االجتاه اإلبداعي يف تفسري القرآن الكرمي
(تفسري ابن عاشور منوذجاً) د .نشوان عبده خالد

1

ملخص البحث

يتناول هذا البحث االجتاه اإلبداعي يف التفسري بصورة عامة ليعطي القارئ الكرمي تصوراً علمياً
عن أبرز اجلوانب اإلبداعية اليت تطرق إليها املفسرون يف تفاسريهم املختلفة واملتعددة.
ولقد اختار الباحث من خالل هذا البحث احلديث حول اإلبداع ومفهومه ،والتفسري
ومفهومه ،والفرق بينه وبني التأويل ،واملقصود ابالجتاه التفسريي ،وحتدث حول ثالثة اجتاهات
تفسريية وهي :التفسري ابملأثور ،والتفسري ابلرأي ابعتبارمها اجتاهات تفسريية قدمية وشهرية ،واجتاه
التفسري العلمي ابعتباره قدمي جديد ،مث أبرز البحث اجتاه التفسري التجديدي اإلبداعي
املقاصدي لدى ابن عاشور ابعتباره من التفاسري احلديثة ،وال يعين ذلك تغطية مجيع االجتاهات
التفسريية ،فهناك اجتاه التفسري الفقهي ،واجتاه التفسري املوضوعي ،واجتاه التفسري األديب
االجتماعي ،وغريها من االجتاهات.
وقد الباحث أراد من ذلك إعطاء حملة موجزة ومفيدة حول االجتاه اإلبداعي يف التفسري،
ليصل ابلقارئ إىل أنه إذا توفرت دواعي االجتهاد واالستنباط ،وشروط املفسر فإن اجملال فسيح
لتفسري آايت القرآن وفق الضوابط التفسريية اليت ال خترج القرآن عن مقصوده ،وتسعى لتوسيع
دالالت القرآن ،وإعمال املقاصد القرآنية يف التفسري ليتناسب بذلك مع واقع اجملتمع وأحوال
العصر ،وأن ابب التدبر مفتوح ملن أراد أن يلجه ،والعصمة للقرآن اثبتةَّ ،أما األقوال التفسريية
فهي اجتهادات تتباين ،ورؤى ختتلف من مفسر إىل آخر.
ولقد سلك الباحث يف ذلك املنهج االستقرائي جلمع النصوص واألقوال والشواهد ،مث
املنهج التحليلي لدراسة تلك النصوص واألقوال والشواهد ،وإبراز اجلوانب اإلبداعية اليت مارسها
املفسرون ،مع بعض التوضيح ملنهج ابن عاشور اإلبداعي من خالل تفسريه التحرير والتنوير.
 1طالب دكتوراه ،قسم القرآن والسنة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
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وقد ختم البحث خبامتة ذكر فيها الباحث أهم النتائج اليت توصل إليها.
املقــدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،مالك امللك الكبري املتعال ،منزل الفرقان هادايً للثقلني إىل أقوم هنج
وأكرم منال ،وأشهد أن ال إله إال هللا املتفرد ابلعظمة واجلالل ،جعل العقل مناط التكليف لريى
به الناس احلق من الضالل ،وأشهد أن حممداً صلى هللا عليه وسلم خري من فسر التنزيل ورفع
اإلشكال ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثرياً ما تعاقبت األايم والليال وبعد:
فإن التفسري من أجل العلوم وأشرفها لتعلقه بكتاب هللا تعاىل ،وصلته الوثيقة به ،يقول
شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وهو أجل العلوم الشرعية ،وأشرف صناعة يتعاطاها اإلنسان"،2
ولذلك كان التنافس بني السابقني قائماً ،وال يزال بني املتأخرين جارايً يف التصنيف يف التفسري،
والتأليف فيه ،فالقرآن ال تنقضي عجائبه ،وهو كتاب مستوعب للمتغريات واملستجدات يف كل
زمان ومكان ولقد اهتم املفسرون عرب مراحل اتريخ هذه األمة بوضع القواعد املنهجية اليت
ترمسوها يف تفاسريهم ،وكشف الباحثون القناع على معظم أسس تلك املناهج والطرق ،وأابنوها
ابلدراسات والتحقيقات.وقد متحورت املراحل أو قل هذه احلركة العلمية التفسريية مبراحل أربعة:3
مرحلة التأسيس لعلم التفسري.4
ومرحلة التأصيل.5
ومرحلة التفريع.6

 2ابن تيمية ،شيخ اإلسالم أمحد عبد احلليم ،مقدمة التفسري ،حتقيق وتعليق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي،
(السعودية :الطبعة الثالثة1426 ،هـ2005/م) ص.143

 3انظر :اخلالدي ،صالح عبدالفتاح ،تعريف الدارسني مبناهج املفسرين( ،دمشق :دار القلم ،الطبعة الثالثة-1429 ،
2008م) ص.35
 4وهي املرحلة اليت نشأ فيها التفسري ،وأتسس ،وكان بدايتها يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ،واستمرت على مدار القرون
الثالثة األوىل ،اليت شهد هلا النيب صلى هللا عليه وسلم ابخلري والفضل.
 5وهي مرحلة التقعيد لعلم التفسري ،وكانت يف هناية القرن الثالث ،وإمام هذه املرحلة إمام املفسرين وحجتهم :حممد ابن جرير
الطربي.
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وأخرياً مرحلة التجديد.7
ولكل مرحلة من املراحل السابقة مميزاهتا ومنهجيتها وخصائصها ،إال أن االجتاه اإلبداعي
ظل حمدوداً ومبثواثً متفرقاً يف بطون املؤلفات واملصنفات احلافلة مبا لذ وطاب من املباحث
والتأويالت ،فالباحث املتتبع لشىت التصنيفات واملؤلفات يقف على أسس وكيفية اإلبداع الذي
انتهجه أئمة التفسري ،فقد حاول املفسرون البحث عن الطرق اجلديدة ،واإلبداعية ،مبوضوعية
أحياانً ويف بعض األحايني أتثرت آراءهم التفسريية ،ببعض التوجهات املذهبية والعصبية ،فلكل
جواد كبوة ولكل صارم نبوة ،وأييت هذا البحث يف إطار التوجه املوضوعي الداعم لروح اإلبداع
والتجديد ،فعندما تراجعت هذه احلركة اإلبداعية ،وعكف الناس على ما قاله اآلخرون تعطلت
العقول ومجدت وركنت إىل الفضول من االهتمامات فتخلف هبا الركب وسبقها أعداؤها يف
غالب ميادين احلياة ،فغاب التجديد وظهر التبديد ،وأفل جنم التطوير وحل هبا ليل التدمري .
إشكالية البحث وأسئلته:

انطبع على أذهان الكثري من الناس أن االجتاه التفسريي اجتاه خال من الدراسات اإلبداعية ،وأنه
قد يوجد متايز يف املناهج التفسريية ،وتعدد يف األقوال ،إال أن هذه الفئة من الناس مل يقفوا كثرياً
عند الدراسات يف علم التفسري السيما تلك الدراسات اإلبداعية يف التفسري ،وظنوا أن املفسرين
ليس يف مناهجهم أجبدايت االبتكار واإلبداع ،وحاول رواد كل اجتاه أن يثبت حجته ودحض
حجة اآلخر عرب تلك الطرق ،وإظهار توجهه التفسريي ،ونظراً لظهور هذه اإلشكالية خاصة يف
أوساط الفئة املثقفة من الناس رأى الباحث أن يديل بدلوه يف دراسة هذا النوع من التوجه لدى
املفسرين ،يف حماولة لتوضيح االجتاه اإلبداعي لدى املفسرين مبيناً دالالته وأبعاده.

 6ويف هذه املرحلة انتقل التفسري من التأصيل إىل التفريع وفقاً للقضااي واألحداث ،ووفقاً ملا برع فيها املفسر من العلوم،
وظهرت يف هذه املرحلة عدة اجتاهات للتفسري منها :التفسري ابملأثور ،والتفسري البياين ،والفقهي ،والعقلي ،وغريه.
 7وهي مرحلة اتسمت ابلتجديد الصحيح السليم ،القائم على اإلبداع واحلسن ،واالستفادة من العلوم املعاصرة ،والتوسع يف
أبعاد الدالالت القرآنية ،وإنزاهلا على الواقع مبا يتناسب مع الزمن وحيل املشكالت ،وقد بدأت هذه املرحلة يف القرن الرابع
عشر اهلجري ،إىل وقتنا احلاضر.
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ومن انحية أخرى فقد كان للنظرة السائدة يف تعظيم شأن القرآن ،واليت أخذت جمرى
آخر أثر يف ذلك التوجه اإلبداعي لدى املفسرين ،فقد اقتصرت نظرة بعضهم على ظاهر
النصوص ،مع إغفال املعاين واملقاصد ،بينما تركزت النظرة األخرى حول نقل األقوال السابقة
دون التجديد أو حىت حماولة ذلك ،ونظراً هلذه اإلشكالية حياول الباحث اإلسهام يف نفض الغبار
عن تلك النظرة القاصرة ،وذلك الفهم الناقص.
وسوف حياول هذا البحث حل تلك اإلشكالية من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:

ما مفهوم االجتاه التفسريي عند أهل اللغة ويف اصطالح أهل التفسري؟ وما مفهوم اإلبداع لغة
واصطالحاً؟ وما أبرز جوانب اإلبداع لدى املفسرين يف التفسري ابملأثور والرأي والتفسري العلمي؟
وما أبرز جوانب اإلبداع يف تفسري التحرير والتنوير البن عاشور؟
وابلتايل فإن البحث يروم إىل حتقيق األهداف اآلتية :بيان مفهوم االجتاه يف اللغة ويف
االصطالح .وإيضاح مفهوم اإلبداع يف االجتاه التفسريي ،وكيف تعامل معه املفسرون .وكذلك
إبراز بعض اجلوانب اإلبداعية يف التفسري ابملأثور والرأي والتفسري العلمي .مع حتليل بعض
اجلوانب اإلبداعية ابن عاشور كما وردت يف تفسريه التحرير والتنوير.
وبناءً على ما سبق من األهداف اليت يروم البحث إىل حتقيقها فإن الباحث يسعى إىل

اتباع منهجية علمية تتمثل يف اآليت :املنهج االستقرائي :وذلك لغرض مجع معظم ما

يتعلق ابملوضوع من بطون الكتب واملؤلفات ،واالستفادة من اجملالت احملكمة ،والبحوث
والدراسات ،و املنهج الوصفي والتحليلي :وذلك لتوصيف معاين ومفاهيم البحث
كمفهوم االجتاه ،واإلبداع ،والتفسري والتأويل ،ومن مث حتليل تلك املفاهيم وإبراز جوانب
اإلبداع.
املبحث األول :التعريف أبهم املفاهيم واملصطلحات ويشمل:
املطلب األول :تعريف االجتاه لغة واصطالحاً.
املطلب الثاين :تعريف اإلبداع لغة واصطالحاً.
املطلب الثالث :تعريف التفسري والتأويل لغة واصطالحاً ،والفرق بينهما.
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يتناول هذا املبحث احلديث حول التعريف أبهم املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف البحث،
واليت توضح لنا الركائز األساسية اليت يشتمل عليها البحث ،وتعطينا صورة عن أهم القوالب اليت
يرتكب منها ،وحمدداته األساسية.
املطلب األول :تعريف االجتاه لغة واصطالحاً.
تعريف االجتاه يف اللغة:
يقصد من االجتاه يف اللغة املسار ،والنحو الذي حيدد الوجه اليت يرتتب عليها أي عمل ما ،جاء
يف لسان العرب" :واجلهة النحو تقول كذا على جهة كذا وتقول رجل أمحر من جهته احلمرة
وأسود من جهته السواد والوجهة والوجهة القبلة وشبهها يف كل وجهة أي يف كل وجه استقبلته
وأخذت فيه واجتهت إليك أجته أي توجهت".8
ويقول ابن فارس" :والوجهة كل موضع استقبلته ،قال هللا تعاىلَ ﴿ :ولِك ٍّل ِوج َهة﴾
[البقرة .]148 :ووجهت الشيء :جعلته على جهة ،وأصل جهته وجهته ،9وبناء على ما سبق
من املعاين اللغوية فإن املقصود ابالجتاه هنا :الوجهة التفسريية اليت يقصدها املفسر من خالل
تفسريه.
تعريف االجتاه التفسريي يف االصطالح:

عرفه الدكتور حممد إبراهيم شريف بقوله" :ومفهوم االجتاه يتحدد أساساً مبجموعة من اآلراء
َّ
واألفكار والنظرات واملباحث اليت تشيع يف عمل فكري ما _ كالتفسري _ بصورة أوضح من
غريها ،وتكون غالبة على ما سواها ،وحيكمها إطار نظري أو فكرة كلية تعكس بصدق مصدر
الثقافة اليت أتثر هبا صاحب التفسري ولونت تفسريه بلوهنا" ،10ولعل هذا التعريف أقرب إىل
مقصودان يف حتديد معىن االجتاه اإلبداعي يف التفسري.
 8منظور ،حممد بن مكرم األفريقي املصري ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر –الطبعة األوىل) ج ،13ص.555

 9ابن فارس ،أبو احلسني أمحد ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،دار الفكر ،الطبعة 1399هـ -
1979م) ج ،6ص.89
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شريف ،حممد إبراهيم ،اجتاهات التجديد يف تفسري القرآن الكرمي( ،القاهرة :دار السالم ،الطبعة األوىل1429 ،هـ/

2009م) ص.60
5

املطلب الثاين :تعريف اإلبدا لغة واصطالحاً.
تعرف اإلبدا يف اللغة:
جاء يف لسان العرب" :بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه أنشأه وبدأه ..والبديع والبدع الشيء
الرس ِل﴾ [األحقاف ،]9:أي ما كنت
الذي يكون أوال ،ويف التنزيل﴿ :قل َما كنت بِد ًعا ِم َن ُّ
أول من أرسل ،وفالن بدع يف هذا األمر أي أول مل يسبقه أحد".11
ع) الباء والدال والعني أصالن :أحدمها ابتداء الشيء وصنعه ال عن
وجاء يف مقاييس اللغة( :بَ َد َ
مثال ،واآلخر االنقطاع والكالل ...ويقال اإلبداع ال يكون إال بظلع .ومن بعض ذلك اشتقت
12
ع الشيء اخرتعه ال على مثال وهللا بديع السماوات
د
أب
"
الصحاح:
خمتار
يف
وجاء
.
البدعة"
َ
َ
واألرض أي مبدعهما" ،13وبناء على سبق من املعاين ملادة بدع فإن معانيها تتمثل يف اآليت:
اإلنشاء واالبتداء ،األولية يف عمل الشيء ،االنقطاع والتعب ،االخرتاع على غري مثال سابق.
تعريف اإلبدا يف االصطالح :جيد الباحث أن لفظ اإلبداع كان متداوالً يف القدمي ومن ذلك،

وصف املوفق عبد اللطيف البن اجلوزي حيث وصفه بقوله" :وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة
قوية ،إن ارجتل أجاد ،وإن روى أبدع".14
فإن اإلبداع يطلق عند البالغيني ويراد به شيئان ،أحدمها :أن خيرتع املتكلم معاين غري
مسبوق إليها والثاين :أن أييت يف البيت الواحد ،أو يف القطعة الواحدة من النثر ،ورمبا كان يف
ِ
يل َاي
الكلمة الواحدة ضرابن من البديع ومىت مل يكن كذلك فليس إببداع كقوله تعاىلَ ﴿ :وق َ

 11ابن منظور ،لســان العرب ،ج ،8ص .6الرازي ،حممد بن أيب بكر عبد القادر ،خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر،
(بريوت :مكتبة لبنان انشرون ،د.ط1415 ،هـ1995/م) ص.688
 12ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،1ص.209-208

 13الرازي ،حممد بن أيب بكر عبد القادر ،خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر( ،بريوت :مكتبة لبنان انشرون ،د.ط،
1415هـ1995/م) ص.73
14

انظر :مشس الدين حممد الذهيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري األعالم ،حتقيق :د.عمر عبد السالم تدمري،

(بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1407 ،1هـ1987/م) ج ،42ص.303
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ِِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
يل بـع ًدا
أَرض ابـلَعي َماءَك َوَاي َمسَاء أَقلعي َوغ َ
يض ال َماء َوقض َي األَمر َواستَـ َوت َعلَى اجلودي َوق َ
ِ ِ ِِ
ني﴾ [هود.15]44 :
لل َقوم الظَّالم َ
ولقد تعددت تعاريف اإلبداع حيث أوصلها (كالفن تيلور) الذي قاد مؤمترات جامعة
يوات لدراسة اإلبداع إىل مائة تعريف ،16صنفت إىل مخسة مستوايت لإلبداع :املستوى التعبريي،
املستوى اإلنتاجي ،واملستوى اإلخرتاعي ،ومستوى االبتداع ،واملستوى البزوغي.
ويرى مسيث 1959م أن" :العملية اإلبداعية هي التعبري عن القدرة على إجياد عالقات بني
أشياء مل يسبق أن قيل أن بينها عالقات ،بينما يرى هافل أن اإلبداع هو القدرة على تكوين
ترتيبات أو تنظيمات جديدة" ،17ويعرف بعضهم التفكري اإلبداعي أبنه" :مزيج من خصائص
وقدرات واستعدادات إذا وجدت بيئة مناسبة ترقى ابلعمليات العقلية لتؤدي إىل نتائج أصيلة
(جديدة)" ،18بينما عرفه الدكتور على احلمادي بقوله" :هو مزيج من اخليال العلمي املرن،
لتطوير فكرة قدمية ،أو إلجياد فكرة جديدة ،مهما كانت الفكرة صغرية ،ينتج عنها إنتاج متميز
غري مألوف ،ميكن تطبيقه واستعماله".
ويفرق بعضهم بني اإلبداع واالبتكار :املبتكر :هو الذي يـبـتـكــر شـيـئــا لـم يـكـن مـوجــودا
مـن قـبـل ،بينما املبـدع :هو الذي يضيف شيئا على ما هو موجود أصالً يف السابق.
ومما سبق نستطيع القول أبن االجتاه اإلبداعي :هو جمموعة اآلراء اليت تصل إىل إجياد
اجلديد ،وتسهم يف تغطية احلاجة ،وتكون قابلة للقياس والواقعية.
ونصل إىل أن االجتاه اإلبداعي يف التفسري هو جمموعة اآلراء والطرق التفسريية اليت مل
يسبق إليها ،وتتصف ابألصالة والتجديد ،وتكون موافقة ملعىن النص القرآين.
 15تقي الدين ايب بكر احلموي ،خرانة األدب وغاية اإلرب ،حتقيق :عصام شعيتو( ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل ،ط،1
1987م) ج ،2ص.291

 16د .حسن أمحد عيسى ،اإلبدا يف العلم والفن( ،الكويت :دار املعرفة ،ط1979 ،1م) ص.15

 17د .عبد اإلله بن إبراهيم اجليزاين ،حملات عامة يف التفكري اإلبداعي( ،السعودية :جملة البيان ،ط1423 ،1هـ2002/م)
ص.5

 18نورة أمحد العصيمي ،اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي( ،السعودية :وزارة الرتبية والتعليم ،ط1426 ،2هـ) ص.19
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املطلب الثالث :تعريف التفسري والتأويل لغة واصطالحاً ،والفرق بينهما.
تعريف التفسري لغة:

فسر ،تقول :فَ َّسَر ،يـ َف ِسر،
التفسري مصدر على وزن تفعيل ،وفعله املاضي رابعي مضعفَّ :
تفسرياً ،وأتيت هذه الكلمة يف لغة العرب على املعاين اآلتية:
فسر الشيء ِ
يفسره ابلكسر وتفسره
جاء يف لسان العرب لفظ "فَ َسَر"" :الفسر البيان َّ
وفسره أابنه .وقوله عز وجلَ ﴿ :وأَح َس َن تَـف ِس ًريا﴾ [الفرقان .]33 :الفسر كشف
ابلضم فسراًَّ ،
املغطى والتفسري كشف املراد عن اللفظ املشكل" .19وقال ابن فارس" :ال َفسر :كلمة تدل على
بيان شئ وإيضاحه .تقول :فسرت الشئ وفسرته".20
فسر ال َفسر إظهار املعىن املعقول ،والتفسري يف املبالغة
وقال الراغب األصفهاينَّ " :
كالفسر" .21ومما سبق من املعاين اللغوية يتضح لنا َّ
أن من معين التفسري :البيان ،والكشف،
واإلظهار ،والتوضيح.
التفسري يف االصطالح:
تعددت التعريفات االصطالحية للتفسري ،وسيقتصر الباحث هنا على ذكر ثالثة من التعريفات
صلَّى
املشهورة ،قال اإلمام الزركشي" :التفسري علم يعرف به فهم كتاب هللا املنزل على نبيه حممد َ
اّلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم وبيان معانيه ،واستخراج أحكامه وحكمه ،واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو
َّ
والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ،وحيتاج ملعرفة أسباب النزول والناسخ
واملنسوخ" .22وقال الشيخ الزرقاين يف تعريف التفسري" :علم يبحث فيه عن القرآن الكرمي من

 19ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،5ص.55

 20ابن فارس ،أبو احلسني أمحد ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،دار الفكر ،الطبعة 1399هـ
1979 -م) مادةفسر ،ج ،4ص .504

 21األصفهاين ،الراغب ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :حممد سيد كيالين( ،لبنان :دار املعرفة) ص.380

 22الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،بريوت :دار املعرفة،
دار إحياء الكتب العربية ،الطبعة األوىل1376 ،هـ1957-م) ج ،1ص.13
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حيث داللته على مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية" ،23وعرفه اإلمام حممد الطاهر بن عاشور
ٍّ
ابختصار
بقوله" :التفسري :اسم للعلم الباحث عن بيان معاين ألفاظ القرآن ،وما يستفاد منها،
توسع" .24ولعل هذا التعريف األخري هو األنسب.
أو ُّ
واخلالصة يف تعريف علم التفسري هي :هو ذلك العلم الذي يتم من خالله فهم مراد هللا
تعاىل من القرآن ،وبيان معانيه ،وما يستفاد منها ،والكشف عن األحكام الواردة ،ورفع الغموض
عن اآلايت.
تعريف التأويل لغة واصطالحاً:
تعريف التأويل لغة:

وأما التأويل فأصله يف اللغة من األَول ومعىن قوهلم :ما أتويل هذا الكالم؟ أي إالم تؤول العاقبة
يف املراد به كما قال تعاىل﴿ :يَوَم َأيِيت َأت ِويله﴾ [األعراف ]53:أي تكشف عاقبته ويقال آل
ِ
ِ ِ
صرباً﴾ [الكهف.]82:
األمر إىل كذا أي صار إليه وقال تعاىل﴿:ذَل َ
ك َأت ِويل َما َمل تَسطع َعلَيه َ
وأصله من املآل وهو العاقبة واملصري وقد أولته فآل أي صرفته فانصرف فكأن التأويل
صرف اآلية إىل ما حتتمله من املعاين
وإمنا بنوه على التفعيل ملا تقدم ذكره يف التفسري ،وقيل :أصله من اإلايلة وهى السياسة
فكأن املؤول للكالم يسوى الكالم ويضع املعىن فيه موضعه

تعريف التأويل اصطالحاً:
يطلق التأويل ويراد به معنيان ،فأما األول فهو مرادف للتفسري ،وأما الثاين فهو مبعىن مايؤول إليه

الكالم ويرجع ،يقول مناع القطان" :فتأويل الكالم يف االصطالح له معنيان :األول :أتويل

 23الزرقاين ،حممد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن( ،مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ،الطبعة الثالثة) ج،2
ص.3

 24ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير( ،تونس :دار سحنون للنشر والتوزيع1997 ،م) ج ،1ص.11
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يؤول إليه الكالم ويرجع ،والكالم إمنا يرجع ويعود إىل
الكالم :مبعىن ما َّأوله إليه املتكلم أو ما َّ
حقيقته اليت هي عني املقصود .وهو نوعان :إنشاء وإخبار ،ومن اإلنشاء :األمر.25

الثاين :أتويل الكالم :أي تفسريه وبيان معناه .وهو ما يعنيه ابن جرير الطربي يف تفسريه بقوله:

"القول يف أتويل قوله تعاىل كذا وكذا" ،وبقوله" :اختلف أهل التأويل يف هذه اآلية" فإن مراده
التفسري.ذلك هو معىن التأويل عند السلف".26
والتأويل يف عرف املتأخرين :هو صرف اللفظ عن املعىن الراجح إىل املعىن املرجوح لدليل يقرتن

السلف.27
به  -وهذا االصطالح ال يتفق مع ما يراد بلفظ التأويل يف القرآن عند َّ
الفرق بني التأويل و التفسري:

يرى اإلمام الزركشي أن التفسري والتأويل لفظان متغايران ،ويقر بوجود الفرق بينهما فيقول " :مث
قيل :التفسري والتأويل واحد حبسب عرف االستعمال والصحيح تغايرمها واختلفوا فقيل :التفسري
كشف املراد عن اللفظ املشكل ورد أحد االحتمالني إىل ما يطابق الظاهر" ،28وينقل قول
الراغب األصفهاين يف أن التفسري أعم من التأويل فيقول:

 25فتأويل األمر :هو الفعل املأمور به ،ومن ذلك ما رِوي عن عائشة -رضي هللا عنها -قالت" :كان رسول هللا -صلى هللا
يتأول القرآن"  .تعين قوله تعاىل ﴿ :فَ َسبِح
عليه وسلم -يقول يف ركوعه وسجوده :سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل َّ ،
ِ
ك َواستَـغ ِفره إِنَّه َكا َن تَـ َّواابً ﴾ [ النصر ،]3:وأتويل األخبار :هو عني املخرب إذا وقع .كقوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َقد
ِحبَمد َربِ َ
َّ ِ
ِ ٍّ ِ
ِجئـنَاهم بِ ِكتَ ٍّ
ِ
ِ
ِ ٍّ
ين نَسوه ِمن قَـبل
اب فَ َّ
دى َوَرمحَةً ل َقوم يـؤمنو َنَ ،هل يـَنظرو َن إَّال َأت ِويلَه يـَوَم َأييت َأت ِويله يـَقول الذ َ
صلنَاه َعلَى علم ه ً
قَد َجاءَت رسل َربِنَا ِابحلَِق فَـ َهل لَنَا ِمن ش َف َعاءَ فَـيَش َفعوا لَنَا أَو نـَرُّد فَـنَـع َم َل َغيـَر الَّ ِذي كنَّا نـَع َمل ﴾ [ األعراف، ]53-52:
فصل الكتاب ،وأهنم ال ينتظرون إال أتويله ،أي جميء ما أخرب القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها ،وما يف
فقد أخرب أنه َّ
ِ
ِ ِ ِ
اآلخرة من الصحف واملوازين واجلنة والنار وغري ذلك .فحينئذ يقولون ﴿ :قَد َجاءَت رسل َربنَا ابحلَق فَـ َهل لَنَا من ش َف َعاءَ
فَـيَش َفعوا لَنَا أَو نـَرُّد فَـنَـع َم َل َغيـَر الَّ ِذي كنَّا نـَع َمل ﴾ [ األعراف.]53:
 26القطان ،مناع ،مباحث يف علوم القرآن( ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة1421 ،هـ2000/م)
ص.336
 27املرجع السابق ،ص.337
 28الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ج ،2ص.149
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(األول)" :قال الراغب :التفسري أعم من التأويل وأكثر استعماله يف األلفاظ وأكثر
استعمال التأويل يف املعاين كتأويل الرؤاي وأكثره يستعمل يف الكتب اإلهلية والتفسري يستعمل يف
غريها والتفسري أكثر ما يستعمل يف معاين مفردات األلفاظ".29
مث يتابع ذكر الفروق فيقول( :الثاين)" :واعلم أن التفسري يف عرف العلماء كشف معاين

القرآن وبيان املراد أعم من أن يكون حبسب اللفظ املشكل وغريه وحبسب املعىن الظاهر وغريه
والتفسري أكثره يف اجلمل ،والتفسري إما أن يستعمل يف غريب األلفاظ كالبحرية والسائبة
الصالةَ َوآتوا َّ
الزَكاةَ﴾ [البقرة ]43:وإما يف
والوصيلة أو يف وجيز مبني بشرح كقولهَ ﴿ :وأَقِيموا َّ
كالم مضمن لقصة ال ميكن تصويره إال مبعرفتها كقوله ﴿ :إَِّمنَا الن ِ
َّسيء ِزَاي َدة ِيف الكف ِر﴾
وت ِمن ظهوِرَها﴾ [البقرة ]189:وأما التأويل
س الِ ُّرب ِأبَن َأتتوا البـي َ
[التوبة ،]37:وقولهَ ﴿ :ولَي َ
فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا حنو الكفر يستعمل اترة يف اجلحود املطلق واترة يف جحود
البارئ خاصة واإلميان املستعمل يف التصديق املطلق اترة ويف تصديق احلق اترة وإما يف لفظ
مشرتك بني معان خمتلفة.

(الثالث) وقيل :التأويل كشف ما انغلق من املعىن وهلذا قال البجلي :التفسري يتعلق ابلرواية

والتأويل يتعلق ابلدراية ومها راجعان إىل التالوة والنظم املعجز الدال على الكالم القدمي القائم
بذات الرب تعاىل" .30وقد ذكر مناع القطان فرقاً رابعاً يف أن هلما معنيان متشاهبان ،فيقول:
(الرابع) " :إذا قلنا :إن التأويل هو تفسري الكالم وبيان معناه ،فالتأويل والتفسري على هذا

متقارابن أو مرتادفان ،ومنه دعوة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -البن عباس" :اللهم فقهه يف
الدين وعلمه التأويل".31
املبحث الثاين :االجتاه اإلبداعي يف التفسري

املطلب األول :االجتاه اإلبداعي يف التفسري ابملأثور.
املطلب الثاين :االجتاه اإلبداعي يف التفسري ابلرأي.
 29املرجع السابق ،ج ،2ص.149
 30املرجع السابق ،ج ،2ص.150-149

 31القطان ،مباحث يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ص.338
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املطلب الثالث :االجتاه اإلبداعي يف التفسري العلمي.
يتناول هذا املبحث احلديث حول االجتاه اإلبداعي يف التفسري من خالل ثالثة من أنواع
التفسري وهي :التفسري ابملأثور ،والتفسري ابلرأي ،والتفسري العلمي ،ويشمل ذلك التعريف بتلك
األنواع ومناذج جلوانب اإلبداع فيها ،وكيف نظر رواد كل اجتاه لآلخرين مع بيان توجههم
اإلبداعي ،وآرائهم التجديدية.
املطلب األول :االجتاه اإلبداعي يف التفسري ابملأثور.

مل يكن التفسري بشكل عام يف بداايت مرحلة التدوين قد أخذ شكالً مستقالً له قواعده
وأساسياته ،وإمنا كتِب فيه ٍّ
كباب من أبواب احلديث ،وصنف فيه املصنفون على ذلك األساس،
َ
جيمعون يف ذلك ما روي عن النَّيب صلى هللا عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعني ما ورد من
أقو ٍّال تفسريية لبعض اآلايت ،وكان أرابب الشأن يف ذلك هم احملدثني ،مث انفصل التفسري عن
الصحيفة اليت نقلها علي بن
احلديث وصار علماً مستقالً ،فكان أول ما نقل يف التفسري مستقالً َّ
أيب طلحة عن ابن ٍّ
عباس رضي هللا عنهما ،مث وجد من ذلك جزء أو أجزاء د ِونت يف التفسري
خاصة ،مثل ذلك اجلزء املنسوب ألىب َروق ،وتلك األجزاء الثالثة اليت يرويها حممد بن ثور عن
ابن جريج ،32مث وجدت تفاسري كاملة مجعت كل ما وقع عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن
الصحابة وعن التابعني ،ومن ذلك تفسري اإلمام ابن جرير الطربي الذي يعترب جهبذ املفسرين،
وإمام التفسري.
يعرف األستاذ حممد حسني الذهيب التفسري ابملأثور أبنَّه" :يشمل التفسري املأثور ما جاء
ىف القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آايته ،وما نقل عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وما
ن ِقل عن الصحابة رضوان هللا عليهم ،وما ن ِقل عن التابعني ،من كل ما هو بيان وتوضح ملراد هللا
تعاىل من نصوص كتابه الكرمي".33

 32انظر :الذهيب ،حممد حسني ،التفسري واملفسرون( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،الطبعة السابعة2000 ،م) ج ،1ص112
 33الذهيب ،التفسري واملفسرون ،مرجع سابق ،ج ،1ص.112
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والناظر يف اتريخ التفسري ابملأثور جيد أنه تدرج ما بني الرواية والتدوين ،فما كان منه
مروايً ابلسنة الصحيحة فال شك يف قبوله ،وما سرى فيه الضعف ،ودب فيه الوهن فال حرج يف
رده ،وأما التفسري الذي نقل عن الصحابة والتابعني مروايً يف التفسري يف املأثور فقد تسرب إليه
الضعف 34واعرتاه اخللل ،وذلك بسبب كثرة الرواايت املوضوعة واملكذوبة اليت دخلت فيه.35
وهبذا نصل إىل أن التفسري ابملأثور هو الذي يستمد من القرآن ،والسنة الصحيحة ،وأقوال
الصحابة ،التابعني على خالف يف األخري ،وأن هذا النوع التفسريي اعرتى بعضه اخللل والزلل.
أبرز اجلوانب اإلبداعية يف التفسري ابملأثور:

إن أبرز اجلوانب اليت سلكها رواد مدرسة التفسري ابملأثور تتخلص ترتيب األقوال وطريقة عرضها،
ويف الرتجيح بني الرواايت بنسب متفاوتة ،ورد األقوال الضعيفة ،وبيان أوجه القراءات ،والرتجيح
يف األوجه اللغوية ،واإلنكار على التفسري مبجرد الرأي ،وفيما أييت بيان بعض من ذلك:
ترتيب األقوال وطريقة عرضها:
ويعترب اإلمام ابن جرير الطربي إمام هذا الباب ،والناظر يف تفسريه يلمس بوضوح حجم إبداعه
يف طريقة ترتيب األقوال وسردها ،متبعاً يف ذلك نسقاً واحداً من أول تفسريه إىل آخره ،مع أنه مل
يسبقه أحد يف ترتيب األقوال على هذا النحو اإلبداعي ،وإن مل يضف شيئاً على إيراد األقوال
إال يف حاالت اندرة.
اإلنكار على التفسري مبجرد الرأي:

لقد سلك رواد االجتاه النقلي يف التفسري مسلكاً إبداعياً نقدايً ألصحاب الرأي املستقلني يف
التفكري ،فمثالً جند اإلمام ابن جرير الطربي يوجه رؤية نقدية الذعة يف توجههم املتفتح ،ويشدد
على ضرورة الرجوع إىل العلم املنسوب إىل الصحابة أو التابعني واملنقول عنهم نقالً صحيحاً
مستفيضاً ،ويرى أن ذلك وحده عالمة التفسري الصحيح ،36فعلى سبيل املثال عندما تكلم عن
 34يرجع العلماء الضعف الذي حصل يف التفسري ابملأثور إىل ثالثة أسباب :كثرة الوضع ،ودخول اإلسرائيليات ،وحذف
اإلسناد ،انظر :املرجع السابق ،ج ،1ص.115
 35انظر :املرجع السابق ،ج ،1ص.115
 36الذهيب ،التفسري واملفسرون ،مرجع سابق ،ج ،2ص.184
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ِ ِ ِ
ك عام فِ ِيه يـغَاث النَّاس وفِ ِيه يـع ِ
صرو َن﴾ [يوسف ]49:جنده
قوله تعاىل﴿ :مثَّ َأيِيت من بَـعد ذال َ َ
َ َ
السلَف مع توجيهه لألقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما حيتاج إليه
يذكر ما ورد يف تفسريها عن َ
تفسري اآلية ،مث يعرج بعد ذلك على من ِ
يفسر القرآن برأيه ،وبدون اعتماد منه على شيء إال
َ
37
على جمرد اللغة ،فيفند قوله ،ويبطل رأيه ،فيقول ما نصه  ..." :وكان بعض َمن ال علم له
أبقوال السلَف من أهل التأويل ،ممن ي ِ
فسر القرآن برأيه على مذهب كالم العرب ،يوجه معىن
َ
ِ
ِ
ِ
قوله ﴿ :وفيه يـع ِ
صرو َن﴾  ..إىل :وفيه ينجون من اجلدب والقحط ابلغيث ،ويزعم أنه م َن
َ َ
العصر ،والعصر اليت مبعىن املنجاة وذلك أتويل يكفى من الشهادة على خطئه خالفه قول مجيع
أهل العلم من الصحابة والتابعني".38
وكثرياً ما يقف ابن جرير مثل هذا املوقف حيال ما يروى عن جماهد أو الضحاك أو
غريمها ممن يرون عن ابن عباس.
ِ َّ ِ
السب ِ
ت فَـقلنَا َهلم كونوا قَِرَد ًة
ين اعتَ َدوا ِمنكم ِيف َّ
فمثالً عند قوله تعاىلَ ﴿ :ولََقد َعلمتم الذ َ
ِِ
ني﴾ [البقرة .. ]65:يقول ما نصه" :حدَّثين املثىن ،قال :حدَّثنا أبو حذيفة ،قال :حدَّثنا
َخاسئ َ
ِ َّ ِ
السب ِ
ت فَـقلنَا َهلم
ين اعتَ َدوا ِمنكم ِيف َّ
شبل ،عن ابن أيب جنيح ،عن جماهدَ ﴿ :ولََقد َعلمتم الذ َ
ِ
ِ
ِِ
ت قلوهبم ومل َميسخوا قردة ،وإمنا هو مثل ضربه هللا هلم،
كونوا قَرَد ًة َخاسئ َ
ني﴾ قال" :مس َخ َ
كمثل احلمار حيمل أسفاراً".
مث يعقب ابن جرير بعد ذلك على قول جماهد فيقول ما نصه" :وهذا القول الذي قاله
جماهد ،قول لظاهر ما َّ
دل عليه كتاب هللا خمالف" ....39اخل.
اّللِ فَالَ تَـعتدوها ومن يـتـع َّد حدود َِّ
اّلل
ك حدود َّ
ومثالً عند تفسريه لقوله تعاىل﴿ :تِل َ
َ
َ َ َ َ ََ َ
ك هم الظَّالِمو َن﴾ [البقرة .. ]229:جنده يروى عن الضحاك يف معىن هذه اآلية :أ َن َمن
فَأوَالئِ َ
ِ
ومن َّ
يتعد حدود هللا فأولئك هم الظاملون .مث يقول:
طلَّق لغري الع َّدة فقد اعتدى وظلم نفسهَ ،
 37املرجع السابق ،ج ،2ص.184

 38الطربي ،ابن جرير ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل،
1420هـ2000/م) ج ،16ص.132-131
 39املرجع السابق ،ج ،2ص.173
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"وهذا الذي ذكر عن الضحاك ال معىن له يف هذا املوضع ،ألنه مل جير للطالق يف العِدَّة ذكر
اّللِ﴾ ،وإمنا جرى ذكر العدد الذي يكون للمطلِق فيه الرجعة والذي ال
ك حدود َّ
فيقال﴿ :تِل َ
يكون له فيه الرجعة ،دون ذكر البيان عن الطالق للعِدَّة".40
فما
ومن األمثلة على الرتجيح بني الرواايت :قوله :اختلف أهل التأويل يف أتويل قولهَ ﴿ :
استَمتَـعتم بِِه ِمنـه َّن﴾[النساء . ]24:فقال بعضهم :معناه :فما نكحتم منهن فجامعتموهن
يضةً﴾ يعين :صدقاهتن ،فريضة معلومة .وقال آخرون:
يعين :من النساء ﴿ فآتوه َّن أج َور َّ
هن فَ ِر َ
بل معىن ذلك :فما متتَّعتم به منهن ٍّ
ُّع اللذة ،ال بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي
أبجر متت َ
يكون ٍِّ
بويل وشهود ومهر.41
أتوله :فما نكحتموه منهن
قال أبو جعفر :وأوىل التأويلني يف ذلك ابلصواب ،أتويل من َّ
فجامعتموه ،فآتوهن أجورهن لقيام احلجة بتحرمي هللا متعة النساء على غري وجه النكاح
الصحيح أو امللك الصحيح على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم.
وقد دللنا على أن املتعة على غري النكاح الصحيح حرام وأما ما روي عن أيب بن كعب
مسمى)  ،فقراءة خبالف ما جاءت
وابن عباس من قراءهتما( :فما استمتعتم به منهن إىل أجل َّ
به مصاحف املسلمني .42وغري جائز ألحد أن يلحق يف كتاب هللا تعاىل شيئًا مل أيت به اخلرب
العذر عمن ال جيوز خالفه ... .43وهكذا جند ابن جرير ىف غري موضع من تفسريه،
القاطع َ
ينربي للرد على مثل هذه اآلراء اليت ال تستند على شيء إال على جمرد الرأي أو حمض اللغة.44
ويف تفسري احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية مثاالً آخر للرتجيح بني

الرواايت ،يقول الذهيب يف التفسري واملفسرون" :وأان يف أثناء قراءيت يف هذا التفسري ،رأيت ابن
 40املرجع السابق ،ج ،4ص.585
41

الطربي ،ابن جرير ،جامع البيان يف أتويل آي القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة

األوىل1420 ،هـ2000-م)ج ،8ص.178-175
 42يقصد من ذلك أهنا قراءة تفسريية ،وليست قراءة متواترة.
 43املرجع السابق ،ج ،8ص.179
 44الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ج ،2ص.185

15

ِِ
ين أَح َسنوا احلس َىن َوِزَاي َدة﴾ [يونس .. ]26:يقول ما
عطية عند تفسريه لقوله تعاىل ﴿ :للَّذ َ
وج َّل ،وروى يف ذلك
نصه" :قالت فرقة هي اجلمهور :احلسىن :اجلنة .والزايدة :النظر إىل هللا َّ
عز َ
حديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،رواه صهيب ،وروى هذا القول عن أىب بكر ِ
الص ِديق،
وحذيفة ،وأىب موسى األشعري"..مث يقول" :وقالت فرقة :احلسىن هي احلسنة ،والزايدة هي
تضعيف احلسنات إىل سبعمائة ،فروهتا حسب ما روى يف نص احلديث وتفسري قوله تعاىل:
﴿يض ِ
اعف لِ َمن يَ َشاء﴾  ،..وهذا قول يعضده النظر ،ولوال عظم القائلني ابلقول األول لرتجح
َ
45
هذا القول" ..مث أيخذ ىف ذكر طرق الرتجيح للقول الثاين" .
ويف تفسري الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعليب جند اجلوانب اإلبداعية حيث

يقسم الفرق اليت ألفت يف التفسري ويوضح مناهجهم يف التفسري فيقول" :وظهر يل أن
املصنفني ىف تفسري القرآن فِرق على ط ٍّ
رق خمتلفة:
َ
ِ
ِ
الرماىن ،وفرقة َمن ألَّفوا فأحسنوا ،إال أهنم خلطوا
وع َّد منهم اجلبائي و َّ
فرقة أهل البدع واألهواءَ ،
وع َّد منهم أاب بكر القفَّال ،وفِرقة اقتصر أصحاهبا
السلَف الصاحلنيَ ،
أابطيل املبتدعني أبقاويل َ
وع َّد منهم أاب يعقوب إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ،وفِرقة
على الرواية والنقل دون الدارية والنقدَ ،
وحررت على هوى
حذفت اإلسناد الذي هو الركن والعماد ،ونقلت من الصحف والدفاترَّ ،
اخلواطر ،وذكرت الغث والسمني ،والواهي واملتني ،قال :وليسوا يف عداد العلماء ،فصنت
طولوا يف
الكتاب عن ذكرهم .وفِرقة حازوا قصب السبق ،يف جودة التصنيف واحلذق .غري أهنم َّ
جردت التفسري
وع َّد منهم ابن جرير الطربي .وفِرقة َّ
كتبهم ابملعادات ،وكثرة الطرق والرواايتَ ،
دون األحكام ،وبيان احلالل واحلرام ،واحلل عن الغوامض واملشكالت ،والرد على أهل الزيغ
السلَف املاضني ،مثل جماهد والسدي والكليب".46
والشبهات ،كمشايخ َ
وهكذا جند أن االجتاه اإلبداعي يف التفسري ابملأثور يتلخص طريقة إيراد األقوال وترتيبها
على غري سابق ترتيب ،ويف طريقة الرد على املخالف ،واإلنكار على األنواع التفسريية األخرى
 45املرجع السابق ،ج ،2ص.209

 46الذهيب ،التفسري واملفسرون ،ج.199 ،2
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كالتفسري ابلرأي ،والرتجيح بني األقوال التفسريية ،وأوجه القراءات ،47واالختالف يف األوجه
اللغوية ،وغري ذلك من األمور اليت تعترب حمل جتديد وتقييم من قبل املفسرين ابملأثور لغريهم.
املطلب الثاين :االجتاه اإلبداعي يف التفسري ابلرأي

التفسري ابلرأي يقابل التفسري ابملأثور ،ويسمى ابلتفسري العقلي؛ ألنه قائم على إعمال العقل
والتفكري يف التفسري يف مقابل التفسري ابملأثور الذي يقوم على نقل الرواايت املأثورة يف التفسري،
ويسمى كذلك ابلتفسري النظري؛ ألنه قائم على النظر والتأمل املوصل إىل األحكام والدالالت
ويقابله التفسري ابملأثور القائم على األثر والنقل ،وهو نوعان :تفسري ابلرأي احملمود ،واآلخر
تفسري ابلرأي املذموم.
يقول الذهيب يف تعريف هذا النوع من التفسري" :فالتفسري ابلرأي ،عبارة عن تفسري
القرآن ابالجتهاد بعد معرفة ِ
املفسر لكالم العرب ومناحيهم يف القول ،ومعرفته لأللفاظ العربية
ووجوه دالالهتا ،واستعانته يف ذلك ابلشعر اجلاهلي ووقوفه على أسباب النزول ،ومعرفته ابلناسخ
واملنسوخ من آايت القرآن ،وغري ذلك من األدوات اليت حيتاج إليها ِ
املفسر".48
ويعرفه مناع القطان بقوله" :التفسري ابلرأي :هو ما يعتمد فيه املفسر يف بيان املعىن على
فهمه اخلاص واستنباطه ابلرأي اجملرد -وليس منه الفهم الذي يتفق مع روح الشريعة ،ويستند إىل
نصوصها -فالرأي اجملرد الذي ال شاهد له مدعاة للشطط يف كتاب هللا".49
وقد اختلف فيه العلماء ،فمنهم من أجازه ،ومنهم من منعه ،ولقد حتدث العلماء عن
هذا االختالف ،وبسطوا القول فيه ،وذكروا أدلة املانعني وأدلة اجمليزين بنوع من التوسع ،50ولعل
الراجح اجلواز بشروط أمههما:
 47وجند ذلك يف تفسري ابن جرير الطربي ،يف أكثر من موضع ومن املعلوم أن القراءات املتواترة ال جيوز الرتجيح بينها كوهنا
مصدرها التوقيف ،واعتبارها متواترة يقتضي عدم الرتجيح بني بعضها البعض.
 48الذهيب ،التفسري واملفسرون ،مرجع سابق ،ج ،1ص.183
49

القطان ،مناع ،مباحث يف علوم القرآن( ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة1421 ،هـ2000-م)

ص.362

 50انظر :الذهيب ،التفسري واملفسرون ،مرجع سابق ،ج ،1ص.188-184
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أن يكون التفسري جارايً على قوانني العربية ،ومناحي العرب يف أقواهلم ،مع املوافقة للكتاب
والسنة الصحيحة ،وهذا ما ذهب إليه الذهيب يف التفسري واملفسرون ،51ومنهم من أجازه لثبوت
52
األدلة على ذلك
ومن الشروط كذلك :أن يكون املفسر عاملاً مبا يقول ،وتفسريه ال خيرج عن دائرة املعقول شرعاً،
وقد علق اإلمام ابن تيمية على األقوال الواردة عن الصحابة والتابعني يف النهي عن التفسري
ابلرأي بقوله" :فهذه اآلاثر الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف حممولة على حترجهم عن
الكالم يف التفسري مبا ال علم هلم به ،فأما من تكلم مبا يعلم من ذلك لغة وشرعاً فال حرج
عليه" .53وهذا الذي رآه ابن عاشور حيث يقول" :مث لو كان التفسري مقصوراً على بيان معاين
مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسري نزراً ،وحنن نشاهد كثرة أقوال السلف من
الصحابة ،فمن يليهم يف تفسري آايت القرآن وما أكثر ذلك االستنباط برأيهم وعلمهم.54"..
ومن الشروط أيضاً :امتالك املفسر ألدوات االجتهاد ،أو بعضها ،ومنها القدرة على إمعان النظر
يف النصوص الستخراج دقائقها وكنوزها ،وأن يكون التفسري وفق قواعد ومقاصد الشريعة عموماً،
ووفق مقاصد القرآن وكلياته اليت جاء هبا ،ويف هذه احلالة ال خيرج التفسري عن دائرة فهم ما يف
الكتاب والسنة .روى البخاري عن أيب جحيفة رضي هللا عنه قال :قلت لعلي ابن أيب طالب
رضي هللا عنه :هل عندكم شئ من الوحي إال ما يف كتاب هللا؟ قال علي :ال .والذي فلق احلبة،
وبرأ النسمة ،ما أعلمه إال فهماً يعطيه هللا رجالً يف القرآن.55"...
 51انظر :الذهيب ،التفسري واملفسرون ،مرجع سابق ،ج ،1ص.229-228

 52الرومي ،فهد بن عبد الرمحن ،دراسات يف علوم القرآن( ،الرايض :الطبعة السادسة عشر1430 ،هـ2009/م)
ص.175
53

ابن تيمية ،أمحد عبد احلليم ،جممو الفتاوى ،حتقيق :أنور الباز -عامر اجلزار( ،دارالوفاء ،الطبعة الثالثة،

1426هـ2005/م) ج ،13ص.374

 54ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،1ص.28
55

انظر :حممد بن إمساعيل البخاري ،اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق :مصطفى ديب البغا( ،بريوت :دار ابن كثري،

الطبعة الثالثة1407 ،هـ1987/م) ابب فكاك األسري ،حديث رقم ،2882 :ج ،3ص.1110
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أبرز اجلوانب اإلبداعية يف اجتاه التفسري ابلرأي:
تتمثل جوانب اإلبداع يف هذا االجتاه يف مقامات متعددة ،ولعل من أبرز تلك النقاط إعطاء
مساحة للرأي يف التفسري عن طريق إيراد أقوال جديدة أو عن طريق النقد املوجه إىل الذين قيدوا
العقل عن استنباط الفوائد ،واستخراج الفرائد ،وكذلك إىل رواد االجتاه النقلي الذي حصروا
التفسري على الرواايت التفسريية فقط ،دون النظر والتفكر والتأمل الذي تدل عليه نصوص
الكتاب الكرمي.

ففي تفسري مفاتيح الغيب للرازي مثالً جنده ينقد امللتزمني ابلتفسري النقلي ،والذين يغيبون

عمل العقل عن الغوص يف أسرار اآلايت ،فيقول" :اعلم أنه َمَّر على لساين يف بعض األوقات،
أن هذه السورة الكرمية  -يريد الفاحتة  -ميكن أن يستنبَط من فوائدها ونفائسها عشرة آالف
مسألة ،فاستبعد هذا بعض احل َّساد ،وقوم من أهل اجلهل والغي والعناد ،ومحلوا ذلك ما ألفوه من
أنفسهم من التعلقات الفارغة عن املعاين ،والكلمات اخلالية املعاقد واملباين ،فلما شرعت يف

تصنيف هذا الكتاب ،قدَّمت هذه املقدمة ،لتصري كالتنبيه على أن ما ذكرانه أمر ممكن
احلصول ،قريب الوصول" .56والرازي هنا ينقد االجتاه النقلي يف التفسري ،ويصف أصحاب ذلك
التوجه ابجلهل ،والعناد.
وابلرغم من املكانة اليت حظي هبا تفسري الرازي إال أنه مل يسلم من النقد ومجاع ما قيل عنه" :فيه
كل شيء إال التفسري".57
ويف تفسري أنوار التنزيل للبيضاوي جند أن منهجه متثل يف نقد الرواايت اإلسرائيلية والتقليل من

شأهنا فمثالً عند التصدير للرواية ابإلسرائيليات يقول :روي أو قيل ،إشعاراً منه بضعفها".58
ِ
ِ ٍّ
ك ِمن سبإٍّ
فمثالً عند تفسريه لقوله تعاىل﴿ :فَ َم َك َ
َحطت ِمبَا َمل ِحتط بِِه َوجئـت َ
ََ
ث َغيـَر بَعيد فَـ َق َال أ َ
بِنَـبَإٍّ يَِق ٍّ
ني﴾ [النمل ]22:يقول بعد فراغه يف تفسريها :روى أنه عليه السالم ملا أمت بناء بيت
املقدس جتهز للحج ..إىل آخر القصة اليت يقف البيضاوي بعد روايتها موقف ِ
اجملوز هلا .غري
 56الذهيب ،التفسري واملفسرون ،مرجع سابق ،ج.253 ،2
 57املرجع السابق ،ج ،2ص.253
 58املرجع السابق ،ج ،2ص.256
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القاطع بصحتها ،حيث يقول ما نصه" :ولعله يف عجائب قدرة هللا وما خص به خاصة عباده
أشياء أعظم من ذلك ،يستكربها َمن يعرفها ،ويستنكرها َمن ينكرها".59
وجند اإلمام البيضاوي كذلك يذكر منهجه الذي هنجه يف آخر تفسريه ،معرباً بلسان
الناقد للتفاسري املطولة ،أو املختصرة املخلة فيقول" :وقد اتفق إمتام تعليق سواد هذا الكتاب
املنطوي على فوائد ذوى األلباب .املشتمل على خالصة أقوال أكابر األئمة ،وصفوة آراء أعالم
األمة ،يف تفسري القرآن وحتقيق معانيه .والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه ،مع
اإلجياز اخلاىل عن اإلخالل ،والتلخيص العاري عن اإلضالل ،املوسوم أبنوار التنزيل وأسرار
التأويل".60
الرؤية اإلبداعية يف تفسري النسفي :وجند اإلمام النسفي يف تفسريه يذكر أن يف تفسريه أقاويل
أهل السنة ،وأنه قد حتاشى أقاويل أهل البدعة فيقول" :قد سألين من تتعني إجابته ،كتاابً وسطاً
يف التأويالت ،جامعاً لوجوه ،اإلعراب والقراءات ،متضمناً لدقائق علمي البديع واإلشارات،
السنَّة واجلماعة ،خالياً عن أابطيل أهل البدع والضاللة ،ليس ابلطويل اململ،
حالياً أبقاويل أهل ُّ
وال ابلقصري املخل ،وكنت أ ِ
قدم فيه ِرجالً وأؤخر أخرى ،استقصاراً لقوة البَشر عن درك هذا
الوطر ،وأخذاً لسبيل احلذر عن ركوب منت اخلطر ،حىت شرعت فيه بتوفيق هللا والعوائق كثرية،
وأمتمته ىف مدة يسرية ،ومسيته مبدارك التنزيل وحقائق التأويل".61
رده لإلسرائيليات :لقد متيز النسفي يف رده القوي لإلسرائيليات ،خاصة يف مقام األنبياء فكان
ال يرتكها كما فعل من سبقه من املفسرين فمثالً عند تفسريه لقوله تعاىلَ ﴿ :وَهل أ ََات َك نَـبَأ اخلَص ِم
إِذ تَس َّوروا ال ِمحراب ( )219إِذ دخلوا علَى داوود فَـ َف ِزع ِمنـهم قَالوا الَ َختَف خصم ِ
ان بَـغَى
ََ َ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بَـعضنَا َعلَى بَـع ٍّ
ض فَاحكم بَـيـنَـنَا ِابحلَِق َوالَ تشطط َواهد َن إِ َىل َس َوآء الصَراط﴾ [ص]22-21:
 ..نراه  -بعد أن يذكر من الرواايت ما الَ يتناىف مع عصمة داود عليه السالم  -يقول ما نصه:
"وما حيكى أنه بعث مرة بعد مرة أوراي إىل غزوة البلقاء وأحب أن يقتل ليتزوجها  -يعىن زوجه
 59الذهيب ،التفسري واملفسرون ،مرجع سابق ،ج ،2ص.256
 60املرجع السابق ،ج ،2ص.257
 61املرجع السابق ،ج ،2ص.261
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أوراي  -فال يليق من املتسمني ابلصالح من أفناء الناس ،فضالً عن بعض أعالم األنبياء ،وقال
علي رضي هللا عنهَ :من حدَّثكم حبديث داود عليه السالم على ما يرويه القصاص ،جلدته مائة
وستني ،وهو حد الفرية على األنبياء" ،ومثالً عند تفسريه لقوله تعاىلَ ﴿ :ولََقد فَـتَـنَّا سلَي َما َن
ِِ
ب﴾ [ص .. ]34:نراه يذكر من الرواايت ما ال يتناىف مع
َوأَل َقيـنَا َعلَى كرسيِه َج َسداً مثَّ أ ََان َ
عصمة سليمان عليه السالم ،مث يقول ما نصه" :وأما ما يروى من حديث اخلامت والشيطان،
وعبادة الوثن يف بيت سليمان عليه السالم ،فمن أابطيل اليهود".62

اإلبدا اللغوي يف تفسري أيب حيان :ويف البحر احمليط أليب حيان جند أنه جعل من منهجه
االهتمام ابللغة إىل ٍّ
حد كبري ،وابملقابل نقد األقوال الباطنية يف تفسريه فنجده يقول" :ورمبا
أملمت بشئ من كالم الصوفية مبا فيه بعض مناسبة ملدلول اللفظ ،وجتنبت كثرياً من أقاويلهم
ومعانيهم اليت حي ِملوهنا األلفاظ وتركت أقوال امللحدين الباطنية ،املخرجني األلفاظ العربية عن
مدلوالهتا ىف اللغة ،إىل هذاين افرتوه على هللا ،وعلى ٍّ
على رضي هللا عنه ،وعلى ذ ِريته ،ويسمونه
علم التأويل".63
وهكذا يتضح لنا االجتاه اإلبداعي يف التفسري ابلرأي ،وحدوده اليت كانت متثل نطاقاً للتجديد
وإعطاء العقل مساحة يتحرك فيها مبا ال يبعده عن النص ،ونرى أنه أوسع مساحة يف اإلبداع
من التفسري ابملأثور.
املطلب الثالث :االجتاه اإلبداعي يف التفسري العلمي

يعرف الذهيب التفسري العلمي أبنه" :التفسري الذي حيَ ِكم االصطالحات العلمية يف عبارات
القرآن ،وجيتهد يف استخراج خمتلف العلوم واآلراء الفلسفية منها".64
ويعرفه عدانن زرزور أبنه" :االستناد إىل حقائق العلم التجرييب ونظرايته يف شرح آايت الطبيعة
واإلنسان ـ آدم وبنيه ـ واليت وردت يف القرآن الكرمي يف سياقات شىت ،ومواضع متعددة".65
 62الذهيب ،التفسري واملفسرون ،مرجع سابق ،ج.264 ،2
 63املرجع السابق ،ج ،2ص.273

 64الذهيب ،التفسري واملفسرون ،مرجع سابق ،ج ،2ص.349
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ولو َّأان تتبعنا سلسلة البحوث التفسريية للقرآن الكرمي ،لوجدان أن هذه النزعة  -نزعة
التفسري العلمى  -متتد من عهد النهضة العلمية العباسية إىل يومنا هذا ،ولوجدان أهنا كانت
البداية عبارة عن حماوالت ،قصد منها التوفيق بني القرآن ،وما َج َّد من العلوم ،مث وِجدت الفكرة
مرَّكزة واضحة وصرحية على لسان الغزاىل ،وابن العرىب ،واملرسى ،والسيوطى ،ولوجدان أيضاً أن
هذه الفكرة قد طبِقت علمياً ،وظهرت ىف مثل حماوالت الفخر الرازى ،ضمن تفسريه للقرآن،
وقد تفرد إبظهار هذا النوع طنطاوي جوهري يف تفسريه "اجلواهر يف تفسري القرآن".
والقرآن الكرمي يف نظر رواد مدرسة التفسري العلمي يشمل العلوم الدنيوية كلها إىل جانب
اشتماله يف األصل على العلوم الدينية والعقائدية ،يقول اإلمام الغزايل يف اإلحياء" :القرآن حيوى
سبعة وسبعني ألف علم ومائيت علم ،إذ كل كلمة علم مث يتضاعف ذلك أربعة أضعاف ،إذ
لكل كلمة ظاهر وابطن وحد ومطلع" ،66ومن األدلة اليت يستدل هبا رواد املدرسة العلمية
األولني واآلخرين َّ
فليتدبر القرآن" ،67وجند
كذلك ،قول ابن مسعود رضي هللا عنهَ " :من أراد علم َّ

كذلك مصطفى صادق الرافعي يؤيد هذه االجتاه يف التفسري حيث ينقل ما مسعه من مشائخه
ومعلميه فيقول" :وقد استخرج بعض علمائنا من القرآن ما يشري إىل مستحداثت اإلخرتاع ،وما
حيقق بعض غوامض العلوم الطبيعية".68
أبرز اجلوانب اإلبداعية يف التفسري العلمي:

65

زرزور ،عدانن حممد ،مدخل إىل تفسري القرآن الكرمي وعلومه( ،دمشق :دار القلم ،الطبعة الثانية1419 ،هـ-

1998م) ص.231

 66الغزايل ،حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين( ،بريوت :دار املعرفة) ج ،1ص.289

 67أخرجه الغزايل يف اإلحياء ،ابب فهم القرآن وتفسريه ،املرجع السابق ،ج ،1ص.289

 68الرافعي ،مصطفى صادق ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية( ،بريوت :دار الكتاب العريب1425 ،هـ2005/م)
ص.90
22

الناظر يف تفسري "اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي" لطنطاوي جوهري ،69ابعتباره املبلور لفكرة
االجتاه العلمي يف التفسري؛ جيد أن أبرز اجلوانب اإلبداعية متثلت يف إدخال اجلوانب العلمية
للتفسري ،ويف تفنيد آراء االجتاه الفقهي ،وكذلك نقده الذين يقبلون على تعلم العلوم األخرى،
وال يقبلون على التفسري العلمي للقرآن والنظر ملا يف الكون من األسرار واآلايت الكونية ،وكذلك
تصحيحه للمفاهيم حول نظام التعليم يف العامل اإلسالمي.
النظرة التصحيحية لالجتاه الفقهي يف التفسري:

لعل النزعة اليت تبناها طنطاوي جوهري تعترب امتداداً للنزعة التصحيحية اليت قال هبا الغزايل ،فمن
املعلوم أن الغزايل كان من املؤيدين لفكرة التجديد يف التفسري ،فلقد اعرتض رمحه هللا على طريقة
املتقدمني يف تفسريهم للقرآن ،حني توسعوا يف استنباط األحكام الفقهية دون املعاين واحلكم
واملقاصد منها ،فقال" :هناك التفسري الفقهي للقرآن ،وهو تفسري طوع اآلايت ألحكام الفقهاء
وطريقتهم يف االستنباط ،ومل يهتم إال آبايت األحكام التشريعية ،واقتصر يف ذلك على احلكم
الشرعي ،دون النظر إىل املقاصد األخرى ،وهذا فيه شيء يستدعي االستدراك".70
غري أن طنطاوي جوهري قد وسع من دائرة التصحيح لالجتاه الفقهي ،فنجده يوجه
اعرتاضاً مباشراً ألصحاب التوجه الفقهي يف التفسري ،وللفقهاء عموماً ،حيث يقول" :ملاذا ألَّف
علماء اإلسالم عشرات األلوف من الكتب اإلسالمية يف علم الفقه  ...وعلم الفقه ليس له يف
القرآن إال آايت قالئل ال تصل مائة ومخسني آية؟ فلماذا كثـَر التأليف يف علم الفقه ،وقَ َّل جداً
يف علوم الكائنات اليت ال ختلو منها سورة؟ بل هي تبلغ سبعمائة ومخسني آية صرحية ،وهناك
آايت أخرى داللتها تقرب من الصراحة .فهل جيوز يف عقل أو شرع أن يربع املسلمون يف علم

 69يعترب طنطاوي جوهري أول من بلور هذا التوجه يف التفسري وذلك من خالل أتليفه لتفسري اجلواهر ،الذي أودع فيه كثري
من النظرايت العلمية واحلقائق اليت تدعم توجهه العلمي ،وهو أزهري ولد سنة 1859م وتويف سنة 1940م ،قام ابلتدريس
يف مدرسة دار العلوم ابلقاهرة وقد اهتم وكتب عدة مقاالت يف جمال ما مساه ابلعجائب الكونية.
70

الغزايل ،حممد ،كيف نتعامل مع القرآن( ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة الثالثة1413 ،هـ1992-م)

ص.40
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آايته قليلة .وجيهلوا علماً آايته كثرية جداً؟ إن آابءان برعوا يف الفقه ،فلنربع حنن اآلن يف علم
الكائنات  ..لنقم به لرتقي األمة".71
إن هذا النظرة التصحيحية والناقدة رمبا قد أسهمت بشكر كبري يف عزوف كثري من
املثقفني عن قراءة هذا النوع من التفسري ،ومما يؤكد ذلك مسلك النقد املباشر هلؤالء وصفه
للفقهاء ابملغرورين ،فنجده يقول"" :اي أمة اإلسالم؛ آايت معدودات يف الفرائض اجتذبت فرعاً
من علم الرايضيات ،فما ابلكم أيها الناس بسبعمائة آية فيها عجائب الدنيا كلها  ..هذا زمان
العلوم ،وهذا زمان ظهور نور اإلسالم ،هذا زمان رقيه ،اي ليت شعري  ..ملاذا ال نعمل يف آايت
العلوم الكونية ما فعله آابؤان يف آايت املرياث؟ ولكين أقول :احلمد هلل  ...احلمد هلل ،إنك تقرأ
يف هذا التفسري خالصات من العلوم ،ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض ،ألنه فرض
كفاية ،فأما هذه فإهنا لالزدايد يف معرفة هللا وهي فرض َعني على كل قادر  ...إن هذه العلوم
اليت أدخلناها يف تفسري القرآن ،هي اليت أغفلها اجلهالء املغرورون من صغار الفقهاء يف اإلسالم،
فهذا زمان االنقالب ،وظهور احلقائق ،وهللا يهدى َمن يشاء إىل صراط مستقيم".72
رؤية التجديد للعلوم األخرى ،والتعليم اإلسالمي:

مل تقتصر النظرة اإلبداعية اليت تبناها طنطاوي جوهري حنو االجتاه الفقهي فحسب ،بل تعدت
لتشمل أيضاً بعض العلوم األخرى كعلم البالغة والبيان وغريمها ،وال أدل على ذلك من كتاابته
إزاء التوجه البالغي يف تفسري القرآن الكرمي ،حيث يوجه يف معرض حديثه حول حتمية تغيري
نظام التعليم يف العامل اإلسالمي ،ويتعرض لتصحيح علوم البالغة فيقول" :إن نظام التعليم
اإلسالمي ال بد من ارتقائه ،فعلوم البالغة ليست هي هناية علوم القرآن ،بل هي علوم لفظه،
وما نكتبه اليوم علوم معناه ،وانطباقها على العلوم اليت أظهرها هللا يف األرض ،ولعل هذا الزمان
سيظهر فيه آاثر من قوله تعاىل﴿ :مثَّ إِ َّن َعلَيـنَا بـَيَانَه﴾[القيامة ،]19:فإن البيان املذكور يف سورة
القيامة ف ِسر مبعىن أننا نبينه بلسانك فتقرأه كما أقرأك جربيل ،ومبعىن أنه إذا أشكل شيء من
 71جوهري ،طنطاوي ،اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1425 ،هـ2005/م)
ج،25ص.53
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معانيه فنحن نبينه لك ،وعلينا بيان ما فيه من األحكام والعجائب وال َجَرم أن ما يتجدد اليوم
من العلوم مما ذكِر يف هذا التفسري وما مل يذكر ،من البيان الذي أكد هللا أنه يظهره ألمة
اإلسالم ،فاحلمد هلل الذي وفق يف هذا التفسري لبعض العرفان تصديقاً ملا ذكر هللا من أن عليه
البيان".73
وهكذا نظر رواد مدرسة التفسري العلمي لغريهم من االجتاهات األخرى يف التفسري ،مع
أن من العيوب اليت تؤخذ على رواد مدرسة التفسري العلمي إعمال النظرايت العلمية املتغرية يف
التفسري ،واالستشهادات مبا جاء يف األانجيل كأجنيل (براناب) ،وشرح بعض احلقائق الدينية مبا
جاء عن أفالطون يف مجهوريته ،أو مبا جاء عن إخوان الصفا يف رسائلهم .74وهبذه النظرة
التصحيحية الالذعة واملباشرة لآلخر عزف الكثريون عن االستغراق والنظر ملا يكتبه وميليه رواد
مدرسة التفسري العلمي ،ومل تلق كتبهم ذلك الرواج والزخم من قبل املثقفني.
املبحث الثالث :االجتاه النقدي يف تفسري التحرير والتنوير ويشمل:

املطلب األول :التعريف اببن عاشور وعصره وآاثره العلمية.
املطلب الثاين :منهجية ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير.
املطلب الثالث :االجتاه اإلبداعي يف تفسري التحرير والتنوير.
يتناول هذا املبحث التعريف ابلشيخ ابن عاشور خمتصراً ،وذكر مناقبه العليمة ابعتباره من رواد
االجتاه احلديث يف التفسري ،واملنهج الذي اتبعه ابن عاشور يف تفسريه ،مث االجتاه اإلبداعي الذي
ميكن أن نستخلصه من تفسري التحرير والتنوير.

التعريف ابإلمام ابن عاشور :هو حممد الطاهر الثاين بن الشيخ حممد بن حممد الطاهر األول بن
حممد بن الشاذيل بن عبد القادر حممد بن عاشور الشريف األندلسي مث التونسي.75

 73املرجع السابق ،ج ،25ص.40
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وهو أحد أعالم الزيتونة أانر الفضاءات العلمية داخل الوطن العريب وخارجه مبشاركاته
القيمة يف تنشيط احلركة الفكرية وإثراء املكتبة العربية على امتداد قرن كامل.
ولد ابن عاشور سنة 1879م بتونس وسط عائلة علمية عريقة أجنبت العديد من
الكفاءات يف أكثر من ختصص معريف كأمحد بن عاشور ،وحممد ابن عاشور ،وجده املعرف به
ومسيه حممد الطاهر بن عاشور ابإلضافة اىل ابن املرتجم له حممد الفاضل بن عاشور.
ومن أول وهلة ظهرت عليه عالمات الذكاء الوقاد ،وسرعة احلفظ والتصور وكانت مهته
عالية تزداد يوماً بعد يوم.76
املطلب الثاين :منهج ابن عاشور من خالل تفسريه التحرير والتنوير

القارئ يف تفسري الشيخ ابن عاشور التحرير والتنوير يستطيع أن يتبني منهج الشيخ ابن عاشور
واخلطوات اليت اتبعها يف تفسريه بوضوح وسهولة ،فقد قدم ابن عاشور لتفسريه مبقدمات عشر
ذات صلة ابلتفسري وعلوم القرآن ،أوضح من خالهلا معظم منهجه واملصادر اليت اعتمد عليها يف
تفسريه .وبعد تلك املقدمات بدأ بتفسري اآلايت القرآنية يف سورها مرتبة حسب ترتيب
املصحف ،وجنده يقدم للسورة مبقدمة يذكر فيها أمساء السورة ـ إن كان هلا أكثر من اسم ،ووجه
تسميتها ،مث يذكر آراء العلماء يف مكية السورة ومدنيتها ،ورقمها يف ترتيب النزول ،ويستشهد يف
ذلك كله ابآلاثر والرواايت .وبعد هذا يعرض أغراض السورة واملوضوعات اليت حتدثت عنها
السورة على شكل نقاط ،مث يبدأ بتفسري اآلايت.وأول ما يبدأ به هو بيان مناسبة اآلية للسياق،
ونلمح من هذا حرصه على إظهار الصالت الروابط بني اآلايت الكرمية ،وإبرازها كنسيج واحد،
ونراه يهتم ابلقراءات اهتماماً ملحوظاً ،فهو يذكر القراءات ،وينسبها إىل أصحاهبا ،مث يوجهها،
وإن كان لآلية سبب نزول يذكره مستعيناً به على فهم اآلية ،وبشكل عام فهو ال يكثر من
االستشهاد ابألحاديث النبوية واآلاثر الواردة عن الصحابة والتابعني ،إال ما كان له دور يف
ترجيح معىن على معىن ،أو ترجيح مذهب فقهي على آخر.
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ومن أهم املصادر اليت اعتمد عليها بكثرة يف تفسريه :تفسري الطربي ،وتفسري الزخمشري،
وابن عطية ،والرازي ،والقرطيب ،والبيضاوي ،وأيب السعود ،واأللوسي.
وأهم هذه التفاسري ابلنسبة له كان تفسري الزخمشري (الكشاف) ،فقد نقل عنه كثرياً ،ولعل
السبب يف هذا يعود إىل اهتمام ابن عاشور إببراز اجلانب البالغي يف اآلايت ،ومعلوم أن تفسري
الكشاف من أبرز التفاسري اليت اعتنت هبذا اجلانب .77إال أن ابن عاشور مل يكن يوافق
الزخمشري على آرائه مجيعها ،فهو يناقشه ويرد بعض أقواله ،وال تنحصر مصادر ابن عاشور يف
هذه املذكورة ،فهو يستعني بغريها كذلك ،وإمنا ذكرت أمهها.
ومما الحظته يف تفسري ابن عاشور أنه كان حيرص على إظهار اآلداب اليت توحي هبا
اآلايت ،واملعاين اليت حتملها لرتبية النفوس وهتذيبها ،وهو هبذا يربز اجلانب الرتبوي يف اآلايت،
الذي يعد من أهم اجلوانب اليت تظهر هبا وظيفة القرآن األوىل ،وهي اهلداية ،ومما يلفت النظر
يف تفسري ابن عاشور اهتمامه املميز آبايت األحكام ،فنراه يذكر أقوال األئمة األربعة يف املسألة،
وقد يتعدى ذلك إىل ذكر أقوال غريهم.
ولعل أبرز معامل تفسري الشيخ رمحه هللا غوصه يف املباحث اللغوية ،واستخراجه الدرر
النفيسة اليت محلتها اآلايت ،وما جاءت به من دقائق ولطائف بيانية ،ونثره إايها يف جنبات
تفسريه ،لينعم ابلنظر إليها كل صرييف خبري ،وكل متدبر يبحث عن حسن التصوير.
املطلب الثالث :االجتاه اإلبداعي يف تفسري التحرير والتنوير.

لقد متثلت جوانب اإلبداع يف تفسري التحرير والتنوير يف جوانب عديدة أمهها:

نزعة الثقة واإلبدا يف منهجه منذ اللحظة األوىل :حيث يوضح لنا ذلك فيقول" :وطمعت أن

أكون ممن أويت احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها الناس ،هنالك عقدت العزم على حتقيق ما كنت
أضمرته ،واستعنت ابهلل تعاىل واستخرته وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط ،ال ينبغي
أن حيول بيين وبني نسج هذا النمط ،إذا بذلت الوسع من االجتهاد ،وتوخيت طرق الصواب
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والسداد ،فأقدم على هذا املهم إقدام الشجاع على وادي السباع" ،78فهو هبذا املقال قد وثق
مبا عنده من العلم وأقدم على التفسري إقدام الشجاع ،وسار يف طريق اإلبداع بسلوكه طريق
االجتهاد ،وطريق الصواب والرشاد.
التزامه ابجلديد يف التفسري :ويظهر ذلك جلياً يف املقدمة اليت يذكر فيها هذا املنهج حيث
يقول" :فجعلت حقاً أن أبدي يف تفسري القرآن الكرمي نكتاً مل أر من سبقين إليها ،وأن أقف

موقف احلكم بني طوائف املفسرين هلا اترة هلا وآونة عليها ،فإن االقتصار على احلديث املعاد
تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد".79
قدرته على التصنيف والتقسيم :ويتضح ذلك من خالل كالمه وتعليقه على أحوال الناس يف

عصره وطرق أخذهم من األولني حيث يقول" :ولقد رأيت الناس حول كالم األقدمني أحد
رجلني :رجل معتكف فيما شاده األقدمون ،وآخر آخذ مبعوله فيهدم ما مضت عليه القرون ،ويف
كلتا احلالتني ضر كثري ،وهناك حالة أخرى ينجرب هبا اجلناح الكسري ،وهي أن نعمد إىل ما
أشاده األقدمون فنهذبه ونزيده ،وحاشا أن ننقضه أو نبيده ،علماً أبن غمط فضلهم كفران
للنعمة ،وجحد مزااي سلفها ليس من محيد خصال األمة".80
رؤيته التجديدية :حيث يرى أن من أسباب أتخر علم التفسري هو الولع ابلتوقيف والنقل ،اتقاء

الغلط الذي عظموه يف شأن القرآن ،مما نتج عنه أن الناس أصبحوا يغتفرون يف التفسري النقل ولو
كان ضعيفاً أو كاذابً ،ويتقون الرأي ولو كان صحيحاً صائباً ألهنم تومهوا أن ما خالف النقل عن
السابقني إخراج للقرآن عما أراد هللا به ،ومن هذا املنطلق جند أن ابن عاشور ينقد ذلك الفعل
فيقول" :فالتفاسري وإن كانت كثرية فإنك ال جتد منها إال عالة على كالم سابق ال حظ له ملؤلفه
إال اجلمع على تفاوت بني اختصار وتطويل".81
النظرة اجلزئية النقلية تقييد لفهم القرآن:

 78ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،1ص.6
 79املرجع السابق ،ج ،1ص.7
 80املرجع السابق ،ج ،1ص.7
 81املرجع السابق ،ج ،1ص.7
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يرى ابن عاشور أن النظرة اجلزئية ،والنقلية السابقة تعترب تقييداً لفهم القرآن الكرمي ،وتضييقاً ملعناه
الواسع الداللة ولذا نرى ابن عاشور يوجه نقده لتلك النظرة اجلزئية فيقول" :فقد أصبحت تلك
النظرة  ....تسجيالً يقيد به فهم القرآن ،ويضيق به معناه الذي كان يقولون فيه "ال تنقضي
عجائبه وال تنفد معانيه" أبسباب جرت إىل هذا التضييق ".82
تسميته لتفسريه يتضمن معىن اإلبدا والتجديد :أكرب دليل على الرؤية اإلبداعية التجديدية

املتجذرة عند ابن عاشور تسمية تفسريه هبذا العنوان :حترير املعىن السديد ،وتنوير العقل اجلديد
من تفسري الكتاب اجمليد .الذي اختصره ليصبح "التحرير والتنوير من التفسري".83وغري ذلك من
الرؤى اإلبداعية اليت حتلى هبا تفسري ابن عاشور.
نقده للتفاسري السابقة وإظهار اجلديد يف تفسريه :وهو يف هذا امليدان ينقد التفاسري اليت مل تف

ابلغرض املطلوب خاصة يف ابب إظهار بالغة القرآن الكرمي ،فيقول" :فن دقائق البالغة هو
الذي مل خيصه أحد من املفسرين بكتاب كما خصوا األفانني األخرى ،من أجل ذلك التزمت أن
ال أغفل التنبيه على ما يلوح يل من هذا الفن العظيم يف آية من آي القرآن كلما أهلمته حبسب
مبلغ الفهم وطاقة التدبر .وقد اهتممت يف تفسريي هذا ببيان وجوه اإلعجاز ونكت البالغة
العربية وأساليب االستعمال" 84مث يتابع ابن عاشور التزامه ابلتمييز مع على سبقه من املفسرين
ونقده لطريقة بعضهم يف البحث عن وجوه للتناسب بني السور فيقول" :واهتممت أيضا ببيان
تناسب اتصال اآلي بعضها ببعض ،وهو منزع جليل قد عين به فخر الدين الرازي ،وألف فيه
برهان الدين البقاعي كتابه املسمى :نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور إال أهنما مل أيتيا يف كثري
من اآلي مبا فيه مقنع ،فلم تزل أنظار املتأملني لفصل القول تتطلع ،أما البحث عن تناسب
مواقع السور بعضها إثر بعض ،فال أراه حقا على املفسر".85
 82ابن عاشور ،حممد الطاهر ،أليس الصبح بقريب( ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ،الطبعة األوىل،
1427هـ2006/م) ص.161
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يرى ابن عاشور أن من أسباب أتخر علم التفسري 86الولع ابلتوقيف والنقل اتقاء الغلط الذي
عظموه يف القرآن حىت قال" :خطؤه كفر" فأصبح الناس يغتفرون النقل فيه ولو كان ضعيفاً أو
كاذابً ،ويتقون الرأي ولو كان صواابً حقيقياً.87
إضافته املتميزة للمقاصد :حيث أدخل ابن عاشور املقاصد كمكون رئيس لتفسريه ،وحتدث
عنها يف قوالب واضحة ومساقات متميزة ،وال أدل على ذلك من بسطه يف املقدمة الرابعة

احلديث حول فيما حيق أن يكون عليه غرض املفسر ،مث تناول املقاصد األصلية اليت جاء القرآن
لتبياهنا ،وحدده بثمانية مقاصد.88
مناذج تطبيقية إبداعية يف تفسري ابن عاشور:

وكما أن املستوى التنظريي اإلبداعي عند ابن عاشور بدا واضحاً يف معامل تفسريه ،فكذلك
املستوى التطبيقي اإلبداعي يظهر جلياً بني ثنااي تفسريه ،ولقد متثل ذلك إيراده للمقاصد ويف
ترجيحه بني الرواايت املختلفة ،وإبداء رأيه يف مسائل األحكام وفقاً لقواعد املقاصد اليت سلك

بياهنا يف مواضع كثرية من تفسريه .وغري ذلك من اجلوانب اإلبداعية.
وال بد من اإلشارة هنا إىل أنه يعتمد يف الفقه واألحكام على املذهب املالكي بصورة
رئيسة مع تعرضه للمذاهب الفقهية األخرى ،وكذلك ألقوال الصحابة والتابعني ،وهو يف كل
ذلك حيقق تلك األقوال ويرجحها ويقارن دون أن يتحجر ابتباع معني أو اجتاه حمدد ،بل يسري
مع أي رأي يتفق ومنهجه التشريعي ،ورؤيته املقاصدية ،وإن الحظنا عليه غلبة واضحة للمذهب
املالكي ابعتباره منبع هذه الرؤية ومؤصلها.89

 86ومن األسباب اليت ذكرها ابن عاشور كذلك :ضعف اللغة والبالغة ،الضعف يف علوم يظنوهنا بعيدة عن القرآن،

وهي ضرورية ملعرفة عظمته العمرانية ،مثل التاريخ وفلسفة العمران ،واألداين ،والسياسة ،وكذلك من األسباب خروج بعض
التفاسري عن العلوم اليت هلا تعلق بفهم اآلية كما فعل الرازي يف تفسريه مفاتيح الغيب.

 87ابن عاشور ،أليس الصبح بقريب ،مرجع سابق ،ص.161
 88ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،1ص.39

 89انظر :واسي ،صاحل ،منهج اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور االجتهادي( ،جملة اهلداية ،العدد السادس والعشرون ،السنة
الثالثة والعشرون 1999م) ص.52-43
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فما جاء يف تفسري ابن عاشور يف ترجيحه بني الرواايت ،ترجيحه ملا رواه مالك يف املوطأ
عند احلديث حول صالة اخلوف حيث يقول ابن عاشور" :وذهب مجهور العلماء إىل أن اإلمام

يصلي بكل طائفة ركعة ،وإمنا اختلفوا يف كيفية تقسيم الصالة :ابلنسبة للمأمومني ،والقول
الفصل يف ذلك هو ما رواه مالك يف املوطأ ،عن سهل بن أيب حثمة :إنه صلى مع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم صالة اخلوف يوم ذات الرقاع ،فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو،
فصلى ابلذين معه ركعة مث قام ،وأمتوا ركعة ألنفسهم ،مث انصرفوا فوقفوا وجاه العدو ،وجاءت
الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت بقيت له ،مث سلم ،مث قضوا الركعة اليت فاتتهم وسلموا
وهذه الصفة أوفق بلفظ اآلية ،والرواايت غري هذه كثرية.

والطائفة :اجلماعة من الناس ذات الكثرة .واحلق أهنا ال تطلق على الواحد واالثنني ،وإن قال
بذلك بعض املفسرين من السلف ،وقد تزيد على األلف كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :علَى طَآئَِفتَـ ِ
ني
ِمن قَـبلِنَا﴾ [األنعام ،]156:وأصلها منقولة من طائفة الشيء وهي اجلزء منه". 90

ومما ورد يف تفسري ابن عاشور نزعته املقاصدية املمزوجة ابلتوجه اإلبداعي يف التفسري
ِ
وسى
حيث التزم هبذه الوجهة يف مواضع كثرية العدد ،فمن ذلك كالمه حول اآليةَ ﴿ :وإذ قَ َال م َ
لَِقوِم ِه َاي قَـوِم إِنَّكم ظَلَمتم أَنف َسكم ِابِختَ ِاذكم العِج َل فَـتوبوا إِ َىل َاب ِرئِكم فَاقـتـلوا أَنف َسكم َذلِكم َخيـر
لَّكم ِع َ ِ
الرِحيم﴾ [البقرة ]54:حيث يتحدث بنظرة
اب َعلَيكم إِنَّه ه َو التـ ََّّواب َّ
ند َاب ِرئكم فَـتَ َ
مقاصدية إبداعية حول هذه اآلية فيقول" :تشريع حكم ال يكون مثله إال عن وحي ال عن
اجتهاد وإن جاز االجتهاد لألنبياء فإن هذا حكم خمالف لقاعدة حفظ النفوس اليت قيل قد اتفق
عليها شرائع هللا فهو يدل على أنه كلفهم بقتل أنفسهم قتال حقيقة إما أبن يقتل كل من عبد
العجل نفسه فيكون املراد ابألنفس األرواح اليت يف األجسام فالفاعل واملفعول واحد على هذا
وإمنا اختلفا ابالعتبار".91

 90ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،5ص.186
 91املرجع السابق ،ج ،1ص.503
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وهناك العديد من األمثلة اليت تؤيد ما ذكر من اجلوانب اإلبداعية اليت التزم هبا ابن
عاشور فأضفت على تفسريه قالباً خاصاً ،ومظهراً زاهياً يستلذ القراء من خالله ،مبا يف القرآن
من املقاصد والدرر ،ومع وجود التباين بني االجتاه اهلدائي 92بزعامة رشيد رضا واألفغاين،
واالجتاه التجديدي املقاصدي 93بزعامة ابن عاشور ،إال أن كال االجتاهني 94يتفقان على أن
للقرآن مقاصد جليلة هلا دور يف حياة املسلمني وحل مشاكلهم الواقعية.95
وهبذا نستطيع القول أبن النظرة اإلبداعية اليت حتلى هبا ابن عاشور قد أضفت إىل مجال
تفسريه مجاالً علمياً كبرياً جعل من تفسريه موسوعة علمية حوت خمتلف العلوم واملعارف،
وأشارت إىل سعة علمه وأصالة فكره وثقافته.
اخلـامتـة والنـتائج
احلمد هلل أوالً وآخراً ،وظاهراً وابطناً ،هو أهل احملامد كلها ،ال حيصي اخللق ثناءً عليه ،وبعد:
فلقد توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:

إن مفهوم االجتاه التفسريي يتحدد أساساً مبجموعة من اآلراء واألفكار والنظرات أو
املباحث اليت يتبناها رواد اجتاه تفسريي بصورة أوضح من غريها ،وتكون غالبة على ما
سواها ،وحيكمها إطار نظري أو فكرة كلية تعكس بصدق مصدر الثقافة اليت أتثر هبا
صاحب التفسري ولونت تفسريه بلوهنا.

 92يرى رواد االجتاه اهلدائي يف التفسري أن املقصد األعلى من القرآن الكرمي هو هداية الناس ،وإرشادهم ملا فيه سعادهتم
وفالحهم يف الدنيا واآلخرة ،وأن ما وراء هذا املقصد يعترب اتبع له.
 93يرى رواد االجتاه التجديدي املقاصدي أن بيان املقاصد القرآنية وجتليتها يتم من خالل توظيف خمتلف األساليب
والوسائل والعلوم (من لغة وبالغة ،وأصول فقه ،وعمران واجتماع ،وسياسة) يف الكشف عن خمتلف مستوايت املقاصد
وأنواعها.
94

لالطالع على الفرق بني مفهوم املقاصد عند االجتاهني( :انظر :حامدي ،عبد الكرمي ،مقاصد القرآن من تشريع

95

رشواين ،سامر ،االجتاه املقاصدي يف تفسري ابن عاشور( ،جملة إسالمية املعرفة ،العدد الثالث والعشرون ،السنة

األحكام( ،بريوت :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل1429 ،هـ2008-م) ص.51-35
السادسة1421 ،هـ2000/م) ص.106
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إن مفهوم االجتاه اإلبداعي يف التفسري يتلخص أبنه :جمموعة اآلراء أو األفكار
أو االختيارات اليت يذهب إليها أصحاب اجتاه تفسريي معني ،وتتسم ابألصالة
والتجديد ،وتكون قابلة للقياس والتحقق.
إن أبرز اجلوانب اإلبداعية التفسريية اليت أضافها رواد مدرسة التفسري ابملأثور
تتخلص يف الرتجيح بني الرواايت ورد األقوال الضعيفة ،وبيان أوجه القراءات ،والرتجيح
يف األوجه اللغوية ،واإلنكار على التفسري مبجرد الرأي.
إن أبرز اجلوانب اإلبداعية التفسريية اليت أضافها رواد مدرسة التفسري ابلرأي
النقد املوجه إىل الذين قيدوا العقل عن استنباط الفوائد ،واستخراج الفرائد ،وكذلك إىل
رواد االجتاه النقلي الذي حصروا التفسري على الرواايت التفسريية فقط ،دون النظر
والتفكر والتأمل الذي تدل عليه نصوص الكتاب الكرمي.
إن أبرز اجلوانب اإلبداعية التفسريية اليت سلكها رواد مدرسة التفسري العلمي
متثلت يف التصحيح لالجتاه الفقهي يف التفسري ،وكذلك تصحيح مفهوم أمهية التفسري
العلمي مقارنة ابلعلوم األخرى ،وكذلك الرؤية اإلصالحية لنظام التعليم يف العامل
اإلسالمي.
يعد ابن عاشور من رواد املدرسة احلديثة يف التفسري وقد حاول عرب مسريته
العلمية الطويلة ،ورؤيته املقاصدية اإلبداعية أن يواكب الواقع من خالل آرائه التجديدة
واإلصالحية يف تفسريه التحرير والتنوير ،ومن خالل مؤلفاته األخرى.
إن أبرز اجلوانب اإلبداعية التفسريية يف تفسري التحرير والتنوير من اجلانب
التنظريي التزام ابن عاشور ابجلديد يف التفسري حيث ذكر أنه سيأيت بنكت مل ير من
سبقه إليها ،وكذلك تصنيفه للناس حول التفاسري القدمية ،ونقده للنظرة النقلية اجلزئية يف
التفسري.
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