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ملخص البحث

مكونان رئيسان ٢تذا البحث ،حيث ينظر الباحث يف حجم التميز
٘تثل ا١تقاصد القرآنية ّْ
الذم قدمو ابن عاشور يف تفسَته التحرير كالتنوير ،كالذم جعل من تفسَته قاعدة
إلعماؿ ا١تقاصد يف التفسَت ،كذلك من خبلؿ عرض ٘تيزه العلمي كاالجتماعي كأثر
ذلك يف تكوين النظرة ا١تقاصدية ،ككذلك عرب ٘تيزه يف تناكؿ ا١تباحث ذات الصلة
با١تقاصد القرآنية كاألغراض كاإلعجاز كالتحقيقات الببلغية كالتدقيقات األصولية،
كمن خبلؿ استقرائو للمقاصد األصلية اليت جاء القرآف الكرًن لبياهنا .كقد سربت
ذلك كقدمتو عرب منهجُت :األكؿ االستقرائي الوصفي لبياف مقوالت ابن عاشور
كصفاتو اليت اتسم ّٔا ،كالثاين التحليلي االستنباطي للنظر يف حجم التميز الذم
جعل من تفسَت ابن عاشور ٣تاالن لؤلصالة كا١تعاصرة ،كقد خصلت إىل ٚتلة من
النتائج ،من أمهها :أف أبرز ما دييز ابن عاشور اىتمامو البالغ بعلم ا١تقاصد إىل
جانب اىتمامو بالتفسَت ،كيي ُّ
عد من أىم الذين لفتوا األنظار إىل مقاصد القرآف
الكرًن ،كمقاصد الشريعة ،من خبلؿ تأليفو لتفسَته التحرير كالتنوير ،كمن خبلؿ
تأليفو لكتابو مقاصد الشريعة ،ككتاب النظاـ االجتماعي يف اإلسبلـ ،ككتاب أليس
الصبح بقريب.
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المقدمة:
اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،كأشهد أف ال إلو إال ا﵁ كيل ا١تتقُت ،كأشهد أف نبينا كقدكتنا ٤تمدان
عبد ا﵁ كرسولو ،كخَتة خلقو ،صل ا﵁ عليو كعلى آلو كصحابتو كمن سار على هنجهم إىل
يوـ البعث كالدين ،أما بعد:
فإف أمهية دراسة منهجية التفسَت لدل ابن عاشور تنبع من أمهية دراسة مناىج
ا١تفسرين عمومان ،فمن ا١تعلوـ أف مناىج ا١تفسرين تزكد ا١تتعلم بالقواعد كالضوابط اليت ال بد
من مراعاهتا يف علم التفسَت ،كما أهنا تزكده أيضان باألسس كالقواعد ا١تنهجية اليت ٘تثل
األرضية اليت يستطيع من خبل٢تا االنطبلؽ يف عامل التفسَت ،باإلضافة إىل كوهنا مرجع معريف
حوؿ نشأة علم التفسَت كمدارسو كإتاىاتو ا١تختلفة ،كما أهنا من مصدر من مصادر ا١تعرفة
ألشهر التفاسَت كأئمة ا١تفسرين.
ػيد أف القضايا ا١تنهجية الواضحة يف تفسَت التحرير كالتنوير قد تأخذ أيطران استقرائية
بىػ ى
كمنهج ابن عاشور يف التعامل مع ا١تأثور ،كيف التعامل مع الرأم ،كأخرل إيضاحية كمنهجو
يف الًتجيح كيف النقل عن ا١تتقدمُت ،كىذه كتلك ليست ذات تعلق ٔتجالنا ،كبالعناية
ا١تقاصدية اليت ننشدىا ىنا ،كلذا فإننا سنركز على الوجوه ذات الصلة با١تقاصد القرآنية من
ا١تباحث اليت ٘تيز ابن عاشور بإيرادىا بُت ثنايا تفسَته.
إف منهجية ابن عاشور يف دراسة ا١تباحث ذات الصلة با١تقاصد قد أسهمت يف
كشف اللثاـ عن كثَت من األسس كالقواعد ا١تنهجية اليت ديكننا االعتماد عليها يف إيراد مع
ا١تقاصد القرآنية يف التفسَت ،فقد برع يف التنقيب عن أكجو العبلئق بُت تلك ا١تباحث كبُت

 1طالب دكتوراه يف قسم دراسات القرآف الكرًن كالسنة النبوية ،كلية معارؼ الوحي كالعلوـ اإلنسانية ،اٞتامعة اإلسبلمية
العا١تية ٔتاليزيا.
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ا١تقاصد القرآنية ،ككشف عن كجوه االرتباط بينهما ،كقد أفضت إىل تقرير كسائل موصلة إىل
فه وم أدؽ للنص القرآين ،كإف مل يقرر ذلك بنصو إال أف ا١تطلع جيد ذلك كيلمسو يف
منهجيتو ،كلعل إشكالية البحث تربز يف أف الكثَت من التفاسَت جانبت ا١تقاصد القرآنية
كاقتصرت على الفهم الظاىرم للنصوص ،كركزت على مباحث كاسعة تصرؼ النظر عن
ا١تقصود ،األمر الذم صرؼ عن تذكؽ النص القرآين ،كإدراؾ ًح ىكم التشريع منو ،كلذا فإف
ىذا البحث يسهم يف بياف حجم ا١توركث العلمي ،كا١تقاصدم ،كاإلصبلحي الذم خلفو
العبلمة ٤تمد الطاىر بن عاشور يف شىت آّاالت التعليمية منها ،كالفكرية ،كاالجتماعية،
كالتفصيل يف اإلسهاـ ا١تقاصدم لو تنظَتان كتطبيقان ،كالبن عاشور إسهاماتو الكثَتة يف ٣تاؿ
ا١تقاصد القرآنية خصوصان ،كمقاصد الشريعة عمومان ،كالتأصيل ٢تا ،فإليو ينسب شرؼ ا١تناداة
بالتأسيس لعلم ا١تقاصد ،كجعلو علمان مستقبلنِ ،باإلضافة إىل كونو من ركاد الفكر ا١تقاصدم
كما يتضح ذلك ّتبلء للناظر يف تفسَته التحرير كالتنوير.
المبحث األول :التميز العلمي واالجتماعي وأثره في تكوين االتجاه المقاصدي لدى
ابن عاشور.
يوضح ىذا ا١تبحث مسالك التميز العلمي ،كاالجتماعي البن عاشور ،كيبُت أثر ذلك يف
رفد االٕتاه ا١تقاصدم لديو ،كذلك من خبلؿ تناكؿ أطراؼ حياتو العلمية ،كأنشطتو
االجتماعية ،كبياف نقاط الصلة بينها كبُت تكوين النزعة ا١تقاصدية عنده.
أ .التعريف بابن عاشور 1121 -1921( :ه  1281 - 1782 /م).

يشمل التعريف بابن عاشور مناحي متعددة ،نركز من خبل٢تا على أىم نقاط التحوؿ الفكرم
كاالجتماعي يف حياتو ،كإسهاماتو يف خدمة آّتمع ،كأىم األحداث كالوقائع اليت أسهمت

(عماف :دار النفائس للنشر كالتوزيع ،طِ،
 2ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالميةٖ ،تقيق٤ :تمد الطاىر ا١تيساكمَّ ،
ُُِْىػََُِ/ـ) صُِٕ.
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يف التأثَت على عقليتو ،باإلضافة إىل إبراز نتاجو العلمي يف ٥تتلف آّاالت ،كينقسم التعريف
بو إىل األقساـ اآلتية:
 .1نشأتو وتميزه العلمي واالجتماعي

قاؿ الزركلي٤" :تمد الطاىر بن عاشور :رئيس ا١تفتُت ا١تالكيُت بتونس كشيخ جامع الزيتونة
كفركعو بتونس ،مولده ككفاتو كدراستو ّٔا"ّ ،كاٝتو كامبلن٤ :تمد الطاىر الثاين بن الشيخ
٤تمد بن ٤تمد الطاىر األكؿ بن ٤تمد بن الشاذيل بن عبد القادر ٤تمد بن عاشور الشريف

األندلسي مث التونسيْ.
حفظ القرآف كبعض ا١تتوف العلمية ،مث تعلم ما تيسر من اللغة الفرنسية ،كيف عاـ
ُّٖٗـ دخل جامع الزيتونة األعظم ،كثابر على تعلمو حىت حصل على شهادة التطويع
عاـ ُٖٗٗـٓ.
ومما وصف بو" :كىكذا اكتسب الشيخ ٤تمد الطاىر ابن عاشور ثقافة كاسعة

مشلت التفسَت كاٟتديث كالقراءات كمصطلح اٟتديث كالبياف كاللغة كالتاريخ كا١تنطق كعلم
العركض ،كأعمل فكره فيما حصلو كتوسع يف ذلك كحلل فقد ٗترج على أيدم جلة من
علماء عصره امتازكا بثقافة موسوعية يف علوـ الدين كقواعد اللغة العربية كبياهنا كبديعها إىل
جانب القدرة على التبليغ ،كمعرفة بطرؽ التدريس ،كقدرة على تربية ا١تلكات يف العلوـ"ٔ.
نشأ ابن عاشور مع جده الوزير ككاف ينتقل معو يف السكن بُت ا١ترسي كمنوبة
كتونس ،ككانت ىذه الصلة تزداد كثوقان على مر األياـ ،ككانت نشأتو علمية منذ نعومة
أظفاره ،فجده لؤلب ٤تمد الطاىر ابن عاشور" :قاضي قضاة اٟتضرة التونسية" كجده لؤلـ
 3خَت الدين بن ٤تمود الزركلي ،األع ــالم( ،بَتكت :دار العلم للمبليُت ،طََُِِٓ ،ـ) جٔ ،صُْٕ.

ْ انظر :ىيا ثامر مفتاح العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير( ،الدكحة:
دار الثقافة ،د.طُْٗٗ ،ـ) صُٗ.

 5انظر :بلقاسم الغايل ،محمد الطاىر ابن عاشور حياتو وآثاره( ،بَتكت :دار ابن حزـ ،طُُِْٕ ،ىػُٗٗٔ /ـ)
صّٗ.

 6ىيا ثامر العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صِٕ.
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الوزير٤ :تمد العزيز بوعتور ،كباإلضافة إىل ىذين اٞتدين ىناؾ عاملُت أيضان ساىم ٚتيعهم
يف ٖتديد سَتة ابن عاشور العلمية ،كانطبلقو يف عامل ا١تعرفة على ىذا النحو ا١تتميز ،كمها:
االستعداد الفطرم الذم كىبو ا﵁ لو ،ككذلك شيوخو كعلماء عصره.

فأما جده ألبيو فقد كاف كاحدان ٦تن تصدركا للتدريس يف اٞتامع األعظم (جامع
الزيتونة كما يطلق عليو التونسيوف) ،فدرس العديد من الفنوف فيو كالنحو كالبياف ،كعلوـ
األدب ،ككتب حاشية على قطر الندل ،كقد كيل القضاء عاـ ُٕٖٓـ ،ككاف من أىم

صفاتو :العلم كالعمل ،كالفقو كاالجتهاد.

وأما جده ألمو فقد كاف كزيران يف عهد األمَت الصادؽ بام ،كقد تقلد العديد من
ا١تناصب الوزارية كالرتب السامية ،كلقد كاف ٢تذا اٞتد أكرب األثر يف حياة ابن عاشور الطفل
ا١تتعلم كالشاب ،كرجل آّتمع الناضج ،فقد بلغ من عنايتو ْتفيده أنو حُت آنس إقباؿ
سبطو على العلم ،كنبوغو يف اللغة ،كتوفره على األدب كىب لو خزانة كتبو ،فكانت خَت
ىدية أىديت إلو حيث عكف على ٥تطوطاهتا كأمعن يف قراءاتو لنفائسهإ.
أما عن استعداده الفطري لتلقي العلم كالعمل بو فقد ٖتدث عنو أحد تبلميذه

فقاؿ" :إنو موىبة فذة ،لو ذاكرة قوية نادرة ،مع حدة ذىن كعمق يف التفكَت ،كذالقة يف
اللساف ،كحبلكة يف التعبَت ...كانت بديهتو العجيبة كسرعة خاطره ٘تكنو من اٞتواب اٟتاضر
عما يطرح عليو من األسئلة كسائلوه من جلة الشيوخ العلماء.ٖ"..
وأما عن شيوخو وعلماء عصره الذين أخذ عنهم ابن عاشور العلم فقد مثلوا أحد

عوامل ٘تيزه كمنهم٤ :تمد الصاحل الرضوم كىو مفيت أكزنقاالذ با٢تند الذم حضر إىل تونس
يف عهد طلب ابن عاشور للعلم ،ككذلك الشيخ عمر بن الشيخ ،كالشيخ إبراىيم ا١تارغٍت،
كسامل بو حاجب ،كعمر بن الشيخ ،ك٤تمد النجار ،ك٤تمد بن يوسف ،ك٤تمد النخلي،
كٚتيعهم من العلماء الذين أفنوا حياهتم يف خدمة العلم يف جامع الزيتونة كغَته من أماكن

صِٗ.

 7ا١ترجع السابق،
 8ا١ترجع السابق ،صَّ.
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التعليم كاإلصبلح يف تونس ،ككانوا ٦تن ناؿ شرؼ اإلسهاـ اٞتليل يف شىت مستويات اٟتياة
األدبية كاالجتماعية ،كمن ىذا ا١تزيج من علماء اإلصبلح كالدعوة كالفقو تكونت شخصية
ابن عاشور الفكرية ،ككاف ٢تم األثر العميق يف فكر كحياة ابن عاشور.
كلقد كاف للعوامل األخرل دكر بارز يف ٘تيزه كابتكاره ،كتشكيل شخصيتو النادرة،
كاليت ٘تثلت يف صفاء ذىنو ،كقدراتو ا١تمتازة ،باإلضافة إىل ا٨تدار نسبة من سبللة العلماء،
كبصركه بتيارات عصره ،كعمقوا
ككذلك أساتذتو الذين أخذكا على يده فأناركا لو الطريقَّ ،
ثقافتو اإلسبلمية يف ٥تتلف العلوـٗ.
باإلضافة إىل تأثره كصلتو برجاؿ اإلصبلح يف عصره من ا١تشرؽ كا١تغرب العريب ،فلقد
كاف ذا صلة بالعامل الشجاعٚ :تاؿ الدين األفغاين ،كتلميذه األستاذ اإلماـ ٤تمد عبده
كتلميذه رشيد رضاَُ.
ومن أبرز المؤلفات اليت أٖتف ّٔا ابن عاشور ا١تكتبة اإلسبلمية" :كتاب (مقاصد

الشريعة اإلسبلمية) ك (أصوؿ النظاـ االجتماعي يف اإلسبلـ) ك (التحرير كالتنوير) يف تفسَت
القرآف ،ك (الوقف كآثاره يف اإلسبلـ) ك (أصوؿ اإلنشاء كا٠تطابة) ك (موجز الببلغة) ك٦تا
عٍت بتحقيقو كنشره (ديواف بشار بن برد) أربعة أجزاء .ككتب كثَتان يف آّبلت"ُُ.

فأما في التفسير فمؤلفو الشهَت :التحرير كالتنوير ،كأصل تسميتو ٖترير ا١تعٌت السديد

كتنوير العقل اٞتديد من تفسَت الكتاب آّيدُِ ،كقد اختصر تسميتو بعد ذلك ليصبح
التحرير التنوير.
وأما في الحديث ومصطلحو :فلو كتاباف كشف ا١تغطى من ا١تعاين كاأللفاظ الواقعة
يف ا١توطأ ،كالنظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اٞتامع الصحيح.
 9بلقاسم الغايل ،محمد الطاىر ابن عاشور حياتو وآثاره ،صّٗ.َْ-
 10ا١ترجع السابق ،صْٗ.ُٓ-

 11انظر :خَت الدين بن ٤تمود الزركلي ،األع ــالم ،جٔ،
 12انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ ،صٖ.

صُْٕ.

التميز المنهجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاىر ابن عاشور في تفسيره
نشوان عبده خالد قائد

وأما في الفقو فقد ألف حاشية على التنقيح للقرايف يف أصوؿ الفقو ٝتي :التوضيح
كالتصحيح ،كمقاصد الشريعة اإلسبلمية ،كٖتقيقات كأنظار ،كالوقف كأثره يف اإلسبلـ.

وأما في النقد واألدب فقد كتب يف :أصوؿ اإلنشاء كا٠تطابة ،كشرح قصيدة

األعشى ،كشرح ا١تقدمة األدبية للمرزكقي ،كديواف بشار بن برد شرح كٖتقيق ،كالواضح يف
مشكبلت ا١تتنيب ،كسرقات ا١تتنيب ،كديواف النابغة الذبياين.
وفي البالغة والسير لكل منهما كتاب فاألكؿ اٝتو :موجز الببلغة ،كالثاين يف

السَتة كاٝتو :قصة ا١تولد.

وأما في االجتماعيات فلو من ا١تصنفات :الكتاب الشهَت :أليس الصبح بقريب،

كالكتاب ا١تعركؼ :أصوؿ النظاـ االجتماعي يف اإلسبلـ ،ككذلك أصوؿ التقدـ يف اإلسبلـ،
كىي من الكتب ا٢تامة كا١تدعمة بالنظرة ا١تقاصدية كالنزعة اإلصبلحية.
ككل ما سبق من ا١تؤلفات ا١تذكورة كالتحقيقات السالفة ىو يف عداد ا١تطبوع ،كىناؾ
الكثَت من ا١تؤلفات اليت ال تزاؿ يف فلك ا١تخطوط تدكر ،كىي ْتاجة إىل عناية الباحثُت

كالدارسُت ،كمن أبرزىا :في الفقو :أمايل على ٥تتصر خليل ،كآراء اجتهادية ،كالفتاكل ،وفي
الحديث :تعليقات كٖتقيق حديث أـ زرع ،وفي األدب :شرح معلقة امرؤ القيسٚ ،تع

كشرح ديواف سحيم ،وفي النحو والبالغة :أمايل على دالئل اإلعجاز ،غرائب االستعماؿ،
ولو في التاريخ والتراجم :تراجم بعض األعبلـ ،ككتاب تاريخ العرب ،كقبلئد العقباف للفتح
بن خاقاف شرح كٖتقيق ،باإلضافة إىل العديد من ا١تخطوطات كالتحقيقات.
وأما عن نشاطو االجتماعي :فقد مثل ابن عاشور دكر الرائد الذم مارس نشاطو
االجتماعي جنبان إىل جنب مع نشاطو العلمي ،ككأنو ينقل لنا صورة حية من صور الثمرة
اٟتقيقية للعلم كىي العمل ،كلقد ٘تثل نشاطو االجتماعي يف أدكار أمهها :التدريس ،كالقضاء،
كالفتيا ،شيخان لئلسبلـ ،شيخان للجامعة الزيتونية.
ابن عاشور المدرس :شرع ابن عاشور يف اإلقراء ّتامع الزيتونة األعظم بوصفو

متطوعان ،مث انضم إىل سلك التدريس ّتامع الزيتونة عاـ ََُٗـ ،ك٧تح يف سنة َُّٗق،
يف مناظرة التدريس من الرتبة الثانية ،كيف عاـ َُٓٗـ ٧تح يف مناظرة التدريس من الطبقة

التميز المنهجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاىر ابن عاشور في تفسيره
نشوان عبده خالد قائد

األكىل ،كعُت نائبان أكؿ للدكلة لدل النظارة العلمية باٞتامع األعظم (جامع الزيتونة) ،كعُت
عضوان ٔتجلس إدارة ا١تدرسة الصادقية ،مث عضوان ٔتجلس ا١تدارس يف نفس العاـ ،مث عُت
عضوان مرتُت بلجنة إصبلح التعليم ّتامع الزيتونة ،كبعد ٙتاف سنُت من تاريخ تعينو يف جامع
الزيتونة سلمت إليو مقاليد إدارة مؤسسة علمية عريقة كىي :جامع الزيتونة األعظم ،كعند
فجر االستقبلؿ كعندما تكونت ا١تؤسسة اٞتديدة( :اٞتامعة الزيتونية) ا١تتولدة عن ا١تعهد
العظيم أسندت إليو رئاستها عاـ ُٔٓٗـ ،كباإلضافة ١تا سبق فقد كاف ابن عاشور عضوان
مراسبلن ّٓمعي اللغة العربية يف القاىرة كدمشقُّ.
كقد ٘تيز ابن عاشور يف ٣تاؿ التدريس ٘تيزان جعل منو قدكة يف طرائق تدريس العلوـ،
السمات اليت ميزت الشيخ ابن عاشور عن غَته يف ٣تاؿ
كمن أٚتل ما قيل يف ىذا" :أما ّْ
التدريس فإنو يف ا١ترحلة األكىل من معاناتو للتدريس باٞتامع األعظم مع انتظامو كحسن قيامو
حريصان على استيفاء كل ما يتصل بدرسو من جوانب ،كإف اقتضى النظر الصحيح بعدىا،
كعدـ اٟتاجة إليها ،كغزكىا عن الفائدة بالنسبة ١تن حيضر درسو من التبلميذ ...كقد كانت
نظرتو إىل التعليم غريبة عن كسطو التدريسي ،بعيدة ا١تدل يف سياستو التعليمية ،عميقة األثر
فيما أحدثو بعد من إصبلح كتطور ،ككاف الشيخ يتحلى بركح ا١تتطلع التجديدم ،يتجو
بالنقد الفاحص البناء إىل ما كانت عليو أكضاع التعليم باٞتامع األعظم أياـ دراستو كبعد
ٗترجو"ُْ.
كمل يقتصر إسهامو التدريسي على جامع الزيتونة فحسب فقد كاف إىل جانب ذلك
مكلفان بالتدريس يف ا١تعهد الصادقي ،كدكر ىذا ا١تعهد معركؼ لدل ٚتيع التونسيُت إذ امتاز
باٞتمع بُت الثقافتُت العربية كالفرنسية ،كىو من ا١تعاىد اليت سامهت يف تكوين جيل جديد
من الشباب كما يرل بعض الباحثُتُٓ.

 13ىيا ثامر العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صّٓ.ْٓ-

 14انظر :مجلة جوىر اإلسالم ،العدد ،ْ-ّ :السنةُٕٗٔ :ـ ،مقالة لمحمد الحبيب ابن الخوجة ،صُْ.
 15انظر :مجلة جوىر اإلسالم ،العدد ،ْ-ّ :السنةُٕٗٔ :ـ ،كلمة األستاذ الشاذلي القليبي ،صٕ.ٖ-
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كّٔذا الدكر الرائع الذم قدمو ابن عاشور يف ٣تاؿ خدمة العلم تتضح لنا صورة
مشرقة من حياة ىذا العامل ا٢تماـ الذم ما فىتء ينشر العلم حىت كىو يف أرقى ا١تناصب،
كذلك إلديانو بأف التعليم رسالة ،كلنظرتو التجديدية ا١تتسمة بالنظر يف مقاصد األمور
كمآالت األحواؿ.
ابن عاشور القاضي والمفتي –شيخ اإلسالم :كىذا جانب آخر من جوانب حياة

ابن عاشور :القاضي كا١تفيت كشيخ اإلسبلـ ا١تالكي ،فلقد عُت ابن عاشور عضوان ّٓلس
األكقاؼ األعلى عاـ ُُُٗـ ،كحاكمان بآّلس ا١تختلط العقارم يف نفس السنة ،كبعد ذلك
بعامُت عُت قاضيان مالكيان ،كاستمر على ىذا اٟتاؿ ١تدة عشر سنوات مكنتو من أخذ ا٠تربة
الكافية ،مث عُت يف عاـ ُِّٗـ مفتيان ثانيان ،مث أصبح كبَت أىل الشورل ،كىو أعلى منصب
يتواله السادة ا١تالكية قبل إحداث مشيخة اإلسبلـ ،كفعبلن كيف عاـ ُِّٗـ ٝتي شيخ
إسبلـ للمذىب ا١تالكي ،كىو أكؿ من توىل ىذا ا١تنصب ،كقد كاف قبل ىذا التاريخ شيخ
اإلسبلـ حنفيان ،كيلقب بشيخ اإلسبلـ كبدكف ٗتصيص.
ك٦تا كصف بو يف ىذا ا١تقاـ" :كاف اإلماـ الطاىر من أئمة رجاؿ الدين ،كشيوخ
اإلسبلـ ،متمكنان يف علوـ الشريعة كاألدب ،يف األصوؿ كالفركع ،حىت عد إماـ عصره ،كشيخ
دىره ،كتصدر جيلو ،كصار مقصد طاليب الفتيا يف حياتو"ُٔ.
كىذا رسم ابن عاشور ّتهده عبلمة ناصعة يف ٝتاء القضاء كالفتيا ،خدـ من خبل٢تا
كطنو كشعبو بكل إخبلص ككفاء ،كقدـ منهجان فقهيان عمليان شابو فيو األئمة الكبار.
ابن عاشور المصلح االجتماعي :كمن أٚتل ما قيل عنو يف ىذا الباب" :إنو أكؿ

زعيم تونسي جعل التعليم إجباريان يف تونس ،كإنو أكؿ من دعا لتنظيم ٛتلة رٝتية ﵀و األمية،
كقيل عنو أنو زعيم حركة إصبلح ،كقائد نضاؿ ككفاح ،كبطل ثورة فكرية فتحت األذىاف
كالعقوؿ ،كٗترج من مدرستها التجديدية نبغاء عاملوف ،كأفذاذ مصلحوف أناركا كجو تونس

 16انظر :مجلة جوىر اإلسالم ،العدد ،ْ-ّ :السنةُٕٗٔ :ـ ،الشيخ الحبيب بن الخوجة ،صُّ.ُْ-
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كالزيتونة ،ككانت ٢تم الصدارة ا١تقبولة و
بعدئذ يف الكفاح السياسي ،كالكلمة ا١تسموعة ،كالوزف
ا﵀ًتـ"ُٕ.
كلقد ٛتل ابن عاشور لواء اإلصبلح مبتدئان بإصبلح أىم مرتكزاتو كىو التعليم ،إذ
أنو أىم قاعدة ترتكز عليها مقومات النهضة الفكرية كالتطلعية ألم شعب أك ٣تتمع ،كلقد
رسخت بذرة ىذا اإلصبلح على الواقع فقد اختَت عضوان إلصبلح التعليم يف جامع الزيتونة
مرتُت (َُُٗ -كُِْٗـ).
كلقد ٘تثلت إ٧تازاتو يف ٣تاؿ إصبلح التعليم الزيتوين يف ثبلثة أمور:
 االىتماـ ّتامع الزيتونة كفركعو بالسفر إليها كتفقد أحوا٢تا.
 االلتفات إىل سكٌت الطلبة حيث أسس ٢تا إدارة ٤تكمة تعٍت بشؤكف الطلبة،
كأ٧تز مشركع اٟتي الزيتوين حيث مت بالفعل إقامة مأكل مستكمل الوسائل
الصحية كالراحة.
 كضع برنامج جديد للتعلم يرمي إىل تدارؾ النقص يف التعليم الزيتوين ،كىدفو
من ذلك االرتقاء ٔتستول التفكَتُٖ.
كباإلضافة إىل ذلك فقد كاف ىناؾ العديد من اإل٧تازات اليت مثلت رافدان من ركافد
اإلصبلح االجتماعي ،كاليت ٘تثلت يف" :االىتماـ بالكتب الدراسية كأساليب التدريس،
كلتحقيق ىذا الغرض قاـ باختيار ٞتنة من مدرسي الزيتونة ،للقياـ على اختيار الكتب
كالبحث يف طرؽ التدريس ا١توصلة إىل ٖتصيل ا١تعلومات بأسهل الطرؽ ،كاستبداؿ الكتب
القددية بكتب سهلة التعبَت ،مع اشتما٢تا على كثرة التمارين حىت تقوم ملكة الطالب ٔتعاٞتة
القواعد العلمية معاٞتة تقوـ مقاـ السليقة ،كقد اعتنت ا١تشيخة اعتناءن زائدان بنوع من العلوـ
الفنوف ،ككاف االعتناء ّٔا ٤تدكدان ،كىي اإلنشاء كالتاريخ كتاريخ األدب ،كما بذلت جهودان
يف العلوـ الطبية كعلوـ اٟتساب ،كركعي بوجو خاص يف علمي اٞتغرافية كالتاريخ معرفة

 17انظر :مجلة جوىر اإلسالم ،العدد ،ْ-ّ :السنةُٕٗٔ :ـ ،كلمة األستاذ الطيب العنابي ،صَْ.ُْ-
 18انظر :المجلة الزيتونية ،آّلد ٕ ،ٖ-السنة ،ُْٗٔ :صُّ ُْ-كُٕ.
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جغرافية البلداف اإلسبلمية ،كما كضع الشيخ برنا٣تان كافيان ٟتفظ الصحة ركعي فيو معرفة
القواعد األصولية لسبلمة اٞتسم"ُٗ.
كبآّموع فلقد تركز منهجو كغايتو من ىذا اإلصبلح يف تثقيف النشأة الزيتونية بعلوـ
الشريعة كاللغة لتعيد األلق التارخيي لؤلمة ،كقد حكى ىذا ا١تنهج كالغاية بقولو" :إف قواـ
علمنا ىو تثقيف النشأة الزيتونية بعلوـ شريعتها كلغتها ،كما ينَت الطرؽ ٢تا يف مسَتهتا بُت
األمم ك٘تدهنا حىت نراىا تناغي سلفان ماجدان ،كتسابق معاصرين سبقان مرتضى ،كأرل لزامان أف
يكوف ٔتدارس شىت العلوـ،
أبذؿ النصيحة ٢تذا ا١تعهد ٔتا يف استبقاء ٝتعتو الطيبةْ ،تيث ّْ
كْتيث يكوف طالبو كخرجيو مثاالن ٟتسن اإلقباؿ على العلم ،كللتخلق ٔتكارـ األخبلؽ
اإلسبلمية ،كللخربة ٔتا تدعو إليو ا١تدنية اٟتقة مث مثاالن للثقافة الكاملة كٟتسن القياـ ٔتا يناط
بو من العمل ٠تدمة أمتو كدينو ،دياثل كوكبان دريان يوقد من شجرة مباركة زيتونة.َِ"....
كما دييز دكره يف اإلصبلح أنو كاف يعيشو مهَّان متجذران يف نفسو ،فمع إسهامو يف
التنظَت لئلصبلح االجتماعي فقد قدـ برنا٣تان عمليان أيضان ،كىذا ما قاد بعضهم إىل كصفو
ٔتكوف األجياؿ.." :مل يكن الشيخ ابن عاشور رجبلن من رجاؿ السياسية ٔتعناىا الضيق،
كلكنو كاف رائدان بطبلن من أبطاؿ ركاد اإلصبلح ٔتعناه الشامل العريض ،ككاف يف نفس الوقت
٦تتازان يأمت بو الكثَت ،ككاف على كجو ا٠تصوص مكوف أجياؿ"ُِ.
كىكذا أرسى ابن عاشور دعائم فلسفتو اإلصبلحية اليت اعتمدت على عنصرم
الدين كاللغة العربية ،فهما يف كجهة نظره سبلحُت يواجو ّٔما أعداء اإلسبلـِِ ،كلعل من
أبرز ما يستفاد منو إىل يومنا ىذا يف ٣تاؿ نظريات التعليم كسبل االرتقاء بو كتابو القيم:
"أليس الصبح بقريب" ،كالذم أكدع فيو ٚتاؿ نظرتو اإلصبلحية للتعليم ،ك٦تا يزيد ا١تطلع
معرفة بتأثر ابن عاشور ٔتمارسة التعليم كاإلصبلح النظر يف كتابو العظيم" :التحرير كالتنوير"،
 19المجلة الزيتونية ،العدد ،ٖ-ٕ :السنةُْٗٔ :ـ ،ص ُِ.ِّ-
 20ا١ترجع السابق.ِْ-ِّ ،

 21مجلة جوىر اإلسالم ،العدد ،ْ-ّ :السنةُٕٗٔ :ـ ،مقال األستاذ الطيب العنابي ،صّْ.

 22انظر :ىيا ثامر العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صِٔ.
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كالذم ٛتل بُت طياتو سحب غيث مليئة بأمطار الفوائد كالفرائد ،كغزيرة بوافر التجارب
كا٠تربات اإلصبلحية.
 .9العوامل السياسية والثقافية في عصره

يقسم بعض الباحثُت اٟتياة السياسية منذ مولد ابن عاشور إىل تاريخ كفاتو إىل أربعة
أقساـِّ :فًتة ما قبل االحتبلؿ الفرنسي لتونس ،فًتة االحتبلؿ الفرنسي لتونس ُُٖٖـ
ك٦تارساتو ،كاٟتركة الوطنية يف تونس كدكرىا يف مواجهة االحتبلؿ ،مث فًتة االستقبلؿ كحىت
عاـ ُّٕٗـ ،إال أف ىذا التقسيم قد يقودنا إىل تطويل ال نقصده يف حديثنا ىنا ،كبالتايل
سوؼ نركز على تأثَت اٟتياة السياسية على شخصية ابن عاشور ،كمن مث اٟتياة الثقافية.
لقد مثلت الحياة السياسية حالة من االضطراب كالفنت يف الواقع التونسي الذم كلد

فيو ابن عاشور ،فمع مولده كعندما كاف عمره سنتُت اجتاحت القوات الفرنسية األراضي
التونسية ،كبسطت نفوذىا ،كعمدت إىل طمس معامل السيادة القومية التونسية ،كحاكلت
إغراء التونسيُت على التجنس باٞتنسية الفرنسية ،كلقد مثلت كل ىذه التحديات دكران صعبان
على اٟتركة الوطنية التونسية ،كاليت ىدفت إىل مقاكمة ا١تستعمر الفرنسي كنشر التعاليم

اإلسبلميةِْ.
لقد كاف ظهور اٟتركة الوطنية على أيدم ٤تمد السنوسي كالبشَت صفر الذم يعترب
ْتق أبان للنهضة التونسية اٟتديثة ،كالذم قاـ بزرع بذكر الوعي بُت الشباب التونسي ،كظلت
األحواؿ على ىذا النحو من التوتر كالشد كاٞتذب من قبل التونسيُت كا١تستعمر الفرنسي إىل
عاـ ُٔٓٗـ ،حيث أعلن استقبلؿ الببلد ،كألغي النظاـ ا١تلكي ،كأخذ بورقيبة كرفاقو رٝتيان
مقاليد اٟتكم بالببلد.
كيف ظل ىذه الظركؼ العصيبة تشكلت شخصية ابن عاشور فنشأت لديو النظرة
اإلصبلحية اليت ظهرت جلية يف دعوتو كنشاطو العلمي ،كأسهم يف رأب الصدع الذم أحدثو
االستعمار بُت أبناء آّتمع التونسي ،كقاكـ تلك الظركؼ ْتكمة كحلم حىت ٖتقق للشعب
 23انظر :ىيا ثامر العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صّٓ.
 24انظر :ا١ترجع السابق ،صّٓ.ّٕ-
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التونسي ما كاف يدعو إليو ابن عاشور ،ككاف إلسهامو يف السياسة بالغ األثر يف اٟتياة
التونسية ،مع أنو صمت طويبلن إزاء األحداث السياسية يف فًتة االحتبلؿ ،كلعل اٟتياة
الثقافية ستزيد األمر كضوحان عنو كعن صمتو كإسهامو.
كلقد مثلت الثقافة التونسية حىت عاـ ُُٖٖـ ثقافة إسبلمية عربية خالصة ،ككاف

التعليم القرآين يلقن يف الكتاتيب ،مث يكتمل يف ا١تسجد الكبَت ،حيث تتكوف اإلطارات
الدينية كاإلدارية للوطن ،كجيد ا١تستقرئ لتاريخ تونس الثقايف كالسياسي أف ىناؾ دعائم ٜتس
أثرت يف ٣ترل األحداث الفكرية كالثقافية كالنهضة التونسية بشكل عاـ ،كتتلخص ىذه
الدعائم يف اآليت:
ُ .الدكر اإلصبلحي الذم اضطلع للقياـ بو الوزير ا١تصلح خَت الدين باشا ،كالذم سبق
ابن عاشور كساىم يف إبراز النظاـ النيايب كتنظيم الوزارات ،كأنشأ مكتبة العبدلية
حوؿ جامع الزيتونة.
ِ .إنشاء ا١تدرسة الصادقية كاليت كانت ذات تعليم عريب ديٍت متُت سامهت يف إثراء
الثقافة التونسية.
ّ .تنظيم التعليم الزيتوين تضمن إنشاء قانونان خاصان ٞتامع الزيتونة.
ْ .إنشاء ا١تكتبة العبدلية كاليت سامهت يف نشر ا١تعرفة كاآلداب.
ٓ .تشجيع حياة الطباعة كالصحافة كالنشر كمن أىم ذلك إصدار جريدة الرائد
الرٝتيةِٓ.
أما عن الدكر الثقايف الذم لعبو ابن عاشور كىو يهمنا يف ىذا ا١تقاـ ،فقد اتضح يف
إحياء تلك الدعائم ا٠تمسة السابقة ،باإلضافة إىل مقاكمتو ١تا كجدتو من االضطرابات
السياسية كالثقافية اليت افتعلها االحتبلؿ الفرنسي آنذاؾ.
"كيف عاـ ُٖٖٗـ صدرت ٔتصر ٣تلة ا١تنار "للسيد ٤تمد رشيد رضا" تدعو بتوجيو
الشيخ ٤تمد عبده إىل تأييد حركة اإلصبلح التعليمي كتقرهنا بدعوة اإلصبلح الديٍت ...كيف
 25انظر :ا١ترجع السابق.ْٓ-َْ ،
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عاـ َُّٗـ زار األستاذ اإلماـ تونس ،كاىتزت ١تقدمو أندية العلم كاألدب كاإلصبلح،
كاستقبلو عظماء الببلد كعلمائها ،ككاف أكثر الناس التفافان حوؿ الشيخ ٤تمد عبده ىم رجاؿ
ا١تدرسة ا٠تلدكنية ،كجريدة اٟتاضرة كالشيخ سامل بو حاجب ،كالشيخ ٤تمد الطاىر ابن
و
عاشور ،كىو يومئذ شاب يف الرابعة كالعشرين ،يعد من أبرز مدرسي اٞتامع شبابان كذكاءن
كعلمان كأدبان ،كمن السابقُت يف تأييد الدعوة اإلصبلحية.ِٔ"...
كازدىرت كذلك اٟتياة العلمية بتونس ،كانتعشت عزدية التحرير كالتأليف كظهرت
جلية يف شخصية ابن عاشور" ،كيف سنة َُٔٗـ تكونت ٚتعية قدماء الصادقية ،ككانت
ا﵀اضرات تلقى فيها بالفرنسية من قبل رجاؿ الفكر كالكتاب الفرنسيُت ،مث فتح باب
ا﵀اضرات باللغة العربية ،كقاـ الشيخ الطاىر ابن عاشور بإلقاء أكؿ ٤تاضرة باللغة العربية،
ىي أكؿ ٤تاضرة عربية بتونس ،كاف موضوعها (أصوؿ التقدـ كا١تدنية يف اإلسبلـ) مث تبعو
غَته.ِٕ"...
كىكذا نشأت شخصية ابن عاشور بُت ىذه التحديات اليت انتصر عليها ،كخرج
راْتان فيها من ناحتُت:
األولىٔ :تا جذره من رؤية إصبلحية عميقة نبعت من صلب الواقع الذم عاشو.

والثانيةٔ :تا خلفو من تراث ثقايف كعلمي صاحبو دكر إصبلحي بارز" ،كاٟتق يقاؿ
فقد كاف للشيخ ابن عاشور كأضرابو كتبلميذه الدكر األساسي يف تلقُت األجياؿ الصادقية
اللغة العربية ،كتعليمهم التاريخ اإلسبلمي كالفقو كالتوحيد ،كغرس القيم اإلسبلمية يف
نفوسهم طيلة عهد اٟتماية فكاف ذلك التعليم ىو الدرع الواقي للشباب الصادقي من
االنزالؽ يف تيار الفرنسية كا١تسخ الثقايف كالركحي ،بل إف ما كاف يقوـ ّٔم شائخ الزيتونة من
دركس با١تعهد الصادقي ىو الذم كاف ا١تنطلق لعملية التفاعل الثقايف ،إضافة إىل أف ىذه

 26انظر٤ :تمد الفاضل ابن عاشور ،الحركة الفكرية والثقافية بتونس( ،تونس :الدار التونسية للنشر ،طُُّٗٗ ،ـ)
صْٕ ،ٕٓ-كانظر :بلقاسم الغايل ،محمد الطاىر ابن عاشور حياتو وآثاره ،صِّ.
 27ا١ترجع السابق ،صٕٔ.ٕٖ-
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الدركس ىي اليت ربت ٜتَتة الوعي القومي ،كاإلدياف الديٍت ،كاالٕتاه األخبلقي ،كىي
مكاسب من أنصع ٦تيزات تونس ا١تستقلة"ِٖ.
ب.تميز ابن عاشور في تفسيره:
٦تا ال شك فيو أف عا١تان مثل ابن عاشور مارس التدريس كاإلفتاء كالقضاء ال بد لو من أف
يعيش معظم كقتو يتنقل بُت الًتاث اإلسبلمي ،كينهل من ا١تكتبة اإلسبلمية ،على اختبلؼ
يف ا١تصادر كا١تراجع اليت يرجع إليها ،يف ٥تتلف العلوـ ،كسائر الفنوف ،كقد ظهر تأثَت ذلك
على شخصية ابن عاشور من خبلؿ مؤلفاتو القيمة كاليت منها التحرير كالتنوير ،كديكننا
تقسيم التعريف بتفسَت التحرير كالتنوير إىل النقاط اآلتية:
مصادر ابن عاشور في تفسيره

لقد ظهرت مصادر ابن عاشور يف تفسَته التحرير كالتنوير من خبلؿ ما كاف يستند إليو من
النقوالت أك اإلشارات للمصادر كا١تراجع اليت رجع إليها طوؿ كتابتو للتفسَت فقد كاف أحيانان
يصرح باسم الكتاب ،أك باسم ا١تؤلف ،أك ّٔما معانِٗ.

ك٦تا صرح بو يف مقدمة تفسَته أىم التفاسَت اليت يراىا من كجهة نظره األكثر شيوعان،
كتأثَتان حيث يقوؿ" :كإف أىم التفاسَت تفسَت الكشاؼ ك ا﵀رر الوجيز البن عطية كمفاتيح
الغيب لفخر الدين الرازم ،كتفسَت البيضاكم ا١تلخص من الكشاؼ كمن مفاتيح الغيب
بتحقيق بديع ،كتفسَت الشهاب اآللوسي ،كما كتبو الطييب كالقزكيٍت كالقطب كالتفتازاين على
الكشاؼ ،كما كتبو ا٠تفاجي على تفسَت البيضاكم ،كتفسَت أيب السعود ،كتفسَت القرطيب
كا١توجود من تفسَت الشيخ ٤تمد بن عرفة التونسي من تقييد تلميذه األيب ،كىو بكونو تعليقان
على تفسَت ابن عطية أشبو منو بالتفسَت لذلك ال يأيت على ٚتيع آم القرآف كتفاسَت
األحكاـ ،كتفسَت اإلماـ ٤تمد ابن جرير الطربم ،ككتاب درة التنزيل ا١تنسوب لفخر الدين
28

انظر :مجلة جوىر اإلسالم ،العدد ،ْ-ّ :السنةُٕٖٗ :ـ ،كلمة األستاذ الشاذلي القليبي وزير الشؤون

الثقافية في ذكرى الشيخ محمد الطاىر ابن عاشور ،صٕ.ٖ-

ِٗ ىيا ثامر العلي ،الشيح محمد الطاىر ابن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صُُِ.

التميز المنهجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاىر ابن عاشور في تفسيره
نشوان عبده خالد قائد

الرازم ،كرٔتا ينسب للراغب األصفهاين"َّ ،كديكن تلخيص أىم ا١تصادر اليت اعتمد عليها
ابن عاشور يف تفسَته فيما يأيت:
مصادره في التفسير وعلوم القرآن:

ما سبق من التفاسَت ا١تذكورة اعتمد عليها ابن عاشور ،فقد كاف ال يغفل ذكر تلك
ا١تصادر ،كزيادة على ما ذكر سابقان فقد رجع يف ثنايا تفسَته إىل الكشاؼ للز٥تشرم،
كالتعريفات للجرجاين ،كإىل تفسَت ابن كثَت ،كإىل البغوم ،كإىل كتب األحكاـ يف تفسَت
القرآف لكل من ابن العريب كاٞتصاص ،ككما اعتمد اعتمادان كبَتان على السيوطي يف اإلتقاف،
كعلى الواحدم يف أسباب النزكؿ ،كمها ا١تصدراف الوحيداف يف علوـ القرآف اللذاف اعتمد
عليهما.
كقد ظهر اعتماده يف النقل كاألخذ كاالستشهاد على التفاسَت اآلتية:
الكشاؼ للز٥تشرم كقد كاف البن عاشور موقفان كاضحان كمتميزان منوُّ ،كمفاتيح الغيب
للرزام ،كتفسَت البيضاكم ،كركح ا١تعاين لؤللوسي ،كأحكاـ القرآف للسيوطي.
كل ا١تصادر اليت اعتمد عليها ابن عاشور مل يتابعها كلية ،كإمنا استفاد منها،
كأضاؼ عليها الكثَت خاصة يف باب ا١تقاصد ،كالذم كاف أبرز ما دييز تفسَته.
مصادره في األحاديث النبوية:

َّ ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ،تونس :دار سحنوف للنشر كالتوزيع ،د.طُٕٗٗ ،ـ) جُ ،صٕ.
ُّ فقد كاف يورد قوؿ الز٥تشرم ،كال يتواىن يف الرد عليو ،كمن ذلك رده عليو عند تفسَت قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىكالى تىنكً يحواٍ
الٍم ٍش ًرىك ً
ات ىح َّىت يػي ٍؤًم َّن ىكأل ىىمةه ُّم ٍؤًمنىةه ىخٍيػهر ّْمن ُّم ٍش ًرىك وة ىكلى ٍو أ ٍىع ىجبىٍت يك ٍم﴾ [البقرة ،]ُِِ :يقوؿ ابن عاشور" :ككقع يف
ي
الكشاؼ ٛتل األمة على مطلق ا١ترأة؛ ألف الناس كلهم إماء ا﵁ كعبيده كأصلو منقوؿ عن القاضي أيب اٟتسن اٞترجاين
كما يف القرطيب كىذا باطل من جهة ا١تعٌت كمن جهة اللفظ ،أما ا١تعٌت فؤلنو يصَت تكراران مع قولو :كال تنكحوا
ً
أقل أىفر ًاد أحد الصنفُت على
ا١تشركات إذ قد علم الناس أف ا١تشركة دكف ا١تؤمنة ،كييفيت ا١تقصود من التنبيو على شرؼ ّْ
أشرؼ أفراد الصنف اآلخر ،كأما من جهة اللفظ فؤلنو مل يرد يف كبلـ العرب إطبلؽ األمة على مطلق ا١ترأة ،كال إطبلؽ
ى
كعبيده إمنا
عبد ا﵁ كيا أمةى ا﵁ ،ككو يف الناس إماءى ا﵁ ى
العبد على الرجل إالٌ مقيَّدين باإلضافة إىل اسم اٞتبللة يف قو٢تم يا ى
خيرج القرآف عليو" (انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جِ ،صِّٔ).
ىو نظر للحقائق ال لبلستعماؿ ،فكيف َّ

التميز المنهجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاىر ابن عاشور في تفسيره
نشوان عبده خالد قائد

بدت أكثر ا١تصادر تأثَتان على تفسَت ابن عاشور يف ٣تاؿ االستشهاد باألحاديث النبوية
أخذه من صحيح البخارم ،كصحيح مسلم ،كالنسائي ،كالًتمذم ،كأبو داكد ،كمالك ،كأٛتد
بن حنبل ،كالطرباين ،كالبزار يف مسنده ،كابن أيب حامت ،كالبيهقي يف سننو كالدارقطٍتِّ ،كقد
كانت أكىل مصادره يف نقل األحاديث صحيح البخارم ،مث يليو صحيح مسلم.

مصادره في الفقو واألصول:

الناظر يف تفسَت ابن عاشور يرل أف أكثر اعتماده إزاء استدالالتو الفقهية يًتكز على مذىب
اإلماـ مالك ،مث يتساكل األمر بعد ذلك على سائر الفقهاء ،ك٦تا يعتمد عليو ابن عاشور
كذلك يف استشهاداتو الفقهية ما ينقلو عن ابن رشد يف بداية آّتهد ،كا٢تداية يف الفقو،
كابن العريب يف أحكاـ القرآف ،كابن حزـ يف ا﵀لى ،كالشاطيب يف ا١توافقات ،كغَتىمّّ.
كمصادره يف الفقو تدؿ على اعتماده على الكتب األصيلة يف ا١تقاصد ،كاليت جسد
فيها نظرتو ا١تقاصدية من خبلؿ تفسَته.
مصادره في العقيدة وعلم الكالم:
لقد كاف لئلماـ الغزايل أثر كبَت على ابن عاشور ،فهو يتصدر قائمة ابن عاشور الفلسفية

العقدية ،كذلك من خبلؿ كتبو :اإلحياء كا١تستصفى ،كا١تنقذ من الضبلؿّْ.
كما يظهر بعض ا١تؤلفات تأثَتان عليو من ىذه الناحية كمنها :مؤلفات العز بن عبد
السبلـ ،كسعد الدين التفتازاين يف كتابو شرح ا١تقاصد يف علم الكبلـ ،كابن العريب يف
العواصم كالقواصم ،كأبو علي ابن سيناء يف اإلشارات.

ِّ ىيا ثامر ا١تهنا ،الشيخ ابن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صُُّ.
ّّ انظر :ا١ترجع السابق ،صُِّ.ُّٓ-

ّْ
َّ ً
ين ىآمنيواٍ الى
كمن ذلك استشهاده بكبلـ الغزايل يف أكثر من موضع كمنها :عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ً
ص ىدقىاتً يكم بًالٍ ىم ّْن ىكاألذىل﴾ [البقرة ،]ِْٔ:حيث يقوؿ" :كأشار أبو حامد الغزايل يف كتاب الزكاة من (اإلحياء)
تػيٍبطليواٍ ى
تتفرع عليو أحواؿ ظاىرة على اللساف كاٞتوارح"...
إىل أ ٌف ٌ
ا١تن لو أصل كمغرس كىو من أحواؿ القلب كصفاتو ،مث ٌ

(انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جّ ،صْْ.
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كتدؿ على ذلك استشهاداتو اليت كاف يستشهد ّٔا من ىذه الكتب ،كاليت ال يتسع
ا١تقاـ إليراد مناذج منها.
مصادره اللغوية والنحوية:

٘تيزت مصادر ابن عاشور اللغوية كالنحوية بالتعدد كالتنوع٦ ،تا أضف على تفسَته طابع
خاص ،كقالب متميز" ،كمن أكثر األٝتاء ١تعانان يف التحرير كالتنوير عبد القادر اٞترجاين يف
دالئل اإلعجاز ،كأسرار الببلغة ،كسيبويو يف الكتاب ،مث السكاكي صاحب مفتاح العلوـ،
كتتبلحق بعد ذلك األٝتاء كا١تؤلفات اللغوية لتزدحم على صفحات التحرير كالتنوير من
أمثاؿ شرح ا١تفصل البن اٟتاجب ،ك٥تتصر ابن اٟتاجب شرح ابن ىاركف التونسي،
كالتوضيح على ٥تتصر ابن اٟتاجب ،كالقزكيٍت يف اإليضاح كالتلخيص ،كمغٍت اللبيب البن
ىشاـ ،كهناية اإلجياز للرازم ،كمن أمثالو أيضان األشباه كالنظائر للسيوطي كا٠تليل"ّٓ.
ك٦تا سبق من ذكر ا١تصادر اليت اعتمد عليها ابن عاشور يتضح لنا ّتبلء أىم
ا١تصادر اليت تشكل عليها تفسَت التحرير كالتنوير ،كأثرت على منهجيتو ،كاليت تدؿ على سعة
االطبلع كعمق التأصيل اللذاف ٖتلى ّٔما ابن عاشور ،كنظرتو ا١تتفردة يف إيراد كاستيحاء
األقواؿ كالنقوالت ،كما سبق ال يعٍت اٟتصر فلرٔتا استشهد ابن عاشور ببعض الشواىد
كالدالالت من غَت ما سبق ذكر ،كما ذكر على سبيل االختصار ال على سبيل اإلٚتاؿ.
مقدمات تفسير التحرير والتنوير
ابتدأ ابن عاشور تفسَته ٔتقدمات عشر ،ذكر فيها أسس ا١تنهجية اليت سار عليها يف تفسَته،
حيث يقوؿ عنها" :كىا أنا ابتدئ بتقدًن مقدمات تكوف عونان للباحث يف التفسَت ،كتغنيو
عن معاد كثَت"ّٔ.

ّٓ ىيا ثامر ا١تهنا ،الشيخ ابن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صُّٖ.ُّٗ-
ّٔ ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،صِْ.
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كقد اشتملت ىذه ا١تقدمات ذكر أصوالن كقواعد ارتآىا ابن عاشور للمفسر؛ لتكوف
نرباسان لو أثناء تفسَته لكتاب ا﵁ الكرًن ،كاليت تتضح من خبل٢تا منهجيتو ا١تفضلة لتفسَت
القرآف الكرًن ،كاليت مزجها با١تأثور كالرأم كمقاصد القرآف ،كاإلعجاز ،كقد ٝتى ىذه
ا١تقدمات بتسميات ٚتيلة ،كاليت سأذكرىا مع اختصار ألىم مضامينها ،كإال فهي تستحق
إفرادىا ٔتؤلفّٕ ألمهيتها كحسن ما فيها ،كىي كاآليت:
المقدمة األولى :في التفسير والتأويل وكون التفسير علماً
تناكؿ ابن عاشور يف ىذا ا١تقدمة اٟتديث حوؿ التفسَت كالتأكؿ مبينان معٌت التفسَت يف اللغة
كاالصطبلح كقد توصل ابن عاشور إىل أف تعريف التفسَت ىو" :اسم للعلم الباحث عن
بياف معاين ألفاظ القرآف كما يستفاد منها باختصار أك توسع"ّٖ ،كبُت رٛتو ا﵁ أف حق علم
التفسَت أف يشتمل على بياف أصوؿ التشريع ككلياتوّٗ.
المقدمة الثانية :في استمداد علم التفسير

أما يف ا١تقدمة الثانية فقد تناكؿ ابن عاشور مصادر علم التفسَت كمن أين يستمد ،فتحدث
عن العربية اليت يراد منها حسب رؤيتة" :معرفة مقاصد العرب من كبلمهم كأدب لغتهم"َْ،
مث تعرض لذكر اآلثار كأسباب النزكؿ ،كالقراءات كأمهيتهما يف التفسَت ،كصرح بعدـ اعتبار
مادة أصوؿ الفقو يف التفسَت.
المقدمة الثالثة :في صحة التفسير بغير المأثور ،ومعنى التفسير بالرأي

أما ا١تقدمة الثالثة فقد أثبت فيها ابن عاشور صحة التفسَت بغَت ا١تأثور ،حيث يقوؿ" :مث لو
كاف التفسَت مقصوران على بياف معاين مفردات القرآف من جهة العربية لكاف التفسَت نزران،
 37كمن الذم أسهموا يف إفراد ىذه ا١تقدمات العشر بالتحقيق كالتدقيق الدكتور٤ :تمد الطاىر ا١تيساكم ،انظر٤( :تمد
الطاىر ابن عاشور ،مقدمات التحرير والتنويرٖ ،تقيق٤ :تمد الطاىر ا١تيساكم( ،كواال١تبور :دار التجديد ،الطبعة

األكىلُِْٕ ،ىػََِٔ/ـ).

ّٖ ابن عاشور :التحرير والتنوير ،جُ ،صُُ.
ّٗ ا١ترجع السابق ،جُ ،صُّ.
َْ ا١ترجع السابق ،جُ ،صُٖ.
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ك٨تن نشاىد كثرة أقواؿ السلف من الصحابة ،فمن يليهم يف تفسَت آيات القرآف كما أكثر
ذلك االستنباط برأيهم كعلمهم"ُْ .كقد رد على الشبهة اليت نشأت من اآلثار ا١تركية من
التفسَت بالرأم ٓتمسة ردكد قوية ،كرد على القائلُت بالتفسَت اإلشارم ،كىم الصوفية.
المقدمة الرابعة :فيما يحق أن يكون غرض المفسر

أباف ابن عاشور يف ىذه ا١تقدمة كجوب علم ا١تفسر با١تقاصد األصيلة اليت جاء ّٔا القرآف
الكرًن كىي :إصبلح االعتقاد ،كهتذيب األخبلؽ ،التشريع كىو األحكاـ عامة كخاصة،
كسياسة األمة كىو باب عظيم يف القرآف القصد منو صبلح األمة ،القصص كأخبار األمم
السالفة للتأسي بصاحل أحوا٢تم ،كالتعليم ٔتا يناسب حالة عصر ا١تخاطبُت ،كا١تواعظ كاإلنذار
كالتحذير كالتبشَت ،كأخَتان اإلعجاز بالقرآف ليكوف آية دالة على صدؽ الرسوؿِْ ،كسوؼ
نتناكؿ ىذه ا١تقاصد يف ا١تطلب الثاين من ىذا ا١تبحث بالتفصيل كالتمثيل.

المقدمة الخامسة :أسباب النزول

أكضح ابن عاشور يف ىذه ا١تقدمة أمهية أسباب النزكؿ يف علم التفسَت ،كبا١تقابل انتقد الذين
اعتقدكا ا٠تطأ يف أسباب النزكؿ ،ا١تكثرين من البحث عن أسباب النزكؿ الذين قالوا أف لكل

آية من القرآف سبب نزكؿّْ.

المقدمة السادسة :في القراءات

يرل ابن عاشور أف للقراءات حالتُت من جهة اتصا٢تا بالتفسَت :األكىل ال تعلق ٢تا بالتفسَت
ْتاؿ ،كالثانية ٢تا تعلق من جهات متفاكتةْْ ،فاٟتالة األكىل تتضمن اختبلؼ القراء يف كجوه
النطق باٟتركؼ كاٟتركات ،كاٟتالة الثانية فهي اختبلؼ القراء يف حركؼ الكلمات،
كاختبلؼ اٟتركات فمن ىذه اٞتهة ٢تا تعلق كبَت بالتفسَت.
المقدمة السابعة :قصص القرآن
ُْ ا١ترجع السابق ،جُ ،صِٖ.
ِْ انظر :ا١ترجع السابق ،جُ ،صّٗ.ِْ-
ّْ انظر :ا١ترجع السابق ،جُ ،صْٔ.ْٕ-
ْْ ا١ترجع السابق ،جُ ،صُٓ.
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أما ا١تقدمة السابعة فقد خصصها ابن عاشور للحديث حوؿ القصص القرآين ،كما ٘تيز بو
كمناسبة سوؽ القصة يف مكاهنا ا١تناسب ،فيقوؿ.." :ألف سوقها يف مكاهنا يكسبها صفتُت:
صفة الربىاف كصفة التبياف"ْٓ.

المقدمة الثامنة :ما يتعلق باسم القرآن وآياتو وسوره وترتيبها وأسمائها

يوضح ابن عاشور يف ىذه ا١تقدمة أف ىذا الغرض ال غٌت للمفسر عنو ،كلو اتصاؿ كثيق
بالتفسَت ،كيعدد أٝتاء القرآف ،كيتحدث عن آيات القرآف كترتيبها ،كيبُت أف مصدرىا
التوقيف ،مث يتحدث عن السور ،كيبُت أحكاـ الوقف يف آخر مقدمتو ىذه.

المقدمة التاسعة :في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن مرادة بها

يبُت ابن عاشور يف ىذه ا١تقدمة عظم نسج القرآف ،كاتقاف نظمو ،ككوف القرآف حجة،
كللناس ٚتيعان ،كأنو على أفصح لغة على كجو األرض فيقوؿ" :كقد أراد ا﵁ تعاىل أف يكوف
القرآف كتابا ٥تاطبا بو كل األمم يف ٚتيع العصور ،لذلك جعلو بلغة ىي أفصح كبلـ بُت
لغات البشر كىي اللغة العربية"ْٔ ،ك٦تا يذكره ابن عاشور يف ىذه ا١تقدمة تفرد القرآف
باستعماؿ اللفظ ا١تشًتؾ يف معنييو أك معانيو دفعة ،كاستعماؿ اللفظ يف معناه اٟتقيقي كمعناه
آّازم معان.
المقدمة العاشرة :في إعجاز القرآن
يتناكؿ ابن عاشور يف ىذه ا١تقدمة خصائص اإلعجاز القرآين فيبدأ بكبلـ يسحر العقوؿ
حيث يقوؿ" :مل أر غرضان تناضلت لو سهاـ األفهاـ ،كال غاية تسابقت إليها جياد ا٢تمم
فرجعت دكهنا حسرل ،كاقتنعت ٔتا بلغتو من صبابة نزران ،مثل ا٠توض يف كجوه إعجاز
القرآف"ْٕ ،كينتقل إىل تفصيل كجوه اإلعجاز الثبلثة :الجهة األولى :يف بلوغ القرآف الغاية

القصول ٦تا ديكن أف يبلغو الكبلـ العريب الفصيح ،والجهة الثانية :ما أبدعو القرآف من
أفانُت التصرؼ يف نظم الكبلـ ٦تا مل يكن معهودان يف أساليب العرب ،والجهة الثالثة :ما
ْٓ ا١ترجع السابق ،جُ ،صْٔ.
ْٔ ا١ترجع السابق ،جُ ،صٖٗ.
ْٕ ا١ترجع السابق ،جُ ،صَُُ.
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أكدع فيو من ا١تعاين اٟتكيمة كاإلشارات إىل اٟتقائق العقلية كالعلمية ،مث يتحدث يف ىذه
ا١تقدمة عن مبتكرات القرآف ،كيتحدث ابن عاشور عن خصائص اإلعجاز القرآف
كالتضمُت ،كاإلطناب ،كاٞتزالة.
كىكذا أسهم ابن عاشور يف مقدماتو ىذه يف رسم ا٠تيوط الواضحة ١تنهجيتو النظرية
كاليت تغٍت عن معاد كثَت ،ككشف عن كثَت من ا١تعاين اليت حيتاجها قارئ التفسَت ،كسالك
مسلك ا١تفسرين ،كأباف كيف ينبغي أف يفسر القرآف الكرًن منطلقان يف ذلك من علميتو
القوية ،كنظرتو ا١تقاصدية ،كخربتو اإلصبلحية ،كاليت أضفت ٔتجموعها صفة التجديد يف
تفسَته ،كأكسبتو األلق ا١تتميز ،كالنظرة ا١تتفردة.
تميز منهجو في التفسير
كأما عن منهجو العملي ،كالذم ٘تثل يف االستفادة من القدًن ،كتوظيفو يف طريق التجديد،
كاإلتياف باٞتديد ا١تتمثل يف إدخاؿ ا١تقاصد بقوة ،كإعماؿ الرأم يف دكائره ا١تتاحة ،كإظهار
اٞتوانب اللغوية بشكل كاضح ،ليس لبياف االختبلؼ اللغوم كلكن إلظهار اٞتانب البياين
كا١تكنوز الببلغي الذم تضمنتو آيات القرآين كسيأيت بياف ذلك يف الفصل القادـ عند
اٟتديث عن األسس اللغوية للتفسَت ا١تقاصدم ،كلبياف منهج ابن عاشور العملي بشكل
مبسط فإننا نلخصو يف النقاط اآلتية:
ابن عاشور وتفاسير السابقين:

كقد سبق بياف ذلك بأف ابن عاشور استفاد من تفاسَت السابقُت ،كلقد ٘تثل دكر ابن عاشور
من التفاسَت يف ثبلث نقاط:
ُ .دكر ا١تتعلم الواعي ا١تستفيد.
ِ .دكر الناقد ا١تتأمل.
ّ .كدكر الناقد الفاحصْٖ.
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كلقد أباف ابن عاشور كجهة نظره حوؿ تفاسَت السابقُت بقولو" :كالتفاسَت كإف
كانت كثَتة فإنك ال ٕتد الكثَت منها إال عالة على كبلـ سابق ْتيث الحظ ١تؤلفو إال اٞتمع
على تفاكت بُت اختصار كتطويل"ْٗ ،كبُت منهجو يف التجديد بالتفسَت بقولو..." :كقد
ميزت ما يفتح ا﵁ يل من فهم يف معاين كتابو كما أجلبو من ا١تسائل العلمية٦ ،تا ال يذكره
ا١تفسركف ،كإمنا حسيب يف ذلك عدـ عثورم علبو فيما بُت يدم من التفاسَت يف تلك اآلية
خاصة ،كلست أدعي انفرادم بو يف نفس األمر ،فكم من كبلـ تنشئو ٕتدؾ قد سبقك إليو
متكلم ،ككم من فهم تستظهره كقد تقدمك إليو متفهم.َٓ"...
إف أىم ثبلثة مناذج أثرت على ابن عاشور كما يظهر من خبلؿ تفسَته ىي:
النموذج األول :ا١تدرسة ا١تشرقية يف التفسَت كديثلها الز٥تشرم كالفخر الرازم.
النموذج الثاني :ا١تدرسة ا١تغربية يف التفسَت كديثلها ابن عطية كالقرطيب.

النموذج الثالث :ا١تدرسة اٟتديثة يف التفسَت كديثلها األلوسي ك٤تمد عبدهُٓ.

ج .تعريف المقاصد القرآنية لغة واصطالحاً
تعريف المقاصد لغة:
ص ىدان .كمنو
ص يد ،قى ٍ
ص ىد ،يىػ ٍق ي
ص ىد" تقوؿ :قى ى
كترجع كلمة ا١تقاصد يف معناىا اللغوم إىل الفعل "قى ى
ً
ً
ً
اد ،كغَتىا.
صي
تنصرؼ ٚتيع االشتقاقات ،كال ىق ٍ
ص يد ،كال ىقاص يد ،كالػ ىم ىقاص يد ،كاالقٍت ى
جاء يف لساف العرب " :ال ىقص يد :استقامة الطريق .قىص ىد يػ ٍقص يد قىص ىدان فهو قى ً
اص هد.
ى ى ي ٍ
ٍ
ً
السبً ًيل﴾ [النحل .]ٗ :أم على ا﵁ تبيُت الطريق ا١تستقيم،
ص يد َّ
كقولو تعاىل ﴿ :ىك ىعلىى اللٌو قى ٍ
ِٓ
ص ىد :القاؼ كالصاد كالداؿ
كالدعاء إليو باٟتجج كالرباىُت الواضحة"  .كقاؿ ابن فارس" :قى ى

 49ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ ،صٕ.
 50ا١ترجع السابق ،جُ ،صٕ.ٖ-
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ِٓ ابن منظور ،لسان العرب( ،بَتكت :دار صادر ،طُ ،د.ت) جّ ،صّّٓ.
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أصوؿ ثبلثة ،يدؿ أحدىا على إتياف شيء كأمو ،كاآلخر على اكتناز يف الشيء .فاألصل:
صدان"ّٓ.
ص ٍدتيوي قى ٍ
كم ٍق ى
قى ى
ص ىدان ى
ص ىدهي أم
ص ٍد ي
ت قى ٍ
ص ىد :ال ىق ٍ
ص يد استقامة الطريق ،يقاؿ قى ى
كيقوؿ الراغب األصفهاين" :قى ى
وت ىٍ٨ت ىوه"ْٓ.
ى٨تى ي

تعريف المقاصد القرآنية اصطالحاً:
يستعمل األصوليوف عادة لفظ ا١تقاصد ٖتت معٌت ا٢تدؼ كالغاية من األحكاـ التشريعية،
كىناؾ العديد من األلفاظ ا١تستعملة ٔتعٌت ا١تقاصد كمنها :اٟتً ىكم كاٟتكمة ،كاألسرار،
كالغايات ،كاألىداؼ ،كاألغراضٓٓ ،كقد جاء ىذا اللفظ عند اإلماـ العز بن عبد السبلـ يف
مواضع عدة من كتابو القواعد ،كقولو" :معظم مقاصد القرآف األمر باكتساب ا١تصاحل
كأسبأّا ،كالزجر عن اكتساب ا١تفاسد كأسبأّا"ٔٓ.
كقولو كذلك" :كلو تتبعنا مقاصد ما يف الكتاب كالسنة ،لعلمنا أف ا﵁ أمر بكل خَت
كجلَّو ،كزجر عن كل شر ًدقَّػ ػو ً
ً ً
كجلَّوي ،فإف ا٠تَت يعرب بو عن جلب ا١تصاحل كدرء ا١تفاسد،
ي
دقَّػ ػوي ي
كالشر يعرب بو عن جلب ا١تفاسد كدرء ا١تصاحل"ٕٓ ،كقد ذكر ىذا ا١تصطلح أيضان اإلماـ ابن
عاشور يف مواضع عدة كمنها ما ذكره يف مقدمات التحرير كالتنوير ػ ا١تقدمة الرابعة ػ فيما
يكوف عليو غرض ا١تفسر ،حيث قاؿ" :فغرض ا١تفسر بياف ما يصل إليو أك ما يقصده من

ّٓ ابن فارس ،معجم مقاييس اللغةٖ ،تقيق :عبد السبلـ ٤تمد ىاركف( ،دار الفكر ،طُُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ/ـ) جٓ،
صٓٗ.
ْٓ ا١ترجع السابق ،صَْْ.

ٓٓ انظر :عبد الكرًن حامدم ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام( ،بَتكت :دار ابن حزـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،

طُُِْٗ ،ىػََِٖ/ـ) صَِ.ُِ-
ٔٓ

العز ابن عبد السبلـ ،قواعد األحكام في مصالح األنامٖ ،تقيق٤ :تمود بن التبلميذ الشنقيطي( ،بَتكت :دار

ا١تعارؼ ،طُ ،د.ت) جُ ،صٕ.
ٕٓ ا١ترجع السابق ،جِ ،صَُٔ.
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مراد ا﵁ تعاىل يف كتابو بأمتّْ و
بياف حيتملو ا١تعٌت ،كال يأباه اللفظ من كل ما يوضح ا١تراد من
مقاصد القرآف"ٖٓ.
ككذلك قولو يف تفسَت سورة الفاٖتة" :أهنا تشتمل ٤تتوياهتا على أنواع مقاصد القرآف
كىي ثبلثة أنواع :الثناء على ا﵁ ثناءن جامعان لوصفو ّتميع ا﵀امد ،كتنزيهو عن ٚتيع
النقائص ،كإلثبات تفرده باإل٢تية ،كإثبات البعث كاٞتزاء"ٗٓ ،كقد ذكر ىذا اللفظ غَت كاحد
من ا١تعاصرين من أمثاؿ الشيخ رشيد رضا يف تفسَت ا١تنارَٔ ،كاإلماـ حسن البنا يف مقاصد
القرآفُٔ ،كغَتىم.
كقد كقف الباحث على تعريف للمقاصد القرآنية لعبد الكرًن حامدم ،حيث يعرفها
بقولو" :مقاصد القرآف ىي الغايات اليت أنزؿ ا﵁ القرآف ألجلها ٖتقيقان ١تصاحل العباد"ِٔ،
كىي ٤تاكلة ٚتيلة استفاد فيها من تعريفات العلماء ١تقاصد الشريعة عمومان ،كىو تعريف
الريسوين ا١تذكور يف تعريف مقاصد الشريعة ،كالذم سبق إيراده.
قريب ٦تا قالو َّ
كبناءن على ما سبق من بياف ١تصطلح مقاصد القرآف يرل الباحث َّ
بأن مقاصد

القرآن ىي :األسرار كاٟتكم كالغايات اليت نزؿ القرآف ألجل ٖتقيقها جلبان للمصاحل ،كدفعان
للمفاسد ،كىي كاضحة يف ٚتيع القرآف أك معظمو.
المبحث الثاني :تميز ابن عاشور المنهجي في عرض المباحث ذات الصلة بالمقاصد
عندما نتحدث عن ا١تنهجية إمنا نقصد من ذلك ا٠تطة العلمية ا١توضوعية اليت يتبعها مفسر
من ا١تفسرين خبلؿ تفسَته ،كيعرؼ منهج الدراسة بأنو" :ا٠تطة ا١ترسومة ا﵀دَّدة للدراسة،
ٖٓ ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ ،صُْ.
ٗٓ ا١ترجع السابق ،جُ ،صُّّ.

 60انظر :رضا٤ ،تمد رشيد ،تفسير القرآن الحكيم( ،القاىرة :دار ا١تنار ،طُِّٔٔ ،ىػُْٕٗ/ـ) جُ ،صَُ.
ُٔ

انظر :حسن البنا ،مقاصد القرآن الكريمٖ ،تقيق :أٛتد سيف اإلسبلـ( ،الكويت :دار الوثيقة للنشر كالتوزيع،

طُُِْٓ ،ىػََِْ/ـ).
صِٖ.

ِٔ حامدم ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،صِٗ.
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ىذه ا٠تطة ٢تا قواعد كأسس كمنطلقات ،ك٢تا طرؽ كأساليب كتطبيقات"ّٔ ،كعلى ذلك

فمنهجية التفسير عند ابن عاشور معناىا( :ا٠تطة العلمية ا١توضوعية اليت من خبل٢تا سار

ابن عاشور يف إيضاح آيات القرآف الكرًن ،كاليت تقوـ على األسس كالقواعد العلمية كتتجلى
ٔتجموعة األساليب كالتطبيقات اليت سلكها ابن عاشور يف تفسَته ،كاليت منها اللغة كا١تأثور،
كالرأم كاإلعجاز ،كا١تناسبات ،كأبرزىا ا١تقاصد) ،كفيما يأيت بياف أىم األكجو اليت اىتم ابن
عاشور بإبرازىا يف تفسَته:
اإلحاطة بأغراض السورة ،حيث يبدأ بذكر أغراض السورة كمقاصدىا الرئيسة ،مث يدخل إىل
تفسَتىا ،فعلى سبيل ا١تثاؿ :عندما ابتدأ تفسَت سورة األنفاؿ بدأىا بقولو" :أغراض ىذه
السورة ابتدأت ببياف أحكاـ األنفاؿ كىي الغنائًم كقسمتها كمصارفها ،كاألمر بتقول ا﵁ يف
ذلك كغَته ،كاألمر بطاعة ا﵁ كرسولو ،يف أمر الغنائم كغَتىا ،كأمر ا١تسلمُت بإصبلح ذات
بينهم ،كأف ذلك من مقومات معٌت اإلدياف الكامل ،كذكر ا٠تركج إىل غزكة بدر ،كٓتوفهم من
قوة عددىم ،كما لقوا فيها من نصر كتأييد من ا﵁ كلطفو ّٔم ،كامتناف ا﵁ عليهم بأف جعلهم
ككعدىم بالنصر كا٢تواية أف اتقوا بالثبات للعدك كالصرب ،كاألمر باالستعداد ٟترب
أقوياء ،ي
األعداء ،كاألمر باجتماع الكلمة كالنهي عن التنازع ،كاألمر بأف يكوف قصد النصرةً للدين
اٞتيشُت،
نصب أعينهم ،ككصف السبب الذم أخرج ا١تسلمُت إىل بدر ،كذكر ىمواقع ٍ
كصفات ما جرل من القتاؿ ،ْٔ"....إىل غَت ذلك من األمثلة.

أسماء السورة ،وترتبيها ،ومكية أم مدنية :كيهتم ابن عاشور بذلك يف بداية تفسَت كل
سورة فعلى سبيل ا١تثاؿ :يف بداية سورة األعراؼ يقوؿ" :ىذا ىو االسم الذم عيرفت بو ىذه
السورة  ،من عهد النٌيب صلى ا﵁ عليو كسلم ،ٔٓ"...كعند سورة التوبة يقوؿ" :ك٢تذه السورة
ٌ
أٝتاء أخر ،كقعت يف كبلـ السلف ،من الصحابة كالتابعُت ،فركم عن ابن عمر ،عن ابن
ّٔ

صبلح عبدالفتاح ا٠تالدم ،تعريف الدارسين بمناىج المفسرين( ،دمشق :دار القلم ،الطبعة الثالثة-ُِْٗ ،

ََِٖـ) صُٔ.

 64انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جٗ ،صِْٗ.
 65ا١ترجع السابق ،جٖ ،صٓ.

التميز المنهجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاىر ابن عاشور في تفسيره
نشوان عبده خالد قائد

ً
ا١تقشقشة ،ٔٔ"...كينحو على ىذا النحو يف بياف
عبٌاس :كنٌا ندعوىا -أم سورة براءة –
تريب السورة ،كىل ىي مكية أك مدنية.
االىتمام بوجوه اإلعجاز ،ودالئل البيان القرآني ،كالنظم الببلغي ،ككجوه اللغة ،كأساليب
االستعماؿ ،كاليت ال يتسع ا١تقاـ للتمثيل ٢تا ،كلكنها كاضحة يف استعماالهتا ا١تتكررة بُت ثنايا
تفسَته ،كقد ٚتع كل ما ىو نافع كمفيد ،ك٦تا قيل عنو يف اٞتانب اٞتمايل" :كقد ٘تيز الشيخ
مع اآليات الكردية معاملة ٘تيزت بالدقة كاإلنصاؼ يف إعطاء كل آية حقها من البياف كالشرح
كالتوضيح بقدر جهده كطاقتو كما أكيت من علم ،كالتزـ باتباع التناسق كالتوافق يف الشرح
كالتفسَت"ٕٔ.

منهجو في التفسير بالمأثور:

كالتفسَت با١تأثور يشمل تفسَت القرآف بالقرآف كتفسَت القرآف بالسنة النبوية كتفسَت القرآف

بأقواؿ الصحابة رضي ا﵁ عنهمٖٔ ،ففي تفسير القرآن بالقرآن يلجأ ابن عاشور إىل مسلك

اٞتمع بُت اآليات ا١تختلفة على سبيل تفسَت اآلية باآلية األخرل مسامهة يف حل أك
َّ ً
ين يػيتىػ ىوفَّػ ٍو ىف ًمن يك ٍم ىكيى ىذ يرك ىف
إشكاالهتا أك بياف معانيها فمثبلن عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىكالذ ى
ً
أ ٍىزكاجا يػتىػربَّ ً ً
ً
يما فىػ ىع ٍل ىن
ى ن ىى ٍ
ص ىن بأىن يفس ًه َّن أ ٍىربىػ ىعةى أى ٍش يه ور ىك ىع ٍشنرا فىإ ىذا بىػلى ٍغ ىن أ ى
ىجلى يه َّن فىبلى يجنى ى
اح ىعلىٍي يك ٍم ف ى
ًيف أىن يف ًس ًه َّن بًالٍمعر ً
كؼ ىكاللٌوي ًٔتىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًَته﴾ [البقرة ،]ِّْ :قاؿ يف معرض تفسَته ٢تذه
ى ٍي
اآلية" :يتوفوف مبٍت للمجهوؿ ،كىو من توفاه ا﵁ أك توفاه ا١توت  ...كشاع ىذا آّاز حىت
َّ
س﴾ [الزمر،]ِْ :
صار حقيقة عرفية كجاء اإلسبلـ فقاؿ ا﵁ تعاىل﴿ :اللوي يىػتىػ ىو ََّّف ٍاألىن يف ى
ك الٍمو ً
ت﴾
اى َّن الٍ ىم ٍو ي
ىت يىػتىػ ىوفَّ ي
ت﴾ [النساء ،]ُٓ :كقاؿ﴿ :قي ٍل يىػتىػ ىوفَّا يكم َّملى ي ى ٍ
كقاؿ ﴿ :ىح َّى
[السجدة ،]ُُ :فظهر الفاعل آّهوؿ"ٗٔ ،كاألمثلة على ىذا كثَتة.
 66ا١ترجع السابق ،جَُ ،صٓٗ.

 67ىيا ثامر العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صِّّ.ّّّ-

 68انظر :خالد عبد الرٛتن العك ،أصول التفسير وقواعده( ،بَتكت :دار النفائس ،الطبعة الثانيةَُْٔ ،ىػُٖٗٔ/ـ)
صُُُ.

 69ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جِ ،صُْْ.
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وأما في تفسير القرآن بالسنة فيورد ابن عاشور األحاديث الصحيحة كأكثر ما يورد من
ك ىماذىا يي ًنف يقو ىف قي ًل
صحيحي البخارم كمسلم ،فمثبلن عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىكيى ٍسأىليونى ى
ً
ك ي ّْبُت اللٌو لى يكم اآلي ً
ات لى ىعلَّ يك ٍم تىػتىػ ىف َّك يرك ىف﴾ [البقرة ،]ُِٗ :قاؿ" :كيف اٟتديث:
الٍ ىع ٍف ىو ىك ىذل ى ي ي ي ي ى
«خَتي الصدقة ما كاف عن ظى ٍه ًر غٌت كابدأ ٔتن تىعوؿ»َٕ ،فإف البداءة ٔتن يعوؿ ضرب من

اإلنفاؽ؛ ألنو إف تركهم يف خصاصة احتاجوا إىل األخذ من أمواؿ الفقراء ،كيف اٟتديث :
«إنك أ ٍف تى ىدع كرثتىك أغنياء خَت من أف تى ىدعهم عالة يتكففوف الناس»ُٕ ،أم ديدكف أكفهم
للسؤاؿ"ِٕ ،كقد أراد ابن عاشور من إيراد ىذين اٟتديثُت تفسَت معٌت العفو الوارد يف اآلية،
كأما تفسَت القرآف بأقواؿ الصحابة كالتابعُت فقد عٍت ابن عاشور عناية كبَتة ٔتا كرد عنهم يف
تفسَت القرآف ،فمن ذلك عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىكًم ىن الن ً
وؿ ىآمنَّا بًاللٌ ًو
َّاس ىمن يىػ يق ي
ً ًً
ً ً
ُت﴾ [البقرة ،]ٖ :قاؿ ابن عاشور" :كقد اختلفت علماء األمة
ىكبًالٍيىػ ٍوـ اآلخ ًر ىكىما يىم ٔتيٍؤمن ى
يف ماىية اإلدياف ...قوؿ ٚتهور السلف من الصحابة كالتابعُت أف اإلدياف اعتقاد كقوؿ كعمل
ذلك أهنم لكماؿ حا٢تم ك٣تيئهم يف فاٖتة انبثاؽ أنوار الدين مل يكونوا يفرضوف يف اإلدياف
أحواالن تقصر يف االمتثاؿ ،كنسب ذلك إىل مالك كسفياف الثورم كسفياف بن عيينة
كاألكزاعي كابن جريج كالنخعي كاٟتسن كعطاء كطاككس ك٣تاىد كابن ا١تبارؾ كالبخارم
كنسب البن مسعود كحذيفة كبو قاؿ ابن حزـ من الظاىرية ك٘تسك بو أىل اٟتديث
ألخذىم بظاىر ألفاظ األحاديث ،ّٕ"..كال يتوقف ابن عاشور على االستشهاد بأقواؿ
الصحابة بل كينقدىا ،كيأخذ منها كيرد ما يأباه علمو كيرفضو عقلو من األقواؿ ا١تتضاربة
كا١تتناقضةْٕ ،كأما علوـ القرآف كاليت تتضمن أسباب النزكؿ كالقراءات كالقصص كفضائل

 70أخرجو البخارم ،كتاب النفقات ،باب كجوب النفقة على األىل كالعياؿ ،حديث رقم.َُْٓ :

 71أخرجو البخارم ،كتاب الوصايا ،باب أف يًتؾ كرثتو أغنياء خَت من أف يتكففوا الناس ،حديث رقم.ُِٓٗ :
 72ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جِ ،صُّٓ.
 73ا١ترجع السابق ،جُ.ِٕٔ-ِٔٔ ،

74ىيا ثامر العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صّٗٓ.
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السور فلها مكاف كأمهية يف تفسَته كقد كانت ٤تل اىتماـ كعناية ،ككما سبق عند ذكر
ا١تقدمات العشر ،كشغلت حيزان من تفسَته.
العربية في تفسير التحرير والتنوير:

شغلت العربية بكل تقسيماهتا من اللغة كالشعر كالببلغة كا١تشًتؾ اللفظي حيزان كبَتان من
التحرير كالتنوير ،فقد أكالىا ابن عاشور عنايتو الفائقة ،كاىتم ّٔا أديا اىتماـ ،كإف دؿ ذلك
على شيء فإمنا يدؿ على ثركتو العلمية يف فنوف اللغة ،كمكنتو القوية من أساليب استعما٢تا،
"كتعترب اللغة يف تفسَت التحرير كالتنوير من أىم كأبرز األسس اليت قاـ عليها ،كاستول على
سوقو ،بل ىي العصب الذم يشد أركاف ىذا التفسَت كيقويو كدييزه كيتميز بو"ٕٓ ،بل إف ابن
عاشور ذكر اللغة على سبيل الربط بينها كبُت ا١تقاصد الكبلمية فقاؿ" :أما العربية فا١تراد
منها معرفة مقاصد العرب من كبلمهم كأدب لغتهم...إف القرآف كبلـ عريب فكانت قواعد
العربية طريقا لفهم معانيو ،كبدكف ذلك يقع الغلط كسوء الفهم١ ،تن ليس بعريب بالسليقة"ٕٔ.
كيبُت ابن عاشور ا١تقصود من قواعد العربية فيذكر ذلك يف ٚتلة كافية كافية ،فيقوؿ:
"كنعٍت بقواعد العربية ٣تموع علوـ اللساف العريب ،كىي :منت اللغة ،كالتصريف ،كالنحو،
كا١تعاين ،كالبياف ،كمن كراء ذلك استعماؿ العرب ا١تتبع من أساليبهم يف خطبهم ،كأشعارىم،
كتراكيب بلغائهم"ٕٕ.
كبناء على ذلك قدـ ابن عاشور تعليبلن ٚتيبلن عن سر تقدًن اللغة العربية عن سائر
اللغات ،كسر استحقاقها اٞتدارة ألف تكوف لغة القرآف حيث يعدد أسرار ذلك التقدًن قائبلن:

"...أف تلك اللغة أكفر اللغات مادةن ،كأقلها حركفان ،كأفصحها ٢تجةن ،كأكثرىا تصرفان يف
الداللة على أغراض ا١تتكلم ،كأكفرىا ألفاظان"ٖٕ.

 75ا١ترجع السابق ،صّٖٓ.ّٖٔ-

 76ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ ،صُٖ.
 77ا١ترجع السابق ،جُ ،صُٖ.
 78ا١ترجع السابق ،جُ ،صٖٗ.
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كإف ا١تتتبع ١تدل تطبيق ابن عاشور لكبلمو النظرم جيد أنو حيقق كيدقق الكثَت من
القضايا اللغوية ،كاليت أمهها:
التحقيقات الداللية كمن ذلك ٖتقيقاتو ا١تتعلقة ٔتا يرمز إليو تطويل باء البسملة يف

رٝتها ،حيث يقوؿ" :كالذم يظهر يل أف الصحابة ١تا كتبوا ا١تصحف طولوىا يف سورة النمل
لئلشارة إىل أهنا مبدأ كتاب سليماف فهي من ا﵀كي ،فلما جعلوىا عبلمة على فواتح السور
نقلوىا برٝتها ،كتطويل الباء فيها صاحل الٗتاذه قدكة يف ابتداء الغرض اٞتديد من الكبلـ

ْترؼ غليظ أك ملوف"ٕٗ ،كمنها كذلك :قضية النحت :كىي قضية قد سبقو إليها القرطيب
يف مسائل البسملة يف تفسَته ،كلكنو ساىم يف إحيائها كعرضها بأسلوب ٚتيل يقوؿ القرطيب
جنس من االختصار كذلك (رجل
عن النحت" :العرب تىػٍن ىحت من كلمتُت كلمةن كاحدة كىو ه
منسوب إىل اٝتُت كأنشد ا٠تليل- :من الوافر-
شمي)
ه
ىعٍب ٌ
أمل يٖتزنٍك ىحٍيػ ىعلىةي ا١تنىادم
كدمع العُت ىجا ور
ي
أقوؿ ٢تا ي
ي
حي ىعلىى) كىذا م ٍذ ىىبينا يف أف األىشياء الزائدة على ثبلثة أحرؼ فأكثرىا
من قولوٌ ( :
منحوت"َٖ ،ك٧تد ابن عاشور يتحدث عن ىذه القضية أيضان فيقوؿ" :البسملة اسم لكلمة
مادةو مؤلفة من حركؼ الكلمتُت باسم كا﵁ على طريقة
باسم ا﵁ ،صيغ ىذا االسم على َّ
فعلل م ً
ض وي على زنة فىػ ٍعلىل ،ُٖ"...كابن عاشور كإف كاف مل يأت
تسمى الن ٍ
َّحت ،كىو صوغ ً ي
ّتديد يف القضية إال أنو كضعنا أماـ ما التزـ بو من إيراد ا ما أغفلو ا١تفسركف ،كإحياء ا١تأثور،
كسوؽ الفرائد كالغرائب.
المشترك اللفظي:

كىو من ا١تباحث التجديدية اليت تناك٢تا ابن عاشور يف تفسَته ،كقد عرفو القرطيب بقولو:
احد ُّ
الداؿ على معنيُت ٥تتلفُت فأكثر داللةن على السواء عند أىل تلك
"اللف ي
ظ الو ي
 79ا١ترجع السابق ،جُ ،صُُٓ.

 80انظر :جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي ،المزىر في علوم اللغة وأنواعهاٖ ،تقيق :فؤاد علي منصور،
(بَتكت :دار الكتب العلمية ،طُُٖٗٗ ،ـ) جُ ،صُّٕ.ِّٕ-

 81ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ،

صُّٕ.
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نشوان عبده خالد قائد

اللغة ،ِٖ"...كقد اعتٌت ابن عاشور بتقرير ىذه القضية كعدىا من أساليب القرآف اليت تفرد
ّٔا ،حيث يقوؿ" :كمن أساليب القرآف ا١تنفرد ّٔا اليت أغفل ا١تفسركف اعتبارىا أنو يرد فيو
استعماؿ اللفظ ا١تشًتؾ يف معنيُت أك معاف إذا صلح ا١تقاـ ْتسب اللغة العربية إلدارة ما
يصلح منها ،كاستعماؿ اللفظ يف معناه اٟتقيقي كآّازم إذا صلح ا١تقاـ إلرادهتما ،كبذلك
تكثر معاين الكبلـ مع اإلجياز كىذا من آثار كونو معجزة خارقة لعادة كبلـ البشر كدالة على
أنو منزؿ من لدف العليم بكل شيء كالقدير عليو"ّٖ .كبالنظر الختبلؼ العلماء حوؿ ىذه
ا١تسألة فقد أقر ابن عاشور بوجودىا ،كنبو عليها يف أكثر من موضع يف تفسَته ،كذىب إىل
ٛتل ا١تشًتؾ اللفظي على معنييو اٟتقيقي كآّازم" ..فمقصد ابن عاشور الذم يرمي إليو من
كراء إثارة ىذه القضية إصابة ىدفُت بسهم كاحد أك ذات شقُت :شق شرعي فقهي ،كشق
بياين إعجازم"ْٖ.
كمن ا١تسائل اليت أكردىا ابن عاشور الشعر مستدالن بو على مذاىب العرب يف كبلمهم،
كالنحو كاإلعراب كقد كاف ساىم ابن عاشور يف إعراب اآليات القرآنية إىل حد اإلطالة،
ككذلك الببلغة كىي من أىم ا١تباحث اليت عٍت بإبرازىا كاستخراجها كمنها اإلجياز كآّاز.
اإلعجاز في التحرير والتنوير

استطاع ابن عاشور أف يقف يف ميداف إعجاز القرآف الكرًن مواقف مل يسبقو إليها غَته من
ا١تفسرين ،كإف كاف ىناؾ من سبقو يف اٟتديث عن اإلعجاز من ا١تتقدمُت إال أف التفاكت
يبدك كاضحان يف حجم االستعماؿ كالتقرير ،كالناظر يف التحرير كالتنوير جيد أف ابن عاشور قد
بذؿ جهدان ال يستهاف بو يف ىذا ا١تيداف ،كلقد ظهر ىذا العطاء من خبلؿ فصاحة ألفاظو،
كقوة تراكيبو ،كدقة معانيو.

 82جبلؿ الدين السيوطي ،المزىر في علوم اللغة وأنواعها ،جُ ،صِِٗ.
 83ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ ،صُِّ.

 84ىيا ثامر العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صّّٗ.ّْٗ-
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نشوان عبده خالد قائد

يعرؼ السيوطي اإلعجاز بقولو" :اعلم أف ا١تعجزة أمر خارؽ للعادة مقركف بالتحدم
سامل عن ا١تعارضة كىي إما حسية كإما عقلية"ٖٓ ،كيصف القاضي عياض كجوه اإلعجاز
بقولو" :اعلم كفقنا ا﵁ كإياؾ أف كتاب ا﵁ العزيز منط وو على كجوه من اإلعجاز كثَتة
كٖتصيلها من جهة ضبط أنواعها يف أربعة كجوه:
الوجو األول :حسن تأليفو كالتئاـ كلمو كفصاحتو ككجوه إجيازه كببلغتو ٠تارقة عادة العرب.

الوجو الثاني :من إعجازه صورة نظمو العجيب كاألسلوب الغريب ا١تخالف ألساليب كبلـ
العرب كمناىج نظمها كنثرىا.

الوجو الثالث :من اإلعجاز ما انطول عليو من األخبار با١تغيبات.

الوجو الرابع :ما أنبأ بو من أخبار القركف السالفة كاألمم البائدة كالشرائع الداثرة"ٖٔ.

كال خيفى أف ابن عاشور قد تأثر ّٔذين اإلمامُت أديا تأثر –اٞترجاين ،كالقاضي
عياض -فقد قاـ بشرح دالئل اإلعجاز كىو أىم أثر ببلغي تقريرم تركو ابن عاشور،
كالكتاب موجود يف مكتبة ابن عاشور ٖتت عنواف شرح دالئل اإلعجازٕٖ.
كما أف ابن عاشور يف مقدمتو العاشرة للتحرير كالتنوير قد بسط القوؿ عن
اإلعجاز ،كأبانو بقدر أكَّف من الشرح كاإليضاح ،كقد سبق اإلشارة إىل ذلك يف ا١تقدمة
العاشرة.
كمن أساليب اإلعجاز عند ابن عاشور ما أٝتاه بالتفنن :كىو ما فسره بقولو:

"...كمن أساليبو ما أٝتيو بالتفنن كىو بداعة تنقبلتو من فن إىل فن بطرائق االعًتاض كالتنظَت
كالتذييل ،كاإلتياف با١تًتادفات عند التكرير ٕتنبا لثقل تكرير الكلم ،ككذلك اإلكثار من

 85عبد الرٛتن السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآنٖ ،تقيق :مركز الدراسات القرآنية( ،ا١تدينة ا١تنورة٣ :تمع ا١تلك فهد
لطباعة ا١تصحف الشريف ،د.ط ،د.ت) جِ ،صُُّ.

 86القاضي أبو الفضل عياض اليحصيب ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،صِٖٓ.

 87ىيا ثامر العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير ،صُْٗ.
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أسلوب االلتفات ا١تعدكد من أعظم أساليب التفنن عند بلغاء العربية فهو يف القرآف
كثَت.ٖٖ"...
ككذلك فن االلتفات ،كقد سار فيو ابن عاشور على هنج الز٥تشرمٖٗ ،كالزركشيَٗ،

كقد أبانو بقولو.." :من كجوه اإلعجاز :نرل من أفانُت الكبلـ االلتفات كىو نقل الكبلـ
من أحد طرؽ التكلم أك ا٠تطاب أك الغيبة إىل طريق آخر منها ،كىو ٔتجرده معدكد من
الفصاحة ،كٝتاه ابن جٍت شجاعة العربية ألف ذلك التغيَت جيدد نشاط السامع فإذا انضم
إليو اعتبار لطيف يناسب االنتقاؿ إىل ما انتقل إليو صار من أفانُت الببلغة ككاف معدكدا
عند بلغاء العرب من النفائس ،كقد جاء منو يف القرآف ما ال حيصى كثرة مع دقة ا١تناسبة يف
االنتقاؿ"ُٗ.
كعلى ذلك يكوف ابن عاشور قد بسط كأفاد كأتقن كأجاد يف حديثو عن اإلعجاز
كأساليبو كطرائفو ،خادمان بذلك ا١تقاصد القرآنية ،كقد جدد يف تفسَته مقارنة بغَته من
ا١تفسرين ،حيث التزـ ببياف كجوه اإلعجاز بوجوىو ا١تختلفة ،األمر الذم جعل لتفسَته قالبان
متفردان ،كأسلوبان رائعان.
الرأي في التحرير والتنوير:

يعد التفسَت بالرأم من الركائز األساسية اليت قاـ عليها تفسَت التحرير كالتنوير ،كيعرؼ
التفسَت بالرأم بأنو" :ىو ما يقابل التفسَت النقلي ،كىو يعتمد على الفهم العميق كا١تركز
١تعاين األلفاظ القرآنية ...كيقوـ على االجتهاد يف فهم النصوص القرآنية ،كإدراؾ مقاصدىا
 88ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ.ُُٔ ،

 89انظر :مصطفى الصاكم اٞتويٍت ،منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه( ،مصر :دار ا١تعارؼ ،طِ،
د.ت) صِِّ.
 90حيث يعرفو الزركشي بقولو" :كىو نقل الكبلـ من أسلوب إىل أسلوب آخر تطرية كاستدرارا للسامع كٕتديدا لنشاطو
كصيانة ٠تاطره من ا١تبلؿ كالضجر بدكاـ األسلوب الواحد على ٝتعو" (انظر :بدر الدين الزركشي ،البرىان في علوم

القرآنٖ ،تقيق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم( ،القاىرة :دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب اٟتليب كشركائو ،طُ،
ُّٕٔىػُٕٗٓ/ـ) جّ ،صُّْ).

 91ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ ،صَُٗ.
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كمراميها من مدلو٢تا كداللتها ،ِٗ"...كابن عاشور حُت يعرض ١تسألة التفسَت العقلي فإنو
يعرض ٢تا بركح الفقيو آّتهد ،الذم يرل لزامان على آّتهد أف يكد الذىن ،كالدأب للتوصل
إىل حل لقضية أك حسم لنزاعّٗ.
كلقد تأثر ابن عاشور با١تدرسة العقلية يف التفسَت كأخذ عن رجا٢تا الكثَت كما يقرر
ذلك الركمي يف كتابو منهج ا١تدرسة العقلية يف التفسَت حيث يقوؿ" :كقد كاف رجاؿ التفسَت
الذين أخذ عنهم ابن عاشور يف معظمهم ينتموف إىل ا١تدرسة العقلية يف التفسَت بدءان بالرازم
فالز٥تشرم يف القدًن ،كانتهاء باألستاذ اإلماـ يف العصر اٟتديث"ْٗ.
كيرسم لنا ابن عاشور مفهومو حوؿ الرأم ،كحدكد الرأم كضوابطو عنده فيقوؿ" :إف
ا١تراد بالرأم ىو القوؿ عن ٣ترد خاطر دكف استناد إىل نظر يف أدلة العربية كمقاصد الشريعة
كتصاريفها ،كما ال بد منو من معرفة الناسخ كا١تنسوخ كسبب النزكؿ ،فهذا ال ٤تالة إف
أصاب فقد أخطأ يف تصوره ببل علم ،ألنو مل يكن مضموف الصواب كقوؿ ا١تثل رمية من
غَت راـ"ٓٗ.
كعلى ذلك فإف الرأم عند ابن عاشور يعتمد على األسس اآلتية:
األساس األول :إف ا١تعاين اليت تتحملها ٚتل القرآف تعترب مرادة ٢تا ،حيث يؤكد على ىذا
ا١تعٌت بقولو" :كىو لكونو كتاب تشريع كتأديب كتعليم كاف حقيقا بأف يودع فيو من ا١تعاين
كا١تقاصد أكثر ما ٖتتملو األلفاظ ،يف أقل ما ديكن من ا١تقدارْ ،تسب ما تسمح بو اللغة
الوارد ىو ّٔا ...كالقرآف ينبغي أف يودع من ا١تعاين كل ما حيتاج السامعوف إىل علمو ككل ما
لو حظ يف الببلغة سواء كانت متساكية أـ متفاكتة يف الببلغة ...قد جعل ا﵁ القرآف كتاب
األمة كلها كفيو ىديها ،كدعاىم إىل تدبره كبذؿ اٞتهد يف استخراج معانيو يف غَت ما آية
 92انظر :خالد عبد الرٛتن العك ،أصول التفسير وقواعده ،صُٕٔ.
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فهد الركمي ،منهج المدرسة العقلية في التفسير( ،الرياض :حقوؽ الطبع ٤تفوظة للمؤلف ،طِ،

َُّْىػُْٖٗ/ـ) جُ ،صٖٔ.

 95ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ ،صَّ.

التميز المنهجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاىر ابن عاشور في تفسيره
نشوان عبده خالد قائد

كقولو تعاىل﴿ :كإً ىذا جاءىم أىمر ّْمن األىم ًن أى ًك ٍ ً
ًً
الرس ً
ً
وؿ ىكإً ىىل
ى ى ي ٍ ٍه ى ٍ
ا٠تىٍوؼ أى ىذاعيواٍ بو ىكلى ٍو ىرُّدكهي إ ىىل َّ ي
ً َّ ً
ً
ً
ات
ين يى ٍستىنبًطيونىوي مٍنػ يه ٍم﴾ [النساء ،]ّٖ :كقولو﴿ :بى ٍل يى ىو آيى ه
أ ٍيكًيل األ ٍىم ًر مٍنػ يه ٍم لى ىعل ىموي الذ ى
ً َّ ً
ين أيكتيوا الٍعًٍل ىم﴾ [العنكبوت ،]ْٗ :كأف الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ
بىػيّْػنى ه
ات ًيف ي
ص يدكر الذ ى
ما أراد بتفسَته إال إيقاظ األذىاف إىل أخذ أقصى ا١تعاين من ألفاظ القرآف"ٔٗ.
األساس الثاني :موقف ابن عاشور من األقواؿ ا١تختلفة يف التفسَت ،كيتمثل موقفو ىنا يف

عرض األقواؿ ا١تختلفة يف تفسَت اآلية الواحدة مث حياكؿ التوفيق بينها إف أمكن اٞتمع بُت

ىذه األقواؿ ،فإف مل ديكن اٞتمع قارف بُت اآلراء كرجح فيها مارآه راجحان بالدليلٕٗ.

األساس الثالث :القواعد اليت يستخدمها ابن عاشور يف الًتجيح كالتضعيف ١تا يتعرض لو

من أقواؿ ،كذلك بالسواء بُت اللغة كاألثر كالرأم ،كال يتسع ا١تقاـ إليراد الشواىد على كلها.
إف من أبرز ا﵀اسن اليت تضاؼ البن عاشور يف ٣تاؿ التفسَت بالرأم أف الرأم
الصادر عنو مل يصدر نتيجة للتعصب ١تذىب ديٍت أك سياسي جاء ليفرضو علينا ،أك أف
يتخذ من القرآف ٣تاالن كقاعدة يدافع عنها كما فعل أصحاب ا١تذاىب اإلسبلمية كالشيعة
كا٠توارج كا١تعتزلة إىل غَت ذلك ،باإلضافة إىل كونو من أكثر ا١تفسرين التزامان با٠تط التفسَتم

العقلي ا﵀مود ،مراعيان للمأثور كدقة النقل ،كالتمحيص كاالختيارٖٗ.
كلقد أسهم ابن عاشور بشكل كاضح يف خدمة ا١تقاصد القرآنية من خبلؿ التزامو
ّٔذا ا٠تط من التفسَت بالرأم ،فقد قدـ أمنوذجان رائعان من الرأم ا﵀مود ا١تلتزـ با١تأثور كاللغة
كا٠تايل من الشطط ،كالتفريط.
المبحث الثالث :التميز المنهجي في عرض المقاصد األصلية لدى ابن عاشور.
استكماالن ١تنهجية ابن عاشور يف تفسَته نعرض يف ىذا ا١تبحث ١تنهجو يف إيراد ا١تقاصد
القرآنية على غرار ما قدمناه سلفان من التميز يف اٟتياة العلمية كاالجتماعية ،كا١تباحث ذات
 96ا١ترجع السابق ،جُ ،صّٗ.ْٗ-

 97ىيا ثامر العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحري والتنوير ،صّْٕ.
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التميز المنهجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاىر ابن عاشور في تفسيره
نشوان عبده خالد قائد

الصلة با١تقاصد القرآنية ،كقد أفردت ىذا ا١تبحث بالذكر ١تا ٘تيز بو ابن عاشور من التعامل
ا١تقاصد على كافة ا١تستويات النظرية كالعملية ،كسوؼ نعرض ٟتجم تعاملو مع ا١تقاصد مع
بياف ما ٘تيز بو فيما يأيت:

أ .المستوى التنظيري [مدى تعاطي ابن عاشور مع المقاصد القرآنية]
ينظر ابن عاشور ١تقاصد القرآف بنظرة ثاقبة ،كفك ور متأمل ،فقد مشل تنظَته للمقاصد
تقسيمات ا١تقاصد العامة كا٠تاصة كاٞتزئية ،كىو بذلك يضعنا أماـ رؤية جديدة يف التعامل
مع ا١تقاصد القرآنية ديكن كصفها بالشموؿ كالعموـ ١تناحي ا١تقاصد ا١تختلفة كفيما يأيت بياف
لرؤيتو تلك:
المقاصد القرآنية العامة:

يرل ابن عاشور أف ا١تقصد األعلى من نزكؿ القرآف ىو ٖتقيق الصبلح على ا١تستول الفردم،
كاٞتماعي ،كالعمراين ،حيث يقوؿ" :إف القرآف أنزلو ا﵁ تعاىل كتابا لصبلح أمر الناس كافة
رٛتة ٢تم لتبليغهم مراد ا﵁ منهم قاؿ ا﵁ تعاىل﴿ :كنىػَّزلٍنىا علىي ى ً
اب تًٍبػيىانا لّْ يك ّْل ىش ٍي وء
ىٍ
ك الٍكتى ى
ى
ً ًً
ُت﴾ [النحل ،]ٖٗ :فكاف ا١تقصد األعلى منو صبلح األحواؿ
ىكيى ندل ىكىر ٍٛتىةن ىكبي ٍشىرل ل ٍل يم ٍسلم ى

الفردية ،كاٞتماعية ،كالعمرانية"ٗٗ ،كحيلل ابن عاشور نظرتو ىذه حوؿ ا١تقاصد العامة فيعمد
إىل تفصيلها كٖتليلها بأبعاد أكثر دقة ككضوح ،حيث يرل أف لكل مقصد من ا١تقاصد العامة
مرتكزات كأطر يتحدد من خبل٢تا:
 -فالصالح الفردي يعتمد هتذيب النفس كتزكيتها ،كرأس األمر فيو صبلح االعتقاد

ألف االعتقاد مصدر اآلداب كالتفكَت ،مث صبلح السريرة ا٠تاصة ،كىي العبادات
الظاىرة كالصبلة ،كالباطنة كالتخلق بًتؾ اٟتسد كاٟتقد كالكرب.
 -وأما الصالح الجماعي فيحصل أكالن من الصبلح الفردم إذ األفراد أجزاء آّتمع،

كال يصلح الكل إال بصبلح أجزائو ،كمن شيء زائد على ذلك كىو ضبط تصرؼ

 99ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،جُ ،صّٖ.

التميز المنهجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاىر ابن عاشور في تفسيره
نشوان عبده خالد قائد

الناس بعضهم مع بعض على كجو يعصمهم من مزاٛتة الشهوات كمواثبة القول
النفسانية ،كىذا ىو علم ا١تعامبلت ،كيعرب عنو عند اٟتكماء بالسياسة ا١تدنية.

 -وأما الصالح العمراني فهو أكسع من ذلك إذ ىو حفظ نظاـ العامل اإلسبلمي،

كضبط تصرؼ اٞتماعات كاألقاليم بعضهم مع بعض على كجو حيفظ مصاحل
اٞتميع ،كرعي ا١تصاحل الكلية اإلسبلمية ،كحفظ ا١تصلحة اٞتامعة عند معارضة
ا١تصلحة القاصرة ٢تا ،كيسمى ىذا بعلم العمراف كعلم االجتماع.
مث يبُت أف القرآف الكرًن قد حول أمهات ا١تقاصد اليت تعبدنا ا﵁ ّٔا ،كاليت ٘تثل قالبان
ىامان ٟتفظ الدين ،حيث يقوؿ" :فمراد ا﵁ من كتابو ىو بياف تصاريف ما يرجع إىل حفظ
مقاصد الدين كقد أكدع ذلك يف ألفاظ القرآف اليت خاطبنا ّٔا خطابان بينان كتعبدنا ٔتعرفة مراده
ً
ك مبارهؾ لّْي َّدبػَّركا آياتًًو كلًيتى ىذ َّكر أيكليوا ٍاألىلٍب ً
اب﴾
كاالطبلع عليو فقاؿ﴿ :كتى ه
اب أ ى
ىنزلٍنىاهي إًلىٍي ى يى ى ى ي ى ى ى ى ٍ
ى
[ص.ََُ"]ِٗ :
كيعرب ابن عاشور عن ىذا ا١تقصد يف موضع آخر بأنو ا١تقصد األعظم حيث يقوؿ:
"ا١تقصد العاـ من التشريع ىو حفظ نظاـ األمة كاستدامة صبلحو بصبلح ا١تهيمن عليو،
كىو نوع اإلنساف ،كيشمل صبلحو صبلح عقلو كصبلح عملو ،كصبلح ما بُت يديو من
موجودات العامل الذم يعيش فيو"َُُ.
كّٔذا يتضح لنا أف ا١تقاصد القرآنية العامة عند ابن عاشور تتمثل باألغراض الكلية
اٟتاصلة من ٣تموع ما جاء يف القرآف من أحكاـ ،كتشملٖ :تقيق الصبلح الفردم،
كالصبلح االجتماعي كالصبلح العا١تي.
المقاصد القرآنية الخاصة:

كاليت ٝتاىا ابن عاشور با١تقاصد األصلية اليت جاء القرآف لتبياهنا ،كقد قسمها إىل ٙتانية
أقساـ فيما يأيت بياهنا:

 100ا١ترجع السابق ،جُ ،صّٗ.

 101ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص َُِ.

التميز المنهجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاىر ابن عاشور في تفسيره
نشوان عبده خالد قائد

المقصد األول :إصبلح االعتقاد كتعليم العقد الصحيح ،كىذا أعظم سبب إلصبلح ا٠تلق،
ألنو يزيل عن النفس عادة اإلذعاف لغَت ما قاـ عليو الدليل ،كيطهر القلب من األكىاـ
ت
الناشئة عن اإلشراؾ كالدىرية كما بينهما ،كقد أشار إىل ىذا ا١تعٌت قولو تعاىل﴿ :فى ىما أى ٍغنى ٍ
و
عٍنػهم ًآ٢تتيػهم الًَّيت ي ٍدعو ىف ًمن د ً
كى ٍم ىغٍيػر تىػٍتبً و
يب﴾
كف اللٌ ًو ًمن ىش ٍيء لّْ َّما ىجاء أ ٍىم ير ىربّْ ى
ي
ى يٍ ىيي ى ي
ك ىكىما ىز ياد ي ى
[ىود.]َُُ :
َّك لى ىعلى يخلي وق ىع ًظي وم﴾ [القلم،]ْ :
المقصد الثاني :هتذيب األخبلؽ قاؿ تعاىل ﴿ :ىكإًن ى
كفسرت عائشة رضي ا﵁ تعاىل عنها ١تا سئلت عن خلقو  فقالت« :كاف خلقو
القرآف»َُِ كيف اٟتديث الذم ركاه مالك يف ا١توطأ ببلغا أف رسوؿ ا﵁  قاؿ« :بعثت
أل٘تم مكارـ حسن األخبلؽ»َُّ.
المقصد الثالث :التشريع كىو األحكاـ خاصة كعامة ،قاؿ تعاىل﴿ :إًنَّا أىنزلٍنىا إًلىي ى ً
اب
ى ٍ
ك الٍكتى ى
بً ٍ ً
َّاس ًٔتىا أىر ىاؾ اللٌو﴾ [النساء ،]َُٓ :كقولو﴿ :كأىنزلٍنىا إًلىي ى ً
ُت الن ً
اب
اٟتى ّْق لتى ٍح يك ىم بىػ ٍ ى
ىى ٍ
ي
ك الٍكتى ى
ى
ً
ً
ً
ُت ي ىديٍ ًو ًمن الٍ ًكتى ً
ىنزىؿ اللٌوي﴾ [ا١تائدة:
بً ٍ
اب ىكيم ىهٍيمننا ىعلىٍيو فى ٍ
اح يكم بىػٍيػنىػ يهم ٔتىا أ ى
اٟتى ّْق يم ى
ص ّْدقنا لّْ ىما بىػ ٍ ى ى
ى
ْٖ] ،كلقد ٚتع القرآف ٚتيع األحكاـ ٚتعا كليان يف الغالب ،كجزئيان يف ا١تهم ،فقولو﴿ :تًٍبػيىانا
و
ت لى يك ٍم ًدينى يك ٍم﴾ [ا١تائدة ،]ّ :ا١تراد ّٔما
لّْ يك ّْل ىش ٍيء﴾ [النحل ،]ٖٗ :كقولو﴿ :الٍيىػ ٍوىـ أى ٍك ىم ٍل ي
إكماؿ الكليات اليت منها األمر باالستنباط كالقياس ،قاؿ الشاطيب :ألنو على اختصاره
جامع كالشريعة ٘تت بتمامو كال يكوف جامعان لتماـ الدين إال كآّموع فيو أمور كلية.

المقصد الرابع :سياسة األمة كىو باب عظيم يف القرآف القصد منو صبلح األمة كحفظ
صمواٍ ًْتب ًل اللٌ ًو ىً
ً
ٚت نيعا ىكالى تىػ ىفَّرقيواٍ ىكاذٍ يك يركاٍ
نظامها كاإلرشاد إىل تكوين اٞتامعة بقولو ﴿ :ىك ٍاعتى ي ىٍ

 102ركاه البخارم يف األدب ا١تفرد ،باب من دعا اهلل أن يحسن ُخلُ َقو ،حديث رقم ،َّٖ :كركاه اإلماـ أٛتد يف
مسنده ،باب حديث السيدة عائشة ،حديث رقم.ِّّٖٓ :
 103ركاه البيهقي يف سننو ،باب بيان مكارم األخالق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أىل المروءة التي
ىي شرط في قبول الشهادة على طريق االختصار ،حديث رقم ،َُِٕٓ :كركاه الشهاب يف مسنده ،باب إنما

بعثت ألتمم مكارم األخالق ،حديث رقم .ُُٔٓ :كلفظ اٟتديث عند البيهقي كالشهاب :إمنا بعثت أل٘تم مكارـ
األخبلؽ ،كمل أعثر عن اللفظ الذم أيت بو ابن عاشور أل٘تم مكارـ حسن األخبلؽ ،بزيادة حسن.

التميز المنهجي في عرض المقاصد القرآنية عند الطاىر ابن عاشور في تفسيره
نشوان عبده خالد قائد

ً
ً
ىصبى ٍحتيم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوانا ىكيكنتي ٍم ىعلى ىى ىش ىفا
ن ٍع ىمةى اللٌو ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكنتي ٍم أ ٍىع ىداء فىأىلَّ ى
ف بىػ ٍ ى
ُت قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ً َّ ً
و
ً
ين فىػَّرقيواٍ ًدينىػ يه ٍم ىكىكانيواٍ
يح ٍفىرة ّْم ىن النَّار فىأىن ىق ىذ يكم ّْمٍنػ ىها﴾ [آؿ عمراف ،]َُّ :كقولو﴿ :إ َّف الذ ى
و
ًشيىػ نعا لَّ ٍس ى ً ً
ب
ت مٍنػ يه ٍم يف ىش ٍيء﴾ [األنعاـ ،]ُٓٗ :كقولو ﴿ :ىكالى تىػنى ىازعيواٍ فىػتىػ ٍف ىشليواٍ ىكتى ٍذ ىى ى
ًرحيي يك ٍم﴾ [األنفاؿ ،]ْٔ :كقولو ﴿ :ىكأ ٍىم يريى ٍم يش ىورل بىػٍيػنىػ يه ٍم﴾ [الشورل.]ّٖ :
المقصد الخامس :القصص كأخبار األمم السالفة للتأسي بصاحل أحوا٢تم قاؿ تعاىل ﴿ :ىٍ٨ت ين
ًً
ك ى ىذا الٍ يقرآ ىف كإًف يك ً ً ً ً
ك أىحسن الٍ ىقص ً ً
ُت﴾
نىػ يق ُّ
نت من قىػٍبلو لىم ىن الٍغىافل ى
ى
ص ٔتىا أ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ى ى
ص ىعلىٍي ى ٍ ى ى ى
ٍ ى
[يوسف﴿ ،]ّ :أيكلىئً َّ ً
ين ىى ىدل اللٌوي فىبً يه ىد ياى يم اقٍػتى ًد ٍه﴾ [األنعاـ ،]َٗ :كللتحذير من
ٍ ى
ك الذ ى
ف فىػ ىع ٍلنىا ًًّٔ ٍم﴾ [إبراىيم ،]ْٓ :كيف خبل٢تا تعليم.
ُت لى يك ٍم ىكٍي ى
مساكيهم قاؿ تعاىل ﴿ :ىكتىػبىػ َّ ى
المقصد السادس :التعليم ٔتا يناسب حالة عصر ا١تخاطبُت ،كما يؤىلهم إىل تلقي الشريعة

كنشرىا كذلك علم الشرائع ،كعلم األخبار ،ككاف ذلك مبلغ علم ٥تالطي العرب من أىل
الكتاب ،كقد زاد القرآف على ذلك تعليم حكمة ميزاف العقوؿ ،كصحة االستدالؿ يف أفانُت
٣تادالتو للضالُت ،كيف دعوتو إىل النظر ،مث نوه بشأف اٟتكمة فقاؿ﴿ :ي ًؤيت ًٍ
ٍمةى ىمن يى ىشاء
ي
اٟتك ى
اٟتًكٍمةى فىػ ىق ٍد أ ً
يكيتى ىخٍيػنرا ىكثً نَتا﴾ [البقرة ،]ِٔٗ :كىذا أكسع باب انبجست منو
ىكىمن يػي ٍؤ ى
ت ٍ ى

عيوف ا١تعارؼ ،كانفتحت بو عيوف األميُت إىل العلم ،كقد ٟتق بو التنبيو ا١تتكرر على فائدة
العلم.

المقصد السابع :ا١تواعظ كاإلنذار كالتحذير كالتبشَت ،كىذا جيمع ٚتيع آيات الوعد

كالوعيد ،ككذلك ا﵀اجة كآّادلة للمعاندين ،كىذا باب الًتغيب كالًتىيب.

المقصد الثامن :اإلعجاز بالقرآف ليكوف آية دالة على صدؽ الرسوؿ؛ إذ التصديق يتوقف

على داللة ا١تعجزة بعد التحدم ،كالقرآف ٚتع كونو معجزة بلفظو كمتحدم ألجلو ٔتعناه
كالتحدم كقع فيو﴿ :قي ٍل فىأٍتيواٍ بً يس ىورةو ّْمثٍلً ًو﴾ [يونس ،]ّٖ :ك١تعرفة أسباب النزكؿ مدخل يف
ظهور مقتضى اٟتاؿ ككضوحوَُْ.
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كبالنظر إىل تقسيم ابن عاشور للمقاصد ا٠تاصة يتضح لنا أنو استخدـ بعض
ا١تقاصد اٞتزئية كمقاصد خاصة مثل ا١تواعظ كاإلنذار ،كالقصص كأخبار األمم السابقة ،كمل
يفصل يف ا١تقصد التشريعي الذم ينبغي أف يشمل ا١تقصد االجتماعي كا١تقصد ا١تايل،
كإصبلح النفس ،كبناءان على ذلك ديكن تقسيم ا١تقاصد ا٠تاصة للقرآف الكرًن لدل ابن
عاشور على النحو اآليت:
المقصد األول :مقصد اإلصبلح العقدم.
المقصد الثاني :مقصد اإلصبلح األخبلقي.
المقصد الثالث :مقصد إصبلح النفس.

المقصد الرابع :مقصد اإلصبلح العائلي.
المقصد الخامس :مقصد اإلصبلح ا١تايل.
المقصد السادس :مقصد اإلصبلح العقايب.
المقصد السابع :مقصد اإلصبلح اٟتريب.
المقصد الثامن :مقصد اإلصبلح السياسي.
المقاصد القرآنية الجزئية:
كّٔذا يكوف بياف ما يرمي إليو ا١تفسر من الوسائل كا١تعاين الذم يتضمنها ا١تعٌت كال يأباه
اللفظ ،كىو ما أشار إليو ابن عاشور بقولو" :فغرض ا١تفسر بياف ما يصل إليو أك ما يقصده
من مراد ا﵁ تعاىل يف كتابو بأمت بياف حيتملو ا١تعٌت كال يأباه اللفظ من كل ما يوضح ا١تراد من
مقاصد القرآف ،أك ما يتوقف عليو فهمو أكمل فهم ،أك خيدـ ا١تقصد تفصيبلن كتفريعان مع
إقامة اٟتجة على ذلك إف كاف بو خفاء ،أك لتوقع مكابرة من معاند أك جاىل ،فبل جرـ كاف
رائد ا١تفسر يف ذلك أف يعرؼ على اإلٚتاؿ مقاصد القرآف ٦تا جاء ألجلو ،كيعرؼ
اصطبلحو يف إطبلؽ األلفاظ ،كللتنزيل اصطبلح كعادات"َُٓ.
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كتتمثل ا١تقاصد القرآنية اٞتزئية كذلك يف آحاد أحكاـ القرآفَُٔ كاٟتكمة من تشريع
الوضوء ،كاٟتكمة من تشريع التيمم ،كاٟتكمة من اإلنفاؽ ،كاٟتكمة من كتابة الدَّين،
كاٟتكمة من معاشرة النساء ،فمثبلن اٟتكمة من تشريع الوضوء بينو ابن عاشور عند تفسَته
يد لًييطى َّهىريك ٍم ىكلًييتً َّم نً ٍع ىمتىوي ىعلىٍي يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف﴾ [ا١تائدة،]ٔ :
لقوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىكلى ًكن ييًر ي
التأىب ١تناجاة ا﵁ تعاىل،
حيث يقوؿ" :إذ حكمة الوضوء كىي النٌقاء كالوضاءة ،كالتنظٌف ك ٌ
تعرضان للوسخ  ...كتكيمل النٌعم ا١توجودة قبل اإلسبلـ
تقتضي أف يبالغ يف غسل ما ىو أش ٌد ٌ
الراجعة إىل التزكيٌة كالتطهَت مع
بنعمة اإلسبلـ ،أك كيكمل نعمة اإلسبلـ بزيادة أحكامو ٌ
كإما بتكثَت فركع النٌوع
ٍ
التيسَت يف أحواؿ كثَتة ،فاإل٘تاـ ٌإما بزيادة أنواع من النٌعم مل تكنٌ ،
من النٌعم"َُٕ.
أ .المستوى التطبيقي نماذج إليراد المقاصد في تفسير ابن عاشور

ٔتا أف ا١تقاصد القرآنية ا٠تاصة لدل ابن عاشور قد شكلت مساحة كبَتة من التنظَت
كالتفصيل ،فسيتم تناك٢تا بالتمثيل كالبياف ،فا١تقاصد العامة كاٞتزئية مل تشكل ذلك الزخم
الذم شكلتو ا١تقاصد ا٠تاصة ،كقد سبق إيضاحها ٔتا يغٍت عن التمثيل ٢تا ،كتتلخص
ا١تقاصد ا٠تاصة مع التمثيل ٢تا فيما يأيت:

مقصد اإلصالح العقدي:

كديثل ابن عاشور ٢تذا ا١تقصد يف غَت ما موضع ،كلعل أبرزىا موضعُت يبُت فيهما ّتبلء ىذا
ً
ند اللٌ ًو ا ًإل ٍسبلى يـ ىكىما
ّْين ًع ى
ا١تقصد :المثال األول :عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :إ َّف الد ى
اختىػلىف الَّ ًذين أيكتيواٍ الٍ ًكتىاب إًالَّ ًمن بػع ًد ما جاءىم الٍعًٍلم بػ ٍغيا بػيػنىػهم كمن ي ٍك يفر بًآي ً
ات اللٌ ًو
ى
ٍ ى ى ٍ
ى ٍ ى ى ي ي ي ى ن ىٍ ي ٍ ى ى ى ٍ ى
ً ً
اٟتًس ً
اب﴾ [آؿ عمراف ،]ُٗ :حيث يبُت ا١تقصد من الدين ىو إصبلح
فىإ َّف اللٌو ىس ًر ي
يع ٍ ى
العقيدة ،كأف أىم مظاىر التدين اإلصبلح العقدم فيقوؿ" :إصبلح العقيدة ْتمل الذىن
و
تردد كال ٘تويو كال أكىاـ كال خرافات ،مث بًكوف عقيدتو مبنية على
على اعتقاد ال يشوبو ٌ
 106انظر :عبد الكرًن حامدم ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،صِٗ.
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ا٠تضوع لو و
احد عظيم ،كعلى االعًتاؼ باتٌصاؼ ىذا الواحد بصفات الكماؿ التامة اليت
لتصَت تلك الكماالت مطمح أنظار ا١تعتقد يف التخلٌق ّٔا مث
ٕتعل ا٠تضوع إليو اختياريان ،مث ى
ْتمل ٚتيع الناس على تطٍهَت عقائدىم حىت يتٌحد مبدأ التخلٌق فيهم ﴿قيل يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب
ٍى ى
ً
ً
و
ضنىا
تىػ ىعالى ٍواٍ إً ىىل ىكلى ىمة ىس ىواء بىػٍيػنىػنىا ىكبىػٍيػنى يك ٍم أىالَّ نىػ ٍعبي ىد إًالَّ اللٌوى ىكالى ني ٍش ًرىؾ بًو ىشٍيئنا ىكالى يىػتَّخ ىذ بىػ ٍع ي
بػعضان أىربابا ّْمن د ً
كف اللٌ ًو فىًإف تىػ ىولٍَّواٍ فىػ يقوليواٍ ا ٍش ىه يدكاٍ بًأىنَّا يم ٍسلً يمو ىف﴾ [آؿ عمراف ،]ْٔ :ككاف
ي
ى ٍ ٍى ن
تعرض لو؛ كذلك أل ٌف إصبلح الفكرة
أكثر ما ٌ
إصبلح االعتقاد ٌ
أىم ما ابتدأ بو اإلسبلـ ،ك ى
كل إصبلح؛ كألنٌو ال يرجى صح لقوـ تلطَّخت عقو٢تم بالعقائد الضالٌة ،كخسئت
ىو مبدأ ٌ
نفوسهم بآثار تلك العقائد ا١تثَتة :خوفان من ال ىشيء ،كطمعان يف غَت شيء ،كإذا صلح
االعتقاد أمكن صبلح الباقي؛ أل ٌف ا١ترء إنساف بركحو ال ّتسمو ،مث نشأ عن ىذا االعتقاد
عزة النفس ،كأصلة الرأم ،كحرية العقل ،كمساكاة الناس فيما عدا الفضائل"َُٖ.
اإلسبلميٌ :
المثال الثاني :كيؤكد ابن عاشور على ىذا ا١تقصد النبيل ،كذلك عندما حيدثنا عن اإلخبار

عن ثبات النيب  على الدين؛ لتقرير كتأكيد ىذا ا١تقصد يف النفوس ،كذلك عند تفسَته
َّ ً
ً
ين تىػ ٍعبي يدك ىف ًمن
َّاس إًف يكنتي ٍم ًيف ىش ٍّ
ك ّْمن د ًيٍت فىبلى أ ٍىعبي يد الذ ى
لقوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :قي ٍل يىا أىيػُّ ىها الن ي
ً
ًً
ً
ً
ً ً ً
ُت﴾ [يونس،]َُْ :
ت أى ٍف أى يكو ىف م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
يدكف اللٌو ىكلىك ٍن أ ٍىعبي يد اللٌوى الَّذم يىػتىػ ىوفَّا يك ٍم ىكأيم ٍر ي
النظر لبلستدالؿ على إثبات
حيث يقوؿ" :إذ ا١تقصود من النظر ا١تأمور بو يىنالك ي
الوحدانية ،فإف جحودىم إيٌاىا ىو الذم أقدمهم على تكذيب الرسوؿ  يف قولو :إف ا﵁
بعثو بإثباهتا كأبطل اإلشراؾ ،فلما أمرىم بالنظر ا١تؤدم إىل إثبات انفراده تعاىل باإل٢تية أعقبو
بأف خيربىم بأهنم إف استمركا على الشك فيما جاء بو الرسوؿ  ،فإف الرسوؿ  ثابت
على ما جاء بو كأف دالئل صحة دينو بينة للناظرين"َُٗ.
مقصد اإلصالح األخالقي:
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كيشمل ىذا ا١تقصد دعوة القرآف إىل مكارـ األخبلؽ ،كٚتيل الصفات ،كيبُت ابن عاشور
أمهية ىذا ا١تقصد يف مواضع كثَتة يف تفسَته ،كمن تلك ا١تواضع ما يأيت:
ً
ً
ض ىع ًن
المثال األول :كذلك عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :يخذ الٍ ىع ٍف ىو ىكأٍ يم ٍر بًالٍعيٍرؼ ىكأ ٍىع ًر ٍ
ٍ ًً
ُت﴾ [األعراؼ ،]ُٗٗ :حيث يرل أف ىذه اآلية قد ٚتعت مكارـ األخبلؽ فيقوؿ:
اٞتىاىل ى
تعدك أف تكوف عفوان عن
"كقد
ٚتعت ىذه اآلية مكارـ األخبلؽ؛ ألف فضائًل األخبلؽ ال ي
ٍ
ً
ض ىع ًن
اعتداء فتدخل يف ﴿ يخذ الٍ ىع ٍف ىو﴾ ،أك إغضاءن عما ال يبلئم فتدخل يف ﴿ :ىكأ ٍىع ًر ٍ
ٍ ً
اىلًُت﴾ ،أك فعل خَت كاتسامان بفضيلة فتدخل يف﴿ :كأٍمر بًالٍعر ً
ؼ﴾ ،كىذا معٌت قوؿ
اٞتى ى
ى ي ٍ يٍ
ى
جعفر بن ٤تمد :يف ىذه اآلية أمر ا﵁ نبيو ٔتكارـ األخبلؽ كليس يف القرآف آية أٚتع ١تكارـ
األخبلؽ منها كىي صاٟتة ألف يبُت بعضها بعضان ،فإف األمر يأخذ العفو يتقيد بوجوب
ا١تسا٤تة من اٟتقوؽ ،ككذلك األمر بالعرؼ
األمر بالعرؼ ،كذلك يف كل ما ال يقبل العفو ك ى
يتقيد بأخذ العفو كذلك بأف يدعو الناس إىل ا٠تَت بلُت كرفق"َُُ.
ض الظَّ ً
وؿ يىا
املي ىعلىى يى ىديٍ ًو يىػ يق ي
المثال الثاني :كذلك عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل ﴿:ىكيىػ ٍوىـ يىػ ىع ُّ
وؿ سبً نيبل يا كيػلىىت لىيتىًٍت ىمل أ ًَّ
ت مع َّ ً
َّ
ىٗت ٍذ فيىبلنا ىخلً نيبل﴾ [الفرقاف،]ِٖ-ِٕ:
الر يس ى ى ى ٍ ى ٍ ٍ
لىٍيتىًٍت اٗتى ٍذ ي ى ى
كّٔذا ا١تثاؿ يبُت أمهية مكارـ األخبلؽ يف اختيار ا٠تليل كالصاحب حيث يقوؿ" :كىذا
ً
الٗتذت أبا بكر
ريب ٌ
غَت ٌ
عندم ىو ٤تمل قوؿ النيب « :لو ي
كنت متٌخذان خليبلن ى
خليبلن»ُُُ فإف مقاـ النبوءة يستدعي من األخبلؽ ما ىو فوؽ مكارـ األخبلؽ ا١تتعارفة يف
الناس فبل يليق بو إال متابعة ما ﵁ من الكماالت بقدر الطاقة ك٢تذا قالت عائشة« :كاف
مكارـ أخبلؽ بعد النيب ؛ ألف
يخلي يقو القرآف»ُُِ ،كعلمنا ّٔذا أف أبا بكر أفضل األمة
ى
غَت ا﵁"ُُّ .
النيب ى
جعلىو ا١تخيَّػىر ٠تلتو لو كاف يمتٌخذان خليبلن ى
 110ا١ترجع السابق ،جٗ.ِِٗ ،

 111ركاه البخارم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قوؿ النيب « :لوكنت متخذان خليبلن» ،حديث رقم ،ّْٓٔ :كركاه
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المثال الثالث :كفيو يبُت أمهية مكارـ األخبلؽ بناءان على ما جاء يف سورة اٟتجرات ،حيث

يرل أهنا قد اشتملت على مكارـ األخبلؽ ك٤تاسنها ،ففي أثناء حديثو عن أغراض السورة
نقل القوؿ بأهنا" :ىذه السورة فيها إرشاد ا١تؤمنُت إىل مكارـ األخبلؽ ،كىي إما مع ا﵁ أك
مع رسولو  أك مع غَتمها من أنباء اٞتنس ،كىم على صنفُت :إما أف يكونوا على طريقة
ا١تؤمنُت كداخلُت يف رتبة الطاعة أك خارجُت عنها كىو الفسوؽ ،كالداخل يف طائفتهم :إما
أف يكوف حاضران عندىم أك غائبان عنهم فهذه ٜتسة أقساـ ،قاؿ :فذكر ا﵁ يف ىذه السورة
َّ ً
ين ىآمنيوا﴾ [ اٟتجرات ]ُِ ،ُُ ،ٔ ،ِ ،ُ :كأرشد بعد كل
ٜتس مرات ﴿يىا أىيػُّ ىها الذ ى
مرة إىل مكرمة من قسم من األقساـ ا٠تمسة"ُُْ.
مقصد إصالح النفس:
كيركز ابن عاشور يف ىذا ا١تقصد على بياف حرص القرآف على إصبلح النفس ككبح ٚتاحها
من الشهوات كالشبهات ،كمن األمثلة على ذلك ما يأيت:
ً
ىس ىحا ًر
المثال األول :كذلك عند قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىكانيوا قىل نيبل ّْم ىن اللٍَّي ًل ىما يىػ ٍه ىجعيو ىف ىكبً ٍاأل ٍ
لسائً ًل ىكالٍ ىم ٍح ير ًكـ﴾ [الذاريات ،]ُٗ-ُٖ :حيث يقوؿ:
يى ٍم يى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف ىكًيف أ ٍىم ىوا٢تًً ٍم ىح ّّق لّْ َّ
"كىذا كا١تثاؿ ألعظم إحساهنم فإف ما ذكر من أعما٢تم داؿ على شدة طاعتهم ﵁ ابتغاء
مرضاتو ببذؿ أشد ما يبذؿ على النفس كىو شيئاف:
أولهما :راحة النفس يف كقت اشتداد حاجتها إىل الراحة ،كىو الليل كلو كخاصة آخره ،إذ
يكوف فيو قائم الليل قد تعب كاشتد طلبو للراحة.

تشح بو النفوس غالبان ،كقد تضمنت ىذه األعماؿ األربعة أصلىي
وثانيهما :ا١تاؿ الذم ٌ
إصبلح النفس كإصبلح الناس ،كذلك ٚتاع ما يرمي إليو التكليف من األعماؿ ،فإف صبلح
النفس تزكية الباطن كالظاىر ففي قياـ الليل إشارة إىل تزكية النفس باستجبلب رضى ا﵁
تعاىل ،كيف االستغفار تزكية الظاىر باألقواؿ الطيبة اٞتالبة ١ترضاة ا﵁ عز كجل ،كيف جعلهم
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للمحركـ نفع
اٟتق يف أموا٢تم للسائلُت نفع ظاىر للمحتاج ا١تظهر ٟتاجتو ،كيف جعلهم اٟتق ى
ا﵀تاج ا١تتع ٌفف عن إظهار حاجتو الصابر على شدة االحتياج"ُُٓ.
ً ً ً
ا٠تيػر ً
ات ىكإًقى ىاـ
المثال الثاني :ما جاء عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىكأ ٍىك ىحٍيػنىا إلىٍيه ٍم ف ٍع ىل ٍىٍ ى
ًً
الص ىبلةً كإًيتاء َّ ً
ين﴾ [األنبياء ،]ّٕ :حيث يقوؿ" :أما قولو تعاىل:
َّ ى ى
الزىكاة ىكىكانيوا لىنىا ىعابد ى
ً ً ً
ا٠تيػر ً
ات﴾ ،فذلك إقامة شرائع الدين بُت الناس من العبادات
﴿ ىكأ ٍىك ىحٍيػنىا إلىٍيه ٍم ف ٍع ىل ٍىٍ ى
الص ىبلةً ىكإًيتىاء َّ
الزىكاةً﴾ بالذكر بعد مشوؿ ا٠تَتات إيامها
كا١تعامبلت ...كٗتصيص ﴿ :ىكإًقى ىاـ َّ
تنهى عن الفحشاء كا١تنكر ،كبالزكاة
تنويو بشأهنما ألف بالصبلة صبلح النفس ،إذ الصبلة ى
صبلح آّتمع لكفاية عوز ا١تعوزين ،كىذا إشارة إىل أصل اٟتنيفية اليت أرسل ّٔا إبراىيم عليو
ى
السبلـ ،كمعٌت الوحي بفعل ا٠تَتات كإقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة أنو أكحي إليهم األمر بذلك
كما ىو ٌبُت"ُُٔ.
مقصد اإلصالح العائلي:

كيتمثل يف حرص القرآف على حفظ النوع اإلنساين من االندثار كاٟتث على التماسك
كالًتابط األسرم ،كمن أمثلة ذلك ما يأيت:
المثال األول :كذلك عند قولو تعاىل﴿ :قي ٍل تىػ ىعالى ٍواٍ أىتٍ يل ىما ىحَّرىـ ىربُّ يك ٍم ىعلىٍي يك ٍم أىالَّ تي ٍش ًريكواٍ بًًو
ً
و
اى ٍم ىكالى تىػ ٍقىربيواٍ
ىشٍيئنا ىكبًالٍ ىوال ىديٍ ًن إً ٍح ىسانا ىكالى تىػ ٍقتيػليواٍ أ ٍىكالى ىد يكم ّْم ٍن ٍإمبلىؽ ٍَّ٨ت ين نىػ ٍريزقي يك ٍم ىكإًيَّ ي
ً
ً
صا يك ٍم بًًو
س الًَّيت ىحَّرىـ اللٌوي إًالَّ بً ٍ
اٟتى ّْق ىذلً يك ٍم ىك َّ
الٍ ىف ىواح ى
ش ىما ظى ىهىر مٍنػ ىها ىكىما بىطى ىن ىكالى تىػ ٍقتيػليواٍ النَّػ ٍف ى
لى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍع ًقليو ىف﴾ [ األنعاـ ،]ُُٓ :حيث يلخص ابن عاشور مقاصد ىذه اآلية بقولو:
الراجع ٖترديها إىل إصبلح اٟتالة
ا﵀رمات ٌ
ا﵀رمات ،كىو ٌ
"...فأكمأ إىل تنهية نوع من ٌ
لؤلمة ،بإصبلح االعتقاد ،كحفظ نظاـ العائلة كاالنكفاؼ عن ا١تفاسد ،كحفظ
االجتماعيٌة ٌ
النٌوع بًتؾ التٌقاتل"ُُٕ.
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المثال الثاني :كذلك عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :إً َّف اللٌو يأٍمر بًالٍع ٍد ًؿ كا ًإلحس ً
اف ىكإًيتىاء
ى ى يي ى ى ٍ ى
ًذم الٍ يق ٍرىَب ىكيىػٍنػ ىهى ىع ًن الٍ ىف ٍح ىشاء ىكالٍ يمن ىك ًر ىكالٍبىػ ٍغ ًي يىعًظي يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تى ىذ َّك يرك ىف﴾ [ النحل،]َٗ :
ص ا﵁ بال ٌذكر من جنس أنواع العدؿ كاإلحساف
حيث يوضح أمهية ىذا ا١تقصد فيقوؿ " :ى
كخ ٌ
تقرر
نوعان يم ٌ
همان يكثر أف يغفل الناس عنو كيتهاكنوا ْت ٌقو أك بفضلو ،كىو إيتاء ذم القرَب فقد ٌ
ً
تقرر يف نفوسهم الغفلة عن
شره ،كما ٌ
يف نفوس الناس االعتناء باجتبلب األبعد كاتٌقاء ٌ
كتعود التساىل يف حقوقو ،كألجل ذلك كثر أف يأخذكا أمواؿ
القريب كاالطمئناف من جانبو ٌ
األيتاـ من مواليهم ،قاؿ تعاىل﴿ :كآتيواٍ الٍيتىامى أىموا ى٢تم﴾ [النساء ،]ِ :كقاؿ﴿ :ك ً
آت ذىا
ى ى ٍ ى يٍ
ى
ى
ً ً ً ً
ّْساء﴾
الٍ يق ٍرىَب ىحقَّوي﴾ [اإلسراء ،]ِٔ :كقاؿ ﴿ :ىكىما يػيٍتػلىى ىعلىٍي يك ٍم يف الٍكتىاب يف يىػتى ىامى الن ى
[النساء ،]ُِٕ :كألجل ذلك صرفوا معظم إحساهنم إىل األبٍعدين الجتبلب ا﵀مدة كحسن
متفشيان يف الناس حىت يف اإلسبلـ إىل اآلف كال يكًتثوف
ال ٌذكر بُت الناس ،كمل يزؿ ىذا ا٠تلق ٌ
فخص ا﵁ بالذكر من بُت جنس العدؿ كجنس اإلحساف إيتاء ا١تاؿ إىل ذم
باألقربُت ...
ٌ
و
أحق باإلحساف من غَته
أحق باإلنصاؼ من غَته ،ك ٌ
القرَب تنبيهان للمؤمنُت يومئذ بأف القريب ٌ
ألنو ٤تل الغفلة كألف مصلحتو أجدل من مصلحة أنواع كثَتة ،كىذا راجع إىل تقوًن نظاـ
العائلة كالقبيلة هتيئةن بنفوس الناس إىل أحكاـ ا١تواريث اليت شرعت فيما بعد"ُُٖ.
مقصد اإلصالح المالي
كيشمل ىذا ا١تقصد كل ما جاء يف األمر باٟتفاظ على ا١تاؿ كصرفو يف مصارفو ا١تعتربة،
كاجتناب التبذير كاإلسراؼ ،كاٟتث على الصدقة كاإلنفاؽ يف سبيل ا﵁ تعاىل كمن ذلك ما
يأيت من األمثلة:
المثال األول :حرص القرآف على اٟتث على عدـ إعطاء األمواؿ لليتامى إذا صدر منهم ما
يدؿ على عدـ عقبلنيتهم ،أك عدـ اكتما٢تا أك ما يسمى باٟتجر على اليتيم ،ألف ا١تقصود
ىت إً ىذا
من ذلك ىو حفظ ا١تاؿ ،كقد جاء ىذا ا١تثاؿ يف قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىكابٍػتىػليواٍ الٍيىتى ىامى ىح َّى
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وىا إً ٍسىرافنا ىكبً ىد نارا أىف
اح فىًإ ٍف آنى ٍستيم ّْمٍنػ يه ٍم ير ٍش ندا فى ٍادفىػعيواٍ إًلىٍي ًه ٍم أ ٍىم ىوا ى٢تي ٍم ىكالى تىأٍ يكلي ى
بىػلىغيواٍ النّْ ىك ى
ي ٍكبػركاٍ كمن ىكا ىف ىغنًيِّا فىػ ٍليستػع ًفف كمن ىكا ىف فىًقَتا فىػ ٍليأٍ يكل بًالٍمعر ً
كؼ فىًإذىا ىدفىػ ٍعتي ٍم إًلىٍي ًه ٍم أ ٍىم ىوا ى٢تي ٍم
ى ٍى ٍ ٍ ىى
ى ىي ى ى
ن ى ٍ ى ٍي
ً ً
حىت
فىأى ٍش ًه يدكاٍ ىعلىٍي ًه ٍم ىكىك ىفى بًاللٌو ىحسيبنا﴾ [النساء ،]ٔ :يقوؿ ابن عاشور" :ابتلوا اليتامى ٌ
كقت إف بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموا٢تم كما بعد ذلك ينتهي عنده االبتبلء ،كحيث علم
تقرر أ ٌف مفهوـ الغاية مراد منو الزمو كأثره ،كىو تسليم
أ ٌف االبتبلء ألجل تسليم ا١تاؿ فقد ٌ
تصرؼ اليتيم يف ا١تاؿ باتٌفاؽ العلماء ،كينبغي أف يكوف
األمواؿ ،كاالبتبلء ىنا :ىو اختبار ٌ
ذلك غَت شرط إذ مقصد الشريعة ىنا حفظ ا١تاؿ"ُُٗ.
المثال الثاني :ما جاء من اٟتث على اإليفاء بالكيل كا١تيزاف ،ككيف حيفظ بذلك ا١تاؿ

كيصلح حاؿ البائع كا١تشًتم ،كىو ما يسمى ٔتقصد اإلصبلح ا١تايل ،كذلك عند قوؿ ا﵁
ً ً
ً
ف نىػ ٍف نسا إًالَّ يك ٍس ىع ىها﴾ [األنعاـ ،]ُِٓ :يقوؿ
تعاىل ﴿ :ىكأ ٍىكفيواٍ الٍ ىكٍي ىل ىكالٍم ىيزا ىف بًالٍق ٍسط الى ني ىكلّْ ي
ابن عاشور عند ىذه اآلية..." :فالوصاية بإيفاء الكيل كا١تيزاف راجعة إىل حفظ ماؿ ا١تشًتم

يف مظنٌة اإلضاعة ،أل ٌف حالة الكيل كالوزف حالة غفلة ا١تشًتم ،إذ البائع ىو الذم بيده
يتحمل التٌطفيف،
ا١تكياؿ أك ا١تيزاف ،كأل ٌف ا١تشًتم لرغبتو يف ٖتصيل ا١تكيل أك ا١توزكف قد ٌ
ً
يدؿ بفحول ا٠تطاب على كجوب حفظ
فأكصي البائع بإيفاء الكيل كا١تيزاف ،كىذا األمر ٌ
ا١تاؿ فيما ىو أش ٌد من التٌطفيف ،فإ ٌف التٌطفيف إف ىو إالٌ ٥تالسة قى ٍدر يسَت من ا١تبيع ،كىو
الذم ال يظهر حُت التٌقدير فأكل ما ىو أكثر من ذلك من ا١تاؿ ٍأكىل باٟتفظ ،كٕتنٌب
االعتداء عليو"َُِ.
مقصد اإلصالح العقابي
كيشمل كل ما يرد من العقوبات اليت شرعها القرآف زجران للنفس إذا ارتكبت ا٠تطأ ،ككقعت
يف الزلل ،أك جراء ا١تخالفة ألمر ا﵁ كرسولو  ،كمن أمثلة ذلك ما يأيت:
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المثال األول :ما كرد يف قصة موسى مع قومو عندما طلبوا منو تغيَت األطعمة بنوع أردأ من
ما ىو بُت أيديهم كذلك يف قوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :كإً ٍذ قيػ ٍلتيم يا موسى لىن نَّصًرب علىى طىع واـ ك ً
اح ود
ٍى ي ى
ٍى ى ى ى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك يخيٍرًج لىنىا ً٦تَّا تينبًت األىر ً
صل ىها قى ىاؿ
ي ٍ ي
ض من بىػ ٍقل ىها ىكقثَّآئ ىها ىكفيوم ىها ىك ىع ىدس ىها ىكبى ى
فى ٍادعي لىنىا ىربَّ ى ٍ
ً
ً
ً
ً
صران فىًإ َّف لى يكم َّما ىسأىلٍتي ٍم﴾ [البقرة،]ُٔ :
أىتى ٍستىٍبدليو ىف الَّذم يى ىو أ ٍىد ىىن بًالَّذم يى ىو ىخٍيػهر ٍاىبًطيواٍ م ٍ
يقوؿ ابن عاشور مبينان ا١تقصد العقايب" :فالذم عندم يف تفسَت اآلية أهنا انتقاؿ من تعداد
النعم ا١تعقبة بنعم أخرل إىل بياف سول اختيارىم يف شهواهتم كاالختيار دليل عقل اللبيب،
كإف كاف خيتار مباحان ،مع ما يف صيغة طلبهم من اٞتفاء كقلة األدب مع الرسوؿ كمع ا١تنعم
السلول بالصرب ا١تستلزـ الكراىية ،كا١تقصد من
َّصً ىرب﴾ فعربكا عن تناكؿ ّْ
ا١تن ك َّ
إذ قالوا﴿ :لىن ن ٍ
ىذا أف ينتقل من تعداد النعم إىل بياف تلقيهم ٢تا باالستخفاؼ لينتقل من ذلك إىل ذكر
انقبلب أحوا٢تم كأسباب خذالهنم ،كليس شيء من ذلك ٔتقتضى كوف السؤاؿ معصية فإف
العقوبات الدنيوية كحرماف الفضائل ليست من آثار خطاب التكليف ،كلكنها من أشباه
خطاب الوضع ترجع إىل ترتب ا١تسببات على أسبأّا ،كذلك من نواميس نظاـ العامل ،كإمنا
الذم يدؿ على كوف آّزم عليو معصية ىو العقاب األخركم"ُُِ.
المثال الثاني :ما أكرده ابن عاشور عن اٞتزاء اٟتاصل للكافرين بآيات ا﵁ كا١تنكرين للبعث،
ً
َّه ٍم ىك ىف يركاٍ بًآيىاتًنىا ىكقىاليواٍ أىئً ىذا يكنَّا ًعظى ناما
كذلك عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىذل ى
ك ىجىز يآؤيىم بًأىنػ ي
يدا﴾ [اإلسراء ،]ٖٗ :حيث يقوؿ" :استئناؼ بياين ألف
ىكيرفىاتنا أىإًنَّا لى ىمٍبػعيوثيو ىف ىخ ٍل نقا ىج ًد ن
العقاب الفظيع ا﵀كي يثَت يف نفوس السامعُت السؤاؿ عن سبب تركب ىذه ا٢تيئة من تلك
الصورة ا١تفظعة ،فاٞتواب بأف ذلك بًسبب الكفر باآليات كإنكار ا١تعاد ...فذكر كجو
اجتماع تلك العقوبات ٢تم ،كذيكر سبباف:

أحدىما :الكفر باآليات ،كيندرج فيو صنوؼ من اٞترائم تفصيبلن كٚتعان تناسبها العقوبة اليت
ضلً ٍل فىػلىن ىًٕت ىد ى٢تي ٍم أ ٍىكلًيىاء ًمن يدكنًًو ىكىٍ٨ت يش يريى ٍم يىػ ٍوىـ
يف قولو ﴿ :ىكىمن يىػ ٍه ًد اللٌوي فىػ يه ىو الٍ يم ٍهتى ًد ىكىمن يي ٍ
الٍ ًقيام ًة علىى كج ً
وى ً
ٍ
َّم﴾ [اإلسراء.]ٕٗ :
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وثانيهما :إنكارىم البعث بقو٢تم ﴿ :ىكقىاليواٍ أىئً ىذا يكنَّا ًعظى ناما ىكيرفىاتنا أىإًنَّا لى ىمٍبػعيوثيو ىف ىخ ٍل نقا
يدا﴾ [اإلسراء ،]ْٗ :ا١تناسب لو أف ييعاقبوا عقابان يناسب ما أنكركه من ٕتدد اٟتياة بعد
ىج ًد ن
ا١تصَت رفاتان ،فإف رفات اإلحراؽ أشد اضمحبلالن من رفات العظاـ يف الًتاب"ُِِ.
مقصد اإلصالح الحربي
كيشمل كل ما جيب على ا١تسلم فعلو كااللتزاـ بو من الطاعة ألمَت اٞتيش ،كمن تنظيم
اٞتيش كترتيبو كالعناية بو ،كأمثلتو كاآليت:
َّ ً
ين ىآمنيواٍ إًذىا
المثال األول :ما أكرده ابن عاشور عند تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
لىًقيتيم فًئىةن فىاثٍػبتيواٍ كاذٍ يكركاٍ اللٌو ىكثًَتا لَّعلَّ يكم تيػ ٍفلىحو ىف كأ ً
ىطيعيواٍ اللٌوى ىكىر يسولىوي ىكالى تىػنى ىازعيواٍ فىػتىػ ٍف ىشليواٍ
ٍ
ي ى ي ى ن ى ٍ ي ى
اصًربكاٍ إً َّف اللٌوى مع َّ ً
كتى ٍذ ىى ً
ين﴾ [األنفاؿ ،]ْٔ-ْٓ :حيث يقوؿ" :كقرينة
ىى
الصاب ًر ى
ب رحيي يك ٍم ىك ٍ ي
ى ى
إرادة ذكر اللساف ظاىر ً
كصفو بكثَت؛ أل ٌف الذكر بالقلب يوصف بالقوة ،كا١تقصود تذكر أنٌو
ي
صاف آّاىد يف نفسو ،كلذلك قاؿ﴿ :لَّ ىعلَّ يك ٍم
الناصر ،كىذاف أمراف أمركا ّٔما كمها ىخي ٌ
تيػ ٍفلى يحو ىف﴾ فهما إلصبلح األفراد ،مث أمرىم بأعماؿ راجعة إىل انتظاـ جيشهم كٚتاعتهم،
فأما طاعة ا﵁ كرسولو فتشمل
كىي عبلئق بعضهم مع بعض ،كىي الطاعة كترؾ التنازعٌ ،
اتٌباع سائر أحكاـ القتاؿ ا١تشركعة بالتعيُت ،مثل الغنائم ،ككذلك ما يأمرىم بو الرسوؿ 
للرماة يوـ أحد« :ال تربحوا من مكانكم كلو ىٗتىطَّىفنىا الطَتي»ُِّ،
من آراء اٟترب ،كقولو ُّ 
كتشمل طاعةي الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ طاعةى أمرائو يف حياتو ،لقولو« :كمن أطاع أمَتم
فقد أطاعٍت»ُِْ كتشمل طاعة أمراء اٞتيوش بعد كفاة الرسوؿ ١ تساكاهتم ألمرائو الغائبُت
عنو يف الغزكات كالسرايا يف حكم الغىيبة عن شخصو ،ك ٌأما النهي عن التنازع فهو يقتضي
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َّ ً
ىطيعواٍ اللٌو كأ ً
ً
وؿ ىكأ ٍيكًيل األ ٍىم ًر
الر يس ى
ىطيعيواٍ َّ
ين ىآمنيواٍ أ ي ى ى
ركاه البخارم ،كتاب األحكام ،باب قوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ًمن يك ٍم﴾ [النساء ،]ٓٗ :حديث رقم ،ُٕٖٔ :كركاه مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب كجوب طاعة األمراء يف غَت معصية
كٖترديها يف ا١تعصية ،حديث رقم.ْْٖٓ :
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حىت يصدركا عن
األمر بتحصيل أسباب ذلك :بالتفاىم كالتشاكر ،كمراجعة بعضهم بعضانٌ ،
الرس ً
ً
وؿ ىكإً ىىل
رأم كاحد ،فإف تنازعوا يف شيء رجعوا إىل أمرائهم لقولو تعاىل ﴿ :ىكلى ٍو ىرُّدكهي إ ىىل َّ ي
و
ً ً
ً
الرس ً
ً
وؿ﴾
أ ٍيكًيل األ ٍىم ًر مٍنػ يه ٍم﴾ [النساء ،]ّٖ :كقولو﴿ :فىإف تىػنى ىاز ٍعتي ٍم ًيف ىش ٍيء فىػ يرُّدكهي إ ىىل اللٌو ىك َّ ي
أعم من األمر بالطاعة يلوالىة األمور؛ أل ٌهنم إذا هنوا عن
[النساء ،]ٓٗ :كالنهي عن التنازع ٌ
التنازع بينهم ،فالتنازع مع كيل األمر أ ٍىكىىل بالنهي"ُِٓ.

المثال الثاني :ما جاء من األمر بالغلظة يف قتاؿ الكفار ،كما يًتتب على ذلك من مقاصد
َّ ً
ين ىآمنيواٍ قىاتًليواٍ
كدالالت يف التعامل أثناء اٟتركب ،كذلك عند قوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ً
َّ ً
ين يىػليونى يكم ّْم ىن الٍ يكفَّا ًر ىكلًيى ًج يدكاٍ فًي يك ٍم ًغ ٍلظىةن ىك ٍاعلى يمواٍ أ َّ
ُت﴾ [التوبة:
ىف اللٌوى ىم ىع الٍ يمتَّق ى
الذ ى
ُِّ] ،يقوؿ ابن عاشور" :كا١تقصد من ذلك إلقاءي الرعب يف قلوب األعداء حىت خيشوا
عاقبة التصدم لقتاؿ ا١تسلمُت ،كمعٌت أمر ا١تسلمُت ْتصوؿ ما جيده الكافركف من غلظة
ا١تؤمنُت عليهم ىو أمر ا١تؤمنُت بأف يكونوا أشداء يف قتا٢تم ،كىذه مبالغة يف األمر بالشدة
ألنو أمر ٢تم بأف جيد الكفار فيهم الشدة ،كذلك الوجداف ال يتحقق إال إذا كانت الغلظة
ً
َّك ىعٍنػ ىها ىم ٍن الى يػي ٍؤًم ين
ص َّدن ى
ْتيث تظهر كتىناؿ العدك فيحس ّٔا ،كقولو تعاىل ١توسى﴿ :فىبلى يى ي
ًّٔىا ىكاتػَّبى ىع ىى ىواهي فىػتىػ ٍرىدل﴾ [طو ،]ُٔ :كإمنا كقعت ىذه ا١تبالغة لًما عليو العدك من القوة ،فإف
ا١تقصود من الكفار ىنا ىم نصارل العرب كأنصارىم الركـ ،كىم أصحاب ىعدد كعيدد فبل
جيدكف الشدة من ا١تؤمنُت إال إذا كانت شدة عظيمة"ُِٔ.
مقصد اإلصالح السياسي
كيتضمن ىذا ا١تقصد سياسة األمة حربان كسلمان ،كالقواعد التعاملية للدكلة يف شىت
ا١تستويات ،كمن األمثلة الدالة على ىذا ا١تقصد ما يأيت:
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ً
يب أىف
المثال األولٖ :تدث ابن عاشور عن ىذا ا١تقصد عند قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىما ىكا ىف لنىً ٍّ
يد ً
ىسىرل ىح َّىت يػيثٍ ًخ ىن ًيف األ ٍىر ً
ض ُّ
اآلخىرىة ىكاللٌوي ىع ًز هيز
الدنٍػيىا ىكاللٌوي ييًر ي
ض تيًر ي
يدك ىف ىعىر ى
يى يكو ىف لىوي أ ٍ
ً
يم﴾ [األنفاؿ ،]ٕٔ :حيث يقوؿ" :كالكبلـ عتاب للذين أشاركا باختيار الفداء ك ً
ا١تيل
ىحك ه
كغض النظر عن األخذ باٟتزـ يف قطع دابر صناديد ا١تشركُت ،فإ ٌف يف ىبلكهم خضدان
إليوٌ ،
ضى الذم بيٍت عليو
لشوكة قومهم فهذا ترجيح
العرضي على ا١تقتى ى
ى
للمقتضى السياسي ى
اإلسبلـ ،كىو التيسَت كالرفق يف شؤكف ا١تسلمُت بعضهم مع بعض كما قاؿ تعاىل﴿ :أى ًشدَّاء
حىت كأنو
ىعلىى الٍ يكفَّا ًر ير ىٛتىاء بىػٍيػنىػ يه ٍم﴾ [الفتح ،]ِٗ :كقد كاف ىذا ا١تسلك السياسي خفيٌان ٌ
٦تٌا استأثر ا﵁ بو ،كيف الًتمذم ،عن األعمشٌ « :أهنم يف يوـ بدر سبقوا إىل الغنائم قبل أف
ٖتل ٢تم»ُِٕ ،كىذا قوؿ غريب فقد ثبت أ ٌف النيب  استشارىم ،كىو يف الصحيح"ُِٖ.
ٌ
ً
يع ىح ًاذ يرك ىف﴾ [الشعراء ،]ٓٔ :من
المثال الثاني :ما جاء عند قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىكإًنَّا ىٞتىم ه
التنبيو ألصل ىاـ من أصوؿ السياسية ،يقوؿ ابن عاشور" :أم إف من عادتنا التيقظ
سِتء العواقب ،كىذا أصل عظيم من أصوؿ
للحوادث كاٟتى ي
ذر ٦تا عسى أف يكوف ٢تا من ٌ
تماؿ إفضائها إىل الفساد ضعيفان ،فالذرائع ا١تلغاة
السياسة كىو س ٌد ذرائع الفساد كلو كاف اح ي
يف التشريع يف حقوؽ ا٠تصوص غَت ملغاة يف سياسة العموـ ،كلذلك يقوؿ علماء الشريعة:
إف نظر كالة األمور يف مصاحل األمة أكسع من نظر القضاة ،فاٟتذر أكسع من حفظ اٟتقوؽ
الًتصد لًمنع كقوعو"ُِٗ.
كىو ا٠توؼ من كقوع شيء ضار ديكن كقوعو ،ك ي
كّٔذه النظرة التطبيقية ا١تتميزة البن عاشور ،كاليت أثرل من خبل٢تا ما نظر لو عن
ا١تقاصد القرآنية ،كأسهم من خبل٢تا يف إخراج منوذج متفرد للمقاصد القرآنية تلوح بُت جنباتو
رؤية متفردة ،كنظرة متجذرة للمقاصد يتضح لنا ّتبلء مقدار اإلسهاـ ا١تقاصدم البن عاشور
يف تفسَته يف آّاؿ التطبيقي ،كاٟتجم ا١تبارؾ الذم قدمو على أطباؽ من ذىب لَتشد
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السالكُت ،كينَت الطالبُت يف ٣تاؿ البحث كالتنقيب عن ا١تقاصد القرآنية ،كيتضح لنا كذلك
٘تيز ابن عاشور عن ا١تناىج اليت سبقتو ٚتلة كتفصيبلن من حيث النموذج الذم قدمو ك٘تيز
بو ،كديكن تلخيص ما قاـ ابن عاشور يف خدمة ا١تقاصد القرآنية على النحو اآليت:

ُ -االىتمام بالمقاصد القرآنية تنظيراً وتطبيقاً :كذلك من خبلؿ تقسيماتو اليت تفرد
ّٔا ،كفاؽ ّٔا من سبقو من ا١تفسرين ،كاليت تتضمن التقسيم اآليت:
 المقاصد العامة :حيث اىتم ّٔا كذكرىا يف ما موضع من تفسَته تنظَتان كتطبيقان كقدسبق بياف ما يغٍت إعادتو ىنا.

 المقاصد القرآنية الخاصة :حيث ٝتاىا ا١تقاصد األصلية اليت جاء القرآف لتبياهنا،كقد بسط فيها القوؿ كقسمها إىل ٙتانية مقاصد كقد سبق إيضاحها.
 المقاصد القرآنية الجزئية :حيث ساقها يف سياقاهتا ا١تنفصلة تنظَتان كتطبيقان كذلكيف مواضع ٥تتلفة سبق بياهنا.
ِ -االىتمام بأغراض السور ومقاصدىا :كيتضح ذلك من خبلؿ ،التنظَت ٢تا يف
مقدمات تفسَته كشرح أغراض ا١تفسر ،كمن تطبيقاهتا حيث يقدـ لكل سورة
بأغراض كمقاصد ٖتتويها كتتضمنها.

ّ -االىتمام باللغة ومناحيها المختلفة :كصلة ذلك با١تقاصد بكوف اللغة ذات أفانُت
كثَتة كمقاصد متعددة تفيدنا يف توسيع ا١تعٌت الذم يوصل إىل التيسر كعدـ ٛتل
معٌت اللفظ على جهة كاحدة.

ْ -االىتمام بالرأي :كذلك من خبلؿ تبنيو للرأم ا﵀مود يف التفسَت الذم ال خيالف
مقتضى النص ،كال يشرؽ كال يغرب بعيدان عنو ،كىو ّٔذا فتح بابان إلعماؿ
ا١تقاصد يف التفسَت بناءن على نظرية الرأم ا﵀مود ا١تنضبط.

إن مقارنة بسيطة بُت تفسَت ابن عاشور كغَته من ا١تفسرين تقودنا إىل القوؿ بتميز
ابن عاشور كتفرده يف الكثَت من مفردات ا١تقاصد القرآنية ،ك٘تيز نظرتو ٨تو تفسَت القرآف
الكرًن كاليت ظهرت يف إبداعاتو ا١تختلفة أثناء حديثو عن ا١تقاصد كقد سبق بياهنا كإيضاحها
يف مواضعها ا١تختلفة أثناء اٟتديث عن حياتو كآثاره ،كتفسَته كمنهجيتو فيو.
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الخاتمة والنتائج
وقد توصلت من خالل ىذا البحث إلى جملة من النتائج ،ومن أبرزىا ما يأتي:
ُ .توصل الباحث إىل أف أبرز ما دييز التفسَت ا١تقاصد عن غَته من أنواع
التفاسَت أنو يتناكؿ أبعاد النصوص كمدلوالهتا عرب قاعدة ا١تقاصد ،يف حُت
تتناكؿ أنواع التفاسَت األخرل النصوص بناءن على اعتبار الظاىر منها كاٟتيكٍم
ا١تصرح بو كما يف التفسَت با١تأثور كالتفسَت الفقهي ،كبناءن على اعتبارات قد
ال تكوف صائبة كما يف التفسَت العلمي كالتفسَت بالرأم ا١تذموـ ،ككذلك من
حيث ا٢تدؼ فإف التفسَت ا١تقاصدم يهدؼ إىل إظهار األسرار كاٟتكم
كا١تعاين كالغايات اليت اشتملت عليها اآليات ،أك األحكاـ اليت نصت عليها
اآليات ،بينما بقية أنواع التفاسَت األخرل غالبان هتدؼ إىل االىتماـ با١تعٌت
الظاىرم لآليات أك لؤللفاظ القرآنية ،كتبُت األقواؿ يف آيات األحكاـ دكف
االلتفات إىل ا١تقاصد منها ،كاٟتكم كا١تعاين فيها.
ِ .ظهر للباحث أف نسب ابن عاشور ينحدر من سبللة أسرة علمية٘ ،تيزت
ْترصها على العلم ،كاشتهرت باإلصبلح كخدمة آّتمع ،كدفعت بابن
عاشور لتتلمذ على أشهر علماء العصر ،كزرعت فيو حب العلم كا١تساجد
ك٣تالس العلم ،فبل عجب أف يكوف ابن عاشور ،من ركاد التجديد يف الفكر
كيف ا١تقاصد ،كأف يوصف برئيس ا١تفتُت ا١تالكيُت بتونس كشيخ جامع الزيتونة
كفركعو ،كال غرك أف يكوف من ا١تصلحُت االجتماعيُت الكبار.
ّ .أثبت الباحث أف تفسَت التحرير كالتنوير من أىم التفاسَت التجديدية ا١تعاصرة
اليت سامهت يف عرض ىدايات القرآف الكرًن ككشفت عن مقاصده الكردية،
كعرضت تفسَت آياتو بأسلوب رائع ،كطرح ٦تتع يأخذ بلب متصفحو ،كيأسر
انتباه سامعو ،كينشي قلب متعاىده.
ْ .أثبتت الدراسة أف أبرز ما دييز ابن عاشور اىتمامو البالغ بعلم ا١تقاصد إىل
جانب اىتمامو بالتفسَت ،كيي ُّ
عد من أىم الذين لفتوا األنظار إىل مقاصد
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القرآف الكرًن ،كمقاصد الشريعة ،من خبلؿ تأليفو لتفسَته التحرير كالتنوير،
كمن خبلؿ تأليفو لكتابو مقاصد الشريعة ،ككتاب النظاـ االجتماعي يف
اإلسبلـ ،ككتاب أليس الصبح بقريب.
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قائمة المصادر والمراجع
ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ،تونس :دار سحنوف للنشر كالتوزيع ،د.طُٕٗٗ ،ـ).
(عماف :دار النفائس للنشر
ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالميةٖ ،تقيق٤ :تمد الطاىر ا١تيساكمَّ ،
كالتوزيع ،طُُِِْ ،ىػََُِ/ـ).
ابن فارس ،معجم مقاييس اللغةٖ ،تقيق :عبد السبلـ ٤تمد ىاركف( ،دار الفكر ،طُ،
ُّٗٗىػُٕٗٗ/ـ).
ابن منظور ،لسان العرب( ،بَتكت :دار صادر ،طُ ،د.ت).
بدر الدين الزركشي ،البرىان في علوم القرآنٖ ،تقيق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم( ،القاىرة :دار إحياء
الكتب العربية عيسى البايب اٟتليب كشركائو ،طُُّٕٔ ،ىػُٕٗٓ/ـ).
بلقاسم الغايل ،محمد الطاىر ابن عاشور حياتو وآثاره( ،بَتكت :دار ابن حزـ ،طُُِْٕ ،ىػ/
ُٔٗٗـ).
جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي ،المزىر في علوم اللغة وأنواعهاٖ ،تقيق :فؤاد علي
منصور( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،طُُٖٗٗ ،ـ).
حسن البنا ،مقاصد القرآن الكريمٖ ،تقيق :أٛتد سيف اإلسبلـ( ،الكويت :دار الوثيقة للنشر
كالتوزيع ،طُُِْٓ ،ىػََِْ/ـ).
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خالد عبد الرٛتن العك ،أصول التفسير وقواعده( ،بَتكت :دار النفائس ،الطبعة الثانية،
َُْٔىػُٖٗٔ/ـ).
خَت الدين بن ٤تمود الزركلي ،األع ــالم( ،بَتكت :دار العلم للمبليُت ،طََُِِٓ ،ـ).
رضا٤ ،تمد رشيد ،تفسير القرآن الحكيم( ،القاىرة :دار ا١تنار ،طُِّٔٔ ،ىػُْٕٗ/ـ).
صبلح عبدالفتاح ا٠تالدم ،تعريف الدارسين بمناىج المفسرين( ،دمشق :دار القلم ،الطبعة الثالثة،
ََُِِْٖٗ-ـ).
عبد الرٛتن السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآنٖ ،تقيق :مركز الدراسات القرآنية( ،ا١تدينة ا١تنورة٣ :تمع
ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ،د.ط ،د.ت).
عبد الكرًن حامدم ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام( ،بَتكت :دار ابن حزـ للطباعة كالنشر
كالتوزيع ،طُُِْٗ ،ىػََِٖ/ـ).
العز ابن عبد السبلـ ،قواعد األحكام في مصالح األنامٖ ،تقيق٤ :تمود بن التبلميذ الشنقيطي،
(بَتكت :دار ا١تعارؼ ،طُ ،د.ت).
فهد الركمي ،منهج المدرسة العقلية في التفسير( ،الرياض :حقوؽ الطبع ٤تفوظة للمؤلف ،طِ،
َُّْىػُْٖٗ/ـ).
القاضي أبو الفضل عياض اليحصيب ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى( ،د.ف).
المجلة الزيتونية ،العدد ،ٖ-ٕ :السنةُْٗٔ :ـ.
المجلة الزيتونية ،آّلد ٕ ،ٖ-السنة.ُْٗٔ :
مجلة جوىر اإلسالم ،العدد ،ْ-ّ :السنةُٕٗٔ :ـ ،كلمة األستاذ الشاذلي القليبي.
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مجلة جوىر اإلسالم ،العدد ،ْ-ّ :السنةُٕٗٔ :ـ ،كلمة األستاذ الطيب العنابي.
مجلة جوىر اإلسالم ،العدد ،ْ-ّ :السنةُٕٗٔ :ـ ،مقالة لمحمد الحبيب ابن الخوجة.
٤تمد الطاىر ابن عاشور ،مقدمات التحرير والتنويرٖ ،تقيق٤ :تمد الطاىر ا١تيساكم( ،كواال١تبور :دار
التجديد ،الطبعة األكىلُِْٕ ،ىػََِٔ/ـ).
٤تمد الفاضل ابن عاشور ،الحركة الفكرية والثقافية بتونس( ،تونس :الدار التونسية للنشر ،طُ،
ُّٗٗـ).
مصطفى الصاكم اٞتويٍت ،منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه( ،مصر :دار ا١تعارؼ،
طِ ،د.ت).
ىيا ثامر مفتاح العلي ،الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ومنهجو في تفسيره التحرير والتنوير،
(الدكحة :دار الثقافة ،د.طُْٗٗ ،ـ).

