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 وذلن  القرآصنً النص ّ  تؤوٌل قضاٌا فً 1عاشور بن الفاضل محمد الشٌخ آراء عن الحدٌث الٌسٌر من لٌس

 الننص ّ  بتؤوٌننل مخصوًصننا اهتماًمنا ٌظهننر ولنن  اإلصنححٌ،  بمواقفنن  أساًسننا الّرجننل عنر  فقنند اعتبننارا   لعنّد 

 لمحمند" والتصنوٌر التحرٌنر" تفسنٌر إشنعا  أنّ  وٌبندو ومفّسنرٌن  تفاسنٌر بعنّد  عنّر  وإن مإلفات   فً القرآصً

ن، منداخل منن ٌحمل  وما عاشور بن الطاهر ٌّ ٌّن  دون حالن  القرآصنً النص ّ  بتؤوٌنل تتعلّن  صظر  عاشنور ابنن تم

 جمن  وصحناول المسنل   هنذا وصقنتح  صغنامر أن المفٌند منن أصن  رأٌصنا األساس  هذا وعلى. المجال هذا فً االبن

 منن عاشنور بنن الفاضنل محمند الشنٌخ مواقن  تمّثنل علنى تسناعدصا مختلفن، صصنو  منن القرائن من مجموع،

 . وفهم  الص ّ  تؤوٌل

ٌّ   اوٌتٌن  من الموضو  هذا صتصاول أن ارتؤٌصا ولقد . بالتخصنٌ  الثاصٌن، تتمٌن  بٌصما بالتعمٌ  األولى تتم

 النوحً تؤوٌنل مبحنث فنً مباشنر  غٌنر بطرٌقن، تصن ّ  آراء منن رصندصا  منا بن  فصقصند بالتعمٌ   ٌتعلّ  ما أّما

 العلنن  مننن النندٌن موقنن "و 3والتقشنن  2األعننح  بتننراج  تتعلّنن  متعننّدد  صصننو  فننً عاشننور ابننن عرضننها

ٌّ، الحضار  وروح 4"واألخح  اإلسحم
 وسناعدتصا سنبٌلصا أصنار  إشنارا  الصّصنو  مختلن  فً وجدصا ولقد  5

ًّ  الص ّ  قراء  فً عاشور ابن الشٌخ مصهج تمّثل على  محناوال  الّصصنو  هذ  فً وجدصا أّصصا والطرٌ  الدٌص

 عاشنور ابنن اسنتهلّ  6فكنر ومضنا  كتابن  ففً اإلجرائً  البعد إلى التصظٌري البعد من والتحّول القرآن لتفسٌر

ٌّصا  آٌا " بتفسٌر حدٌث  ٌّ اتن  عصند سنصق  مخصوصنا تنؤوٌح ٌإّولها أن حاول" ب  فنً خّصن  كمنا الحقنا  مم

ٌّا  المحاضرا " كتاب   إِن   قُنلْ "  الكرٌمن، اآلٌن، شنرح خنحل منن العظنٌ  القنرآن" عصوان تح  فصح 7"المغرب

ايَ  َوُصُسِكً َصحَِتً ٌَ  ..." ٱْلَعالَ  َر    َلل ِ  َوَمَماِتً َوَمْح

 مباشنر   بصنف، القرآصنً النص ّ  تؤوٌنل مسنؤل، ٌمسّ  أّص  ٌفترض مخصو  عمل فً اهتمامصا حصرصا ولقد

 ٌعنّر  وأن وتطنّوًرا صشنؤ  التفسنٌر تارٌخ ٌرصد أن الشٌخ حاول وفٌ  8"والمفّسرون التفسٌر" كتا  ب  وصقصد

                                                           
1
 ٌٍشش٠ؼخ اٌض٠ز١ّٔٛخ اٌى١ٍخ ػّبدح ٚرٌّٛٝ ،9191 عٕخ اٌخٍذ١ٔٚخ اٌغّؼ١خ ٚرشأط اٌض٠زٛٔخ ثغبِؼخ ٚدسط ،9191 عٕخ ػبشٛس ثٓ اٌفبػً ِؾّذ اٌش١خ ٌٚذ -

 9199 عٕخ رٛفٟ ،ٚوزت ِٚؾبػشاد ِمبالد ثؼّذح ٚأعُٙ ،9199 عٕخ اٌّذ٠ٓ ٚأطٛي

2
 :األػالَ رشعّخ فٟ ػبشٛس ثٓ اٌفبػً ِؾّذ اٌش١خ أٌّف -

 9191 – إٌغبػ داس ثزٛٔظ، األدث١ّخ إٌٙؼخ أسوبْ* 

 9199 ٌٍٕشش، اٌزٛٔغ١خ اٌذاس األػالَ، رشاعُ* 

 1999 رٛٔظ، اٌغبِؼٟ، إٌشش ِشوض اٌؼشثٟ، ثبٌّغشة إٌٙؼخ ٚأسوبْ اٌفىش أػالَ* 

3
 9199 ٌٍٕشش، اٌزٛٔغ١خ اٌذاس إعال١ِخ، دساعبد عّبػٟ ػًّ ،(9191 سِؼبْ ِؾبػشح) ،اإلسالم في التمشف ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

4
 9199 ٌٍٕشش، اٌزٛٔغ١خ اٌذاس إعال١ِخ، دساعبد عّبػٟ ػًّ ،(9199 سِؼبْ ِؾبػشح) ،واألخالق العلن هي الّذيي هولف ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

5
 9111 اإلعالِٟ، ٌٍفىش اٌؼبٌّٟ اٌّشوض ،اإلسالهيت الذضارة روح ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ؾّذِ -

6
 99-19 ص ص ،9119 ١ٌج١ب، رٛٔظ ٌٍىزبة، اٌؼشث١خ اٌّذاس ،فكز وهضاث ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

7
 991-939 ص ص ،(د،رـ) اٌغضائش ،ٚاٌزٛص٠غ ٌٍٕشش اٌٛؽ١ٕخ اٌششوخ ٌٍٕشش، اٌزٛٔغ١خ اٌذاس ،الوغزبيّاث الوذاضزاث ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

8
 .رٛٔظ ،9111ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕشش عؾْٕٛ داس ،والوفسزوى التفسيز ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -



 

  

 

 طلبنن، علنى عاشننور ابنن الشنٌخ ألقاهننا محاضنرا  مجموعن، األصننل فنً والكتنا  التفسننٌرٌ،  التجنار  بنبعض

 التوصسنٌ،  اإلذاعن، عرضنتها" أمسنٌا " إلنى حّولهنا ثن ّ " القرآصٌن، الدراسنا " بتندرٌس اضنطل  عصندما ال ٌتوص،

ٌّ   الكتا  هذا صصو  أنّ  ٌعصً وهذا. 9الجمهور معها وتفاعل  اسنتهدف  إذ واألهدا  " التلّقً" حٌث من متم

ًّ  بعد علٌها فهٌمن الطلب، أولى مرحل، فً  التحنّري علنى طحبن  تندرٌ  إلنى عاشور ابن خحل  من هد  تعلٌم

 جمهنوًرا تعندٌلها بعند المحاضنرا  اسنتهدف  ثن  ومواقن   أفكنار منن التراث ٌحمل  بما التسلٌ  وعد  والتدقٌ 

ًّ  البعد فدّع  الصاس بمشاغل ٌصل  أن وحاول خطاب  من عاشور ابن فبّسط وأرح   أوس  ًّ  ببعند التعلٌم  تثقٌفن

ٌّ، الّذاكر  أسر من وتحرٌر  المستم  تصوٌر خحل  من حاول توعويّ   .التقلٌد ثقاف، وهٌمص، الدٌص

 القرآصنً النص ّ  تؤوٌنل بإشنكالٌ، مصهنا األّول ٌتعلّن  منداخل  ثحثن، خنحل منن المسؤل، هذ  مقارب، وسصحاول

 التنً والخلفٌا  السٌاقا  الثاصً المدخل فً سصتصاول بٌصما عاشور  بن الفاضل محمد الشٌخ عصد الممكص، وسبل 

 ."المتؤّول،" وبعض التؤوٌل فً االختح  ظاهر  من الشٌخ موق  سصدرس أخًٌرا ث ّ  معالم   رس  فً أسهم 

 

 وآلٌاتن  التؤوٌنل عنن ومحاضنرات  ومقاالت  عاشور بن الفاضل محمد الشٌخ كت  فً صرًٌحا حدًٌثا صجد ال

ا لصنا وبندا والمفسنرٌن  التفسٌر بذكر معاصرو  فعل كما اكتفى ولكّص  ب   المتعلّق، والمفاهٌ  ًٌّ  اصتصنر كمنن مبندئ

ا ًٌ ٌّ، التؤوٌل دون التفسٌر برٌاد  قالوا لمن ظاهر  النّذاكر  اصتصنر  أن بعند 10المإّولن، دون المفّسرٌن وبمشروع

 واصتقصنوا التؤوٌنل فاصتقندوا اآلراء هذ  المعاصرٌن بعض ورّسخ ال من  من لقرون علٌ  وحافظ  الخٌار لهذا

 فقهنناء مننن كبٌننر عنندد حنناول األسنناس هننذا وعلننى. الننّدٌن فننً والبنند  الضننحل مننن ضننرًبا واعتبننرو  قٌمتنن  مننن

 اختلف : "قنائحً  مذهبن  الجن وي ابنن فنذه  والتؤوٌنل  التفسنٌر بنٌن والتبناٌن الفنرو  توضٌح القدامى المسلمٌن

 وهفذا بمعنفى، أّنهمفا إلفى العربٌف  إلفى ٌمٌلفون قفوم فذهب ٌختلفان، أم بمعنى والتأوٌل التـفسٌر هل:  العلماء

 الّشًء إخراج التفسٌر: فقالوا اختالفهما إلى الفقه إلى ٌمٌلون قوم وذهب المتقّدمٌن، المفسرٌن جمهور قول

 مفا لفوه  دلٌفل علفى إثباتفه ففً ٌحتفاج فٌما وضعه عن الكالم نقل والتأوٌل التجلًّ، مقام إلى الخفاء مقام من

 الفقهناء تنؤثٌر القرطبنً أّكند كما  11"...إلٌه صار أي كذا إلى الشًء آل قوله من مأخوذ فهو اللفظ ظاهر ترك

ًّ  والفصل والتؤوٌل التفسٌر مسٌر  فً  التفسفٌر" :قنائحً  المجنالٌن بنٌن الفاصل الحدّ  عن فتحّدث بٌصهما  التفاضل

 12."المؤمنٌن عند فٌه شكّ  ه كقوله المعنى بٌان والتأوٌل فٌه، شكّ  ه أي فٌه رٌب ه كقوله اللّفظ بٌان

                                                           
9
  9 ص رٛٔظ، ،9111ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕشش عؾْٕٛ داس ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ ،"ٚاٌّفغشْٚ زفغ١شاٌ" وزبة رمذ٠ُ اٌخٛعخ، ثٓ اٌؾج١ت ِؾّذ -

10
ّٓ  ٌمذ - ٌخ" أعُّٛ٘ ِٓ ػٍٝ ؽشثب ٚاٌّزأخش٠ٓ اٌمذاِٝ ثؼغ ش ّٚ  "اٌزأ٠ًٚ" أؽؼبْ فٟ ٚاسرّٛا اٌزفغ١ش رشوٛا ِٓ ُٚ٘" اٌّزأ

11
  9 ص ،التفسيز علن في الوسيز ساد ،اٌغٛصٞ اثٓ اٌشؽّٓ ػجذ -

12
  99 ص ،9ط ،المزآى ألدكام الجاهع ،اٌمشؽجٟ -



 

  

 

 علنى التفسنٌر تفضنٌل فنً المحندثٌن منن تبعه  ومن القدامى إلى مصقاد بؤّص  عاشور ابن الشٌخ أوهمصا ولئن

 محاوالً  بالتؤوٌل عحقت  فً التفسٌر تخ ّ  تصمٌطا  من الّذاكر  ب  احتفظ  ما ٌ ع   أن استطا  فإّص  التؤوٌل

 .اإلسحمً الفكر تارٌخ فً استحال  كما التؤوٌل صور  وتعدٌل التصحٌح

 واإلشكالٌات المشروعٌ : عاشور بن الفاضل محّمد الشٌخ عند القرآنً النصّ  تأوٌل -1

 دون ذاتهنا حندّ  فنً اإلسنحمٌ، المصظومن، داخنل منن التجدٌند آثنر عاشنور بنن الفاضنل محمند الشٌخ أنّ  ٌبدو

 تتعلّنن  جدٌند  قنراء  مشنارٌ  وجنود فننرغ  القرآصنً  النص ّ  قنراء  توّجن  قنند جدٌند  معرفٌن، قصنوا  إلنى اللّجنوء

 اكتفنى فإّصن  مصهنا صصنٌ  علنى عاشنور ابنن الشنٌخ اّطنح  ورغن  عصنر   فنً ودراسنت  القرآصً الص ّ  بتفكٌ 

 الفكر محمح وشّوه  مفاهٌ  بعّد  مّس  التً الخطٌر  االص ٌاحا  بعض وتصحٌح اإلسحمً التراث بمراجع،

 .بالتفسٌر وعحقت  ومشروعٌت  بالتؤوٌل تعلّ  ما االص ٌاحا  هذ  أخطر ولعلّ  اإلسحمً 

 التصحٌح وضرورة المضاد اهنزٌاح: القرآنً النصّ  تأوٌل مشروعٌ  -أ

 بمند  ٌتعلّن  خطٌنًرا اسنتفهاًما كتن  مّمنا مواضن  عنّد  فنً عاشنور بنن الفاضل محمد الشٌخ استحضر لقد

 لدهل  العادي الواضح بالطرٌق مأخوذة دهل  معانٌه على دالّ  القرآن" أنّ  ورأ   13التفاسٌر إلى الٌو  الحاج،

، الكالم ًّ ا، احتٌاًجا التفسٌر إلى بمحتاج ذلك على هو فلٌس العرب ًٌّ  إّنمفا التفسفٌر إلفى القرآن حاج  ولكن أصل

 طبع  وما الّذاكر   مسلّما  عصد تق  ال جرٌئ، مواق  ٌعكس بساطت  على الكح  وهذا  14"عرضٌ  حاج  هً

ٌّق  صوامٌس من والتقلٌد االّتبا  عصر ًّ  التقلٌند أنّ  بالنّذكر وجدٌر الصّ   فه  آفا  من ض  طنوال قبنل اإلسنحم

 التفسنٌر وسناط، دون النوحً بمقصنود معرفن، ال وكؤّصن " مفّسرٌن دون للقرآن تفسٌر ال" مبدأ ال من من قرون

 بحس  مختلف، ومستوٌا  متفاوت، بدرجا  ٌفه  أن ٌمكن المعال  واضح الص ّ  أنّ  والحال المفّسرٌن  ووصاٌ،

. ٌحتوٌن  النذي( contexte historique et cognitif) والعرفناصً التنارٌخً وسنٌاق  وثقافتن  المتلّقنً طبٌعن،

 لن  ولنذل  ٌفّسنر  وال ٌنإّول فنالقرآن ذاتهنا  القرآصٌن، المصظومن، داخنل منن التؤوٌل أهمٌ، تتصّ ل اإلطار هذا وفً

أُْتوَنففكَ  َوه" :تعننالى قولنن  فننً القننرآن فننً واحنند  مننّر  إالّ  تفسننٌر كلمنن، تننذكر  َوأَْحَسففنَ  بِففاْلَحق   ِجْئَنففاكَ  إِها  بَِمَثففل   ٌَ

 بالتفسنٌر المقصود أنّ  إلى 17المفّسرٌن أغل  ذه  ولقد  16مّر  عشر  سب  تؤوٌل ماّد  ُذكر  بٌصما 15 "َتْفِسًٌرا

                                                           
13
 أؼمذد د١ٌٚخ ٔذٚح إؽبس فٟ"  ؟ ٌٍمشآْ عذ٠ذ رفغ١ش إٌٝ اٌؾبعخ ِب"  ثؼٕٛاْ ِذاخٍخ ع١بق فٟ أخشٜ ثطش٠مخ اٌّغأٌخ ٘زٖ اٌغ١ًٍ ػجذ ثٓ ِٕظف ؽشػ -

 اٌمشآ١ٔخ ٌٍظب٘شح اٌؾذ٠ضخ اٌمشاءاد إٌٝ اٌزفغ١ش ِٓ:  ثّٛػٛع رؼٍّمذ 1999 د٠غّجش 99ٚ99 ٠ِٟٛ( اٌّغشة)اٌج١ؼبء ثبٌذاس

14
 99 ص ،9111 ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕشش عؾْٕٛ داس ،ورجاله التفسيز ،ػبشٛس ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

15
 33/  اٌفشلبْ -

16
 :وهً سور  سب  فً آٌ، عشر  خمس فً مر  عشر  سب  التؤوٌل كلم، ورد  -

ا )...  9:عمران آل 1  9 غ   قُلُوِبِه ْ  فً ال ِذٌنَ  َفؤَم  ٌْ ِبُعونَ  َ  ت  ٌَ ْعلَ ُ  َوَما َتؤِْوٌلِ ِ  ْبِتَغاءَ ٱوَ  ٱْلِفْتَص،ِ  ٱْبِتَغاءَ  ِمْص ُ  َتَشاَب َ  َما َف ُ  إِال   َتؤِْوٌلَ ُ  ٌَ اِسُخونَ ٱوَ  ٱَلل  قُولُونَ  ٱْلِعْل ِ  ِفً لر  ٌَ 

ا  ..(. ِب ِ  آَمص 

ء   ِفً َتَصاَ ْعُت ْ  َفإِن( )..11: الصساء) ـ 3 ًْ و ُ َش ُسولِ ٱوَ  ٱَلل ِ  إِلَى َفُردُّ ْو ِ ٱوَ  َلل ِ ٱبِ  ُتْإِمُصونَ  ُكْصُت ْ  إِن لر  ٌَ ر   لِ َ ذ   ٱآلِخرِ  ْل ٌْ  (.َتؤِْوٌحً  َوأَْحَسنُ  َخ
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 وجناء  والبٌان  التفصٌل ٌعصً بل الكلم،  لهذ  االصطححً المعصى على ٌدلّ  ال ذكرصاها التً 18اآلٌ، تل  فً

 هنذ  بنؤنّ  القنول إلنى ذه  عّباس ابن أنّ  تفسٌر  فً القرطبً أورد ولقد. اإلســح  رافضً على الردّ  سٌا  فً

 اآلٌن، هنذ  "المجٌند القنرآن تفسنٌر فنً المدٌند البحنر" تفسنٌر  فنً عجٌصن، ابنن فهن  كما 19.الٌهود على تردّ  اآلٌ،

  20."التفسٌر غاٌ  وٌفسر  معنــا  ٌكش  وما ٌـبطله بما جئناك إهّ  غرٌب شًء عن ٌسألونك ه" :كالتالً

ًّ  التفسنٌري الطبنري مشنرو  فنً عاشنور بنن الفاضنل محمند وجد ولقد  ٌنودّ  منا علنى مثنال خٌنر والمعرفن

ننا ومفّسننًرا ومإّرًخننا مجتهننًدا كننان الطبننّري أنّ  فؤّكنند طرحنن    البعنند هننذا واصعكننس وعلننو   معننار  بعننّد  ملّمً

 النص ّ  بٌن العحق، حقٌق، ٌعكس أن ٌمكن ال" تفسٌر" مصطلح أنّ  الطبري أدر  ولقد تفسٌر   على الموسوعً

 ًّ  ٌختفار أن لفه سفمحت التفً هفً لعلّهفا بحفقّ  جدٌدة بصبغ  اصطبغ قد ٌد  على التفسٌر فكان" وقارئ  القرآص

 تفسفٌر  فسفّمى" التأوٌفل" كلمف  وهفً قبلفه مفن التفسفٌر متعفاطو ٌختارهفا كفان مفا كلمف  صنٌعه على للدهل 

 21".فصوله من فصل كلّ  ترجم  فً التأوٌل كلم  والتزم" القرآن تأوٌل عن البٌان جامع"

                                                                                                                                                                                              
صُظُرونَ  َهلْ ( )13: االعرا ) ـ 9 1 ْو َ  َتؤِْوٌلَ ُ  إاِل   ٌَ ؤِْتً ٌَ قُولُ  َتؤِْوٌلُ ُ  ٌَ َصا ُرُسلُ  َجآَء ْ  َقدْ  َقْبلُ  ِمن َصُسو ُ ٱل ِذٌنَ  ٌَ  ..(. ْلَح   ٱبِ  َرب 

ُبواْ  َبلْ ( )31: ٌوصس) ـ 9 ا ِبِعْلِم ِ  ٌُِحٌُطواْ  لَ ْ  ِبَما َكذ  ؤِْتِه ْ  َولَم  ٌْ َ  ْصُظرْ ٱفَ  َقْبلِِه ْ  ِمن ٱل ِذٌنَ  َكذ  َ  َكَذلِ َ  َتؤِْوٌلُ ُ  ٌَ الِِمٌنَ  َعاِقَب،ُ  َكانَ  َك  (.ٱلظ 

ْجَتِبٌ َ  َوَكَذلِ َ ( )9: ٌوس ) ـ 9 ٌَُعل ُم َ  َربُّ َ  ٌَ ٌُِت ُّ  األََحاِدٌثِ  َتؤِْوٌلِ  ِمن َو ٌْ َ  ِصْعَمَت ُ  َو ْعقُو َ  آلِ  َوَعلَى َعلَ ٌَ.).. 

ا َوَكَذلِ َ ( )19: ٌوس ) ـ 1 ص  ٌُوُس َ  َمك  ْعلَُمونَ  الَ  الص اسِ  أَْكَثرَ  َولَِكن   أَْمِر ِ  َعلَى َغال    َوللّاُ  األََحِدثِ  َتؤِْوٌلِ  ِمن َولُِصَعل َم ُ  األَْرِض  ِفً ِل ٌَ.) 

ْئَصا( ) 39: ٌوس ) ـ 1 ا ِبَتؤِْوٌلِ ِ  َصب   (.اْلُمْحِسِصٌنَ  ِمنَ  َصَرا َ  إِص 

 ...(.ِبَعالِِمٌنَ  األَْححَ ِ  ِبَتؤِْوٌلِ  َصْحنُ  َوَما أَْححَ    أَْضَغاثُ  َقالُواْ ( )39: ٌوس ) ـ 99

 (.بعالمٌن حح األ بتؤوٌل صحن وما( )99: ٌوس ) ـ 99

ُئُك  أََصاْ ( )91: ٌوس ) ـ 91  ..(.َفؤَْرِسلُونِ  ِبَتؤِْوٌِل ِ  أَُصب 

ا َوَقالَ ( )999: ٌوس ) ـ 93 ايَ  َتؤِْوٌلُ  َهَذا أََب ِ  ٌَ ٌَ  ...(. َحقًّا َرب ً َجَعلََها َقدْ  َقْبلُ  ِمن ُرْإ

َتِصً َقدْ  َر   ( )999: ٌوس ) ـ 99 ٌْ  (.األََحاِدٌثِ  َتؤِْوٌلِ  ِمن َوَعل ْمَتِصً اْلُمْل ِ  ِمنَ  آَت

لَ  َوأَْوفُوا( )31: اإلسراء) ـ 91 ٌْ ر   َذلِ َ  اْلُمْسَتِقٌ ِ  ِبالِقْسَطاسِ  َوِ ُصواْ  ِكْلُت ْ  إِذا اْلَك ٌْ  (. َتؤِْوٌحً  َوأَْحَسنُ  َخ

ٌْ ِ  َتْسِط  لَ ْ  َما َتؤِْوٌلُ  َذلِ َ ( )91: الكه ) ـ 99 َل  (.َصْبًرا ع 

 (طجشا   ػ١ٍٗ رغزطغ ٌُ ِب رأ٠ًٚ رٌه( )11: اٌىٙف) ـ 99

17
 رفغل١ش فلٟ اٌلٛع١ض اٌّؾلشس"  ػط١لخ اثلٓ رفغل١شٚ "اٌزٕض٠لً ِؼبٌُ" اٌجغٛٞ رفغ١شٚ "اٌمشآْ رفغ١ش فٟ اٌج١بْ ِغّغ" اٌطجشعٟ ٌزفغ١ش اٌغ١بق ٘زا فٟ ػذٔب -

 فلٟ اٌزأ٠ٚلً ٌجلبة"  اٌخبصْ رفغ١شٚ "اٌزـــأ٠ًٚ ؽمبئكٚ اٌزٕض٠ً ِذاسن"  إٌغفٟ رفغ١شٚ "اٌزفغ١ش ػٍُ فٟ اٌّغ١ش صاد"  اٌغٛصٞ اثٓ رفغ١شٚ "اٌؼض٠ض اٌىزبة

"  اٌطٛعلٟ رفغل١شٚ "اٌّغ١لذ اٌملشآْ رفغل١ش فلٟ اٌّذ٠لذ اٌجؾلش"  ػغ١ٕلخ اثلٓ رفغل١شٚ "اٌملشآْ ِؼلبٟٔ فلٟ اٌؾغلبْ اٌغٛا٘ش"  اٌضؼبٌجٟ رفغ١شٚ " اٌزٕض٠ً ِؼبٟٔ

   http://www.altafsir.com اٌّٛلغ فٟ رٛفّش ِب ػٍٝ اػزّبدا رٌهٚ ."اٌمشآْ ٌؼٍَٛ اٌغبِغ اٌزج١بْ

18
 أؽغلٓٚ ثلبٌؾكّ  عئٕلبن إالّ  ثّضلً ٠أرٛٔله ال ٚ. رلشر١ال سرٍّٕلبٖٚ فلاادن ثلٗ ٌٕضجّلذ ولزٌه ٚاؽلذح عٍّلخ اٌملشآْ ػ١ٍلٗ ُٔلّضي ٌلٛال وفلشٚا اٌز٠ٓ ٚلبي" :وبٍِخ ٟ٘ٚ -

 ."رفغ١شا

19
 ِٛعلٟ ػٍلٝ اٌزلٛساح أُٔضٌلذ وّلب ٚاؽلذح عٍّلخ ػ١ٍلٗ أُلضي ٘لالّ :  للبٌٛا ِفّشللب اٌمشآْ ٔضٚي سأٚا ؽ١ٓ ا١ٌٙٛد أُّٔٙ ػجّبط اثٓ لبي" :اٌمشؽجٟ رفغ١ش فٟ عبء -

 ."داٚد ػٍٝ اٌضثٛسٚ ػ١غٝ ػٍٝ اإلٔغ١ًٚ

 http://www.altafsir.com/Tafasir.asp اٌزّبٌٟ اٌّٛلغ إٌٝ اٌؼٛدح ٠ّىٓ ٌٍزّٛعغ

20
- http://www.altafsir.com 
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 99 ص ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، اثٓ -
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 سنبٌل علنى الطبنري  فنً وجند إذ مقصنوًدا  اختٌناًرا كنان بنل صندف،  للتفاسٌر عاشور ابن اصتقاء ٌكن ول 

 تجربنن، فنً عاشنور ابننن شندّ  منا أهن ّ  ولعننلّ  وآمنال  أفكنار مننن بخناطر  ٌجنول عّمنا ٌعّبننر جرًٌئنا صنوًتا المثنال 

ٌّ، الطبري  أخفر  مواضفع ففً الفواردة معاقفدها إلفى الكفالم بمراجع لعودا"و 22"بالسٌاق المعنى ربط" التفسٌر

 بنٌن التمٌٌن  ضنرور  عاشور ابن عصد ٌعصً وهذا  24التؤوٌل فً االختح  وجو  وبٌان  23"العظٌم القرآن من

 .المبحث هذا فً الحًقا وسصتعّم   "التصاس " ومقتضٌا " المصاسب،" دالال 

 بالمأثور التفسٌر وإشكالٌات الّسابق على الالحق أعلمٌ  -ب

" الخلن  علنى السنل  أعلمٌن،" مقولن، أنّ  اإلصنحح رّواد منن كبٌر عدد حال هو كما عاشور ابن تفّطن لقد

 التؤوٌنل فسنٌاقا  القرآصنً  النص ّ  من  النواعً التواصنل دون عنّد  لقرون وحال  المسلمٌن  تخلّ  وراء كاص 

ٌّر ٌّر ذل  وبموج  وتتطّور تتغ  هصنا صناد  إسنحمٌ، 25أصواًتا أنّ  بالّذكر وجدٌر ل   وقراءاتصا للص  أفهامصا تتغ

ٌّ، مرجعٌن، السنل  اعتمناد مبندإ علنى التمّرد بضرور  مختلف،  مصٌ، حقبا  فً وهصا   النص ّ  تؤوٌنل فنً أساسن

 .الحٌان أغل  فً تسم  تكاد ال ٌائس، مشتت، أصواًتا كاص  ولكّصها القرآصً 

 أنّ  إلى" اإلسالمٌ  الحضارة روح" فً فذه  الٌائس،  الص ع، هذ  عاشور بن الفاضل محمد الشٌخ واصتقد

 أنّ  ظفانٌن الخراففات مفن وتبرئتفه البفدع مفن وتجرٌفد  فهمفه حفقّ  وفهمه الّدٌن إلى بالّرجوع ٌنادون" الّناس

ن مجلب  كان كما اإلسالم ٌْ  وأدركفوا إلٌفه الّنفاس رجفع مفا إذا كفذلك سفٌعود وأّنفه واهجتمفاعً، الففردي لصالَح

 ٌفدعو مفن بمنزلف  ذلك فً وهم الفاسدة، العوائد وحجب البدع غشاوات وبٌنه بٌنهم ورفعوا ومعانٌه أسرار 

 26."علٌه اإلغماء أو مرضه فً تسبب ما معرف  ٌحول أن بدون لٌفٌق علٌه المغمى وٌدعو لٌصّح، المرٌض

 عندد بهنا وتنؤّثر عشنر  التاسن  القرن أواخر مصذ اإلسحمً العال  أرجاء مختل  فً الدعو  هذ  سر  ولقد

 بنالتقوق  واالصفتناح بالجهنل  العلن  واستبدلوا العا  مفهوم  فً االجتهاد فعّطلوا المحدثٌن  الّدٌن علماء من كبٌر

                                                                                                                                                                                              
ّْ  ٚاٌّالؽظ ًّ  رفغ١ش ثذا٠خ فٟ اٌزأ٠ًٚ ٌفظ ٠طٍك وبْ اٌطجشٞ أ ُّ  "رؼبٌٝ لٌٛٗ رأ٠ًٚ فٟ اٌمٛي" :اٌّضبي عج١ً ػٍٝ ف١مٛي آ٠خ و  .اٌزفغ١ش فٟ ٠ششع ص

22
 99 ص .ْ،َ -

23
 91 ص ِٓ ْ، -

24
 93 ص .ْ،َ -

25
 العلن  حصنر مصتقندا" الّسناب  القنرن بعند من بمحاسن الطال  البدر" كتاب  مقدمـ، فً صّرح الذي الشوكاصً المجال هذا فً القدامى اصتقد من أه ّ  من ولعلّ  -

 حّتنى خلفهنا دون العلنو  فً الّسب  فضٌل، بإحرا  األّم، هذ  سل  اختصا  الّرعا  من جماع، ألسن على شا  لّما فإّص  بعد و" :األّول اإلسحمً الجٌل فً
 هنذ  كاصن و آخنرون  عن  كمنا الّسنابع، المائن، أو النبعض عنن صقنل كمنا الّسادسن، المائن، بعند مجتهند وجود تعّذر األربع، المذاه  أهل من جماع، عن اشتهر
  الشنوكاصً  محمند  بنن علنً بنن محمند) .." فنـه  منن حّصن، أحقنرو عرفان من صصٌ  أص لو عل  من حظّ  أدصى ل  من على ٌحظى ال الجهال، بمكان المقال،

 .(1   9 ج المقّدم،(   د)  الٌمصً  بار  محمد بن محمد تصحٌح  مصر  الّسعاد  مطبع،  الّساب  القرن بعد من بمحاسن الطال  البدر

 ودعنا "القندامى اإلسنحمٌٌن المفّكنرٌن عصند التقّد  فكر " فتصاول غرا  سعد تجاو ها ٌمكن ال مراج  واعتماده  السل  تقدٌ  لخطور  غرا  سعد تفّطن كما
 الضنمٌرو المسنٌحً الضنمٌر  المسنٌحً اإلسحمً الملتقى القدامى  اإلسحمٌٌن المفّكرٌن عصد التقّد  فكر  غرا   سعد) المستجّدا  خحل من الواق  فه  إلى

 الدراسنا  سلسنل،)  االجتماعٌن،و االقتصنادٌ، واألبحناث الدراسنا  مركن   9199  القٌنروان  الحمامنا   قرطناج الصمنو  لتحنّدٌا  مواجهتهما فً اإلسحمً

 (.(فرصسً/عربً( )1اإلسحمٌ،
26
 19 ص ،9111 األِش٠ى١خ، اٌّزؾذح اٌٛال٠بد اإلعالِٟ، ٌٍفىش اٌؼبٌّٟ اٌّشوض ،اإلسالهيّت الذضارة روح ،ػبشٛس اثٓ اٌفبػً ِؾّذ -



 

  

 

 المصفلحٌن هجٌفري أساسفها ففً الجوففاء مبناهفا ففً الصفحٌح  الّسفاذج  الدعوة هذ  أصبحت"و الّذا  على

 أن إهّ  الخٌفر وبفٌن بٌفنهم لفٌس بفأن وٌنفادون... إحٌائفه علفى وٌتحّرقفون اإلسفالم بمجفد ٌترّنمفون والمفّكرٌن

ٌّ  ما الّدارسٌن من أحد على ٌخفى وال. 27"السبٌل لمعاودة ٌنهضوا  السنٌا  هنذا فنً عاشنور ابن أسلو  ب  تم

ًّ  مص   من( contexte discursif) الخطابً ًّ  وبعند سناخر تهكم  ٌنردّ  صاقند( Aspect polémique) سنجال

 والمصننلحٌن  العلمنناء كبنار ٌصتقنند صجنند  بنل عصننر   فنً الشننرٌع، علمنناء منن واسننع، شننرٌح، علنى اضننمصًٌ  فٌن 

 لٌتفك اإلمفام أسفتاذنا حنانٌفك" :والسنل  الصنحاب، تجربن، إحٌناء علنى دعوت  مصتقًدا عبد  محمد الشٌخ فٌخاط 

 عهففد علففى كففان مففا علففى اإلسففالم ٌففردّ  الجمففود زوال بففأنّ  الكففرٌم ظّنففك أنّ  تشففهد، لففم إن حّبففذا أو معنففا، تشفهد

ام بخالفه جاءت قد ظنّ  الّراشدٌن الخلفاء ٌّ   28."األ

 :القرآنً النصّ  تأوٌل سبل -2

 :التأوٌل ولغ  اللغوي التأوٌل -أ

ٌّ، عاشور بن الفاضل محمد الشٌخ أّكد لقد ًّ  النص ّ  تؤوٌنل فنً اللّغنويّ  المدخل أهم  تمّثنل ٌمكنن فنح القرآصن

 ففً لففظ كفلّ  أنّ  علفى اإلسفالمٌ  األّمف  إجمفاع انعقفد ذلك وعلى" وتراكٌب   القرآن ألفاظ فه  دون الوحً كح 

ًّ  معنا  له كالم وكلّ  اإلرادّي، معنا  له القرآن  جدًٌدا قدًٌما جدالً  ضمصٌ، بطرٌق، عاشور ابن وأثار  29"التركٌب

 مسنؤل، إلنى الجندل هنذا بصنا وٌعنود. وتوجٌهن  المعصنى صنصاع، فنً كحهمنا ودور بالتركٌن  المفرد بعحق، ٌتعلّ 

 فهننو القننرآن  ومفننردا  التفسننٌر بننٌن قرصننوا القننرآن علمنناء مننن القنندامى فؤغلنن  بالتفسننٌر  وعحقتهننا" التؤوٌننل"

ًّ  المدخل  ففً ٌُسفتعمل مفا أكثفر التفسفٌر" ال ركشنً النّدٌن بندر عند ولنذل  ألفاظن   القنرآن لفهن  عصنده  الطبٌع

 ففً التأوٌفل اسفتعمال أكثفر" أنّ  ٌعصنً مّمنا بٌصها  والعحقا  بالتراكٌ  التؤوٌل ٌهت ّ  بٌصما  30"األلـــفاظ مفردات

 فهم كان عربٌ  كانت لّما التراكٌب" إنّ  القول إلى عاشور ابن ذه  األساس  هذا وعلى 31".والجمل الــمعانً

نن  وهكننذا. 32"بالتركٌففب األلفففاظ تفٌففد  الففذي المعنففى اسففتٌعاب علففى متوّقًفففا فوائففدها وتحصففٌل معناهففا ٌّ  ابننن ٌم

 وهنذا والمعصنى  والتركٌن  المفنرد اللّفنظ وهنً التص ٌنل  بنص ّ  المتعلّقن، الداللن، من مستوٌا  ثحث، بٌن عاشور

ننا  هننذ  ولفهنن  ومتكلّمننٌن  وأصننولٌٌن مفّسننرٌن القنندامى عصنند صنندا  صجنند التمٌٌنن  ٌّ  أو بطرٌقنن، المننإّثر  المرجع

 منن فصنحً  ٌخّصن  جّصنً ابنن فوجندصا الّصحنا   كتبن  منا بعض إلى عدصا التؤوٌلً عاشور ابن طرح فً بؤخر 

                                                           
27
 11-19 ص ص .ْ،َ -

28
ّٟ  ٌٍفىش اٌؼبٌّٟ اٌّشوض اإلسالهيت، الذضارة روح ػبشٛس، اثٓ اٌفبػً ِؾّذ -  19 ص ،9111 اإلعالِ

29
 99 ص ،ورجاله التفسيز ،ػبشٛس اثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

30
 999 ص ،1ط ،المزآى علوم في البزهاى اٌضسوشٟ، اٌّذ٠ٓ ثذس -

31
 (رأ٠ٍٚٗٚ رفغ١شٖ ِؼشفخ فٟ: 99 إٌٛع) 119 ص ،1 ط ،المزآى علوم في اإلتماى ،اٌغ١ٛؽٟ -

32
 33 ص ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، اثٓ اٌفبػً ِؾّذ -



 

  

 

 "المعفانً وإغفالهفا باأللـــفـفاظ عناٌتهفا العفرب علفى اّدعفى مفن علفى الردّ  باب" :بـ عصوص " الخصائ " كتاب 

 الجـفـمل مفن تجنفى وإّنمفا الواحفدة الكلمف  مفن ُتجنى ه والفائدة للفائدة وضع إّنما الكالم" أنّ  جّصً ابن وٌقصد

ٌّن أن الخصنائ  صناح  خحلن  منن أراد حجناجً سٌا  فً جاء الحدٌث وهذا  33..".القول ومـــدارج  أنّ  ٌبن

 الجننـمل، ثقافنن، هننً وإّصمننا  34والمـننـحدثٌن القنندامى بعننض تننوّه  كمننا فحسنن   ألفنناظ ثقافنن، لٌسنن  العربٌنن، الثقافنن،

ا ٌعصً وهذا والمعصى  ًٌ نا  شنرًحا القنرآن ألفناظ شنرح ٌعتمند الذي التقلٌديّ  بمفهوم  التفسٌر أنّ  مبدئ ًٌّ  بحسن  لفظ

 مّمنا ذاتها اللّغ، لطبٌع، ٌستجٌ  ال مصهج فهو القرآن  معاصً إلى ٌوصل أن ٌمكن ال القرآن  سور فً اصتظامها

 .العثماصً المصح  فً مرّتب، ورد  كما القرآن آٌا  تفسٌر تجّص  إلى 35القدامى بعض دف 

 فنً قنال النذي النّرا ي عصند أًٌضنا صجند  القنرآن  آٌنا  دالال  استصباط فً المعصً أهمٌ، على التؤكٌد وهذا

 تلفك كفون ٌُعلفم لفم مفا ألّنفه مسفّما ، البّتف  ٌفٌفد ه اللّففظ" ":الغٌن  مفناتٌح" تفسٌر  فً والثحثٌن الثالث، المسؤل،

 مخصوصف  بنسفبته علفم المعنفى لفذلك موضفوع  بكونها العلم لكن شًٌئا ٌفد لم المعنى لذلك موضوع  اللفظ 

ٌّن حٌن والثحثٌن الّرابع، المسؤل، فً القضٌ، هذ  دّق  ولقد 36"المعنى وذلك اللّفظ بٌن  المذكورة األشكال" :أنّ  ب

ٌّ ، إفادة لمعانٌها المفردة إفادة ألنّ  المرّكب فً حاصل غٌر المفرد فً  وهنذا .37"فعقلٌف  التركٌبفات أّمفا وضفع

ٌّ، التصنّور  اللّفففظ بففٌن الخفال " أنّ  فننرأ  الّسنٌرافً  سننعٌد أبنو تبّصننا  والجمننل التراكٌن  وعقلٌنن، اللفنظ لوضـننـع

ًّ  اللّفظ أنّ  والمعنى ًّ  والمعنى طبٌع   38."ثابًتا المعنى وكان...  الّزمان على بائًدا اللّفظ كان لذلك عقل

ا مجاالً  ٌخ ّ  وال أحد  على حكًرا لٌس اللغويّ  التؤوٌل ولكنّ  ًٌّ ن، ال التؤوٌنل فلغن، آخنر  دون معرف ٌّ  لهنا هو

 رمن يّ  منال رأس فنالقرآن غٌنر   دون التنؤوٌلً المندخل لهنذا الطنر  هنذا الحتكار مبّرر وال اختصا   وال

 محمند الشنٌخ اصتقند األسناس هذا وعلى مهتّ   لكلّ  تؤوٌل موضو  ٌكون أن وٌمكن استثصاء  دون الجمٌ  ٌخ ّ 

 بامتٌنا  التؤوٌنل أصناح  وأّصن  غٌنره   دون اللغنّوي المندخل ٌحتكنرون أصهن  ٌ عمون من عاشور بن الفاضل

 ٌحسفن ه علفٌهم وقف  التأوٌفل آلف  أنّ  إّدعفاء مركفب أركبفتهم الّذمٌم الغرور من نزع " إنّ  إذ 39سواه   دون

                                                           
33
  19 ص ،9ط ،الخصائص ،عّٕٟ اثٓ -

34
 "إٌؾلبح ٔظلش فلٟ اٌغٍّلخ" ػٕٛاْ رؾذ( 9199 عٕخ) اٌزٛٔغ١خ اٌغبِؼخ ؽ١ٌٛبد فٟ ٔششٖٚ اٌٍغ٠ٛخ ثجؾٛصٗ ثذا٠بد فٟ ا١ٌّٙشٞ اٌمبدس ػجذ وزجٗ ِب رٌه ِٓ -

بٚ ّّ ّْ " :(11 ص) لٌٛٗ اٌّمبٌخ ٘زٖ فٟ عبء ِ ّٛع أْ ٌٙب أِىٓ إرا إالّ  ٌٙب ٠ُىزشس ال اٌّفشداد دساعخ س١ٕ٘خ وبٔذ اٌغٍّخ دساعخ إ  .."اٌّفشد رؼ

35
 أعلّبٖٚ ا٠٢خ ثٗ رجذأ اٌزٞ اٌؾشف ثؾغت أٌفجبئ١ّب ِشرجب طٛف١ّب رفغ١شا ٚػغ اٌزٞ( 191َ/٘ـ 339 رـ)  اٌمذاِٝ ِٓ اٌغغغزبٟٔ ثىش أثٛ ثٗ ر١ّّض ِب رٌه ِٓ -

ي اٌؾلشف ِشرجلخ ػٍلٝ رشر١جٗ ٔظبَ ألبَ ٌمذٚ ِخطٛؽب ٠ضاي ال ٘ٛٚ "اٌغ١ٛة ػالَّ وال رفغ١ش فٟ اٌمٍٛة ٔض٘خ"  ّٚ ًّ  ِلٓ األ ُّ  آ٠لخ ول  ثل١ٓ األ٠ٌٛٚلخ ٔظلبَ ػٍلٝ صل

ُّ  اٌىغشح)  اٌؼشث١خ اٌٍغخ ؽشوبد ُّ  اٌؼّخ ص  ٘لزا ػٕلذ "ٌٍٙغلشح اٌخلبِظ اٌملشْ أٚاخش إٌٝ اٌظٛفٟ اٌزفغ١ش" أؽشٚؽزٗ فٟ اٌفغبسٞ ِخزبس ٚلف ٌمذٚ (اٌفزؾخ ص

ًّ ٚ ٌٍمشآْ اٌّٛػٛػٟ اٌزفغ١ش ػٓ ٠زؾّذس ِٓ ٔغذ اٌّؾذص١ٓ ِٓٚ اٌّاٌَّف  فلٟ ِمذِلخ" وزلبة طلبؽت اٌظلذس ثلبلش ِؾّلذ اٌزّٛعلٗ ٘لزا فلٟ اشزٙش ِٓ أثشص ٌؼ

 ."ٌٍمشآْ اٌّٛػٛػٟ اٌزفغ١ش

36
 13 ص ،9ط ،الغيب هفاتيخ ،( اٌّذ٠ٓ فخش) اٌّشاصٞ -

37
 1 ص ،9ط ،الغيب هفاتيخ ،( اٌّذ٠ٓ فخش) اٌّشاصٞ -

38
 .اٌّغّذٞ اٌغالَ ػجذ األعزبر أؽشٚؽخ ِٓ اٌشب٘ذ ٘زا أخزٔب -

39
 .اٌّؼزضٌخ اٌغ١بق ٘زا فٟ ٠مظذ -



 

  

 

 مهمنا القرآصنً الص ّ  تؤوٌل على الوصاٌ، ممارس، عاشور ابن ٌصتقد المصطل  هذا ومن  40"ٌتعاطاها أن غٌرهم

 فكننلّ  اإلسننحمً  الثقننافً المشننهد فننً الٌننو  صنندا  صجنند اإلقصننائً المصنن   وهننذا والخلفٌننا   االعتبننارا  كاصنن 

 بقواصٌن معرفته  بعد  غٌره  ٌتهمون فاللّساصٌون غٌر   دون التؤوٌل مداخل من مدخحً  ٌحتكر أّص  ٌ ع  طر 

 الفكنر تمّثنل علنى القندر  بعند  غٌنره  ٌتهمنون اإلسنحمٌ، الثقافن، مجنال فنً والبناحثون اشنتغالها  وكٌفٌن، اللّغ،

 العقٌند   ومسنائل النّدٌن قضناٌا علنى بالتطّفنل األطنرا  بقٌن، ٌتهمنون الشنرٌع، وعلماء الّدٌن ورجال وقضاٌا  

 القنرآن ألفناظ فهن  علنى قنادر وكنلّ  الجمٌن   تخن ّ  دّوصن  كمنا النوحً لغن، أنّ  عاشنور ابنن كنح  منن وصخل 

 والقبنول التعنّدد علنى تقنو  مصفتحن، لثقافن، ٌإّسنس المنصهج وهنذا وملكاتن   ثقافتن  بحسن  معاصٌ  وتمّثل وتراكٌب 

 .والتصّو  باالختح 

 :التأوٌل فً العقل دور -ب

 عاشنور بنن الفاضنل محمند الشنٌخ مشنرو  ضنمن القرآصنً النص ّ  لتؤوٌنل آلن، هنو بمنا العقنل إحٌناء ٌصدرج

 واعتمناد  العقنل إلى االعتبار إعاد  ضرور  إلى موض  من أكثر فً عاشور ابن صّب  ولقد  "التجدٌد اإلحٌائً"

 تحنّدث" اإلسنح  فً التقّش " حول ألقاها محاضر  إطار وفً الصّ   وفه  االستصباط فً تخّو  أو ترّدد دون

ٌّ، الشنرٌع، أنّ  وأّكند بالعقل  الوحً عحق، عن عاشور ابن ًّ  اإلدرا  م جن "" اإلسنحم  بنروح العقلنً اإلصسناص

 إالّ  أحنندهما ٌكتمننل ال تح مٌنن، عحقنن، والعقننل الننوحً بننٌن العحقنن، أنّ  ٌعصننً وهننذا  41"الننوحً وأسننرار الصبننّو 

 بنٌن عندالً  الملكنا  أكثنر العقنل فنإنّ  وتؤوٌل   القرآصً الص ّ  فه  فً متكافئ، فر  عن صبحث كّصا وإذا باآلخر 

 أعطته الذي العقل هذا" أنّ  عاشور ابن الشٌخ اعت  ولذل  معتقد   أو دٌص  كان مهما اإلصسان مٌ   فهو الّصاس 

ٌّ  الدعوة  وإذا. 42"خفال  مفن بٌفنهم ما على البشر جمٌع بٌن مشاع  موهب  هو إّنما المطلق ، القّوة اإلسالم

 بنؤخر  أو بطرٌقن، ٌإّسنس عاشنور ابنن فنإنّ  والتصنّو   الحرٌ، مبادئ ضوء على الص ّ  الشاهد هذا فه  حاولصا

 فكننر فننً مبتغننا  الشننٌخ وجنند ولقنند الكننرٌ   للقننرآن الحننرّ  العقلننً التؤوٌننل محورهننا االخننتح  علننى تقننو  لثقافنن،

 تقلٌب فً مسلًكا" ألصفسه  المعت ل، فتح وبذل   "القرآن متشاب  تؤوٌل مجال" ترّدد دون اقتحموا الذٌن المعت ل،

 ممسففكٌن ٌؤّولففون ه مّمففن لغٌففرهم مفتففوح غٌففر المعففانً مففن لففه ٌحتملونففه مففا علففى القففرآن دهلفف  أوجففه

 سفتطاعواا" عصند  فهن  تحّفظنا   منن ل  ما على المعت ل، بمصهج إعجاب  عاشور ابن ٌخفً وال  43"ومفّوضٌن

 44."عجًٌبا مبلًغا المحاول أوجه وتخرٌج التأوٌل من إلٌه قصدوا فٌما ٌبلغوا أن

                                                           
40
 13 ص ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

41
 9199 ،رٛٔظ ٌٍٕشش، اٌزٛٔغ١خ اٌّذاس ،إعال١ِخ دساعبد ،9191 سِؼبْ 19 ١ٌٍخ أٌمب٘ب ِؾبػشح اإلعالَ، فٟ اٌزمشف ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

42
 اٌّذاس ،إعال١ِخ دساعبد ،9199 سِؼبْ 19 ١ٌٍخ أٌمب٘ب ِؾبػشح ٚاٌخالف، اٌؼٍُ ِٓ اٌّذ٠ٓ ِٛلف اإلعالَ، فٟ اٌزمشف ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

 9199 ،رٛٔظ ٌٍٕشش، اٌزٛٔغ١خ

43
 13 ص ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

44
 13 ص .ْ،َ -



 

  

 

 اإلسنح  مقاربن، فنً العقنل بؤهمٌن، ٌنذّكر أنّ  اسنتطا  فإّصن  بسنًٌطا  العقنل عن عاشور ابن حدٌث كان ولئن

 ،ٌّ ٌّ  عصر فً التؤوٌل  من غٌر  دون بالعقل ٌهت ّ  ومن بالمؤثور وٌكتفً العقل ٌغتال من بٌن عجٌب، بمفارق، تم

 .واالستصباط التؤوٌل مداخل

 :النصّ  وتأوٌل القرآن علوم -ج

 مجنننال وهننو القننرآن  مننن المتشنناب  مجننال االعتنن ال أربننا  باقتحننا  عاشننور ابننن إعجننا  سننابًقا رأٌصننا

 مننندخحً  المسنننلمٌن تقلٌننند فنننً أصنننبح  القنننرآن علنننو  أنّ  ٌعصنننً وهنننذا وأصنننوا   بكتننن  القنننرآن علمننناء خّصننن 

ا ًٌّ  الننننص ّ  فهننن  علننننى وقدرتننن  بصجاعتنننن  تتعلّننن  إشنننكاال  عننننّد  المننندخل هننننذا وٌثٌنننر الننننصّ   لتؤوٌنننل أساسننن

نن، العلننو  أهنن ّ  ومننن وإفهامنن   ٌّ   "القننراءا  علنن " والتعلٌنن  بالحنندٌث عاشننور ابننن الشننٌخ خّصننها التننً القرآص

 سنننٌاقها فنننً القنننراء  تعرٌننن  عاشنننور ابنننن وحننناول للقنننرآن  المختلفننن، بنننالقراءا  أساًسنننا ٌعصنننى علننن  وهنننو

 ًّ  مفففن مففففرد ضفففبط علٌهفففا جفففاء التفففً الّصفففورة عفففن عبفففارة القفففراءة" أنّ  إلنننى فنننذه  المخصنننو   التنننؤوٌل

 ٌرجفففع مففا أو الحففر  ذات تحقٌفففق علففى ٌرجففع مّمفففا: بففالتواتر ونقففل منفففه سففمع مففا بحسفففب القففرآن ألفففاظ

 بننناختح  تتعلّننن  إشننكالٌا  عنننّد  التعرٌننن  هننذا وٌثٌنننر  45"حركتفففه إلففى ٌرجفففع مفففا أو بففه النطفففق شفففكل إلففى

 فهننن  علنننى مع ولننن، لٌسننن  فنننالقراء  والمعتقننندا   التنننؤوٌح  فنننً اخنننتح  منننن بهنننا تعلّننن  ومنننا القنننراءا 

 أنّ  باعتبننننار وأبعنننناد   النننص ّ  داللنننن، لتمّثنننل محننننوريّ  مننندخل هننننً بننننل لننن   ترتٌننننل مجنننّرد ولٌسنننن  النننص ّ 

 المكنفففففون السفففففرّ  مفففففن المّطلفففففع علفففففى لالطفففففالع سفففففبب... القفففففرآن لمعفففففانً والتفففففدّبر القفففففرآن ترتٌفففففل"

 46."المستودع

 ٌظهففر" إذ التؤوٌننل  عننن القننراء  وفصننل المكتننو  عننن المقننروء فصننل ٌمكننن ال تقننّد   مننا علننى وبصنناء

فففا اّتصفففاهً  نواحٌفففه بعفففض ففففً القفففراءة لعنصفففر أنّ  ًٌّ  مفففا هفففو بالتفسفففٌر اّتصفففاهً  األقفففو  وأنّ  بالتفسفففٌر، قو

 الفففففرع ارتبففففاط مففففن والمعنففففى اإلعففففراب بففففٌن مففففا علففففى بنففففاء اإلعففففراب حركفففف  اخففففتال  إلففففى ٌرجففففع

ننن، عحقننن، بٌصهمنننا فالعحقننن، القنننراء   فنننً المعصنننى ٌنننإّثر المعصنننى القنننراء ٌوّجننن  منننا وبقننندر  47"باألصفففل ٌّ  جدل

 بصننننا وترمننننً  48."األخففففر  علففففى القففففراءتٌن إحففففد  أًٌضففففا ٌففففرّجح قففففد المعنٌففففٌن أحففففد رجحففففان أنّ  حّتففففى"

 وعحقننن، القرآصنننً النننص ّ  بؤصنننال، ٌتعلّننن  خطنننور  ٌقنننلّ  ال آخنننر مبحنننث فنننً القرآصنننً النننص ّ  قنننراءا  مسنننؤل،

 .التدوٌن بص ّ  التص ٌل ص ّ 

                                                           
45
 31 ص ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

46
 ػٍٟ ِؾّذ ِٕشٛساد) ،ػطب اٌمبدس ػجذ ِظطفٝ رؾم١ك ،1999 ،ٌجٕبْ ،ث١شٚد ،اٌؼ١ٍّخ اٌىزت داس ،المزآى علوم في لبزهاىا اٌضسوشٟ، اٌذ٠ٓ ثذس -

  131 ص، 9ط( ث١ؼْٛ

47
 33 ص ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

48
 33 ص .ْ،َ -



 

   

 

 :والتناسب المناسب  بٌن القرآنً النصّ  تأوٌل -د

ٌّ  لقد  كفان النفزول ترتٌب"و  49"التعّبدي والترتٌ  الص ول ترتٌ " بٌن عاشور بن الفاضل محّمد الشٌخ م

 لمقتضففى الكففالم مطابقفف  أركففان مففن ركففن إلففى ترجففع مناسففب  والوقففائع الظففرو  مناسففب  إلففى فٌففه منظففوًرا

ًّ  التص ٌنل سنٌا  بضنبط ٌعصى الص ول ترتٌ  أنّ  ٌعصً وهذا  50"الحال  وربنط الصن ول بؤسنبا  واإللمنا  التنارٌخ

 علن  وهنو  "الصن ول أسنبا " بعلن  القنرآن علمناء تقلٌد فً العل  هذا وٌعر  مخصوص،  بؤحداث القرآن معصى

 بترتٌ  التدوٌن ٌلت   ل  ولذل  تخصٌ   كلّ  من أع ّ  القرآن ألنّ  إحٌاء  أراد حٌث من اصفتاح  الص ّ  فً ٌقتل

 منظفوًرا كفان"و التعّبندي الترتٌن "أو" النتحو  ترتٌن " عاشنور ابن الشٌخ أسما  بدٌحً  ترتًٌبا ل  واختار الص ول

 مطابق  أركان من آخر ركن إلى ٌرجع وذلك بعض، مع بعضها الكالم أجزاء وتناسب المعانً تسلسل إلى فٌه

 مقتضنى" مبحنث إلنى باإلشنار  التنرتٌبٌن عنن حدٌثن  خنت  عاشور ابن أنّ  والطرٌ   51"الحال لمقتضى الكالم

ًّ  مبحث وهو" الحال ًّ  مقا : مقامان المقا  وكؤنّ   52المقا  بمسؤل، ٌتعلّ  أولى بدرج، بحغ  النص ّ  ٌإّطر تارٌخ

 الصاقلن، والكتن  النروا  تبناٌن بسنب  فٌن  مختلن  المقنا  هنذا فنً والتراخنً ص ول   سب  كاص  بؤحداث وٌربط 

ًّ  الص ّ  ٌصّ ل تؤوٌلً ثقافً مقا  فهو الثاصً  المقا  أّما. الص ول ألسبا   االحتمناال  منن مجموعن، ضمن القرآص

 53.تصاس  من جمًٌعا بٌصها توّفر وما والسور والتركٌ  اللّفظ دالال  من تصطل  التؤوٌلٌ،

 ابننن فننإنّ  ومكننان   مننان كننلّ  حاجٌننا  إلننى اإلعجننا  سننبٌل علننى واسننتجابت  القننرآن دالال  لعمننو  وصظننًرا

 الشنٌخ اصتقند ولنذل  وتفّهمهنا  القنرآن آي تدّبر فً كبر  أهمٌ،" المصاسبا  مقا " األّول المقا  فً ٌرَ  ل  عاشور

ٌّ  أسباب ه مناسبات إهّ  هً وما" النزول أسباب" تسّمى التً المعار  هذ " عاشور بن الفاضل محمد  حقٌق

 الصننوا ل تلنن  ٌتجنناو  وداللنن، بصٌنن، القرآصننً فننالص ّ   54"والتجففاوز التسففامح طرٌففق علففى أسففباًبا سففمٌت وإن

 تحددها ه التً الذاتٌ  دههتها للتراكٌب" أنّ  والحال" الص ول أسبا " علماء ذكرها فً تعّم  التً والمصاسبا 

 55".استجالئها على معٌن  كانت وإن المناسبات تلك تكٌٌفها فً تتحّكم وه

 ومنا عموًمنا القنرآن علنو  قضناٌا فً الصظر إعاد  بضرور  وعً على كان عاشور ابن الشٌخ أنّ  وصححظ

 وكؤّصن  بالتصاسن   التؤوٌنل سنبٌل علنى االهتمنا  ضنرور  إلنى ولّمنح" خصوًصنا الص ول أسبا " بعل  مصها تعلّ 

                                                           
49
  99 ص .َ ْ، -

50
 99 ص .ْ،َ -

51
 91 ص .ْ،َ -

52
 .اٌغبؽظ ػٕذ اٌّمبَ ثإشىب١ٌخ رزؼٍّك اٌّغبؽظ ٌّٕزذٜ اٌضبٌضخ ٔذٚح فٟ ثٗ شبسوٕب ثجؾش اٌّغأٌخ ٘زٖ أ١ٌٕٚب ٌمذ -

53
 الثٓ" اٌمشآْ عٛس رٕبعت فٟ اٌجش٘بْ" وزبة اٌؼٍُ ٘زا فٟ أٌّف ِب أُّ٘  ِٚٓ ٚا٠٢بد، اٌغٛس ث١ٓ اٌؼاللبد( اٌمشىٓ ػٍَٛ ِٓ ٚ٘ٛ) اٌزٕبعت ػٍُ ٠ذسط -

 (9391َ/٘ـ 991رـ) اٌغشٔبؽٟ اٌضث١ش

54
 91 ص ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

55
 91 ص .ْ،َ -



 

   

 

 علن  عنن" والتصنوٌر التحرٌنر تفسنٌر  منن مواضن  عنّد  فنً تحنّدث إذ المجال هذا فً أبٌ  مجهودا  من استفاد

 .مقّدمت  من بج ء وخّص  وأهمٌت  التصاس 

 :والخٌال الحقٌق  بٌن عّباس ابن  -1

للخ ٚػٍللُ اٌزفغلل١ش ثظللفخ أخللض، ٚاػزجشرللٗ  ٌمللذ أصللبس اثللٓ ػجّللبط ػللّذح إشللىب١ٌبد فللٟ رللبس٠خ ػٍللَٛ ِّ اٌمللشآْ ػب

ا ػٕٛأٗ "ر٠ٕٛش اٌّمجبط  ب ٌزأ٠ٍٚٗ ٚفّٙٗ؛ فٕغجٛا إ١ٌٗ رفغ١ش  ا ٌزفغ١ش اٌمشآْ ِٚشعؼ  اٌّزاوشح اٌّذ١ٕ٠خ اإلعال١ِخ سِض 

ِٓ رفغ١ش ثٓ ػجّبط"
56
ًّ أثشص ِٓ شّىه فٟ ٘زٖ إٌغجخ اإلِبَ اٌشبفؼٟ  ٌُ رضجذ طّؾخ ٔغجزٗ ٌٗ، ٌٚؼ

57
، ٚال ٔجبٌغ 

 ّٟ ّْ شخظ١خ اثٓ ػجّلبط اٌّفّغلش عّؼلذ ثل١ٓ اٌؾم١ملخ ٚاٌخ١لبي، ِٚضعلذ اٌزلبس٠خ إرا ر٘جٕب وّب ر٘ت غ١شٔب إٌٝ أ

 ّٞ .ثبألعطٛس
58
 

 ّْ ٌٚمذ ػشع اٌش١خ اثٓ ػبشٛس رجش٠ش اٌغ١ٛؽٟ ٌش٠لبدح اثلٓ ػجلبط فلٟ ِغلبي رأ٠ٚلً اٌملشآْ؛ فلز٘ت إٌلٝ أ

األّولبيي هبي هب ال العشبزة وللّبت اخبتاللنن بالٌاغبلت الغالببت فبي عصبز  سببك وفباة التسبعتاألِش ٠ؼٛد ػٍلٝ "

"التابعيي ها رفع هٌشلت آخز العشزة وأصغزهن... وًعٌي به دبز األّهت وتزجواى المزآى عبذ هللا ببي عبّباص
59

 ،

ِٕظلٛس  ٚسغُ ػذَ رؼ١ٍك اثٓ ػبشٛس ػٍٝ والَ اٌغ١ٛؽٟ، فإّٔٗ ؽبٚي أْ ٠ذسط رغشثخ اثٓ ػجّبط اٌزأ١ٍ٠ّٚلخ ِلٓ

ّْ أفؼلً ِلب علبء ثلٗ اثلٓ ػجّلبط فلٟ ِغلبي رأ٠ٚلً  ، ٚسأٜ أ ّٞ ّٟ اٌزغذ٠لذ ِخزٍف ٠زّبشلٝ ِلغ ِشلشٚػٗ اإلطلالؽ

ا لغويّلبا فبي فنبن هعٌبي إٌّض اٌمشآٟٔ ػذَ رم١ّذٖ ثأعجبة إٌضٚي ِٚلجُٙ اٌملشآْ، ثلً ولبْ " يضبيف للينوبا عٌصبزل

"هليّ الوفزد أو فنن سّز التزكيب ويتّخذ هاّدة لذلك هي الشعز الجا
60

ّْ اثٓ ػجّبط ٌُ ٠ىلٓ شلغٛف ب ثبٌزفغل١ش  ، وّب أ

هصادر الوعزفت الوتبوفزة لبذينن يوهلبذ هبي التباري  ثبٌّأصٛس إر وبْ ٠ؼزّذ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبسف ٠ٚشعغ إٌٝ "

"العاّم وأخبار األهن ا سيّوا األهتيي الكتابيتيي: الينود والٌصارى
61

، ٚعذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌش١خ اثٓ ػبشلٛس ولبْ 

                                                           
56
ذ ؽب٘ش أثٛ عّؼٗ اٌىزبة ٘زا - ّّ  للذٚ "اٌج١لذ آي" ِلٓ اٌؼجّلبط ثلٓ األشلشف أوشِلٗٚ ثلب١ٌّٓ ؽ١برٗ آخش فٟ اعزمشّ  اٌزٞ( 9999َ/٘ـ199رـ) اٌف١شٚصثبدٞ ِؾ

 .اٌشبفؼٟ ث١ُٕٙ ِٓ ثبؽض١ٓٚ ػٍّبء ػّذح ػجبط الثٓ ٔغجزٗ فٟ شىه لذٚ .ٌٗ رمّشثب ُوزت اٌىزبة ٘زا ٠ىْٛ

57
ِٚٞ ف١ٗ  ؽّغخ اٌشبفؼٟٚ - ّْ ع١ّغ ِب ُس ذ ثٓ ِشٚاْ اٌغذٜ اٌظغ١ش ػٓ ِؾّذ ثٓ اٌغبٌت اٌىٍجٟأ ّّ علبء فلٟ ٚ ػٓ أثٟ طبٌؼ ػٓ اثٓ ػجــلـبط ٠ذٚس ػٍٝ ِؾ

ّّٝ عٍغٍخ اٌىزة...." اإلرمبْ ٌٍغ١ٛؽٟ: ذ ثٓ ِشٚاْ اٌغذٜ اٌظغ١ش ػٓ اٌىٍجٟ رغ ّّ  "سٚا٠خ ِؾ
58
ّّك ف١ٙبٚ اٌّغأٌخ ثذٚسٖ ٘زٖ ٌٚمذ أصبس اٌّغزششق اعٕزظ عٌٛذرغٙش - ١ٗ( رغبٚص ػلبٌُ اٌؾم١ملخٚ رؼ ّّ ي ٌزفغ١ش اٌمشآْ وّب ٠غ ّٚ ّْ اثٓ ػجبط )أٚاألة األ  سأٜ أ

أطجؼ أعطٛسح اٌزـفغ١شٚ
58
ّٟ .."ٚ وأّٔٗ ِٕجئب ثأخجبس اٌغ١تٚ فٟ ٘زا ٠مٛي عٌٛذرغٙش :"٠جذٚ اثٓ ػجّبطٚ . أؽ١بٔب وأّٔٗ ِظٙشاال٘ل

(
ِلزا٘ت ، اعٕلزظ عٌٛذرغلٙش 

ّْ رفغ١شٖ ِضًّ اٌزفغ١ش إٌّٛرط ٌّؼبٟٔ اٌمشآْٚ (.39ص ، اٌزفغ١ش اإلعالِٟ ّٟ ٚ ر٘ت أ٠ؼب أ ّٛ اإلعلالِ اٌّاّدٞ إٌٝ ؽمبئمٗ إر: "ُػذَّ اعّٗ فٟ ع١ّغ أدٚاس إٌّل

ّّؾلذ إٌلٝ ٚعلٛد ِجبٌغلخ فلٟ اٌزؼبِلً ِلغ  (. ٚ٘لزا ِلب ر٘جلذ إ١ٌلٗ أ٠ؼلب ٔبئٍلخ اٌغل39ٟٕ١ٍص ػّبٔب ٌٍؾم١ملخ اٌذ١ٕ٠لخ" )ْ َ، ػٕلذِب رطّشللذ إٌلٝ ٘لزٖ اٌّغلأٌخ فٍ

 َ( 39٘ـ / 7ِزا٘جٗ ؽزٝ اٌمشْ ٚ )اٌزفغ١ش شخظ١خ اثٓ ػجّبط
59
 19 ص ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

60
  11 ص ٔفغٗ، اٌّشعغ -

61
 11 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -



 

   

 

ٟ ثبٌجؼذ اٌخ١بٌٟ اٌخشافٟ اٌزٞ اسرجؾ ثشخظل١خ اثلٓ ػجّلبط ٚثغ١لشٖ ِلٓ سِلٛص اٌضمبفلخ اإلعلال١ِخ، فٕجّلٗ ػٍٝ ٚػ

ا للببي اغببتنار ابببي عبّبباص فببي التفسببيز فببمّى الواضببعيي والوٌتذلببيي والوجبباسفيي فتٌببوا بالكببذ  " :لللبئال   وًظببزل

."عليه
62
 

ٌّ  التجرب  خصوصٌات عن البحث فً القرآن، تفاسٌر من منتخبات -2  :التفسٌر فً المغارب

 عرضنها ث ّ  ال ٌتوص، جامع، لطلب، قّدمها التفاسٌر من مجموع، عاشور بن الفاضل محّمد الشٌخ اصتخ  لقد

 بن ٌحٌى عن الحدٌث عاشور ابن واختار  "ورجال  التفسٌر" كتا  فً تصدر أن قبل المستمعٌن جمهور على

ن، وابنن وال مخشنري والطبري سح  ٌّ  خاتًمنا واآللوسنً  السنعود وأبنً عرفن، وابنن والبٌضناوي والنرا ي عط

 ووضنع  القصند حن ّ  قصند  بل اعتباطً  غٌر االصتخا  هذا ٌكن ول  رضا  رشٌد لمحمد المصار تفسٌر بتصاول

ًّ  المجنال هنذا فنً سنصرّك  المحناور  منن مجموعن، إلنى تصقسن  استراتٌجٌ، رإٌ، فً ٌّ  البحثن  أهّمهنا علنى الضن

ٌّ،: "التننالً المنندخل فننً المتمّثننل نن، التجربنن، خصوصنن ٌّ  تننارٌخ كتابنن، إعنناد  إلننى والنندعو  التفسننٌر فننً المغارب

 ".التفاسٌر

 بالتجنار  التعرٌن  إلنى كتاباتن  فنً ٌصن   أّصن  عاشنور بنن الفاضل محّمد الشٌخ مإلّفا  خحل من صححظ

،ٌّ ٌّ، المغارب  ذلن   فنً غرابن، وال أخنّ   بصنف، التفسنٌر قضناٌا وفً عموًما الّدٌصً اإلصحح مجال فً التوصس

ا وابًنا تواصالً  نفسه ٌعتبر" فالشٌخ ًٌّ  منتصف  ففً بروزهفا منفذ تفونس ففً التجدٌدٌف  اإلصالحٌ  للحرك  روح

 الخامس وبٌر  بوحاج  وسال  الدٌن وخٌر الضٌا  أبً وابن لقبادو روحً تلمٌذ فهو  63"عشر التاسع القرن

 محمند الشنٌخ ووالند  الصخلنً ومحمند حامبن، بنا  وعلنً صنفر والبشٌر الثعال  الع ٌ  وعبد السصوسً ومحمد

 64.عاشور بن الطاهر

ٌّ، المدرس، بؤهمٌ، وعً على عاشور بن الفاضل محمد الشٌخ أن وٌبدو  القرآن تفسٌر فً التوصسٌ، المغارب

 تننارٌخ فننً القننراء  ٌعٌنند أن حنناول ولننذل  المهتّمننٌن  واهتمننا  الّدارسننٌن دراسنن، مننن حّظهننا تؤخننذ لنن  أّصهننا رغنن 

 تنراج   كتن  منن ألّن  فٌمنا بجنحء صلحظن  المصن   وهنذا القنرآن علنو  كتن  أهملتن  منا على ٌصّب  وأن التفاسٌر

 صسنٌ " كنرٌ  أحمند اإلسنح  شنٌخ تفسنٌر إلنى تعنّرض األعح  تراج  ففً  "ورجال  التفسٌر" كتاب  فً وخاص،

 تطنوٌر فنً بوحاجن  سنال  الشنٌخ محناوال  امتندح كمنا 65"السنور منن األ هنريّ  أعنر  منا تفسٌر فً السحر
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 11 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -

63
-11" اإلطلالؽٟ ِٕٚٙغلٗ ػبشلٛس اثلٓ اٌفبػً ِؾّذ اٌش١خ" ِارّش يأػّب ػبشٛس، اثٓ اٌفبػً ِؾّذ اٌش١خ فىش فٟ ٚاٌزغذ٠ذ اٌزمّذَ اٌغٕؾبٟٔ، اٌؾج١ت -

، 3 ػلذد إعال١ِخ آفبق عٍغٍخ ،9111 رٛٔظ، اٌذ١ٕ٠ّخ، اٌشاْٚ ٚصاسح ،"ػبشٛس اثٓ اٌفبػً ِؾّذ اٌش١خ" ػٕٛاْ رؾذ األػّبي ٚطذسد ،9119 ٔٛفّجش 19
 39 ص

64
 39 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -

65
 9199 رٛٔظ، ٌٍٕشش، اٌزٛٔغ١خ اٌذاس ،األعالم تزاجن ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -



 

   

 

 ابنن 66وأحنال  بالرٌاضنٌا  ال ٌتوصن، جامعن، برامج وإثراء العلو  مختل  اعتماد إلى ودعوت  التفسٌري األداء

 ".كلّها األسماء آد  وعلّ " اآلٌ، تؤوٌل فً وإبداع  الخلدوصٌ، افتتاح بمصاسب، بوحاج  الشٌخ كلم، إلى عاشور

 وأهملنوا الطبنري تفسنٌر علنى رّكن وا ألّصهن  التفسنٌر  منإّرخً عاشور بن الفاضل محّمد الشٌخ اصتقد ولقد

" 67سنح  بن ٌحٌى تفسٌر" فً تتمّثل تهمٌشها وق  رائد  تجرب، عن وتحّدث عصه   أهمٌ، تقلّ  ال سبقته  تفاسٌر

 .بالمعصى والتركٌ  اللّفظ وربط بالمؤثور ٌكت  ل  إذ" الصقدي التفسٌر طرٌق،" عاشور ابن أسما  ما أّسس الذي

ٌّا  عن البحث إطار وفً ٌّ، المدرس، خصوص ٌّ، المغارب  الفاضنل الشٌخ رأ  القرآن  آي تؤوٌل فً التوصس

 الدراسف  اصفطبغت حفٌن" أّصن  إلى وذه  القرآن  تفسٌر فً والمشر  المغر  مدرستً بٌن المقارص، ضرور 

 التفدرٌس ففً متمسفك  العربفً المغفرب بفالد كانفت الحٌن ذلك فً...  اللغوي والتحلٌل الشكلً البحث بصبغ 

 لطرٌقف  آبهف  غٌفر والبسفط الشرح وجه  التألٌ  فً متجه  العنصري والتحلٌل الموضوعً البحث بطرٌق 

ًّ  مثال خٌر 69عرف، ابن تفسٌر فً الشٌخ ووجد  68"اللّفظً البحث  ذلفك ففً الّنفاس كفان فقد" ذل   على تطبٌق

 مفن بٌنهمفا ومفا اللٌبٌف  والفبالد األندلسفٌ  الفبالد من الرحل  ٌشدون عرف  ابن صٌت مأل  الذي الثامن القرن

 وٌتخّرجفوا بتفونس عرفف  ابفن علفى لٌتتلمفذوا الكبفر  الصفحراء وراء السفودانٌ  البالد إلى الضارب  األقطار

 ٌسلك عرف  ابن كان: "فٌقول القرآن صصو  تؤوٌل فً عرف، ابن مصهج عرض عاشور ابن وٌحاول  70"علٌه

 علفى منشفًدا التركٌفب بتحلٌفل معناهفا ٌأخفذ ثمّ  ٌدٌه بٌن اآلٌات أو اآلٌ  فتتلى واإلمالء والتحلٌل الجمع مسلك

 علفى مسفتقٌم  اآلٌف  دهلف  تّتضفح حّتفى والتأوٌفل بفالتخرٌج وٌهفتمّ  واألحادٌفث، األمثال ومورًدا الشواهد ذلك

 71."به ٌتعلّق الذي المعنى

ٌّ، تمّثل الّصع  من أّص  وٌبدو  رافنًدا باعتبنار  72عطٌن،  ابنن إلنى العنود  دون التفسنٌر فنً عرفن، ابنن صظر

ا ًٌ ٌّ، معال  رس  إطار وفً عرف،  ابن تفسٌر فً أساس ٌّ، المدرس، هو ٌّ، المغارب  فنً المتمّثلن، التفسنٌر فنً التوصس
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 111 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -

67
 ثلٓ اٌؾغلٓ) ِضلً اٌجظلشٞ اٌؾغٓ رال١ِز ػٓ اٌؼٍُ ،أخز ٘ـ199 ِظش فٟ ٚرٛفٟ ٘ـ 919 ثبٌىٛفخ ،ٌٚذ اٌجظشٞ اٌز١ّّٟ صؼٍجخ أثٟ ثٓ عالَ ثٓ ٠ؾ١ٝ ٘ٛ -

 علف١بْ دسٚط ٚؽؼش( ِشح ثٓ ٚاٌخ١ًٍ ػشٚثخ أثٟ ثٓ ٚعؼ١ذ عٍّخ ثٓ ؽّبد) ِضً لزبدح ٚرال١ِز( خبٌذ ثٓ ٚلشح فؼبٌخ ثٓ ٚاٌّجبسن طج١ؼ ثٓ ٚاٌشث١غ د٠ٕبس

 أٌملٝ ٚثٙب عٕخ 19 ؽٛاٌٟ ف١ٙب ٚػبػ ثأفش٠م١ب اٌم١شٚاْ إٌٝ أزمً ٚأخ١شا. ١ٌٙؼخ إثٟ ثٓ هللا ٚػجذ عؼذ ثٓ ا١ٌٍش ػٓ ٚسٜٚ. أٔظ ثٓ ِبٌه إٌٝ ٚعٍظ اٌضٛسٞ

 .اٌؾظ ِٕبعه ِٓ سعٛػٗ أصٕبء اٌمب٘شح ِذ٠ٕخ فٟ ِظش فٟ ٚدفٓ ِٚبد .رفغ١شٖ

68
 991 ص ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

69
 ٘ـ 193 رٛفٟ ،اٌٛسغّٟ ػشفخ ثٓ ِؾّذ -

70
 919 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -

71
 919 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -

72
 ػٙلذ ثذا٠لخ ِلغ َ 9911/٘لـ 199 علٕخ ثغشٔبؽلخ ٌٚلذ ِٚفغلش، ٚأد٠لت ٌغلٛٞ ػط١خ ثٓ رّبَ اثٓ ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ أثٛ ٘ٛ ثٓ غبٌت ثٓ ػجذاٌؾك ِؾّذ أثٛ -

 ف١لٗ رشعُ ٚلذ ش١ٛخٗ، رشعّخ فٟ فٙشعذ أؽذّ٘ب فمؾ، وزبث١ٓ ػط١خ اثٓ رشن َ،9999/  ٘ـ 919 عٕخ األٔذٌظ ثالد ِٓ" ٌٛسلخ" فٟ رٛفٟٚ اٌّشاثط١ٓ دٌٚخ

 . اٌزفغ١ش فٟ اٌٛع١ض اٌّؾشس ٚوزبة. ٌٕفغٗ



 

   

 

 73ال مخشنري بنٌن طرٌفن، مقارص، عاشور بن الفاضل محّمد الشٌخ أجر  وقد عرف،  ابن ث  عطٌ، ابن مدرس،

 ابن وتوّصل والمغر   المشر  بٌن الّسابق، مقارصت  ضمن بؤخر  أو بطرٌق، المقارص، هذ  تصدرج عطٌ، وابن

ٌّ، ابن أنّ  مفاد  خطٌر استصتاج إلى المفّسرٌن  بٌن مقارصت  خحل من عاشور  ا باعتبار  عط ًٌّ  مفن تمّكفن" مغرب

ًّ  أهّمها الكشا  صاحب متناول فً كانت ما مصادر إلى الّرجوع ًّ  مغرب  الزمخشفري كفالم ففً ٌفرد لفم إفرٌقف

 75."التنزٌل لعلوم الجامع التفصٌل" المسّمى 74المهدوي تفسٌر هو وذلك علٌه تعرٌج أيّ 

ن، توصسنٌ، مدرسن، رحنا  فنً ٌضنعصا أن عاشنور بنن الفاضنل محمند الشٌخ حاول لقد ٌّ  تؤوٌنل فهمن  مغارب

 من القرون عبر ظهر ما تلخٌ  أو المؤثور كت  تصاقلت  ما تكرار تجّص  وحاول  مخصوص،  بطرٌق، القرآن

ٌّ، التفاسٌر كاص  لذل  التفاسٌر  كت  ٌّ   المغرب  التً المعاصر  التجار  أفضل من ولعلّ  قلٌل،  كاص  وإن متم

 فنً المتمّثلن، عاشنور بنن الطناهر محمند الشنٌخ والند  تجربن، -وتلمًٌحنا تصنرًٌحا علٌها فؤحال - الشٌخ استهو 

 ".والتصوٌر التحرٌر" تفسٌر

 :اهختال  إلى والحاج " اآللوسً" تفسٌر  -1

 تؤوٌنل فنً االخنتح  عنن بالحدٌث مهووًسا كان عاشور بن الفاضل محمد الشٌخ أنّ  إلى ذهبصا إذا صبالغ ال

 موضن  منن أكثنر فنً وتوّصنل إلٌن   الحاّجن، ومد  أسباب  عن بؤخر  أو بطرٌق، ٌبحث وكان القرآصً  الص ّ 

ا أمًرا صصوص  وفه  القرآن تدّبر فً االختح  اعتبار إلى ًٌ ًّ  فنالص ّ  مصن   خنو  وال عص  مدرّ  ال طبٌع  القرآصن

 علنى وصناٌ، ٌمنارس أن ألحند ٌمكنن ال األسناس هنذا وعلنى وٌحتضنصها  بهنا ٌقبنل التؤوٌل مختل  على مصفتح

 آلي مشنروع، قنراءا  صعتبرهنا وأن التنؤوٌح  مختلن  فً صصظر أن ماص  وال تؤوٌل   من غٌر  ٌمص  أو الص ّ 

 مختلن  بنٌن العلمنً والتعنار  اإلسحمٌ، المجموعا  مختل  بٌن التواصل عملٌ، ٌٌّسر المدخل وهذا القرآن 

 واإلباضننٌ، الشننٌع، تننؤوٌح  مننن االسننتفاد  وعنند  صفسنن  علننى السننّصً تقوقنن  مننن فائنند  فننح والتٌننارا   المننذاه 

                                                           
73
 ،اٌّؼزضٌخ أئّخ ِٓ ،9993/  ٘ـ 131 عٕخ ٚرٛفٟ َ 9999/  ٘ـ 999 عٕخ ٌٚذ اٌضِخششٞ اٌخٛاسصِٟ، ػّش ثٓ ِؾّذ ثٓ ػّش ثٓ ِؾّٛد اٌمبعُ أثٛ ٘ٛ -

 ".اٌجالغخ أعبط"ٚ" اٌىشبف رفغ١ش" ثىزبث١ٗ اشزٙش

74
ّٟ  أطٍٗ ٚاٌخبِظ اٌّشاثغ اٌمش١ٔٓ سعبي ِٓ ٘زا اٌّٙذٚٞ" وبٌزبٌٟ ػبشٛس ثٓ اٌفبػً ِؾّذ اٌش١خ ػّشفٗ -  أثٟ ػٍٝ ثبٌم١شٚاْ رخشط اٌّٙذ٠خ ِٓ رٛٔغ

 (99 ص ٚسعبٌٗ، اٌزفغ١ش" )اٌمبثغٟ اٌؾغٓ

75
 99 ص َ،عٓ ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

 .ثّظش ِبعغز١ش سعبٌخ إؽبس فٟ رؾم١مٗ ٚلغ اٌزفغ١ش ٚ٘زا

 ػضّبْ اٌغ١ذ ػضّبْ /ٚإٌٛس ٚاٌّإِْٛ اٌؾظ عٛسح رفغ١ش اٌزٕض٠ً ٌؼٍَٛ اٌغبِغ اٌزفظ١ً وزبة ٌفٛائذ اٌزؾظ١ً اٌّغّٝ اٌّٙذٜٚ رفغ١ش -

 .ِبعغز١ش سعبٌخ - 1999 ،اٌمشآْ ٚػٍَٛ اٌزفغ١ش لغُ -اٌذ٠ٓ أطٛي و١ٍخ -األص٘ش عبِؼخ :ؽٕطب ؛صسد



 

   

 

 مثنال خٌنر 76لآللوسنً" المعناصً روح" تفسنٌر فنً عاشور ابن الشٌخ وجد ولقد الفكرٌ،  المدارس من وغٌرها

ٌّ، على ًّ  الص ّ  تؤوٌل فً واالختح  التعّدد مشروع  .القرآص

  منن فنً والشرٌع، التصّو  بٌن الّرجل جم  فقد ودقًٌقا  مقصوًدا كان اآللوسً تفسٌر اختٌار أنّ  وصرّجح

ًّ  العنال  أرجاء مختل  فً التصّو  فٌ  اصتشر ن، حركن، إلنى صماذجن  بعنض فنً وتحنّول اإلسنحم ٌّ ٌّ، فقه  سٌاسن

 ولننئن العثمنناصٌٌن  منن  المننذهبً السٌاسننً وصننراعه  الصننفوٌٌن شننؤن هننو كمننا والتوّسنن  االحتننواء علننى تعمننل

ًّ  العرفان استطا  ًّ  التصّو  فإنّ  العاّم، وٌستقط  والشرٌع، الفق  ٌختر  أن الشٌع ا ظلّ  السص ًٌ  قبنل منن مقصن

 المفذهب" تجمن  أن الصنفوي للخص  مواجهتها إطار فً العثماصٌ، السلط، وحاول   77والفقهاء الشرٌع، علماء

 تحدٌنًدا  تنوصس إفرٌقٌن،  علماء عصد صجد  ذات  التمّشً وهذا  78"الصوفٌ  والطرٌق  األشعرٌ  والعقٌدة الحنفً

 اهتمنا  ٌفّسنر منا هنذا ولعنلّ  الّصنوفٌ،  والطنر  الكح  فً واألشعرٌ، المالكً أو الحصفً الفق  بٌن جمعوا الذٌن

ٌّ،  اآللوسننً بتجربنن، المخصننو  عاشننور ابننن  تفاسننٌر مختلنن  علننى مّطلًعننا متصننّوًفا كننان فاآللوسننً التفسننٌر

: كبننر  تفسننرٌ،ّ  منندارس ثحثنن، فننً عاشننور بننن الفاضننل محمنند الشننٌخ ضننبطها متعننّدد  تفاسننٌر وهننً عصننر  

ٌّ، التفاسٌر ٌّ، والتفاسٌر السص ًّ  أسفلوبها"و الشنٌع ٌّ، والتفاسنٌر 79"واإلفصفاح والبسفط اإلفاضف  علفى مبنف  الصنوف

ٌّدة غٌر أذواق تعتمد" التً ٌّ  بالطرائق مق  ولقند  80"وعلومهفا اللغف  قواعفد على اهستخراج محكم  وه العلم

 وعلننى مراجعهننا  وذكننر علٌهننا فؤحننال واعتمنندها المننذاه   بقٌنن، بتفاسننٌر مشننروط غٌننر قبننوالً  اآللوسننً أظهننر

 صماذج وذكر حسصاتها  عصد ووق  الشٌعٌ، التفاسٌر فامتدح عاشور  بن الفاضل محّمد الشٌخ سار صفسها الوتٌر 

 ذاكنًرا 82المتصنّوف، لتفاسنٌر الّروحنً بالبعند اهنت ّ  كمنا  81والقّمً والطبرسً الطوسً تفاسٌر على مرّكً ا مصها

 ابن عّرف  كما وهو  "التفسٌرٌ،ّ  حقً إسماعٌل الشٌخ التركً العل " تجرب، على خاص، معرًجا كتبه  من صماذج

 83".عشر الثاصً القرن أهل" من عاشور

 وكناصوا عصنر   فنً الشنٌع، علمناء منن فؤخنذ فٌهنا  وأّثنر المنذه  فنً المخنال  بتفاسنٌر اآللوسً تؤّثر لقد

ٌّ  العلوم بمباحث العظٌم القرآن تفسٌر تتناول عمٌق  علمٌ  دراسات على ٌعكفون" ف  اللغو ٌّ  وكنان  84"والعقل
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، ٚأد٠ت، ٚفم١ٗ، ِٚؾذس(، ٚ٘ٛ ِفغش، 9119َ - 9193( ٚرٛفٟ عٕخ )٘ـ 9199-9199ِؾّٛد شٙبة اٌذ٠ٓ أثٛ اٌضٕبء اٌؾغ١ٕٟ ا٢ٌٛعٟ ٌٚذ عٕخ ) -

ُّ ِاٌفبرٗ "سٚػ اٌّؼبٟٔ فٟ رفغ١ش اٌمشٚشبػش ف ٚاٌّبرش٠ذ٠ّخ ِٓ أ٘ ّٛ  ."اٌزفغ١شٚ"دلبئك  ْ اٌؼظ١ُ ٚاٌغجغ اٌّضبٟٔ"آ. عّغ ث١ٓ اٌزغّٕٓ ٚاٌزظ
77
 9111 لسص، 11 عدد  التوصسٌ، الجامع، حولٌا   اإلسحمً الفكر فً الّصوفٌ، من الفقهاء مواق   عامر بن توفٌ : راج  -

78
 993 ص ،ورجاله التفسيز ػبشٛس، ثٓ اٌفبػً ِؾّذ -

79
 919 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -

80
 919 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -

81
 .ٔفغٗ اٌّشعغ -

82
 999-993 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -

83
 919 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -

84
 911 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -



 

   

 

ٌّ  لألسالٌب" اآللوسً مراس  ففً واضفًحا العلمٌف  مراقٌهم فً بمجاراتهم وانفراد  والتفسٌر البحث فً الشٌع

 اآلخنر علنى اصفتاًحنا هنذا تعلٌقن  خنحل منن عاشنور ابنن الشنٌخ وٌظهنر 85""العراقٌف  األجوبف " المسفّمى كتابه

 وهننذا القرآصننً  الننص ّ  بتؤوٌننل المتعلّقنن، اإلسننحمٌ، المصظومننا  مختلنن  بننٌن التقرٌنن  فننً ومص ًعننا بنن  واعتراًفننا

ًّ  الصو   منن لنٌس شائ  طرٌ  القرآصً الص ّ  تؤوٌل فً باالختح  االعترا  ألنّ  ومشتًتا  خافًتا كان التقرٌب

ٌّ  ولذل  طرق   الٌسٌر  التؤوٌنل منصه  ٌقبنل منن بنٌن وفّرقنوا المنذمو   والتؤوٌنل المحمود تؤوٌلال بٌن القدامى م

 منن ٌتحنّرر أن التجدٌدٌن، اإلصححٌ، رإٌت  رغ  عاشور بن الفاضل محّمد الشٌخ ٌستط  ول  علٌه   ٌردّ  ومن

ٌّ، الباطصٌ، فاصتقد الثصائٌ،  هذ  أسر  .تؤوٌلٌ، أطروحا  من تمّثحص  وما والحشو

 ":الحشوٌ "و" الباطنٌ " وذمّ  مطلًقا التأوٌل رفض  -2

 اإلسنحمٌ، الفنر  منن البند  أهنل عنن للحندٌث مسنتقحّ  مبحًثا عاشور بن الفاضل محّمد الشٌخ ٌخّص  ل 

 إطار فً وأصحابها التؤوٌح  هذ  بعض على عرج ولكّص  والمخاو   الشكو  تثٌر بطرٌق، القرآن أّول  التً

 - ذل  عن تشذ ول   86معصى ل  القرآن فً كح  كلّ  بؤنّ  القول على المسلمٌن وإجما " التفسٌر صشؤ " عن حدٌث 

ٌّ  باسم عرفت التً الطائف " إالّ  - عاشور ابن حس   هذ  هوٌ، عاشور ابن الشٌخ لصا ٌدّق  ل  ولئن  87"الحشو

ن، النّذاكر  فٌهنا وضنعتها التنً االتهنا  دائنر  منن تخرجهنا مبنّررا  عنن لهنا بحنث فإّصن  الطائف، ٌّ  الّرسنمٌ،  الّدٌص

 معانٌهفا، لهفا ألفاًظفا أرادت إّنمفا" القنرآن فنً لن  معصنى ال منا بوجنود المتعلّقن، أفكارهنا عرض بعض فاستدر 

 بالتنؤوٌح  القنرآن علمناء صعتن  مّما كبًٌرا ج ًءا أنّ  التعلٌ  هذا خحل من صستصتج أن وٌمكن  88"تفهم لم لكلّنها

 .تمّثلها فً وخلحً  لها فه  سوء غٌر الحقٌق، فً ٌكن ل  الخاطئ، والقراءا  المذموم،

ٌّ،" أسماه  لما عاشور بن الفاضل محمد الشٌخ اصتقاد كان ولئن  اصتقاًدا وّج  فإّص  ومترّدًدا  محتشًما" الحشو

 بصحلن، الجماعن، صعن  فنً ولعنلّ  أسنماها  كمنا" الباطصٌن، الصحلن،" ضنمن اصندرج من وكلّ  الباطصً  للتؤوٌل الذًعا

ًّ  موق  ًّ  طرحها ومن مصها سلب ن، أصنحا  أنّ  ذلن  وآٌن، التؤوٌل ٌّ  أن وأنكفروا التراكٌفب دهلف  عّطلفوا" الباطص

 بفببراز اإلشارات إلى فجنحوا والبالغً النحوي والتألٌ  اللغويّ  الوضع بطرٌق منها مستفادة المعانً تكون

ففا علًمففا ذلففك وزعمففوا الحففرو  وأسففرار األعففداد ًٌ  أو الوصففاٌ  أو الوراثفف  بطرٌففق عنففد  هففو مّمففن ٌتلّقففى خف
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 999 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -

86
 99 ص ،ٔفغٗ اٌّشعغ -
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ًّ  ػلضّ  هللا ػلٓ ٠ٕفلْٛ ولُٛٔٙ ِغ فُٙ اٌغّٕخ أً٘ ِٓ اٌىال١ِّخ اٌّغبئً فٟ ٚافمُٙ ِٓ ػٍٝ اٌّؼزضٌخ أؽٍمٗ ٌمت األطً فٟ اٌؾش٠ٛخ -  اٌّخٍٛللبد؛ ِشلبثٙخ ٚعل

 ٚاعلزؼًّ ،...ٚاٌغلبق ٚاألطلبثغ ٚا١ٌلذ٠ٓ ٚاٌؼ١ٕل١ٓ وبٌٛعلٗ: اٌظلفبد ِلٓ إٌج٠ٛلخ اٌغلّٕخ ِلٓ طلؼّ  ِٚلب اٌىلش٠ُ اٌملشآْ فلٟ ٌٕفغلٗ أصجزٗ ِب رؼبٌٝ هلل ٠ضجزْٛ فإُٔٙ

ًّ  ػٍٝ ٌٍذالٌخ" ؽشٛٞ" ِظطٍؼ أ٠ؼب اٌّؼزضٌخ خ ِب وبْ ِٓ و ِّ ُّ  ٚعٛادُ٘، إٌبط ػب  ٚسٚد ثغلٛاص للبٌٛا ِلٓ ػٍلٝ ٠طٍلك اٌؾش٠ٛخ ِظطٍؼ أطجؼ رٌه ثؼذ ص

ًّ  ػٍٝ رطٍك اٌؾش٠ٛخ أطجؾذ ِزأخشح ػظٛس ٚفٟ. اٌغٛس أٚائً فٟ وبٌؾشٚف، ٚاٌغٕخ اٌىزبة فٟ ٌٗ ِؼٕٝ ال ِب  .ٚاٌضٔذلخ ثبٌجذػخ ٠زُٙ ِٓ و
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 إلفى عنفه ملحفدٌن لحقٌقتفه منكرٌن الّدٌن لمعنى معّطلٌن" عاشور ابن اعتبره  األساس  هذا وعلى 89".الهب 

نا مصندًرا ٌنذكر لن  عاشنور ابنن الشنٌخ أن ورغ   90"الكفر ًٌ  بتجربن، ٌّصنرح ولن  التحلٌنل فنً بن  ٌسنتؤصس باطص

ٌّ، تؤوٌلٌ،  ولنذل  وحندتها  تحصنٌل قصند األّمن، إجمنا  إلى االصتصار حاول فإّص ! أكثرها وما مخصوص،  باطص

 علففى دال كففالم المسففلمٌن معاشففر عنففدنا فففالقرآن: "بقولنن  التؤوٌننل فننً الباطصٌنن، آراء ذكننر بعنند تعلٌقنن  اسننتهلّ 

 فإّصصا بٌسر  حسمها ٌمكن وال عاشور ابن الشٌخ طرح  مّما أعقد القرآن فً المعصى قضٌ، أنّ  ورغ   91"معانٌه

 علنى والعمنل بناالختح   ٌضنرّ  قند الخح  من الخو  ولكنّ  الجماع،  ٌفّر  ما كلّ  من وتخّوف  بخوف  صشعر

 .والتصّو  التعّدد صرح ٌهد  قد الجماع، توحٌد

 أ من، ٌعكنس أفهامن  وتبناٌن القنرآن تؤوٌل باختح  ٌتعلّ  فٌما عاشور بن الفاضل محمد الشٌخ مواق  إنّ 

،ٌّ  الرإٌ، وضوح عد  فً وتتمّثل هذا  ٌومصا إلى تتواصل  ال  وما عصر  فً اإلسحمً الخطا  عاشها حقٌق

ًّ  الص ّ  قراء  فً والتعّدد االختح  شرعٌ، مسؤل، تصاول عصد أحٌاًصا والتصاقض االضطرا  فً والوقو   القرآصن

 .مع  والتواصل وتؤوٌل 

 مقاالتن  خنحل منن اسنتطا  عاشنور بنن الفاضنل محمند الشنٌخ إنّ  القنول إلنى العمنل هذا ختا  فً وصخل 

ن، الورقن، هنذ  فً صّدعً وال القرآصً  الص ّ  بتؤوٌل المتعلّق، األسئل، أه ّ  ٌثٌر أن ومحاضرات  ٌّ  أحطصنا أّصصنا العلم

 فنً الٌنو  تسناعدصا التنً المنداخل أهن  عصند صقن  أن حاولصنا ولكّصصا عاشور  ابن عصد القرآصً التؤوٌل قضاٌا بكلّ 

ننا التؤسننٌس صنن ّ  تمّثننل ًٌ نن، عاشننور ابننن رإٌنن، عنن ل الصننع  مننن أّصنن  وصعتقنند وتننؤوٌحً  وح ٌّ  مواقفنن  عننن التؤوٌل

 فنتح تتطلّن  التؤوٌنل فحرٌن، والمغنر   المشنر  فً لمشارٌع  المتحّمسٌن اإلصحح رّواد من فهو اإلصححٌ، 

ًّ  فضناء فً اجتهاد وال اجتهاد دون تؤوٌل ال إذ مصراعٌ   على االجتهاد با   واالتبنا  التقلٌند إلنى ٌندعو ثقناف

 فنً صنور قبسنا  عنن والبحنث اإلسنحمً الخطنا  تجدٌند أهمٌن، تتصنّ ل اإلطنار هنذا وفنً السنل   إلنى والعود 

 الثقافن، تنارٌخ فنً عاشنور ابنن وجد ولقد الخائ   الحائر بها وٌستصصر التائ  بها ٌسترشد اإلسحمٌ، الحضار 

 الخلن  على السل  وصاٌ، من وتحّرروا واالستصباط الفكر بحرٌ، وآمصوا الّسائد على تمّردوا أعحًما اإلسحمٌ،

ٌّ، صصوًصا فؤبدعوا الدراٌ،  على الّرواٌ، ووصاٌ،  عصد وتوّق  سٌاقها فً ووضعها عاشور ابن عرضها تفسٌر

ٌّاتها ٌّ، خصوص ٌّ،  الفص  ثن  مسنتمًعا ث ّ  طالًبا متقّبل  ذهن فً ورّسخ والعبر  الدروس مصها واستخل  والمضموص

ًّ  النص ّ  على وصاٌ، ال أص  فؤّكد وحٌوٌت   حرمت  للقرآن تضمن التً التؤوٌلٌ، القٌ  من مجموع، قارًئا  القرآصن

 التؤوٌنل واجن  منن وٌحرمن  غٌنر  ٌقصنً أن أحند حن ّ  منن ولنٌس المنإمصٌن كنلّ  وٌحتوي الجمٌ  ٌه ّ  فالوحً

 منن تحّررصنا إذا إالّ  التعنّدد هنذا ٌتحّقن  ولنن النصّ   فهن  فنً اآلراء واختح  بالتعّدد صقبل ٌجعلصا وهذا ومتعت  
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 لترسنٌخ حنلّ  فنح واالفتنراءا   والتحرٌفنا  باألخطناء الملئٌن، واألخبنار الرواٌا  واسترجا  بالمؤثور التفسٌر

 وتفكٌن  العقنل وإعمنال تقٌٌند  دون االسنتصباط با  بفتح إال - اآللوسً عصد تجلّ  كما - التؤوٌل فً التعّدد ثقاف،

 .ومقاما  تصاس  من احتوا  وما وتراكٌب  مباصٌ  حٌث من الص ّ 

ًّ  والعنر  التقلٌند صنوامٌس علنى الثنور  ٌسنتط  لن  عاشنور  بنن الفاضنل محمند الشٌخ ولكنّ   وحناول النّدٌص

 بعنض علنى اطحعن  رغن  فحسن   اإلسنحمٌ، المصظومن، داخنل منن القرآصنً النص ّ  تؤوٌنل إشكالٌا  فً البحث

 الغننر  فننً درسننوا مّمننن المسننلمٌن والبنناحثٌن المستشنرقٌن بعننض تبّصاهننا الننص ّ  قننراء  فننً الموا ٌنن، المشنارٌ 

 صجند  ال فإّصنا ومشنافه،  وكتابن، قراء  الفرصسٌ، ٌحسن كان الشٌخ أنّ  ورغ  جامعات   وبحوث بمصاهج  وتؤّثروا

ٌّ، تجرب، على ٌحٌل ًّ  الفضاء خارج تؤوٌل  . اإلسحم

 عصندما حنرج فنً جعلن  علٌن   األوصنٌاء وصاٌ، من وتحرٌر  الص ّ  تؤوٌل فً لحختح  التشرٌ  أنّ  كما

ٌّ، بمجموعا  األمر تعلّ  ٌّن، صنوًرا المذهبٌ، الّذاكرا  لها شّكل  إسحم  وأسنقط  الجماعن، عنن أخرجتهنا صمط

ٌّق، فضاءا  وأقحمتها اإلسح  لبوس عصها  وغٌرهنا والفسن  والهرطق، وال صدق، بالكفر التارٌخ عبر وسم  ض

ًّ  السنٌا  هنذا فنً حّقصنا من ولٌس تصصٌعها  فً الّدٌصٌ، الّذاكر  أبدع  ألقا  من  مجموعن، عنن صنداف  أن البحثن

نا طرًحنا ٌإّسنس كناد عاشنور بنن الفاضنل محّمند الشنٌخ أن صإّكند ولكّصصنا أخر   أو دٌصٌ، ًٌّ ا تؤوٌل ًٌّ  داخنل منن صقند

ٌّ، المصظوم، ٌّص  ما وهذا ذاتها  اإلسحم  لن  إذ العمنل  هنذا فنً إلٌها أشرصا التً التفسٌرٌ، محاوالت  فً بجحء صتب

 المعرفٌن، القضناٌا منن مجموعن، تفسنٌر  إطنار فنً ٌطنرح أن وحاول الصّصو   من بالمؤثور مطلًقا فٌها ٌلت  

ا مصهًجا باألساس معتمًدا والحضارٌ،  ًٌّ ا تؤلٌف ًٌّ ًّ  اإلصنحح أعنح  منن سنبق  مّمنن ورثن  تحلٌل  فنً والفكنريّ  الندٌص

 إلى: إلحاح بكلّ  التساإل إلى ٌدفعصا وهذا لحق   من على مصفتًحا سبق  لمن مستوعًبا مشروع  ٌجعل مّما توصس 

 ٌتحّق ؟ ل  وحلًما صد  بح صوًتا كاص  تراها أ  بعد  من الشٌخ أفكار تواصل  مد  أيّ 
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