين نوه قيوم نوى

ود ر ك

بان قول وانيومال و

وبعد ذنك انتقل انناإيج نتعة إ عصم انتسيية
قيمين؛ فسيوية وفأو ول إأموا انتسيوية إهوو «موا

بمشووا دة ان وزو و سووبابه كأسووباب ن وزو اآل ووات وانقص و
بانةوا

ونهذا قيول:

انتسيوية نصصوااب »

()2

إهووو مووا تعص وق

و موا انتأو ول إهوو «موا

راكوووه بقواعووود انعةبيووو إهوووو موووا تعصوووق باندراسووو ونهوووذا قيووول:
نصسقهاء»

()3

وقد بين

منون
انتأو ووول

اننم يف اهو بم نقل و سمال خطأ وكوذا اننوم يف

انثا ،بوم عوةض عصوى اهصوو و اسوت با ،انمعوا ،عصوى قوانو انصغو إضول
وكما ةم ذكة طمقات خةى نعصم انتسيية إقا « :و طصق ضا عصوى قواعود
مخصوص كما فقو  :إوم عصوم عصوم انتسيوية ة ود بوه قواعوده و طصوق عصوى
انتصد قات بقواعده»(.)4
و خذ بعد ذنك يف اننم عصى حنم فع ُّصم عصم انتسيية وبوين نوه «واجوا
كوجوب فع ُّصم سائة انعصو اإلسممي »

()5

و حداة ذا انسون ف وايف وجووب

فع ُّصمه.
( )9حين عةإه بأنه« :عصم بان إيوه عون حووا كوم اهلل انمجيود مون حيون نوه ود عصوى انموةا بايوا انطاقو
انبشة » .انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)951 :
( )2انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)951 :
( )3انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)951 :
( )4انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)959 :
( )5انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)959 :
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بحوث
و شار بعد ا نى سبا عد فدو ن انصوااب نعصوم انتسيوية و هنوم «اكتسووا
بانةخصو عون
بتدو ن سائة انعصوو عون وا ة ا شوتغا بتدو وه ونظموه اكتسواء ُّ
انعز م وكممهم شهد بذنك حين قوانوا :عصوم انتسيوية كوذا وموضووعه كوذا
ما ما يف انباب

فدو ه ما اشتهة اشتهار فدو ن سائة انعصو »

()1

ةم قوا « :

عصووم انتسيووية ماتوواج نيووه؛ ه ان وواس اتوواجو يف ا طوومل عصووى انشووةائع
واهحنا نى معةإو معوا ،انقوةين انتو
انعصوووم انشوووة إ عصوووى

طصوع عصيهوا عصوى موا بغو

معانيوووه فنوووا ف اصوووة

اوذا

بقواعووود و ووو عصوووم

انتسيية»(.)2
وبعوود
و جاب ع ه

طووةؤ سووؤا عوون وجووو انوودور يف اكتيوواب انقواعوود موون انمعووا،
()3

فنصم عن موضول عصم انتسيية إقا  « :ننل عصم مون انعصوو

انمخصوص كانسقه واهصو وان او وانصة :نى مية ذنك موضوعا باون
( )9انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)955 :
( )2انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)952 :
( )3قا انناإيج « :إ قص  :فصك انقواعد منتيب من فتبع فصك انمعا ،إصو اكتيب انمعوا ،م هوا نصوز
اندور!
قصو [اننوواإيج ] :انقواعوود منتيووب موون فتبوع نغو انعووةب موون فتبوع انمعووا ،عصووى
اكتيب م ها نم صز اندور ضا ب اء عصى

انقواعوود نووو

نتصك انمعا ،اعتبار ن؛ حد ما :عصوى وجوه جزئو و وو

جه ا ستقةاء .وةانيهما :اعتبار ا عصى وجه كص

و و جه ا كتياب إقو

عصوى وذا حوا جميوع

انعصو ا ستقةائي يف ةا مثل ذا اإلشنا وحصه» .انتييية يف قواعد انتسيية (ص.)31 :
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بحوث
إيه عن حوانه إينو نعصم انتسيية موضول بان إيه عن حوانوه فموضروعه
كال اهلل الا ي  ،من حيث إنه يردل علرى المرراد؛ و نموا قيود اوذه انايثيو نينوو
ممتا ا عن موضول انعصوم اآلخوة؛ إو اننتواب اخول  -نوم قيود اوا -فاو
موضول عصم اهصو من حين نه يتسا م ه اهحنوا جموا

و ودرج ضوا

 نم قيد اا -فا موضوعات عصو خة بايا اعتبار حيثيات خة»(.)1وبعد
و

فنصم عصى شة :عصم انتسيية فنصم عون جمصو ميوائل ومباحون؛

:
فعة إ انقةين ومع ى اننم و عجا انقوةين وفعة وإ انيوورة واآل و

ووجوووب فوووافة نقوول انقووةين و قوووا انعصموواء يف انبيوومص وشووةو ،انقووةاءة
انصايا وانمانم وانمتشابه وفعة إ اند نو و قيوامها ومةافوا وضووؤ
اند ن ونزو انقةين و سباب ان زو .
ويف انباب انثا ،انخاص بوو(انقواعد وانميوائل) ذكوة اننواإيج قاعودفين
و ما:
 «كل مانم من انقةين د قطعا عصى ما ر د م ه باين نو يف مةفبوعصى من مةفب انمتشابه»(.)2

( )9انتييية يف قواعد انتسيية (ص.)951 -957 :
( )2انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)211 :
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بحوث
 «كل متشابه مون انقوةين ود قطعوا عصوى موا ر ود م وه بايوا قودر إهومانمخاطا»(.)1
وذكة فا كل قاعدة م هما جمص من انمباحن وانميائل.
وأما خاتمة الك ات إتعةض إيها نصنوم عصوى إضول انعصوم وشوةإه وين اب
انشوويخ وانطانا انعووانم وانمووتعصم ةووم قووا  « :ووذا انووذر رفبتووه يف فوودو ن عصووم
انتسيية عصوى سوبيل جوا انقوو وانخطواب؛ نينوو نموذجوا م وه وفةميبوا إيوه
هونوو اهنبوواب وسوو ز د  -شوواء اهلل فعووانى -فمهيوود انقواعوود نيز وود ان سووع
نصطمب.)2( »...
صانيا :طرح السيوط :
استهل انييوط كتابه( :انتابية يف عصم انتسيية) بمقدم وجيزة بوين إيهوا
«مما مل انمتقدمو فدو ه حتوى فاصوى يف ينخوة انزموا بأحيون و علرم
ال فسررير الررذي وررو كمصررطلح الحررديث إصووم دونووه حوود يف انقوود م و يف
اناد ن حتى جاء شويخ اإلسوم وعمودة اهنوا عممو انعصوة قاضو انقضواة
جم اند ن انبصقي -رحموه اهلل فعوانى -إعمول إيوه كتابوه( :مواقوع انعصوو مون
مواقع ان جو ) إ قاه و ذبه وقيم نواعه ورفبه ونوم يوبق نوى وذه انمةفبو
( )9انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)222 :
( )2انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)214 :
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بحوث
إ نه جعصه نيسا وخميين نوعا م قيم نوى سوت قيوا وفنصوم يف كول نوول م هوا
بانمتين من اننم »

()1

ةم بين انييوط نه ؤ نه وا ات عصوى عمول انبصقي و

وفتميمات إنا ذنك سبيم نوضع كتابه (انتابية) إقا « :إظهوة نو اسوتخةاج
نوال نم يبق نيها و ا ة مهمات نم يتو :اننم عصيها إجة ت انهم نوى
وضع كتاب يف ذا انعصم و جمع به  -شواء اهلل فعوانى -شووار ه و ضوم نيوه
إوائده و نظم يف سصنه إةائده؛ ألكون ض إيماد وذا الالم صاين اصنرين ،وواحردا ض
جمع الش ي منه كأل

أو كألفين ،ومصيرا فن ال فسير والحرديث ض اسر كمال

ال قاسيم إلفين ،وإ برز زور كمامه وفراح ،وطلرع بردر كمالره والح ،وأ ن فمرره
بالصباح ،ونادى داعيه بالفالح ،سمي ه :ال حبير ض علم ال فسير»(.)2
وبعد ذنك شةل انييوط يف ذكة اهنووال انتو سويعانجها يف كتابوه وانتو
جاءت كاآليت:
ان ول اهو وانثا :،انمن وانمود .،انثانون وانةابوع :اناضوةر وانيوسةر.
انخام

وانيا س :ان هارر وانصيص  .انيابع وانثوامن :انصويس وانشوتائ  .انتاسوع

وانعاشة :انسةاش وان ووم  .اناوا ر عشوة :سوباب ان وزو  .انثوا ،عشوة :و موا
نز  .انثانن عشة :ينخة ما نز  .انةابع عشة :ما عة :وق نزونوه .انخوام

( )9انتابية يف عصم انتسيية (ص.)25 :
( )2انتابية يف عصم انتسيية (ص.)25 :
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بحوث
مووا نووز إيووه ونووم ووز عصووى حوود موون اهنبيوواء .انيووا س عشووة :مووا نووز م ووه عصووى
اهنبياء .انيابع عشة :ما فنةر نزونه .انثامن عشة :ما نوز مسةقوا .انتاسوع عشوة :موا
نز جمعا .انعشةو  :كيسي نزانه؛ و ذه كصها متعصق بان زو  .اناا ر وانعشةو :
انمتوافة .انثا ،وانعشةو  .اآلحا  .انثانون وانعشوةو  :انشواذ .انةابوع وانعشوةو :
قةاءات ان ب ﷺ .انخام

وانيا س وانعشةو  :انةواة واناساظ.

انيابع وانعشةو  :كيسي انتامل .انثامن وانعشةو  :انعان وان ا  .انتاسوع
وانعشوووةو  :انميصيووول؛ و وووذه متعصقووو بانيووو د .انثمةوووو  :ا بتوووداء .اناوووا ر
وانثمةووو  :انوقووإ .انثووا ،وانثمةووو  :اإلمان و  .انثانوون وانثمةووو  :انموود .انةابووع
وانثمةووو  :فخسيووإ انهمووزة .انخووام

وانثمةووو  :اإل مووا  .انيووا س وانثمةووو :

اإلخساء .انيابع وانثمةو  :اإلقمب .انثامن وانثمةوو  :مخوارج اناوةو:؛ و وذه
متعصقووو بووواه اء .انتاسوووع وانثمةوووو  :انغة وووا .اهربعوووو  :انمعوووةب .اناوووا ر
واهربعو  :انمجا  .انثوا ،واهربعوو  :انمشورتك .انثانون واهربعوو  :انمورتا .:
انةابع وانخام

واهربعو  :انمانم وانمتشابه .انيوا س واهربعوو  :انمشونل.

انيووابع وانثووامن واهربعووو  :انمجموول وانمبووين .انتاسووع واهربعووو  :ا سووتعارة.
انخميووو  :انتشووبيه .اناووا ر وانثووا ،وانخميووو  :انن ا وو وانتعووة

 .انثانوون

وانخميووو  :انعووا انبوواق عصووى عمومووه .انةابووع وانخميووو  :انعووا انمخصوووص.
انخام
خ
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وانخميو  :انعوا انوذر ر ود بوه انخصووص .انيوا س وانخميوو  :موا
إيه اننتاب اني  .انيابع وانخميو  :ما خص إيه اني اننتاب.
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بحوث
انثامن وانخميو  :انمؤو  .انتاسع وانخميو  :انمسهو  .انيتو واناا ر
وانيتو  :انمطصوق وانمقيود .انثوا ،وانثانون وانيوتو  :ان اسوخ وانم يوو  .انةابوع
وانيتو  :ما عمل به واحد ةم نيخ .انخام

وانيتو  :ما كا واجبوا عصوى واحود.

انيوووا س وانيوووابع وانثوووامن وانيوووتو  :اإل جوووا واإلط ووواب وانميووواواة .انتاسوووع
وانيوووتو  :اهشوووباه .انيوووبعو واناوووا ر وانيوووبعو  :انسصووول وانوصووول .انثوووا،
وانيوووبعو  :انقصوووة .انثانووون وانيوووبعو  :ا حتبووواك .انةابوووع وانيوووبعو  :انقوووو
بانموجووووا .انخووووام

وانيووووا س وانيووووابع وانيووووبعو  :انمطابقوووو وانم اسووووب

وانمجاني و  .انثووامن وانتاسووع وانيووبعو  :انتور و وا سووتخدا  .انثمووانو  :انصووإ
وان شووة .اناووا ر وانثمووانو  :ا نتسووات .انثووا ،وانثمووانو  :انسواصوول وانغا ووات.
انثانن وانةابع وانخام

وانثموانو  :إضول انقوةين وإاضوصه ومسضوونه .انيوا س

وانثمانو  :مسة ات انقةين  .انيابع وانثمانو  :اهمثا  .انثامن وانتاسع وانثموانو :
ين اب انقووار وانمقووة  .انتيووعو  :ين اب انمسي وة .اناووا ر وانتيووعو  :موون قب ول
فسيوويةه وموون وة  .انثووا ،وانتيووعو  :مةائووا انتسيووية .انثانوون وانتيووعو  :معةإ و
انمسيوة ن .انةابووع وانتيووعو  :كتابو انقووةين  .انخووام

وانتيووعو  :فيوومي انيووور.

انيووا س وانتيووعو  :فةفيووا اآلر وانيووور .انيووابع وانثووامن وانتاسووع وانتيووعو :
اهسماء وانن ى واهنقاب .انمائ  :انمبهموات .اهو بعود انمائو  :سوماء مون نوز
إيهم انقةين  .انثا ،بعد انمائ  :انتار خ.
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بحوث
ومن خالل ما سب من عرض لطرح الكافيم والسيوط يظهر لنرا خلرو
طرحهما من نصو

نظرية ت ال بإبراز طبياة المدخل المنهم الاا الموضح

الش غالهما ض تأسيس علم ال فسير وكيفيات بناء الحيثية الاامة للالم والمرططرة
لالش ر غال فيرره؛ إأم وا اننوواإيج إووةمم ع ا تووه -خمإ وا نصيوويوط  -بووذكة بع و
انمقدمات ان ظة نصعصم

هنا انصب عصوى ذكوة بعو

مبوا

انعصوم حيون

نزل نصنم عصى فعة إ انعصم وموضوعه وحنم فعصمه وفدو ه ومية ذنك مما
سبق ذكةه ونم بين انناإيج انمداخل انةئيي انت ب ى عصيها يف كيسيات قيامه
ذا انعصم وفاد د حيثي ا شتغا إيه.

بتأسي

و ما انييوط إصم سصح كذنك يف مقدمافه عن م طصقافه انعام انت صدر
ع ها يف فأسي
نمبا

انعصم وب اء حيثي ا شتغا إيه ونم قوم بوذكة انتصوور ان ظوةر

انعصم؛ مون بيوا فعة وإ انعصوم وموضووعه ومةضوه ...نخ و نموا نوإ

مباشةة نذكة انموضوعات انت ةا ا نهوذا انعصوم وانتو بصغو مائو واة وين مون
انموضوعات.
ونحررن ،ومررن خررالل النظررر ض أطروح ر الكررافيم والسرريوط ض تأسرريس
الالم النظري الباحث ض ضب ال فسير ،تحرر لدينا صدوروما ض تأسريس حيثيرة
المفسر (القرينن الكريم) من حيث كيفيرات فهرم ورذا
وذا الالم عن اك ناز النص
َّ
النص ،و
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افين اهطةوحتين ف طصقا يف فأسي

وذه انعصوم مون استاضوار
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بحوث
انممارس انتسيية نهذا ان
-باعتباره ان

ونن هما فصدرا عن ان ظة نصقةين اننة م ذافوه

قيد انتسيية -وفأسي

عصم بان يف كيسيات إهم وبيا انقةين .

و ووذا اهمووة شوود د انظهووور يف طةحو اننوواإيج وانيوويوط

و وود عصيووه

ع د ما مور كثيةة؛ بة ا اة ا :
أوال :تأمل حيثية علم ال فسير ض طرح الكافيم والسيوط :
فود حيثيوات انعصوو -كموا وو معصووو  -عصوى نيوق اشوتغا

وذه انعصووو

و نيها ةجع يف إهم اإلطار انعا نهذا ا شتغا إانايثيات فاد انجهو اننصيو
انت

ظة نيها ع د انبان يف ذا انعصوم وانتو فعبوة عون انغا و اننوربى نصعصوم

وانهوود :انعووا وانمةكووزر نووه و ان وواظة يف حيثيوو عصووم انتسيووية يف طةحوو
انييوط وانناإيج جد ا ظا ةة يف اكت ا ان
خاصوو ونووي

اكت ووا انممارسوو انتسيووية نصوو

انقةين ،من جه إهمه وفبيي ه
وبيووا موار ووا وكيسيووات

فاصيل انتسيية من ذه انموار .
نقد صةؤ انناإيج بتعة إ انعصم انباحن يف ضوب انتسيوية إعةإوه بأنوه:
«عصم باون إيوه عون حووا كوم اهلل انمجيود مون حيون نوه ود عصوى انموةا
بايا انطاق انبشة »

()1

وكذا بين موضوول وذا انعصوم إقوا  « :ننول عصوم

( )9انتييية يف قواعد انتسيية (ص.)951 :
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بحوث
موون انعصووو انمخصوص و كانسقووه واهصووو وان اووو وانصووة :نووى ميووة ذنووك
موضوعا بان إيه عون حوانوه إينوو نعصوم انتسيوية موضوول باون إيوه عون
حوانوه فموضوعه كال اهلل الا ي  ،من حيث إنه يدل على المرراد»

()1

انناإيج نصعصم بأنه ما باون إيوه عون حووا كوم اهلل مون حيون

وفعة وإ
نتوه عصوى

انمةا وكذا فأطيةه نموضول انعصم بانبان يف كم اهلل -عز وجل -مون حيون
ن و ووذا اننووم عصووى انمووةا وشوود د انظهووور يف
انباحن يف ضب انتسيية وانماد ة إلطار اشتغا

انايثي و انخاص و بووانعصم
ذا انعصم فقو ع وده عصوى

ا نطمق من ان ظة يف ممارس فسيية نها موار ماد ة و نما فقو عصى ان ظوة
يف ان

انقةين ،ذافه من حين كيسي إهمه وفسييةه ومعةإ معانيه.
و ذا اهمة ظا ة كذنك يف طةؤ انييوط مون مقابصتوه انتو نو

عصيهوا يف

مقدمته بين عصم انتسيية وعصم مصطصح اناد ن؛ إقد صةؤ انييوط بأنوه ة ود
قام عصم نصتسيية نو كعصوم مصوطصح اناود ن حيون قوا كموا ذكةنوا قبول:
«مما أومل الم قدمون تدوينه ح ى تحلى ض ينخر ال مان بأحسن زينة علم ال فسير
الذي وو كمصطلح الحديث»(.)2

( )9انتييية يف قواعد انتسيية (ص.)951 -957 :
( )2انتابية يف عصم انتسيية (ص.)25 :
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بحوث
انعصم مون انو

و ذه انمقابص ظا ةة يف انطمقه يف فأسي

انمسيوة ويننيو

إهمووه؛ إعصووم انمصووطصح وودور حووو ضووب انتعاموول مووع اناوود ن ان بووور سو دا
ومت ا روا و را

وبانتان إ مااون قام انعصم ان ظوةر انباحون يف ضوب

انتسيية نينو كعصم مصطصح اناد ن و مة د بجومء عصوى
ذه انمااون انتأسييي نصعصم كا من ان
نهذا ان

ا نطومق يف

انمسية من انممارس انتسيية

.

صانيا :تأمرل نسر الموضروعات ال ر بررزت لالرم ال فسرير ض طرحر الكرافيم
والسيوط :
شك

اكت ا انممارس انتسيوية نصو

انقوةين ،كايثيو ع ود فأسوي

انعصم انباحن يف ضب انتسيية عصم صو انتسيية سض نتنو جمص ماواور
وموضوعات يف رحاب ذا انعصم فةفب بانممارس انتسيوية وفباون فجة ود ا
يف جوانا مةكز مما تصل اا؛ كوأ ف ظوة يف مسهوو انتسيوية انوذر فقوو عصيوه
انممارس وكذنك ف ظة يف انموار انت يتقى م ها انتسيوية وكيسيوات فاصويل
انتسيية من ذه انموار يف حا ت اإلإةا وانرتكيا ومية ذنك مما س سصل إيه
حقا مية

ان اظة يف طةح انناإيج وانييوط جد اهمة ني

ان او إانموضوعات ع د ما ظا ةة انصص يف وراهنا حو انو
جوانا عد دة ومت وع فتصل يف جمصتها بعمصي إهمه.

()25

عصوى وذا
انمسيوة مون

تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
إبعد

عان انناإيج يف انبواب اهو انخواص با صوطمحات فعة وإ

عصم انتسيية وموضوعه وفدو ه ...نخ وفنصم عن جمص مباحن خوةى فتصول
بانقةين ؛ حين عان  :فعة إ انقةين ومع ى اننم و عجوا انقوةين وفعة وإ
انيورة واآل

ووجوب فوافة نقل انقةين و قوا انعصماء يف انبيمص وشوةو،

انقةاءة انصايا وانمانم وانمتشوابه وفعة وإ اند نو و قيوامها ومةافوا
وضوؤ اند ن ونزو انقةين و سباب ان زو .
ويف انقيم انثا ،انخاص بو(انقواعد وانميائل) انصوا فقعيوده عصوى موور
فتصل بسهم ان

انقةين ،ذافه حيون ارت قواعوده انتو حواو فأسييوها عصوى

إنةة انمانم وانمتشابه يف ان

انقةين:،

 «كل مانم من انقةين د قطعا عصى ما ر د م ه باين نوو يف مةفبوعصى من مةفب انمتشابه»(.)1
 «كل متشابه مون انقوةين ود قطعوا عصوى موا ر ود م وه بايوا قودر إهومانمخاطا»(.)2
و شك

ما طةقه اننواإيج يف انبواب اهو مون مباحون وموضووعات

فتصل مباشةة بانقةين وكيسي إهمه وكوذا حصوا فقعيوده يف انبواب انثوا ،هموور
( )9انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)211 :
( )2انتييية يف قواعد عصم انتسيية (ص.)222 :
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بحوث
فتعصق بان

نسيه وإهمه و ا عصى انطمقه يف فأسي

حيثي عصوم انتسيوية مون

ان

انقةين ،وكيسي إهم ذا ان

و

نصب موضوعافه عصى انممارس انتسيية وبيا ركائز ا ف او قضا ا

فتعصق بان

من فصوور انممارسو انتسيوية نصو

انمسية وإهموه ونجواء فقعيوده نمووار وذه انممارسو

نقضا ا اخصي يف ان

انتقعيود

ذافه فعين عصى فذنيل إهمه و و ظا ة.

و ات األمررر نلحظرره عنررد السرريوط بمررالء؛ إانيوويوط ور موضوووعات
وميووائل كثيووةة جوودا فووةفب بووانقةين اننووة م؛ و ووذه انموضووعات ةفوود مامهووا
بشنل عا نما أيت:
 -نوووزو انووو

انقوووةين ،وموووا تعصوووق اوووذا ان وووزو مووون وقوووائع و حووووا

و سباب ...نخ.
 -س د ان

انقةين ،وما تعصوق بوذنك مون اننوم عصوى انمتووافة واآلحوا

وانشاذ وانةواة واناساظ وكيسيات انتامل ...نخ.
 -اء ان و

انقووةين ،ومووا تعص وق بووه موون اننووم عصووى انوقووإ وا بتووداء

واإلمان  ...نخ.
 -نساظ ان

انقةين ،وما تعصق بانغة وا وانمعوةب وانمجوا وانمشورتك

وانمرتا  ...:نخ.
 انمعووا ،انمتعصق و باهحنووا يف انقووةين واننووم عصووى انعووا وانخوواصوانمطصق وانمقيد ...نخ.
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بحوث
 انمعووا ،انمتعصق و باهنسوواظ يف انقووةين واننووم عصووى انسصوول وانوصوولواإل جا واإلط اب.
 -قةاءة ان

انقةين ،واننم عصى ين اب انقار وانمقة .

 -فسيية ان

انقةين ،واننم عصى ين اب انمسية ومعةإ انمسية ن ومن

قبل فسييةه ومن ة  ...نخ.
 كتاب انقةين وسوره وين افه ومبهمافه و سماء من نز إيهم قةين  ...نخ.وظا ة من ذه انموضوعات ارفباطهوا بوان

انقوةين ،نسيوه وعصيوه إو

ةا انييوط نمثل ذه انموضوعات انمتصص بوانقةين واعتبار وا موضووعات
نصعصم انباحن يف ضب انتسيية رب نه نت ز يف نظةفوه نايثيو ا شوتغا يف وذا
انعصم انو

انمسيوة مون حيون كيسيو إهموه وموا عوين عصوى فاقيوق وذا انسهوم

و ةفب به من وجه نظة انييوط

و نت ز انممارس انتسيية نصو

وعقود

اناد ن عن ذه انممارس وركائز ا من انتأصيل نموار وا وكيسيوات فاصويل
انتسيية من ذه انموار  ...نخ.
و شووك

مثوول ووذا اإلطووار نموضوووعات عصووم انتسيووية انووذر بووة ع وود

اننوواإيج وانيوويوط ظووا ة جوودا يف اكت ووا مقاربتهمووا يف فأسووي
نص

()21

عصووم انتسيووية

انمسية من حين كيسي إهمه من انممارس انتسيية نهذا ان

.
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بحوث
وجررردير برررالنظر أن انمتأمووول يف انموضووووعات انتووو ور وووا اننووواإيج
وانيوويوط  -سوويما انثووا -،جوود ا متعصقوو يف جانووا م هووا بووان
س دا و هنا نيي قاصةة عصى إنةة انسهم إق

روا

كيسي و انسهووم إق و وجعص وواه م طص وق انتأسووي
نجعصووه اكت ووا انو

انتسيووية و
انةوائ نص

مية ن ا ركزنا عصى جانا

نهمووا يف انعصووم انباحوون يف ضووب

روا و و را

سو دا ومت وا؛ كووو انجانووا

انقةين ،و مة مايو وم تهى م ه فماما وني

اناوا إيوه كثوة

من مجوة انوذكة نجمصو معصوموات فوصويسيه بخوم :انشوأ يف انو
وعصيه إصوي

انقووةين،

ان بوور

ةوم موا منون انتأصويل نضوبطه يف وذا انجانوا يف انقوةين بخوم:

عمصي انسهم نص

.

وإضافة لذلك إ ما د عصى
نصناإيج وانييوط من فأسي

ضب انسهم نص

و انغةض انمةكزر

عصم انتسيوية وو اصوطمؤ انعصوم ذافوه انوذر

كتبا فاته و و (عصم انتسيية) إهذا ا صطمؤ شية نميأن انسهم وما تعصق اا
مية وكذنك د عصيه فعة إ انناإيج نصسن و ورانه عصى ان ظة نص
حين

نته عصى معةإ انمةا ومية ذنك من انمبا

مون

انعام نصعصم انت ذكة وا

وانت و فوودور حووو فق ووين انسهووم وضووبطه و ضوا مصب و انموضوووعات انمتصووص
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بعمصي انسهم و ما تعصق م ها بانجانا انةوائ نص

إهو قصيل جدا وجوةى

ذكةه ب ظةنا نتعصقوه وافصوانه إقو بسنوةة انسهوم نصو

وموا مثصوه مون مقودمات

تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
فنميصي مهم يف انتعة إ اذا ان

انمةا إهمه واننيسيات انعام ن قصه ونزونه

وفوافةه.
وبذنك ننو قد هني ا عةض انمدخل انم هج انعا نصمااو ت انرتاةيو
انت سي انعصم ان ظةر انباحن يف ضب انتسيية وعمص عصى فدو وه وبي وا
طبيع انم هجي انت صدرت ع ها يف ذننم انتأسي
ذه انم هجي و و مال اناد ن يف انمطصا انتان .
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وإيموا وأيت ناواو فقوو م
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بحوث
الفرا الثاين :منهجية تأسةيس علةم أصةول التفسةري يف املقاربةات التراثيةة؛ منا ةة
وتقومي:
حاو انناإيج وانييوط فأسي

عصم عت بان ظة انتجة ودر يف ضوب

انتسيية وقد صدر فأسييهما نهذا انعصم وحيثي ا شتغا إيه -كموا سوبق -عون
اكت ا ان

انمسية من حين كيسيو إهموه انممارسو انتسيوية نهوذا انو

وإيما أيت فقو م نهذا انتأسي

نصعصم وبيا انموقإ م ه.

انمتأمل يف ذا ان ظة انذر صدر ع وه اننواإيج وانيويوط يف فأسوي
انعصم ان ظةر انباحن يف ضوب انسهوم وانتسيوية ننتواب اهلل فعوانى و جوده نظوةا
مشنم يف فأسي

ذا انعصم؛ فح ى يحق وذا الالم راياته مرن النهروض بضرب

تفسير النص القرينين فإن منطل تأسيس حيثية االش غال فيره يمرب أن يقرو علرى
االس حضار ال مريدي لذات الممارسة ال فسيرية للنص القرينين ،وعقد الحرديث
عن النسر الارا لهرذه الممارسرةن كرأن نردر

مفهرو ال فسرير الخرا

ض ورذه

الممارسة ،وموارد إن اج ال فسير وتحصيله مرن خرالل ورذه المروارد...إل  ،ممرا
يمالنا أما ممارسة عامة مهيمنة لاملية الفهم وال فسير لك ات اهلل تارالى ،وم رى
حاولنا ال قايرد لهرا أمكننرا ضرب عمليرة الفهرم وال فسرير برم هرا و يردناوا بإطرار
تقنين يكفل سدادوا واندفاع ها وف إطار منهم منضب .
و ما اكت ا ان

انقةين ،من حين كيسي إهمه إ هنوا انطمقو فصوة :ان ظوة

فمام وا يف انعصووم عوون انتأم ول انتجة وودر ن يووق انممارس و انتسيووية نووى انتأم ول
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بحوث
انتجة در نص

ذافه وكيسي إهمه اهمة انذر

اقق ما و انعصوم انباحون يف

ضب انتسيية و عين عصى فاصيل مةاضه اننربى.
المفسرر وكيفيرة فهمره
فاالنطالق ض تأسيس علم أصول ال فسير مرن الرنص
َّ
بعود وذا انعصوم عون مةضوه انعووا مون ان ظوة يف انممارسو انتسيوية وموار ووا
وكيسيات ضب فاصيل انتسيية من ذه انموار اهمة انذر

بد م ه ك نو

ع دنا سياج فق ي ضاب نعمصي انسهم وانتسيوية نيتوجوه بود مون ذنوك نص ظوة
انتجة وودر انت ظيووةر انماو

يف كيسيووات انتق ووين ان ظووةر نصسهووم انعووا نصقووةين

اننة م انذر و إهوم ميوة مقيود باودو معي و ونوي
عصيها وعصيه إ انعقا عصم صو انتسيوية عصوى انو

نوه ممارسو ماود ة قوو
وكيسيو إهموه سويجعل

انعصم و بد مية قا ر عصى فاقيق ما افه مون فنوو ن سوياج نظوةر ضواب نسهوم
كتاب اهلل وفسييةه؛ ه

ذا انسهم

قوو عصوى ممارسو خاصو يف مزاونتوه نهوا

موار م ضبط وماد ة باين جةر بضوب فاصويل انسهوم مون خمنهوا ضوب
عمصي انسهم بةمتها وننن قو عصى ضب

ائةة متيوع بوم ممموح ماود ة و

موار م ضبط .
المفسرر يفضر
كما أن االنطالق ض تأسيس علم أصول ال فسير مرن الرنص
َّ
نظريا ض كيفيرات القيرا بهرذا ال فسرير؛
الخ الط بين ال فسير اته والالم الباحث ًّ
ه انتسيية متى نظةنا نه كممارس وجدناه كذنك نت ز ان

انقةين ،من حين

نته عصى انمةا ؛ ونهذا ور انزرقا- ،مثم -فعة إ انناإيج انيانإ نعصوم
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بحوث
انتسيية باعتباره فعة سا اصوطمحيا نصتسيوية ذافوه حيون قوا « :انتسيوية يف انصغو
اإل ضاؤ وانتبيين ...وانتسيية يف ا صطمؤ عصم بان إيوه عون انقوةين اننوة م
من حين
إبغ

نته عصى مةا اهلل فعانى بقدر انطاق انبشة »(.)1
ان ظة عن انخم :يف حد انتسيية سع وضيقا

نوه قوو بشونل

عا -يف انرتاث انتطبيق  -عصى ما انبان يف انقةين من جه

ن ان

عصى

انمعا ،وما يتسا من ذه انمعا.،
قو ابن عاشور« :وانتسيية يف ا صطمؤ نقو  :و اسوم نصعصوم انباحون
عن بيا معا ،نسواظ انقوةين وموا يوتسا م هوا باختصوار و فوسوع ...وموضوول
انتسيية :نساظ انقةين من حين انبان عن معانيه وما يت ب م ه»(.)2
ومن ا ا إ ا نطمق يف فأسي

حيثي عصوم صوو انتسيوية مون انو

انمسية سض نتقارب ظا ة عصى ميتوى انموضول وانتعة إ بين انتسيية ذافوه
كممارس وانعصم انباحن نظة ا يف ضوب انقيوا اوذا انتسيوية و جعول موضوول
انثا ،وفعة سه و ذات اهو فقة با

()3

و و ظا ة اإلشنا عقم يف فأسي

عصم

( )9م ا ل انعةإوا يف عصوو انقوةين انزرقوا ،ار انسنوة  -بيوةوت  :،اهونوى  .)4 2( 9112ور
انزرقا ،فعة إ انتسيية مباشةة بدو عزوه نصناإيج .
( )2انتاة ة وانت و ة ابن عاشور اندار انتونيي نص شة  -فون
( )3ومن ا ا قع انصب
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-بة ا -يف إهم اشتغا انتجارب انرتاةي انتو ذكةنوا يف فأسوي

صوو انتسيوية

واعتبار هنا فعان ذنك انعصم انباحن يف كيسيات ضب انتسيية و نما فتنصم عن ذات انتسيية.
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بحوث
صووو انتسيووية انووذر موون انمسوورتض

تمووا ز يف موضوووعه وفعة سووه كصيو عوون

انتسيية انذر هد :نضب ممارسته وفاد د كيسيات مزاونته.
ان اظة يف ا نطمق يف فأسوي
وكيسي إهمه جد

عصوم صوو انتسيوية مون انو

انمسيوة

ذه ا نطمق فسضو نوقوول شونا ت عد ودة يف فأسوي

ذا انعصم؛ مها ما أيت:
أوال :عد القدرة على تفريع محاور نسقية لالش غال ض ساحة الالم:
إتشووقيق ماوواور كووربى نعصووم صووو انتسيووية نووو مووةا مييووورا يف ضوووء
اكت ا انممارس انتسيية ذاهتوا نصو

انمسيوة حيون وتم عقود وذه انماواور

عصى ركا انممارس ومةفنزاهتا بايون ت واو كول ماوور مون انماواور رك وا
رئييا من ركوا

وذه انممارسو و موا ف ايو اكت وا وذه انممارسو يف فأسوي

انعصم وفاييد ا من

فمثل طارا نايثي ا شتغا يف ائةفه ورب ذنك بوانقةين

ذافه من حين كيسي إهمه وما تصول بوذنك وإ نوه موة سضو نيوصبيات عد ودة؛
بة ا:
 عد بروز محاور االش غال ض علم أصول ال فسير بشركل واضرح وجلروفقا لما وو سائد ض الفنون النظرية من دوران االش غال فيها علرى خدمرة محراور
مرك ية ت ال بالممارسة يد الضب ض ساحاتهان إس ضوء اكت ا ان

انمسية

وكيسي إهمه كايثي نعصم صو انتسيية إ موضوعات وذا انعصوم فوأيت مشوتت
ومختصط بين مباحن تعصق بعضوها بوانسهم ذافوه (انتسيوية مون حيون وو عمصيو
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بحوث
بياني ) و ةفب بعضها اآلخة بوانقةين اننوة م
وبيانه وموا تعصوق بوذنك مموا
ان قص و نص و

سويما موا سيود يف عمصيو إهموه

بود م وه كاناود ن عون بعو

انجانوا انةوائو

واننووم يف نقوول انقووةين ونزونووه وفوووافةه ...نخ و ووو مووا جعوول

موضوووعات انعصووم ائووةة إيوويا ونووي

نهووا مةكز وو ماوود ة جووةر فشووقيق

انموضوعات وانمااور اننربى يف ضووئها و نموا فقبول خوا عود ائول مون
انموضوعات -يف كم انجانبين سيما انثوا -،مموا تسواوت انبواحثو يف ر و
ميته يف عمصي انسهم بايوا طبيعو وذا انسهوم وميوتو افه ع ود م وموا ةونوه
مسيدا إيه و و ما نجده جصيوا يف طةحو اننواإيج وانيويوط

وكيوإ اختصوإ

انثووا ،عوون اهو اختمإوا كبيووةا و خوول يف موضوووعات انعصووم جمصو ائصو موون
انميائل وانقضا ا -انمةفبط يف جصها بانقةين اننة م -انت ةى هنا فعوين عصوى
فمووا إهووم وفسيووية انقووةين اننووة م؛ كوواننم عصووى ان ووزو ومتعصقافووه وانمعووا،
انمتعصق باهحنا وبيا كتاب انقةين وسوره وين افوه ومبهمافوه و سوماء مون نوز
إيهم قةين  ...نخ.
 عررد بررروز موضرروعات لهررا ام ررداد بحثرر موسررع كمررا وررو الشررأن ضموضوعات الالو ؛ إا نطمق يف حيثي عصم صو انتسيوية مون انو
سض نتشقيق مباحن ني

انمسيوة

نها نيق امتدا موسع و فنو انموضووعات و

جمص مباحن نظة جزئي كانمانم وانمتشوابه ومة وا انقوةين ومنو انقوةين
ومدنيه ونزونه ومبهمافه وسوره وين افه ومية ذنوك مموا نوه ميو يف معةإتوه بوم
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بحوث
شك ونن وه

صوصح

ان ظةر انموسع كما

نوو طوارا نموضووعات عصميو قوع إيهوا انتباحون
انعا ة يف موضوعات انعصو ان ظة

و نما اننثية م هوا

و قوةب نجمصو معصوموات نظة و بيويط عةإهوا انودارس و يوتوعبها و تهو
اهمة ع د ذنك اناد.
المفسر ال الممارسة ال فسيرية للنص:
صانيا :ال قايد للنص
َّ
إس ضوء ا نطمق يف حيثيو عصوم صوو انتسيوية مون انو
حين كيسي إهمه إ
ما

انمسيوة مون

وذا جعول اشوتغان ا ان ظوةر يف عصوم صوو انتسيوية وو

فجة د نظةر من خم ان ظة يف طبيع ان

انقةين ،قيد انتسيية ونوي

قائما صان عصى فأمل انممارس انتسيية ذاهتا وب اء قواعد ا و و ظوا ة جودا
يف انقواعوود انتوو قةر ووا اننوواإيج يف انبوواب انثووا ،وانتوو فقووو عصووى ان ظووة
انتجة در نص

انمسية وني

نهوا مووار ماود ة يف

ممارسو فسيوية نصو

انقيا اا؛ ذ ارت ذه انقواعد كما سصإ حو انمانم وانمتشابه.
و ذه وضعي فجعل انتأصيل نضب انتسيية وأيت و

نوى نظوة يف معاقود

فصةإات انمسية ن واننيسيات اننصي إلطار انممارس انتطبيقيو ع ود م و وذا
انميصك

خصو من شنا يف انتأصيل نصتسيية حين نه عز من جانا ب واء

ذا انتأصيل عن انمدون انتطبيقي انهائص نسهم ان

انقةين ،وعون فأمول ان يوق

انعا نصممارس انتسيية ع د انمسيوة ن ونقواش معاقود وذه انممارسو اهموة
انذر سض ه فصاب انتأصيمت ان ظة نصتسيية بانعقم ان ظوةر؛ كوهنوا فوأيت
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بحوث
مقطوع انصص بمصدر ةةائها وم ا وا و وو انتطبيوق انتسيويةر انوذر منون إيوه
ناووظ موووار انتسيووية ورفبهووا ويننيووات فوظيسهووا موون خووم انممارسووات انعمصيو
نصمسية ن وفنو

ذه انتأصيمت ما

اإرتاضات نظة نيي ونيدة نقاش

م هج ننصيات انممارس انتطبيقيو و فقود كبيوة فيوو س م هجو عوين عصوى
ضةورة انتقيد اا يف ذه انممارس و و ما قصل من ةة وا يف اإلسوها انجوا يف
فةشوويد انممارسووات انتطبيقي و انمحق و عصيهووا و فنووو سووياجا فق ي وا ضووابطا
نصتسيية باق كما و متوقع من ورائها.
وكذنك جعل من جانا ينخة ساح انتأصيل ان ظةر نصتسيية فبودو سواح
متيووع وفتشوونل بايووا مووا ووةاه ان وواظةو مسيوودا يف ضووب انتسيووية موون وجهو
نظة م وكذنك ؤ ر نخصق وضعي شد دة اإلشونا ؛ كونوه ودإع ناوو فاييود
ان تاج انتسييةر بةمته و مي استقةاء قواعده وان ظة يف وذه انقواعود كضوةورة
نتثووو ة انتجة وود ان ظووةر نضووب انتسيووية اهمووة انووذر

عووين إق و عصووى ةووةاء

انتأصوويل وانتقعيوود ان ظووةر نصتسيووية وا بتعووا عوون ا شووتغا ان ظووةر بقواعوود
انمسية ن واستن اه فصةإاهتم ويننيات ممارساهتم بل و سض كذنك نمااكمو
ان تاج انتسييةر ع د رسه نهذه انتأصيمت انمسرتض فجة د ا باعتبار ا قواعود
مقةرة نصتسيية و و ظا ة اإلشنا عصى صعد عد دة.
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بحوث
صالثا :عد بروز مالمح الالم بصورة منضبطة:
إس ضوء اكت ا ان
صو انتسيية إ

انمسية وكيسي إهمه كايثي اشتغا يف فأسي

عصم

ائةة مشوتت يف نيوق اشوتغانها ونوي

نهوا

ذا انعصم سينو

وحدة م ضبط فعمل عصيها يف ان

ونن ها فنت ز ان

نسيه من ناحيو إهموه

كما فنت ز اناد ن عن عمصي انسهوم وموا تعصوق اوا و وذه وضوعي تعوذر معهوا
بةو مممح م ضوبط نصعصوم وفسة وع طوار موضووع مةفوا بول نوو انعصوم
معها ني

نه شخصي ظا ةة ا ستقم و نما و ائةة شد دة ا فيال وفقبل

فشتمل عصى عد بانس انيع مون انموضووعات وانمباحون انتو فتصول بوانقةين
اننة م وعمصي انسهم كما بدو مقاربا بشنل و بآخة ن يق عصو انقةين .
وتمدر اإلشارة لما يأت :
أوال :ذكة انييوط يف مقدم (انتابية)
يف فأسي

جم اند ن انبصقي نه سوبق عصيوه

انعصم انباحن نظة ا يف ضب انتسيية حين قا « :مما مل انمتقدمو

فدو ه حتى فاصى يف ينخوة انزموا بأحيون و عصوم انتسيوية انوذر وو كمصوطصح
اناوود ن إصووم دونووه حوود يف انقوود م و يف اناوود ن حتووى جوواء شوويخ اإلسووم
وعمووووودة اهنوووووا عممووووو انعصوووووة قاضووووو انقضووووواة جوووووم انووووود ن انبصقي ووووو
رحمه اهلل فعانى -إعمل إيه كتابه :مواقع انعصو من مواقع ان جو إ قاوه و ذبوهوقيم نواعوه ورفبوه ونوم يوبق نوى وذه انمةفبو إ نوه جعصوه نيسوا وخميوين نوعوا
م قيم نى ست قيا وفنصم يف كول نوول م هوا بوانمتين مون اننوم » ونهوذا اعتورب
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بحوث
انييوط نسيه بعد انز ا ات انت ضاإها عصى عمل انبصقي قد صار بذنك انص يع
يف « جا ذا انعصم [عصم انتسيية] ةا ،اة ين وواحدا يف جمع انشوتي م وه كوأنإ
و كأنسين.)1(»...
و ووذه اهسووبقي نصبصقي و يف فأسووي

انعصووم انباحوون يف ضووب انتسيووية ذكة ووا

انييوط كذنك يف كتابه ( فما اندرا نقةاء ان قا ) حين قا بعد بيوا جهوده يف
كتابه (انتابية) وما ا ه عصى انبصقي و ...« :كوا ابتوداء اسوت با ،وذا انعصوم [عصوم
انتسيية] من انبصقي

وفمامه عصى در»(.)2

واعتبار انييوط ننتاب انبصقي و نه فأسي

نصعصم انباحون نظة وا يف ضوب

انتسيية و اعتبار مشنل ومية صوايح إوانبصقي نوم صوةؤ اوذا انغوةض صوم
و نما و كتاب ذكة نوال عصو انقةين انت بدت نصبصقي .
قو انبصقي يف مقدم كتابه (مواقع انعصو )« :وقد ص إ يف عصوو اناود ن
جماع و يف انقوود م واناوود ن وفصووك اهنوووال و يف س و ده و مت ووه ويف مي و د ه
و ل إ ه و نوال انقةين شامص وعصومه كامص فأردت أن أ كر ض وذا ال صرني
وصل إليه علم مما حواه القرينن الشري

مرن أنرواع علمره المنير

مرا

و جعول ذنوك

مقدم نصتسيية»(.)3
( )9انتابية يف عصم انتسيية (ص.)25 :
( )2فما اندرا نقةاء ان قا

ار اننتا انعصمي بيةوت -نب ا  :،اهونى  9415و( 9115 -ص.)29 :

( )3مواقع انعصو يف مواقع ان جو جم اند ن انبصقي
بط طا -مصة (ص.)21 :

()31

ت :نور ماموو انمةسو خطواب ار انورتاث نصصوااب

تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
وكووم انبصقي وو ظووا ة يف
فأسووي

مةضووه ووو اننتابوو يف نوووال عصووو انقووةين

عصووم صووو انتسيووية وسووة موضوووعافه ومباحثووه ننوون بوودو

انييوط -واهمة بااج نمز د بان -يف ضوء نظةفه من ورا انعصم انباحن
يف ضب انتسيية عصى اكت ا ان

انمسيوة انتسيوية انم وت ونوم تبصوور ع وده

حوودو معيار و إاصووص بووين ووذا انعصووم ونيووق عصووو انقووةين انصهووم

ر و

انييوط نما وةاه مون انموضووعات نسوع مون وجهو نظوةه يف خصووص عمصيو
انسهم و قةب نيها إينو يف ساح عصم صو انتسيوية عصوو انقوةين ؛ ونهوذا
ساغ نه اعتبوار كتواب انبصقي و يف صوو انتسيوية؛ ه

وذا اننتواب جواء نطيوإ

اناجم و ية جمص مباحون نظة و ( نووال معي و مون عصوو انقوةين ) فيواعد يف
انجمص عصى إهم انقةين وانقضا ا انمتعصقو بوذنك انصود خاصو و انبصقي و
ة وود وضووعها كمقدم و ننتابووه انووذر ة وود كتابتووه يف انتسيووية وموون ةووم نووم جوود
انييوط شنا إيما بدو من اعتبار فوأنيإ انبصقي و سوابقا عصيوه يف انتوأنيإ يف
عصووم صووو انتسيووية و قامو موضوووعات ووذا انعصووم؛ ذ اعترب ووا خا مو نعمصيو
انسهم نصقةين وما تصل اا.
ونهذا نما ؤ نصييوط بعد ذنك فوسع اهنوال انت ور ا يف (انتابية)
اعتما ا عصى كتاب انبصقي
إق

جعل ذه اهنووال يف عصوو انقوةين

عصوم انتسيوية

وجعل مااونته إلقام نوال عصو انقوةين مقابصو هنووال عصوم اناود ن

مصطصح اناد ن انذر جعصه مقوابم نعصوم انتسيوية حيون قوا يف مقدمو كتابوه

()41
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بحوث
(اإلفقا )« :ونقود ك و يف موا انطصوا فعجوا مون انمتقودمين؛ إ لرم يردونوا
ك ابا ض أنواع علو القرينن كما وضراوا لرك بالنسربة إلرى علرم الحرديث»...
وبعد

ذكة بع

()1

اننتابات انت طانعها يف ذات انيياق وفأنيسه ننتابه (انتابيوة

يف عصم انتسيية) اعتما ا عصى كتاب انبصقي (مواقع انعصوو ) ورمبتوه بعود ذنوك
يف وضع كتاب وسع فسصيم وذكة انييوط اطمعه عصى كتاب انزركش ونقل
خطبته ةم قا « :ونما وقس عصى ذا اننتاب [انرب ا يف عصو انقةين ] ا

ت

به سةورا وحمودت اهلل كثيوةا وقوور انعوز عصوى بوةا موا ضومةفه وشود ت
اناووز يف نشوواء انتصو يإ انووذر قصوودفه فوضررا وررذا الك ررات الالر الشررأن
المل البروان الكثير الفوائد واإلتقان ،ورتبر أنواعره ترتيبرا أنسرب مرن ترتيرب
البروان ،وأدمم باض األنواع ض باض ،وفصل ما حقه أن يبان ،وزدتره علرى
ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشن

اآل ان ،وسرمي ه باإلتقران

ض علو القرينن.)2(»...
إنان سع اهنوال ع د انيويوط و ا هتوا عون موضوول انسهوم -واهموة
بااج نبان -ف اسا عصو انقةين و ما قصتها واقتصار ا عصى ما سيد يف انسهم

( )9اإلفقا يف عصو انقةين انييوط
 9314و9174-

(.)94 9

( )2اإلفقا يف عصو انقةين انييوط

()49

ت :مامد بو انسضل بةا يم انهيئ انمصة انعامو نصنتواب :،
(.)23 9

تأسيس علم أصول التفسري قدميًا وحديثًا :قراءة يف منهجية التأسيس ،مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم

بحوث
اسا عصم انتسيية إق

ومن ةم ساغ نه اعتبار انبصقي نوجا فه وقةب نواعوه

من فييية إهم انقةين يف عصم انتسيية و و اعتبار مشنل ومية صايح(.)1
صانيا :ذكة انييوط عصم انتسيوية فوارة اوذه انتيومي عصوم انتسيوية( )2وفوارة
خةى بعصو انتسيوية

()3

ومون خوم موا سوبق تسيوة ن وا سوبا وقوول ذنوك مون

( )9ومن انغة ا ع د انييوط نه نقل يف مقدم (اإلفقا ) كم انناإيج وما حناه عن نسيه من سبقيته يف فودو ن
عصو انتسيية وذنك يف سياق استشونا انيويوط نعود وجوو فوأنيإ جوامع هنووال عصوو انقوةين وقود شوار
انييوط نى نه نظة يف كتاب انناإيج (انتييوية يف قواعود انتسيوية) إصوم جوده قود وإوى انغوةض حيون قوا :
«ونقد ك

يف ما انطصا فعجا من انمتقدمين ذ نوم ودونوا كتابوا يف نووال عصوو انقوةين كموا وضوعوا ذنوك

بان يب نى عصم اناد ن إيمع شويخ ا ...بوا عبود اهلل مايو انود ن اننواإيج  ...قوو  :قود ونو يف عصوو
انتسيية كتابا نم سبق نيه إنتبته ع ه إ ذا و صغية اناجم جدا ...إصوم شوإ نو ذنوك مصويم ونوم هود ،نوى
انمقصووو سووبيم» .اإلفقووا انيوويوط

ت :بووو انسضوول بووةا يم ( .)97 -92 9و ووذا انتصقو موون انيوويوط

ننتاب انناإيج ظا ة اإلشنا إهو كتاب ؤس
انقةين وننن كما ذكةنا من شنا

ذا انتأسي

انعصم ان ظةر انباحن يف ضب انتسيية و ية نوال عصو
عد وجو حدو إاصص بين عصم انتسيية وعصوو انقوةين ؛ نوذا

يهل اعتبار انتآنيإ يف عصم انتسيية ضمن عصو انقةين .
( )2ذكة انييوط

ذه انتيمي يف (انتابية) كما مة وكذا ذكة ا يف كتابو ( فموا اندرا و نقوةاء ان قا و ) حيون قوا :

«عصم انتسيية عصم بان إيه عن حوا اننتاب انعز ز من جه نزونه وسو ده وين ابوه ومعانيوه انمتعصقو بأنساظوه
وانمتعصق باهحنا ومية ذنك و و عصم نسي
اإلسم جم اند ن انبصقي

إدونه و ذبه ورفبه يف كتاب سماه( :مواقع انعصوو مون مواقوع ان جوو ) إوأيت إيوه

بانعجا انعجاب وجعصه خميين نوعا عصى نم
مووا ذكووةه وفتبع و

نم قإ عصى فأنيإ إيه هحود مون انمتقودمين حتوى جواء شويخ
نوال عصو اناد ن وقد استدرك عصيه من اهنوال ضوعإ

شووياء متعصق و بوواهنوال انت و ذكة ووا ممووا مصووه و و عتهووا كتاب وا سووميته( :انتابيووة يف عصووم

انتسيية) .»...فما اندرا نقةاء ان قا

(ص.)29 -21 :

( )3ذكة ذه انتيمي يف مقدم (اإلفقا ) حين قا « :إجة ت انهم نى وضع كتواب يف وذا انعصوم [عصوم انتسيوية]
و جمع به  -شاء اهلل فعانى -شوار ه و ضم نيه إوائوده و نظوم يف سوصنه إةائوده؛ هكوو يف جوا وذا انعصوم

=

()42
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بحوث
انييوط يف فيمي ذا انعصم؛ إس ضوء ان ظة نصغا اننبيةة نلنوال وانمباحن
انت ذكة ا نهذا انعصم يوغ انتعبية عن ذا انعصم بو«عصم انتسيية» وع د ان ظة
نلنوووال وانمباحوون ذاهتووا و هنووا مم وا قبوول

فنووو عصوم وا و كان و خا م و

نصتسيية إيمنن انتعبية ع ها بو«عصو انتسيية».
صالث را :مموون اعت وووا بوواننم عصووى عصووم صووو انتسيووية و

فووى كممهووم

بصورة نظة و مختصوةة؛ اإلموا بوو انموا وا بون انايون انميوعو ر انيوسو
(ت 9912 :ووو) وذنووك يف كتابووه( :انقووانو يف حنووا انعصووم و حنووا انعووانم
و حنا انمتعصم) حين عةض نتعة إ انعصم كما عان بصورة موجزة فدو ن
ذا انعصم

()1

وما ته

()2

ومية ذنك.

=
ةا ،اة ين وواحدا يف جمع انشتي م ه كأنإ و كأنسين ومصيةا إ انتسيوية واناود ن يف اسوتنما انتقاسويم
نسين و ذ بوة نوور كماموه وإواؤ وطصوع بودر كمانوه و ؤ و ذ إجوةه بانصوباؤ ونوا ى اعيوه بوانسمؤ سرمي ه:
ال حبير ض علو ال فسير» .اإلفقا ( .)91 9وكذا ذكة ا يف كتابه( :انتادُّ ث ب عم اهلل).

( )9قا انيوس « :و ذا انعصم [عصم انتسيية] نم دونه اهقدمو إيما ر ا عصى موا فقتضويه انصو ع و نموا
اشتغصوا بتسيية انقةين بانسعل ...وكما
انطا ...كذا

يتغ استعما انسقه عن فدو ن انسقه وانتطبا عن فودو ن

يتغ فسيية انقةين عن عصم انتسيية وذكة ما اتاج إيوه حتوى نوو ذنوك مصجئوا

نمن ة د فعاط انتسيية» .انقانو يف حنا انعصوم و حنوا انعوانم و حنوا انموتعصم انيوسو
 .)212وقد ذكة اننتابات يف عصم انتسيية ونقد ا كما سيأيت.
( )2حين بين هنا معةإ ما نز اهلل من اهحنا وانانم نصسو بانيعا ة يف اندار ن.

()43

(ص:
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بحوث
وان اظة يف طةؤ انيوس جده مقاربا نطةحو اننواإيج وانيويوط
طةؤ

إهوو

نت ز كذنك ممارس فسيية كايثي نصعصوم انباحون يف ضوب انتسيوية

و نما ان

انمسية ذافه (انقةين اننة م) مون جهو إهموه وموا عوين عصوى ذنوك

إقد عة :انيوس عصم انتسيية عصم صوو انتسيوية بأنوه« :انعصوم انباحون عون
معووا ،انقووةين انظووا ةة إووةا ا وفةكيب وا ومووا توقووإ عصيووه ذنووك خاص وا بووه و
كانخاص»

()1

و محظ

وكذنك بين

«انقةين

و موضول عصم انتسيية»(.)2

انيوس يف سياق كممه عصى مي فدو ن عصوم انتسيوية قوا :

«وقد ف به نذنك انمتأخةو إذكةوا معظمه كوانجم انيويوط يف (اإلفقوا )
وحنووى نووه سووبقه نووى ذنووك شوويخه اننوواإيج
انزركش

وانجووم انبصقي وو

وانبوودر

مية هنم نصبوا اناد ن يف انقةين وعصومه»(.)3

( )9انقانو (ص )215 :وقا بعد ا يف شةؤ ذا انتعة إ« :وقون ا :ما توقإ عصيه ذنك خاصا به ر:
كأسباب ان وزو  .وقون وا :و كانخواص ر :كان اسوخ وانم يوو

انيو
إ نوه و كوا قوع يف ُّ

ضوا

إاني واننتاب خوا ».
ُّ
( )2انقانو (ص .)217 :فعة إ انيوس انيابق نعصم انتسيية وما ذكةه مون موضوول وذا انعصوم ورب ن وا
قصد ته من اصطمؤ عصم انتسيية و نه ة د به -كانييوط وانناإيج قبل :-انعصوم ان ظوةر انباحون
نظة ا يف ضب انتسيية.
( )3انقانو (ص.)212 :

()44
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بحوث
وحاو يف معانجته نمبا

عصم انتسيية معانج وذا اإلشونا إقوا « :و موا

مبا ئ وه إنثيووةة جوودا؛ إ و انقووةين باووة اخووة صوواحبه اتوواج نووى ع ودة عظيم و .
ون قيمها ...نى قيمين :قيم خاص به وقيم نه ونغيةه .إاهو كمعةإ سوباب
ان زو

ذ بذنك سهم اآلر ان ا ن هسوباب وكوانمن وانمود ،نيعوة :انمتقود

وانمتأخة إيعة :ان اسخ وانم يو

و ذا من فوسع انسن حين تعةض انمسيوة

نبيا انانم انمعمو به و إاظه بيا مدنو انصسظ وما وراء ذنك إ نى انسقيوه
انمجتهد يف اهحنا و نذا سائة ما ذكةوا من نوال عصو انقةين انخاص به وقد
رجوا كثيةا مما

توقإ عصيه انتسيية؛ كانصيص وان هوارر وانصويس وانشوتائ

وكيسي و ان ووزو وانجمووع وانتاز ووا وانتعشووية وميووة ذنووك ممووا وذكة فوسوويعا
ونقصد استيساء اهنوال واهحوا  .و ذا انج

صح

يمى عصما ميتقم وو

عصووم انقووةين و ضووا :نيووه مووا فوقوإ انتسيووية عصيووه م ووه إينووو مجموعووه عصمووا
توقإ انتسيية عصيه يف انجمص »(.)1
ومووا ذكووةه انيوسو مشونل؛ كونووه فووابع مون قبصووه يف ا نطوومق يف عصووم صووو
انتسيية من ان

انمسية و

انطمق مية صايا باهساس كما سصس ا

()2

كموا

( )9انقانو (ص.)211 -217 :
( )2ذه انمتابع نجد ا كذنك يف بع

انمتو وانم ظومات انت قا اا بع

انعصمواء ومون ذنوك موا جواء يف نظوم

(اهق و ) نعبد انةحمن بن عبد انقا ر انساس يف مقدمته نبيا حد عصم انتسيية حين قا « :عصوم بوه باون عون
حوووا كتوواب رب ووا نوودى اإلنووزا » .شووةؤ كتوواب اهق ووو يف نظووم مبووا
م شورات مؤسي ابن فاشسين  :،اهونى ( 2195ص.)37 :

()45

انعصووو عووا

بوون انماجوووب رإوووش
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بحوث
مااونته فمإ شنا انتوسع يف ذكة اهنوال انت

فتعصق بانتسيوية مون وجهو

نظةه وجعصها يف عصم خاص و عصم انقةين و فسك اإلشنا انذر قصد نيه و
فةإعه؛ هن ا ما م وا نيتاضوة انقوةين اننوة م كموضوول نعصوم صوو انتسيوية إو
شنا فوسع انموضوعات يف ذا انعصم واختمطهوا بموا وو قوائم يف عصوو انقوةين
سيظل حاضةا وس نو مضطة ن نذكة ذه اهنوال اننثيةة يف ساح عصوم صوو
انتسيية حتى نو كان مية متعصق به بصوورة مباشوةة إموا ا عصوم صوو انتسيوية
متوقسا عصيها يف انجمص إ ذكة ا يف ساحته سينو مطصوبا بل و ما.
راباا :ا نطمق من ان
يتصز -بغ

انمسية يف فأسي

عصم صو انتسيية وو انطومق

ان ظة عون شونانه -انباون يف سوباب نشوأفه وفتوابع انعصمواء عصيوه

وعصى انعمل من خمنه ومن جانب ا نوةى -واهموة بااجو نمز ود باون-

بوة

سباب وقول ذا انخصل ما أيت:

األول :حالررة االضررطرات ض الممارسررة ال فسرريرية ال طبيقيررة اتهررا وعررد
انضباط حيثية ال فسير اتره ومفهومره()1؛ هنوه متوى كوا انتسيوية مةنوا وإضساضوا
كمووا ووو اناووا يف انمدون و انتطبيقي و  -ونيي و نووه حوودو ومعووانم واضوواومسهو ةاب

توار عصيه انمشتغصو وننن فتشنل ما فوه بايوا انمسيوة ذافوه

( )9ةاجع نصتسصيل يف ذنك :مقارب يف ضب معاقد انتسيية؛ مااون نضب انمةفنزات اننصي نصعصم ومعانج بع
شوووونا فه خصيوووول مامووووو انيمووووا ،مقانوووو مطونوووو م شووووورة عصووووى موقووووع فسيووووية فاوووو انووووةاب اآليت:

. /https://tafsir.net/article/5299
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بحوث
وطبيع مشامصه انخاص و إمن انمتعذر -بم شك -انصاظ انتجة در نممارسو
انتسيية ومووار وذه انممارسو ؛ ه ضوب

مثوا فصنوم انممارسو اتواج نوى

ةبات مسهوم صار نصتسيية بين انمشتغصين فطبيقيا بانتسيية اهمة انذر يمح
نص اظة بيية ناظ ان يق انعا نصممارس وموار وا وننون يف ضووء عود ةبوات
مسهووو انتسيووية إموون انطبيعو

ووتم انتاووو عوون فجة وود انممارسو انتسيووية

وعقد انتأصيل عصيهوا نيوتم ا نطومق مون انو

انمسيوة ذافوه ومااونو انتقعيود

نعمصي إهمه و.
صاني را :تررأخر محرراوالت تأسرريس علررم أصررول ال فسررير إلررى القرررن ال اسررع
والااشر الهمري؛ ه اناةك انعصمي يف اناضارة اإلسوممي يف وذه اهوقوات
وما فم ا كان يف فةاجع بشنل عا وافجهو مانبوا -كموا وو سوائد يف انعصوو
جميعا -نى فصخوي

انجهوو انيوابق وفقة بهوا فقو مهوا وميواجصتها اهموة

انذر كا من انمتعذر معه ف قيح انتصورات وم اقش ا جتها ات انتو حاونو
فأسي

عصم صو انتسيية وبانتان عا ة فأسي

ذا انعصوم بصوورة صوايا

وبما اقق اندإاع انبان إيه عصى ناو م ضب يف فاقيق ما افه.
ن ا ومن خم ما سوبق ظهوة ن وا خصول م هجيو انماواو ت انرتاةيو انتو
رام فأسي

عصوم صوو انتسيوية و هنوا صودرت عون نظوة مشونل يف فأسوي

حيثي ذا انعصم وإيما أيت ناواو انباون يف م هجيو فأسوي
انطةؤ انمعاصة.
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عصوم انتسيوية يف
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بحوث
املطلب الثاين  :منهجية تأسةيس علةم أصةول التفسةري يف املقاربةات املااصةر ؛ عةرض
وتقومي:
ا تم انودرس انمعاصوة يف سواح انتسيوية بميوأن صوو انتسيوية ا تماموا
كبيةا جدا وحاو باحثو كثة طوةؤ كتابوات فطبيقيو عد ودة يف صوو انتسيوية
فبوة موضوووعات ووذا انمجووا ومباحثووه وسو ااو يف ووذا انمطصووا ان ظووة يف
ماصو م هجي انطةؤ انمعاصة يف فأسي

صو انتسيية ونعمل عصى فقوو م

ووذه انم هجيو وسووي تظم انباوون يف فمهيوود وإووةعين؛ إأموا ال مهيررد إ يووص إيووه
انضوووء عصووى انتووأنيإ انمعاصووة يف صووو انتسيووية واإلطووار انووذر س اقشووه موون
خمنه و ما انسةعا إجاءا كاآليت:
الفرع األول :م هجي فأسي

عصم صو انتسيية يف انمقاربات انمعاصوةة؛

عةض وبيا .
الفرع الثاين :م هجي فأسي
م اقش وفقو م.
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عصم صو انتسيية يف انمقاربوات انمعاصوةة؛
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بحوث
متهيد:
حسوول انواقووع مووؤخةا يف مجووا صووو انتسيووية بنوم ائوول موون اندراسووات
واننتابات يف وذا انمجوا موا سوسة عون قيوا راسوات حاونو ان ظوة يف وذا
ان توواج وانموا ن و بي ووه يف ر تووه هصووو انتسيووية اهمووة انووذر وود عصووى كثووةة
اننتابات يف ذا انباب ووإةهتا من ناحي وكوذنك ود مون ناحيو خوةى عصوى
وجووو حانو موون ا خووتم :يف فصووور و طووار ا شووتغا يف صووو انتسيووية كمووا
سيأيت مع ا.
وستأيت مااونو استنشواإ ا نم هجيو فأسوي

عصوم صوو انتسيوية يف وذا

انتأنيإ انمعاصة يف صوو انتسيوية معتمودة بشونل رئوي

عصوى اسوتثمار نتوائ

حدى اندراسوات انتو حاونو انموا نو بوين صوو انتسيوية يف وذا انتوأنيإ
و

اندراس -انتو سوعدنا بانمشوارك إيهوا ( :-صوو انتسيوية يف انمؤنسوات؛

راس وصسي موا ن بين انمؤنسات انميماة بأصو انتسيية)

()1

إهوذه اندراسو

حصص ( )42مؤنسا ميمى بأصو انتسيية ووا ن بين صو انتسيوية يف وذه
انمؤنسووات موون خووم جمص و مةفنووزات فمثص و يف :مصووطصح صووو انتسيووية
( )9ذه اندراس صا رة عن مةكز فسيية نصدراسات انقةيننيو  9437وو  2195 -وقود عود ا ةمةو مون
انباحثين :خصيل مامو انيما ،مامو حمد انييد باسل عمة انمجا دة .و

راس مانمو وقود

فاحها انمةكز نصقةاءة وانتاميل عصى موقعه يف قيم اإلصدارات فا انةاب اآليت:
https://tafsir.net/publication/7981
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بحوث
موضوعات صو انتسيية استمدا صو انتسيوية كموا هنوا طةحو فوصويسا
موسوووعا نصمؤنسوووات نسيوووها وم ا جهوووا و وووداإها وانمعصوموووات انمتعصقووو اوووا
وبمؤنسيها.
إ ان س عتمد يف رصد واقع انتأنيإ انمعاصة يف صو انتسيية عصى فصنم
ان تائ انوصسي انت ذكةفها اندراس حو

ذا انواقع ونااو يف ضوء فاصيول

ذه ان تائ استنشا :م هجي ذا انتأنيإ يف ب اء وفأسي

عصم صوو انتسيوية

وحيثي ا شتغا يف ساح ذا انعصم.
الفةةرا األول :منهجيةةة تأسةةيس علةةم أصةةول التفسةةري يف املقاربةةات املااصةةر ؛ عةةرض
وبيان:
حوودى بووة ان تووائ انتوو شووارت نيهووا راسوو ( صووو انتسيووية يف
انمؤنسات)

خصو اننتابوات يف صوو انتسيوية مون و نصووص فسيود يف بيوا

انم هجي انعام نطة قتها يف فأسي

عصم صوو انتسيوية و

وذه اننتابوات

فطةؤ يف بدا ات اشتغانها مقدمات شارح نة تها نايثي ا شتغا يف ذا انعصم
واننيسيات انم هجي نتأسييه وب اء موضوعافه و نما فنتس يف انجمص بأ فقو
بطةؤ فعة إ هصو انتسيية واننم عصى مي وذا انمجوا  ...نخ ةوم ذكوة
موضوعات ومباحن صو انتسيية واننم يف ذه انمباحن.
إقد جمع اندراس موضوعات صوو انتسيوية يف انمؤنسوات وحاونو
معةإ و سووباب انتيوواب ووذه انموضوووعات هصووو انتسيووية موون خووم فتب وع
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بحوث
هنا نم فتمنن من ذنوك بيوبا عود فصوة ح انمؤنسوات

نصوص انمؤنسات

اذه اهسباب حين قان « :من خم استقةاء جميع مؤنسات اندراس نم نظسة
بأسباب نيبتهم فصك انموضوعات نى صو انتسيية؛ سوى مؤنإ واحد»(.)1
وكووذنك حاونوو ا جتهووا يف معةإوو ماوود ات انتيوواب انموضوووعات
هصووو انتسيووية يف انمؤنسووات موون خووم فأم ول ص وص انموضوووعات بتعة سووات
صو انتسيية انت فذكة ا انمؤنسات

هنا نم فتمنن من ذنك ضا يف ضووء

واقع انمؤنسات وما إيوه مون شوتات واضوطةاب وعود انتوزا ب واء انموضووعات
بانتعة سات انت فضعها انمؤنسات هصو انتسيية

()2

صو انتسيية يف انمؤنسات «كان ميودانا متيوعا نوي
انة

وخصص

نوى انقوو بوأ

نوه طوة كصيو فانموه

انخاص انميتبط يف ذ ن كل مؤنوإ بايون صوح ننول انموؤنسين نيوب

ذه انموضوعات نى صو انتسيية و بيا سباب فصك ان يب وصح ننثية
( )9صو انتسيية يف انمؤنسات (ص .)947 :و ذا انمؤنوإ انوذر ذكةفوه اندراسو وو كتواب مون شوهة
انتآنيإ انمعاصةة يف صو انتسيية و و كتاب( :انتاة ة يف صو انتسيية) نصدكتور مياعد انطيار.
ونان نةى نه منن

ضا :نيه كذنك كتاب( :عصم صوو انتسيوية؛ مااونو يف انب واء)؛ نموا ذكوةه

يف مقدمافه -كموا سويأيت -مون كيسيوات ب واء ينصو موضووعات صوو انتسيوية .وسويأيت فعصيق وا عصوى
ماصو اننتابين.
( )2ذكةت اندراس

اك بع

انمؤنسات انت كا نموضوعاهتا قدر من انصص بانتعة سات انت ذكةفهوا

ذه انمؤنسات هصو انتسيية و

بة ا يف ذنك و كتاب( :عصم صو انتسيية؛ مااون يف انب واء)

نصدكتور مو ر عمة حما وسيأيت انتعصيق عصيه.
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بحوث
ضيإ موا شواء مون موضووعات ومباحون موع نيوب ذنوك نوى صوو

م هم

انتسيية»(.)1
و ذه ان تيج قةر ا كوذنك بعو

انبواحثين انمشوتغصين باننتابو يف صوو

انتسيية ووضع ينل نموضوعاهتا.
قووو انوودكتور مووو ر عمووة حم وا معص وم مااونتووه موون وضووع ينص و
نموضوووعات ووذا انمجووا وانقيووا باننتابو انباثيو فاو
وكيإ

ووذه انموضوووعات

ذا انمجا عا ،من انتضارب ا صطمح وانمضمو ،بيبا عد

وجو طار ضاب هصو انتسيية« :ومياب ذا انب اء كوا :وحوده ننو نوو
ميوما نما نو انقيا به إنيإ ذا عصم ا

انما ة يف حود ذاهتوا ميوة واضوا يف

ذه اننتا و وو انوذر جعصهوا فتضوارب يف انمضوامين حتوى صوار ننول كتواب
نظةة خاص بصاحبه هصو انتسيية؛ إه اك بم شك إةاغ يف ذا انموضول مون
نواؤ فجعل انباحن طصق إيه من انصب ات اهونى يف انب اء»(.)2
وض ضوء لرك فإننرا لكر نضرب منهميرة الك ابرات المااصررة ض تأسريس
أصول ال فسير فإننا سنحاول النظر ض موضوعات ورذه الك ابرات ومباحثهرا ال ر

( )9صو انتسيية يف انمؤنسات (ص.)957 :
( )2صو انتسيية؛ مااون يف انب اء مو ر عمة حما مؤسي مبدل  -ار انيم (ص.)27 :
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بحوث
توردوا ألصول ال فسير ،لما تفيده وذه الموضوعات عادة من بيان الحيثية الاامرة
ال تك ن وا وذه المطلفات ض تأسيس أصول ال فسير(.)1
بايووا راس و ( صووو انتسيووية يف انمؤنسووات) إ و موضوووعات صووو
انتسيية يف ذه انمؤنسات انمعاصةة يف صو انتسيية كا بي ها قدر واسوع جودا
من انتغا ة وا ختم :و انمؤنسات «ضةب يف افجا ات متساوف وسارت يف
ميارات مختصس وكا بي ها فداخل شد د عصوى ميوتوى انت واو نصموضووعات
وانمباحن؛ إما عدُّ يف بعضها موضوعا جزئيا عدُّ يف اآلخوة موضووعا متنوامم
وما وضع فاو فبو وا معوين وضوع فاو فبو وا ينخوة يف مؤنوإ ميوةه وموا
نو م درجا فا فص يإ رئي

يف مؤنإ نو

وو فصو يسا رئييوا يف مؤنوإ

ينخة؛ مما جعل انانم با شرتاك انتا و ا نسوةا انتوا بوين وذه انموضووعات
مية متيية عصى انعد د من انميتو ات:

( )9اك مور خةى منن

فسيد يف معةإ ر

انمؤنسات نتأسوي

صوو انتسيوية

سويما فعة سوات

صو انتسيية

ن ا ينةةنا عقد اننم عصى انموضوعات؛ كوهنا انتجص انتطبيق هصو انتسيوية يف

انمؤنسات انذر

منن انايدة ع ه بخم :انتعة سات انت قد فذكة من باب انتتميموات انشونصي يف

انتآنيإ و دقق يف شأهنا كثيوةا كموا وو حاصول يف انتوآنيإ انمعاصوةة يف صوو انتسيوية وموا غصوا
عصيها من عد فاة وة فعة ساهتوا هصوو انتسيوية .ةاجوع يف شونا انتعة سوات يف انمؤنسوات :صوو
انتسيية يف انمؤنسات؛ راس وصسي موا ن (ص )992 :وما بعد ا (ص )951 :وما بعد ا.
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بحوث
) ميووتوى نظووةة انمؤنسووات نووى جميووع انموضوووعات؛ وذنووك ه بع و
انمؤنسات قد ذكةت موضوعات نم فذكة ا مؤنسات خةى.
ب) ميووتوى ان ظووة نووى بع و

انموضوووعات انمشوورتك -يف ظا ة ووا بووين

انمؤنسات -وذنك ختم :فص يسها وفبو بها اختمإا عن

فساوت ان ظة نوى

فصك انموضوعات من حين مقاصد ا ووظائسها و ةة ا يف صو انتسيية.
ج) ميتوى ان ظةة انخاص نى بع
بع و

انمؤنسووات؛ وذنووك ه

انموضووعات انتو انسوة ت بوذكة ا

ووذا ا نسووةا نمووا ووو انسووةا موون حيوون انظووا ة

إايا»(.)1
وقد حاون اندراس نمصمو طوار انموضووعات يف انمؤنسوات وذنوك عورب
جمع انموضوعات انمتقارب وانمت اظةة ةم فخ ُّية ع وا جامع معبة ع ها من قبل
اندراس وقد جاءت انع او ن انخاص بانموضوعات كاآليت:
مصا ر انتسيية -مقدمات صوو انتسيوية -انتسيوية؛ م ا جوه افجا افوه
مؤنسات انتسيية بانة ر وانمأةور -عصم انتسيية؛ فعة سه حنمه نشوأفه -قواعود
انتسيووية وضوووابطه -انمسي وة؛ شووةوطه وين ابووه -ا خووتم :يف انتسيووية؛ سووبابه
و نواعووه -مباحوون انعووا وانخوواص وانمطص وق وانمقي ود وانمان وم وانمتشووابه-

( )9صو انتسيية (ص.)931 -937 :
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بحوث
ان اسخ وانم يو  -انوح وف ز ت انقةين  -نوال انتسيوية و سوانيبه -قصو
انقةين وجدنه و مثانه و قيامه -جمع انقةين  -فةفيا اآل وات وانيوور -انمنو
وانمووود -،سوووباب ان وووزو  -اإلجموووال يف انتسيوووية -عجوووا انقوووةين ورسووومه
وقةاءافه -انقةين و ميته وفدبةه وا ستسا ة م ه -انغة وا وانمعوةب واناقيقو
وانمجا  -سانيد انتسيية -فةجم انقةين  -مو م ا ختم :وانتعارض -عصو
انقووةين ونشووأهتا -انوقووإ ا بتووداء -انوودخيل يف انتسيووية -صووو انتسيووية يف
مقدمات كتا انتسيية.
و د كان أكثر الموضوعات حضورا ض المط َّلفات كاآلت :
مصووا ر انتسيووية -مقوودمات صووو انتسيووية (فعة ووإ صووو انتسيوووية
نشأهتا ...نخ) -انتسيية :م ا جه افجا افه مؤنسات انتسيية بانة ر وبانمأةور-
عصم انتسيية؛ فعة سه وحنمه ونشأفه -قواعد انتسيوية وضووابطه -ا خوتم :يف
انتسيية :سبابه و نواعه -انمسية؛ شةوطه وين ابه.
وأما أ ل الموضوعات حضورا ض المط َّلفات فكان :
صووو انتسيووية يف مقوودمات كتووا انتسيووية -انوودخيل يف انتسيووية -انوقووإ
وا بتداء -فةجم انقةين  -مو م ا ختم :وانتعارض -عصو انقةين ونشأهتا-
سانيد انتسيية.
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بحوث
ونحن ومن خالل تأملنا لطريقة تأسيس ال آلي

المااصرة لحيثية االش غال

ض علررم أصررول ال فسررير مررن خررالل موضرروعاتها ال ر توردوررا ألصررول ال فسررير
=يمكننا القول أنها تصردر ض المملرة ض ورذا ال أسريس للالرم عرن عردة حيثيرات
مخ لفة وم باينة...
المفسرر مرن حيرث
النص
فباض وذه الموضوعات -ووو األرلب -يك ن
َّ
َّ
كيفية فهمه ،و د عصوى ذنوك موضووعات كثيوةة؛ مثول مباحون انعوا وانخواص
وانمطصق وانمقيد وانمانم وانمتشابه -ان اسخ وانم يوو  -انووح وف وز ت
انقةين وجمع انقةين  ...نى ينخة فصوك انموضووعات انتو
وراهنا حو ان

و ظوا ةة انصوص يف

انقةين.،

وباضرررها يك نررر ال فسرررير ال طبيقررر المنررر

و وووو موووا فووود عصيوووه فصنوووم

انموضوعات انمتصص بانتسيية وبيا فوجهافه وم ا جه وقواعده ...نخ.
وباضررها -ووررو األ ررل -يك ن ر الممارسررة ال فسرريرية ،و ووو مووا نصاظووه يف
موضوعات كمصا ر انتسيية وشةو ،انمسية.
ويالحظ واونا أمران:
األول :كمم ا ا ا عصى انب اء انموضوع انعوا هصوو انتسيوية ذاهتوا يف
انمؤنسات وإال فالمطلفات نفسها يورد الواحد منها جملة من الموضوعات ال
تخ ل فيها الحيثيات ال
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كرنا جمياا ،و َّل منهرا مرن يطررح سرياجا موضروع ًّيا
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بحوث
مرتبا وف حيثيرة محرددة وسويأيت مع وا فعصيوق عصوى بعو

انتوآنيإ انتو ذكوةت

سياجا موضوعيا مةفبا خاص يف ما تعصق باكت ا انممارس انتسيية يف ب اء وذا
انيياج.
صانيرررا :حالرررة الشررر ات واالخررر الف ض حيثيرررة تأسررريس أصرررول ال فسرررير ض
المطلفات المااصرة ض أصول ال فسير وو أمر يدل عليه عردة أمرور ض وا رع ورذه
المطلفاتن م ها :فعة سوات انمؤنسوات هصوو انتسيوية وموا فوذكةه مون عبوارات
فسيد يف

ذا اناقول عوين عصوى موور كوو :بيوا انطة قو انمثصو نصتسيوية إهوم

انتسيية ومعةإ ا ختم :إيه طةق استخةاج سةار اننتاب انانيم(.)1
وكوذنك ضوا حانو ا خووتم :يف طومق صووو انتسيوية حيوون جعصهووا
بعضهم عصموا عصوى مباحون مخصوصو -و وو اهكثوة -وبعضوهم طصقهوا عصوى
عصو انقةين وبعضهم قصد اا مصا ر انتسيية(.)2
و ضا ما فذكةه انمؤنسات من ما ات هصو انتسيية؛ إان واظة يف وظوائإ
صو انتسيية يف فعة سات انمؤنسات نهذا اناقل صاظ هنا فبا و «واختصسو
نظووةة كوول مؤنوإ نهووا اختمإوا كبيووةا؛ إتووارة فجوود مؤنسوا ووذكة
انتسيية

إهم انقةين وينخة ذكة

وظيسو صووو

وظيستها إهم انتسيوية وفوارة فجود مؤنسوا

( )9ةاجع فعة سات انمؤنسات يف راس  :صو انتسيية يف انمؤنسات؛ راس وصسي موا ن .
( )2ةاجع :صو انتسيية يف انمؤنسات (ص )921 :وما بعد ا.
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بحوث
ينخة ذكة

وظيس اهصو بيا ما تعصق بانمسية من ين اب وفجد رابعوا وذكة

وظيس اهصوو

انتو انتهجهوا وسوار عصيهوا انمسيوةو يف

و بيوا انم وا

است با ،اهسةار انقةينني وينخة ذكة

وظيسو اهصوو

و إهوم موةا اهلل مون

كل ين وإهم مةا رسونه من كل حد ن ...نخ»(.)1
و شك

ذا انتبا ن انيانإ يف ر

انغةض من صوو انتسيوية وميوة

ذنك كاشإ بجمء من ناحي عن اختم :يف انايثيوات اننوربى انموؤطةة ن يوق
انبان يف ذا انمجا وكذنك مبين من ناحي خوةى نموا ذكةنواه يف شوأ
انايثيات من هنا حيانا فنت ز ان

وذه

انمسية وموا عوين عصوى كيسيو إهموه وفوارة

خةى فنت ز انتسيية انم ت وكيسي إهمه ومعةإ م ا جه وقواعده وفارة خةى
فنت ز انممارس انتسيية وضبطها؛ إهذه انايثيات ظا ةة خاصو يف فعة سوات
انمؤنسووات هصووو انتسيووية وانغا ووات انت و فووذكة ا نهووذا اناقوول يف نصوووص
فعة ساهتا نها.
وبذنك ننو قد نهي ا اننوم عصوى م هجيو انتوأنيإ انمعاصوة يف فأسوي
عصم صو انتسيية ن دنإ نتقو م ذه انم هجي وبيا انموقإ م ها.

( )9صو انتسيية يف انمؤنسات؛ راس وصسي موا ن (ص.)993 -992 :
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بحوث
الفرا الثاين :منهجية تأسةيس علةم أصةول التفسةري يف املقاربةات املااصةر ؛ منا ةة
وتقومي:
ظهة مع ا كيإ

موضووعات انتوأنيإ انمعاصوة يف صوو انتسيوية فنشوإ

عن عد من انايثيات انت دور عصيها ا شتغا يف انتآنيإ و ن ا نيو ا موا حيثيو
موحدة وجامعو نصباون يف صوو انتسيوية يف انتوأنيإ انمعاصوة يف وذا انميودا
وقبل انونوج ن قاش ذه انايثيات وبيا انموقإ م هوا إو عود فبصوور مثول وذه
انايثي انموحدة نصسن د عصى شناني -بشنل عا  -يف فش ُّنل صو انتسيوية يف
انتأنيإ انمعاصة يف ذا انمجا و

ذا انسن نما تبصوور يف رحواب وذا انتوأنيإ

فا سياج م ضوب نوه حيثيو ماوةرة وماواور اشوتغا مةفبو بايون تتوابع إيهوا
انتأنيإ إيؤيت كصه و اقق ما افه من خم انرتاكم يف فاقيق ما وات انعصوم وطوةؤ
ما سيد يف ضب انممارس انتسيية ننتواب اهلل -عوز وجول و نموا وو صودر عون
نياق بي ها فبا ن واختم :وعصيه عان موضوعات بي ها عد افساق اهمة انوذر
م ووع بطبيعو اناووا مون فة ُّكوز انباوون يف ووذا انتووأنيإ يف ماوواور و وائووة اشووتغا
ماد ة.
وأما الحيثيات ال انطل منهرا ورذا ال رألي

ض أصرول ال فسرير فرإن المو ر

منها كاآلت :
إيما تعصق بايثي اكت ا ان

انمسية من حين كيسي إهمه إقد سوبق نقاشوها

يف انمطصا انيابق وبيا اإلشنا ت انماتس اا يف فأسي

()51

عصم صو انتسيية.
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بحوث
و مووا اكت ووا انتسيووية انتطبيقو انم ووت كايثيو نعصووم صووو انتسيووية إ نووه مووة
مشونل كوذنك؛ ه

جعص وا مووا عصوم

ووذا

هوتم بضووب انممارسو انتسيووية

نسيها كما رب اصطمؤ صو انتسيية و نما و باون يف انتسيوية انتطبيقو ذافوه
ذا انتسيية وقواعده و صونه ...نخ وصايح

ومااون إهم م ا

انجوانا وانبان إيها نه ميته يف انتأصيل انتجة در انعوا نصتسيوية

معةإ وذه
نوه نوي

باثا يف انتأصيل انتجة در ذافه انذر و معقد ا شتغا يف صو انتسيوية وعصيوه
إ ا نطمق من انتسيية انم وت

سضو ب وا إلنتواج إون قوو عصوى راسو انتسيوية

انم ت كعصم انسقه بان يب نصسقه و وو موة مختصوإ فماموا يف ما افوه ومقاصوده عون
عصم صو انتسيية انذر هد :نضب ممارس انتسيية ذافه وانتأمول انتجة ودر يف
كيسيات ذا انضب

و

نو كأصو انسقه بان يب نصسقه.

وإيمووا تعص وق باكت ووا انممارس و انتسيووية واناوود ن عوون مصووا ر انتسيووية
وشووةو ،انمسي وة إ و

ووذا اكت ووا اق وق ا شووتغا بووه بووم ش وك ان هوووض بضووب

انممارس و انتسيووية ؛ وبغ و

ان ظووة عوون عوود فنامصيتووه يف ان هوووض بانممارس و

وجميع ركاهنا كما سيظهة مع ا حقا

نه اقق جانبا كبيةا من موةاض انسون؛

ه ا شتباك مع مصا ر انتسيية وموار نتاجوه وفاصويصه وبيوا انشوةو ،انم مو
نصممارس

مور يف انقصا من انممارس انتسيية

و ظل انتأصيل نها وو ر س

اهمووة يف وضووع اهطووة ان ظة و انضووابط نصممارس و انتسيووية وفجصي و م ووار ووذه
انممارس وكيسيات انقيا اا.
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بحوث
وتمدر اإلشارة ألمور:
أوال :ما طةحه انتأنيإ انمعاصة يف صو انتسيية فا اهبواب انمتصص
بانممارس و انتسيووية كمصووا ر انتسيووية مح وظ عصيووه نووه طووةؤ ووأيت بصووورة
فجة د حو انمصا ر ذاهتا وني

باعتبار ا موار فسيية وانتأصيل نهوا مون

حين كيسي بيا انمع ى من خمنها حين وتم سووق بعو

انت ظيوة انودا عصوى

ميو انمصوودر وشووةعي ا سووت ا نيووه يف انعموول انتسيوويةر و بيووا رفبو ووذا
انمصدر يف انعمل انتسييةر إةا ا وذكة حجي كل مصدر وكيسي ا ستد
يف بيا انمع ى وانضواب وانقواعد انعام انااكم نهذا ا ستد

به

و و بيوا

كيسيوو فوظيووإ ووذه انمصووا ر فةكيبووا يف انعموول انتسيوويةر وضووواب فأخية ووا
وفقوود مها وكيسيووات انتعاموول ع وود فعارضووها ...نخ
ا كت ا مية انمدقق نصممارس انتسيية يف فأسوي

()1

و ووو مووا وورب حان و موون

صوو انتسيوية و نجواء

انتعاط انباث مع ذه انمصا ر عصى صورة مغا ةة.
صانيا :ظهة يف انتأنيإ انمعاصة يف صو انتسيية ذا ا كت ا مية انمودقق
نصممارس انتسيية يف فأسي
بعو

عصم صوو انتسيوية مون خوم ان ظوة خاصو يف

انمؤنسووات انقصيصو انتو طةحو سووياجا موضوووعيا نووه افصووا يف انجمصو

( )9ةاجع :انب اء ان ظةر نصتسيية؛ قةاءة يف انم جز مع طةؤ ر
م شور عصى موقع فسيية فا

()29

نص هوض بانب واء ان ظوةر نصتسيوية باون

انةاب اآليت/https://tafsir.net/research/64 :
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بحوث
وظهة إيها ما سيود يف إهوم ب واء طوار انموضووعات انوذر

بانممارس انتسيية

طةحته هصو انتسيية؛ و ذه انمؤنسات كاآليت:
 كتاب (عصم صوو انتسيوية؛ مااونو يف انب واء) نصودكتور موو ر عموةحمووا ؛ إهووذا اننتوواب حوواو وضووع طووار م هج و نوواظم نموضوووعات صووو
انتسيووية وقوود حوود ووذه انموضوووعات -قياس وا عصووى صووو انسقووه -يف ربع و
موضوووعات :مصووا ر انتسيووية -قواعوود انتسيووية -شووةو ،انمسيووة -مقاصوود
انمسية(.)1
و محظ

طةحوه و مو

جوانوا فتعصوق بانممارسو انتسيوية -كونوه

حاو ان ي عصى مةار عصم نت ز انتأصيل نممارسو فطبيقيو و وو عصوم صوو
نووه ظهووة إيووه عوود ا كت ووا انموودقق نصممارس و انتسيووية كهوواج

انسقووه-

مةكزر يف فأسي

صو انتسيية وعقد ماواور ا شوتغا يف وذا انسون يف ضووء

ركائز ذه انممارس حين خل إيها ما ني
ومقاصد ان

م ها كموا سويأيت كقواعود انتسيوية

انمسية(.)2

( )9ويف انمعانج انتطبيقي فنصم اننتاب يف انبدا عن مسهو انتسيية و صونه كما نه اعتوذر عون معانجو
مقاصد انمسية.
( )2ذا اننتاب و حدى اهطةوحات اهكا مي انمهم يف مااون ب اء نيق صو انتسيوية وقود طوةق
بع

()22

ان ظةات انجيدة

معانجته انم هجي

بيتها شنا ت عد دة جدا وقود اعت ي وا باننشوإ

=
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بحوث
 كتاب (انتاة ة يف صو انتسيوية) نصودكتور ميواعد انطيوار؛ إقود ذكوةذا اننتاب

مسهو انتسيية ع ده و بيا انمع ى ةم بوين كيسيو ارفبوا ،ذنوك

بموضووعات صوو انتسيووية إقوا « :إو ذا كوا انتسيووية وو بيووا معوا ،انقووةين
إأصو انتسيية

( صو إهم معا ،انقةين ) .ونما كوا إهوم انمع وى قود وقوع

إيووه ا خووتم :احتوواج مون ة وود راسو صووو انتسيووية نووى معةإو ا خووتم::
سبابه و نواعه وطة ق انتعامل معه وكذا نما كا نه مصوا ره انتو صودر ع هوا
إ

ارس صو انتسيية اتاج نى معةإ فصك انمصا ر انتو

بغو

ةجوع

نيها انمسية ننم اهلل فعانى»(.)1
وكممه ظا ة يف عد اكت ا انممارس انتسيية ذاهتا يف انتأسوي

هصوو

انتسيية وفشقيق مااور ا شتغا يف صوو انتسيوية يف ضووئها و نموا وو نواظة

=
عن ذنك يف قةاءة م هجي مسصص نهذا اننتاب جاءت بع ووا ( :قوةاءة يف كتواب عصوم صوو انتسيوية؛
مااونووووووو يف انب ووووووواء) و ووووووو م شوووووووورة عصوووووووى موقوووووووع فسيوووووووية فاووووووو انوووووووةاب اآليت:
/https://tafsir.net/article/5120

( )9انتاة ة يف صو انتسيية مياعد انطيار مةكز اندراسات وانمعصومات انقةينني بمعهد انشاطب

:،

اهونى  9435و( 2194-ص .)97-92 :وقد عان اننتاب فطبيقيا انموضوعات انتاني  :صو
انتسيية؛ فعة سها فار خها مصا ر انتسيية كيسي فسيية انقةين (طةق انوصو نى انتسيية :ان قل
ا جتها انتسيية بانة ر انعصو انت
عصيه قواعد انرتجيح.
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اتاجها انمسية بانة ر) ا ختم :يف انتسيية واإلجمال
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بحوث
نصمسهو انذر صدر ع ه يف انتسيية (بيا انمعا )،وبانتان شقق انموضووعات
انمتصووص بووانمع ى انتسيوويةر موون وجه و نظووةه؛ موون بيووا حان و ا خووتم :إيووه
و سبااا وكيسي انتعامل معها وكذا ذكة مصا ر ذا انمع ى.
ومن ا ا نصاظ بجمء

انموضوعات انتو فوة يف ة ا وا بعو

انتوآنيإ

انمعاصةة إيما تصل بانممارسو انتسيوية كمصوا ر انتسيوية وشوةو ،انمسيوة
إ هنا فد عصى اكت ا حقيق نصممارس انتسيوية

و نموا وو فوظيوإ شونص

نصتعة إ انعا بانمصا ر انت ةجع نيها يف انتسيية بشنل عا وبع

انشوةو،

انمتعصق بانقائم بانتسيية وعصى ذا تسية ما ذكةناه قبل من اكتساء ذا انتوأنيإ
بطووةؤ مووا ة فوصوويسي نمصووا ر انتسيووية و انخطووو نصتأصوويل ننيسيووات نتوواج
انمع ووى موون خمنهووا يف حووا اإلإووةا وانرتكيووا؛ ه انثووا،

ووتم

يف حووا

ا كت ا اناقيق نصممارس انتسيية و و مية حاصل يف ذا انتأنيإ.
إننا ومن خالل ما سب يظهر لنا

انتأنيإ انمعاصة يف صوو انتسيوية نوم

تبصور من خمنه طار اشتغا مةفا يف ذا انمجا حين نم جة ضوب حيثيو
ماد ة نتأسي

انمجا وفسة ع مااور م ضبط يف ضوء ذه انايثي باين قع

إيها انتتابع انباث

و نما ند ا حيثيات متغا ةة ومتبا كا جصها مشونم وميوة

صايح يف فأسي

ميدا صو انتسيية وما و صوايح م هوا جواء شونصيا ونوم

عقد عصيه ا شتغا بشنل مدقق اهمة انذر جعل ذا انميدا اوذه انصوورة
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بحوث
مشوونل يف م هجيوو ب ائووه و اتوواج إلعووا ة فأسووي

وسووبك حتووى ف ووتظم حانوو

ا شتغا إيه عصى ناو ماةر ووإق انايثي انواجب نصعمل يف رحابه.
وبذنك ننو قد نهي ا استعةاض م هجي انمااو ت انت رمو نتأسوي
اتإ اوذه انم هجيو
عصم صو انتسيية يف اندرس انرتاة وانمعاصة وبي ا ما
ُّ
من شنا ت ن دنإ نطةؤ مقارب م هجي نتأسي
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عصم صو انتسيية.
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بحوث
املبحث الثاين :تأسيس علم أصول التفسري؛ مقاربة منهجية يف التأسيس:
عصم صو انتسيوية

هد :ذا انمبان نى مااون طةؤ فأصيل نتأسي

نسوول ضووب حيثيوو ا شووتغا يف ووذا اناقوول بمووا اسووزه نصقيووا عصووى ضووب
انممارس انتسيية ننتاب اهلل -عوز وجول -عصوى ناوو ماوةر وكوذنك فقود م
فصور نظةر نمااور ذا انعصم ومبا ئه يف ضوء ذنك انتأسي

انمقرتؤ.

وسي تظم انمبان يف مطصبين:
المطلب األول :م هجي فأسي

عصم صو انتسيوية؛ مودخل ب وائ نايثيو

ا شتغا .
المطلررب الثرراين :عصووم صووو انتسيووية؛ فصووور نمبووا

انعصووم وماوواوره

اننربى.
املطلب األول :منهجية تأسيس علم أصول التفسري؛ مدخل بنائي حليثية االشتغال:
انطصق فسيية انقةين اننة م وفمد -كموا وو معصوو  -م وذ ناظو بواكةة يف
انتار خ اإلسومم

و ان واظة يف طبيعو انايثيو انتو جوا

ع دنا يف مااون فأسي

عصم صو انتسيية جد

انممارس انتسيوية ذاهتوا نصو

انقوةين ،ونوي

فنوو حاضوةة

ذه انايثي فتمثل يف اكت ا
انو

انقوةين ،نسيوه مون جهو

كيسي إهمه.
إان ظة يف انممارس انتسيوية نصو

انمسيوة جوا

انمؤطةة ن يق ا شتغا يف ساح عصم صو انتسيية.
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نوو

وو انايثيو
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بحوث
انصدور عن ذا ان ظة يف فأسي

عصم صوو انتسيوية قوو وذا انعصوم

ه اق وق ما افووه انمةكز و موون انووتمنن موون ضووب انممارس و انتسيووية عصووى
انتمووا و

اوود مممووح ماوود ة نصممارسو انتسيووية و نثوإ ائووةة انباوون

ان ظةر وانتجة در يف شأهنا باين تاقق بما سيطةحه مون فأصويمت ضوابط
نهذه انممارس ضب نصعمصي انتسيية ننتاب اهلل فعانى.
اكت ا عصم صو انتسيوية نصممارسو انتسيوية نصو

انمسيوة سضو

نصباب انعصم عصى فأمل ركوائز وذه انممارسو وفسة وع ماواور اشوتغا مةفبو
حونها فتنامل إيما بي ها يف فاقيق انوع اذه انممارس اهمة انذر عين عصوى
انضبا ،حةك انعصم وفنثيإ حان انباون إيوه بموا سضو نتاقيوق ما افوه عصوى
ناو ماةر.
ا نطمق يف حيثي عصم صو انتسيوية مون انممارسو انتسيوية نصو
انمسية عين عصى فاقيق ما ات كثيةة نعصم صو انتسيية؛ م ها:
أوال :أن يكون علم أصول ال فسير تخصصا ظاور المالمح بين الحدود:
إدورا عصم صو انتسيية عصى ان ظة يف انممارسو انتسيوية سضو ه
نو عصما نه حيثي خاص به

شةكه إيها ميةه و

نو حقم متموا زا فموا

انمما زة عن عصو انقةين يف ما افه و داإه وميارات انباون إيوه اهموة انوذر
عين عصى فاقق عصمي انمجا بصورة ظا ةة.
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بحوث
صانيا :تفريع محاور اش غال نسقية للالم:
إاضور ممارس فسيية نها موار ا و واهتا نت ز ا عصم صو انتسيية
كايثي و صووبح موون انمييووور جوودا معووه قام و حوودو م هجي و م ضووبط نتشووقيق
انمااور اننوربى انتو سيتأسو

عصيهوا ا شوتغا يف عصوم صوو انتسيوية؛ ه

وجو حيثي م ضبط نصعصم ف صا عصى ذات انممارس انتسيية جعول عمصيو
فسة ع انمااور وانموضووعات موأطورة اوذه انممارسو انتسيوية قيود انضوب
و و ما جعل ساح انمجا نها حدو من اخصها جةر يف ضوئها بيا ما قبل
اندخو يف ساح صو انتسيية من موضووعات وموا

قبول و اوو

و

فنووو سوواح انباوون يف ووذا انمضوومار إضوواء واسووعا قبوول فعد و ائص و موون
نه مةفنزات جةر يف ضوئها فشقيق انموضوعات.

انموضوعات وني

صالثا :تامي البحث ض الممارسة ال فسيرية:
شووك

انصووباب انمجووا عصووى ضووب انممارس و انتسيووية سيسض و

نتسة ع مااور اشتغا يف ضوء ذه انممارس إق
نهووذه انممارسوو و ركاهنووا وسيسضوو
موضوع ماد حو

نو بي هوا فنامصيو يف ان ظوة

ضووا ه نووو ع وودنا سووياج اشووتغا

ذه انممارس وكيسيات ضبطها و و ما سيؤذ -بطبيع

اناووا  -بخص وق حانو باوون مةكوزة ومعمق و يف انممارس و انتسيووية وانتأصوويل
نصقيا اذه انممارس و انخةوج عن ذنك انغةض.
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بحوث
راباا :ال قايد للممارسة ال فسيرية:
انصباب مااور عصم صو انتسيية عصى انممارس انتسيية كما ذكةنا
سيجعل حةك انتقعيد يف ذا انعصم فقو ر سا عصى انممارس انتسيوية ذاهتوا
انقةين ،نسيه وبذنك نو انتأصيل يف انعصم ةة ا رفباطوه بممارسو نهوا

ان

موار نن تم فاصيل انتسيية م ها إ ن ا بااج نوضع شةو ،وضواب كثيوةة
نصتعامل مع ذه انموار يف حانت اإلإةا وانرتكيا ومية ذنك و و ما سيعين
ضا عصى ا رفبا ،بانتسيية انتطبيق انم ت وان ظة إيه و فنو حان انتقعيد
يف صوو انتسيوية نييو م سصووص ع وه و ماصقو يف جووواء بعيودة عون إضووائه
و نما

يف اشتباك مع مساصوصه ومةفنزافوه اننوربى ويف حانو فيواجل موع وذه

انمساصل وبيا انصوايح م هوا وانخواطط وطوةؤ انتيوو غات انم هجيو نوذنك
و و ما سيد عصى حسز انعصم نطةؤ فأصيل سع انمموارس إعصيوا نصتسيوية و عوين
عصى ضةورة فقيده به يف انممارس .
إننا ومن خرالل مرا سرب تجصوى مع وا كيوإ
نص

اكت وا انممارسو انتسيوية

انمسية كايثي نعصم صو انتسيوية تويح ن وا ضوب فأسوي

انتسيية وضما

اء ذا انعصم مةاضه عصى ناو م هج م ضب

عصوم صوو
حين تاقق

ن ا يف ضوء اكت ا انممارس انتسيية كايثي نعصم صو انتسيية إ ُّك ا شوتباك
بصورة جذر بين عصم صو انتسيية وعصو انقةين وكذنك فبصور مممح وذا
اناقل ومااور ا شتغا إيه بصورة صايا ما عوين عصوى
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نوو فخصصوا
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بحوث
ظا ة انمممح وبين انقيمات و و ما سض نةإع سائة اإلشونا ت انااصوص
يف ذا انسن انت مةت ب ا يف انمقاربات انت ناقش ا ا قبل؛ من فداخصه موع عصوو
انقةين وحان انشتات يف موضوعافه وعد بةو ب اء موضوع ماود نوه وميوة
ذنك مما سبق بيانه.
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بحوث
املطلب الثاين :علم أصول التفسري؛ املبادئ واحملاور الكربى للالم:
يف ضوووء مووا قةرنووا موون قيووا حيثيو ا شووتغا يف عصووم صووو انتسيووية و هنووا
انممارس انتسيية ذاهتا نص
نظة نتصور مبا

انمسيوة إ ن وا سو ااو إيموا وأيت طوةؤ مقاربو

ذا انعصم وانمااور اننربى نه:

أوال :باض المبادئ الاامة لالم أصول ال فسير:
قووو عصووم صووو انتسيووية عصووى ضووب انممارس و انتسيووية ننتوواب اهلل
عووز وجوول -وطوةؤ مووا سيوود يف حيون انقيووا اووذه انممارسو وإيمووا وأيت بيووانبع

مبا

ذا انعصم:

 مفهو علم أصول ال فسير:فعمل مسا يم انعصو عصى فةجم نيق اشوتغا انعصوو وفعبوة عون حيثيوات
ووذه انعصووو ويف ضوووء قيووا عصووم صووو انتسيووية عصووى حيثيو ضووب انممارسو
انتسيية نص

انمسية إ مسهو عصم صو انتسيية جا

ذه انممارس وكيسيات ضبطها وبغ

ان ظة عن صويام فعة وإ ضواب نعصوم

ذا انعصم جوا

قوو عصوى انباون يف انتسيوية ومووار ه

صو انتسيية إ
وصووو اع انمسيوووة
انتسيية كما سيأيت.
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قيد بوان ظة يف

سووويما و

وووذه انجوانوووا فمثووول مةكز وووات انممارسووو
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بحوث
 موضوع علم أصول ال فسير:موضول عصم صوو انتسيوية وو انممارسو انتسيوية نصو

انقوةين ،قيود

انتسيية وكيسيات فق ين ذه انممارس وان هوض اا.
 راية علم أصول ال فسير:مووون بوووة ما وووات وووذا انعصوووم فق وووين انممارسووو انتسيوووية ننتووواب اهلل
عز وجل -وضب انقيا اا.صانيا :المحاور الكبرى لالم أصول ال فسير:
شك
جا

انشة ،انم هجو يف فاد ود انماواور وانمساصول اننوربى انتو

عقد عصيها اناد ن يف ائةة انسن يف ضوء انايثي انماد ة نه ي مثل ض

مدى درة وذه المحاور على طرح مرتك ات كلية ي بلور من خاللهرا تفريرع بنراء
اش غال بحث له ام داد وت حق بها تكامليرة ض النهروض بالغايرة المرك يرة للفرن،
وو ضب ممارسة ال فسير.
وموون خووم فأمص ووا يف طبيعو انماوواور وانمساصوول اننووربى انتو منوون
دور حونها ا شتغا يف ساح عصوم صوو انتسيوية إقود فاوةر ع ودنا
انمااور اننربى منن

وذه

فنو كاآليت:

المحررور األول :ضررب ال فسررير :وذنووك بضووب مع ووى انتسيووية انووذر سوويتم
انتقعيد نه يف انسن.
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بحوث
المحور الثاين :ضب موارد ال فسير وكيفيات تحصيل ال فسير منها :فاد د
موار نتاج انتسيية وانتأصيل نهوذه انمووار يف نتواج انتسيوية يف حوانت اإلإوةا
وانرتكيا.
المحرررور الثالرررث :صرررناعة المفسرررر :فاد ووود كيسيوووات اكتيووواب انمصنووو
انتسيية .
وفيما يأت تفصيل لهذه المحاور:
المحور األول :ضب ال فسير:
هد :عصم صو انتسيية باهساس نضب ممارس انتسيية

ان واظة

يف انتسيية جده عا ،من ضبابي كبيةة يف فصور معاقده و و مة شد د انظهوور
يف انمدون انتطبيقي نصتسيية إان اظة يف ذه انمدون جد

انتسيوية عوا ،مون

جمص شنا ت مةكز ؛ مها ب جا (:)1
 -9عد انضباط الحيثية الاامة لل فسير؛ وانذر ورب ه بوضووؤ فبوا ن موا ة
انتسيية واخوتم :موداخل نتواج وذه انموا ة يف مصو سات انتسيوية وكوذا فبوا ن
مسهو انتسيية انذر ظهة يف اختم :فعة سوات انمعوةإين نهوذا انسون؛ إبعضوهم

( )9ةاجع نصتسصيل يف ذه اإلشنا ت :مقارب يف ضب معاقد انتسيية؛ مااون نضب انمةفنزات اننصيو
نصعصم ومعانج بع
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شنا فه خصيل مامو انيما.،
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بحوث
قصةه عصى بيا انمع ى وبعضوهم وسوع مسهوموه نيشومل جمصو موور خوةى؛
كا ست باطات واهحنا وانهدا ات ...نخ.
 -2وجود اخ الف ض طبياة المانى ال فسريري؛ إسو مدونو انتسيوية واك
ممارس هتتم ب نتاج انمع ى انيياق (انمع ى انمةا ) و اك ممارس هتتم ب نتاج
انمع ووى انصغووور و ضوواإ نووذنك وواك ممارس و قوول يف اناضووور هتووتم ب نتوواج
اإلشارات انت نيي فسييةا نص

و بيانا نمع اه وانمةا م ه باهصان (.)1

 -3عد انضباط مفهو المفسر وموارد ال فسير؛ و

نتيج طبيعيو ناانو

ا ختم :يف حيثي انمجا ومسهومه؛ إمسهو انمسية ومووار انتسيوية سوتنو
عةض و نصت ووول وا خووتم :بايووا طبيع و مسهووو انتسيووية ع وود موون تصوودى
نممارسته.
ذه اإلشنا ت انمةكز نصتسيية جا

وه

باصهوا عصوم صوو

انتسيية حتى من ه إعصيا فاقيق ما افوه مون ضوب ممارسو انتسيوية و إسو
ضوووء حان و ا خووتم :انيووانإ يف انتسيووية إتبعووا هر حيثي و ومسهووو وموووار
نصتسيية منون هصوو انتسيوية
انصايح نما جا

فعمول عصوى انتأصويل نهوا باعتبار وا انممثول

نو يف انتسيية؟!

( )9ةاجع :فاقيا انتسيية؛ قةاءة يف انتاقيا انمعاصة مع طةؤ فاقيا معيارر نصتسيية خصيول ماموو
انيموووا ،باووون م شوووور عصوووى موقوووع فسيوووية فاووو
(ص )52 :وما بعد ا.
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بحوث
إن ضب ال فسير اته وتحرير ماا ده لريس فقر ضررورة ح رى يرطدي علرم
أصول ال فسير راياته المرك ية من ضب ممارسة ال فسير ،ولكنها ضرورة كذلك
النضررباط سرير علررم أصررول ال فسررير نفسرره؛ إو ذا صووح ن ووا فصووور حيثيو انتسيووية
ومسهومه وطبيع انمع ى انتسييةر وكذا انضب ع ودنا مسهوو انمسيوة ومووار
انتسيية وصار من انممنن انطمق انتأصيل نصتسيية عصى دى وبصويةة؛ ولهرذا
يمب أن يكون ضب ال فسير محورا مرن محراور علرم أصرول ال فسرير ح رى تر م
ماالمة وذه القضية بصورة بحثية موساة.
كما

مي اشتغا صو انتسيية اوذا انماوور وع ا توه بضوب انتسيوية

فرب ضا متى استاضةنا ن ا ما فةاث فسييةر ائل فجمعه وحدة

ني يف

انتسيية وبانتان إمن انضةورر انتساكة انم هج يف كيسيو انتعامول موع انورتاث
انتسييةر و و اذا انشنل وبيا ماد ات ذا انتعامل وطبيعو اهحنوا انتو
س يقطها عصى انرتاث انتسييةر ومؤنسافه يف ضووء اختيوار
ذنك من اإلشنا ت انمهم يف ذات انيياق.
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نو ماود ة وميوة
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بحوث
المحور الثاين :ضب موارد ال فسير وكيفيات تحصيل ال فسير منها:
و ذا ماور ما يف اه مي يف عصوم صوو انتسيوية؛ إمووار انتسيوية و
انجهات انت تم من خمنها فونيود انتسيوية و نتاجوه ومون ا وا إو اعتبار وا
ماورا من مااور انعصم نه ميامه انظا ة باين جوةر يف وذا انماوور ضوب
ووذه انموووار وبيووا رفووا ووذه انموووار وانثاب و م هووا وانمتغي وة يف انممارس و
انتسيية

وكذا انتأصيل نهذه انموار يف حان اإلإوةا وانرتكيوا وبيوا حجيو

كوول مووور وشووةو ،فوظيسووه يف نتوواج انتسيووية وكووذنك بيووا كيسيووات انتوظيووإ
انرتكيب نصموار ويننيات عمصها معا يف نتاج انتسيية وانشةو ،انم م نذنك
سيما يف حا ت انتقد م وانتوأخية نهوذه انمووار و حوا ت اإلعموا واإل موا
نها ع د انتعارض وضواب

ذه وفصك.

وفشتد انااج نهذا انماور حي ما نيتاضة حان انضبابي انت مةت مع وا
قبل يف ضب موار انتسيية واإلشنا ت انواقع يف م طصقات ومداخل انتأصويل
نهذه انموار جةاء اعتبار وا كموا نوو كانو موضووعات ميوتقص ونييو مووار
موظس يف نتاج انتسيية.
المحور الثالث :صناعة المفسر:
بيووا كيسي و انتنووو ن انعصم و انووم نص و اع انمسيووة واكتيوواب انمصن و
انتسيية و و من اهمور انمهم انت فجا انع ا اوا كوذنك يف ميودا صوو
انتسيية وبه فتاقق فنامصي
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بد م ها نضب انعمصي انتسيية وان هوض اا.
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بحوث
ونان ا ا نؤكد عصوى موضوول صو اع انمسيوة يف وذا انماوور و ميو
اختصاص عصوم صوو انتسيوية بضوب ماود ات وذه انصو اع واهطوة اننصيو
انمعةإي وانم هجي انم مو نهوا حتوى
قائما عصى مجة انذكة نبع

نوو انباون يف وذا انماوور شونصيا

انشةو ،انعام نصمسيوة و نموا نوو نوه اشوتغا

مهووم وفتاقوق بووه فنامصيو يف ان هوووض بانممارسو انتسيووية ؛ إا

تمووا بضووب

ص اع انمسية وا شتغا بطةؤ اهطة ان ظة و وانمعةإيو انمعي و عصوى فنوو ن
انمسية وكيسيات اكتياب مصن انتسيية و بودو مهموا جودا نضوما فاو ول وذه
انمصنو نصو اع يووهل رسووها وفع ُّصمهووا مووا ووؤ ر ننثووةة انمشووتغصين اووا وبقوواء
استمةار إق انممارس انتطبيقي وحسوظ فتابعهوا عصوى ناوو نوه نيواقه انم هجيو
انم ضبط كما

ا نشغا بضب ص اع انمسية عين عصى بقاء اقرتاب سواح

انبان يف صو انتسيية من واقع انممارس انتطبيقي نصتسيية باين

ادث

بي ها وبين ذا انواقع انتطبيقو انسصوا صوةإها بقودر موا عون ما اهتوا وكوذنك
ضعإ من قيم فأصيمهتا يف ضب انممارس انتطبيقي كما قع كثيوةا يف انس وو
انت ظية انضابط نصممارسات انتطبيقي (.)1
( )9ما ذكةناه ا ا من ضةورة ا
يف ميدا صو انسقه و

تما بص اع انمسية يف عصم صو انتسيية إ ن وا نوةى كوذنك ضوةورفه

جةر فطو ة انماور انخاص يف صو انسقوه بوو (حوا انميوتسيد) نيشوتغل

بانبان يف ص اع انسقيه وان ظة يف انمصن انسقهي وكيسيات اكتيااا و و مة من شأنه
انبان يف ذا انماور؛ إبد من
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فنو

ثةر سواح

وذه انيواح قائمو عصوى مجوة انباون انشونص يف قضوا ا

=
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بحوث
ن ا ومن خم ما سبق ظهة ن ا
عصيها يف عصم صو انتسيية

انمااور اننربى انتو عقودنا ا شوتغا

مااور كصي ظا ةة انصص بانممارس انتسيية

وقابص ه فتسةل ع ها موضوعات ومجا ت اشتغا نها امتدا موسع جدا إيموا
تعصق اذه انممارس وكذنك فتاقق اذه انمااور فنامصي يف ان هووض بضوب
ممارس انتسيية؛ إعرب ان ظة يف مسهو انتسيية ستتاد مممح اند نو انتو

و

ونى بانتسيية وانت سيجةر انتأصيل نها يف انعصم وكذنك عرب ان ظوة يف مووار
نتوواج انتسيووية وكيسيووات فاصوويل انتسيووية م هووا سوويتم فاة ووة موووار انتسيووية
وانتأصيل ننيسيوات ممارسو انتسيوية مون خمنهوا يف حوانت اإلإوةا وانرتكيوا
و ضوا موون خووم ان ظووة يف مووة انمسيوة وانصوووا انمعةإيو وانم هجيو انم مو
نصو اعته سو تمنن موون طووةؤ مووا عوين عصووى بقوواء اسووتمةار انممارسو انتسيووية
وفنو ن مصنتها وانمهارات انم م نمزاونتها.

=
كا جتها وانتقصيد و مور انستيا ومية ذنك مما
ذا انماور -كما و حاصل من بع

وةفب كثيوةا بأصوو انسقوه وبانتوان جوةر اعتبوار

ان ُّظار -من انعوارر يف صو انسقه إ نه سيهتم بضب جانا

مةكزر يف انممارس انسقهي و اقق وجو ه بذنك فنامصي
اذه انممارس كما

ا

بد م ها مع بقي مااور انعصم يف ان هووض

تما بص اع انسقيه يف وذا انماوور سويجعل نهوذه انصو اع مودخم رئييوا

نصتطارؤ انباث انموسوع يف اخول عصوم صوو انسقوه بود مون

فنوو

وذه نقطو مهمصو و جوةر

رسها -كما و حاصل -بعيدا عن سواح انعصوم إوم نوو نهوا نيوق معوةيف عوين عصوى نضواج حانو
انبان إيها وفتابعه.
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بحوث
وتمدر اإلشارة واونا ألمور:
أوال :موار نتاج انمعا ،انتسيية فختصوإ بقودر موا عون نو وميوت دات
انرتجيح بين ذه انمعا،؛ إأ ن انرتجويح و اكت وزت مووار نتواج انمعوا ،نموا
فسيده ذه انموار كأ ن فةجيح بين انمعوا،

نو فوةجيح انمعوا ،فنوو

وسووع موون موووار اإلنتوواج وشووامص همووور فسيوود ر سوا يف عمصي و اإلنتوواج ذاهتووا
كاإلجمووال وميووةه وإن الخل ر بررين مرروارد اإلن رراج وأدل رة ال رررجيح ض أي علررم
مخ ص بوضع السياج النظري لضب ممارسة تطبيقية ماينة =وو أمر يفض عادة
لاررد ترك ر الرردر

ال نظيررري ض وررذا الالررم علررى ضررب مرروارد عمليررة اإلن رراج

وم احم ها بما ليس منها ،وكذلك كثرة و وع ال أصيل ض ساحاته لموارد اإلن اج
ض حال ها اإلفرادية ،دون الاناية بال أصيل لكيفيات توليد المارفة منها ض حاالتها
ال ركيبيررة؛ ه انتوظيووإ انرتكيب و واستنشووا :ضوووابطه قتض و انرتكيووز عصووى
حيثي ور انموار يف عمصي اإلنتاج ذاهتوا انتو فنوو فةكيبيو بطبيعتهوا وفقتضو
فعانقا

ما بين انموار وفطة عصيها بع

مور معين وفأخية

انعوارض انت فؤ ر نتقود م

ن مور ينخة و ما ان ظة ندور انمور كودنيل إ نوه سضو

نرتكز ان ظة عصى انتأصيل نه يف حا اإلإةا إق ؛ من ذكوة حجيو ا سوتد
وكيسيات ذا ا ستد

بوه

؛ نربو إا ة ذنك يف انتأصويل انعوا إلمنوا انتوظيوإ

نصمور من ناحي وكذنك فوظيسه كدنيل من ناحي خةى.
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نو
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بحوث
ومن ا ا إ انرتكيز عصى ذه انميأن يف عصوم صوو انتسيوية وكيسيوات
ان ظة نيها وانتعامل معها يف انعصم من اه ميو بمنوا حتوى نوو انعصوم إواعم
بصورة متنامص يف انتأصيل نعمصي اإلنتاج وموار ا و ضوعإ يف خدمو وذه
انعمصي وطةؤ فأصيمت ف ه

اا عصى وجه متنامل(.)1

( )9عترب ميدا صو انسقه و انيياج ان ظةر انمعت بضب انممارس انسقهي كموا وو معصوو وان واظة
يف ووذا انميوودا رمووم ضووخام انجهووو انمبذونو إيووه إ نووه محووظ جانبوا كبيووةا موون انقصووور يف فاقيووق
انغا ات اننربى نهذا انعصم من ان هوض بضب انممارس انسقهي وذنك ظهة يف مور عد دة؛ بة ا:
حان ا فيال انهائل يف ما ة انبان يف ذا انمجا -انت صاظها كل مطوانع نوه -وعود فةكز وا عصوى
خدم انممارس انسقهي وكذنك وضوعي انماوور انخواص بدراسو (حوا انميوتسيد) وعود انصوبابه
عصى ما سيد يف صو انسقه بشنل معمق كما سصس ا و ضا -و و انمهم -وضعي موار نتاج انانم
انسقه يف ائةة انبان اهصون وما فعانيه مون موبش يف عود انصوباب انباون عصيهوا وانتأصويل نهوا
خاص يف حا هتا انرتكيبي وبان انعوارض انت فطة عصيها إتؤ ر نتقد م و عما
وفأخية و ما

ن مور معوين

ن مور ينخة وكيسيات انتعامل انم هج مع ذه انعوارض و ذا ةجع يف ر ا -

واهمة قيد انبان -نوجو قدر من انتشوش يف فاد د انايثي انضوابط نصباون يف عصوم صوو انسقوه
و نه

نت ز انممارس انسقهي كايثي مؤطةة نمشتغا إيوه عصوى انتموا كموا نوه

موار نتاج اهحنوا و نموا نو فقة ة وا وانباون يف كيسيوات ا سوتد

ةكوز عصوى ضوب

اوذه اه نو إاكت وا انعصوم

نايثي ماد ة جعل نصعصم نيق اشتغا ماةر اهمة انذر نثإ ائةة انبان إيه عصوى نقطو ارفنوا
معي وفسة ع مااور اشتغا فتنامل يف خودمتها و يومح بوربو مباحون خارجو عون ذنوك كموا
اكت ا انممارس انسقهي يف نتاج اهحنا كايثي و انذر ةكز انبان يف ائةة انعصوم عصوى انممارسو
ذاهتا؛ بضب موار نتاجهوا وانتأصويل ننيسيوات فوظيوإ وذه انمووار يف فاصويل اهحنوا يف حوانت
اإلإةا وانرتكيا؛ إس ضوء انطبيع انرتكيبي نصممارس انتطبيقي إلنتاج انانم انسقه وما طة عصوى

=
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بحوث

=
ذه انممارس فطبيقيا من عوارض كثيةة يف ذ ن انسقيه نو نها ةة بوين يف ممارسو نتواج اهحنوا -
كوانعة :وانعووا ة وانمصووصا  ...نخ -حيوون فسضو نتقوود م

نو معي و هحوود موووار نتوواج اهحنووا

وفأخية مية ا إو عصوم صوو انسقوه -حوا اكت وز وذه انممارسو كايثيو اشوتغا  -إ نوه سوينو يف
انقصا م ه ا

تما بتاة ة موار نتواج اهحنوا وضوب انعمقوات انرتكيبيو بي هوا وان ظوة يف حوا ت

اإلعما واإل ما نها ع د انتعارض وكذا انبان يف طبيع انعوارض انت فطة عصيها وانتأصيل نهذه
انعوارض وضواب انتعامل معها و فنو موار نتاج اهحنا مشوتت إيوه ومختصطو بموا نوي

م هوا

(جووةاء خصطهووا بأ ن و فقة ووة اهحنووا ) و نووو انتأصوويل نهووا يف حا هتووا اإلإةا و وسووع بنثيووة موون
انتأصيل نها يف حا هتوا انرتكيبيو (جوةاء انتعامول معهوا كأ نو

مووار نتواج) و ضوا نوقوع ا قورتاب

انشد د يف ذا انعصم من انواقع انعمص نصممارس انسقهي انتطبيقي ومن فقد م سياج فق ي ضواب نهوا
ومعين إعصيا عصى مزاونتها و نو يف كثية م ه ما

فجة دات نظة

سيد اننثيوة م هوا يف ضوب

ذه انممارس و تصل اا و ضوا نموا فمود إيوه انباون نطوةق قضوا ا عد ودة جودا فظهوة صوصتها
بموضوعه ما ةقل كا صه و خةجه عن مةضه و نه عصم يننو باهسواس وكوذنك نوتمنن وذا انعصوم -يف
سياق ب اء فقة ةافه ان ظة نصممارس  -من م اقش كصيات انواقع انتطبيق نصممارس انسقهيو وفقة وة موا
ووةاه صووصح موون ميووةه يف انضووبا ،ووذه انممارسو ونخضووع نص قوواش يف سوواحته اننصيووات انمةكز و
نصممارسات انتطبيقي يف مختصإ انمدارس انسقهي وجةى بيا انصايح م ها من انغصو وانوةاجح مون
انمةجوؤ و ضا نما ك ا بااج -يف ضوء قصوور عصوم صوو انسقوه عون مةاضوه -نصنوم اسوتقم
عصى مقاصد انشة ع وفأسوي

عصوم خواص اوذه انمقاصود كموا وو انااصول؛ ههنوا مون اهموور انتو

سينو نها حظها اننبية من انتأصيل ننيسيات اعتبار ا اخول انعصوم؛ إموا تعصوق م هوا بانمصوانح إهوو
معان يف اناد ن عن انمصصا باعتبار ا مون انقوةائن وانعووارض انموؤةةة يف ممارسو نتواج انانوم
انسقه عمصيا وما تعصق بسهم عصل انشة ع ومعةإ ونو اهتا و داإها اننربى إهو مموا جوةر ضوبطه
يف انماور انثانن انخاص بص اع انسقيه نينو ما ة معةإيو مهمو فيوهم يف فنوو ن انسقيوه و فنوو
ممارسته إلنتاج اهحنا كثة انضباطا ومةاعاة نصشة ع و داإها.

()19

=
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بحوث

=
ن ا ويف ضوء ما ذكةنا إ عصم صو انسقه اتاج بة ا نتجد د جوذرر وميواجص نصايثيو انتو قوو
عصيها و عا ة فأسي

ذا انسن وإق نيق رشد نت ز إيه حيثي ماد ة

قو انبان يف رحابه عصى ضوب مووار نتواج اهحنوا

انممارس انسقهي ذاهتا و

نتهوا وان ظوة يف كيسيوات فاصويل انانوم

انسقه م ها وكذا كيسيات ص اع انسقيه وفنو ن انمصن انسقهيو ؛ ه عود وذه انميواجص نايثيو ب واء
انعصم ذافه سما بتشوش حان انباون إيوه وفضوخم ائول يف ما فوه وعود فةكز وا حوو انممارسو
انسقهي ما ى نقصور انعصم عن فاقيق مةاضه من ان هوض اوذه انممارسو عصوى ناوو ماوةر؛ هنوه
ني
فأسي

مؤسيوا عصوى وذه انممارسو وبانتوان
عصم جد ود كانمقاصود نيو ه

منون

بجانوا مون موةاض عصوم صوو انسقوه ذافوه إو اهونوى وو

فجد د عصم صو انسقه ذافه ه اهو ؤ ر من ناحي
عصم صو انسقه وعد استطاعته يف

ضوبطها عصوى انتموا ومون ا وا إبود مون
رفباك يف ساح ان تاج انمعاصوة يف سواحات

نو نب ف ضا :نصبان انرتاة يف ذا انعصوم وفتنامول معوه

كما ؤ ر نموت عصم اهصو و مو ه إضم عون موا جصبوه ذنوك مون سوصبيات كثيوةة يف انتعامول موع
حنا انشة ع ومقةراهتا و فنو انمقاصد معو نهد ذنك وا نسمت من ربقته جةاء ابتعا إنوةة
انمقاصد وان ظة إيها عن شبن فأصيل عصم صو انسقه وانضواب انت طةحها نصتعامول موع انجانوا
انتشة ع ؛ إ ان حا ك ا ما قصوور يف فاقيوق ما وات انعصوم إ ن وا جوا
ونجا

نقوو ميويةة انعصوم ذافوه

نيق فشنصه وكيسيات حسزه نص هوض بأمةاضوه نتاودث عمصيو انتوداإع انمعوةيف يف انسون ذافوه

وانت ف هد معها ميارات يف انعصم وفظهة خوةى بد صو ع هوا إيتجود انعصوم ذافوه و نوو قودر عصوى
فاقيق ما افه وفنو جهو نا انباثي إيه و حصقو صوايا تقود اوا انعصوم ذافوه و توابع سويةه و
فنو م بت انصص به وفؤ ر نتاييده و مو انبان إيه .وقد عقدنا باثوا خاصوا نم اقشو نيوق فشونل
صووو انسقووه وبيووا انوجهو انصووايا موون وجهو نظةنووا يف طة قو فأسييووه نعصوه خووةج نص ووور قة بوا
ب ذ اهلل فعانى.
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بحوث
صانيا :شك

ر حقل معةيف اتاج نى مقةرات وم وا

ع ه حتى منن نعمصي انتدر

فعصيميو فعورب

وانتعصيم فاصيل ما اهتا من قام انعصم بصورة

صايا يف ذ ا اندارسين اهمة انذر تهيأ به انواقع انباث يف انمجا نقيوا
حةك بان مةفب يف ساحافه ومختصإ مااوره ويف ضوء موا ذكةنوا مون ماواور
هصو انتسيية وعد وجو كبية اشتغا معاصة يف صو انتسيية سيد يف ذه
انمااور إ

صو انتسيية اذه انصوورة فاتواج بة وا نب واء مقوةرات فعصيميو

جد دة كصي .
وظووا ة
ذكةنا ما

فنووو ن مقووةرات فعصيميو هصووو انتسيووية يف ووذه انماوواور انتو
زا بي ا وبي ها مساو ؛ نذا نةى نه منن ا كتسواء بمقوةرات فعصيميو

وني نهوذا انعصم موذكةات فعصيميو مصوغةة بايون ف طصوق شوةارة انتودر

نهوذا

انعصم من خمنها يف انمااضن انتعصيمي اهكا مي ومية اهكا مي ما ؤذ بقيوا
حةك بان مةفب يف انمجا فنو

و موع انوقو مون انةواإود انتو فةإود انعمول

انتعصيمووو يف صوووو انتسيوووية فباعوووا بمقوووةرات وم وووا

يوووتسا م هوووا يف انعمووول

انتدر ي .
ونان من خم نظةنوا يف وذه انقضوي إ ن وا نوةى ن وا قودم ا اجتهوا ا معةإيوا
منن

سيد يف ذا انصد و نو نواة نب اء مقةر فعصيم (موذكةة فعصيميو ونيو )

هصو انتسيية.
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بحوث
إقد حاون ا يف بعو

اننتابوات انتأمول انتجة ودر يف انتسيوية ومااونو ضوب

معاقده حين قم ا بم اقش انمةفنزات انةئيي نصتسيية (حيثيو انتسيوية ومسهوموه
مسهو انمسية موار انتسيية) وفاد د ذه انمةفنزات وإوق نيوق م هجو معوين
وبيا انصايح إيها من انغص (.)1
حيثيو انتسيوية فتعصوق إقو بعمصيو انتبيوين

إوإقا ن ظة م هج معوين قةرنوا

نصمع ووى وكووذنك يف ضوووء مووا رصوودناه موون حانوو ا خووتم :يف طبيعوو انمع ووى
انتسييةر إقد رجا ا ضةورة ورا انمع ى يف انممارس انتسيية انتطبيقي عصوى
انمع ى انمةا (انمع ى انيياق )

()2

و مسهو انتسيوية وةفب ر سوا ببيوا انمع وى

( )9ةاجع :مقارب يف ضب معاقد انتسيية؛ مااون نضب انمةفنزات اننصي نصعصم ومعانج بع
( )2رجا ا ذنك ه فسيية ان

انقةين،

منن باوا

شنا فه.

نوو انمعبوة ع وه وو انبيوا اإلشوارر وانوذر

عودو

حاصل انمع ى إيه عن كونه است باطا إلشارات معي و نييو فسيويةا نصو

ذافوه و فجصيو نمع واه وانموةا م وه

ت اهنساظ إ نوه و

خول يف ميومى انتسيوية باعتبواره بيانوا

صان و و ظا ة .و ما مجة انبيا انصغور ند
نلنساظ

ت اهنساظ موجو ة يف انمعاجم و مة ا معةو:؛ ما جعل من مجوة انوقوو :عصيهوا نوي

إيه كبية إا ة و فما ز بيا ،معين نص

يتأ ل

نو انتسيية معوه نوه حيثيو خاصو ظوا ةة ا سوتقم عون

انبيا انصغور.
و ما بيا انمةا انيياق إهو ما ظهة قصد انمتنصم ومةاميوه مون وراء ذكوة اهنسواظ و شوك

يف فجصيو وذا

انمع ى انيياق خصوصي وفما زا وبه صبح نصتسيية ممارسو بيانيو خاصو بوه مون حيون وو إون باون عون
استن اه انمةا اننص انرتكيب من وراء مجموول اهنسواظ و وو موة مختصوإ فماموا عون مجوة انبيوا نود
اهنساظ ذاهتا؛ ومن ةم إ

ذا انمع ى وو انخصيوق و ميوةه بانتسيوية .وبوذنك فةفسوع شوناني عصميو انتسيوية

بة ا؛ إتقة ة عصمي انممارس انتسيية صار مشنم ه
كما وقع إيها انتوسع وصارت مجة شةؤ نص

()14

ت

ذه انممارس انبياني نيي نها خصوصي ف سة اوا

كشةؤ انشعة و شةؤ اناد ن وميةه من ان صوص مما فسعل

=
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بحوث
انمةا إق ؛ إاننشإ عون انموةا انرتكيبو انيوياق تويح ن وا -بخوم :انممارسو
انبياني انمتعصق باننشإ عن انمع ى انصغور-

ننو ما ممارس بياني متما زة

ونها موار خاص يف ان هوض اا اهمة انذر تويح باوق ضوةورة ب واء عصوم نظوةر
نضب

ذه انموار (عصم صو انتسيية)؛ ه

ذه انممارس من خم

ذا انعصوم

قو عصى انتأصيل نممارس بياني نهوا اشوتغا خواص و وجود موا يود ميوده يف
وذا انسون وةوةاءه وضوما انصوبابه عصوى انتأصويل

انتقعيد نها وكذنك نسل نض
نموار انتسيية(.)1

=
إيه قواعد عدة عصو وني

نوه قواعود خاصو بوه؛ ومون ا وا ضوا ممارسو انتسيوية عصوى خوم :اناوا يف

انممارسات انعصمي -ك نتاج انانم انسقه مثم -انت نو نها قواعد مخصوص يف انقيوا اوا وصوار بوذنك
عد انتسيية عصما من اهمور انت فجةر عصى انتيامح إق كما ذكة ابن عاشور يف انمقدم اهونى نتسييةه.

( )9وذنك هنه سينو مختصا بضب ممارس بياني خاص ونها موار ميتقص يف انقيا اا موا جعول سواحات
انبان ان ظةر إيوه -كموا ذكةنوا -فنوو شود دة انثوةاء؛ نتوإة وا عصوى انباون يف كيسيوات ضوب انوصوو
نصمع ى انموةا و نتاجوه مون خوم

وذه انمووار وكيسيو ا سوتسا ة م هوا يف وذا اإلنتواج يف حوانت اإلإوةا

وانرتكيا و ما انبقاء يف ائةة انممارس انتسيية انمهجوس بانبيا انصغور إ ذنك جعل انممارس بم
موار متما زة صم ما ضعإ كثيوةا نوي

إقو مون رجو ان ضو يف انعصوم ان ظوةر انمعقوو نضوب

وذه

انممارس وبقاء حان انصةاإه عن انتأصيل نموار انتسيية وننن جعص وا نيو ا بااجو نتنوو ن وذا انعصوم
باهساس
وبع

()15

سيما يف ضوء حضور فأصيمت يف عصو خةى منن

انمقةرات اهصوني كمباحن اند ن ومية ا.

فه

بدوره سويما قواعود انصغو
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بحوث
كما ن وا قم وا بتاد ود مسهوو انمسيوة ومووار انتسيوية وبيوا انثابو م هوا
وانمتغي وة

()1

وطةح وا ر و ننيسيووات انتعاموول مووع انوورتاث انتسيوويةر يف ضوووء

اند ن انت اخرتنا ا نمسهو انتسيية(.)2
وض ضوء لك يمكن القول أننا أما مادة تصلح أن تكرون نرواة أوليرة ل أسريس
برنام ومقرر تاليم دراسر ألصرول ال فسرير؛ حيون منون نهوذه انموا ة اإلإوا ة
انجزئي يف ماور ن من انمااور انت قةرنا هصوو انتسيوية و موا( :مبوا

عصوم

صو انتسيية ومااوره  -موار انتسيية)(.)3
( )9ةاجووع :م و ه فسيووية انقووةين بووانقةين ؛ رصوود نمةفنووزات انم و ه وجووذوره وفقووو م نم طصقافووه وما افووه
مامد ع ا اهلل سد سباا ،نموذجا -فقة ة مطو م شور عصى مةصد فسيية نصدراسات انقةينني فاانةاب اآليت https://www.tafsiroqs.com/article?article_id=3871 :ويف وذا انتقة وة حاون وا
يف سياق انم اقش طةؤ فصور نصثاب وانمتغية من موار انتسيية و وافه.
( )2اصطمؤ انتسيية بايا ما حةرنا يف اننتابات انتو شوةنا نيهوا وو
انصغور انممارس انمتعصق بانبيا انرتكيب انيوياق

عصوى انممارسو انمتعصقو بانبيوا

كموا نوه بقو ممارسو انتسيوية يف حودو اننشوإ

انصغور انعا إتبدو ذه انممارسو وكأهنوا نوم ف تقول نينوو نهوا نيوق خواص فتموا ز بوه عون وذا اننشوإ
انصغوور انعووا ؛ وموون ا ووا فثوور سووؤا ت حووو منووا اإلبقوواء عصوى اصووطمؤ انتسيووية نجووذره انتووار خ
انممتد

منن ا ستغ اء عن اصوطمؤ انتسيوية فماموا وانباون عون اصوطمؤ عبوة عون انطبيعو انبيانيو

انمتعصق باننشإ عن انمةا كاصطمؤ انتأو ل انذر و
وراء كممه و

فيا

عصى فجصي بيوا قصود انموتنصم وموةا ه مون

ت اتاج انتداو انباث يف صو انتسيية ان ظة يف شأهنا ونوا مها وانعناساهتا

و ل انتيمي اهونى هصو انتسيية

صو انتأو ل

صو انتسيية؟

( )3كما ن ا عقدنا باثا بع وا ( :انب اء ان ظوةر نصتسيوية؛ قوةاءة يف انم جوز موع طوةؤ ر و نص هووض بانب واء
ان ظةر نصتسيوية) وقود ناقشو ا يف انمباون اهو م وه( :انب واء ان ظوةر نصتسيوية؛ نقود وفقوو م) بشونل

=
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بحوث
ذه انبدا و كان مية شامص نيائة مااور انعصوم

ن وا نوةى هنوا

بدا م اسب كمذكةة فعصيمي وني منن من خمنها فقد م فصور متماسوك عون
عصم صو انتسيية باين ف طصق شةارة فدر

ذا انعصم اهمة انذر سييوسة

فباعا عن مقاربات جد دة فنو رواإد نتنميل انمقةر يف انجوانوا انتو حاون وا
ا جتها إيها و ةةاء ذا ا جتها وفتميمه وكذنك طةؤ ما ة يف بقيو انماواور
انت

فزا بااج نتنو ن ما ة فعصيمي إيها.
وموون ا ووا إ ن ووا نوودعو انمةاكووز وانمؤسيووات انتعصيميو اهكا ميو وميووة

اهكا مي

عتما ذا انمقةر يف فدر

عصم انتسيية بعد فةكيا ب يافه يف نيوق

جامع حتى ف طصق شةارة انيية انتعصيم يف ذا انسن عصى دى وبصيةة.

=
مسصل وعيو انت ظيوة انرتاةو نصتسيوية قود ما وحود ثا وبي وا شونا هتا وعود قودرهتا عصوى

فنوو

سياجا فق ي يا ضابطا نصتسيية وما ة ذا انمبان منون اإلإوا ة م هوا يف عقود مباحثوات موع اندارسوين
وانطمب يف شونانيات انواقوع انقوائم يف انب واء ان ظوةر نصتسيوية وبيوا شونا ت وذا انواقوع وسوبا
ضةورة فجاو ه وانخطو نتأسي
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واقع جد د.
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بحوث
خامتة:
انعقدت شناني انبان إيما سوصإ عصوى ان ظوة يف مقاربوات فأسوي
صووو انتسيووية ومااونو اقوورتاؤ ر و نتأسووي

عصوم

ووذا انعصووم عصووى ناووو م هجو

ماةر.
وقد اجتهد انبان يف استعةض مقاربات ومااو ت فأسي
انتسيية يف اندرس انرتاة و
وبعوود

عصوم صوو

ةم انمعاصة ةانيا.

عووان انباوون فقووو م م هجي و ووذه انمقاربووات يف ب وواء انايثي و

انخاص و بعصووم صووو انتسيووية وبيووا شوونا ت ووذه انم هجي و افجووه نص ظووة
نمااون طةؤ ر
وقد خص

عصم صو انتسيية.

نتأسي
انبان نى

انايثي انت جا

اكت ا انممارس انتسيية ذاهتا نص

فنو نعصم صو انتسيية

انقةين ،و فنو

ذه انممارس و

مدار ا شتغا يف ساح عصم صو انتسيية.
وبعوود انتأصوويل نهووذا ان ظووة وبيووا ينةوواره اإل جابيو يف فاقيووق ما ووات انعصووم
ومجاو ة اإلشنا ت انااصص يف انمقاربات انيابق انت حاون فأسييه ناا
انبان نمااون ذكة بع

انمبا

ووذا انعصووم نصممارس و انتسيووية

انخاص بعصم صو انتسيية يف ضوء اكت وا
حتووى اصوول انتصووور انعووا نصعصووم يف ضوووء

انايثي انت فم فةجياها نعصوم صوو انتسيوية وكوذنك ذكوة انماواور اننوربى
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بحوث
انت جا

دور عصيها ا شتغا يف ساح ذا انعصم وانت فبصوورت يف ةمةو

مااور رئيي :
المحور األول :ضب انتسيية :ضب مع ى انتسيية انذر سيتم انتقعيد نه يف
انسن.
المحور الثاين :ضب موار انتسيية وكيسيات فاصيل انتسيية م ها :فاد د
موار نتاج انتسيية وانتأصيل نهوذه انمووار يف نتواج انتسيوية يف حوانت اإلإوةا
وانرتكيا.
المحرررور الثالرررث :صووو اع انمسيوووة :فاد ووود كيسيوووات اكتيووواب انمصنووو
انتسيية .
وقد خذ انبان يف بيا

وذه انماواور وشوةحها وسوبا اعتبار وا ماواور

كصي نعصم صو انتسيية وكيإ تاقق من خمنها فسة ع ميارات بان معمق
يف خدم انممارس انتسيية وفنامصي يف انتقعيد نهذه انممارس كما قد ر
من خم بعبدا

اننتابات -نتنو ن مقةر فعصيم ون هصو انتسيوية نوو

نطمق فدر

ذا انعصم يف انمااضن انتعصيمي انمختصس .

ن ا ويف ضوء وجو ممارس فسيوية فطبيقيو نصو

انقوةين ،إو هنووض

عصم صو انتسيية بدو ضةورة مصا حتى نوو ع ودنا سوياج معوةيف نمباحثو
ذه انممارس وكيسيات ضبطها وفق ين انقيا اوا بايون

نوو طوار انسهوم

وانتسيية ننتاب اهلل فعانى عةض نصز وس وانغصو واه وواء ونأمول
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بحوث
قدمه انبان من بيا شنا ت مااو ت فأسي

ذا انعصم يف انودرس انرتاةو

وانمعاصة وما قدمه من مقارب م هجي نطة ق فأسوي
نصس و

وذا انعصوم و وو إافاو

نظووار اندارسووين إلشوونا انوضووع انقووائم نعصووم صووو انتسيووية وطة ق و

فأسييه و حماء اندرس يف ذه ان قط انت فعا ،ندرة يف ا شتغا اا رمم إوة،
ميتها وكذنك نأمل

نو ما قدمه انبان من فصوور نمبوا

عصوم صوو

انتسيية وما طةحه مون نوواة مقوةر فعصيمو ونو إيوه وو سوبيل نطومق شوةارة
فدر

وذا انعصوم يف مااضو ا انتعصيميو اهكا ميو وميوة اهكا ميو وفنوو ن

مقةرات فعصيمي م ضبط يف حقل صو انتسيية واهلل انموإق.
│
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بحوث
مراجع البحث:
أوال :ك ب ومطلفات:
 -اإلفقا يف عصو انقةين انييوط

ت :مامد بو انسضل بةا يم انهيئو

انمصة انعام نصنتاب  9314 :،و . 9174 -
 -فمووا اندرا و نقووةاء ان قا و

ار اننتووا انعصمي و بيووةوت  -نب ووا :،

اهونى  9415و . 9115 -
 صووو انتسيووية يف انمؤنسووات؛ راسوو وصووسي موا نوو بووين انمؤنسوواتانميماة بأصو انتسيوية خصيول ماموو انيموا ،ماموو حمود انيويد
باسوول عمووة انمجا وودة مةكووز فسيووية نصدراسووات انقةيننيوو  9437ووو-
. 2195
 صووو انتسيووية؛ مااون و يف انب وواء مؤسي و مبوودل -ار انيووم 9:، 9439و . 2191 -
 -انتابية يف عصم انتسيوية انيويوط

مةاجعو و شوةا ::منتوا انباووث

واندراسات بدار انسنة ار انسنة نصطباع وان شة وانتو ع  9429وو-
. 2119
 انتاة ة يف صو انتسيية مياعد انطيار مةكز اندراسات وانمعصوماتانقةينني بمعهد انشاطب

 :،اهونى  9435و . 2194 -

 -انتاة ة وانت و ة ابن عاشور اندار انتونيي نص شة  -فون
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 9114و.
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بحوث
 انتييووية يف قواعوود عصووم انتسيووية اننوواإيجانمطةو ر ار انقصم -ار انةإاع

راسوو وفاقيووق :ناصووة

 :،اهونى 9491 :و . 9111 -

 -حجي فسيية انيصإ ع د ابن فيمي ؛ راس فاصيصي نقد

خصيل ماموو

انيما ،مةكز فسيية نصدراسات انقةينني  9442و . 2129 -
 -شةؤ كتاب اهق و يف نظم مبا

انعصو نعبد انقوا ر انساسو

عوا

بون

انماجووووب رإووووش م شوووورات مؤسيووو ابووون فاشوووسين  :،اهونوووى
. 2195
 انقانو يف حنا انعصم و حنا انعانم و حنا انموتعصم بوو انموا وااناين بن ميعو انيوس

فاقيق وع ا و  :حميود حموا ،مطبعو شوان

انةبا :، ،اهونى. 9111 :
 م ا وول انعةإووا يف عصووو انقووةين انزرقووا ،ار انسنووة  -بيووةوت :،اهونى . 9112
 -مواقع انعصو يف مواقع ان جو جم اند ن انبصقي و

ت :نوور ماموو

انمةس خطاب ار انرتاث نصصااب بط طا -مصة .بدو فار خ.
صانيا :مقاالت وبحوث:
 فاقيا انتسيية؛ قةاءة يف انتاقيا انمعاصوة موع طوةؤ فاقيوا معيواررنصتسيية خصيل مامو انيما ،بان م شور عصى موقع فسيية.
 -مقارب يف ضب معاقد انتسيية؛ مااون نضب انمةفنوزات اننصيو نصعصوم
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بحوث
ومعانجو بعو

شوونا فه خصيوول مامووو انيمووا ،مقانو م شووورة عصووى

موقع فسيية.
 م ه فسيية انقةين بانقةين ؛ رصد نمةفنزات انم ه وجوذوره وفقوو منم طصقافووه وما افووه -ماموود ع ا و اهلل سوود سووباا ،نموذجووا -خصيوول
مام وو انيمووا ،فقة ووة م شووور عصووى موقووع مةصوود فسيووية نصدراسووات
انقةينني .
│
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