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 ملخص البحث:

علم يعتني   وجود القرآين، فإن   نة تفسيرية هائلة للنص  يف ضوء حضور مدو  

 هو أمر  يقوم بتقريبه وتيسير التعاط  معه القرآين و بالتفسير التطبيق  القائم للنص  

هيذا العليم ليم  الفهم واإلحاطة هبذا التفسيير، ال  أن   ن  س  من األهمية بمكان يف ح  

 يحاول هذا البحث   .وتدوينه يف الرتاث اإلسالم  القديم والمعاصرتأسيسه  ر  ج  ي  

يالضوء على هذا العلم وبيان وجه الحاجة لضيرور  ن   تسليط   ، وكيذا والقامتيه بهص 

ع، يقرتح رؤية لكيفية تأسيسه ض   ر لبنياء تصيو   اأيض  ولمبادئه ومحاوره،  رتصو   وو 

 ر .ر تعليم  له يف ضوء بعض الكتابات المتوف  مقر  

فلبيان الشكالية  المقدمةا فأم   ؛ن وخاتمةي  ومبحث   ةموقد انتظم البحث يف مقد  

 :يتا كاآلا المبحثان فجاء  البحث وأهدافه...اللخ، وأم  

 تأسيس علم التفسير؛ الضرور  واألهمية. المبحث األول:

 تأسيس علم التفسير؛ مقاربة منهجية يف التأسيس.المبحث الثاين: 

ا   خالصات البحث وأهم نتائجه وتوصياته. فذكرت   الخاتمةوأم 
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 مقدمة:

ة للعلماء منذ فيرت  الغايات المركزية المهم   الحدىالقرآين  النص   تفسير   ثَّل  م  

التياريخ عليى الكيالم  ر  على م   ا يف التاريخ اإلسالم ، وقد تتابع العلماء  باكر  جد  

تيا  التفسيير ، مين الن   ا وكبيير  ا هيائال  يف تفسير القرآن الكريم، وهو ما أثمير عيدد  

بحيث أضحى لدينا مدونة تفسيرية مرتامية األطراف تكتظ بالعديد والعدييد مين 

 فات التفسيرية.المؤل  

وجود هذا النتا  التفسير  التطبيق  الممتد يستلزم من بين ميا  أن   و  شك  

، بحييث يتتيابع فييه يقوم بالعنايية هبيذا النتيا  خاص   م  ل  ع   حضوريستلزم ضرور  

قضياياه والكيالم عليى بعيض  ة  ث ياح  ب  وم    التفسيير النتا  النظر يفسون على ر  االد

ينشيأته ومراحيل ت   س  ر  ن د  م ي ؛األمور المتعلقة به فاتيه تصيني  مؤلَّ بوالقييام  لهك  ش 

التفسيرية(، والكالم عليى طبقيات والمضامين )األقوال  وثمرته وترتيب حصاده

مميا   غنيى عنيه يف فهيم هيذا التفسيير  رجاله ومدارسهم ومناهجهم، وغير ذلك

ي يف ع  لمراكمة عليه، كما هو الحاصل ميثال  اتيسير ون اإلحاطة به س  المنت ج وح   م ل 

 الفقه واعتنائه بالنتا  الفقه  وترتيب النظر فيه.

مة بتأسيس هذا العلم لم العناية المتقد   والناظر يف الرتاث اإلسالم  يجد أن  

للتفسيير  بلور  عليم   -القديم منه والحديث-اث اإلسالم  يف الرت ر  ج  تقع، ولم ي  

ا معرفي ا  ا علىليكون سياج  القيرآين  التفسيير التطبيقي  المنيت ج للينص  ب لعنايةا قائم 
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 همين عليى تيسيير تعياطيع يين وي  س  به للدار  وخدمته بما يقر   والنظر يف هذا التفسير

ي، وغاية ميا و  معه قية حيول التفسيير متفر  هيو مجموعية موضيوعات ومباحيث  د  ج 

يي وغييير ذلييك ميين الموضييوعات التيي   همرين ومنيياهجكييالكالم يف طبقييات المفس 

ولييس  ،ة يف ذاهتيامسيتقل   -ا عليوموأحيان ي- يجر  تناولها باعتبارهيا موضيوعات

ج عي  كل  يقيوم عليى العنايية بالتفسيير المنيت  نسق معريف لباعتبارها موضوعات 

تغالها حيول هيذا التفسيير والتي  يحصيل هبيا عية يف اشيجملة من المحياور المتنو  

يتكامليية يف ترتيييب النظير يف التفسييير وح   فهمييه وعقليه وتيسييير التعياط  معييه  ن  س 

 .والمراكمة عليه

جيياءت تحييط اصييطالح علييم التفسييير تراثييية هنييام مقاربييات  صييحيأ أن  و

تطبيقيية والعنايية بتشيقيق موضيوعات هيذا  عليم بصيور هيذا التأسيس  حاولط  و

( وغييره، ال  يهي199للسييوط  ) (التحبير يف علم التفسيير)وبيان مسائله كيالعلم 

والنميا  ،يعتن  بالتفسير التطبيق  المنت ج لم تقصد تأسيس علم   هذه المقاربات أن

والفهيم لكتياا ا   ا يف ضبط التفسيرا وتجريدي  م يبحث نظري  ل  ع   تأسيس   قصدت  

موضعاه يف غير هذا الن  ر  ر  كما ح   -وجل   عز-
(1)

. 

                                                     

بمحاولية  (التحبيير يف عليم التفسيير)وكذا السيوط  يف  ،(التيسير يف قواعد التفسير)يف  اعتنى الكافيج  (9)

يير نظيير  تطبيقيي  لهييذا الع  تأسيييس علييم التفسييير وتقييديم تصييو   م وموضييوعاته ومسييائله. والن النيياظر يف ل 

ا يف عملية الفهم ذاهتا، وهو ا وتجريدي  التفسير ذلك العلم الباحث نظري   طرحهما يجد أهنما يقصدان بعلم  

= 
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 إشكالية البحث:

 ية:توالت  تتبلور يف التساؤ ت اآل ،البحث يف ضوء ما سبق ت ز الشكالية  

يعتنم  االتسيميا التيبيقم  المنمتعل  علم   علم    ما أسباب الحاجة لتأسيس   -

 التسييا(؟

 وما ه  مبادئ هذا العل  ومحاوره؟ ،التسييا كيف يمكننا تأسيس عل    -

ير باألسيباا الع  وتأيت أهمية هيذه اإلشي ة الدافعية ي يم  ل  كالية يف التاحتهيا التبص 

تأسيس علم التفسير واإلشكا ت الناجمة عن غياا هذا العليم، وكيذا  لضرور 

ل يف طرح مقاربة منهجية لتأسيس عليم التفسيير والعميل عليى البيراز مبياد  التأم  

يف ضيوء ات تعليميية ليه ر  تكيوين مقيرَّ ل رطيرح تصيو  وكيذا هذا العليم ومحياوره، 

 رار  لبداية تدريس هذا العلم. ش   تكونر  المتوف  بعض الكتابات 

                                                     
= 

القيرآين  كثيير ؛ منهيا: النظير يف نسيق موضيوعاهتما التي  تيدور حيول الينص   عنيدهما مين منياح   ظاهر   أمر  

 ،والمكي  والميدين يف القيرآن، وأسيباا النيزول ،لأ التفسيير والتأوييلكالكالم على مصط ؛وكيفية فهمه

وغير ذلك مما   يظهر انصبابه على معالجة التفسيير الرتاثي  المنيت ج،  ،والمحكم والمتشابه ،والقراءات

ده الكافيج  بأنه القيرآن الكيريم مين حييث د لتيه عليى وكذلك النظر يف موضوع علم التفسير الذ  حد  

  يف ءا؛ قيراا وحيديث  نا فيه القول يف بحثنا: تأسييس عليم أصيول التفسيير قيديم  ل  غير ذلك مما فص  المراد، و

تحيط اليرابط  منهجية التأسيس مع طرح مقاربة منهجية لتأسيس العلم، وهيو منشيور عليى موقيع تفسيير

 . /67https://tafsir.net/research/التال : 

https://tafsir.net/research/67/
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 أهداف البحث:

 يهدف البحث اصورة رئيية إلى:

يع   القاميةتسليط الضيوء عليى أسيباا أهميية  - يعتني  بالتفسيير التطبيقي   م  ل 

 القرآين )علم التفسير(. المنت ج للنص  

ن مبيياد  هييذا العلييم وبيييا ،ر منهجيي  لتأسيييس علييم التفسيييرتقييديم تصييو   -

 ومحاور ا شتغال فيه. 

ر تعليميي  لعلييم التفسييير يف ضييوء بعييض الكتابييات لمقيير  ر تصييو  تقييديم  -

 ر  والقائمة.المتوف  

 خمطط البحث:

يا ن يسبقهما مقد  ي  سينتظم البحث يف مبحث    المقدممةمة ويقفوهما خاتمة؛ فأم 

ا المب  ا كاآليت:حثان فجاء  فلبيان فكر  البحث والشكاليته وأهدافه...اللخ، وأم 

 تأسيس علم التفسير؛ األهمية والضرور . المبحث األول:

 : تأسيس علم التفسير؛ مقاربة مقرتحة يف التأسيس.المبحث الثاين

ا   فذكرنا فيها خالصات البحث وأهم نتائجه. الخاتمةوأم 
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 :املبحث األول: تأسيس علم التفسري؛ األمهية والضرورة

ل ما يعن  القرآين يعن  أو   مرتاكم من التفسير للنص   ن  وجود تراث تطبيق ال

ة فييإن ي ييم  ل  ، وكمييا هييو الشييأن يف الممارسيية الع   ممتييد   نييا أمييام ممارسيية معرفيييةأن  

ذ واليرد  خ  يف حالة من الرتاكم المستمر ويف حالة من التدافع واأل   محصولها يظل  

هيذا الواقيع ق لدق  الميسيتيعاا  يمكين احتيى ومارسية، لين لهيذه الم  بين المزاو  

 واستمرار حالة المراكمة عليه فهمه وا تصال بهن س  وح  القائم للنتا  التفسير  

تما  التيبيقم  سميا  معمام مخصمود ادراسمة الن  فمن الواجب أن يكون عنيدنا 

موالعمل علمى تقايبم  للتسييا  ة الجامعمة لعمدد  ، احيمث يكموذ كلمم امثاامة الم ل 

مم حممول هممذا ع المتنممو  تغال البحثمم  المعممام ع ممما الجهممود وميممارا  ا  ممموس 

مم ،التسيمميا التيبيقمم  ممق لنمما اممذلم ح  فيتحق  والمموع  التسيمميا هممذا ا اإلحاطممة اي 

 .الصحيح ا 

ق لنا العنايية المنضيبطة علم التفسير هو ذلك السيا  الذ  سيحق   وجودالن  

معريف  وأن يكون عندنا الطار ،القرآين ج للنص  والمتكاملة بالتفسير التطبيق  المنت  

يب للعناية ر قضايا هذا التفسير والكالم يف مسائله وخدمته من جوانيب عدييد  تيس 

ييح   يي، وصييناعة الييوع  لييدى الدار  ن اإلحاطيية بييه وفهمييهس  أنسييا  ين بقضيياياه وس 

 .لهتشك  

ى بوضييوح حييين ننظيير اللييى دَّ ب ييت  علييم التفسييير ت   القامييةالحاجيية ألهمييية  الن  

 ، والتيي  ترجييع التفسييير التطبيقيي يا قضيياب عيية التيي  تحتيي   المتنو  اإلشييكا ت 
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 بالتفسير القائم للنص   وجود سيا  معريف يعتن  عدمهذا العلم و غياال -برأينا-

أيت؛ وأبرز هذه اإلشكا ت ما يالقرآين
(1)

: 

 أولًا: ضعف اإلحاطة باملدونة التفسريية التطبيقية:

تكييتظ  نييا أمييام مدونيية مرتامييية األطييرافالنيياظر يف مدونيية التفسييير يجييد أن  

عة ومسارات اشتغال مختلفية، وفيهيا متنو   فيها جهود   فات قامط  فات ومصنَّ بمؤلَّ 

يف المضيييييامين  هائيييييل مييييين األليييييوان واألطيييييياف وتفييييياوت   عيييييدد  كيييييذلك 

ا عن واقيع تشيك  والمعلومات...اللخ، يف حين أن   ل هيذه المدونية، نا   نعرف كثير 

ييم مصين  قية بتياريخ التفسيير و  مفياهوليس لدينا الحاطة معم    ن  فاته و  أصيول م 

 ...اللخ. و  معرفة مدارسهم الممارسة التفسيريةقاموا ب

يمكين الجميال »محمد صالأ يف بيانه إلشكا ت التفسيير:  /يقول الدكتور

  الضبط والتحريير لمصيطلحات عليم ر  د  ن   -9هذه اإلشكا ت يف ضوء ما يأيت: 

اليذ  يتجياوز التعميميات التفسير ومفاهيمه يف اإلرث التفسير ، ذليك الضيبط 

دت د لته،  واإلطالقات غير المنضبطة، كما يتجاوز الوحد  المفهومية فيما تعد 

ييوالوحييد  المصييطلحية فيمييا ات   دت  د  ح  مصييطلحاته، والوحييد   ت د لتييه وتعييد 

                                                     

س بمجموعهيا ألهميية القامية عليم  (9) ر  سنذكر فيما يل  جملة الشكا ت تتعل ق بالتفسير وقضاياه، وه  ت ك 

التفسير، وكي  أن نا نحتا  لحضور هذا العلم حتى يمكننا مجاوز  جمييع هيذه  اإلشيكا ت واليتخل ص 

 منها ومن آثارها.
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مة بين أرباا التفسير فيما لم يت   ع  المتوه  ى ذليك الضيبط ن يفقوا على د لته، كميا ي 

د  ت والمفاهيم وانعكاسياهتا عليى الواقيع النظير  والتطبيقي . بالتنب ه آلثار ال

غييياا التييأريخ الييدقيق لمسييير  علييم التفسييير، ذلكييم التييأريخ الييذ  يتجيياوز  -2

مجرد العرض والسيرد المجميل الليى الرصيد اليدقيق لحركية العليم عي  اليزمن، 

ييات توظيفهيا، راته، وأدواته ومصيادره وكيفع أطواره ومساراته، وتأثيره وتأث  وتتب  

ومساحات اإلبداع والتجديد، والجمود والتقليد وغير ذلك مما مين شيأنه رسيم 

..«  الزمن.الخط الزمن  لمسار العلم ع
(1)

. 

ز  /الدكتورالباحث الغرب  ويقول  وليد صالأ يف سيا  شرحه ألسباا ترك 

ير  مميا قبيل الطي   وعيدم ولوجهي ا الدراسات الغربية حول كتب التفسير المبك 

 -يف واقيع األمير-دراسيات التفسيير   تيزال »لدراسة التفاسيير فيميا بعيد ذليك: 

مفتقر  اللى األدوات األساسية الت  من شأهنا أن تتييأ المكانيية تقيييم معيايير هيذا 

الحقييل األكيياديم ؛ فليييس لييدينا فهييرس كامييل بأعمييال التفسييير، و  دراسييات 

يي ييهييا، حاشييا ق  فين بأعييياهنم أو عيين أعمييال بعينلة عيين مييؤل  مفص  ة ميين الدراسييات ل 

                                                     

محميد صيالأ، وهيو منشيور عليى موقيع  /دكتوروأهيم اإلشيكا ت، حيوار علمي  ميع الي علم التفسير (9)

وحديث الدكتور عن علم التفسيير هيو .  https://tafsir.net/interview/32: يتتفسير تحط الرابط اآل

 القرآين. ج للنص  حديث عن ذات التفسير التطبيق  المنت  

https://tafsir.net/interview/32
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يالمفرد  عن بعيض التفاسيير الشيهير . وكنتيجية ليذلك، ل   ا قيادرين حتيى اآلن ن  س 

«هبا حقل التفسير... ر  رات التاريخية الت  م  على كتابة موجز دقيق للتطو  
(1)

. 

الت  نعانيهيا يف ضع  ن مقدار حالة المثل هذه اإلشكا ت تبي   أن   و  شك  

ن ا قرتاا من هذا س  ح  ، وعدم قدرتنا على ال التطبيق  للتفسيراإلحاطة با شتغ

والمفاهيم الت  صيدر عنهيا يف له ف المنضبط على كيفيات تشك  ا شتغال والتعر  

والمدارس الت  انتظمته وترتيب حصاد مقو تيه التفسييرية...اللخ، وهيو التفسير 

ييعليى ح  بطبيعية الحيال ا ر سيلب  ميا ييؤث   لتفسيير وبقياء حاليية ن التعياط  ميع هيذا اس 

 ة نضر . المراكمة عليه حي  

 ة بالتفسري التطبيقي:ثانيًا: عدم بروز مسارات عناية مهمّ

نيا فإن  نية التفسيير كما هيو حاصيل يف مدو  يف ضوء وجود نتا  تفسير  هائل 

مسيارات معرفيية تعتني  هبيذا  من حضيورال بد تا  فحسن ا تصال هبذا الن  لك  ن  

 يبه، وذلك كي:النتا  وتعمل على تقر

ييتصييني  المؤلَّ  -  يرية، وأن يكييون بييين أيييدينا تصييني  مرت ييبات التفسييف 

فيات وأنسيا  هات هيذه المؤلَّ وج  ز ت  ا  عتبارات عديد  ت  فات التفسير وفق  لمؤل  

                                                     

ناهجها، وظائفها، واقع دراستها يف األكاديميا الغربية، وليد صيالأ، ترجمية: ؛ تاريخها، متفاسير القرآن (9)

 :يتطييييييييار  عثمييييييييان، ترجميييييييية منشييييييييور  علييييييييى موقييييييييع تفسييييييييير تحييييييييط الييييييييرابط اآل

https://tafsir.net/translation/77/ ،8 -7ص. 

https://tafsir.net/translation/77/
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خييرائط معرفييية واضييحة بطبيعيية األوزان  كييون عنييدناتتغالها المختلفيية، وأن اشيي

ير  ح  فات التفسير وأ  مية لمؤلَّ ل  الع   يف  قيل المعيريفة مين حييث الث  اها وأكثرهيا أولوي 

يو  فيات المحوريية ت  وتعليقيات عليى المؤلَّ  كون عنيدنا شيروحت، وكذلك الفن   ه ج 

 ين على ضبط التعامل معها، وغير ذلك.ع  عبارهتا وت  

بية، التفسييرية بصيور  مرت  ومضيامينها فيات ضبط حصياد مقيو ت المؤلَّ  -

التفسيرية الت  هي  والمضامين ى بجمع المقو ت ن  ع  فات ت  كون عندنا مؤلَّ توأن 

م فات، وتقيد  ثمر  ا شتغال التفسير ، وترتيب الحجا  الدائر حولها يف المصين  

 ز.ل والمبسوط ومنها المختصر والموج  وَّ ط  ذلك بطرائق مختلفة منها الم  

حضور أمثال هذه الجهود وغيرها كثير، له أهمية كبيير  يف تيسيير عمليية  الن  

وتيسيير قية مين ا شيتغال بيه لمام بالواقع التطبيق  للتفسير ووقيوع حالية معم  اإل

النيياظر يف الواقييع يجييد عييدم حضييور لهييذه المسييارات،   أن  وتدريسييه، ال    تعليمييه

فاتيه ا يف حالة من اإلشكال يف عملية تدريس التفسير ومؤلَّ األمر الذ  يضعنا دوم  

مييية للمقيييو ت التفسييييرية منظ  خيييرائط معرفيييية  ميييثال  وأنيييه لييييس بيييين أييييدينا 

وا ستد  ت حولها
(1)

فيات وليس بين أيدينا خيرائط بياألوزان العلميية للمؤل   ،

 ه. م    يف تعل    يف تحصيل التفسير والتدر  والتصاني  وكيفيات الرتق  

                                                     

يك   فإنيه يبيدأ بأحيد المتيون الفقهيية التي  ت  ميثال   هيةقالفالثرو   الذا نظرنا يف تدريس (9) ف س التعير  راب اليدس 

يوذ   ،ا سيتد لالعام على األحكام الفقهية، ثم تأيت بعد ذلك مراتيب  ير الخيالف يف الميذهب، ثيم ذ  ك  ر ك 

= 
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 تدريس التفسري: ومتكاملة يف ثالثًا: عدم وجود مقررات تعليمية ناضجة 

 -سيييما يف األوسيياط األكاديمييية  -ة للتفسييير النيياظر يف العملييية التدريسييي

قرات مقر  يلحظ أهنا بال  ، والنميا المنيت ج يف النظر لقضايا التفسير هبا تكاملية تتحق 

ييت  قيية متفر  غايتهييا طييرح بعييض موضييوعات ومباحييث  م بعييض المعلومييات د  ق 

بعييض الدراسييات ه مييا طرحت يييف ضييوء الزاء بعييض القضييايا السييطحية المتييوفر  

يحالمعاصر   ا ر سيلب  وهيو ميا ييؤث  ، رينول تاريخ التفسير ومراحله ومناهج المفس 

غير قادر  على تحصيل غاياهتيا مين بنياء  ويجعلها ،على عملية التدريس للتفسير

ير  اقية يف أذهيان الدرؤية متماسيكة ومعم   قضياياه، وعلييه مختلي  لتفسيير ولين س 

مزاولية القيول يف  غيير قيادر  عليى تكيوين طاقيات معرفيية لهيا القيدر  عليى تظل  

التفسيير قضيايا  ر تكوينها حال كان تصيور  ميدان التفسير؛ ألن هذه الطاقات يتعذ  

 حاضر يف أذهاهنا باألساس.  غير  

                                                     
= 

ى   يف العلم بالفقه، وما أعان علالخالف العال ، وربط األصول بالفروع، اللى غير ذلك من مراتب الرتق  

لَّ  يم التعليم  المرت  بروز ذلك الس  ا ب هو حضور العناية بالثرو  الفقهية وخدمتها يف سيا  علم الفقيه، وأم 

بسبب عيدم وجيود سييا  معيريف يكفيل العنايية بالتفسيير وأن يكيون ليدينا متيون  هنا ضعفط  إيف التفسير ف

رتبتهم وأن يكون هنيام ميا يناسيب بحسب يف ذلك سين را  بالدوالرتق   هاق متدر  يف تعليمس  للمعاين ون  

مين، وهكذا.المبتدئين والمتوس     طين والمتقد 
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ا يف ه أيض  ظ  ح  ل  ة يف التفسير ن  تكوين طاقات بحثي   من ضع   واإلشكال نفسه 

كما -  فيها الت  اتجه العمل التعليم تدريس التفسير يف األوساط غير األكاديمية

للتعليييق المباشيير علييى معيياين القييرآن الكييريم والكييالم يف الهييدايات  -سيييأيت

ع   للشرح والتعليق على أحد كتب التفسير والتوس  رات...اللخ، أو التصد  والتدب  

ي -اكما يحيدث كثيير  - س، وغيير ر  ة يف اليد  يف تنياول قضيايا فقهيية ولغويية وعقدي 

عيدم وجيود تيدريس حقيقي  للتفسيير يف الليى ذلك، األمر الذ  يفض  يف النهاية 

األوساط والمحاضن غير األكاديمية، وبالتال    تفيد سياحات العليم مين طاقية 

م كميا ل  ين عليى النهيوض بيالع  ع يق من هذه المحاضن وت  ع قوية يمكن أن تتخل  ف  د  

 يقع يف فنون أخرى.

 رابعًا: ضعف منو البحث يف موضوعات التفسري:

ي ساحة الدرس التفسير  المعاصير بعيض  ا يف ر  مؤخ   برزت   ق مسيارات تتعل 

ي كالبحيث يف ؛جبالتفسير التطبيقي  المنيت   وقواعيدهم،  رينأصيول ومنياهج المفس 

 أن ، ال   هاهتيا وألواهنياز توج  ي يفاتيه وم  والكالم على تياريخ التفسيير وتصيني  مؤلَّ 

 عاين منها.الناظر يف هذه المسارات   يعزا عنه حالة الضع  والسطحية الت  ت

ييا علييى الدراسييات التاريخييية يف مييو   عميير حميياد معل   /يقييول الييدكتور ق 

ي ي»رين: التفسير واتجاهاته وكتب مناهج المفس  ا الدراسيات التأريخيية فأغلبهيا أم 

مالحظيييات عامييية   تقيييوم عليييى اسيييتقراء و  الحصييياء، ومثلهيييا كتيييب منييياهج 
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ر الميدروس مين جملية مين مفس  ل مادهتا من موق  الرين؛ فغالب ا ما تتشك  المفس  

يى اللى درجة تقيديم تصيو  ق  ر  القضايا دون أن ت   ب للعمليية التفسييرية ر نظير  مرك 

«عنده
(1)

 . 

وهنييام حاليية نقييد يف بعييض الدراسييات والبحييوث للمرتكييزات المنهجييية 

يي رين وقواعييدهم وتصييني  لالشييتغال المعاصيير يف مسييالك ضييبط منيياهج المفس 

التأريخ لهالتفاسير وتحقيب التفسير و
(2)

. 

                                                     

 .25م، ص 2090-هي9439، 9 دار السالم، ط: -أصول التفسير؛ محاولة يف البناء، مؤسسة مبدع (9)

ضط لنقد ا شتغال المعاصر يف هذه المسالك، ومن يف بيان ذلك الدراسات والبحوث الت  تعر   يراجع (2)

 : ذلك

ة لمنهجية الحكم بالقاعديية، محميد صيالأ سيليمان، التألي  المعاصر يف قواعد التفسير؛ دراسة نقدي   -

م، 2091 -هييي9449خليييل محمييود محمييد، محمييود حمييد السيييد، مركييز تفسييير للدراسييات القرآنييية، 

 .994ص

خليل محميود  لتفسير،البناء النظر  للتفسير؛ قراء  يف المنجز مع طرح رؤية للنهوض بالبناء النظر  ل -

، https://tafsir.net/research/64تحييط الييرابط التييال :  بحييث منشييور علييى موقييع تفسييير اليميياين،

  .وما بعدها 84ص

تحقيييب التفسييير؛ قييراء  يف التحقيييب المعاصيير مييع طييرح تحقيييب معيييار  للتفسييير، خليييل محمييود  -

 . https://tafsir.net/research/60تحط الرابط اآليت:  ، بحث منشور على موقع تفسيراليماين

تصني  التفاسير؛ قراء  يف التصينيفات المعاصير  ميع طيرح معييار منهجي  لتصيني  التفاسيير، خلييل  -

 الرابط اآليت:تحط  محمود اليماين، بحث منشور على موقع تفسير

https://tafsir.net/research/53/  

https://tafsir.net/research/64
https://tafsir.net/research/60
https://tafsir.net/research/53/
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أحد جوانب اإلشكال يف أمثال هذه المسارات هيو أهنيا تي ز كمسيارات  الن  

  حاليية ا شييتغال يف هييذه يكث يي ة بنفسييها وليسييط ضييمن سيييا  جييامع  مسييتقل  

المسييارات ويجمعهييا مييع غيرهييا يف ضييوء هييدف كليي  جييامع يقييوم علييى العناييية 

يت   ج، وبالتيال  فمين الطبيعي  أن  بالتفسير المنت   با رتبيام والضيع  وعيدم اا ص 

عيية األوصييال وغييير متضييافر  يف د مسييارات بحييث مقط  النضييج، وأن تكييون مجيير  

يي صييلة بالتفسييير ق علييى الموضييوعات المت  خدميية غاييية كبييير ؛ فا شييتغال المعم 

ج وأن يكييون عنييدنا تييراكم بحثيي  مفيييد فيهييا يف اسييتيعاا الواقييع التطبيقيي  المنييت  

 بوجيود هيذه الموضيوعات يف قليب عليم ال   هيو أمير   يكيون  = القائم للتفسيير

يج ويكث  عنى بدراسة التفسير المنت  ي   ق   حالة ا شتغال حيول هيذا التفسيير ويحق 

 ج. ا وتكاملية يف النظر للتفسير المنت  لها عمق  
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 خامسًا: تشتت حركة التأصيل للتفسري:

دها يج -سيما المعاصر   - الناظر يف حركة التألي  يف أصول التفسير الن  

شة يف منطلقاهتا ونسق بنائها يف القديم والحديث، فه  حركة   تكتنز حركة مشو  

ي ميا تكتنيز الينصَّ  القيرآين بقيدر   للينص   يةالممارسة التفسير  ر ذاتيه، كميا أن  المفسَّ

د  كما هو الشأن على محاور محد   القيامسياجها الموضوع  بالغ الشتات وعدم 

رسات التطبيقية كعلم أصول الفقه وما يقوم عليه يف العلوم الت  هتتم بضبط المما

من ضبط الممارسة الفقهية
(1)

. 

ضيع  الليى ش يف حركة التأصييل المعاصير للتفسيير وقد أفضى هذا التشو  

التقعييد للممارسية التفسييرية والتأصييل للميوارد ب اشيتغالهاهذه الحركية وعيدم 

القواعيد الضيابطة بييان وكيفيات تحصيل التفسير منها وقة هبذه الممارسة المتعل  

 .لذلك

؛ فف  م كلم هو عدم حضور عل  التسييا أحد األسباب الت  أسهمت   وإذ  

ط الضييوء علييى نسييق ضييوء عييدم وجييود علييم يعتنيي  بييالرتاث التطبيقيي  ويسييل  

ي قين الزاء يين وقواعيد المطب يالممارسة التفسيرية فيه ومواردهيا وأصيول الممارس 

الممارسية التفسييرية  لكهم التفسييرية، فيإن  هذه الميوارد، وكيذا منياهجهم ومسيا

                                                     

ا وحيديث ا؛ قيرايف بيان ذلك يراجع (9)   يف منهجيية التأسييس ميع طيرح ء: تأسيس علم أصول التفسيير قيديم 

 فسير. مقاربة منهجية لتأسيس العلم، خليل محمود اليماين، بحث منشور على موقع ت
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سيييما يف ضييوء حاليية ا خييتالف يف مفهييوم   -ومواردهييا ميين شييأهنا أن تختفيي  

ا حتى ينعقيد عليى مرتكزاهتيا ر  ا محر  و  ت ز بروز   -التفسير يف المدونة التطبيقية

 العلم المشتغل بالتأصيل للتفسير.

  النظر الليها ع  ة التطبيقية وض  موارد الممارس ومن البديه  أنه متى اختفط  

ك التقعيد لممارسة لها مواردهيا المنضيبطة، التأصيل للتفسير لن يدور يف فل   فإن  

وبالتييال  يييتم عقييد البحييث يف المجييال النظيير  علييى هييذه الممارسيية والتقعيييد 

لكيفيات القيام هبا من خالل هذه الموارد، ويجر  تفريع محاور العليم يف ضيوء 

فيال ش يف جذر البناء لهذا العليم النظير  ة ذاهتا، والنما يقع التشو  أركان الممارس

 بيةمحياور مرت   تفرييع جمليةا شيتغال فييه منضيبطة تتييأ لحالية حيثية يقوم على 

، وغير ذلك من اإلشكا ت الت  تقطعه عن تحقيق غاياته من د حول نقطة محد  

من ورائه النهوض بضبط الممارسة التفسيرية كما هو المرجو  
(1)

. 

نا وم ضوء ما سبق ي ها لنا إ كال غياب عل  التسييا ومما نمتل عنم  مما إن  

مإ كا   كثيماة وكبيماة  ا علمى طايقمة تعاطينما ممع التسيميا التيبيقم  ا  سملب  أث 

ممدوذ ح   القمما ين وحالممت   القممائ  للممن    البحممث م هممذه  ينمما اقضمماياه ونمممو  ع  ا وع ي 

المه  العناية اتأسيس هذا العل  حتمى وعلي  فما  وغيا كلم مما ككانا، ،القضايا

                                                     

ا وحديث ا؛ قرا (9)   يف منهجية التأسيس ميع طيرح مقاربية منهجيية ءيراجع: تأسيس علم أصول التفسير قديم 

 لتأسيس العلم.
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ل وتكثيف حالمة البحمث حمول همذا االتسييا المنتع  يكوذ لدينا سيا  معام يعتن 

محالتسييا، وهو مما ي ينما اهمذا ع  يما نمناعة وع عميا علمى ح  ت   ق لنما غايما  كثيماةق 

 : منها؛ التسييا

: ااوز ميارا  معافية م      حول النتا  التسيياي:م  ه  أو  

 ذلييك ، فييإن  ج كحيثييية اشييتغالوجييود علييم يكتنييز التفسييير المنييت  يف ضييوء 

يب  سيستلزم بيالتَّ  ق هبيا ع قييام عيدد مين مسيارات البحيث حيول التفسيير التي  يتحق 

فيات ومنياهج رجاليه سن اإلحاطة به كتناول تاريخيه وتصيني  مؤل  تكاملية يف ح  

ي ل فييه ودراسة ثمرتيه )األقيوال والمضيامين التفسييرية(، وغيير ذليك مميا سنفص 

هيذه لي وز  -  بيدو-األجيواء  ئر الفرصية ويهيييوف  سي ا، وهو األمر اليذ  حق  

ومتتابعية يف عديد  ة بحثي  كتابات وقيام جهود المسارات يف الواقع البحث  وبروز 

يميا يحقيق ميع الوقيط ح   ؛هذه المسارات ، وبالتيال  جلعنايية بالتفسيير المنيت  ن اس 

تعمييق  ناعة اليوع  بيه وبقضياياه، وكيذلكف على هذا التفسيير وصين التعر  س  ح  

 . ن يف النقطة التاليةا شتغال يف هذه القضايا كما سنبي  

 ثاني ا: تعميق البحث م التااث التيبيق  المنتعل وقضايا التسييا:

معقيود عليى البحيث يف التفسيير التطبيقي  مين  م خياص  ل ييف ضوء وجيود ع  

فاته، وغير ذلك ريخه وتصني  مؤلَّ ومحاور معينة كبيان نشأته وتا جوانب عديد 

ييف  ي  هييذا س   ، فييإن  ممييا سيييأيت تفصيييله ييريييب لخ     بييالض  يي بحييث   ق حركيية  ل  عة موس 
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-ين ا حول هذا التفسير التطبيق ، كما أنه سييع  ومتتابعة يحدث فيها الرتاكم تباع  

البحيث يف قضيايا التفسيير وموضيوعاته وتعمييق حركية عليى اشيتداد  -ريب و 

يكيون عنيدنا بحيوث تيرتاكم يف خدمية هيذه القضيايا مين  أنعلى و ا شتغال هبا،

يي  بطبيعيية الحييال لح  وهييو مييا سيييؤد   د ،عيية ومتعييد  جوانييب متنو   ن العناييية هبييذا س 

قة عن وضعيته وكيفييات رات معرفية معم  التفسير التطبيق  وأن يكون لدينا تصو  

 . ا بالتفسيرتلكم القضايا المتصلة رأس   ى آخرله...اللتشك  

 لث ا: النهوض اعملية تدريس التسييا وحسزها لتحقيق غاياتها:ثا

 ف  ي  هذا س   فف  حال تم تأسيس علم التفسير فإن  
  ض 

 
ينكون أميام ع   ن    أل ليه  م  ل 

ييبيية حييول التفسييير التطبيقيي  كمييا سيييأيت، وهييو مييا ي  محيياور اشييتغال مرت   ين علييى ع 

ا التكاميل رات تدريسيية منضيبطة لهيا موضيوعات نسيقية يحصيل هبيتكوين مقير  

  ، وهو ما سيسهم بقو  ينس  لدى الدار   الوع  بالتفسيروصناعة ق يف تحقيق المعم  

فع سائر اإلشكا ت الحاصلة يف تيدريس التفسيير يف المحاضين األكاديميية ر يف

ميين حاليية الشييتات  -كمييا أشييرنا قبييل-ومييا يعانيييه ذلييك التييدريس  ،سيييةالمؤس  

عبار  عن موضوعات جزئية يف بعيض  رات ه مه من مقر  ع  ما يقد  -والضبابية 

ر علم  متماسيك على القامة تصو   وعدم قدرته -المنت جة بالتفسير األمور الخاص  

ينس  يف عقول الدار  وقضاياه ومكتمل المالمأ للتفسير 
(1)

. 

                                                     

 .ر الكتابات المتوف  رات، وذلك يف ضوء بعض ن مثل هذه المقر  يتكور لبناء وطرح تصو  سيأيت معنا  (9)
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ييكمييا ي    ييا يف ا رتقيياء بعملييية تييدريس التفسييير خييار  األ  سييهم ذلييك أيض  ر ط 

ة قوية للتفسير كميا ي  م  ل    منها يف تكوين حاضنة ع  األكاديمية وهتيئة األجواء لإلفاد

عليى تخلييق طاقيات  وتكون لتليك الحاضينة القيدر  ،هو حاصل يف فنون أخرى

  .ع العلم  يف علم التفسيرف  بحثية يف المجال تسهم يف عملية الرتاكم والدَّ 

الحاضينة : »يقول أحد الباحثين المعتنيين بالتيدريس غيير األكياديم  للتفسيير

نة يف تدريس التفسير ليسط كنظيراهتا يف تدريس العلوم األخيرى، و  تمث يل الم تكو 

حاضنة علمي ة بمعنى الكلمة، ت سهم يف ا رتقاء بالعلم وتثوير مسائله والدفع به، بل 

الهنييا متييى أفييرزت اشييتغا   بحثي ييا فإنييه يقتصيير غالب ييا علييى جوانييب التييدب ر واسييتنباط 

ممييا   يحتيا  إلطاليية يف التيدليل عليييه. ومين خييالل الهيدايات ونحيو ذلييك، وهيذا 

ييا مدر  -مالحظتيي  لطييرف  ميين واقييع تييدريس التفسييير خييار  اإلطييار األكيياديم   س 

ل بعييض المالحظييات لمحاوليية الوقييوف علييى أسييباا هييذه  -ب يياومراق   كنييط  أسييج 

ل لد َّ م ن ذلك عدد  من الظواهر الت  تعيرت  غاليب اليد   الظاهر ... رس وقد تحصَّ

ر موضوع ال ظ أنَّ أكثرها يرتد  اللى الشكال رئيس  يتعلَّق بتصو  تفسير ، ال   أنَّ المالح 

ع عنيه عيدد  مين  ر، واليذ  تفيرَّ علم التفسير نفسه، والتعاط  معه يف ضوء هذا التصو 

لة يف تدريسه، والت  أدَّت الليى غيياا هيذه الحاضينة كثمير  مرجيو   
الظواهر المشك 

 .(1)«من الدرس التفسير 

                                                     

رفية الغائبة، محمد مصيطفى عبيد المجييد، مقالية منشيور  عليى للتفسير والحاضنة المع التدريس غير األكاديم  (9)

 ويالحيييظ أن هيييذه المقالييية رصيييدت   ./https://tafsir.net/article/5304: يتموقيييع تفسيييير تحيييط اليييرابط اآل

= 

https://tafsir.net/article/5304/
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تيدريس  سييجعلعلم التفسير عليى النحيو اليذ  ذكرنيا،  القامة أن   ك  و  ش  

مقصور على شرح معاين القرآن أو  غيرر التعليمية غير األكاديمية ط  التفسير يف األ  

محياور التعليق على بعض كتب التفسير كما هو قائم يف الواقع، والنما سيكون له 

تكوين حاضنة سين عليه، ور  القبال الدا ن  س  بح  ، ما يسمأ مع الوقط بةمعرفية مرت  

 فع المعيريف يفتسيهم يف اليد   للتفسير من خالل هيذا اإلطيار التعليمي ة ة قوي  ي  م  ل  ع  

                                                     
= 

مين حييث هيو لم تنظير للتفسيير سير، ال  أهنا ة يف واقع عملية التدريس غير األكاديم  للتفالشكا ت حقيقية ومهم  

والمضامين ثمرهتا )األقوال  استحضاروالوع  بقضاياها وموضوعاهتا وجود تكاملية يف تدريسها يقتض  ممارسة 

 ،للتفسيير مين حييث ثمرتيه فقيط نظرت   ولكنها فاهتا ورجالها ومناهجها...اللخ،تاريخها ومصن  معرفة التفسيرية( و

ه لعيدم اليوع  بالموضيوع المركيز  يلها لإلشكال الحاصيل يف تيدريس التفسيير اليذ  أرجعت يوهو ما ي ز يف تحل

 بأهمييية ربييط تييدريس التفسييير بييالكالم علييى المعيياين كحييل   لعلييم التفسييير وهييو المعيياين التفسيييرية، وعليييه نييادت  

ي ،لإلشكال جية مين العلميية عليى در ع  ل يا يف خ  وأن يكون للتدريس بذلك الطار علم  منضبط، وهذا والن كيان مهم 

يي ل الييدرس لنسييق وعظيي  أو ع الحاصييل عيياد  يف الكييالم يف المعيياين وتحييو  تييدريس التفسييير وتيياليف الشييكال التوس 

اء هيذا التيدريس ق حاضنة علمية جر  فقه ...اللخ، ال  أنه   يرفع اإلشكال الحاصل يف تدريس التفسير وعدم تخل  

 الذا تيم استحضيار التكامليية يف النظير للتفسيير عنيد حاضنة لن تتكون ال   هذه ال ألن   ؛ى بقضايا التفسير ومباحثهن  ع  ت  

ثمر  التفسير فقط والنميا يكيون ليه جملية محياور وقضيايا  ر  ك  التدريس، األمر الذ  يجعل التدريس   ينحصر يف ذ  

النهيوض بعمليية  بالتيال  فيإن  ا، وارس هتيأ لمتابعة ا شتغال هبا علمي  اها الد  ة ترتبط بالتفسير، وعليه فمتى تلق  ي  م  ل  ع  

لبليور  القضيايا الكي ى  ئ، فهيذا ميا يهييالتفسيير ذاتيه أو    التدريس غير األكياديم  للتفسيير يليزم منيه القامية عليم

ل القول يف هذه القضية ألهميتهيا نا نفص  عل  ل لالشتغال يف التدريس، وين معنا لتكون محال  س  ر  اللتفسير يف أذهان الد

 ن ما لدينا من ملحوظات حول التدريس غير األكاديم  للتفسير وكيفييات ا رتقياء بيه بشيكل  بي  ون يف درس خاص  

طير األكاديميية لهيا أهميية   تخفيى يف النهيوض بيالفنون الحاضنة المعرفية للعلوم خار  األ   ة وأن  ، خاص  متكامل  

 يف الدفع المعريف يف الفنون.د  يف المجتمع من شدا  العلم ومحبيه تسهم وتدويلها وتكوين طاقات متعد  
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يي   كمييا هييو حاصييل يف فنييون أخييرى، هييذه الحاضيينة التيي  لطالمييا عييو   صالتخص 

حضورها يف الواقع عدم تبلور مالمأ علم التفسير وعدم وجود الطيار واضيأ ليه 

 ال عليه يف عملية التدريس.يجر  ا شتغ

ا: إثااء البحث م عل  أنول التسييا:  رااع 

يف ضوء حضور علم يعتن  بالبحث يف التفسير التطبيق  ويعمل عليى البيراز 

يي رين وأصييولهم التفسيييرية وكيفيييات ممارسيياهتم للتفسييير وطبيعيية قواعييد المفس 

يل التفسير من هذه دوا هبا يف تحصالموارد الت  كانط عندهم والضوابط الت  تقي  

يأن يكيون عنيدنا و   -  بيدو-هذا سيتيأ  يت ذكره، فإن  أاللخ مما سيالموارد...   ع 
  

 ي  ين لها، وهو ما س  س  طبيقية ومواردها وقواعد الممار  تبالممارسة ال كبير  
  ين بقيو  ع 

على الثراء حالية البحيث التنظيير  يف عليم أصيول التفسيير للممارسية التفسييرية 

ق للممارسة التفسييرية ر المعم  ين على التصو  ع  ها بواقع تطبيق  ي  وتزويدها ورفد

  لتقيديم د لية ا ومواردها والعوارض الت  تطرأ على هذه الموارد فتؤد  تجريدي  

ييمييورد وتييأخير غيييره، وهكييذا ممييا ي   ييح   ين علييىع  ن التأصيييل والتقعيييد لهييذه س 

 الممارسة ومواردها.

لم التفسير على طيول القيرون السيالفة ق ععدم تخل   وتجدر اإل ارة إلى أذ  

ليدرس أسيبابه، ال شيك د الهائل للتفسيير التطبيقي ، هيو أمير يحتيا  بيرغم التمد  

ي -يف الموضيوع ظيرالن  من بياا الثيراء -ويمكن   اأن يكيون السيبب يف ذليك راجع 
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ر  من تاريخ التفسير وحضور فكر  لعدم تبلور علم أصول التفسير يف مرحلة مبك  

 وم القييرآن التيي  تكتنييز التفسييير كأحييد األنييواع بييداخلها؛ ذلييك أن  الكتابيية يف عليي

ي ق بدراسية الممارسية التفسييرية حضور عليم نظير  )عليم أصيول التفسيير( يتعل 

ا يف اتجاه تكيوين عليم يعتني  بالممارسية التطبيقيية ذاهتيا والتقعيد لها يدفع بديهي  

عدييد ، ولكين يف حيال ب النظر يف شأهنا وواقعها مين زواييا )علم التفسير( ويرت  

ير  عدم حضور هذا العليم النظير  واكتنياز بعيض المحياو ت فييه للينص   المفسَّ

ه أمير ليم يكين ليحفيز ، فإن ي(9)ذاته وكيفية فهمه   الممارسية التفسييرية القائمية ليه

ن كيفيييات ج ويبييي  علييم يعتنيي  بالتفسييير المنييت   القامييةالشييعور العييام نحييو ضييرور  

 تجيير والنمييا ومواردهييا وقواعييد القييائمين هبييا...اللخ، الممارسيية التفسيييرية فيييه 

مين معالجية ليبعض قضيايا التفسيير  ابما هو قائم يف علوم القرآن وما فيهي الكفاية

 باعتبار التفسير هو أحد أنواع علوم القرآن.

ا خييتالف يف مفهييوم التفسييير  وأعييان عليييه كييذلك حاليية   كمييا فيياقم األميير  

ة الحقيل ي  م  ل  ر بعدم ع  ع  ش  ية التطبيقية، األمر الذ  ي  فات التفسيروحيثيته بين المؤلَّ 

ل يف الممارسة العملية بحسب الممارس للتفسير وما يغلب باألساس وأنه يتشك  

كونيه لييس ممارسية لهيا لب النظير فييه، يرت   عليه، وبالتال    يحتا  لعلم خاص  

                                                     

  يف المنجيز ميع طيرح مقاربية لتأسييس عليم أصيول التفسيير، ءيراجع: تأسيس علم أصول التفسير؛ قرا (9)

 خليل محمود اليماين.
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فييات يف تييابع المؤلَّ تينييتج عنهييا ثميير  منضييبطة ت د ومييوارد محييد   خيياص   نسييق  

معالجتها والكالم فيهيا وتتبياين يف منياهج النتاجهيا وتحصييلها، وغيير ذليك مميا 

ج وترتيييب بطبيعتييه ألن يكييون عنييدنا سيييا  معييريف لدراسيية التفسييير المنييت   ئيهييي

 مقو ته ومعرفة مناهج رجاله...اللخ. 

ير  ا يف الط  وأم   رين وميا ح المعاصير فقيد بيرز مسيار البحيث يف منياهج المفس 

فاتيه واسيتعراض أليوان التفسيير يف ه من استعراض مراحل التفسيير ومؤلَّ يدور في

النتيا   ا ميا لمدارسية  ا نظري يل الطار  مختل  العصور، وغير ذلك، األمر الذ  شك  

يف حجب الشعور بإشكالية علم التفسير وحاجتنا للنظير يف  ما أسهمم، التفسير 

 يد بحث.وضعية هذا العلم بصور  متكاملة، واألمر بحاجة لمز

يع   القامةى معنا أهمية تجل  ت إننا وما خالل ما سبق م التفسيير، وضيرور  أن ل 

ج وقضيايا هيذا بمباحثية التفسيير التطبيقي  المنيت   يكون عندنا سيا  معريف خاص  

  .حتى يحصل عندنا الوع  الصحيأ بالتفسير وقضاياه ؛التفسير

ييم تصييور   نقييد  أيتوفيمييا ييي ييا نظري  ة بعلييم التفسييير ا لييبعض المبيياد  الخاص 

 .راته التعليمية والتدريسيةومحاوره وكيفية بناء مقر  
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 :املبحث الثاين: تأسيس علم التفسري؛ مقاربة منهجية يف التأسيس

رات النظرييية انييب ميين التصييو  يهييدف هييذا المبحييث اللييى محاوليية طييرح ج

 لهيذار تعليمي  لمقير   وكذلك تقديم رؤية ،ة بمحاور علم التفسير ومبادئهالخاص  

 .ر العلم يف ضوء بعض الكتابات المتوف  

 وسينتظم هذا المبحث يف مطلبين:

 .المباد  والمحاور ؛علم التفسير الميلب األول:

 .ر تعليم مقر  لبناء رؤية ؛ علم التفسير: الميلب الثاين

 :املطلب األول: علم التفسري؛ املبادئ واحملاور

إن  الحيثيية وليذا في  المنت ج، العناية بالتفسير التطبيقعلى علم التفسير  يقوم

 أيتج   غيير، وفيميا ييهي  التفسيير المنيت   ساحة هذا العليمر  لالشتغال يف المؤط  

ر مبياد  هيذا العليم والمحياور الكي ى ليه يف سنحاول طرح مقاربة نظرية لتصو  

  ضوء هذه الحيثية:

: اعض مبادئ عل  التسييا:  أو  

 -وجل عز-ر التطبيق  لكتاا ا  علم التفسير على البحث يف التفسي يعمل

  بيان لبعض مباد  هذا العلم:أيتب النظر يف هذا التفسير، وفيما يوترتي
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 مسهوم عل  التسييا: -

تعمل مفاهيم العلوم على ترجمة نسق اشيتغال العليوم وتعب ير عين حيثييات 

 التفسيير التطبيقي ، فيإن   النظير يفهذه العلوم، ويف ضيوء قييام عليم التفسيير عليى 

ظر، وعليه فيمكن تعري  علم التفسيير ذا الن  د هبمفهوم علم التفسير يجب أن يقي  

 .ق بهوما يتعل   ه العلم الباحث يف التفسيربأن  

فهذا العلم يقوم على البحث يف التفسير التطبيق  المنت ج للقيرآن والنظير يف 

اهتيا كر مركزي  عة، سيأيت ذمن جوانب عديد  ومناح  متنو  ق به وما يتعل  هذا التفسير 

 لدى حديثنا عن المحاور الرئيسة لعلم التفسير.

 موضوع عل  التسييا:  -

 .ومتعلقاته القرآين موضوع علم التفسير هو التفسير التطبيق  للنص  

 غاية عل  التسييا: -

 ،م تيسير اإلحاطة بالواقع التفسير  القيائم وفهميهل  من أبرز غايات هذا الع  

 .اعة الوع  بقضاياه، وصنوالعمل على تقريبه

 :الحاجة إلى عل  التسييا -

وبقياء نحن أمام تفسير تطبيق  هائيل وميرتاكم نحتيا  لفهميه واإلحاطية بيه 

عليم التفسيير اليذ  يتييأ ترتييب  بإقامية  ييتم ال    المراكمة عليه، وهو أمر   حالة
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تاريخه  د كثير ؛ من معرفةع  ن ا قرتاا منه على ص  س  النظر للتفسير التطبيق  وح  

فاته، وترتيب مقو ته وحصياده، وغيير ذليك مميا ز مدارسه ومصن  ي  فاته، وم  ومؤلَّ 

 ي  
ة هيذه القضيايا وتعمييق ا تصيال بقضياياه وتيسيير مباحث ي التفسير ين على فهمع 

 .ن مزاولة النتا  التفسير وممارستهس  ، وكذا ح  ومتابعة القول فيها

  ثاني ا: المحاور الكباى لعل  التسييا:

يف تحدييد المحياور والمفاصيل الكي ى  -برأينيا-ل الشرط المنهجي  مث  يت

م ممدى قمدرة همذه  د عليهيا الحيديث يف دائير  عليم التفسيير =ق  الت  يجب أن ي ع  

ماتكزا  كلية يتبلور ما خاللها تسايع نيق ا تغال احث  ل   ح  ا  المحاور على طع 

ممتو ،امتممداد مم، وهمم  ح  اكزيممة للسمما  ق اهمما تكامليممة م النهمموض االغايممة المتحق  ا ي 

  .ا ا تصال ا وتيي   اإلحاطة االتسييا المنتعل

نييا يف طبيعيية المحيياور والمفاصييل الكيي ى التيي  يمكيين أن ل  وميين خييالل تأم  

ر عنيدنا أن هيذه المحياور يدور حولها ا شتغال يف ساحة علم التفسير، فقد تحر  

يتالك ى يمكن أن تكون كاآل
(1)

:  

                                                     

 علم التفسير حاصل محاور قد طرحط   -بين أيديناالذ  ا على البحث اعتماد  - جدير بالنظر أنن  كنط   (9)

للتفسير؛ قراء  يف المنجز مع طرح   )البناء النظر :يف بحثوذلك عليم  فيها ر تبناء مقر  ر كذا تصو  و

أثناء -ل (، ال  أنن  بعد التأم  /بحث منشور على موقع تفسيررؤية للنهوض بالبناء النظر  للتفسير

 ة يف بعض األمور التفصيليقليال   قمط  بالتعديل -بين أيديناالذ  د  النهائية لهذا البحث تحرير المسو  

= 
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:  ن.م  ل التفسير ع  الزَّ ات تشك  : دراسة محط  تاريخ التسييا أو  

فييات والقيييام بتصيينيفها والموازنيية المؤل   معرفيية: سمما  التسيمميامؤل   ثاني مما:

 بينها...اللخ.

 والمضييامين األقييوالبيييان ودراسيية : التسيممياية والمضمماميا األقمموال ثالث مما:

 .التفسيرية

مما: مم رااع  فه  م وأسممباب اخممتال ايا وقواعممده  ومنمماهجه أنممول المسي 

ييالتسيمميا رين والقواعييد الضييابطة : بيييان أصييول الممارسيية التفسيييرية عنييد المفس 

نات المناهج التفسيرية لديهم، وأسباا اختالفهم يف للتفسير عندهم، وبيان مكو  

 التفسير.

ا:  ...اللخ.وأحوالهم رين وبيان طبقاهتم: معرفة المفس  اوذالمسي   خامي 

 ت :وتسصيل هذه المحاور كاآل

:أو  تاريخ التسييا:   

كونييه يتيييأ التغلغييل يف الثييرو  التفسيييرية ومعرفيية تييأيت أهمييية هييذا المحييور 

أنماط ومراحل تكوهنا عي  اليزمن، وفهيم فيرتات ازدهارهيا وضيعفها والعواميل 

الكامنة وراء ذلك، وتبين المنعطفات الكي ى التي  مير هبيا التفسيير عي  مسييرته 

                                                     
= 

ر التعليم  يف محاور علم التفسير، حيث بدا ل  ر المقر  ق بتصو  ما يتعل   الخاصة بالمحور الثالث، وكذا

 ه.  ذكرت  قد  كنط  ر تعليم  للعلم بصور  أوسع مما المكان تكوين مقر  
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ارات الت  انتظمط التفسير والعالقيات بينهيا، وفهم أسباا نشأهتا، وطبيعة المس

 .وغير ذلك من األمور المهمة لتحقيق الوع  بالتفسير

ت  وكيي  أهنيامسيير  التفسيير  حال اعت نا المحوروتتعاظم أهمية هذا  مير 

 االمسارات الت  تحفيل هبي عليه كثر    يدل   وهو ماد  بينها اختالف، بمراحل متعد  

ف الحاصل يف التفسير يوجب أهمية التأريخ للتفسير هذه المدونة، وهذا ا ختال

اتيه، كميا وقعيط اختالفيات يف ثمير  التفسيير )المعنيى التفسيير (ز محط  ي  وم  
(1)

 ،

ا من محاور علم التفسيير اعتبار الجانب التاريخ  للتفسير محور   ومن هاهنا فإن  

تييأريخ ل التفسييير وكييذا اللتتبييع التيياريخ  لمسييار تشييك  اللييى اسيييؤد  بييال ريييب 

فات يف ممارسة هذا التفسير، وغير ذلك مميا يثير  نظرنيا لواقيع لمسارات المؤلَّ 

ويسيمأ لنيا بالقيدر  عليى  ،ا تسياع نتيه شيديد   ويزييد مين فهمنيا لمدو   ،التفسير

 م ومنضبط.علم  منظ   لها بشكل  عرض حقيقة واقعها وطريقة تشك  

 ثاني ا: مؤلسا  التسييا:

ثرو  التطبيقية للتفسير، ونحتا  من أجل فهيم مؤلفات التفسير ه  أوعية ال

فيات، ومعرفية خارطتهيا ن التعرف على هيذه المؤلَّ س  ح  اللى التفسير واإلحاطة به 

                                                     

يراجع يف أهمية التيأريخ للتفسيير: تحقييب التفسيير؛ قيراء  يف التحقيبيات المعاصير  ميع طيرح تحقييب  (9)

 ر.ار  للتفسير، خليل محمود اليماين، بحث منشور على موقع تفسيمعي
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التفسييير  بهييا وأي هييا أحييرى بالتقييديم يف فيين  ت  العاميية ومسييارات اشييتغالها، وبيييان ر  

ا من غيره يف هذا الفن   اللخ...وأكثرها نفع 
(1)

. 

البيراز يتناسيب الليى  المركزية والمحورية يف الفن   فاتوكذلك تحتا  المؤلَّ 

يمع أهميتها واللى ع   مين التعلييق والشيرح حتيى يسيهل حولهيا خيدمات كثيير   د  ق 

 ين.س  ل الدار  ب  ر ا تصال هبا من ق  اإلقبال عليها ويتيس  

م حيين نستحضير أمثال هذه الخيدمات يف مدونية التفسيير تشيتد وتعظ ي والن  

ي حتي   واقع مدونية التفسيير وميا ي   يف ع  بالعدييد مين مؤلفاهتيا المركزيية مين ض 

العناية بيالتعليق والتحشيية والشيرح، وكيذلك حيين نستحضير اخيتالف مسيالك 

ة بينهياي يم  ل  ات يف التعاط  مع التفسير وعدم وجود معايير للموازنية الع  ف  المؤلَّ 
(2)

 ،

حولهيا   خيدمات كثييرللعنايية هبيا ولعقيد ات هيذه المدونية ف  مما ي ز حاجة مؤلَّ 

ا يف علم التفسير بحييث ا كلي  ا وغيرها، وضرور  أن يكون ذلك محور  ن  ر  ك  كالت  ذ  

ظيير هييا ميين العناييية والن  ظَّ ح   -التيي  هيي  ثروتييه وعميياده-فييات المجييال تأخييذ مؤلَّ 

يين عليى ح  ع  رس من جوانب عديد  ت  والد   فيات والتعياط  الفهيم لهيذه المؤلَّ  ن  س 

                                                     

بين التفاسير: معيار تقويم كتب التفسير؛ تحرير وتأصيل، خليل محمود  يراجع يف أهمية الموازنة (9)

    /tps://tafsir.net/article/5110ht :يتمقالة منشور  على موقع تفسير تحط الرابط اآل ،اليماين

مقالة منشور  على موقع  ،تقويم كتب التفسير؛ تحرير وتأصيل، خليل محمود اليماين يراجع: معيار (2)

   /https://tafsir.net/article/5110 :يتتفسير تحط الرابط اآل

https://tafsir.net/article/5110/
https://tafsir.net/article/5110/
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بة لها تي ز هتا؛ فيكون لدينا خرائط معرفية مرت  معها واستكشاف مسالكها ومسارا

ة...اللخي  م  ل  مفاهيمها وتظهر مساراهتا ونسق اشتغالها وطبيعة أوزاهنا الع  
(1)

. 

 التسيياية:والمضاميا ثالث ا: األقوال 

ييوالمضييامين األقييوال  لة ا شييتغال التفسيييرية هيي  الثييرو  النهائييية ومحص 

التفسييير 
(2)

وكانييط ممارسييته، و يمكيين اإلحاطيية  فميين أجلهييا كييان التفسييير، 

ييبالتفسييير بييدون معرفيية هييذه األقييوال والمضييامين ودراسييتها،  ر لنييا وحتييى يتيس 

التفسيرية تحتا  لصينوف عدييد  والمضامين األقوال  النهوض هبذا الغرض فإن  

ا عن األقوالمن الخدمات،    التفسيرية  فأم 
 
كيون بيين أييدينا خيرائط ت ن  فنحتيا  أل

ز خالصية األقوال/المعياين التفسييرية ر  ب ياألقيوال التفسييرية ت  هيذه  بة بحصادمرت  

الصية مناقشيات بحيث يسهل معرفتها واإلحاطية هبيا، وكيذلك نحتيا  لجميع خ  

يييي ا المفس  ييييا واسييييتدراك  ا وترجيح  رين لهييييذه الثييييرو  وتعليقيييياهتم عليهييييا؛ نقييييد 

ا...الل نة التفسير مدو  مما يضع بين أيدينا واقع هذه األقوال يف  ى آخر ذلكوتوجيه 

                                                     

ني  النتا  التفسير : تصني  التفاسيير؛ قيراء  يف التصينيفات المعاصير  ميع طيرح يراجع يف أهمية تص (9)

 .معيار منهج  لتصني  التفاسير، خليل محمود اليماين، بحث منشور على موقع تفسير

يرين، وعلييه فيإن  كتيب التفسيير تميور بصيور  (2) من المعلوم وقوع الخيالف يف مفهيوم التفسيير بيين المفس 

ر المناسيبات واليروابط بيين اآل  مضمونية مختلفة،  من المعاين واألحكام والنكات البيانية البالغية وذ ك 

ا يف عنوان هيذا المحيور ويف الكيالم فيميا سييأيت  والسور...اللخ، وقد آثرت  البراز األقوال/المعاين تحديد 

ب التفسير كما سنبي ن. ص     لتمايز مادهتا وألهنا ع 
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ييوي   ييا وقبييو    ين علييى فهمهييا ومعرفيية مييا احتيي   ع  هبييا ميين نقيياش وأكثرهييا ترجيح 

، وأن تكييون بييين أيييدينا كييذلك خييرائط بمسييتندات  ا والشييكا   وأكثرهييا ضييعف 

االمفس   ا واختييار  ي ؛رين يف التعاميل ميع األقيوال نقيد  ر اإلحاطية بياألقوال مميا ييس 

قية وتيسيير اإلضيافة هضم هذا الواقع بصور  معم  ين على ع  التفسيرية وواقعها وي  

 والمراكمة عليه.

وتتعيياظم أهمييية خدميية األقييوال التفسيييرية يف مدونيية التفسييير يف ضييوء مييا 

تيابع وتتكاميل تة العناية هبذه األقوال وعدم بروز مسارات اشيتغال تل  ظه من ق  ح  ل  ن  

لهذه األقوال ومرت بية  نات جامعةوأن يكون عندنا مدو   ،ع األقوال وترتيبهام  يف ج  

ميية لهييا، والنمييا غاييية األميير هييو وجييود محيياو ت قليليية ميين بعييض هتييا وناظ  لماد  

ى لبقاء ما أدَّ مكط والعيون للماورد ، وزاد المسير  بن الجوز ، كالن   ؛العلماء

يي يي ، وصييار ميين الع  تات والتفيير  الثييرو  التفسيييرية يف حاليية ميين الش   ص 
 
ا علييى جييد    

ا جيد   كبير   بة ومنضبطة، حيث يحتا  لمطالعة عدد  ا بصور  مرت  الناظر اإلحاطة هب

فيات ا يف المؤلَّ ق بالمعاين واألقوال بق  دفين  ا  المتعل  ج  الح   من التفاسير، كما أن  

بية؛ صور  من الصور فتجمعيه وتعرضيه يف صيور  مرت   العناية بأ    فلم تمتد له يد  

يجييب أن  -تيي  هيي  ثمير  التفسيييرال-خدميية األقييوال التفسييرية  ومين هاهنييا فيإن  

م التفسير حتى يتيأ ذليك ل  ا من محاور ا شتغال الك ى يف ع  ا رئيس  كون محور  ت

عنيى هبيذا البياا وأن يكيون عنيدنا جهيود ت   ،النهوض بخدمية األقيوال التفسييرية
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ى بجمع األقوال وعرضها بصور مختلفية ن  ع  بصور مختلفة ويتبلور عنها كتابات ت  

 س.را  بالد  م والتدر  ب التعل  ت  ر  جة تناسب متدر  

فيات التفسيير فيميا   التفسيرية األخرى يف مؤلَّ  مع المضامينوالحال نفسه 

كييات البيانييية والنحوييية ا؛ ميين مثييل  األحكييام والن   تفسيييري  يكييون معنييى وقييو   

يي ور والهييدايات اإليمانييية...اللخ، فنحتييا  لرتتيييب هييذه والييروابط بييين اآل  والس 

ط خرائطها بحسب صورها وألواهنا، بحيث يكون نتا  المؤلفات يف الماد  وضب

 ا.ا وواضح  ب  لون منها مرت   كل  

اإلشييكا ت المركزييية  أحييد ن  وهييو أ وتجممدر اإل ممارة هاهنمما ألممما مهمم 

ى أد  ما مين، س  بين الممار  اتحاد حيثيته ومفهومه ل يف عدم لممارسة التفسير تتمث  

تفسييير يحصييل عليهييا التتييابع يف التييألي  لعييدم وجييود ثميير  رئيسيية لممارسيية ال

مضيييامين التفسيييير يف بييياين تل ىفاته عييي  التييياريخ، والنميييا أد  التفسيييير  ومصييين  

، وهذه الشكالية نار  ك  د ألواهنا ومحتوياهتا كما ذ  اختالف صورها وتعد  فات والمؤلَّ 

اه يف غييير هييذا ن يير  كمييا حرَّ -  تخيياذ موقيي  معييريف منهييا؛ فييال يمكيينتحتييا  

الموضييع
(1)

 ،والتعامييل معهييا وفييق ذلييك اتفسييير  هييذه المضييامين  جميييعاعتبييار  -

                                                     

محاوليية لضييبط المرتكييزات الكلييية للعلييم ومعالجيية بعييض التفسييير؛ يف ضييبط معاقييد  يراجييع: مقاربيية (9)

، /https://tafsir.net/article/5299، مقالة منشور  على موقيع تفسيير تحيط اليرابط التيال : الشكا ته

ط حيثيتيه وميوارد ممارسيته، وغيير ذليك، يف هذه الماد  ببيان الشكا ت التفسير من عدم انضيباا ن  م  وقد ق  

= 

https://tafsir.net/article/5299/
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حه حركة البحيث يف ذليك مين ع؛ ألن ما سرتج  واألمر بحاجة لتداول بحث  موسَّ 

س يف عليم التفسيير دون ر  المفرتض أن تنعقد عليه وحده خناصر المعالجة واليدَّ 

ييحتييى   تنصييرف ه   مييا سييواه، يسييط ميين رس يف هييذا العلييم لمضييامين لة الييد  م 

يف  -اهالمهيتم بالتفسيير وقضياي-المجتميع العلمي   ط  ب يويف ضوء عيدم  التفسير،

 -التفسيير عليم تأسييس يف-فيال يسيعنا  ا اإلشكال شديد الجذرية يف التفسير،هذ

اعتبيار مضيامين التفسيير يف سيوى بثمير  التفسيير  والكالم على المحور الخاص  

ييفييات بمثابيية ثميير  التفسييير التيي  يتوالمؤلَّ  ييج  ا علييى اخييتالف ب العناييية هبييا جميع 

هم   ا ت مل  إذ كانت العناية ااألقوال والمعاين التسيياية تحديد  وألواهنا وأطيافها، 

لنا القول يف ااه  ن  ز  ر  ب  أ  لذا  أوجب ما يمكا العناية ا ؛ وجوه  يف عنوان المحور وفص 

العصييب هيي   -رنيياه يف غييير هييذا الموضييعكمييا حر  -باتفييا   ألهنييا؛ العناييية هبييا

فيات التفسيير، وعلييه   يف مؤل  س عليه المضيامين األخيرى والصلب الذ  تتأس  

يرجع  -يف دائر  المفهوم-ذ الخالف التفسير بحال؛ ال   يمكن أن يتجاوزها مفهوم  

ار فيميا هيو فيو  المعنيى مين مضيامين التفسيير ظ ييف جانب كبير منه عند جيل  الن  

                                                     
= 

ضيبط مرتكيزات التفسيير كممارسية، حييث حاولنيا لتقديم اجتهاد  -دوفق الطار منهج  محد  -وحاولنا  

ي مفهيومأدواتيه وضيبط ر مفهومه ويضبط حيثية التفسير وتحر البنياء وطرحنيا رؤيية للتعاميل ميع  ،رالمفس 

  مضيمونية بعييد  عين دائير  المفهيوم اليذ  جيرى الت  تحتيو  مياد التفسير مصنفاتالنظر  للتفسير و

 .تحريره
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، مين عدميه ها ضيمن سياحة التفسييرومدى انيدراجكاألحكام والهدايات...اللخ 

ل الثمر  الناتجة عين اتفا  عندهم، وكون المعاين كذلك تمث   وأما المعنى فمحل  

 قرون  يف الحيثية الرئيسة الت  انعقد عليها ا شتغال التفسير  يف بداياته، وكذلك 

 يف تأريخنا للتفسيرال  اه مفصَّ طويلة من حياته كما بين  
(1)

.  

مما: أنممول المس ممرااع  ايا وقواعممده  ومنمماهجه  وأسممباب اخممتالفه  م ي 

 :التسييا

يتييأ معرفية الكيفييات المنهجيية الكامنية المحيور مين أنيه تأيت أهمية ذلك 

يوراء النتا  مياد   رين يف   التفسيير وصيناعته ونقياط ا لتقياء وا فيرتا  بيين المفس 

فبيدون ؛ رمين أجيل فهيم التفسيي عنه ىن  تلكم الكيفيات، وهو أمر ضرور  و  غ  

رين الت  صدروا عنها يف العمل التفسيير  وطبيعية ق ألصول المفس  الفهم المعم  

ل التفسيير  صنيعهم التفسيير  يظيل   القواعد الت  حكمط   جانيب رئييس يف تشيك 

غائب ييا عيين عقولنييا وأفهامنييا، فييال نييدر  كييي  كييان و  طبيعيية واقعييه يف مدونيية 

ييرغييم أن  ح   ،التفسييير يي معرفتييه سييبيل   ن  س  ل التفسييير لفهييم كيفيييات تشييك  ب  ح 

 .المراكمة عليهواستمرار 

                                                     

، بحيث منشيور قراء  يف التحقيب المعاصر مع طرح تحقيب معيار  للتفسييريراجع: تحقيب التفسير؛  (9)

   https://tafsir.net/research/60على موقع تفسير تحط الرابط التال : 

https://tafsir.net/research/60
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رين وقواعيدهم ومنياهجهم يجيب استكشاف أصول المفس   ومن هاهنا فإن  

ا مركزي ا يف عليم التفسيير، حتيى يمكين لنيا مين خالليه فهيم واقيع  أن يكون محور 

يالن   رين وأسيباا ا خيتالف سق التقنيني  الضيابط لممارسية التفسيير عنيد المفس 

، ميية هبييذا الجانييب المهييمكييون لييدينا معرفيية منظ  تييينهم يف ممارسييته وعواملييه، وب

ي ا لما يتيحه ذلك و وأيض   ي ر  د  بد من معرفة المفاهيم الت  ص  رون يف عنهيا المفس 

  ما كان بينهم من اختالف يف هذا السيا .التفسير، و

هيذا المسيار  أن   رين، ال ى بمناهج المفس  ن  ع  ا ي  ا بحثي  لدينا مسار   وصحيأ أن  

ييي    يف العمييل ولييم يييتمكن ميين تحقيييق غاياتييه ميين بيييان أصييول ا هييائال  اين قصييور  ع 

، حييث ومفاهيمهم الت  انطلقوا منهيا يف العميل التفسيير  رين وقواعدهمالمفس  

يييييدور يف ف   ييبعييض األ   ك رصييد  ل  ممييا ييي ز  ؛رينطيير الوصييفية العاميية عنييد المفس 

ة كاللغيية والحييديث وغيرهييا، دون التغلغييل يف اسييتعمالهم لمييوارد تفسيييرية معينيي

استكشاف البنى المنهجية الت  صدروا عنها يف النتا  التفسير من خيالل توظيي  

رين وأصولهم وقواعدهم يف النتا  التفسير ما يجعل مناهج المفس  مهذه الموارد، 

 ق.  تزال بحاجة  ستكشاف واستقراء منهج  مدقَّ 

 لوهييو بصييدد صييياغة رؤيتييه لبنيياء أصييو فريييد األنصييار  /يقييول الييدكتور

والشرط يف »ة من كتب التفسير: ة والنقدي  ي  م  ل  المناهج الع  التفسير وأهمية استقراء 

ي   يف تفسييره للقيرآن، ذلك أ   تكون البحوث سطحية، فال تتناول طريقية المؤل 

يغية ميثال  بإحصاء األدوات العلمية المستعملة لديه فحسيب، كتوظيفيه لل   ر ع   والش 
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والقراءات القرآنية والحديث النبو ...اللخ
(1)

فهذا مطلوا نعم، ولكن   بد من  

الفهييم والتأويييل  سييتنبط القواعييد المعتمييد  لديييه يف عمليييةتعميييق العمييل، بييأن ت  

عملييية التفسيييرية عنييده، الميية يف وكييذا الضييوابط والمقاصييد المتحك   ،والتوجيييه

ر الكل  والجزئ  والثابيط والمتغي ي وكذا ،من بيان األصل والفرع يف ذلكبد  الف

والشرط والركن...اللخ. ثم حا ت التقديم والتيأخير لهيذه األدوات أو حيا ت 

، الليى غيير حال اإلعمال واإلهمال لها عند التعارض وضوابط هذه وتلك يف كل  

«اهم يف بناء النظرية التفسيرية من بعد حق  ذلك مما يس
(2)

. 

ي المسار القائم معوالحال نفسه  رين، حييث حيول البحيث يف قواعيد المفس 

ر قواعييد التفسييير عيي  التيياريخ، انطلقييط البحييوث يف هييذا السيييا  ميين فكيير  تقيير  

ي رين وتركيبهيا، والنميا تيأيت بنصيوص وعليه فإهنا   تقيوم باسيتقراء قواعيد المفس 

                                                     

يبخصوص  (9) فرييد يف الحاشيية بكتياا  /رين مث يل اليدكتوركالمه على سطحية التعامل مع منياهج المفس 

المينهج اليذ  سيلكه اليذهب  يف  حسيين اليذهب ، كميا بيي ن أن   / محميدلليدكتور« التفسير والمفسيرون»

جيياءت مميين أنجييز دراسيية يف هييذا المجييال، ف ر بييه كثييير  دراسيية منيياهج المفسييرين هييو الميينهج الييذ  تييأث  

 رين وقواعدهم التفسيرية.دراساهتم ضعيفة الفائد  العلمية يف استكشاف مناهج المفس  

. 916 -915صم، 2090 -يهي9439أبجديات البحيث، فرييد األنصيار ، دار السيالم، ط: األوليى،  (2)

ظ على و ي هفرييد أني /كالم اليدكتوري الح  رين وقواعيدهم والبحيث يف دميج بيين البحيث يف أصيول المفس 

ا، يف حين أن  األ  م البحيث يف قواعيد  ن؛ ألن  ي  ليى هيو الفصيل بيين المسيار  و  ناهجهم، وجعلهما شيئ ا واحد 

ا البحث يف منهجه فغاية  المفس   ي ر وأصوله يحتا  لدراسات عديد ، وأم  ر تأيت بعيد اسيتقرار أصيول المفس 

 ات الممارسة التفسيرية عنده.ر النظر  العام المبين لكليوقواعده بحيث يتم من خاللها تركيب التصو  
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والبحيث عين ا للتفسيير بقاعديتها سلف   -فاتل بعض المؤلَّ ب  من ق  -م ك  جرى الح  

ا  عتبيار هيذه القواعيد ر  تطبيقات لها من داخيل كتيب التفسيير ليكيون ذليك مي  

ه بعض الدراساتت  ن  رين، وهو أمر ظاهر اإلشكال كما بي  بمثابة قواعد المفس  
(1)

. 

ا: المسي    :اوذ وايانه  ومعافة طبقاته ...إلخخامي 

ي وأن  ،ذا التفسييرقياموا بإنتيا  هي ن    تكتمل معرفة التفسيير بيدون معرفية م 

يلة لطبقياهتم عي  ت فية بيأحوالهم ومفص  كون عندنا خرائط منظ مة مبي نة لهيم ومعر 

 التاريخ.

 ، ال  أنيهتكميليية يف فهيم واقيع التفسيير ةأهمييليه الن كانيط و وهذا المحيور

ي كبيير  ليم تليق   عي  التياريخ رينتشتد الحاجة الليه كيون الكتابية يف طبقيات المفس 

داهتا المنهجية والمعايير الت  يتم من خاللهيا تحدييد الطبقيات د  بضبط محعناية 

ضع  يف ا هتمام بالكتابة فيهيا من رين المفس  طبقات  ها تعاني عم  وميزها، فضال  

يدد واستقراء مدقَّ فات يف هذا الص  وعدم وجود تتابع للمؤلَّ  ن قياموا ق لمختلي  م 

 .بالتفسير ع  التاريخ

                                                     

يي ط  ي يين  لالطييالع علييى منطلقييات الدراسييات التيي  ع   (9) رين والشييكا ت هييذه بالبحييث يف قواعييد المفس 

المنطلقييات، يراجييع: التييألي  المعاصيير يف قواعييد التفسييير؛ دراسيية نقدييية لمنهجييية الحكييم بالقاعدييية، 

 .م2091-يه9449، مجموعة من الباحثين، نشر مركز تفسير للدراسات القرآنية
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ر آل عايد يف سيا  حديثه عين سيبب كتابتيه يف محمد بن بك /يقول الدكتور

لوضيع كتياا »الم يف هذا الموضيوع مميا يحتيا : الك ا أن  رين مبين  طبقات المفس  

الحاجية  أن     سينوات، ووجيدت  بتدريسها لعد   ن معالم هذه الماد ، وقد قمط  يبي  

يماس   ي ا بيأن  ة يف كتابة هذا البحيث، علم  يي  ن تعررين ليم تبيي  كتيب طبقيات المفس 

يي كتيياا طبقييات  ن نشييأ  هييذا العلييم، بييل الن  رين، كمييا لييم تبييي  الطبقيية عنييد المفس 

«د  لم توجد له مقدمات أصال  ورين للداوالمفس  
(1)

. 

يي ولهييذا فييإن     ا ميين محيياور علييم ترين يجييب أن العناييية بالمفس  كييون محييور 

يي ىالتفسييير حتيي يكييون عنييدنا رين، وأن يتكامييل العمييل يف خدميية التعرييي  بالمفس 

وأحوالهم  ة التفسير ع  التاريخع  ن  مارسوا ص   نبالرجال الذيقة مدق  وع  ومعرفة 

 .ق هبموما يتعل  

                                                     

يي (9)  .7 ، صيهيي9439الطييائ ، -ته وتطييوره، دار الطييرفين للنشيير والتوزيييعأرين؛ نشييعلييم طبقييات المفس 

مفيرد  ويالحظ هاهنا أثر تناول موضوع الطبقات وغيره من المحاور الت  ذكرنا قبل لعلم التفسير بشيكل  

يو  القرآن، وهو مسلك غير سديد، وأ  ة بطبيعة انضوائها ضمن أنواع علوم كعلوم مستقل   والتعاط  معها ى ل 

د هيو عليم التفسيير، ا لتكون محياور ضيمن نسيق معيريف محيد  هذه القضايا جميع   ك  ب  ا به من س  ن  م  منه ما ق  

ق وقيوع العنايية د  ل وز اتصيالها هبيذه الحيثيية، وهيو ميا سييحق  ق هبا تكاملية يف خدمة حيثية محد  ويتحق  

يهبذه القضايا ويعطيهيا ب   يتعميل عليهيا وتسيهم يف تحقيقهيا وهي  ح    وغايية كبييرا د  ع  ن اليوع  بالتفسيير س 

 القائم للقرآن الكريم.
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ع عنهما تسما  يع  نا وما خالل هذه المحاور لعل  التسيميا ي هما لنما قااليتهما ألذ  إن  

متتل، وف على التسييا المنمتع ميارا  ومجا   احث لها ريادتها م التعا   ق اهما حق 

المحاور نستطيع  هفع  هذ ؛اإلحاطة االتسييا والوع  ا  واقضاياه ا  ي  تكاملية م ح  

 معرفية كتيبله والمسارات الت  انتظمته، وكيذلك يمكننيا فهم تاريخ التفسير وتشك  

ي ومسيالكهاهتا ها وتوج  ب  ت  التفسير ومصنفاته ومعرفة ر   ن مين ا نيتمك  اشيتغالها، وأيض 

ر بمنياهج النتيا  ة النقاش حولها، ونتبص  التفسيرية وطبيع والمضامين معرفة األقوال

يالتفسير والقواعد الت  حكمط هيذا اإلنتيا  ومسيب   رين، بات ا خيتالف بيين المفس 

 ف على الرجال الذين مارسوا الصنعة التفسيرية ع  التاريخ. وكذلك نتعر  

المحياور يمكين لحالية البحيث يف عليم  هنا نعتقد أنه عي  هيذومن هاهنا فإن  

ير    غاياهتيا مين الح  تؤد  التفسير أن  ي ف  والقيائم للقيرآن  جق يف التفسيير المنيت  المعم 

يي ، وأن  الكييريم ق ميين خاللهييا تكاملييية وتناسييق يف النظيير لكافيية جوانييب هييذا تتحق 

يالتفسير، األمر الذ  يكفل على نحو بارع تحقيق غايات العلم مين ح   ن الفهيم س 

 .صناعة الوع  هباللثرو  التفسيرية و

 ا أمااذ:ويالحظ هاهن

عبار  عن الفاد  معنى آخير ليم يكين » :: التأسيس كما يقول الجرجايناألول

«أصال  قبله
(1)

ا يف الواقيع هذه المحاور التي  ذكرنيا هي  قائمية فعلي ي شك أن   ، و 

                                                     

 .50، صم9183-هي 9403 ،الطبعة: األولى، لبنان -بيروت  ،دار الكتب العلميةالتعريفات،  (9)
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  والتعامل مع بعضها ط والتفر  البحث  بدرجات متفاوتة، ولكنها تعاين من التشت  

ا به يف هذا البحيث مين جعلهيا محياور ن  م  كما ق  -ة، دون أن ينتظمها كعلوم مستقل  

غاييية كبييير  لهييا مسيياس هبييا وهيي   فهييا يف سيييا   نسييق جييامع يوظ   -لعلييم التفسييير

التفسير المنت ج، ويجعلها تتعاضد يف خدمة هذه الغاية وصيناعة اليوع  هبيا ليدى 

سين، وبالتال  تخريج أفراد لديهم قيدر  عليى التعياط  ميع قضيايا التفسيير ر  االد

 ودراسة هذه القضايا ومتابعة القول فيها.

ي: هيذه المحياور والن كيان الثاين  اليوع  بالتفسيير بشيكل  ق باجتماعهيا يتحق 

هيا تها وأهميتها ودرجة العناية المطلوبة هبيا، وأهم  ب  ت  ، ال  أهنا مختلفة يف ر  متكامل  

يي ييمييا يتعل  رين وقواعييدهم...اللخ، وكييذا األقييوال ق بييالكالم علييى منيياهج المفس 

  د  ب يألن حصول الوع  بالمقو ت التفسيرية التي  هي  ز   ؛والمضامين التفسيرية

ل بشيكل  علييه المعيو  ا أصييال  وهيدف   ىغايية كي  التفسير وحاصل ممارسته تظل  

يج وح  رئيس يف تعميق ا تصال بالتفسير المنت   ن التعياط  معيه، وكيذلك ضيبط س 

لما له من أثير بيارز يف فهيم  ؛رين ومواردهم ومفاهيمهم وقواعدهممناهج المفس  

 ة التفسيرية والثراء حالة التأصيل حولها.ك  ر  التَّ 

علم التفسير على هيذه الطريقية والمحياور التي  ذكرنيا  يتيأ لنا بناء  الثالث: 

  يف تيدريس عليم التفسيير، فتبيدأ ات دراسية تعليميية يظهير فيهيا التيدر  ر  مقرَّ  بناء  

ين ع  ا، وهو ما ي  ثم تزداد درجة كثافتها تباع   محور طة يف كل  بمضامين تعليمية مبس  
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ر الجيد لما هو ة تبدأ من التصو  ن  س  س على استيعاا العلم ومادته بصور  ح  ر  االد

السهل اللى الصعب، ومين البسييط من ل على دراسته ثم ا نتقال يف مضامينه ب  ق  م  

د أو   ب، وكل  اللى المرك    ا.لها لتاليها، وهكذذلك بصور  تدريجية يمه 

هنيام حالية مين اإلنتيا  المعيريف المتفياوت يف هيذه المحياور التي  : الاااع

ع الكتابيات ال  ط يكما هو ظياهر لمين ي   عام   ا، ال  أهنا تعاين من الضع  بشكل  ن  ر  ك  ذ  

ين  ر  ك  قة بالمحاور الت  ذ  ر   القضايا المتعل  ط  المعتنية ب     مين ا سواء الضيع  الكم 

ابعهيا أو الضيع  النيوع  المنهجي ، وهي  نتيجية   تتحيث أعداد الكتابات وقيو  

  حاليية طبيعييية يف ضييوء افتقيياد هييذه المحيياور للتوظييي  يف سيييا  جييامع يكث يي

هيذه المحياور، وتخلييق الطيار  عين على زيادته والحمياء القيول يفا هتمام هبا وي  

يف هذه المحاور على تغطيتهيا والوصيول الليهيا،   ى يعمل النتا   عام وأهداف ك  

 ر  د  يف ضوء ق  ويجر  
ا ومعرفية ميا ليه ا أو اليجاب يعلييه سيلب   ه على تحقيقها الحكم  ت 

ومجياوز  الشيكا ته، وغيير ذليك كميا هيو الشيأن يف  هوما علييه وكيفييات تكميلي

 التعامل البحث  مع المسارات المعرفية الممتد .

ع قَّ و  ت  ا ي  ن  ر  ك  باإلنتا  يف المحاور الت  ذ   ع  الت  تحت   وهذه الحالة من الض  

ييأن تختليي  بصييور  كبييير  مييع التصييو   يين  م  دَّ ر الييذ  ق  ك هييذه المحيياور ب  ا ميين س 

يقالتفسيير لعليم  باعتبارها محاور   هبيا تكامليية يف صيناعة اليوع  بالتفسيير،  تتحق 
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التفسيير يف ضيوء  ر تعليمي  لعليم  وفيما يلي  سينحاول بييان كيفييات تكيوين مقيرَّ 

ا لعلم التفسيرن  ر  ك   المحاور الت  ذ  ر  يف الواقع البحث  يفالكتابات المتوف  
(1)

. 

  

                                                     

تفسيير هيو مجيال درجنيا علييه يف عليم ال  فيها بذات الرتتيب اليذ ر  ي  من المجا ت الت  نرى أهمية السَّ  (9)

ا ستشييرا ، حيييث يغلييب علييى هييذا المجييال مباحثيية ا ستشييرا  ميين حيييث هييو فكيير  والتييأريخ لهييا 

ومناقشتها بصور  تجريديية دون أن يكيون عنيدنا وعي  متكاميل ومنضيبط با ستشيرا  نفسيه كممارسية 

دها يف مختلي  معرفية منتجة وقائمة حول قضايانا المعرفية، وبالتال  فهم تاريخ هيذه الممارسية وحصيا

راته وطبيعة المناهج الت  يصدر عنها المستشرقون يف معالجاهتم لهيذه القضايا الت  تعالجها ومعرفة تطو  

ضيرور  تأسييس  -لتحقيق صناعة الوع  الصحيأ با ستشرا -ا القضايا وغير ذلك، وهو ما يستلزم من  

سير، بحييث يكيون عنيدنا سييا  معيريف علم ا ستشرا  على وزان الطريقة الت  درجنا عليها يف علم التف

ا مين خيالل جملية ميداخل ومحياور، فيقيوم بدراسية تياريخ هيذه يعتن  بدراسة ا ستشرا  المنيتج فعلي ي

فييات، وكييذا اسييتعراض مييدارس المستشييرقين فاهتييا وخارطيية هييذه المؤلَّ ف علييى مؤلَّ الممارسيية والتعيير  

تيي  يعالجوهنييا كأربيياا الميينهج التيياريخ  مختليي  القضييايا ال يلجييأون الليهييا يفبحسييب المنيياهج التيي  

ي ف عليى مقيو ت ا ستشيرا  يف القضيايا ا نتعير  التعاقب  وأرباا المنهج السانكروين وغير ذليك، وأيض 

بية واتجاهياهتم البحثيية فيهيا بصيور  تفصييلية، ويكيون ليدينا خيرائط تعريفيية المعالجة بصور  مرت   محل  

التعري  هبم. فمن خالل ذلك السيا  المعريف وهبذه المحاور بة يف بالمستشرقين وطبقاهتم ومعاجم مرت  

ا يمكن لنا تحقيق الوع  با ستشرا  وقضاياه وا هتمام البحث  الفاعل بدرس هيذه القضيايا، ن  ر  ك  الت  ذ  

ين على تكوين األرضية المناسبة لمثاقفية الطيرح ا ستشيراق  يف قضيايانا بصيور  معرفيية ع  األمر الذ  ي  

 .خاص   ل القول يف هذا األمر وأهميته يف مقال  نا نفص  ل  عل ، وجاد  
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 مقرر تعليمي:لبناء املطلب الثاين: علم التفسري؛ رؤية 

ليية لهيذا ات تعليميية أو  ر  حتا  لحضيور مقيرَّ تعلم التفسير  القامةأن  ك    ش  

ييالع   بحيييث تنطلييق شييرار  التييدريس لييه ميين خاللهييا يف المحاضيين التعليمييية  ،مل 

بيية حييول التفسييير ن بقيييام حركيية بحييث مرت  مييا يييؤذ   ،ميييةاألكاديمييية وغييير األكادي

ييا المنييت   ج تكييون هيي  مييع الوقييط ميين الروافييد التيي  ترفييد العمييل التعليميي  تباع 

 ستفاد منها يف العمل التدريس .رات ومناهج ي  بمقر  

ن  والعييداد مقيير  القيممام اهممذه الغايممة  ذ  ظمماها أو ليي  ي  ييط  ر تعليميي  أو  ق منييه يف ل 

حضور ماد  تتناول جملة المعاقد الك ى اللى يحتا   أمر   =تدريس علم التفسير 

يالت  ذكرناها يف علم التفسيير؛ فإضيافة للمقيد   ا ن ير  ك  التي  ذ  و ة بيالعلممات الخاص 

يي ييي   اا مباشيير  كالم 
لييية يف المحيياور التيي  وجييود ميياد  أو   فييإن   ،ين علييى تصييويرهاع 

لي  يتييأ ر  عنها إلمكان عميل مقي ىد  ضرور    غنع  م ي  ل  ذكرناها للع   ر تعليمي  أو 

م لهيم صيور  واضيحة عين ين ويقد  س  ر متماسك للعلم يف أذهان الدار  القامة تصو  

 قضاياه الت  عليها مدار ا شتغال يف ساحاته.

 ا لعلم  التسيميا يجمد أذ  نع الناظا م الجهود البحثية م المحاور الت  ككا   وإذ  

هييود يف التييأريخ للتفسييير قائميية يف جميييع هييذه المحيياور، فهنييام جا هنييام جهييود  

رين وأصولهم وقواعدهم وأسباا فاته والكالم على مناهج المفس  وتصني  مؤلَّ 

اختالفهم يف التفسير، وهنام جهود يف ضبط المعاين التفسييرية ويف الكيالم عليى 
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ا أن بعضيها ن يي  ف  ل  أ   -من خالل نظرنا فيهيا-هذه الجهود  رين، ال  أن  طبقات المفس  

سيما ضيبط المعياين التفسييرية والتي    تيزال تحتيا     لتكميل،    يزال يحتا

لجهييود كبييير  يف ضييبطها يف مييدونات جامعيية وضييبط النقيياش الييدائر حولهييا يف 

المصنفات التفسيرية
(1)

بعيض الجهيود  وكذلك بقيية مضيامين التفسيير، كميا أن  ، 

 ع  القائمة ي  
الجهيود سييما      من الشكا ت منهجية فال يمكن ا عتماد عليها،ان 

ممن حاولوا التيأريخ للتفسيير والكيالم عليى مراحليه المعاصر  لبعض الفضالء 

ين كتبوا يف مم  فاته ووتصني  مؤلَّ  يوقواعيدهم كميا ف   رينمنياهج المفس  فييه  ط  ل  صَّ

الدراسات والبحوث القول بعض  
(2)

. 

                                                     

يرهتا تقريب ا بعد )زاد المسير(  بن الجيوز ،  (9)
س  المؤلفات الجامعة للمعاين واألقوال التفسيرية توقفط  م 

ة بعد عصر ابن الجوز ، فضال  عين مراجعية جهيد ابين  و  نزال بحاجة لضبط األقوال التفسيرية المنت ج 

فسه والمؤلَّفات السابقة عليه كي)النكط والعيون( للماورد ، كما أننا بحاجة لمدونات تعتني  الجوز  ن

ا يف المصيينفات التفسيييرية وطبيعيية واقييع الخييالف حولهييا يف هييذه  بييذكر وضييعية األقييوال قبييو   ورد 

رون يف توهين األقوال وترجيحها  وكيذلك ميا المصنفات، وكذا ذكر المستندات الت  اعتمد عليها المفس 

 ذكروه من توجيهات، وغير ذلك من الجهود.

يي (2) ييفقييد أ  واسييتخرا  قواعييدهم رين بالنسييبة للجهييود المعاصيير  يف منيياهج المفس   ا قبييل إلشييكالهان  ر  ش 

ا الجهد المعاصر يف تحقيب التفسير وتصني  التفاسير فقد بينَّ ط بنقدهاي  ن  والدراسات الت  ع   ه ل  ل  ا خ  ، وأم 

تحقيييب التفسييير؛ قييراء  يف التحقيبييات المعاصيير  مييع طييرح تحقيييب معيييار  )نييا: ي  المنهجيي  يف بحث  

تصييني  التفاسييير؛ قييراء  يف التصيينيفات المعاصيير  مييع طييرح معيييار منهجيي  لتصييني  (، و)للتفسييير

 .(التفاسير
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المحياور التي  ذكرنيا بعيض من خوض غمار البحيث يف بد  الف وما هاهنا

ليكون حاصيل هيذا  ؛ق منهج  منضبطس  لتفسير وتقديم اجتهاد فيها وفق ن  لعلم ا

 أ به يف تدريس علم التفسير.د  ب  ل  الذ  ي  ر التعليم  األو  ا جتهاد هو المقر  

به يف بعض بحوثنا الت  عقدناها لمناقشة الجهود  ان  م  ونحن ومن خالل ما ق  

ا لعلييم التفسييير ن يير  ك  ت لتقييديم معالجييات يف بعييض المحيياور التيي  ذ  التيي  تصييد  

لية لماد  يمكن ا عتماد عليه برأينا كنوا  أو  اعتنينا بطرح رؤى واجتهاد جديد  =

الت  تخلو من وجود أية أطروحيات ومعالجيات منهجيية  يف هذه المحاور ةي  م  ل  ع  

 منضبطة يمكن ا عتماد عليها يف تدريسها.

للتفسيير وميا ذكرنياه فف  مناقشتنا لمحاو ت التحقيب والتأريخ المعاصر 

ين يج  ل  فقيد و   ريخهيا =أمن أخطاء يف طريقية ت ريخ للتفسيير ذاهتيا أل قضيية التيا لتأم 

تأريخ جديد للتفسير يجياوز سيائر اإلشيكا ت التي  رصيدناها يف  ح  ر  ا ط  ن  وحاول  

ت للكالم يف هذا الجانب، وكيذلك يف مناقشيتنا لتصيني  المحاو ت الت  تصدَّ 

اإلشيكا ت التي   القيام بتصيني  جدييد للتفاسيير يجياوز سيائر   ان  ل  او  التفاسير ح  

 ت قبل لتصني  التفاسير.د  ص  ا عنها يف الجهود الت  ت  ن  ف  ش  ك  

سييواء يف التحقيييب أو  ؛را يف سيييا  ذكيير الرؤييية الجديييد  التيي  نقيير  وكن يي

نحاول التقعيد للمسلك المنهج  لكيفيات بنياء هيذه الرؤيية، حييث  التصني  =

تحقيب التفسيير لس خالله النظر والرؤية؛ فف  محاولتنا يار الذ  نؤس  نذكر المع
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ينا ذ  فاته حاول  وتصني  مؤلَّ  ر المعييار المنهجي  اليذ  سينقوم مين خالليه بفعيل ك 

ة، ي ييم  ل  التحقيييب والتصييني  والتأصيييل لهييذا المعيييار وبيييان أسييباا وجاهتييه الع  

مين د ئيل نجاعية هيذا  وجعلنا الناتج الجديد الذ  طرحنا للتحقيب والتصني 

االمعيار تطبيقي  
(1)

. 

ويف ضييوء مييا أظهييره البحييث ميين نجيياح التحقيييب والتصييني  ميين خييالل 

ا ا منهجي يا تطبيقي يا اجتهاد  نا طرحن  نا نعتقد بأن  منهما، فإن   ا لكل  ن  ع  ض  المعيار الذ  و  

ل  يف محور  ا يمكن ا ستعانة به كمقر  ر  محر   ن المحاور ن مي  ن رئيس  ي  ر تعليم  أو 

فات التفاسيرمحور   تاريخ التفسير ومؤل   :وهما ؛التفسير ا لعلم  ن  الت  ذكر  
(2)

. 

                                                     

تصني  التفاسير؛ قراء  يف التصنيفات المعاصير  ميع طيرح معييار منهجي  لتصيني  )ظ أن بحثنا: يالح   (9)

تصيني  التفاسيير؛ قيراء  يف التصينيفات المعاصير  ميع طيرح ) :كان األحرى أن يكون بعنيوان (التفاسير

ولكنيه يقيوم بتصيني  التفاسيير  ،  فقيط عنيد طيرح المعييار؛ فالبحث   يتوق  (تصني  منهج  للتفاسير

 للتصني . البحث   هار المنهج  الذ  اقرتحعيفعلي ا يف ضوء الم

ر ق بمناقشة األطروحيات المعاصير ، وهيذا مين المتعيذ  البحوث الت  عقدناها يتعل   هنام جانب يف هذه (2)

ا أن ي   سيتفاد منيه فيميا هيو ر اليذ  يحتيا  لرؤيية علميية مباشير ، ولكين يمكين أن ي  در  ضمن المقير  طبع 

وذلييك يف عقييد مباحثييات مييع الطييالا يف الشييكاليات الواقييع القييائم يف التيياريخ للتفسييير  ،رخييار  المقيير  

 فاته وبيان الشكا ت هذا الواقع وسبب ضرور  تجاوزه.ني  مؤلَّ وتص
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ا بمحاوليية التأسيييس المنهجيي  لكيفييية الموازنيية بييين نييا اعتنينييا سييلف  كمييا أن  

  ويمكين اإلفياد  منيه بقيو   مهيم   وهيو أمير   ،اب التفاسير علمي  ت  التفاسير وتحديد ر  

 محور الثاين.كعنصر رئيس ضمن عناصر ال

مم  فيييمكن ا عتميياد  ق امحممور األقمموال والمضمماميا التسيمميايةوأممما ممما يتعل 

عليى  -لي أو   بشيكل  -يف تركييب مادهتيا  -ق باألقوال والمعاينة فيما يتعل  خاص  -

زاد )للميياورد ، وكتيياا  (النكييط والعيييون)الكتييب الجامعيية للمعيياين ككتيياا 

سيما الثاين  بن الجوز ،   (المسير
(1)

الن كان هذا   يمنع بطبيعة الحال من ، و

فييات تكمييل مسييار جمييع المعيياين ميين التفاسييير وهتييتم ببيييان ضييرور  تكييوين مؤلَّ 

مة يف ترجيحهيييا وضييعية المعيياين والخالفييات حولهييا والمسييتندات المسييتخد  

ونقدها وتوجيهها، لتكون ماد  تعليميية يف هيذا المحيور بيالغ األهميية، وكيذلك 

 ،رات تكسب الجانب المهيار  يف التعاميل ميع المعياينمقرَّ أهمية العناية بإعداد 

ل يف هذا المحور بالغ األهميةذ  ب  وغير ذلك من الجهود الت  يمكن أن ت  
(2)

. 

                                                     

فات كعمل تعليم  يحتا  لجهود كثير  يف تشجير المياد  وترتيبهيا وخيدمتها هذه المؤلَّ  الحدىاعتماد  شك أن     (9)

يل الدار  ب يوالثرائها بيبعض التعليقيات بميا يجعلهيا أعيون عليى ا سيتيعاا والهضيم مين ق   عيض ين، وكيذا تثيوير بس 

فات وما يحت  هبذه الوضعية من الشكا ت يف المؤل   عام   ة تجاه وضعية المعاين بشكل  اإلشكا ت والنقاط المهم  

رين ...اللخ، وال  فالغرض الضافة  ستظهار المعاين ا نتباه لشأن هذه التبويب واختالف الفهم لألقوال بين المفس  

 .آليات التعاط  معهام وطبيعة واقعها ول  تها يف الع  المعاين ومركزي  

 يالحظ هاهنا ما يل : (2)

= 
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فييمكن ا عتمياد يف العيداد المياد  التعليميية  ايااالمسي   وأما المحور الخاد  

يي ييالخاص  يي ب  ت ييوك      ة بييه علييى مييا أ ل  جييه السيييوط  رين ممييا أنتيف طبقييات المفس 

ي ،والداوود ، ومحمد طاهر الباكستاين رين واألد رين ، وكذلك كتيب معياجم المفس 

يي رين ميين صييدر اإلسييالم حتييى العصيير الحاضيير( لعييادل ككتيياا )معجييم المفس 

 .(1)نويهض

                                                     
= 

ن السل   أقوال ل  ص    يف تعليم المعاين بف  يمكن التدر  : أو    ، وهاهنيا يمكين اإلفياد  بعدهمالتفسيرية عم 

اليرحمن  عبيد /ليدكتوراليذ  أعيده امن كتاا )أقوال السل  يف التفسير من جيامع البييان  بين جريير( 

ن ا قبيل، ثيم ليكون متن ا تعلي د  ش  الم   ر  ك  مي ا لتفسير أقوال السل ، وذلك بعد الثرائه ببعض التعليقات كالت  ذ 

 .يتدر   بعد ذلك يف الكتب الت  جمعط تفسير السل  وغيره كابن الجوز 

: يف ضوء عيدم وجيود موسيوعات جامعية للمعياين بشيكل  متكاميل  وضيابطة لمسيتندات العلمياء يف ثاني ا

ور تقيوم بجميع سيائر المعياين وتبويبهيا مناقشة المعاين، فمن الم هم العداد نماذ  تطبيقية حول بعض الس 

مية ليحسينوا  ا يف تيدريس الطيالا يف المراحيل المتقد  يد  ر نقاشات العلماء لها؛ لتكيون معتم  وترتيبها وذ ك 

فوا على واقعهيا يف التفاسيير والمؤلَّفيات الجامعية والشيكا ت هيذا الواقي ع مين التعامل مع المعاين ويتعر 

ج والتفريق بين األقوال وقضية ا ختالفيات يف تبوييب المعياين وسيبكها  م  وجود اختالفات واسعة يف الدَّ

تحط عناوين تعب ر عنها، وعدم التفريق بين المعنى اللغو  والمعنى السيياق ، وغيير ذليك، وقيد حاولنيا 

 معين وحياول  تقديم اجتهاد تطبيق  يف جوانب من ذلك، حيث نحا لجمع ماد  األقوال يف
 
الف   موطن خ 

يف قوليه  (م ين)مقيو ت المفسيرين يف متعليق ترتيبها وذكر مستندات العلمياء يف التعاميل معهيا، يراجيع: 

، وهو مقال منشور على موقع تفسير تحط الرابط التال : عرض وتحليل؛ ڳمث ڳ نثڳتعالى: 

.net/article/5219https://tafsir 

ييك  والضييافة لييذ   (9) رين وخصائصييهم وخارطيية كتابيياهتم كمييا هييو مشييتهر يف كتييب ر الييرتاجم الوافييية للمفس 

يالطبقات ومعاجم المفس   يرات تبيي  ة العيداد مشيج  رين، فمين األفكيار المهم   رين عي  كيل  ن خارطية المفس 

= 

https://tafsir.net/article/5219
https://tafsir.net/article/5219
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ا عا محور  ايا وأنموله  وقواعمده  وأسمباب اخمتالفه  المسي   مناهلأم 

نهجيية التي  تحتي  باإلنتيا  المعيريف يف لكثر  اإلشكا ت الم افنظر   ،م التسييا

لية دد كما أشيرنا قبيل، وحاجية بنياء مياد  علميية فييه لجهيود بحثيية مطو  هذا الص  

اجييد  
(1)

يي ،يف الوقييط الحييال  -برأينييا-ة ي ييم  ل  ر القاميية ميياد  ع  ، فإنييه يتعييذ   ة يف خاص 

يي الجانييب الخيياص   رين وقواعييدهم وبيييان مييدارس التفسييير عيي  بمنيياهج المفس 

ا يف تميييز   خ، اللهييم ال  انتخيياا بعييض الدراسييات الجزئييية التيي  أظهييرت  التيياري

ي اإلفياد  فهيذه يمكين رين، معالجة قواعد أو مالميأ منهجيية معينية آلحياد المفس 

                                                     
= 

حول  ت  د  ق  الدراسات والبحوث الت  ع   ارين، وأيض  عصر، وكذلك خارطة بالتوزيعات الجغرافية للمفس  

ي ا لكل  الجهود التفسيرية تحديد   ير، وهيو ميا يمكين أن ييتم بصيور  مجم  مفس  ا عين طرييق قاعيد  عية  حق 

عة للمفس    الشبكة العنكبوتية.رين على معلومات موسَّ

لليدكتور/  (ابين عطييةالصناعة النقدية يف تفسيير )ر دراسة ر هاهنا يف دراسات منهج مفس  ك  بالذ   وأخص   (9)

قواعيد التفسيير عنيد )شير لدراسة محمد صالأ سليمان، وأما يف باا استخرا  قواعد أحد المفسرين فأ  

يا للمؤلَّ -هيذا الكتياا  حيث حياول ( لعبد اإلله الحور ،الجصاص بنياء  -يف قواعيد التفسييرفيات خالف 

ع كتياا الجصياص وتحريير  اسيتقراء وتتب ياجتهد يف ة استقرائية بوجه عام؛ ذلك أنهالقاعدية بصور  تتبعي  

يظ علييه أميور؛ أبرزهيا كيان النوسا  األمثلية لبنياء القواعيد وا سيتد ل لهيا، ، وآرائه عيدم عنايية  :يالح 

يبمعالجة مات النظرية للكتاا المقد   داهتا المنهجيية محيد  بييان ب الكتياا ول  عملية التقعييد التي  هي  ص 

ى الكتياا أحيان يا بسيرد ن ي  ي ع  ، وكيذلك ماهتيا...اللخوأركاهنيا ومقو   مراحل بناء القاعد  وشروطها رك  ذ  و

نصوص واضحة للقواعد والنما يسو  القضايا سوق ا ويناقشها مناقشة تفصييلية دون الصيياغة التقعيديية، 

 الواقع التطبيق  للكتاا يفتقر لمزيد من الرتتيب. كما أن  
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رين فييمكن اإلفياد  مين ق با ختالف بين المفس  وأما ما يتعل   منها يف هذا السيا ،

 ر دراس  من خالل معطياهتا.مقر    ببيان ذلك وتركيب ماد   ط  ي  ن  الكتابات الت  ع  

ر مقما   لبنماء جيمدةممادة أمام ا نع ا  ن  نا أن  نا وم ضوء ما سبق يمكا لنا القول إن  

ر أذ يشمتمل علمى عل  التسيميا، حيمث يمكما لهمذا المقما  تدريس ل  لتعليم  أو  

فيات مؤل   - )تياريخ التفسيير :الت  ككانا لعلم  التسيمياالعنانا والمحاور جميع 

األقيوال  - رين وقواعدهم وأسباا اختالفهم يف التفسيرمناهج المفس   - التفسير

ر تصو  علم التفسير و  مباد، وذلك الضافة ل(رونالمفس   - والمضامين التفسيرية

يي وموضييوعاته الكيي ى وهييو مييا عالجنيياه قبييل محيياوره ا يف ا مباشيير  وطرحنييا كالم 

  .تصويره

 وتجدر اإل ارة هاهنا لآلت :

هيا ليبعض الجوانيب يف يف مواد  البداية والن كانيط غيير شياملة هذه  ن  ال: أو   

ي محاور العلم، أحد رين ومنياهجهم حييث تجياوزت الكيالم عليى أصيول المفس 

ويمكيين ميين  ،اجييد  نييا نييرى أهنييا بداييية مناسييبة ال  أن   متكامييل، بشييكل   ومدارسييهم

نيت ج عين على صناعة الوع  بالتفسيير المي  متماسك تعليم  ر خاللها تقديم تصو  

بحييث وأنيه يمكين ا عتمياد عليهيا يف تيدريس عليم التفسيير، ، زعلى نحيو متمي ي

يا عين مقاربيات جدييد   وهيو مياتنطلق شيرار  تيدريس هيذا العليم،  سيسيفر تباع 

وتعميقييه وتتميمييه يف بعييض المحيياور، ر تكييون روافييد لتكميييل المقيير  للبيياحثين 
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زال بحاجية لتكيوين يي   بالمنياهج اليذ  الخياص  وكذلك طرح ماد  يف المحور 

 ماد  تعليمية فيه. 

األكاديمييية  سييات التعليميييةالمراكييز والمؤس    دعييو فيطيييب لنيياوميين هاهنييا 

، ر يف تييدريس علييم التفسيييرمقيير  ر يف بنيياء التصييو   عتميياد هييذا  وغييير األكاديمييية

سييق مييع واقييع بنيياء تركيييب بنياتييه يف نسييق جييامع وضييبطه بمييا يت   والعمييل علييى

 على هدى وبصير . ر التعليم  يف هذا الفن  ي  لق شرار  السَّ رات، حتى تنطالمقر  

ر : وجود فكر  علم التفسير اثاني   ر تعليم  فييه مقر   لبناءوكذلك وجود تصو 

يحتييا  األميير لجمييع الميياد  يف المحيياور ميين  ذ  ر؛ ال  نييا أقمنييا هييذا المقيير    يعنيي  أن  

، وضبطها بما يتناسيب ميع ا أو غيرها مما قد يقرتحه الدراسونن  ر  ك  الت  ذ   المظان  

احرتافية كبير  يف القيام بيه، اللى يحتا   كبير   رات الدراسية، وهو جهد  نسق المقر  

ا يف علييم ا دراسييي  ر  ع بييذلك، والخييرا  كتيياا يكييون مقيير  وقييد كييان يف النييية التضييل  

يينيي  آثييرت ذ  التفسييير، ال  أن   ر ودعييو  المراكيييز ر بنيياء المقيير  الفكييير  وتصييو   ر  ك 

ر بنفسها، رغبة يف توسييع دائير  يها وتكوين هذا المقر  التعليمية لتبن  سات والمؤس  

ييالتشييارم والمناقشيية للفكيير  والتصييو    ، وكييذا الحييرص ه أو   ر وتنقيييأ ذلييك كل 

عليى التعجييل بإخراجهيا وتجوييد  -حال ظهرت سالمة الفكر  وهو ما نرجوه-

يي ذ  هييذا اإلخييرا ؛ ال   دهييا يف العمييل ه مركييز أو مؤسسيية للفكيير  وتبنيي  اعتماتوج 

ير دراس  لهيا   ي  التعليم  والخرا  مقر   ، كميا أنيه د  منفير   باحيث   ا بعميل  ن أبيد  ار  ق 

 ل المؤسسات التعليمية المختلفة.ب    الفكر  من ق  ى لتبن  ع  د  أ  
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 خامتة:

انعقدت الشكالية البحث فيما سل  عليى النظير يف أسيباا ضيرور  نصيب 

 يس هذا العلم وبيان محاوره ومبادئه.علم التفسير ومحاولة اقرتاح رؤية لتأس

حياول  والقامتيه عالج أهم األسباا الداعية لتأسييس عليم التفسيير وبعد أن  

ييالخطييو لمحاوليية ذ   يي  بعييض المبيياد ر  ك  يية بعلييم التفسييير، وكييذلك ذ  الخاص  ر ك 

المحيياور الكيي ى التيي  يجييب أن يييدور عليهييا ا شييتغال يف علييم التفسييير والتيي  

 ر رئيسة:محاو ةيف خمس تبلورت  

 ل التفسير ع  الزمن.: دراسة محطات تشك  تاريخ التسييا: المحور األول

فييات والقيييام بتصيينيفها المؤل   معرفيية: سمما  التسيمميامؤل  : المحممور الثمماين

 والموازنة بينها...اللخ.

األقييوال  بيييان ودراسيية: التسيمميايةوالمضمماميا األقمموال : المحممور الثالممث

 .التفسيريةوالمضامين 

ايا وقواعده  ومناهجه  وأسباب اختالفه  أنول المسي  : الاااعالمحور 

يم التسييا رين والقواعيد الضيابطة : بيان أصول الممارسية التفسييرية عنيد المفس 

نات المناهج التفسيرية لديهم وأسيباا اخيتالفهم يف للتفسير عندهم، وبيان مكو  

 ممارسة التفسير.

 رين وبيان طبقاهتم...اللخ.س  : معرفة المفاوذلمسي  : االمحور الخامس
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يف بيان هذه المحاور وشرحها وسبب اعتبارها محياور كليية  وقد أخذ البحث  

ي قية يف خدمية معم   ق مين خاللهيا تفرييع مسيارات بحيث  لعلم التفسيير، وكيي  يتحق 

 .وصناعة الوع  به وبقضاياه التفسير وتكاملية يف فهم التفسير واإلحاطة به

 -ر المتيوف   مين خيالل بعيض الكتابيات-رؤيية  ميوكذلك حاول البحيث تقيد

 نطيال  تيدريس هيذا العليم يف  بداييةب يف عليم التفسيير يكيون ر تعليم  مرت  لمقر  

 التعليمية المختلفة.سات والمؤس  المحاضن 

 القامية القيرآين، فيإن   نا ويف ضوء وجود تيراث تفسيير  تطبيقي  هائيل للينص  الن  

 لرتتييب النظير يفيكيون عنيدنا سييا  معيريف حتيى  ،ةح  ل  بدو ضرور  م  تعلم التفسير 

ييتيأ لنا ح   وهو ماعة، قضاياه المختلفة والمتنو  وهذا التفسير  التعياط  ميع هيذا  ن  س 

مه البحث من بيان الشكا ت ق، ونأمل أن يكون ما قد  التفسير وفهمه على نحو معم  

ر تصيو   ميه مين، وميا قد  القامتيهم واألسيباا الداعيية لضيرور  ل يعدم حضور هيذا الع  

ييل  فاتحيية ل   لمبيياد  ومحيياور علييم التفسييير = سييات والمؤس  سييين أنظييار الدار   ط  ف 

ي، وكذلك نأمل أن يكيون ميا طر  القامتهلعلم التفسير وأهمية التعليمية  ر تصيو  مين  ه  ح 

ل  لعلم التفسير سبيال  مقر  بناء  رات تعليمية لعليم ا على تكوين مقر  عين  م   ر تعليم  أو 

انطال  شرار  تيدريس هيذا العليم يف محاضيننا التعليميية لها التفسير يمكن من خال

وتخيريج الكفياءات  ،وتحقيق صناعة اليوع  بالتفسيير ،األكاديمية وغير األكاديمية

 ق.الموف   وا    ،القادر  على مزاولة القول يف مسائله

│ 
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 قائمة املراجع:

 -هي9439أبجديات البحث، فريد األنصار ، دار السالم، ط: األولى،  -

 م.2090

ز مع طيرح رؤيية للنهيوض بالبنياء البناء النظر  للتفسير؛ قراء  يف المنج   -

 النظر  للتفسير، خليل محمود اليماين، بحث منشور على موقع تفسير.

يي - ة لمنهجييية الحكييم التييألي  المعاصيير يف قواعييد التفسييير؛ دراسيية نقدي 

بالقاعدية، محمد صالأ سليمان، خليل محمود محميد، محميود حميد 

 م.2091 -يه9449لسيد، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ا

الطبعيية: ، لبنييان -بيييروت  ،دار الكتييب العلميييةالتعريفييات، الجرجيياين،  -

 .م9183-هي 9403 ،األولى

 -أصول التفسير؛ محاولة يف البنياء، ميو   عمير حمياد، مؤسسية مبيدع -

 م.2090-هي9439، 9دار السالم، ط:

  يف منهجية التأسيس مع ءا وحديث ا؛ قراتأسيس علم أصول التفسير قديم   -

طييرح مقاربيية منهجييية لتأسيييس العلييم، خليييل محمييود اليميياين، بحييث 

 منشور على موقع تفسير.

تحقيب التفسير؛ قراء  يف التحقيب المعاصر مع طيرح تحقييب معييار   -

 للتفسير، خليل محمود اليماين، بحث منشور على موقع تفسير.

فسيير والحاضينة المعرفيية الغائبية، محميد التدريس غيير األكياديم  للت -
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 مصطفى عبد المجيد، مقالة منشور  على موقع تفسير.
تصني  التفاسير؛ قراء  يف التصنيفات المعاصير  ميع طيرح معييار منهجي   -

 بحث منشور على موقع تفسير. خليل محمود اليماين، لتصني  التفاسير،

دراسيييتها يف  تفاسيييير القيييرآن؛ تاريخهيييا، مناهجهيييا، وظائفهيييا، واقيييع -

األكاديميا الغربية، وليد صالأ، ترجمة: طار  عثمان، ترجمية منشيور  

 على موقع تفسير.

محمييد  /علييم التفسييير وأهييم اإلشييكا ت، حييوار علميي  مييع الييدكتور -

 صالأ، منشور على موقع تفسير.

ي - دار  محميد بين بكير آل عابيد، ره،ته وتطيو  أرين؛ نشيعليم طبقيات المفس 

 .يه9439الطائ ، -عالطرفين للنشر والتوزي

مقالة  خليل محمود اليماين،معيار تقويم كتب التفسير؛ تحرير وتأصيل،  -

 منشور  على موقع تفسير.

ييي -  ڳ نثڳ يف قوليييه تعيييالى: )م ييين)ق مقيييو ت المفسيييرين يف متعل 

، خليييل محمييود اليميياين، مقاليية منشييور  ؛ عييرض وتحليييلڳمث

 على موقع تفسير.

لة لضبط المرتكزات الكلية للعليم مقاربة يف ضبط معاقد التفسير؛ محاو -

، خلييل محميود اليمياين، مقالية منشيور  عليى ومعالجة بعض الشكا ته

 موقع تفسير.


