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 جدلية التفسير و التأويل

The Controversy of Explanation and Interpretation 
 Rubaie-Lect. Azzam F. Shahab Al(1)م.د عزام فرحان شهاب الربيعي 

 خالصةال

تناول البحث اجلدلية القائمة بني التفسري و التأويل ومعانيهما اللغوية و االصطالحية وانواعهما و 
االضطراري  التأويل:اقسامهما وما يتعلق هبما من مفاهيم كاملناهج واالجتاهات التفسريية، واثبت نوعني من 

واستدل على عدم الفرق العملي بني التفسري والتأويل ابآلايت و االحاديث وغريها مفنداً  واالختياري،
اآلراء اليت تفرق بينهما بوجوه ظاهرية مردودة ومثبتاً عدم تطابق ذلك مع افكار اهلرمنيوطيقا اليت جترد النص 

 فهم املفسر من قيود القرائن احلالية واملقالية. من قصد املؤلف وتقيده بثقافة زمانه، فتحرر
 .التفسريية، االجتاهات التفسريية، اهلرمنيوطيقا الكلمات املفتاحية: التفسري، التأويل، املناهج

Abstract 
Conclusion the criminai research that existed between interpretation and 

interpretation and their linguistic meanings and reformayions and their types 

and residences and related concepts of ambiguous approaches and 

trends,and you know the compuisory and aptional interpretation of me, and 

inferred the practical difference between the interpretation and interpretation 

of the conversations of the hadiths and the reconstruction of the vesseis that 

divide them with aburger phenomenon in donia postta takes inconsistency 

with the ideas of al-harminoyta, which abstract the text from the authores 

priest and pays attention to his discretion, so liberate the understanding of 

inquiring about the restricyions of agar allen, the caring and the article. 

                                                        
 كلية العلوم االسالمية.  /--هل البيت جامعة ا -1
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 المقدمة

لقد حث االسالم على االهتمام ابلقران الكرمي وتالوته وتدبر آايته، بل أوجب تطبيق تعاليمه واحكامه 
هادايً ينظم تفاصيل احلياة العامة واخلاصة كمنهج حكيم ومستقيم يضمن سعادة البشر يف واختاذه دستوراً 

الدارين، ومن الواضح ان ذلك كله اليتسىن اال بتفسري آايته ومعرفة معانيه يف اعماق ذلك البحر املعطاء 
والفكرية اليت التنضب،  الذي ميّده من بعده سبعة أحبر إلستخراج مفاهيمه العظيمة وكنوزه املعرفية و العلمية

ومن هنا كان اهتمام املفسرين قدميًا وحديثًا بتفسري القران وأتويل ظواهره وتطبيق اكرب عدد ممكن من 
املصاديق املعاصرة على مفاهيمه ونظرايته بغية ربطه ابلواقع االجتماعي و حّله ملشاكله احلياتية، واحتاج 

عة ومنها معاين التفسري و التأويل وهل اهنما خمتلفان من وجه ذلك ايضاً اىل دراسات واحباث قرآنية متنو 
 او وجوه معينة او اهنما واحد وال اختالف بينهما االّ يف اللفظ والتسامح يف االصطالح؟

ومن هنا كان هذا البحث الذي يتابع معاين التفسري و التأويل ويناقش اآلراء املختلفة يف التفريق بينهما 
يثبت عدم الفرق بني التفسري و التأويل يف املفهوم و املصداق وان اخلالف يف التفريق بينهما اول ان مث ح

فالتأويل وجه من وجوه التفسري ونوع منه حبيث ميكن إطالق لفظ  ،لفظي فقط وال مشاحة يف االصطالح
وجماهد والطربي  التفسري عليه وكذلك العكس كما صنع معظم القدماء ومنهم ابن عبا  واملربد وابو عبيدة

واهل البيت  --وكذلك احاديث النيب ،بل كما صنع القران الكرمي نفسه ،و الشيخ الطوسي و غريهم
بل واستخدمت احياانً احدمها بقصد  ،اليت مل تفرق أكثرها عند التأمل فيها بني التفسري والتأويل --

املتبادر منها وميكن ان يفسرها حسب اآلخر، فاملفسر ميكن ان يفسر اآلايت حسب ظاهرها أو حقيقتها و 
وكل ذلك ابالدلة  ،ابطنها ووجوهها احملتملة األخرى مع مراعاة القرائن والسياق ومقتضيات العقل والعقيدة

 والشواهد واالمثلة القرانية.
كما البد ان ال يشتبه بني هذا املعىن وان التفسري و التأويل مها واحد عماًل وبني مفاهيم وافكار 

فال عالقة لذلك كله ابهلرمنيوطيقا وحماولة االنفراد ابلنص وعزله عن مؤلفه وقصده،  ،منيوطيقا املعاصرةاهلر 
وبذلك البد ان منّيز بني نوعني من قواعد فهم النصوص فنتقّبل احدمها ونرفض اآلخر كما ستتضح تفاصيل 

 ذلك يف ثنااي البحث.
ء معانيها التأويلية ان منّيز بني نوعني من التأويالت وكذلك ينبغي عند حماولتنا استخراج اآلايت واعطا

. وهكذا كان لزاماً حينئذ .وهي االضطرارية و االختيارية وأهم فرق بينهما هو يف قبول املعىن االخر وعدمه
استعراض انواع املناهج التفسريية ونفّرق بينها و بني االجتاهات التفسريية و االساليب التفسريية واملعاين 

سريية، وبذلك يتبادراىل الذهن رأي ابن عبا  يف تقسيم انواع التفسري فالبد من ذكره ايضاً وابداء الراي التف
 فيه.

 إصطالحات وفوارق:

البد يف هذا البحث اوالً من التطرق اىل تعريف بعض املصطلحات املهمة ومعرفة الفوارق بينها كمدخل 
 للوصول اىل النتائج النهائية.

 هي:وهذه املصطلحات 
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 التفسري: 
ميكن تعريف التفسري يف اللغة واالصطالح لكي يتسىن لنا بعد ذلك النظر يف الفوارق املمكنة بني 

 التفسري والتأويل..
 ..(2)ومنها اسفر الصبح أي ظهر وابن ،التفسري لغًة: أصله من )سفر( و )فسر( أي اتضح او انكشف

 ..والظهور من اخلفاءوعليه فالتفسريهو االتضاح واالنكشاف 
 ولكن الراغب فصل بينهما فقال:

وعليه يكون التفسري من  (3)وُجعل السفر إلبراز االعيان لالبصار( ،)ُجعل الفسر إلظهار املعىن املعقول
 الفسر ال من السفر وهو األقرب.

رانية وكشف هو بيان معاين االايت الق يرى العالمة الطباطبائي ان مفهوم التفسري :التفسرياصطالحاً 
 (4)مقاصدها ومداليلها.

وكذلك  ،وعليه فالتفسري يتصدى لبيان الداللة التصورية لالايت أي مفهوم املفردات ومعاين االلفاظ
بيان الداللة التصديقية األوىل أي املراد االستعمايل لاللفاظ واالايت وبيان الداللة التصديقية الثانية أي 

 لوهلا.املراد اجلدي لالايت وتوضيح ومد
كالمه   د  ع. وميكن ان ن  (5)(بينما اختصرها الطربسي يف اللفظ: )التفسري كشف املراد عن اللفظ املشكل

 .(6)الن االايت تتكون من جمموع االلفاظ ومعانيها --وجها اخر لكالم الطباطبائي 
 اما الرتمجة: فهي بيان معاين االلفاظ الظاهرية ومدلوالهتا التصورية.

 التأويل:
 .(7)اللغة: هو من األول وهو الرجوع اىل األصل االّول يف

يف أتويل  ،فاحملكم هو املرجع الذي يرجع اليه ،هو الرجوع يف أتويل املتشابه اىل احملكميف االصطالح: 
 ..(8)وهو املأخذ الذي تؤخذ منه معارفه ،القران

يعىن بيان ابطن االلفاظ او بيان املصاديق وقد تعددت اآلراء يف معىن التأويل فمنهم من يرى ان التأويل 
 .(9)األخرى للمفهوم غري املصداق االول الذي ميثله الظاهر او سبب النزول

ت  حُم ك م ات  ُهن  أُمُّ ال ِكت اِب و أُخ ُر وقد ورد يف القران الكرمي:  ُهو  ال ِذي أ نـ ز ل  ع ل ي ك  ال ِكت اب  ِمن ُه آ اي 
ن ِة و اب ِتغ اء  أت  ِويِلِه و م  ُمت ش اهِب ات  ف أ   ا يـ ع ل ُم أت  ِويل ُه ِإال  م ا ال ِذين  يِف قـُُلوهِبِم  ز ي غ  فـ يـ ت ِبُعون  م ا ت ش اب ه  ِمن ُه اب ِتغ اء  ال ِفتـ 

 .(10)ُر ِإال  أُوُلو األ  ل ب ابِ هللاُ و الر اِسُخون  يف ال ِعل ِم يـ ُقوُلون  آ م ن ا بِِه ُكلٌّ ِمن  ِعن ِد ر بِّن ا و م ا ي ذ ك  
                                                        

 الراغب االصفهاين املفردات مادة سفر. -2
 املصدر السابق. -3
 .7ص،1ج ،ئيالطباطبا ،امليزان يف تفسري القران -4
 .13ص 1الطربسي جممع البيان ج -5
تفسري يف كتاب: املبادئ العامة لتفسري القران الكرمي، حممد حسني لاملعىن اللغوي واالصطالحي لحول راجع تفاصيل أخرى  -6
 .20 -15ص ،الصغري
 .او ل الراغب االصفهاين املفردات مادة -7
 .27ص 3تفسري امليزان للطباطبائي ج -8
 .21ص ،د. حممد حسني الصغري ،املبادئ العامة لتفسري القران :راجع -9

 .7من االية  ،سورة ال عمران -10
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واملراد من ابتغاء الفتنة طلب ضالل النا  ابلشبهات والتلبيس من خالل اتباع املتشابه دون الرجوع به 
 ..(11)اىل احملكم

ويف حديث  املبهم )من الكالم والفعل والقول( اىل حقيقتة وواقعه، ئويف اجلملة فالتأويل هو ارجاع الش
ما من القران آية االّ  :)سألت ااب جعفر عن هذه الرواية :عن الفضل بن يسار قال --االمام الباقر

وهلا ظهر وبطن؟ فقال: ظهره تنزيله وبطنه أتويله منه ما قد مضى ومنه مامل يكن جيري كما جيري الشمس 
 .(12)والقمر(

اآلراء، بناءاً على ان املقصود ومنه يُعرف ان الفرق بني التفسري والتأويل هو الظاهر والباطن على بعض 
 من التنزيل هنا هو التفسري.

 التدّبر:
وتدبّر االمر أي أتمله و تفكر فيه على مهل ونظر  ،: دبر الشئ عقبه و مؤخره(13)معىن التدبريف اللغة 

 (14)أفال يتدبرون القران أم على قلوب أقفاهلاقال تعاىل:  ،ومنه تدبر القران ،يف عاقبته
 .(15)معىن التدبر لغة ايضاً: اخذ الشيء بعد الشيءوجاء يف 

ويف الفلسفة و التصوف: التدبر تصرف القلب ابلنظر يف العواقب، أو استغراق الذهن يف التفكري يف 
 .(16)موضوع اىل حد جيعله يغفل عن االشياء االخرى، والتفكري تصرف القلب ابلنظر يف الدالئل

غاايت القران ومقاصده من خالل التفهم و التأمل يف معاين ويف اصطالح علوم القران: التفكر يف 
 .(17)االايت ومبانيها

 .(18)وجاء كذلك: التدبر يف القران الكرمي هو التأمل يف االية عقيب االية، او التأمل بعد التأمل يف االية
 مفردة التدبر يف القران:

 وردت لفظة التدبر ابلقران الكرمي يف اربع اايت هي:
ِثريًاأ ف ال   .1 فًا ك  ِتال  بـ ُرون  ال ُقر آ ن  و ل و  ك ان  ِمن  ِعن ِد غ ري ِ اَّللِ  ل و ج ُدوا ِفيِه اخ   .(19)يـ ت د 
بـ ُرون  ال ُقر آ ن  أ م  ع ل ى قـُُلوب  أ قـ ف اهُل ا .2  .(20)أ ف ال  يـ ت د 
بـ ُروا ال ق و ل  أ م  ج اء ُهم  م ا مل   أي  ِت  .3 ء ُهُم األ  و ِلني  أ فـ ل م  ي د   .(21)آ اب 
تِِه و لِيـ ت ذ ك ر  أُوُلو األ  ل ب ابِ  .4 بـ ُروا آ اي   .(22)ِكت اب  أ نـ ز ل ن اُه ِإل ي ك  ُمب ار ك  لِي د 

                                                        
 .50ص ،2ج ،الطربي ،تفسري جامع البيان :راجع -11
 .223ص  ،. بصائر الدرجات حممد بن احلسن الصفار254ص  14وسائل الشيعة للحر العاملي ج -12
 .مادة دبر :القامو  احمليط ،لسان العرب ،املعجم الوسيط -13
 .24 :حممد -14
 .19، ص5راجع تفسري امليزان، العالمة الطباطبائي، ج -15
 .14ص ،9ج ،العالمة املصطفوي ،التحقيق يف كلمات القران الكرمي :راجع -16
 االنرتنت )بتصرف(. -نقال عن شبكة مجعية مكنون  -17
 .19، ص5تفسري امليزان، العالمة الطباطبائي، ج -18
 .82سورة النساء من االية  -19
 .24من االية  --سورة حممد  -20
 .68سورة املؤمنني من االية  -21
 .29االية سورة ص من  -22
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وال خيفى ما يف هذه االايت من احلث على تدبر القران لكل من يعرف العربية عاملا كان او غريه مفسرا  
من ذلك كل  حبسبِه، بل جعل قوله تعاىل يف االية الرابعة التدبر يف القران واالعتبار كان او غريه واالستفادة 

 .(23)منه هو الغاية من انزالهِ 
 الفرق بني التدبر و التفسري:

يناءاً على كل ماتقدم ميكن القول أبن التدبر هو حماولة كشف معاين االايت ووضع احتماالت ملفاهيمها 
  و التأمل يف مفرداهتا وتعابريها وقرائنها..ومداليلها من خالل التفكري

والرتجيح بني  هابينما التفسري هو الكشف ملعاين االايت وبيان مفاهيمها ومداليلها ومصاديقها نفس
 .احتماالهتا ابالدلة العقلية والنقلية واللبّية واللغوية وغريها

 الفرق بني التأويل والتفسري:
 :(24)الفرق بني التفسري والتأويل نذكرها أبختصارهناك عدة أقوال يف حماولة اجياد 

 فالتفسريهو التأويل بال فرق بينهما. ،ال ميكن عماًل اجياد فرق بني التفسري و التأويل .1
 بينما يكون التاويل غالبا يف املعاين واحتماالهتا. ،ألنه يكون يف االلفاظ ،التفسري اهم من التأويل .2
 بينما التاويل رد احملتمل اىل الظاهر. ،التفسري توضيح املشكل من االلفاظ .3
 التفسري يكون لاللفاظ املفردات والتأويل للجمل غالبا. .4
 اما التأويل فيكون حمتمال هلذا املراد او ذاك مع الرتجيح بدليل وقرينه. ،التفسري قطع ابملراد .5
 والتأويل هو توضيح املعاين اجملازية او الكناية واالستعارة. ،التفسري هو املعىن احلقيقي .6
 بينما يعتين التأويل بباطن اللفظ.، التفسري بيان احلقيقة واجملاز معاً  .7
 بينما التأويل ابلدراية واالجتهاد واستنباط العلماء واملفسرين. ،التفسري ابلرواية والنقل .8
 التفسري ابلظاهر والتأويل ابلسماع والنقل. .9

 التفسري ابلسماع والنقل بينما التأويل توضيح الظواهر وتوكيدها )عكس التاسع(. .10
 اراء أخرى يف الفرق بني التفسري و التأويل وهي: 3وعلى هذا ميكن إضافة 

 والتأويل بيان ابطن القران خالف ظاهره. ،ن ظاهر القرانالتفسري بيا .1
 التأويل جيسد املصاديق يف الواقع. ،التفسري حيدد معىن املفهوم .2
وغالبا فان  ،بينما التأويل هو بيان املصــاديق األخرى املمكنة لالية ،التفســري هو املصــداق األول لالية .3

 اما املصــــاديق األخرى فهي اليت تتحدد عرب املصــــداق األول هو املصــــداق املتعارف يف عصــــر النزول
 ..وهلذا يقال التأويل مقابل التنزيل ،العصور

)اي علي تقاتل على التأويل كما قاتلُت على  --ألمري املؤمنني  --وبه قال النيب
 .(25)التنزيل(

                                                        
 .275ص ،احملاسيب ،فهم القران ،328ص،6ابن عجيبه االندلسي، ج ،راجع: تفسري البحر املديد -23
كتاب التمهيد يف   ،32 -20ص  ،حممد حسني الصغري ،املبادئ العامة لتفسري القران :صيل راجع كتابامزيد من التفلل -24

 .30-25، ص1علوم القران، حممد هادي معرفة، ج
 .116، ص2الفصول املهمة يف أصول االئمة، احلر العاملي، ج /400، ص1امايل الطوسي، الشيخ الطوسي، ج -25
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رِي نـ ف س ُه اب ِتغ اء  م ر ض اِة ومن امثلته قوله تعاىل:  هللاُ ر ُءوف  اِبل ِعب ادِ هللاِ و ِمن  الن اِ  م ن  ي ش  حيث  (26) و 
ولكن ميكن أتويلها ملصاديق  ،، فهو مصداقها األول واملتعارف يف زمان نزول االية(27)--نزلت يف علي

مادام  ،أخرى تفدي نفسها هلل تعاىل وتبيعها أبي شكل من اشكال التضحية والفداء ويف أي وقت ومكان
 اصل القضية حمفوظاً والنية خالصة لوجهه تعاىل واهلدف ابتغاء مرضاة هللا وقربه سبحانه.

 الرأي الصحيح في التفسير والتأويل:

اء يف التفريق بني التفسري و التأويل؛ اال انه ميكن استظهار ان التفسري والتأويل رغم ما ذكرانه من االر 
كالمها واحد يف املعىن والواقع ويف املفهوم واملصاديق، خصوصًا على تعريف الطباطبائي صاحب امليزان 

 .(28)(داليلهاان مفهوم التفسريهو بيان معاين االايت القرانية وكشف مقاصدها ومللتفسري والذي قال فيه )
 مناقشة االقوال:

ليس هناك من داع  للتفريق بينهما هبذا الشكل الذي ُأشكل وصعب حىت على بعض الذين حاولوا 
فتعددت اآلراء فيها اىل اكثر من مخسة عشر رأاي يبدو منها اهنا تتقاطع فيما بينها أحياان  ،إجياد فرق بينهما

ا اجلدال واالختالف بال مثرة عملية واضحة، فان الوجدان وتتقارب بل وتتطابق أحياان أخرى ويكثر فيه
هو كاشف عن مصاديقها  والواقع العملي يشهدان أبن التفسري يف حقيقته الذي يكشف عن املعىن املراد

أيضا بال فرق بني كون هذا املصداق هو األول وكونه هو السبب للنزول وبني كونه يعرّب عن مصاديق أخرى 
ها املفهوم نفسه بعدما عرفنا ان السبب ال خيصص املسبب، او ان املورد ال خيصص ميكن ان ينطبق علي

 ،(29)أي ان العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وقد تعارف ذلك عند الباحثني يف أسباب النزول ،الوارد
ء أتويل )ان القران جيري فيهم كما جتري الشمس والقمر، كلما جا :--وهبذا يُفهم قول االمام الباقر 

 .(30)شيء منه يكون على األموات كما يكون على االحياء...(
ولكن التوهم يف الفرق بينهما جاء بعد مالحظة متكررة من استعمال لفظة التأويل يف حمل التفسري عند 

 .(31)بعض القدماء كمجاهد وأبو عبيده وابن عبا  بل حىت عند أمثال ابن جرير الطربي وغريهم كما سيأيت
واملفسر يف هناية املطاف اما ان يفسر هذه اللفظة او تلك ابملعىن الظاهر او املتبادر واحلقيقي، واما ان 
يرى ذلك غري مناسب ألي أمر كان عقلياً او نقلياً او واقعياً او اترخيياً فيفسره خبالف الظاهر منه او يفسره 

وهكذا، وذلك التفسري هو الذي قد يصطلح عليه ابجملاز او ابلكناية وما شابه خبالف الظاهري واملتبادر، 
                                                        

 .207االية  :سورة البقرة -26
 --حني تركه النيب --لت يف عليوقيل نز  :(3/21ذكره القرطيب بني عدة تفاسري لآلية الكرمية فقال يف تفسريه ) -27

( قال: وقيل: يف علي حني خّلفه رسول 127 /2على فراشه ليلة خرج اىل الغار وذكره ابو حيان االندلسي يف تفسريه )البحر احمليط 
(: 2/97(. وقال اآللوسي يف تفسريه )1/259وذكر ما قاله الثعليب ابن حجر العسقالين يف )العجاب يف بيان األسباب ) --هللا

 .على فراشه مبكة ملا خرج اىل الغار --وقال االمامية وبعض منا: اهنا نزلت يف علي كرم هللا تعاىل وجهه حني استخلفه النيب
(. وذكره ابن االثري يف )اسد الغابة 68 /42( عن ابن عبا  وبسند اخر عن ابن عبا  )42/67وذكره ابن عساكر يف )اتريخ دمشق 

 .(57 /1)امتاع االمساع ( واملقريزي يف 4/25
 .7ص،1ج ،الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القران -28
عبد الوهاب  ،علم اصول الفقه ،135ص،داوود العطار ،موجز علوم القران ،195ص ،الواحدي ،اسباب النزول :راجع -29

 .189خالف،ص
 .222ن الصفار، صسبصائر الدرجات، حممد بن احل /97، ص89حبار االنوار، العالمة اجمللسي، ج -30
 .3-2الفقرة  ،االدلة و الشواهد :حتت عنوان -31
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خصوصًا بعد التأمل يف هذه االقوال اليت ميكن  ،البعض ابلتأويل ال التفسري، وال مشاحة يف االصطالح 
ارجاع بعضها اىل البعض اآلخر ومن مث عودهتا يف هناية املطاف بتفاصيلها اىل معىن واحد هو االصل الذي 

و التأويل معرفة معاين اآلايت واملقصود منها ومداليلها ومصاديقها سواءاً كانت تفرعت منه وهو ان التفسري 
 من الظاهر او ابللجوء اىل الباطن اظطراراً.

 :االدلة و الشواهد
 ميكن االستدالل على عدم الفرق بني التفسري و التأويل عملياً مبا يلي:

 ،على تطابقهما او تقارهبما على االقل تدل (32)ان املعاين اللغوية واالصــــــــــطالحية للتفســــــــــري والتأويل .1
حبيث يظهر للمتأمل اهنما يرجعان اىل اصـــــــــــــــل ومعىن واحد، فاذا كان املعىن اللغوي للتفســـــــــــــــري هو 
الكشــف والبيان، ومعناه االصــطالحي هو: بيان معاين االايت القرانية وكشــف املراد منها ومقاصــدها 

بيان  :الرجوع اىل األصـــــــــــــل األول، واصـــــــــــــطالحا هوومداليلها، وهكذا كان تعريف التأويل ابنه لغة: 
ابطن االايت القرانية وإظهار مصـاديقها املختلفة والكشـف عن معانيها املتنوعة )ومن املعلوم ان بيان 
املعىن والكشــــــــف عن املراد منه هو رجوع به اىل اصــــــــل املعىن األول واشــــــــتقاقاته ومعانية وتشــــــــخيص 

ر املتالزمة ان مل نقل اهنما شـــــئ واحد عملياً، وهلذا صـــــار كل مصـــــاديقة املمكنة( فهما اذن من األمو 
من التفســــــــــري و التأويل بعهدة املفســــــــــر نفســــــــــه الذي البد له من ان يعطي املعىن النهائي املراد لآلية 

 .(33)ظاهراً كان أم ابطناً 
اللغوي العام او  بشرط ان اليكون ذلك االنتقال اىل الباطن اعتباطاً او خمالفاً لقواعد العربية او للذوق

 ،بل البد ان يكون معىن حمتماًل منطقيًا ومنسجمًا مع الظاهر ،مستتحيال يف معاين املفردات وبال شاهد
بل اشرتط البعض ان يكون جارايً على مقتضى اساليب العربية يف مداليل الكالم بل وان يكون له مثيل 

 .(34)مقرر من نفس القران 
ماء اىل حد الرتادف عند االســــــــــتعمال، ومنهم أبو عبيدة وأبو العبا  ان هذا التطابق اثبت عند القد .2

عبا  يف تفســـــــــريه عند  .. ومنهم ابن(35)وجماهد والشـــــــــيخ الطوســـــــــي وابن جرير الطربي وغريهم املربد
ًا :تفســــري قوله تعاىل رب  ِطع  ع ل ي ِه صــــ  ل ، ومن املعلوم اهنم أقرب للتشــــريع، ب(36)ذ ِلك  أت  ِويُل م ا مل   ت ســــ 

فلو كان لبان، وألكد  ،فكيف ال يفهم الفرق بينهما ان كان --عاش بعضــــــــــهم زمن املعصــــــــــوم 
 ..يف كالمه وأوضح الفرق بينهما --عليه املعصوم

وليس جملرد التسامح من هؤالء  ،ان ذلك اذا مل يرق  اىل حد الدليل فهو قطعاً مؤيد واضح ملا حنن فيه
 .األعالم على اختالف توجهاهتم و ازماهنم

                                                        
 فراجع.يف عنوان )اصطالحات و فوارق( كما اوضحنا هذه املعاين بنصوصها   -32
 .14ص ،ةحممد هادي معرف ،التأويل يف خمتلف املذاهب و االراء :راجع -33
 .391ص ،3ج ،الشاطيب ،املوافقات :راجع -34
، 3.، التبيان يف تفسري القران، الطوسي، ج165، ص4السيوطي ج ،، االتقان103، ص1جممع البيان، الطربسي ج :راجع -35

 .398ص
 .82سورة الكهف من االية  -36
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مثل قول اجلوهري:  ،بعض اللغويني املعتمدين قد صـــــــــــــــرح يف معىن التفســـــــــــــــري والتأويل ابهنما واحد .3
دبّره وقدره  :)اّول  الكالم أتويالً وأتّوله :وقول الفريوزاابدي (37))التأويل: تفســري ما يؤول اليه الشــيء(

 .(39)وهكذا صنع ابن منظور يف استعماله للتأويل مبعىن التفسري يف مواضع متعددة (38)سره(وف
 حيث قال: ،اما العالمة معرفة فقد ذكر ذلك أيضاً يف كتابه التأويل

 ،وراء ستاراللفظ هو نوع تفسري يعين ابملفاهيم الباطنة ئ)التأويل مبعىن الكشف عن املفهوم العام املختب
 (40)الة اآلية اخلالدة يكشفها املفسر اخلبري..(واليت تشكل رس

الذين مل يذكروا يف نصـــــوصـــــهم الشـــــريفة التفســـــري مقابل التأويل، بل  --قول بعض املعصـــــومني  .4
 .هفس ناهنم قصدوا ابلتأويل التفسري --ذكروا التنزيل مقابل التأويل، ويفهم منهم 

: --وهو خياطب االمام علي  --ومن تلك االقوال الكرمية احلديث الشريف للنيب االكرم 
فالظاهر منه اين اقاتلهم على االميان أبصل نزوله من هللا  (41))تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل(

 تعاىل، واما انت ايعلي فستقاتلهم من بعدي على تفسريه ومعانيه ومصاديقه اليت سينكروهنا او حيرفوهنا.
بصدد  --والظاهر منه انه  (42))ظاهره تنزيله وابطنه أتويله( :--وكذلك قول االمام الباقر 

والباطن من معاين االلفاظ وليس بني التفسري والتأويل وال خالف يف وجود الظاهر  التفريق بني الظاهر
والباطن يف القران الكرمي، فقد نزل القران ابلفاظ هلا ظاهر متعارف يف لغة العرب وهو املتبادر منها او 

ك من وكل ذل ،مصداقها األول واالوضح وميكن ان تستبطن هذه االلفاظ معان أخرى ومصاديق متعددة
 مهام املفسر نفسه يف كشفه وتفسريه وبيانه.

ان القران الكرمي يشـــــــهد على ذلك فقد وردت كلمة )أتويل( او ما يقارهبا مثل )أتويله( و)أتوياًل( يف  .5
عشـــــرة مواضـــــع كلها كانت )مبعىن تفســـــري( اما تفســـــري االايت او تفســـــري االلفاظ واالقوال او تفســـــري 

ا خارجة عما حنن فيه وســـــــــــــــتأيت. وذلك بشـــــــــــــــهادة عدة من كبار اال واحدة ولكنه ،االحالم وهكذا
وهي  --على ان االربعة األوىل منها كانت يف ســــــورة يوســــــف  ،املفســــــرين كما ســــــيتضــــــح ذلك

 كااليت:
ت ُه ع ل ي ك  قوله تعاىل:  -1 ِلك  جي  ت ِبيك  ر بُّك  و يـُع لُِّمك  ِمن  أت  ِويِل األ  ح اِديِث و يُِتمُّ نِع م   .(43)...و ك ذ 
ُه ِمن  أت  ِويِل األ  ح اِديثِ قوله تعاىل:  -2 ِلك  م ك ن ا لُِيوُسف  يف األ  ر ِض و لِنُـع لِّم  و ك ذ 

(44). 
ي  ِمن  قـ ب ُل ق د  ج ع ل ه ا ر يبِّ ح قًّاقوله تعاىل:  -3 ا أت  ِويُل ُرؤ اي   .(45)...و ق ال  اي  أ ب ِت ه ذ 
ت يِن ِمن  أت  ِويِل األ  ح اِديثِ ر بِّ ق د  قوله تعاىل:  -4 ت يِن ِمن  ال ُمل ِك و ع ل م   .(46)...آ تـ يـ 

                                                        
 .27ص ،1ج ،الصحاح يف اللغة -37
 .مادة اول ،1ج ،القامو  احمليط -38
 .وغريها 238ص ،3ج ،لسان العرب -39
 .14ص ،التأويل -40
 .116، ص2ج ،احلر العاملي ،الفصول املهمة ،65ص ،ابو جعفر الطربي ،دالئل االمامة -41
 .254، ص14وسائل الشيعة، احلر العاملي، ج -42
 ، راجع تفسري االية يف تفسري ابن عاشور، الزخمشري، أيسر التفاسري للجزائري.6سورة يوسف من االية  -43
 ، راجع تفسري االية يف الدر املنثور، تفسري ابن كثري.21سورة يوسف من االية  -44
 ، راجع تفسري االية يف مفاتح الغيب للرازي، تفسري االلوسي.100سورة يوسف من االية  -45
 ، راجع تفسري االية يف جامع البيان للطربي، تفسري البيضاوي.101ورة يوسف من االية س -46
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ًاقوله تعاىل:  -5  ِطع  ع ل ي ِه ص رب   .(47)و م ا فـ ع ل ُتُه ع ن  أ م رِي ذ ِلك  أت  ِويُل م ا مل   ت س 
ء  اي  أ يُـّه ا ال ِذين  آ م ُنوا أ ِطيُعوا اَّلل   و أ ِطيُعوا القوله تعاىل:  -6 ي  ِر ِمن ُكم  ف ِإن  تـ ن از ع ُتم  يف شــــــ  ول  و أُويل األ  م  ر ســــــُ

س ُن أت    ِم اآل  ِخِر ذ ِلك  خ ري   و أ ح  ِمُنون  اِبَّللِ  و ال يـ و  ُتم  تـُؤ   .(48)ِوياًل فـ ُردُّوُه ِإىل  اَّللِ  و الر ُسوِل ِإن  ُكنـ 
ي ل  ِإذ ا ِكل ُتم  و  قوله تعاىل:  -7 ُفوا ال ك  س ُن أت  ِوياًل و أ و  ت ِقيِم ذ ِلك  خ ري   و أ ح  ط اِ  ال ُمس   (49)زِنُوا اِبل ِقس 

ويف هذه االية فقط جاء تفسري )أحسن أتوياًل( أي أحسن عاقبة ومآاًل، ومن الواضح ان هذا أجنيب 
الكشف عما حنن فيه وخارج عنه الن التأويل هنا من املآل والعاقبة وليس من األول والرجوع اىل األصل و 

والتوضيح وال هو يف مقابل التفسري وما شابه ومع ذلك فيحتمل أيضا ان يكون )أحسن أتوياًل( يف هذه 
ن اك  اِبحل  قِّ و أ ح س ن  تـ ف ِسريًا: )أحسن تفسرياً(: هنفس االية هو قوله تعاىل  .(50)و ال  أي  تُون ك  مب ث ل  ِإال  ِجئـ 

ن ِة و اب ِتغ اء  أت  ِويِلِه و م ا يـ  ف أ م ا قوله تعاىل:  -8 اب ه  ِمن ُه اب ِتغ اء  ال ِفتـ  ع ل ُم ال ِذين  يف قـُُلوهِبِم  ز ي غ  فـ يـ ت ِبُعون  م ا ت شـــــــــــــــ 
ُ و الر اِسُخون  يف ال ِعل ِم يـ ُقوُلون    .(51)أت  ِويل ُه ِإال  اَّلل 

 .(52)...و م  أي  يت أت  ِويُلُه يـ ُقوُل ال ِذين  ن ُسوُه ِمن  قـ ب لُ ه ل  يـ ن ظُُرون  ِإال  أت  ِويل ُه يـ  قوله تعاىل:  -9
بُوا مب ا مل   حيُِيُطوا ِبِعل ِمِه و ل م ا أي  هِتِم  أت  ِويُلهُ قوله تعاىل:  -10  .(53)...ب ل  ك ذ 

وإذا وبضم هذه األمور اخلمسة اىل بعضها سيتعاضد الدليل على كون التفسري والتأويل مبعىن واحد، 
تنزلنا وقلنا ابن ذلك كله ال يصلح دليال وقد يناقش فيه فعلى اقل تقدير يكون كل واحد من هذه األمور 

 اخلمسة املذكورة مشريا ومؤيدا على اهنما واحد.
وابجلملة نقول: ان التأويل وجه من وجوه التفسري ونوع منه حبيث ميكن إطالق لفظ التفسري عليه كما 

املفسر ميكن ان يفسر اآلايت حسب ظاهرها أو حقيقتها واملتبادر منها وميكن ان صنع معظم القدماء، ف
 يفسرها حسب ابطنها ووجوهها احملتملة األخرى مع مراعاة القرائن والسياق ومقتضيات العقل والعقيدة.

 عالقة التفسري و التأويل بالهرمنيوطيقا:
عملياً مبعىن واحد أتييد فكرة اهلرمنيوطيقا ونظرايهتا قد يفهم مما تقدم عن معىن التفسري و التأويل و اهنما 

املعاصرة وحماولة تطبيقها على النصوص القرانية وأتويل معانيها حسب نظر املفسر او الناقد نفسه مبعزل 
 عن رأي )املؤلف او الكاتب(!!

لكن الصحيح ان التفسري و التاويل ملا كاان مبعىن الكشف عن املعىن املقصود و توضيح املفاهيم اجلدية 
فهذا ميكن ان يكون  -وابلتايل من أي نص آخر مساوي او أديب او فين او غريه -املرادة من النص القراين 

يقا فيما عرف عنها من اهنا قواعد فهم قريبًا مما اراده الفيلسوف االملاين فردريك شلريماخر رائد اهلرمنيوط
واملفروض ان تكون من خالل القرائن احلالية و املقالية و ظروف النص نفسه واالجواء احمليطة  -النصوص 

                                                        
 ، راجع تفسري االية يف تفسري ابن عطية، تفسري ابن عبا .82سورة الكهف من االية  -47
 .236، ص3، راجع تفسري االية يف تفسري القران، للشيخ الطوسي، ج59سورة النساء من االية  -48
 تفسري الطربي، تفسري االصفي للفيض الكاشاين وغريها.تفسري االية يف ، راجع 35راء من االية سورة االس -49
 .33سورة الفرقان من االية  -50
 ، راجع تفسري االية يف جممع البيان للطربسي، تفسري الطربي.7سورة ال عمران من االية  -51
 ملاوردي، تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي.، راجع تفسري االية يف تفسري ا53سورة األعراف من االية  -52
، راجع تفسري االية يف تفسري الوجيز، تفسري ابن كثري، تفسري التبيان للطوسي، تفسري امليزان للعالمة 39سورة يونس من االية  -53

 الطباطبائي.
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ومما قصده دلتاي يف منهجه  -به وسبب صدوره ومنها معاين مفردات النص وثقافته السائدة يف زمانه
العالقة احلميمة اليت الميكن انكارها بني القصد و النص و التأويلي لنصوص الالهوت؛ وهو ما يوضح 

التفسري)او الكاتب واملنت والناقد( اىل احلد الذي يراها شلريماخر مساواة بني املفسر و املؤلف حبيث حيل 
املفسر مكان املؤلف عن طريق اعادة البناء الذايت واملوضوعي لتجربة املؤلف من خالل النص؛ وهذا بنظره 

 ..(54)سا  للفهم الصحيحهو اال
هذا كله مما ميكن قبوله يف فهمنا للنصوص عامة و النص القراين خاصة وحتديد مصداقه وامكانية مشوله 

 ..ملصاديق اخرى حسب قواعد: اجلري والتطبيق؛ وتنقيح املناط؛ و مناسبات احلكم و املوضوع
ة عزل املؤلف عن نصه وترك قصده منه اما اذا كان املقصود من هذه القواعد يف اهلرمنيوطيقا املعاصر 

متامًا حني تفسري النص حبيث تكون النصوص أشبه ابلقوالب الفارغة القابلة ألي معىن!! كما يرى ذلك 
فهي خالية من املعاين  ،عبد الكرمي سروش و حممد اركون وهاشم صاحل و امثاهلم: )االلفاظ ال حتمل معىن

وكذلك: )النص يف حقيقته امر مبهم وميكن ان يعطي  (55)ولكنها ميكن ان تتقّبل أي معىن يرد عليها..(
ألن ذلك  ؛فال ميكن قبول ذلك، وال ميكن مشاهبته ابلتفسري و التأويل كما عرفنا (56)عدة معاين..(

ل النص ما ال حيتمله حينما خيتلي ابلنص املفسر أبختصار سيوقع املفسر يف تقويل املؤلف مامل يقله وحتمي
وحده ويبتعد عن قصد مؤلفه فينفتح اجملال امامه لتأويالت النص حسب ميوله و توجهاته اخلاصة، وهذا 

 بعينه الفوضى يف فهم النصوص.
 أنواع التأويل:

 نيى نوعني اساسيلعالتأويل حيث يكون تفسرياً لالايت خالف الظاهر واملتبادر منها؛ ميكن ان نقسمه 
 فمنها اضطراري ومنها اختياري.

االضــــــــــــطراري: وهو التأويل الذي البد من القول به وترك الظاهر من االايت، وذلك اذا كان الظاهر  -1
 يتعارض مع العقل والعقيدة او العرف والذوق العام واملنطق السليم..

. حيث تؤول اليد (57)فوق أيديهم يد هللااما مثال تعارض الظاهر مع العقل فهو مثل قوله تعاىل: 
ابلقدرة والسلطنة، الن ظاهر اليد هي اليد اجلارحة املعروفة عند االنسان واملخلوقات وهذا يصطدم مع 
العقل النه يعين جتسيم الباري تعاىل، فالعقل حيكم ابستحالة كون واجب الوجود جسماً ألن اجلسم يتكون 

بينما جند ان واجب الوجود بسيط مطلق ال حيتاج شيئا واال ما من أجزاء مركبة وحتتاج بعضها اىل بعض 
 .كان واجبا، كما هو واضح يف الفلسفة بشكل مفصل

 (58)وعصى آدم ربه فغوىاما مثال تعارض الظاهر مع العقيدة الصحيحة فهو مثل قوله تعاىل: 
 واهي االلزامية اإلهلية.حيث تؤول املعصية هنا برتك األ وىل الن كل نيب معصوم ملتزم ابالوامر والن

                                                        
نصر حامد ابو  ،آليات التأويلاشكاليات القراءة و ،164 -158ص ،حممد هادي معرفة ،التأويل :ملزيد من التفاصيل راجع -54

 .24-19زيد، ص
 .288عبد الكرمي سروش، ص ،القبض و البسط يف الشريعة :مرتجم عن الفارسية بتصرف من كتاب -55
 . 17ص ،عبد الكرمي سروش ،التعددية الدينية :مرتجم عن الفارسية بتصرف من كتاب -56
 .10سورة الفتح من االية  -57
 .121سورة طه من االية  -58
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ومن كان يف : اما مثال تعارض الظاهر مع املنطق العام والذوق السليم والعرف فهو مثل قوله تعاىل 
، حيث تؤول االعمى هنا اىل عمى البصرية عن اهلدى (59)هذه اعمى فهو يف االخرة اعمى واضل سبيال

 العني املعروف. واحلق، ومن غري املقبول عرفا ومنطقاً ان يقال هنا بعمى
االختياري: وهو التأويل الذي ميكن القول به من ابب التوســـــــــــــــع يف املفهوم ويف املصـــــــــــــــاديق بدليل  -2

 وحجة، وميكن تركه واالخذ ابلظاهر فقط مادام ليس فيه تعارض مع العقل او العقيدة او غريها.
أتويلها اهنا أمر ابلتواضع ، فقد جاء يف (60)واقصد يف مشيكومثال التأويل االختياري قوله تعاىل: 

رعاية اإلعتدال يف العمل والكالم، ألّن التأكيد ، وجاء يف تفسري االمثل ان أتويلها:)(61)وترك التكرب واخليالء
بل وميكن أيضًا أتويل  ،(62)(على اإلعتدال يف املشي أو إطالق الصوت هو من ابب املثال يف احلقيقة

 ما هو يف معناها اللغوي:القصد هنا ابلنية واالرادة والتوجه ك
أي كن انوايً متوجاً مريداً هادفا  (63)أرادة القيام بعمل وعقد النية عليه..( :توجه اىل..والقصد :)قصد

 ..يف حياتك ومسريتك واعمالك والتكن عشوائيا متخبطاً على غري قصد ونية وال هدى ودراية
منه وهو االعتدال يف املشي ه لظاهر نفسعلى ان هذه التأويالت االختيارية ال تلغي إمكان األخذ اب

 املتعارف من غري بطء وال سرعة مفرطة.
وبناءًا على ذلك فأن الفرق األساسي بني التأويلني هو ان االضطراري يلغي الظاهر هنائيًا خبالف 

 االختياري الذي يبقى فيه الظاهر حمتمالً وممكناً جداً.
 اقسام التفسري:

 ..حلاظات متثل كل واحدة منها مقسماً وجهًة معينة للتقسيم ميكن تقسيم التفاسري بعدة
 فمرة يقسم التفسري بلحاظ املناهج التفسريية املتبعة اىل:

 ...التفسري القراين والتفسري الروائي والتفسري االجتهادي والتفسري
 ومرة أخرى يقسم التفسري بلحاظ االجتاهات التفسريية امليول املتنوعة اىل:

 ...لمي والتفسري الفقهي والتفسري اللغوي والتفسريالتفسري الع
 ومرة اثلثة يقسم بلحاظ املعاين التفسريية ومدى إمكان فهمه وتشخيص معانيه ومصاديقه اىل:

تفسري ال يعلمه اال هللا تعاىل وتفسري يعلمه العلماء خاصة وتفسري يعرفه من عرف العربية وفنوهنا 
 ...وتفسري

 التقسيمات وامثاهلا:وسيايت تفصيل هذه 
على ان هناك تقسيمات بلحاظات وجهات أخرى أعرضنا عن اخلوض فيها هنا مراعاة لالختصار 

 ...وتقديراً ملقتضى املوضوع واملقام
 ومن امثلة هذه اللحاظات واجلهات:

                                                        
 .72سورة االسراء من االية  -59
 .19سورة لقمان من االية  -60
 .412ص ،5ج ،تفسري الطربي :راجع -61
 .49ص ،12ج ،انصر مكارم الشريازي ،تفسري االمثل -62
 .مادة قصد 251ص ،3ج ،الفريوزآابدي ،القامو  احمليط -63
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او  ،واملفصلالتقسيم بلحاظ أسلوب كتابة التفسري من انحية التوسع وعدمه اىل املختصر واملتوسط 
كما صنع الفيض الكاشاين يف تفاسريه الثالثة من املختصر اىل املتوسط واىل   ؛االمجايل و التحليلي و املقارن

 الصايف واألصفى واملصّفى. :وهي على الرتتيب،املفصل
 :ومن انحية تسلسله وتسلسل تفسري آايته اىل

 ،رتتيب احلايل للقران وترتييب حسب ترتيب نزولهالرتتييب واملوضوعي.. وهكذا الرتتييب اىل ترتييب حسب ال
 و التفسرياملوضوعي اىل تفسري من املوضوع اىل االايت وتفسري من االايت اىل املوضوع..

 وتقسيم بلحاظ تنظيمه اىل تفسري منت ومزج وتفسري منت وشرح و....
ت االحكام او وتقسيم بلحاظ االختصاص وعدمه اىل تفسري جامع وتفسري خمتص )خيتص فقط اباي

 ...(.ابايت االعجاز او
وتقسيم بلحاظ متامه او نقصه اىل التفسري الشامل )لكل القران( والتفسري الناقص )لبعض القران مث 

 .التوقف ألي سبب كان مثل موت املفسر(
ة وتقسيم بلحاظ املذهب التفسريية اىل تفاسري الشيعة )اليت تؤكد على االمامة والوالية والعصمة والرجع

والشفاعة وامثاهلا( وتفاسري االشاعرة )اليت تؤكد على اجلرب وقبول الظواهر وامليل للتجسيم(، وتفاسري املعتزلة 
 ....)اليت تؤكد على االختيار والعقل والتأويالت( وتفاسري الزيدية و

 وتقسم بلحاظ املدار  التفسريية )داخل املذهب الواحد( اىل:
سري املدرسة الزيدية وتفاسري املدرسة اإلمساعيلية و... فهي تفاسري الفرق تفاسري املدرسة االمامية وتفا

 الكالمية..
وهكذا يقسم التفسري ايضًا حبسب األلوان التفسريية املعاصرة كالتفسري اجلهادي والتفسري السياسي 

 ..والتفسري
املعتمدة يف تقسيم واليت متثل اهم اجلهات  ،واليك االن األهم من هذه اللحاظات يف اقسام التفسري

وهي حلاظ  ،، وهي اللحاظات الثالثة األوىل فقط مما ذكرانه انفاً وذلك كله مراعاة لالختصار(64)التفاسري
 ..وحلاظ املعاين التفسريية ،وحلاظ االجتاهات التفسريية ،املناهج التفسريية

 املناهج التفسريية:
 أي (65)هبا يكشف عن معاين االايت ومداليلها( منهج تفسري القران الكرمي هو )عبارة عن الكيفية اليت

والرواايت و العقل واالجتهاد الشخصي  ،طريقة االستفادة من ادوات ومصادر تفسري القران مثل القران نفسه
 حسب الضوابط اللغوية والقرائن احلالية و املقالية و امثاهلا...

وهبذا يكون تقسيم التفاسري حسب املناهج التفسريية اىل التفسري القراين والتفسري الروائي والتفسري 
 االجتهادي العقلي و..

                                                        
املناهج التفسريية يف علوم ، 21-19ة للقران، د. حممد علي الرضائي، صدرو  يف املناهج واالجتاهات التفسريي :راجع -64

 .اقسام التفسري ،حممد حسني الصغري ،املبادئ العامة لتفسري القران الكرمي ،76القران، جعفر السبحاين، ص
 .31ص ،كمال احليدري  ،مناهج تفسري القران -65
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وعليه ميكن تعريف منهج التفسري ابختصار على انه: كيفية كشف واستخراج معاين ومقاصد اايت  
 .(66)ادة منه يف تفسري االايتالقران الكرمي ومدى االعتماد على هذا املصدر او ذلك واالستف

ان منهج كل مفسر يف تفسريه يتعني من خالل طريقة املفسر يف التفسري واالداة والوسيلة اليت يعتمدها 
 .(67)ن وبيان مداليل االايت، وعادة تكون هذه األدوات والوسائل نقلية او عقليةآيف كشف معاين القر 

ن وبيان مداليل االايت، بينما آتفسري كشف معاين القر فالفرق بني التفسري ومناهج التفسري هو ان ال
منهج التفسري هو الطريقة اليت يتم هبا هذا الكشف والبيان ومدى استخدام األدوات والوسائل اخلاصة 

 بذلك.
ن نفسه بشكل اساسي فهو تفسري آن على القر آوبناءًا على هذا فاذا اعتمد املفسر يف تفسريه للقر 

 ن للعالمة حممد الصادقي الطهراين.آين للقر آيزان للعالمة الطباطبائي، والتفسري القر قرآين، مثل تفسري امل
واهل  --واذا اعتمد يف التفسري على الرواايت التفسريية وما ورد يف السنة الشريفة عن النيب 

ر يف فهو تفسري روائي )اثري(، مثل تفسري الربهان للعالمة البحراين، وتفسري الدر املنثو  --البيت 
 التفسري ابملأثور جلالل الدين السيوطي.

واذا اعتمد يف التفسري على االجتهاد والعقل واالستنباط حسب القواعد والضوابط والقرائن والظواهر 
وامثاهلا فهو تفسري عقلي اجتهادي، مثل تفسري التبيان للشيخ الطوسي وروح املعاين لاللوسي واغلب 

 --بن حبر االصفهاين وميكن اعتبار تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي  تفاسري املعتزلة مثل تفسري مسلم
 تفسريا عقليا اجتهاداي أيضا.

 ديف ذكر األمثلة واالقسام للتفسري يف منهجيه النقلي والعقلي االجتهادي، فيع (68)وهناك من يتوسع
دار  الكالمية، وهو ما ميكن مثال أن من أنواع واقسام التفسري العقلي االجتهادي هو التفسري يف ظل امل

ان يصطلح عليه التفسري الكالمي )العقدي( الذي يهتم ابالايت اليت تتحدث عن العقيدة مبختلف 
تفاصيلها وتشعباهتا، فيفسرها مبا يشبه التفسري املوضوعي الذي يتمحور حول موضوع معني وجيمع ما 

 نظرية القرآنية أو رأي القرآن حول ذلك املوضوع..خيصه من اايت وخيرج منها بنتيجة معينة ميكن اعتبارها ال
 :من تأويالت املعتزلة

من امثلة ذلك ما تتأوله املعتزلة يف تفاسريها عن الشفاعة وعن مرتكب الكبرية وما شابه ذلك حبيث 
قرآنياً على حتاول بكل ما تستطيع ان تلوي اعناق االايت وجترها جراً حنو معتقدها اخلاص ليتخذوها دليال 

 ما يعتقدون.
ففي مفهوم الشفاعة مثاًل التزم املعتزلة ابن الشفاعة ليس لغفران الذنوب وتكفري السيئات كما هو 

وان أصحاب الذنوب  ،بل هي جمرد لرفع الدرجات واعالء املنازل يف اجلنة ،متعارف عند عموم املسلمني

                                                        
 .18للمزيد راجع: درو  يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقران، د. حممد علي الرضائي، ص -66
 .75راجع: املناهج التفسريية يف علوم القران، جعفر السبحاين، ص -67
 .130 -89/ املبادئ العامة لتفسري القران الكرمي، حممد حسني الصغري، ص 163 -77راجع: املصدر السابق، ص -68
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! و استدلوا (69)ا فهم يف النار بل هم خملدون فيهاوالكبائر إذا ماتوا وهم على معاصيهم دون التوبة عنه
 .(70)وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان أييت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعةلذلك يف مثل قوله تعاىل: 

فالشفاعة ال تنال اال من اتب عن ذنوبه فاستحق اجلنة بعمله مث اتتيه الشفاعة الجل رفع منزلته وزايدة 
 اجلنة!فضله ودرجته يف 

وبناءاً على ذلك فان مرتكب الكبائر اذا مات دون توبة فهو خملد يف النار وان كان مؤمنا يف عقيدته 
 :وله اعمال صاحلة وحسنات كثرية وحاولوا االستدالل لذلك ابيتني

  (71)وان ربك لذو مغفرة للنا  على ظلمهم وان ربك لشديد العقاباألوىل: 
 الذنوب الصغرية املغتفرة او الكبرية بشرط التوبة قبل املوت.بزعم ان الظلم هنا هو 

  (72)ان هللا ال يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك ملن يشاءالثانية: 
بزعم ان املعىن هو ان هللا تعاىل ال يغفر ملن يشاء الشرك دون توبة ويغفر ملن يشاء ما دون الشرك اذا 

 اتب!!
زم ابن مرتكب الكبرية خملد يف النار ولو مات بال توبة الن امره بينما الصحيح هو عدم امكان اجل

حينئذ بيد هللا تعاىل ان يشاء يرمحه ابي سبب من أسباب الرمحة كالشفاعة وغريها او ان يكتف بتعذيبه 
يف الدنيا ابالبتالءات والعذاابت كالفقر واملرض واخلوف وامثال ذلك، وان يشأ يعذبه يف النار لفرتة معينة 

فكل ذلك يف النهاية راجع اليه تعاىل وال نستطيع اجلزم  ،وقد خيلد يف النار ايضاً  ، يعفو عنه ويدخله اجلنةمث
 تؤيد ذلك. --والقطع به وذلك لوجود اايت اخرى تدل عليه او رواايت و اخبار عن املعصومني 

 ؟مناهج ام اتجاهات
منهجاً مستقالً احياانً يف قبال املناهج القرانية والروائية وهكذا ُتذكر اقسام اخرى ايضاً غري ماتقدم تعدُّ 

وذلك مثل ما يُعرف ابملنهج العلمي  ،واحياانً اخرى تعدُّ ضمن منهج التفسري العقلي االجتهادي ؛والعقلية
والذي يؤكد عمومًا على الظواهر العلمية وربط االايت مبا فيها من حقائق  ،حيث يُنتج التفسري العلمي

وكذلك التفسري الصويف او التفسري العرفاين الذي يؤكد  ،ابلنظرايت العلمية واالكتشافات احلديثةعلمية 
بدوره على املعاين العرفانية او الغيبية وربطها ابلنظرايت واالراء الفلسفية او االعتقادات الصوفية وسلوكياهتا 

 ..اخلاصة
يؤكد على مايف القران الكرمي من مفاهيم  وكذلك التفسري االخالقي او الرتبوي او االجتماعي الذي

 .. وهكذا.اخالقية او تربوية او تشخيص وحل ملشكلة اجتماعية معينة
يف حني اّن الصحيح كما تقدم هو أن تعترب كل واحدة من هذه االقسام املذكورة نوعًا من التفسري 

ن يعرف ابالجتاهات التفسرية وهي ألهنا يف الواقع اقساما ملا ميكن ا ،العقلي واالجتهادي وليس قسيما له

                                                        
 .690- 681ص ،القاضي عبد اجلباراملعتزيل ،االصول اخلمسة :راجع -69
 .254سورة البقرة من االية  -70
 .6سورة الرعد من االية  -71
 .48سورة النساء من االية  -72
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وسيأيت  ،اليت متثل ميول ورغبات كل مفسر يف حبثه يف القران الكرمي حسب ختصصه واهدافه واهتماماته 
 ..احلديث عن ذلك

ين والروائي( من هذا التسامح حيث نسبت إليه اقساماً مثل التفسري آوكذلك مل خيُل التفسري النقلي )القر 
بينما متثل كل هذه االقسام  ،لتفسري التارخيي او التفسري الفقهي وما شابه ذلكاللغوي والبالغي او ا

االجتاهات التفسريية املتنوعة وليست مناهج التفسري املتقدمة.. واالكثر من ذلك قد ذكروا أحياانً مايعرف 
و ختبط اعمى مبنهج التفسري ابلرأي كأحد املناهج التفسريية رغم ان ذلك ليس قسيمًا هلذه املناهج بل ه

ه منهجاً وذلك ألنه مرفوض شرعياً عدوتوجه عشوائي حنو تفسري القران فال يستحق ان يعد منها فضالً عن 
 ..وعلمياً 

 (73))من فسر القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار( :املتواتر املتفق عليه --اما شرعياً فلقول النيب
 .(74)وامثال ذلك

بل قد تكون ايضاً من  ،ستمد من املرتكزات الذهنية واملتبنيات القب ليةي شخصي يأواما علمياً فالنه ر 
وال يعتمد على اسس علمية  ،االهواء الشخصية واملصاحل الذاتية والتوجهات املذهبية والسياسية وغريها

وعليه فال قيمة هلكذا نوع من التفاسري من الناحية العلمية  ،قائمة على االستدالل واحلجة والربهان
 ملوضوعية.وا

وهو يف الواقع ليس مبنهج وال  ،وقد يوضع احياانً ما يعرف ابملنهج املوضوعي قسيماً هلذه املناهج ايضاً 
امنا هو نوع من انواع  ،قسيم املناهج التفسريية او قسمًا منها وال هو لون من الوان االجتاهات التفسريية

الرتتييب الذي يتسلسل بتفسري السور واالايت من الفاحتة اىل ل التفسري قبا ،واساليب كتابة التفسري وتنظيمه
 وال أيخذ كل موضوع واايته اخلاصة على حده وما شابه ذلك من طرق التفسري املوضوعي. ،النا 

 ،وهو لون من الوان التفاسري املعاصرة ،وهناك ما ميكن ان يطلق عليه املنهج االجتماعي يف تفسري القران
النه حياول التوفيق بني مفاهيم االسالم عموماً واايت القران  (75)ه ايضاً ابملنهج التوفيقيوميكن ان يطلق علي

والغاية هو اجياد الرتابط  ،خصوصًا وبني املفاهيم املعاصرة ومتطلبات احلياة واحلضارة والثقافات اجلديدة
جتماعية واالقتصادية واالنسجام بني مفاهيم االسالم واملفاهيم الغربية عموما الجل حل املشاكل اال

وكان من ابرز هذه التفاسري اليت  ،والسياسية املعاصرة اوالجل دفع الشبهات عن االسالم وعن املسلمني
اجتهت حنو هذا املنحى تفسري املنار الذي ابتدأ به الشيخ حممد عبده مث اكمله تلميذه الشيخ حممد رشيد 

خ مكارم الشريازي وجبهود متنوعة االختصاصات وكذلك تفسري االمثل الذي اجنز ابشراف الشي ،رضا
من املناهج التفسريية ايضاً بل هو لون من الوان االجتاهات التفسريية  دواحلق ان ذلك ال يع ،لعشرة علماء

وعدم  ،املتنوعة اليت تسعى لتحقيق غاية معينة منسجمة من توجهات ورغبات املفسر نفسه كما اوضحنا
 ريي الذي عرفناه انفاً.انطباق ضابطة املنهج التفس

                                                        
 .42ص، 3ج،العالمة الطباطبائي ،تفسريامليزان ،551ص، 7ج ،الفخر الرازي ،التفسري الكبري -73
 .13ص ،جامع االخبار ،37ص  4ج  ،ابن ايب مجهور ،عوايل الآللئ :راجع -74
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 االتجاهات التفسريية:
أتثري االعتقادات الدِّينية، الكالمّية، واالجتاهات العصريّة وأساليب كتابة التفسري على  االجتاه التفسريي:

 (76)تفسري املفسر
ل و )العق توضيح معاين القرآن ابستخدام األدوات التفسريية اما املنهج التفسريي فكما قلنا سابقاً أبنه

 .النقل(
ر لبيان معاين اآلايت ورفع  هو ان املنهج التفسريي الفارق بني املناهج واالجتاهاتف يستخدم فيه املفسِّ

إهبامها أحد األدوات التفسريية وهي إما العقل أو النقل أو كليهما؛ فيعتمد يف تفسري آايت القرآن على 
العالمة الطبطبائي يف تفسري ليهما، أو غريمها، ف، أو على السّنة الشريفة، أو على كهنفس القرآن الكرمي

فمنهجه هو تفسري  النقل يف كشف اآلايت القرآنية فيعتمد على اآلية لتوضيح اآليةمثال يستخدم امليزان 
 القران ابلقران..

ر يبحث يف تفسريه عن اهتماماته حبسب قدرته؛ فيّتجه إىل ان ف يف االجتاهات التفسرييّة وأّما املفسِّ
ح املاّدة القرآنية اترة من حيث اللغة، وأُخرى يعتين آبايت األحكام، واثلثة يصّب اهتمامه على اجلانب إيضا 

 التارخيي والقصصي، أو يهتّم ابألحباث األخالقّية وغريها.
وبناءاً على ذلك ميكن القول أبن االجتاه التفسريي هو: اختيار املفسر لنوع معني من األحباث اليت يؤكد 

ن، ومتثل عادة غايته من التفسري ورغبته واهتماماته آكثر من غريها حسب ميوله عند تفسريه للقر عليها ا 
 ..اخلاصة او حاجة جمتمعه بغض النظر عن الطريقة واملنهج او أسلوب الكتابة واملدرسة اليت ينتمي اليها

معني اكثر من غريه وهبذا فاالجتاه التفسريي ميثل مدى أتثري ميول املفسر وختصصه واهتمامه جبانب 
يكون تنوع التفاسري بني االجتاه الفقهي واالجتاه الكالمي واالجتاه النحوي واالجتاه الفلسفي وامثاهلا، وهبذا 
يكون التفسري نفسه فقهيا او كالميا او حنواي او علميا او فلسفيا، او ان يكون جامعا مهما امكن بني 

 فيكون التفسري جامعاً. ،ه وميوله واهدافهاكثر من اجتاه حسب قدرة املفسر وجهد
مالحظة  والبد من ،وعليه فالبد من مالحظة ذلك االختالف بني املنهج و االجتاه عند تقسيم التفاسري

جهة تقسيم خاصة، حيث تتنوع التفاسري حسب جهة التقسيم وال تتداخل اجلهات، فاذا قلنا ان جهة 
ن آن والتفسري الروائي او االثري للقر آين للقر آتتنوع بني التفسري القر التقسيم هي املنهج التفسريي فالتفاسري 

 ..نآوالتفسري العقلي او االجتهادي للقر 
اما اذا اخذان االجتاه التفسريي كجهة للتقسيم فالتفاسري تتنوع بني التفسري الفقهي والتفسري العلمي 

ا لوحظ االهتمام جبهات متعددة وعدم الرتكز والتفسري الكالمي والتفسري الفلسفي والتفسري العرفاين، واذ
 على واحدة دون اجلهات األخرى فعندها يعرف ابلتفسري اجلامع..

فمثال تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي هو تفسري قرآين جامع، بينما تفسري جممع البيان للشيخ الطربسي 
 :(77)هاهتا التفسريية. وميكن ان منثل للتفاسري حسب اجتا.تفسري اجتهادي لغوي، وهكذا
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فمثال التفسري الفقهي: تفسري اجلامع الحكام القران للقرطيب/ تفسري زبدة البيان يف احكام القران  
 للمقد  االردبيلي وتفسري كنز العرفان يف فقه القران للفاضل املقداد.

 وسي.ومثال التفسري الكالمي: تفسري مفاتح الغيب للفخر الرازي/ تفسري التبيان للشيخ الط
 ومثال التفسري اللغوي: تفسري جممع البيان للعالمة الطربسي.

وتفسري القران  /ومثال التفسري الفلسفي: تفسري القران الكرمي لصدر املتأهلني الشريازي )املال صدرا(
 الكرمي البن عريب.

 اإلشارات للقشريي.ومثال التفسري العرفاين: تفسري تسنيم للشيخ جوادي أملي/ تفسري لطائف 
 ومثال التفسري العلمي: تفسري اجلواهر للطنطاوي اجلوهري.

 ومثال التفسري االديب: تفسري الكشاف للزخمشري/ تفسري جوامع اجلامع للعالمة الطربسي.
ومثال التفسري الصويف الشهودي: تفسري البحر املديد البن عجيبة االندلسي/ تفسري القران اجمليد 

  روح البيان المساعيل حقي الربوسوي.للتسرتي/ تفسري
 ومثال التفسري اجلهادي السياسي: تفسري يف ظالل القران لسيد قطب/ تفسري املبني حملمد جواد مغنية.

ومثال التفسري التارخيي: تفسري االء الرمحن للشيخ حممد جواد البالغي/ تفسري حجة التفاسري وبالغ 
 االكسري للشيخ عبد احلجة البالغي.

ثال التفسري اجلامع: تفسري التحرير والتنوير البن عاشور/ تفسري مواهب الرمحن للسيد عبد األعلى وم
 السبزواري/ تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي.

ومثال التفسري االجتماعي التحليلي: تفسري األمثل للشيخ انصر مكارم الشريازي/ تفسري أحسن 
 النور حملسن قراءيت. احلديث للسيد علي أكرب القرشي/ تفسري

ومثال تفسري اسباب النزول: لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي/ تفسري أسباب النزول لعلي رضا 
ومعرفتها توجد ادوات جديدة بيد املفسر  ،وان كانت اسباب النزول هي من مباحث علوم القران -ذكاويت

ن اجتاهًا تفسريايً خاصاً اذا ما اهتم املفسر ولكن ذلك المينع من ان تكو  ،للكشف عن املراد من اآلايت
  -لبحثها يف تفسريه أكثر من إهتمامه بغريها

ومثال التفسري الرتبوي االجتماعي: تفسري اطيب البيان للسيد عبد احلسني الطيب/ تفسري الكاشف 
 حممد جواد مغنية.

سري الفرقان حملمد صادقي ومثال التفسري التحليلي العصري: تفسري الكوثر للشيخ يعقوب جعفري/ تف
 طهراين.

 ووفق االهداف اليت من اجلها كتبت. ،وهكذا تتنوع التفاسري حسب توجهات مفسريها واهتماماهتم
منها هو مدى امكان فهم معاين االايت ومفاهيمها وكشف مقاصدها  املعاين التفسريية: واملقصود

ومداليلها وحتديد مصاديقها واوقاهتا، وهذه متثل جهة اخرى من جهات تقسيم التفسري غري املناهج 
 واالجتاهات وامثاهلا.

ألن اآلايت ختتلف عن بعضها يف سهولة فهمها واستظهارها ومساعدة القرائن عليها وصعوبة ذلك 
وتفسريه نبياً كان ام غريه، وقد تبقى االايت يف  --بل قد ال يتيسر اال من كالم املعصوم  ،ياانأح
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متناول االحتماالت والوجوه واالراء كل حسب فهمه ودليله، او من اشارات معينة تصرحيية او تلميحية من 
 ...القران نفسه حيث يفسر بعضه بعضاً 

 :(78)لى أربعة وجوهعسري وبناء على ذلك فقد قسم ابن عبا  التف
وما ميلكون من تفســــــــــــري تعرفه العرب من كالمها: وميكن التمثيل البن عبا  يف ذلك بقوله تعاىل:  -1

 .(80)يوم يدّعون اىل انر جهنم دّعا، (79)قطمري
تفسري ال يعذر احد جبهالته: وميكن التمثيل له يف ذلك ابالايت املنصوصة الصرحية اليت ميكن فهمها  -2

وكلوا واشـــــــــــــــربوا وال ويســـــــــــــــر لكل من يعرف العربية عربيا كان ام غريه، مثل قوله تعاىل: بســـــــــــــــهوله 
 .(82)أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون، (81)تسرفوا

تفســري يعلمه العلماء خاصــة: وميكن التمثيل له يف ذلك ابالايت اليت نعتمد يف فهمها على الرواايت  -3
مثل اكثر اايت االحكام اليت ال تفهم  ســادة العلماء وافضــلهم،الهنم  --التفســريية للمعصــومني 

اي أيها ، وذلك كقوله تعاىل: --العرف تفاصيلها اال من السنة الشريفة كأقوال الرسول والعرتة 
 .(83)الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

يل له يف ذلك ابحلروف املقطعة وبوقت القيامة، وحقيقة الروح تفســـــــــــــري ال يعلمه اال هللا: وميكن التمث -4
واالرزاق واالجال وما شـــــــــــــــابه من هذه األمور الغيبية اليت يصـــــــــــــــرح القران ابن فهم حقيقتها واوقاهتا 

ويســــــــــــالونك عن الروح قل الروح من امر ريب وما ومصــــــــــــاديقها بيده تعاىل وحده، مثل قوله تعاىل: 
يســــــألونك عن الســــــاعة ااّين مرســــــاها فيم انت من ذكراها اىل ربك ، (84)الاوتيتم من العلم اال قلي

 .(85)منتهاها
والظاهر ان هذا هو مراد ابن عبا  من القسم الرابع ابلذات، حيث ال يعلم اال هللا وقته وحقيقته، اما 

ن كتاب هداية آقر والداللة التصورية لاللفاظ فال ميكن ان جنهل معناها أيضا واال مل يكن ال هاملفهوم نفس
 للمجتمع وال حجة عليهم.

فكيف يكون هاداي وحجة حنتج به ومرجعا يلجأ اليه وفصال للخطاب واخلالف اذا كان جزء كبري منه 
الذي جاء به الينا وقد نزل عليه ابتداءا،  --مبهم وال يعلمه اال هللا حبيث خيفى حىت على النيب 

اخلرية، وهم ساسة البالد واحلجة على العباد واملوكلون ابحلفاظ على وحىت على اله الكرام الربرة املعصومني 
 الشريعة ودستورها القران الكرمي وشرحه وتفصيله وصيانته من التحريف والتشويه.

                                                        
 .162، ص2ج ،لزركشيراجع الربهان يف علوم القران ل -78
 .13من االية  ،سورة فاطر -79
 .13من االية  ،سورة الطور -80
 .31سورة االعراف من االية  -81
 .82سورة البقرة من االية  -82
 .183سورة البقرة من االية  -83
 .85سورة االسراء من االية  -84
 .44 -42سورة النازعات من االية  -85
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يف امكان فهمه  هاوقد ذكر اخرون تقسيمات متشاهبة او مقاربة ملا ذكره ابن عبا  من اجلهة نفس 
يف تفسري التبيان وابن جرير الطربي يف تفسريه جامع البيان،  --وتفسريه وعدمه كالشيخ الطوسي 

 وغريهم.
ولكن االصح ان هذه التقسيمات املذكورة وامثاهلا ما دامت مبقسم امكان التفسري مباشرة او بعد التامل 

اجزائه، أي تقسيم التفسري الواحد من أي  والوسائل وعدم امكان ذلك فهو من ابب تقسيم الكل اىل
منهج تفسريي كان ومن أي اجتاه كان او لون او أسلوب اىل أجزاء خمتلفة فبعضه يسهل فهمه وبعضه 

 . .يصعب وبعضه حمتمل وبعضه يستحيل، بينما املطلوب هو تقسيم التفاسري اىل أنواع
الفاظه واايته وسهولة فهمها وعدمه فال  ومع ذلك فاذا اردان تقسيم التفسري الواحد مبالحظة معاين
او غريه بل يكفي تقسيم تفسريان  --حنتاج اىل اقسام أربعة او اكثر على النحو املتقدم البن عبا  

 ..(86)ن نفسه اىل حمكم ومتشابه، فاحملكم: ما ال تعرض فيه شبهة لفظا وال معىنآن تبعا لتقسيم القر آللقر 
 حيتمل وجوها الن داللته واضحة فيه، أي داللة اللفظ واضحة يف املعىن..فهو املتقن يف املعىن فال 
 .(87)...امل تر كيف فعل ربك أبصحاب الفيل امل جيعل كيدهم يف تضليلوذلك مثل قوله تعاىل: 

 .(89)ليس كمثله شيء، واية: (88)وما كان ربك نسياومثل قوله تعاىل: 
 .(90)املرادواملتشابه: هو ما ال يُنبأ ظاهره عن 

فهو املتماثل مع غريه يف املعىن، أي متاثل وجوه الكالم بعضها مع بعض فتجمل الوجوه وتتعدد املعاين 
 ...وحمتمالهتا

 .(92)مث استوى على العرش، (91)يد هلل فوق أيديهموذلك مثل قوله تعاىل: 
 :، حيث قال(93)واألفضل ان نقول كما قال الفخر الرازي يف متييزه بني احملكم واملتشابه

احملكم: هو النص )الذي ال حيتمل وجوها أخرى( او الظاهر )الراجح املقدم على احتمال اخر اقل 
 منه(.

. الذي .واملتشابه: هو املشرتك يف املعىن )املتساوي االحتماالت( او املؤول )املرجوح وخالف الظاهر(
 لفظية وامثاهلا.قد يرجح على الظاهر بقول املعصوم او ابلقرائن العقلية وال

وعليه فاالايت احملكمة هي اآلايت اليت ميكن فهمها وكشف املراد منها ابلنص الصريح او ابلظاهر 
املقبول سواءا مباشرة مبا منلكه من معرفة ابلعربية ومعانيها وبالغتها و ابلقرائن احلالية واملقالية او ابالستعانة 

 وتوضيحه. --بكالم املعصوم

                                                        
 راجع مفردات غريب القران، الراغب االصفهاين، مادة حكم. -86
 .2 -1سورة الفيل من االية  -87
 .64سورة مرمي من االية  -88
 .11من االية  ،ىسورة الشور  -89
 راجع مفردات غريب القران الراغب االصفهاين، مادة شبه. -90
 .10سورة الفتح من االية  -91
 .54سورة األعراف من االية  -92
 .180، ص7تفسري مفاتح الغيب، الفخر الرازي، ج راجع -93
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شاهبة فهي االايت اليت ميكن فهم عدة معاين منها ويصعب تشخيص احدها، او قد اما االايت املت
يستحيل تشخيص املصداق والوقت والتفاصيل املرادة منها فال يعلم ذلك اال هللا تعاىل، اال انه ميكن تقريب 

 يه.احد معانيه وتغليبه على املعاين األخرى من خالل ارجاعه اىل احملكم الذي حياكيه او ينظر ال
هو الذي انزل لة ويؤكد هذا التقسيم حيث قال تعاىل: أوهبذا نزل القران الكرمي ليوضح هذه املس

عليك الكتاب منه اايت حمكمات هن ام الكتاب واخر متشاهبات فاما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما 
 .(94)...تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله وال يعلم أتويله اال هللا

وبناءاً على ذلك نقول ان هذا التقسيم للتفسري الواحد وهذا التعريف للمحكم و املتشابه وهذه الطريقة 
يف التمييز بينهما هي االفضل؛ ألهنا االقرب للواقع ولفحوى اآلية املتقدمة وألهنا األنفع يف التفسري وفهم 

ن وهي الطريقة املثلى عادة عند آلقر ن ابآمعاين اآلايت ومداليلها، ولو ألجل اهنا تقتضي تفسري القر 
 .وعند اتباعهم من السلف الصاحل رضوان هللا عليهم --املعصومني 

 نتيجة البحث:

 ية:تلقد توصل هذا البحث اىل اهم النتائج اآل
هناك آراء خمتلفة يف التفريق بني التفســـــري و التأويل وصـــــلت اىل مايقارب اخلمســـــة عشـــــر رأايً؛ اال انه  -1

اهنما واحد يف املعىن والواقع ويف املفهوم واملصـــــاديق، خصـــــوصـــــاً على تعريف العالمة  ميكن اســـــتظهار
 أبنه بيان معاين االايت القرانية وكشف مقاصدها ومداليلها. الطباطبائي للتفسري

ميكن الرد االمجايل على فحوى هذه االراء املفرقة بني التفســــــري و التأويل أبن الوجدان والواقع العملي  -2
أبن التفســـري يف حقيقته الذي يكشـــف عن املعىن املراد هو كاشـــف عن مصـــاديقها أيضـــا و يشـــهدان 

بال فرق بني كون هذا املصـــــداق هو األول أو كونه هو الســـــبب للنزول وبني كونه يعرّب عن مصـــــاديق 
أخرى ميكن ان ينطبق عليها املفهوم نفســـه بعدما عرفنا ان الســـبب ال خيصـــص املســـبب، او ان املورد 

أي ان العربة بعموم اللفظ ال خبصـــــوص الســـــبب، وقد تعارف ذلك عند الباحثني  ،صـــــص الواردال خي
)ان القران جيري فيهم كما جتري الشــمس والقمر، كلما  :--قال االمام الباقر ،يف أســباب النزول

 (95)جاء أتويل شيء منه يكون على األموات كما يكون على االحياء...(
التوهم يف الفرق بينهما فقد جاء بعد استعمال لفظة التأويل يف حمل التفسري عند بعض القدماء  اما هذا

 ،وال مشاحة يف االصطالح ،جرير الطربي وغريهم كمجاهد وأبو عبيده وابن عبا  بل حىت عند أمثال ابن
فان التفسري و التأويل معرفة معاين اآلايت واملقصود منها ومداليلها ومصاديقها سواءاً كانت من الظاهر او 

 ابللجوء اىل الباطن اظطراراً.
 ميكن االستدالل على عدم الفرق بني التفسري و التأويل عملياً مبا يلي: -3

                                                        
 .7سورة ال عمران من االية  -94
 .222ن الصفار، صسبصائر الدرجات، حممد بن احل /97، ص89حبار االنوار، العالمة اجمللسي، ج -95
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تدل على تطابقهما او تقارهبما على االقل، حبيث  (96)ية واالصطالحية للتفسري والتأويلان املعاين اللغو  
يظهر للمتأمل اهنما يرجعان اىل اصل ومعىن واحد، وهلذا صار كل من التفسري و التأويل بعهدة املفسر 

 نفسه الذي البد له من ان يعطي املعىن النهائي املراد لآلية ظاهراً كان أم ابطناً.
ذا التطابق اثبت عند القدماء اىل حد الرتادف عند االستعمال، ومنهم ابن عبا  وأبو عبيدة وأبو ان ه

.. ومن املعلوم اهنم أقرب للتشريع، بل (97)العبا  املربد وجماهد والشيخ الطوسي وابن جرير الطربي وغريهم
بان، والكد عليه فلو كان ل ،فكيف ال يفهم الفرق بينهما ان كان --عاش بعضهم زمن املعصوم 

 يف كالمه وأوضح الفرق بينهما. -- املعصوم
مث ان بعض اللغويني املعتمدين قد صرح يف معىن التفسري والتأويل ابهنما واحد، مثل قول اجلوهري: 

دبّره وقدره  :)اّول  الكالم أتوياًل وأتّوله :وقول الفريوزاابدي (98))التأويل: تفسري ما يؤول اليه الشيء(
 .(100)وهكذا صنع ابن منظور يف استعماله للتأويل مبعىن التفسري يف مواضع متعددة (99)وفسره(

)التأويل مبعىن الكشف عن املفهوم العام املختبأ وراء ستاراللفظ :وهكذا صنع العالمة معرفة حيث قال
 (101)املفسر اخلبري..(هو نوع تفسري يعين ابملفاهيم الباطنة، واليت تشكل رسالة اآلية اخلالدة يكشفها 

التأويل، بل ذكروا  قبالمل يذكروا يف نصوصهم الشريفة التفسري  --وكذلك فان بعض املعصومني 
، مث ان القران الكرمي يشهد هنفس اهنم قصدوا ابلتأويل التفسري --التأويل، ويفهم منهم  قبالالتنزيل 

له( و)أتوياًل( يف عشرة مواضع كلها كانت على ذلك فقد وردت كلمة )أتويل( او ما يقارهبا مثل )أتوي
 )مبعىن تفسري( اما تفسري االايت او تفسري االلفاظ واالقوال او تفسري االحالم وهكذا.

ان التفســــري و التاويل ملا كاان مبعىن الكشــــف عن املعىن املقصــــود و توضــــيح املفاهيم اجلدية املرادة من  -4
او أديب او فين او غريه( فهــذا ميكن ان يكون قريبــاً  النص القراين )وابلتــايل من أي نص آخر مســاوي

مما اراده الفيلســــــوف االملاين فردريك شــــــلريماخر رائد اهلرمنيوطيقا فيما عرف عنها من اهنا قواعد فهم 
النصـــــــــوص )واملفروض ان تكون من خالل القرائن احلالية و املقالية و ظروف النص نفســـــــــه واالجواء 

ا معاين مفردات النص وثقافته السائدة يف زمانه( ومما قصده دلتاي يف احمليطة به وسبب صدوره ومنه
منهجه التأويلي لنصـــوص الالهوت؛ وهو ما يوضـــح العالقة احلميمة اليت الميكن انكارها بني القصـــد 

هذا مما ميكن قبوله يف فهمنا للنصوص عامة و النص و )او الكاتب واملنت والناقد(  و النص و التفسري
وتنقيح  ة وحتديد مصداقه وامكانية مشوله ملصاديق اخرى حسب قاعدة اجلري والتطبيق؛القراين خاص

 ..املناط و مناسبات احلكم و املوضوع
اما اذا كان املقصود من هذه القواعد يف اهلرمنيوطيقا املعاصرة عزل املؤلف عن نصه وترك قصده منه 
متامًا حني تفسري النص حبيث تكون النصوص أشبه ابلقوالب الفارغة القابلة ألي معىن فال ميكن قبول 

                                                        
 فراجع. 1يف صكما اوضحنا هذه املعاين بنصوصها   -96
، 3.، التبيان يف تفسري القران، الطوسي، ج165، ص4السيوطي ج ،االتقان، 103، ص1جممع البيان، الطربسي ج :راجع -97

 .398ص
 .27ص ،1ج ،الصحاح يف اللغة -98
 مادة اول. ،1ج ،القامو  احمليط -99

 وغريها. 238ص ،3ج ،لسان العرب -100
 .14ص ،التأويل -101
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ع املفسر يف تقويل املؤلف ذلك، وال ميكن مشاهبته ابلتفسري و التأويل كما عرفنا، ألن ذلك أبختصار سيوق
مامل يقله وحتميل النص ماالحيتمله حينما خيتلي ابلنص املفسر وحده ويبتعد عن قصد مؤلفه فينفتح اجملال 

 امامه لتأويالت النص حسب ميوله و توجهاته اخلاصة، وهذا بعينه الفوضى يف فهم النصوص.
لى نوعني عادر منها؛ ميكن ان نقســـــــمه التأويل حيث يكون تفســـــــرياً لالايت خالف الظاهر واملتبان  -5

 ...اساسني فمنها اضطراري ومنها اختياري
االضطراري: وهو التأويل الذي البد من القول به وترك الظاهر من االايت، وذلك اذا كان الظاهر 

 يتعارض مع العقل والعقيدة او العرف والذوق العام واملنطق السليم..
ميكن القول به من ابب التوسع يف املفهوم ويف املصاديق بدليل االختياري: وهو التأويل الذي اما 

 وحجة، وميكن تركه واالخذ ابلظاهر فقط مادام ليس فيه تعارض مع العقل او العقيدة او غريها.
 المصادر:
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