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التفسير القرآني :نظرة في المأثور
وأسباب النزول

با�سم الكندي

يف مقالها املن�شور مبجلة «التفاهم» حتت عنوان «ظهور التف�سري القر�آين :درا�سة يف امل�أثور و�أ�سباب النزول» ت�ؤكد فريدة زمرد �أ�ستاذة التف�سري وعلوم القر�آن بدار احلديث احل�سنية يف
الرباط باملغرب �أنه ال ميكن فهم الن�ص القر�آين دون النظر يف الروايات امل�أثورة عنه ،داعية يف الوقت نف�سه �إىل التمحي�ص والتث ّبت من هذه الروايات لتكون �إرثاً �صاحلاً للبناء عليها
ال وتعلي ً
حتلي ً
ال ونقداً و�إبداعا.
وترى فريدة زمرد يف بداية مقالها هذا �أنَّ هناك �إجماعا
من قِبل ُج ّل من عرف التف�سري على �أنَّه علم قائم بذاته
ق�س ّمه املهتمون به �إىل طبقات ح�سب امل�شاركني فيه بداية
م��ن ع���ص��ر ال�ن�ب��ي ،وع���ص��ر ال���ص�ح��اب��ة ،وع���ص��ر ال�ت��اب�ع�ين،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إ� �ض��اف��ة م��ؤ��ش��ر ث ��انٍ لتمييز م��راح��ل ه��ذا
التاريخ وهو م�ؤ�شر الرواية والتدوين ،لكن هذه الدرا�سات
يف غالبها مل ت��راع��ي اخل�صائ�ص العلمية ل�ه��ذه امل��راح��ل
لت�ؤرخه على �أ�سا�س �أنَّه لعلم التف�سري ولي�س للتف�سري بحد
ذات��ه لذلك وج� َ�ب التمييز بني تاريخ علم التف�سري وبني
تاريخ املمار�سة التف�سريية ،ونرى �أنه رغم ظهور املمار�سة
التف�سريية لدى املُتقدمني �إال �أنهم كانوا �سبباً يف التمهيد
لت�أ�صيل هذا املو�ضوع علميا لدى املت�أخرين.
ّ
ومن خالل تتبع ما قالته الكاتبة جندها ُتركز على فكرة
ت�أريخ علم التف�سري الذي ُيختزل يف ثالث حمطات ،حمطة
الت�أ�سي�س وفيها ُو�ضعت �أ�س�س القول يف التف�سري على يد
ال��ذي��ن ع��ا��ص��روا ن��زول ال�ق��ر�آن وه��م ال��ر��س��ول وال�صحابة،
ث ��م حم �ط��ة اجل �م��ع وه ��ي ال �ت��ي ارت �ب �ط��ت ب�ج�م��ع الأق � ��وال
التف�سريية املنتمية للمرحلة ال�سابقة ،وجعلها مرتبة
ح�سب ترتيب امل�صحف بعد �أن كانت ُمتناثرة وهي مرحلة
اع�ت�م��دت منهجاً توثيقياً َح��دِ ي� ِث� ًّي��ا ،ث��م مرحلة الرت�سيم
وف�ي�ه��ا َّ
مت ت� ��داول م ��ا ُج ��مِ ��ع وت��وظ�ي�ف��ه يف �إن �ت ��اج تفا�سري
القرون الالحقة و�إ�ضافة ما �أمكنَ �إ�ضافته ،وهي مرحلة
م�ستمرة للآن لتفاعلها الدائم مع ما ي�ستجد ،وانطالقا
من ه��ذا التحديد التاريخي لهذه املحطات تقول فريدة
زم��رد �إن درا��س��ة ظ�ه��ور التف�سري م��ن خ�لال بحث امل��أث��ور
و�أ�سباب ال�ن��زول تتعلق ب�شكل وا�ضح مبحطتي الت�أ�سي�س
واجل �م��ع ،وت ��رى �أن م�صطلح امل ��أث��ور ه��و م�صطلح ح��ادث
يف علم التف�سري مع ت�أكيدها على �أن حداثة امل�صطلح ال
تعني غيابه عن املُتق ّدمني .وعليه ،جند نحن �أن تف�سري
الطربي (جامع البيان يف تف�سري القر�آن) من �أ�شهر كتب
التف�سري بل يعده البع�ض املرجع الأول للتف�سري بامل�أثور
وهو ما ي�ؤكد �أهمية هذا النوع من التف�سري ،وترى فريدة
زم ��رد �أي���ض��ا �أن ��ه رغ��م ذي ��وع م�صطلح امل ��أث��ور وت��داول��ه يف
الع�صور املت�أخرة باملعنى العام ،مل يكن امل�صطلح مب�أمن
من الت�صحيح ،وتقول �إن �إدراج (تف�سري القر�آن بالقر�آن)
�ضمن امل��أث��ور لي�س �سليما؛ الرتباط امل��أث��ور مبقابلته مع

ال ��ر�أي واالج�ت�ه��اد يف ال �ت��داول ،وتف�سري ال �ق��ر�آن ب��ال�ق��ر�آن
بر�أيها لي�س م��ن قبل امل��أث��ور ب��ل ه��و حم�ض اجتهاد ،تتم
ف�سرها .لهذا؛ ترى �ضرورة
فيه ربط الآي��ة ب�آية أ�خ��رى ُت ّ
ُ
ُ
ق�سمة �إىل
ت�صحيح الت�صنيف ال�سائد للتفا�سري املتداولة امل َّ
تفا�سري بامل�أثور وتفا�سري بالر�أي ،ل�صعوبة الف�صل داخل
امل��ادة التف�سريية بني مك ّوين امل�أثور وال��ر�أي ،ونحن نرى
�أن الت�صانيف املتداولة الآن ُت ّ�سهل على املهت ّمني درا�سة
ج��وان��ب التف�سري ب�ك��ل �أري �ح �ي��ة م��ا دام �أن ال ��ذي ي�شتَغل
بالتف�سري تتوفر فيه �شروط و�آداب التف�سري.
ب�ع��د ذل ��ك ف��ّ��ص�ل��ت ف��ري��دة زم ��رد احل��دي��ث ع��ن امل� ��أث ��ور يف
مرحلة الت�أ�سي�س ،وقد اتخذ التف�سري النبوي فيها مظاهر
و�أ�شكا ًال خمتلفة تدرجت �ضمن م�ستوى البيان التبليغي
العام ،و�أحيانا ي�أتي البيان النبوي للمعاين ،وهناك �أي�ضا
م���س�ت��وى ال�ب�ي��ان ال�ف�ع�ل��ي وه ��و ُي � ّث��ل �أمن ��وذج� �اً للتف�سري
العملي التطبيقي للآيات وهو غالباً متعلق بالأحكام وهو
القِ�سم الأك�ب�ر م��ن التف�سري النبوي؛ حلاجة النا�س �إىل
معاينة �أمنوذج واقعي ُيكّن من فهم �أحكام الدين وكيفية
�سجل من مالحظات
تنزيلها يف الواقع ،و�أهم ما ُيكن �أن ُي ّ
يف تاريخ التف�سري لهذه املرحلة �أنّها ت��ؤرخ لبداية اجلهد
الإن�ساين اخلال�ص يف فهم القر�آن ،كما �أنَّ تف�سري ال�صحابة
اعتمد يف معظمه على م�صادر �أخ��رى غري امل��أث��ور ،لذلك
املف�سرين
ات�سمت هذه املرحلة ب��أنَّ �أه��ل هذه املرحلة من ّ
اع�ت�ن��وا ب�ضبط م��ا تلقوه م��ن تف�سري عمن �سبقهم ،كما
�أن ال�سمة الغالبة ل�ت��داول التف�سري يف ه��ذه املرحلة هي
الرواية ال�شفهية ،والرواية فيها مل تكن على ن�سق واحد
من ات�صا ًال وانقطاعا .ورغم ذلك ،تذكر فريدة زمرد �أن
هناك من الرواة من متكّن من ملء فراغات االنقطاع يف
الرواية �إال �أننا نرى من ال�ضرورة مبكان للدار�سني يف هذا
اجلانب زي��ادة التمحي�ص والتثبـت من ال��رواي��ات ال��واردة
�سعياً لفهم �آيات القر�آن ب�شكل �صحيح.
�أما مرحلة اجلمع فقد عك�ست احلاجة �إىل �إخراج تف�سري
كامل م�صنّف ومرتّب ُيكّن من فهم الن�ص يف جمموعه،
لذلك جند يف عالقتها بق�ضية امل�أثور �أنّها املرحلة الأكرث
�إ ْبرازاً لدور امل�أثور من الأقوال التف�سريية يف هذه املرحلة
امل�ب�ك��رة م��ن ت��اري��خ ال�ت�ف���س�ير ،ل�ك��ن ه ��ذا اجل�م��ع مل َي�سلم
من ظهور الإ�سرائيليات� ،أم��ا امل��أث��ور يف مرحلة الرت�سيم

فهي ممتدة للآن وات�س ّمت بتخ ّليها تدريجيا عن الإ�سناد
منهجاً لتوثيق الأقوال املنقولة عن ال�سابقني ،الأمر الذي
�أدى �إىل ظهور تف�سريات مل يتم التث ّبت من �أ�صحابها مما
�ص َّع َب من تطور التف�سري ،ونحنُ نُ�ضيف �أن هذه املرحلة
وت�أثر بع�ض املهت ّمني باملذهبية والأو�ضاع ال�سيا�سية حالياً
يجعل تطور التف�سري ع�سرياً.
ك��ذل��ك ف��ّ��ص�ل��ت ف��ري��دة زم ��رد م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��أ��س�ب��اب ال �ن��زول
والتف�سري ال�ق��ر�آين ،حيث ّ
و�ضحت �أهمية معرفة �أ�سباب
ال �ن��زول و�أث��ره��ا يف ف�ه��م ال �ق��ر�آن م��ن خ�لال ُب�ع��دي��نُ :بعد
تاريخي �أي ارتباط القر�آن بالواقع �أو باحلدث الذي كان
�سبباً يف نزوله ،و ُبعد ت��داويل �أي املعرفة ب�أ�سباب النزول
معرفة بال�سياق ال�ت��داويل املحيط بالن�ص ،وال��ذي ُيكّن
من فهم دالالته و�أبعاده ،ويف كال البعدين يجب �أال ُي�شكّل
ذلك تعار�ضاً مع خ�صائ�ص الن�ص القر�آين ،وهو ر�أي نتفق
معه حتى ال ُيحمل القر�آن على وجه ال يليق به.
ذك��رت كذلك فريدة زم��رد حول �أ�سباب النزول وجتاذبات
القبول والرف�ض ب�أّنَّه من املباحث التي �أثارت الكثري من
امل��واق��ف والآراء املتباينة ،م ��ؤ ّك��د ًة �أنَّ ال�ق��ول مب�ب��د�أ �سبب
ال�ن��زول ال ميكن �أن يكون دون الت�سليم بطبيعة م�صدره
وهو الرواية لأنهما متالزمان ،وال ميكن قبول �أحدهما
ورف�ض الآخر � َّإل على وجه التحكم ،وال ميكن بحال �إلغاء
الرواية جمل ًة وتف�صي ً
ال ملجرد ثغرات ال�ضعف فيها� ،أما
بالن�سبة للم�أثور و�أ�سباب النزول و�إ�شكال الرواية فاملعروف
�أن الرواية هي ال�سبيل �إىل معرفة �سبب النزول وال دخل
لالجتهاد خارج الرواية للح�صول على هذه املعرفة �إال من
جهة الرتجيح بني الروايات �إن تعار�ضت مع ت�أكيد احلاجة
�إىل درا�سة روايات �أ�سباب النزول مبنهج النقد احلديثي ؛
لتمحي�صها.
يف اخلتام ُت�ؤكد فريدة زم��رد على �أنَّ امل�أثور مبعناه العام
ي�شكل �أ�سا�س التف�سري ال�ق��ر�آين؛ لذلك َي�ص ُعب �إن�ت��اج �أي
ق��ول تف�سريي دون النظر فيه ،كما �أننا ملزمون ب�إيجاد
حل مل�شاكل ال��رواي��ة والنقل ،وتهذيب كتب التف�سري من
ال ��رواي ��ات غ�ير امل�ن���س��وب��ة ،وه�ن��ا ن�ق��ول �إن �أ��ش�ك��ال ال��رواي��ة
�ستظل حا�ضرة بني �أخذ ورد بني العلماء ل�صعوبة الف�صل
فيها؛ وذلك الختالف الآراء يف �سند ومنت بع�ض الروايات.
bas2089@gmail.com

