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�إبراهيم الكندي

يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان (قواعد التف�سري :الن�ش�أة والتطور وال�صلة بالعلوم الأخرى) يرى عبدالرحمن احلللي ،الأ�ستاذ امل�شارك يف التف�سري وعلوم القر�آن بكلية ال�شريعة
ريا يف ن�ش�أة علم التف�سري؛ لأن مرويات تف�سري الآيات وبيان �أ�سباب نزولها جزء �أ�سا�سي من مرويات احلديث ،ومن يرجع �إىل كتب التف�سري املتقدمة
بجامعة حلب� ،إنّ لعلم احلديث دو ًرا كب ً
ريا من مادتها عبارة عن �أ�سانيد ومرويات ،وليت احلللي م ّثل باقتبا�س ن�ص من �أحد كتب التف�سري يعتمد على مرويات الأحاديث.
يجد �أن حج ًما كب ً

مفتاحا للعرب وامل�سلمني يف فهم
ويجعل احلللي العربية
ً
ال�ق��ر�آن ،وي��رى �أنّ ال�صحابة مل يكونوا حمتاجني �إال �إىل
فهم ما هو جديد عليهم ،ونرى �أن القارئ لأ�صول الفقه
يفهم �أن ما نراه معنى �سطح ًّيا يحمل دالالت دقيقة جعلت
يق�سمونها �إىل ن�ص وجممل وظاهر وم��ؤول،
الأ�صوليني ّ
ويجهدون
ويخو�ضون يف معاين الأمر والنهي والتخيريْ ،
يف معرفة امل�سكوت عنه.
بعد ذلك يعرج احلللي �إىل ن�ش�أة «علم التف�سري اللغوي»؛
�إذ َغدَت العربية وقواعدها امل�صدر الأهم يف تف�سري القر�آن
الكرمي ،ون�ضيف �إىل كالمه �أن هذا ال ِع ْلم ُيذ ّكرنا باالجتاه
البنيوي يف النقد ،ذلك االجتاه املعتمد على االنطالق من
البناء اللغوي ملعرفة ما يحمله الن�ص من معنى وما ي�شري
�إليه من مو�ضوع يف اخلارج.
وي �ق ��ول احل �ل �ل��ي �إنّ ت �ط��ور امل�ج�ت�م��ع الإ� �س�ل�ام ��ي ا��س�ت�ل��زم
احلاجة �إىل �ضبط قواعد االجتهاد ال�ستنباط الأحكام من
ً
ا�ستنباطا يحل م�شكلة للنوازل اجلديدة ،ولكن
الن�صو�ص
ال�سلطة ال�سيا�سية كانت تتدخل �أحيانًا يف �إبداء الر�أي يف
امل�ستجدات ،ومن �أمثلة هذا حماولتها �إلزام النا�س بكتاب
امل��وط ��أ ،ث��م ف��ر���ض م��ذه��ب االع �ت��زال .وق��د رف����ض الفقهاء
هذا اال�ستحواذ ال�سيا�سي على ال�ش�أن الديني ،وكانت ر ّدة
فعل الإم ��ام ال�شافعي �أن �أ ّل ��ف «ال��ر��س��ال��ة» ل�ضبط قواعد
اال�ستنباط بعيدًا ع��ن �أي��ة �أه ��واء ،وي��رى احلللي �أنّ هذه
ن�صا)
ال���ض��واب��ط جعلت ال��دالل��ة � ّإم ��ا وا��ض�ح��ة (و��س� ّم��اه��ا ًّ
�أو حمتملة (و�س ّماها ت��أوي� ًلا) ،وقد ب ّينّا �أن الداللة �أكرث
تعقيدًا من �أن حت�صر بني هذين الق�سمني.
ويذكر احلللي �أنّ كتب التف�سري مل تَخْ ُل من مناهج ُذك َرِ
ُ
بع�ضها يف مقدمات املف�سرين ،منهم عبدالرزاق بن همام
ال�صنعاين ،وحممد بن جرير الطربي ،ويرى �أنّ الطربي
اهتم بال�ضوابط اللغوية يف التف�سري ،وتطرق احلللي �إىل
املو�ضوعات التي تواتر ذكرها يف مقدمات التف�سري نحو:
حكم التف�سري بالر�أي ،والتمييز بني ما ُي ْح َمد وما ُي َذ ّم.
�إنّ ق���ض�ي��ة ت�ن��زي��ه ال� ��ذات الإل �ه �ي��ة ع ��ن � �ش��وائ��ب التمثيل
والت�شبيه �شغلت املتكلمني فاهتموا ب�ضبط العالقة بني
العقل والنقل ،و�أ ْب َك َر املعتزلة يف ت�أويل املت�شابه فقد نُ�سِ ب
�إىل ِب�شْ ر بن املعتمر كتاب «ت�أويل القر�آن» ،ومن املتكلمني

الذين ُعنُوا بالت�أويل �أبو احل�سن الأ�شعري يف «الإبانة عن
�أ� �ص��ول ال��دي��ان��ة» ،ث��م ف��ّ��ص��ل ال �غ��زايل (ت505ه � �ـ) ال�ت��أوي� َل
ً
ريا يف كتابه «في�صل التفرقة» ،واهتم بالت�أويل
تف�صيل كب ً
ّ
بعده تلميذه القا�ضي �أبوبكر بن العربي الإ�شبيلي ف�ألف
«قانون الت�أويل» ،ثم ابن ر�شد (ت595هـ) وغريه.
ويف املقابل يذكر احلللي مذهب ال�سلف يف التفوي�ض يف
ال�صفات وع��دم ت�أويلها ،وق��د �صنّف فيه �أب��و يعلى الفراء
احل�ن�ب�ل��ي ك �ت��اب «�إب� �ط ��ال ال �ت ��أوي ��ل» ،و� �ص � ّن��ف اب ��ن ُق��دام��ة
املقد�سي «ذم ال�ت��أوي��ل» و��ص� ّرح �أن��ه مذهب ال�سلف ،ولكنّ
الإ��ش�ك��ال يف ال�سلفيني ع��زوف�ه��م ع��ن ق ��راءة ال ��ر�أي الآخ��ر
وانكفا�ؤهم على �أنف�سهم.
واهتم بع�ض العلماء املتقدمني ب�إفراد م�صنفات تنظريية
ت�ك��ون م��دخ� ًلا �إىل ع�ل��م ال�ت�ف���س�ير ،وم ��ن �أوائ� ��ل ال�ك�ت��ب يف
ه��ذا «امل��دخ��ل لعلم تف�سري كتاب اهلل ت�ع��اىل» لأب��ي الن�صر
ً
حماول
احل��دادي (تويف مطلع القرن اخلام�س الهجري)
��ض�ب��ط ال�ت�ف���س�ير ب �ق��واع��د ال �ن �ح��و ،وك ��ذل ��ك اب ��ن اجل ��وزي
(املتويف597 :هـ) يف «فنون الأفنان يف عجائب علوم القر�آن»
و«املجتبى يف علوم تتعلق بالقر�آن» ذاك � ًرا �أدوات التف�سري
املف�سر.
التي يحتاجها ِّ
ومن العلوم التي احتيج �إليها للتعامل مع القر�آن :ر�سم
امل���ص�ح��ف ،وت ��اري ��خ امل���ص��اح��ف ،وع �ل��م ال� �ق ��راءات ،وم�ع��اين
ال�ق��ر�آن ،و�أ�سباب ال�ن��زول .وق��د ق��ال اب��ن عطية الأندل�سي
(ت542هـ) يف مقدمة تف�سريه�« :إن كتاب اهلل ال يتف�سر �إال
بت�صريف جميع العلوم فيه» ،وذك��ر �أب��و حيان الأندل�سي
(ت745ه �ـ) �سبعة علوم ينبغي �أن يحيط ب�أغلبها املف�سر،
وه��ي :اللغة والنحو وال�ب�لاغ��ة واحل��دي��ث و�أ� �ص��ول الفقه
وعلم الكالم والقراءات .ون�ضيف �إىل كالم احلللي �أنّ �أزمة
الفتوى اليوم � ّإنا ح�صلت ب�سبب �أنّ من خا�ضوا يف ت�أويل
القر�آن مل يت�سلحوا بهذه العلوم.
�إنّ م�صطلح «علوم القر�آن» ظهر مبعناه اخلا�ص يف القرن
ال�ث��ام��ن ال �ه �ج��ري ،وه ��و �أن ��ه ال�ع�ل��م ال ��ذي ي�ج�م��ع امل �ع��ارف
وال���ض��واب��ط ال�ت��ي يحتاج �إليها املف�سر ،و�أول م��ن �أل��ف يف
علوم القر�آن مبعناها اال�صطالحي الزرك�شي (ت794ه �ـ)
��ص��اح��ب «ال�بره��ان يف ع�ل��وم ال �ق ��ر�آن» ،و�أ ّل� ��ف ب�ع��ده ج�لال
ال��دي��ن البلقيني (ت824ه� � �ـ) ،وغ�يره�م��ا ك�ث�ير .وم��ن بني

علوم القر�آن يذكر احلللي فرعني اعتنى بهما املحدثون،
وهما «مناهج املف�سرين» لبيان مدار�سهم واجتاهاتهم،
و«�أ�صول التف�سري» ل�ضبط الت�أويل وبيان �أدواته.
�إن م�صطلح «�أ�صول التف�سري» ظهر مت�أخ ًرا يف الهند مع
�أح�م��د الدهلوي الهندي (ت 1179:ه� �ـ) ،يف كتابه (الفوز
الكبري يف �أ�صول التف�سري) وقد �ألفه بالفار�سية ،وتزامن
ك�ت��اب��ه م��ع ظ�ه��ور م�صنفات �أخ ��رى حت�م��ل م�ف�ه��وم �أ��ص��ول
التف�سري لكن مب�صطلحات �أخرى مثل قواعد التف�سري �أو
مقدمات �إىل علم التف�سري.
وي �خ �ت��م احل �ل �ل��ي م �ق��ال �ت��ه ب ��ال ��دع ��وة �إىل �إح� �ي ��اء «�أ�� �ص ��ول
التف�سري» باعتبارها نظرة معيارية متما�سكة ق��ادرة على
مواجهة نظريات الت�أويل احلديثة وامل�ق��ارب��ات الت�أويلية
التي اقتحم بها احلداثيون الن�ص القر�آين با�سم القراءة
املعا�صرة.
ون�ق��ول يف خ�ت��ام تعليقنا على مقالة احلللي �إنّ م��ن �أه��م
ك�ت��ب «ع �ل��وم ال �ق ��ر�آن» ك�ت��اب حم�م��د ب��ن حم�م��د �أب ��و �شهبة
ب�ع�ن��وان «امل��دخ��ل ل��درا��س��ة ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي» ،ف�ق��د تعر�ض
فيه ُّ
لل�ش َبه التي �أثريت يف ق�ضية الوحي ،ور ّدها بالقواعد
العلمية املو�ضوعية ال بالعاطفة والع�صبية ،ثم �إنّه زاد يف
كتابه ه��ذا يف الطبعة الثانية ب�ح��و ًث��ا ح��ول ث�ب��وت الن�ص
ال �ق��ر�آين بالتواتر املفيد للقطع وال�ي�ق�ين ،و��س�لام��ة هذا
الن�ص م��ن التحريف وال�ت�ب��دي��ل ،وه��ي خ�صي�صة للقر�آن
الكرمي مل حت�صل لأي كتاب �سماوي �آخ��ر ،و�أ��ض��اف بح ًثا
يف نزول القر�آن الكرمي على �سبعة �أحرف والرد على �شُ َب ِه
امل�ست�شرقني يف هذا املو�ضوع.
وه �ن ��اك ك �ت��اب �آخ� ��ر ي�ن�ب�غ��ي اال� �س �ت �ف��ادة م �ن��ه ف�ي�م��ا يتعلق
مب��و��ض��وع ن���ش��أة التف�سري ودواع� ��ي التف�سري وه ��و «ر�ؤي ��ة
معا�صرة يف علم القر�آن الكرمي» لأحمد يا�سوف ،فقد �أفرد
ً
خا�صا ملناهج التف�سري تعر�ض فيه ملفاهيم
امل�ؤلف
ف�صل ًّ
وم��و� �ض��وع��ات م�ه�م��ة م�ث��ل ال�ت�ف���س�ير ،وال �ت ��أوي ��ل ،ودواع ��ي
ال�ت�ف���س�ير ،وم �� �ص ��ادره ،و�أن� ��واع� ��ه .وذك� ��ر ج �ه��ود ال �ق��دم��اء
واملحدثني يف علوم ال�ق��ر�آن الكرمي من ل��دن املعلم الأول
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
ibmakindi@hotmail.com

