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ال خالف بـني املـسلمني، بـل وغـري املـسلمني مـن البـاحثني املختـصني 
بحقول الفكر اإلسالمي، عىل اعتبار القرآن الكريم دعامة العقـل اإلسـالمي 

َّتشي: وصلبه َّد وفقه املعايري، وتقـام عـىل ضـوئه القـيم، وتؤسـس عـىل هديـه ُ
ولكن بالرغم من اتفـاق األمـة اإلسـالمية عـىل هـذه . الترشيعات والقوانني

ّالبدهيية فإن االختالف يكاد يمس مجيع ما عداها، ويـزداد األمـر خطـورة إذا 
جمـرد عرفنا أن االختالفات بشأن التعاطي مع القرآن الكـريم ال تقتـرص عـىل 

ّالفهم اخلاطئ آلياته الرشيفة والتفسري املغلوط لبعض تطبيقاهتا، وإنام متتـد إىل  ّ
نفس القرآن الكريم كوحي إهلي وطبيعة تعريفه والـدور الـذي يـنهض بـه يف 

 .حياة اإلنسان املعارص
بل يف اخللفيات املنهجية واملبـادئ التأسيـسية ) التفسري(ليست األزمة يف 

 . فسري أو ذلكّالتي تؤطر هذا الت
ًومنذ عقود واملكتبة اإلسالمية والعربية تشهد جدال ساخنا يف حتليل ونقد  ً
تلك اخللفيات املنهجية حتى اختلفت رؤى الباحثني وأسـاليبهم يف دراسـتها 

 . وبلورهتا
ّونحن اليوم، ويف هذا الكتاب حتديدا، أمام دراسـة جـادة ورصـينة متثـل  ًّ
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ّخضت عنها أبحاث آية اهللا العظمى السيد كـامل ّبحق إسهامة يف غاية اجلدة مت
عرب سـنني مـن التـدريس ومزاولـة التفـسري واالرتبـاط ) دام ظله(احليدري 

الوثيق بإشكاالته وأسئلته املتنوعة كتبها أحد فضالء تالمذته، وهـو الـدكتور 
ًطالل احلـسن دامـت توفقياتـه، بـاذال كـل وسـعه لتخـرج بالـشكل الالئـق 

 .ه وعليه أجرهّواملناسب، فلله در
 االفتخاري  عبد احلسنيبذله األستاذ عبد الرضاما إىل   اإلشارةال تفوتناو

اللغوي، وكادر مؤسسة اإلمام العلمي ومن جهود يف جمال املراجعة والتدقيق 
ّللفكر والثقافة أيضا، الذين بذلوا غايـة الدقـة  يف جمـال ) عليه السالم(اجلواد  ً

نرجو من اهللا تعاىل أن يأخذ بأيدي اجلميع ملا فيـه ؛ اإلخراج الفنّي هلذا الكتاب
ّرضوانه وطاعته، وأن حتتل هذه الدراسة القيمة موقعها الالئق هبا يف مكتبتنـا  ّ

 .اإلسالمية القرآنية، إنه ويل التوفيق
 

 مؤسسة اإلمام اجلواد للفكر والثقافة
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ُتعرض أعالم األمـّة إىل أبح ًاث لغة القرآن وحتليل النص الديني عمومـا ّ ّ
ّ السيام -ّإال أن السواد األعظم منهم ، ّمنذ انتشار النص الديني وإىل يومنا هذا

 اقترصت أبحاثهم عىل البعد التفسريي والتوجيهي ملـسارات -ني منهمّتقدمامل
ًالنص نظرا إليامهنم العميق واملسبق ب تـرك ولكن هـذا املنحـى ، ية القرآنّحقانّ

ً جداًآثارا سلبية وخطرية ،  أبحاثهم القرآنية مـن الـروح النقديـةّت بخلوّمتثل، ّ
ِّفكانت ثقافة التلقي واألخذ هـي ، ًوربام من املوضوعية أيضا يف موارد عديدة

فكانت أوساطهم العلميـة أشـبه مـا تكـون ، احلاكمة عىل ثقافة الرصد والنقد
هنم مل يلحظوا البعد الزمكاين وتـأثريه يف ّوما ذلك إال أل، ةّتحركُبالربك غري امل

 سـوى أبحاثهم عىل ما متتلكه من قيمة علمية لم تكنف، ّصياغة النص وقراءته
 .ًأبحاث اجرتارية يشبه بعضها بعضا

ّهذا ما يطرحه القراء املعارصون للنص الديني حماولني بذلك خلق روح ، ّ
 .ِّها املتقدموننقدية يتجاوزون هبا اخلطوط احلمر التي كان يقف عند

ّإهنـم جتـاوزوا قدسـية الـنص إىل نـصية الـنص: ُبعبارة اخـرى ِّ فرفعـوا ، ّ
ّاحلواجز الومهية التي كان يقـنـّن هلا املتقدمون ويغلقون االحتامالت املقابلـة ُ ،

 .)١(ا من باب السالبة بانتفاء املوضوع أو السالبة بانتفاء املحمولّمإ
                                                 

ل فهو من قبيل انتفاء وجوب األحكام الرشعية عىل ّأما األو، منطقيان هذان اصطالحان )١(
هل الـصالة واجبـة عـىل الـصبي؟ : فنقول، ًالصبي نظرا النتفاء موضوعه وهو التكليف

ف غـري ّ عـىل املكلـّوأما انتفاء وجوب احلـج. ألهنا سالبة بانتفاء املوضوع، كال: فيقال لنا
فـالتكليف يف . أي سالبة بانتفـاء الـرشط ، اء املحمولاملستطيع فإنه من باب السالبة بانتف

ًالقضية األوىل هو موضوعها وبانتفائه ينتفي احلكم تلقائيا واالستطاعة يف القضية الثانية ، ُ
  . ينتفي احلكمًوبانتفائها أيضا،  لهًالوجوب وليست موضوعا هي رشط
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، ّلغة يف قبال ختلف لغة القرآن عن ذلـك الّتطورُفصار البعض يثري مسألة 
، َّوالبعض يرى بأن لغة القرآن قد استفادت مـن لغـة عـرص النـزول وثقافتـه

مـن ، ً ذلك العرص ـ كام هو ثابت تأرخييا ـ مليئة باخلرافات واألسـاطريُوثقافة
ّممـا يعنـي تـضمن ، )١(ّقبيل وجود املالئكة واجلن والشيطان ومـا شـابه ذلـك َّ

ات استعرضـها القـرآن ّسميَّوأن هذه املـ، ًأساطري أيضا وخرافاتالقرآن عىل 
ٍولذلك ال يمكن بأي حـال مـن ، ة حتكي عرصها وثقافتهّنتيجة ظروف خاص ِّ ُ

َّبـل إن اخلطـاب القـرآين ! )٢(األحوال ترسيتها للعصور الالحقة أو األخذ هبا
ُحمصول ثقايف ال يمكن فصله عن خماطبيـه األوائـل وبيئـة نزولـه و نتـاج فهـ، ُ

ًسوف يكون مقترصا عىل أهل زمانـه وبذلك، )٣(بيئته َّممـا يعنـي باملالزمـة أن ، ُ
 .وهذا يعني تعطيل القرآن بالرضورة، ني بذلكّين غري معنيّتأخرُالـم

 من القصص واألمثال القرآنيـة ال واقعيـة ًاَّوالبعض اآلخر يرى بأن كثري
َّمع أن القرآن ،  تربية اإلنساناهلدف منها،  قصص توليفية خياليةّجمردفهي ، هلا

َإن هـذا ل{: قال تعاىل، ِّالكريم يصفها باحلق َ َ َّ ِهو القصص احلق وما مـن إـِ ْ َ ُ َ َِ َ ُّ َ َ ْ َّلــه إال ُ ِ ٍ َ
َّاهللاُ وإن اهللاَ ِ ُهو العزيز احلكيمـَ لَ ِ َ ُ ِ َ َْ ة أصحاب الكهـف ّويف قص، )٦٢: آل عمران( }ُ

ُنحن نقص عليك نبأه{: يقول َ َ ُّ ُ َْ َ َ ََ ْ َ ِّحقـِْم بالُ  .)١٣: الكهف( }...َ
 يف ّمعـنييصبح العقل اإلسالمي غري ملزم باإليامن برأي (وبالتايل سوف 

                                                 
ّرغم أن موضـوعة إنكـار املوجـودات غـري احلـس )١( ُ واجلـن ألـصقت بـبعض ية كاملالئكـةَّ ّ

 فـام هـؤالء إال، َّإال أن ذلـك خـالف للتحقيـق، من قبيل نرص حامد أبو زيد، ُاملعارصين
ّمقلدين لسابقني عليهم ُفممن أنكر وجود اجلن ـ مثال ـ مجلـة مـن أعـالم املعتزلـة، ُ ً ّ مـن ، َّ

: ًاوأيـض. ٩٧، ص١ج: للخطيـب البغـدادي، تـأريخ بغـداد: انظر، َّقبيل إبراهيم النظام
  .٦٧، ص١ج: لعسقالينل، لسان امليزان

 .٢٢٠-٢١٥ص: و، ٢٠١ص، ٢٤ص: نرص حامد أبو زيد، ّمفهوم النص: انظر) ٢(
 . نفسهاملصدر ) ٣(
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َّوذلك ألهنا مل تبلغ عىل أهنا ، هذه األخبار التارخيية الواردة يف القصص القرآين ُ
ّدين يت ُ ُوإنام بلغت عىل أهنا املواعظ واحلكم واألمثال التي ترضب للنـاس، ، بعٌ ِّ ُ

العقل البرشي أن هيمل هـذه األخبـار أو جيهلهـا، أو ّ حق ن هنا يصبح منوم
 .)١()خيالف فيها أو ينكرها

ّوالبعض يرى أن الوحي ناسويت وال دخـل جلهـة الغيـب ، ) حمضٌّإنساين (َّ
فيقول ، َّمما يستلزم القول بعدم املعرفة الواقعية للقرآن، يف صياغة معارفه) اهللا(

  .)٢() هي نوع من التجربة والكشفّنبوةّإن ال(: لوحييف جمال تبيني ماهية ا

ُثم يقول يف موضع آخر يصف فيه الشخصية النبوية عىل أهنا موجدة ملعارف َّ 
ّوهذه الشخصية هي حمل التجارب الدينية (: فيقول، الوحي وليست القابلة له

ل بـل  جلربائيـًاوليس النبي تابعـ، وهي القابل والفاعل، ُالوحيانية واملوجد هلا
َوهو الذي ينزل امللك، جربائيل تابع له َ  ّحتقـقومتى مـا أراد أن يرحـل عنـه ، ُ

ُوهذه املقولة ما هي إال ترديد ملقوالت بعـض املستـرشقني يف جمـال ، )٣()ذلك
َّ الذين يرون بأن الوحي عبارة عن إهلامات روحية تنبعث مـن داخـل ،الوحي

 .)٤(يصل إليها البعضوهو نوع من العبقرية التي ، الوجود اإلنساين
ّوهكذا جتد بني الفينة واألخرى صدور صيحات تروج إلعادة قراءة النص  ّ ُ ُ

ًالديني عموما والقرآين خصوصا  ّ أحكام القـرآن السـيامّتغريوبتبع ذلك سوف ت، ً
 . وغري ذلك، من قبيل أحكام القصاص واملرأة، الرشعية منها

،  اإلشـكالية ومنـشئهاونحن يف هذه العجالة سنحاول الوقوف عىل أصل
                                                 

 .٤٥ص: للدكتور حممد أمحد خلف اهللا، الفن القصيص يف القرآن الكريم: انظر) ١(
: ة السيد أمحد القبـانجيترمج، عبد الكريم رسوش. للدكتور، بسط التجربة النبوية: انظر) ٢(

 .١١ص
 .٢٢ص: املصدر السابق) ٣(
 ).الوحي عند الغرب (٥١ ص،١ج: للشيخ العالمة حممد هادي معرفة، التمهيد: انظر) ٤(
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ّثم التعرض ملوضوعة عرصنة قراءة النص واإلشارة ، وبيان جذورها التأرخيية ّ َّ
ة باهلدايـة ّتعلقـإىل حدودها ورسومها بام ينسجم مع سمت القرآن وأهدافـه امل

 .ورسم حركاته العباداتية واملعامالتية
 

ُّتفرد النص الديني اإلهلـي   بخطابيـة -القـة رسـاالت الـسامءُ منـذ انط-ّ
 )١(ُمها بعـدا الغيـب والـشهادة، ُاستعرضت احلقيقة من خالل بعدين أساسني

ُمتناغام بذلك مع بعدي تركيبة اإلنسان ّوقـد حتـرك ، الـروح واجلـسد: أعني، ً
ُالنص الديني اإلهلي حركة فاعلية وأخرى انفعالية حاول من خالل حركته ، )٢(ّ

ِّالفاعلية أن يؤسس ل عملية تنسجم مـع اسـتعدادات  وإلنسان منظومة فكريةُ
ّوأما عىل صعيد حركته االنفعالية فقد حاول سد الفراغـات ، هاإلنسان وقابليت

ُوطمر النتوءات التي تفرزها جتربـة اإلنـسان التطبيقيـة إزاء احلركـة الفاعليـة 
ّللنص؛ ومل يسجل لنـا اإلنـسان نجاحـات كبـرية يف إطـار تطبيقاتـه للحركـة  ُ ّ

َّوال ريب أن عامل ، ّالفاعلية للنص رغم طول املساحة الزمنية وعمق التجربة
ّشكل حجر الزاوية يف تشظي اخلالف واالختالف وّالنص قراءة وفهم  ّمن ثم ّ

                                                 
ِقل اللهم فاطر الساموات واألرض عامل الغيـب والـشهادة{: قال تعاىل) ١( ِ َِ َ َ َ ََ َُّ َِ ْ ْ َّ َ َّْ ََّ ِ ِ َِ ْ َ َ ، <٤٦: الزمـر> .}ُ

وينبغـي ، ّة واحلـسّوعامل الغيب هو عامل ما وراء املاد، ّة واحلسّ هو عامل املادفعامل الشهادة
ّأن يعلم بأن وصف الغيب إنام هو بلحاظنا نحن ال بلحاظ اهللا سـبحانه   ّفـاهللا تعـاىل كـل، ُ

 .وليس هنالك مفردة وجودية غائبة عنه، يشء له حارض
أي ، ًرا يف الفرد واملجتمع بلحاظه هوّؤثّاحلركة الفاعلية التأسيسية تعني أن يكون النص م) ٢(

ّهو الـمسقط علومه ومعارفه دون أي ُا احلركة االنفعالية فرياد هبا أن الفرد ّوأم ،ر بآخرّ تأثُ
فيكـون معنـى انفعاليتـه هـو ، ّباته فاستجاب الـنص هلـاّض حاجاته ومتطلَواملجتمع عر

ّراء مـا ينتهـي إليـه اإلنـسان يف وعادة ما تكون احلركة االنفعالية هي ج، استجابته لآلخر
 .ّتطبيقاته لنتاج احلركة الفاعلية للنص
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 . بروز املوقف عىل شكل أزمة عويصة وعميقة
  ته الوجـوه املحتملـةّ الذي كـان أرضـي(ويف ضوء هذا الطفح والترشذم 

ّالسيام املتدي- ونّفكر حاول امل)الدينيّيف قراءة النص   إعادة قراءة - ـنني منهمّ
 ات الفكرية وتفاقم اإلشكاالت املعرفية التي ألقتّتغريّالنص الديني يف ضوء امل

ّهذا ما كان يعيشه النص الديني قبل جميء ، مفردة تنتمي للسامءّ كل بظالهلا عىل
 .)١( الرشيفةسنّة وال الكريم آنة بالقرّتمثلاإلسالم وظهور نصوصه الدينية امل

الـديني مـا قبـل ّالـنص َّإن األزمات العنيفـة ـ التـي طاملـا كـان وراءهـا 
ّالتوراة واإلنجيل ـ ركـزت فكـرة التأويـل بأبعـد : ًوأعني به حتديدا، اإلسالم

ّصورها وعمقت احلاجة الــملح ُ الـديني ّالـنص ة إىل اخلـروج مـن أحـضان ّ
  .البديل املدين والنتاج البرشيوالنتاج الساموي إىل أحضان 
 

ّوبقدر النجاحات التي أحرزها دعاة التأويل يف املـسار التـأرخيي للـنص 
ّة االخرى من يدافع برضاوة عن تشكيالت النص ّالديني كان هنالك يف الضف ُ ُ

ة التـي كـان عليهـا َّ إن القسمة الثنائي:فعىل سبيل املثال ال احلرص، )٢(الظاهرية
ّاليهود إىل زمن ظهور السيد املسيح عليه السالم ترجع باألساس إىل التنوع يف 

فكـان الفريـسيون يـرون رضورة إبقـاء التـوراة عـىل ، التـورايتّالـنص قراءة 
                                                 

حيث تشمل قول وفعـل وتقريـر النبـي  ، املعصوم عليه السالمسنّة الرشيفة سنّةاملراد بال) ١(
، ة السيدة الزهراء عليهـا الـسالمّصىل اهللا عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السالم بمعي

وأما يف ضوء مدرسة الصحابة فإهنا تقترص عند الـبعض ،  البيتهذا يف ضوء مدرسة أهل
بـل ، ًوعنـد الـبعض اآلخـر تـشمل الـصحابة أيـضا، منهم عىل النبي صىل اهللا عليه وآله
 .ًوأدخل البعض منهم التابعني أيضا

 أمـا التـشكيالت، وهو منحـرص بأهـل االختـصاص، ّ الفهم الباطني للنص:من وجوه التأويل) ٢(
ّملراد منها الفهم األويل للنص الذي يشرتك فيه األعمالظاهرية فا  .ّ األغلب من القراءّ
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يف حني كان ، )١(وقد دعاهم ذلك إىل حتريم االجتهاد، ظواهرها وعدم تأويلها
، احتني بذلك باب االجتهاد عىل مرصاعيهف، يرى الصدوقيون رضورة التأويل

،  من موروث احلضارة اليونانية يف دفع احلركة االجتهاديـةًوقد استفادوا كثريا
، حتى انتهى هبم املقام إىل إنكار مجلة من املعتقدات التـي جـاءت هبـا التـوراة

يات الديانة املسيحية التي أفرزت مدارس ُوعمق يف متبنّ ّقوةوهذا احلال جتده ب
ّعديدة يف قراءة النص اإلنجييل بني التأويل إىل درجة إلغاء دور الفرد العـادي 

ُ عىل الظاهر إىل درجـة يمكـن للجميـع ٍوبني مقترص، )٢(ّيف ممارسة فهم النص
 .ّفهم النص اإلنجييل بصورة كاملة

ّإن هذه احلمى الشديدة التي اعرتضت النصوص الدينية الـسابقة ألقـت  ُ َّ
 .ّ عىل نوعية فهم النص القرآينبظالهلا وإضالهلا

، ّولتوضيح ذلك أود إلفـات النظـر إىل قـضية تأرخييـة يف غايـة اخلطـورة
ّشكلت انعطافة كبرية جدا يف سلم املعرفة القرآنية وأعني هبا حركـة الرتمجـة ، ّّ

 .ام بني العباس يف عهد هارون العبايسّالتي هنض هبا حك
ّ عبأت حكومة بنـي العبـاس األمـَّإن هذه احلركة العلمية والفكرية التي ُ َة ّ

ّها وعوامها باجتِّخواصب اهـه ّوا باجتّحتركـ عميـق ّكان وراءها هدف خفي، اههاِّ
 . اإلنجيل وّبعد قراءة عميقة لواقع النص الديني الذي انتهت إليه التوراة

ّإن الفلسفة اإلغريقية املش ٍّائية أسـهمت إىل حـد كبـري يف إلغـاء الظـواهر َّ
ّونحن نؤمن إىل حد كبري بأمه، لتوراة واإلنجيلِّالنصية ل ية هـذه اخلطـوة فـيام ٍّ

ّ بالتوراة واإلنجيل نظرا ملا فيهام من غث وتلوث ما يفوق حد الّتعلقي ّ ّ ، ّتـصورً
                                                 

 .٢٢٣ ص،١ج: تأليف الدكتور أمحد شلبي، )اليهودية(انظر مقارنة األديان ) ١(
 ّ وهو مـن خرجيـي) م٢٥٤-١٨٥( origenورجني أّكام يرى ذلك املفكر والفيلسوف املسيحي ) ٢(

نجيل مل يرتـضه البابـا آنـذاك وأمـر بإخراجـه مـن ً كتب تفسريا لإل،مدرسة اإلسكندرية
 .٤٨ص:  حممد باقر سعيدي. د)دراسة لغة القرآن(حتليل زبان قرآن : انظر، الكنيسة
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ُحيث تصور ِّ ّ بعض نصوصها أن اهللا تعاىل عبـارة عـن فـالُ َّ ، ح بـسيط يف أرضُ
 .)١(الخ... ُولديه شجريات

  هذه الظواهر املحرجة واملخجلة مل يكـن أمـامهموألجل اخلروج من تبعات
والفلـسفة ، ة األرسـطيةّشائيّسوى التأويل والتـشبث بمعطيـات الفلـسفة املـ

 .اإلرشاقية األفالطونية
ُّإن هذه النصوص وغريها دعت املتحررين من الرتبية التلمودية والتزمت  ّ َّ

، س هلـمَّتاب املقدُ إىل اخلروج من أجواء شبه أسطورية رسمها الك)٢(الكنائيس
ّفأولوا النصوص عىل وجوه خترج هبا من التخبطات املعرفيـة حتـى وجـدوا ، ّ

 أنفسهم أمام نصوص جديدة رسمتها تأويالت وثقافات مستقاة من الفلسفات
 . ة واإلرشاقيةّشائيامل

ُوهكذا خلصت اجلهات املسؤولة عن حركة الرتمجة يف العهد العبايس إىل 
ة فسعوا جاهدين إىل تطبيقها عىل النصوص القرآنية لتشتغل ّرُمـهذه احلقيقة ال

 .الخ...واألشكال واحلدود، )٣( باألقيسة واالستقراء والتمثيلّمةاأل
 وظيفـتهم  عن أداء) عليهم السالم أهل البيتّأئمة(فلم يكن إقصاء العرتة الطاهرة 
                                                 

 .٤٨ص: املصدر السابق) ١(
ّحيتل التلمود مكانة هام) ٢( ً وما يعرف  ويعترب الركن األسايس فيها، ة داخل الديانة اليهودية،ّ

 سوى تلك اليهودية التلمودية التي تـدين إىل الربـاين هيـوذا بـن تباليهودية الربانية ليس
والتلمود هو جمموعة قواعد ووصايا ورشائع دينية  .)م٢١٧-١٣٥(سيميون بن جامليل 

وعليـه فالرتبيـة ، وأدبية ومدنية ورشوح وتفاسـري وتعـاليم وروايـات تتناقلهـا األلـسن
ّالتلمودية هي التعاليم التي يدعى انتساهبا إىل  ل رشيعة بني إرسائيل ّومتث، نصوص التوراةُ

ة والعنف واخلرافات والتجاوزات عىل مقام اهللا تعـاىل واألنبيـاء  ّالتي اجتمعت فيها الشد
ًمن قبيل نسبة اخلطأ إىل اهللا تعـاىل وأنـه مـصدر الـرش أيـضا، بشكل منقطع النظري ا ّوأمـ، ّ

 . ُالرتبية الكنائسية فرياد هبا التعاليم املسيحية
 .التمثيل املنطقي هو بعينه القياس الفقهي الذي وردت النصوص بالنهي عنه) ٣(
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ُاإلهلية كافيا يف نظر دعاة الرتمجة فآلوا إىل تشويش وتشويه ذائ  .ّقة املتلقيً
 ّمـةوتستـرشي يف جـسد األ ّقوةَّوهكذا بدأت احلركة التشكيكية تتحرك ب

َالسيام وأن مجلة من تلك األدوات األرسطية قد ارتد َّ ًت غطاء رشعيا بواسطة ّ ً
 وامليـل إىل )١( الذين غلب عليهم فقـدان الـذوق العـريب،هة الدولة آنذاكّمتفق

ّفقدت مجلة منها هدفها وغايتها وحتولـت تقعيد العلوم الدينية واألدبية بنحو 
 .ّإىل جمرد قوالب خاوية

َّما نريد أن نخلص إليه هو أن حركة الرتمجة التي هنضت هبا حكومة بنـي  ُ
 النـرصة للعلـم قـد جلبـت معهـا عواصـف التـشكيك اّاس وادعت فيهّالعب

 بـصورة حتميـة ،وفتحت نوافذ البـدع التأويليـة والـضالالت لتنـشأ بعـدها
ولتقـف بعـد ذلـك موقـف ، ِّ فكرة القراءات املختلفة ونسبية احلـق،يةوتلقائ
 الرسـول سـنّةوموقـف النـارص لـدين اهللا و، ج تارة من ضالالت ترتىّاملتفر
وليشتغل العلامء ـ الـصالح مـنهم والطـالح ـ  !ُ اهللا عليه وآله تارة أخرىّصىل

ّبالرد ورد الرد ّ ُّ طـي ذلـك تـشق ويف، ّثم يشتغل من يأيت بعـدهم فـيام كتبـوه! ّ ُ ّ
، األهنر اجلديـدة ملـذاهب ومـدارس جديـدة يف الكـالم والفلـسفة والعرفـان

ًواألهم أو األخطر من ذلك كله هو انعكاس ذلك مجلة ّ ً وتفصيال عـىل قـراءة ّ
لتمتلـئ املكتبـات اإلسـالمية بالتفاسـري الفلـسفية ،  الـرشيفةسنّةالقرآن والـ

بعـضهم إىل اعتبـار تفـسري القـرآن حتى يصل املطاف ب، والصوفية والعرفانية
! )٢(ً رضبا من التفسري بالرأي إذا كان من باب احتياج القـرآن إىل الغـريسنّةبال

ّ مفرس  صىل اهللا عليه وآلهّفال النبي ِّ مفرسون عليهم السالموال أهل بيتهُ ًفضال عـن ، ُ
                                                 

ِّإن األعم األغلب من فقهاء وحمدثي مدرسة اخللفاء هم من العجم الفـرس) ١( َّ وقـد غلـب ، ّ
 .عىل الفرس امليل الواضح إىل الفلسفة واملنطق

 العالقة املتبادلة بـني -ت رابطة متقابل كتاب وسنّ: انظر. ئيطباطباُينسب ذلك للسيد ال) ٢(
 .٢٥٤ص: للدكتور عيل نصريي -الكتاب والسنّة 
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 !)١(رىويا هللا والشو! فيا للهول، َّانظر وتأمل !واملعارصين الصحابة والتابعني
ّولكي ال نبتعد كثريا عن موضوعة البحث نعود إىل إشكالية قراءة الـنص  ً

ًالــديني عمومــا والقــرآين خــصوصا ّفــإن لغــة القــرآن وإن كانــت تتــصف ، ً َّ
ّبخصوصية ميـّزت نصوصه عام عداه ولكن هـذه امليـزة ال تعـدو عـن كونـه 

َّه اجلمـّة فإهنـا ُا أصول عرض مطالبّ وأم،ًمعجزا يف عباراته وصياغاته وبالغته
ّوهـذا مـا يفـرس لنـا حـصول الفهـم ، مل تتجاوز الطريقة العقالئيـة والعرفيـة ُ

 . )٢(االبتدائي لغري أهل االختصاص
ُية يف فهم القـرآن بقـدر مـا متثــِّل ّأولُ متثــِّل حاجة َّإن مطلوبية التأويل ال
ًبعدا معرفيا عميقا للقرآن ً ً وبيانـات املعـصوم ُنحتاج فيه إىل املحكـم القـرآين ، ُ

فليست هنالك نتائج متعارضة ومتناقضة عىل صـعيد نـصوصه ، عليه السالم
ّية التي متثــِّل الظاهر القرآين بخالف ما عليـه الـنص الـديني يف التـوراة ّولاأل

واإلنجيل؛ وهذا ما يدعونا للوقوف عىل منشأ اإلشكالية القادمة من أرضيات 
ًمهدت لطرحها وعمقـتها شيئا فشي ّ ّئا عرب نظريات ورؤى حللت لغـة الـنص ّ ّ ً

ً األغلب منها إىل إنكار واقعية النص والدين معاّالديني حتى انتهت يف األعم ّ ،
 .ه عىل اجلوانب الرتبوية واألخالقيةّوأوقفت مهام

ّإن مجيع النظريات الغربية التي حاولت معاجلة الـنص الـديني و ّمـن ثـم َّ
لة عرض البديل إنام هي منطلقة من دوائر توجيه النقودات اجلوهرية له وحماو

وهي نصوص تسمح للقـارئ ، )اإلنجيل(واجلديد ) التوراة(العهدين القديم 
ّاملحقق أن يتناوهلا بالنقد الالذع واهت  وال، ام مجلة كبرية منها باخلرافـة واألسـاطريّ

                                                 
ِالشقشقية(كلمة لإلمام عيل عليه السالم جاءت يف خطبته الشهرية ) ١( ِ : هنج البالغة: انظر، )ِ

 .مجع الرشيف الريض، حتقيق الشيخ حممد عبده، نرش دار املعرفة، بريوت، ٣٤ ص،١ج
ُرتـه أن قـرن اهلدايـة الواجبـة واملنقـذة مـن النـار بـالفهم ّمن لطف صنيعه بنا جلـت قد) ٢(

ّاالبتدائي وترك السلم املعريف بال هناية يستقي منه طال ُ  .به بقدر ما يستطيعونّ



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ........................................................................١٦

 القـرآن - َّريب أن هذه النقودات هلي أجنبية عن النصوص الدينية اإلسالمية
َّ فإن األرضية الدينية والفكرية والثقافيـة -ً الصحيحة عموماسنّةًصوصا والخ

ِّللديانة اليهودية واملسيحية واملباين املعتمد عليها تكاد أن تتفاوت بـشكل كـيل 
مــع األرضــية الدينيــة والفكريــة والثقافيــة للــدين اإلســالمي واملبــاين التــي 

الناقدة للنـصوص الـسابقة عـىل فال جمال لتطبيق النظريات الغربية ، يعتمدها
ًالنصوص الالحقة؛ بل لو أدرك نقاد النصوص الدينيـة الـسابقة مقـدارا مـن  ّ ُ
ّأحقية النصوص الالحقة أو أهنم قرؤوا جزءا يسريا منها بموضوعية لـرتددوا  ًُ ً ّ

ًكثريا يف توجيه نقوداهتم للنص الديني بشكل مطلق ً. 
ّاقـدة للـنص الـديني هـي مـن َّوال خيفى أن مجيـع النظريـات الغربيـة الن

ِوهـذه الفكـرة وجـدت هلـا ، إفرازات فكـرة التعـارض بـني العلـم والـدين ُ
وأما يف النصوص الدينيـة ، حات كثرية يف النصوص التوراتية واإلنجيليةّمرج

ًاإلسالمية عموما والقرآن خصوصا فال جمال للفصل بني الدين والعلم    .ّالبتةً
 :ولنا أن نسأل

ًأوال  ّاجة لتقديم قراءة جديدة للنص الديني اإلسالمي منتفية بالفعل؟هل احل: ّ
ّعىل فرض انتفاء احلاجة فام هو الـمربر لظهور الصيحات التجديدية : ًثانيا ُ

 ّلقراءة النص الديني بني احلني واآلخر؟
 

ّأما بالنسبة للسؤال األول فإن كان امللحوظ هو القصور الواضح يف  نتـاج ّ
ًالعملية التفسريية فال ريب بأن وجه احلاجة لقراءات جديدة سوف يبقى قائام  ّ

ملا هو واضح من حاكمية دوائر اإلفـراط والتفـريط يف قـراءة ، إىل يوم القيامة
َّوأعني بذلك ما يسم، ِّالنص الديني ولـو ، )١()قرآنيـون(ى بمحوريـة القـرآن ُ

                                                 
ّسيأيت بيان هذا االصطالح وغريه يف هوامش الفصل األول من الباب األول من الكتاب )١( ّ . 



 ١٧ ...............................................................................................ّاملقدمة 

ّبصور مبط ًأوالهـذا ، )األخباريون التقليـديون( سنّةوبمحورية ال، ةّنة وخفيُ ّ ،
ّإن إعامل الذوق الشخيص يؤث: ًوثانيا  ونتائج، ًـر كثريا يف رسم النتائج التفسرييةَُّ

ًوربـام يـسمى أحيانـا ، فاتالذوق الشخيص تكـاد تلمـسها يف أغلـب املـصنّ ّ ُ
، بل هو أبرز مصاديقه، باالجتهاد الذي ال كالم يف رجوعه إىل التفسري بالرأي

ّأما إذا كان امللحوظ هو نفس النص الديني ال قراءته فالـصحيح هـو انتفـاء و ّ
 .بل ال معنى للقراءات السالفة،  قراءة جديدةّاحلاجة ألي
ّإن احلاجة املاسة واحلقيقية ليست لقراءة جديدة بقدر ما هي حاجة : هبيان َّ
هي القـراءة  - ً وال بديل هلا أبدا-فالقراءة األصلية ، ّت جديدة للنصلتطبيقا

َّالواحدة املشرتكة بني الـمعطى القرآين والـمعطى الذي قدمه أهل العصمة ُ ُ. 
ات ّيف ضوء هذه القراءة اإلهلية املعصومة ينبغي السري مع مراعاة مـستجد

ّفإذا ما فرس نص بحالة جديدة فلـيس ذلـك مـن ، العرص يف الوجوه التطبيقية ّ ُ
بيقي جديد ال يلغي الوجه التطبيقـي باب القراءة اجلديدة بقدر ما هو وجه تط

 فاملسألة ليست يف قصور القراءة املعـصومة وال يف ضـعف نإذ .ّللنصّول األ
 : ُفتلك أمور عانت منها النصوص الدينية السابقة التي افتقرت إىل، ّالنص
ّ قراءة معصومة ـ أو حرفت كام هو الصحيح ـ .١ ُ. 
وأن املعـصوم عليـه ، ُ كتــّاهباًمما يكـشف إنــّا خلفيـة،  املتانة والعمق.٢

ًالسالم مل يكن مرشفا عليها  .ً ال انتهاءًأو أنه أرشف ابتداء، ُ
ُفاحلاجة تكمن يف الوجوه التطبيقية التي تفرز موضوعاهتا ،  حالّوعىل أي

ُحاجة اإلنسان والتجربة البرشية ال يف إعادة أصل القراءة ُ. 
َّوينبغي أن يعلم بأن احلاجة لوجوه تطبيقيـ ة جديـدة ليـست هـي احلالـة ُ

وإنـام ، )١(ًنظرا ألبديـة مجلـة كبـرية منهـا، الدينيّالنص احلاكمة يف مجيع متون 
                                                 

فتدور القراءة ، )وحرامه حرام إىل يوم القيامةحالل حممد حالل إىل يوم القيامة (من باب ) ١(
 .ًسعة وضيقا، فيها يف حتديد موضوعاهتا ال يف أحكامها
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ّوانا عامُتقترص عىل النصوص التي متثــِّل عن  ةّمعينت يف أواهنا بمصاديق ِّرسًا وفً
 أو أهنا موجودة ولكنها قد ظهرت يف عرضـها، ًمل تعد موجودة يف الوقت احلارض

أو أن امللحوظ يف املـصداق ، ّصاديق جديدة مشمولة لعموم النصحاالت وم
ّمالك ومناط معنيّول األ كـام يف موضـوعة الـسالح ، ّ توفر يف مـصداق آخـرُ

ّففي عصورنا هـذه توسـعت رقعـة املـصاديق إىل درجـة ، وحرمة بيعه للكافر
ًفصار الـسالح شـامال للمعلومـة يف الكتـاب والكمبيـوتر ، يصعب حرصها

 .ًفضال عن األسلحة التقليدية املعارصة، يتواإلنرتن
 

ّإذن فالنص الديني اإلسالمي غري مشمول للعروض احلداثويـة الداعيـة 
ّإلعادة قراءة القرآن بام يناسب العرص بالصورة التي قدمها أعالم اهلرمنيوطيقا  ُ

وقـد عرفـت بعـض ، ّ فذلك ما اقتضاه النص الـديني يف العهـدين)١(اجلديدة
  وبني املوروث التورايت ـًسنّةًـ قرآنا ولفروقات اجلذرية بني املوروث اإلسالمي ا

 .َّواإلنجييل الذي ختلف عن مواكبة العصور الالحقة بمسافات طويلة
                                                 

اهلرمنيوطيقا مصطلح قديم ظهر يف الالهـوت الكنـيس بمعنـى جمموعـة القواعـد التـي ) ١(
يـة تهوالوقـد اسـتعمل يف الدراسـات ال، سّ يف فهـم الكتـاب املقـدّفـرسيعتمد عليها امل

 بـنفس املعنـى يف الالهـوت ًومل يزل مستخدما، م١٦٥٤ىل هذا املعنى منذ سنة للداللة ع
 تـستوعب بجـوار أخـرىسع بالتـدريج فـشمل دوائـر ّ مفهومه اتـأن غري ،الربوتستانتي

 لفـظ َّنإو. روالفلكلو وفلسفة اجلامل األديب والنقد اإلنشائيةالدراسات الالهوتية العلوم 
 املنطق ويعنـي أجزاء كجزء من أرسطو وضعه )هرميناسبريي (لفظ يوناين  اهلرمنيوطيقا

 األمـرر ّ تطـوّ ثـم.أي كيف يمكن تفسري العبـارة، قضية العبارة: كام ترمجه قدماء املناطقة
 يف األمـوررت ّثم تطو، أي قضية التفسري، )ذانرتتسيونك (ّسمى يوأصبح، عند اللغويني

ويف العرص املبكـر عنـد آبـاء ، ورجنيأ وعند تاسيان وعند أوغسطنيالعرص الوسيط عند 
جملـة قـضايا إسـالمية :  انظـر.جل معرفة كيف يمكن فهـم الـنص الـدينيأالكنيسة من 

 .الدكتور حسن حنفي ،اهلرمنيوطيقا والتفسري ،العدد السادس، معارصة
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ّمن هنا يفهم رس اإلشكالية الـمثارة حول النص القرآين حت ُُ ًديدا ودعـوى ّ
 عدوى أصابت بعض عقـول ّجمرد عن كوهنا فإهنا ال تعدو، لزوم إعادة قراءته

ّى رست يف جسد الـبعض ممـن عـاش إشـكاليات الغـرب حـول ّومح، ُاألمـّة
ّوكيـف أن األوربيـني ختلـصوا مـن ، ةاقرتان الدين بالعلم وحاكميـة الكنيـس َّ

ولوال ذلك ملا ، ُوانطلقوا إىل افق العلم الرحب، تهاّمرجعيات الكنيسة ورجعي
وا يرزحون حتت نري الكنيسة وعصورها املظلمة؛ ّمة ولظلئُقامت لألوربيني قا

 فيه مـن اإلجحـاف "ّالنص الديني اإلسالمي"َّوال ريب بأن ترسية احلكم إىل 
ًكـون تـرسية احلكـم كاشـفا إنـّيــّا عـن أزمـة يف، والالموضوعية ما ال خيفى ً

  .ّالعدوى التي يعيشها البعض ال أزمة النص الديني اإلسالمي
ّ 

َّإذا كان النص الديني ال يشكو من أزمة حقيقية فهل يعنـي ذلـك أنـه قـد  ّ
استطاع مواكبة العرص بام حيمله وما سيحمله من اكتـشافات مذهلـة بحـسب 

َّية والـمروّولاألنباء األ  ًج هلا إعالميا؟ُ
ًأوال - ّؤكدّالبد أن ن ُبأن القرآن بصفته يمثــِّل دسـتور اإل - ّ َّوأن ، سـالمَّ

وإال لـزم أن ، ِّفإنـّه يستدعي مواكبته لكل العصور، اإلسالم هو خاتم األديان
َّخر أكثر رقيـّا وعرصنة مما بأيديناآ ّساموي ُيردف بكتاب ً ُ. 

هذا من حيـث ، عرصّ لكل ُفخصوصية اخلامتية متيل علينا رضورة مواكبته
ّفهل حتقق هـذا ،  واضحكام هو، ولكن الكالم يف الوقوع، اإلمكان واالقتضاء

ُمنـذ ، زمان ومكـانّ كل املعنى يف القرآن عىل نحو القضية اخلارجية الفعلية يف
 بل وإىل قيام الساعة؟، ّوصول النص القرآين وإىل يومنا هذا

ًهنا ال ينبغي املجازفة يف اإلجابة سـلبا أو إجيابـا فـاألمر يقتـيض الفـراغ ، ً
ّابتداء من أهلية قارئ النص القرآين ًجدافمن الواضح ، ً  عدم االكتفـاء بقـراءة ّ
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َّقراءة تقدّ كل َّفإن، غري أهل العصمة للقرآن الكريم م من سواهم هلي قـراءة ُ
ومـا ، ُناقصة أو حمدودة األفق مهام بلغ القارئ من املراتب العلمية واملعرفيـة

ّولـذلك يعـد غيـاب ، ُيقال من االكتفاء بـسواهم هلـو مـن اخلطـل والزلـل ُ
ُعليه السالم خسارة كربى يظهر أثرها بوضوح يف مثل هذه امليادين املعصوم 
 .املعرفية

وحيث إننا نعيش عرص الغيبة والغربة املعرفيـة فإنـه مـن املجازفـة أن 
ّنقول بأن النص القرآين قد واكب الواقـع والعـرص بـشكل عمـيل وفعـيل ّ ،

ُفالقرآن الكريم له املكنة من كل ذلك فيام إذا قرئ بصورته ا لواقعيـة التـي ِّ
 .هو عليها

 فام هو العمل يف ضوء إمكان االستيعاب القرآين ملقتضيات العرص وغيـاب
ّ التي يقدّتامةالقراءة ال  مها املعصوم عليه السالم؟ُ

ِّعلم بأن قـراءة كـل معـصوم قـد لـُهنا ينبغي أن ي وحظ فيهـا خـصوصية َّ
لنـصوص الروائيـة فام وصلنا من ا، ًوهذا ما جيعل املشكلة أكثر تعقيدا، عرصه

وهذا ال يعفينا ، والشواهد عىل ذلك كثرية، مناهّالتفسريية قد لوحظ فيها ما قد
ُمن مسؤولية قراءة هذه النصوص الروائية ملـا حتملـه مـن أسـلوب تـوجيهي 

، ّوأبلغ ما فيها هو اجلنبة التطبيقية للنص القرآين، ة والروعةّوتعليمي بالغ الدق
ّعة أمامنا ملامرسة القراءة بـشكل موجـه وإن كـان ُوهذا ما جيعل األبواب مرش ُ

 .ًاحتامل اخلطأ يف التطبيق سيبقى قائام
ّإذن فاملراد من قراءة النص القرآين يف عصورنا هذه ـ بحـسب مـا نفهـم ـ 

وهذه اجلنبة تعتمد باألساس عىل مالحظة املـالك ، هي ممارسة اجلنبة التطبيقية
ليـة أشـبه مـا تكـون بعمليـة انطبـاق فهـي عم، واملناط يف املصداق اخلارجي

وحظ، املفهوم عىل املصداق يف املفهـوم  ّفإذا ما توفر يف املصداق اجلديد مـا لــُ
 .وصار للمفهوم مصداق أو فرد جديد، ّصح االنطباق
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ُوسوف نحاول تقريب الصورة برضب مثال قرآين مورسـت فيـه اجلنبـة 
ُ مرة أخرى عنـد العمليـة التطبيقية من قبل املعصوم عليه السالم بعد أن نقف َّ

َّثم ننطلق بعد ذلك إىل نموذج ، التفسريية التطبيقية بام يسمح به ظرف البحث
 .من خالل اجلنبة التطبيقيةِّخر نحاول من خالله عرصنة النص آ

 

ّهنا نود اإلشارة إىل أن قراءة النص بلغة املعارصين  ّقراء النص(َُّّ  التـورايت ّ
 ّنص القـرآين وإن كانت فاقدة ألرضية احلركة يف ال) والسائرين بركاهبمواإلنجييل

 ّل نسبة احتاملية تصاعدية مع تفاقم املشكالت وتعقـد أوّشكإال أهنا سوف تبقى ت
ُوال يعلم ما الذي سيأيت به املعصوم يف دولتـه الـسياسية ، ضعف آليات الفهم

   سوف يـأيت بـدين - عليه السالم -يف األخبار أنه فقد ورد ، واملعرفية القادمة
 .ّوهذا املعنى محال وجوه، )١(جديد

ّما نريد قوله هو أن القراء املعارصين قد يلمحون هلـم بارقـة يف املـستقبل  َّ ُ
ُ نواياهم املستفهمة من قبل الدوائر ّتعذرُتشاطرهم مهومهم املعرفية و، القريب
ّا رحبـا ينـسجم مـع حمـاوالهتم اجلـادُحيث سيجدون أمـامهم أفقـ! املغلقة ً ة ً

وترسـيم ، ًورؤاهم املنفتحة التي تـضيق ـ أحيانـا ـ عبـاراهتم عـن البـوح هبـا
، )٢(سعت الرؤية ضاقت العبـارةّإذا ات: فهم وما عليه كام قال النفري، حدودها

َّولسنا نبايل إذا قلنا بأن قلوبنا معهم وسيوفنا ليست عليهم   .ّالبتةُ
                                                 

 األحكـامة من َّ عدإخفاء قد اقتضت اإلهلية املصلحة َّإن(: يقول السيد اخلوئي قدس رسه) ١(
 هـذا املعنـى هـو املـراد ممـا ورد يف بعـض ّولعـل،  عليـه الـسالم ظهور املهـديزمانإىل 

  .٢٧١ ص،٢ج: مصباح األصول: انظر .)نه عليه السالم يأيت بدين جديدأالروايات من 
 مـن آثـاره، صـويف، )   ه٣٥٤ ت(حممد بن عبد اجلبار بن احلسن النفـري أبو عبد اهللا  هو) ٢(

 ،١٠ج: عمـر كحالـة، فنيّمعجم املـؤل: انظر. )فّلتصواملواقف واملخاطبات يف ا(كتاب 
  .مة هذه يف كتابه املواقفّوقد وردت كلمته القي. ١٢٥ص
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)١( 

  فيه صالحية الشمولّ عام ملفهومّمعنياملراد من التطبيق هو حتديد مصداق 
كام هو احلال بالنسبة لسبب النزول الذي يدور حول حتديد ، له دون احلرص به

ولذلك سـوف تبقـى ، ولكن دون االقتصار عىل ذلك، ّمقاصد النص القرآين
ُصالحية انطباق النص القرآين عىل موارد أخرى ّ مادامت متوفرّ  عىل ضوابط ةُ

 .ّسواء كانت تلك املوارد واقعة يف عرص النص أم بعد ذلك، االنطباق
ّإن هذه العملية التطبيقية قد مورست يف أكثر من مورد من قبل أئـمة أهل  ُ َّ

، وهنا سنحاول عرض نموذج تقريبي هلذه الفكرة التطبيقية،  عليهم السالمالبيت
َقل أرأيتم إن أصبح {: وهو قوله تعاىل، وم عليه السالمَّوهو مثال يتعلق باملعص َ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َُ ْ ُ

ٍماؤكم غورا فمن يأتيكم بامء معني ِ َِّ َ َ ْ ََ ِ ُ ُْ َ ً ْ َ َّ أن املـراد مـن املـاء هـو مـاء )٣٠: امللك( }ُ
لة آنذاك ببئر زمزم وبئـر ميمونـة، ة املكرمةّاآلبار يف مك ، )٢(ُوالتي كانت متمثـِّ

د مصداق تطبيقـي ّولكنه جمر، اقدين ملورد املاء املعنيوبالتايل سوف يكونون ف
عـن فـضالة بـن فقـد ورد ، ُفهنالك مصاديق أخرى، ال ينحرص مراد اآلية فيه

قـل {: َّوجـل َّعـن قـول اهللا عـز عليه الـسالم الرضااإلمام سئل : أيوب قال
، ّئمـةاأل أي ،مـاؤكم أبـوابكم(:  عليـه الـسالمفقـال، }...أرأيتم إن أصـبح

ٍفمن يأتيكم بـامء معـني{ ، أبواب اهللا بينه وبني خلقهةّئمواأل ِ َِّ َ ََ ِ ُ ْ يـأتيكم : يعنـي ،}َ
ووجـه ،  من أهل البيت عليهم السالم هم املاء املعـنيّئمةفاأل، )٣()اإلمامبعلم 

وهم عليهم السالم وجودهم حيـاة للعـامل ، ًالكناية باملاء هو كونه رمزا للحياة
ًعموما ولألمة اإلسالمية خصوصا  .فهم ماء احلياة، ًُ

                                                 
، ّ األوليف الفصل الثاين من البـاب) التطبيق(ُسيقف السيد األستاذ عند هذا االصطالح ) ١(

شري إليه يف هذه املقد ّوسوف يقدم نموذجا تطبيقيا آخر سنُ ًِّ ً  .مةُ
 .٨١ ص،١٠ج: جممع البيان يف تفسري القرآن ألمني اإلسالم الطربيس: انظر) ٢(
 .١ ح،١٠٠ ص،٢٤ج: للعالمة املجليس، بحار األنوار) ٣(
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 ينحرص اليـوم باإلمـامعليهم السالم الشامل ألهل البيت ّالعام وهذا املصداق 
املهدي عليه السالم فهو يف غيبته عن األنظار مصداق حقيقي بارز لغور املـاء 

عن عيل بن جعفر، عن : منها، وقد ورد هذا املعنى يف أكثر من رواية، احلقيقي
قـل أرأيـتم إن {: وجـل َّيف قـول اهللا عـزلـسالم  عليه اأخيه موسى بن جعفر

 .)١() جديدبإمامإذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم (: قال، }أصبح ماؤكم
هذه نزلت (:  فقالاإلمام حممد الباقر عليه السالمأيب بصري عن ويف رواية 
 عنكم ال تدرون أين هو فمن يـأتيكم ًإن أصبح إمامكم غائبا:  يقول،يف القائم
، ثـم وجل وحرامه  وحالل اهللا عزواألرضهر، يأتيكم بأخبار السامء بإمام ظا

، )٢() تأويلهـايء أن جيـَّ والبـد،اآليةواهللا ما جاء تأويل هذه :  عليه السالمقال
ًوقد جاء فعال بعد وقوع الغيبة التي نحـن نعـيش أفـدح ، تطبيقها الفعيل: أي

 .خسائرها املعنوية واملعرفية
َّفـإن ، اء الغائر نفس حياة اإلنسان عند انتهائهاوقد يكون من تطبيقات امل

ٍوجعلنا من املـاء كـل يشء {: وهو قوله تعاىل،  باألصل من املاءقاإلنسان خملو ِْ َ َّ ُْ َ َ َ َ ََ
َحي أفال يؤمنون ُْ ِ ُ ٍَّ َ َ  ّتمثـلفـاملوت هـو مـصداق غـور املـاء امل، )٣٠: األنبيـاء( }َ

ٍفإذا حل موعد املوت بأحد فمن يأتيـه، باحلياة  ؟ بقطـرة مـاء؟ بحيـاة جديـدةَّ
 . ال يشء سوى احلرش والنرش؟بنسمة هواء

ًذكر السيد األستاذ واحدا منها هو األقـرب ، وهنالك أمثلة تطبيقية كثرية ُ
ْوما أرسـلنا مـن قبلـك إال رجـاال نـوحي إلـيهم {: وذلك يف قوله تعاىل، للفهم ْ َ ْ َِ َ ِْ ِِ ِ ُِّ ً ََّ ْ َِ َ َ َ َ

َفاسألوا أهل ُْ َ ْ َ ْ ِالذكر إ َ ِ ْ َن كنتم ال تعلمونِّ ُ َْ ْ َ َُ َّحيـث ذكـر أن الوجـه ، )٤٣: النحل( }ُ
َّثم عـرض ، َّوقد استدل لذلك،  أهل الكتابمألهل الذكر هّول التطبيقي األ

َّوقد استدل ، عليهم السالم أهل البيت مالوجه التطبيقي الثاين ألهل الذكر وه
                                                 

  .١٤ح ،٣٣٩ ص،١ج: لكلينيل، األصول من الكايف) ١(
 .٣ح ،٣٢٥ص: للشيخ الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة) ٢(
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 .)١(ًلذلك أيضا
 : ومها، ل الذكرُّوهنا نود ذكر وجهني تطبيقيني آخرين أله

فهـم ، هو إمكان تطبيق ذلك عىل املرجعية الدينية يف عصورنا هذه: ّولاأل
َّاملسؤولون من قبل األمة عام حكم به الشارع املقدس ّ ُ. 

 واحـد ّفكـل، هو إمكان تطبيقه عىل مجيع أصـحاب االختـصاص: الثاين
ور حـول َّولكن حيث إن اآلية الكريمـة تـد، هم هو من أهل الذكر يف جمالهنم

ّفإن املصداق األوفر حظ، ُأمور عقدية دينية ّا هو املؤسَّ  .سة الدينيةً
: أعني، ّولُفالتطبيق بإجياز شديد يراد به رفع خصوصيات املورد األ، إذن

ُثم يصار إىل تطبيق ذلك املفهوم ، مورد نزول اآلية عىل مـصداق جديـد ّالعام َّ
َّثـاين ال يتوقـف عنـدهوهـذا التطبيـق ال، َّتوفرت فيه ضـوابط املفهـوم ففـي ، ُ

 ،ُعصورنا هذه يمكن تطبيق عنوان أهل الذكر عىل املرجعيـات الدينيـة العليـا
َّكام أن ، قصور يف الفهمّول َّضح أن االقتصار عىل الوجه التطبيقي األّمن هنا يت

َّكـام أن ، ه الوجه التفسريي الوحيد قـصور آخـر يف الفهـمّأنَّعد التطبيق الثاين 
 . نيّولجه التنايف بني الوجهني قصور أعظم من األُّتصور و

ّ 

ِّإن القرآن الكريم متحرك كاحليـاة ُ  تعبـري اإلمـام جعفـر ّفهـو عـىل حـد، َّ
وكـام ، َّوإنه جيري ما جيري الليل والنهـار، ٌّحي مل يمت(: الصادق عليه السالم
وهذه احلياة ، )٢()لناّا كام جيري عىل أوجيري عىل آخرن و،جتري الشمس والقمر

مها مــع بقــاء شــخص املــصداق يف دائــرة ّتــصورُوذلــك اجلريــان ال يمكــن 
 .ُوإال فالباب مرشع مع وجود املناسبة والضابط ، االنحصار

                                                 
 ).التطبيق(: وحتت عنوان،  من الكتابلّسيأيت ذلك يف الفصل الثاين من الباب األو) ١(
 . ٢٠٤ ص،٢ج: تفسري العيايش) ٢(
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ف يف أكثـر مـن ّتجىلِّفحياة النص إنام ت  من خالل االلتزام بالظهور املكثــّ
 ولذلك نجد اإلمام الـصادق، ّص وموتهِوإال سوف نلحظ احتضار الن، مصداق

َوالـذين{:  تعـاىل اهللاعليه السالم يف قـول َِ َيـصلون َّ ُ ِ َأمـر َمـا َ َ ِبـه اهللاُ َ َيوصـل َأن ِ َ ُ{ 
نزلت يف رحم آل حممـد علـيهم الـسالم وقـد تكـون يف (:  يقول)٢١: الرعد(

وائـر َّوعليه فإن د، )١()إنه يف يشء واحد: ن يقول لليشءّفال تكونن مم، قرابتك
وبانفتـاح أبـواب التطبيـق سـوف تنتهـي ، ُالتطبيق مع حفظ الضابط مرشعة

حيـث سـوف ، وتضعف احتامالت وقوع التنـايف، ّم أزمة قراءة النصّوتتحج
جاريـة يف اخللـق جمـرى ، َّيثبت لدينا بأن املضامني القرآنية غري حمدودة اآلفاق

ور االنطباقيـة وهبـذه الـص، أي مادامـت الـساموات واألرض، الليل والنهار
 املـصداقية سـوف نلحـظ االنفتـاح املعـريف رة وعدم انغـالق الـدوائّاملستمر
، ونعيش املعنى احلقيقي لدور اهلداية الذي يضطلع به القرآن الكـريم، القرآين

ّوفقا هلذه احلقيقة القرآنية التي يمكن تسميتها بعرصنة النص ُ ً. 
 

ًدنا األسـتاذ جـادا االقـرتاب مـن وحـي ّ اآلية الكريمة حاول سييف هذه ّ ُ
تنطلـق مـن التفـسري املفـردايت ، ّالنص بعرض منظومة تفسريية ترتيبية طولية

ُوتنتهي بالوجوه التأويلية للنص مرورا بالعرض اجلميل ً  .ّاملوضوعي للنص وّ
 مـن خـالل وقـد حاولنـا، ّتأمـلا املتابعـة والّإهنا حماولة فريدة تستحق منّ

ّتسجيل هذه املنظومة التفسريية االرتقائية أن نتعايش مع أجـواء الـنص أكثـر 
 التعاطي مع :َّفإن من أهداف هذا السفر القيـِّم، من التعايش مع أجواء القراءة

َّوهذا ما حدا بنـا للقـول بـأن هـذه القـراءة احليدريـة قـد ، ّالنص ال مع قارئه
ّاقرتبت بنا كثريا من وحي النص  .نعي ما نقول و، ونحن نعني ما نعني،ً
                                                 

 .٢٨ ح ،٢٠٢ ص،٢ج: ُاألصول من الكايف) ١(
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الت للتعـاطي مـع ّاه تقديم رؤية متتلـك املـؤهّة تسري باجتّإهنا حماولة جاد
تـضيق العبـارة عـن ترسـيم حـدودها يف هـذه ، ّنص غري حمدود يف معطياتـه

  ).سعت الرؤية ضاقت العبارةّإذا ات(:  من قول النفريّتقدمفهي كام ، السطور
يف مخـسة عـرش ، ّاجلمـة بمعطياهتـا، مـة التفـسرييةوقد وقعت هذه املنظو

ّمتميـ، ًفصال منتهيـة إىل ، متواصـلة ومرتابطـة يف أهـدافها، زة يف موضـوعاهتاُ
ّاهلدف األعىل واألجل وهـو فهـم الـنص وال وقـد انتظمـت هـذه ، هفيـ ّتـدبرّ

فكـان ، الفصول اخلمسة عرش يف ثالثـة أبـواب جامعـة ملوضـوعات فـصوهلا
ّوقـد ضـم مخـسة فـصول ، ًديا يف معظـم فـصوله وعناوينـهمتهيّول الباب األ

ِّكرست للتعريف بمعظم مالمح نظريته التفسريية ُ. 
ًوكان الباب الثاين مكرسا لتفسري آية الكريس بأساليب َّ املفـردايت ،  الثالثـةهُ

َّحيـث ضـم سـبعة ، ًوهو أوسـع األبـواب فـصوال، والتجزيئي واملوضوعي
اثنـان ، ُواألخـرى تفـسريية،  الكـريسفصل يدور حول حموريـة آيـة، فصول

َّللتفسري املفردايت وثالث للتفسري التجزيئي موزع عىل مقـاطع ثالثـ وثـالث ، ةُ
 .للتفسري املوضوعي

 َّاختص بتأويالتّول األ، يف حني اقترص الباب الثالث واألخري عىل فصلني
 ُوالتي ختتلـف بطبيعـة احلـال عـن معطيـات النظريـة التفـسريية، آية الكريس

ُوالتأويلية التي أصـل هلـا الـسيد األسـتاذ يف البـابني األ والثـاين مـن هـذا ّول َّ
ّـ يتعلـق بنظريتيـه ّهـم ـ وهو األّول األ، ُفهنالك قسامن من املعطيات، الكتاب

وكـان الفـصل الثـاين مـن ، َّواآلخر يتعلق بآية الكـريس، التفسريية والتأويلية
ّدراسـة ـ خمتـصالفصل األخري مـن الالباب الثالث ـ وهو  ، ًا بجديـد الكتـابُ

فاشـتمل عـىل ، ما هو جديد يف دراسات وبحوث هذا الكتابّ كل َّحيث ضم
 .وجديد تطبيقاهتام يف حدود آية الكريس، جديد النظريتني التفسريية والتأويلية

ُوقد تم عرض املعطيات األوىل للنظريتني بصورتني، هذا  ّتمثلتفصيلية ت، َّ
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مرتبـة ّ كل ،ُوأخرى بصورة إمجالية عىل شكل مراتب، بمعظم فصول الكتاب
ّأدرجت يف ذيل كل فصل حتت عنوان  . معطيات الفصل: ُ

َّومن الواضح بـأن هـذه الطريقـة الفريـدة اجلديـدة تكـشف عـن مكنـة 
ُهبا السيد األستاذ يف عـرض مطالبـه هبـذه الـشاكلة القرآنيـة ّتصف وسلطنة ا

ِالر ك{: ُاملشار إليها يف قوله تعاىل ٍتاب أحكمت آياته ثم فصلت مـن لـدن حكـيم َ ِ ِ َِ ِّ ُ ْ ٌْ ُ ْ ُ ْ ََّ َ ُ َّ َ َُ ُ
ٍخبري ِ ًأوالولكنه ارتـأى التفـصيل ، )١:  هود( }َ ّثـم اإلمجـال للـم ،  للتأصـيلّ ّ

   .األطراف والتذكري
ًوسيلمح القارئ املتخصص مجلة  غري قليلة من االصـطالحات اجلديـدة ِّ

ُوالرؤى اخلالقة واألطروحات البكر الت ّي تـنم عـن هيمنـة معرفيـة وسـلطنة َّ
 .تنظيمية جديرة باالهتامم والدرس والتدريس

ًونظرا لكثرة املطالب والفوائد الواردة يف هذا السفر اجلليل ارتأينا الكـتم 
ًوترك الفرصة كاملة للقارئ املتخصص وغـري املتخـصص أيـضا لألخـذ بـام  ّ ّ

َّوعـسى أن نوفـق لتتمـيم هـذا، ّوكل بحـسبه، سيقف عليه  الـسري املعـريف يف ُ
ة وجّتدبرَّفإن السري وال، رحاب كتاب اهللا العزيز َ فيه جنـَّ ةُ  .نـَّ

ًجدا ّمهمةوينبغي التنبيه إىل مسألة   بالبيانات التوضيحية املـذكورة ّتعلق تّ
 وقد أثبتنا يف ذيـل، ُللسيد األستاذ نفسهّول األ، فإهنا عىل قسمني، يف اهلوامش

ِّوأحيانـا نعـرب يف مطلـع اهلـامش، )<دام ظله>منه (: هامش بياين له كلمةّكل  ُ ً :
ُوأما البيانات األخرى ، نة من ذلكّليكون القارئ عىل بي، )ُقال السيد األستاذ(

ّالتي مل تذكر فيها هذه الكلمة فهي ملقرر هذه األبحاث الرشيفة ُِ ُ. 
 .ة من قبل ومن بعدوهللا األمر واملنّ

 
 طالل احلسن

 ـ ه١٤٣٢ /سة ّقم املقد
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 للنـصوص القرآنيـة حتتـاج إىل -ً فضال عن التأويليـة-القراءة التفسريية 
 الوقوف عىل -ّ بل أمهها-والتي منها ، ات التفسرييةّقدمإملام كبري بمجموع امل

ًهـي األخـرى منهجيـة أيـضا، ام بمجموعة نكـاتواإلمل، املناهج التفسريية ُ ،
ُبمعنى أهنا تشكل حلقات وصل مع أصل املنهج التفسريي الـمنتخب ّ ُ. 

أن نقـف ) آيـة الكـريس( ثاين أعاملنا التفسريية يف ّقدمُوقد ارتأينا ونحن ن
ات تفسريية متهيدية تقع بصورة عملية يف جمريـات العمليـة ّقدمعند جمموعة م

تهـا ّوبمعي،  املناهج التفـسريية-ّ إن مل يكن أمهها-لتي من مجلتها وا، التفسريية
ُات متهيدية أخرى تدخل بشكل صميمي يف رسم مالمح الرؤية ّقدمجمموعة م

ات التمهيدية لتفسري آية ّقدمَّم مقدمية هذه املّالتفسريية؛ ومن هنا ال ينبغي توه
ها ّسريية التـي نـستهلات متهيدية للعملية التفّقدموإنام هي م، الكريس فحسب

 .بتفسري آية الكريس
ّ السـيام املتخـصص-وسوف يلمـح القـارئ  ً عرضـا ومـضمونا غـري -ّ ً

وقد وجدنا الفرصة سانحة للخروج ، ات التفسرييةّقدمتقليديني يف تصوير امل
نا التفسريية  .ُمن بعض األطر التقليدية بام ينسجم ورؤيتـَ

 اتّقدملتفحـّصية ملوضوعات هذه املة القراءة اّأمهيوال ينبغي اإلغفال عن 
 ّ بالفهم التفسريي للمفردة القرآنية وأثرهـا اجلـيلّتعلقّالسيام فيام ي، التفسريية

رغم ما نراه ونلتزم بـه مـن أولويـة التفـسري ، عىل معطيات العملية التفسريية
ّباألسلوب املوضوعي الذي ربام يتوه ّم البعض من أنه أسلوب يغض الطرف ُ ُ

ّأو أنه يعطي األولوية لصورة النص ال ،  بعمق يف املفردات القرآنيةعن البحث ُ
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ٍّ يسقط صاحبه يف يم شديدة أمواجه ـ  ذلك فهم خاطئّوال ريب بأن، للمفردة ُ
 ّتحـركوليس هنالـك أرضـيه جتعلـه ي، املطالب القرآنية ـ كثرية مزالقه: أعني

ل ّذا مـا جعلنـا نتوسـوهـ،  املفردة القرآنيـةّمادةبثبات غري استيعابه لصورة و
ًأسلوبا جامعا ً  .ُوهو األسلوب الرتكيبي الذي سوف يأيت بيانه عام قريب، ُ

ًقا ونافعا يف توجيه ّايت هو أن يكون موفّقدموالذي نأمله يف هذا العرض امل ً
ُورسم خطوات جديدة تسهم ـ بقدر ما تعطـي ـ يف بلـورة ، العملية التفسريية ُ

بام ينسجم وطموحات احلركة التفسريية املعـارصة الذاكرة التفسريية املعارصة 
ّالتي حتاول أن تشق ُ هلا طريقا جينُّ بها الوقـوع يف االجـرتارات التفـسريية التـي ً

ً جتعل للعملة وجها واحدا فقط ًعادة ما ً . 
ًً 

 : ، تأيت بمعنى)فعالن(، وهي مصدر عىل زنة )١(القرآن كلمة عربية أصيلة
 . اجلامع.٢ .قراءة ال.١

قـرأ، وعـىل الثـاين تكـون : ـل ًتكون كلمة القرآن مصدراّول ًوبناء عىل األ
 .)٢(قرأت اليشء، أي مجعت بعضه إىل بعض: ـل ًمصدرا

ًويف ذلك يرى البعض أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بني كتب اهللا لكونه  ّ
َلقد كان يف ق{: ، لقوله تعاىل)٣(ًجامعا لثمرة كتبه َِ َ َ ْ ُصصهم عربة ألَ ِ ٌ َ ْ َِ ِْ َويل األلبـاب مـا ِ ِ َ ْْ َ ِ

َكان حديثا يفرتى ولـكن تصديق الذي ب ْ َ َِ ِ ِ َِّ ََ َ َ َ َْ ُ ً ِّني يديه وتفصيل كلَ َُ ِ ِْ َ ََ ْ َ ً يشء وهـدى ورمحـة َْ ََ َ ُ َْ َ ً ٍ ْ
َلقوم يؤمنون ُْ ِ ُ ٍ ْ َ  .)١١١: يوسف( }ِّ

                                                 
 بمعنى القراءة،) قريانه(ّعى بعض املسترشقني أن لفظة القرآن كلمة رسيانية أصلها من ّ اد)١(

ية للـدكتور فـضل قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطان: انظر. وهي دعوى مل تقم عىل دليل
 .٢٦-٢٥ص: حسن عباس

 .٤١ ص،١ج: جممع البيان يف تفسري القرآن: انظر) ٢(
 ).قرأ(ة ّ، ماد٦٦٩ص: األصفهاينمفردات ألفاظ القرآن للعالمة الراغب : انظر) ٣(
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ُولعل اللغة تساعد عىل املعنى الثاين ّ)١(. 
ّكريم بنكتة كونـه تبيانـا لكـل يشء، لقولـه تعـاىلّوال خيفى أن القرآن ال ً :

َونزلنـا عليـك الكتـاب تبيانـا لكــل يشء وهـدى ورمحـة وبـرشى للمــسلمني{ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ َ ْْ ِّ ِّ ْ َ َْ ْْ ً َُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َْ ً َ َ َُّ ًَ َ{ 
ً، يقتيض أن يكون جامعا لكل يشء ولـو إمجـاال، وهـذه البيانيـة )٨٩: النحل( ّ ً

ّ كام هـو واضـح؛ بـل إن املقاصـد املعرفيـة ،الشاملة منسجمة مع املعنى الثاين
ُاملتنوعة األبعاد للقرآن الكريم تقتيض هي األخـرى معنـى اجلامعيـة ال   ّجمـردّ

ّالقراءة اللفظية واملقاطع الصوتية، وسوف يتضح لنا هذا املعنـى يف مجلـة مـن 
 .أبحاث هذا الكتاب

ّهذا فيام يتعلق باملعنى اللغوي لكلمة القرآن، وأما املراد ً به اصطالحا فهو ّ
ّالكتاب اإلهلي املنزل عىل قلب النبي األكرم صىل اهللا عليه وآله، وبذلك صـار  ّ

 .ًام هلذا الكتابَالقرآن عل
يف القـرآن  ًني مـورداّوقد وردت هذه اللفظـة الكريمـة يف أكثـر مـن سـت

ًالكريم، كام قد وردت ألفاظ أخرى للقرآن الكريم يراد هبا مجيعا نفس القـرآن  ُ
 .كالفرقان والكتاب والذكر ريم مع حلاظ بعض اخلصوصيات فيهاالك

 

َوال يأتونك{: اإليضاح والتبيني، ومنه قوله تعاىل: التفسري يف اللغة( َ ُ ْ َ َ ٍبمثـل  َ َ ِ
َّإال َجئناك  ِ ًباحلق وأحسن تفسرياِ ِ ْ َ َ ْ ََ َ ِّ َ ًبيانا وتفصيال، وهو مأخوذ : أي )٣٣: الفرقان( }ِ ً

أسفرت املرأة عن وجههـا : ، ولذا يقال)٢()بمعنى اإلبانة والكشف، من الفرس
 .)٣()ّاإلبانة وكشف املغطى كالتفسري: الفرس (:ويف القاموس املحيط. إذا كشفته

                                                 
  .٨٨-٧٨ ص ،٥ج: بن فارسمعجم مقاييس اللغة ال: انظر) ١(
 .٤٠ ص،١ج: تفسري الثعالبي )٢(
 .١١ ص،٢ج :  للفريوز آباديالقاموس املحيط) ٣(
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ّوأما يف االصطالح فرغم وقوع االختالف يف تعريف التفـسري وحـده إال  ّ ّ
ّأنه من املمكن اخلروج بجامع مـشرتك يقـرب لنـا مـضمون البحـث ا ُ لتفـسريي ّ

 وذلك من خالل املوضوع الذي تدور حوله مجيع مسائل التفسري وخـصوصياته،
 .)١(وهو القرآن الكريم

ّفالقرآن الكريم وهو كالم اهللا سبحانه املُنزل عىل قلب النبي اخلاتم صـىل  ّ
ِنزله عـىل قلبـك بـإذن اهللاِ{ ،اهللا عليه وآله ْ ْ َ َِ ِ َ ِ َ َ ُ َّ ّ، هـو مـادة البحـث )٩٧: البقـرة( }َ

ّن البحث التفسريي سوف يدور حول إهللا سبحانه فاتفسريي، وبصفته كالم ال
، ويف حـدود املكنـة )٢(ّبيان املراد من كالمه سبحانه يف حـدود الـنص القـرآين

                                                 
ّمن مجلة ما عرف به التفسري هـو ) ١( بيـان معـاين اآليـات والكـشف عـن مقاصـدها (: نـهأُ

 .  <٣ ص،١ج : امليزان يف تفسري القرآن للعالمة الطباطبائي: انظر>). ومداليلها
ّوهذا التعريف رغم جودته إال أنه يغفل مقاصد السور التي هلـا حلـاظ تفـسريي ّ   بـام هـيّ

ّوحدة نصية غري ما تقدمه آياهتا مستقل ّ ّة، كام أنه يغفل حقيقة الرتابط بني اآليـات والـسور ّ
ّوقـد ذهـب الـبعض اىل أن . ّيف رسم موقف ال يمكن التوصل إليه بنظرة تفسريية جتزيئية

َدون أن يعني لنا املنكشف عنه ما هو؟) كشف القناع(التفسري هو  ّ ّواملظنـون أن مـرادهم ! ّ
ّمع أن التفسري شأنه أعظم من كـشف معنـى اللفـظ الـذي ال  ، معنى اللفظهو خصوص

البيـان يف : انظـر>). هو إيضاح مراد اهللا تعاىل من كتابه العزيز(: ًوأيضا. يعدو دائرة اللغة
 . <٣٩٧ص: تفسري القرآن للسيد اخلوئي

ّولعل أفضل ما عرف به التفسري هو  ُ ، )رآنـه املجيـدما يبحث فيه عن مراد اهللا تعاىل من ق(ّ
ملـراد اّواألمر سهل بعدما اتـضح لنـا . ١٥٩ ص،٦ج: يف تفسري القرآنجممع البيان : انظر

 .من العملية التفسريية يف ضوء ما أفاده السيد األستاذ احليدري
ّفهو كالم اهللا أيضا إال أنه يفرتق عـن الـنص القـرآين يف كـون  إلخراج احلديث القديس،) ٢( ّ ّ ً

ّوأمـا الـنص   عن اهللا سبحانه يف مـضامينه ومعنـاه دون ألفاظـه،ًاراحلديث القديس صاد ّ
ًالقرآين فإنه كالم اهللا سبحانه لفظا ومعنى، ّوال يبعد أن يتفق يف بعض األحاديث القدسية  ّ ُ

ًوحدة جهة الصدور يف اللفظ فيكون صادرا عن اهللا سبحانه لفظا ومعنى ً. 
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، ومعرفة املراد من كـالم اهللا سـبحانه غايـة )١(ّالبرشية والسعة املعرفية للمفرس
 .رشيفة بل من أرشف الغايات

اد من كالمه وبني املراد من كلامتـه، فـالكلامت تعنـي  بني املرّوالفرق جيل
ّالبحث اللغوي يف دائرة الوجود اللفظي للقرآن الكريم، وأما كالمه فإنه يعني  ّ
ُالبحث يف مضامني اجلمل واآليات والـسور، واملـضامني املـشرتكة يف وحـدة 

 .)٢(ّموضوع واحد، وإن كانت منترشة بني دفتي الكتاب
ّإن كان هلا نحو رشكة يف تركيبة اجلملة إال أهنـا ال متثـل فالكلمة القرآنية و ّ ّ

ّهدفا قرآنيا وال تشكل مقصدا تفسرييا بحد ذاهتـا، بخـالف اجلملـة القرآنيـة  ً ً ً ًّ
ًفإهنا متثل هدفا قرآنيا ومقصدا تفسرييا، كام أن اجلملـة القرآنيـة ال متثـل هـدفا  ّ ّ ً ً ً ً ّ ّ

ُغائيا وإنام هي حلقة تشرتك مع حلقـات أخـر ّ  يف رسـم املوقـف القـرآين إزاء ً
 .موضوع من موضوعات القرآن املبحوث فيها

ًإن العملية التفسريية ينبغي أن حتقق أهدافا أساسية ّ  ّعامة(ُوأخرى فرعية ، ّ
 . ّالبتةة ومطلوبة ّربرُن تكون عملية ملا ّوإال فإهن، )ّخاصةو

 : فمن قبيل، ّأما األهداف األساسية
ًنه وتعـاىل إمجـاال وتفـصيال يف حـدود القـرآن  معرفة مـراد اهللا سـبحا.١ ً
 .َّوالذي يف ضوئه تتحرك مجيع املنظومات املعرفية، الكريم

                                                 
ٍإن القرآن الكريم يشتمل عىل معان) ١( مـا يمكـن   منهـا،رف عظيمة ذات مراتب كثرية ومعاّ

ّالتوصل إليها والتوفر عليها وهي املراتب املعرفية الداخلة يف دائـرة احلـصول، ومنهـا مـا  ّ
ّل منهام يتوصل ويتحقق هبـا مـن انفتحـت ّاألو: وهي عىل قسمني ،يقع يف دائرة احلضور َّ

ّ منهام خاصة بمن حتقق بالوالية والثاين أمامه نافذة الغيب والشهود وبقدر سعته املعرفية، ّ
ُالعظمى وهي دائرة رشط الداخل فيهـا العـصمة ّن التفـسري بمعانيـه األوإوحيـث . ٌ ليـة ّ

ّينحرص بدائرة احلصول فإن املفرس مع بذل جهده وجهيده يبقى اسـتظهاره غـري مقطـوع  ّ
 .بمطابقته للواقع الفعيل

ًسيتضح ذلك جليا يف أبحاث الحقة عند تناول ا) ٢(  .ملنهج التفسريي املوضوعيّ
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ًحتقيقـا جلدوائيـة ،  جعل مرجعية القـرآن الكـريم أقـرب إىل التطبيـق.٢
 . ومقاصده الفعلية فيهةيالقراءة التحقيق

، اخلطـابّ بيان التدرج املعريف الـذي اعتمـده القـرآن الكـريم يف لغـة .٣
ِّحتصيال ملقام القارئ املتخصص ّوالقارئ املثق، ً  .والقارئ العادي، فُ

ّوأما األهداف الفرعية العامة  : فمن قبيل، ّ
َ توطيد العالقة بني املخاطب واملخاطب.١ ِ. 
ّ حتريك األمة باجت.٢  .اه مسؤولياهتا املصريية جتاه اخلالق واملخلوقّ

َّوأما األهداف الفرعية اخلاصة  : من قبيلف، ّ
 ّ تقديم رصيد معريف يستفيد منه أرباب العلوم املختلفة السيام يف العقيدة.١
 .والفقه
َّالسيام العلمية منهـا ،  آفاقه وجماالتهّبكل،  بيان عظمة اإلعجاز القرآين.٢

 .والغيبية
 ّ بيان دور القرآن يف حفظ األمة واإلسالم من الذوبان يف األمم واألديان.٣

 متتلـك مـن احلـصانة ّويـةوهـذه اهل، ُه األوىل قرآنيـةّهويتسالم فاإل، ُاألخرى
ُاملؤثـِّرة غري املتأثـِّرة ما جيعلها متتلك زمام املبادرة يف التغيري ًابتداء وانتهاء، ُ ً. 

ّومن جمموع هذه األهداف األساسية والفرعية بقسميها يتبـني لنـا الـدور 
ّتفسريية وما يرتتب عىل هذا الـدور ّاملعريف التأسييس الذي تقدمه لنا العملية ال

ّاألسايس واخلطري ـ معرفيا وعمليا ـ مـن نتـائج يتحـرك يف ضـوئها اإلنـسان  ً ً
 .بصورته الفردية واملجتمع بصورته اجلامعية

ّإن القراءة اجلدية ملجتمعاتنا احلارضة هي بدورها تكـشف لنـا مـا حيـيط  ّ
، ولكـن دون أن هبذه املجتمعات من امتيازات وقدرات وأمـراض وعاهـات

ّ حلفظ نقـاط القـوة وردم نقـاط الـضعف، ّعامةّتقدم لنا الضوابط والقواعد ال
ًألهنا قراءة ـ أيا كانت منطلقاهتا ـ ال حتمل يف رمحها حلـوال جذريـة النتـشال  ً ّ ّ



 ٣٩ ...............................................................................ّبحوث متهيدية بيانية 

ًاألمة من غيبوبة اجلهل بامتيازاهتا وقدراهتا فضال عن إجيـاد احللـول الناجعـة  ّ
 .عاهاهتا وألمراضها
 ّنا نفهم امتياز معطيات القراءة القرآنية لإلنسان واألمة عن القـراءاتمن ه
ّفالقراءة القرآنية لإلنسان واألمة حتمل يف رمحها بيانات تغلق أبواب ، ُاألخرى

 .اجلهل وتردم نتوءات االنحراف املعريف والسلوكي
ّفهي ليست قراءة استكشافية ملا عليه اإلنسان واملجتمع، وإنام هـي قـراءة 
 ّإصالحية تضع اإلنسان واملجتمع عىل املحجة البيضاء والرصاط املستقيم، ومـن
: ّهنا يتضح لنا معنى قول أمري املؤمنني عليه السالم وهو يصف القرآن الكريم

ّوبذلك تـربز لنـا أمهيـة القـراءة القرآنيـة ، )١()ّكشف الظلامت إال بهُوال ت(... 
 . ورضورية يف إبراز وبيان القراءة القرآنيةيةّأولّوأمهية التفسري الذي يعترب أداة 

ً نسبيا عن لغتها ودينها وتراثها ليس هو املالك األوحـد يف ّمةّإن ابتعاد األ
ًتوطيد العملية التفسريية والدعوة لالهتامم هبا، فإن هنالك عامال ّ أهم من كل ّ ّ

قرآين مكان وزمان وهو استجالء املوقف الّ كل ذلك حيتاجه اإلنسان املسلم يف
يف الرؤية الكونية اإلهلية، وبيان كيفية ارتكاز هذا املوقـف عـىل حمـور أسـايس 
ُينطلق منه يف مجيع اجلزئيات املعرفية للرؤية الكونية وهـو معرفـة اهللا سـبحانه 

ُالتي هي مرتبة معرفية أخرى غري ما يتداول يف امل ات العقديـة والفلـسفية صنّفُ
 .)٢(من إثبات وجود الواجب وتوحيده

                                                 
 .٥٦ ص،١ج: حتقيق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة) ١(
 : هنالك مراتب معرفية طولية ثالث، وهي) ٢(

 . إثبات وجود الواجب)أ 
 . توحيد الواجب)ب 

 . معرفته)ج
 .للسيد كامل احليدري) معرفة اهللا(ُيرجع يف تفصيل املسألة إىل كتاب 
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َوسوف جيد املتتبع السعي احلثيث يف أبحاث آية الكريس التفـسريية نحـو  ُ ّ
إبراز اهلدف األقىص من سائر املعارف اإلهلية وأصـل اخللقـة والوجـود وهـو 
ُمعرفة اهللا سبحانه، فآية الكـريس حتـاول أن تـوجز لنـا ذلـك اهلـدف املعـريف 

ًالغائي، وسوف نوضح ذلك جليا عند الرشوع يف تفسريها  ّ ّحيث سيتأكد لنـا ُ
ًآنذاك أن القرآن الكريم ـ باعتباره طريقا معرفيا إىل اهللا تعاىل ً ية ّ ـ بصفته الكل)١(ّ

ّهيدف إىل حتقيق البعد املعريف الغائي الكامن يف معرفة اهللا سـبحانه، وأن هـذه 
ًاملعرفة الغائية انبسطت يف النص القرآين ابتداء مـن بائـه إىل سـينه ، لينقطـع )٢(ّ

ّالسؤال عن حصول التحقق املعـريف، وحيـث إن هـذا االنبـساطبعدها   ال )٣(ّ
ّيتسنّى لكل أحد إال  ٌملن كان له قلب أو ألقى الـسمع وهـو شـهيد{ّ ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ َ َْ ْ ََ َ َ َ ، )٣٧: ق( }َِ

ّوكان ذا حظ عظيم، فقد وضعت عالئم ودالالت عليـه أوجـزت لنـا ذلـك 
 .ة الكريسالسفر املعريف، ومن مجلة عالئمه املعرفية آي

ًإن القرآن الكريم وضـع يف سـلمه املعـريف كـام كبـريا مـن : بعبارة أخرى ًّ ّ ّ
ًاملفاتيح املعرفية عىل صعيد التحقيق والتحقق معا لتحقيق هدفه املعريف الغائي  ّ

 .ـ كام هو واضح ـ الذي به تكتمل الرؤية الكونية اإلهلية
ّ، فقد تبني لنا مما تقدم أن الرؤيـّأي حالوعىل  ّ ّ ّة الكونيـة اإلهليـة ال تنفـك ّ

ًأبدا عن املعطيات املعرفية القرآنية، والقـراءة القرآنيـة يعـرس الوصـول إليهـا 
ّية التفسري وتشكل لـدينا رؤيـة ّبدون العملية التفسريية، وبذلك تتبلور لنا أمه

                                                 
، )معرفـة اهللا(كتـاب : قرآن الكريم إىل معرفـة اهللا سـبحانه ينظـرللوقوف عىل طريقية ال) ١(

 .١٣٧ ص،٢ج: املصدر السابق
إشـارة ) إىل سـينه(ل حرف يف القرآن الكريم، وّإشارة إىل باء البسملة، وهو أو) من بائه() ٢(

 .إىل سني الناس، وهو آخر حرف يف القرآن الكريم
ُتي أرشقت يف باء البسملة األوىل واكتملـت يف سـني االنبساط هو السعة املعرفية الباملراد ) ٣(

 .الناس من آخر كلمة منه
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ُجديدة لذلك، وهذا بدوره يفيض إىل تعميق وترسيخ مسؤوليتنا املعرفية جتـاه 
 .عريف، وأعني به عملية التفسريهذا النمط امل
 

ً ركنـا أساسـيا يف ّمتثلية العملية التفسريية وكوهنا ّضحت لنا أمهّبعد أن ات ً
ّبلورة القراءة القرآنية ينقدح أمامنا سؤال عىل مستوى عال وكبري من األمهية،  ٍ

ّإن املناهج التفسريية كثرية، فأي منهج تفسريي يكفل لنـا ذلـ: وهو ك اهلـدف ّ
 املعريف القرآين؟

ّقبل اإلجابة عن ذلك ينبغي لنا أوال أن نسلط الضوء عىل حقيقـة املـنهج  ُ ً ّ
ّثم نعرج عىل املناهج التفسريية املتداولة بام ينسجم مع خط، ّوأمهيته ّ ة وأهداف َّ
 .الكتاب

ًأما املنهج فرياد به لغة ُ  طريقة االسـتدالل :، ويف االصطالح)١(الطريق الواضح: ّ
ّأو الكيفية املعتمدة يف االستدالل عىل إثبـات املطلـوب، فمـن يعتمـد األدلـة 

مـن  وّالعقلية يف إثبات املطلوب منهجه عقيل كام هو احلـال يف فلـسفة املـشاء،
 ّبات مـدعاهّيعتمد األدلة النقلية يف ذلك فمنهجه نقيل، ومن يعتمد التجربة يف إث

 املناهج املختلفة يقيم الدليل  من أصحاب هذهّ وكل.فمنهجه جتريبي، وهكذا
راد بـه الدليليـة يـفاملنهج ، ّعىل مدعاه، ومع غياب الدليل يكون غياب املنهج

ّفكام أن الدليل هو الطريق الواضح إلثبات املدعى فكذلك املنهج بنحو ما، ّ. 
ّومعنى كون اإلنسان يفتي أو يدعي بـدون دليـل هـو أنـه بـدون مـنهج،  ّ ُ

ُاعد أو الضوابط املفضية إىل نتائج حتمية هلا عند عدم فاملنهج هو جمموعة القو
 .وقوع اخلطأ يف استعامهلا

ّومن هنا نعرف أن ما يقع يف قبال املنهج هو عينه ما يقع يف قبـال الـدليل، 
                                                 

 .٢٩٨ص: الفروق اللغوية أليب هالل العسكري: انظر) ١(



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ........................................................................٤٢

ًة املنهج يف البحث العلمي، فمـن سـلك طريقـا بحثيـا ّأمهيّوبذلك يتضح لنا  ً
ًعلميا دون أن حيدد له منهجا يف رتبـة سـ ًّ ابقة، وقـع يف اهللكـات املعرفيـة وال ُ

ُيزيده البحث يف إثبات مدعاه إال بعدا عنه، وهو مصداق ملا يـروى ُِ ً ّ العامـل (: ّ
ًعىل غري بصرية كالسائر عىل غري الطريق ال يزيده رسعـة الـسري إال بعـدا ُ ّ()١( ،

 .والبصرية يف املقام هي املنهج والدليل
ّوال خيفى أن حتديد املنهج املتبع ب ّ ال يقـل أمهيـة عـن ،ًحثيا يف رتبة سـابقةّ ّ

ُفـق سـوف يفـسد ّ بـسوقها كـيفام اتّدلةّ فإن الوقوع يف فوىض األ؛نفس املنهج
ّالعملية االستداللية حتى مع كون األدلة متقنة بحد ذاهتا ّ. 

ًإن موقعية املنهج يف العملية االستداللية عمومـا ويف العمليـة التفـسريية  ّ
نا عن الفوىض البحثية التي وقع فيها عدد كبري من  يكشف النقاب ل،ًخصوصا

 .أعالم املسلمني يف مصنّفاهتم املختلفة ويف خمتلف املجاالت
ّوإذا جاز لنا تقسيم العرف إىل عرف عامي وآخر خايص علامئي  ّ فإن نسبة،ّ

ّكبرية من مصنّفات علامء املسلمني قد سلك فيها أصحاهبا العرف اخلـايص يف 
ذ النتـائج عنهـا، وهـذا الـسري املعـريف غـري املنهجـي ال عرض أفكارهم وأخ

ّيعفيهم من مسؤولية إعادة النظر فيام كتبوه، فإن العـرف اخلـايص ال يـصحح  ُ ّ ّ
العمل به لعدم ارتكازه عىل ضوابط صحيحة، ولذا جتد يف أبحاث علم أصول 

ميـة ًالفقه ـ مثال ـ جمموعة غري قليلة مـن املـسائل الفلـسفية واملنطقيـة والكال
، وهذا االضطراب املنهجي نـتج عنـه مـشاكل معرفيـة )٢(والرجالية واللغوية

                                                 
 .١ ح،٤٣ ص،١ج: األصول من الكايف) ١(
ّال خيفى عىل املتتبع وقوع اخللط الكبري والفـوىض التـصنيفية يف أكثـر مـصنّفات العلـوم ) ٢(

ّر باقتحام أبحاث أجنبية عن حمل كالمه بأعـذار ال متـت ّ البعض يتعذّحتى أن اإلسالمية، ّ
ف ملن ال يسعه ردهم،،إىل العملية االستداللية بصلة   ّولعل الطلـب منـه ّ كاستجابة املصنّ

ّ واستجابته هلم يدخالن ضمن خطوط ومقومات العرف اخلايص- عىل فرض وقوعه- ّ! 



 ٤٣ ...............................................................................ّبحوث متهيدية بيانية 

 .كثرية حتى وقع اخلالف بينهم يف نفس تعريف علم األصول
ّوهذا احلال نجده يف علوم اللغة وغريها من العلوم التي اسـست وصـنفت  ُُ ّ

ٍّعىل أساس عرفـي خايص ّ  . يف تداخل املناهجّأو عىل أساس فوضوي، ٍّ
ًالعرف اخلايص ال يمكن أن يكون بحد ذاته منهجا مستقالّإن  ً ّ  الفتقـاره ؛ّ

ّوال ريب أن هذه الفـوىض املعرفيـة واالنـسياق ، إىل ضوابط وقواعد واضحة
ُوراء عـرف غــري منهجــي مل ختـل منــه العمليــة التفـسريية يف مجيــع مراحلهــا  ُ

د وضـبط التأرخيية، سواء كان ذلك يف مرحلة التأسيس هلا أو يف مرحلـة رصـ
ّمسائلها، أو يف مراحله املتأخرة التي أبرزت لنا عي ًنات حمدودة جـدا حاولـت ّ ّ

ّجادة أن متنهج أبحاثها وتسلك طريقة مثىل يف تقيص احلقائق القرآنية، ولعلهـا  ّ ُ ُ ّ
ّلذا فهي وإن كانت حمـاوالت ناجحـة وجـادة إال  وقد نجحت بنسب خمتلفة، ّ

ّأهنا ال زالت فتي  .ة يف عامل التفسريّ
  ّولعلنا سوف نقف بيشء مـن التفـصيل يف تنـضيج هـذا اهلـدف املعـريف

 يف أبحاثنا الالحقة ملا -ّ الذي حاولنا اإلشارة له وهو رضورة املنهج وأمهيته-
ّيرتتب عليه من نتائج معرفية هي غاية يف األمهية، أمهها الوصـول إىل مقاصـد  ّ ّ

 .العلم املبحوث فيه بصورة سليمة ووجيزة
 

ّإن مجيع اإلسقاطات الفرديـة واالجتامعيـة والعقديـة والظـروف اآلنيـة 
ّ عرص تسهم يف تكوين االجتـّاملحيطة بكل ّاه الـذي يـسوق املفـرس إىل توجيـه ُ ُ

ّالنص نحو نتائج قبلي  . ة أملتها االلتزامات السابقةّ
ًاه يتخلف موضـوعيا عـن املـنهج يف التّفاالجت ّعـاطي املعـريف مـع الـنص ّ

ّجيابيـا يف الـسري مـع الـنص إًي فيه املنهج دورا ّالقرآين، ففي الوقت الذي يؤد ً
ًاه بدور مغاير وخمتلف متاما حيـث يقـوم ّ يقوم االجت،القرآين الستجالء معانيه

ّاه بالسري مع مرتكزاته واعتقاداته القبلية يف تطويع النص القرآين ّصاحب االجت
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ّج حددهتا قبلياته، مما يعنـي أن احلـصيلة التفـسريية التـي خيـرج هبـا اه نتائّباجت ّ ّ
ًاه يف مساحة واسعة منها متثل انعكاسا فعليا ملتبنّّصاحب االجت ً  .ياته القبليةّ

ّوقرأناهـا بدقـة ، ّ أننـا إذا مـا اسـتقرأنا الكتـب التفـسريية:جدير بالـذكر
ّفإن القليل منها خيرج عن دائرة االجتاها، ومتحيص ت وبنسب خمتلفـة، فتجـد ّ

ُبعضا منها مكرسة خلدمة أهداف وأغراض عقدية وأخرى فكرية بـل جتـد يف  ّ ً
ُبعضها أهدافا وأغراضا أخرى سياسية أو عصبية ـ قبلية ً ً. 

 يـات العقديـة واالجتامعيـةتبنّّفإن جتريـد الـنفس عـن امل،  حالةّوعىل أي
ّسريية أمـر صـعب وشـاق الفكرية والسياسية يف رتبة سابقة عىل العملية التفو

ًجدا ّإن مل يكن عسريا، السيام مع حصول حالة انغالق معريف عـىل املتبنّيـات ، ّ ً
ًالفردية وعدم تقبل القراءات املقابلة مجلة  .ً وتفصيالّ

ّإن خطورة االجت  تقديم رؤية كونية إهلية ًاهات تكمن يف كوهنا حتاول عابثةّ
ّمدعية أهن ً فتوقـع طبقـة قائمة عىل النصوص الرشعية،اّ   يف اهللكـةّمـة مـن األُ

ًمن هنا يتعني عىل القارئ عموما واملتتبـع خـصوصا االلتفـات إىل  .الضاللو ًّ ّ
ًاملصادر املعرفية يف العلوم اإلسالمية عموما ويف املصادر التفسريية خصوصا ،  ً
وينبغي االلتفات إىل خطورة املوقف والتعاطي معه وفق ما تقتضيه املـسؤولية 

 . ّة واملعرفية جتاه األمةالرشعي
ًولعل من خماطر االجتاهات أهنا تأخذ بأصحاهبا قرسا نحو التفسري بالرأي  ّ ّ ّ

ُومن املخاطر األخـرى ، ّالذي تظافرت الروايات الصحيحة عىل ذمه وحتريمه
ّ أن هـذه املجـاميع التفـسريية الداخلـة يف دائـرة ّتقدمّخطورة عام ّقل التي ال ت

ً تشكل ثقال كبريا ومساحة واسـعة يف تكـوين الـشهرة بـل اًعادة مّاالجتاهات  ً ّ
ّ مما يوحي للخاصة فضال عن العامة رشعية مدعياهت؛ًواإلمجاع أيضا ّ ً ّ ُ ّ وصحة مّ

ّياهتم ، وبذلك توفر الدواعي لاللتزام هبا من قبل املتأخرين عنهممتبنّ ّ ُ. 
ّوقد جرت حماوالت عديدة إلضـفاء صـبغة علميـة معرفيـة لالجتاهـات 
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 .ل املذاهب واملدارس، وما شابهالتفسريية من خالل إبرازها بعناوين خمتلفة من قبي
ّوعىل أي حال، فان كل حركة تفسريية مل تنطلق يف ضوء منهج معترب فإهنا  ّ ّ ّ

ًسوف متثل اجتاها  ّ ّا تشكل مردوداتّمعينُّ  الـسلبية الثقـل األكـرب يف ردم البنـاء هً
ّهذا ما يؤكد لنا ما أفدناه مـن رضورة االلتـزام املعريف يف العملية التفسريية، و

ُبمنهج تفسريي يرشد العملية التفسريية وجيعلها مثمرة منتجة ّ ُ. 
 

ّبعد أن اتضح لنا أن املنهج هو الطريق الواضح وأنه الكيفية االسـتداللية  ّّ
لكيفية  يمكننا اخلروج بفهم واضح عن املنهج التفسريي، فهو ا،عىل املطلوب

املعتمــدة يف كــشف معــاين القــرآن الكــريم ومقاصــده، فــإذا كانــت العمليــة 
ّالتفسريية متثل نفس الكشف عن مقاصد ومرادات القرآن الكريم فإن املـنهج  ّ ُ
التفسريي هو اهليئة التي يقع عليها ذلك الكشف، فإذا كانت اهليئـة والكيفيـة 

ّف تكون ممنهجة وإال فهي  سوةّعلمية بحثية حتقيقية فإن العملية التفسريي  ّجمردُ
ًركام معلومايت ال يزيد الباحـث واملتوغـل فيهـا إال بعـدا عـن هدفـه املعـريف  ُ ّ ّ

 .والعلمي الذي يصبو إليه من وراء العملية التفسريية
ّوعليه فحيث إن املنهج التفسريي هو اهليئة والكيفية الكشفية عن مقاصد 

ية قد اختلفت صـورها ونتائجهـا، وهـذا ّالقرآن الكريم فإن هذه اهليئة والكيف
ًاالختالف البحثي والنتائجي هو ما نعرب عنه أحيانا باختالف مناهج التفسري؛  ّ ُ
ًفاهليئات والكيفيات التفسريية تعنـي ـ حتديـدا ـ منـاهج التفـسري أو مـدارس  ّ

ِختلف يف عددها وحقيقتهالتفسري ـ كام يرى البعض ـ التي اومذاهب ا ُ. 
ّر حاول مجلة من أصحاب الفن يف العلوم القرآنية أن يقدمواويف هذا املضام ُ ّ 

دة يف مناهج التفسري حرصت عـىل ضـبط املنـاهج التفـسريية ّلنا دراسات جي
ّاملعتمدة عند علامء التفسري؛ ولكن هذه الدارسات رغم جديتها وجدواها فقد 

ّتومهت يف قضية مهمة  ّمعـنيعدد اهات التفسريية بّحرص املناهج واالجت: وهي، ّ
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ّأبرزوا فيها مقوماهتا ونامذجها الصادرة يف ضوئها، وهذا أول خطأ منهجي وقع  ّ
ف يف املناهج واالجت ّاهـات التفـسريية؛ فـإن املنـاهج التفـسريية ال ّفيه من صنّ

ّ إال من باب االستقراء الناقص ملـا وقـع منهـا دون ّمعنيينبغي حرصها بعدد 
ّ واحدة ال يمكن عـدها وحـرصها بـام وقـع  باالنتهاء عندها؛ وبكلمةااللتزام

ًمنها وإال فإن مجلة منها قد جاءت متأخرة، بل إن أكثرها مل يكن ملتفتا إليه ّ ّّ ّ. 
ّإن مجلة من مفـرسي القـرآن الكـريم ـ إن مل يكـن األعـم : ُبعبارة أخرى ّ ّ
ٍيامرس العملية التفسريية دون أن حيدد يف رتبة األغلب منهم ـ ً منهجـا ٍ سـابقةّ

ٌّسرييا معتربا يعتمده يف كشف معاين القرآن، فغاية ما عنده هو كمتف ً  ٌّ معلومايتً
ينهل منه ما حيتاجه يف ضبط مقاصد الكتاب دون أن يكـون هنالـك ضـوابط 

ّوقواعد واضحة يف ذهنه ليخرج هبا ما شذ عنها ويدخل ما يصح هبا ُ ُّ. 
ُوهذا يعني أن املناهج التفسريية إنام قنّنت يف مراحـل ًرة جـدا عـن ّ متـأخّّ ّ

 . العملية التفسريية التي انطلقت منذ عهد الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله
ّن كوهنـا قـد قنّنـت يف مراحـل متـأخّوقد عربنا ع ة ؛ ألهنـا مـن حيـث رُ

التأسيس والتأصيل ـ ولو عىل مستوى العمل هبا ال التنظري هلا ـ قـد انطلقـت 
ّمتزامنة مع املراحل األو لية التفسريية، فغاية مـا أثـاره مـصنّفو كتـب لية للعمُ

َّاملناهج التفسريية هو رصـد تلـك املنـاهج املبعثـرة يف املتـون التفـسريية، ثـم 
تصنيف الكتب التفسريية يف ضوء ما رصدوه من منـاهج، مـن قبيـل تـسمية 

 )١(تفـسري العيــايش وتفــسري الــصايف وتفـسري الربهــان وتفــسري نــور الثقلــني
                                                 

مل يـصلنا مـن  ،)هـ٣٢٠: ت( بن مسعود العيايش تفسري العيايش للشيخ أيب النرض حممد) ١(
ّوأمـا تفـسري الـصايف فهـو للـشيخ املـوىل حمـسن . ل والثاينّتفسري سوى اجلزء األوهذا ال
ًكان فقيهـا فيلـسوفا وعارفـا أخالقيـا كبـريا ،)هـ١٠٩١: ت(ب بالفيض الكاشاين َّامللق ً ً ً ً .

ّوأما تفسري الربهان فهو للعالمة املحدث السيد هاشم ا ّوأمـا ). هــ١١٠٧: ت(لبحـراين ّ
ًكان حمدثا جليال ،)هـ١١١٢: ت(نور الثقلني فهو للشيخ عبد عيل بن مجعة احلويزي  ً ّ. 
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ّية؛ أي أهنا قد اعتمدت املنهج الروائي يف الكشف عـن معـاين بالتفاسري الروائ
 )١(ومقاصد القرآن الكريم، وهكذا يف كون تفسري التبيان وتفسري جممع البيـان

ّن تفـسري امليـزان وتفـسري آالء أُقد سلك فيهام املـنهج العقـيل االجتهـادي، و
 .ُ قد سلك فيهام منهج تفسري القرآن بالقرآن، وهكذا)٢(الرمحن
ٌن حتديد املناهج يف معظم التفاسري املتقدمة هـو حتديـدإ ّ ، )٣( بعـد الوقـوعّ

ّسجله مصنّفو أبحاث مناهج التفسري واملهتمون بـذلك، ومل يعلـم حتقيقـا أن  ً ُ ّّ
 .ًا دون آخرّمعينًأولئك األعاظم قد قصدوا منهجا 

ّوعىل أي حال، فإن ما نريد أن ننتهي إليه هو أن تقسيم املناهج املتد ُّ  اولـة يفّ
كـام هـو ، ّمجلة من املصنّفات إنام هي قسمة استقرائية وليـست عقليـة حـرصية

ّمما يعني أن تأسيس الضابطة ال، واضح   للتفسري ومنهجة التفسري يف العمليةّعامةّ
ُالتفسريية ال ختتص بمنهج دون آخر، وال بمنـاهج دون أخـرى، وال بـام هـو  ّ

 .ُافه من مناهج تفسريية أخرىًموجود آنا دون ما يمكن تأسيسه أو اكتش
                                                 

ّوأمـا ).  هـ٤٦٠ -٣٨٥(تفسري التبيان لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس ) ١(
 ).هـ٥٦٠: ت(تفسري جممع البيان فهو للشيخ أيب الفضل بن احلسن الطربيس 

ًتكلامكـان مـ ،)هــ١٤٠٢: ت(تفسري امليزان للسيد العالمـة حممـد حـسني الطباطبـائي ) ٢( ّ 
ًفيلسوفا عارفا ومفرسا كبريا ً ً ّوأما تفسري آالء الرمحن فهـو للـشيخ العالمـة حممـد جـواد . ًّ

الروائـي، واالجتهـادي، وتفـسري (وأما مناهجهم التفـسريية ).  هـ١٣٥٢: ت(البالغي 
 .ف يأيت إيضاحها بإجياز مفيدفسو) القرآن بالقرآن

ّئي الذي رصح بمنهجه التفسريي يف مقدمة اجلـزء األوطباطباُيستثنى من ذلك السيد ال) ٣( َّ ل َّ
 ).دام ظله(منه . ًوأيضا يف ضمن أبحاث اجلزء الثالث منه، من تفسريه امليزان

ّقدس رسهإنه : أقول ِّ َّفيكـون قـد رصح ، فاتكام هي العادة اجلارية يف املصنَّ َّ قد كتب مقدمتهُ
 َّنعم لو ثبت عنه أنه رصح يف حمرض درسه وقبـل. بمنهجه بعد االنتهاء من العملية التفسريية

َّ بتفسريه بأنه سوف يعتمد منهج تفسري القرآن بالقرآن فإنه سيتأكد لنا بأن مـا رصحعالرشو َّ َّ 
َّذلك تالمذته املربزينُوينبغي أن يسأل يف ، ًه كاشف عن اعتامده ذلك مسبقاّمقدمتبه يف  ُ.  
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ُولسنا بصدد التأسيس ملناهج جديدة يف هذه العجالة التـي قـصدنا منهـا 
التمهيد ألبحاث تفسري آية الكريس بقدر ما أردنا التنبيه والتنويه إىل بعض مـا 

 ّثىل يف قراءة الـنص فيام بعد طريقتنا املّتضحوست، مناهج التفسري وّيتعلق باملنهج
 .ُها يعرف املوقف النهائي من حقيقة املناهج وكيفية تطبيقهاومن، القرآين

ّوأما مناهج التفسري التي تم رصدها، فهي ّ : 
 . منهج تفسري القرآن بالقرآن.١
 . منهج التفسري الروائي األثري.٢
 . منهج التفسري العقيل االجتهادي.٣
 . منهج التفسري العلمي التجريبي.٤
 . منهج التفسري اإلشاري .٥
 .)١( منهج التفسري بالرأي.٦
 . املنهج التفسريي اجلامع.٧

ّوهناك أنامط تفسريية اهتمت بإبراز زاوية من مقاصد النص القرآين، مـن  ّ
ّقبيل التفسري األديب واألخالقي والفقهي، وغري ذلك مما هـو مـدون يف متـون  ّ

 .املناهج التفسريية
ًأوال  تفسري القرآن بالقرآن: ّ

فـال نكـاد نجـد ، ًاهج التفسريية قاطبة وأرفعها شـأناّوهو أول وأقدم املن
ًمفرسا قد تنصل عنه حتى الذين اعتمدوا منهجا خاصا بعينه كالتفسري باملأثور  ً ًّ ّ ّ

 .وما شابه ذلك
                                                 

فهـو عمليـة  ّربام يقال إن التفسري بالرأي ال يدخل ضمن ضوابط املـنهج االصـطالحي،) ١(
نه أوجواب ذلك هو . ُوعليه فال ينبغي درجه ضمن مناهج التفسري تفسريية غري ممنهجة،

ظ مـا ّسوف تكون هنالك وقفة جليلة لبيان ما يصح من هذا املنهج وما يبطل منه، وبلحا
ًيصح منه سوف يكون منهجا،  .فانتظر ّ
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ً أن تكون النصوص القرآنيـة بعـضها مفـرسا للـبعض، وإذا مـا :ُويراد به ّ ُ
ّعرفنا أن التفسري هو الكشف عن معاين ومرادات النص ال ّقرآين فإنه يف ضـوء ّ

ًهذا املنهج يكون النص القرآين املراد كشف معانيه منكشفا ومفـرسا ـ بـصيغة  ًَّ ُ ُ ّ
 .ّاسم املفعول ـ بنص قرآين آخر

ً للقرآن يعتمد اعتامدا أساسيا وجوهريـا )١(ّوال ريب أن التفسري املوضوعي ً ً
ي تقـديم عىل منهج تفسري القرآن بالقرآن، ولذا فال يمكن للتفـسري املوضـوع

ّأي نتائج مفصلية ـ سواء كانت قبلية أو بعدية ـ دون التزود هبذا املنهج ّ. 
ِ هذا املنهج الصحيح قد عمل به رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وأهـل ّإن

بيته عليهم السالم ومجلة من الصحابة والتـابعني؛ وألجـل أن تكـون الفكـرة 
 بالليلة املباركة التي ّتعلقً تطبيقيا يً أنموذجاّقدمُعملية لتفسري القرآن بالقرآن ن

 . نزل فيها القرآن
ٍإنا أنزلناه يف ليلة مباركة{: ففي قوله تعاىل ٍَ َ ُّ َْ َُ َ ِْ َ َ َ َّ هنـا بعـد أن ، )٣: الـدخان( }...ِ

ُأنزلنَـاه( لدينا مرجعية ضمري النصب يف مجلـة ّتضحيكون قد ا ْ َ هـو القـرآن ، )َ
 املراد من هذه الليلة املباركة التي نزل سنقف أمام مقدار من اإلهبام يف، الكريم

 ؟ ها ؟ وما هو ظرفهاتّهويفام هي ، فيها القرآن الكريم
وهـو قولـه ، ّوهنا سوف نحاول رفع هذا اإلهبام بواسطة نص قرآين آخر

ِإنا أنزلناه يف ليلة القدر{: تعاىل ِْ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ُ َ َّ  الليلـة ّهويـة لنـا أن ّتبنيوبذلك ي، )١: القدر( }ِ
ّوأما ظرفها فإنه يتضح لنا من خالل نص قـرآين آخـر ، اركة هي ليلة القدراملب ّ ّ

ُشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن{: وهو قوله تعاىل َْ َ َ ُُ ْ َِّ ِ َِ ِ ُ َ َ  .)١٨٥: البقرة( }ْ
ٌهبذا املثال التقريبي يتضح لدينا سقف من سقوف تفسري القرآن بـالقرآن ّ ،

ُفن وإتقان وبعد نظرإىل  حتتاج فهنالك سقوف ومستويات غاية يف التعقيد ّ. 
                                                 

ّسيأيت يف بحث الفرق بني املنـاهج واألسـاليب التفـسريية أن التفـسري املوضـوعي لـيس ) ١(
ّمنهجا تفسرييا بعينه وإنام جمر ّ ً  .د أسلوب تفسريي يقع يف قبال التفسري التجزيئيً
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ّإن منهج تفسري القرآن بالقرآن هو املنهج األكمل واألتم الذي ينبغـي أن  ّ
 فـإن القـرآن )١(ُيسلك يف تفسري القرآن، بل ال طريق أمامنا سوى االلتـزام بـه

ًيفرس بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا ًّ ُ ، وقـد )٣(، ويشهد بعضه عىل بعض)٢(ّ
                                                 

، ّهج املتداولة عنـد املفـرسينال ريب أن منهج تفسري القرآن بالقرآن من أقدم وأجود املنا) ١(
ُولكن االلتـزام بـه دون غـريه مـن املنـاهج األخـرى دعـوى  ّوأنه ال ينبغي اإلغفال عنه، ّ

ُن ما ذكر يف إثباهتا من أدلة خمتلفة ال توجب القطـع أو االطمئنـان إيصعب االلتزام هبا، و ّ ُ ّ
ًفهي أدلة متثل فهام وقراءة بذلك، ً ّ ّوبة بـبعض املقـدمات  لبعض النصوص القرآنية املصحّ

 العقلية التي حصل فيها ـ بحسب فهمنا ـ بعض اخللط بني مسألة اهلداية ومسألة التفسري،
َفضال عن إمكان س وق مجلة من االعرتاضات واإلشكاالت والنقوض حول هذا املـنهج ً

هنـا أّن من لـوازم هـذا املـنهج إّ السيام وزم به،ُلتُخذ بمعزل عن املناهج األخرى واُإذا ما ا
ًفـضال عـن العلـامء  - علـيهم الـسالمّتفيد بأن النبي األكرم صىل اهللا عليه وآله وأهل بيته 

ّ ليسوا بمفرسين للقرآن الكريم وإنام هم جمرد معلمـني للقـرآن؛-ّواملتعلمني ّ ّألن القـرآن  ّّ
ًفهو يفرس بعضه بعضا وفقا ملا يراه أصحاب هذا املـنهج ّالكريم ال حيتاج إىل مفرس، ً ال قـ؛ ّ

ْوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نـزل إلـيهم...{: تعاىل ْ َ ِّ َ ِْ َ َ ِْ َِ ِّ َّ ُ َ َُ ِ ِ َِ َ َْ ِّ َ ومعنـى . <٤٤: النحـل> .}...َ
ّنا هو أنه ّكونه مبي ّ معلم ومشخص ملصاديق اآليات القرآنية التـي تفـرس صىل اهللا عليه وآلهً ّ ّ

ّمع أنه ال توجد وال رواية واحدة مروي  ًبعضها بعضا،  أو عن ّصىل اهللا عليه وآله ّنبيعن الة ّ
ً ترصح بأن القرآن يفرس بعضه بعضا أو تشري إىل ذلكعليهم السالم أهل البيت ّّ ّ. 

ّوعىل أي حال، فإن الرد عىل هذه الدعوى ومناقشة أدلتهـا حيتـاج منّـ ّ   ا إىل إفـراد مـساحة ّّ
نفـصلة لبيـان مـا عليـه  يقرص املقام هبا، بل حيتاج األمـر إىل إفـراد رسـالة م،ليست قليلة

املوقف واحلال يف حقيقة أصـل املنـاهج ومـا ينبغـي االلتـزام بـه وكيفيـة حتديـد املـنهج 
ّالتفسريي، ويف أي مرحلة من مراحل العملية التفسريية يتم تـصويب املـنهج، ومـا هـي  ّ

 .ّاألطراف املصوبة له، هذا ما نأمل الوقوف عنده يف وقت الحق
ّإن القرآن ليصدق بعضه بعضا فال تكـذبوا (: ّ أنه قال اهللا عليه وآلهصىلعن الرسول األكرم  )٢(  ً ّ

ل يف سنن األقـوال واألفعـال للعالمـة عـالء الـدين عـيل ّكنز العام: انظر. )بعضه ببعض
 . ٢٨٦١، ح٦١٩، ص١ج: ّاملتقي بن حسام الدين اهلندي

 .١٣٣اخلطبة رقم : هنج البالغة، حتقيق الشيخ حممد عبده) ٣(
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 ينبغي مراجعتها لكي تكتمل الصورة )١( أبحاث قرآنية سابقةّتعرضنا لذلك يف
ّويتضح املوقف بنحو أفضل فيام يتعلق هبذا املنهج ّ. 

، وال يوجـد )٢(ّإن القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفـه
ّ، وأنه نور وهدى وتبيان لكل يشء، ال يمكن أن )٣(ًاختالف بني مضامينه أبدا  ً ّ

ّيتصور يف ّ حقه أن يكون مفتقرا إىل الغري يف بيانه وتفسريه، وكيف يتصور ذلك ُ ُ ً ّ
ّيف حقه وهو مشتمل عىل الدالالت البينة والعالمات الشاخـصة عـىل معانيـه  ّ

ّوالكشف عن أم  !هات املعارف اإلهلية؟ُ
ّوهذا التفرد يف اعتامد القرآن يف تفسريه ال يلغي عندنا الرجوع إىل املصادر 

ولكن هذا الرجـوع الطـويل ـ أو مـا هـو ، ّيام الروايات التفسرييةُاألخرى الس
، أشبه بالطولية ـ ال يعدو أكثر من أداء الـدور الثـانوي يف العمليـة التفـسريية

ّ دورا توكيديا ملا أسسه الفهـم القـرآين للقـرآنّؤديّبمعنى أن الرواية ت ِ ً وربـام ، ً
ُفالروايـة كثـريا مـا تلفـت ، ً الرواية دورا آخر وهو تعميق الفهم القرآينّؤديت ً

 .النظر التفسريي إىل مراتب معرفية قد يعرس الوصول إليها بدوهنا 
 ،ُوهذا الدور التوكيدي والتعميقي ال خيرج الرواية عـن دورهـا املـداري

ُيقـع يف قبـال اصـطالحات أخـرى متثــّل ّخاص  حاملدارية يف املقام اصطالو
وقد وجـدنا بـأن ، )٤(ءة الدليلية للقرآنبمجموعها النظريات املعتمدة يف القرا

                                                 
 .١٦٠ص: للسيد احليدري، أصول التفسري والتأويل: رانظ) ١(
ٌوإنه لكتاب عزيز{: لقوله تعاىل) ٢( َِ َ ٌ ُ َِ َ َّ ْ ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفـه تنزيـل مـن  *ِ ْ َ َ َِّ ْ َ ْ ٌَ ْ ُ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ

ٍحكيم محيد ِ َِ ٍ  .<٤٢ ـ ٤١: لتِّفص> .}َ
ُأفال يتدبرون الق{: قال تعاىل) ٣( ْ َ ُ ََّ َ َ َ َ ِرآن ولو كان من عند غري اهللاَِ ْ َْ ِ ِ ِْ ْ ََ ََ ً لوجدوا فيـه اختالفـا كثـرياَ ً ِْ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َ{ .

 . <٨٢: النساء>
 : وهي، ُعادة ما تساق يف املقام نظريات أربع) ٤(
أصـحاهبا و، ُويراد هبا تفسري القرآن بالقرآن دون الرجوع إىل أمر آخر،  نظرية حمورية القرآن.أ

 .حسبنا كتاب اهللا: أنفسهم أصحاب شعارّلعلهم و، )قرآنيون (ُهم الذين يصطلح عليهم
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 الرشيفة هي النظريـة الـصحيحة يف املقـام التـي سنّةحمورية القرآن ومدارية ال
 . ودورها يف العملية التفسرييةسنّةة الّأمهيُحتفظ هبا كرامة القرآن و

 التفسري الروائي األثري: ًثانيا
 عليهم السالمرتته الطاهرة  وع صىل اهللا عليه وآله عن النبي)١(التفسري باملأثور

ُيشكل حلقة وثيقة يف سلسلة املناهج التفسريية املـُعتربة عند أعالم األمـّة ّ  ومن، ُ
ّهنا توجهت أنظار أصحاب الفن والصنعة إىل البحث يف مصدرية املـُتون احلديثيـة ّ 

عتربة يف ذلك  .ًوالدالالت اللفظية هلا طبقا للضوابط املـُ
                                                                                                                   

وهـؤالء هـم ،  الـرشيفة فقـط ال غـريسنّةُويراد هبا تفسري القرآن بال، سنّة حمورية الة نظري.ب
َوهـؤالء الـمـسمون باألخبـاريني ـ بفـتح ،  ظـواهر القـرآنّحجيةأنفسهم الذين أنكروا  ّ ُ
ّـ  القرآن عنـدهم مفـرس! هو املشهوروليس بكرسها كام ،اهلمزة كام هو الصحيح  للقـرآن ُ
  .سنّةوما عداه ليس أمامه سوى ال،  عليه السالم هو املعصومّفرسولكن رشط أن يكون امل

 الـرشيفة مـصدرين سنّةُويـراد هبـا اعـتامد القـرآن والـ، ً معـاسنّة نظرية حمورية القرآن وال.ج
ّة وال معمقة فحسب وإنام هي مـصدر ّ ليست مؤكدسنّةفال، أساسني يف العملية التفسريية ُ

 .ّ أسايسّتفسريي
ّويراد هبا ما بي، سنّة نظرية حمورية القرآن ومدارية ال.د وهـذه النظريـة ، ُنه السيد األستاذ أعالهُ

 وقـد ارتأينـا، ويف هذا الكتاب، الرابعة هي النظرية املعتمدة عند السيد الطباطبائي يف امليزان
األربع هبذا القدر املوجز لدفع ما قد يعتمل يف ذهـن الـبعض الوقوف عند هذه النظريات 

 وهو ما نلمحه عند بعض من يلمز كتاب، من إلغاء دور السنّة الرشيفة يف العملية التفسريية
) نيَّقـرآني(ُئي وما عليه السيد األستاذ يف هذا الكتاب طباطبافال ال، بذلك) تفسري امليزان(

 .ً الرشيفة معاسنّةن للقرآن والاوال حموري، ناَوال مها أخباري، بحسب االصطالح
فهو تعبري آخر عـن النقـل الـرشعي ، ً معاسنّةاصطالح املأثور واألثري شامل للقرآن وال) ١(

ّبل إن املأثور شامل لكل، الذي يقع يف قبال العقل ،  ما هو منقول عن الصحابة والتـابعنيَّ
،  الـرشيفةةقرص املأثور عـىل القـرآن والـسنّوهذا ما ي،  يف املقامّحجيةولكننا بصدد ما له 

ُ فقد نبه السيد األستاذ لذلك بقولـهسنّةًونظرا لشمولية اصطالح املأثور للقرآن وال عـن : ّ
 .النبي صىل اهللا عليه وآله وعرتته عليهم السالم
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 ً األعالم يف تـشخيص مـصدرية احلـديث سـعةّوقد وقع خالف حاد بني
 عـىل الرسـول )١(ففي الوقت الذي اقترصت فيه مدرسة أهـل البيـت، ًوضيقا

ِاألكرم صىل اهللا عليه وآله وعرتته الطاهرة عليهم السالم ـ معترب ة مـا عـداهم ُ
 الـدائرة )٢(التعديل ـ أطلقت مدرسـة الـصحابة وُ رواة خيضعون للجرحّجمرد

ّصحابة خمرجة بذلك ـ بالضمن ـ األعـملتشمل مجيع ال  األغلـب مـن العـرتة ُ
وقـد ، حيث اقترصت عىل ما صـدق عليـه عنـوان الـصحايب مـنهم، الطاهرة

ّأمهها علـم الكـالم ، سالميةإُانعكس ذلك بصورة مبارشة عىل جمموعة علوم 
 .وعلم الفقه وعلم التفسري

رية الروايـة  ومـصدّهويةويف ضوء اخلالف واالختالف الواقع يف حتديد 
ة التحقيقات العلمية يف هذه ّأمهي تربز أمامنا جدوى و،قبول الراوي وضوابط

 .الفنون العلمية اإلسالمية
ًهذا ويعترب التفسري الروائي من التفاسري القديمة أيضا ،  واملنتـرشة آنـذاكُ

بل يكاد أن يكون التفسري الروائي هو التفسري احلاكم واملهـيمن عـىل الـساحة 
مـن أسـباب ّلعـل و، ُلة القرون الثالثة األوىل من اهلجرة الرشيفةيية طالتفسري

ُ باألسلوب التجزيئي هو هيمنـة ًهيمنة هذا املنهج التفسريي الذي اقرتن عادة
ّحيث كان العلـامء آنـذاك جلهـم حمـ، )٣(النزعة الروائية واحلديثية آنذاك ، ّدثنيُ

ًجدافيكون من الطبيعي   .روز النزعة احلديثيةُ هيمنة البعد الروائي وبّ
ًمن هنا وقع الكالم يف كون التفسري الروائي تفـسريا اصـطالحيا؟ أم هـو  ً

ُجمرد شعبة من شعب احلديث؟ فكام أن هناك  َّ  ةُفقهية وأخرى عقائديـروايات ُ
ّوجمرد سـوق الروايـات يف ، ُأخرى أخالقية فكذلك هنالك روايات تفسرييةو

                                                 
 . املراد بمدرسة أهل البيت خصوص الشيعة اإلمامية) ١(
 .يةاهب السنّاملراد بمدرسة الصحابة مجيع املذ) ٢(
ّ قدس رسهللسيد الشهيد حممد باقر الصدر، املدرسة القرآنية: انظر) ٣(  .٢٤ص: ّ
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ُذيل اآليات القرآنية ال يصرينا م ّ َكـام أن سـ، ّفرسينُ وق الروايـات الفقهيـة ال ّ
 .ا فقهاءجيعل منّ

 الكتب ّعىل سبيل املثال ال احلرص أن كتاب وسائل الشيعة ـ وهو من أهمف
ُه معظـم مصنّفّاملعتمدة يف عملية استنباط احلكم الرشعي ـ قد مجع وبوب فيه 

ملوضـوعات فحفظ األسانيد ووحدة ا، ّدقة من الٍالروايات الفقهية بنحو عال
ًمل يصري من احلر العاميل فقيهاّ كله  ذلكّولكن، فيها ّ ّ  ملكنتـه ًوإنام صـار فقيهـا، ُ

 .من استنباط احلكم الرشعي ال جلمعه روايات الفقه
 يفعـىل مـا فيـه مـن مـساحمة  -ّفإن هذا املنهج التفسريي ، ّوعىل أي حال

بـرية تكمـن يف ُ يعاين من أزمة ك-صدق العملية التفسريية االصطالحية عليه
بـل ،  التي ال تكفل لنا تفسري نـصف القـرآن،حمدودية الروايات الواصلة إلينا

لثه بصورة ترتيبية هذا إذا غضضنا الطرف عن أسانيد الروايات التفـسريية ، ثـُ
 ة الروايـاتّقلّلعل و، )١(تة بضعف السند واإلرسائيلياُ نجدها مبتالًعادة ماالتي 

ُكثـري منهـا مـن جهـة أخـرى جعـل العمليـة هذه من جهة وضعف أسانيد ال
 ّيقـل و، عليهم السالمّالسيام يف مدرسة أهل البيت، التفسريية تسري ببطء شديد

ّهذا فضال عام يستلزمه هذا العلم من مناخات ، بل يندر االهتامم بعلم التفسري ً
 .)٢(اجتامعية خاطئة تدور يف األروقة العلمية ويصعب جتاوزها

                                                 
ُة أو أسطورة تروى عن مـصدر إرسائـييلّوهي قص، ة مجع إرسائيليتاإلرسائيليا) ١( سـواء ، ُ

وهـذا االصـطالح اسـتعمله ، أكان عن كتاب أو شخص تنتهي إليه سلسلة إسناد القصة
َّويريدون به كل، ديثعلامء التفسري واحل ق إىل التفـسري واحلـديث والتـاريخ مـن َّ ما تطرُ

 . ٥٩٤ ص،٢ج: ُون لألستاذ حممد هادي معرفةّفرسالتفسري وامل: انظر، أساطري قديمة
ّوالتي جترد الفقيه املفرس ، يف ذلك إشارة إىل املناخات السلبية التي حتيط باألروقة العلمية) ٢( ّ ُ

حتـى آل األمـر إىل ، مّذا احلال يف الفقيه الفيلسوف والفقيه املتكلوهك، من عنوان الفقاهة
ًوال يعلم حتديدا من أين أتت هذه النظـرة الـسلبية ، نيّتكلمين والفالسفة واملّفرسندرة امل ُ

  =ًففي التفسري مـثال، اه إطفاء مشاعل الفلسفة والكالم والتفسريّ باجتّتحركالبائسة التي ت
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 ، هذه املناخات السلبية مل تقترص عىل التفـسري وحـدهّفإن، وعىل أية حال
ًإنام شملت دائرهتا كال من الكالم ـ علم العقائد ـ والفلـسفةو بـل وشـملت ، ُ

 .)١(ًاألدبيات أيضا
 موقفنا من الدور الروائي يف العملية التفسريية

َنص قرآين ظهورّ لكل إن به الذي جيب الوصول إليه إما بصورة ّاص ه اخلّ
ِّوهذا ما نعرب، ّولة أو بواسطة ظهور قرآين آخر ذي صلة وثيقة باألُمبارش  عنه ُ

 . إمجالهّتقدمالذي ، بتفسري القرآن بالقرآن
 : هاُّأمه، ُ أمورّعدةأما الرواية فوظيفتها تنحرص ب

ّأي أهنـا تـريب وتوجـه املفـرس إىل ،  الدور التعليمي للعملية التفـسريية.١ ّ ّ ُ
 .سرييةكيفية جريان العملية التف

وليست هـي ،  إىل وجه تطبيقي لآليةًفهي ناظرة عادة،  الدور التطبيقي.٢
ّألن الذي يتكف، ة لهّمفرس  .ل بالدور التفسريي للقرآن هو القرآن نفسهَّ

                                                                                                                   
ّتكاد تعد الدورات =  ، وهكذا احلال يف الفلسفة والكالم، التفسريية الكاملة عىل األصابعُ

ًبخالف الفقه وأصوله فقد صنّفت فيهام ما يصعب عدها فضال عن قراءهتا واإلملـام هبـا ّ ُ ،
ّا حتقيقـا تأرخييـا يف رس اضـمحالل العلـوم الرئيـسية وهذا أمر حيتاج منّ ً ، فلـسفة، كـالم(ً

 ملـاذا عـاش ًداّوعندئذ سـنعلم جيـ، )ُأصول الفقه، فقه( الفرعية موانتعاش العلو) تفسري
ّقـدس رسهئي طباطبا البارز السيد الّفرسالفيلسوف الكبري وامل  حياة الفاقة والعـوز ومل ينـل ّ

بخـالف آخـرين مل يقـرأوا دورة ، ّتلك الوجاهة االجتامعية التي كان يـستحقها يف حينـه
  !ما مل ينله األوائلولكنهم نالوا ، ًتفسريية فضال عن كتابة مثلها

ُفالويل والثبور ملن عرف نفسه أو عرف عنـه بأنـه خطيـب، ًومنها اخلطابة أيضا) ١(  فـذلك لـن، َّ
ّيكون عاملا يف نظر أروقتنا العلمية حتى ولو اجتمعت اجلن  واإلنس معه وكان اجلميع لـه ً

ّمع أن الرسول األعظم صىل اهللا عليه وآله كان يعرب عن نفسه ب، ًظهريا أنه أفصح من نطق ُ
ُوما عمدة هنـج البالغـة إال ، يف إشارة منه صىل اهللا عليه وآله إىل بالغته وخطابته، بالضاد

 .ّوسبحان ربك عام يصفون، هذا وهللا يف خلقه شؤون، اخلطابة واخلطابيات
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ّ الدور التوكيدي ملا أسسه الفهم القـرآين للقـرآن.٣ والـدور التعميقـي ، ِ
ُفإهنا كثريا ما تلفت النظر إىل مرات، ّلفهم النص ب معرفية يعرس الوصول إليها ً

 . بدوهنا
مـا هـي وظيفتنـا جتـاه : وهـو، ةّمهيـولكن يبقى لدينا سـؤال يف غايـة األ

 الروايات الصحيحة السند املخالفة للظهور القرآين؟
 للعقل فهي ساقطة عن ًاها خمالفّؤدان هذه الروايات إذا كان مإ :واجلواب

 عليـه اإلمـام الـصادقعن : منهاو ،ً عمال بروايات العرض عىل القرآن؛االعتبار
وعىل  حقيقة، ٍّ حقّ عىل كلَّإن:  صىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا قال(:  قال أنهالسالم
  .)١() وما خالف كتاب اهللا فدعوه،، فام وافق كتاب اهللا فخذوهً صواب نوراّكل

؛  كهـذهرواياتلتعاطي مع وعالج دقيق ل، إنه تشخيص واضح ورصيح
ويف ، )٢()ما مل يوافق من احلديث القرآن فهو زخـرف( :ً أيضاعليه السالمه عنو

 .)٣(رضب به عرض اجلدارالُروايات أخرى جاء التعبري بلزوم 
 : مها، ها غري خمالف للعقل ففي املسألة احتامالنّؤداوأما إذا كان م

ُ أن يكون هذا االختالف مما يمكـن رفعـه بتوجيـه الروايـة ال بتوجيـه .١
 .فبهإن أمكن هذا ف، ّالنص القرآين

وهنـا الـصحيح يف ، ُ عدم إمكان توجيه الرواية بام يوافق ظهـور اآليـة.٢
 . بالظاهر القرآين وترك العمل بالروايةماملقام هو االلتزا
ّال يمكن أن تكون الروايات منبهـة إىل خطـأ االسـتظهار مـن أ: فإن قلت ُُ

                                                 
 .١ ح،٦٩ ص،١ج: الكايفُأصول ) ١(
 .٤ح، ٦٩ ص،١ج: املصدر السابق) ٢(
ًولكن ليس مطلقـا،  ونرضب به عرض اجلدارُه وهو زخرفُعَند، نعم) ٣( وإنـام يف صـورة ، ُ

ّا إذا كان الـنص القـرآين مـن املتـشاهبات فالروايـة ّوأم، ّكون النص القرآين من املحكامت
 .ال وجوهّوإال مل يبق معنى لكون القرآن مح، ًاملخالفة له تكون وجها من وجوهه
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 ّالنص القرآين؟
ِّإن كانت الروايات املخطئة لفهم: قلنا  ّنا للنص القرآين ولالستظهار احلاصـلُ

ُلدينا منه قليلة فإهنا ترتك وال يعمل هبا وإن كانت الروايات كثرية فإهنا سوف ، ُ
ّتسقط حج ّوتدعونا إىل إعادة قـراءة الـنص القـرآين ، َية استظهارنا واستنتاجناُ

، ّية ظهـور الـنص القـرآينّولكن دون أن نرفع اليد عن أصل حج، ُة أخرىّمر
َّ ظاهر القرآن حجة وال يمكن رفع اليد عنهَّفإن هذا املعنى قريـب مـن ّلعل و، ُ

، )١() إىل كتـاب اهللاَّدُما خالف كتاب اهللا ر(:  صىل اهللا عليه وآلهرسول اهللاقول 
َّالذي يمكن أن نفهم منه أن استظهاراتنا القرآنيـة ال جيـوز أن تتـشكل خـارج  َّ ُ

، أو بنكتة مدخليته يف تشكيل ظهوره، لقةإما بنكتة حاكمية القرآن املط، القرآن
 َّومدخليته هذه غري ما يتشكل مـن ظهـور يف ذهـن القـارئ الـذي تـدخل يف

ّتشكيل ظهوره أمور كثرية خارجة عن أصل النص ُ . 
ّوبذلك نخلص إىل أن الروايات املخالفة للظاهر القرآين ال تسقط حج ُ َيتـه ُ

ّوتبطل حج ُوإنام تسقط، ّالبتة فـإن اسـتظهاره لـيس ، ُاملـستظهريـة اسـتظهار ُ
كام أن االستظهار اجلديد ينبغي أن ، ًبالرضورة أن يكون موافقا للظاهر القرآين

ّيصدر من النص القرآين نفسه أو بمعونة نـص قـرآين آخـر فـإن القـرآن كـام ، ّ
 .ًبعضه بعضاّفرس ُعرفت ي
 التفسري العقيل االجتهادي: ًثالثا

 والقواعد والقرائن العقلية القطعية أكثر ممـا ّدلة عىل األّفرسوفيه يعتمد امل
وقيد القطعية أسايس ورضوري لكي ال يدخل هذا ،  النقليةّدلةيعتمده من األ

ًالقسم يف دائرة التفسري بالرأي االصطالحي املمقوت عقال واملمنوع رشعا ً. 
 ُوقد انطلق التفسري االجتهادي منذ أن فتح باب االجتهاد يف القرن اهلجري

                                                 
 .٤٧٥١ ح،٤٩٦ ص،٣ج: للشيخ الصدوق ،حيرضه الفقيه من ال) ١(
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ُفـام يقـال مـن أن بـاب ، ًوحتديدا يف النصف الثاين من صدر اإلسـالم، لّواأل
 .ُاالجتهاد قد فتح يف عهد التابعني منقوض باجتهادات اخللفاء الثالثة األوائل

إبداعية وامتيـازات علميـة  ّقوةإن هذا املنهج التفسريي عىل ما حيمله من 
خاطر املعرفيـة والـرشعية والوقوع يف هذه امل، إال أنه حمفوف باملخاطر والزلل

ُالطارئـة يف جمريـات التفـسري احلالـة  حالة االستثناء مـن القاعـدة أو ّيمثلال 
ُ وإنام هي حالة كثرية الوقـوع يمكـن إضـعافها بواسـطة املتابعـة ،االجتهادي

 .اإلخالص يف النية والعمل وواملثابرة
ّوكثريا ما يكون هذا املنهج التفسريي مطي ا يؤمن به وما  ملن هيدف دعم مًةً

ّفيحمل النص القرآين ما يعتقده هو، يعتقده ّويلوي عنق النص باجت، ُّ ّ ُاه ما يريد ُ
ًمعتقدا بأن هذا مغفور له ما دام جمتهدا ً ومن هنا ينبغـي احليطـة واحلـذر مـن ، ُ

ّالوقوع يف توجيه النص باجت فهذا النوع ال خيرج ، ّ قصديات سابقة عىل النصهاّ
 . لرأيًعن كونه تفسريا با

ّوال ينبغي توهم عدم احتيـاج أو مدخليـة العمليـة التفـسريية يف توطيـد 
أرضية العقيـدة والـرشيعة واألخـالق فـذلك مـن مجلـة الثمـرات اإلجيابيـة 

ُوإنام املمنوع واملستهجن هو االنتصار لذلك عىل حـساب مفـردات ، للتفسري
ّوهذا مما يفقد النص قدسي، ّالنص ومفاده ّ ُيفقد العملية التفسريية و، تهّته وهدفيُُ

 .هدفها وجدواها
فإعامل الرأي والنظر يف التفسري إذا كانت أرضيته الدليلية القطعيـة أو مـا 

ُ فهو مما يلتزم به ويعتمـد عليـههاقريب منهو  ودون هـذه األرضـية ال يبقـى ، ُ
 .جمال العتبار النتاج التفسريي االجتهادي

 التفسري العلمي التجريبي: ًرابعا
واملراد به يف املقام جمموعة القـضايا احلقيقيـة القابلـة ، ي نسبة للعلمالعلم

وهذا املقدار مـن العلـم هـو مـا ، ّلإلثبات بواسطة التجربة واملشاهدة واحلس
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تلتزم به الفلسفة الوضعية التـي اعتمـدت التجربـة يف إثبـات مـا لـه واقعيـة 
ًما مل يمكن إثباته جتريبيا عن ّ كل وبذلك خرج، خارجية وبذلك ، حريم العلمُ

مل يعد للقضايا الغيبية امليتافيزيقية موضع للبحث عندهم مادامـت غـري قابلـة 
 .للتجربة واملشاهدة

ُوحيث إن هذا املنهج التفسريي يعتمد عىل االستقراء بالدرجـة األوىل يف 
ًرصد مفردات التجربة فإنه يبقى عاجزا عن تقديم نتائج قطعية لعـدم مكنتـه 

 بحاجـة إىل ظنّيـة نتائجـه سـتبقى ّ ولـذلك فـإن،ّتام استقراء من الوصول إىل
ّمتم ّامت تصحُ   .ح العمل واألخذ بهُ

  للنظرية املـستفادةتسنّىلي، والتجربة إىل استمرار، فاملشاهدة حتتاج إىل تكرار
َّذلك فـإن فلـسفة ّ كل ومع،  إىل قانون ثابت يف ضوابطه ونتائجهّتحولمنهام ال
 اجلديدة أثبتت عجـز العلـوم الطبيعيـة التجريبيـة مـن ااهتً طبقا لنظري)١(العلم

ًالوصول بمعطياهتا إىل مرتبة القانون مما جعل أصل اإلشكالية أكثر تعقيدا ّ. 
                                                 

، )ة احلكمـةّحمبـ(: ومعناهـا احلـريف، ة من فيالسـوفياّالفلسفة كلمة يونانية األصل مشتق) ١(
ّوأمـا فلـسفة ، حث يف املوجـود بـام هـو موجـوداولذا فهي العلم الب، موضوعها الوجود

 بدراسـة األسـس الفلـسفية واالفرتاضـات ّالعلوم فهي أحد فروع الفلـسفة الـذي هيـتم
 الفيزيـاءودة ضـمن العلـوم املختلفـة، بـام فيهـا العلـوم الطبيعيـة مثـل واملضامني املوج

 علـم االجـتامع وعلم النفس مثل االجتامعية ـ علوم احلياة ـ، والبيولوجيا والرياضياتو
  اباالبـستومولوجيهبذا املفهـوم تكـون فلـسفة العلـوم وثيقـة الـصلة . م السياسيةالعلوو

 ـ الكينونة أو الوجود ـ فهـي تبحـث عـن نطولوجيا أو االاالنتولوجياـ نظرية املعرفة ـ و
 املقوالت العلمية، طريقة إنتـاج العلـوم والنظريـات العلميـة، ّصحةطبيعة و: أشياء مثل
ظريات العلميـة، صـياغة وطـرق اسـتعامل الطـرق د والتوثيق من النتائج والنّطرق التأك

طرق االستنتاج واالستدالل التي تـستخدم  العلمية املختلفة أو ما يدعى باملنهج العلمي،
ًة، وأخريا تضمينات هـذه املقـوالت والطـرق واملنـاهج العلميـة عـىل ّيف فروع العلم كاف

 .ةّاملجتمع بأكمله وعىل املجتمع العلمي خاص
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فإن هذا املنهج التفسريي قد خدم اهلدف التفسريي وهـو ، ّوعىل أي حال
باعتبار أن القرآن الكريم هـو كتـاب هدايـة بالدرجـة ، تكريس مفهوم اهلداية

 .ًعا عىل هذه املحوريةّ متفرنما عدا ذلك ينبغي أن يكوّ كل وأن، األساس
ها هذا املنهج العلمي التجريبي يكمـن يف ّقدمووجه اخلدمة املعرفية التي 

 ينطلقـون مـن إشـكالية عـدم إمكـان ًعادة مـامواجهة خصوم القرآن الذين 
 ال ّتاب وعظي كّجمردوبذلك يكون القرآن ، إخضاع املعارف القرآنية للتجربة

 . معارف حقيقيةر عىلّيتوف
 املنهج إبطال هذه الفرية من خالل إخضاع العلم ملعطيات اُوهنا حياول هذ

وذلك إلخبـاره هبـا ، القرآن وإثبات جمموعة كبرية من املعاجز العلمية للقرآن
 . قرونّعدةقبل عرص العلم ب

هـو أقـرب هذا وقد اعترب مجلة مـن األعـالم أن هـذا املـنهج التفـسريي 
ًوقد اختلف اختالفا كبريا يف اعـتامد نتائجـه، )١(للتطبيق منه للتفسري فـأفرط ، ً

ّ حمملني النظريات العلمية ـ التي ثبـت بطـالن الكثـري ، ال غريالتزموا به وقوم ُ
 فجعلوا أنفسهم ناطقني عن القرآن يقبل ما يقبلونه، منها فيام بعد ـ عىل القرآن

ّفـأنكروا أن يكـون للقـرآن أي صـلة ،  قوم آخرونطّوفر، )٢(ينفي ما ينفونهو
والصحيح ، )٣( هباّتعلقّ كتاب جاء ليبني أحكام اآلخرة وما يّجمردبالعلوم وأنه 

دة لنـصوص قرآنيـة ّيف املقام هو أن املعطيات العلمية التجريبية إذا كانت مؤيـ
از  وعندئـذ تـدخل يف جمـال اإلعجـ،قطعية الداللة أو ظاهرة يف ذلك قبلنا هبا

                                                 
 .٧ ص،١ج: ان يف تفسري القرآنامليز: انظر) ١(
 .للطنطاوي) اجلواهر يف تفسري القرآن(انظر تفسري ) ٢(
للفقيـه األندلـيس أيب إسـحاق ) ُاملوافقات يف أصول الرشيعة(: ني كتابّتقدممن امل: انظر) ٣(

للدكتور ) ونّفرسالتفسري وامل(: ين كتابّتأخرومن امل. بريوت، نرش دار املعرفة، الشاطبي
 .نرش دار الكتب احلديثة،  الذهبي املرصيحممد حسني
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لكـن ال  و،ّوأما ما عدا ذلك فال يصح األخـذ بـه أو اعـتامده، العلمي للقرآن
 وإنـام بمعنـى عـدم تـصحيح الوجـه ةبمعنى إلغاء املعطيات العلمية التجريبي

، ُوبذلك حتفظ كرامة القرآن الكريم من جهة، ُالتطبيقي الذي مورس يف املقام
 .ُواجلهود العلمية التجريبية من جهة أخرى

 التفسري اإلشاري: ًخامسا
ة ّوهبـذا املعنـى وردت يف قـص، اإلشارة يف اللغة بمعنى العالمة واإليـامء

ًفأشارت إليه قالوا كيـف نكلـم مـن كـان يف املهـد صـبيا{: مريم يف قوله تعاىل َ َّ َ ُ ْ ْ َِ َ ِ ِْ َ ِ َ َ َِّ ُ ََ ُ َ َ ِ ْ َ{ 
ويف االصطالح تعني اسـتفادة يشء مـن كـالم غـري مـذكور يف ، )٢٩: مريم (

والقـرآن مـيلء بمثـل ، ية للكـالملتزامفهي أشبه ما تكون بالداللة اال، ظاهره
 .هذه اإلشارات والدالالت

 حقيقـة قرآنيـة وهـي أن ّؤكدُلع ورود روايات عديدة تّوال خيفى عىل املط
ًللقرآن ظهرا وبطنا  .)١(بل للقرآن أكثر من بطن، ً

 عـن )٢(ً صـاحلاًسألت عبـدا:  حممد بن منصور قالفقد روى الكليني عن
َقـل إنـام حـرم ريب الفـواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن{: وجـل ّقول اهللا عـز َ َ َ ِّ ََ ََ َ َ َ َ ََّ َْ ِ َِ ََّ ْ َْ َ ِ ُ{ 

 فجميع ما ، القرآن له ظهر وبطنَّإن(:  عليه السالمفقال: قال، )٣٣: األعراف(
 اهللا َّومجيع ما أحل،  اجلورّأئمةوالباطن من ذلك ، م اهللا يف القرآن هو الظاهرَّحر
 .)٣() احلقّأئمةوالباطن من ذلك ، اىل يف الكتاب هو الظاهرتع

 عـن اإلمـام ّوقد ورد املعنـى االصـطالحي لإلشـارة يف حـديث مـروي

                                                 
ولبطنه  ،ً وبطناً للقرآن ظهراّإن(:  صىل اهللا عليه وآلهًوقد جاء ذلك رصحيا فيام روي عن النبي) ١(

 .١٠٧ ص،٤ج:  مجهور األحسائيأيببن ال، يلعوايل الآل: انظر). أبطن سبعة إىلبطن 
  .يعني اإلمام موسى الكاظم عليه السالم) ٢(
   .١٠ح، ٣٧٤ ص،١ج: صول الكايفُأ )٣(
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 عـىل : عىل أربعة أشياءّوجل ّكتاب اهللا عز(: حيث يقول، احلسني عليه السالم
ــارة، ــائف، ، واإلشــارةالعب ــائق واللط ــوام .واحلق ــارة للع   واإلشــارة،ّفالعب

 .)١()لألنبياءواحلقائق  ، لألولياء واللطائف،ّخواصلل
أصـحاب  وفةّ اهتامم العرفاء واملتـصوَّوقد كان هذا املنهج التفسريي حمط

ّمـن أمههـا وأشـهرها ّلعـل  تفاسـري ّعـدةُحتى أنه صنّفت يف ذلـك ، الكشف
ُوأحيانا ي، )٢(التفسري املنسوب البن عريب  هذا املنهج التفـسريي بـاملنهج ّسمىً

 .ة عىل التأويلّتوقفًيل نظرا العتامده عرض املعاين الباطنية املالتأوي
وقد حصل خالف شـديد بـني األعـالم يف مـسألة القبـول هبـذا املـنهج 

ّوبني مفص، ُوبني منكر له، ُبني مقبل عليه، التفسريي التأوييل  .ل فيهُ
َوعهـدنا إىل{: وكشاهد تطبيقي للتفسري اإلشاري ما جـاء يف قولـه تعـاىل ِ َ ْ ِ َ َ 

ِإبراهيم وإسامعيل أن طهرا بيتي للطائفني والعاكفني والركـع الـسجود ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ُّْ ُّ َ ْ َ ْ َ َِ َّ َ َ ِّْ ََّ َ َ َ ِ : البقـرة( }ِ
إىل واإلشارة من اآلية ، األمر الظاهر بتطهري البيت:  حيث يقول البعض)١٢٥

، )٣()وتطهري القلب بحفظه من مالحظـة األجنـاس واألغيـار ...تطهري القلب
، ّوهذا املعنى ال يمنحه ظاهر الـنص، والتطهري هو التزكية، بيت هو القلبفال

مـن قبيـل مـا ، ّوإنام باعتامد الباطن والتأويل وبعض القرائن من خارج النص
القلـب حـرم اهللا فـال (: نه قالأ، ُروي عن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم

لب املـؤمن حـرم اهللا وعـرش  قّبأن: من هنا قيل و،)٤() اهللاَ اهللا غريَسكن حرمُت
                                                 

 .١٨ ح ،٢٠ ص،٨٩ج : بحار األنوار) ١(
ّالتعبري بالنسبة هنا نظرا لوجود اختالف حاد بني أعالم التفـسري يف صـحة النـسبة) ٢( ّ  ولكـن ، ً

: بعنـوان، بحسب التحقيقات ثبت أن هذا التفـسري هـو للـشيخ عبـد الـرزاق القاسـاين
رشح كـامل الـدين ، تاب منازل السائرين لألنـصاريك: انظر). تأويالت القرآن الكريم(

 .حتقيق وتعليق حمسن بيدارفر، ٢٤ص: عبد الرزاق القاساين
 .١٣٦ ص،١ج: أليب القاسم النيشابوري، لطائف اإلشارات يف تفسري القرآن: انظر) ٣(
 .٢٧ ح،٢٥ ص،٦٧ج: بحار األنوار) ٤(
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 .املعمور الرمحن وبيته
َومن خيرج من بيته مهـاجرا إىل {: وهكذا جاء يف قوله تعاىل ِ ً ِ َ ُ ْ ُ َِ ِ َِ ْ َْ ِ ورسـولهاهللاَِ ِ ُ َ َّثـم  َ ُ

ُيدركه ا ْ ِ ْ ًوت فقد وقع أجره عىل اهللاِ وكان اهللاُ غفورا رحيامَملُ ِ َّ ًُ َ َُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ ْ حيـث ، )١٠: النساء( }َُ
ُن هذا البيت الذي هياجر منه اإلنسان هو بيـت القلـب وبيـت الـدنيا إ(: قالوا ّ

وإال فإن اهلجرة من بيت الطني واحلجارة ال ،  واآلجرّادةوالشهوات ال بيت امل
ًقيمة هلا إذا كان قلب اإلنسان معلقا هبذه الدنيا وشهواهتا ّ ُ()١(. 

َّإن التفسري اإلشاري إذا كان املقصود به اصطالحا أن للق ً ُرآن باطنا ويـراد َّ ً
 لتظـافر الروايـات ؛ا مما ال مناص من االلتزام بـهذتفسريه وتبيينه وإظهاره فه

ولكن القبول بذلك ال يعنـي ، بل أكثر من بطن،  عىل وجود باطن قرآينّدالةال
وإال فإن مثـل هـذا التفـسري ، ترك الباب عىل مرصاعيه بدون ضوابط وقواعد

ضوابط هذا التفـسري ّأهم من ّلعل لرأي؛ وة التفسري باّسوف يندرج حتت مظل
، أن ال يكون هنالك ظاهر قرآين مناقض له أو حديث متواتر أو رضورة دينيـة

ّوهنالك ضوابط أخرى تطلب يف مظاهن ُ  .اُ
 )٢(التفسري بالرأي: ًسادسا

 هنا هو رأيه ّفرسفغاية ما يعتمده امل، التفسري بالرأي هو التفسري بغري دليل
 جتريد نظـره التفـسريي ّفرسفلو أمكن هلذا امل، ما طابق هواهالشخيص وميله و

، ّعن رغبته وهواه واقترص نظره عىل النص وحده ملا انتهى إىل مـا انتهـى إليـه
ّ برأيه دليال إلثبات مدعاهّفرسوقد يسوق امل ًوقد يكـون الـدليل صـحيحا يف ، ً

                                                 
 .٢١٥ص: للسيد كامل احليدري، الرتبية الروحية: انظر) ١(
 يقال إن التفسري بالرأي ال يدخل ضمن ضـوابط املـنهج االصـطالحي، فهـو عمليـة قد) ٢(

ه ّنأوجواب ذلك هو . تفسريية غري ممنهجة، وعليه فال ينبغي درجه ضمن مناهج التفسري
ّسوف تكون هنالك وقفة جليلة لبيان ما يصح من هذا املنهج وما يبطل منه، وبلحاظ مـا 

ًيصح منه يكون منهجا،  . فانتظرّ
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َّ إال أنه غري منطبق عىل مدعاهّصحتهأصله و ملقام لتـصحيح مـا وإنام سيق يف ا، ُ
ُفلم يكن النص مقصودا له وال أصل الدليل املساق يف املقام، طابق هواه ً وإنام ، ّ
ُ ابتداء واصطحبه معه بغية إثباتـه بنـصوص القـرآنهما انطلق من وال ينبغـي ، ً

َتوهم بطالن س ، ّ ملعتقداته وقبلياته معـه عنـد قـراءة الـنص القـرآينّفرسوق املّ
ًجداوق أمر عسري َّل عن أصل السّفالتنص وإنام الباطل وغـري الـصحيح هـو ، ّ

 اوهذا هو ما اصـطلحن، ات يف مورد تفسري النصّالقبلي وحتكيم تلك املعتقدات
فالتفسري بالرأي هـو تفـسري بغـري ، ًاه الذي يقع يف قبال املنهج متاماّعليه باالجت

ّوقد عرفـت مـن قبـل بـأن مجيـع اإلسـقاطات الفرديـة واالجتامعيـة ، منهج
ّ عرص تسهم يف تكـوين االجتـّوالعقدية والظروف اآلنية املحيطة بكل اه الـذي ُ

ّيسوق املفرس إىل توجيه النص نحو نتائج قبلية أملتها االلتزامات السابقة ّ ُ. 
،  يقع التفسري بالرأي يف دائرة اآليـات املتـشاهبات ال املحكـامتًعادة ماو

ًوكثـريا مـا ، ه هو املراد من اآليةٌ بالرأي وجه أو احتامل يظنّّفرسفيلتبس عىل امل
ُريد الوصول إليه حتقيقا هلدفه ومبتغاه يكون هو الوجه الذي ي ً. 

ّإن هذا النوع التفسريي الالمنهجي منهي  عنه بـشكل رصيـح يف حـديث ّ
ّأمـا النهـي الـضمني ، وبالضمن يف القرآن الكـريم، ة الرشيفسنّةقديس ويف ال
َوال تقف ما{: فبقوله تعاىل ُ ْ َ َ ٌ ليس لك به علمَ ْْ َ َِ ِ ِ َ َّوالعلم يفـرس، )٣٦: اإلرساء( }...َ ُ 

، ّوكام عرفت فيام تقدم بأن الدليلية هي تعبري آخر عن املنهج، يف املقام بالدليل
وقد جاء بالضمن يف قوله ،  له بغري منهج ودليلٌباعّتا بغري علم هو ٍباع رأيّتاف

َإن يتبعون إال الظن وم{: تعاىل ََ َّ َُّ َّ ِ َِ ِ ُا هتوى األنفسَّ َُ َ ْ ْ  .)٢٣: النجم( }َ
ّوأما ما جاء رصحيا يف حديث قديس ً أمري املؤمنني اإلمام وي عن ُ فهو ما رّ

: ّقال اهللا جل جالله: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله(: قال، عليه السالمعيل 
  الـرشيفة فقـد رويسنّةّوأما ما جاء يف الـ، )١()ّما آمن يب من فرس كالمي برأيه

                                                 
 .٦٨ص : للشيخ الصدوق، التوحيد) ١(
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ّه قال لـمدّنأعن أمري املؤمنني عيل عليه السالم  : عي وقوع التناقض يف القـرآنُ
ّاك أن تفرس القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلامءّإي( ُ(...)١(.  

َّن أهـل أ(: علـيهم الـسالموقد ورد عن اإلمام الصادق عن أبيه عـن أبيـه 
فكتـب ، الـصمديـسألونه عـن  عليهام الـسالم كتبوا إىل احلسني بن عيل البرصة
وال جتـادلوا  أما بعد فال ختوضـوا يف القـرآن، بسم اهللا الرمحن الرحيم،: إليهم

صـىل اهللا عليـه ي رسـول اهللا ّفقد سمعت جد وا فيه بغري علم،ّتكلمفيه، وال ت
 . )٢() مقعده من النارأّفليتبومن قال يف القرآن بغري علم  :يقولوآله 
 التفسري اجلامع: ًسابعا

فإذا ما أمكن تفسري اآلية بآيـة ، ة اجلامع جلميع املناهج املعتربوهو التفسري
ًأخرى كان تفسريا بـالقرآن ًوإذا مـا أمكـن تفـسريها بالروايـة كـان تفـسريا ، ُ

فهو ال يقترص عىل ، فالعمدة فيه هو اعتبار املنهج والدليل، ...وهكذا، بالرواية
ىل املـراد مـن ّفبأي منهج معترب وصـحيح أمكـن الوصـول إ ،منهج دون آخر
ّالنص حترك امل ومن الواضح بـأن هـذا املـنهج اجلـامع للمنـاهج ، اههّ باجتّفرسّ

ّجيعلـه يتحـرك  و،ّفـرسًالصحيحة اآلنفة الذكر يرفع املؤونة كثريا عن كاهل امل
ًجدابمرونة عالية  ّ. 

ّوربام يتوهم البعض بأن هذا املنهج التفسريي حديث الوالدة وأنه أفرزته  َّ
َّولكـن الـصحيح هـو أنـه مـن ، ّتفسريية التي مرت بمراحل عديدةالتجربة ال

ويكفينــا يف حتقيــق ذلــك مطالعــة يــسرية ، ًاملنــاهج القديمــة واملنتــرشة أيــضا
للمصادر التفسريية ـ حتى القديمة منها ـ حيث سـنجد نـامذج عديـدة تـدور 

مر قـد ّنعتقد أن هذا األكنّا وإن ، رحى عملياهتا التفسريية يف ضوء هذا املنهج
                                                 

  .٢٦٤ص: املصدر السابق) ١(
جامع البيان عـن (: وقريب منه ما رواه الطربي يف تفسريه، ٥ ح،٩٠ص: املصدر السابق) ٢(

 .٢٧، ص١ج: )تأويل آي القرآن
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فبلورة املناهج وتسمياهتا واصـطالحاهتا قـد ، وقع من باب االتفاق ال القصد
 .  العملية التفسرييةءًة كثريا عن بدّتأخرجاءت م

 

ًاتضح لنا املنهج ـ اصطالحا ـ  هو طريقة االستدالل أو الكيفية املعتمـدة يف وّ
 لعملية التفسريية يكون املنهج هو الكيفيـة املعتمـدة ويف ضوء ا.إثبات املطلوب

ّيف الوصول إىل مراد النص القرآين ومقاصده  )١(وانتهينا إىل املساواة أو املساوقة، ُّ
ًبني الدليلية وبني املنهج املتبع، وعليه فمن مل يتخذ له منهجا يف العملية البحثية  ّ ّ

ّـ أيا كان جماهلا ـ يعني أنه مل يعتمد الـدل ً يل يف إثبـات مقاصـده؛ وألجـل هـذه ّ
ّالنكتة اجلوهرية ارتأينا التأكيد والتنبيه يف أكثر مـن مـورد إىل أمهيـة املـنهج يف 

ًالبحوث املعارفية وصوال إىل النتائج املتوخاة طبقا للضوابط العلمية ّ  .الصحيحة ً
ّكام أنه قد اتضح لنا التنوع يف املناهج املتبعة يف العملية التفسريية ّ  أهنـا إذا ،ّّ

ّاعتمدت القرآن يف عرض وفهم النص املراد تفسريه فإن هذه العمليـة تكـون  ّ
قد اعتمدت منهج تفسري القرآن بالقرآن، وإذا ما اعتمدت العملية التفـسريية 

ًالقرآين يكون بيناّالنص املجال الروائي يف قراءة وتفسري  ّ لدينا أن هذه العمليـة ّ
 . روائي، وهكذاالتفسريية قد اعتمدت املنهج ال

                                                 
يثيـة ّاملساواة أعم من املساوقة، فاملساوقة تعنـي االخـتالف يف املفهـوم واالنطبـاق يف احل) ١(

ّواملصداق، كام هو احلال يف الصفات الذاتية هللا تعاىل فإن حيثية الصدق فيها واحدة وهـي 
ّكوهنا عني ذات اهللا، كام أن مصداقها مجيعا واحد ال غري وهو الذات املقدسة ً ّ. 

ّوأما املساواة فإن االختالف يكون يف املفهوم واحليثية، واالنطباق يكون يف املـصداق فقـط،  ّ
ً بني الفصل واخلاصة بالنسبة لإلنسان ـ مثال ـ فالناطقيـة والـضاحكية خمتلفـان يف كام هو ّ

ّاملفهوم كام هو واضح، وكذلك يف احليثية، فإن حيثية صـدق الناطقيـة ذاتيـة وأمـا حيثيـة  ّ
 عـىل -صدق الضاحكية فهي عرضية، وهكذا احلال يف املقام بني املنهج والدليليـة فـإهنام 

ً خمتلفان مفهوما متحدان مصداقا وحيثية-فرض املساوقة بينهام ًّ. 
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ّإذا اتضح ذلك جيدا فإنه ينبغي لنا الوقـوف عـىل املـراد مـن املوضـوعية  ًّ
ــة التفــسريية ــة يف العملي ــريا مــا نقــرأ يف املــصادر التفــسريية ، والتجزيئي ًفكث

ًوالبحوث القرآنية أن هنالك تفسريا موضوعيا وآخر جتزيئيا، فام هو املراد مـن  ً ً َّ
 ّا عالقتهام باملناهج املتبعة يف العملية التفسريية؟هذه املصطلحات التفسريية؟ وم

 ّإن الوظيفة األساسية للتفسري التجزيئي تكمن يف إبراز املدلوالت التفـصيلية
ًالذي يتشكل عادةّالعام لآليات القرآنية دون إعطاء املوقف القرآين    مـن جمموعـةّ

كتفـي بـإبراز ّمداليل تفصيلية، بخالف ما عليه التفسري املوضـوعي فإنـه ال ي
ّز ذلك إىل ما هو أهم وأجدى، ّ للمفردات القرآنية وإنام يتجاواملضامني اجلزئية

 .)١(حيث يقوم بتحديد املوقف القرآين جتاه موضوع من موضوعاته املختلفة
ّومن الواضح أن املوضوعية يف املقام ال يـراد هبـا املوضـوعية الواقعـة يف 

ّالتعصب والتطرف، فإ وّقبال التحيز ّن التفسري التجزيئي هو اآلخر ينبغي توفر ّ ّ
ّهذه املوضوعية فيه وإال خرجت العملية التفسريية من دائرة املنهجة إىل دائـرة 

 .اهات، كام هو واضحّاالجت
 إذن فام هو املراد من املوضوعية يف املقام؟

ّإن املوضوعية املرادة يف املقام تتقوم بأمرين، مها ّ : 
ّن يفرز املفرس اأ .١  ملوضوعي جمموعة آيات قرآنية تشرتك يف موضوع واحـدُ

ّوإن جاءت بألفاظ خمتلفة؛ فيقوم املفرس املوضـوعي بعمليـة صـياغة جديـدة 
ًمفادها التوحيد بني مداليل هذه اآليات املتوحدة موضوعا، املختلفة عـادة  يف ًّ

رازيـة التوحيديـة إىل ثمـرة ف، لينتهي بعـد هـذه العمليـة اإل)٢(طريقة العرض
 .حتديد املوقف القرآين جتاه ذلك املوضوع: لبحث التفسريي املوضوعي وهيا

                                                 
 . ٣٥-٣٤ص: املدرسة القرآنية: انظر) ١(
ًفاآليات املكررة يف الـسور املختلفـة ال جـدوى كبـرية يف مجعهـا فـضال عـن البحـث يف ) ٢( ّ

 .الوحدة الداللية بينها بام هي هي
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 أن تسبق العملية التفسريية املوضوعية حتديـد املوضـوع الـذي تـربزه .٢
ّ التجربة اإلنسانية، فإذا ما أثري أمام املفرس موضوع مـا يتـسم باألًعادة ّ ة يف ّمهيـُ

ًحركة املجتمع ـ معرفيا أو عمليا وف يقوم بعـرض هـذا املوضـوع ّ ـ فإنه س)١(ً
ًاحليايت عىل النصوص القرآنية ومعطياهتا وصـوال منـه إىل اسـتجالء املوقـف 

ّ، ومن الواضح أن حدود املوقف القـرآين )٢(النهائي للقرآن جتاه ذلك املوضوع
ّهذا مرتبط بالقيمة املعرفية التي عليها املفرس يف قراءة النص القرآين ّ)٣(. 

ُاعتمد فيه منهج تفسري القرآن الذي ري املوضوعي وكشاهد تطبيقي للتفس ُ
ّالسالم من أن أقل مدة للحمل هي ما استنبطه أمري املؤمنني عيل عليه  :بالقرآن ّ ّ

: ُاألوىل قولـه تعـاىل،  اآليتني الكريمتنيستة أشهر، وذلك من خالل مجعه بني
ًومحله وفصاله ثالثون شـهرا ...{ َْ َ ُ َ َ ُ ْ َُ ُِ :  والثانيـة قولـه تعـاىل،)١٥: األحقـاف( }...َ
ِوفصاله يف عامني{ ِْ َ َ ُ َ َُ  .)١٤: لقامن( }ِ

ًوالفصال يف املقام هو فرتة الرضاعة وهي مدة أربعة وعرشين شهرا ففي ، ّ
ُاملقام طرحت مشكلة رشعية اجتامعية أمام اخلليفـة الثـاين مل يقـف فيهـا عـىل  ُ

 ،املدة الغالبة يف احلمـلّفظن أهنا ، ة احلملّوهي مد، املوقف القرآين النهائي فيها
فمن تزوجت وأنجبت قبل مرور هذه املـدة املألوفـة ، وهي تسعة أشهر كاملة

ًيكون محلها وإنجاهبا كاشفا إنـّيا عن وقوع الزنا منهـا وعـدم رشعيـة احلمـل  ً
رمجـان أبطلـه ت، ّولكنه ظن فاسد، ال غريواحلكم يف ذلك هو الرجم ، والطفل
َّحيث استفاد ذلك من خالل داللة سياقية تـسمى ، )عليه السالمّعيل (القرآن  ُ

                                                 
ًيا أو عمليافال معنى لطرح موضوع ال عالقة له بحركة اإلنسان واملجتمع معرف) ١( ً. 
 .٣٦ص: املدرسة القرآنية: انظر) ٢(
ّمن الواضح أنه ال يراد بقراءة النص القرآين القراءة اللفظية الصوتية للـنص وإنـام املـراد ) ٣( ّّ ّ

 .ّهو خصوص الفهم ال غري، فقراءة النص يف املقام تعني فهمه
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 .)١(كام سيأيت،  اإلشارةةبدالل
فبهذا االستنتاج القرآين قـد تـسنّى ألمـري املـؤمنني عليـه ، ّوعىل أي حال

 .)٢(السالم إنقاذ امرأة مسلمة من الرجم
ّوينبغي أن يعلم أن التفسري املوضوعي رغم ما أحدثه مـن طفـرة معرفيـة  ُ

ّ التفـسري إال أنـه يبقـى يف أمـس احلاجـة إىل معطيـات التفـسري نوعية يف عـامل ّ ّ
ًالتجزيئي، فإن املداليل اللفظية اجلزئية وإن كانت ال حتدد موقفـا قرآنيـا عامـا  ً ً ّّ ّ ُ
ّجتاه موضوع مبحث العملية التفسريية يف التفسري املوضوعي إال أهنـا متـارس  ّ

ًجيابيا وفاعال يف حتديد وتوجيه الصياغإًدورا  ّية للنتاج املعريف للـنص ّولات األً
ّالقرآين والذي يتوخاه املفرس يف تفسريه املوضوعي ّ. 

ّإن التفسري املوضوعي عندما يقوم بعملية توحيـد املـداليل : بعبارة أخرى
َّية بنحو جتزيئـي، ثـم ينتقـل ّولاللفظية حيتاج يف ذلك إىل فهم نفس املداليل األ

 .عالقات الصحيحة بني تلك املداليل اجلزئيةبعدها إىل عملية الربط وإجياد ال
ّفالعملية التفسريية بأسلوهبا املوضوعي ـ أيا كـان املـنهج املتبـع فيهـا ـ ال  ً ّ
ّتنفك أبدا عن األسلوب التجزيئي، ممـا يعنـي أن مجيـع الـرشائط املطلوبـة يف  ًّ ّ

ّالتفسري التجزيئي ينبغي أن يتوفر عليها املفرس املوضوعي ّ. 
ّ الوطيدة بني هذين األسلوبني ـ التجزيئي واملوضوعي ـ إنـام وهذه العالقة

هي من طرف واحد ال من طرفني متبادلني ، فالتفسري التجزيئي ال توجـد لديـه 
ّحاجات أولية يف عـرض املـداليل اللفظيـة التجزيئيـة عـىل معطيـات التفـسري 

ّاملوضوعي إال يف حدود ضيقة  ًجداّ جزيئـي فهـم ّ، كام لو استعىص عىل املفرس التّ
ُة فإنه ربام يستعني بآية اخرى استفادت من ّمعين يف سياق آية ّمعنيمدلول لفظي  ّ ّ

                                                 
الت الـثالث بانعقـاد عالقـة الـدال(: حتت موضوعة، لّيف الفصل الرابع من الباب األو) ١(

 .االقتضاء والتنبيه واإلشارة: والدالالت الثالث هي، )الظهور
 .٤٠ ص،٦ج: لسيوطيلّوالدر املنثور . ٤٤٢ ص،٧ج: السنن الكربى للبيهقي: انظر) ٢(
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ُنفس اللفظ بنحو أكثر وضوحا وانبساطا، فيرتشح أمام املفرس املدلول اللفظـي  ِّ ّ ً ً
ًأوالاملراد إبرازه  ، ويف هذه العملية التفسريية يوجد وجه شبه حمـدود بالوظيفـة ّ

  ذلك املـوردّسمىُ الضئيل ال يجولكنه مع هذا االحتيا، املوضوعيية للتفسري ّولاأل
مفـردات ّبالتفسري املوضوعي ألن التفسري التجزيئي تنتهـي وظيفتـه عنـد فهـم 

خـر وهـو آبخـالف التفـسري املوضـوعي الـذي هيـدف إىل يشء ، ّالنص القرآين
 .قرآنالوصول إىل املوقف القرآين النهائي يف حدود املوضوع املعروض عىل ال

ّ أن األساليب التفسريية هي غري املناهج التفـسريية اآلنفـة :ص لديناّخلفت
ًن املنهج التفسريي أيا كانت هويته أ: ّالذكر، ولكن دون أن تنفك عنها؛ بمعنى ّّ

ُالبد أن يكون له أسلوب  ّ يف الوصول إىل مراد الـنص القـرآين، وبـذلك ّمعنيّ
ّيصار إىل أحد األسلوبني املتقدمني   .)١()املوضوعي والتجزيئي(ُ

 

ّاتضح لنا األسلوب املوضوعي واألسلوب التجزيئـي، وأمـا األسـلوب  ّ
ًالرتكيبي فهو األسلوب اجلامع بني األسلوبني املتقدمني، فيكون املفرس مفرسا  ِّ ِّ ّ

ًجتزيئيا موضوعيا، حيث يبدأ عـادة ً ُ يف الرتبـة األوىل بـإبراز املـداليل اللفظيـة ً
َّلنص القرآين، ثم يقوم بعملية التوحيد املدالييل للخروج بنتيجة هنائية بعد أن ل ّ

ًيكون قد حدد موضوعا خارجيا قبل رشوعه بالعملية التوحيدية ً ّ. 
 ّإن هذا األسلوب الرتكيبي نكاد أن نلمس آثاره يف معظم التفاسري الرئيسية

ُاضح أن صيغة وأسـلوبومن الو، عند الفريقني، وإن جاء بنحو غري ملتفت إليه ّ 
 .يف عامل التفسريّالعام ّالتفسري التجزيئي هي الطاغية عىل اجلو التفسريي 

                                                 
ًتوجد هنالك أساليب أخرى أيضا) ١( من قبيل التفـسري االرتبـاطي ، ولكنها غري معتنى هبا، ُ

من قبيـل ، بني مواضيع خمتلفة والربط بينها للخروج بنتائج جديدةالذي هيدف إىل اجلمع 
 .أو بني اإليامن والوالء، الربط بني الصرب والتضحية واجلهاد
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ّن نسبة التفسري املوضوعي ضئيلة وحمـدودة جـدا ال تكـاد متثـل أ: بمعنى ً ّّ
 .)١(أمام السواد األعظم من النتاج التفسريي التجزيئي ًشيئا

ُولعل أوىل املحاوالت التفسريية املمنهج  ة التي سلكت األسلوب الرتكيبيُّ
ًبنحو واضح جدا وملتفت إليه أكيدا ًُ ُ يف تفسري امليزان، وإن مل يذكر فيـه أو  هيّ

يف غريه من املصادر التفسريية هذا االصطالح الذي أطلقنـاه عـىل األسـلوب 
 .)٢(الثالث من أساليب التفسري

ع األسـاليب ّوالذي نراه يف املقام أن التفـسري الرتكيبـي هـو أجـدى أنـوا
ّالتفسريية، فإن الواقـف عـىل املـداليل اللفظيـة يكـون هـو األقـرب إىل روح 
ّالعالقة أو الربط بني تلك املداليل واملضامني اجلزئية، مما يعني أن وصـوله إىل  ّ

 .ّحتديد املوقف القرآين سيكون أكثر دقة وحياطة
لقـرآن ّجدير بالذكر أن التفسري املوضـوعي هـو األقـرب ملـنهج تفـسري ا

                                                 
ِّلعل األنس بعامل املادة واحلس يوقف املفرس عادة عىل األسـلوب التجزيئـي يف التفـسري، ) ١( ُ ّ ّ ُ ّ

ْبخالف األنس بعامل املجردات واملفاهيم واحلدس ف ّ ِّإنه جيعـل املفـرس أقـرب إىل أسـلوب ُ ّ
ّفإذا عرفت أن اإلنسان آنس بعامل املاد التفسري املوضوعي، ّة منه بعامل التجـرد يتـضح لـك ّ ّ

ّولو نسبيا رس التفاوت الكبري بني نتاج التفسري التجزيئـي والنتـاج املوضـوعي وأمـا مـا ، ً
ت إىل ّروائيـة واحلديثيـة أده من أن هيمنـة النزعـة الّس رسّذكره السيد الشهيد الصدر قد

بمعنى أن النزعة الروائية ، ّانتشار التفسري التجزيئي دون املوضوعي فهو مقبول إىل حد ما
ومـن الواضـح بـأن ، زت منهج التفسري الروائي يف قبال منهج تفسري القرآن بـالقرآنّعز

 الكبـري الـذي هًهذا فضال عـن االشـتبا، العملية التفسريية ال تقترص عىل التفسري الروائي
ومـا ، يقع فيه البعض من أن التفسري املوضوعي هو تعبري آخر عن تفسري القرآن بـالقرآن

ُومـن جهـة أخـرى عـدم ، ُذلك إال للخلط الواضح بـني املـنهج واألسـلوب مـن جهـة
 . لية التفسريية التي يعتمدها التفسري املوضوعيّد املصادر األوّرهم تعدّتصو

ّهو من خمتصات هذا الكتاب، حيث مل يـذكر يف غـريه )  الرتكيبياألسلوب(ْإن اصطالح ) ٢(
 .كام أشار إىل ذلك السيد األستاذ
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ُمنه إىل غريه من املناهج األخرى، فالذي يلتـزم فهـم وتفـسري القـرآن  بالقرآن
ّبالقرآن يكون هو األقرب إىل روح القرآن ومراداته العامـة ومواقفـه النهائيـة 
ًونتاجاته املفصلية، فيكون املعطـى القـرآين داعيـا إىل إبـراز املواقـف النهائيـة  ُ

 .للقرآن، وهذا هو التفسري املوضوعي
ّإن مجلة من معطيات منهج تفسري القرآن بالقرآن تكمن يف : ُبعبارة أخرى

ٌّإجياد الداعوية يف نفس املفـرس إىل الـصريورة إىل التفـسري املوضـوعي، وكـل ِّ 
َبحسبه، فإن م ّن أنس األلفـاظ ومعانيهـا اجلزئيـة ـ حتـى وإن توسـل بمـنهج ّ ِ

مـن عـامل املـداليل اجلزئيـة،  اخلـروج ًتفسري القرآن بالقرآن ـ يعرس عليه  عادة
ّن أنس رضوب األقيسة املنطقية والربهنة واملالزمات العقلية، فإنـه َبخالف م ِ

 . يكون أقرب إىل أسلوب التفسري املوضوعيًعادة ما
ٍوعىل أي حال، فخالصة ما انتهينا إليـه هـو رضورة التمييـز بـني املـنهج ّ 

ّن املنهج التفسريي أيأاألسلوب التفسرييني، وو ّه البـد أن يـؤدي ّهويتًا كانت ّ ّ
 .ّدوره ويعرض نتائجه ضمن أحد األساليب التفسريية املتقدمة

ّكام أن األسلوب التفسريي الثالـث ـ الرتكيبـي ـ هـو األسـلوب األكثـر 
 .ّاألقرب إىل واقعية النص القرآين ومقاصده وًنضجا

ُينبغي اإلشارة إىل أن املنهج واالجتاه ربام استعمال وأريـد ّ ّ  هبـام خـصوص ّ
ّاألسلوب ال غري، فيكون االسـتعامل اسـتعامال جمازيـا أو مـساحميا، وإال فقـد  ًً ًُ

ّاتضح لنا الفرق بني املنهج واالجتـ ّاه، كـام أنـه قـد اتـضح الفـرق بـني املـنهجّ ّ 
ّاألسلوب، ومنهام يتضح لنا الفرق بني االجتو  .)١(اه واألسلوبّ

اه واألسلوب ّئق املنهج واالجتويف ضوء هذه الوقفة املمنهجة يف بيان حقا
                                                 

اه يف مورد األسلوب يف أكثر من مورد وأكثـر مـن ّورد استعامل اصطالحي املنهج واالجت) ١(
 .ل والثاينّ، الدرس األو١٩ص: مصدر، منها ما جاء يف املدرسة القرآنية
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ًيكون بينا لدينا ما وقع فيه مجلة من أعالم الفريقني، سواء يف جمال اخلـوض يف  ّ
ًالعملية التفسريية خصوصا أو يف جمال املعارف القرآنية عموما من خلط واضح ً. 

 

 االلتـزام بـه يف مجيـع أبحاثنـا الـذي ارتأينـاّالعـام ّإن منهجنا التفـسريي 
،  الرشيفةسنّةالتفسريية هو منهج تفسري القرآن بالقرآن، ولكن بمعية مدارية ال

؛ وهـذا االلتـزام املعـريف سنّةُوهو ما نطلق عليه بمحورية القرآن ومداريـة الـ
ّمتفرع عىل قضية أساسية ينبغي ترسيخها والتأكيد عليها وهي كون القرآن هو 

ً يفرس بعضه بعـضا - ًكام عرفت آنفا -قيقي الوحيد لنصوصه، فهو ِّاملفرس احل ِّ
ّويصدق بعضه بعضا، وأن ما عداه ال يؤدي دورا تفـسرييا حمـضا وإنـام دوره  ًّ ً ً ّ ًّ ُ

ًتشخييص ملرادات النص؛ أو توكيدي وأحيانا تعميقي كام هو احلـال بالنـسبة ، ّ
ُيعالج من خـالل القـرآن َّإال أن الدور التفسريي للمفهوم القرآين ، للروايات

َّبواسطة النصوص القرآنية املفرسة للنصوص القرآنية املفرسة: أي، نفسه ِّ. 
ّإن الدور الذي يؤديه الغري هو أشبه ما يكون بالـدور اإلشـاري: ُبعبارة أخرى َّ 

ّالذي يتوقف يف رتبة سابقة عىل إحاطة كل  .ية بضوابط العملية التفسرييةّ
ِّإن التزامنا بمفرس ً النص للـنص يلزمنـا معرفيـايةّ ُ ّ  بـسلوك مـنهج تفـسري ّ

ّالقرآن بالقرآن يف تشخيص مرادات النص القـرآين، وهـذا االلتـزام املنهجـي 
ُاملعريف ال يعفينا من التزود بمصادر ثانوية أخرى هلـا معطيـات معرفيـة ترفـد  ّ

 : العملية التفسريية بامتيازات، نذكر منها
 .شخيص مرادات النصوص القرآنيةّ إسهامها األويل يف عملية ت.١
ّ إهنا توفر سعة معرفية بحـدود مقاصـد الـنص الواحـد بنحـو يمكـن .٢ ّ ّ ّ

ّاملفرس من تصيد نكات نظرية وتطبيقية يف قراءته للنص ّ ِّ. 
ّبمعنى أهنا توفر أرضية خصبة للمفـرس تـساعده عـىل التحـرك يف آفـاق  ِّ ّّ
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ّوأبعاد النص القرآين املختلفة بنحو ال يتوفر   .ُذلك املعطى بغريهّ
ّوهذا اإلضفاء املعريف الذي توفره املصادر الثانوية ربـام يـشكل يف مـوارد  ّ ّ

ّخاصة حجر الزاوية يف قراءة النص ّ. 
ِّ أهنا تفتح أمام املفرس نوافذ :ُ ومن املعطيات األخرى للمصادر الثانوية.٣ ّ

ّجديدة، سواء كانت متعلقة بأصل النص املقروء أو بأمر خارج عن ه ذي صـلة ّ
ّوثيقة باألصل، والذي قد يرتقى يف مجلة من املوارد التفسريية إىل تشكيل قرينة 
ّخارجية توجه اخلطوط البيانية األوىل للنص املقروء باجتاه يسهم إىل حد كبـري  ُ ّ ّّ

ّولعل من أوىل وأبـرز املـصادر الثانويـة التـي ال ، يف ترشيد العملية التفسريية
 .)١( الرشيفةسنّة ال:ّراءة النص القرآينيمكن اإلغفال عنها يف ق

ّفال يقال بعدئذ بأن معطيات ال ٍ  الرشيفة يف العملية التفسريية تنحـرص سنّةُ
ّبتوفري األنس والطمأنة للمفرس يف نتاجه التشخييص ملقاصد النص القرآين ِّ ُ. 

ّوعىل أي حال، فإن منهجنا املتبع يف قراءة النص القرآين هو منهج تفـسري  ّّ ُ ّ ٍ
لقرآن بالقرآن، والذي سيكون عليه احلال يف قراءة وعـرض موضـوع بحثنـا ا

ّبمعنى أنه متوقف عىل وجود ، ولكنه منهج تعليقي، وهو آية الكريس الكريمة ُ
ّالنص القرآين املفرس آلخر مثلـه ُ وأمـا يف صـورة العـدم أو عـدم املكنـة مـن ، ّ

 تسواء كانـ، طمئنانيةَّالوصول إليه فإننا سوف نتوسل بالقرينة القطعية أو اال
وسـوف يـأيت بيـان هـذه ، نقلية أم عقلية أم علمية جتريبية أم كشفية شـهودية

 .)٢( يف مورد آخر من هذا الكتابةالتعليقي
                                                 

 املعصوم عليه السالم الصادق عىل النبي األكرم صىل اهللا عليـه سنّة :الرشيفة سنّةالباملراد ) ١(
ّوأمـا ، وآله واألئمة االثني عرش من أهل البيت والسيدة فاطمة الزهـراء علـيهم الـسالم

 . الرشيفة فهي أقواهلم وأفعاهلم وتقريراهتم عليهم السالمسنّةجماالت ال
، )ّي ملصادر فهم النصالتحديد الفنّ(: حتت موضوعة ،لّيف الفصل الرابع من الباب األو) ٢(

 .فانتظر
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ّهذا فيام يتعلق باملنهج ، وأما فيام يتعلق باألسلوب فلعل مما تقدم يف بحث  ّ ّ ّ ّّ
ً حـرصا ال يف مجيـع ّاألساليب التفسريية يرتشح أسلوبنا يف عرض آية الكريس

 األبحاث التفسريية، وهو األسلوب الرتكيبي الـذي أوضـحنا بعـض مالحمـه
ًخطوطه العامة آنفاو ّ. 

ُ بـرضورة حتديـد املـنهج واألسـلوب - ًعمليا -وبذلك نكون قد التزمنا 
 .التفسرييني يف رتبة سابقة عىل العملية التفسريية

ُإن تفسري القرآن بالقرآن باألسـلوبني ـ سـوف  تجزيئـي واملوضـوعي ـال ّ
ُيقدم لقارئ النص فرصة نموذجية يف تكوين رؤية قرآنيـة يفـرتض أن تكـون  ّ ّ
ّهي األقرب إىل الواقع الفعيل ملقاصد النص القرآين فيام إذا التزم قارئ الـنص  ّ

ّية التي تسهم إىل حد ما يف ّولّبالسري املعريف للمنهج واألسلوب واملقدمات األ ُ
 . القرآين أو الكشف عنهاّرسم مالمح النص

ّوينبغي التأكيد عىل أن حتديد املنهج واألسلوب التفسرييني يف رتبة سابقة 
ّسهم إىل حد كبري يف حفظ العملية التفسريية من الوقـوع يف يّعىل قراءة النص 

ّاخللط واالشتباه الذي ربام تبتني عليه مجلة من النتائج التفسريية؛ كام أن رصد  ّ
 ـ إذا جاز )١(ًوب سلفا يقي العملية التفسريية من احلركة األميبيةاملنهج واألسل

 .ًالتعبري ـ التي هي األخطر واألسوأ وقوعا يف أداء العملية التفسريية
ً ويف ضوء ذلك يتضح لنا جليا ما عليه كثري من املتون التفسريية سـواء يف  ّ

ًحركتها التفسريية ابتداء أو يف نتاجها املعريف انتهاء ً. 
 قدم ثابتة تّع أن منهجة العملية التفسريية مل تكن ذاّ عىل املطلّغري خفيو

                                                 
ّحيوان جمهري يتحرك باجت: األميبيا) ١(  دهففـي الوقـت الـذي جتـ فـق،ّاهات خمتلفة وكيفام اتّ

ّاه الشامل جتده بعد هنيئة متجها نحو اجلنوب بقـدم أخـرى، ولـذا تـسمى ّيضع قدمه باجت ُ ً ّ
وهكـذا تكـون . ح العلمـي باألقـدام الكاذبـةأقدامه التي ال ثبات هلا بحسب االصـطال

ّاحلركة التفسريية املنفلتة تتجه باجت  .اهات خمتلفة دون ضابط علميّ
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ًيف املصادر التفسريية السابقة والالحقة إال يف حدود ضيقة جدا، بـل ال تكـاد  ّ ّ
ًتلمح املنهجة إال يف مصادر تفسريية متأخرة جدا ّ ّ ّ. 

ٍوعىل أي حال، فالعملية التنظيمية ملختلف العلوم يف أكثر جماالهتـ ُا تعـاين ّ
ًاختناقا حادا من هذه الفوضوية يف سريها املعريف، عرضا وطرحا ً ً ّنتـائج، ممـا  وًّ

ًجيعل العملية التحقيقية أكثر تعقيدا وانسدادا ً. 
ّ إعالن ثورة معرفية كاملة تؤسس ملنهجـة إىلّومن هنا تربز احلاجة امللحة 

الركـام املعلومـايت  بنحو حيفظ العملية البحثية مـن )١(علوم خمتلفة، وتقعيدها
 .املنترش هنا وهناك دون ضوابط علمية

 :ّولعل من أبرز املشكالت التي أحدثها الركـام املعلومـايت غـري املنـضبط
 مجلـة كبـرية مـن االصـطالحات ّهويةّاخلالف واالختالف احلادان يف حتديد 

ّالعلمية، فتجد مجلة من العلوم االعتبارية ترتب آثارا وتؤسس براهني وتأخـ ً ذ ّ
ًنتائج اعتامدا منها عىل قواعد وضوابط موضوعاهتا حقيقية خارجية، وما ذلك 

ّإال لعدم وضوح يف مضامني وهوي  .ات مجلة من االصطالحات العلميةّ
 

ّوأما يف االصطالح ، )٢(الرجوع إىل األصل: ، أيلَْوالتأويل يف اللغة من األ
ٍ املرد يف ذلك هو جميء التأويـل يف القـرآن بمعـانّلف يف معناه، ولعلُفقد اخت ّ 

                                                 
ّهو مجع األطراف املتوافقة مضمونا إىل قاعدة كل: املراد من التقعيد) ١( أي  ية صـادقة عليهـا،ً

 .من السمنيّإرجاع النثار املعلومايت إىل أصوله وقواعده وضوابطه ليميز الغث منه 
ّقد أطلق منذ وقت بعيد دعوات عـدة لتأصـيل ) هّدام ظل(دنا األستاذ ّجدير بالذكر أن سي

 وتقعيد مجلة من العلوم اإلسالمية، أي حتديد قواعد وأصول هلا، من قبيل علـم أصـول التفـسري
وقد أردف تلك الـدعوات املتواصـلة .  أصول العقائد كام هو احلال يف علم أصول الفقهوعلم

  .الذي أبرز فيه مجلة من القواعد التفسريية) أصول التفسري والتأويل(بنتاج علمي فريد وهو كتاب 
 ).ْأول(ّ، مادة ٩٩ص: مفردات ألفاظ القرآن: انظر) ٢(
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 : ثالثة خمتلفة، وهي
ْولقـد {: ًوفيه يكون القول موضوعا للتأويل، كـام يف قولـه تعـاىل: ّولاأل َ َ َ

َجئناهم بكتاب فصلناه عىل علم هدى ورمحة لقوم يؤمنون ُْ ً َ َ َ ِْ ِ ُِ ٍَ ٍْ َ َ ُ َ ُ َّ َُ ًِّ ْ َ ْْ َ ٍ ِ ِ هل ينظرون إال تأوي *ِ ْ َ َّ ِ َ ُ َُ ْ ُله َ َ
ِّيوم يأيت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحلق َ ِ َ ْ ْ َِّ َ ْ ُ َ ُ َْ ُ ُ ُ َ َ َ َُ ُ َّ َُ َ ُِ َِ ُ ِ ْ : األعـراف( }ِْ

٥٣-٥٢(. 
ُوأوفوا{:  كام يف قوله تعاىل،ًوفيه يكون الفعل موضوعا للتأويل: الثاين ْ َالكيـل  ََ ْْ َ

ِإذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستق ِ َِ ُْ ْ ُْ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ ْ ًيم ذلك خري وأحسن تأويالِ ِ َْ َ َُ ْ ََ ٌْ َ ِ َ  .)٣٥: اإلرساء( }ِ
َوكذلك {: ًوفيه تكون الرؤيا موضوعا للتأويل، كام يف قوله تعاىل: الثالث ِ َ َ َ

ِجيتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديث ِ َِ َ َ َُّ ِ ِ ْ َ ََ َ َُ ُ َِّ ِ ْ  .)٦: يوسف( }َ
ل وإبـراز وقد حاول مجلة من أعالم الفريقني حتديـد املوقـف مـن التأويـ

ومن مجلة البيانات العلامئية يمكـن رصـد رؤيتـني ، الرؤية القرآنية حول ذلك
 : أساسيتني حاولتا اإلجابة عن حقيقة التأويل، ومها

 .ّ الرؤية القائلة بأن التأويل هو من مقولة املعنى.١
 .ّ الرؤية القائلة بأن التأويل هو من األمور العينية اخلارجية.٢

 : مها، ففيها نظريتان أو قوالن: ىلّأما الرؤية األو
يرى أنّ التأويل هو التفسري نفسه، وهو قول ال تبقى معـه حاجـة : ّولاأل

 . لوضوح معناه ومبتغاه؛للبحث يف وجه احلاجة إليه
ّيرى أن التأويل هو املعنى املخالف لظاهر القول، وهذا هو املعنى : والثاين

ّة واملحدثة واملتصوفةّتكلمواملهة ّين من املتفقرّالشائع يف عرف املتأخ ّ)١(. 
 ويف هذا القول يربز أمامنا وجه احلاجة للتأويل بقطع النظر عن اإلشـكاالت

 .الواردة يف دفعه وإبطاله
                                                 

 .٢٣ص: للسيد كامل احليدري ،)النظرية واملعطيات(تأويل القرآن : انظر) ١(
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 : ًففيها قوالن أيضا، ومها: ّوأما الرؤية الثانية
ً يف اخلرب ـ مثال ـ .ّيرى أن املراد من التأويل هو نفس املراد بالكالم: ّولاأل

ًون معرفة اخلرب تفسريا ومعرفة املخرب به تأويالتك فاليشء املخرب به ـ إن كـان ، ً
ًالكالم خربا ـ واليشء املطلوب فعله ـ إن كـان الكـالم إنـشاء ـ هـو التأويـل  ً

فالتأويل هو احلقيقة اخلارجية، والتفـسري هـو الـصورة العلميـة لتلـك ، بعينه
 . )١(احلقيقة اخلارجية

ّل سوف تضعف احلاجة إىل التأويـل، فإنـه لـيس بـني ًوبناء عىل هذا القو
اخلرب واملخرب به، وبني الفعل املطلوب وإنشاء طلبه فاصـلة كبـرية مـن حيـث 

 .ّالتصور وانرصاف الذهن إليهام، وإن مل تقع احلادثة اخلارجية بعد
احلقيقـة الواقعيـة التـي (: ّيرى أصحاب هذا القول أن التأويل هو: الثاين

ّكـم أو موعظـة أو حكمـة، وأنـه موجـود ُلبيانات القرآنية من حتستند إليها ا
ّجلميع اآليات القرآنية، حمكمهـا ومتـشاهبها، وأنـه لـيس مـن قبيـل املفـاهيم 
املدلول عليها باأللفاظ ، بل هي من األمور الغيبية املتعاليـة مـن أن حيـيط هبـا 

ّشبكات األلفاظ ، وإنام قيدها اهللا سبحانه بقيد األلفاظ لتقر يبهـا مـن أذهاننـا ّ
ّبعض التقريب، فهي كاألمثال ترضب ليقرب هبا املقاصد وتوضح بحسب ما  ُ ُّ

 .)٢()ُيناسب فهم السامع
ِّوإن مـن{: وتلك احلقيقة الواقعية هي املشار إليها باخلزائن يف قوله تعـاىل ِ َ 

ُيشء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معل ُْ ُ َ َُّ ٍَ َ ِّ َ ُ َ َ ََ َِ َّ َِّ ُِ َِ ِ ٍ  .)٢١: احلجر( }ٍومْ
 اخللفيـة الوجوديـة الواقعيـة للمعطيـات القرآنيـة ّمتثلوهذه اخلزائنية ال 

ّ بل إن كل األشياء يف عاملنا املشهود هلا نحو وجود عيني،فحسب ّ خاص هبا يف ّ
                                                 

 .١١٤-٨٨، ص٢ج: البن تيمية، التفسري الكبري: انظر) ١(
 .٤٩ ص،٣ج:  امليزان يف تفسري القرآن:انظر) ٢(
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 .ّاخلزائن اإلهلية، فاآلية ليست خمتصة بيشء دون آخر
ِّوإن مـن{: ّإن ظاهر قوله(: قال الطباطبائي ِ عىل ما به من العمـوم ، }ٍءَْيش َ

ّ كل ما يصدق عليه أنـه يشء :»من«بسبب وقوعه يف سياق النفي مع تأكيده بـ  ّ
 »نـا«ّوهو ما تدل عليه لفظة  ّمن دون أن خيرج منه إال ما خيرجه نفس السياق،

ّ وما عدا ذلك مما يرى وال يرى مشمول للعام.»خزائن« و»عند«و ُ ُ ّ()١(. 
ً هي مجيعا )٢(ية الواردة يف اآلية الرشيفة بصيغة اجلمعّإن هذه اخلزائنية اإلهل

ي املشهود بحكم انتساهبا إىل ما عند اهللا، ومن الواضح للعيـان ّفوق عاملنا املاد
ٍأن ما عند اهللا باق وغري زائل  ، بخالف ما عليه األشياء يف هـذه النـشأة )٣( ّالبتةّ

 .)٤( بالثبات وال البقاءّة فانية ال تتسمّتغريّية املحسوسة فإهنا مّاملاد
ٍوعىل أي حال، فتلك احلقيقة الواقعية اخلارجية ذات املراتـب الوجوديـة  ّ
ًالكامنة يف خزائن اهللا تعاىل غري املشهود حسا هي الوجود العيني الذي يراد به  ّ

 .التأويل
فالتأويل ـ بحسب هذا القول األخـري مـن الرؤيـة الثانيـة ـ لـيس مرتبـة 

ّ األلفاظ واملفاهيم واملعاين، وإنام هو مرتبة وجودية واقعيـة معرفية سقفها عامل
ّثـم إن التأويـل ال ، خزائنية تقف خلف هذا الوجود اللفظي للقـرآن الكـريم َّ

ّ الـبعض ـ وإنـام هـو دائـرة حميطـة ّكام قد يتـوهمة ـ ّمعينتنحرص دائرته بآيات 
 .بالقرآن من بائه إىل سينه

ّنـه سـوف يـربز أمامنـا وجـه إق للتأويـل فّإذا اتضح لنا هذا املعنى الدقي
                                                 

 .١٤٣ ص،١٢ج: امليزان يف تفسري القرآن: انظر) ١(
التفسري : انظر. »مجع اخلزانة، وهي اسم املكان الذي خيزن فيه اليشء، أي حيفظ: اخلزائن«) ٢(

 .١٣٨ ص،١٩ج: لإلمام الرازي) مفاتيح الغيب(الكبري 
ِما عن...{: قال تعاىل) ٣( ٍدكم ينفد وما عند اهللاِ باقَ َ ََ ُ َِ َ َ َْ  .<٩٦: النحل> .}...ُ
 .٤٧ص: تأويل القرآن: انظر) ٤(
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ّممـا يعنـي أن ، وحجم احلاجة للتأويل بنحو ال حيتاج معه إىل تعليق أو توكيـد ّ
د َّر ـ إذا جاز التعبـري ـ وجتـاتها سوف تفقد إسرتاتيجيتهّالعملية التفسريية برم

ّمن مضامينها احلقيقية املنظورة يف هدفها الغـائي الـذي ال يمكـن حتققـه دون 
ذ تلك احلقائق الواقعية اخلارجيـة اخلزائنيـة ـ املـصطلح عليهـا بالتأويـل ـ أخ

 .بالنظر واالعتبار
مـن ّول ًنه بناء عـىل القـول األأ :وخالصة القول يف وجه احلاجة للتأويل

مــن الرؤيــة الثانيــة ســوف تنتفــي احلاجــة إىل ّول الرؤيــة األوىل، والقــول األ
ّول الثاين من الرؤيتني معا فإن احلاجة إىل التأويل، بخالف ما عليه احلال يف الق ً

ًالتأويل جادة وملحة جدا؛ وستكون لنا وقفة  ّ ّ خـرى لـسرب معـاين ومقاصـد ُأُّ
ّالتأويل بام يناسب توج  .)١(هاتنا يف بيانات آية الكريسُ

لننتقـل إىل ، إىل هنا نكون قد انتهينا من أبحاثنا التمهيدية يف البعد البيـاين 
ًبيينية أكثر عمقا ونفعا ومردودا عىل العملية التفسرييةأبحاث متهيدية ت ً ً . 

                                                 
 .فانتظر، ل من الباب الثالث من الكتابّسوف تأيت هذه الوقفة اجلليلة يف الفصل األو) ١(
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ّهنا نخلص إىل جمموعة نتائج بيانية معرفيـة تـشك ل لنـا حجـر أسـاس يف ُ
، ّعنهـا بقـراءة الـنصّعـرب ُالتـي ي، ةرسم مالمح احلركة التفـسريية والتأويليـ

ّج البيانيـة لتـشكل بمجموعهـا حـصانة هذه النتائّأهم ُوسوف نحاول رصد 
ّحقيقية فاعلة توجه رؤى املفرس وتقيها من حالة االنفالت والتمح ّّ ُ  .التُ

،  القرآن لغة إما بمعنى القراءة أو بمعنى اجلامع لثمرة الكتب الساموية.١
 .ُواللغة تساعد عىل املعنى الثاين

بحانه يف حـدود ًاصطالحا يدور حول بيان املراد من كالمه س  التفسري.٢
 .ّ، ويف حدود املكنة البرشية والسعة املعرفية للمفرسّالنص القرآين

ً إن العملية التفسريية ينبغي أن حتقق أهدافا أساسية كمعرفة اهللا تعاىل.٣ ّ ّ ،
َوأهدافا فرعية كتوطيد العالقة بني املخاطب واملخاطب ًِ. 

ور املعريف التأسييس ّومن جمموع األهداف األساسية والفرعية يتبني لنا الد
ّالذي تقدمه لنا العملية التفسريية وما يرتتب عليه ّ. 

ًيـة ـ ال حتمـل يف رمحهـا حلـوال ّـ وإن كانت جد ّإن القراءة ملجتمعاتنا. ٤ ً
 بخـالف القـراءة القرآنيـة لإلنـسان ،ّجذرية النتشال األمة من غيبوبة اجلهل

اجلهـل وتـردم نتـوءات فإهنـا حتمـل يف رمحهـا بيانـات تغلـق أبـواب ّواألمة 
ّوإنام هـي قـراءة ، ألهنا ليست قراءة استكشافية، االنحراف املعريف والسلوكي

 .إصالحية
 إن اهلدف األقىص من سائر املعارف اإلهلية وأصـل اخللقـة والوجـود .٥

 .ُهو معرفة اهللا سبحانه، وهو اهلدف الذي حتاول آية الكريس أن توجزه لنا
ًيف سلمه املعريف كام كبريا من املفاتيح املعرفيـة ّ إن القرآن الكريم وضع .٦ ً ّ ّ

ًعىل صعيد التحقيق والتحقق معا لتحقيق هدفه املعريف الغائي الذي به تكتمل  ّ
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 .الرؤية الكونية اإلهلية
ً هو الطريق الواضح، واصطالحا هو طريقة االسـتدالل أو ً املنهج لغة.٧

ومع غياب الدليل يكـون ، لوبالكيفية املعتمدة يف االستدالل عىل إثبات املط
 .فام يقع يف قبال املنهج هو عينه ما يقع يف قبال الدليل، غياب املنهج

ً إن موقعية املنهج يف العملية االستداللية التفسريية خصوصا يكـشف .٨ ّ
لنا النقاب عن الفوىض البحثية التي وقع فيها عدد كبري من أعالم املسلمني يف 

 .تلف املجاالتمصنّفاهتم املختلفة ويف خم
ّ إن مجيع اإلسقاطات الفردية واالجتامعية والعقدية والظـروف اآلنيـة .٩

ّ عرص تسهم يف تكوين االجتّاملحيطة بكل ّاهات التفسريية التي تـسوق املفـرس ُ ُ
اه ّولـذا فاالجتـ، ّإىل توجيه النص نحو نتائج قبلية أملتها االلتزامـات الـسابقة

 .ّلتعاطي املعريف مع النص القرآينً موضوعيا عن املنهج يف اتلفخي
ّ إن القليل من الكتب التفسريية خيرج عن دائرة االجتاهـات وبنـسب .١٠ ّ

ة يف رتبـة سـابقة عـىل العمليـة ّيات القبليّخمتلفة، كام أن جتريد النفس عن املتبنّ
ًالتفسريية أمر صعب وشاق جدا  .ًإن مل يكن عسريا، ّّ

 قناعات فرديـة أو ّتقدمات معرفية وإنام  توثيقّتقدماهات ال ّ إن االجت.١١
رضوب التفسري بالرأي املمنـوع من ولذا فهي ، فئوية عاجزة عن إثبات نفسها

 .ًرشعا
ّ إذا كانت اهليئة والكيفية التفسريية علمية بحثية حتقيقية فإن العمليـة .١٢
ّ ستكون ممنهجة وإال فهي ةالتفسريي  . ركام معلومايتّجمردُ
ّالتفسريية رغم جديتها وجدواها قد تومهت يف حرص  إن الدارسات .١٣ ّ

ف يف ، ات التفسرييةّجتاهاملناهج واال ّوهذا أول خطأ منهجي وقع فيه من صـنّ
 .ات التفسرييةّجتاهاملناهج واال

ّ إن مجلة من مفرسي القرآن الكريم.١٤  -ّ بـل األعـم األغلـب مـنهم - ّ
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ّفسريية دون أن حيددوا يف رتبة لعملية التا معلومايت يف ممارسة ّينطلقون من كم
ًسابقة منهجا تفسرييا معتربا يعتمدونه يف كشف معـاين القـرآن ً ّممـا يعنـي أن ، ً

ّريية إنام قنّنت يف مراحل متأخاملناهج التفس ُ ًة جـدا عـن العمليـة التفـسرييةرّ ّ ،
 .ّفيكون حتديد املناهج يف معظم التفاسري املتقدمة بعد الوقوع

ًوضوعي للقرآن يعتمد اعتامدا أساسيا وجوهريـا عـىل ّ إن التفسري امل.١٥ ً ً
ّمنهج تفسري القرآن بالقرآن، ولذا فال يمكن للتفـسري املوضـوعي تقـديم أي 

 .ّنتائج مفصلية دون التزود هبذا املنهج
ّ إن القرآن نور وهدى وتبيان لكل يشء، ولذا ال يمكن أن يتصور يف .١٦ ُ ًّ ّ

ًحقه أن يكون مفتقرا إىل الغري   إنام ه، ولكن عدم االحتياج هذايف بيانه وتفسريّ
 .كام سيأيت يف الفصل القادم، ُينحرص يف أفق البيانية ال التبيينية

ّ دورا توكيديا ملا أسسه الفهم القرآين للقرآنّؤديّ إن الرواية ت.١٧ ِ ً وربـام ، ً
ّهنا تـشكل حلقـإيف حني ، ً الرواية دورا آخر وهو تعميق الفهم القرآينّؤديت ة ُ

عتربة عند أغلب أعالم األمـّة ومن هنـا ، ُوثيقة يف سلسلة املناهج التفسريية املـُ
ًيقع الكالم يف كون التفسري الروائي تفسريا اصطالحيا أم هو   شـعبة مـن ّجمردً

 ُشعب احلديث؟
ُ التفسري الروائي يعاين من أزمة كبرية تكمـن يف حمدوديـة الروايـات .١٨

لثه بصورة ترتيبية،  لنا تفسري نصف القرآنالواصلة إلينا التي ال تكفل  .بل ثـُ
الدور التعليمي للعملية التفسريية : اّأمهه،  ينحرص دور الرواية بأمور.١٩

 بالـدور ّتكفـلفالـذي ي، ّة للنص القرآينّمفرسفهي ليست ، والدور التطبيقي
ّ الدور التوكيـدي ملـا أسـسه :والثالث وهو األهم، التفسريي هو القرآن نفسه ِ

 .ّوالدور التعميقي لفهم النص، الفهم القرآين للقرآن
وأما غري املخالفـة ،  إن الروايات املخالفة للعقل ساقطة عن االعتبار.٢٠

ُأن يكون االخـتالف ممـا يمكـن رفعـه بتوجيـه الروايـة : مها، ففيها احتامالن
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 ونوبـذلك ال تكـ، ُأو عدم إمكان التوجيه فيلتزم بالظاهر القـرآين، ُفيعمل بذلك
ّالروايات املخالفة للظاهر القرآين مسقطة حلج ُ  .ّالبتةيته ُ

إبداعيـة  ّقـوةعىل مـا حيملـه مـن  - إن املنهج االجتهادي التفسريي .٢١
ًوكثريا ما ، بل ذلك كثري الوقوع،  حمفوف باملخاطر والزلل-وامتيازات علمية

 .تقدهة ملن هيدف دعم ما يؤمن به وما يعّيكون هذا املنهج التفسريي مطي
ُ إن املنهج التجريبي يعتمد عىل االستقراء بالدرجـة األوىل يف رصـد .٢٢

من هنا أثبتت ، ًمفردات التجربة ولذا فإنه يبقى عاجزا عن تقديم نتائج قطعية
فلسفة العلم عجز العلوم الطبيعية التجريبية من الوصول بمعطياهتا إىل مرتبـة 

 .القانون
قرآنيـة الدة للنـصوص ّية إذا كانت مؤي إن املعطيات العلمية التجريب.٢٣

، بمعنـى عـدم تـصحيح الوجـه التطبيقـي، ّقبلنا هبا وإال فال يصح األخذ هبا
واجلهود العلمية التجريبيـة مـن ، ُوبذلك حتفظ كرامة القرآن الكريم من جهة

 .ُجهة أخرى
ً يسمى املنهج اإلشاري أحيانا باملنهج التأوييل.٢٤ ّ ً نظرا العتامده عـرض ؛ُ

والقبـول بـه ال يعنـي تـرك البـاب عـىل ، ة عىل التأويـلّتوقفعاين الباطنية املامل
 .ة التفسري بالرأيّوإال سيندرج حتت مظل، مرصاعيه بدون ضوابط وقواعد

ًوقد يكون الدليل صحيحا يف ،  التفسري بالرأي هو التفسري بغري دليل.٢٥
ّ إال أنه غري منطبق عىل مدّصحتهأصله و حيح مـا طـابق وقد سـيق لتـص، عاهُ
 .ّفرسهوى امل
 . يقع التفسري بالرأي يف دائرة اآليات املتشاهبات ال املحكامتًعادة ما .٢٦
ّ إن الوظيفة األساسية للتفسري التجزيئي تكمن يف إبـراز املـدلوالت .٢٧

ّالذي يتشكل عادة ّالعام التفصيلية لآليات القرآنية دون إعطاء املوقف القرآين 
فصيلية، بخالف ما عليه التفسري املوضوعي حيث يقـوم من جمموعة مداليل ت
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 .بتحديد املوقف القرآين جتاه موضوع من موضوعاته املختلفة
ّإن التفسري املوضوعي رغم ما أحدثه من طفرة معرفية نوعية يف عامل . ٢٨

ّالتفسري إال أنه يبقى يف أمس احلاجة إىل معطيات التفسري التجزيئي ّ فالعمليـة ، ّ
ًبأسلوهبا املوضوعي ـ أيا كان املنهج املتبع فيها ـ ال تنفـك أبـدا عـن التفسريية  ًّ ّ ّ

ّاألسلوب التجزيئي، مما يعني أن مجيع الرشائط املطلوبة يف التفـسري التجزيئـي  ّ
ّينبغي أن يتوفر عليها املفرس املوضوعي ّ. 

ً إن املنهج التفسريي أيا كانت .٢٩ ُه البد أن يكون له اسلوب ّهويتّّ  ّمعـنيّ
ُيف الوصول إىل مرادات الـنص القـرآين، وبـذلك يـصار إىل أحـد األسـلوبني  ّ

 ).املوضوعي والتجزيئي(ّاملتقدمني 
املوضوعي ( األسلوب الرتكيبي هو األسلوب اجلامع بني األسلوبني .٣٠

أقرهبـا  وً، وهو أجدى أنواع األساليب التفسريية وأكثرها نـضجا)والتجزيئي
ُولعل اوىل املحاوالت التفسريية املمنهجة ، مقاصدهّإىل واقعية النص القرآين و ُّ

 .التي سلكت األسلوب الرتكيبي كانت يف تفسري امليزان
ّ إن التفسري املوضوعي هو األقرب ملنهج تفسري القرآن بـالقرآن منـه .٣١

 .ُإىل غريه من املناهج االخرى
بحاثنـا الـذي ارتأينـا االلتـزام بـه يف مجيـع أّالعام  منهجنا التفسريي .٣٢

ّالتفسريية هو منهج تفسري القرآن بالقرآن، وهذا االلتزام املعـريف متفـرع عـىل 
وهـذا ، ِّقضية أساسية وهي كون القرآن هو املفرس احلقيقي الوحيد لنـصوصه

ّااللتزام املنهجي املعريف ال يعفينا من التزود بمصادر ثانوية اخرى توفر أرضية  ُ ّ
ّخصبة للمفرس وتساعده عىل التحر ّك يف آفاق وأبعاد النص القـرآين املختلفـة ِّ

ُبنحو ال يتوفر ذلك املعطى بغريه ّ. 
ّولعل من أوىل وأبرز املصادر الثانوية التي ال يمكن اإلغفال عنها يف قراءة 

 . الرشيفةسنّةّالنص القرآين هي ال
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ً أما فيام يتعلق بأسلوبنا التفسريي يف عرض آية الكريس حـرصا ال يف .٣٣ ّ ّ
 .بحاث التفسريية، فهو األسلوب الرتكيبيمجيع األ
ّ إن حتديد املنهج واألسلوب التفـسرييني يف رتبـة سـابقة عـىل قـراءة .٣٤

ّسهم إىل حد كبري يف حفظ العمليـة التفـسريية مـن الوقـوع يف اخللـط ُيّالنص 
ويقيها من احلركـة ، ّواالشتباه الذي ربام تبتني عليه مجلة من النتائج التفسريية

 .ةاألميبي
ً إن العملية التنظيمية ملختلف العلوم يف أكثر جماالهتـا تعـاين اختناقـا .٣٥ ُ

ًحادا من فوضوية غياب املنهج ّولذا فـنحن بحاجـة ملحـة إىل إعـالن ثـورة ، ّ
ّمعرفية كاملة تؤسس ملنهجة العلوم املختلفة وتقعيدها بنحـو حيفـظ العمليـة 

 .كالبحثية من الركام املعلومايت املنترش هنا وهنا
ّوهناك نتائج أخرى ملحها القارئ املتتب ُ ات هذا الفصل مل نرش إليها ّع يف طيُ

 .ات الفصول القادمةّوألهنا ستأيت يف طي، لوضوحها
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ا يف الفصل الـسابق كـان  منّّتقدمولكن ما ، ِمل تنته البحوث التمهيدية بعد
لننتقل بعدها يف هذا الفصل اجلديد إىل ، يدور حول البحوث التمهيدية البيانية

، ًوأعظم فائدة وعودا عىل بناءات العملية التفسريية، ًبحوث أكثر عمقا وداللة
ة بمكـان تـسليط ّمهيـومن هنا نجد مـن األ، تمهيدية التبيينيةوهي البحوث ال

 لنـا ّتبـنيلكي ي، )١(البيانية والتبيانية والتبيينية: أعني، الضوء عىل هذه املفاهيم
 .ة وجدوائية أبحاث هذا الفصلّأمهيمقدار 

وهي ليست بمعنى واحـد ، إن هذا املفاهيم الثالثة مفاهيم قرآنية خالصة
ّاألعظم من املفرسّكام توهم السواد  وإنـام ، صني يف علـوم القـرآنّين واملتخصُ

 لنا وجه ّتبنيويف ضوء االختالف الذي سنقف عليه سي، ٍهي عىل معان خمتلفة
 . القرآن الكريمّدقةمن وجوه عظمة و

ٌهــذا بيـان للنـاس وهـدى وموعظـة {: أما قرآنية البيان فذلك لقوله تعاىل َ ِ ْ َ ُ َ َ ََ ًَ َِّ ِّ ٌ َ
َللمتقني ِ َّ ُ ْ َونزلنـا عليـك ...{: وأما التبيانية فلقولـه تعـاىل، )١٣٨ : آل عمران( }ِّ ْ َ َْ ََ َّ َ

َالكتــاب تبيانــا لكــل يشء وهــدى ورمحــة وبــرشى للمــسلمني ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ َْ ِّ ِّ َْ ْْ ً َُ َ َ َ ُ َ ْ َْ ً َُ ، )٨٩: النحــل( }ً
                                                 

ّتعترب اصطالحات البيانية والتبيانية والتبيينية من خمت) ١(  من وبالتايل فهي ،صات هذا الكتابُُ
عنا للبحوث التفسريية والقرآنية أننـا مل نعهـد مثـل ّوبحسب تتب ،ُصات السيد األستاذّخمت

 كـام .هذا الفرق يف أصل إطالق التسمية يف كلامت األعالم هبـذه الدرجـة مـن الوضـوح
ص مدى أمهية وعمق هذه الفكرة يف الـسطور اآلتيـة مـن خـالل ّسيلمح القارئ املتخص

 <القرآنيـة يف األصـل>ملضامني هذه االصطالحات واملفـاهيم يص الرفيع ّالعرض التخص
 . <احليدرية يف العرض>
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َوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس مـا {: والتبيينية لقوله تعاىل ِّ َ ِْ َّ ُ َ َِ َِ َ َْ ِّ َ َ ِْ ْنـزل إلـيهم ولعلهـم َ ْ ُْ َّ َ ََ َ ِ ِ َ ِّ ُ
َيتفكرون ُ ََّ َ  .)٤٤: النحل( }َ

 بينها فهي أن البيانية القرآنيـة تعنـي األمـر ّهمةوأما الفوارق الرئيسية وامل
َالواضح الذي يصح أن خيرب ُ ،  الناسّعامةُ خياطب به ًعادة ماُوهو أسلوب ،  بهّ
ِّهـذا بيان لل{: ولذا جاء يف اآلية الكريمة ٌ َ َ ِناسََ ُوأما التبيانيـة فهـي أسـلوب ، }َّ

ولذلك قـال تعـاىل ،  الناسّعامةُوال يستعمل ل، ُآخر يلحظ فيه جهة املخاطب
ّخماطبا نبي ً ٍونزلنا عليك الكتاب تبيانـا لكـل يشء{: ه صىل اهللا عليه وآلهُ ِ ِْ َ ِّ ِّ ْ َ ُْ ًَ َ ْْ َ َ ََ َ فهـو ، }ََّ

ّام لطبقة معيّوإن،  الناسّعامةًليس تبيانا ل قت بمراتبهـا املعرفيـة واملعنويـة نة ارتُ
ومن هنا تنطلق العمليـة ، يقف يف طليعتها الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله

 .التفسريية
ُوأمــا التبيينيــة والتبينيــة القرآنيــة فهــي الوظيفــة اإلهليــة التبليغيــة األوىل  ُّ

ك ِّوعندما نعـرف ذلـ، للرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله جتاه القرآن الكريم
 .ُبالوظيفة اإلهلية فذلك العتامدها عىل املعطى اإلهلي القائم يف البيانية

ّ لنا أن القرآن بوجوده البيـاين ال حيتـاج إىل مفـرسّتضحومن هنا ي : ألنـه، ُ
ِبيان للناس{ َّ ِّ ٌ َ ومـن هنـا وقـع ، فال يبقى معنى لبيانه من قبل اآلخرين، ّعامة }َ

ّقـرآن إىل مفـرس يف شبهة عدم احتيـاج ال)١(بعض األعاظم َّوفقـا لقاعـدة أن ، ُ ً
مع أن هـذه التفـسريية الذاتيـة هـي عـىل مـستوى ، ًبعضه بعضاّفرس ُالقرآن ي

ُّالبيانية ال عىل مستوى التبيانية فضال عن التبيينية والتبينية ً.  
ُفالوظيفة النبوية األوىل جتاه القـرآن الكـريم هـي التبيـني ، ّأي حالوعىل 

أمـا ، ّ والتبيان خاص والتبيينية بـني بـنيّفالبيان عام، يانوليست البيان أو التب
ّة معيّـ فالنحصار الـدائرة بثلـّاص وأما اخلصوصية ـ اخل، ية فواضحةّالعام نـة ُ

                                                 
 .هّس رسّئي قدطباطبا يف ذلك إشارة إىل السيد الّلعل) ١(
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وأما املرتبة التبيينية فإهنا أوسع دائرة مـن البيانيـة يف ، وصلت مراتب العصمة
 .واضحكام هو ، وهي أضيق دائرة من التبيانية، ي واألداءّالتلق

 ـ عامدها التبيان اإلهلي ال البيان ّتضحوهذه الوظيفة املعرفية النبوية ـ كام ا
ُ بسرب غوره وبيان مقاصده األوىل معرفة أصول اللغةّتكفلالذي ت ُ. 

ة ّ البحث البكر يف تصنيفه توضيحات تطبيقيـة وتتمـاجدير بالذكر أن هلذ
ُتوكيدية نرجئ الدخول فيهام إىل مناسبة أخرى ُ. 

ُ ذلك فاعلم بأن البحوث التمهيديـة األوىل ـ البيانيـة ـ مـرشعةّتضحا اإذ ُ 
وأمـا بحوثنـا التمهيديـة الثانيـة ـ التبيينيـة ـ فهـي ،  بالشأن القرآينّمهتمّلكل 
ّموج ّا ألصحاب التخصدهة حتديُ  .ص يف الشأن القرآينً

 

وهذه ، عليه وآلهَّإعلم بأن التبيينية صفة معرفية للرسول األكرم صىل اهللا 
، الصفة إنام تندرج ضمن املنهج التوصـيفي القـرآين ملـصاديق أهـل العـصمة

ًفالقرآن عني أهل العصمة توصيفا وليس تسمية وهذا املنهج التوصيفي هـو ، َّ
فإن التسمية قابلة لالنطباق عىل آخرين ،  واآلكد يف حفظ املصالح العلياّاألدق

فعنـوان أهـل البيـت ـ عـىل ، ًفه أبداى موصوّبخالف التوصيف الذي اليتعد
بخـالف عنـوان ، سبيل املثال ال احلرص ـ فيـه قابليـة االنطبـاق عـىل آخـرين

ّالصادقني املثبت للعصمة املطلقة فإنه خمتص ُ وبذلك تكون معرفتهم ، )١( بأهلهُ
باعه يف إحقاق ّتاًعليهم السالم من القرآن نفسه توصيفا هو األمر الذي ينبغي 

                                                 
من هنا يتضح لنا الوجه يف إرصار النبي صىل اهللا عليه وآلـه يف مجلـة مـن الروايـات عـىل ) ١(

مـن (: ن يقـول صـىل اهللا عليـه وآلـهحيث كا ،يف تشخيص اخلليفة من بعده) هذا(كلمة 
ُ أقواما منافقني سيأتون من بعـده صـىل اهللا عليـه ّلعلمه بأن، ) موالهّكنت مواله فهذا عيل ً

ًوآله ويدعون أن هنالك شخصا آخر اسمه عيل وليس هو عيل بن أيب طالب عليه الـسالم َّ 
 .ُلتخرس تلك األلسن) هذا(فجاءت كلمة ، ًحتديدا
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 عىل لزوم معرفتهم  عليهم السالم من قبلهمّوقد ورد احلث، ل الباطلوإبطاّق احل
ممـا و، ن تسميتهم مل ترد فيه لزم األخـذ بالتوصـيفإوحيث ، من القرآن نفسه

:  عليـه الـسالماهللا الـصادق قال أبو عبـد: ُعن ابن مسكان قال :ورد يف ذلك
 مل يعـرف موقـع أي مـن، )١()ّنا من القـرآن مل يتنكـب الفـتنَرْمَمن مل يعرف أ(

اإلمامة والوالية عىل الوصف الذي جاء يف القرآن ـ املنطبـق علـيهم بالـذات 
ّدون سواهم ـ ال يمكنه التخلص من مضالت الفتن ّ ألهنـم العـروة الـوثقى ؛ّ

ن َ ومـ. تعـاىلواحلبل املمدود بني السامء واألرض وسفن النجاة والسبيل إليـه
َّتوصـيفي فقـد بينـاه يف دراسـات رام الوقوف عىل تفـصيالت هـذا املـنهج ال

   .)٢(ُصية أخرىّختص
 

ّقبل الرشوع بوظيفتنا التشخيصية ملـرادات الـنص املـراد قراءتـه يف هـذا 
السفر التفسريي، وهو آية الكريس، ارتأينا الوقـوف عنـد مجلـة مـن النكـات 

 : املنهجية التي ينبغي مراعاهتا يف العملية التفسريية
ًأوال ّف العملية التفسريية ـ أيا كان املـنهج املتبـع فيهـا واألسـلوب ّتتوق :ّ ًّ

ّاملتخذ فيها ـ عىل مجلة أمور، أمهها ّ : 
ّ أن يكون املفرس ملام بالعلوم األساسية للغة العربية، وهي)أ ً ّ ُ الـرصف، (: ِّ

 ).النحو، البالغة
ً أن يكون املفرس ملام بعلوم القرآن، من قبيل)ب ّ ُ ِّ : 

 .زول أسباب الن.١  
 .ي واملدينّ املك.٢  

                                                 
  .٨٨ ص،١ج: تفسري العيايش) ١(
ّذكر األئمـة يف (ضمن عنوان ، ٥٦٠ص: للسيد كامل احليدري، ُأصول التفسري والتأويل) ٢(

 ).القرآن بالنعوت واألوصاف
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 . إعجاز القرآن.٣  
 . الظاهر والباطن.٤  
 .)١( الناسخ واملنسوخ.٥  
 . التفسري والتأويل.٦  
 . املحكم واملتشابه.٧  
ً أن يكون ملام بجملة من القواعد األصولية يف علم أصول الفقه، مـن )ج ّ ُ
 : قبيل

 .ية الظهورّ حج.١  
 .دّ املطلق واملقي.٢  
 .ّاخلاصوّالعام  .٣  
 .ُ املجمل واملبني.٤  
ّإن مجيع ما يتزود به املفرس من علوم ومعارف ينبغي أن يقع ما يصح  :ًثانيا ِّّ ّ

ًمنها يف خدمـة الـنص القـرآين، ال أن يقـع الـنص القـرآين يف خـدمتها إثباتـا  ّ ّ
عـة عـىل ّعدم محل النتائج املعرفية للمعارف والعلـوم املتنو: ًوتوكيدا؛ بمعنى

ًآين وتطويع النص القرآين خلدمة تلك النتائج إثباتـا وتوكيـداّالنص القر ً ّ فـإن ،ّ
ًللنص القرآين معطياته اخلاصة به التي ينبغـي أن تكـون حاكمـة ّ ،  ال حمكومـةّ

 .ًاملذموم رشعا، وإال سننتهي إىل القول بالتفسري بالرأي
تقاة ّعدم متكني النص القرآين يف ضوء النتائج املعرفية املـس: ُبعبارة أخرى

ّمن معارف وعلوم أخرى يف رتبة سابقة، فإن هذا يعني تقعيد النص القرآين يف  ّ ُ
ًقوالب أعدت سلفا ومصادرة معطياته ّ ُ. 

ُوهذا بـدوره يفـيض إىل نتـائج فرضـتها طبيعـة تلـك املعـارف والعلـوم 
                                                 

، أسـباب النـزول(: ُستكون هنالك وقفات جليلة للسيد األستاذ عند املوضوعات التالية) ١(
 .فانتظر ،لّن الباب األويف خواتيم الفصل الرابع م) الناسخ واملنسوخ ،ي واملدينّاملك
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ّاملختلفة وليس النص القرآين نفسه، ممـا يعنـي أن العمليـة التفـسريية سـوف  ّ ّ
ّطويعيـة للـنص القـرآين وليـست عمليـة تشخيـصية ملـرادات تكون عمليـة ت

 عمل تطبيقـي لنتـائج املعـارف ّجمردّومقاصد النص، فيكون األداء التفسريي 
ُاالخرى ، وبذلك تتحول العملية التفسريية امل ّ ّ أداء اجتاهي، بل ّجمردمنهجة إىل ُ

 .اتّجتاههي أخطر أنواع اال
يع هذه املسالك املنقولة يف التفـسري ّوأنت بالتأمل يف مج(: قال الطباطبائي

ّأن اجلميع مـشرتكة يف نقـص وبـئس الـنقص، وهـو حتميـل مـا أنتجتـه : جتد
ّة من خارج عىل مداليل اآليات، فتبدل به التفسري ياألبحاث العلمية أو الفلسف

ًتطبيقا وسمي به التطبيق تفسريا، وصارت بذلك حقائق من القرآن جمـازات،  ًّ ُ
ف ِّاآليات تأويالت، والزم ذلك أن يكون القرآن ـ الذي يعرّوتنزيل عدة من 

ًنفسه بأنه هدى للعـاملني ونـور مبـني وتبيـان لكـل يشء ـ مهـديا إليـه بغـريه  ّ
َّومستنريا بغريه ومبي ُ ومـا ! ُوبامذا هيـدى إليـه! وما شأنه! ًنا بغريه، فام هذا الغريً

 .)١(!...)هو املرجع وامللجأ إذا اختلف فيه
ّن املعاين التي تقف وراء النص القرآين املراد تفسريه وكشف معانيه إ :ًثالثا ّ

ّال متثل مرتبة واحدة، وإنام هي يف حدها األدنى عىل أربع مراتب رئيسية، وتقـع ّ ّ 
ّحتتها مراتب كثرية، فكل مرتبة رئيسية متثل دائرة تنضوي حتتهـا مراتـب متثـل  ّ ّ

ًمستويات العرض التفسريي الذي حيدده ـ عادة  .ِّ ـ السقف املعريف للمفرسّ
ّأما املراتب الرئيسية فهي املستفادة واملنكشفة بقول اإلمـام احلـسني عليـه 

ّكتاب اهللا عـز وجـل عـىل أربعـة أشـياء(: السالم ، واإلشـارة، عـىل العبـارة: ّ
واللطــائف ، ّخــواصواإلشــارة لل، ّ فالعبــارة للعــوام.واحلقــائق، واللطــائف
 .)٢()ءواحلقائق لألنبيا، لألولياء

                                                 
 .٧-٦ ص،١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .١٨ ح ،٢٠ ص،٨٩ج : بحار األنوار) ٢(



 ٩٥ ..............................................................................ّبحوث متهيدية تبيينية 

ّأن يقـدم رؤيتـه ّاملفـرس ويف ضوء هذه املراتـب الرئيـسية األربـع حيـاول 
 بحسبه، فإن أصاب ما عليـه الواقـع ـ ولـو ٌّالتفسريية ضمن مرتبة منها، وكل

ًها وإال فإن ما قدمه ـ وإن كان معذورا فيه يف صـورة ِبَفبحدود سقفه املعريف ـ  ّّ ّ
ّتوفره عىل احلجة الرشعية ـ أجنبي ّ  .ّ مقاصد النص القرآين عنّ

ل مرتبـة مـن مراتـب ّوما أصاب به الواقع ضمن سقفه املعريف سوف يمث
ّتلك املرتبة الرئيسية، مما يعني عدم حصول اإلصابة الواقعية التامة إال بحدود  ّ ّ
ًضيقة جدا تكاد تنحرص بأهل العصمة املطلقة ومن كـان قريبـا مـن كامالهتـم  ً ّ

 .املعرفية
ّك املراتب الرئيسية األربع كل مرتبة منها هـي أعمـق ّومن الواضح أن تل

ّوأشمل من األخرى، فاملرتبة احلقائقية رغم وجودها البسائطي إال أهنـا أشـد  ّ ّ ُ
َّ وأشملها وأمهها عىل اإلطالق، ثم تليهـا املرتبـة اللطائفيـة، ثـم ًاملراتب قاطبة َّ ّ

 .ةيَّاإلشارية، ثم العبار
ُفية التي تفيض إليها العملية التفسريية ـ ضمن ّإن مجيع النتائج املعر :ًرابعا

ّأي منهج كانت وبأي أسلوب تبلورت ـ ال يمكن القول بمطابقتهـا للمعـاين  ّ
ّالواقعية التي عليها النص القرآين، ملا عرفت من أن املعاين الواقعية ليست عىل  ّ

ّن العرض التفسريي هو عرض للسقف املعـريف الـذي عليـه أمرتبة واحدة، و
 . وهذا واضح)بالفتح(َّ وليس املفرس )بالكرس(ِّفرس امل

ِّال ينبغي للمفرس أن يقتحم بعمليته التفسريية مرتبة مـن مراتـب  :ًخامسا
ّالقرآن األربع إال بعد التوفر عىل ضـوابطها ورشائطهـا، فلـيس ملـن مل يـدرك  ّ

طـاف ّالقرآين أن يلج هذه املرتبة وإال سوف ينتهي املّالنص املعنى اإلشاري يف 
ًبه إىل الوقوع يف دائرة التفسري بالرأي املحرم رشعا، وهكذا احلـال يف املراتـب  ّ

 .ُاألخرى
ًال بد أن يكون الـمفرس واقفا عىل املضامني االصطالحية جلملـة  :ًسادسا ّ ُ ّ
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 عـىل ّتوقـفّ العملية التفسريية برمتهـا تّنإبل ، ُأخرى من املفردات التفسريية
ّوقـد تقـدم ، ...)لتنزيل والتبيني والتطبيق والتأويلالتفسري وا(: وهي، فهمها

 األربعـة توبقـي لنـا أن نقـف عنـد االصـطالحا، ا احلديث عن التفـسريمنّ
ُلننتقـل بعـدها إىل قاعـدة تفـسريية قرآنيـة تتعلـق بالبعـد األنفـيس ، ُاألخرى َّ

 .ّواآلفاقي للنص القرآين
 

َهو أن يفه  ة الظاهريـةّفاحلادثة أو العل، نزولهالقرآين يف ضوء مورد  ُّالنص َمُ
ّالقرآين تشكّالنص التي استدعت نزول  ، ّل قرينة خارجية توضح مراد الـنصُ

َإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنـوا الـذين يقيمـون الـصالة {: كام يف قوله تعاىل َ َّ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ُِّ ِ ِ َِّ َّ ُْ ُ ُ ََّ ِ
َويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ُْ ُ َ َِ َ ْ َُ َ َّ ّحيـث فـرست يف ضـوء سـبب ، )٥٥: املائـدة ( }ُ ُ

ّ يف طرق الفـريقني بـأن املــُراد مـنّالنزول املروي ْوالـذين آمنـوا>: ُ ُ َ َ َِ  هـو أمـري <َّ
ّ عليه السالم الذي تصدق بخامته وهو يصيلّاملؤمنني عيل ُ  .)١( يف املسجد النبويّ

حيـث ، )وبـه كـان التنزيـل(ين عبـارة ّفرسُولذا نجد يف كثري من كتب امل
ّوكونه يمثـّل الوجه التفسريي للنص عند نزولـه، ُيريدون بذلك سبب النزول ُ، 

ّ القرينة التنزيلية ال تكون حاكمة عىل النص القـرآين ّ قريب أنّوسوف يأيت عام
َّإال يف حينها نظرا النفتاح النص عىل احلوادث البعدية؛ علام بأن ملفردة التنزيل  ًً ّ

 .)٢(ستأتينا فيه بيانات موجزة،  التحريفصلة بموضوع صيانة القرآن من
                                                 

، ٢٤١ -٢١٦ ح،١٨٤-١٦١ ص،١ج: شواهد التنزيل للحاكم احلسكاين احلنفـي: انظر) ١(
 للفخـر كبـريتفـسري الالو. الطبعـة اهلنديـة، ١٤٨ص: أسباب النزول للواحـدي: ًوأيضا
وعرشات املصادر من مدرسة اخللفـاء ، نرش الدار العامرة بمرص، ٤٣١ ص،٣ج: الرازي

 . ًفضال عام جاء يف مصادر مدرسة أهل البيت
يف الفصل الثالث من البـاب ، )آية الكريس بني التنزيل والتدوين(: عند البحث يفوذلك  ) ٢(

 .لّاألو
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ّوهذا ما رصح به ، والزال كذلك، يشءّ لكل ًلقد كان القرآن الكريم تبيانا
 كام هو واضح - القرآن الكريم فقت عليه كلمة األعالم؛ ولكنّوات، )١(القرآن

ط ًا  مـسلك،ّ أو األعم األغلـب منهـا، قد سلك يف جمموع بياناته-لعنيّلدى املـُ
ّصغرية وكبرية لألم َّ كلال أنـّه ذكر، فهو تبيان يف إمجاله، ًإمجاليا ّفمـن البـني ، ةُ
ًجدا ّ أن التفصيالت الرشعية التكليفية والوضعية مل يتعرض هلا القرآن الكريم ّ ّ

يشء ّ لكل ّالوجه اآلخر هو أن بياناته شاملة و،هذا وجه، )٢(يف بياناته الظاهرية
ً هبا خمتلفة تبعا الستعداداولكن نوعية املـُخاطب تلقتُ فاملعصوم بصفته ، يّ املـُ

ولكـن بقـراءة  ّتامـةبكامالته ال يف العلم يمتلك األهلية يف قراءة القرآن ًراسخا
ًفيكون واقفا عىل مـا ال يـسع ، تهّصية مل يتعرض هلا القرآن الكريم يف بياناّتفح

 .وقد نبـّهنا لذلك يف اهلامش، اآلخرون ذلك
  املراد من التبيني يف املقام هو بيـان التفـصيالت الـرشعيةّفإن،  حالّوعىل أي

 بصفتهم الـوارثني عليهم السالم  وأهل بيته صىل اهللا عليه وآلهمن قبل النبي األكرم
َوأنزلنـا  ...{: قال تعاىل، وهذه الوظيفة اإلهلية رسمها لنا القرآن بنفسه، لعلمه َْ َ َ

                                                 
ِّونزلنا عليك الكتاب تبيانا ل{: قال تعاىل) ١( ْ َ ًْ َ ْْ َ َ َِ َِ َ ََّ ٍكل يشءَ ْ َ ِّ   .<٨٩: النحل> .}...ُ
دنا ذلك بالظاهرية لعدم علمنا بام عليه الباطن القـرآين أو الظـاهر منـه ولكـن بقـراءة ّقي) ٢(

ّوهنالك رأي يقول بأن القرآن مل يغادر صغرية وال كبرية البتـ ،ّتفحصية ثاقبة ُ ، ّبينهـا وة إالّ
ُولو أن األمة قد سألت أهل الذكر أو الراسخني يف   العلم عن منشأ التفصيالت مـن القـرآنّ

َووضـع {:  من الوجوه التفسريية لقوله تعـاىلّفلعل، وليس ذلك ببعيد، ًألجابوهم قرآنيا ُ َِ
َالكتاب فرتى املجرمني مشفقني مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما ْ َ َ َُ َ ََ ُ َْ َ ْ َُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ِ ُ َ َ ًهلذا الكتاب ال يغـادر صـغرية  َ َ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ ِ َ ْ َ َ

َوال ً كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حارضا وال يظلم ربك أحداَ ًَ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ َُّ ُ ِ ً َ ِ ، <٤٩: الكهف> .}َ
فيكون املراد من الكتاب يف هذه اآلية الكريمـة ،  يشءّهو البيانات القرآنية التفصيلية لكل

 . صية أو باطنيةّولكن بقراءة تفح، هو القرآن
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َإليك الذكر ْْ ِّ َ َ ِلتبني ل ِ َِ ِّ َ َلناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرونُ ُ َ ْ ْ ْ ََّ َُ َ ِّ َُّ َّ َ ََ َ ِ ِ َ  .)٤٤: النحل( }ِ
 الرشيفة ـ الروايات ـ هي تفصيل سنّةّإن الوظيفة الفعلية لل: ُبعبارة أخرى

والشواهد عـىل ذلـك ، ّوختصيص ما عممه، وتقييد ما أطلقه، ما أمجله القرآن
ًجداكثرية   خيلو مـورد مـن بيانـات املعـصوم فال يكاد ،بل هي الصفة الغالبة، ّ

 بتفـصيالت الـصالة والـصوم ّتعلـقوعىل سبيل املثال ال احلرص ما ي، عليه السالم
حيـث اكتفـت ،  والزكاة والزواج والطالق والتجارة ومطلق املكاسبّواحلج

ًالنصوص القرآنية ـ ظاهرا ـ بعنونة هذه املسائل تاركة  الرشيفة تفـصيل سنّة للً
 .ُما أمجل
 

ُوأما التطبيق فرياد به   ّحتديد مصداق مفهوم عام: -)١( عىل وجه التقريب-ّ
ُفيستفاد من سبب النزول عىل سـبيل ، فيه صالحية الشمول له دون احلرص به

، ّاملثال ال احلرص يف حتديد مقاصد الـنص القـرآين دون االقتـصار عـىل ذلـك
ُبمعنى بقاء صالحية انطباق الـنص القـرآين عـىل مـوارد أ ّخـرى تتـوفر فيهـا ّ

ُوقـد مورسـت ، ّسواء كانت يف عرص النص أم بعـد ذلـك، ضوابط االنطباق
 ؛ّالعملية التطبيقية يف أكثر من مورد من قبل أئـمة أهل البيت علـيهم الـسالم

 .ّنكتفي بذكر مثال واحد كشاهد حي عىل التطبيق
ُّوما أرسلنا من قبلك إال رجاال ن{: قال تعاىل ً ََّ ْ َِ ِ َ ِ َِ َ ْ َ ْ َوحي إليهم فاسألوا أهلََ ُ َْ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِالـذكر  ِ ْ ِّ

َإن كنتم ال تعلمون ُ َْ ْ َ َُ ُ فرسين بأن املـُراد مـن ، )٤٣: النحل( }ِ ّوقد ذكر مجلة من املـُ ّ
 املـراد إن(: ً هم أهل الكتاب نقال عن ابن عباس حيث كان يقول<أهل الذكر>

إن كنـتم ال >يـل فاسألوا أهـل التـوراة واإلنج: أي بأهل الذكر أهل الكتاب،
                                                 

ّفيخرج بنا ذلك عام  ،ا إىل بسط القولًمال عن العملية التطبيقية حيتاج منّفجالء املوقف كا) ١(
 اُة أخرى يف مورد آخـر مـن هـذّولذا سنقترص عىل اليسري مع اإلطاللة مر، يقتضيه احلال

 .ًالبحث طلبا للفائدة



 ٩٩ ..............................................................................ّبحوث متهيدية تبيينية 

قون اليهـود ّم كـانوا يـصدّوذلـك أهنـ ة،ّمكـ  خياطب مـرشكيفهو، <تعلمون
 صىل اهللا بون النبيِّكذُأهنم كانوا يو والنصارى فيام كانوا خيربون به من كتبهم،

ًفقريش مل تصدق أن يكـون الرسـول رجـال، )١()ة عداوهتم لهّ لشدعليه وآله ّ ُ ،
ّوحيث إنـّهم كانوا يصدقون بأهل  ّ علـيهم بـذلك لتـتمّ الكتاب فالقرآن حيتجُ
ًاحلجة بكون الرسول إنسانا ال غري ّ ُ. 

 عىل كون املراد هم أهـل الكتـاب هـو مـا جـاء يف ّدالةوالقرينة اللفظية ال
َبالبينات والزبـر وأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـني{: حيث تقول، اآلية الالحقة ِّ َ ْ َِّ َ ُ َ َُ َ َ ُّ َِ ِْ ِّ َ َ ْ ِْ َ ِ ِ...{ 

نات والزبر ـ وهي الكتب الـساموية الـسابقة عـىل ّ حيث إن البي،)٤٤: النحل(
 فاسألوا أصحاب هـذه ،القرآن ـ شاهدة عىل كون الرسل هم من بني اإلنسان

ّالكتب ليخربوكم بصحة ذلك ُ. 
 ولكن هناك وجوه، وقد ورد هذا الوجه التفسريي يف كتب تفسريية عديدة
ففـي عـرص ،  املـورد ُأخرى لوحظ فيها مالك الرجوع مع رفع خـصوصيات

هم  إلـيعرجـُولذا كانت األمة ت، ُ عليهم السالم كانوا هم مرجعية األمةّئمةاأل
بمعنـى إبـراز وجـه آخـر ، ّوالذي هيمنا هنا هو اجلنبة التطبيقية، وتأخذ عنهم

 سنّةّوهذا الوجه التطبيقي إما تتكفـل بـه الـ، )أهل الذكر(يصدق عليه عنوان 
فرس  .ّالرشيفة أو املـُ

 عليـه الـسالم سـألت الرضـا(: اء قـالّالوش ما جاء يف الروايات فعن أما
َفاسألوا أهل{: جعلت فداك: فقلت له ُْ َ ْ َ ْ َالذكر إن كنتم ال تعلمون َ ُ َْ ْ َ َُ ُ ِْ ِ نحن : فقال؟ }ِّ

 .)٢()أهل الذكر ونحن املسؤولون
، ُالقرآين يمكن إجراء تطبيق آخر عليه حيكي واقعنا املعـارصّالنص وهذا 

فهم املسؤولون من قبل ، ية الدينية اآلن ينطبق عليها عنوان أهل الذكرفاملرجع
                                                 

 . ١٥٩ص ،٦ج: يف تفسري القرآنجممع البيان : انظر) ١(
  .٣ح، ٢١٠ ص،١ج: أصول الكايف) ٢(
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َّاألمة عام حكم به الشارع املقـدس ّ بـل ويف مجيـع املعـارف اإلسـالمية التـي ، ُ
 .والتي منها العلم بكتاب اهللا تعاىل، تدخل يف مناط تشخيص املرجع الديني

 مورد نزول(ل ّوفالتطبيق بنحو موجز هو رفع خصوصيات املورد األ: إذن
 .ُالذي تعطيه اآلية وتطبيقه عىل مصداق جديدّالعام  وأخذ املفهوم )اآلية

 

ٍمرت عدة إشـارات إىل وجـود معـان َّ ُ ظاهريـة للـنص القـرآين وأخـرى َّ ّ
ُواألوىل ت، باطنية ف وهذا أمر وإن وقع فيه خال، ية بالتأويلناثنال بالتفسري والُ

إال أن مقولة التفـسري والتأويـل معلومتـان  ، التأويلّهويةواختالف يف حتديد 
ًحتقيقا ومقبولتان ولو إمجاال ً. 

ُوأما ما نريد طرحة يف املقام وإن كان له عالقـة وثيقـة بمقـولتي التفـسري 
ِّوالتأويل إال أنه يتناول بعدا آخر للنص القرآين  ، فتح لنا نوافذ جديدة للفهـميًُ

ّيمكن عده من مجلة القواعد التفسريية القرآنيةوالذي  دنا هلـا بالقرآنيـة يوتقي، ُ
ِّكوهنا مستفادة من نص قرآينلهو  ِسنرهيم آياتنـا يف اآلفـاق {: وهو قوله تعاىل، ُ َ ْ ِ َ ُِ َ ْ َِ ِ

ُّويف أنفسهم حتى يتبني هلم أنه احلق َ ُ َ َ ََّ َ َْ َّ َ َُْ َ َ َّ ِ ِ ُ  . )٥٣: لتّفص( }...ِ
ًآية قرآنية بعدا أنفسيا وآخـر آفاقيـاّ لكل ّإن(: ومفاد القاعدة هو ً ً ّ كـل يف، ُ

ففي ضوء هذه القاعدة ، عرص ومرصّ كل ِّأي يف، ًبل اإلطالق زمكانيا، )زمان
َّسوف يتوجه أمامنا مفاد الروايات الواصفة للقرآن بأنه فيه خرب الفـاين واآلين 

ه نبأ مـا كـان قـبلكم في(: رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أنه قال فيه فعن، واآليت
كـام وصـفه ، )٢()فصل ما بينكم ونحـن نعلمـه(: بل وفيه، )١(...)وخرب ما بعدكم

                                                 
: للمحقـق النـوري الطـربيس، مستدرك الوسـائل: ًأيضا. ٤٣٥ ص،٢ج: سنن الدرامي )١(

 .٢٣٩ ص،٤ج
 .٦ ص،١ج: ُاألصول من الكايف) ٢(
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، )ونحـن نعلمـه(:  وقولـه عليـه الـسالم.جعفر الصادق عليه الـسالماإلمام 
فنبـأ الوجـود بأزمنتـه ، للتدليل عىل اجلنبة التطبيقية ألصل النظرية والدعوى

لـذلك قـال عليـه ، قها أو القبـول هبـاالثالثة دعوى عظيمة قد يعـرس تـصدي
فهم ، ُليشري إىل إمكان حتصيل أخباره وعلومه األزمانية، )نحن نعلمه(: السالم

 . ّبمعنى إمكان تعلمه منهم، يعلمونه وال ينحرص ذلك هبم
وأما اآلفاق فام خيرج ، اإلنسانّ كل ُواملراد بالبعد األنفيس هو حدود دائرة

ِّ إنسان بعد أنفيس يشكل مضمونه الداخيلّفلكل، إنسانّ كل عن حدود دائرة ُ ُ ،
ُوبعد آفاقي يشكل حميطه اخلارجي ِّ ًوبالتايل ما يستبطنه أنفسيا لـه انعكاسـات ، ُ

ويف ضـوء ، ُوما حييط بظاهره لـه انعكاسـات أنفـسية داخليـة، آفاقية خارجية
املية م ويتفاعل مع احلركة الكءّذلك فللنص القرآين تأثري أو وجود أنفيس يتال

 .ًا أصغرَووجود آفاقي ينسجم مع اإلنسان بصفته عامل، لإلنسان
: وهـو قولـه تعـاىل، واآلن ينبغي توضيح الفكرة من خـالل مثـال قـرآين

َومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللاِ ورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع أجره عىل ...{ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َُ ُ َّ ُ َ ُ ْ ُ ََ َ َ ًْ ُ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ْ
َاهللاِ وكا ًن اهللاُ غفورا رحيامَ ِ َّ ً ُ َ َّأنفـيس يـسمى ، ُفاهلجرة هلا بعـدان، )١٠٠: النساء( }َ ُ

طلق عليها اسم احلركة املعنوية؛ وبعد آفاقي وهو ولنُ، بالسري والسلوك الكاميل
َّطلق عليها اسم احلركة احلسية؛ وبالتايل فإن القـرآن هنـا ولنُ، احلركة اخلارجية ِّ

ِّيوجه اإلنسان إىل حركتني فالبيـت املعنـوي هـو ، ِّمعنوية وحـسية،  متوازنتنيُ
َّوالبيت احليس هو ما يسكنه؛ واملسكن بمقتىض الفطرة السليمة ال بـد ، القلب ِّ

ًأن يكون نظيفا طاهرا رحبا ً ً. 
ّفمن حترك وهاجر حسيا مـن حمـل سـكناه إىل ، وهنا تبدأ الرحلة واهلجرة ً ّ َّ

ومل يبلغ مبتغـاه ، ام أو اجلهاد يف سبيلهّمن قبيل حج بيته احلر، أمر فيه طاعة اهللا
ِّاحليس فله أجر مـا قـصده؛ وأمـا مـن هـاجر قلبـه الـذي فيـه اهلـوى واألنـا 

ــات ــل، والرغب ــةْأو ق ــه الغريي ــاىل،  في ــا إىل اهللا تع ًمتوجه ــ، ّ ــا ّبني ة إلغــاء األن
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وأدركـه املـوت فلـه أجـر مـا  َّعـام سـواهإىل  تّة كف االلتفاّوبني، والغرييات
ِّن املـوت يف احلركـة احلـسية لـه مـصداق واحـدقصده؛ ولكـ وهـو املـوت ، َّ

االضطراري احلاصل بانفصال الـروح عـن اجلـسد؛ وأمـا املـوت يف احلركـة 
، هو بلوغ مرتبة اليقـنيّول األ، ِّاملعنوية فله وجهان بعيدان عن الصورة احلسية

ُواعبد ربك حتى يأتيك اليقني{: لقوله تعاىل ِ َِ َ َ َْ َ َْ َّ َْ َّ ُ ْ ً وفقا لتفسري اليقني ؛)٩٩: جراحل( }َ
ُفيغـادر ، ال حيصل إال باملعاينة واملـشاهدة بعـني القلـبباملوت املعنوي الذي 

ومل يعـد ، ُوتنتهي مجيع عبودياته املنتحلة لغـري اهللا تعـاىل،  لهّادةحاكمية عامل امل
ًبل ما كان يفر منه سلفا صار طالبـا لـه، ً الظاهري خميفا لهّاملوت احليس ً نـه أل، ّ

بخـالف مـا ، َّنه من لذة اللقاء باملقصودّوما يتضم ًأصبح عارفا بحقيقة املوت
ٍكان عليه قبل موته يرعبه اسم املوت ألنه كان يعيش يف حمـيط ،  قوامـه الـوهمُ

َّوما هلم به من علم إن يتبعون إال الظن وإن {:  قال تعاىل؛ّفيخشى املوت ويفر منه َِ ِ َِ َّ ُ ْ ََّ َّ ِ َّ َ ٍَ ْ ِ ِ ِ ِ َُ
ًن ال يغني من احلق شيئاَّالظ َْ ُِّ َ َ َِّ ِ ْ  .)٢٨: النجم( }َ

ًفلم يعد حارضا أمامـه سـوى اهللا ، وأما الوجه الثاين فهو موت اآلخر فيه
وذلك باحلـضور الـدائم يف سـاحة ، وهذا اآلخر املنتفي يف طليعته األنا، تعاىل
وتنحـرص حكايتـه بـه ، موجـود عـن نفـسهّ كـل حيث تبطل حكايـة، ُقدسه

ٌوهللاِِ املرشق واملغرب فأينام تولوا فثم وجـه اهللاِ إن اهللاَ واسـع {: هو مقامو، سبحانه َ ُ ْ َ َ ُ َ َِ َّ ِ َّ َْ ْ ُ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ َ َِ
ٌعليم ِ ّواملشار إليه بقول إمام املوحـ، )١١٥: البقرة( }َ ُ دين عـيل عليـه الـسالم ُ

ّما رأيت شيئا إال ورأيت اهللا قبله وبعده ومعه(: حيث يقول ً()١(. 
ّقية للنص تدعو اإلنسان للسري يف أصقاع األرض حيث مـا فاحلركة اآلفا

ًهـو الـذي جعـل لكـم األرض ذلـوال {: قال تعـاىل، تكون رضاه سبحانه تعاىل ُْ َ َ َ ََّ ُْ َُ َ َ َ ُِ
ُفامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ْ ِّ َ ُْ ُُّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُِ َ َُ َ ِ ِ ْقل {: وقوله تعاىل، )١٥: امللك( }َ ُ

                                                 
 .٢٢ص:  للسيد اإلمام اخلمينيمصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية،) ١(
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ْسريوا يف األر َ ِْ ُ َّض فانظروا كيف بدأ اخللق ثم ِ ْ ُُ َ ْ َ َِ َ َ َ َ ُ َّ ينشئ النشأة اآلخرة إن اهللاَُ ِ َ ََ ُ ُِ ِْ َ ْ ِّ عىل كل اهللاََّ َُ َ
ٌيشء قدير ِ ٍَ  <األنـا>:  واحلركة األنفسية تدعو للخروج مـن.)٢٠: العنكبـوت( }َْ

واحلركة ، ّاحلركة اآلفاقية للنص سري يف أرض الرقيقة: أو قل، <أنت أنت>: إىل
 .سية له سري يف أرض احلقيقةاألنف

ّفإذا حتققنا من هذه املنطلقات األنفسية للنص القرآين فإننا سوف نمتلـك  َّ
خترجه مـن احلـدود إىل الوجـود؛ ومـن الـذهن ، ّرؤية جديدة ملعطيات النص

ًصورة إىل العني مشاهدة ، والفاعل هـو القلـب املعتـوق مـن الـنفس واألنـا، ً
َفال اقتحم العقبة{: اقتحامها وجتاوزهاَّفاألنا عقبة كؤود ال بد من  َ َْ َ َْ َ َ َ َوما أدراك  * َ َ َْ ََ

ُما العقبة ََ َ ْ ٍفك رقبة  *َ َ َ َ ُّ  .)١٣-١١: البلد( }َ
ِّية للبعد األنفيس واآلفـاقي للـنص القـرآينّولهذه هي البيانات األ كـان ، ُ

، ّقلةوأما تفصيل املسألة فيحتاج إىل دراسـة مـست، اهلدف منها تقريب الصورة
َّعلنا نوفق هلا يف دراسات الحقةل ُ.  

 

ّتعرض أعالم الفنون القرآنية ملوضوعة الرمز والرمزية يف النص القـرآين ّ ،
وقـد ، وقد حاولوا تقديم رؤيـة واضـحة عـن ذلـك، ّالسيام املعارصين منهم
اءة ولكـنهم وبتبـع رؤيـتهم يف قـر، ّ لرمزية الـنصّهمةيرسم بعض املالمح امل

ّوا لنا قـراءة حمـدودة ملوضـوعة الـنص غنيـّقدمّالنص  ة يف التطبيـق فقـرية يف ّ
ًفكان الغنى التطبيقي انعكاسا طبيعيا لـضيق الرؤيـة، التنظري ّوقـد كـان أس ، ً ُ

ّذلك هو طريقة تعاطيهم مع النص القرآين التـي غلـب عليهـا ّ كل املشكلة يف
ونعنـي بـذلك ، اللفظ يف ظاهرهُطابع الفصل بني املراتب الثالث التي جتاري 

، )املوضوعي(والتفسري الرتكيبي ) التجزيئي(ُالتفسري اجلميل  وُالتفسري املفردايت
فكان هلذه اخللفية التفكيكية األثر البالغ يف حتجيم الرؤيـة النظريـة يف عـرض 

 .ّمنشأ وسبب ونتائج الرمزية يف النص
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ّم الـنص إشـكاالت وقد واجهت هذه اإلشكالية التفكيكية يف مراتب فه
ًجداة يف اجلانب التطبيقي رغم أهنم طرحوا نامذج كثرية ّفرعية انعكست بشد ّ، 

ّت حركة أفقية يف استجالء خبايا النص ومل تّحتركلكنها نامذج و  حركـة ّتحـركُ
 .وقد عرفت الوجه يف ذلك،  النوعيةّقلةية والّنعني الكثرة الكم، عمودية

ّملراتبية الرتكيبيـة للـنص هـي رشط أسـايس  لنا أن القراءة اّتضحمن هنا ي
ّوقـد ارتأينـا التعـرض إىل ، ّوفق رؤيتنا يف سرب غور الـنص يف بعـده الرمـزي

ًموضوعات خمتلفة ذات صلة كبرية بأصل الرمزية سوف تساعدنا كثـريا عـىل  ُ
 للقـارئ ّتـضحوسـوف ي، ّاسترشاف اخلطوط البيانية ملوضوعة رمزية الـنص

والذي يدور حـول ، هّاجتاه بّتحرك الذي نرمي إليه ونص البعد املعريفّاملتخص
ّرؤية تفسريية ممنهجة تضمن لنا التعايش مع الـنص هي تقديم  ونقطة مركزية ُ

 .مكان وزمانّ كل يف
 الرمزية يف اللغة واالستعامل

الرمـز إشـارة (: قـال الراغـب ،اإلفصاح دون اإلشارة هو اللغة يف الرمز
، كالم كإشارة بالرمزّ كل  عنّربُوع،  باحلاجب والغمزيالصوت اخلف وبالشفة
َّقال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال {:  عن الشكاية بالغمز، قال تعاىلّربُكام ع َِّ ٍ َّ َ ََ ََ َ َ ََ َ َّ ُ ُِّ َ َ َ
ًرمزا ْ َ{()١(. 

 اإليـامء:  مـن معانيـه عنـد العـرباألغلبوأما الرمز، فإن (: ويف اجلامع
، وذلك غري كثـري ً باحلاجبني والعينني أحياناإليامءا، وقد يستعمل يف  بالشفتني

: قد يقال للخفي من الكالم الذي هو مثل اهلمـس بخفـض الـصوت وفيهم،
  .)٢()الرمز

                                                 
 ).رمز(: ةّماد .٢٠٣ص: مفردات غريب القرآن: انظر) ١(
 .٣٥٣ ص،٣ج: رآنالق تأويل يف البيان جامع) ٢(
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 حيـث اجلمـيل، أو الرتكيبي املعنى يف االستعامل فإنه يقترص عىل الرمزأما 
 ّ يف ضـوئه الـنص ـ يف سـياقهّتحـرك يآخر معنى إىل  ظواهرهاهيدف من وراء

 ،وعندنا أن الرمزية جماهلا أوسع من ذلـك، ُاجلميل ـ دون اإلفصاح أو البوح به
ّفهي تؤس ُس ألهدافها ابتداء من املستوى املفـردايتُ لكـن دون أن ينعقـد هلـا  وً

ات ال ّتـصور يف عامل الّتحرك ملا هو واضح من أن املفردات ت؛مدلول تصديقي
، ُد فيام بعد يف املستوى اجلميل ّية سوف ترتشّولات األّتصورولكن هذه ال، غري

ًلرتسم أهدافا أكثر قربا ونضجا ً  اإلرادة االستعاملية وولكنها ال تتجاوز املدلول، ً
وهنـا تكمـن املقاصـد الفعليـة مـن ، يةّ أهدافها اجلدّاجتاه الرمزية بّتحرك تّثم

 .ُوالقدرة عىل الوقوف عليها من جهة أخرى، جهة
 معاملها ضمن حدود الرمزية يف ّتضحالتفسريية تَّإن القراءة : ُبعبارة أخرى

ه بشكله ّحتققُ ـ ال يمكن ّتضحوهذا ـ كام ا، يّضوء احلركة يف تعيني املراد اجلد
 .ّالنهائي يف الوجود اجلميل للنص

ًمن هنا تتأكد لنا فكرة رضورة السري يف القراءة التفسريية وفقـا للمراتـب  ّ
لوجـود املفـردايت االبتـدائي والوجـود ونعني بذلك ا، ّللنص القرآين الثالث

ّاجلميل املتوس  لتنتهـي الرحلـة املعرفيـة عنـد ،ط والوجود املوضوعي الغـائيُ
وهذا ما اختططنـاه لـسرينا ، ة به العملية التأويليّتكفلاهلدف األعالئي الذي ت

يف الفـصول  ّقـوة معاملـه بّتـضحوالـذي سـوف ت، املعريف يف قراءتنا التفسريية
   .)١(القادمة

ًجداالعهد  قديمفإن الرمز يف بعده االستعاميل ،  عىل بدءًاوعود فهو وليد  ،ّ
 يف حقيقة املوت ّتأملَّالسيام احلضارات التي كانت كثرية ال، احلضارات األوىل

حيث أعطى الفراعنة للمـوت ، القدماء واليونانيني الفراعنة عنداحلال  هو كام
                                                 

 .صيةّ الثاين والثالث من هذه الدراسات التخصنيًسيتضح لنا ذلك جليا يف فصول الباب) ١(
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ُ كـانوا يـشريون إىل العـامل اآلخـر حيـث، ُرمزية كـربى يف أروقـتهم املعرفيـة
ّويتعاطون معه بصورة مزجية بني األمـور احلـس، بالغرب ة بتحنـيط ّتمثلـية املُ
ة ّتمثلـُوبـني األمـور الغيبيـة امل، بتزويدهم بالطعام وامللبس واخلـدم وموتاهم

ُاستئناف حياة أخرى تناسب عامل الغرب وبعودة الروح ُ. 
صطالح ثم تبلـوره إىل مدرسـة ومـذهب ُلكن مفهوم الرمزية مل يتداول كا

 .وسيأيت توضيح هلذه التأرخيية عام قريب، )١(رةّيف عصور متأخَّإال فكري وأديب 
ّإن الرمز بقدر ما يشك ُل معطى معرفيـا عظـيام ال يمكـن التخلـف عنـهُ ً ً ُ، 

ّيشك وما ، ُظاهرة خطرية يمكن من خالهلا تربير انحرافات وضالالتًأيضا ل ُ
 ًصا الرمزية يف توجيه معظم النصوص الدينية القديمة توراةوق عَنجده من س

ُولذلك ينبغي التشديد عىل كون توخي ب، ًوإنجيال ما هو إال من هذا القبيل عد ّ
ًالرمزية يف النص الديني عموما والقرآين خصوصا  ً أن خيـضع لـضوابط ّالبـد ّ

ُلكي ال يقال بأن فـك رمزيـة الـنص القـرآين بـاب مـ، رصينة ودقيقة ّ رشع ال ُّ
ّيعتمد ضابطا معي ُ  .ًناً

ات يف ّجتاهـق أكثـر عنـدما تـدخل االّوال ريب بأن هذه اإلشكالية تتعمـ
فيعود إشـكال ، ُبعدها التأوييل يف تطويع دوائر الرمزية لتمرير أهدافهم القبلية

 . من رأسةالتوراتية واإلنجيلي
ًوعليه فالرمزية ليست أفقا رحبـا ً ي مرحلـة وإنـام هـ، ّالبتـةقـارئ ّ لكـل ُ

ّة نتائجية توجيهية أعالئية تقع يف طوهلا حلقات غري قليلة من التفحص ّتطورُم
ُيف أفـق  - خمتـرصة ٍفالرمزيـة بكلمـة، والدراية بمجريات العمليـة التفـسريية

                                                 
ّينقـل بـأن رواد  حيـث، م١٨٨٦ عـام إال املتميـزة بخصائـصه الرمزي املذهبُمل يعرف ) ١( ُ

 نيعلـ الـصحف إحـدى يف رشُنـ ًا بيان واأصدر ) فرنسيا ًكاتبا نيعرش (ينّتأخرالرمزية امل
ر األمـر لتغـزو الرمزيـة خمتلـف ّثم تطو ، مع بيان خصائصهالرمزي املذهبللعامل والدة 

 .الفنون
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ّاالستعامل وعىل مستوى تصوير وتقريب املراد اجلد ُ تعتـرب -ّي الفعـيل للـنصُ
ً الحقا أكثر ـ ّتضحوقد عرفت ـ وسي، ةحلقة صميمية يف كيان العملية التأويلي

 .ّأن املرحلة التأويلية هي هناية املطاف يف قراءة النص القرآين
ًها رمزيا إنام حتمـل يف رمحهـا ّجدير بالذكر أن النصوص التي تسلك توج ً

 تضيق هبـا مجيـع ،ُفالرؤية فيها مطلقة غري حمدودة، ة تضيق العبارة هباّمعاين مج
ّ النص يف رمزيته حركـة مقداريـة ترسـم حـدودها ّتحركيف، القوالب اللفظية

َأنـزل مـن {: وهذا هو املصداق القريـب لقولـه تعـاىل، ص القارئّتفح ورؤية ِ َ َ َ
ًالسامء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمـل الـسيل زبـدا رابيـا َ َِ َِّ ْ َّ َ َ َ َ ًَّ َ ٌَ ْ َ َْ َ َ ُْ َ َِ ِ َ ، )١٧ : الرعـد( }...َ

ًأي حال من األحوال اتفاقيا فكذلك املعاين ُوكام أن األخذ ال يمكن أن يكون ب ّ
ُالقريبة والبعيدة للنص عىل امتداد الـزمن ال يمكـن أن تكـون هـي األخـرى  ُ ّ

 . من األحوالّأي حالاتفاقية ب
ُ احلكيم ال يطلق العبارات املغلقة لكي يرصد هلـا القـارئ معـاين ّتكلمفامل ُ

ُنـام هنالـك دوائـر مطلقـة يف وإ، تهّم فيها قصديّاتفاقية تفرضها قبلياته وتتحك
      .ّتدبرف، ّمعانيها املراتبية مؤطرة بجملة من القرائن والظروف املوضوعية

ة والبعيـدة ّ اخلفيـهّإن القارئ وظيفته جتاه رمزية الـنص اسـتجالء معانيـ
ّاملدى ال أن يوجد للنص معـاين أفرزهتـا قوالبـه اخل فمثـل هـذا الـدور ، ّاصـةُ

ُية النص يفقد النص مـضامينه ويبعثـر حركتـه املركزيـة ُالسلبي يف حماكاة رمز ّ ُ ّ
 . مقاصده املعرفية العلياّاجتاهب

ًفالنص القرآين ليس نصا أدبيا حمضا يتحرك فيه مبدعـه صـياغيا ً ً ًُ َّ ّ فينتقـي ، ّ
ً وتكون عنده مأخوذة ال برشط مـن حيـث املعنـى نظـرا النطفـاء ّدقةاملفردة ب

َّإن هـذه ،  مجلـة مـن النتـاج األديب املعـارصكام هو احلال يف، الغاية بحضورها
ّالالأدرية من حيث املعنى القريب والبعيد معا منفية متاما عن حيـاض الـنص  ً ً

 .القرآين
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 ،)١(تها مجلة من مدارس اهلرمنيوطيقـاومن هنا سوف تبطل رؤى عديدة تبنّ
 مل عيةّ تربٍ وإحداث معانّتكلموالتي من مجلتها ـ وأخطرها ـ تغييب مقاصد امل

 .ّتكلمُتؤخذ فيها مقاصد امل
ًإن الرمزية النصية التي نلتزم هبا ليـست تعبـريا آخـر عـن : ُبعبارة أخرى َّّ

 ّاجتـاهوإنـام هـي حتريـك الـدالالت اللفظيـة ب، ةّعينمتييع الدالالت اللفظية امل
    . احلكيمّتكلمعيت يف مقاصد املوغاياهتا النهائية التي ر

ريقية الرمز يف إحداث أو تشكيل عالقـة جدليـة ًنحن نلتزم متاما بط، نعم 
ولكن ، ّحدامها إىل األخرى غري امللحوظة يف سطور النصإبني ظاهرتني تشري 
 ّتكلماملُة املربزة من خالل التشكيل الثنائي داخلة يف مقاصد ّهذه الظاهرة اخلفي

 .)٢(ّالبتة ّفالرمزية النصية ال تنطلق من فلسفات عبثية فوضوية، احلكيم 
 الرمزية التقليدية واحلداثوية

ّللرمزيتني التقليدية واحلداثوية توجهان خمتلفان إىل حـد كبـري يف الـشكل ّ 
، ُت واقرتنت بشكل كبري بـاملعطى اإلهلـيّفالرمزية التقليدية اهتم، املضمونو

يف حني اقرتنت الرمزية احلداثوية ، ّسواء كانت النسبة للسامء واقعية أم ادعائية
 .برشيباملعطى ال

                                                 
ّض السيد األستاذ ملوضوعة اهلرمنيوطيقا عند بحث عالقة النص بـالقراءة يف ّسوف يتعر) ١( ُ

 . خواتيم هذا الفصل
ًإن الرمزية النصية ليست انعكاسا للحركة الر: ُوبعبارة معارصة) ٢( ومانتيكية العاطفية التـي َّّ

ُتطلق للنفس احلركة يف أفق أهوائها الالحمـدودة بحـدود وقيـود العقـل حيـث تعـصف  ،ُ
وإنـام هـي  ،ة عـن البعـد األخالقـي والرتبـويّبالنفس أخيلتها التي عادة ما تكون منفك

ّمسؤولية معرفية كربى يتضلع هبا أرباب الفن والصنعة ممن ينشدون الكـامل وي ون ّتحركـّ
  .اههّجتبا



 ١٠٩ ............................................................................ّبحوث متهيدية تبيينية 

وهنا نشأت إشكالية صميمية تكمن يف تفعيل آليات الرمزية احلداثوية يف 
وحيث إهنا آليات كانت تتعاطى مع نصوص برشية قابلة ، ّقراءة النص الديني
 ّ فإن هؤالء القراء سـاقوا معهـم جـدليات،ّولألخذ والرد، لإلضافة واحلذف

ّتناقضات املعطى البرشي وأسقطوها عىل النص الدينيو فأحدثوا لنا ، ً عموماُ
ّرشوخا عميقة يف قراءة النص وتركوا أثارا سلبية أفضت باملتلقني إىل العزوف  ً ًُ ّ

وهـذا مـا نلحظـه بوضـوح يف الـساحتني ، عن التعاطي مع النصوص الدينية
فهذه النصوص عىل ما أصابتها من تشوهيات تأرخيية إال ، التوراتية واإلنجيلية

ُوار إجيابيـة يف بنـاء اإلنـسان واملجتمـع األوريب ـ  جمموعـة أدّؤديأهنا كانت ت
ًخصوصا ـ انطالقا من قداستها وخلفيتها اإلهلية والنبوية واخلسارة ال تنتهي ، ً

ي من ّ ذلك إىل انطفاء أصل التلقاهاّتعدتاألخالقي وإنام  وعند الدور الرتبوي
ي حتى صـارت معطيـات العلـوم الطبيعيـة والتجريبيـة هـ، ُاملعطى الساموي

 ،ُاملبتدى واملنتهى يف رسم وبناء منظوماهتم الفكرية عىل مدى عقود غري قليلـة
يف مصائر املعرفة وتشخيص مفاصل الرؤية الكونية ّول ومل تزل هي احلاكم األ

 .يةّاملاد
ّإن النص الديني وإن رفع شعار اهلداية يف حمافله التبليغية ولكنها ليست ، َّ

، ُبمعنى أهنا هداية معرفية باملرتبة األوىل، يةّتدبر وإنام هي هداية، هداية تلقينية
أخالقية وسلوكية واجتامعية وغري ، ُه من معطيات أخرىّتصورُ ما يمكن ّوكل
 .يةّتدبرإنام هي مراتب تقع يف طول اهلداية املعرفية ال، ذلك

والرمزيـة ، ّإن الرمزية التقليدية صائبة يف أصل تعاطيها مع النص الـديني
ّ صائبة ومهنية أيضا يف تعاطيهـا مـع الـنص البـرشياحلداثوية وأمـا تفعيـل ، ً

ّالرمزية التقليدية يف الـنص البـرشي أو تفعيـل الرمزيـة احلداثويـة يف الـنص  ّ
ّالديني فذلك أمر يشكل ظـاهرة خطـرية  ًجـداُ ل ّي والتمهـّا الـرتو حتتـاج منّـّ

 .التحقيق وّتدبروال
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وإنـام ، ءة احلداثويـة للرمزيـةوهذا يعني أننا ال نرفض مجيع آليـات القـرا
 ومتييـع الـدالالت اللغويـة ّتكلمّنرفض بشدة تطويع النص وإلغاء مقاصد امل

 . بصورة هنائية
ُني بقـراءة الـنص الـديني وامللتفتـني إىل ّة مجيع املهتمّر وبشدّمن هنا نحذ ّ

ً هنائيـا عـن ّتكلمّ من السقوط يف ثنائية النص والقارئ وعزل املـ،ّرمزية النص
ُومما يؤسف له أن هذه السقطة املعرفية قـد أوقعـت الكثـري ، كتهم العلميةحر

ّمن طال ُب العلم واحلقيقة يف تومهات أفرزهتـا العقـول املفرغـة مـن كـامالت ُ ّ
ُهنا خسارة أخرى وفوضـوية أخـرى تـضاف إىل اخلـسارة إ .مقاصده واملطلق ُ ُ

ّالكربى التي خل فكانـت النتـائج ، كيـةفتها لنا فوىض القراءة التجزيئية التفكيُ
 .من هذه وتلك واضحة املعامل من حيث السذاجة والسقوط عن االعتبار

وتلـك ، وهذه القراءة التجزيئية التفكيكية بني مراتب القـراءة التفـسريية
ّالفوىض احلداثوية تركت لنا طبقتـني مـن القـراء تـشرتكان بنقـاط وتفرتقـان 

ّأما نقاط االشرتاك فأمه، ُبأخرى ا هي االستغراق يف تـرف معـريف هؤا وأسوهُ
وتـذويب  الواقـع عامل عن احلداثويني ابتعادوأما نقاط االفرتاق فمنها ، كاذب

ُ املطلـق خليـال واسـتبداله بعـوامل اسياسيةالـو جتامعيةاال والروحية همشكالت
فصار اخليـال الالواعـي هـو ، ُالذي تطلقه النفوس الالغية لرتشيدات العقل

 .مستقبلهم وهمُاملرتجم الفعيل حلارض
 للعقل واملنطق أخذت بـالبعض إىل املجهـول أو ةإهنا حماوالت استفزازي

ّالاليشء حتديدا لسد فراغات كانوا قد ختل ّ فكان ، وا عن إمالئها باملعطى اإلهليً
ّالسري منهم رسابيا مع سبق اإلرصار والرتص ، وها بالالشـعورّد يف أرضية سمً

  .)١(عطى اإلهليفهي الشعور من حيث امل، وهي كذلك
                                                 

  = الكنيـسةالتي انطلقت منـذ وقـوع الثـورة عـىل  لعلامنية باّغري خفي ارتباطللحداثوية ) ١(
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ّت الرمزية من جدوائيتها الراصدة حلركة اإلنسان الكونية إىل ّحتولوهكذا 
                                                                                                                   

مـت ّالتـي حج الكنيـسةهيمنـة  مـن فكـريال رّتحـرلل وكانت الثورة تدعو، املسيحية= 
ّاحلركة العلمية معتربة أن  املعارف والعلوم وليدها الرشعي الذي ينبغي أن ال يؤخـذ مـن ُ

فكانـت ،  ما عداه من دعـاوى اخلـارجني عـىل سـنن الكنـسيةّفيبطل كل ،رىُمصادر أخ
ُوهــذا مــا نــشاطر أصــحاب تلــك الــدعوات ، ر عــىل العقــول واضــحةْجــَالــدعوة للح

ولكن ما نرفضه هو القطيعة مـع أصـل ،  عليهئّالتصحيحية يف حيازة العلم واحلجر السي
التـي انتهـت إىل حجـر ، الالحقـةرات اجلسيمة التي انتهت إليها األجيـال ّالدين والتطو

فصار الدين قضية شخـصية خيتـار فيـه اإلنـسان مـا يـشاء يف رسـم ، معاكس عىل الدين
َّعا بتبع مشيئة املتّوبالتايل صار الدين متنو، عالقته مع اهللا تعاىل بل ال يوجد مـا هـو ، ع لهِبً

وهكـذا ، هموإنام هي سطور يقرأها يف كتاب لنيتشه وفرويد وماركس وغري، دين حقيقي
ًرا يف حضور جلسة ّسقط عرش الكنيسة والفكر املسيحي وتالشت فعالياته لينحرس مؤخ

وسـامع بعـض الـسمفونيات التـي ابتـدعها هلـم ) الكيـك والـرشبت(ُأسبوعية لتنـاول 
ِال يسمن وال يغني { ُهكذا أبدل ذلك اإلرث التأرخيي برتاتيل قوامها، العلامنيون أنفسهم ِْ ُ ْ َُ ََ ُ

ُمن جوٍع ُوما تلـك العـودة ـ التـي انطلقـت مـع االسـتعامر األوريب يف ، <٧: الغاشية> .}ِ
القرن الثامن عرش ـ لتنشيط املسيحية إال ملواجهـة اإلسـالم بعـد أن عجـزوا عـن إطفـاء 

 ،ة بغضهم لهّوإنام هي أشبه بنرصة اخلوارج ملعاوية مع شد، فهي ليست عودة محيدة، نوره
 .والكالم هو الكالم، عيل عليه السالملًنام بغضا ًا بمعاوية وإّفنرصوه ال حب

ُوقـد أريـد ، ُوما نريد أن نخلص إليه هو أن ذلك التصحيح اآلين انتهى إىل ختريب دائمي
ّهلذا التخريب أن يغزو العامل فيبد وأن اإلنـسان هـو ، ل قيم السامء بقيم اإلنسان الوضـعيةُ

:  فلسفتهم هبـذه الكلمـةَّاخترصوا كلف، املسؤول وحده عن صياغة العامل وصناعة تأرخيه
ًويراد بذلك أنه يصنع دينـه أيـضا، )اإلنسان يصنع تأرخيه( لوهيـة إلـه الـسامء ألـوا ّفعط، ُ

ُية تشديد الـسيد األسـتاذ ّمن هنا نالحظ أمه. لوهية العقل وقداسة نتاج التجربةأوقالوا ب
لوجـود اآلخـر لإلنـسان ات ذلك النتاج الذي هدم بآلياتـه ايوحتذيره من الوقوع يف معط

َّه جمرَّوصري،  وهو عامله الروحيّاحليس ِّد أثاث قديم يذكُ قـات وتنـاثر ّره بأجماد تأرخيية ومتزُ
  .وانطفاء حارض
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ّاة من رمزية النص املقروء عبارة عـن ّوصارت النتائج املتوخ، الفوىض املطلقة
 .ّللقارئ نفسه ال للنص املقروء بشخصه النفسية النواحي عن تعبري أو إحياء

ّإن رمزية النص: ُبعبارة أخرى ّ الديني قد ألقت بإرثها وتراثها وتوجهاهتـا َّ
ّزمان ومكان حلاكمية اإلحيـاءات النفـسية للقـارئ ليـشكل مـن ّ لكل املواكبة ُ

ّمفردات النص ما هو يريد ألن النص فاقد لصوته ُ   !بل ال صوت له، ّ
 للرمزية الفكرية اجلذور

ًمعا وجدنا من خالل قراءتنا التأرخيية للرمزية وجذورها الفكرية والعقدية 
ًبأن الرمزية مل تنطلق من رحم النص الديني حتديدا فهنالك جذور سابقة عىل ، ّ

 وهذه اجلذور فلسفية وفكرية ربام تكون قد انطلقـت، الرمزية التقليدية الكالسيكية
 .)٢( يف نظريته املوسومة بنظرية املثل)١(من الرؤى اجلديدة التي جاء هبا أفالطون

                                                 
ّعرف بسمو من أشهر فالسفة اليونان،) م. ق٣٤٧-٤٢٧(فالطون أ) ١( ُ العقل وبعـد النظـر ُ

ّاء سـقراط ملـدة ّ رائد مدرسة املشعظمستاذه األأتتلمذ عىل يد  خالقها،أمم وعوائد األ يف
ّثـم عنـد  يطاليا فدرس عنـد فيثـاغورس،إثينا إىل أستاذه غادر أوبعد مقتل   سنوات،ثامين

ّثم عاد إىل أثينا وأسس فيها دار  ّثم سافر إىل مرص لدراسة علم الفلك، تيودور يف سريين، ّ
طياموس الروحاين  نا،ثيأاحتجاج سقراط عىل أهل  فالطون،أمجهورية : من آثاره العلوم،

 .أربع مقاالت يف تركيب عامل الطبيعة طياموس الطبيعي، العوامل الثالثة العقلية، يف ترتيب
ّفـإن عـامل  ،األفالطونيةُهنالك فوارق رئيسية بني عاملي املثال واملثل (: ُقال السيد األستاذ) ٢(

ّاملثال وجود جمرد عن املاد ُوأما املث ة وبعض آثارها،ّ ّهنا جمـرل فإـُّ ًة ذاتـا وفعـال ّدة عـن املـادّ ً
ًنظرا لتعلقها بعامل العقول املجرد عن املادة ذاتا وفعال، ً ًّ ّ بل هي عندهم عبارة عن جمموعـة  ّ

ّوهذه املجموعة أو املثل متقدمة  عقول صدرت عن آخر مرتبة من مراتب العقل الطولية، ُ
ّ عليتها لعامل املادةنًفضال ع، ّبل هي علة له عندهم ًوجودا عىل عامل املثال، ً ـ وفقا لكلامت ّ

ًيـضا أدرسة احلكمة املتعالية والقائلون هبـا م يف حني يرى أصحاب ـمجلة من القائلني هبا 
ُأن عامل املادة معلول لعامل املثال ال للمث ّ ّل ـ عندهم ـ صورت بوجـود رب ـُُوحقيقة املث .لـُّ ّ

ّلكل نوع من األنواع املوجودة يف عامل املاد = ّويكون ذلك الرب هو الواسطة يف وجـود  ة،ّ
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، ُقال ـ نقل املعطى الفلـسفي مـن األرض إىل الـسامءُفالطون ـ كام يإفإن 
 إن .ُ بإجياده وتدبري أمورهّتكفلحيث ربط اإلنسان بتلك العوامل العلوية التي ت

، فلم تعـد هنالـك حـدود، ًهذه القفزة يف فهم حركة الكون ألغى قيودا كثرية
ن وكـذلك مـع احلركـة املنطلقـة مـ، ًوهذا يتناسب كثريا مع الرؤية اإلرشاقية
ُالالشعور التي ال حيدها أفق غري الالأفق ُ فاإلنسان يف دائرة الالشعور أرحب ، ّ
ّوجودا مما يمليه عليه الوجود احليس ً. 

 احلـداثويني يف دعنـُمن خالل هذه الفكرة يمكن أن نقرتب مـن الرمزيـة 
ولـيس هنالـك ، ُحيث احلركـة الالشـعورية الالحمـدودة األفـق، ّقراءة النص

 تنطلـق معـارف ،ثنيـة ومـن رمحهـائـه؛ فمـن بـني هـذه اإلّسوى النص وقار
َّولعــل ،  ومقاصــدهّتكلم املــّهويــةوذلــك مــا أرشنــا لــه بإلغــاء ، احلــداثويني

ة التـي عاشـتها احلـارضة الغربيـة ـ بعـد انـزواء ّالرصاعات االجتامعية احلـاد
 لـُاملثـ نظريةًالكنيسة ـ كانت هي العامل املساعد األقوى حضورا يف تكريس 

والتعاطي مـع االحـتامالت القريبـة والبعيـدة ، يف إسقاط احلدود فالطونيةاأل
 .ِعىل أهنا قيم صحيحة وإن قامت القرائن عىل إبطاهلا

                                                                                                                   
ّفأفراد النوع اإلنساين ـ مثال ـ صادرة من رب النـوع . مورهاّأفراد ذلك النوع واملدبر أل=  ً

ّخرى حيث يكون رب نوعها علة متوسـطة يف ُوهكذا احلال يف سائر األنواع األ اإلنساين، ّ ّ
ُ سميت هذه املثلذاو وجودها، ّ  . باب األنواع بأراألفالطونيةل ـُُ

ّرشاقيني يرون أن العامل العقيل له مراتب عديدة،ّن اإلإ: خرىُأبعبارة  ّوأنه قد صدرت من  َ
  .األفالطونيةل ـُُمرتبته األخرية عقول كثرية بعدد األنواع املوجودة يف هذا العامل وهي املث

 لولـة لتلـك املرتبـة،ّهنا معإو،  العقلعاملل هي عقول صادرة عن املرتبة األخرية من ـُُفاملث
ُهنا ـ أي املثإو ّل ـ علة ملا دوهنا من األنواع املوجودة يف عامل املادـُّ ًبل هي علة أيـضا لعـامل  ة،ّ ّ

َّعلام بأن . املثال ّعداديـة ال العلـة ّ العلـة اإلخـصوصّاملراد من العليـة ـ والربوبيـة ـ هنـا ً
ُفإنه ال توجد علة موجدة بمعنى ُاخلالقة واملبدعة، ّ ُ :  انظـر.)تعاىل  اخللق سوى اهللا سبحانهّ

  . فراقد، دار٣٠ص: للسيد كامل احليدري، من اخللق إىل احلق
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 لت الرمزية مرحلة إنقاذ للقارئ احلداثوي ـ باملعنى الغريب ـ بعدّوهكذا شك
ُالتنصل عن املعطى اإلهلي ًفأصبحت األفالطونية املعـارصة عنـدهم طريقـا ، ّ

   .ُفهم إهليون ولكن بمعطى برشي، ًمليا ينتشلهم من املسؤوليات الدينيةع
 واملجازواالستعارة  الكنايةب الرمزعالقة 

مصدر كنيت بكذا إذا تركـت : يف اللغةوهي ، الكناية تقع يف قبال الترصيح
 ، معـهإرادتـه ز به الزم معناه مع جواأريدلفظ : وىف االصطالح، الترصيح به

 ، طول القامة: واملراد به<طويل النجاد> كلفظ ، املعنى مع الزمه ذلكإرادةأي 
 إرادةختالف املجاز من جهة  وهي ،ًأيضا يراد حقيقة طول النجاد أنمع جواز 

نه ال جيوز إ طول القامة بخالف املجاز فكإرادة ، الزمهإرادةاملعنى احلقيقي مع 
 .)١( املعنى احلقيقيإرادة املعنى احلقيقي للزوم القرينة املانعة عن إرادةفيه 

 - كـان أو معنـىً لفظا- ّمعني ءعن يشّعرب الكناية أن ي: الريضويف رشح 
:  عىل بعض الـسامعني، كقولـكلإلهبامبلفظ غري رصيح يف الداللة عليه، إما 

، ّتقدمعنه، أو لالختصار كالضامئر الراجعة إىل م َّعربجاءين فالن، أو لشناعة امل
  .)٢(كثري الرمادفالن : كقولكأو لنوع من الفصاحة، 

املعنى الالزم للمعنى احلقيقي : ُويراد به، وأما املجاز فيقع يف قبال احلقيقة
َحيـث تريـد كثـري،  بنا البحرَّصىل: كقولنا، املوضوع له اللفظ  وهـذه ،  العلـمُ

 .الكثرة والسعة استفيدت من سعة البحر
 إين َّاللهـم(: عليـه وآلـهومثال الكناية واملجاز قـول رسـول اهللا صـىل اهللا 

ففـي احلـديث هـذا كنايتـان وجمـاز ، )٣()أمحدك عىل العرق الساكن والليل النائم
                                                 

 .٢٥٧ص: سعد الدين التفتازاينل، خمترص املعاين: انظر) ١(
 .١٤٧ ص،٣ج: ريض الدين األسرتاباذيل، رشح الريض عىل الكافية) ٢(
 .٤٥: قمر، ٧٧ص: لرشيف الريضل، املجازات النبوية: انظر) ٣(
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 أمـا الكنايـة .يف احلديث من البالغة كناية وجماز عقـيل(: )١(قال الريض، عقيل
ن سكون العـرق العرق الساكن يريد به الطمأنينة، أل صىل اهللا عليه وآله فقوله

بـل أراد الزمـه ، ومل يرد سكون العـرق فقـط . واألملزعاج يلزم منه عدم االن
 إسناد اسم الفاعـل ففيوأما املجاز العقيل . وهو هدوء البال وطمأنينة العيش

 يعود عىل الليل، والليل لـيس ًن يف النائم ضمريا إىل الليل، أل<نائم> هو الذي
فعل إىل ظرفـه  فهو من إسناد ما يف معنى ال،اإلنسانبنائم وإنام هو ظرف لنوم 

 اإلنسانن  البال وراحة الضمري، ألّ عن خلوًويف الليل النائم كناية أيضا. وزمانه
 . )٢() وال مريضّينام الليل إال إذا كان خايل البال مسرتيح الضمري غري متأمل ال

َّفـإن أغلـب ، ُالكنائيـة يف القـرآن أكثـر مـن أن حتـىص واستعامل األلفاظ
 ّوأما ألفاظه املجازيـة فهـي ال تقـل، يوم اآلخر كنائيةة والنار والتسميات اجلنّ

 .ًعنها عددا
وللكناية واملجاز وجه شبه كبري مع الرمز والرمزية يف الكالم حيـث إرادة 

والذي نفهمه من الكناية واملجاز هو أهنـام ، ه نفس اللفظ ّؤديأمر آخر غري ما ي
وثيق  لفظ وإنام له ارتباطُفالرمز ـ كام عرفت ـ ال يعني جمانبة ال، وسائل رمزية

ّوإال لصح استعامل لفظ حمل، به وهذا ما مل ، ُ لفظ آخر ليشار به إىل نفس الرمزّ
ِّوحيث إن للرمز أهدافا قريبة وأخرى بعيدة فإنه تـارة حيقـق هدفـه ، يقله أحد ً َُّ ُ

                                                 
هو أبو احلسن حممد بن أيب أمحد احلسني بن موسى بن حممد بن موسـى بـن إبـراهيم ابـن ) ١(

، ًحافظا للقـرآن ًكان عاملا،  هـ٣٥٩ولد يف بغداد . عليه السالمموسى بن جعفر الصادق 
مل   بالـدين وقوانينـه،ًملتزمـا ة،ّعـايل اهلمـ  رشيف النفسًوكان عفيفا ،ً مفلقاًوشاعرا ًأديبا

 -وناهيـك بـذلك رشف نفـس -  صالت أبيهَّحتى أنه رد قبل من أحد صلة وال جائزة،ي
يف شهر  رمحه اهللا ّ تويف.واألصحاب تباعاألوإعزاز  وصيانة اجلانب، ،باإلكرامكان يرىض 

  .ً وأربعني عاماة عن سبع وأربعامئةّم من سنة ستّاملحر
 .٧٧ص: املجازات النبوية) ٢(
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ِّوتارة حيق، القريب بالكناية ق هدفه البعيـد ِّوتارة حيق، ط باملجازِّق هدفه املتوسُ
 . ُواألبعد بوسائل أخرى

 إنـام جيريـان يف واملجـاز الكنايـة ّتعرض مجلـة مـن اللغـويني إىل أن، نعم
 مـلُاجل يف يكون ًعادة ما الرمزن إيف حني  الكالمية، النسب أو األلفاظ مفردات
ولكننا من ، هذا إذا التزمنا بأن الرمز ال يشمل موارد الكناية واملجاز، الرتكيبية

  .ًفيكون احلرص باجلمل الرتكيبية قارصا عن املفاد، لالقائلني بالشمو
ولكـن وقـع يف نـوع ،  فهـي رضب مـن رضوب املجـازاالسـتعارةا ّأمو

، وآخر قال بأهنا جمـاز عقـيل، يجماز لغوفمنهم من قال بأهنا ، جمازيتها خالف
 لفـظ اسـتعمل يف غـري مـا هنـاأ بمعنى ي جماز لغوولكن املشهور فيها هو أهنا

هنـا مل تطلـق ًومن قال بأهنا جماز عقيل كان ناظرا إىل أ، قة املشاهبةوضع له لعال
جعـل الرجـل مـن قبيـل ، ه بـهَّيف جنس املشبه عاء دخولّ بعد ادإاله َّعىل املشب

، كام هو واضـح، ّدعائي ال حقيقياوهو فرد ، )١(األسد أفراد من ًالشجاع فردا
 .كاكيُوهذا النوع من املجاز هو ما يطلق عليه بمجاز الس

فهـو ، ّ عالقة املجاز بالرمزية من حيـث املـؤدىّتقدم مما ّتضحقد ا: نقول
ًفاملجاز لـيس إمـا لغويـا أو ، رضب من رضوهبا بكال قسميه اللغوي والعقيل

 أو بفهـم ّتكلمفـذلك الرتديـد رهـن بقـصد املـ، ًعقليا وإنام هو لغوي وعقيل
ّاملتلق ّتصاقي ـ إدعائي ـ ْ الً يف معنىي أو بالتحليل العقيل ملراتب استعامل اللفظُ

وعىل كـال االحتاملـني فالرمزيـة ، أو يف معنى آخر غري منظور إليه لوال القرينة
ل إىل معنـى ّوهـو التوصـ، ّ الرمزية ناظرة إىل املـؤدىّا بأننّّألننا بي، فاعلة فيهام

 .ُآخر غري منظور بصورة مبارشة يف بنية اللفظ أو اجلملة أو الرتكيب املوضوعي
جدير بالذكر أن إطالق الرمزية عىل موارد الكنايـة واملجـاز واالسـتعارة 

ّهو األنسب واألكثر تأدبا عند التعاطي مع النصوص التـي تتحـد ً ث عـن اهللا ّ
                                                 

  .٢٢٢ص: خمترص املعاين: انظر) ١(
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 أعمق من املعـاين ٍفاليد والعني والوجه اإلهلية رموز حقيقية إىل معان، سبحانه
، اءات اللغويـة والبيانيـةوهي جمازات واستعارات يف البن، املوضوع هلا اللفظ 

 بنـا أن ّفحـري، ًاّولكننا كام أملعنا بأن الرمزية فيها هي األنـسب واألكثـر تأدبـ
ًبدال من القـول باسـتعارة ، واهليمنة ّقوة يده سبحانه رمز للقدرة والّنقول بأن

وهذا ال يعني خروج الكناية واملجاز واالستعارة عن حريم . ّمفاد اليد احلسية
   .د عرفت املراد واملقصدفق، الرمزية

 ما جـاء :ًومن شواهد حسن القول بالرمزية بدال من املجازية واالستعارة
ُبل يـداه مبـسوطتان ينفـق كيـف يـشاء...{: يف قوله تعاىل َ ََ ْ ُ ُ َ ََ ُ ِ ِ َ ْ ُ ََ ، )٦٤:  املائـدة( }...ْ

ًن ترمـز إىل عطائـه الـوفري غـري املجـذوذ أبـدا أحيث أرادت اآليـة الكريمـة 
َمبسوط( ُ ِتانَْ ًوأن عطاءه ال ينقص من خزائنه شيئا ، )َ ُينفـق كيـف يـشاء(ُ َ ََ ْ َُ ُ ولـو ، )ِ

فإن اإلنسان تكفيه ، يداه: ومل يقل، بل يده:  استعارة لقال تعاىلّجمردكان األمر 
ولكنهـا الرمزيـة ألمـر آخـر اقتـضت ،  يف عطائه وإنفاقـهةيد واحد -ًعادة -

 .ّتدبرف، التثنية
ّنــا نوفــّولعل ة أكثــر عنــد تطبيقــات نوعيــة للرمزيــة يف َّبرويــق للوقــوف ُ

 .)١(ُأو التفصيل يف دراسات أخرى، النصوص القرآنية بنحو اإلمجال هنا
 الرمزية يف احلضارات القديمة

، ّالسيام يف جماالت العقيـدة،  احلضارات القديمة ّازدهرت الرمزية يف ظل
َّث إنـه ال يـتمكن وحي، فاإلنسان مدفوع بفطرته إىل حتصيل الكامالت املطلقة

                                                 
  ُد األستاذ يف دراسات قرآنيـة ّض هلا السيّاملظنون هو أن التطبيقات التفصيلية سوف يتعر) ١(

 بالرمزيـة يف القـرآن ولـيس ّواألرجح هو أهنا سوف تكون ضمن عنوان خـاص، ُأخرى
ّضمن آية أو سورة معي ض هلا يف هذا السفر فذلك للمساحة الكبـرية التـي ّوإنام مل يتعر، نةُ

فاقتىض احلال استقالهلا مع هذه العناوين املبحوثة يف ، ها تطبيقات الرمزية يف القرآنتشغل
 . ّقلةُاملقام بدراسة مست
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ً فإنه أوجد له رموزا حتمل تلك ، ألسباب خمتلفة؛من تشخيص احلقيقة كام هي
ُفام يـذكر يف بطـون الكتـب ، ومن هنا بدأت صناعة اآلهلة الوضعية، املضامني

من كون الشيطان قد وسوس لإلنسان اختاذ آهلة من الكواكب واحلجر والثمر 
ُمل يكن تأسيسيا وإنام هو حماكـاة لـ داعي حتـصيل الكـامالت املودعـة يف فطـرة ً

ّ كـام تـوهم - ًولو كـان األمـر تأسيـسيا، فكانت الشبهة يف املصداق، اإلنسان
فإن األمر سوف يؤول إىل القدح بأصل الفطرة التـي أودع فيهـا اهللا  -البعض 

ٌفالدواعي إبداع إهلي ، تعاىل رضورة تشخيص اخلالق وحتصيل كامالته املطلقة
 ّاجتـاهة بّمعينـّ اإلنـسان وجههـا الـشيطان يف مقـاطع زمنيـة خالص يف فطـرة

ّها اإلنسان هي فجره الـصادق فتـشبث هبـا إىل أن جـاءت ظنّ، مصاديق كاذبة
 .ات بفجر احلقيقة الصادقّالنبو

ٌ احلـق جـوهرّفإن، ّ احلق ولكنه أخطأ الطريقّاجتاه اإلنسان بفطرته بّحترك ّ 
ُّوقل احلق{ ،ًى أبدا ال يتثنٌّفرد َ ِ ُ ْ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـرَ َ َ ُ َ ْ َُّ ْ ُْ َْ َ َ َ ََ ِِّ ِْ...{ 

ّأي من شاء فليتمسك بمصداق احلقيقة الذي أعلن عن نفسه ، )٢٩: الكهف(
َومـن شـاء فليبـق ،  بالقرآن والرسول صىل اهللا عليه وآلهّتمثلامل، وأظهر كامله

 . عىل مصداق احلقيقة الكاذب
ّاختاذها ذت يف تاريخ اإلنسانية ليس ُّرباب التي اختَّفإن األ، ّأي حالوعىل 

وال ينبغي حتميل اإلنسان بوجـوده ،  حماوالت فاشلة يف تشخيص املصداقَّإال
َّوال ينبغي حتقريه وتسخيفه وهو املكـرم ، ةالنوعي مسؤوليات اخلطيئة التأرخيي

 .)١(بل هو املرشوع األبدي خلالفة اهللا يف أرضه، من قبله تعاىل
                                                 

 فـرد فـرد ّكل: أعني، ما نراه يف املقام هو أن اإلنسان بجميع مصاديقه هو خليفة اهللا تعاىل) ١(
َواملستخل، بال استثناء وهـذا هـو ، فطرته الـسليمةف عليه هو الكامالت اإلهلية املودعة يف ُ

ّاحلق امللتصق بالرب ًوهكذا يمكن أن نجد فهام آخر لقوله تعـاىل،  سبحانهّ ُّوقـل احلـق {: ُ َ ِ ُ َ
ْمن ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر َ َ ُ َ ْ َُّ ْ ُْ َْ َ َ َ ََ ِِّ ِْ...{ . 
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ً بأن اإلنـسان قـد اقـرتب كثـرياًعلام  مـن ، ويف أكثـر مـن مقطـع زمنـي،َّ
 ّة تـستحقّ كانت لـه حمـاوالت جـاد.ِّااللتصاق باحلق املطلق والفجر الصادق

ّوقد احتاجت يف مجيع مراحلها إىل تدخل ، ولكنها بقيت قصرية النظر، التقدير
 .يد الغيب

إلنسان يقرهنا بـاخلري َّجدير بالذكر أن مجيع مصاديق الفجر الكاذب كان ا
 .)١(ُوالقدرة من جهة أخرى ّقوةوبالعصمة وال، والعطاء والرمحة من جهة

ّقـه التـأرخيي ومهـه َيعـيش أر،  كامالته املطلقـةّاجتاه بّتحركُإنه اإلنسان امل
ّونظرا لتعد، األزيل بتشخيص اخلالق د األخطاء التأرخيية يف تشخيص املصداق ً

ْقالوا يا موسى اجعل لنا إلـها كام هلـم ...{ ،ه يسألنجد اإلنسان بفطرته ودواعي َ ُ ََُ َ َ ً َ َّ ُِ َ َ ْ ْ َ
َآهلــة قــال إنكــم قــوم جتهلــون ُ َ ْ َ ٌ ْْ َ َ ٌُ َّ ِ َ ص يون يف تــشخئــأي ختط، )١٣٨: األعــراف( }َِ

 .ّاملصداق احلق
وهذا جهـل آخـر بالعـبء التـأرخيي ، ُ يسخر بعضنا من أولئكقدولكن 

ِإنا عرضنا األمانة عىل الـساموات { ،طلق من طموحه املٍالذي محله اإلنسان بداع َ َ ََ َّ َ ََ َ َ ََّ ْ َ ْ ِ
ًواألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنـسان إنـه كـان ظلومـا  ْ َُ َ َْ َ َُ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ ْ ِْ ْ َْ َ َ ََ ْ َِ ِْ َ َ َْ َ ِ ِ َْ ِ

ًجهوال ُ وأمـسك برؤيتـه ، فظلم فطرته بمـصداق كـذوب، )٧٢ : األحزاب( }َ
يـة ووعـي ّ بجدةمن هنا ينبغي التعاطي مع تلك التجربة اإلنساني، الفجر الكاذب

 ُونحن مقبلـون عـىل جتـارب كبـرية وامتحانـات، ِفإن الرحلة مل تنته بعد، كبريين
                                                 

رمـز وز ّومتـ، فعـشتار عنـدهم رمـز اجلـامل، من قبيل آهلة بابل وسومر يف العراق القديم) ١(
ُبخـالف احلـضارات األخـرى التـي كانـت سـلحفاتية ، اخلصب والعطاء واخلري الـوفري

ّوهذا ما نسم، اه مصداق الكامل فاختذت األصنام البائسةّاحلركة باجت يه بـالوعي التـأرخيي ُ
ّ أمّوكل، العميق الذي عاشته حضارة وادي الرافدين ، ُة إذا عظـم وعيهـا تفـاقم شـقاؤهاُ

ّوليست أمة متلق، ُناقدة ومستفهمة وفاعلةة راصدة وّألهنا أم ُ دة ومنفعلة؛ وألجل ّية ومقلُ
 .املهد احلقيقي حلضارة اإلنسان يف العاملتكون  حضارات العراق أن تّهذا استحق
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ًدقةًعسرية هي األكثر عمقا و  . وخطورةّ
ّجدير بالذكر أن معظم علامء الكالم يقر ة ّرون بأن اإلنسان القاطع بـصحُُ

ة ّ بفجره الكاذب فهو معذور لقطعه احلجّوأمسك وصىلُاألخذ بإهله املصطنع 
كام هو احلال يف امتثالنا لعبـادة مـن ، ُبل ويؤجر عىل سعيه، يف جانبه التعذيري

ُالعبادات الرشعية التي قام عليها دليل معتـرب ثـم ظهـر بعـدها عـدم إصـابة 
، اىل الطاعة واالنقيـاد هللا تعـّتحققبل ومأجور ل، فهو معذور بال ريب، الواقع

فإن املالك احلقيقي املنظور يف مجيع العبادات والطاعات هو االنقياد والطاعـة 
ة ولكنـه مل ّولذا من أتى بالعبادات عىل أكمل وجه من حيث الـصح، هللا تعاىل

    .يقصد فيها الطاعة هللا تعاىل فإن ما جاء به ال يعدل يف الرشيعة جناح بعوضة
 الرمزية يف لغة التخاطب

فاللغة العربيـة ـ عـىل ، ديق الرمزية ما يقع يف لغة التخاطبمن أجىل مصا
ّوما األمثال العربيـة إال شـاهد حـي عـىل ، ة بذلكّسبيل املثال ال احلرص ـ غني

 يف صـورته طول القامةُحيث يراد ، طويل النجادفالن :  مثالّتقدموقد ، ذلك
ُ فهمنا يـشري فهو بحسب، وإال فاملثال يرمز إىل ما هو أبعد من ذلك، الظاهرية

 .ُويف بعد آخر يرمز إىل ارتفاع مكانته املعنوية، إىل ارتفاع مكانته االجتامعية
كثـري >فـالن : من قبيـل، وهكذا احلال يف عدد غري قليل من أمثلة العرب

يف ، <جبان الكلـب>وفالن ، ُ حيث يرمز بذلك إىل جوده وكثرة ضيوفه<الرماد
  يف إشارة إىل جـوده<مهزول الفصيل>ن وفال، إشارة إىل كونه يف غاية السخاء

 .كثرة والئمهو
ام ّوكل، وهكذا نالحظ يف عصورنا كيف تأخذ الرمزية مساحة يف خطاباتنا

ّ وتعمق فهم املتلقـّتكلمارتقت لغة امل بـل إن ، ّي ازدهـرت الرمزيـة وجتـذرتّ
 .ُ الذي يعيش وعي اللغة سوف يصاب بالغثيان من اخلطاب املبارشّتكلمامل
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 ة يف العباداتالرمزي
ًجداّأما العبادات فرمزيتها بينة  ُا سوف نشري إليها من خالل فريضة ولكنّ، ّ

فـال ، سةّ املقدّوهي فريضة احلج، عبادية مستغرقة يف الرمزية يف البدء واملنتهى
ّخيلو ركن أو واجب أو مستحب طـواف  ومن إحرام وتلبيـة،  فيها من الرمزيةُ

ج يف الكامالت بواسطة ّ إنه التدر.يتوتةوسعي ووقوف ورمي ونحر وحلق وب
َّسلم الرمزية تها يكـون قـد فاتـه مـن اخلـري ّولذلك من مل يلتفت لعمق رمزي، ُ

  .ًبقدر االلتفات لرمزيتها وجودا ومراتب يكون حتصيل الكامل و،الكثري
ّإن رمزية العبادات ليست أمرا إدعائيا أو ترفيا كام يتـوهم الـبعض ً ً وإنـام ، ًّ

ّراكزة وموغلة يف عمـق التـرشيع وصـناعة الـنصهي حقيقة  ُبـل ال يمكـن ، ُ
ُ مـن ركنيـة ٌ وهـي خلـو،عـرص ومـرصّ لكل  احلركة الترشيعية املوافقةّتصور

 االستفادة من الرمزيـة عـىل نحـو :بل من وجوه عظمة الترشيع، الرمزية فيها
ن بل إن هذه املستويات الرفيعـة مـ، الرتكيب واملضمون والركنية يف الصياغة

ّجتيل الرمزية يف السلم العبادي حتكي لنا عظمة الرشيعة يف تعاطيها مـع وعـي  ّ
كون الرمزية فيها مـن أبلـغ أسـاليب عن ناهيك ، اإلنسان يف حركته التأرخيية

 .اجلذب نحو حتصيل الكامالت املطلقة
 الرمزية يف العقائد

ُمر بنا يف الرمزية يف احلضارات القديمة تصوير جممل عن حركة ا إلنـسان ّ
ة يف تشخيص ّة واملستمرّ حتصيل كامالته من خالل حماوالته اجلادّاجتاهًتأرخييا ب

ُوال نبغي هنا التفـصيل يف ذلـك بقـدر مـا نريـد توكيـد فكـرة ، ّمصداق احلق
 .الرمزية يف العقيدة

فـإن ،  أبلغ بكثري مما هي عليه يف الـرشيعةَّن الرمزية يف البناء العقدي هليإ
وهـي ليـست إال ، ّيات العقيدة احلقـةّ من جتلهيًادات حتديدا ـ الرشيعة ـ العب

ًوجها ظاهريا نقرأ من خالهلا مجال الطريقة واحلقيقة ً. 
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ّوينبغي التنبيه إىل أن الرمزية العقدية تعمـق لنـا فكـرة التوحيـد وال  ّنبـوةُ
ُفال تذهبن بك املـذاهب إىل البعـد األسـطوري واخلـرايف الـذي قـد ، واملعاد ُ َّ
  .ق موضوعة الرمزية يف الفهم الساذج هلاُيالص

وليكن ذلـك ، ُ إبراز بعض اجلوانب العقدية يف بعدها الرمزيّمن هنا نود
 : مها، يف مصداقني

 . احلرش األكرب.٢   . الكعبة والقبلة.١
تهـا للتوحيـد بالغـة ّ رمزيّفـإن، دينّ للموحـًأما الكعبة وصريورهتا قبلـة

ولكنـه يف مـسريته البحثيـة ، تّد ال التشتّلتوحنسان ابن ااإلف، التأثري والعمق
ّله من موحد يلـم شـتاتهّالبد ف، تّعانى من الترشذم والتشت وهكـذا كانـت ، ُّ

ّالكعبة املرش ّفة هي املرشوع اإلهلي لوحدة اإلنـسان وتوحيـده ملـصداق احلـق ُ
 .ًوهكذا استحالت الكعبة مقصدا وقبلة، املطلق

َّإن اإلنسان يستطيع أن يعبد رب  ألنـه سـبحانه مطلـق ال -  كانّاجتاهّه بأي َّ
 ّ من التوحد يفّفالبد،  ولكنه سوف يعيش حالة ترشذم جديدة-ّالبتةّه حد ُّحيد
 . الوحدة للوحدةّيشء ليعيش اإلنسان يف ظلّكل 

ً اسـرتاتيجيا ملـشكلتنا ً لنـا الرمزيـة يف الكعبـة والقبلـة حـالمِّقدُوهكذا ت
وهكـذا يف صـورة ،  الكـامل املطلـق ّاجتاهفطرية بالتأرخيية يف ترشيد حركتنا ال

 .ّفهمنا هلذه الرمزية البليغة نكون قد سجلنا نجاح التجربة بامتياز غائي
فهـو اليـوم الـذي ، وأما احلرش األكرب ففيه من الرمزية ما يسلب العقـول

وفيـه تـشخص ، ُسوف يعاين فيـه اإلنـسان القـدرة اإلهليـة بـأعظم صـورها
اخلالئـق ّ فكـل ،د األكـربّ إنه يوم التوح.حد الفرد الصمداألبصار للواحد األ

 إنه يوم سقوط الشعارات . له بالعبودية وتسأله املغفرةّالسابقة والالحقة ستقر
وال فجـر ، فال لغة غـري لغـة التوحيـد، ّويوم تشخيص مصداق احلق، الباطلة

ّفيوم احلرش يوجز لنا مـسرية الرمزيـة عـىل مـر ا، غري الفجر الصادق ، لتـأريخُ
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ّ لنا ما حتمله مجيع األشياء ـ التي مرت بنا يف احلياة الدنيا ـ ّتبنيوعندئذ سوف ي
 .ّمن رمزية وحكاية واضحة عن احلق سبحانه

ُوعندئذ تبطل يف حرضة احلرش األكرب مجيع األطروحـات التـي أخفقـت يف 
ِويـوم نحـرشهم مجيعـا ثـم نقـول ل{ ،تشخيص املصداق احلق ُِ ُ ُ َُ ََّ ْ َ ًَ َ ُ ْ ْ َلـذين أرشكـوا أيـن َُ َْ َ َْ ُْ َ ِ َّ

َرشكآؤكم الذين كنتم تزعمـون ُ ْ ُُ َْ َ ُ ُ ُ َِ َّ ُ َ ُفتـنجيل الغـربة عـنهم لـريوا ، )٢٢ : األنعـام( }ُ ِ
وينطـق الـرشكاء ـ املـصاديق الكاذبـة ـ بـصوت واحـد ، قصور تشخيـصهم

َّوقال رشكآؤهم مـ ...{ ، إذ ال معبود سواه سبحانه؛تهمّيربؤون فيه من معبودي ُ َُ َ َ ُ ا ََ
َكنتم إيانا تعبـدون ُ َ ُُ ْ َ َّ ِْ  مـا ّؤكـديف ذلك إشارة إىل تقريـر حقيقـة ت و،)٢٨: يونس( }ُ

ّهنم كانوا يقصدون من عبادهتم تلك وجه احلـق ولكـنهم مـا أوهي ،  مناّتقدم
ّكانوا يفت، ّ مصداقه احلقنكانوا يرو ُشون يف خبايا رشكـائهم عـن كامالهتـم يف ُ

قيعة  .رحلة رسابية بـِ
  لغة الصوفيةالرمزية يف

ّجيل للمتتب ،  عاملهم هو عـامل الرمـزّوأن،  لغة الصوفية هي لغة الرمزَّع بأنّ
ّ رمزا اكتنه رسّيمثلواحد منهم  ُّ كلوهم بأنفسهم ُوقـد صـنّفت يف ، ه ونجواهً

 .رمزية الصوفية ما يعرس اإلملام به
مجـة وإنـام هـي تر، ّالبتـةوال ريب بأن هذه الرمزية مل تكن مناشئها ذاتيـة 

ّمبك ّرة جلملة من املعطيات اإلهلية سجلت فيها قصب السبق يف حماكـاة رمزيـة ُ
ّوفقت يف بعضها وأخفقت يف بعض آخر، ّاحلق سبحانه ّوعجـزت عـن فـك ، ُ

 .اد العصمةّله روّرموز السبق األكرب الذي سج
ونجحـت ،  سربت غور الرمزية اإلهلية)١(ّفإن الصوفية احلقة، وكيف كان

                                                 
حتى بدت الصوفية للنـاس عبـارة ، ّمراده من احلقة هو إخراج ما حلقها من زيف عمدي) ١(

ّالصوفية احلقة هي صولة معرفيـة صـادقة يف مع أن ، عن دروشة وطبول ودفوف ودنابري
  .ّة لوحدانية وأحدية احلق سبحانهّوقراءة عملية جاد، رحى التوحيد اخلالص
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ولكنهـا يف ، ّة منها يف كشف اللثام عـن كـامالت احلـق سـبحانهيف مواقع كثري
ّ يف فـضح رسهـا تّموارد غري قليلة خذهلا القصور عن مواكبـة احلـق فانطفـأ

 .لّوركبت أمواج الشطحات والتمح
 درج :ّومـن لطــائف مــا أجــادت بــه الــصوفية احلقــة يف جماهلــا اخلــالص

 فيـه الالحـق عـىل ّتوقف يّاملقامات الطولية لكامالت السالك يف سلم ريايض
، واحلـال واملقـام، والقـبض واالنبـساط ، من قبيل الـصحو واملحـو، السابق

ّواحلد والـصفة ، ّ والتجيلّ والتحيلّوالتخيل، والغفلة واليقظة، والقرب والبعد
 .)١(َّوغري ذلك مما ورد يف اصطالحات الصوفية، والنعت

 رمزية األجناس والفصول
نـوع ّ لكـل األجناس املرصـودة و الفصولّنأ عىل فقت كلامت املناطقةّات

ه ّتـصوروإنام هي أقـرب مـا أمكـن ، ليست هي الفصول واألجناس احلقيقية
 .ُفأجناسها وفصوهلا احلقيقية ال يمكن الوصول إليها إال بالكشف، فيها

َّأن املعروف عند العلامء أن االطالع عىل حقائق األشياء وفصوهلا من (كام 
 ّخـواص ما يذكر من الفـصول فـإنام هـي ّوكل. رةّلة أو املتعذاألمور املستحي

فالتعاريف املوجودة بني أيدينا أكثرها أو ، الزمة تكشف عن الفصول احلقيقية
 الالزمـة ّاصـةفعىل مـن أراد التعريـف أن خيتـار اخل، ها رسوم تشبه احلدودّكل
وهـذا ، الفـصلف وأشـبه بّ عىل حقيقة املعـرّ، ألهنا أدلّنة باملعنى األخصّالبي

 يقـول بوجـود )٣(من هنا نجد مال صـدرا، )٢()أنفع الرسوم يف تعريف األشياء
                                                 

ّكـامل الـدين عبـد الـرزاق  ّاصطالحات الصوفية،: راجع كتاب) ١( ، القاسـاين أو الكاشـاينِّ
 .سورية هـ،١٤١٥ ، الطبعة األوىلّموفق فوزي اجلرب، ضبط وتعليق

 .٩٣ ص،١ج: للشيخ العالمة حممد رضا املظفر، كتاب املنطق: رانظ) ٢(
ّ لقـب بـصدر املتـأهل) هــ١٠٥٠-٩٧٩(ّحممد بن إبراهيم الـشريازي ) ٣( ّ  ني وصـدر الـدينُ

 =ّأسـس ، وهو من كبار حكامء اإلسالم يف القـرن احلـادي عـرش،»مال صدرا«اشتهر بـ و
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ًأن اإلنـسان لـيس نوعـا أخـريا وإنـام هـو : بمعنى، أنواع حتت النوع اإلنساين ً
ل ّوأنواعه هي الصور الباطنية التي عليها اإلنسان والتي تتـشك، جنس ألنواع

ّإن حقيقة (: قال رمحه اهللا. ر عليهَّففرد من كامل ونقص توّ كل بحسب ما عليه
ّكل موجود ال تعرف بخصوصها إال باملشاهدة احلضورية ُ ، وفصول األشـياء  ّ

ّ فحق أهنا ال تعـرف إال بمفهومـات وعنوانـات ،عندنا عني صورها اخلارجية ُ ّ ّ
ّصادقة عليها، وتلك املفهومات وإن كانت داخلة يف املفهوم املركـب املـسمى  ّ

ّل عىل ما يسمى جنسا وما يسمى فصال إال أهنا خارجة مـن نحـو ّباحلد املشتم ّ ّّ ً ُ ً
وبـذلك ، )١() الـذي بـه يكـون الـيشء حقيقـة أو ذا حقيقـةّالوجود الصوري

نخلص إىل أن مجيع الفصول واألجناس القريبة والبعيدة ال تعدو عـن كوهنـا 
ُرموزا يشار هبا إىل احلقيقة الكامنة يف األنواع ّوهكـذا تـسجل ال، ً ًرمزيـة بعـدا ُ ُ

الرشعية  والفكرية والعقدية، ُتها ورضورهتا يف البناءات العلويةّأمهي ّؤكدُآخر ي
 .واللغوية

 الرمزية يف رحم السياسة
ًسجلت الرمزية موقعا م ّا يف عـامل الـسياسة حتـى ادّتقـدمّ عـى مجلـة مـن ً

ًأصحاهبا أسامء هلم غري أسامئهم وصفات غري صفاهتم وبلـدانا غـري بلـداهنم ُ، 
  . عليهم إظهارهُإىل ما عرسّ كله يرمزون بذلك

ّمتنفـ -تـشكيلة سياسـية ّ كـل والذي يعنينا يف املقام هـو أن ذة كانـت أم ُ
ّ ما يمت بصلة هلـا ِّ وثقافتها وكلاذت من الرمزية يف شعاراهتّ قد اخت-ُمعارضة ُ

                                                                                                                   
فـشغلت  ءه البديعة يف جمال الفلسفة، وأحدث آرا»احلكمة املتعالية«مدرسته املعروفة بـ =

األسـفار (سـفار العقليـة األربعـة احلكمـة املتعاليـة يف األ: مـن آثـاره. احلكامء من بعـده
 مفـاتيح الغيـب، املبـدأ واملعـاد،، صـول الكـايفأرشح  تفسري القرآن الكـريم، ،)األربعة

 .أرسار اآليات، الشواهد الربوبية
  .٣٩٢ ص،١ج:  العقلية األربعةسفارألاحلكمة املتعالية يف ا: انظر) ١(
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ّ وطريقا يقرًمنفذا ُ بـأن  ّعامـةُحتى عرف يف األوسـاط ال، هبا من حتقيق أهدافهاً
ّ هم رموز ال ينبغي مسها أو الطعن ،رين يف جمتمعاهتمّالساسة الناجحني واملؤث

 ملـا ؛وهذا هو ما يدعو الـساسة إىل االنـدكاك بالرمزيـة، هبا أمام أسامع الرعية
، ّر مناخات القدسية واحلصانة للمتلبـسني هبـاّللرمزية من إمكانات هائلة توف

ّوالتي توف   .اجلهد وترص ألصحاهبا الوقتًر أيضا قنوات إقناعية ختُ
ًفالرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله كان رمزا فريـدا مـن نوعـه  امتلـك ،ً

 .ته فتسابقوا للذود عنه وأملهم الشهادة بني يديهّقلوب رعي
ًية سجلت هلا بعدا رفيعا يف عامل الرمزيةّكام أن هنالك مواقع وموارد حس ً ُ ّ ،

ّرب لنـا تغلغـل الرمزيـة يف حماكـاة ُوسوف نقف عند شاهد تأرخيي واحد يقـ
وفدك نحلة نحلها رسـول اهللا صـىل ، احلقائق الكربى؛ وأما الشاهد فهو فدك 

، اهللا عليه وآله إىل ابنته فاطمة الزهراء عليها السالم لتقتات منها هـي وعياهلـا
ّولكن القوم منعوها هذا احلق النبوي بعد رحلة الرسول صىل اهللا عليـه وآلـه 

ّحمتج نحـن معـارش األنبيـاء ال : َّأن الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآلـه قـالني بُ
 . )١(ما تركناه صدقة، ثّنور

َّثم ، )٢(رّومل تعد فدك لوالة األمر الرشعيني إال يف عهد متأخ، فكان ما كان
ّسلبت عنهم مر  .وإىل يومنا هذا، ُة أخرىُ

ّمن خالله إىل احلق ُ فدك إىل رمز تأرخيي يشار ّحتولوما يعنينا يف ذلك هو 
                                                 

 صـىل  بكر تسأله مرياثها من النبي إىل أيب عليها السالم أرسلت فاطمةَّنأ: روى البخاري) ١(
 صىل اهللا عليه تطلب صدقة النبي صىل اهللا عليه وآله اهللا عىل رسولهأفاء  فيام اهللا عليه وآله

 صـىل اهللا  رسـول اهللاَّنإ: ال أبـو بكـرفق،  من مخس خيربيدك وما بقف باملدينة ووآله التي
  .٢٠٩ ص،٤ج: البخاريصحيح : انظر.  ما تركنا فهو صدقة.ثِّال نور: قالعليه وآله 

ولكـن ، حيث أعادها ألبناء فاطمة عليهم الـسالم، كان ذلك يف عهد عمر بن عبد العزيز) ٢(
ُعلام بأنه مل يس، ُة أخرى بعد وفاتهّرسعان ما سلبها األمويون مر دهم آنذاك وهـو ّمها لسيّلً

 . َّوإنام سلمها ألبناء اإلمام احلسن عليه السالم، اإلمام عيل بن احلسني عليه السالم
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 أن فـدك تعنـي اخلالفـةوًدا ّام يعون ذلك جيـّوقد كان احلك، ًاملسلوب تأرخييا
ع للسري التـأرخيي حيـرضه جـواب اإلمـام موسـى ّواملتتب، الرشعية والسيادةو

  .)١(ُالكاظم عليه السالم عندما أراد املهدي العبايس أن يعيد له فدك
َّقال أستاذنا الشهيد الصدر قدس رس  يرمـز ًكانت فدك معنى رمزيا(...: هُ

إىل املعنى العظيم وال يعني تلك األرض احلجازيـة املـسلوبة، وهـذه الرمزيـة 
 ارتفعت باملنازعة من خماصمة عادية منكمشة يف أريخالتي اكتسبتها فدك يف الت

 .)٢()األفق إىل ثورة واسعة النطاق رحيبة ادائرهتفقها، حمدودة يف ُأ
إهنـا ، ي املحـدودّقعة أرض حمـدودة هلـا موردهـا املـادفلم تعد القضية ب

ما شئت مـن ( ولك أن تدرس، يةّاحلدود املادّ كل تبل جتاوز، جتاوزت ذلك
 ً، أو تـرى اختالفـاًيـاّ مادًاملستندات التارخيية الثابتة للمسألة، فهل ترى نزاعـا

أرض ت ّ عىل غالًق، أو ترى تسابقاّحول فدك بمعناها املحدود وواقعها الضي
. ً حيسب له املتنـازعون حـساباًفليست شيئا ،مهام صعد هبا املبالغون وارتفعوا

  احلكم، والرصخة التي أرادت فاطمة أن تقتلعُأسسبل هي الثورة عىل !  ّكال
 .)٣()ني عليه التاريخ بعد يوم السقيفةُهبا احلجر األسايس الذي ب

ودورهـا يف ، أريخُهذه هي الرمزية الكربى وأثرها يف حركة وصـناعة التـ
 ألن املعـاين رفيعـة وخطـرية ؛وال سبيل غري ذلك، تشخيص املوقف السيايس

ّوال مستودع هلا تستقر فيه غري أرضية الرمزية ُ. 
                                                 

 فقـال( املظـامل ّرآه يـرد) العبـايس (عىل املهدي عليه السالم أبو احلسن موسىاإلمام ملا ورد ) ١(
ـ إىل أن ؟  احلـسنأباوما ذاك يا : لهفقال ؟ ّردُيا أمري املؤمنني ما بال مظلمتنا ال ت: عليه السالم

 حـد،ُأ منهـا جبـل ٌّحـد: عليه السالم فقال ،ها يلَّيا أبا احلسن حد: فقال له املهديذكر فدك ـ 
 هـذا؟ ّكل: فقال له ، منها دومة اجلندلٌّ منها سيف البحر وحدٌّوحد  منها عريش مرص،ٌّوحد
  .إهنا حدود الدولة آنذاك. ٥٤٣ ص،١ج: الكايفُأصول :  انظر.)نعم: عليه السالم قال

  .٦٤ص: لسيد حممد باقر الصدرل، فدك يف التاريخ: انظر) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
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 مساحة الرمزية يف القرآن الكريم
وهي كام أسلفنا عسرية ، ا اإلشارة إىل مساحة الرمزية يف القرآنت منّّتقدم

الكريم وذلك ألن القرآن ، ّالبتةتحيلة الرصد بل هي مس، التحديد أو التقريب
ٌحمال أن يلم أحد ولذلك سوف تبقى ، )١(ُبل حمال اإلملام بأحد أطرافه،  بأطرافهّ

َّوال يعلـم أيـضا بـأن ،  هائـل مـن الرمـوزّالقراءة غري املعصومة مشوبة بكـم ً ُ
وف  القراءة الكاملة لإلنسانية أم أنه عليه الـسالم سـّقدمُاملعصوم هل سوف ي
ّيكتفي منها بام يغط  .ُي حاجة اإلنسان إىل يوم يبعثونُ

ُوهنا نجد بعض األكابر حياكي هذه احلقيقة فيقول بأن القرآن سوف حيرش  َُّ
 .ويف ذلك كناية عن عدم تتميم قراءة أطرافه، ًيوم القيامة بكرا

ُإن الرمزية يف القرآن الكريم مل تفرضها ظروف مراعاة ، عرص ومـرصّ كل َّ
وإنـام هنالـك ،  عـرصهتُى كان ما جييب به عن إشـكالياّ منه القارئ أنلينهل

، ّظروف موضوعية أخرى عمقت احلاجة إىل توسعة رقعة الرمزيـة يف القـرآن
ًاسة بدال من ّمنها تربوية القرآن حيث اقتضت اإلشارة إىل بعض املطالب احلس

ُوال يـأتني بب...{: من قبيل قولـه تعـاىل، الترصيح هبا َِ َ ِ ْ َ َّهتـان يفرتينـه بـني أيـدهين َ َ ُِ ِ ْ ْ ََ َ َْ َِ َ ْ ٍ
َّوأرجلهن ُ َِ ِ ْ َما {: وقوله تعاىل، حيث اإلشارة إىل الفاحشة، )١٢: املمتحنة( }...َ

ِاملسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبلـه الرسـل وأمـه صـديقة كانـا يـأكالن  َْ ُ ََ ُّ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ ََ ٌ َ َ َِّ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ْ ُُ ُ َ ٌ َّ ِ َْ
َالطعام َ ومـن ، يف إشارة إىل حـاجتيهام إىل دفـع الفـضالت، )٧٥: ائدةامل( }...َّ

ِّهو الذي خلقكم مـن {: وقوله تعاىل ،ًلوهية قطعاكان كذلك فهو ال يصلح لأل ُ َ َ ََّ ِ َ ُ
ًنفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلام تغشاها محلـت محـال خفيفـا َِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ْ ًَ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ََ َ َ ََّ َ ُ ََّّ َ َ َْ ْ َِ ٍ ْ...{ 

َّزيتونـة ال ...{: وقوله تعاىل، يف إشارة إىل املواقعة واملقاربة، )١٨٩: افاألعر( ٍ ِ ُ َْ
                                                 

وال ، فال القراءة املفرداتيـة كاملـة، ُيريد بأطرافه خصوص القراءات التفسريية والتأويلية) ١(
 .ًفضال عن املوضوعية والتأويلية، ُاجلملية
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ٍرشقية وال غربيـة ٍ َِّ ْ َِّ َ َ َ ْ يف إشـارة إىل الوسـطية يف الـسلوك بـني ، )٣٥: النـور( }...َ
ٍرشقية(االستغراق يف الرهبنة  َِّ ْ ٍغربية(ية ّواالستغراق يف املاد) َ َّ ِْ ولذا فهـي نـور ، )َ

التـي نأمـل ، ُكذا احلال يف عـرشات اآليـات التطبيقيـة األخـرىوه، عىل نور
 .ُالوقوف عليها يف دراسات أخرى

ّجدير بالذكر أن القرآن استعمل مفردة الرمز مر : ة واحـدة يف قولـه تعـاىلَّ
ْقال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيـام إال رمـ{ َ َّ َ َ َ ََّ َِّ ٍ َ ََ َ َ َ ً ََ َ َ ْ َِّّ ُ ُِّ َِّ َ َ َزا واذكـر ربـك ََ َّ ََّ ُ ْ ً

ِكثريا وسبح بالعيش واإلبكار َ ْ َ َ ْ ِّ َِ ِّ ِ ِْ ِ َ ً ون يف ّفـرسوقـد اختلـف امل، )٤١: آل عمران( }َ
ُحيث ورد يف مجلة من الروايات أنه كـان يـومئ ، )١(بيان هذه الرمزية وأسباهبا

 .أو مطلق اإلشارة، برأسه أو بيده
فـإن كـان االسـتثناء ، ريمـةولنا أن نتساءل عن نوع االستثناء يف اآلية الك

ّمنقطعا فتلك اإلشارة احلـس ة يف ّية بيـده أو برأسـه أو بـيشء آخـر هـي املعنيـً
ّصال فالبدّوإن كان االستثناء مت، الكالم ً رمـزا مـن جـنس ّتكلم أن يكـون الـً

ّولو خلينا نحن واآليـة فإنـه ينبغـي االلتـزام ، الكالم العريف احلاصل باللسان ُ
ًفتكون النتيجة هي أنـه كـان مأذونـا لـه ، ًصالّتثناء متباألصل وهو كون االس

 االقتـضاب ينبغـي ّوحيـث إن، ُ العريف اللساين ولكن بصورة مقتضبةّتكلمبال
ّ يكون خمال فالبدّأال ً ويف هذه ، تفصيلّ لكل والرمزية هي،  من الرمزية يف املقامُ

، خـرىُالرمزية دروس تربوية عظيمة قـد نقـف عـىل تفـصيالهتا يف مناسـبة أ
ّولكن ما ال يدرك كله ال يرتك جله ُّ ُ ُ. 

ُفمنها أن النعم مطلقا ينبغي أن تقابل بالشكر ً ُفكلوا مما رزقكم {:  قال تعاىل؛ُ َُ َُ َ َّ ِ ُ َ
                                                 

فسأل  ته بيحيى،ّن املالئكة شافهته مشافهة بذلك فبرشوقب بذلك ألإنام ع(: قال الطربي) ١(
فجعل ال يقدر عـىل الكـالم إال مـا أومـأ  فأخذ عليه بلسانه، اه،ّاآلية بعد كالم املالئكة إي

ًآيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمـزا{: فقال اهللا تعاىل ذكره كام تسمعون وأشار، َ َ َْ َ َّ َ ََّ َِّ ٍ َ ََ ََ َّ ُ ُِّ َ { .(
  .٣٥٢ ص،٣ج: البيان جامع
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َاهللاُ حالال طيبا واشكروا نعمت اهللا إن كنتم إياه تعبـدون ُ َ ُ َُ ْ ُ ْ َ ََّ ْ َ ُ ِِّ ُِ ِ ْ ُ ْ ً َ ا ّوأمـ، )١١٤: النحل( }ً
 .)١(كر والتسبيح واإلخالص يف ذلكِّها دوام الذ فينبغي فيّاصةالنعم اخل

 عالقة الرمزية باهلدف القرآين
 تتمحور يف حتصيل اهلداية ّعامةوال، ّ وأخصّخاصة وّعامةللقرآن أهداف 

:  قـال تعـاىل؛ّة لتحصيل اهلدف اخلـاصّقدم هي مّعامةوهذه اهلداية ال، ّعامةال
َونزلنا عليك الكتاب تبي ...{ ْْ َ َ َِ َِ َ َّْ َ َْ َانا لكـل يشء وهـدى ورمحـة وبـرشى للمـسلمنيَ ِ ِ ِ ٍْ ُ َْ ِّ َِّ ْْ ً َُ َ َ َ ُ َْ ً ُ ً{ 
 .ّعامةولكنها هداية ، ّ كافةفهو هدى للمسلمني، )٨٩: النحل(

 فتتمحور بتوجيه اإلنسان إىل القادة اهلداة امليـامني ّاصةّوأما األهداف اخل
ت علـيهم  أهـل البيـّأئمـةوهـم ، صىل اهللا عليه وآلهمن عرتة الرسول األكرم 

َإن هــذا {:  قـال تعـاىل؛السالم بضميمة السيدة فاطمة الزهراء عليها الـسالم َ َّ ِ
ًالقرآن هيدي للتي هي أقوم ويبرش املؤمنني الذين يعملون الـصاحلات أن هلـم أجـرا  ِّ ْ ُْ َّ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ُ ُ َ َُْ َّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َّ َّ َْ ُ ْ ِ

ًكبـريا ِ : قوله تعاىليه السالم أنه يف  الصادق علعن أيب عبد اهللا، )٩: اإلرساء( }َ
ُإن هـذا القرآن هيدي للتي هي أقوم{ َ َْ َْ َُ ِ ِ ِ َِّ ْْ ِ َ ََّ وهذا املعنى ، )٢()اإلمامهيدي إىل (:  قال،}ِ

ّدته روايات كثرية معتربة جاءت مفـرسّقد أك فعـن اإلمـام ، ة آليـات تناولتـه ُ
ًوهو خياطب سديرا حممد الباقر عليه السالم  يأتوا الناس أن ُأمريا سدير إنام (: )٣(ُ

                                                 
ك بالعرتة الطاهرة عليهم الـسالم هلـو مـن أعظـم مـصاديق ّولعمري بأن التوفيق للتمس) ١(

 .وعليه ينبغي دوام الشكر والذكر والتسبيح، ةّالنعم اخلاص
   .٢ح  ٢١٦ ص ١ ج: الكايفأصول ) ٢(
ني الباقر والـصادق من أصحاب اإلمام،  الصرييف الكويف الفضل سدير بن حكيمهو أبو) ٣(

 حـول الكعبـة ألطـوف إين(: قـال ام،ّزيد الشحه عن ّورد يف حق،  ممدوح،عليهام السالم
ام ما رأيت ّيا شح: فقال يه،ّ ودموعه جتري عىل خد عليه السالم عبد اهللاأيب ّي يف كفّوكف

د هلـي يف سـدير وعبـإ إىل طلبـت إينام ّيـا شـح: ثم قـال ثم بكى ودعا، ؟ّإيل ّما صنع ريب
وهذا حديث معتـرب . ) سبيلهامّفوهبهام يل وخىل وكانا يف السجن، السالم بن عبد الرمحن،

 .١٦٥ص: ّحليللعالمة ال، األقوالخالصة : انظر.  مرتبتهامّ عىل علوّيدل
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ِّوإين { :وهـو قـول اهللا، ثم يأتونا فيعلمونا واليتهم لنـا،  فيطوفوا هبااألحجارهذه  ِ َ
َِّلغفار ملن ٌ َّ َ َتاب وآمن وعمل صاحلا ثـم اهتـدى َ َ َْ َ َ َ َ َ ََّ َُ ً ِ  أومـأ بيـده إىل َّثـم ـ )٨٢: طـه( }َِ

 . )١()إىل واليتنا ـصدره 
ما هو ّالعام واهلدف ، عرفة اهللا تعاىلّوأما اهلدف األخص فإنه يتمحور يف م

ة ّقدمـمـا هـو إال مّاص واهلـدف اخلـ، ّة لتحـصيل اهلـدف اخلـاصّقدمـإال م
 .ذلكّ كل ّوأما اهلدف األخص فهو الغاية من وراء، ّلتحصيل اهلدف األخص

 ّعامـة ذلك نعود لنسأل عن عالقـة الرمزيـة بأهـداف القـرآن الّتضحإذا ا
 لك عالقة يف البني؟فهل هنا، ّاألخص وّاصةواخل

ًجداهنالك عالقة وثيقة ، نعم فهـي عـىل ، وهذه العالقة طوليـة مراتبيـة، ّ
 )٢(ثم تنبـسط ّاص ّثم تشتد يف اهلدف اخل، حمدودة احلركةّالعام مستوى اهلدف 

ّدائرهتا متاما عىل مستوى اهلدف األخص ام ارتقينـا ّفالرمزية آخذة بالتعقيد كل، ً
العلـوم  و املعـارفةًاء ينسجم متاما مـع إسـرتاتيجيوهذا االرتق، يف األهداف

ّعموما ومع السلم القرآين ُما يعرف يقالّ كل فليس، ً خصوصا)٣(ً  وال ينبغـي، ُ
ُوهـذا االسـتعداد املـسبق ، ُأحد أن يعاين احلقيقة إال بمقـدار اسـتعدادهّلكل 

 ّوعندئذ سوف نفهم أي مراتـب للـذين يعلمـون، تكشف حدود الرمزية عنه
َقل هـل يـستوي الـذين يعلمـون والـذين ال {: ن ال يعلمون يف قوله تعاىلللذيو َ َ ْ َ َِ َِّ َ َّ ْ َْ ُ َ ْ َِ َ ُ

ِيعلمون إنام يتذكر أولوا األلباب َ ْ ْْ ُ ََ ْ ُ ُ َ ُ ََّ َ َ َ َّ ِ ّ يف أي مرتبة من املوت ّتضحوسي، )٩: الزمر( }َ
َوما يستوي األحياء وال{: واحلياة التي نحن عليها يف قوله تعاىل َْ ْ ََ ْ َ ََ ِ َّ األموات إن َ ِ ُ َ ْ َ  اهللاَْ

ُيسمع من يشاء َ َ َ ْ ُُ  .)٢٢: فاطر( }...ِ

                                                 
   .٣ح، ٣٩٢ ص،١ ج: الكايفأصول ) ١(
 .د وليس بمعنى السهولة والوضوحّبمعنى السعة والتمد االنبساط) ٢(
ّ السيد األستاذ إىل تفصيالت السلم القرآين يف الفصل األوضّتعرسي) ٣( ّ  .ل من الباب الثاينُ



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................١٣٢

 الرمزية وفواتح السور
ُلت فواتح السور مساحة كبـرية يف أفـق الرمزيـة مل يـسرب غورهـا ومل ّشك ُ

، ُفهي يف أفق املستوى الثالث من أهداف القرآن الكريم، ُتكشف أرسارها بعد
 .اينة للحقيقةّأعني املستوى األخص الذي حيتاج إىل مع
 ٍعـة قـد انتـرشت عـىل مـساحة تـسعّإن فواتح الـسور أو احلـروف املقط

ّوقيـل بأهنـا متثـ، قيل بأهنا مفاتيح الـسور نفـسها، وعرشين سورة ل الوجـود ُ
وقيل بأهنا إمجال حلـوادث وقعـت بعـد زمـن النـزول ، اإلمجايل لتلكم السور

قيـل بأهنـا إمجـال وقـائع و، هّوقيل بأهنا إمجال القرآن كلـ، بفرتات غري قصرية
، ّ ال حتمـل أي معنـىٍ حـروف مبـانّجمـردوقيل بأهنا ، البرشية يف آخر أزمنتها 

 .وقيل وقيل
 ،ّوهذا اخلالف واالختالف كاشف إين عن غياب احلقيقة الكامنة وراءها

عـة ّولكننا نقول بأن هـذه احلـروف املقط، ليس هنالك يشء نستقربه مما قيلو
 يبعد أن تكون هذه الفـواتح وال، للرمزية يف القرآن الكريمُهي مستودع استثنائي 

ّبمعنى أن للرمزية مرجعية حتد، هّهي أرضية الرمزية الفاعلة يف القرآن كل د مجيع ُ
ُاخلطوط البيانية ألي رمزية أخرى  .وهذه املرجعية تكمن يف هذه الفواتح، ّ

 ُسؤال وأطروحات
 : ووه، ةّمهي طرح سؤال يف غاية األّواآلن نود

ّإذا كانت هذه احلروف املقط ّعة متثُ ل أعىل سقف من مستويات الرمزيـة يف ُ
 بتدئ هبا الكالم؟االقرآن الكريم فلامذا 

  هذا األمر مع أهداف القرآن وإسرتاتيجيته يف إيصال رسالته؟ يتقاطعأال
ن اإلجابـة ال إوحيـث ، ً كثريا يف اإلجابـة عـن ذلـكّتأملهنا ينبغي لنا ال

َّ فإننـا سـوف نطـرح عـدة ،ّون قطعيـة بـأي حـال مـن األحـوالُيمكن أن تك
 :ُأطروحات
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ُاألطروحة األوىل  للقرآن) ية والنوعيةّالكم(احلركة التكاملية : ُ
ّاألوىل كم،  اإلنسان بحركتنيّاجتاه بّتحركَّإن القرآن الكريم ي ُية واألخرى ُ

 .َّن الفواتح تسري يف ركاب احلركة النوعيةإو، نوعية
 :واملراد من النوعيـة،  األكثرية من الناس:يةّاملراد من الكم: توضيح ذلك

، ّخاصةوال ريب بأن األكثرية غري ملحوظ فيهم كامالت ، األفضلية يف الناس
 ، يكفي انسياقهم ولو بواسطة العقل اجلمعي حيث دورهم تشكيل القاعدةإذ
 .القادةفهم النُخبة وهم ، ّخاصةأما األفضلية فهم امللحوظ فيهم كامالت و

بخـالف اهلدايـة ، ُ يقصد هبا األكثرية ال النوعيـةّعامةوعليه فإن اهلداية ال
ّ ـ فضال عن األخص ـ فإن املقصود فيهـا األفـضليةّاصةاخل ًواألكثريـة نظـرا ، ً

ً فإهنم ال يلتفتون إىل وجود الفـواتح فـضال عـن ّاصةالفتقادهم للكامالت اخل
ّ واألخص فإهنم يلتفتون ّاصةبخالف اخل ، فيهاّتأملً فضال عن ال،السؤال عنها

َع منهم أن يستقطّي واملتوقّفناسب هذا االلتفات اجلد، ةّبقو بوا بمستوى رفيع ُ
ّوهنا جاءت الفواتح لتلبـ، من الرمزية ي الـشغف الواقـع واآليت مـن الطبقـة ُ
 ّاصـةولكـن للطبقـة اخل، ُ اهلدايـة وال تنافيهـاّحتققفالفواتح ، ّاصةالنوعية اخل

 .ّخصواأل
 احلركة القريبة املدى والبعيدة املدى للقرآن: ُاألطروحة الثانية

ُإن القرآن الكريم له حركتان أخريان  : مها، َّ
 جتـاه رهدفها حتقيق حالة من االنبها، حركة تكتيكية قصرية املدى :ُاألوىل

ّفهي الوسيلة األنجـع يف شـد األنظـار ، من البدء بالفواتحّالبد  فكان ،ّالنص
حيـث ، ة واحلكايـةّكام هو احلال يف اسـتخدام ضـمري الـشأن أو القـص، ةّبقو

ّاعتادت العرب استخدامه يف األمور العظيمة لشد انتباه املتلق وقد استخدم ، يّ
ًالقرآن الكريم هذا األسلوب أيضا يف أكثر السور رمزية وعمقا ً وهـي سـورة ، ُ
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َقل هو {: ابتدأت السورة بقوله تعاىل ف،اإلخالص ُ ْ ٌ أحداهللاُُ َ ، )١ : اإلخالص( }َ
َهو(حيث يرى أعالم اللغة أن  فـالكالم ، ّضمري شأن ال حمل له من اإلعراب) ُ

ٌ أحداهللاُ( اإلسناد يف ّتام َ َّنا نوفّولعل، )َ َهـو(ق لبيان املـراد مـن كلمـة ُ يف اآليـة ) ُ
 .  حجم ما قاله اللغويونّتضحلي

السطور ّأول امل النظر يف هدفها إع، حركة إسرتاتيجية بعيدة املدى :الثانية
ُوهذا ما يفـيض بالقـارئ إىل ،  والتحقيقّتأمل والّدقةًج تصاعديا يف الّثم التدر

 .تناول بعض اإلشارات واللطائف واحلقائق
ّوعليه فاحلركتان معا تصب    .فريتفع اإلشكال من رأس، ان يف بحر اهلدايةً

 ّتنوع املساحات الرمزية: ُاألطروحة الثالثة
ّهذه األطروحة فكرة تنوع املساحات الرمزيةتبنَّت   : مها، ّوهي عىل شقني، ُ
َإن القرآن الكريم حر :ّولاأل ، ع يف عرض مساحات الرمزيـةّص عىل التنوَّ

 .  هو البدء بالفواتح يف مجلة من السورّتنوعومقتىض هذا ال
َّإن الفواتح حق :الثاين ِّ ومل تغـط،ع بوضـوحُّ التنـوَقـت هـدفَّ مـساحات  ُ

 .سور كاملة لكي يرد اإلشكالال
ّ كـل َّفـإن، ُوما نختاره يف املقام هو املزج بني هـذه األطروحـات الـثالث

ٍّواحدة منها تكشف عن بعد خفي  مـن ّوإذا كـان والبـد،  يف رمزيـة الفـواتح ُ
ُالفصل بينها فاألطروحة األوىل هي األرجح ُ. 

 رمزية األسامء احلسنى
َوهللاِِ األسامء {: قال تعاىل ْ َ ِاحلسنى فادعوه هبا وذروا الذين يلحـدون يفَ َ ُ َِ ِْ َّ َُ ُ َ َْ َ ُ ُ ِْ َ َأسـام ُ ْ ِئه َ ِ

َسيجزون ما كانوا يعملون َُ َ َ َ ُ َْ ْ ْْ ُ َ األسـامء احلـسنى وال ريب بأن ، )١٨٠: األعـراف( }َ
ّليـست جمـرد مفـاهيم جوفـاء وإنـام هـي حقيقـة هللا تعاىل والصفات األسنى 

ل بألفـاظ ال ختـرج عـن دائـرة ّتوسـوإال فام جدوى ال، ّحقةوجودية خارجية 
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ل إليه بوجوده املنبسط بأسامئه وصـفاته ال ّ لنا أن ندعوه ونتوسّاالعتبار؟ البد
 والعامل والقادر والـسميع والبـصري ّفاحلي، بألفاظ قد تصدق عليه وعىل غريه
ولكـن حياتـه وعلمـه وقدرتـه وسـميعيته ، كمفاهيم قد تـصدق عـىل غـريه

 . إال عليهّالبتةرجية ال تصدق وبصرييته الوجودية اخلا
ّهي مـسميات ...) ّالعامل، القادر، احلي، املدرك،(األسامء اإلهلية احلقيقية ف ُ

ّن األلفاظ جمرد أسامء هلاإ و،األسامء اللفظية ُننا مطالبون بأن ندعوه بأسـامء إو، ّ
فمـن دعـاه بأسـامئه ، فاللفظية هـي أسـامء األسـامء، وجودية ال بأسامء لفظية

وهـذا هـو أبـرز وجـوه قولـه ، ومن دعاه بأسامء أسامئه أحلد يف أسامئه، ّوحده
ِوذروا الذين يلحدون يف أسمآئه(: تعاىل ِ ِ َِ ْ ُ َُ ِ َ ُ ْ َّ ََ  .)١٨٠: األعراف( )َْ

فلـو كانـت أسـامؤه ، ّومن الثابت يف حمله أن أسامءه سبحانه هي عني ذاته
ًنوع عقال ونقالوهذا مم، سة كذلكَّ ألفاظ للزم أن تكون ذاته املقدّجمرد ً . 

ًوبذلك يتضح لنا أن اإلنسان عندما يدعو ربه قائال ّ ّ ّاللهـم إين أسـألك ": ّ َّ ّ
ُفإنه جمرد لفـظ ال يـسمن وال فقط؛ ّ فإنه ال يقصد بذلك لفظ االسم "باسمك ّ ّ

ّيغني من جوع، وإنام هو يسأل ويتوسـل بواقـع خـارجي كـائن وراء اللفـظ،  ّ ُ
ُيا حميـي، يـا :  بلحاظ صفة، فلو قال الداعيوذلك الواقع اخلارجي هو الذات

ّشايف، يا معطي، فإنه يقصد الذات املقدسة بلحاظ اتصافها بالصفة التـي دعـا  ّ ّ ُ
ر يف ـّوهذا هو الواقع اخلارجي املؤثـ. اإلعطاءوشفاء، اإلواإلحياء، : هبا وهي

 .الوجود، فال جدوى من اللفظ وال جدوى من معناه املاثل يف الذهن
 صفة احلكاية عـن ذلـك الوجـود ّ والذهنيّسم بوجوده اللفظيالل ،نعم
ً طبقا ّر يف الوجود هو االسم بوجوده احلقيقيـّّ، ومن الواضح أن املؤثّاحلقيقي

ًلقانون السببية من أن املؤثر يف نظام الوجود البد أن يكون شيئا حقيقيا ً ّ ّّ ّّ)١(. 

                                                 
 .٢٤٤ص، ١ج: معرفة اهللا: انظر تفصيل املسألة يف كتاب) ١(
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 بنكتـة كوهنـا ألسنى اهاحلسنى وصفاتعلم أن أسامء اهللا ا ذلك فّتضحإذا ا
ّمتث ًل عني ذاته فإهنا ال يمكن اإلحاطة هبا قطعـا وجزمـاُ ً  وهـذا األمـر اقتـىض، ُ

 فهل األمر كذلك؟، إغالق باب معرفته بحسب الظاهر
وهكذا ، ًالصحيح جزما هو استحالة معرفته سبحانه عىل نحو اإلحاطة به

ّاحلال يف أسامئه التي متث ،  إغـالق بـاب معرفتـهولكن هذا ال يعني، ل عني ذاتهُ
وهذه ، فاملطلوب حتقيقه هو الوصول إىل أعىل املراتب يف معرفته غري اإلحاطية

ُاملعرفة غري اإلحاطيـة هـي األخـرى إن سـلك فيهـا طريـق املعرفـة النظريـة  ُ
ألن املعرفـة النظريـة ، الربهانية التحقيقية فإهنا ال حتتـاج إىل وسـائط الرمزيـة

وإذا ما ثبتـت احلاجـة ، فتكون حمدودة بحدوده، ذهنالربهانية ال تعدو عامل ال
 . ب عليها اليشء الكثريّلذلك فإهنا حاجة صورية ال يرتت

 ُية فاألمر خمتلفّتحققُوأما إذا سلك فيها طريق املعرفة الشهودية الكشفية ال
 الرمزيـة وهـذه، بل ال سبيل آخر أمامه، فإن العارف سوف حيتاج إىل الرمز، ًمتاما

اجلهـر يف  و)١(الـشطحياتَّوبذلك نفهم أن ، من االنحراف واخلطلسوف تقيه 
 إال تعبري آخر عن غياب مواضع اإلخفات التي يقع فيها بعض السالكني ما هي

، )٢(وغياب الرمز والرمزية عن السالك دليل قصور سـلوكه، دور الرمز والرمزية
 .ت عنده صورة املقصودّوبسببه خرج املحدود عن احلدود واختل

يث إن املعرفة التـي ينبغـي أن نكـون بـصددها ونقـرص اجلهـد عـىل وح
                                                 

: انظـر. ّتوجـد مـن املحققـنيًا مـا  نـادر.عبارة عن كلمة عليها رعونة ودعـوى: الشطح) ١(
 .٤٠٨ ص: رسائل ابن عريب

ّوالشطحيات كلها من نقـصان الـسالك والـسلوك وبقـاء (: محه اهللاقال السيد اخلميني ر) ٢(
ٍولذلك بعقيدة أهل السلوك البد للسالك مـن معلـم ّاألنانية، وّاإلنية ّ يرشـده إىل طريـق  ّ

ّعارفا كيفياته، السلوك، ّغري معوج ً مصباح اهلداية : انظر ). عن طريق الرياضات الرشعيةُ
 .٨٨ص: إىل اخلالفة والوالية
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ابة الـورود ّفهي بو،  منهاّة فإن الرمزية البدّية احلقّتحققحتصيلها هي املعرفة ال
وقـاب ، حيث البوح بمعنى املنتهى، ّوها هنا مكامن الرس وأخفى، إىل املقصد

ُنكف عنه ونطفئ الرساج فقد طلع الصبح، قوسني أو أدنى ّ)١(. 
  والباطل يف القرآنّرمزية احلق

ًيف ضوء احلركة الرمزية للنص القرآين نالحظ أن هنالك اهتاممـا واضـحا ً ُ ّ 
ًزا يف إبراز رمزية قطبي القيم اإلهلية واإلنسانية معاّمتميو ّة بقيم احلـق ّتمثلوامل، ً

  تعـاىل القرآن الكريم يف آية الكريس بوالية اهللااعنه ِّعربُوالتي ي، وبقيم الباطل
 .والية الطاغوتو

ّإن هذه الوالية بمصداقيها ال حيد ولذلك فهي موغلـة ، ها زمان أو مكانَّ
 ل واالنبـساطّوهذا التوغ، ًومنبسطة متاما عىل روح القضية احلقيقية، يف الرمزية

 ملـا عرفـت يف ؛ لنا احتامل غريمهاتسنّىبل ال ي،  لنا إنكارمهاتسنّىحقيقتان ال ي
ً أن النص الديني عموما والقرآين خصوصا ديمومته الأكثر من مورد من ً ّحتـد  ّ ُ

 .مالكات خامتية الدين اإلسالميّأهم وهذا هو ، بالزمكان
ُما نريد أن نقوله يف املقام هو أن هذه الرمزية لقيم احلـق والباطـل مل تـربز  ُّ

ّ كام أبرزت يف النص القرآينّبشكل دقيق وحيوي ّوالرس يف ذلك هو أن النص ، ُ ّ
 وعىل املستويات الثالثة مـن - ًالقرآين قد اعتمد كثريا يف حركته اإلسرتاتيجية

 عىل وسـائلية هـاتني القيمتـني يف حتقيـق -ّ واألخصّاصة واخلّعامة ال:اهلداية
ُالتي يمكن أن نطلق عليها عنوان وسـائلية الرتغيـب والرتهيـب أو  و،أهدافه

 .ظة بعض اخلصوصياتُولكن مع مالح، ًوسائلية الثواب والعقاب أيضا
                                                 

الرساج بَّوقيل بأن املراد . لإلمام عيل عليه السالم) ِاطف الرساج فقد طلع الصبح(: ةكلم) ١(
 :ملال هادي السبزواري، رشح األسامء احلسنى: انظر. واملراد بالصبح هو احلقيقة، هو العقل

 .١٣٣ ص،١ج
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ّإن رمزية احلق والباطل يف القـرآن يف الوقـت الـذي متثـ ُ ًل كـامال معرفيـا ّ ً
ّمتمي ض للقيم اإلهليـة ّالذي سنقف عنده يف الفصول الالحقة عندما نتعر و،ًزاُ

فإهنـا ، والقيم الطاغوتية يف التفسري املوضوعي لآليـة الكريمـة ويف تأويالهتـا
ّمتث ّقبل طالًل منفذا للتعبري من ُ ُومـن قبـل املـضطهدين يف ، ّب احلق واحلقيقـةُ

فـذلك مرفـوض ، ُوال نعني هنا أسلوب التهدئة واستفراغ الغـضب، األرض
ُفالرمزية هنا ال تأيت وهـي مفرغـة ، وإنام عنينا ترشيد السلوك اإلنساين، ًقرآنيا

 حـضورها تعبـري آخـر عـن حـضور ّلـذلك فـإن و،من مـضامينها احلقيقيـة
ّطالـب حـق ّ كـل فليس، وهنا يكمن الرتشيد والتصحيح، عظيمةمضامينها ال

 .وهذا واضح، )١( للطريقًاُمصيب
 

وهذه احلاجة تتفـاوت مراتبهـا ، ة للتفسريّال ريب بأن هنالك حاجة ماس
وحيث إن الرمزية يف ، ّبحسب الصياغات واملضامني التي عليها النص القرآين

ّمتثلا ّهنإوّالنص القرآين أمر واقع  ً أعىل مراتب النص معرفياُ هنـا بمنـأى إكـام ، ّ
ّذلـك سـوف يعمـق ّ كـل ، والعمـقّدقـةوموغلة يف ال، ُعن املبارشة والظهور ُ

ًفتكون الرمزية دليال مربزا إلثبات احلاجة لتفسري القرآن، احلاجة للتفسري ُ بل ، ً
ًهي دليل مربز للتأويل أيضا  .كام سيأيت، ُ

ًل معـا ّواملؤوّفرس ُوهي أن امل، ةّمهية إىل نكتة يف غاية األ اإلشارّمن هنا نود
َإذا مل يكونا ملتفت ّني لرمزية النص القرآين وضوابطها ومواردها وأهدافها فإهنام ُ

ًسوف يفقدان رشطا مهام يف الـصناعة التفـسريية والتأويليـة كـام أن نتـاجهام ، ً
                                                 

: وارجّورد هذا املعنى الرفيع يف كلمة ألمري املؤمنني عليه السالم حيث قاهلـا يف حـق اخلـ) ١(
 - الباطـل فأدركـهطلـب  فأخطأه كمن ّفليس من طلب احلق، تلوا اخلوارج بعدياال تق(

  .<٦١>: رقم، ١٠٨ ص،١ج: هنج البالغة. )يعني معاوية وأصحابه
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َّالتفسريي والتأوييل سوف يكون قارصا ومشو ُ  الكثري من ّتوقفًنظرا ل، ًاماًها متً
 .ّ عىل فك وترمجة مجلة من الرموز-ًفضال عن التأويلية -النتائج التفسريية 

 لذاته فحسب ًالذلك فالوقوف عىل رمزية النصوص القرآنية ليس مطلوب
 ّتضحوبذلك ي، ُة أساسية لفهم عدد كبري من النصوص األخرىّقدم مووإنام ه

ّبأن الرمزية ال تشك وإنام هي حلقة أساسـية  -م البعضَّ كام توه- ً فكرياًل ترفاُ
 .يف منظومة املعارف القرآنية

 

،  يظهر لنا وجه احلاجة للوقوف عىل الرمزية يف البيانات التأويليةّتقدممما 
ًبل سوف تتعمق احلاجة كثريا ألن املرتكز األسـايس للعمليـة التأويليـة هـو ، ّ

 .ذا ما فقدت العملية التأويلية هذا املرتكز سقطت من رأسفإ، الرمز والرمزية
ُل من معطيات الرمزية تكون القيمة ّر عليه املؤوّوعليه فبالقدر الذي يتوف
 .والعكس بالعكس، املعرفية لنتاجه التأوييل

  تقييمهاّتوقفات والنتاجات التأويلية ينبغي أن يصنّف فإن مجيع املّمن ثمو
ّ ما توفر عليه املؤواألخذ هبا عىل مقدارو ّكام أن املقـوم للمتـون ، ل من الرمزيةّ ُ

 .التأويلية ينبغي أن يكون عىل قدر كبري من الفهم والسلطنة عىل الرمزية
ُع به بني الفينة واألخرى بعض ّ لنا قيمة التقويم الذي يتربّتضحومن هنا ت

 لنـا بـؤس حّتـضومـن هنـا ي، تـني التفـسريية والتأويليـةّلني عىل العمليّاملتطف
ًالتكفرييات والتضليليات التي يصبها البعض ـ ممن جيهل معنى التأويل فضال  ّ

ّلني للنص القـرآين ممـن فنـوا ّين واملؤوّفرسعن معنى الرمزية ـ عىل رؤوس امل
 !ًخروا جهدا يف محل القرآن وخدمة أهدافهّأعامرهم ومل يد

 مالحمهـا ّتمدجدير بالـذكر أن الرمزيـة يف العمليـة التأويليـة سـوف تـس
ِوإن {: وخطوطها البيانية العليا من عامل خزائنية القرآن املومأ إليه بقوله تعـاىل َ

ٍمن يشء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلـوم ُ َُ ُْ ُ َ َُّ َ ٍِّ َ ِّ َ ُ َ َ ََ َِ َّ َِّ ِِ ِ ٍ وهـذا ، )٢١: احلجـر( }ْ
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 عـامل وجـودي نـهإو، ً الحقا ـ تكمن فيه احلقائق القرآنيـةّتضحالعامل ـ كام سي
 . ّحقيقي خارجي تنتهي مجيع املعارف احلقة إليه

 الرمزية يف آية الكريس
 ّدقـة بالغـة الٌمفـردة منهـا رمزيـةّأول لته آية الكـريس ويف ّيشء سجّأول 
ُفلـم تغـادر ، حيث أشارت هبا إىل جامعية الكامل واجلامل واجلـالل، والعمق 

ُمن الوجود احلقي شيئا يذكر ً  ).اهللا(:  من خالل لفظ اجلاللةوقد كان ذلك، ّ
ُثم توالت مواقع أخرى للرمزية يف ، فقرة منها من هذه اآلية الـرشيفةّ كل َّ

ًفقد جتسدت الرمزية عرضا وطوال يف بنية آيـة الكـريس ً حيـث نلمـح ذلـك ، ّ
َهـو: بوضوح يف املفـردات التاليـة ُّ احلـي،ُ َ ُالقيـوم، ْ ُّ َ ُكرسـيه، ْ ُّ ِ ْ ُالرشـد، ُ ْ ِّالغـي، ُّ َ ْ ،

ِلطاغوتا ُ َالعروة الوثقى، َّ َْ ْ ُ َ ُْ ِالظلامت، ِْ َ ُ ور، ُّ ِالنُّ َخالدون، ُ ُ ِ َ. 
ٌال تأخذه سنة وال نوم(: ت الرمزية يف اجلمل التاليةّكام جتل ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ َيعلم مـا بـني (، )ْ ْ َ ُ ََ َْ

ْأيدهيم وما خلفهم َ ْ ُْ َ ْ َ َ ِ ِ َوال حييطون بيشء من علمـه إال بـام شـ(، )َ َ ِْ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َ ُ ُوسـع كرسـيه (، )اءُ َ َُّ ِْ ُِ
َالساموات واألرض ْ ََّ َ َِ ِال إكراه يف الدين(، )َ ِّ ِ َ َ ْ ِ ْاهللاُ ويل الذين آمنـوا(، )َ ُ َ َ َِ َّ ُّ َخيـرجهم مـن (، )ِ ُِّ ُ ِ ْ ُ
ِالظلامت إىل النور ُ ُّ َ ُِ ِ َ ُالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت(، )ُّ ُ َّ ُ َ ُُ ْ َُ ِ َِ ْ َ َ َخيرجوهنم من النـور إىل(، )َّ ِ ِ ُّ َ َ ُِّ ُ ِ ْ ُ 

ِالظلامت َ ُ ُّ.( 
 ّتـضحوسـوف ي، ّكام جتلت الرمزية يف اآلية الكريمة بوجودها املجموعي

 .ًلنا ذلك جليا يف بحوثنا التفسريية والتأويلية القادمة يف هذا السفر
يف  ُجدير بالذكر أن رمزية املفردات واجلمل يف هـذه اآليـة سـوف نلحـظ

، ّور والظلـامت بالرشـد والغـيمن قبيل عالقة الن، بياناهتا وجوه العالقة بينها
ٌال تأخذه سنة وال نوم(: وعالقة ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ ْيعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم (ـب) ْ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ  .وهكذا، )َ

 ّتطبيقات للرمزية يف النص القرآين
ّوسوف نعمد إىل انتخاب أهم ، ّا بأن النص القرآين حافل بالرمزية منّّتقدم
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ُيها الرمزية يف دراسـات أخـرى نقـرصها عـىل بحـث ّالنصوص التي جتلت ف
وقد ارتأينا يف هذه الدراسـة املحـدودة أن ، الرمزية واألمثال يف القرآن الكريم

مـوارد الرمزيـة يف ّأهـم ُنربز هذه الرمزية من خالل تطبيق واحد نعتـربه مـن 
ضت إىل ّ آدم يف اآليات التي تعرّهويةوالذي سوف يدور حول حتديد ، القرآن

 .جود املالئكة له أمجعنيس
ِوعلم آدم األسامء كلها ثم عرضـهم عـىل املالئكـة فقـال أنبئـوين {: قال تعاىل ُ ِ َ َ َ َُ ِ َِ َ َ َ َّ ََّ َ َ َ َْ َ َّ ْ َ َُ ََ ُ َ َ

َبأسامء هـؤالء إن كنتم صادقني ِ ِ َ َْ ُْ ُ ِ ُ َ َ ، ّمهمـةُنـا أربـع مفـردات هوه، )٣١ : البقرة( }ِ
ِّاملعلم ، )ِّاملتعلم(آدم ، )مّالعلم والتعل(ّعلم : وهي  ).املعلوم(األسامء ، )اهللا(ُ

ّولكن حمل اخلالف األكـرب وقـع ، وقد وقع خالف يف تبيني هذه املفردات
ًالبـرش ظهـورا عـىل ّأول فهل هو النبي آدم عليـه الـسالم ،  آدمّهويةيف حتديد 
َّوقلنـا يـا آدم اسـكن أنـت وزوجـك اجلنـ{:  بقوله تعاىلّواملعني، األرض َ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ ْ  }...َةُ

 آخر؟خص َّأو أن املراد ش، )٣٥ : البقرة(
 )١(  العلم الكسبي احلـصويل: املراد بالعلم هناامف، )ّعلم(: أما املفردة األوىل

 ّ العلم احلضوري الشهودي الكشفي الذوقي التحققي؟مأ، التحقيقي
ّهنا توجد ثالث قرائن تدل ً عىل كون العلم حضوريا شهودياُ  : وهي، ً

:  والرشف الـذي حـصل عليـه آدم بنكتـةّتقدمَّإن مالك ال :وىلُالقرينة األ
َفسجد املآلئكة كلهم أمجعون{ ُ َ َْ َ ْ َُ ُّ ُ ُ َ ِ َ َ ًحاكم بكون العلم حضوريا شـهوديا، )٣٠: احلجـر( }َ ً 

َّفإن العلم احلصويل ليس فيه كامالت العلـم احلـضوري الـذي عليـه ، ًأعالئيا
                                                 

 بالـصورة ًا عاملـيكـونف ،ء يكون املعلوم احلارض لدى العامل به هو صورة اليش احلصويليف العلم) ١(
ّ احلـضوري فـإن املعلـوم احلـارض لـدى العلـمّوأمـا يف   علمه،وذلك هو مبلغ ال بذي الصورة،

 .فهو عامل بذي الصورة ال بالصورة فحسب ّالعامل به هو عني املعلوم ال جمرد صورته،
ّ أثر عميل وسلوكي وإن كان لهاحلصويل العلم و ً حمدود جـداإال أنهٌّ ً يعـدم أحيانـا،قـدو، ّ ُ 

 . احلضوريالعلمّبخالف ما يرتتب عىل 
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  وإال صارّتقدمّعالئي ليصح الًولذلك ليس حضوريا فحسب بل هو أ، املالئكة
ًمساويا للمالئكة يف رتبة العلم  ُت من خالل ما يناسـبّحتققوهذه األعالئية إنام ، ُ

  يف املقام هـو الـرشف الوجـوديّتقدمورشف ال، )١(أرشف معلوم وهو األسامء
ًولـو كـان العلـم حـصوليا ، ُوليس ما ينتهـي إىل األمـور االعتباريـة، الكاميل

ّيا ملا استحقوالرشف اعتبار  .ّ املتعلم هذا نيل مقام خالفة اهللا تعاىل يف األرضً
ّولو كان العلم حصوليا ـ كام فهم البعض ـ فلنا أن نـسأل بـأي لغـة كـان  ً

 َّفلو افرتضنا أنه كان باللغة العربية أو الرسيالية فذلك يعنـي أن؟ التعليم ذلك
ّوف يبقى ممنوعا من تعلـوأنه س، من مل يعلم هذه اللغة ال قيمة معرفية لهّكل  م ً

ًوللـزم أيـضا أن تكـون هـذه اللغـة ، األسامء ما دام ال جييد لغة األسامء تلـك
ن اهللا تعاىل أوجد القدرة إيف حني ، ُوسائر اللغات األخرى قد أبدعها اهللا تعاىل

 .ن اإلنسان استفاد من قدرته هذهإعىل إبداع اللغة و
 كان غـري نحـو العلـم الـذي عنـدنا  العلم بأسامئهمَّنإ(: ئيطباطباقال ال

اهم هبا عاملني وصـائرين مثـل ّ آدم إينباءإب، وإال كانت املالئكة األشياءبأسامء 
مـه اهللا َّ حيـث عل، آلدم وال كرامـةإكـرامآدم مساوين معه، ومل يكن يف ذلـك 

اها كانوا مثل آدم أو أرشف منـه، ومل ّهم إيمَّمهم، ولو علِّعلُسبحانه أسامء ومل ي
 كـامل اللغـة هـو املعرفـة َّعىل أن ... تهمَّجُ يف ذلك ما يقنعهم أو يبطل حيكن

ى املقاصـد مـن ّ تتلقوإنامم، ّبمقاصد القلوب واملالئكة ال حتتاج فيها إىل التكل
لمالئكـة مـن لم، وباجلملة فام حصل ّغري واسطة، فلهم كامل فوق كامل التكل

ما حصل آلدم من حقيقـة العلـم  هو غري باألسامء آدم هلم نباءإالعلم بواسطة 
 باألسـامء بـالعلم اإلهلية اخلالفة ّ استحقإناموآدم  ...  بتعليم اهللا تعاىلباألسامء

                                                 
ًلو كان العلم هنا حصوليا ملا عرفنا شيئا من حقيقـة اإلسـالم) ١( فـإن العلـم املقـصود هـو ، ً

 مفـاهيم ّفام جدوى علم مـن علـم كـل، وهذا ال يكون إال مع احلضور ،ُاملستبطن للعمل
  ).دام ظله(منه . ق بسعادة واحدةّعلم األخالق يف كتاب جامع السعادات ولكنه مل يتحق
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 مـا إالسبحانك ال علم لنا >:  قالوا يف مقام اجلوابإنام إذ املالئكة ،إنبائهادون 
يات جيـب َّ العلم بأسامء هؤالء املـسمَّأن َّا مرَّفقد ظهر مم. ، فنفوا العلم<متناّعل

له َّ ما يتكفّجمرد دون ،أن يكون بحيث يكشف عن حقائقهم وأعيان وجوداهتم
 يات املعلومة حقائق خارجيـة،َّ فهؤالء املسم، املفهومإعطاءالوضع اللغوي من 

 مع ذلك مستورة حتت سرت الغيـب غيـب الـسموات ي وه،ووجودات عينية
ًأوال، والعلم هبا عىل ما هي عليها كان واألرض  ملوجود أريض ً ممكناًميسورا: ّ

 .)١()اإلهلية يف اخلالفة ًدخيال: ًك ساموي، وثانياَلَال م
ْثم عرضهم(: هي يف قوله تعاىل :القرينة الثانية َ َُّ َ والكالم يف عائد الضمري ، )َ

ْهم(  أو يشء آخر؟، ما هو؟ هل هو األسامء) ُ
الـضمري سـوف ًولو كان عائدا عىل األسامء اللفظية باملعنى احلصويل فإن 

 .كام هو واضح، ًيكون عائدا عىل أمر غري عاقل
 ملقـام تأنيـث) َّثـم عرضـها(: ولو كانت هي األسامء اللفظية للزم أن يقول

ُوتوجـد ،  عىل كون العائد هو غري األسامءًفيكون التذكري قرينة، مجع غري العاقل
ّقرينة أخرى تدل َفقـال (: ىلوهـو قولـه تعـا،  عىل كون العائد هو غـري األسـامءُ َ َ

ِأنبئوين بأسامء هـؤالء ُ َ َ ْ َ ِِ ُ ِ  .ُكلمة هؤالء ـ وهي اسم إشارة ـ تطلق عىل العاقل و،)َ
 أن الذي حرض للتعلـيم قـد ارتـبط علمـه وتعليمـه :ِّ من ذلك كلهّتبنيفي

ِهـؤالء (بمصداق ُ بل وحمال أن يكـون ، وليس بأمر لفظي حصويل اعتباري، )َ
 .األمر غري ذلك
ُيمكن استفادهتا من اآليات الالحقة التي تفصح عن كون  :ةالقرينة الثالث ُ

ًالعلم حضوريا شهوديا غيبيا خالصا ً ً ، وليس هـو علـم الـشهادة واحلـصول، ً
َّقال يا آدم أنبئهم بأسمآئهم فلام {:  قال تعاىل؛وفرق عظيم بني الشهادة والشهود َ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َ َ

ْأنبأهم بأسمآئهم قال أمل َ َ ََ َ ْ َ ْ ِْ ِ َ َِ ُ َ أقل لكم إين أعلـم غيـب الـساموات واألرض وأعلـم مـا َ ُ ْ َّ ْ ُ َْ َ َّْ َ َ َ َ َْ َ َِ َ ِ َ َ ِّ ِ ُ ُ
                                                 

  .١١٦ ص،١ج:  القرآن يف تفسريامليزان) ١(
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َتبدون وما كنتم تكتمون َُ ْ َُ َ ُ ُ ُْ ُ َ ًفق أن يكون العلم حـصوليا ثـم ّفال يت، )٣٣: البقرة( }ْ
ّيقول تعاىل حمتج ِإين أعلم غيب الساموات واألرض{: ًا عىل املالئكةُ ْ َّ ْ َُ َ َ َ ِْ َ َ َ َ ِّ  إنه علـم، }ِ

 .)١(والغيب شهود ال شهادة، بغيبهام ال بظاهرمها
َوإن من يشء إال عندنا خزائنه ومـا {: وهذا العلم الغيبي مقرتن بقوله تعاىل َِّ ُ َُ َ َ َِ ِ ٍَ َّ ِ ِْ َ

ٍننزله إال بقدر معلوم ُ ُْ َُّ ٍ َ ِّ ََ ِ َّ ِ  .)٢١: احلجر( }ُ
َوعلم آدم األسام{:  يف قوله تعاىلواألسامء(: ئيطباطباقال ال ْ َ ََ َ َ َء كلهاََّ َّ  مجع ،}ُ

:  بقولـهّؤكـدنه مأ إىل ً مضافا،حوا بهَّ وهو يفيد العموم عىل ما رص، بالالمّحمىل
 ،عرضـهم:  ثم قولـه، وال تقييد وال عهدّسمىاسم يقع مل ُّ كلها، فاملراد هباّكل

 وهو مع ذلك حتـت حجـاب ،ة وعلماه ذا حيّاسم أي مسامّ كل  عىل كونّدال
 واألرض الغيـب إىل الـسموات وإضـافة. رضواألالغيب، غيب الـسموات 

 لكـن املـورد ، فيفيد التبعيض، منإضافة أن يكون يف بعض املوارد أمكنن إو
 يوجـب ، وعجز املالئكة ونقصهم،وإحاطته متام قدرته تعاىل إظهاروهو مقام 

 األسـامء الـالم، فيفيـد أن إضـافة واألرض الغيب إىل الـسموات إضافةكون 
 َتّتأملـإذا  و، خـارج حمـيط الكـون،واألريضامل الساموي  غائبة عن العُأمور

ة وعلم وكوهنـا ااهتا أويل حيّمسمي وكون األسامءعموم : عنيأ - هذه اجلهات
 إليـه يف أشـري بالرضورة عىل مـا بانطباقها قضيت -واألرضغيب السموات 

ِّوإن من يشء إال عندنا خزائنه وما ننز{: قوله تعاىل َ ُ َ َ َُ ََ َِّ ُ َِ ِ ٍَّ ِ ِْ ٍله إال بقـدر معلـومَ ُ ُْ َُّ ٍ َ َ ِ َّ ، حيـث }ِ
 فله عنـده تعـاىل خـزائن خمزونـة ءما يقع عليه اسم يشّ كل أخرب سبحانه بأنه

 يف ّ القدر واحلـدّ وأن،ّ وال حمدودة بحد،رة بقدرَّ وال مقد،نافدةباقية عنده غري 
 الكثرة التـي يف هـذه اخلـزائن ليـست مـن جـنس َّ وأن، واخللقاإلنزالمرتبة 

                                                 
ّينبغي أن يعلم بأن علم اهللا تعاىل ـ بلحاظه ـ كام أنه ال حصول فيه البت) ١( َّ  فكذلك ال غيـب ،ةُ

 .وعليه فإطالق الغيب إنام كان بلحاظنا نحن ، يشء حارض عنده بعينهّفكل، ةّفيه البت
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 ـ إىل د املراتـب والـدرجاتّرة العددية املالزمة للتقدير والتحديد بل تعدالكث
ــذين عرضــهم اهللا تعــاىل عــىل املالئكــة أنل َّ فتحــص-: أن يقــول  هــؤالء ال

 أنـزل اهللا ،موجودات عالية حمفوظة عند اهللا تعـاىل، حمجوبـة بحجـب الغيـب
 الـسموات مـا يفّ كـل َّ واشـتق،اسـم يف العـامل بخريهـا وبركتهـاّ كل سبحانه

 َدُّدون تعـدّدهم ال يتعـدّ من نورها وهبائها، وأهنم عىل كثرهتم وتعـدواألرض
 هنـاك مـدار األمـر يـدور وإنـام ،األشـخاص َ وال يتفاوتون تفـاوت،األفراد
 هـو هبـذا القـسم مـن إنـام ونزول االسم من عند هؤالء ،الدرجات واملراتب
َوأعلـم مـا تبـدون{:  وقوله تعاىل،النزول ُ ُْ ْ ََ ُ َ َ ومـا كنـتم تكتمـونَ ُ ْ َُ َ ُْ ُ  وكـان هـذان }َ

 ولذلك قوبل ،واألرضالقسامن من الغيب النسبي الذي هو بعض السموات 
ِأعلم غيـب الـسموات{: به قوله َ َ َْ َّ ْ َُ َ ِواألرض َ ْ َ  أعنـي ، ليـشمل قـسمي الغيـب،}َ

 . )١() والساموي وغري اخلارج عنهاألريضاخلارج عن العامل 
َّوينبغي أن يعلم بأن امل ، ر عـىل كـامالت املـشهودّراد من الشهود هو التـوفُ
مـام أ حضور عني شاخـصة ّجمردوليس حضوره ، فاملعلوم ليس صورة ذهنية

وهـذا هـو معنـى ، ًوإنام حضور املعلوم بكامله لدى العامل به شـهودا، العامل هبا
 .ّالتحقق باليشء الذي يقع يف قباله التحقيق احلصويل الربهاين

َوعلم آدم األسامء كلها{: وعليه فيكون مفاد َّ َُّ َ ْ َ ََ َ َ ّ هو التحقق بكامالت تلـك }َ
  .ًفالعامل باليشء شهودا واجد لكامالته، صاف هباّاألسامء الوجودية واالت
 ؟ كيف حصل ذلك التعليم الشهودي: وهنا لنا أن نسأل

 ؟ هل كان تعليم آدم بواسطة أو بغري واسطة
، بدليل سجود املالئكة له أمجعون، واسطةَّ هو أنه تعلم األسامء بغري :وجوابه

فلو كانت املالئكة هي الواسطة يف فـيض األسـامء عليـه لـزم أن تكـون املالئكـة 
                                                 

 .١١٨-١١٧ ص،١ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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ًأرشف وجودا وأعظم كامال فـاألرشف ال ، وهذا ممنوع بقرينة سـجودها لـه،  منهً
 .ُكام أن الفاضل ال حيكم من قبل املفضول، خيضع للرشيفال يسجد و

لية شـاهدة عـىل أن املالئكـة كانـت فاقـدة للعلـم بتلـك كام أن اآلية التا
َقالوا سبحانك ال علم لنا إال مـا علمتنـا {: وقد جاء اإلقرار منها بذلك، األسامء َ َْ َ َ َُّ َ ْ َُ َ َّْ َِ ِ َ َ ْ َ

ُإنك أنت العليم احلكيم ُِ َِ َ ْ َ َ َ َّ ّولـذلك كـان املـتعل، )٣٢: البقـرة( }ِ ّم مـستحقُ ًا ملقـام ُ
ن املالئكـة نتيجـة فقـدهم لـذلك إيف حـني ، ل املشهودره عىل كامّاخلالفة بتوف

ُوا هـذا املقـام؛ أمـا املفـردة األخـرى التـي ينبغـي ّالكامل الوجودي مل يستحق
 فام هي تلك األسامء؟، )األسامء(: الوقوف عندها فهي مفردة

 :مها، ُيل يوجد احتامالنّهنا باللحاظ العريف األو
الـسامء واألرض واملـاء ،  األشـياءأن يكون املراد منها هـو أسـامء: ّولاأل

 . الخ...واهلواء واجلبال والنبات
 .أن يكون املراد منها خصوص أسامء اهللا احلسنى :الثاين
ومـا ورد يف ، ُفلم يعهد من القرآن أنه قد جعل لألشياء أسـامء: ّولأما األ
ُإن هي إال أسامء سميتموها أنتم وآباؤك{: قوله تعاىل ُ َ َ َْ ُ ْ َّ َ ْ َُ َُ ََ َّ ِ ِِ َم ما أنزل ْ َ َ ٍ هبا من سلطاناهللاَُّ َ ْ ُ َِ ِ{ 

 وهكـذا يف اآليـات، فنسبة التسمية واضحة،  دليل عىل عدم التسمية)٢٣: النجم(
، ّناهيك عام جاء فيهـا مـن إنكـار رصيـح، ُاألخرى التي محلت هذا املضمون

َما أنزل (: وهو قوله تعاىل َ َ ٍ هبا من سلطاناهللاَُّ َ ْ ُ َِ ِ.( 
 :ئيطباطبا قال ال. لذلكةت اإلشارّتقدمو، لصحيح ملا ييلفهو ا: وأما الثاين

ف ِ للمستخلً إال بكون اخلليفة حاكياّ ال تتم، مقام آخرءقيام يش اخلالفة وهي(
 .)١()فَ الوجودية وآثاره وأحكامـه وتـدابريه بـام هـو مـستخلهشؤونيف مجيع 

َفاملستخلف  ِ أن يكون عاملا بـشؤون املـستخلفَّالبد) اخلليفة(ُ ُ ومـن شـؤون ، ً
ِاملستخلف َ ال إلـه إال هـو لـه األسـامء اهللاُ{:  لقوله تعاىل؛ أنه له األسامء احلسنى:ُ ْ َ ْ َّ َُ َ ُ ََ َِ ِ

                                                 
  .١١٥ ص،١ج: لقرآن يف تفسري اامليزان) ١(
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َاحلسنى ْ ًفاخلليفة احلق هو الذي يعلم تلك األسامء شهودا ،)٨: طه( }ُ وهذا ما ، ّ
 .كام عرفت، مل تعلمه املالئكة

ُإن هذا اخلليفة احلـق يمكنـه أن يكـ: ُبعبارة أخرى ًون مظهـرا ألسـامء اهللا ّ
 . بكامالهتاّ هبا والتحيلّتحققاحلسنى بمعنى ال
 هبذه األسامء حيصل اإلنسان عىل العلم اجلـامع الـذي ّتحققويف صورة ال

 هلـذه ٌ قابع يف عـامل اإلمكـان حمكـومٍّأمر وجودي َّ كلّفإن، ال يعزب عنه يشء
 األسـامءزق علم ُا لو ر الواحد منّّومن هنا يظهر أن(: ئيطباطباقال ال. األسامء

 ًفـةّ ومؤلً وما تقضيه أسامؤه تعاىل مفردةاألشياء بينها وبني التيوعلم الروابط 
يـة منطبقـة عـىل ّ عليـه عـن قـوانني كلي بام جرى وبام جيرعلم النظام الكوين

ّفإن قيل بأن مجلة من الروايات دلت عىل كـون ، )١() بعد واحدًجزئياهتا واحدا َّ
 :  ما رويمن قبيل، ء هي أسامء األشياء اخلارجيةاملراد من األسام

سـألته عـن قـول (الصادق عليه السالم  عبد اهللا أبىعن عن أيب العباس 
ُوعلم آدم األسامء ك{: اهللا َ ْ َ ََ َ َ َلهاـََّ رضني واجلبال والـشعاب األ: مه ؟ قالَّ ماذا عل،}َّ

 .)٢()مهَّعلا َّوهذا البساط مم:  نظر إىل بساط حتته فقالَّ ثم،واألودية
سألته (: قال الصادق عليه السالم  عبد اهللاعن الفضل بن عباس عن أيبو

ُوعلم آدم األسامء ك{: عن قول اهللا َ ْ َ ََ َ َ َلهاـََّ  والنبـات األوديـةأسامء : قال؟  ما هي،}َّ
  .)٣()األرضوالشجر واجلبال من 

ُكام أن هنالك روايات أخرى دلت عىل أن املراد مـن األسـامء هـي أسـ ّ امء ُ
نـه أ عليـه الـسالم الـصادقوي عن اإلمام ُما ر: من قبيل، حججه يف األرض

  عرضـهمَّها ثـمَّم آدم عليه السالم أسامء حجج اهللا كلَّ اهللا تبارك وتعاىل علَّنإ(: قال
                                                 

  .٢٥٤ص ،٦ج: املصدر السابق) ١(
  .١١ح، ٣٢ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(
 .١٢ ح،٣٢ ص،١ج: املصدر السابق) ٣(
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الء إن كنـتم صـادقني بـأنكم ؤأنبئوين بأسامء هـ:  عىل املالئكة فقال-وهم أرواح -
ْقـالوا { ، عليـه الـسالمكم وتقديـسكم مـن آدم لتـسبيحاألرض باخلالفـة يف ّأحق َُ

ُسبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم ُ ْ َ َ ُِ ِ َِ َ َ َ ْْ َّ َ َْ َ َ ََ َ ََّ َِ َِّ  :قال اهللا تبارك وتعـاىل }َ
ْيا آدم أنبئهم بأسمآئهم فلام أنبأهم بأسمآئهم{ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ َِ ِِ َِ َ َِ ُِ َ ََ ََّ َ َ ُ ْ   اهللاوقفوا عىل عظيم منزلتهم عنـد }ِ

ته، ثم ّ بأن يكونوا خلفاء اهللا يف أرضه وحججه عىل بريّم أحقّ فعلموا أهن،تعاىل ذكره
ْأمل { :تهم وقال هلـمّبهم عن أبصارهم واستعبدهم بواليتهم وحمبّغي َ ِّأقـل لكـم إين  َ ِ ْ ُ َّ ُ َ

ْأعلم غيب الساموات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تك َ ُ ُ ُْ َ َ ُ ْ َّ ْ ُُ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ ََ َِ َ ِ َ َتمونَ ُ ُ{()١(. 
الـصادق عليـه  عن معاويـة بـن عـامر عـن أيب عبـد اهللا ُية أخرىاويف رو

َوهللاِِ األسامء احلسنى فادعوه هبـا{:  وجلَّيف قول اهللا عز السالم ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ نحـن (:  قـال،}َ
 . )٢() إال بمعرفتناًالتي ال يقبل اهللا من العباد عمال  احلسنىاألسامءواهللا 

-ُه الروايات يف صورة كوهنا منافية للظهور القـرآين  أن هذ:واجلواب هو
مـن ، ا كيفية التعاطي معها منّّتقدم فإنه قد - ُسواء أمكن توجيهها أم مل يمكن

وأمـا إذا ، )٣(فراجع، خالل ما التزمنا به يف دور الروايات يف العملية التفسريية
  .ال يف البني فال إشك- كام هو احلال هنا- للظهور القرآين ًمل تكن خمالفة

كـام يف ، وحضور األشياء لديه، ته للعلمّ جامعيّؤكدُبل إن هذه الروايات ت
ا ّوهـذا البـساط ممـ : نظر إىل بساط حتتـه فقـالَّثم(: حيث تقول، الرواية األوىل

أراد اختـصار  ولكنـه عليـه الـسالم، فـإن البـساط ال خـصوصية لـه، )مهّعل
 .تفاصيل األشياء بذكره

                                                 
: واآليـة الثانيـة بقـسميها. <٣٢: البقرة>: ُواآلية األوىل. ١٤ص: كامل الدين ومتام النعمة) ١(

 .<٣٣: البقرة>
   .٤ح ،١٤٣ ص،١ج: ُأصول الكايف) ٢(
موقفنـا مـن الـدور (: حتت عنوان، ل من هذا الكتابّل من الباب األوّالفصل األو: نظرا) ٣(

 ).الروائي يف العملية التفسريية
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ّ هذه الروايات سوف يشتد انسجامها مع الظهور القرآين َّجدير بالذكر أن
فإن نسبة األشياء عندهم إىل األسـامء اإلهليـة احلـسنى ،  عىل مباين العرفاءًبناء

 .فالعلم باملظهر هو علم بالظاهر، هي النسبة بني املظهر والظاهر
َوعلم آدم األسـامء {: قال صاحب روح املعاين يف ذيل قوله تعاىل ْ َ ََ َ َ َلهاـُكـََّ َّ{: 

بـل هـو ،  اهللا عليه وآله أفضل خلق اهللا تعـاىل عـىل اإلطـالقّوهلذا كان صىل(
ومل تزل تلك اخلالفة ، وليس هذا بالبعيد، اخلليفة عىل احلقيقة يف السبع الطباق

بل متى فارق اإلنسان العامل ، يف اإلنسان الكامل إىل قيام الساعة وساعة القيام
، فهو العامد املعنوي للسامء قبل األرض، لتي هبا قوامهألنه الروح ا، مات العامل

، والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العامل الذي اإلنـسان الكامـل روحـه
ّوملا كان هذا االسم اجلامع قابل احلرضتني بذاته صـحت لـه اخلالفـة وتـدبري 

 املقـام ويف، ُال ملا يريد وال فاعـل عـىل احلقيقـة سـواهّواهللا سبحانه الفع، العامل
 .)١()واملنكرون كثريون، ضيق

 البـاقر عليـه الـسالمجابر عن أيب جعفر وهذا املعنى موافق للمروي عن 
لبقاء العامل عىل صالحه، : فقال؟ واإلمامتاج إىل النبي ُ حيء يشِّألي: قلت(: قال

، )٢() أو إمـامّ إذا كان فيها نبياألرض يرفع العذاب عن أهل ّوجل ّ اهللا عزَّوذلك أن
  .ة لساخت األرض بأهلهاّلوال احلج: وهو املوافق للمستفيض

ّفتلخص مما تقدم أن هذا املتعل َّ َّ َّ  م واحلائز عىل كامالت األسامء احلسنى علمهّ
ُوأن هذا التعليم قد حصل له من اهللا تعـاىل مبـارشة ، ًشهودي وليس حصوليا

معنـى أن ال إذ ، لّوهللا تعـاىل وهـو الـصادر األّول فهو اخلليفة األ، بال واسطة
                                                 

 . ٢٢٠ ص،١ج: لويسآلل، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: انظر) ١(
ًويف ذيل قول اآللويس علق السيد األسـتاذ قـائال ُ مقتـرص عـىل َّبـأن هـذا اإلنكـار غـري: ّ

  !ُوإنام هنالك من الشيعة من ينكر ذلك، مذاهب مدرسة الصحابة
  .١٤ ح،١٩ ص،٢٣ج: بحار األنوار) ٢(
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م ّكـام أنـه ال معنـى أن يـتعل، ّولم بال واسطة وال يكون هـو الـصادر األّيتعل
واملظهـر ّول ولذا فهو اخلليفة والصادر األ، ّولبواسطة ويكون هو الصادر األ

ن العامل بأرسه حمكوم لألسـامء احلـسنى إوحيث ، ّاألتم جلميع األسامء احلسنى
وبـذلك ، رشه حمكـوم لـه سـاجد إليـها بجميع رشالعامل اإلمكاين ـ: ـ أي فهو

ّيكون هو الواسطة بالفيض للمالئكة فضال عم ّفاخللق بـأرسه أمـي ، ن سواهاً ُ
وصدق اهللا العيل العظيم القائـل يف كتابـه ، يف معارفه وال سبيل له أمامه سواه

ُهو الـذي بعـث يف األميـني رسـوال مـنهم يتلـو{: املجيد َّْ َْ ْ ِّ ُ َ ِّ ُِّ ًَ ُْ ِ َ َ َ َ ْ علـيهم آياتـه ويـزكيهم ُِ ُ َ ْ ِْ ِِّ َ َ َِ ِ َ
َويعلمهم الكتاب واحلكمة َ ُ ُ ُْ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ ٍوإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني ُِّ ِ ُّ ٍ َ َ ِ َِ ُ ْ ََ ُ َ  .)٢: اجلمعة( }ِ

فمن هو ، )آدم(: ُأما املفردة األخرية التي وقع فيها خالف كبري فهي كلمة
 آدم املقصود باآلية؟

ه ّهويتـ املـراد حتديـد "آدم" ّن التذكري بأن مّ البد،وقبل اإلجابة عن ذلك
ًومصداقه البد أن يكون حائزا عىل تلك الرشوط اآلنفة الذكر ّوالتـي أهلتـه ، َّ

 .أن يكون خليفة اهللا املطلق
ّول  أن الصادر األّؤكدُهنا لو طالعنا الروايات سوف نجد مضامني كثرية ت

قال ، كرم صىل اهللا عليه وآله بالرسول األّتعلقمّول والشاهد األّول العامل األو
 ءيشّأول :  صىل اهللا عليـه وآلـهقلت لرسول اهللا(: جابر بن عبداهللا األنصاري
ّ كـل  خلقـه اهللا ثـم خلـق منـه،ك يـا جـابرّنور نبيـ: خلق اهللا تعاىل ما هو؟ فقال

ما خلـق اهللا ّأول (:  صىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا: قال، ًوعنه أيضا، )١()خري
َّفقـد عـربت الروايتـان ، )٢()ه مـن جـالل عظمتـهّبتدعه من نوره، واشتقنوري، ا
هو نور النبـي حممـد صـىل اهللا عليـه ّول ك؛ فالصادر األّنبي: ومل تقوال، بالنور
فهـو األوحـد املخلـوق بـال ، خـري َّ كـلثم خلق اهللا تعاىل من هذا النور، وآله

                                                 
 .٤٣ ح،٢٤ ص،١٥ج: بحار األنوار) ١(
  .٤٤ه، حسنفاملصدر ) ٢(
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 .وما سواه خملوق بواسطة، واسطة
 صىل اهللا عن النبي عن أيب ذر الغفاري ،ة املضامنيُويف رواية أخرى عظيم

:  صىل اهللا عليه وآله يف خرب طويل يف وصف املعراج ساقه إىل أن قالعليه وآله
 اهللا وكيف ال نعرفكم َّيا نبي: معرفتنا؟ فقالوا َّ حقيا مالئكة ريب هل تعرفونا: قلت(

 ومـن ،هّ مـن سـناء عـزٍور من نوره يف نـٍما خلق اهللا؟ خلقكم أشباح نورّأول وأنتم 
 ، وجعـل لكـم مقاعـد يف ملكـوت سـلطانه، ومن نور وجهـه الكـريم،سناء ملكه

 خلـق الـساموات َّ ثـم،ةّ مدحيواألرضة، ّوعرشه عىل املاء قبل أن تكون السامء مبني
 رفع العرش إىل السامء السابعة فاستوى عىل عرشـه وأنـتم َّ ثم، يف ستة أيامواألرض

 ثم خلق املالئكة من بدء ما أراد من أنوار ،ونّسون وتكربّوتقدحون ّأمام عرشه تسب
 دونّون ومتجـّلـون وتكـربّحون وحتمـدون وهتلّ بكـم وأنـتم تـسبّنمـرّكنا  و،ىّشت
ل بتسبيحكم وحتميـدكم وهتلـيلكم ّ وهنلّد ونكربّس ونمجّح ونقدّ فنسب،سونّتقدو

ا صـعد إىل اهللا فمـن  ومـ،نزل من اهللا فإليكمأوتكبريكم وتقديسكم ومتجيدكم، فام 
 .)١()؟ ال نعرفكمَِم فل،عندكم

 : ثالثة، هيًاروُفهذه الرواية تثبت أم
ّفهي ال ختتص برسول ، ً أهل البيت عليهم السالم مجيعاّأئمةمكانة  :ّولاأل

 .اهللا صىل اهللا عليه وآله
َّحيـث إن ، ُا تثبت هذه احلقيقة الكونية التكوينية يف أصل اخللقّهنأ :الثاين

د املالئكة كان يف طول وجود الرسول والعرتة الطـاهرة علـيهم الـسالم وجو
وبخالف هذا ما هـو معـروف ، )ىّ خلق املالئكة من بدء ما أراد من أنوار شتَّثم(

 املالئكة عـىل الرسـول َمُّتقد يف ثقافتهم الدينية الذين يرون ّعامةعند املسلمني 
 ّتضحوقد ا، وهو كام ترى، ّولفتكون املالئكة هي الصادر األ، ًوعرتته وجودا

 .لك األمر
                                                 

   .٨ح ،٨ ص،١٥ج: املصدر السابق) ١(
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نزل مـن أفام (م وحدهم الواسطة يف الفيض عىل اخللق أمجعني ّهنأ :الثالث
ح ّفنـسب(ُ مغرتفـة ٍواآلخـرون أوان، ) وما صعد إىل اهللا فمـن عنـدكم،اهللا فإليكم
 ل بتسبيحكم وحتميدكم وهتليلكم وتكبريكم وتقديسكمّ وهنلّد ونكربّس ونمجّونقد
ّوما أخذ عم، ُ فام أخذ عنهم فهو العلم)دكمومتجي  .ًن سواهم فهو اجلهل حمضاُ

 قال لسلمة بن كهيل واحلكم أنه عليه السالموروي يف ذلك عن اإلمام الباقر 
 .)١() البيتأهل خيرج من عندنا ً شيئاإالً  صحيحاًبا لن جتدا علامِّقا وغرِّرش(: ةبن عتيب

إن شـاؤوا منحـوا وإن ، تيار يف ذلكواعلم بأهنم عليهم السالم هلم االخ
علت ُج:  فقلت له عليه السالمسألت الرضا(: عن الوشاء قالف، شاؤوا منعوا

َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{ فداك ُ ْ َْ َ ُْ َْ َُ ُ ِْ ِ ِّ َ ْ َ نحن أهل الـذكر ونحـن : فقال؟ }َ
 ًاّحقـ:  قلـت.نعـم: فأنتم املسؤولون ونحن السائلون؟ قـال:  قلت.املسؤولون

 ذاك إلينـا ،ال:  عليكم أن جتيبونا؟ قـالًحقا: قلت. نعم: علينا أن نسألكم؟ قال
َهـذا عطاؤنـا {: إن شئنا فعلنا وإن شئنا مل نفعل، أما تسمع قـول اهللا تبـارك وتعـاىل ُ َ َ ََ

ٍفامنن أو أمسك بغري حساب َ ْ ْ ِْ ِِ َ ِ ْ َ َْ ْ ُ َ{()٢(. 
ّوأنـى ، لغـريهموال ينبغي أن يكون ذلـك ،  فالعلم والدين منهم وإليهم

فلـام أراد اهللا أن (: أنه قـال الصادق عليه السالمعبد اهللا  أيب عنف، لغريهم ذلك
ُأولكم؟ فُّمن رب: خيلق اخللق نثرهم بني يديه فقال هلم  صىل اهللا رسول اهللا: من نطق ّ

نـا، ُّأنت رب:  صلوات اهللا عليهم فقالواّئمة عليه السالم واألوأمري املؤمننيعليه وآله 
 يف ُوأمنـائي دينـي وعلمـي ُهـؤالء محلـة:  والدين، ثم قال للمالئكةَلهم العلمَّمفح

وا هللا بالربوبية وهلؤالء النفـر بالواليـة ّأقر: خلقي وهم املسؤولون، ثم قال لبني آدم
 .)٣()نا أقررناّنعم رب: والطاعة، فقالوا

                                                 
  .٤ ح،٣٠ص: لصفارل ، الكربىبصائر الدرجات) ١(
 .<٣٩: ص>: والثانية، <٤٣: النحل>: ُواآلية األوىل. ٣ح ،٢١٠ ص،١ج :الكايفُأصول ) ٢(
   .٧ح ،١٣٢ ص،١ج: نفسهاملصدر ) ٣(
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: ومن هنا سوف تفهم بوضوح معنى قول رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه
  .)١()ّ وجلّ اهللا عزَرنا فقد أنكرَف اهللا، ومن أنكَعر فنا فقدَمن عر(

: أقـول(: ئيطباطبـا قـال ال؛وال ينبغي التشكيك هبـذه املـضامني العظيمـة
 واإلمعـان ّتأمل وأنت إذا أجلت نظرة ال، متضافرة يف هذه املعاين كثريةاألخبارو

. لكـالم يف بعـضها شـطر مـن ايءناه، وسـيجّقـدمفيها وجدهتا شواهد عىل ما 
 الرشيفة املأثورة عن معادن العلـم ومنـابع األحاديثاك أن ترمي أمثال هذه ّوإي

 .)٢()فة وأوهامهم فللخلقة أرسارّاحلكمة بأهنا من اختالقات املتصو
َوعلـم آدم األسـامء {: وبذلك نخلص إىل أن املراد مـن آدم يف قولـه تعـاىل ْ َ ََ َ َ ََّ

َكلها َّ ت ّوحقيقته العظمى التي استحق،  اهللا عليه وآله صىل هو الرسول األكرم}ُ
ًفهو السابق وجودا واألتم كامال، سجود املالئكة له ّ وهذه احلقيقـة املحمديـة ، ً

ًالعظمى هي كامله أصالة وهي كامل العرتة الطاهرة علـيهم الـسالم بـضميمة 
 . ًفاطمة الزهراء عليها السالم وراثة

فام كان السجود ، ر وكامل الحقّ وجود متأخ إالعليه السالموما آدم أبو البرش 
ًوإنام هو صورة حكت تلك احلقيقة التي خر هلا اجلميع سجدا، له حقيقة ّ ُ ّ. 

يا عيل لو ال نحـن مـا خلـق اهللا آدم  (...: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله
 كون أفـضل مـنن وكيف ال ،األرض وال السامء وال ،ة وال النارّ وال اجلن،ءاّوال حو

 وتسبيحه وتقديسه وهتليله ّوجل ّنا عزّاملالئكة وقد سبقناهم إىل التوحيد ومعرفة رب
 فأنطقنا بتوحيده ومتجيده، ثم خلق املالئكـة ،ناَ أرواحّوجل ّما خلق اهللا عزّأول  ّنأل

 ٌا خلـقّ أنُم املالئكةَنا لتعلْحّ فسب،ُأمورنا استعظموا ً واحداًفلام شاهدوا أرواحنا نورا
ته عن صفاتنا، فلام َهَّ ونزلتسبيحنا املالئكة ِحتَّه عن صفاتنا، فسبّ وأنه منز،خملوقون
 ولسنا بآهلة جيـب ٌا عبيدّ أن ال إله إال اهللا وأنُ املالئكةَلنا لتعلمَّنا هلِ شأنَمَظِشاهدوا ع

                                                 
  .٦، ح٧٥٤ص:  الصدوقأمايل) ١(
  .١٢١ ص،١ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ٢(
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  اهللا]توحيـد[وا إىل معرفـة َدَ فبنـا اهتـ ...ال إله إال اهللا:  فقالوا.هَ معه أو دونَأن نعبد
نـا َعَوأود عليـه الـسالم  إن اهللا تعـاىل خلـق آدمَّ ثم،تعاىل وتسبيحه وهتليله وحتميده

وجـل  هم هللا عـزُ وكان سـجود،ً لنا وإكراماًلبه وأمر املالئكة بالسجود له تعظيامُص
 .)١()... لكوننا يف صلبهً وطاعةً إكراماوآلدم ًعبودية
 واألكمـل لالسـم ّتـمِّ الرسول األكرم هو التجيل األعظم واألّحيث إنو

  صىل اهللا عليه وآلهفذلك يعني أنه، ًوبتبعه عرتته الطاهرة وراثة، ً أصالةاألعظم
َّفيكـون قـد جتلـت فيـه ، هو اإلنسان الكامل احلاكم بكامله عىل كامل اآلخرين

، َّاحلقيقة الكربوية املسامة باحلقيقة املحمدية واالسم األعظم واإلنسان الكامل
َّفهو اهلبة اإلهلية العظمى التـي عـرب عنهـا ، )٢(ّليه وآله ذلك كلهفهو صىل اهللا ع

َوما أرسلناك إال رمحة للعاملني{: القرآن الكريم بقوله تعاىل ِ َ َ َ َْ ِّ ًْ ْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ  .)١٠٧: األنبياء( }َ
وقـد ، ُومن كان هذا مقامه يعرف ما هو دوره يف الوجود اإلمكاين بـأرسه

مة اآللويس يف تشخيصه لوظيفة اإلنسان الكامل َّمرت بنا الكلمة اجلليلة للعال
ومل تزل تلك اخلالفة يف اإلنـسان (: حيث يقول، ودوره يف حفظ عامل التكوين

ارق هذا اإلنسان العـامل مـات فبل متى ، الكامل إىل قيام الساعة وساعة القيام
 نيا جارحـةُّوالدار الد، ملعنوي للسامءافهو العامد ، ّالعامل ألنه الروح الذي به قوامه

                                                 
   .٤ح ،٢٥٤ص: كامل الدين ومتام النعمة) ١(
َن والقلـم ومـا يـسطرون{: قولـه تعـاىلُم املشار إليـه بَهو صىل اهللا عليه وآله القلبل ) ٢( ُ ْ َ َُ َ َِ َ َْ{. 

ٍّوجعلنـا مـن املـاء كـل يشء حـي{: ُوهو املاء املشار إليه بقولـه تعـاىل، <١: القلم> َ َ َ َ ٍَ ِْ َ َّ ُْ َ َ...{. 
: املوافق لقوله صىل اهللا عليه وآله عندما سأله جابر بن عبداهللا األنـصاري، <٣٠: األنبياء>

 َّ خلقـه اهللا ثـم خلـق منـه كـل،ك يا جابرّنور نبي(: فقال؟  هو خلق اهللا تعاىل ماءل يشّأو
ُل والواسـطة األوىل يف ّوهـو الـصادر األو، <٤٣ ح،٢٤ ص،١٥ج: بحار األنوار> .)خري

ًدا للخلـق ّفيكون سي، ةّكاف عليهم السالم ًدا عىل األنبياء واملرسلنيّوبذلك صار سي، الفيض
 .ًومن خرج عنها كان آبقا، ة جيب مراعاهتادة لوازم كثرياوللسي، وىلَبأرسه من باب أ
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َّ؛ ومـن الواضـح بـأن هـذه )١()وحـهرمن جوارح جسد العامل الـذي اإلنـسان 
ِّالكلمة القيمة ال تنسجم إال مع مباين مدرسة أهـل البيـت القـائلني بـرضورة 

بدونـه سـوف  َّوأن هذا العـامل، ُوجود إمام معصوم حيفظ به الوجود اإلمكاين
ن القبـول هبـا وااللتـزام بجميـع وهذه احلقيقة التي ال مناص م، )٢(يسيخ بأهله

ُ والتي من أهم لوازمها اإلقرار بوجود إمام معصوم حي يرزق،لوازمها ّ وإال ، ّ
ملعنـوي األنـه العـامد ، ّمات العامل ألنه الروح الذي به قوامه: َّكام عرب اآللويس

 .وحهرُّوالدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العامل الذي اإلنسان ، للسامء
ّقد تعرضنا يف دراسة ختصكنّا ذكر أننا  جدير بال  ًصية أكثر تفصيال ملوضوعةَّ

نـَّا فيها ، األسامء احلسنى  األسامء وسـعتها ونظـام التـدبري واحلاكميـة ّهويةبيـَّ
ّثم تعرضنا للتجل، فيها األعظم بـشكل  ًيات الكربوية لألسامء عموما ولالسمّ

ليه وآله والعـرتة الطـاهرة مـن َّحيث أثبتنا أن النبي األكرم صىل اهللا ع، ّخاص
ّأهل بيته عليهم السالم هم التجيل األتم لالسم األعظم ِّ)٣(. 

ّ 

َّإن القرآن الكريم له مراتب وجودية سابقة عىل وجـوده اللفظـي املعلـوم 
ُومرتبـة أخـرى أرشف مـن ، فله مرتبة وجودية معرفية مثالية ملكوتيـة، لدينا

ومرتبة أعالئيـة وهـي وجـوده يف مقـام ، املرتبة العقلية اجلربوتيةاملثالية وهي 
 .بحسب اصطالح العرفاء، الواحدية

                                                 
 .٢٢١-٢٢٠ ص،١ج: روح املعاين) ١(
ّمن هنا ذهب بعض األعالم املعارصين إىل أن اآللويس يلتزم بالكثري مـن مبـاين مدرسـة ) ٢(

ًوال ريب بأن هنالك كلامت له أكثر وضـوحا، َّمما جيعله يف مدرستهم وحوزهتم، أهل البيت َّ 
ِّولكنه يف الكثري منهـا ال يـرصح ألسـباب كـان هـو يقـدرها ، سجاميف هذا القرب واالن ُ ُِّ

ًجيدا ّ. 
  .٤٦٢-٣٦٣ ص،٢ج: لسيد كامل احليدريل )بحوث يف مراتبه ومعطياته(التوحيد : انظر) ٣(
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َّكـام أن ،  للـسابقةّمرتبة الحقة من هذه املراتـب األربـع هـي ظـلّ كل َّإن
َّوال خيفـى بـأن أسـبق ، بـهّاص عامل له لباسه اخلّ فكل ،حقةّالسابقة حقيقة لال

، وأدنـى مراتبـه هـي يف مقـام اللفـظ ،  الواحديـةاملراتب هي وجوده يف مقام
ُفام كان يف مقام اللفظ يعلم بواسـطة ، وتدور معارفه اإلهلية بني هذين الطرفني

ُوالذي قد يعرب عنه أيضا باحلصول؛ وما كان فوق مقام اللفظ فيعـرف، التفسري ًُ َّ 
والذي قـد ، ائقَّاملسامة باإلشارة واللطائف واحلق، ًبالتأويل وفقا ملراتبه الثالث

ًيعرب عنه أيضا باحلضور َّ  .)١(ًوذلك ضمن تفصيل وبيانات ستأتينا الحقا، ُ
ً به وفقـا للقاعـدة ّخاصةَّ ال بد أن تكون له خزائن ،ًئاَّإن القرآن بصفته شي

ٍوإن من يشء إال عندنا خزائنه ومـا ننزلـه إال بقـدر معلـوم{: القرآنية ُ ُْ ُ َ ُ ََّ َ ٍِّ َ ِّ َ ُ َ َ ََ َِ َّ َِّ ِ ُِ َِ ِ ٍ : احلجـر( }ْ
وقـد ورد ، وهذه اخلزائنية تشتمل عىل إشارات القرآن ولطائفه وحقائقه، )٢١

فعـن اإلمـام ، علـيهمسـالم اهللا هذا التشطري املعاريف يف روايات أهل البيـت 
،  عىل العبـارة:ّكتاب اهللا عز وجل عىل أربعة أشياء(: احلسني عليه السالم أنه قال

 واللطـائف ،ّخواصواإلشارة لل، فالعبارة للعوام .واحلقائق، واللطائف، واإلشارة
 .)٢()واحلقائق لألنبياء، لألولياء

لوجود حقيقة للقرآن وراء وجوده اللفظـي ّالعام هذا هو اإلثبات القرآين 
ِّوإنـه يف أم {: فهـو قولـه تعـاىلّاص وأما اإلثبات القـرآين اخلـ، ّسامها باخلزائن ُ ِ ُ ََّ ِ

ٌّالكتاب لدينا لعيل ِ َ َ َ َْ َ َْ ِ ٌ حكيمِ ِ ّفهـو يف أم الكتـاب لـه مرتبـة أرشف  ،)٢١: احلجر( }َ ُ
ٌلعيل حكيم(ّوأعظم عرب عنها بأنه  ِ َ ٌَّ ِ ٌإنه لقرآن كـريم {: ويف الواقعة، )َ ِْ َ ٌ ُ َ ُ َّ ٍيف كتـاب * ِ َ ِ ِ

ٍمكنون  ُ ْ َال يمسه إال املطهرون* َّ ُ ُّ َ ََّ َ ُ َّ َِّ ، فاملكنون مرتبـة رفيعـة، )٧٩ -٧٧: الواقعة ( }ُ
َّال يمسها إال املطهفعتها ِِرول  . رونّ

                                                 
 .والباب الثالث اخلاص بالتأويل، يف الباب الثاين اخلاص بالتفسري) ١(
  .١٨ ح،٢٠ ص،٨٩ج: بحار األنوار )٢(
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 سؤاالن مفصليان
 : ومها، ُهنا ينبغي أن نثري سؤالني مفصليني يف حتصيل املعارف القرآنية

ّفهذه احلقيقة بحسب تنزالهتـا ،  إذا فرغنا من أن للقرآن حقيقة واحدة.١
مقـام  (صقع الربـويب عامل ال-ة ّتعددّالوجودية متر يف نشآت مراتب وجودية م

 فهل لباسـها الوجـودي يف -عامل امللك، عامل امللكوت، عامل العقل، )الواحدية
ّتلك النشآت واحد أو متعد  د؟ُ

 فهـل هـو كـذلك يف عـامل املثـال ًا لفظيـًاذا كان هو يف عاملنا وجـودإ: أي
إذا كان حتصيل معارف القـرآن يف : ؟ وبمضمون آخرصقع الربويبوالعقل وال
  يف عوامله السابقة؟ هو كذلكلًي حصوليا فهّعاملنا املاد

ٍ وهو مبتن عىل االلتزام بكون تلك احلقيقة القرآنية الواحدة هلـا ألبـسة .٢ ُ
ّخمتلفة بحسب العامل الذي حتل فيه ُوبالتايل ال يمكن حتصيل معـارف القـرآن ، ُ

ُمـن طـرق أخـرى تنـسجم مـع تلـك ّالبـد وإنام ، ًيف العوامل السابقة حصوليا
 .ّ منها أبجدية العامل الذي حتل فيهطريقّ كل بحيث حيمل، العوامل

الذي وصلنا من  - ّادةُهل يمكننا ونحن نعيش يف عامل امل: أما السؤال فهو
 أن نقف عىل تلك املعارف املثالية العالية والعقليـة -القرآن فيه مرتبته اللفظية

 والواحدية األعىل؟، ُالعليا
ًعـامل حتـل فيـه لباسـا  ّ كلإهنا حقيقة واحدة تأخذ يف: فجوابه، ّولا األّأم ّ
ية ورقيقة من ّتكون ظلّول إهنا يف غري عاملها األ: ّوبعبارة علمية أدق، ًا هباّخاص

ّذلك األصل املنزل ويف املثال هي ، ّففي العقل هي ظل ورقيقة ألصل احلقيقة، ُ
ّظل ورقيقة مما هي عليه يف عامل العقل ّ هي ظل ورقيقـة ّادةويف عامل امللك وامل، ّ

ّفتكون يف عاملنا هذا هي ظل ظل الظل، ي عليه يف عامل املثالّمما ه ّ ّ)١(. 
                                                 

كلمة اخلالدة لإلمام احلسني عليـه ال للحقيقة الواحدة جاءت يف الثالثيات ّ هذه الظلَّإن) ١(
َّحيث قسم كتـاب اهللا ، ًوالتي تنسجم متاما مع هذا التقسيم املنهجي، السالم اآلنفة الذكر

ّعز وجل عىل أربعة أشياء   .)دام ظله(منه . واللطائف، واحلقائقالعبارة، واإلشارة، : ّ
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ًوهذه احلقيقة تعترب قاعدة مستدال عليها عقليا وجتريبيا ً ً ُ ًما عقليا فـذلك أ، ُ
ُوأما جتريبيا فهي من قبيـل مـا نـشاهده يف ، موكول إىل فلسفة احلكمة املتعالية  ً

وقريـب ، ًسا آخر يف عـامل املثـالفاألعيان امللكية ترتدي لبا، الرؤى واألحالم
ّمنك ما رآه يوسف الصد ًحيـث رأى والديـه شمـسا وقمـرا ، يق عليه السالمُ ً

 . )١(خوته كواكب ساجدة لهإو
ولكن بطـرق ، ُفالصحيح هو أننا يمكننا ذلك: وأما جواب السؤال الثاين

ّأخرى وبأبجدي ّات أخرى هي غري طريق وأبجديـُ  ،ّالبتـةة العلـوم احلـصولية ُ
ّومن هنا نفهـم ملـاذا ال يمـس ،  بهّاصةته اخلّعامل له طريقه ولغته وأبجديّكل ف

ألهنم عليهم السالم حـازوا عـىل تلـك اللغـة وجـازوا ، رونّحقيقته إال املطه
ّرون وحدهم هم خزان وحي اهللا وعيبة ّومن هنا نفهم ملاذا املطه، ذلك الطرق ُ

ُ هم وحـدهم لـن خيرجونـا وملاذا، وملاذا هم عيش العلم وموت اجلهل، علمه
الفلك اجلاريـة يف اللجـج وملاذا هم وحدهم ، من هدى ولن يعيدونا إىل ردى

ر عـنهم ّ واملتأخ، هلم مارقّتقدم امل، ويغرق من تركها، يأمن من ركبها،الغامرة
  .)٢( والالزم هلم الحق،زاهق

وهبـذا ،  ملن عرف أبجدية ذلك العاملّ قراءته إالّفالكتاب املكنون ال تتيرس
وحيك يا قتـادة إنـام (: سوف تنجيل الغربة عن قول اإلمام الصادق عليه السالم

                                                 
 املحكي عنهـا  صىل اهللا عليه وآلهولكن األقرب منه رؤيا رسول اهللا، ل قرآين جليلهذا مثا) ١(

َوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس والشجرة امللعونة  ...{: يف القرآن بقوله تعاىل ًَ َُّ َ َ َ َ َْ ِّ َّ َْ َِ َ ْ َ َ ُّ ََّ َ ْ َ َِ َِّ ِ َ َ
ِيف القرآن ِْ ُ يف منامه بني أمية وهم ينزون عليه وآله صىل اهللا  حيث رأى.<٦٠: اإلرساء>. }...ُ

ّفاغتم لذلك وما استجمع ضاحكا من يومئذ حتـى رحـل إىل ربـ، عىل منربه نزو القردة ٍ ً ه ّ
 . ٢٨٣ ص،١٠ج: )اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطبي : انظر. وهو مغموم بذلك

: للطـويس، دّاملتهجـمصباح : انظر. اد عليه السالم يف شهر شعبانّمن أدعية اإلمام السج) ٢(
 .ُومجيع املضامني السابقة واردة يف روايات معتربة .٤٥ص
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 ةأي ال يعرف حقيقة القرآن يف عواملـه األربعـ، )١()يعرف القرآن من خوطب به
ًفإن حزنا كامالت تلك العوامل نخاطب بالقرآن عيانا، )٢(إال من خوطب به َ ُ ْ ُ. 

حيـث ، الكالم عيل عليه السالموهبذا سوف تنجيل الغربة عن كلمة إمام 
: أو كلمة صادق أهل البيت عليه الـسالم، )٣()ّجتىل اهللا سبحانه يف كتابه(: يقول

 . )٤()ّلقد جتىل اهللا خللقه يف كالمه ولكن ال يبرصون(
َّإن تلك احلقيقة الكربى للقرآن يف عوامل مـا قبـل عـامل امللـك هلـا نـشآت 

وال يبقى ، كها برساج العقلادرإة عن ّعصي، علوية هي فوق األلفاظ واللغات
ُسوى اهلجرة من حاكمية هذا العامل إىل حاكمية أخـرى هتبنـا العـني البـارصة 

ّوتنعم القلب بأمن املعرفة احلق، والبصرية الثاقبة َ  .ة وبطمأنينة الشهود الصادقُ
 

ية منبـسطة َّ لدينا بأن للقرآن مراتب معرفية وجودّتضحإىل هنا يكون قد ا
َّوأن تلك املراتـب ،  هباّاصةمرتبة هلا أبجديتها اخلّ كل َّوأن، ةعىل العوامل األربع

وأن تلـك احلقيقـة الكربويـة ، ُيمكن الوصول إليها ولكن ليس بآلية احلصول
ّالعظمى مستدل ً عليها عقليا وجتريبياُ ً. 

  إذا أراد اهللاإن تلك احلقيقة الكـربى:  ذلك نعود ألصل املقصد فنسألّتضحإذا ا
 )٥(ونحن يف العدوة الدنيا وهي يف العدوة القصوى، عنها أو إيصاهلا لنا ريعبالتتعاىل 

ُهنا توجد أمامنا ثالثة طرق؟ ّفكيف يتم ذلك  : وهي، ُ
                                                 

 .٤٨٥ح ،٣١٢  ص،٨ج: لكلينيل، الكايفالفروع من ) ١(
 . ل من الكتابّوهنالك وجه آخر للحديث سيأيت يف الفصل اخلامس من الباب األو) ٢(
 .٥٨٦ح، ٢٨٦ ص،٨ج: الكايفالفروع من ) ٣(
. ١٨١ح  ،١١٦ ص،٤ج: يلآلالـعـوايل : انظر). ّكنهم ال يبرصونول(: ويف رواية أخرى) ٤(

 .١٠٧ص ،٨٩ج: بحار األنوار: ًوأيضا
َإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى{: إشارة إىل قوله تعاىل) ٥( ْ َ ُ ُ َ َ ُُ ْ ْ ْ ِْ ِْ ُّ ْ ُِ َِ ْ َ  .<٤٢: األنفال> }ِ
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 ّالطريق العام: ّولاأل
ِولقد رضبنا للناس يف هذا القرآن{:  قال تعاىل ؛وهو طريق األمثلة والتمثيل ْ ُ َْ ََ َ ْ َِ ِ َّ َ ِْ َ َ 
َمن كل مثل لعلهم يتذكرون ُ َ ْ ََّ َُ َ ُ َّ َّ َِّ ٍ َ َوكـال رضبنـا لـه األمثـال {: و، )٢٧: الزمر( }ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ  ُ...{ 

وهـذا مـا ، وما ذلك إال رعاية منه تعاىل ملقدار فهمنا وعلمنـا،  )٣٩: الفرقان(
وآله  صىل اهللا عليه م رسول اهللاَّما كل(: لنا قول اإلمام الصادق عليه السالمّفرس ُي

 ُأمرنـاإنا معارش األنبيـاء  : صىل اهللا عليه وآله قال رسول اهللا.ّالعباد بكنه عقله قط
ًوهـذه الرعايـة والرفـق والعنايـة تبعـا ، )١()م الناس عىل قدر عقـوهلمِّكلُأن ن

ٌأنزل من السامء مـاء فـسالت أوديـة {: للحقيقة القرآنية املستفادة من قوله تعاىل َ َ َ َِّ ِْ ََ َْ ََ َ َ َ
َبقد َ ٌرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد ِ َ َ َّ ُ َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ ٍَ َ َ ْ ُ َّ ْ َّ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ِ ِ َِ َّ ً َِ ً

َمثله كذلك يرضب اهللاُ احلق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفـع النـاس  ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َُّ ُ ََّ ََ َ َّ َ َّ َ َِّ ْ ََ ََ َ ْ ُِ َِّ َ ِ ْ َ َ ْ
ْفيم َ َكث يف األرض كذلك يرضب اهللاُ األمثالَ َ ُْ َ َْ َ ُِ ِ ْ َ ِ َ َ ِ   .)١٧: الرعد(}ُ

 ّالطريق اخلاص: الثاين
ّوخلفـوا األنـا وراء ، ّوهو طريـق العنايـة بأوليائـه الـذين زكـوا أنفـسهم

 .ولكن برشطها ورشوطها، لهيُوهو طريق يمكن ن، ظهورهم
 ّالطريق األخص: الثالث

عنهم  َّعربامل، عصمة عليهم السالم ال غريوهو الطريق املوقوف عىل أهل ال
َّباملطهرين يف قوله تعاىل َال يمسه إال املطهرون{: ُ ُ ُّ َ ََّ َ ُ َّ َِّ  .)٧٩: الواقعة( }ُ

َمن هنا نجد أنفسنا ملز ًتتميام ، وبيان خصوصياتهّالعام مني بتناول الطريق ُ
 .ُفهو الطريق الذي خوطب به اجلميع، ًوتعميام للفائدة، ألصل البحث

 عهاّتقسيامت األمثال وتنو
فـإذا كـان املثـل ، لألمثال القرآنية نوعان مها املثل العريض واملثل الطـويل

                                                 
  .١٥ح ،٢٣ ص،١ج: ُأصول الكايف) ١(
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: من قبيل قولـه تعـاىل، يعقد نوع مقارنة بني أمرين أو جهتني فهو مثل عريض
َرضب { َ َ مثال راهللاَُ ًَ ُجال فيه رشكاءَ َ َ ُ ِ ِ ً َ متشاكسون ورجال سلام لرجل هُ ُ ُ ٍَ َ َ َ ُ ُِّ ًَ ً َ ِ َ َل يستَ ْ َ ًويان مثال ْ َ َ َِ ِ

ُاحلمد هللاِ ْ َبل أكثرهم ال يعلمون َ ُ َ ْ َُ ْْ ُ ََ َ ْ  -بـالفتح فالكـرس -الشكس و، )٢٩: الزمر( }َ
 .)١()...رشكاء متشاكسون أي متشاجرون لشكاسة خلقهم: لق، وقولهُ اخلّيئس

ّإن هذه اآلية تعقد مقارنة بني عبد له رب  واحد يأمتر بأمره وينتهـي بنهيـه َّ
 فهل يستوي هـذان،  أرباب خيتلفون يف أوامرهم ونواهيهمّعدةعبد آخر له وبني 

مجع وإثامر واآلخر شتات وبوار؛ هذا ّول فاأل، ًالرجالن؟ كال ال يستويان مثال
: منها قوله تعـاىل، ُوله يف القرآن الكريم موارد أخرى كثرية، هو املثل العريض

َّلو كان فيهام آهلة إال { ِ ٌ َِ َِ ِ َ َ ْ َفسدتا فسبحان اهللاِ رب العرش عام يصفونَ لاهللاَُ َُ َِ َ ْ َ ُ ََّ َ َ ِّ َ ِْ ْ َ َ   .)٢٢: األنبياء( }َ
ُوأما املثل الطويل فرياد به أن احلقيقة القرآنية هـي يف عاملهـا يشء ولكنهـا 

، فاحلقيقـة يف عاملنـا تـأيت بـصورة مثـل، ًعندما تأيت إىل عاملنا تصبح شيئا آخر
فاملثل هنا أشبه بمرآة قـد انطبعـت فيهـا ، قةوهذا املثل يقع يف طول تلك احلقي

وأمـا احلقيقـة نفـسها ، ُفهي تريك احلقيقة ولكن بوجود آخـر، صورة احلقيقة
 . هباّتحققفتحتاج إىل طريق آخر ملعاينتها وال

ّوهذا النوع من األمثال قـد يـأيت بأسـلوب القـص ة هلـا حقيقـة ّفالقـص، ةُ
ُ أقصوصة يراد منّجمردفهي ليست ، وواقعية ها الـوعظ والنـصيحة أو التـسلية ُ
 .ة نفسهاّة وليست القصّفتلك من أهداف القص، واملتعة

ّالقصص األدبية التي تكتب وتؤلف ليست، نعم ُ هلا خلفية انطلقت منهـا  ُ
يها ّ علينا تلقُ عرسٍة القرآنية فإهنا تنطلق من واقعيةّوأما القص، غري خيال كاتبها
ّترضب لنا عىل هيئة مثل أو قص فآل األمر إىل أن ،وفهمها كام هي ة أو ما شـابه ُ

  لنسترشف من خاللـه؛وهذا التمثيل الطويل من حسن صنيعه بنا سبحانه، ذلك
 .هاّاجتاهبعض مالمح احلقيقة وننطلق ب

                                                 
 .٢٦٦ص :مفردات ألفاظ القرآن) ١(
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 ُولكن هذا التمثيل الطويل باألسلوب القصيص ال يستلزم واقعية مجع القـصص
ُرآنية قد أريد هبا احلكاية عـن ليست مجيع القصص الق: ُبعبارة أخرى، القرآنية

ت لنـا هبـذا الـنمط مـن األمثـال ّ فتنزلـ؛هبـاّاص حقيقة وواقعية هلا عاملها اخل
لت لنـا ، الطولية ُوإنام نريد القول بأن هنالك مجلة من احلقائق والواقعيات مثـِّ ُ

ّبأسلوب القص ّفمثل هذه القصص تنم عن حقائق وواقعيات ، ةُ  . هباّخاصةُ
م مع الناس يف دعـوهتم وإرشـادهم بلـسان َّ اهللا تكلَّإن(: ئيطبااقال الطب

 ،اهم وبياناتـه هلـم جمـرى العقـول االجتامعيـةّ وجرى يف خماطباته إي؛أنفسهم
 نفسه موىل ّ فعد، والقوانني الدائرة يف عامل العبودية واملولويةباألصولك ّومتس

نهـي والبعـث  والبـاألمر وواصـلهم ، إلـيهمً رسـالواألنبيـاء ًوالناس عبيدا
، والوعد والوعيد، وسائر ما يلحـق هبـذا الطريـق واإلنذار والتبشري ،والزجر

 ،وهذه طريقة القرآن الكريم يف تكليمه للناس. من عذاب ومغفرة وغري ذلك
 ال ءنـه يشأ، غري )١(ل إليهمّه الناس أو خييّا يتومهَّ أعظم مماألمر َّح أنّفهو يرص

ل منزلة قريبـة مـن ّزُ ولذلك ن،يط هبا أفهامهم وحقائق ال حت،ه حواصلهمُعَسَت
كـام ، أفق إدراكهم لينالوا ما شاء اهللا أن ينالوه من تأويل هـذا الكتـاب العزيـز

ِوالكتاب ا * حم(: قال تعاىل َ ِ ْ ِبنيُملَ َ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون *ِ ُ َّ َّ ِْ ْ َ َ ُ َ ََ َْ ّ َ ُْ ًَّ ًِ ُ ُ وإنـه  *ِ ََّ ِ
ِيف أم الكتاب  َ ِ ْ ِّ ُ ٌلدينا لعيل حكيمِ ِْ َ ٌَّ ِ َ ََ فـالقرآن الكـريم يعتمـد يف ، )٤-١: الزخـرف ()َ

فجعـل ألفاظـه ، )٢(...أ به من أحكام اجلزاء وما يـرتبط هبـاّخصوصيات ما نب
 .ُولكنه يشء آخر وحقيقة أخرى، ّمةعربية لكي تفهم األ

                                                 
 إنه هو الـذي :ُفبامذا جييبه غري أن يقول له؟ ما هو اهللا: وقريب من ذلك سؤال الطفل أباه) ١(

ُفهـو احلقيقـة التـي ال تـدركها ، ولكن هذا عطاؤه وليس هو، ُيعطينا الغذاء واملاء واهلواء
ُفاألب كان مضطرا للتمثيل بذلك حتى ي، العقول ً هـو والكـالم ، فهم ولده بقـدر سـعتهُ

  ).منه دام ظله. ( عبيدهم وه، وبني البرش-وهو املوىل -كالم فيام بني اهللا ال
  .١٧٥ ص،٢ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ٢(
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هو من القرآن بمنزلة الـروح مـن (ه ونعقله من القرآن أمر ؤام نقروعليه ف
 وليس ،ّ عليه معارف القرآن املنزل ومضامينهئّ وهو الذي تعتمد وتتك،سداجل

ّهو من سنخ األلفاظ املفرقة املقطعة وال املعاين املدلول عليها هبا وهذا مـا ، )١()ّ
ّيسم َّ؛ ممـا يعنـي أن تأويل القرآن النطباق أوصافه ونعوتـه عليـه بهّس رسّقديه ُ َّ

ل إىل ـَّنسبة املمثـ وهي، ّرف واملقاصد املبينةاملعاوبني  التأويل هنالك نسبة بني
 . سبحانه وتعاىلّ وأن مجيع املعارف القرآنية أمثال مرضوبة للتأويل عند اهللا،املثال

ّإن اآليات تدل عىل أن تأويل اآلية أمر خارجي (: هّس رسّقدولذلك يقول  ٌ ّ ّّ
ًكن مدلوال لآلية بـام ل إىل املثل، فهو وإن مل يـَّنسبته إىل مدلول اآلية نسبة املمث

ً لكنّه حمكي هلا حمفوظ فيها نوعا مـن احلكايـة واحلفـظ،هلا من الداللة  نظـري ،ّ
ّيف الصيف ضيعت اللبن>: قولك ّملن أراد أمرا قد فوت أسبابه من قبل <ّ ّ فـإن ،ً

 ال -ّوهـو تـضييع املـرأة اللـبن يف الـصيف -املفهوم املدلول عليه بلفظ املثل 
 ، حـافظ لـه،ل حلـال املخاطـبـّ وهو مع ذلك ممث، املوردٌينطبق يشء منه عىل

ّيصوره يف الذهن بصورة مضمنة يف الصورة التي يعطيها الكالم بمدلوله ّ()٢(. 
ِّإذن فاللفظ لو خيل ومعناه املوضوع له فإنه ال ي ألنـه ،  مقاصد املثـلّؤديُ

َّأن بمعنـى  ،ولكنه مع ذلك حيكيه بواسطة الداللة اخلارجيـة، غري موضوع له
 .رجية املقرتنة به تضمن حكايته هلااظروف املثل أو الواقعة اخل

كـذلك أمـر (: هّس رسّولذلك يقـول قـد، والكالم هو الكالم يف التأويل
 فاحلقيقة اخلارجية التي توجب ترشيع حكـم مـن األحكـام أو بيـان ،التأويل

 ّ هي مضمون قـصة مـن القـصص،ٍمعرفة من املعارف اإلهلية أو وقوع حادثة
ّ وإن مل يكن أمرا يدل عليه باملطابقة نفس األمـر والنهـي أو البيـان أو ،القرآنية ً

ٌّ إال أن احلكم أو البيان أو احلادثة ملا كان كل منها ي،الواقعة الكذائية ّ ّ  منهـا نتيشّ
                                                 

 .٥٤ ص،٣ج: السابقاملصدر ) ١(
 .٥٢ص، ٣ج: سابقالصدر امل) ٢(
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ّ كـام أن قـول ، فهو أثرها احلاكي هلا بنحـو مـن احلكايـة واإلشـارة،ويظهر هبا
ّ فـإن هـذه ،ّقتضاء الطبيعة اإلنسانية لكامهلاا عن تيش ين<اسقني>ّالسيد خلادمه 

 وهو يقتيض بـدل مـا ،احلقيقة اخلارجية هي التي تقتيض حفظ الوجود والبقاء
 وهو يقتـيض ،ّ وهو يقتيض الري، وهو يقتيض الغذاء الالزم،ّيتحلل من البدن

  هـو مـا عليـه الطبيعـة اخلارجيـة<سـقنيا>: فتأويل قوله .ًاألمر بالسقي مثال
فالطبيعة اخلارجيـة حاكمـة ، )١()اإلنسانية من اقتضاء الكامل يف وجوده وبقائه

ِّتسانخ ما حيقق هلا كامهلا ُ َّفلو تغريت تلك الطبيعة أو احلالة التي عليهـا اآلمـر ، ُ
 .َّللزم أن يتغري أمره ومطلوبه

ّلو تبدلت هذه احلقيقة اخلارجية إىل يشء آخر يبـاين األول : ُبعبارة أخرى ّ
ّال لتبدل احلكم الذي هو األمر بالسقي إىل حكم آخرمث  وكـذا الفعـل الـذي ،ً

ُ أو ينكـر فيجتنـب يف واحـد مـن املجتمعـات اإلنـسانية عـىل ،ُيعرف فيفعـل ُ
ّ إنام يرتضع من ثدي احلـسن والقـبح ،اختالفها الفاحش يف اآلداب والرسوم

ّ وهو يستند إىل جمموعة متحدة متفقة من علل زما،الذي عندهم نيـة ومكانيـة ّ
ّ وتكـرر ،ّوسوابق عادات ورسوم مرتكزة يف ذهن الفاعل بالوراثة ممـن سـبقه

ّ فهذه العلة املؤتلفة األجزاء هـي تأويـل ،ن شاهده من أهل منطقتهّمماملشاهدة 
ّ لكنّهـا حمكيـة مـضمنة ، من غري أن تكـون عـني فعلـه أو تركـه،فعله أو تركه ّ

ّل املحيط االجتامعي لتبدل ما أتى بـه ّ ولو فرض تبد،حمفوظة بالفعل أو الرتك
ًفاألمر الذي له التأويل سواء كان حكام أو قصة أو حادثـة .من الفعل أو الرتك ً ّ ً ً، 

ّيتغري بتغري التأويل ال حمالة ِفأمـا الـذين يف {: ّ ولذلك ترى أنـه تعـاىل يف قولـه،ّ َ ِ َّ َّ َ
ُقلوب َّهم زيغ فيتبـُِ ٌ ََ ْ َْ ْعون ما تشابه منه ابـِِ ُ َ َ ُْ َِ ُتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلـم تأويلـه َ ْ َ ْ ََ َ ِْ ِْ َْ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ الإَ
ً أهل الزيغ ما ليس بمراد من املتشابه ابتغاء للفتنـة، ذكـر باعّتاّ ملا ذكر ،}...اهللاُ

ّأهنم بذلك يبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له، وليس إال ألن التأويـل الـذي  ّ ّ
                                                 

 .السابقصدر امل) ١(
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ًتباعا حقا غري اّتباعهم للمتشابه ال احلقيقي لكان يأخذون به لو كان هو التأوي ّ ً ّ
ّ وتبدل األمر الذي يدل عليه املحكم وهو املراد من املتشابه إىل املعنـى ،مذموم ّ

 .ّغري املراد الذي فهموه من املتشابه واتبعوه
حقـائق عبـارة عـن ّأن تأويـل القـرآن ًسـلفا مـن ّتبـني َّإذن فيتأكد لنا ما 

 بحيث ،ّ آيات القرآن يف معارفها ورشائعها وسائر ما بينتهاخارجية تستند إليه
 .ّلو فرض تغري يشء من تلك احلقائق انقلب ما يف اآليات من املضامني

 عـىل إليـك يلقيه القرآن ّنإف كُمْفه حيتمله ماّ كل أن فاعلم(: ايلزغقال ال
 لك ذلك ّتمثلل املحفوظ اللوح بروحك ًمطالعا النوم يف كنت لو الذي الوجه
 يف احلقـائق هـذه بـرزتُأ مل :تقـول كّولعل ...التعبري إىل حيتاج مناسب بمثال
 وضـاللة التشبيه جهالة يف الناس ارتبك حتى ،ًرصحيا كشفُت ومل األمثلة هذه

 مـن الغيـب لـه ينكـشف مل النائم أن عرفت إذا تعرفه هذا َّأن فاعلم؛ التخييل
 وذلـك ،املثل لك حكيت كام حالرصي الكشف دون باملثال إال املحفوظ اللوح
 عرفـت إذا ثـم .وامللكوت امللك عامل بني التي ةّاخلفي العالقة يعرف من يعرفه
 ماتوا فإذا نيام فالناس ،ًمستيقظا كنت نإو نائم العامل هذا يف أنك عرفت ذلك

 وأرواحهـا باملثال سمعوه ما حقائق باملوت االنتباه عند هلم فينكشف ،انتبهوا
 نـونّويتيق ،األرواح لتلـك ًوأصـدافا ًقـشورا كانت األمثلة كتل أن ويعلمون

 هـذه يف دمـت مـا أنـك هـذا من فافهم. اهللا رسول وقول القرآن آيات صدق
 ًأهـال تـصري ذلـك وعنـد ،املـوت بعـد يقظتـك وإنـام نائم فأنت الدنيا احلياة

 يف مـصبوبة إال احلقـائق حتتمـل ال ذلـك وقبـل ،ًكفاحا ّاحلق رصيح ملشاهدة
 إال لـه معنـى ال أنـه ّتظـن ّاحلس عىل نظرك جلمود ثم ،اخليالية األمثال قالب
، )١()قالبك إال تدرك وال نفسك روح عن تغفل كام الروح عن وتغفل لّاملتخي

ِومن مل جيعل {: قال تعاىل َ َْ َ ْ َّ ٍ له نورا فام له من نوراهللاَُ ُّ ُِ ُ َُ ََ َ  .)٤٠: النور( }ً
                                                 

 .٥٢ص: الغزايل حامدأليب ، القرآن جواهر) ١(
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 الرمزية واملثل يف آية السجود
ة ارتأينا ّوهلذا البحث تتم، ا حتقيق يف رمزية آية تعليم األسامء آلدم منّمّتقد

ْوإذ {:  تعـاىلهلوقوهو ، السجود ض هلا من خالل بيان طبيعة املثل يف آيةّالتعر َ
َقلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكرب وكان من الكافرين َ َ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ََ ُ ُْ َ َ ْ َّ َ ُ * 

ِوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شـئتام وال تقربـا هـذه  ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ ُ ً َ َُ ُ ْ ْ َّ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ ُ ْ
َالشجرة فتكونا من الظاملني ِِ ِّ َ َُ ََّ َ َ َّفأزل * َ َ َهام الشيطان عنها فأخرجهام ممـا كانـا فيـه وقلنـا ـَ ْ ْْ ُ َ َ َِ ِ ِّ ُ َُ َْ ُ َّ َ

ْطوا بعضكم لبعـِْاهب َ ْ َِ ْ ُ ُ ِض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حنيُ ٌ َ َ ٌّ ََ ٌّ ْ ُ ْ َْ َ ُِ ِ ُ ُفتلقـى آدم  * َ َ ّ َ َ َ
ُمن ربه كلامت فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم َّ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ّ َ ُ ُ َ َ ِّ َّْ َّ َ َ  .)٣٧-٣٤: البقرة( }َ

اذه اخلليفـة املطلـق هللا تعـاىل يف عـامل ّ واختـخلـق اإلنـسانة بـدء ّإهنا قص
ً رمز له باألرض مراعاةوالذي، اإلمكان بأرسه  لعقول وإمكانـات املخـاطبني ُ

ًفضال عن كون جمموعتنا الشمسية ـ كام هو ثابت علميا ـ هـي مركـز ، بالقرآن ً
فتكـون األرض ، ن األرض هي مركز جمموعتنا الشمـسيةأو،  بأرسهّادةعامل امل

املـه ن اخلطاب اللفظي كان مع اإلنسان يف عإوحيث ،  بأرسهّادةًمركزا لعامل امل
من ) فدك(اذ ّكام هو احلال يف اخت، ّادةًاذ األرض رمزا لعامل املّفناسب اخت، يّاملاد

) فـدك( فرمزيـة، ًقبل أهل البيت عليهم السالم رمزا حلاكميتهم عـىل األرض
 . واإلمكان بأرسه يف آية السجودّادةُمستوحاة من رمزية األرض لعامل امل

فالسجود فرع ،  وقع األمر بالسجودفبعد اخللق وتعيني مقام اخلالفة، نعم
بـل إن أصـل خلـق آدم هـو ، ال عىل أصل خلقـة آدم، قائم عىل أصل اخلالفة

ِّإن علية اخللـق والـسجود : ُوبعبارة أخرى، اآلخر فرع قائم عىل مقام اخلالفة
، ًوهذا الكامل جامع مانع للكامالت املمكنة إطالقا،  كامل مقام اخلالفةيًمعا ه
كـامل ومجـال ّ لكـل اجلـامع) اهللا(يكـون باسـم   فهو أشـبه مـا،ًعرضا وًطوال

 . قبله أو بعده كامل آخرّتصورُفال ي، وجالل
ّإن قص هـا واختـاذه ّخلقه وتعليمـه األسـامء كل -ة آدم يف حماورها األربعة َّ
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ّ متث-خليفة واألمر بالسجود له ُل خالصة األطروحة اإلهلية اجلامعـة ملـا كـان ُ
مـن  (ـدة يف ثالثية حركة اإلنسان الكاملية القائمة بّجسواملت، ويكون وسيكون

فـنحن ، ا يف قبال اخللق اآلخرواحد منّّ كل ةّا قصّإهن، ) وإىل أين، ويف أين،أين
،  فـنحن خلقـه) والـسجود، واخلالفـة،اخللـق (مرشوعه يف األصول الثالثـة

ا ويف املقـام أرسار عظيمـة ينخلـع هلوهلـ، ونحن املسجود لـه، ونحن خلفاؤه
بل ، ممتنعة الترصيح،  البوحةّعصي، ع من جالهلا اجلبال الشاخمةّالقلب وتتصد

 .ّا بك يا ربآمنّ: ال نقول فيها غري، ًممتنعة التلميح أيضا
ُفام نريد إلفات النظر إليه هو تـوايل حلقـات الرمزيـة يف آيـة ، وكيف كان

ناسـقة بـني فهنالك سلسلة مت، السجود بعد أن انطلقت من آية تعليم األسامء
بل هنالك ، م واخلالفة والسجودّرمزية التعليم واألسامء والعلم والعامل واملتعل

 ـ ّتقـدمفالسجود آلدم ـ كام ، رمزية عظيمة يف إباء السجود إليه من قبل إبليس
ّويف كلمة يوسف الصد، والعصيان شتات وبوار، مجع وإثامر : يق عليه الـسالمُ

َيا صاحبي السجن أأ{ َ ِ ْ َ َِّ َِ ُرباب متفرقون خري أم اهللاُ الواحد القهارِ ْ ِّ ُّ َّْ َ ُْ ُْ َِ َ ٌ َِ َ ٌ َ ، )٣٩: يوسـف( }َ
إشعار باحلكاية عن ذلك األصـل االبتـدائي القـائم بالـسجود آلدم أو اختـاذ 

ّسبيل الشتات من خالل أرباب متفر حيـث يـصف ، ّوما أجله من تعبـري، قنيُ
ِّمتفر(: وهو قوله، األرباب بذلك القيد التوضيحي َقونَُ ألهنـم ال ينبغـي أن ، )ُ

ًعلـام بـأن كلمـة ، ًولذا فهو قيد توضيحي وليس احرتازيـا، يكونوا إال كذلك
ًيق عليه السالم هذه تعترب نموذجا من نامذج املثل العريضّالصد ُ. 

منهـا ، وينبغي التذكري بأن معنى السجود آلدم فيه رمـوز كثـرية وعميقـة
 ا أهنيوه،  فيه مرتبة هي أعمق من ذلكولكننا نرى، باع املطلقّتاخلضوع واال

، ناقـصون قـارصون -تهم ّ وإبلـيس بمعيـ- فاملالئكة، بمعنى حتصيل الكامل
وأضـاف إبلـيس لنقـصه ، َّفتزودت املالئكة بكامالت السجود آلدم فتكاملت

ًوقصوره الذاتيني تقصريا عرضيا بإبائه السجود آلدم ً. 
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ّ أن نختلس سطورا نحكي فيها رسّوهنا نود ًا تربويـا عـسى أن ينتفـع هبـا ً ً
ًه آنفا باحلقيقة املحمديـة التـي ّهويتدنا ّوهو أن آدم املسجود له قد حد، اجلميع

فكان السجود لتلـك احلقيقـة الفـرد يف عـامل ، ُأودعت يف صلب آدم أيب البرش
ّفصاحبها احلق وهـو الرسـول ، اإلمكان بأرسه التي هي مالك اخلالفة املطلقة

ًأوال ةأو اخلليفـ، ّ احلق أصالةة عليه وآله هو اخلليفاألكرم صىل اهللا ،  وبالـذاتّ
ُال ينال ...{:  ما عداه ممن نال مقام اخلالفة املوصوفة بالعهد يف قوله تعاىلّوكل َ َ َ

َعهدي الظاملني ِِْ َِّ ولـذلك ، ًما هـو إال خليفـة ثانيـا وبـالعرض، )١٢٤: البقرة( }َ
 املطلـق هللا تعـاىل ة والزال هو اخلليفـفالرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله كان

 .واألوحد يف عامل اإلمكان بأرسه
ًإن السجود آلدم من رموزه األخرى التي ال تقل عمقا عـام : ًونقول أيضا َّّ ُ

ّمـن خلـف عـامل امللـك ّ فكل ،أعني أنه سجود لنا،  أنه سجود لإلنسان:ّتقدم
 .ًوراءه سيلمح عيانا سجود عامل امللك له بأرسه

 ،ًفينبغي أن يكون ما عدانا ساجدا لنـا،  لها نحن املسجودإذا كنّ: ًأيضاونقول 
َسنة اهللاِ يف الذين خلوا مـن قبـل ولـن {: فتلك، بل ال ينبغي لنا الرضا إال بذلك ُ َ ََّ ْ ْ ََ َِ َِ َِّ ُ

ًجتد لسنة اهللاِ تبديال ِ ِ ِْ َ َّ َُ ِ  ذلك :ومن مجلة ما جيب عليه السجود لنا، )٦٢: األحزاب( }َ
ًفنحن ال نرىض بغري سجوده لنا مطلقا،  بإبليسّطلق املدعواجلهل امل إذا كـان ، ُ

 .ُة الكربى واخلرسان املبنيّإهنا الطام! األمر كذلك فكيف نرىض بالسجود له؟
د بـالكامالت مـن ّ السجود من رموزه احلقيقية حكايتـه عـن التـزوّثم إن
ُفام الذي يملكه إبليس من كامل ليسجد له؟، املسجود له ٌحكمـة بالغـة {: اإهن! ِ ٌَ ِْ َِ َ
ِفام تغن ْ ُ َ ُ النذريَ ُ  .)٥: القمر( }ُّ

 

 ّ شـطر مهـمّتقـدمنفة الذكر فيها من الرمزية مـا َّإن موضوعة السجود اآل
ّونرجئ املتبق، منه ُ ينبغـي  مـا ّنإ، فنعود إىل حقيقة املثل فيها، ُي لبحوث أخرىُ
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ّأن هناك اجتهو الوقوف عليه   بنحـو خيتلـف املوضـوعةقائع هذه ًاها يف فهم وّ
 .عن الفهم املتعارف هلا

ّقال الطباطبائي معلقا عىل قـصة ً ّوالقـصة وإن سـيقت (:  الـسجود هـذهِّ
ًمساق القصص االجتامعيـة املألوفـة بيننـا، وتـضمنت أمـرا وامتثـاال ومتـردا  ًّ ًّ

ًواحتجاجا وطردا ورمجا وغري ذلك من األ ً ّن  غـري أ،ّمور التـرشيعية واملولويـةً
ًالبيان السابق عىل استفادته من اآليات هيدينا إىل كوهنا متثيال للتكوين، بمعنى 

 أي اخلـضوع للحقيقـة ،ّأن إبليس عىل ما كان عليه من احلال مل يقبل االمتثـال
ْفـام يكـون لـك أن {: شعر به قولـه تعـاىلُ وي،ّ فتفرعت عليه املعصية،ّاإلنسانية َُ َ ُ َ َ
ِتتكرب فيها َ َّ َ َ ّ فإن ظاهره أن هذا املقام ال يقبـل لذاتـه التكـرب،)١٣: فاألعرا( }َ ّ ّ، 

ّعىل أن األمـر بالـسجود  .ّفكان تكربه فيه خروجه منه وهبوطه إىل ما هو دونه
ّأمر واحد توجه إىل املالئكة وإبليس مجيعا بعينه، واألمـر املتوجـه إىل املالئكـة  ًّ ٌ ٌ

ًليس من شأنه أن يكون مولويا ترشيعيا، بمعنى األ ًّ ّمر املتعلـق بفعـل يتـساوى ّ
ّنسبة مأموره إىل الطاعة واملعصية والسعادة والشقاوة، فإن املالئكـة جمبولـون 
ّعىل الطاعة، مستقرون يف مقر السعادة، كام أن إبليس واقع يف اجلانب املخالف  ّ ّ

آدم  ّفلوال أن اهللا سبحانه خلـق .لذلك عىل ما ظهر من أمره بتوجيه األمر إليه
 مـن ًئكة وإبليس مجيعا بالسجود له، لكان إبليس عىل ما كـان عليـهوأمر املال

ّمنزلة القرب غري متميز من املالئكة، لكن خلق اإلنسان شق املقام مقامني مقام  :ّ
ّالقرب ومقام البعد، وميز السبيل سبيلني  .)١() سبيل السعادة وسبيل الشقاوة؛ُ

ّقصة التي قصها اهللا وباجلملة يشبه أن تكون هذه ال(: وقال يف موضع آخر ّ
ّتعاىل من إسكان آدم وزوجته اجلنّة، ثم إهباطهام ألكل الشجرة كاملثـل يمثــّل 
به ما كان اإلنسان فيه قبل نزوله إىل الدنيا من السعادة والكرامة بسكنه حظرية 

                                                 
 .٢٣ص ،٨ ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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 ورفقـاء ، وأنـس ونـور، ودار نعمـة ورسور، ومنزل الرفعة والقرب،القدس
 .)١()ّ وجوار رب العاملني،ّ وأخالء روحانيني،طاهرين

ّإن هذا املثل يف قص  مـن بيانـات يف تقـسيامت ّتقـدم وفق مـا - ة السجودَّ
ّ حيكي حقيقة وواقعية قربـت هبـذه األلفـاظ القرآنيـةّطويل  مثل-املثل وأمـا ، ُ

ّنفس احلقيقة التي متث ُل جانبا مهام من الكامالت العلوية فطريق حيازهتا بمنأى ُ ً ً
 .لعن اللفظ واحلصو

 ُنامذج أخرى للمثلني العريض والطويل
 لـهونا تذكـرهّغري الـذي تقـدم العريض لمثل القرآين ُنامذج أخرى لهناك 

ْولقد رضبنا للناس يف هذا القـرآن مـن {:  كقوله تعاىلالقرآن الكريم بنحو واسع ْ َِ ِِ ْ ُ َْ ََ ِ ِ ّ َْ َ
َكل مثل لعلهم يتذكرون ُ َ ْ ََّ َُ َ ُ َّ َ َِّ ة منـه إليـصال املعـارف وذلك حماولـ، )٢٧: الزمر( }َ

القرآنية العالية والعميقة إىل خمتلف طبقات الناس من خالل األمثال املرضوبة 
ّهلم، ألن اهلداية املتوخاة من القرآن ال ختـتص بطائفـة دون أخـرى، بـل تعـم  ُ ّ ّ ّ

 .وهذا واضح، بال استثناءاجلميع 
َويرضب اهللاُ األمثـال للنـاس و{: يف ذيل قوله تعاىلو ُ َِ ّ ِ َ ْ َِ ٍاهللاُ بكـل يشءْ ْ َ ِّ ٌ علـيمُ ِ َ{ 

ٌإشارة إىل أن املثـل املـرضوب حتتـه طـور مـن (: قال الطباطبائي، )٣٥: النور( ّ
ختري املثل لكونه أسهل الطرق لتبيني احلقائق والدقائق ويـشرتك اّالعلم، وإنام 

ُفيأخذ كل ما ق ّفيه العامل والعامي  .)٢()سم لهٌّ
ًثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد نـارا َمـ{: وقال الرازي يف ذيل قوله تعاىل َ ََ َ َْ ْ َ ِْ َّ ُِ َ ُ...{ 

ر يف القلـوب مـا ال ـّّاملقصود من رضب األمثـال أهنـا تؤثـ( َّإن :)١٧:  البقرة(
ّشبيه اخلفـي تـّ وذلـك ألن الغـرض مـن املثـل ،ره وصف اليشء يف نفسهـّيؤث

                                                 
 .١٣٢ ص،١ج: السابقصدر امل) ١(
 .١٢٥ ص،١٥ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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ّ فيتأكد الوقوف عىل ماهي، والغائب بالشاهد،ّباجليل ًبقـا ّ ويصري احلـس مطا،تهّ
ً أال ترى أن الرتغيب إذا وقع يف اإليامن جمردا . وذلك يف هناية اإليضاح،للعقل ّّ

ّعن رضب مثل مل يتأكد وقوعه يف القلب كام يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور، وإذا  ّ ّ
ّد يف الكفر بمجـرد الـذكر مل يتأكـد قبحـه يف العقـول كـام يتأكـد إذا مثـل ّزه ّ ّ ّ

مور ورضب مثلـه بنـسيج العنكبـوت  من األبالظلمة، وإذا أخرب بضعف أمر
ًكان ذلك أبلغ يف تقرير صورته من اإلخبار بضعفه جمردا، وهلذا أكثر اهللا تعاىل  ّ

وهذا هو املـشهور يف كلـامت ، )١()يف كتابه املبني ويف سائر كتبه رضب األمثال
ًاملفرسين، ونحن نصطلح عليه باملثال العريض متييزا له عن املثال الطويل ّ ْ ّ. 

َأنزل من السامء ماء {:  قوله تعاىل:ًوأما املثل الطويل فمن نامذجه أيضا ََّ َ ِ َ َ َ
ِفسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه يف النار  ِ َِّ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ َّ ْ َّ َ َ ََ ُ َ ََ َ َ ْ َ َْ َّ ً َ َِ ًِ َ ٌ َ

ِابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يرض ْ َ ِّ َ ََ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َ ْ ُْ ْْ ٌ َ ٍَ َ ُب اهللاُ احلق والباطل فأما الزبد َ ََّ َ َ َُّ َ َ َ ِْ َّ َ
ُفيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض كذلك يرضب اهللاُ  َ ُ َ ُ ُ َِ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ ََ ِ َ َْ ِ َ ِ ُ ُ َ ََّ َ ََ

َاألمثال َ ْ  .)١٧: الرعد( }َ
ّفهنا حتاول هذه اآلية الكريمة أن تقرب لنا حقيقة من أعظم احلقائق التـي  ُ ُ

ّ الكريم والتي متثـّسجلها القرآن ل ـ بحـسب فهمنـا ـ املفتـاح الرئيـيس لفهـم ُ
ُتراتبية املخلوقات يف الـسلم الوجـودي القـائم عـىل أسـاس الكـامل املحـرز  ّ

كام أن هـذه اآليـة الكريمـة يف واقعيتهـا الطوليـة ، والسبقة الكاملية ال الزمنية
ّتؤس ِفيمكث يف األرض(س لنا ميزان خلود العلم والعمل ُ ْ ْ ََ ِ ُ ُ ُفيـذهب (وفنـائهام ) َ َ ْ َ َ
َجفاء  مساحة ّفبقدر مساحة النفع متتد، ًومنه نفهم أيضا زمنية اخللود والفناء، )ُ

 مـساحة الفنـاء ّوبقـدر مـساحة الزبـد متتـد، ّاخللود وتتقلص مـساحة الفنـاء
ّكام أن هذه اآلية الكريمة تؤس، ص مساحة اخللودّوتتقل ُ س لالختيار يف أصـل َّ

                                                 
 .٦٦ ص،٢ج: )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري ) ١(
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وذلك ملكان الـضمري يف ،  بمرحلة جرب باملعنى االصطالحيّنه مل يمرأاخللق و
َبقدرها(: كلمة ِ َ َ فاملاء هو الفيض اإلهلي الذي ، أي بقدر األودية ال بقدر املاء، )ِ
 .ّمعني فيه قدر ّتصورُال ي

ّوبذلك حتصل لنا من خالل هذا املثل الطويل أن اآلية الكريمة قد أمجلـت 
وميـزان اخللـود والفنـاء ، بيـة املخلوقـاتترات: لنا حقائق ثالث عظيمة وهي

 .وأصالة االختيار، للعلم والعمل
 

، ال ريب بأن اهلداية بمراتبها الـثالث واملقرتنـة بأهـداف القـرآن الثالثـة
َّ ال بـد أن تكـون ،ّ كحد أدنـىّعامةأو بمرتبتها ال، )١(ّ واألخصّاصة واخلّعامةال

 سـلكها  هدايتيةفيكون املثل وسيلة، ل القرآينحمفوظة ومقصودة يف رضب املث
بعد أن كان املثل وسـيلة تقريبيـة لواقعيـات ، القرآن لتحقيق أهدافه الكربوية

 .استعىص حضورها عىل عامل اللفظ ملا عرفت من الفرق بني احلضور واحلصول
ولكـن مـع ، لـرضب املثـل القـرآين هـو اهلدايـةّالعام وعليه فإن السقف 

ونحـن مـن ، ُيفية والتفاصيل بني املثـل واألسـاليب األخـرىاختالف يف الك
طة ـ ّية واملتوسـّولُاألهداف األخرى ـ األّأهم خالل ذلك سوف نحاول إبراز 

ّوالتي متث، ّاصة واخلّعامةكئ عليها اهلداية الّالتي تت ًل اهلدف البعيد وصوال إىل ُ
 : ا ييلم، فمن مجلة هذه األهداف، اهلدف األبعد والغاية واملنتهى

 ّالتذكري والتذكر: ّولاهلدف األ
فيحتـاج األمـر إىل ،  يقع اإلنسان فريسة سـهلة للغفلـة والنـسيانًعادة ما

ّوسيلة حيوية توقظ فيه ذاكرته وحترك دواعي العود للجـاد ّ ُ ُوبـذلك يـسهم ، ةُ
 إال يف ضـوء اليقظـة ّتحـركاملثل القرآين يف حتقيق األهداف القرآنية التـي ال ت

                                                 
 ). عنوان عالقة الرمزية باهلدف القرآين(:  بيان ذلك يف بحثّتقدم) ١(
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  : قوله تعاىليومن نصوص املثل التذكري، ملعريف والعميلوالوعي ا
ُويرضب اهللاُ...{ َِ ْ َاألمثال للناس لعلهم يتذكرون َ ُ َ ْ َّْ َ َ َُّ َّ ََ ِ ِ َ َ : ًوأيـضا، )٢٥: إبـراهيم( }َ

َمثل الفريقني كـاألعمى واألصـم والبـصري والـسميع هـل يـستويان مـثال أفـال { ًَ َ َ َ ََ َ ْ َ َّ ِّ َ ْ َِ ِ َ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ َِ ِ َ
َذكرونَت ُ َّ ِمثـل الفـريقني كـاألعمى واألصـم والبـصري {: ًوأيـضا، )٢٤: هود( }َ ِ َ َ َ َ ْْ ْ ُِّ َ ْ ََ َ َِ َ َِ َ

َوالسميع هل يستويان مـثال أفـال تـذكرون ُ َ َ ْ َ ََّّ َ َ ََ ًَ َ َ ِ ِ ْ َ َِ : ًوأخـريا قولـه تعـاىل، )٢٤: هـود( }ِ
َولقد رضبنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لع{ َ ْ ََّ ِّ ْ ٍَ َِ ُ ََ ُْ ِ ِِ َ ِ َّ َ َْ َلهم يتذكرونَ ُ َ َّْ َ َ ُ  . )٢٧: الزمر( }َّ

 ّالدعوة إىل التفكر: اهلدف الثاين
 ّتأمـلّالتفكـر وال:  أرفع القيم اإلنسانية التي منهاّاجتاهّحترك املثل القرآين ب

َلو أنزلنا هذا القرآن عـىل {: من قبيل قوله تعاىل، يف واقع احلال الذي نحن عليه ْ ْ ََ َ َْ ْ ُ َ َ َ َ
َجبل لرأيت ْ ََ َّ ٍ َ ُّه خاشعا مَ ً ِ َ ِتصدعا من خشية اهللاُِ َ ِّْ َ ِّ َْ ْ وتلـك األمثـال نـرضهبا للنـاس لعلهـم ًَ َ ُ ُْ َّ َ َْ َِ َّ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ ْ َ
َيتفكرون ُ ََّ َ  باملعطى القـرآين الـذي ّفهنا دعوة رصحية إىل التبرص، )٢١: احلرش( }َ

، ة إىل مساوئ هجرة القرآن وإمهالـهّإهنا إشارة خفي، ع اجلبال لهّخيشع وتتصد
ّ متر نصوصه عىل املتلقحيث ُ  يعـيش ّ اجلبـل األصـمّنإيف حني  ني مرور الكرامّ

  .ّيقظة النص وتأثريه
 عظ والعامل باملثلّ املتّهويةبيان : اهلدف الثالث

فهو ليس سلعة بخـسة ، َّإن التفاعل مع املثل القرآين له رشوطه وضوابطه
لقيمـة املعرفيـة حتكـي ا، وإنام هو مدرسة تعليميـة وتوعويـة وتربويـة، الثمن

َوتلك األمثال نرضهبا للناس وما يعقلها إال العاملون{:  قال تعاىل؛للمتفاعل معها ُ ِِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ َّْ ِْ َ َ َ َ ُ َّْ ِ ْ َ ُ َ َ َ{ 
هلـا معلومـة وإنـام ، صل اجلميـعتـفاملثل ليس معلومة عابرة ، )٤٣: العنكبوت(

 :هي، فاملثل فيه جهات ثالث، ّتدبر والّتأملسقف معريف يستدعي ال
 . فهم موضوعة املثل.أ 

 . االلتفات إىل أسباب رضب املثل.ب
 . العمل بمضامني املثل.ج
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ّوهذه املراتب الثالث تشك ّألن التعقـل والفهـم ، ّل مالمح التعقل القرآينُ
ّالقرآين ليس عرفيا مستقال عن العمل بمؤد ً ً وإنام رشطه العمـل ، ى النصوصُ

 القـرآين يعنـي ّتدبروال، ّتدبر الفهم عىل هذا الوأوقف،  فيهّتدبرنا بالَفالقرآن ألزم، به
ً القرآين مشتمال عىل العمل بام فهمناه منهحفيكون الفهم باالصطال، العمل بمضامينه ُ. 

 فهـو ّمن ثمو، ًا فيهّتدبرُو ليس مهوعليه فمن مل يعمل بام فهم من القرآن ف
ملراد مـن العلـم فهم انومنه ، وبالتايل فهو ليس من العاملني، ليس من العاقلني

فاألمثال املرضوبة يف كالمه تعـاىل (: قال الطباطبائي .هنا باالصطالح القرآين
ّخيتلف الناس يف تلقيها باختالف أفهامهم، فمن سامع ال حظ له منها إال  ّ ّتلقي ّ

ّألفاظها وتصور مفاهيمها الساذجة من غري تعمق فيهـا وسـرب ألغوارهـا، ومـن ّ 
ّعه هؤالء ثم يغـور يف مقاصـدها العميقـة ويعقـل يسم ّسامع يتلقى بسمعه ما

 .)١()حقائقها األنيقة
 والعلـم الفكـري يعقلـه ،ّإن العلم احلديس يعلمه العاقل(: وقال الرازي

ٌالعامل، وذلك ألن العاقل إذا عرض عليه أمر ظاهر أدركه كام هو بكنهه لكـون  ّ
ًاملدرك ظاهرا وكون املدرك عاقال ِ ً ّ وأمـا .ًعاملا بأشياء قبلـه وال حيتاج إىل كونه ،َ

ً ثم إنه قـد يكـون دقيقـا يف غايـة ،ّالدقيق فيحتاج إىل علم سابق فالبد من عامل ّ ّ
ًالدقة، فيدركه وال يدركه بتاممه ويعقله إذا كان عاملا َوما {:  إذا علم هذا فقوله،ّ َ

َيعقلها إال العاملون ُِ َِ ْْ َُّ ِ َ يهـا مـن ً يعني هو رضب للنـاس أمثـاال وحقيقتهـا ومـا ف}َ
 .)٢()العلامءّ الفوائد بأرسها فال يدركها إال

 ،ّتدبردعوة لل، ل لدينا أن رضب املثل القرآين هو دعوة للعلم والتعقـّلّفتحص
ّفإن كان القارئ جامعا لذلك فهو متعق، دعوة للعمل به ل للقـرآن وهـو مـن ً

ًل والعلم حقيقي واقعي وليس أمرا اعتبارياّوهذا التعق، العاملني  .هذا واضحو، ً
                                                 

 .١٣٢ ص،١٦ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .<٤٣: العنكبوت>:  واآلية.٦٢ ص،٢٥ج: )ح الغيبمفاتي( التفسري الكبري )٢(
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  يف رضب املثلّتأملالدعوة إىل أصل ال: اهلدف الرابع
ّفإنـه يعمـق الـدعوة لل، ّتقدموهلذا املثل صلة بام  ر يف املثـل ُّ والتفكـلُّتأمـُ

،  إنه دور وقائي ينهض به املثل القرآين.ةّ املؤمن عن اجلادَّلكي ال يشذ، القرآين
، )١(ًصحاب النار ال يزيدهم إال خـساراولكن أ،  إليه يف بعده اإلجيايبّويشد املؤمنني

:  تعـاىل اهللاقال. وا عنهّوهو اخلسار ملن ضل، ني فيهّتأملفهو الشفاء والرمحة للم
ُوما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة ومـا جعلنـا عـدهتم إال فتنـة للـذين كفـروا { ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ ْ ًْ ًَ ْ َ َّ َ َّ ََّ َِّ ُِ َ َ ِ َ

َليستيقن الذين َِ ِ َِّ ْ ْ ُ أوتوا الكتاب ويـزداد الـذين آمنـوا إيامنـا وال يرتـاب الـذين أوتـوا ََ َ ُ ْ َ ُُ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َّ ْْ َ َ ََ ً َ ِ
َالكتاب واملؤمنون وليقول الذين يف قلوهبم مرض والكافرون ماذا أراد  َ َ َ َ ََ َ ُ َ َّ ََ َ ْ ُ َّ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ٌ ِ ِ ُ ُِ َ ُ ً هبذا مثال اهللاَُُ َ َ ََ ِ

ُّكذلك يضل  ِ ُِ َ َ َ من يشاء واهللاَُ ُ َ َ َّهيدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إال هو وما هـي إال َ َِّ َِ َ َ ُ َ َ َ َِ َِ َ ُ ِّ َ ُ ْ ََ ُ َ ُ َ ْ َ
ِذكرى للبرش َ َ ْ ِ َِ  . )٣١: املدثر( }ْ

ِوليقول الـذين يف قلـوهبم {وهكذا يكون املثل حرية للمنافقني والكافرين  ِ ُ َُّ ُِ َ َِ َِ َ
ٌمرض  َ َوالكافرون ماذا أراد َّ ََ َ َُ َ َْ ِ ً هبذا مثالاهللاَُ َ ََ   .ّتأمل ألهنم نأوا بأنفسهم عن اإلصغاء وال}ِ

 ّالتنبيه والرتشيد ملا هو أصح وأفضل: اهلدف اخلامس
ًتأمالّ ازداد دقة و،ًكلام ازداد اإلنسان علام وهنا سوف ،  يف قراءة التفاصيلّ

فذلك أمـر ، ّيكون بحاجة ماسة إىل املشورة الصائبة ليس يف انتخاب الصحيح
وإنام احلاجة تكمن يف تشخيص ، ًبعا للعلم احلائز عليهًقد يكون مقدورا عليه ت

ّوهنا تأيت املشورة املعصومة لتنبه القارئ وتفتح لـه ، ّما هو األصح أو األفضل ُ ِ
 .ولوال رضب املثل، ًآفاقا جديدة ما كان له حيازهتا لوال القرآن

ِّفكلام عمل اإلنسان بام يعلم وف، وهكذا األمر يف تفاصيل العمل  أوثـقق لعلم ُ
 .  واألفضل يف أداء العملّفتتعاظم احلاجة لديه النتخاب األصح، ّوعمل أسد

                                                 
َّوننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحـة للمـؤمنني وال يزيـد الظـاملني إال {: إشارة إىل قوله تعاىل) ١( ََ ٌ َُ َِِ ِ ِ ِ َِّ ُُ ِّ َِ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َْ ْ ِّ ْْ َ ِ ُ

ًخسارا َ  .<٨٢: اإلرساء> .}َ
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ًأنزل من السامء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمـل الـسيل زبـدا {: قال تعاىل َ ٌَ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َُ َ َْ َّ َ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ ََ َ
َرابيا ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو م َ ْ ُ َّْ ْ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َِّ َُ َّ ً َّتاع زبد مثله كذلك يرضب اهللاُ احلق ِ َ ُ ُ َِ ْ َ َِّ ِ َ َ ُ ْ ٌ َ ٍَ

َوالباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفـع النـاس فيمكـث يف األرض كـذلك  ِ َِ َْ ِ ْ ْ َ َ َ َّ َ ََّ ِ ُ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ َ َ ََّ ُ ََّ ََ َ َ ْ
َيرضب اهللاُ األمثال َ ْ ََ ُ ِ  نفالعلم والعمل عىل إطالقهـام قـد يكونـا، )١٧ : الرعد( }ْ

فعلم األنساب ـ عىل سبيل املثال ال احلرص ـ قد يكـون ، ًبهام زبدابلحاظ صاح
ّوالتعمـق بتفاصـيل علـم النحـو وآرائـه ، مولكنه زبد لغـريه، ًدا للبعضّجي

فام يمكـث يف األرض ، وهكذا، ًدا للبعض ولكنه زبد لغريهّاملختلفة قد يكون جي
 .ال الصحيحّ وقد يكون هو األصح يف قبأقد يكون هو الصحيح يف قبال اخلط

َّرضب اهللاُ مثال عبدا مملوكا ال يقدر عىل يشء ومـن رزقنـاه منـا {: وقال تعاىل َ َِ ٍ ُِ َ َ ْ َ َْ َ ْ ً ََّ َ ُ َ َْ ََ َُّ ً ْ َّ ً َ
َرزقا حسنا فهو ينفق منه رسا وجهرا هل يستوون احلمد هللاِِ بل أكثرهم ال يعلمون َُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ََ ْ ْْ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ً ًْ َ ُ َ ْ َْ ْ ُّ ِ ِ ُِ َ ً ً ِ{ 

َّنا قد يظن البعض بأن فضيلة العبد اآلخر تكمن يف إنفاقـهوه، )٧٥ : النحل( ّ ،
ًولكن الصحيح هو أن العبـد اآلخـر قـد حـاز أمـرا ، ّوهذا صحيح إىل حد ما
واحلـسن هنـا يعنـي ، أما األمر فهـو الـرزق احلـسن، ًجليال وقام بفعل عظيم

يه نقص فّول وفيه كناية إىل أن رزق العبد األ، ّالرزق الكايف غري املشوب بالذل
ًأي القـلة والذل؛ وأما الفعل العظيم فهو اإلنفاق رسا، ي ونقص معنويّماد ّ ّ ّ ،

ًوهذا يعني حاكمية ذلك العبد عىل نوازع الـنفس التـي متيـل بـه مـيال فطريـا  ً
ّوهنا اآلية توجه ملا هو أصح وأفضل يف اإلنفاق، للشهرة وذياع الصيت ّ ومـا ، ُ

  .ّهو أصح وأفضل يف الرزق
 بيان كون العمل والتقوى مها ميزان التعاطي: ادساهلدف الس

ًإن الثقافة العرقية البائسة واملناطقية األكثر بؤسـا يف التعـاطي مـع اآلخـر 
ًانفك عنه أبدا موروث تأرخيي لبني اإلنسان ما ولذلك نجـد قـيم الـسامء يف ، ّ

وجعلـت ، رصاع مستديم مع تلك القيم اهلابطة التي أكلت احلـرث والنـسل
 .ًن القويم نازحا نحو أسفل سافلنياإلنسا
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وأما القرابة والنسب ، فالقيمة للعلم النافع واإلخالص يف العمل الصالح
فلهام رشفهام ولكنها مع العلم النافع واإلخالص يف العمل الـصالح يكونـان 

وأمامـك التـأريخ ، ومع اجلهل واخليانة يكونـان أسـفل وأقـبح، أمجلوأرفع 
 ؟ وابن نوح وأبو هلب بقرابتهم من األنبياءفهل انتفع قابيل، الناطق

فـريى يف مرآتـه الغـري ، إنه العدل اإلهلي القائم عىل احلكم القيمي ال غري
فإذا ما كان األمر كـذلك فهـو اإلسـالم وإال فلـيس يف البـني ، وتغيب مالحمه
َرضب { :قال تعاىل. سوى األصنام َ َ مثال للذين كفروا امرأة اهللاَُ ََ َ ْ ُ َِ َِ َ َّ ِّ ً ٍنوح وامرأة لـوط َ ُِ َ َ َ ْ َ ٍ ُ

َكانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهام مـن اهللاِ شـيئا وقيـل  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ْ ًَ َ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ِ َ ِ َْ َ
َادخال النار مع الداخلني ِ ِ َّ َّ َُ َْ َ وأما يف دائرة األرفع ، هذا يف دائرة األسفل واألقبح، }َ

َورضب {: ىلواألمجل فقوله تعا ََ ِّ مثال للذين آمنوا امـرأة فرعـون إذ قالـت رب اهللاَُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َْ َُ ْ َّ َِّ َِ َ ِ ِ َِ َ ً
َابن يل عندك بيتا يف اجلنة ونجني من فرعون وعملـه ونجنـي مـن القـوم الظـاملني ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ِّ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ َْ ْ َ ََ ْ َْ َّ ََ ِ ً َِ ِ{ 

 .)١١، ١٠: التحريم(
ِّواليشء باليشء يذك  إهلية غري سنّة ّيمثل التعاطي القيمي الرفيع ّهو أنو ،رُ

ّولذلك نجد القرآن الكريم يعم، ًقابلة للتبديل والتحويل أبدا ق هذا املعنى مع ُ
ٍيا نساء النبي مـن يـأت مـنكن بفاحـشة {: نساء النبي صىل اهللا عليه وآله فيقول ِ ِ ِ َِ َُ ِ َّ ْ َ َ ِّ َ َِ َّ

َمبينة يضاعف هلا العذاب ضعف ْ ُ َ َ َِ ٍَ ْ ََ ْ َ ُ ِّ َني وكان ذلك عىل اهللاَُِّ ََ ََ ِ َ َ ِ ً يسرياْ ِ َّومن يقنت مـنكن هللاِِ * َ َُ ِ ْ ُ ْ َ َ 
ًورسوله وتعمل صاحلا نؤهتا أجرها مرتني وأعتدنا هلا رزقا كريام ِ َ ً ًْ ْ َ َ َِ ََِ َ ُّْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َْ َّ َ َ َ ُ ََ ِ ْ ِ ِ ِّ يـا نـساء النبـي  *ِْ َ َِ َّ ِ

َلستن كأحد من النساء إن اتقيتن ف َّ َ َ َُّ َّ ِّ ُْ َ ِّ َْ ِ َِ ٍ َ ٌال ختضعن بالقول فيطمـع الـذي يف قلبـه مـرض َ َ َ َ َِ ِِ ْ َّ َْ َِ َ ْ َ ْْ َ ِ ِ َ ْ َ َ
ًوقلـن قــوال معروفـا ُ َّْ ْ َ ًَ َ ، ّفالعـذاب ضــعفان يف التــسفل، )٣٢-٣٠: األحــزاب (}ُْ

 .وال مقياس سوى التقوى، عّواألجر ضعفان عند الرتف
طا، عليهم السالم أهل البيت ّأئمةّوهبذا السمت القيمي القرآين تنفس  لع فنُ

َّاإلمام جعفر الصادق عليه السالم وهو يقـول لرجـل ادعـى أنـه مـن مواليـه 
نـه إحـد حـسن وأّ كـل  احلسن منَّإن(: ًوقد كان شاربا للخمر، ُيدعى الشقراين
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ملكانـه ، )١()أقـبحنه منك إحد قبيح وأّ كل  القبيح منَّنإ و،ّا ملكانك منأحسنمنك 
 بـام  عـىل جهـة التعـريض السالموقد وعظه بأدب األنبياء عليهم، ًمنهم أيضا

 .مّكان عليه من ارتكاب املحر
 ة اإلنفاق يف سبيل اهللاّأمهيبيان : اهلدف السابع

ّحيـث يـشد النـاس إىل  ،نه دور تربوي واجتامعي ينهض به املثل القرآينإ
ّهذه الفضيلة بصورة مفعمة بالرقي والرتقي والدهـشة صـورة متـأل الـنفس ، ُ

ٍمثل الذين ينفقون أمواهلم يف سـبيل اهللاِ كمثـل حبـة {: اىلقال تع، ًتفاؤال وسعادة ِ َِّ َ َ َِ َِ ُ ََ َ ْ ْ ُ ََّ ِ ِ َُ َ َ َّ ُ
ٌأنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مئة حبة واهللاُ يضاعف ملن يشاء واهللاُ واسع علـيم َ ُ ِّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ٍَ ٌ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َُ َ َُ َ ُ َ َ ْ ََ ِّ َُ ِ ِ َ{ 

ًلت مثال راقيـاّ أهنا شكّا إالفالسنابل رغم قرهبا منّ، )٢٦١: البقرة(  ثـم ينتقـل، ً
ُواهللاُ يضاعف ملن يـشاء(: يّاملثل بنا إىل صورة الرتق َ َُ َُِ ِ َ ُثم يأيت مثـل آخـر مفعـم ، )َ

َومثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضـا{:  قال تعاىل؛بالدهشة ْ َ ُ ْ ُ ََ ِ ِ ِْ َ َ ََُ َ َ ُ ََّ ْ اهللاِ وتثبيتـا مـن ةُ َِّ ً ِ ْ َ
َأنفسهم كمثل جنة بربو ْ ََ َ ِْ ٍ َِّ ِ َ َ ِ ُ ٌّة أصاهبا وابل فآتت أكلها ضعفني فإن مل يصبها وابل فطـل َ ٌ َ ٌَ َ َ َِ َِ ْ ْ َ ََ َِ ِ ٍُ ْ َ َْ َّ ِ ِ َ ُ ُ َْ َ
ٌواهللاُ بام تعملون بصري َِ َ ْ ََ ُ َ َ  . )٢٦٥: البقرة( }ِ
 ة والضعة التي قد يكون عليها اإلنسانّبيان اخلس: اهلدف الثامن
ّوهنا يسج  ّ املكـذبنيّل لنا املثل صورة مرعبة يكشف فيها عن خسة وضعةُ

فاستـسلم ، فلم يقده الدليل والعلم الذي عليـه، ًباعا هلواهمّتابآيات اهللا تعاىل 
ُفـامذا ينبغـي أن يكـون مثــَل هـذا اإلنـسان ، لداعي اهلوى وزجمرة الـشيطان َ
ُولو شئنا لرفعناه {:  ما جاء يف قوله تعاىلّمه إالّالصوري غري املنتفع بعلمه وتعل ْ ْ ََ َ َْ َ َ َِ

َهبا ولـ َ َ ْكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ِ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َُ َْ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ ُ َ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ ِ ِِ َ ِ َِ َ َّ َ ْ ََّ
َترتكه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا َِ ِ َِ َ َِ ُ َ ْ َُّ َ ْ َّْ ْ ُ َّ ِْ َ َ َ َ  . )١٧٦: األعراف( }...ُ

                                                 
 .٣٦٢ ص،٣ج:  بن شهر آشوبال،  طالبأيبمناقب آل : انظر) ١(
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 والية الكافرو، ونتائجه، بيان حقيقة الكفر: اهلدف التاسع
ولـذا ، ّة كـربى فـالكفر بـالنعم أطـم وألعـنّإن كان الكفر الرصاح طامـ

ًفالعمل املشوب بالكفر الرصاح ـ وإن كان حـسنا يف ذاتـه ـ إال أنـه لـصاحبه 
ْمثل الذين كفروا برهبم أعامهلم كرماد اشـتدت {:  قال تعاىل؛كرماد تذروه الرياح َّ َ ْ ٍ َِ َ ْ ْ ِّ َ ُ ََّ َُُ َ ْ ََ ِ ِ ْ ََ َّ ُ

ِبه  ُالريح يف يوم عاصف ال يقدرون مما كسبوا عىل يشء ذلك هـو الـضالل البعيـدِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ َ ُ َ ُ َ ْ ُْ َ َُ َ َّ َ ْ َ َْ ُ َ َ َِّ َّ َ َّ ٍ ِ{ 
، ُوأما العمل املشوب بكفر النعم فإنه موجـب للفقـد والعـوز، )١٨: إبراهيم(

ُّورضب اهللاُ مـثال قريـة كانـت آمنـة م{:  قال تعاىل؛ واهلوانّوللذل َ ْ ًَ ً َ ََ ِْ َ ََ ً َ َطمئنـة يأتيهـا ََ ِ ِْ َ ًَ َّ ْ
َرزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهللاِ فأذاقها اهللاُ لبـاس اجلـوع واخلـوف بـام  ِ ِِ ِْ َ َ َ َُ ُِ َ ََ ً َُ َِّ َ ٍَ َِ ْ َ َْ َْ َ ِّ ََ ُ َ ِ

َكانوا يصنعون ُ َْ َ ْ ُ هـو واليـة الكـافر ّ كلـه ّواألطـم مـن ذلـك، )١١٢: النحل( }َ
ّرصاحا ومده باملعونة والنرصة ي بـصاحبه إىل ّدؤُبغيض سوف يفإن العمل ال، ً

ّحيث يرى نفسه منع، العيش يف وهم خطري ولكنه ويف واقعه ، ًاًام وحصنه منيعُ
:  قـال تعـاىل؛)١(يعيش يف بيت كبيت العنكبوت املصنوع من خيوط شبه ومهية

َمثل الذين اختذوا من دون اهللاِ أولياء كمثـل العنكبـوت اختـذت ب{ ُ َ ْ ُ َْ َ َُ ََّ َِّ ِ ِ َِ ْ َّ ُِ َ ََ َ ََ َ َيتـا وإن أوهـن ِ َ ْ ََ َّ ِ ً ْ
َالبيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ُ َ ْ َُ َ ْ َ ْْ ْ ُ َ َ ُُ ََ ِ  .)٤١: العنكبوت( }ُِ

  العلم من العملّبيان نتيجة خلو: اهلدف العارش
ُمثل الذين محلوا التوراة ثم مل حيملوها كمثل احلامر حيمل{: قال تعاىل ُ ُ َّ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ َ ُ ََ َّ َ ََ ْ ِّ َْ َ َّ َأسـف ُ ْ ًارا َ

ِبئس مثل القوم الذين كذبوا ب ُِ َ ْ ََّ َ ِ َّ ْ ُِ َ َ َ ِآيات اهللاِْ َ ال هيدي القوم الظاملنياهللاَُ وَ ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ ، )٥: اجلمعـة( }َ
ًوهذا من أبلغ األمثلة تعبريا وتوصيفا ًوأشدها تأثريا يف وصف واقع حال من ، ً ّ

 ،ل احلـامر أنه جعل مـثلهم مثـ:ومن لطائف هذا التوصيف، ُمل يوافق علمه عمله
                                                 

ًمن الثابت علميا أن خيط العنكبوت أكثر وهنا) ١( َّ ًوأن حزمـا مـن ، ً وضعفا من خيط احلريرً َّ
ًا يمكن أن تشكل عقدة أو حبال جتر به شيئا آخر أو ثوبا تلبـسهّخيوط احلرير الرقيقة جد ً ًّ ً ّ ُ ،

ًوأما خيوط العنكبوت فمهام اجتمعت ال جتدي نفعا ُ.  
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، ُفقد عرف عن احلـامر احلمـق، ً إمعانا بتوهني شأهنم؛فلم يصفهم باإلبل أو اخليول
 هذا .فهو الذي يضع األشياء يف غري مواضعها، ُواألمحق يودي بصاحبه إىل املهالك

ًأوال ّ كاحلمري أيضا تتنفـر األسـامع هيم وكلامهتم وأصواهتمّ يف تصدمأهن: ًوثانيا، ّ ً
َإن أ...{: قال تعاىل، ممنه َّ َنكـر األصـوات لـصوت احلِ ُ ْ َ َ َْ ِ َ ْ َ ِمـريَ وال ، )١٩: لقـامن( }ِ

، ُ فـام هـم إال مثـل قـد رضب للنـاس،ّينبغي توهم اختصاص ذلـك بـاليهود
َماذا أراد {: ُيقال وال، ّوينبغي االستامع له والتفكر فيه َ ََ ً هبـذا مـثالاهللاَُ َ َ ََ فـذلك ، }ِ

ُنسوا الذكر وكان...{قول من  ََ َْ َ ًوا قوما بوراُِّ َُ  . )١٨: الفرقان( }ًْ
 بيان لطيف خلقه وعجيب صنعه: اهلدف احلادي عرش

َّإن {: قال تعاىل َ ال يستحيي أن يرضب مثال ما بعوضة فام فوقها فأما الـذين اهللاَِ ْ ُ َ َ ِْ َّ َّ َّ َ َ ْ ََ َ َ ََ َ ً ََ َ ًْ ِ َ ِ َ َ
َنوا فيعلمون أنه احلَآم ُ َّْ َ َ ُ ََ َ َّق من رهبم وأما الُ َّ ْ ِّ ََّ َ ِ ِ َذين كفروا فيقولون ماذا أراد ُّ ََ َ َ َُ َ َُ ُ َْ َ َ ً هبـذا مـثال اهللاُِ َ َ ََ ِ

َيضل به كثريا وهيدي به كثريا وما يضل به إال الفاسقني ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َُّّ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ًَ ًَ َْ إنـه مثـل ، )٢٦: البقرة( }َ
َّ أبرزت من خالل املشبّمهمةُيثري أمامنا قضايا  ، ّمنها أن احلق هدف أوحد، ه بهُ

ه يبقى هو اخليار األمثـل واإلسـرتاتيجية احلقيقيـة يف حركـة ّاجتاه السري بوأن
 فاألشـياء، تفاصيل حياتـهّ كل ّوال ينبغي له أن يتنصل عن ذلك يف، اإلنسان املؤمن

الصغرية ـ التي قد تتعارض مع الوضع االجتامعي يف نظر العرف ـ إذا كانـت 
ُختدم احلق أو تقربه للناس فينبغي االلتزا ًأوالهـذا ، هبـا مّ فاملثـل : ًوأمـا ثانيـا، ّ

 :حيث يتساءل اإلنـسان، ر يف أصغر خملوقات اهللا تعاىلّيستبطن الدعوة للتفك
ُما الذي يميز البعوضة لكي يرضب هبا املثل ِّ  عليه  الصادقُوهنا جييب اإلمام، ُ

 ضـةإنام رضب اهللا املثل بالبعوضة ألن البعو(: هقولب، اآليةيف ذيل السالم عن ذلك 
عىل صغر حجمها خلق اهللا فيها مجيع ما خلق يف الفيل مـع كـربه وزيـادة عـضوين 

ّ فأراد اهللا تعاىل أن ينبه بذلك املؤمنني عىل لطيف خلقه وعجيب صنعه،آخرين ُ()١(. 
                                                 

 .١٣٥ ص،١ج: ري القرآنجممع البيان يف تفس: انظر) ١(
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ًجداُوهنالك مثل آخر يرضب بحيوان صغري   أعجز العلامء عىل ما فيه من ّ
ُيا أهيا الناس رضب مثل فاستمعوا له {: وهو ما جاء يف قوله تعاىل،  وقدراتّدقة ُ َ َُ ٌِ َ َّْ َ ََ َ ِ ُ َ ُّ َ

ُإن الذين تدعون من دون اهللاِ لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لـه وإن يـسلبهم الـذباب  َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َُّ ُ ْ َ َُ ُ َ َ ُ ُ َ َِّ َِ ْ َِ ً ُ ْ َ ِ ِ َِ َّ
ُشيئا ال يستنقذوه ُ ِ َ ْ َ َّْ ً َ منه ضعف الطالب واملَ َ ُ ُ ُِ َِّ َ َ ُطلوبْ ُ هـذا هـو اخللـق ، )٧٣: احلج( }ْ

َل العجيب الذي يشكل حقيقة صارخة بوجه الـذين يـَالبديع واملث مـن  َونُعْدُّ
 .ًدون اهللا إهلا آخر

 أهداف مشرتكة: اهلدف الثاين عرش
ُوأخريا ترضب أمثال لنا ويراد هبا جمموعة أهـداف مـشرتكة يف الوصـول إىل ً 

ّول أمـا األ،  منهـاوهي أمثال كثرية ارتأينا الوقوف عنـد اثنـني، حقيقة اهلداية
ًومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بـام ال يـسمع إال دعـاء ونـداء{: فقوله تعاىل َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ََّ َِ َ ْ َ َ َ ُ ََ ِ ُ َّ َّ ُِ َ ََ ََ 

َصم بكم عمي فهم ال يعقلون ُ ِ ْ ُ ُ َُ ْ ٌ ْ ٌ ٌَّ ُ َ ُحيث يثري أمامنا مسألة التقليد ، )١٧١: البقرة( }ْ
علـيهم  ّ أهم املعوقات التي واجهت األنبياءوهي من، ّتدبرر والّاألعمى وعدم التفك

،  النظرة االستصحابيةونعيشي ًعادة مافالناس ،  واملصلحني يف األرضالسالم
ار ّهـو أن الثـوّ كلـه والغريب يف ذلـك، ِأبق ما كان عىل ما كان: والتي مفادها

 موا مقاليـد الـسلطة والنفـوذ إالن تـسنّإالتأرخييني ودعاة التحرر يف العامل ما 
 .ًإبقاء عىل ما وصلوا إليه، وعادوا دعاة لتلك النظرة االستصحابية

ولذا يـصفهم املثـل ، ّإن التقليد األعمى كاشف إين عن الكسل واخلمول
ٌصم بكم عمي{بأهنم  ْ ٌ ٌُّ ُ َال يعقلون{وذلك ألهنم ، }ُْ ُ ِ ْ َ ُال يريدون اخلـروج مـن ، }َ
 ،ج من برجمة البغبغائية والقرديةُأو باألحرى ال يريدون اخلرو، ة التقليد األعمىّمظل

ّفال هم علامء وال هم متعل  . القسم الثالث من تقسيامت البرشموإنام ه، مونُ
َثم قـست قلـوبكم مـن بعـد ذلـك فهـي {: وأما املثل اآلخر فهو قوله تعاىل ِّ َ َِّ َ َ ِ َِ ُْ َ ُُ ُ َ ُْ

ََكاحلجارة أو أشد قسوة وإن من احلجارة ملا  ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َ ْ ََّ ِ ً ََ ُّ َ َ ََيتفجر منه األهنار وإن منها ملا َ َ ْ ْ َِ َِّ ِ َ ْ ُ َُّ َ ُ ََ ُيشقق فيخـرجَ ُ َ َْ َ ُ َّ َّ 
َمنه امل ُ ْ ََاء وإن منها ملا ِ َ ْ ِ َّ ِ ِهيبط من خشية اهللاَِ َِ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ وما اهللاَ َ بغافل عام تعملـونَُ ُ َ ْ ََ َّ ٍ ِ َ ، )٧٤: البقـرة( }ِ
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سـنُجمل  كنّـاول، ودروس وعرب يضيق املقام بـرسدها، ىّهلذا املثل أبحاث شت
 .ُ تاركني التفصيل ملناسبة أخرى،ذلك بسطور

لق للرمحة والرأفة ُفكيف بقلب اإلنسان الذي خ، إنه أمر يبعث عىل احلرية
 !أن يقسو إىل درجة يكون فيها أقسى من احلجارة؟

ّإن اإلنسان عندما يبلغ كامله يف التسف ، ل فإنه ال يبقى فيه بـصيص إنـساينَّ
ُملا يتفجر منه األهنار(: احلجارةمن ألن  ،ةولذا فهو أقسى من احلجار َ ُ َْ ُ ََّ ْ َِ َ : ومنهـا، )ََ

َيشقق فيخرج منه املََملا ( ُ ُْ ِْ ُ َ ََ ُ َّ ِملا هيبط من خشية اهللاِ(: ومنها، )اءَّ َِ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ فاحلجارة هلـا قابليـة ، )ََ
ُومما يدهش أن أولئك الذي ، ًواإلنسان له قابلية االنطفاء متاما، ّاحلب والعطاء ُ

 لقلوهبم أن تقسو تسنّى للعاملني صىل اهللا عليه وآله كيف ًكوا املبعوث رمحةأدر
 !ّوهم عىل مقربة من هنر احلب وفجر الصدق؟

ّإهنم ما عرفوا احلب يف حياهتم قط ّ وما عرفوا للرمحة أفقـا قـط،ّ ً ومـسك ، ُ
ّلو أحبني (: يقول فيها، ختام هذا البحث كلمة ألمري املؤمنني عيل عليه السالم

 .)١()ٌبل لتهافتج
ُ أن مجيع األهداف املربزة آنفا وغري املربزة للمثل القرآين وإن ّؤكدبقي أن ن ًُ
 أساسـية ّهمـةوأن هـذه امل،  حتقيق األبعـاد الثالثـة للهدايـة ّاجتاهكانت تسري ب

فللمثـل ، ولكنها بحـسب التحقيـق ال متـأل مـساحة حركيـة املثـل، وحمورية
   .اُمساحات أخرى ينبغي اإلشارة هل
 عالقة األمثال باهلدف القرآين

وأن املثـل ، ّ وأخـصّخاصـة وّعامـة ًةً للقرآن أهـدافا كثـريّ لنا بأنّتضحا
ّالقرآين عد وسيلة من الوسائل القرآنية لتحقيق أهدافه وأن وسائلية املثل هلـا ، ُ

 ّتـضحكام أنه قد ا،  القرآن القريبة والبعيدةف يف تقريب أهداّاصةامتيازاهتا اخل
                                                 

 .٣٩ص: ّ للسيد عيل خان املدين الشريازي،الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة) ١(
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 أن تكـون حمفوظـة ومقـصودة يف رضب ّينا أن اهلداية بمراتبها الثالث البدلد
 كيفيـة حركـة ام نرسم مـن خالهلـتنيّمهم وهنا نريد بيان نكتتني، املثل القرآين

 .األمثال يف تقريب األهداف القرآنية
َّإن النسبة بني اهلداية بأبعادها الثالثة وبني أهـداف القـرآن  :ُالنكتة األوىل

أبعـاد اهلدايـة هـي ّ فكل ،)١(وم واخلصوص املطلق وليست التساويهي العم
أهداف القرآن هدايتيـة ّ كل ولكن ليست، أهداف قرآنية باملعنى االصطالحي

ُ أهداف قرآنية أخرى قد تـصلح ّتصورُحيث يمكن لنا ، باملعنى االصطالحي
، قدرتـهمن قبيل بيان عظمة اهللا تعاىل و، للهداية ولكنها غري منظور فيها ذلك

ولكنـه ، ًقد يصلح لطريق اهلداية ثانيـا وبـالعرض، فهذا هدف معريف خالص
ًأوالغري منظور فيه ذلك   . وبالذاتّ
ث عن حلظـة ّهنالك نصوص قرآنية وروايات معتربة تتحد :تقريب ذلك

حيـث يـأيت ، وجودية ما سوف خيلو فيها الوجود من شاخص غـري اهللا تعـاىل
ًن امللك اليوم؟ أين الذين ادعوا معـي إهلـا آخـر؟ مل: سةّالنداء من ساحته املقد ّ

؛ إنه هـدف )٢(إلخ...ون؟ ثم يبعث اخللق من جديدّارون؟ أين املتكربّأين اجلب
وإنام النظر الظـاهري لنـا ، قد يصلح للهداية لكنه غري منظور فيه ذلك، غيبي

 .بقاءوأنه ال غريه يف الوجود جيب له ال، هو بيان القدرة املطلقة هللا سبحانه
                                                 

ّنسبة العموم واخلصوص املطلق أشبه ما تكون بخطني غري متساويني أحـدمها أكـرب مـن ) ١(
مـن قبيـل  ّاآلخر فإذا ما انطبقا فإن األكرب سوف ينطبق عىل متـام األصـغر ويزيـد عليـه،

، ً معـصوم نبيـا ّولكن ليس كل،  معصوم بالرضورةّفكل نبي، ة والعصمةّسبة بني النبوالن
فأئمة أهل البيت عليهم السالم معصومون وليسوا بأنبياء؛ أو كالنسبة بني اخلالفة اإلهليـة 

بخـالف التـساوي كالنـسبة بـني ،  إنسان خليفة ّفكل خليفة إنسان وليس كل، واإلنسان
 .تهّاإلنسان وخاص

 .٢٥٧ ص،٢ج: تفسري القمي: نظرا) ٢(
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فإهنـا قـد تعمـل ألهـداف ، وهكذا احلال يف بعض أهداف املثـل القـرآين
: من قبيل، ّتحققوإن كانت اهلداية حمتملة ال، أقرب هلا من أصل حتقيق اهلداية

ر وقيمـة ّر وقيمـة التـذكّقيمة التفكـ،  القيم العلياّاجتاههدف حتريك اإلنسان ب
 .وغري ذلك من القيم اإلنسانية، العلم

ًا نظريا وعمليامر ليس ببعيد عنّوهذا األ خدمـة : ًأما نظريـا فمـن قبيـل، ً
بعــض العلــامء يف اخرتاعــاهتم ألجــل العلــم نفــسه دون النظــر إىل الثمــرات 

 .هنفسالعلم نها ّفهم ناظرون إىل نفس القيمة العليا التي يتضم، العملية
ّوأما عمليا فمن قبيل مد يد العـون للمعـوزين ًفقـد يكـون ذلـك طلبـا ، ً

وقد يكون ، ًوقد يكون ذلك طلبا لراحة النفس وهو قليل، لألجر وهو السائد
 .نها إعانة املعوزينّذلك لنفس القيمة اإلنسانية التي تتضم

ًففي األمرين معا كان املنظور هو القيمة الكامليـة أو اجلامليـة أو اجلالليـة 
ين حيكـي لنـا  بأن هذا النمط من األداء اإلنـساةوال شبه، بّوليس األثر املرتت

 .هها عن فضالت العلم والعملّ النفس وتنزّعلو
: يف كلمتـه اخلالـدة ومنه تفهم ما كان عليه أمري املؤمنني عيل عليه السالم

 ً يف ثوابك، ولكن وجـدتك أهـالً من عقابك وال طمعاًإهلي ما عبدتك خوفا(
 .)١()للعبادة فعبدتك
 ،ساحة اهلداية بأبعادها الثالثـةفمساحة املثل القرآين أوسع من م، ّوعىل أي حال

 .ً مطلقا من اهلداية كام عرفتّهنا أقرب ملساحة أهداف القرآن التي هي أعمإو
ُإن املثل إذا كان عرضيا فوجوهه مقنّ :النكتة الثانية ً وأمـا إذا ، نة وحمـدودةَّ

ًكان طوليا فإنه ال تنقيض مراتبه تبعا للحقيقـة والواقعيـة التـي حيكيهـا املثـل ً. 
ًيعني أن احلركة املعرفية سوف تكون أكثر اقرتانا باملثل الطويل منها باملثل ا وهذ

ُص أن يراعـي هـذه النكتـة يف قـراءة ّولذلك ينبغي للقارئ املتخص، العريض
                                                 

  .١٤ ص،٤١ج: بحار األنوار) ١(
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 .ُاملثل القرآين وما يمكن استرشافه من نتائج
ّص أن يصب جهده وجهيده يف املثل ّينبغي للقارئ املتخص: ُبعبارة أخرى

ُفإن معطيات املثل الطـويل ال تقـاس ، بنحو أكرب مما عليه املثل العريضالطويل 
   .وحمدودية اآلخرّول إلطالق األ، بمعطيات املثل العريض

تفـصيالت ) عالقة األمثال باهلدف القرآين(جدير بالذكر أن هلذا البحث 
 سـنرجئها إىل تفـصيالت البحـث وتطبيقاتـه يف ،ّكثرية وتطبيقات قرآنية مجـة

 . )١(زية واملثل القرآنينيالرم
 مثل أهل البيت عليهم السالم يف القرآن

ً أهنـم جعلـوا مـثال :علـيهم الـسالم )٢(ُمن كامالت ما حفي به أهل البيت ُ
ًاستثنائيا ما عرف لغريهم أبدا حيث كان مـثلهم يف العلـم والعمـل كـشجرة ، ًُ

 وامتداد ،ثبات أصلها يف األرض: وهي،  أوصاف عظيمةةبة موصوفة بثالثّطي
 .وديمومة إثامرها، فروعها يف السامء

ُفهو غري مكتـسب ،  إىل مقام خالفتهم يف األرضّمهمةويف ذلك إشارات 
ً كـامل نالـه الغـري إن مل يكـن نابعـا مـن تلـك ّوكـل، ًمن الغري فال يتزلزل أبدا

ُالشجرة الطيبة فهو منته إىل الشجرة األخرى التي سنأيت عليها ٍ. 
 فام احتـاجوا للغـري . واضحة إىل متامية علومهم اللدنيةكام يف ذلك إشارة

وكيف حيتاجون للـسيل ، ّما انفك الغري عن احلاجة إليهم والعود إليهم و،ًأبدا
 !؟)٣(وهو منحدر منهم

                                                 
 . يف الرمزية واملثل القرآنينيّقلةُأي سيكون ذلك يف دراسة مست) ١(
وهم الرسول األكـرم صـىل اهللا عليـه ، املراد بأهل البيت املعصومني األربعة عرش ال غري) ٢(

 .الزهراء عليها السالموآله واألئمة االثنا عرش عليهم السالم والسيدة فاطمة 
 ّوال يرقـى إيل، ي الـسيلّينحـدر عنـ(: يف إشارة إىل كلمة أمري املؤمنني عيل عليـه الـسالم) ٣(

  .اخلطبة الشقشقية.  ٣١ ص،١ج: هنج البالغة: نظرا. )الطري
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ٌأمل تر كيف رضب اهللاُ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابـت {: قال تعاىل َِ َ ً ً ََ ُ ْ َ َ َ ََ ٍَ ٍ ِِّ ِّ َ َ ْ ََ ََ َ ََ َ ًَ َ ْ َ
َوف َرعها يف السامءَ َّ ِْ َ ِتؤيت أكلها كل حـني بـإذن رهبـا ويـرضب اهللاُ األمثـال للنـاس  * ُ َّ ُِ َِ َ ْ َ َ ِّ ََ ٍ ُِ َِ ْ ِ ْ َّ َِ ِ ُ َُ ُ ْ

َلعلهم يتذكرون ُ َ َّْ َ َ ُ َّ وقد روي عن اإلمامني الباقرين عليهام ، )٢٥ ـ ٢٤: إبراهيم( }ََ
 ّئمـة عليه وآلـه واأل صىل اهللايعني النبي(: السالم أهنام قاال يف هذه اآلية الكريمة

 .)١() الثابت والفرع الوالية ملن دخل فيهااألصل هم ،من بعده
 قـد فموأما مثل أعدائه، هذا هو مثل أهل البيت عليهم السالم يف القرآن

َومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض مـا {: جاء يف قوله تعاىل ْ َ َ َِ َ ِ ْ ْ َ ََ ِ ٍ ٍ ٍ ٍ ِْ ُ َ ََّ َ َِ َِ َ َ ُ
ِهلا من ٍ قرارََ َ روى العيايش عن اإلمـام جعفـر الـصادق عليـه ، )٢٦: إبراهيم( }َ

َرضب {(: السالم أنه قال َ ٍ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبةاهللاَُ ٍ َِ َ َِّ ِّ َ ََ ََ َ ًَ ً هذا مثـل رضبـه اهللا  }ًَ
َمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فـ{  وملن عاداهم هو.هّ بيت نبيألهل ِ ٍ ٍ ٍ ٍ ِْ ُ َ ََّ َ َْ َِ َِ َ ََ َ َ ِوق ُ ْ

ٍاألرض ما هلا من قرار ََ َ َْ ِ ََ ِ{()٢(. 
 

 ّثـم، منهـاّهم ّملفردة النص مداليل كثرية سنحاول الوقوف عىل ما هو األ
وال خيفى ما تركته هـذه املفـردة ، بيان وجوه االشرتاك ومقدار االستفادة منها

ّورة النص وقد آل األمر إىل صري،  لعلوم خمتلفةّمهمةمن آثار كبرية عىل مسائل 
ّوالنصية إىل علم سعى مجلة من املعارصين إىل استخالصه من جمموعة العلوم 

ُاهتا بقدر مـا نريـد ّربرُولسنا بصدد تناول أسباب النشأة وعواملها وم، اللغوية
ّوهو النص  ،ّقوةأو نحاول التعاطي مع هذا الواقع اجلديد الذي فرض نفسه ب

 ،ُأو باندراجه كمفهوم ضمن علوم أخرى علمك سواء التزمنا باستقالله، ّوالنصية
 .وهذا ما نصبو إليه، ّ النصّهويةفاملشكلة التي ينبغي التعاطي معها هي حتديد 

                                                 
   .٨ح ، ١٤١ ص،٢٤ج: بحار األنوار) ١(
 .١٥ ح،٢٢٥ ص،٢ج: تفسري العيايش) ٢(
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،  هي معطى معـريف للحـضارة الغربيـة-كعلم -جدير بالذكر أن النصية 
ّ هو أن االفتقار احلاد الذي تعانيـه هـذه احلـضارة يف جمـال النـصية قـد واملظنون ّ

ُ ابتكار صياغات جديدة للنص ليـدخل املعطـى البـرشي يف دائـرةدعاهم إىل ّ 
ّيكون منافسا حقيقيا للنصوص التي يدعى انتامؤها إىل السامء وبل، )١(النزاع ُ ً ً مـن ، ُ

ُقبيل ما هو معتمد لدى احلكومـات العلامنيـة مـن الدسـاتري الدوليـة والقانونيـة 
حتى بلـغ األمـر بـالبعض إىل ، وما شابه ذلك، بل واألدبية والرتبوية، والقضائية

والذي نراه  . )٢(ّخطاب تم تثبيته بواسطة الكتابةّ كل ّإطالق مفهوم النص عىل
 .ُربام حتني الفرصة لعرضها وبيان مالبساهتا، هو أن املشكلة أعقد من ذلك بكثري

ّولكي نبني ما انتهينا إليه يف حتديد  ّ مفردة النص ينبغي التمهيد لذلك ّهويةُ
  .ّعاين املتداولة واملحتملة ملفردة النصبعرض امل
 ّالنص لغة

حتـى يـستخرج ، السري الشديد: ّالنص(:  قالذكر الطرحيي أن األصمعي
 صىل اهللا عليه  رسول اهللاَّلو أن:  سلمة لعائشةّومنه حديث أم. أقىص ما عندها

أي رافعة هلـا .  من منهل إىل منهلًة قلوصاَّالفلوات ناص عارضك ببعضوآله 
ي بـه رضب مـن ّ سمَّ ثم، وغايتهءأقىص اليش ّأصل النصو.  السري الشديديف

 . )٣()رفعته إليه: نصصت احلديث إىل فالنو، رسيعالالسري 
  حتى تستخرجءنصصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن اليش(: ومنه قيل

 ،)٤()ةّ يف السري إنام هو أقىص ما تقـدر عليـه الدابـّما عنده، وكذلك النصّكل 
                                                 

ُلح عليه بأنسنة النص بعد أن عرف بطابعه اإلهليُوهو ما يمكن أن نصط) ١( ّ. 
: )ة العـرب والفكـر العـامليّبحـث منـشور يف جملـ(، بول ريكور، ّالنص والتأويل: انظر) ٢(

 . بريوت،  م١٩٨٨، العدد الرابع، ّترمجة منصف عبد احلق، ٣٧ص
  .٣٢١ ص،٤ج: لطرحييل، جممع البحرين) ٣(
  .٩٨ ص،٧ج: األفريقي بن منظورال، لسان العرب: انظر) ٤(
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نصنـصت : ويقـال. منتهـى بلـوغ العقـل: يعنىّنص احلقاق (:  الصحاحويف
فـال ، ّ وبذلك ينتج أن النص هو استنفاد الـيشء مـا عنـده.)١()كتهّحر: ءاليش

ّبخالف ما فهمه البعض من أن مـؤدى ذلـك، ًيرتك احتامال يف الطرف املقابل ُ 
ّوعىل أي حال فام صو، )٢(هو اإلظهارّكله  نـى اللغـوي رناه سـيجعل هـذا املعّ

ُقريبا إىل حد كبري من االصطالح األصويل ّ   .ّتضحكام سي، ً
ًالنص اصطالحا ّ 

ًللنص اصطالحا إطالقات عديدة منها ّ : 
َّما هو صادر من الشارع املقدس يف حدود ّ لكل أنه العنوان اجلامع :ّولاأل

  الـرشيفة قـول املعـصوم عليـه الـسالمسنّةُويراد بالـ،  الرشيفةسنّةالقرآن وال
ُومن هنا أطلق عـىل عـرص ، ًفاملتون الرشعية نصوص مجيعا، )٣(تقريره ووفعله

ًفيقال مثال، ّاملعصوم عليه السالم بعرص النص ًكلام ابتعـد الفقيـه زمنيـا عـن : ُ
ّعرص النص تعد ًويقـال أيـضا بـأن ، ّد جوانب الغموض لديه يف فهـم الـنصّ ُ

وأن فتـاواهم أكثـر ، رينّملتأخة عىل إمجاعات اّقدمُأعالمنا األوائل إمجاعاهتم م
 . ّقرهبم من عرص النصل وذلك ؛ًاعتبارا

ًأنه ما كان نصا يف معناه :الثاين ّوهنا يلتقي الـنص ، وال حيتمل معنى آخر، ّ
مـا محـل معنـى آخـر ّ كل فيكون يف قبال، كام سنرى، ُاالصطالحي باألصويل

ًسواء كان ظاهرا أم جممال ُ ً. 
                                                 

  .١٠٥٩ ص، ٣ج: للجوهري، الصحاح) ١(
 ةّالرفع والـشد>هذه الدالالت الثالث : (حيث يقول، هذا ما يراه الباحث نرص حامد أبو زيد) ٢(

 .٩٤ص: أبو زيد، نقد اخلطاب الديني: انظر). نة يف داللة اإلظهارّ متضم<والبلوغ
يف مدرسـة أهـل ولكـن  ، وآله يف مدرسة اخللفاءُوهذا منحرص برسول اهللا صىل اهللا عليه) ٣(

ىل اهللا عليه وآلـه واألئمـة وهم الرسول األكرم ص، يشمل املعصومني األربعة عرشالبيت 
 . عرش عليهم السالم والسيدة فاطمة الزهراء عليها السالماالثنا
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سـواء كـان يف ،  من قبل كاتبهّقدمُاج إبداعي ينتّ كل ّن النص هوأ :الثالث
أم يف املجـاالت العلميـة  جمال اللغة واألدب أم يف املجاالت الدينية الالهوتية

، فيكـون اجلـامع املـشرتك هـو اجلانـب املعـريف، وما شابه ذلك، واالجتامعية
 .ّفيشمل عنوان النص نتاج املعصوم عليه السالم وغريه

ُوهــو أن الــنص مــا أريــد فهمــه ، حــه يف املقــامُمــا يمكــن اقرتا :الرابــع ّ  
ّنص غري  ُوما أريد فهمه وتقويمه وهو، ّ فقط وهو نص املعصومهيه وتطبيقوتبنّ

ُسواء كان نتاج املعصوم نصا بـاملعنى األصـويل أم ال، املعصوم ً وسـواء كـان ، ّ
، ّتقـدمكـام ، ُفاجلامع املشرتك هو اجلانب املعريف، ًنتاج غري املعصوم دينيا أم ال

األبـواب أمـام  ّبغيـة سـد، ولكنه اقرتاح بحاجة إىل ترشيد وتقييـد ومتحـيص
َّ ما هو مقدسّالتزوير والتزمري الذي طال هذه املفردة النقية املقرتنة بكل ُ.  

ًالنص تراثيا ُ ّ 
ّإن احلديث عن النص يف الرتاث هو حديث عـن الـرتاث نفـسه وذلـك ، َّ

ٍما هو منـتم إىل الـرتاث ّة لكليّولّالقرتان النصية بالبناءات األ والـرتاث هـو ، ُ
ًيا أم معنوياّسواء كان ماد، املرياث والرتكة ، )١(فه الرجـل لورثتـهّما خيلأو هو ، ً

ّوعن أمري املؤمنني عيل عليه السالم أنه قال يف شكواه عام حل به بعـد رسـول  ّ
ًأرى تراثي هنبا(: اهللا صىل اهللا عليه وآله ثـه مـن رسـول اهللا فرتاثه هو مريا، )٢()ُ

 .)٣(ويعني به عليه السالم خالفته اإلهلية ومناقبه الذاتية، صىل اهللا عليه وآله
                                                 

 .٢٠١ ص،٢ج: لسان العرب) ١(
 . اإلمام عيل عليه السالمإلمامل) ةِاخلطبة الشقشقي(مقطع من اخلطبة املشهورة باسم ) ٢(
ُوأمـا مناقبـه فـرياد هبـا مـا ، أما خالفته لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله بعده فمعلوم حاهلا) ٣(

، يق األكـربّيق وهـو الـصدّمـن صـد، انتحله اآلخرون ألنفسهم أو انتحله اآلخرون هلم
ّوفاروق وهو فاروق األم ُوأمني األمة وال أمني لأل، ة األكربُ وذي النـورين وهـو ، مة غريهُ

 .ّوهلم جرا، أبو احلسنني
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َّكام أن كلمـة األصـالة ، وقد استعملت يف قبال كلمة الرتاث كلمة احلداثة
ّولذا نجد النص والنصية تعبري، قد اقرتنت بالرتاث بشكل واضح  آخـر عـن ًاّ

 الرتاثيـة عـىل تركـة املعـصوم عليـه الـسالم أم ةّادسواء اقترصت املـ، الرتاثية
 .اشتملت عىل غريه

ًرا ّربولكن هذا لـيس مـ،  جلميع تراثنا ّتامةعي العصمة الّنحن ال ند، نعم
ُل عن تراثنا الديني يفرغ حضارتنا اإلسالمية من مجيع ّفإن التنص، ل عنهّللتنص

ّبناها التحتية وتطل  نملـك يف حـضارتنا فـنحن كمـسلمني ال، عاهتا املـستقبليةُ
ًاإلسالمية شيئا موصوفا بالثبات وقابال للتعاطي مع ً عرص ومـرص سـوى ّ كل ً

 .ثنا الدينياتر
 ،ُة لقراءة تراثنا وفهمه واألخذ منه بام حيكي واقعناّنحن بحاجة ماس، نعم

ِّهذا األمر احليوي واملوضوعي يتقاطع متاما مع تلك األصوات املقلدة التـي و ُ ً
ّتدعي التحر وال متلـك ، َّ الفكـري وهـي تغفـو عـىل أرسة التقليـد األعمـىرّ

   .ي املنبوذّ اآليت من وراء السطور إال الصدى والتلقّللصوت األجش
ًفإن النص قد اقرتن بالرتاث قديام وحديثا، ّوعىل أي حال ًَّ ُوقد أريـد بـه ، ّ

ِثم تعدى ذلك للس، ًابتداء خصوص النصوص الدينية  مـا ّ واملغـازي وكـلَريّ
ًفيكون النص ـ تراثيا ـ بعـد التوسـعة يف االصـطالح، له لنا التأريخّسج  هـو ،ّ

وهـو خـصوص الـرتاث الـديني املنتهـي إىل ، سلسلة الـرتاث يفّهم اجلزء األ
 . املعصوم عليه السالم
ًالنص أصوليا ُ ّ 

الـدليل الـرشعي قـد يكـون مدلولـه (: ّيقول الشهيد الصدر قـدس رسه
 ، وهـذا هـو املجمـل،ها متكافئة يف نسبتها إليهّ وكل،مورُأ أو ،أمرين بني ًداّردُم

 وهـذا ، عنهً آخر بدالًد وال حيتمل مدلوالّ حمدأمر يف ًناّوقد يكون مدلوله متعي
 مـنهام هـو الظـاهر ً ولكن واحـدا، مدلولنيألحد ً وقد يكون قابال،ّهو النص
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ّفـالنص  .)١()ر العريف، وهذا هو الدليل الظاهاإلنسان واملنسبق إىل ذهن ،ًعرفا
ّأصوليا هو ما كان مدلوله متعي ً وهذا يفرض حـصول الدرجـة ، ّمعنيًنا يف أمر ُ

 .ُ من الوضوح بحيث انطفأت أمامه مجيع االحتامالت األخرىّتامةال
ًوهذا املعنى الثاين للنص هو األقرب للنص اصطالحا ّ انعكـاس ّلعـل و، ّ

ُ واألصول عىل احلركـة  حاكمية علمي الفقهذلك عىل ما هو مصطلح يعود إىل
ُحيـث كـان وال يـزال علـام الفقـه واألصـول ، العلمية يف املعارف اإلسالمية

، صيةّحيتالن مساحة واسعة من النتـاج املعـريف يف أوسـاطنا العلميـة التخصـ
ًأمهها وأكثرها تأثريا هي األسباب االجتامعيـة وليـست ، ولذلك أسباب كثرية ّ

ُوللنصية األصولية هذه، العلمية  قيمة علمية ثمينة تكمن يف لـزوم العمـل بـه ّ
 يف ًاّيـة اجلانـب الـداليل منـه إذا كـان نـصّد بحجّ إىل التعبدون احلاجة، ًدالليا

 .)٢(ًاي واملدلول التصديقي معّتصورال املدلول
ًص أدبياـالن ّ 

ُفهم يطلقون هـذه املفـردة ، ّمفردة النص كثرية احلضور يف الوسط األديب
 ًوإن كان الشعر واملقطوعات النثرية هي األكثر وصـفا، ً تقريبانتاج أديبّ كل عىل

بمعنـى أن ، هم يريدون بذلك النتـاج املقـروء ولـيس نتـاج القـارئ و،بذلك
ًشعرا كان أم نثرا(النتاج األديب  ، صّهو نتاج مقروء من قبل القارئ املتخـص) ً

 .لنقد والتقويم باّتمثلُوامل، ّص هو قراءته للنص املقروءّونتاج القارئ املتخص
ّوبحــسب املتابعــة وجــدنا أن اســتعامل النــصية يف النتــاج األديب جــاء يف 

 : مها، سبب التسمية يكمن يف أحد أمرينّلعل و، رةّمرحلة متأخ
هو حماولة إضـفاء صـفة املتانـة والقداسـة إىل النتـاج األديب  :ّولاألمر األ

                                                 
  .١٥٨  ص،٢ج: دروس يف علم األصول: انظر) ١(
 .٥٩ ص،٢ج: املصدر السابق) ٢(



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................١٩٢

 كان يف القرون السالفة فاألدب، ًف األدب كثريا عن احلركة العلميةّبعدما ختل
ًهو األكثر حضورا يف الناس عموما ًبل كان األدب عموما والشعر خصوصا ، ً ً

ولكـن بعـد ،  أساسية يف التعاطي مع احلياة والعالقات االجتامعيـةّمادة ّيمثل
وانتشار معطيات العلم احلـديث ، حصول الطفرات النوعية للعلم والتقنيات

فإنـه بـدأ األدب ، ًهلا فضال عـن الـسابقنيات املعارصين ّتصوربشكل يفوق 
ًألن العـرص لغـة ، ّفعزفت النفوس عنه وتوجهت للعلـم، ًباالنحسار تدرجييا
ًوثقافة وطموحا م ًي أثـرا كبـريا يف ّواملظنون هو أن للجانب املاد،  بالعلمّتعلقً ً

ووقايـة األدب  ّمـن هنـا فكـر األدبـاء يف حفـظ، د العلم وانحسار األدبّمتد
ًس ليبقـى حـارضا كـام هـو ّوهذا ال يكون إال باقرتانه بأمر مقد، نتاجهوتنمية 

ّومل يكن هنالك سوى مفردة النص التي ارتبطت ،  الرشيفةسنّةحال القرآن وال
ٍّوقد نجحوا إىل حد كبري يف تثبيت ، عليه السالم باملعصوم ّعامةبحسب الثقافة ال

 . فاء صفة القداسة لنتاجهمًولكنهم عجزوا متاما عن إض، ّنصية النتاج األديب
ّهو حماولة التضعيف والتقليل من تفرد النص الديني بذلك :األمر الثاين ّ ،

ّومن جهة أخرى حماولـة تـوهني الـنص الـديني، هذا من جهة  التـشكيك  و،ُ
ّفالشعر نص والقرآن نص، بقداسته ّ! 
ّنا يطالع كثرة التضمينات التي يتبوّوكل   من آيـاتأ هبا النتاج األديب املعارصُ

 ،األديبّالـنص فهي حماولة لبسط القداسة عىل ، روايات ومضامني دينية خالصةو
حتى حدا بالبعض إىل اسـتعامل املفـردات ، والتقليل من هيبة ومكانة القرآن الكريم

وهذا االحتامل الثاين وإن كان ، ة والكرامة اإلنسانيةّالقرآنية يف مواضع غادرهتا العف
 .ّولًا لدى عدد غري قليل منهم إال أننا نستقرب االحتامل األً واقعا ملموسّيمثل

ّوعىل أي حال فالنصية األدبية هي رضب من املجاز أو املساحمة لدى املهتمـ ّ  نيّ
   .)١( بياهناّتقدمّنحن نستقرب نصية النتاج األديب لنكتة كنّا وإن ، ّبقراءة النص الديني

                                                 
ًالنص اصطالحا(: ّمرت بنا يف النقطة الرابعة من موضوعة) ١(  .فراجع، )ّ
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ًالنص إعالميا ّ 
ولكنـه ،  بـهّاصـةونظرياته وأسـاليبه وآلياتـه اخلماته ّاإلعالم علم له مقو

ُيعاين من إشكاليات كبرية وأمراض مستعصية ُها ضـعف مراعـاة املهنيـة ّأمه، ُ
ٍّالتي تبتني عىل أس ّوهو إيـصال احلـق واحلقيقـة ،  اإلعالميةّهمة تقوم عليه املُ

ّوضوح إىل املتلق وٍبشفافية ائيـة ُوقد أوقعها ذلك يف مساحمات كثـرية وبغبغ، يُ
ّمــني وأشــباه املثقّت برتديــد كلــامت أنــصاف املتعلّمتثلــُمثــرية  فــني وأشــباح ُ
ّاملتخص  َّ الرئيـيسَّواهلـمّول  األَ الـشاغلُ واالسـتقطابُفصارت اإلثارة، صنيُ

ات التي وقع فيها غالبية ّومن تلك املطب، هلذه الوظيفة الرائدة والرقيب الدقيق
ه مجلة من االصطالحات وتزييف مجلة  تشوي- بقصد أو بغري قصد- ناييإعالم

ُفصار النص يطلق عنـدهم ، ّ بحقيقة النصّتعلقمنها ما ي، من احلقائق العلمية ّ
شـاردة ّ كـل وعىل، كلمة هابطةّ كل وعىل، املرسحيات وعىل األغاين واألفالم

ّمن هنا يعرس علينا أن نحـد! ّون بأن ذلك هو احلقفصار الناس يظنّ، وواردة د ُ
ُوال يشء فيها منضبط ومـرتابط ، ُهة وغري منضبطةّألهنا مشو، ًالمياّالنصية إع

 .غري عدم االنضباط نفسه وعدم الرتابط
 ّالنص يف اللسانيات املعارصة

 ٌ اللغـة فكـرّفـإذا مـا التزمنـا بـأن، ُته األوىل هي اللغةّاللسانيات علم ماد
  فذلك يعنـي أن علـم اللـسانيات لـه جـذور،ومعطى حضاري بارز وأصيل

ّبخالف ما هو متصور من حداثوية هذا العلم، تأرخيية عميقة ُ. 
ًوأما كون اللغة فكرا ومعطى حضاريا فذلك ألن اللغة   االنعكـاس ّمتثـلً

ّواألكثر وضـوحا لـصفة ومقوّول األ فاللغـة ال يـسعها ، مـات النـاطقني هبـاً
ًأوالولذا فهي مستودع حقيقي للنتـاج الـديني ، ل عن تراث أصحاهباّالتنص ّ ،

ّنظرا لكون الدين يمث وهـذا الكـائن ، وىل يف حركـة اإلنـسانُاألل االنطالقـة ً
ًا عـن ظروفـه املوضـوعية ّجمـردالكامن يف رحم اللغة ـ وهو الـدين ـ ال يـأيت 
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ّولذا فهو يأيت معبـأ بكـل، وحواضنه األساسية ونتائجه البعيدة املدى ً ّ  مـا هـو ُ
فاللغـة كـام قلنـا معطـى ، لشعوبيةكالنزعة العرقية أو الردود ا، تأرخيي احلركة

لنـا ّفرس ُوهذا ما ي،  خملصة لبيئتهاّولذا فهي تظل، حضاري من الدرجة األوىل
 . مل تكن معدومة بالقياسات املعارصةن حركة التغيري يف اللغة إءبوضوح بط

بـل ال نـراه ، ًمن هنا فنحن ال نجد هذا العلم بعيدا عن تراثنا اإلسـالمي
فإن العملية التفسريية ـ عىل سبيل املثال ال احلرص ـ ، إلطارًمولودا خارج هذا ا

 يّمفكـري ويغاية األمر أن مجلة من لغـو، ست يف حارضة هذا العلمّتنف وولدت
ّالغرب أبرزوه بنحو علم مستقل ّونحن ال نريد أن نغمطهم حق اإلبراز بقدر ، ُ ُ

َما نريد بيان قدم هذا العلم وأصالته وازدهاره يف ضوء الع مليـة التفـسريية يف ُِ
ُوهذا ما ينبـّهنا إىل مدى هيمنة الرتاث اللساين العريب آنذاك، ُسطورها األوىل ُ ،

ّوكيف أن أهل الفن قد جعلوه مطي  .تهم يف سرب غور القرآن الكريمّ
ّكام أن تراثنا اللغـوي واألديب واإلعجـازي حافـل بمحـاوالت جـاد ٌ ة يف ُ

تركه لنا فقيـه اللغـة والبالغـة عبـد وكشاهد عىل ذلك ما ، التصنيف األلسني
 ).دالئل اإلعجاز يف علم املعاين(: القاهر اجلرجاين يف كتابه اجلليل

ّبعد هذا التمهيد اليسري نكون قد أملعنا إىل وجه الصلة بـني الـنص وعلـم 
 ، انفكاكـهّتصورِّفإن النصية قد اقرتنت بجذور هذا العلم بشكل يعرس ، األلسنيات

ّ الـنص بخـصوص نتـاج ّهويـةد لنـا ّة التأرخيية التي حتدهذا من حيث الوجه
 وأما يف الوقت املعارص فإن األلسنيات كعلم انطلقت بأفق أوسـع بكثـري، املعصوم

ما هـو منـدرج  ُّ فكل،منتج لغوي َّ كلت لتشملَّحيث امتد، من جذور النشأة
 .)١(ت اإلشارة إىل ذلكّتقدموقد ، ّ فهو نصٌيف ضمن إطار اللغة ومكتوب

ّفالنص يف األلـسنيات املعـارصة ليـست لـه مالمـح واضـحة أو خلفيـة 
ًمن كونه مندرجا يف جمال اللغـة معلومة أكثر ولكـن هـذا ال يعنـي انحـصار ، ُ

                                                 
 .من هذا الفصل) ّمفهوم النص(: عنوان: انظر) ١(
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وإنـام هـو علـم ،  ساذج عن هذا العلـمّتصورفهذا ، البحث األلسني يف ذلك
سه ّسـمـا أ -وهي لسان الفكـر واحلـضارة  -ُ بتحليل اللغة لتعطي اللغة ّمتهي

   .وأنتجه اإلنسان عىل امتداد حركته التأرخيية
ًالنص تفسرييا ّ 

 وموضـوع ّمادةأي أن ، ّينحرص النص التفسريي يف حدود القرآن الكريم
ّالتفسري يف عامل النص هو النص القرآين ال غري ّبل إن النص التفسريي أضيق ، ّ

ُ بعـدها البـاطني ال ّ النص يفّامدةف،  بالظاهر القرآينّذلك ألنه هيتم و،من ذلك
ّولذلك فهو خارج عن نصية النص التفسريي،  هبا التفسريقصدي ّ. 

ُفهل هي النصية األصـولية ، ّولنا أن نسأل عن حدود هذه النصية التفسريية ِّ
 ًأو أهنا تشمل هذه األطر الثالثة معا؟؟ الواقعة يف قبال الظاهر واملجمل

ُهيـة أصـولية فإنـه يقـول فمـن كانـت قبلياتـه فق، ّهنا يوجد خالف حاد
وهذا هو ، وباالنحصار يف مقام الداللة، الكتاب يف مقام السندّ لكل بشموليته

ِّوأما من كانـت انطالقتـه تفـسريية حمـضة فإنـه يقـول بنـصية ، الرأي الغالب
 .وهو ما نميل إليه ونستقربه يف املقام، ًسندا وداللةّ كله الكتاب

ُفإن النصية ليست صفة مستحدثة خي ، لعها اآلخرون عىل القـرآن الكـريمِّ
 ،ُمنبثقـة منـهوُوإنام هي صفة وجودية مالصقة للقرآن الكريم وعرض ذايت له 

ّلذا فهو نص برمو وال يبعد أن تكون هنالـك ، ته ألهل العصمة عليهم السالمّ
ًنصيته ثابتة أيضا ملن هم دون ذلك َملن كان {: ولكن بام ينسجم مع قوله تعاىل، ِّ َ َِ

َله ق ُ ٌلب أو ألقى السمع وهو شهيدَ ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌْ َّ َ ْ َْ  . )٣٧ : ق( }َ
ًالنص تأويال ّ 

ٍوأما النص تأويال فهو مبتن عىل أصل ال حياد عنـه ُ ً ِّوهـو القـول بنـصية ، ّ
 يف ّتحـركألن التأويلية قائمة عىل أسـاس ال، ته يف عامل اللفظ والظاهرّالكتاب برم
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ّ الوجـود احلقـي ّيمثـل ـ )١( فـيام بعـدّتـضحوعامل اخلزائنية ـ كام سي، عامل اخلزائنية
 . يد املعصوم عليه السالمُ إليه ابتداء غريّوالذي ال متتد، واحلقيقي للقرآن الكريم

 ،ر عليه مـن عـامل اخلزائنيـةّإن النتائج التأويلية إنام تتبلور يف ضوء ما نتوف
ّولكنهـا ال تؤط ، ّالبتةُوإن كانت ال تلغى ، لذلك فإن حدود اللغةو  ،ًرنـا حـتامُ
ِّ لنا بأن نصية القرآن تأويال تنطلق من النصيـَّّتبنييف ضوء ذلك يو ة التفـسريية ًِّ

ِّوأما يف عامل اخلزائنية فإن نصية القرآن ثابتة يف مجيـع ، ًوفقا ملا استقربناه هنالك
 ولكـن ،ّتام ٌّما ينكشف له فهو حق َّ كلَّفإن، املراتب املنكشفة للقارئ التأوييل

َّوهي مرتبة نصية أدنى ملن توف،  مرتبتهبلحاظ  َّكـام أن، ر عىل ما هو أشمل منـهِّ
 .مرتبة عالية هي واجدة لكامل الدانية وال عكس َّكل

 الكشف العلمي مهام بلغ من مراتب رفيعة فإهنا حمـدودة َّجدير بالذكر أن
ن ًولذلك يبقى عامل اخلزائنية رحبا ال يـسرب غـوره إال مـ، ُبحدود املنكشف له

 .ّأغلق دائرة السري وشم رائحة الوجوب
ٌمـور ال أّإن التي يف خزائن الغيـب عنـده مـن األشـياء (:  الطباطبائيقال

ّ وال شك ،رصها األقدار املعهودةحتيط هبا احلدود املشهودة يف األشياء، وال حت
ّأهنا صارت غيوبا خمزونة ملا فيها من صفة اخلروج عن حكم احلد والقدر، فإنا  ّ ً ّ

ّنحيط علام إال بام هو حمدود ومقدر، وأما التي يف خزائن الغيب من األشياء ال  َّ ّ ً
ّفهي قبل النزول يف منزل الشهود واهلبوط إىل مهبط احلـد والقـدر، وباجلملـة 

ً غري حمدودة مقدرة مع كوهنا ثابتة نوعـا مـن اَّ املقدر هلاوجد بوجودهتقبل أن  ّ
مور الواقعـة يف هـذا الكـون فـاأل .يـة عىل ما تنطق بـه اآل،الثبوت عنده تعاىل

 املسجونة يف سجن الزمان هي قبل وقوعها وحدوثها موجـودة عنـد ،املشهود
ُ ثابتة يف خزائنه نوعا من الثبوت مبهام غري مقدر وإن مل نـستطع أن نحـيط ،اهللا ّ ً ً

                                                 
 . فانتظر، س من الباب الثاينماًضمنه التوسعة أيضا يف الفصل اخلسيأيت بيان ذلك ويف ) ١(
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ّيرتتب عىل ذلك أن هذه اخلزائن بعضها فوق بعض، وكل و، )١()ّبكيفية ثبوهتا ّ ّ
 .ٍنادّ منها غري حمدود بحد ما هو ٍلما هو عا

 ّقاعدة العلة واملعلول، بحيـثتنتظم بحسب تلك املراتب إن : فلسفيةبعبارة 
ّتكون املرتبة الدانية مقيدة بقيد عدمي ، عىل حني ليست املرتبـة  ما فاقدة لكاملّ

ّالعالية التي علتها مقيدة بالقيد نفسه وإال ملا كانت علة واملرتبة الدانية  ّّ  ً.معلوالّ
ّننا يف مقام التعريف والتقريـب يف أفـق النـصية التأويليـةإوحيث   فإننـا ،ُ

   .ُع إىل فرصة أخرىّنكتفي بذلك تاركني التوس
 ّالنص والكتب الساموية

مـا ّ كـل ن مـنّبل هي القدر املتـيق، ِّنصية الكتب الساموية أمر مفروغ منه
وهـو ، ينبغي وقوعه يف أمر آخرولذا فالكالم ، وهذا واضح وبيـِّن،  بيانهّتقدم

فإننـا نلتـزم ،  وأعيان الكتب الساموية بلحـاظ الوجـود اخلـارجيّهويةحتديد 
ّجزما بأن التوراة النازلة عىل نبي واإلنجيل النازل عىل ،  عليه السالم اهللا موسىً

ة ّنبي اهللا عيسى عليه السالم من الكتب الساموية الصحيحة كاعتقادنـا بـصح
ّ غـري متـوفرين بوجودمهـا  احلقيقيـنيلاإلنجي و ولكن التوراة،القرآن الكريم

ًحيث نالته يد التحريف طوال وعرضا، يلّاألو ّلفظا ومضمونا بـنص القـرآن ، ً ً ً
ُ أخرى من الكتب الساموية األخرى عىل فرض ّحجةالكريم الذي ال نعدل به  ُ

ّا فضال عن كوهنا حمرّصحته ُ  .فةً
َأفتطمعون أن{: قال تعاىل ََ ُ َ ْ َ َ يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللاِ َ َ ْ َ ْ ِّ ْ َُ َ ََ َ ُْ َُ ْ ْ ٌُ ِ َ َ ُْ َ ِ

َثم حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ُ َ ْ َ ِّ ََّ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ َُ ُِ ِ َ ُ َ َمـن {: ًوقـال أيـضا، )٧٥:  البقـرة( }ُ ِ
َالذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضـعه ويقولـون سـمعنا ْ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َِّ َُ ْ َُّ َ ُ َ َ وعـصينا واسـمع غـري ُ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َ ََ

ِمسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا يف الدين ِّ َ َِ ً ًْ َ ََ ْ ّ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ََ ِ وهنالك نصوص ، )٤٦:  النساء( }...ٍ
                                                 

 .١٢٥ ص،٧ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّفق عليهـا أعـالم األمـّمن هنا نخلص إىل نتيجة ات و، هذا املعنىّؤكدُأخرى ت ة ُ
 .الينيِّوهي عدم االلتزام بنصية التوراة واإلنجيل بوجودهيام احل

ّمها نصان باملعنى الرابع من اصطالحات النص، نعم ٍّفيكونان كأي نص ، ّ ّ
 . أديب أو قانوين قابل للنقد والطعن
 ّالنص والكتب الوضعية

ّ مفردة النص يف أصل وضعها أو استعامهلا قد اقرتنت بالنتاج ّا بأن منّّتقدم ُ
 ولكن هذا املفهـوم مل، فة الرشيسنّةًوحتديدا نتاج املعصوم من القرآن وال، الديني

َّ ذلـك إىل النتـاج البـرشي السـيام عنـد ىّإذ تعـد ؛ّوليقترص عىل مصداقه األ
 .مكتوب نتاج أديب وعلمي وفكريّ كل ّحتى شملت النصية عندهم، املعارصين

ولكـن ، )١(ّتقـدمكـام ، ع يف االصـطالحّنميـل إىل التوسـكنّـا ونحن وإن 
، ّانحصار نص املعصوم بفهمه وتطبيقـهونعني بذلك ، بالرشوط اآلنفة الذكر

 .ّواشتامل نص غري املعصوم عىل إمكان تقويمه ونقده
 الدينيـة والفكريـة واألدبيـة، ُمن هنا يمكن القول بأن الكتـب الوضـعية

هلـا ، ِّولكنهـا نـصية تبعيـة، ِّمشمولة للنصية، إلخ... ،االقتصادية والقانونيةو
 ةّهذا ليست بحجّ كل وهي مع، الذوقيةضوابطها املعرفية وموازينها العلمية و

ّمما يعني أن النصية الوضـعية عـىل ، ّإلمكان حلها ونقضها وعرض البدائل هلا
ِّبخالف النـصية املعـصومة فهـي بمنـأى عـن ، تها فهي يف معرض التلفّتبعي

ّتها هو كوهنا ستظل حمكومة للنصية املعـصومةّوما نعنيه بتبعي، هّذلك كل فـال ، ّ
َّيتصور وقو  النظـر مـن أحـدمها ّتـصورُبـل وال ي، ًع التعارض بيـنهام إطالقـاُ

ّويثبت البطالن املحض للنص الوضعي يف صورة تقاطعه مـن الـنص ، لآلخر ّ
 .وهذا واضح وبيـِّن، الديني املعصوم

                                                 
ًالنص اصطالحا: يف النقطة الرابعة من موضوعة) ١( ّ. 
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 ّحقيقة التنوع يف النصوص
ّوهنا يلحظ التنو  : ُع من زوايا خمتلفة يمكن حتديدها بام ييلُ

 .ّمراتبية النص القرآين بوجوده األفراديع بلحاظ ّ التنو.١
 .ّع بلحاظ مراتبية النص القرآين بوجوده املجموعيّ التنو.٢
 .ًع بلحاظ وجوديه معا ولكن دون القول باملراتبيةّ التنو.٣

ع ّ لوحظ تعيـّنه يف معناه فإن التنـواّنص فارد إذّ كل فإن :ُأما النقطة األوىل
فاملراتبية امللحوظـة ، رضية الطولية يف املعاينولكننا ننطلق من أ، هّتصوريعرس 

ًوهذه الطولية ال حد هلا جزما إذ ، )١(يف املقام هي الطولية وليست العرضية هنا إَّ
ّر قراء النصّر بتكثّتتكث ّع يف الـنص ّ لدينا التنـوّتحققوهبذه املراتبية الطولية ي، ّ

  .بوجوده األفرادي
ّفإن التنو :وأما النقطة الثانية َّألن ، ًساعاّ فيها سوف يكون أكثر وفرة واتـعَّ

وهذه القراءة وإن ، وأنه بوحدته جتري القراءة عليه، ّامللحوظ هو وحدة النص
 عادة إال أهنا األكثر ثمرات واألعمق معطيات واألقرب ّتحققكانت عسرية ال

 ّأنباعتبـار ، ل إليـهّ والتوصـّتحققع هنا سهل الّفالتنو، ّإىل عامل خزائنية النص
ّالنص الواحد بوجوده املجموعي مرك  فإذا كـان،  نصوص أفراديةّعدةب من ّ

 ،ّد يف معانيـه قـائم وال حـد لـهّوأن التجد، ّنص أفرادي فيه مراتب طوليةّكل 
ّفمن باب أوىل توفر هذه املراتب الطولية وتكث  .رها بالوجود املجموعيّ

النسبية فذلك يعود إىل  البينونة ّ التنوعفإن لوحظت يف :وأما النقطة الثالثة
ُإن كان أفراديا فإنه يعود لألوىل وإال فللثانية، النقطتني السابقتني  وأما إذا لوحظـت، ً

ٍ منتفّتنوع فإن الً، وهو ما ال نقول به جزما،ّتامةفيه البينونة ال  ،ّتقـدمً متاما بـالنحو املُ
 .هوراءكمن ع جمازي واعتباري ال حقيقة تّ فإنه تنوّتنوعوإذا ما ثبت هنالك 

                                                 
 وحـدة القـرآن(: حتت موضوعة، لّسيأيت حتقيق ذلك يف الفصل اخلامس من الباب األو) ١(

 . فانتظر ،)ترابطهو
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ُعالقة النص باملحكم واملتشابه ّ 
 ،بل هـو املحكـم واملتـشابه بعينـه، ّللنص عالقة وثيقة باملحكم واملتشابه

ٌه حمكمّالنكتة يف ذلك هو أن القرآن قد وصف نفسه بأنه كلو َالر {:  لقوله تعاىلُ
ٍكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبري ِ َ ُ ْ ُ ْ ٍَ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ْ ٌْ َّ َ ُ َّ َ َُ ومن الواضح ، )١: هود (  }ُ

ّ وهذا املعنى يفرس،ًيا إنام بلحاظ قراءة املعصومّ إحكامه كلّأن  عـن ّ لنا املـرويُ
وحيك يا قتادة إنام يعرف القرآن مـن (: ُ وهو خياطب قتادةعليه السالماإلمام الباقر 
َ نزل أحـساهللاُ{:  لقوله تعاىل؛ُمتشابهّ كله َّوأن القرآن ،)١()خوطب به ْ َ َ َّ َن احلـَ ِديث َ ِ

ْكتابا متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبـم ُ َّ َ ُّ َ َّ َُّ ْ َ ُ ُ َُ َ َْ َ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َ َْ َِ ً وهـو ، )٢٣: الزمـر( }...ًِ
ّبلحاظ القارئ غري املتخصّ كله ُمتشابه ُوبعض القرآن حمكم وبعـضه متـشابه. صُ  ؛ُ

َهو الذي أنزل عليك الكتاب {: لقوله تعاىل َ َ َ َُ َِ ِْ َ ََّ ْ َ ِمنـه آيـات حمكـامت هـن أم الكتـاب َ َ ٌ ٌ ِْ ِْ ُّ َُ َّ ُ َُ َ ْ ُّ
ٌوأخر متشاهبات َ ََ ُ ُِ َ ُ ّوهذا بلحاظ القـارئ املتخـص، )٧ : آل عمران( }...َ فهـو ، صُ

، ُ القرآن الكريم سيبقى فيه مـا هـو متـشابه لـهّصه فإنّ بلغت مراتب ختصهامم
ًنفهم أيـضا ومن هنا ،  عليه السالموهنا تكمن احلاجة لوجود اإلمام املعصوم

َفأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ...{: ذيل اآلية السابقة وهو َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َْ َ َّ ٌ ََ َ ْ ْ ََّ ِ َ َِ ِ ُ َُّ َ
ُالفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله  ْ َ ْ ََ َ ِْ ِْ َْ َ َ ُْ َ َ ِ ِ ِ ِ َّإال اهللاَُِ ِ والراسخون يف العلمِ ْ ِْ ِِ َ ُ َّ َ...{. 

ُه متـشابه بلحـاظ ّوكلـ، ُحمكم بلحاظ املعصومّ كله ّوعليه فالنص القرآين
وهذا األخري ما كان منه ، صّوبني بني بلحاظ القارئ املتخص، القارئ العادي

ُحمكام فهو نص باصطالح األصـوليني ّ ً ًومـا كـان منـه متـشاهبا فهـو الظـاهر، ُ ُ 
ُوأما معنى اإلحكام ومعنـى التـشابه فـذلك مـا نرجـع بـه ، املجمل عندهم و

 . )٢()ُأصول التفسري والتأويل(ئ إىل كتابنا القار
                                                 

  .٤٨٥ ح،٣١٢ ص،٨ج: الكايف من الفروع) ١(
 . األصل الرابع، ٢٣٩ص: ُأصول التفسري والتأويل) ٢(
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 ّالنصية األفرادية واملجموعية
ّ حصول التشخص والتعني بواسطة الدليل الواحد:َّونعني بالنصية األفرادية ّ، 

ُوهو املتعارف عليه واملتداول بني األوساط العلمية رغم ندرته ويف قباله تقع ، ُ
ًحو قطعي دالليا بواسـطة أكثـر ّوهي حصول التشخص بن، ّالنصية املجموعية

فـاملجموعي هـو ،  التعاطي بـهّقلةرغم ّول ًا من األّوهو األوفر حظ، من دليل
 . ال حصيلة قيمة واحدة،هتا جمموعة متونَرَّحصيلة قيم معرفية وف

ُولعل هذا هو األقرب إىل ما هو متداول عند األصوليني ُ وما نراه يف املقام ، َّ
وذلـك لـسببني ، املجموعية والتشخيص املجموعيرضورة االهتامم بالنصية 

 : مها، نيّمهم
 .وذلك فيام إذا اعتمدنا عىل القرينية، نه الطريق األيرسأ .١
 . حصول االطمئنان به بصورة أكرب للمقابل.٢

ّقدرته عىل خلق أجـواء نفـسية عميقـة للتـصديق بمـؤداه : ُبعبارة أخرى
 .وبصورة أكرب مما عليه احلال يف األفرادي

ّبيعة األم بعد عليه السالم تأكيد اإلمام ّولعل ّة له عىل التذكري بحقه املسلوب ُ
 ، ّجتـاه يف هـذا االّيـصب ته يف اإلسالم واجلهاد والنرصةّيته باخلالفة وأسبقيّوأحق

 أو )٢(أو سمع بحديث املنزلة )١(ممن حرض غدير خمالشهادة بل إنه كان يطلب 
                                                 

أللهـم وال مـن ،  موالهّمن كنت له موىل فهذا عيل(: صىل اهللا عليه وآلهالذي قال فيه رسول ) ١(
ًوقد روى هذا النص املتـواتر الفريقـان معـا. ...)ِاله وعاد من عاداه او وقـد اسـتعرض ، ّ

مجيـع طـرق احلـديث وأثبـت ) الغـدير( يف كتابه العظـيم رمحه اهللاملحقق األميني مة اّالعال
 . فراجع، تواتره

 أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ّيا عيل(: وفيه قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله) ٢(
بـن ال، فـضائل الـصحابة: و . ٨١ ح،١٠٧ ص،٨ج : فروع الكايف: انظر. ) بعديَّال نبي
  .كتاب الطالق ،١٢٠ ص،٧ج: صحيح مسلم: و. ة طرقّفقد رواه بعد، ١٤ص :حنبل
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  عليه الـسالموما ذلك إال إلدراكه، ُ أخرى أو بأحاديث)١(بحديث الثقلني سمع
ِّالعميق بأن هذا الزخم من األحاديث واملذكرين سوف يوفر مناخات حيويـة ُ ِّ ُ 

ّفاعلة للعمل مع األمو ُوإال فهو اإلمام املفرتض الطاعة منذ قبض رسـول اهللا، ةُ ُ ُ 
صرية إىل  البـووال حيتاج معـه ذو، عليه الـسالم إىل يوم شهادته صىل اهللا عليه وآله
ر وسلامن وأبو ذر كانوا ومضوا معه عليه الـسالم ّفاملقداد وعام، التذكري بذلك

 .حتى وإن خالفته الدنيا
اهللا  أن :ته عىل األثر األفراديّومن لطائف فاعلية األثر املجموعي وأولوي

 سوف يتعاطى مـع العـصاة يـوم احلـساب ،َّ جلت قدرته،يشء ُّ كلاحلارض عنده
ِّبأسلوب النص وال ، ُ يكتفـي سـبحانه بـشهادة منكـر ونكـريفال، ية املجموعيةُ

وال بمقـوالت مالئكـة ، بصحف األعامل التـي ال تغـادر صـغرية وال كبـرية
 وإنـام، َّوال بالسامء التي أظلت، ّت وتلقتّ وال بشهادة األرض التي أقل،احلساب

 ،تاليـد التـي رسقـ، ًسيأيت بذلك مجيعا وفوقها شهادة األعضاء عـىل نفـسها
:  قال تعـاىل؛حتى تصل النوبة للجلد، َّ واللسان الذي زل،والقدم التي عثرت

َوقالوا جللـودهم مل شـهدتم علينـا قـالوا أنطقنـا { َ َُّ َ ََ َ ُ َ ُ ُْ ْ َْ َِ َ َ ِ ِ ِ ٍ الـذي أنطـق كـل يشءاهللاُُِ ِْ َ َّ َُّ َ َ َ...{ 
وعندئذ نادوا بحرسة يقرص عنهـا البيـان إال باإلشـارة لواقـع ، )٢١: ّفصلت(

ٍفنادوا والت حني مناص{:  كام حكاهم القرآن بقوله تعاىل،احلال َ َ ََ َ ِ َ َ ْ َ  .)٣: ص (}َ
 ّالنص والتواتر

ّقد ال يبدو أن هنالك فرقا كبريا أو مهـام بـني مفهـومي الـنص والتـواتر ً ُ ً ً ،
ُولكن الصحيح هو أن النص إذا ما أطلق فإنه يراد به املتن ّحيث يقال بالنص ، ُّ ُ

                                                 
 ّ يأيت رسـول ريبأن برش يوشك أنا فإنام الناس أهيا...  بعد أما(: وفيه قال صىل اهللا عليه وآله) ١(

  كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتـاب اهللا واستمـسكواّأوهلام تارك فيكم ثقلني وأنا فأجيب،
، ي بيتـأهـل اهللا يف ركمّأذكـ، ي بيتـوأهـل -ب فيـه ثـم قـالّ عىل كتاب اهللا ورغّفحث - به

 .١٢٢ص، ٧ج: صحيح مسلم: انظر. )ي بيتأهل اهللا يف ّأذكركم ي، بيتأهل اهللا يف ّأذكركم
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ُن التواتر إذا ما أطلق فإنه يراد به السندإيف حني ، يف قبال الظاهر واملجمل يف ، ُ
ّولكـن األهـم مـن ذلـك صـورة التوافـق ، ق والضعيفّقبال الصحيح واملوث

، ًفإن احلديث املتواتر ـ مثال ـ ينقسم إىل تواتر لفظـي ومعنـوي وإمجـايل، بينهام
ّوهذا كلـه يـصب يف دائـرة املـتن ً نـصاّسمىوهـو بأقـسامه الثالثـة يـ، ّ  وفـق ّ

د وال حيتمـل ّ حمـدأمـر يف ًنـاّ مدلولـه متعيهو ما كـان و،ُاالصطالح األصويل
فـاللفظي ، ّولكن التعني متفاوت مـن حيـث االعـتامد،  عنهً آخر بدالًمدلوال

ًكالمها مقدمان عىل اإلمجايل جزما و، عىل املعنويّقدمم َّ ُ. 
 ّعالقة النص باالجتهاد

،  واستنباط احلكـم الـرشعي منـهاالجتهاد هو بذل الوسع يف فهم الدليل
فـإذا حـصل نـوع اخـتالف يف فهـم ،  املعتـربةّدلةفال اجتهاد خارج دوائر األ

كـام هـو احلـال يف ، الدليل فذلك مقبول ويندرج ضمن العمليـة االجتهاديـة
فأعالم مدرسة أهل البيـت ، اخلالف الواقع بني أعالم الفريقني يف آية الوضوء

ُيف حني يرى معظم ، ن بوجوب املسح عىل الرجلني يقولوًعليهم السالم قاطبة
وأما ،  بنفس آية الوضوءّوكالمها يستدل، أعالم مدرسة اخللفاء بلزوم الغسل

 الرشعية فهو عمـل بـالرأي ّدلةإذا وقع االجتهاد يف أمر خارج النصوص واأل
ّفإذا كان هنالك نص عالج موضوع احلكم سمي ذلـك باالجتهـاد ، الشخيص ُ ّ
ُويعتـرب االجتهـاد يف مقابـل ، وإال فهو عمل بالرأي ال غـري ، ّلنصيف مقابل ا

 .  أنواع العمل بالرأي الباطلأّالنص من أسو
فقد ،  ما وقع يف موضوع الطالق:ّومن نامذج االجتهاد يف مقابل النص

ٌالطالق مرتان فإمساك بمعروف أو ترسيح{: وهو قوله تعاىل، نزل قرآن به ْ ِْ ْ ُ َ َ ْ َّ ََ ََ ٍ ِ ٌ ِ َ ِ ُ َ َّ 
ٍبإحسان َ ْ ِ قها ّفإن طل، وبني الطالقني رجعتان معلومتان، )٢٢٩ : البقرة( }...ِ

ُفإن طلقها فال  ل   {:  لقوله تعاىل؛بعد ذلك ثالثة حرمت عليه َ  ِ
َ َ َ ََ َ  َ ُمن  عدِ ْ َ ِ 

َح  تنكح زوجا   ه ْ  َ ً ْ َ َ َِ َ  الطالق ّتحققولكن القوم قالوا ب، )٢٣٠: البقرة( }... َُ
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زوجتي طالق : كأن يقول الزوج، قعة واحدة وبكلمة واحدة يف واًاثالث
 .بالثالث

ّإن هذا اجتهاد رصيح يف مقابل النص عىل  ،بل هو لعب بكتاب اهللا تعاىل، َّ
 . )١( يف رجل فعل ذلكصىل اهللا عليه وآلهّحد تعبري رسول اهللا 

فهو اجتهـاد يف مقابـل ، وهكذا احلال يف إيقاع الطالق بدون شاهدي عدل
َّفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فـارقوهن {:  وهو قوله تعاىل،ًأيضاّنص  ُ ْ ْ َّ ُ َّ َ َ َُ ِ َ َ ََ ٍَ ُِ َ ِْ ُ َْ ُ َ َ َ ِ

ُبمعروف وأشهدوا ذوي عدل منك ِّ ُ ٍَ ْ َُ ْ َ َ َْ ِ ْ َ ٍ َم وأقيموا الشهادة هللاِِ َ ََ َّ ُ ِْ  .)٢: الطالق( }...َ
ّالنص هنا هو نصية الداللـة ال الـسند بًعلام بأن املراد  ريـب هـو أن والغ، ّ

 !ً وسنداًالشواهد اآلنفة الذكر وقع االجتهاد فيها وهي نصوص داللة
 ّالنص يف قبال الشورى

وهذا ما يقف بنا عىل مدرستني خمتلفتني يف تنصيب اإلمام واخلليفـة عـىل 
ّاألم ، فهل هو منصوب من قبل اهللا تعاىل كام ترى ذلك مدرسة أهـل البيـت، ةُ

َقال...{: ًعمال بقوله تعاىل ً إين جاعلك للناس إمامـاَ َ ِ ِِ َّ ِ َِ ُ َ وأنـه ، )١٢٤: البقـرة( }...ِّ
ّليس لألم ًعمـال ، بل وليس هلـم إال الطاعـة واخلـضوع، ة من نصيب يف ذلكُ

َوما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض {: بقوله تعاىل َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ََ َ ٍَ ُ ُ ورسـوله أمـرا أن يكـون هلـم اهللاَُ َ ْ ُ ََُ َ ُ َ ًَ ُ َُ
ْاخلرية من  ِ ُِ َ َ ِأمرهم ومن يعص ْ ْ ََ َ ْ ِْ ِ ً ورسوله فقد ضل ضالال مبينااهللاََ َِ ُّ ُ ًَ َ َ ََّ َْ َ ُ  )٣٦: األحـزاب( }َ

                                                 
ق امرأتـه ثـالث ّخرب عـن رجـل طلـُأروى النسائي بأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله قد ) ١(

حتـى قـام ، )لعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهـركمُأي(: ثم قال، ًبانافقام غض، ًتطليقات مجيعا
 . ١٤٢ ص،٦ج: سنن النسائي: انظر.  يا رسول اهللا أال أقتله:رجل وقال

َّعلام بأن   عىل عهد ً واحداً طالقاًمعدوداكان واحد الواقع يف جملس هذا النوع من الطالق ً
 صـىل النبـيحيث أبطل األخري قول  ،ينالثاوسنتني من خالفة ل ّاخلليفة األوو رسول اهللا

 ) الناس قد استعجلوا يف أمر قد كان هلم فيه أناة، فلو أمـضيناه علـيهمَّإن: (اهللا عليه وآله بقوله
  .كتاب الطالق ،١٤٧٢ح، ١٨٤ ص،٤ج: صحيح مسلم: انظر. فأمضاه عليهم
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ّأو هو ينصب من قبل األم ُ ّ ْوأمـرهم ... {: ًة بواسطة الشورى عمال بقوله تعاىلُ ُ ُْ ََ
ْشورى بينهم ْ َُ َ َ ّفالنص هنا يـراد بـه اجلهـة اإلهليـة املنـص، )٣٨: الشورى( }...ُ ُ بة ُّ

  .ُأو ما يشار به لذلك، لإلمام
ّالنص وتعد  د املعنىّ

ُسنُحاول إجيـاز البحـث يف هـذه الفقـرة مـرجئني التفـصيل فيـه ملناسـبة 
 لنا اجلمع بـني مقولـة تسنّىكيف ي: ُ أن نثري هذه اإلشكاليةّوهنا نود، )١(ُأخرى
 د يف املعنى؟ّمقولة التعد وّالنص

ُاجلواب عن ذلك هو أن النصية بلحاظ السند ال غ  لعـدم ؛ّالبتـةبار عليها ّ
َإنـام {:  يف قولـه تعـاىل<الويل>فكلمة ، دية املعنى وقطعية السندّالصلة بني تعد َّ ِ

ُوليكم  ُُّ ِ َ ورسوله والذين آمنوا الـذين اهللاَُ َ َ ُ َِ َِّ َّ ُْ ُ َ ُ جـاءت ضـمن مـتن  )٥٥: املائـدة( }...َ
وا هلا معاين ًولكن أعالم املسلمني اختلفوا فيها كثريا فأعط، ًقطعي السند جزما

 !ُسقطت فيها رؤوس وهدمت صوامع، عّألسباب واضحة للمتتب وكثرية
 ّتعـددّفهل تنسجم هذه النصية مع مقولة ال، ّفالكالم الكالم يف نصية املتن

وأمـا ، ًيف املعنى؟ الصحيح هو أننا بناء عىل العرضية المناص من نفي التوافق
،  فال بأس يف اجلمع بينهام-ًلك جزما كام نعتقد ذ-بناء عىل الطولية بني املعاين 

وإنـام هـي املراتبيـة ، فالطولية ال تعني التنايف، بل ال مناص من االلتزام بذلك
 فأحـدهم عـامل، ًكذوي العلم يشرتكون بالعلم وخيتلفون به أيضا، التشكيكية

 .وهكذا، واآلخر أعلم منهام، اآلخر أعلمو
 ّالفرق بني املتن والنص

وهـي ، ّع مـن الـرتادف بـني مفـرديت املـتن والـنصنووجود ُيالحظ قد 
                                                 

حتـت ، لّاألو يف الفـصل اخلـامس مـن البـاب ،د املعنـىّسيأيت البحث التفصييل يف تعـد) ١(
 .ُحيث يتناول السيد األستاذ ذلك يف زوايا سبع، )وحدة القرآن وترابطه(: موضوعة
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ًنظرا ، ًولكن واقع احلال فيها هو أن هنالك رضبا من التسامح، ُمالحظة دقيقة
ّنـص اصـطالحي ّ فكـل ،ملا هو واضح من أن النسبة بينهام هي العموم املطلق

ُولكن مـع ذلـك يمكـن ، )١( بالرضورةًاّمتن هو نصّ كل وليس، ًهو متن جزما
، ّالسيام مع التزامنا بمقولة القرينية، ّمتن فيه قابلية النصيةّ كل ًضا بأنالقول أي

 .ُفتقرتب النسبة وتقيـّد بنتائج البحث
وهو أن املتن تقع يف قباله احلوايش ، هنالك فرق آخر ولكنه صوري، نعم

ً الـنص يقـع يف قبالـه ـ أصـوليا ـ الظـاهرّنإيف حـني ، والتعليقات واهلوامش ُ ّ 
 . وهذا واضح،ُاملجمل و

 ّما نراه يف النص
ِّوهنا ينبغي أن نفرق بني النص ّ ، ية بلحـاظ الـسندّية بلحـاظ املـتن والنـصُ

 سنّةفيشمل القـرآن الكـريم والـ، هو ما يقع يف قباله الظاهر واملجملّول واأل
ُقرآنـا وسـنّ -فالبحث فيه يف نفس الدليليـة ، الرشيفة وهـو ،  ال املـصدرية -ةً

 ق واحلسنّوالثاين هو ما يقع يف قباله الصحيح واملوث، أصويل واصطالح فقهي
ًفيكون منحرصا بالقرآن الكريم وال، املقبول والضعيف و ًعادة و،  القطعيةسنّةُ
ُوهو اصـطالح يوافـق ، )٢(تهاّ ال يف دليليسنّة يدور فيه البحث يف مصدرية الما

 .ما عند أهل احلديث
 : والذي نراه يف املقام هو ما ييل

ًأوال ًة البحـث علميـا ّمهيـًتبعـا أل، ّأقربية النصية بلحاظ املـتن ال الـسند :ّ
ّفاآلثار املرتت، ًوعمليا ّبة عىل بحث املتن أعظم بكثـري مـن اآلثـار املرتتُ بـة عـىل ُ

                                                 
ولـيس املعـصوم عليـه الـسالم ، صّمن الواضح بأن القياس يف ذلك هو القارئ املتخص) ١(

ص الذي ربام يكون عنـده ّوليس القارئ غري املتخص ،ّ متن عنده نص بالرضورة ّالذي كل
ً متن نصا ال ّكل  . فتقاده ضوابط التشخيصّ

ًباعتباره قطعي الصدور عقال ونقال، النتفاء البحث يف مصدرية القرآن الكريم ) ٢( ً. 
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بل يف جـزء يـسري ،  الرشيفةسنّةوذلك النحصار البحث السندي يف ال، السند
 .منها

ُإن نصية السند ال تنهي البح :ًثانيا ّ ّث بل ال تثمر شيئا فيام إذا كـان الـنص َّ ً ُ
ُسندا جممل الداللة ًن النص داللة فرصـة إثـامره كبـرية إيف حني ، ً ًجـداَّّ فهـو ، ّ

ُ السند قرآنا ويكفي فيه املقبولية سنّّقطعي  .ًةً
ًوهذا منسجم متاما مع الـسياقات ال  ،يـاهتمُ ألعـالم املـسلمني ومتبنّّعامـةُ

ًنا هو أن هذه النصية متناّ هيملذيوإنام ا، ّالبتةاملقام نا يف ّلكنه ليس هو ما هيمو ّ 
َّ نـراه هـو أن الـذيوإنـام ، فة لدى األعالموًسندا ال نلتزم بطرق إثباهتا املعرو

، )١( الـرشيفةسنّةّيف دائرة التـشخيص السـيام يف الـّول القرينية هي الفاعل األ
عليـه يف األوسـاط ُولذلك نجد أن دوائر البحث أوسع بكثري مما هو متعارف 

ُفنحن ال نلتزم بيشء اسـمه ظـاهر أو جممـل يف دائـرة املـتن إال بعـد ، العلمية
ّكـام ال نلتـزم بـيشء اسـمه صـحيح وموثـ، انقضاء بحث القرينية  ق وحـسن ُ

 .ًومقبول وضعيف إال بعد انقضاء بحث القرينية أيضا
ٌوبذلك نخلص إىل أن بحث النصية متنا وسندا رهن ًّ  ،رينية بموضوعة القً

ُ مساحة أكرب للبحث العلمـي ممـا هـو متعـارف - كام أسلفنا-ُهذا ما يعطي و
ّ مراجعة ما قـرر سـلفا بـأن هـذا نـص در بناوهذا يعني أننا كباحثني جي، عليه ً ُّ ُ

ّكام أن النصية سوف خيتلف مستوى القبول هبا يف ضوء ما ، ّوذلك ليس بنص 
 العملية االجتهادية ومناطـات بل إن مستويات، ر عليه الباحث من قرائنّتوف

وعندئـذ سـوف ، األعلمية سوف ترتبط بمقولة القرينية بشكل واضح وكبري
ّ لدينا القيمة املعرفية التي عليها بعض املقلدة ممن يتكئ عىلّتضحت ِّ مـا هـو ّ كل ُ

ّمشهور أو جممع أو مت ُ ًمـن هنـا نفهـم أيـضا حجـم وثقـل العمليـة ، فق عليـهُ

                                                 
ّمن الواضح سلفا بأن سندية القرآن الكريم خارجة ختص) ١( َّ  ).دام ظله(منه . ًصاً
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ِّ بعض املقلدة بفهمهم الساذج لالجتهادّفال يغرت، ةاالجتهادي ُ. 
ّني بقـراءة الـنص أن هيتمـّومن هنا ننصح مجيع املهتم وا بمقولـة القرينيـة ّ

ّالعلمية الرصينة التي سوف تسد املنافـذ والـذرائع يف وجـه طبـول ومـزامري 
ّاجلهل املركب يف فهم النص ّ ُ.      

 ّالتناص
، ومنها النـصوص، بعضيف ضها ُ هو تداخل األمور املعرفية بع)١(ّالتناص

ــضامني واخلــواتيمّقــدميف امل، ٍ أو بغــري قــصدٍبقــصد ــشكيل ، ات وامل ويف الت
ًفإذا كان التناص لغويا يف األلفاظ والـصياغة والرتاكيـب ، التنظيم ووالتقسيم ّ

ّوإذا كـان التنـاص يف املـضمون فهـو نـسبي، ّفإنه ال خيلو نص منه واألكثـر ، ّ
ّوقوعا منه هو التناص   .املضموين أو املعنويً

ولكنه كمضمون أسـبق مـن ، ّوالتناص كمفردة واصطالح حديث العهد
ُفهو حيمـل مـضمون مفـرديت التـوارد والتخـاطر املتـداولتني يف ، ذلك بكثري 

ّانتشار مفردة التناص يف األوساط األدبيـة نتيجـة قرهبـا ّلعل  و،الوسط األديب
 .من تلك املفردتني

 ولـذا، عبري آخر عن تالقح األفكار وتشاور العقولّإن عملية التناص هي ت
ًولكنها بطبيعة احلال ليـست تعبـريا ، ًبل ومطلوبة أيضا، ُفهي عملية مستساغة

ًفالرسقات النصية أمر غري مقبول جزما، آخر عن الرسقات األدبية والعلمية ّ. 
ألهنـا تـسري ، ّومن هنا نجد التناص بشكل واضح بـني الكتـب الـساموية

                                                 
ّحتى عد ذلك من، يف اآلونة األخرية) textuality (ّالتناصكثر استعامل مفهوم ) ١(  مفـردات ُ

ّويعنون به إحالة نص يف فهمه إىل نص آخر، احلداثويني يف اللغة واألدب فهي ـ إذا جـاز ، ّ
ًلنا التعبري ـ عوملة عرصية للنصوص وجعلها نـصا واحـدا منتـرشا هنـا وهنـاك ً ً  ّويـةفاهل، ّ

ّواحدة ولكن املالمح خمتلفة بعضها يتم  .م البعض اآلخرُ
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ولكن ذلك مل ، وإن وقع يف بعضها بل يف أكثرها تزييف وحتريف،  واحدّاجتاهب
َوأنزلنـا إليـك الكتـاب { ،ُيمنع من حفظ اخلطوط األوىل ومجلة من التفاصـيل ََ َ َِ ْ َ َْ ْ ِ َ

َباحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بيـنهم بـام أنـز َ َ َ َِّ َ ِ ُِ َ َْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ َُ َ ً ًِ ِ ِ ِ َِ ِْ َِّ َل اهللاُ وال َِّ َ َ
ًتتبع أهواءهم عام جاءك من احلق لكل جعلنا منكم رشعـة ومنهاجـا َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ًْ ْ َّْ ُْ ُْ ٍّ ِّ َ َ َ : املائـدة( }...ِ

  ّتكلم فيـه مقـدار مـن التـسامح ألن املـّهذا النـوع مـن التنـاصّلعل و، )٤٨
 . واحد ال غري-بحسب الفرض -

علـيهم الـسالم فإهنـا تعـيش  أهل البيـت ّأئمةوهكذا احلال يف نصوص 
ّتناصا وتداخال بنحو ال خيفى عىل غـري املتخـص ًّ ّص فـضال عـن املتخـصً ، صً

ر َّومـرب،  واحـدّاجتـاهإجيايب ألنه يـسري ب، رَّربّوهذا النوع من التناص إجيايب وم
ّومن هنا يشعر القـارئ املـتفحص بـأن، ألنه ينتهي عند غاية واحدة  كلامهتـم ّ

 .)١(وهنالك نصوص حتكي ذلك، حد كنور خيرج من رساج وا
ّعلام بأن التناص الذي مارسه املعصومون عليهم الـسالم مل ينحـرص بـني  ً

ًفكـأن كلامهتـم صـارت ظـال ، ّمع الـنص القـرآين ّقوةُوإنام مورس ب، كلامهتم َّ
  .ّللنص القرآين

 ،ّوال ختفى دعوة القرآن الكريم لالستفادة من التناص للوصول إىل احلقيقة
ُفهو هيتف بمخاطبيه بـالرجوع ، ن خارج نصوص القرآن أم من داخلهسواء م

ّللتأكـد مـن دعـوة اإلسـالم ) التوراة واإلنجيـل(إىل الكتب الساموية السابقة 
َّفلوال وجـود التنـاص فـإن الـدعوة ، وصدق النبي اخلاتم صىل اهللا عليه وآله ّ

                                                 
وحـديث أيب  حـديثي حـديث أيب،(: أنه قالعليه السالم  منها ما روي عن اإلمام الصادق) ١(

 وحـديث احلـسني حـديث احلـسن، ي حـديث احلـسني،ّوحـديث جـد ي،ّحديث جـد
 وحديث أمري املؤمنني حديث رسـول اهللا  عليه السالموحديث احلسن حديث أمري املؤمنني

 ،١ج: ايفالكـُأصـول : انظـر. )وجـل وحديث رسول اهللا قـول اهللا عـز ،صىل اهللا عليه وآله
 . ١٤ح  ،٥٣ص
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اخل وأمـا مـن الـد،  هذا من اخلـارج.كام هو واضح، سوف تفقد موضوعها
يدعونا إىل عدم األخـذ بـبعض الكتـاب دون ، فالدعوة القرآنية رصحية بذلك

ّنظرا لوحدة النص القرآين، بعض َأفتؤمنـون ...{: منها قوله تعـاىل، )١(ترابطه وً ُْ ُِ َ َ
ٍببعض الكتاب وتكفرون ببعض ِْ َ َ ْ َِ َِ ُ ُ ْ َ َِ ِ  فاإليامن رهن بفهم الكتاب،  )٨٥: البقرة( }...ْ

،  واحد وينتهي عنـد غايـة واحـدةّاجتاهألنه واحد يسري ب، هّواألخذ به كلّكله 
 .تتداخل نصوصه وتتكاتف مضامينه بصورة انعدم نظريها وندر شبيهها

ُ نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر منـه اهللاُ{: يف قوله تعاىلّلعل و َ ْْ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ُِّ َ َّ ُّ ََ َ َْ َِ ً ًِ َ َ َ
ُجلود الذين خيشون رهب َّ َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ ِ َّ َم ثم تلني جلـودهم وقلـوهبم إىل ذكـر اهللاِ ذلـك هـدى اهللاِ ُ َُ َ ُ ُ َُ ِ ِ َِ َ ُ ُِ ْ ِ ْ ُ ُ ْ َّ ُْ ُُ

ْهيدي به من يشاء ومن يضلل  ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ ُْ َ ِ ْ ٍ فـام لـه مـن هـاداهللاَُ َِ ْ ُ َ َ ه ّالكتـاب كلـ ،)٢٣: الزمـر( }َ
ُأي متناص ومتداخل، ُفهو متشابه ومثاين، متشابه ُّ. 

ُعلام بأن إرجاع املحكامت إىل ّ املتشاهبات هو نوع من التناصً إذ ال معنى ، ُ
ّيف إرجاع نص إىل آخر أجنبي ً عنه شكال ومضموناّ ً.  

ّأبرز احلكامء ممن مارس أسلوب التناص ّلعل و، هذا بـني  ّقوةب) التداخل(ُ
مقاالته ومقاالت ابن سينا من جهة ومقاالت ابن عريب من جهـة أخـرى هـو 

 ريغه بأنه صاحب مدرسة تلفيقية ئوُمه مناوّحتى اهت، احلكيم اإلهلي مال صدرا
 .يف حني وصفه البعض اآلخر بأنه صاحب مدرسة توفيقية، إبداعية

فإن تداخل النصوص وإحالة بعضها للـبعض اآلخـر يف ، ّأي حالوعىل 
ُفقرة أو يف مجلة أو يف مفـردة هلـو مـن األمـور الواقعـة واملستـرشية يف معظـم  ُ

ّال خيفى ما يف التناص مـن ثمـرات علميـة  كام، اات إن مل يكن يف مجيعهصنّفامل
ويقينـا مـن النظـرة ،  والتكاملّتأمل الّاجتاهب ّقوةفهو يدفعنا ب، وعملية كبريتني

                                                 
يف الفـصل ) ّوحدة النص القرآين وترابطه(: سيأيت بحث شبه تفصييل يف حتقيق موضوعة) ١(

 . ل من هذا الكتابّاخلامس من الباب األو
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ُد تطبيقاتنا وممارسـاتنا وجينّّويرش، ُاألحادية اإلقصائية كحركة علمية بهـا مـن ُ
 .التخندق والعزلة كحركة عملية

ِّ ومولدة للتفسريات املختلفة للوصول ّإن التناص هو ماكنة معرفية جامعة ُ
ّبالقارئ املتفحص إىل رؤية جامعة مانعة تغيـب فيهـا لغـة ، وواضحة ناصعة، ُ

ُأو ما يمكـن التعبـري ،  عندها لغة التوصيف اجلامعيرضالتصنيف الفردي وحت
فتـضمر ، عنه باخلروج من عامل حواريات الذات إىل عامل حواريات النصوص

ُالعنديات األحاد ِ ًية وتزدهر العنديات الغريية لتشكل نموذجا متكـامال أو مـا ِ ُ ً ِّ ُ ِ ِ
 .هو قريب من ذلك
ّإن القارئ املتخص: ُبعبارة أخرى ُص عمومـا واملَّ ًخـصوصا سـوف ّفـرس ً

ُيتجاوز ثنائية الذات واملوضوع إىل أفق أوسع تتزاور فيه العقول وتتبـادل فيـه 
ة بمكـان يف طـرق ّمهيـمـن األُوهذه املعطيـات ، تتكامل فيه الرؤى واألفكار

ّالوصول إىل تفصيالت النص والكـشف عـن زوايـاه اخلفيـ ة ّمهيـومـن األ، ةّ
ّولذا فإن عملية إنتاج النصية عـسرية بـل مـستحيلة ، ّبمكان يف صناعة النص 

هـا ّبل إن العمليـة التحقيقيـة احلقيقيـة كل، ّبدون االستعانة بمعطيات التناص
ّناص ارتفعت القيمة املعرفية للنتاج املحقّوكلام اشتد فيها الت، ّتناص ُ  .قّ

ّوهذا األفق اجلديد الذي نفتحه للتناص وإن كان يتهرب من التلـبس  ّّ بـه ُ
ُ املتخصصني لتحصني نتاجهم من الذيلية والغريية إال أهنم يامرسونه بـال ّعامة ّ

ًا ّربرُونحـن ال نجـد مـ، استثناء وعىل أرفع املستويات بقـصد أو بغـري قـصد 
ّتنصل عن االلتزام بثقافة التناصلل ّما دام التناص هو آلية االنفتـاح والتـزو، ّ  دّ
ّتنصل الـبعض يعـود للخلـط الواضـح عنـده بـني ّلعل و، التكامل واإلثراءو

ّ ـ والتناص الـسلبي املـساوق لغيـاب األمانـة ّتقدمهو ما  وّالتناص اإلجيايب ـ
 .العلمية

ّبالتنـاص وهـو ينطلـق مـن ّوال ينقيض العجب ممن يتنصل عـن األخـذ 
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ّمد، قراءات نوعية وثقافات مزجية وقبليات تراكمية ًعيا األصالة فـيام يكتـب ُ
وذلك أمر غري معلوم وال ، مع أن األصالة يف ذلك تعني انتفاء اجلذور، ويقول
 .)١(هو أشبه ما يكون بعنقاء مغرب و،مفهوم

ّوربام يبتني التنصل عن التناص ونقده عىل أساس شبهة ق  ّتصورائمة عىل ّ
ّوجود تناف بني التناص والعملية اإلبداعية  الـضيق ّتصورفاإلبداع يف هذا ال، ٍ

ًجدافية ّولكنها نظرة تعس، شائبةّ كل رهن باجلهد الفردي اخلالص من  ملفهـوم ّ
، ُفاإلبداع يف مرتبته األوىل يقوم عىل أساس فهم ما يقولـه اآلخـرون، اإلبداع 

وأمـا البنـاء ، ُصـورة إبداعيـة ومـن املرتبـة األوىلأي أن نفس فهم اآلخر هو 
ّالنيص بعد قراءة اآلخرين وحتـاور النـصوص وتبـادل األفكـار فهـو صـورة 

وعليـه فمقتـىض املهنيـة والعمليـة ، لكنـه مـن الرتبـة الثانيـة وًإبداعية أيـضا
ُي التناص وعدم التنصل عنه بالنحو املاإلبداعية بأعىل مراتبها هو تبنّ ّ    .ّتقدمّ

ّوأخريا فمن لطائف ما ذكر يف التناص ُ  ما ذهب إليه الفراهيدي بأن التناد :ً
ِويا قوم إين أخاف علـيكم يـوم التنـاد{: يف قوله تعاىل َ َّ ُ ََ َ ْ ْ َْ َ ْ َُ َ َ ِّ ِ ِ  يـوم هـو، )٣٢: غـافر( }َ

 .)٢( أصحاب اجلنة أصحاب النار،ً أي ينادي بعضهم بعضا،ّالتناص
 

ُوإنام نريد منها ما ، عنى اللغوي هلا وال الفهم العريف هلاُال نريد من القراءة امل
فالقراءة يف عـامل النـصوص ، محلته من مضمون جديد يدور بني الفهم والتفسري

ص ّاملتخصُومن هنا جتدنا نطلق عنوان القارئ ، تعني السعي لفهمها أو تفسريها
                                                 

ُمثل يرضب لليشء الذي استحال الوصول إليـه ونيلـه) أو عنقاء املغرب(عنقاء مغرب ) ١( ٌ، 
َّإن اهللا تعاىل مهام بلغ مقام الـسائر إليـه : إي، نقاء مغربَّإن امللك املعبود ع: ُفيقال يف ذلك

َّألن املقـصود عنقـاء ، ل الطريـقّوعظمة توفيقاته فإنه سوف يبقـى بلحـاظ املعبـود يف أو
 .ّوعز الوصول إليه، مغرب استحالت معرفته معرفة إحاطية

 .١٠ ص،٨ج: الفراهيديأمحد   بنلخليلل، كتاب العني: انظر) ٢(
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 . غري الّفرسخصوص املّول ونريد باأل، صّيف قبال القارئ غري املتخص
ُفهـم ، ٍوهذا املعنى ليس بمنأى كبري عن الفهم العريف يف معنى من املعـاين

ُيطلقون كلمة القراءة ويريدون هبا الالزم هلا فيقول لك ، وهو حصول الفهم، ُ
ُهل قرأت الدرس؟ أو هل قرأت لالمتحان؟ وهنا ال يراد من القراءة : أحدهم

فأطلق ، اد منه خصوص الفهمُوإنام ير،  إخراج األصوات ولوك احلروفّجمرد
 .وهذا واضح، القراءة وأراد هبا الالزم

  مـا جيـري عـىل الفهـمّوكل، هذه هي القراءة بحسب االصطالح اجلديد
ّولكن ماذا يراد من وراء ذلك كل، ٍالتفسري فإنه جار عليهاو  ه؟ُ

َّفـإن اهلـدف ، ُفيام يطرح يف هـذا املجـالّهم َّالواقع أن هذا السؤال هلو األ
وهـذا ، يـة يف الفهـم والتفـسريّتعددقيقي من وراء ذلك هو االنتهـاء إىل الاحل

ًبطبيعة احلال ليس أمرا ممجوجا  َّفـإن ، بـل هـو مقتـىض سـرية العقـالء، ّالبتـةً
صات يف خمتلف املعارف اإلسـالمية وغـري ّاملجتهدين ومجيع أصحاب التخص

هم نواحد مّ لكل داموهذا االختالف مقبول ما ، اإلسالمية خيتلفون فيام بينهم
أعني الوقوف عىل ضوابط وقواعـد ، ًدليله وما دام اجلميع جاريا عىل القاعدة

ّفام هو الـرس الكـامن وراء الطعـن بـالقراءة ، فإذا كان األمر كذلك. االجتهاد
 !ّوالقراء اجلدد واللعن عليهم؟

َّة املوضوع وحساسيتّمهيًنظرا أل، هذا ما سنتناوله من زوايا خمتلفة ه وأثـره َّ
 : وهي، وسوف نختار ثالث زوايا رئيسية، ّالبالغ يف النتاج النيص

ّ 

َّللجواب عن ذلك ينبغي أن يعلم بأن االخـتالف يف القـراءة تـارة  طلـق ُيُ
وهذا أمر صحيح ومقبـول لـدى ،  قارئّبكلّاص ويراد به اختالف الفهم اخل

ّوتارة يطلق ويراد به االختالف يف واقعية النص وطبيعته، طرافمجيع األ ُ ُ. 
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ّإن النص الديني: توضيح ذلك ًاته معنى واحدا ّ املقروء هل حيمل يف طي)١(َّ
ّوأن هذا املعنى الواحد هو احلق املطلق وكـل، ال غري  مـا عـداه باطـل حمـض ّ

ُّفذلكم اهللاُ ربكم احلـق{: ًتصديقا لقوله تعاىل َ ُ َ ُُ ُُّ ِ َ َّ فـامذا بعـد احلـق إال الـضالل فـأنىَ َ َ َُ َ َّ َّ ِ ِّ َ َ ْ َ َ َ 
َترصفون ُ َ ْ  ؟ ُأو أنه حيمل معاين عديدة قد تكون متباينة فيام بينها، )٣٢: يونس (}ُ

ّهنا يكمن أس اإلشكالية فـون يف فهـم القـراءة ويـدافعون ّفالذين يتطر، ُ
ّعنها يريدون إثبات املعاين املتنافية تنافيا كل ً  ّتنافيهـا يـصح القبـولوهي مع ، ًياُ

 .االلتزام هباو
، بل هو أمر يعرس فهمه، ن هذا أمر يعرس القبول بهإ: نقول وبنحو الفتوى

 .وسيأيت بيان ذلك
ّ املعاكس فإهنم يرون أن هؤالء القراء اجلـدد ّجتاهفون يف االّأما الذين يتطر ُ
ّليسوا أكثر من مقل  والتـي، فةّدة للغرب الذين اصطدموا بنصوصهم الدينية املحرُ

ًفـضال عـام ، ال يمكن محلها عىل الظواهر لوقوع التناقض الـشديد فـيام بينهـا
ًية تسقطه عن اعتبارية كونه نصا دينياحتتويه من خروقات لغوية وفنّ ً ّ هذا مـن ، ُ

ّومن جهة أخرى أهنم يسيئون الظن، جهة ُ ُ كثريا بالقراء اجلـدد ألهنـم يـسعون ُ ّ ً
ّترهاهتم التي يسموإحالل ، إىل حمق الدين وحموه ُّ وهنا بالتفسريات اجلديـدة أو ُ
ّاملعارصة للنص حمله  .ُفهم دعاة دين جديد بل قل هم دعاة أديان جديدة، ّ

ًأوال ّبعد هذا العرض اليـسري هلـذه اإلشـكالية الكبـرية والعويـصة نـود ّ 
ّعرض نقد للمتطر لننقـل ، ُ نعرض أطروحتنا االحتامليـة يف املقـامّ ثم،ًفني معاُ

 .ُها أطروحتنا الفعلية يف بيانات الزاوية الثانيةبعد
ُ نقد القراء اجلدد ّ 

ُبقطع النظر عن التصويرات البشعة ملناوئيهم فإن القراء اجلـدد قـد بعثـوا  ّ َّ
                                                 

ّيد األستاذ خصوص النص الديني ألن أصل اإلشكالية قائمـة عليـهذكر الس) ١( ومـا عـدا ، ُ
 . ةّذلك فال خالف لنا معهم البت
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ّاحلياة من جديد يف عامل قراءة النص بعد مروره يف سبات عميـق واجـرتارات 
ّكانت األكثر خنقا وإساءة للنص الـديني ة جديـدة جلدوائيـة وأعطـوا فرصـ، ً

ّبل ورسموا أهدافا معرفية وإنسانية جديدة للقراء، القراءة وكشفوا عن قدرة ، ً
 .ّالنص عىل التعاطي مع مقتضيات العرص

ًصني شـكال ومـضموناّولكن هذا إنام يكون بالنسبة للمتخصـ الـذين و، ً
ّحيملون يف حركتهم التفسريية مهوما حقيقية الستجالء مرادات الـنص ُ  وأمـا، ً

ُبالنسبة ألدعياء العلم وأنصاف املثقفـني غـري القـادرين عـىل اخلـروج برؤيـة 
ُصحيحة عن أجواء النص فضال عن مراداته القريبة فهم يف منأى عـام نقـول ً ّ ،

ّبل هو الرس الكامن من وراء هذه الفوىض التي تلو ، ث عامل الفهـم والتفـسريّ
ّواملظنون هو أن نق ُاد القراء اجلدد إنام يطلقُ ُ ِّ هؤالء املتمحلني ّاجتاهون سهامهم بّ ُ

ًللعلم والفهم زورا وهبتانا ً. 
ِّفإذا كان عنوان القراء اجلدد أو عنوان القراءة املنهجية شامال للمتمحلني  ً ّ

ّأيضا فال مناص من االلتزام بالرد ولكننا بحـسب املتابعـة مل ،  والنقض عليهمً
إلعالم املغـرض فهناك أصحاب اختصاص حقيقي مزجهم ا، نجدهم كذلك

 .مع حفنة فاقدين ألبجدية القراءة الصحيحة
صني والذين نعنيهم بكلامتنا نحتاج أن ّ هؤالء املتخصّفإن، ّوعىل أي حال

 : يوه،  يف أصل اإلشكاليةّة للبتّمهينستفهم منهم ثالث مسائل يف غاية األ
ً هل تريدون بالوجوه اجلديدة للنص الديني مـا هـو خـارج متامـا عـن .١ ّ ُ

 أو أهنا تدور يف مداراهتا؟، ألسنتها وألفاظها
ّ هل أنكم تلتزمون بدعوى أن النص الديني هو ابـن حقيقـي ورشعـي .٢

ًني به الختالف البيئتني شكال ومضموناّوأنكم غري معني، لبيئة نزوله  يف العلم، ً
 واألغراض واألهداف؟، هاتّوالطموح والتوج، الثقافةو

ّوجوه املتنافية كل هل تلتزمون بدعوى قبول ال.٣  ّوأهنا يصح االلتزام هبا؟، ًياُ
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وذلـك لـسبب يـسري ، ُفإن كان اجلواب باإلجياب فهذا ما ال يمكن القبول بـه
ًجدا ّوهو أنكم ستكونون بصدد قراءة غـري الـنص الـديني املزعـوم قراءتـه مـن  ّ

ًأوال هذا .)١(قبلكم ًوثانيـا هـو أنكـم خترجـون بـذلك عـن كربيـات لغويـة ، ّ
ً اللفظ الواحد بمعنيني متنـافيني متامـاّتعلقها عدم إمكان ّأمه، صحيحة وإال ، ُ

بل سوف تنتفي احلاجة إىل االنسباق الـذهني ، انتفت فلسفة الوضع من رأس
 فـام دام،  إىل انتفاء اللغـةّسوف يؤديّ كله وهذا، وضوع له اللفظ إىل املعنى امل

ًلفظ حيمل يف نفسه معنى نقيضا أو متبايناّكل  ،  فال معنى للمحادثـة والتفـاهمًُ
ًلفـظ لـو احتمـل معنـى مباينـا ّ كـل كـام أن، وال معنى لالحتجاج عىل اآلخر

وإنـام ، ّالبتـةللمعنى املوضوع له اللفظ فذلك اإلمكان لن ينتهـي عنـد ذلـك 
ٍسوف يكون قابال ملعان وهكذا ال تنتهي السلـسلة دون وجـود رابـط ، ُ أخرىً

 .ةّتصورة وغري املّتصورحقيقي بني املعاين امل
وأما الثالثة فإهنا يلـزم منهـا تكـذيب ، ُهذا بالنسبة للدعوة األوىل والثانية

ويلـزم نفــي ، زمــان ومكـانّ كـل ّالـنص الـديني الـذي خاطــب اإلنـسان يف
، مقتضيات اخلامتية للـدين اإلسـالمي واخلامتيـة للنبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه

ّ كلـه وهـذا،  يف التـرشيعّجـةفهم احل، ّ ليصح األخذ منهمّنبوةوانفتاح باب ال
ّهذه الدعاوى يصح معها األخذ بنظرية التعهّلعل و، ًباطل مجلة وتفصيال د يف ّ

 .)٢(ِّوقد ثبت بطالهنا يف حمله، اللغة والوضع
 نقد قول النافني

ُد يف الفهـم منطلقـني مـن ّوهم املجموعة الثانية الذين أغلقوا دائرة التعد
وما عـدا ذلـك فهـو بطـالن حمـض ، جه واحد ال غريً واحدا وله وّكون احلق

                                                 
ّوبعباراهتم هو أهنم يغر) ١(  !دون خارج الرسبُ
ُيمكن مراجعة ذلك يف الكتب األصولية ألعـالم مدرسـة أهـل البيـت) ٢( ولكننـا ننـصح ، ُ

 . للسيد الشهيد حممد باقر الصدر، لقة الثانية احل،ُدروس يف علم األصول: بالرجوع إىل



 ٢١٧ ............................................................................ّبحوث متهيدية تبيينية 

ًفالنص الديني عموما والقرآين ، ُوضالل مبني ّا نص يف معناهخصوصّ فيكون ، ً
ُوالتحريف واضح معناه وما يفـيض ، ًرصفه إىل معنى آخر رضبا من التحريف

 .ّإليه من حكم قطعي بحق صاحبه
ّوال ريب بأهنا رؤية متعص، هذه هي خالصة رؤيتهم ومغلقـة وخمالفـة بة ُ

واملظنـون هبـم هـو أهنـم حـرصوا ، دّللهدف اإلهلي والغاية الكامنة يف التعـد
وإال فـالقول بنفـي ، عددية املراتبية الطوليـةتدية املتباينة ال يف الّالرفض بالتعد

، وما ذكروه يف املقام ال يعدو القول بالتنايف املطلق، ً مطلقا ال دليل عليهّتعددال
ّدية األقوال يف نص واحـد ّات التفسريية بتعدصنّفامتالء امل :ومن شواهد ذلك

 .ّدون أن يلزم من ذلك ما تومهوه
، ية سوف يغلـق أبـواب التعـاطي مـع مقتـضيات العـرصّتعددَّإن نفي ال

ال ، ّإن القرآن ظـاهره أنيـق وباطنـه عميـق(: ُوسوف يبطل املقولة اخلالدة فيه
 .)١()ّ الظلامت إال بهتفنى عجائبه وال تنقيض غرائبه وال تنكشف

 ية ّتعددّحل إشكالية ال
َّهـو أن ّول  األّجتـاه الثـاين وكـبح مجـاح االّجتـاهما نراه يف املقام لرفـع اال

ّية يف معاين النص أصل ال سبيل للتنصل عنهّتعددال  ية تتالءمّتعددَّوأن هذه ال، ّ
ه وهذا ما سنبـسط القـول فيـ، ّتنسجم بشكل كامل مع القول بوحدة النصو

 ية بمعنى التباين الكيل واالصطفافّتعددَّبأن ال، سنوجزه يف املقامكنّا  ول)٢(ًالحقا
ّنظرا ملا حتفه بعض اللواز،  مالحمه ويصعب الركون إليهّتضحالعريض أمر مل ت  مًِ

يـة ّتعددوأمـا نفـي ال، ّا اإلشارة هلا يف نقد القـراء اجلـدد منّّتقدمالباطلة والتي 
ٍخمالف للوجدان ومناف ألهداف القرآن الكريم وأغراضهية فهو قول ّبصورة كل ُ. 

                                                 
 .٢٨٨، ص١ج: رشح ابن أيب احلديد، هنج البالغة: انظر.  عليه السالممن كلامت أمري املؤمنني) ١(
 ).وحدة القرآن وترابطه(: يف موضوعة، لّيف الفصل اخلامس من الباب األو) ٢(
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ّذلـك التطـرف هـو القـول ّ كـل وعليه فـالطريق األمثـل للخـروج مـن
ّفإن املعاين الطوليـة مهـام تعـد، ية الطوليةّتعددبال رت فإهنـا سـوف ّدت وتكثـَّ

فإن قيل يف وصفه ، )اهللا(جلاللة اكام هو احلال يف لفظ ، حتكي احلقيقة الواحدة
، ...وإنـه، ...وإنه، وإنه القيـّوم، ّوإنه احلي، وإنه الرحيم، إنه الرمحن: عناهوم
ُ الطويل تارة يـراد بـه ّتعدده حيكي احلقيقة الواحدة؛ وهذا الّوكل، ه صحيحّفكل

ُالكثرة املصداقية املنضوية حتت املفهوم النيص املنطبق عليها وهذا ما ال غبـار ، ّ
يـة ّتعددُيـة؛ وتـارة يـراد بالّتعددسلم يف توجيه البل هو الطريق األ، ّالبتةعليه 

 ّ وكـل،ّ عـام نشوء مفاهيم جديـدة تنـضوي حتـت مفهـوم:الطولية يف املعاين
وهـو حيكـي ، مـن جهـةّالعام ل مرتبة طولية حيكيها املفهوم ّمفهوم جديد يمث

 .مصاديقه املنضوية حتته
، يف أنواع اجلنس الواحدية الطولية تعنّي التكثـّر ّتعددَّإن ال: بعبارة منطقية

، ًمن قبيل ما التفت له صدر املتأهلني من كون اإلنسان لـيس نوعـا حتتـه أفـراد
َّفكأنه أراد القول بـأن تلـك األفـراد اسـتقلت مـن ، وإنام هو جنس حتته أنواع َّ

 .تها فارتقت من املصداقية املحضة إىل اجلمع بينها وبني املفهوميةّحمدودي
ِّ الطويل يف املعاين النصية باملعنى الثاين ال يسعنا ّتعدد الَّفإن، ِّوعىل أي حال

ًنه قول بحاجـة إىل بيانـات أكثـر حتقيقـا إأو باألحرى ، ّالقول فيه إال بالتوقف
ُولذلك عربنا عن ذلك كله باألطروحة االحتاملية، ًوعمقا ّ َّ.  

 ّعالقة النص بالقراءة
ية الطولية يف ّتعددراءة والة والقيِّت لنا مجلة من سطور النصّتضحبعد أن ا

نكون قـد اقرتبنـا مـن عالقـة ، املصداقية واملفاهيم اجلديدة، بوجهيها، املعنى
دت إىل ّومنـه متـد، ُ القـراءة األوىلّمـادةّفـالنص الـديني هـو ، ّالنص بالقراءة

، ّفالعالقة هي عالقة الفهم والتفـسري بـالنص، ُالنصوص األخرى غري الدينية
ّ يبقى النص الـديني معطـوبدون القراءة سوف ُ ، صيةّولكنهـا قـراءة ختصـ، ًالّ
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، وهي مع اختالفها تنتهي أو حتكي احلقيقة العليا التي مستودعها عامل اخلزائنية
ّفالقراءة املراتبية الطولية تصح، واحلاكي عنها بصورة إمجالية عامل اللفظ  ح لنا ُ

ًهة متاماّعالقة مشوودون هذه الطولية سوف تكون ال، ّالعالقة الوثيقة بالنص ً ،
 .ُبل ومستحيلة يف بعض معانيها

ّجـدير بالـذكر أن مـا يتـداول يف األوسـاط العلميـة املعـارصة ـ السـيام  ُ
ّ فعـل شـديد ضـد ّوالذي جاء كرد) اهلرمنيوطيقا(األكاديمية منها ـ اصطالح 

ّاملناهج املغلقة أحادية النتائج إنام يراد به الوجـوه التفـسريية للـنص الوا ُ ، حـدُ
فـالكالم يف القـراءة هـو عينـه ، ّصية للنصّوهو تعبري آخر عن القراءة التخص

ية املباينـة ّتعددّفإن قيل بأهنا تعني ـ يف أهم معانيها ـ ال ، )١(يأيت يف اهلرمنيوطيقا
يـة الطوليـة فلـم يـأتوا بجديـد؛ ّتعددوإن قيل بأهنا ال، ّللنص فهو قول مردود

َّنا نوفّولعل ُق يف مناسبة أُ  بـام خيـدم ّقلةخرى للبحـث يف ذلـك يف دراسـة مـستُ
ُالعملية التفسريية والتأويلية منهجا وفهام ومعطيات ً ال يعفينا من ذلك َّإال أن ، ً

ِملا ،  القراءاتّتعددَّتتعلق بموضوعة ، ُض لبيانات أخرى يف هذه الدراسةّالتعر
ًعرفت من كوهنا تشكل سقفا معرفيا مهـام ّ ً ً ِّ الـرضورة حتـى بلغـت مـستوى ، ُ

ًمعرفيا يف ميادين قراءة النص الديني عموما والقرآين خصوصا ً ًّ. 
 

ُ القراءات ال بد أن يعلمّتعددَّليتضح موضوع  َّ : 
ًأوال  ّ قارئ النصّهوية: ّ

ٍاملراد من قارئ النص الذي نطالبه بمنهج ِّ النصية هو  اعتمده يف استظهاراتهّ
 ،ّأما غري املتخصص فال اعتبار لقراءته من رأس، ّالقارئ املتخصص غري املعصوم

 .وأما املعصوم فال معنى ملطالبته بدليل االستظهار ألنه واقف عىل الواقع نفسه
                                                 

َّمر بنا يف املقدمة تعريف يسري ب) ١(  .فراجع، اهلرمنيوطيقاَّ
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 مالك الظهور املوضوعي: ًثانيا
ّإن النص القرآين املقروء تارة يقرأ بمعيـ ُ ّ ينعقـد لـه ف، َّة القـرائن احلافـة بـهَّ

ُ علتٌظهور ّيطلق عليه بالظهور املوضوعي؛ وتارة يقـرأ الـنص ، ه نفس القرينةّ ُ ُ
ِّمستقال عن أي قرينة فينعقد له ظهور  ً به؛ وهذا الظهور إن استند إىل ما ّخاص ُ

َّوإال كان ذاتيا ال اعتبار له؛ وثانيـا إن املـراد ، ًه فهو ظهور موضوعي أيضاّربرُي ً ً
 هو ِةّ احلجِولذلك فموضوع الظهور، ية وعدمهاّهو احلجمن االعتبار وعدمه 

 .ويف مقامنا هذا هو القرآن الكريم، ّالنص الديني
ًونظـرا ،  الظهور واحليثيـة التـي قـام عليهـاّهويةإذن فاملسألة تدور حول 

ُلكون البحث ذا طابع أصـويل فإننـا سـوف نقتـرص عـىل مـا لـه صـلة وثيقـة 
 . )١(د القراءاتّبموضوعة تعد

 ،ّن املقصود من الظهور املوضوعي ليس الظهور املصيب أو املطابق للواقعإ
ّ بغـض ،إىل قرائن موضوعية ومنهج صحيح يف االقتنـاصُالظهور املستند  ّوإنام

 وهـذا هـو املـالك الـصحيح يف املوضـوعية ،النظر عن إصابة الواقع وعدمها
نـسان مـن  فلـو حـصل ظهـور إل؛والذاتية التي يوصف هبا الظهور املقتـنص

ّ أقـام الـدليل عـىل صـحته ّخالل اعتامده عىل منظومة فكرية ومنهج استداليل
                                                 

ّغري خفي عىل املطلع بأن موضوعة تعد) ١( َّ َّ ّد القراءات مل يستقل هبا علم خـاصٍّ َّومل يتكفـل ، ّ
ًمما جعل املـسألة متنازعـا عليهـا، ّهبا علم خاص ِّفاملفـرسون اجلـدد واملتكلمـون اجلـد، َّ ُ  دِّ

ِّوالفقهاء املجددون، أصحاب مدرسة علم الكالم اجلديد  وضـوعةّكل منهم قـد تنـاول م، ُ
، فكان بينهم مقدار من الوفـاق وكثـري مـن االخـتالف، ّد القراءات وبأدواته اخلاصةّتعد

خبـاري املناهج املعرفية كـاملنهج الفلـسفي والتجريبـي والعرفـاين واألَّفمن الواضح بأن 
ًواألصويل والكالمي ختتلف روحا ونتيجة ، ّقـراءات متعـددة للواقـعِّتقـدم ً وهي مجيعا ،ً

ّألهنـا أفهـام وطـرق للكـشف عـن ، عىل اختالفهالفكر البرشي رضورية لوهي قراءات 
طـرق ووسـائل يف وإنـام ،  فذلك رضوري،تعدد القراءات تكمن يف واملشكلة ال، الواقع

 ).دام ظله(منه . هذه القراءات
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ًسوف يكون هذا الظهور موضوعياف ًوأمـا إذا كـان الظهـور حاصـال ، ً معترباّ ّ
ً أقيم الدليل عىل صحته فال يكون موضوعيا ّبصورة ال تستند إىل منهج معريف ّ ّ ُ

دمه تبع للموضوعية وعدمها وليس فاالعتبار يف املقام وع، وإن أصاب الواقع
؛ كـشفنّن املدار يف الكاشـف ال املإ: ُإلصابة الواقع وعدمها؛ وبعبارة أخرى

 .يف الطريق املوصل ال يف نتيجة الوصول: أي

  مالك الظهور والقراءاتةوحد: ًثالثا
ٍوهو مبتن عىل السابق  ،هامالك لدينا املراد من املوضوعية املعتربة وّتضحفإذا ا، ُ

املوضـوعية َّوذلـك ألن ،  القـراءاتّتعددَّننا نكون قد اقرتبنا من فهم مسألة فإ
ّيف مسألة تعدد القراءات يف النص الدينيا جارية بعينهاآلنفة الذكر هي  ّ. 
ًأوالّه النص ّيمثلالذي ّن الواقع إ: توضيح ذلك مل يقـف عليـه  وبالـذات ّ

ِ ـ ملـا بقة للواقـعّشخص لكي نقول بأن القراءة الصحيحة هي خصوص املطا
ًعرفت من كون القـارئ غـري معـصوم وإن كـان متخصـصا ـ  القـراءة ّوإنـام ّ

 ّ مـربهن أو مـنهج اسـتداليلّاملوضوعية هي تلك التي تستند إىل سياق معـريف
ّأقيم الدليل عىل صحته  .الكاشفوهو الطريق ، ُ

ج  إىل مـنهةستندُمـغـري ّالقراءة واالستظهار من النص الديني فإذا كانت 
» التفـسري بـالرأي«: َّفإن هذا الطريق غري املعترب يصدق عليه عنـوان، صحيح

: <ّجل جاللـه>قال اهللا (: ّالنبي األكرم صىل اهللا عليه وآله لقول ؛ًاملمنوع رشعا
 علـيهام احلـسني بـن عـيلوعـن اإلمـام ، )١()ّما آمن يب من فرس كالمـي برأيـه

من قال يف القرآن : يقوله وآله صىل اهللا عليي رسول اهللا ّسمعت جد(: السالم
ِّ؛ وهذا القارئ برأيه خمطئ عىل أي حـال)٢() مقعده من النارأّفليتبوبغري علم  ُ ،

                                                 
 .٦٨ص: توحيد الصدوق) ١(
 .٢٧ص ،١ج: وقريب منه ما رواه الطربي يف تفسريه، ٥ ح،٩٠ص: املصدر السابق) ٢(
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قال رسول اهللا صـىل اهللا (: عن جندب قالحتى وإن أصاب الواقع؛ فقد ورد 
 .)١()من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ: عليه وآله
، كـشفنه راجع إىل طريق الكشف دون امل عنّالتفسري بالرأي املنهيإذن ف

ّوقد هني عنـه ألنـه ال يتعـاطى مـع الـنص بمـنهج وأدوات صـحيحة وبعبـارة ، ُ
حتـى ، ّعىل نحو ما يتفهم به كالم غريه اهللا سبحانه ّعن تفهم كالمإنه هني : أخرى

ّملا علمت بأن الظهور املوضـوعي املعتـرب واحلجـ، الواقعإصابة إن صادف و َّ  ال ةِ
َّ مالكه إصابة الواقع؛ ولذلك فإن الظهور املوضوعي ينفـع صـاحبه يدخل يف

املطلوب َّألن ، فهو مأجور حتى مع عدم إصابته، حتى مع عدم إصابته للواقع
َّ فـإن ،بخالف الظهـور الـذايت والتفـسري بـالرأي، منه هو الدليل وليس اإلصابة

 إن... (: الم عن اإلمام الصادق عليـه الـسحديث العيايشصاحبه كام جاء يف 
 . )٢()ن أخطأ فهو أبعد من السامءإ و،جرؤأصاب مل ي
 ّاألساس الفلسفي لتعدد القراءات: ًرابعا
ُوكـشفه معتـرب ، الظهور املوضوعي هو الكاشف عـن الواقـعَّ بأن ّتضحا

ًبد أن نسلم أيـضا المن هنا ، ة حتى عىل فرض عدم إصابته لنفس الواقعّحجو ّ ّ 
 ّيرجع إىل تعدد الظهور الشخيص والذايت  وهذا ال،فهّبتعدد هذا الظهور واختال

ُليقال ببطالنه  الظهـور ّ ألن الواقع املنكشف هبذا؛لظهور املوضوعي نفسهوإنام ل، ِ
ّ وكلها ، فالكاشف عنه يكون ذا درجات ومراتب،ذو درجات ومراتب خمتلفة

ّ ألن كل واحد منها يمث،ّموضوعية ّل كشفا عن مرتبة خاصة من الوـِّّ  .اقعً
ّوقد ثبت يف حمله مـن الفلـسفة أن الواقـع ذو درجـات خمتلفـة متعـددة ّ ؛ ّ

                                                 
سنن : ًوأيضا. لّاألو الباب ،كتاب التفسري، ٢٩٥٢ ح ،١٩٩ص ،٥ج: سنن الرتمذي: انظر )١(

  .٥١٢ ص،٣٠ج: بحار األنوار: وعنهام.  كتاب العلم٣٦٥٢ح، ٣٢٠ص ،٣ج: أيب داود
  .٤ ح ،١٧ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(
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 إىل كـشف إحـدى درجـات ّفالذي يصل من خالل ظهور موضوعيوبالتايل 
ّال حيـق لـه مـن الناحيـة العلميـة ولكن ، ّيصح االلتزام بنتائج ظهوره ،الواقع

ك الدرجة املنكشفة  اآلخرين الذين مل يصلوا إىل تلئّواملنهجية املنطقية أن خيط
ًخصوصا لو أخـذنا بنظـر االعتبـار ، أو أهنم قد وصلوا إىل نتائج ال توافقه ؛له

ّالروايات التي أكـدت أن اإليـامن ذو درجـات  فـال يقـول صـاحب االثنـني ،ّ
 .)١( لست عىل يشء:لصاحب الواحدة

ّإذن ال بد من التسليم بمبدأ تعد  ةستندُمما دامت ، االجتهادات املختلفةد َّ
ِّوال بد من التحيل بثقافة القبول  ،ّإىل مناهج معرفية سليمة مستدل عليها رؤية لَّ

ِّواالبتعـاد عـن حديـة ، واجتهاد اآلخر ما دام ضمن الـضوابط اآلنفـة الـذكر
ّالفتوى التي قد تبلغ أحيانا حمط ُات تراق فيها دماء وتنتهك حرماتً ُ ٍ. 

                                                 
 .باب درجات اإليامن، ٤٤ ص،٢ج: الكايفُأصول نظر ا) ١(

ًأن خادما أليب عبد :ورد يف ذلكولعل أوضح ما   بعثني أبـو عبـد(: اهللا عليه السالم، قال ّ
 ّفانطلقنا منها ثم رجعنا : قال، اهللا عليه السالم يف حاجة وهو باحلرية أنا ومجاعة من مواليه

 ، فرميت بنفـيس، فجئت وأنا بحالً،وكان فرايش يف احلائر الذي كنّا فيه نزوال  ...ّمغتمني
 فاسـتويت ،قـد أتينـاك: اهللا عليه الـسالم قـد أقبـل فقـال  إذا أنا بأيب عبد،كفبينا أنا كذل

ّ فحمد اهللا ثم جرى ذكر ، فأخربته،ّ فسألني عام بعثني له،ًجالسا وجلس عىل صدر فرايش
ّيتولونـا وال : فقـال:  قال.ّ إهنم ال يقولون ما نقول،ّعلت فداك إنا نربأ منهمُج: قوم فقلت

فهـو ذا عنـدنا مـا لـيس عنـدكم :  قال.نعم: قلت: ؟ قالؤون منهميقولون ما تقولون ترب
وهـو ذا عنـد اهللا مـا لـيس :  قـال.علت فـداكُ ج،ال: قلت: ؟ قالفينبغي لنا أن نربأ منكم

ّفتولـوهم وال : قـال ؟ علت فـداك مـا نفعـلُ ج،ال واهللا: قلت: ؟ قالطرحنااعندنا أفرتاه 
 ،نهم من له سهامن ومنهم من له ثالثة أسـهمّ إن من املسلمني من له سهم وم،تربؤوا منهم

 ومنهم من ،ّ ومنهم من له ستة أسهم، ومنهم من له مخسة أسهم،ومنهم من له أربعة أسهم
 وال ، فليس ينبغي أن حيمل صاحب السهم عىل ما عليه صاحب السهمني،له سبعة أسهم

عليـه صـاحب  وال صاحب الثالثة عىل ما ،صاحب السهمني عىل ما عليه صاحب الثالثة
 .٤٣ ص،٢ج:  الكايفُ أصول.)...األربعة
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ّالشهيد الصدر قدس رسه يف بحثهُأستاذنا قال  ّ حول االجتاهات املختلفـة ّ
ّإن الصورة التي نكوهنا عن (: ّالتي نكوهنا عن املذهب االقتصادي يف اإلسالم ّ

ّ ملا كانت متوقفة عىل األحكام واملفاهيم،املذهب االقتصادي  فهـي انعكـاس ،ّ
ٌ ألن تلك األحكام واملفاهيم التي تتوقف عليها الصورة نتيجة،ّالجتهاد معني ّ ّ 

 وما دامـت . وطريقة تنسيقها واجلمع بينها، فهم النصوصّالجتهاد خاص يف
 فلـيس مـن احلـتم أن ،ّالصورة التي نكوهنا عن املذهب االقتصادي اجتهادية

 وألجل ذلـك كـان ،ّ ألن اخلطأ يف االجتهاد ممكن،تكون هي الصورة الواقعية
ًمن املمكن ملفكرين إسـالميني خمتلفـني أن يقـدموا صـورا خمتلفـة للمـذهب  ّ ّ ّ

ّ وتعترب كل تلـك الـصور ،ً تبعا الختالف اجتهاداهتم؛القتصادي يف اإلسالما
ّ ألهنا تعرب عن ممارسة عمليـة االجتهـاد ؛ًصورا إسالمية للمذهب االقتصادي ّ

 وهكذا تكون ، ووضع هلا مناهجها وقواعدها،ّالتي سمح هبا اإلسالم وأقرها
طع النظـر عـن مـدى ًالصورة إسالمية ما دامت نتيجة الجتهاد جائز رشعا بق

 .)١()انطباقها عىل واقع املذهب االقتصادي يف اإلسالم

ّتغري الظهور املوضوعي بتغري الزمان: ًخامسا ّ 
ًجـداَّوهذه النقطة من النقاط احلساسة  َّ لنـا أن القـراءة ّتـضحفبعـد أن ا، ّ

رها عىل الظهر املوضوعي القائم عىل أسـاس مـنهج ّالصحيحة مناطها هو توف
ّمستدل يأيت الكالم يف احتامل تزلزل هذا الظهور املوضوعي بعنرص آخر ، ليه عُ

فهنالـك عنـرصان ،  هو الـزمنّتحركوهذا العنرص امل، ُقد يسقطه عن االعتبار
ّالبد من التحقق منهام يف القراءات اجلديدة للنص ّ عنرص ثابت يكمن : ّولاأل، َّ

ِّعنرص متحرك يكمن :الثاينو، يف نفس الظهور املوضوعي  . يف الزمانُ
ُفلو أردنا أن نحاكم الظهورات املوضوعية لألعالم السابقني يف قـراءاهتم 

                                                 
 .٤٠٣ص: حممد باقر الصدر للسيد ،اقتصادنا) ١(



 ٢٢٥ ............................................................................ّبحوث متهيدية تبيينية 

ولكنها قد ال ،  العنرص الثابتّحتققِّالنصية فإهنا قد تكون مقبولة عىل مستوى 
َتقب ِّوهو الزمن؛ وهذا العنرص املتحرك قـد ، ّتحركل الختالل العنرص اآلخر املُ
ّيؤث  ّتوقـفَّومن الواضح بأن األحكام ت، ات األحكامًر كثريا يف تغيري موضوعُ

ًعىل موضوعاهتا نفيا وإثباتا ً. 
ُوهنا ال بد أن يلتفت إىل  ً مهامًادورللغة ّأن َّ  يف فاعلية العنرص الثاين ومدى ّ

ّهــي إحــدى أهــم الظــواهر (: فاللغــة، ثبــات الظهــور املوضــوعي الــسابقإ
 فقد جـاءت هـذه ،ّمه األولاالجتامعية التي صحبت املجتمع اإلنساين منذ يو

 ،الظاهرة تلبية حلاجة أفراد املجتمع إىل التفهيم والتفاهم ونقـل املعـاين بيـنهم
 ،ّوبذلك تكون اللغة تابعة لكيفية الثقافة والفكر الـذي حيكـم ذلـك املجتمـع

ِّن كل مجاعـة حتـاول أن تـؤمن إ إذ ؛ّومن هنا تعددت اللغات يف حياة اإلنسان ّ ّ
 وتقاليـدها يف طريقـة العـيش بحـسب ظروفهـا الزمانيـة حاجاهتا الرضورية

 من مجلة األدوات التي توجـد العالقـة بـني أفـراد املجتمـع ُ واللغة،واملكانية
ّوعليه فكلام تعقـدت حيـاة . خريناإلنساين من جهة نقل املعاين وتفهيمها لآل ّ

ًاإلنسان فكريا وثقافيا تعقدت اللغة واتسعت وتعمق مفهومهـا تبعـا لـ ّ ً ًّ  ،ذلكّ
ّنت اللغة يف املجتمعات اإلنسانية البدائية تتسم بالبساطة والسهولة وال افقد ك

 وهــذا بخالفــه يف املجتمعــات ،ّيكتنفهــا التعقيــد والدقــة يف االصــطالحات
ّ فإنا نجـد اللغـة تأخـذ طـابع التعقيـد والدقـة وكثـرة املـصطلحات ،نةّاملتمد ّ

ّ وقد سبب ذلك ـ أي تقدم اللغة ،)١(واملعاين ّبتقدم احلياة اإلنسانية ـ أن تؤلـف ّ ّ
ّاملجامع العلمية والقواميس اللغوية بني فرتة وأخرى نظرا للحاجـة امللحـة يف  ً

ّاستحداث املعاين تبعا لتطور احلياة العلمية والثقافية يف الساحة اإلنسانية ًبناء . ً
                                                 

َّوال ريب بأن هذا التعقيد يف الواقع املدين والبساطة يف الواقع الريفي لـه تـأثري كبـري عـىل ) ١(
ة غري الفقيـه َّومن هنا التفت بعض األعالم إىل أن الفقيه املدين الرتبي، طريقة تفكري أبنائها

ّمع أهنام يتعامالن من نص واحد ومواد، الريفي الرتبية  . دراسية واحدةّ
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ّ من زمان آلخر واقعا رضوريا ال مفر منهّ اللغةّعىل ذلك يكون تغري ً ًّ()١(. 
ّواملقصود من تغري اللغة ما هو أعم من  فرادية مـن معنـى انتقال املعاين األّ

 ّلظهورات املرتبطة باجلمل الرتكيبية واملـدلول التـصديقيحيث يشمل ا، إىل آخر
ّ إذ يمكن جلملة تركيبية أن تدل عـىل معنيـني يف  ؛ّال التصوري والوصفي فقط ّ

ّ نظـرا لتعـدد الفنـون والـصناعات ؛ه بل يف الزمن الواحد نفس،زمنني خمتلفني ً
ّ؛ وقد تقدمت اإلشارة ـ وسيأيت تفصيله ـ بأن النص القرآين فيه أبعـاد الفكرية َّ َّ

ّوأن هنالك نتائج نصية تبتنـي عـىل ، ُمفرداتية ومجلية وأفكار موضوعية، ثالثة َّ
ِّوهو ما نعرب عنه بالقراءة املزجية، أساس اجلمع والتفريق ك كـام سـيأتينا ذلـ، ُ

 .ًعمليا يف فصول التفسري يف هذه الدراسة
  منهـاّوبيان ما يصح، َّإىل هنا نكون قد قدمنا رؤية تقريبية ملوضوعة القراءات

 يف إمضاء الظهـور املوضـوعي ّتغريواإلشارة إىل دور العنرص امل، ّوما ال يصح
ّأو عدم إمضائه؛ وال ريب بأن موضوعة القراءات النصية بحاجـة إىل دراسـة  َّ

 .)٢(نأمل للتوفيق إليها، ّقلةستم
 

ّهنالك شواهد روائية كثرية تؤكد حقيقة قرآنيـة عظيمـة وبالغـة األ ة ّمهيـُ
ّالقرآين حيا يتنفس يفّالنص وهي كون  ً وذلك مـن خـالل ظهـوره ، عرصّ كل ّ

                                                 
 .٣٥٥ص:  كامل احليدرينا األستاذّ سيد أبحاث،ّالظن: انظر) ١(
ُللوقوف عىل تفصيالت موضوعة القراءات يراجع الكتب والدراسات التاليـة للـسيد األسـتاذ) ٢( ُ: 

حيـث تنـاول هنالـك . ٨٢-٥٣ص: اللبـاب: نيـةوالثا. ٣٤٩- ٣٣٥ص: ّالظن: ُاألوىل
د ّ الظهــور القــرآين ونظريــة تعــدّحجيــة>: وقاعــدة، <املــدار يف صــدق املفهــوم>قاعــدة 

مفاتيح عمليـة >: دروسه يف خارج الفقه: والثالثة. <اجلري والتطبيق: وقاعدة، <القراءات
َّ عام تفـضل بـه ً فضال-ُنات مل تنرش بعدّ مدو- <٦٨ -٥٠>: سودرال، <االستنباط الفقهي

  .ُيف دروسه العليا يف األصول والعرفان النظري
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ف يف أكثر من مصداق  .ًتهي أبداومصاديقها ال تن، ًفاآلية ال متوت أبدا، املكثـّ
َإنام { قلت أليب عبد اهللا عليه السالم(: ّروى الكليني عن أيب بصري أنه قال َّ ِ

ٍأنت منذر ولكل قوم هاد ِ َِ ْ ٍَ َ ِّ ُ ٌ ُ َ رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : فقـال؟  )٧: الرعد( }َ
بىل جعلت فداك مـازال : ؟ قلتيا أبا حممد هل من هاد اليوم،  اهلاديّاملنذر وعيل
رمحك اهللا يا أبا حممد لـو كانـت إذا :  فقال.فعت إليكُ حتى دٍ بعد هادٍمنكم هاد

ّولكنـه حـي ، ّنزلت آية عىل رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت اآليـة مـات الكتـاب ّ
 .)١()جيري فيمن بقي كام جرى فيمن مىض

 عليـه ّلو ماتت اآلية النازلة عىل وصف عـيل(: ويف ذلك يقول املازندراين
 مـات ، وال يكـون هلـا بعـده مـصداقٍن ال يكون بعده هادبعد موته بأ السالم
ولكـن التـايل ،  لعدم من هيدي النـاس إىل أحكامـه وأرساره؛ّتعطل والكتاب

 جيري أمره وهنيه وسـائر أرساره يف الالحقـني إىل قيـام ّباطل ألن الكتاب حي
 ،ً وهو موت تلك اآليـة أيـضا باطـلّقدمفامل، يوم الساعة كام جرى يف املاضني

 زمـان ّعـرص وكـلّ كل جودها ووجود مضموهنا بعده عليه السالم يف وثبتف
 .)٢()حتى قيام الساعة

ّإن القرآن حي(: وروى العيايش عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال  مل َّ
جيـري عـىل  و،وكام جتري الشمس والقمر، نه جيري ما جيري الليل والنهارإو، يمت

 .)٣()ناّأولآخرنا كام جيري عىل 
َوالذين{: يف قوله تعاىل عليه السالمويف الكايف عن اإلمام الصادق  َِ َيصلون َّ ُ ِ َ 

َأمر َما َ ِبه اهللاُ َ َيوصل َأن ِ َ وقد تكون  صىل اهللا عليه وآله نزلت يف رحم آل حممد(: ؟ قال}ُ
 .)٤()إنه يف يشء واحد: ن يقول لليشءّفال تكونن مم: عليه السالم َّ ثم قال.يف قرابتك

                                                 
  .٣ ح ،١٩٢ ص،١ج: ُاألصول من الكايف) ١(
  .١٦٥ ص،٥ج :  حممد صالح املازندراينمويللل، رشح أصول الكايف) ٢(
 . ٢٠٤ ص،٢ج: تفسري العيايش) ٣(
 .٢٠٢ ص،٢ج: ُاألصول من الكايف )٤(
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ّ لنا حقيقة قرآنيـة قـد أسـستها املـضامني ّؤكدهذه الروايات وغريها تَّإن 
ّالقرآنية العالية وهي أن القرآن بسوره وآياتـه وكلامتـه غـري مقيـ د بـزمن دون ّ

ن كان مـن املمكـن أن إو، ّمعنيفدائرة االنطباق غري مغلقة عىل مصداق ، آخر
تيجـة االسـتئناس بـه ّهو البارز إمـا حلكمـة قرآنيـة أو نّول يكون املصداق األ

فيحصل بذلك نوع من التبادر الذي ال يفي بإغالق دائرة االنطباق عىل موارد 
جاريـة يف اخللـق ، فاملضامني القرآنية غـري حمـدودة اآلفـاق، ومصاديق أخرى

 .أي مادامت الساموات واألرض، جمرى الليل والنهار
ّوقد تقدم أن ًعدا آفاقيا وآخر أنفسيا يفُآية بّ لكل َّ ً ومـن ، عرص وزمـانّ كل ً

ّهنا تتضح لنا مقاصد أخرى من قول الرسول صىل اهللا عليـه وآلـه يف وصـف 
وقـول اإلمـام ، )١()...فيه نبأ ما كـان قـبلكم وخـرب مـا بعـدكم(: القرآن الكريم

كتاب اهللا فيه نبأ ما قـبلكم وخـرب مـا بعـدكم وفـصل مـا ( :الصادق عليه السالم
 .)٢() ونحن نعلمه،بينكم

ها ّؤكـدّقيقة القرآنية التي تؤسسها املضامني القرآنية العالية والتي تّإن احل
، عـرص وزمـانّ كل  استمرار دائرة االنطباق يف،ّالسنّة الرشيفة وهي  كام أرشنا

ّهي بمعنى أن املصاديق البارزة للنص القرآين ال تغلـق دائـرة االنطبـاق وأن ، ّ
 .ّ هي مصاديق حقيقية فعليةوإنام، املصاديق الالحقة ال تدخل من باب املجاز
ّ كل ّن مفهوم األبيض ينطبق عىلأ: ّويمكن تقريب ذلك بمثال حيس وهو

وهـذا ، َّيشء اتصف بالبياض أو األبيـضية وإن اختلفـت درجـات األبيـضية
ّاألوضح منه هو أن انطباق األبيضية عىل  و،واضح يف زمن الرسـول ) القطن(ّ

عنـدنا؛ ) القطـن( يف عصورنا هـذه عـىلصىل اهللا عليه وآله هو عني االنطباق 
ّوهبذا املعنى نقرب صورة االنطباق املستمر  وعدم انغـالق الـدائرة املـصداقية ّ

                                                 
 .٢٣٩ ص،٤ج: مستدرك الوسائل: ًاأيض. ٤٣٥ ص،٢ج: سنن الدرامي) ١(
 .٦ ص،١ج: ُاألصول من الكايف) ٢(
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 .َوإن تفاوتت درجات املنطبق عليه
ًإن القرآن الكريم قد جاء هاديـا لإلنـسان معرفـا بحقيقتـه حيث وعليه ف ً ّّ ُ

، الخ....،له وما عليه وما، ذلكّ كل ًنا لهّ مبي،ًراسام له طريقي اهلداية والضالل
أحـوال  و فهو بـنفس هـذه البيانيـة يكـون قـد حكـى أحـوال الـسابقنيإذن

 . بحسبهٌّوكل، الالحقني
ّفيظهر مما تقدم ووفقا للمنهجـة القرآنيـة أن اإلنـسان يف ً ّ آن ومكـان ّ كـل ّ

ّوما دام كذلك فإنه ال بد أن يكون ، مقصود يف اخلطابات القرآنية الواصلة إليه
ًاقا داخال يف حريم مجلة من النصوص القرآنيةمصد َّإنـا{:  قـال تعـاىل؛ً ُهـديناه ِ ََ َْ 
َالسبيل ِ َّإما َّ ًشاكرا ِ ِ َّوإما َ ِ ًكفورا َ ُ ّوبذلك يتعني علينا أن نقرأ القرآن ، )٣: اإلنسان( }َ

 .مرتبته وواحد منّا لريى موضعهّ كل ّبصورة جادة عىل نحو التنزيل الفعيل عىل
سـورة وآيـة وكلمـة هـو احلقيقـة ّ كل  دائرة االنطباق يفإن عدم انحصار

ًالقرآنية الراسخة التي ال ينبغـي التنـصل عنهـا أبـدا هـذه االنطباقيــّة ّلعـل و، ّ
ّوإن القرآن ظاهره أنيق (:  عليه السالم هي املشار إليها بقول أمري املؤمننياملفتوحة

 .)١()ّنكشف الظلامت إال به وال ت،ال تفنى عجائبه وال تنقيض غرائبه، وباطنه عميق
ّع أن عدم انحصار دائرة االنطباق يف الـنص القـرآين ّ عىل املطلّوغري خفي ّ

ًزمكانيا ينسجم متاما ً مع دعوى كون الـنص القـرآين مـأخوذاً  بنحـو القـضية ّ
 .احلقيقية ال اخلارجية أو الشخصية

ً عىل املتخصص أيضاىوال خيف صـولية ُ مع القاعـدة األً انطباق ذلك متاماّ
ّالقائلة بأن خصوص املورد ال خيصص الوارد  يف - صدور أحكـام موإال للز، ّ

فـرد فـرد ال بحـسب الوقـائع ّ كـل  بعدد احلوادث الواقعة من-جمال الرشيعة
 . يف عامل الثبوتًاملفرتضة ابتداء

                                                 
 . ٢٨٨ ص،١ج: رشح ابن أيب احلديد، هنج البالغة) ١(
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ُفأخذ النص الرشعي بنحو القـضية احلقيقيـة ومفـاد القاعـدة األصـولية  ّ
زمـان ّ كـل إنـسان يفّ لكـل ه الشاملةتّآين يف قضية خماطبيّيؤكدان املوقف القر

 يبذل جهده وماله يف حرب أولياء اهللا الـصاحلني يأتيـه اخلطـاب منف .ومكان
ْتبت{: بقوله تعاىل، القرآين بنحو احلقيقة ال املجاز َيدا َّ ِأيب َ ٍهلب َ َّوتـب ََ  .)١: املـسد( }ََ

صوص الـرشعية الثابتـة  يبذل علمه ونتاجه الفكـري يف لـوي عنـق النـمنو
ّات اخرى حييد هبا عن احلق إما لطمع بامل أو بجاه أو بمقـام دنيـوي أو ّاجتاهب ّ ُ

َفهـو ممـن خياطـ، أو جلبن انطوى عليه قلبه، خلوف عىل ذلك ُ : ب بقولـه تعـاىلّ
َحيرفون{ ُ ِّ َ َالكلم ُ ِ َ ِمواضعه َعن ْ ِ ِ َ هذا الذي نزل : ًوغدا يقال عنه، )٤٦: النساء( }...َّ
َحيرفون( :فيه ُ ِّ َ ّ يؤمن بدعوة احلق ويسري يف ركب أولياء اهللا سـبحانه منو، ...)ُ

َويطرد الشك عن حريم القلب خياط ُ ْأمل{: ب بقوله تعاىلّ َ ْنرشح َ َ ْ َلـك َ َصـدرك َ َ ْ َ*  
َووضعنا ْ َ َعنك ََ َوزرك َ َ ْ ِالذي  *ِ َأنقض َّ َ َظهرك َ َ ْ َورفعنا  *َ ْ ََ َلك َ َذكرك َ َ ْ -١: االنـرشاح( }ِ

ًووضع الوزر عنه داال عـىل ارتفـاع ، ًون انرشاح صدره داال عىل إيامنهفيك، )٣
  .وهكذا، ّالشك عن قلبه

 فإننـا ،ّ لنا املنهج القرآين يف خطابيته ودائرة انطباقهّتضحَّفإذا تقرر ذلك وا
ّسوف نحاول بعد ذلك تقديم قراءة تفسريية آلية الكريس تنسجم مع ظروفنا 

 .نه االتكال وبه املستعانوعىل اهللا سبحا، الزمكانية
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، ّيف مل أطراف الفصل يف نتائجه النهائيـةّول ا يف الفصل األ منّّتقدمًوفقا ملا 
ُّنواصل هذه املنهجة التنظيمية ليكون كل فصل بنتائجه املقتضبة أشبه ما يكون 

ُالبنى التحتيـة التـي تفيـد قيـام لعرص بـا بلغة ّسمىُة أو التمهيد أو ما يّقدمبامل ُ
ّاملتأخ ِّننا نرمي إقامة بناء هنديس نؤسس إ: ُ معارصةٍ رياضيةٍبلغة. ّتقدمُر عىل املُ ُ

هـا جتربـة ّولعل، ة اهلـرمّ ثم ننتهـي بقمـلفيه القواعد ثم نرتقي حللقات الوص
 .)١(حديثة العهد يف جمال التفسري

 : ُبيينية يمكن حرصها بام ييلَّوعليه فإن معطيات األبحاث التمهيدية الت
 فالبيانيـة القرآنيـة . إن البيانية والتبيانية والتبيينية ليست بمعنى واحـد.١

ُتعني األمر الواضح الذي يصح أن خيرب به ُوأما التبيانية فهي أسلوب يلحـظ ، ّ ُ
ُّوأما التبيينية والتبينيـة القرآنيـة ،  الناسّعامةُوال يستعمل ل، فيه جهة املخاطب

ُي الوظيفة اإلهلية التبليغية األوىل لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله جتاه القرآن فه
ِّ لنا أن القرآن بوجوده البيـاين ال حيتـاج إىل مفـرسّتضحومن هنا ي، الكريم ال ، ُ

ُّ فضال عن التبيينية والتبينية،عىل مستوى التبيانية ّ والتبيان خاص ّفالبيان عام، ً
 .والتبيني بني بني

                                                 
،  جتربة رائدة يف جمال الفلسفة احلديثة قام هبا الفيلـسوف النمـساوي بـاروخ اسـبينوزاّثم) ١(

عني عدم إمكان االسـتفادة َّمما ي، ثاتّحيث بنى فلسفته بصورة تراتبية أشبه ما تكون باملثل
ِمما كتبه إال إذا قر ُ ّفال الوصل يغني عن املقد، ً ما كتبه كامالئَّ مات وال اخلواتيم تغني عـن ُ
ّ يعمل عىل مجع النتائج لتكون مقرولكنه مل، حلقات الوصل وهذا ، واخلواتيمبة للنهايات ُ

ئـدة بـام هـو أوفـق ملعطيـات ُالفوت املعريف التفت إليه السيد األستاذ يف هذه التجربة الرا
 .العرص القائمة عىل أساس الرصد املعلومايت وأخذ النتائج األساسية لبلوغ اهلدف
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ا ّوأمـ،  بالشأن القرآينّمهتمّ لكل ُن البحوث التمهيدية البيانية مرشعة إ.٢
َّبحوثنا التمهيدية التبيينية فهي موج ّهة حتديدا ألصحاب التخصُ ص يف الـشأن ً

 .القرآين
ّأمهها رعاية علوم اللغـة ، اتّقدمّ تتوقف العملية التفسريية عىل مجلة م.٣

والتي ينبغي أن يقع مـا ، عد األصوليةالعربية، وعلوم القرآن، ومجلة من القوا
ًيصح منها يف خدمة النص القرآين، ال أن يقع النص القرآين يف خـدمتها إثباتـا  ّ ّ ّ

 .ًوتوكيدا
ّ إن املعاين التي تقف وراء النص القرآين املراد تفسريه وكشف معانيه ال .٤ ّ
ّ مرتبة واحدة، وإنام هي يف حدها األدنى عىل أربع مراتب رئيـسّمتثل ية، وتقـع ّ

 .وهذه املراتب طولية يف الفهم والعرض، حتتها مراتب كثرية
ُ إن مجيع النتائج املعرفية التي تفيض إليها العملية التفـسريية ال يمكـن .٥ ّ

ّالقول بمطابقتها للمعاين الواقعية التـي عليهـا الـنص القـرآين، وإن العـرض  ّ
 .َّليس املفرسِّالتفسريي هو عرض للسقف املعريف الذي عليه املفرس و

ِّ ال بد أن يكون الـمفـرس.٦ ُ ً واقفـا عـىل املـضامني االصـطالحية جلملـة ّ
التفـسري والتأويـل والتنزيـل (: والتـي منهـا، ُأخرى من املفـردات التفـسريية

 ...).والتبيني والتطبيق
ُ إن للخلفية التفكيكية بني التفسري املفردايت والتفسري اجلميل والتفـسري .٧ ُ َّ

ْألثر البالغ يف حتجيم الرؤية النظرية يف عرض منشأ وسـبب ونتـائج الرتكيبي ا
ّ أن القراءة املراتبية الرتكيبية للنص هـي رشط ّتضحمن هنا ي، ّالرمزية يف النص

ُأسايس يف سرب غور النص يف ب  .عده الرمزيّ
ًآية قرآنية بعدا أنفسيا وآخر آفاقياّ لكل ّ إن.٨ ً ً وهذه ، زمان ومكانّ كل يف، ُ
َّسنرهيم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتـى {: ة قرآنية مستفادة من قوله تعاىلقاعد َ َُ َْ َ ْ َِ ِ ُِ َ ِ ِِ َ ْ ِ ِ

ُّيتبني هلم أنه احلق َ ُ ََّ َ ْ َّ ََُ َ َ{. 
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ِّإنسان بعد أنفيس يشكل مضمونه الداخيلّ لكل .٩ ُ ِّوبعد آفـاقي يـشكل ، ُ ُ
ًولكل نص قرآين ذلك أيضا، ُحميطه اخلارجي ّ. 

وهـذا العلـم ، ِّ للوجـود احلـيسةآن علم باألزمنة الثالثـ العلم بالقر.١٠
وأهل بيته عليهم السالم كمـصداق إمكـاين ّصىل اهللا عليه وآله ثابت للرسول 

 .فالباب مرشع لألخذ منهم، تطبيقي
، وهو املوت االضطراري، ِّ املوت يف احلركة احلسية له مصداق واحد.١١

ّ حـسينيغـريمصداقان وأما يف احلركة املعنوية فله  هـو بلـوغ مرتبـة : ّولاأل، ِّ
ًفيكون ما فر منه سلفا مطلوبا له، اليقني ً ًحبـا بلقـاء املقـصود؛ والثـاين، ّ هـو : ّ

 .موت اآلخر فيه
وأمـا احلركـة ، ّ احلركة اآلفاقية للنص تدعو للسري يف أرض الرقيقـة.١٢

ت أنـ>:  إىل<األنـا>: للخروج مـن، األنفسية له فتدعو للسري يف أرض احلقيقة
 .<أنت

وعنـدنا أن ، اجلمـيل أو الرتكيبـي املعنىًية استعامال تقترص عىل الرمز .١٣
ّفهي تؤس ،الرمزية جماهلا أوسع من ذلك ُس ألهـدافها مـن املـستوى املفـردايت ُ

ات ّتـصور يف عامل الّتحركدون أن ينعقد هلا مدلول تصديقي لكون املفردات ت
 .ال غري

لكنــه مل ، د وليـد احلـضارات األوىلالعهـ قـديمً إن الرمـز اسـتعامال .١٤
 .ةّتأخرأديب إال يف عصور م وُيتداول كاصطالح ومدرسة ومذهب فكري

ّ إن الرمز بقدر ما يشك.١٥ ًل معطىُ ّ معرفيا عظيام ال يمكن التخلُ ُ ً  ،ف عنهً
ّيشك ُ خطرية أيضا يمكن من خالهلـا تربيـر انحرافـات وضـالالتًل ظاهرةُ ً ،

ُات يف بعـدها التـأوييل يف ّجتاهـر عندما تـدخل االق أكثّوهذه اإلشكالية تتعم
 .تطويع دوائر الرمزية لتمرير أهدافهم القبلية

ّ الــنص يف رمزيتــه حركــة مقداريــة ترســم حــدودها رؤيــة ّتحــرك ي.١٦
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ّكام أن القارئ وظيفته جتاه رمزيـة الـنص اسـتجالء معانيـه ، ّوتفحص القارئ
ّ ال أن يوجـد للـنص،ة والبعيدة املـدىّاخلفي ، ّاصـة معـاين أفرزهتـا قوالبـه اخلُ

ًفالنص القرآين ليس نصا أدبيا حمضا ي ً ً ّ ً فيه مبدعه صياغياّتحركّ ُ. 
ً إن الرمزية النصية ليست تعبريا آخر عـن متييـع الـدالالت اللفظيـة .١٧ ّ

ُ غاياهتا النهائية التي روعيـت ّاجتاهوإنام هي حتريك الدالالت اللفظية ب، ةّعينامل
ّكام أن الرمزية النصية ال تنطلق من فلسفات عبثيـة ،  احلكيممّتكليف مقاصد امل

 .ّالبتةفوضوية 
يف حني اقرتنت ، ُ اقرتان الرمزية التقليدية بشكل كبري باملعطى اإلهلي.١٨

ولـذلك نـشأت إشـكالية تفعيـل آليـات ، الرمزية احلداثوية باملعطى البرشي
تناقـضات  وقطوا جدلياتحيث أس، ّالرمزية احلداثوية يف قراءة النص الديني

ّاملعطى البرشي عىل النص الديني َّفأدى ذلك إىل العزوف عـن التعـاطي مـع ، ُ
 .كام هو احلال بالنسبة للتوراة واإلنجيل، النصوص الدينية

ّ إن هداية النص الديني ليست تلقينية.١٩  أي، يـةّتدبروإنام هـي هدايـة ، َّ
 .ُمعرفية باملرتبة األوىل

ّرمزيـة التقليديـة يف الـنص البـرشي أو تفعيـل الرمزيـة َّ إن تفعيل ال.٢٠
ّاحلداثوية يف النص الديني أمر يشكل ظـاهرة خطـرية  ُ ًجـداّ ًا ّتـدبرا  حتتـاج منّـّ

ّوإنام لتطويع النص وإلغـاء ، والرفض ليس آلليات القراءة احلداثوية، ًوحتقيقا
 . ومتييع الدالالت اللغوية بصورة هنائيةّتكلممقاصد امل
 ،والفوىض احلداثويـة، ّ القراءة التجزيئية التفكيكية للنص الدينيّ إن.٢١

، ّتركتا لنا طبقتني مـن القـراء يـشرتكان باالسـتغراق يف تـرف معـريف كـاذب
 تتقاطع مع خيالواستبداله بعوامل  الواقع عامل عنويفرتقان بابتعاد احلداثويني 

ّلتتحول الرمزية مـن جـدوائيتها الراصـدة ، إرشادات العقل حلركـة اإلنـسان ّ
ّوهكذا ألقت رمزية النص الديني بإرثها وتوجهاهتا ، الكونية إىل فوىض مطلقة ّ
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ُحلاكمية اإلحياءات النفسية للقارئ ليشكل من مفردات النص ما يريـده ّ ألن ، ُّ
 !بل ال صوت له، ّالنص عنده فاقد لصوته

ً إن الرمزية مل تنطلق من رحم النص الديني حتديدا.٢٢  جـذور فهنالـك، َّّ
فلسفية وفكرية ربام تكون قد انطلقت من رؤى أفالطونية يف نظريته املوسومة 

ُفإن أفالطون ـ كام يقال ـ نقل املعطى الفلـسفي مـن األرض إىل ، بنظرية املثل ُ َّ
َمما أحدث قفزة بالغة يف فهم حركة الكون، السامء وهذا يتناسب مـع الرؤيـة ، َّ

، ّ رمزية حـداثويني يف قـراءة الـنصرّتصوُومن خالل ذلك يمكن ، اإلرشاقية
 ّهويـةالتـي انتهـت إىل إلغـاء ، ُحيث احلركة الالشـعورية الالحمـدودة األفـق

 . ومقاصدهّتكلمامل
لت الرمزية مرحلة إنقاذ للقارئ احلداثوي ـ باملعنى الغريب ـ بعد ّ شك.٢٣

ُالتنصل عن املعطى اإلهلي  ًفأصبحت األفالطونية املعـارصة عنـدهم طريقـا، ّ
 .ُفهم إهليون ولكن بمعطى برشي، ًعمليا ينتشلهم من املسؤوليات الدينية

فإن أغلب ، ُالكنائية يف القرآن أكثر من أن حتىص ّإن استعامل األلفاظ. ٢٤
ّوأما ألفاظه املجازيـة فهـي ال تقـل، ة والنار واليوم اآلخر كنائيةتسميات اجلنّ َّ 

 مفردات جيريان يف واملجاز الكناية وهنا يرى مجلة من اللغويني أن، ًعنها عددا
 مـلُاجل يف يكـون ًعـادة مـا الرمـزَّن إيف حـني  الكالميـة، النـسب أو األلفاظ
فيكـون احلـرص باجلمـل الرتكيبيـة ، ولكننا من القـائلني بالـشمول، الرتكيبية

  .ًقارصا عن املفاد
جدير بالذكر أن إطالق الرمزية عىل موارد الكنايـة واملجـاز واالسـتعارة 

ّو األنسب واألكثر تأدبا عند التعاطي مع النصوص التـي تتحـده ً ث عـن اهللا ّ
ً يده سـبحانه رمـز للقـدرة بـدال مـن القـول ّ بنا أن نقول بأنّفحري، سبحانه

وهذا ال يعني خروج الكناية واملجاز واالسـتعارة ، ّباستعارة مفاد اليد احلسية
 . املراد واملقصدّتضحعن حريم الرمزية بعدما ا
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ّالسـيام يف جمـاالت ،  احلـضارات القديمـةّازدهرت الرمزية يف ظـل .٢٥
ُفـام يـذكر كـون الـشيطان قـد ، حيث بدأت صناعة اآلهلة الوضـعية، العقيدة

ًوسوس لإلنسان اختاذ آهلة من الكواكب واحلجر والثمر مل يكن تأسيسيا وإنـام 
 الـشبهة فكانـت، ُهو حماكاة لداعي حتصيل الكامالت املودعة يف فطرة اإلنسان

ّفالدواعي إبداع إهلي خالص يف فطرة اإلنسان وجههـا الـشيطان ، يف املصداق ٌ
ذت يف تـاريخ ُفاألرباب التي اختـ،  مصاديق كاذبةّاجتاهة بّمعينيف مقاطع زمنية 

وال ينبغـي حتميـل ، اإلنسانية ليس إال حماوالت فاشلة يف تشخيص املـصداق
َقـالوا يـا {: قال تعـاىل، ةالتأرخيياإلنسان بوجوده النوعي مسؤوليات اخلطيئة  ْ َُ

َموسى اجعل لنا إلــها كـام هلـم آهلـة قـال إنكـم قـوم جتهلـون ُ َ ََّ ْ َ ٌ ْ ْ َ ُْ َ َْ َ ٌُ َّ ِ َِ َ َُِ َ َ ً ون يف ئـأي ختط، }َ
 .ّص املصداق احلقيتشخ

َّفإن ، ية ووعي كبريينّ بجدة ينبغي التعاطي مع تلك التجربة اإلنساني.٢٦
بلون عىل جتارب كبرية وامتحانـات عـسرية هـي ُونحن مق، ِالرحلة مل تنته بعد

ًدقةًاألكثر عمقا و  . وخطورةّ
ّ وتعمـق فهـم املتلقـّتكلمام ارتقت لغـة املـّ كل.٢٧ َ  ازدهـرت الرمزيـة ،يّ
ُ الذي يعيش وعي اللغة سوف يـصاب بالغثيـان مـن ّتكلمبل إن امل، ّوجتذرت

 .اخلطاب املبارش
ّ إن رمزية العبادات ليست أمرا إدعا.٢٨ ً ُوإنام هـي حقيقـة موغلـة يف ، ًئياَّ

  احلركة التـرشيعية املوافقـةّتصورُبل ال يمكن ، ّعمق الترشيع وصناعة النص
ّبل إن الرمزيـة فيهـا هـي ، ُعرص ومرص وهي خلو من ركنية الرمزية فيهاّلكل 

 .من أبلغ أساليب اجلذب نحو حتصيل الكامالت املطلقة
،  أبلغ بكثري مما هي عليه يف الـرشيعةَّ إن الرمزية يف البناء العقدي هلي.٢٩

ّفهي تعمق لنا فكرة التوحيد وال َبعيدا عن الفهم الساذج هلا،  واملعادّنبوةُ ً. 
،  عاملهم بـأرسه هـو عـامل الرمـزّنإو، َّإن لغة الصوفية هي لغة الرمز. ٣٠
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ّورمزيتهم ترمجة مبكرة جلملة من املعطيات اإلهلية سجلت فيها قصب الـسبق  ُ
، ّفالصوفية احلقة سربت غـور الرمزيـة اإلهليـة، ّة رمزية احلق سبحانهيف حماكا

 .ُّولكنها يف موارد غري قليلة خذهلا القصور فركبت أمواج الشطحات والتمحل
َّ إن مجيع الفصول واألجناس القريبة والبعيـدة ال تعـدو عـن كوهنـا .٣١

ُرموزا يشار هبا إىل احلقيقة الكامنة يف األنواع ً. 
ت إىل رمز تـأرخيي ّحتولكأرض فدك التي ، رّية بعد سيايس مؤث للرمز.٣٢

ًيشار من خالهلا إىل احلق املسلوب تأرخييا ّ َّام يعـون أن فـدك ّوقد كـان احلكـ، ُ
 احلكم، والرصخة ُأسس الثورة عىل بل هي، تعني اخلالفة والرشعية والسيادة

ني عليـه ُالذي بألسايس  اهبا احلجر أن تقتلععليها السالم التي أرادت فاطمة 
 .التاريخ بعد يوم السقيفة

ُإن الرمزية يف القرآن الكريم مل تفرضها ظـروف مراعـاة. ٣٣ عـرص ّ كـل َّ
ّوإنام فرضتها ظروف موضـوعية أخـرى عمقـت احلاجـة إىل توسـعة ، ومرص

َزيتونـة ال رشقيـة وال {: من قبيـل، منها تربوية القرآن، رقعة الرمزية يف القرآن ََّ ٍ ِ ٍ َِّ ْْ َ ُ َ
ٍربيةَغ َّ ٍرشقيـة(يف إشارة إىل الوسطية يف السلوك بني االستغراق يف الرهبنة ، }ِْ َِّ ْ َ (

ٍغربية(ية ّواالستغراق يف املاد َّ ِ ْ  .ولذا فهي نور عىل نور، )َ
َّ إن للقرآن أهدافا عامة تتمحور يف اهلدايـة ال.٣٤ ً  ّخاصـةًوأهـدافا ، ّعامـةَّ

ّوهدفا أخص يتمحـور يف معرفـة ، تتمحور بتوجيه اإلنسان إىل القادة اإلهليني ً
وهلذه األهداف املختلفة صلة وثيقـة ، ذلكّ كل وهو الغاية من وراء، اهللا تعاىل
 .بالرمزية
 ال يبعد أن تكون فواتح السور هي أرضية الرمزية الفاعلة يف القرآن .٣٥

ّبمعنى أن للرمزية مرجعية حتد، هّكل ُد مجيع اخلطوط البيانية ألي رمزية أخرىُ ّ ،
 .وهذه املرجعية تكمن يف هذه الفواتح

ليست مفاهيم جوفـاء وإنـام هـي فهي ، ةّ لألسامء احلسنى رمزية جلي.٣٦
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ر يف الوجود هـو االسـم ـّّومن الواضح أن املؤث، ّحقةوجودية خارجية حقيقة 
ّ طبقا لقانون السببية من أن املؤثر يف نظـام الوجـود البـد أن ّبوجوده احلقيقي ّ ًّ
ًيقياًيكون شيئا حق وما شطحيات ، ٍثم إن حفظ رسوم األسامء واق من الزلل، ّ

فيخـرج املحـدود عـن ، البعض إال تعبري آخر عن غياب دور الرمز والرمزيـة
 . صورة املقصودّاحلدود وختتل

 ّ والباطل يف القرآن جتلت يف آية الكريس بوالية اهللا تعـاىلّ رمزية احلق.٣٧
َّثم إن رمزية احل، والية الطاغوتو ّق والباطل يف القرآن يف الوقت الذي متثـَّ ُ ل ّ

ّكامال معرفيا متمي ُ ً ّفإهنا متث، ًزاً ّل منفذا للتعبري من قبل طـالُ ُ ، ّب احلـق واحلقيقـةً
َومن قبل املضط  .نعني ترشيد السلوك اإلنساين، هدين يف األرضُ

ّ حيث إن الرمزية يف النص القرآين متث.٣٨ ُ ًل أعىل مراتب الـنص معرفيـاَّّ ّ ،
ّفإن ذلك سوف يعمق حاجتنا للتفسري ُ ًبل وللتأويل أيضا ـ كام سيأيت ـ فعـدم ، َّ

ً يفقـدان رشطـا مهـامامجيعلهـّل لرمزية النص القـرآين ّواملؤوّفرس ُالتفات امل ّ  يف ً
ن املرتكز األسايس للعمليـة التأويليـة هـو إبل ، الصناعة التفسريية والتأويلية

وعليـه ، تأويلية هذا املرتكز سقطت من رأسفإذا ما فقدت العملية ال، الرمزية
ّفالنتاج التأوييل يتوقف عىل مقدار ما توفر عليه املؤو َّ  .ل من الرمزيةَّ

ّ إن الرمزية يف العملية التأويلية تستمد.٣٩  خطوطها البيانيـة العليـا مـن َّ
َوإن من يشء إال عند{: عامل خزائنية القرآن املومأ إليه بقوله تعاىل ِ ٍَّ ِ ِْ َ ِّ َنا خزائنـه ومـا َ َ ُ ُ َ َِ َ

ٍننزله إال بقدر معلوم ُ ُْ َُّ ٍ َ ِّ ََ ِ َّ ِ ُتكمن فيه احلقائق القرآنية ، وهو عامل وجودي خارجي، }ُ
 .ّتنتهي مجيع املعارف احلقة إليهو

قد أشارت هبـا ، ة والعمقّلتها آية الكريس بالغة الدقّرمزية سجّأول  .٤٠
كام ، )اهللا(: خالل لفظ اجلاللةوذلك من ، إىل جامعية الكامل واجلامل واجلالل

 .ّتضحكام سي، ّجتلت الرمزية يف اآلية الكريمة بوجودها املجموعي
 للقرآن الكريم حقيقة واحدة ذات مراتب وجودية سابقة عىل وجـوده. ٤١
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ومرتبة أعالئيـة يف ، ومرتبة عقلية جربوتية، فله مرتبة مثالية ملكوتية، اللفظي
 .مقام الواحدية

،  ملن عرف أبجدية ذلك العاملَّ قراءته إالّاب املكنون ال تتيرسَّ إن الكت.٤٢
وحيك يا قتـادة إنـام يعـرف القـرآن مـن (: وهو معنى قول الصادق عليه السالم

،  من خوطب بـهَّ إالةأي ال يعرف حقيقة القرآن يف عوامله األربع، )خوطب به
ًفإن حزنا كامالت تلك العوامل نخاطب بالقرآن عيانا َ ُ ُ. 

إذا ) الكامنة يف القرآن ومراتبـه الوجوديـة(َّإن تلك احلقيقة الكربى . ٤٣
ّفذلك يتم إما بواسطة الطريق العـام،  عنها أو إيصاهلا لناريعبالتأراد اهللا تعاىل  ّ 

 وهو طريق العنايـة بأوليائـه ّأو بالطريق اخلاص، وهو طريق األمثلة والتمثيل
و طريـق أهـل العـصمة علـيهم  وهّأو بالطريق األخص، ّالذين زكوا أنفسهم

َّ عنهم باملطهرين يف قوله تعاىلَّعربامل، السالم َال يمسه إال املطهرون{: ُ ُ ُّ َ ََّ َ ُ َّ َِّ ُ{. 
فـإذا كـان ،  لألمثال القرآنية نوعان مها املثل العريض واملثـل الطـويل.٤٤

َّوإذا أريـد بـه أن احلقيقـة ، املثل يعقد نوع مقارنة بني أمرين فهو مثـل عـريض ُ
َّثـم إن ، ًلقرآنية هي يف عاملها يشء ويف عاملنا تصبح شيئا آخر فهو املثل الطويلا َّ

 . سبحانه وتعاىلمجيع املعارف القرآنية أمثال مرضوبة للتأويل عند اهللا
 أنـه سـجود : من أرسار ورمزية سجود املالئكـة آلدم عليـه الـسالم.٤٥
ومن مجلة ما جيـب عليـه ، ًعدانا ساجدا لناما فيكون ، أي سجود لنا، لإلنسان

ذلـك ! فإذا كان األمر كذلك فكيف نرىض بالسجود له؟،  إبليس:السجود لنا
 .ُهو اخلرسان املبني

بـل ، َّ إن املثل وسيلة هدايتية سلكها القرآن لتحقيق أهدافه الكربوية.٤٦
بعد أن كان املثل وسـيلة تقريبيـة ، لرضب املثل القرآينّالعام اهلداية هي سقفه 

 :ُومن مجلة األهداف األخـرى، ات استعىص حضورها عىل عامل اللفظ لواقعي
، عظ والعامـل باملثـلّ املـتّهويـةوبيـان ، ّوالدعوة إىل التفكر، ّالتذكري والتذكر
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، ّوالتنبيه إىل مـا هـو أصـح وأفـضل،  يف رضب املثلّتأملوالدعوة إىل أصل ال
وبيان ، والنسبوبيان كون العمل والتقوى هو ميزان التعاطي وليس احلسب 

ة والـضعة التـي قـد يكـون عليهـا ّوبيـان اخلـس، ة اإلنفـاق يف سـبيل اهللاّأمهي
وبيـان ، وواليـة الكـافر، ونتائج الكفـر بـالنعم، وبيان حقيقة الكفر، اإلنسان

َّثم إن مجيـع ، وبيان لطيف خلقه وعجيب صنعه،  العلم من العملّنتيجة خلو َّ
ُاألهداف املربزة وغري املربزة للم ساسـية األتهـا ّن كانـت مهمإو، ثـل القـرآينُ

ولكنها بحسب التحقيق ال متأل مساحة حركيـة ، حتقيق األبعاد الثالثة للهداية
   .ُفللمثل مساحات أخرى ينبغي الوقوف عندها، املثل

ً إن مثل أهل البيت عليهم السالم يف القرآن كان استثنائيا.٤٧ ُمـا عـرف ، َّ
وامتداد ، بة املوصوفة بثبات أصلها يف األرضّيوهو الشجرة الط، ًلغريهم أبدا

ويف ذلك إشارة إىل متامية علومهم اللدنية ، وديمومة إثامرها، فروعها يف السامء
ًوما انفك الغري عن احلاجة إليهم أبدا، ًفهم ما احتاجوا للغري أبدا وأمـا مثـل ، ّ

َومثل كلمة خبيثة كـشجر{ ،ً فهو قرآين أيضامأعدائه َ ََ ََ َ ٍَ ٍ َِ ِ َ ِة خبيثـة اجتثـت مـن فـوق ُ ْ َْ ِ ٍ ٍْ ُ ََّ َ ِ
ِاألرض ْ َ...{. 
ٌّيـة كعلم معطى معرفــي للحـضارة الغربيـةّالنص. ٤٨ ً ُ دعـتهم احلاجـة ، ٍ

ُوبذلك أدخل املعطى البرشي يف دائرة النزاع، إليها ّبل وأصبح منافسا للنص ، ُ ً ُ
ُفمفهوم النص عندهم يطلق عىل، الديني عندهم طة ّخطاب تم تثبيته بواسّ كل ّ

 .الكتابة
، ُة لقراءة تراثنا وفهمه واألخذ منه بام حيكي واقعناّ هنالك حاجة ماس.٤٩

   .ي املنبوذّفال ينبغي الركون إىل األصوات التي ال متلك إال الصدى والتلق
ً للنصية األصولية قيمة علمية ثمينة تكمن يف لزوم العمل به دالليـا.٥٠ ُ ّ ،

  يف املـدلولًاّ إذا كـان نـص،انب الداليل منـهية اجلّد بحجّ إىل التعبدون احلاجة
 .ًي، واملدلول التصديقي معاّتصورال
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ِّملقومـات ّول  االنعكـاس األّمتثلألهنا ، اللغة فكر ومعطى حضاري. ٥١
ولذا فهي مستودع حقيقي للنتـاج ، ُفاللغة لسان تراث أصحاهبا، الناطقني هبا

وإنـام ، ية وحواضنه األساسـيةًا عن ظروفه املوضوعّجمردالديني الذي ال يأيت 
ِّيأيت معبأ بكل ذلك ً ّ  مل تكـن ن حركـة التغيـري يف اللغـة إءُبـطّفـرس ُوهذا ما ي، ُ

 .معدومة بالقياسات املعارصة
ِّ اقرتنت النصية من حيث الوجهة التأرخيية بجذور علـم األلـسنيات .٥٢

وأمــا مــن حيــث الوجهــة املعــارصة فــإن ،  انفكــاكهامّتــصوربــشكل يعــرس 
ت ّحيـث امتـد، لسنيات كعلم انطلقت بأفق أوسع بكثري من جذور النشأةاأل

ّفـالنص يف األلـسنيات املعـارصة لـيس لـه مالمـح ، منتج لغـويّ كل لتشمل
ًواضحة أو خلفية معلومة أكثر من كونه مندرجا يف جمال اللغة ُ. 

ّبـل إن الـنص ، ّ ينحرص النص التفسريي يف حـدود القـرآن الكـريم.٥٣ َّ
فهو خـارج ، دون باطنه، ُّألنه هيتم بالظاهر القرآين، ضيق من ذلكالتفسريي أ

ّعن نصية النص التفسريي ُثم إن هذه النصية ليست صفة مـستحدثة خيلعهـا ، ّ َِّّ َّ
ُوإنام هي صفة وجودية مالصقة للقرآن الكـريم ، اآلخرون عىل القرآن الكريم

 .ُوعرض ذايت له منبثقة منه
وعـامل ،  يف عـامل اخلزائنيـةّتحـرك أسـاس الَّإن التأويلية قائمـة عـىل. ٥٤

َّولذلك فإن النتائج التأويلية إنام ، ّ الوجود احلقي للقرآن الكريمّيمثلاخلزائنية 
وإن كانـت ال ،  فحدود اللغـة.ر عليه من عامل اخلزائنيةّتتبلور يف ضوء ما نتوف

ًولكنها ال تؤطرنا حتام، ّالبتةُتلغى  ّ ِّولذلك نقول بأن النص، ُ ية التأويلية تنطلـق َّ
 .ة التفسرييةيّمن النص
 بحـدود ًا حمدوديبقىَّ إن الكشف العلمي مهام بلغ من مراتب رفيعة .٥٥

ًولذلك يبقى عامل اخلزائنية رحبا ال يسرب غوره إال من أغلق دائرة ، ُاملنكشف له
 .ّالسري وشم رائحة الوجوب
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َّدر املتـيقن منهـا ولكـن القـ، ِّ نصية الكتب الساموية أمر مفروغ منـه.٥٦
ّ فغـري متـوفرين نا احلقيقيـلوأمـا التـوراة واإلنجيـ، ينحرص بالقرآن الكريم

ّولكنهام نصان بـاملعنى الثالـث والرابـع مـن اصـطالحات ، بوجودمها األويل
ٍّفيكونان كأي نص أديب أو قانوين قابل للنقد والطعن، ّالنص ّ . 

َّ يمكن القـول بـأن الكتـب الوضـعية .٥٧  والفكريـة واألدبيـة الدينيـة(ُ
هلـا ، ِّولكنها نـصية تبعيـة، ِّمشمولة للنصية) إلخ... واالقتصادية والقانونية و

 .ضوابطها املعرفية وموازينها العلمية والذوقية
بـل هـو املحكـم واملتـشابه ، ّ للنص عالقة وثيقة بـاملحكم واملتـشابه.٥٨

ُفالقرآن وصف نفسه بأنه كله حمكم، بعينه  الكيل إنـام بلحـاظ وهذا اإلحكام، ّ
ُكام أن القرآن كله متشابه ولكن بلحاظ القارئ ، قراءة املعصوم عليه السالم له ّ َّ

ّغري املتخص ُوبعضه حمكم وبعضه متشابه، صُ ّوهذا بلحاظ القارئ املتخـص، ُ  ،صُ
ُوهذا األخري ما كان منه حمكام فهو نص باصطالح األصوليني ّ ً ومـا كـان منـه ، ُ

ًمتشاهبا فهو الظاه  .ر واملجمل عندهمُ
ّواألفرادية تعني حصول التـشخص ، ّالنصية إما أفرادية أو جمموعية. ٥٩

ّا املجموعيـة فهـي حـصول التـشخص ّوأمـ، ّوالتعني بواسطة الدليل الواحد
ًا مـن ّوىل واألوفـر حظـَوهـي األ، ًبنحو قطعي دالليا بواسطة أكثر مـن دليـل

ته عىل األثر األفرادي هـو ّولويومن لطائف فاعلية األثر املجموعي وأ، ّولاأل
ُأن اهللا احلارض عنده كل يشء سوف يتعاطى مع العصاة يوم احلساب بأسلوب  ُّ َّ

وال بـصحف ، ُ يكتفي سـبحانه بـشهادة منكـر ونكـريفال، ِّالنصية املجموعية
 .ًوإنام سيأيت بذلك مجيعا، ...األعامل التي ال تغادر صغرية وال كبرية 

ّلك فرقا بني النص والتواتر قد ال يبدو أن هنا.٦٠ ّوالصحيح أن الـنص ، ً
يف قبـال ، ُأما التواتر فرياد به السند، فهو يف قبال الظاهر واملجمل، ُيراد به املتن

) لفظـي ومعنـوي وإمجـايل(وتقسيامت املتـواتر ، ق والضعيفّالصحيح واملوث
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ً نـصا وفـق االصـطالّسمىوهـو بأقـسامه الثالثـة يـ، ّتصب يف دائرة املـتن ح ّ
 .ُاألصويل
ُ إن النصية بلحاظ السند ال غبار عليها .٦١ ّ ية ّتعددلعدم الصلة بني ، ّالبتةَّ

ُّوأما نصية املتن مع مقولة التعد، املعنى وقطعية السند ًفبنـاء عـىل ، د يف املعنـىّ
 كـام -وأما بناء عىل الطوليـة بـني املعـاين ، العرضية المناص من نفي التوافق

 .بل ال مناص من االلتزام بذلك،  بأس يف اجلمع بينهام فال-ًنعتقد ذلك جزما
ّ القول بالرتادف بني مفرديت املتن والنص مبنـي.٦٢ َّألن ،  عـىل التـسامحّ

ًنص اصطالحي هو متن جزماّ فكل ،النسبة بينهام هي العموم املطلق  ولـيس، ّ
ام مـع ّالسـي، ّلنصيةلّوهذا ال ينفي قابلية كل متن ،  بالرضورةًاّمتن هو نصّكل 

 .ُفتقرتب النسبة وتقيـّد بنتائج البحث، التزامنا بمقولة القرينية
ة البحـث ّمهيـًتبعا أل، ّما نراه هو أقربية النصية بلحاظ املتن ال السند. ٦٣

ًعلميا وعمليا َّثـم إن ، سنّةًفضال عن انحصار السندية يف جـزء يـسري مـن الـ، ً
ّنصية ال تـثمر شيئا فيام إذا كان النص اال ًّ ًلسندي جممال داللةُ  ّ الـنصّنإيف حني ، ُ

فـال ، ة حجم وثقل العملية االجتهاديّتضحمن هنا ي، داللة فرصة إثامره كبرية
ِّ بعض املقلدة بفهمهم الساذج لالجتهادّيغرت ُ. 

ُالتناص هو تداخل األمور املعرفية بعضها . ٦٤  ،ومنها النـصوص، بعضيف ّ
ًواألكثـر وقوعـا منـه ، امني واخلواتيمات واملضّقدميف امل، بقصد أو بغري قصد

ّوهــو ماكنــة معرفيــة جامعــة ومولــ. ّهــو التنــاص املــضموين أو املعنــوي دة ُ
ّللتفسريات املختلفة للوصول بالقارئ املتفحص إىل رؤية جامعة مانعة تغيب ، ُ

فهو تعبري آخر عن ،  لغة التوصيف اجلامعيرضفيها لغة التصنيف الفردي وحت
ًولذا فهو مستساغ بل مطلوب أيضا، ور العقولتالقح األفكار وتشا ولذلك ، ُ

ّدعا القرآن الكريم إىل االستفادة من التناص بني الكتب الساموية للوصول إىل  ُ
ّوبيـِّن بـأن التنـاص ، وينبغي أن يبتعد عن الرسقات األدبية والعلمية، احلقيقة َُّ
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أهل البيت وهكذا احلال يف نصوص ، واقع بشكل واضح بني الكتب الساموية
ِّص فضال عن املتخصصّعليهم السالم بنحو ال خيفى عىل غري املتخص ٌوبيـِّن ، ً

ّأن إرجاع املحكامت إىل املتشاهبات نوع من التناص ُ ُ ّكام ال خيفى بأن التنـاص ، َّ َّ
َحتى اهتم بأنه صاحب مدرسـة تلفيقيـة ، ال صدرا بكثافةاملمارسه ) التداخل( ُّ
يف حني وصفه املنصفون بأنـه صـاحب مدرسـة ،  إبداعيةغري) ّتناص سلبي(

 ).ّتناص إجيايب(توفيقية 
ولـذا ،  القراءة يف عامل النصوص تعني الـسعي لفهمهـا أو تفـسريها.٦٥

ّجتدنا نطلق عنوان القارئ املتخص ونريـد ، صّص يف قبال القارئ غري املتخصُ
ّ والقـراء ّوالرس الكامن وراء الطعن بـالقراءة،  ال غريّفرسخصوص املّول باأل

ّاجلدد هو دعوى إثبات املعاين املتنافية تنافيـا كل ولكـوهنم بنظـر اخلـصوم ، ًيـاً
ّليسوا أكثر من مقل ، فـةَّدة للغرب الذين اصـطدموا بنـصوصهم الدينيـة املحرُ

ّوإبداهلا بُرتهات يسم، َّوألهنم يسعون إىل حمق الدين وهنا التفسريات املعـارصة ُّ
ولكنهـا ،  بـل قـل هـم دعـاة أديـان جديـدة،ُفهم دعـاة ديـن جديـد، ّللنص

َّتصويرات بشعة مبتنية عىل أساس سوء الظن وقل َّفإن ، ة االطالع عىل نتاجهمُ
ّ أهنم قد بعثوا حياة جديدة يف عامل قـراءة الـنص بعـد سـبات يُأوىل ثامرهم ه

 ًورسموا أهدافا معرفيـة وإنـسانية، وأعطوا فرصة جديدة جلدوائية القراءة، عميق
 .ّوكشفوا عن قدرة النص عىل التعاطي مع مقتضيات العرص، ّللقراءجديدة 
ً أن هنالك ثالث زوايا ومدخالّتضح ا.٦٦  .دية القـراءاتّ ملوضوعة تعدَّ
د القـراءات وضـوابط ّتعـد: ّواقعية النص القرآين ومراتبيته؛ والثانيـة: ُاألوىل

 .ّعرصنة النص: القراءة الصحيحة؛ والثالثة
ّ إن التعد.٦٧ ّة يف معاين النص أصل ال سبيل للتنـصل عنـهديَّ َّن هـذه إو، ّ

ّالتعددية تتالءم بشكل كامل مع القول بوحدة الـنص َّوبيــِّن بـأن ال، ّ يـة ّتعددٌ
َّكـام أن نفـي  ،ِّبمعنى التباين الكيل واالصطفاف العريض غري واضح املالمـح
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ٍية أمر خمالف للوجدان ومناف ألهداف وأغراّدية بصورة كلّالتعد ض القـرآن ُ
ألمثل للخروج من اإلفراط والتفريط من خـالل القـول ا ّفكان احلل، الكريم

ِّوفقا للتفصيل املتقدم، ية الطوليةّتعددبال ً. 
ِّاملراد من قارئ النص املطالب بمنهج معتمد يف استظهاراته النـصية . ٦٨ ّ

 .ّهو القارئ املتخصص غري املعصوم
 كان َّوإال،  فهو ظهور موضوعي معتربهّربرُ إذا استند الظهور إىل ما ي.٦٩

ّذاتيا ال اعتبار له؛ واعتباره بمعنى حج  .يتهً
 ّوإنـام ، للواقـعًامطابقـأن يكـون الظهـور املوضـوعي يف  ُ ال يشرتط.٧٠

ّ بغـض ،إىل قرائن موضوعية ومنهج صحيح يف االقتناصُيشرتط فيه االستناد 
  .صابةاإلالنظر عن 
ّيف تعـدد القـراءات يف الـنص ٍر بعينـه  مالك الظهور املوضوعي جـا.٧١ ّ
 .الديني

 لتفـسري بـالرأي مـصداق ل، إىل مـنهج صـحيحةستندُاملغري القراءة . ٧٢
 .ًاملمنوع رشعا

ّ وكلهــا ،الواقــع املنكــشف بــالظهور ذو درجــات ومراتــب خمتلفــة .٧٣
ّ ألن كل واحد منها يمث،ّموضوعية ّل كشفا عن مرتبة خاصة من الواقعـِّّ ً. 
ّد من التـسليم بمبـدأ تعـد ال ب.٧٤ مـا دامـت ، االجتهـادات املختلفـةد َّ

ِّكام ينبغي التحيل بثقافة قبـول  ،ّإىل مناهج معرفية سليمة مستدل عليهاة ستندُم
 .ًقراءة اآلخر ما دامت منضبطة منهجيا

وأما الزمـان ، ل عنرص الثبات يف قراءة النصّ الظهور املوضوعي يمث.٧٥
 .ً مصداقاّتغريًور املوضوعي الثابت أصال قابل للوالظه، ّفهو عنرص التغري

ً تصح حماكمة الظهورات املوضوعية لألعالم السابقني وفقا للعنرص .٧٦ ّ
 . ّاملتغري
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ومـدى ) الزمان( يف فاعلية العنرص الثاين ّصلة وثيقة ودور مهمغة ّلل .٧٧
طـة لظهـورات املرتبّوالتغري اللغوي يشمل ا، ثبات الظهور املوضوعي السابق

ّباجلمل الرتكيبية واملدلول التصديقي ال التصوري والوصفي فقط ّ.  
ّ عرصنة النص تساوي حياة النص.٧٨ ، ةّمهيوهي حقيقة قرآنية بالغة األ، ُّ

وتـصوير العـرصنة مـن خـالل االلتـزام ، قامت عليها شواهد روائيـة كثـرية
ف يف أكثر من مصداق اديقها ال ومـص، ًفاآليـة ال متـوت أبـدا، بالظهور املكثـّ

جاريـة يف اخللـق جمـرى ، فاملضامني القرآنية غري حمـدودة اآلفـاق، ًتنتهي أبدا
ّ كل فهي ديمومة االنطباق يف، أي مادامت الساموات واألرض، الليل والنهار
ّن املـصاديق البـارزة للـنص القـرآين ال تغلـق دائـرة أبمعنـى ، عرص وزمـان ّ

 . من باب املجازَّوأن املصاديق الالحقة ال تدخل، االنطباق
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ّ 

 

ُاهتمت علوم اللغة كثريا باملفردات القرآنية حتى صنّفت يف ذلك كتب ورسائل ً ّ 
ٌوقد نسبت مجلة منها إىل امل، ُمنذ انطالق العملية التفسريية ُ  وهـي، ات التفسرييةصنّفُ

 سرييز التفسري املفردايت الداخل يف النطاق التفّهنا ال تعدو حيأوإن كانت كذلك إال 
 .ّأو بنوع توسع يف االصطالح، أو بنحو من املجاز، ًاالصطالحي ثانيا وبالعرض

ّوهذه النسبة العرضية املجازيـة التوسـعية ال تلغـي حقيقـة وثمـرة هـذه 
ّالعملية املفرداتية وما تشكله من مـؤرش ُ ّ ُ ، القـرآينّالـنص ات توجيهيـة حلركـة ُ

ات اللغوية صنّفسري عىل هذه املهذا ما دعا البعض إىل إطالق مفردة التفّلعل و
 . يف جمال القرآن

ُات املفردات القرآنيـة أيـنام صنــّفت مصنّفُ معطيات ّفإن، ّأي حالوعىل 
ّفإهنا متهد للعملية التفسريية االصطالحية وهتيـّئ هلا رشوطا ال بد منها ً ُُ ُ ّ. 

ّى عد حت، ة البعد املفردايت يف توجيه العملية التفسرييةّأمهيومن هنا نلمح  ُ
ًهذا البعد ركنا أساسيا يف مجلة من التفاسري املعتربة ونحن إنام نريـد الوقـوف ، ً

ّعند هذا البعد ليس ملجاراة البعض ممن امتهنـوا املواكبـة والتقليـد ملـا وصـل 
،  بيانـهّتقـدمُا بأسلوبنا التفسريي يف آية الكـريس الـذي ًوإنام التزاما منّ، إليهم

 التجزيئــي -ُنــسلك األســلوب الرتكيبــي حيــث أوضــحنا فيــه أننــا ســوف 
ُ بالــمعطى ّتمثـلة اهلدف الـذي نـصبو إليـه واملّأمهيا بً إيامنا منّ-واملوضوعي

ًالقرآين للعملية التفسريية والذي نريـد بـه حتديـدا بيـان املـرادات النهائيـة أو 
 .ّالقريبة منها للنص القرآين
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ّ يف بيان مرادات الـنص ّفالوقوف عىل املفردات القرآنية نعتربه حلقة مهمة
ّفغري خفي عىل املط، القرآين  لع مدى مدخلية املفردة يف تركيبة وبنيوية اجلملة، ٍّ

ّ منها باهليئة اجلمليـة أو بامدّتعلقسواء ما  فـال تـصل النوبـة إىل املـستوى ، هتـاُ
 .ّقلةالداليل للجملة دون الفراغ من املستوى الداليل ملفرداهتا مست

ُبو إليه يف مجيع مقاطع البحـث املفـردايت هـو الـسعي إن اهلدف الذي نص
للوصول إىل جتليـة املفـردة القرآنيـة ورفـع أكـرب قـدر ممكـن مـن الغمـوض 

ًالسيام ونحن نعـيش فاصـلة زمنيـة كبـرية وظروفـا ، ّوالضبابية التي حتف هبا ّ
ُ يف ما يمكن قبوله من إسقاطات من بيئة العرص عىل ّتأملموضوعية تدعونا لل

 .لنزولبيئة ا
عىل ما فيها من تعقيد وإشكاليات حقيقية سوف تعرتضنا يف  -إهنا حماولة 

 جديرة باالهتامم بل وبذل أقىص اجلهد ومواصلة العمـل الـدؤوب - الطريق
إلنجاح هذا العمل املعريف الذي حيمل يف رمحه بذور رؤى جديدة وإرشاقـات 

ٍّها تسهم إىل حد ما يف تغيري خريطة التفـسري واّلعل  لرؤيـة التفـسريية التـي مـاُ
 .ت عن حركتها الدائريةّانفك

ّإن املفردة وفق رؤيتنا التفسريية متث ل حجر الزاوية وامللمح البارز يف رسم ُ
ّ للبناء اجلميل يف النص القرآينّعامةاخلطوط ال ّأو أهنا أشبه مـا تكـون بالـسلم ، ُ

ّفهي البناءات األوىل للـنص،  إىل اهلدفّؤديامل ، ّتأمـل اخلـصبة للواألرضـية، ُ
بـل ، والقاعدة املتينة التي تنطلق منهـا العمليـة التفـسريية بجميـع خطوطهـا

 .)١( لنا فيام بعدّتضحهذا ما سي و،والعملية التأويلية
ّإن السياق اجلميل للنص يشك ُ ّ ، صّل أزمات معرفية كبرية للقارئ املتخصُ

مــن الوقــوع يف ًوهــذه األزمــات املعرفيــة حتتــاج حلــوال إســرتاتيجية تقيهــا 
                                                 

 ).تأويالت آية الكريس(: حتت عنوان، ل من الباب الثالث من الكتابّيف الفصل األو) ١(
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ّتناقضات قد تسب ومن هنا فنحن ، ُبها نصوص أخرى نتيجة القراءة الناقصة هلاُ
ّنحاول أن نطرح حلوال حقيقيـة وإسـرتاتيجية يف جمـال فهـم الـنص القـرآين  ً

ومن مجلة احللول التي نعتمدها وندعو هلا العـود إىل البحـث الـداليل ، ًحتديدا
وحماولة الوصول إىل الظروف املعرفية بل ، لنفس املفردة والبحث يف جذورها

 .ُواالجتامعية ومجيع املؤثرات األخرى التي أسهمت يف اعتامد تلك املفردة
ً جدادة وعسريةّإهنا حماولة معق ًحتتاج جهدا استثنائيا واستقراءات طويلة ، ّ ً

ا منّـّحق ولكن اهلدف ـ كام أملعنا لـذلك ـ يـست، ت عميقة النظرّتأمالالنفس و
وفـوىض ، ُننا ورثنا منظومة تفسريية تعاين مـن اجـرتارات وختنـدقأل، البذل

ممـا ، وضـبابية يف رسـم النتـائج النهائيـة، معلوماتية تراكمية دون تنظيم دقيق
ات صنّفهذا ما نلمحه يف السواد األعظم من امل،  عن ضبابية الفهمًيكشف إنـّا
ًمما جيعلنا نميل كثريا إىل افتقار املكتبة، التفسريية  اإلسالمية إىل تفسري حقيقـي َّ

ّيوظ اجلملة والفكرة يف رسم وصياغة النتائج األعالئية التي يـسري  وف املفردةُ
 .)١(ّها النصّاجتاهب

 ،ّات تفسريية كثرية ضجت هبا املكتبـات اإلسـالميةمصنّفلقد كانت هنالك 
، ّوهـو الـنص القـرآين نفـسه، يشءّ كـل ولكنها افتقرت إىل يشء واحـد هـو

ّات حرض فيها املفرسمصنّفإهنا : ُ أخرىوبعبارة ، ّون وغاب عنها النص القرآينُ
ّفكان اجلري يف أفكار وأجواء املفرس أكثر بكثري من اجلري يف أجواء النص ِّ)٢(! 

ُات التفسريية بقدر ما نريد صنّفُونحن ال نريد بذلك تضعيف ما جاء يف امل
                                                 

 الثـاين مـن ُة للسيد األستاذ يف البحث املفردايت يف الفـصلّسيالحظ املتتبع العناية اخلاص) ١(
 .الباب الثاين من هذا الكتاب

ِّمن لطائف ما نقل يف رشح إحقاق احلق) ٢( هو أمحـد اهلـروي حفيـد و ـ بعض العلامء ه ما قالُ
رشح : انظر.  إال التفسريء يشّن يف تفسري فخر الدين الرازي كلمن أ: ـق التفتازاين ّاملحق

  .٢٣٨ ص،٣ج:  املرعيش شهاب الدينلسيدل، إحقاق احلق
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ٍأن نلفت النظر إىل واقع حال مل جيـرؤ كثـري أو بيـان خلفيـات ،  بيانـه عـىلونُ
ة التي اضـطلع هبـا أعـالم ّحصول هذا الواقع رغم املحاوالت الكثرية واجلاد

 .ًالفريقني معا
ُ عدم التوحيد بني معطيـات التفـسري املفـردايت واجلمـيل واملوضـوعي ّإن ُ

ولذلك نجد أن اجلدلية القائمة بـني ، ّوالتأوييل يعني اخلروج عن حريم النص
بل إن ، ربع رضورة حتمية يف رسم مالمح العملية التفسرييةهذه احللقات األ

ُ التحقيقية التي خترج املةاملنهجي عـن قارعـة التفـسري بـالرأي تكمـن يف ّفـرس ُ
ّودوهنا ال حمالة من التعر، ُمراعاة هذه اجلدلية  .ض إىل مهالك التفسري بالرأيُ
يسرب غور املفردة بعد إىل فضاء اجلملة القرآنية وهو مل ّفرس ُفإذا ما انطلق امل

ّفإنه سوف يعيش إرباكات حقيقية وترتسم يف ذهنه صور مـشو  أهنـا ّهة يظـنُ
َكـرساب بقيعـة حيـسبه الظمـآن مـاء {:  تداعيات أو هيّجمردلكنها  و،ّهي احلق ْ َ َُ َّ ُ ُ َْ َ ٍَ ِ ِ ٍ َ

ًحتى إذا جاءه مل جيده شيئا َْ ُ ُ َ َْ َِّ َ ْ َ َ قف أمامها ؛ إهنا نتيجة مؤملة نحتاج أن ن)٣٩: النور( }ِ
ّنفت، بشجاعة وصالبة ّش يف أسباهبا ونحقـُ ِّق يف سـبل حلهـاُ وال ريـب بأهنـا ، ُ

ّمهم  .َّولكنه أمر ال بد منه، ًبل وعسرية أيضا، ة صعبةُ
ُوالواقع املعريف املرير هو أننا مل نعرف بعد أن البناء الـداليل للمفـردة هـو  َّ

 ّون باملفاد االصطالحي أليفهو أشبه ما يك، أعمق بكثري من الظاهر اللغوي هلا
ُأن يكون التعاطي مـع املفـردة القرآنيـة يف  إهنا نتيجة خطرية وعظيمة، مفهوم

نتيجة جتعلنا نتعاطى مـع ، ضوء االصطالح ال يف ضوء املفاد اللغوي فحسب
ًالعملية التفسريية بأبجدية جديدة ترسم لنا واقعا جديدا وآفاقـا رحبـة نباهتـا  ً ً

َقطوفها د{ّغض و َ ُ ُ ٌانيةُ َ تلك اجلذور والظروف املوضوعية التي ، )٢٣: ةّاحلاق( }ِ
  وقراءة الواقـع.اه األصلّة احلركة باجتّ لنا أرضيّمتثل املفردات القرآنية انبتت فيه

 لنا حدود وجدوائية االستعامل ومساحات احلركة ّيمثلالذي نحن عليه اآلن 
 وال خترج عن طولية القدر ّالبتةُ املعاين األخرى التي ال تتقاطع مع اجلذر ّاجتاهب
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 . بظاهر اللفظهاملدلول علي وُيل املرتسم يف الذهنّن من املعنى األوّاملتيق
ُلع األثر الكبري الذي حيدثه االختالف يفّ للمطّتبني يّتقدميف ضوء ما   ُالــمعطى ُ

وسـوف ، سـواء عـىل مـستوى التفـسري أم التأويـل، الداليل للمفردة القرآنية
ّ ذلك جليا عام قريبّيتضح لنا ً. 

 

 : ختتلف املعطيات القرآنية بلحاظ ما ييل
 .ّ اختالف املستويات املعرفية التي عليها النص القرآين.١
 .ًص فضال عن غريهّ اختالف املستويات العلمية واملعلوماتية للقارئ املتخص.٢
 .ّعتمدة يف توجيه قراءة النصية املّول اختالف املصادر األ.٣
َ اختالف املنهج واألسلوب التفسريين الـمتبعني يف العملية التفسريية.٤ ّ ُ ُ. 
جهـة أم هي جهة التفسري أ، ّ اختالف اجلهة املنظورة يف قراءة النص القرآين.٥

 .التأويل
ُوما نريد الوقوف عنده يف املقام هو االخـتالف األخـري وأثـره عـىل قـراءة 

يف مـا  - لنا املراد مـن التفـسري والتأويـل ّتضحوحيث إنه قد ا، قرآينّالنص ال
 تقريب أثر اجلهة املنظورة يف قراءة ّمهمة ّفإن - ّول من أبحاث الفصل األّتقدم

 .ّالنص سوف تكون عملية ويسرية
ًالتأويـل يتبـوأ مكانـة أساسـية ومركزيـة يف رسـم ّوينبغي اإلشـارة إىل أن  ّ

 كلمـة أمـري ّوأن، ّىل إلسـرتاتيجية قـراءة الـنص القـرآينُاخلطوط البيانية األو
ُذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أخربكم عنه، (:  عليه السالمّ عيلاملؤمنني
 فيه علم ما مىض، وعلم مـا يـأيت إىل يـوم القيامـة، وحكـم مـا بيـنكم وبيـان مـا ّإن

ن إشارة واضحة إىل ّتتضم، )١()متكمّأصبحتم فيه ختتلفون، فلو سألتموين عنه لعل
                                                 

  .٧ ح،٦١ ص،١ج: ُأصول الكايف ) ١(
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 العمليـة ّمـادة ـ وهي )١( بالعبارةّتمثلاملّول ّفالنص ببعده األ، اجلانب التأوييل
ًالتفسريية ـ يمكـن اسـتنطاقه ظـاهرا ُومـا ال يمكـن اسـتنطاقه هـو األبعـاد ، ُ

 العملية التأويليـة ـ ّة باإلشارة واللطائف واحلقائق ـ وهي موادّتمثلُاألخرى امل
؛ )وعلم ما يأيت إىل يـوم القيامـة، َّإن فيه علم ما مىض(:  السالمولذلك يقول عليه

ّمما يعني أن استنطاق النص القرآين والوصـول إىل كينونتـه املقد ّ سـة أمـر غـري َّ
 .ّ بدون األخذ باالعتبار اجلانب التأوييل يف قراءة النصّالبتةممكن 

الخـتالف يف  سوف تكون بيـّنة إلينا مجلة من مـوارد ا، لنا ذلكّتضحإذا ا
ًالنص القرآين خصوصا والنص الديني عموما وقراءة املفردة القرآنية ًّ ّ. 

ّإن البعد التأوييل وإن كان يبدو بحسب الظاهر غري معني باملعنى الـداليل 
 الوشائج ّفإن،  ـ عىل فرض وجوده ـ غري صحيح ّتصور أن هذا الَّ إال،للمفردة

ّ البد أن تكون حمفوظـة حلفـظ ،لتأويلوالتفسري با، التي تربط الظاهر بالباطن
 .ُالـمعطى التأوييل من االنحراف

ُوبذلك ال تعفى العملية التأويلية من مالحظـة الوجـه الـداليل للمفـردة 
ّفإذا ترك النظر يف ذلك ستتوسع رقعة اخلالف واالختالف يف قـراءة ، القرآنية ُ
ّ مـا تـشك يف البحـث الـسابقّتقدم لنا مما ّتضحوقد ا، القرآينّالنص  ُله املفـردة ُ

 .ًل عنها أبداّالقرآنية من رضورة قصوى ال يمكن التنص
 َّومن الواضح بأن تضييق دائرة اخلالف واالختالف من خالل مالحظة، هذا

ُالوجوه الداللية للمفردة القرآنية ال تعني أبدا رفع االختالف بني الــمعطيني  ً
 وهذا االختالف، ّمر حتمي البد منهُفإن اختالف الـمعطيني أ، التفسريي والتأوييل

وإنـام هـي سلـسلة مـن املراتـب تعـود يف ، ُال يمكن حرصه بمرتبة أو مرتبتني
لكن للمـنهج واملـستوى  و،الغالب منها إىل جمموعة االختالفات اآلنفة الذكر

                                                 
ل مـن البـاب ّ يف الفصل األو عليه السالم ختريج احلديث املروي عن اإلمام احلسنيّتقدم) ١(

 .فراجع، )املنهج التفسريي اإلشاري(: حتت عنوان، لّاألو
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 . األثر األبرز يف رسم مالمح االختالفّالنص املعريف الذي عليه قارئ 
ُية الداللية لظاهر املفـردات القرآنيـة مـع املعطـى ّإن االختالفات الظاهر

ّ إىل مهزات وصل تصحّتحولالتأوييل ـ الباطن القرآين ـ ينبغي أن ت ح لنا قراءة ُ
ّ ال أن تعمق درجـات التبـاين،ّالنص فـاملعنى التـأوييل هـو أشـبه مـا يكـون ، ُ

ولكـن ال بمعنـى أرشفيـة التفـسري عـىل ، ية للمعنى التفـسرييّبالصورة الظل
االرتبـاط واالشـرتاك  ّقوةوإنام بمعنى ، ًه أبداّتصورفهذا ما ال ينبغي ، التأويل

تهـا قـارصة عـىل ّأمهيفالصورة الظاهرية عـىل ، ُالفعيل يف تتميم املعطى القرآين
ُكام أن الصورة الباطنية للـنص هـي األخـرى ، إعطاء الصورة القرآنية كام هي ّ ّ

 .قارصة عن تتميم ذلك
وتنـتظم أمامنـا اخلطـوط البيانيـة ، ه املصاحلة القراءتيةُمن هنا تعقد وجو

 .ّوتلتقي املقاطع املفصلية لتنطق باحلق، للصورة القرآنية
ّوبذلك يكون قد ترشد أمامنا القيمة املعرفية للقـراءة التفـسريية فـيام لـو 

وهكـذا احلـال يف فـصل ،  عـن القـراءة التأويليـةّقلةُأخذت منفـصلة ومـست
ّبل ال توجد قراءة صحيحة كاملة للـنص، التأويليةواستقالل القراءة   القـرآين ُ

 .ل مالحمها من البعدين التفسريي والتأوييلّدون أن تتشك
هذا ما أردنا إجيازه يف تصوير منشأ االختالف يف املعطى القـرآين تـاركني 

 .ُالتفصيل فيه ملناسبة أخرى
ّ 

تكـرار  :يف االصـطالحو، )١(الرجوع عىل الـيشء: هوو، ّرالتكرار من الك
 .وغريها والتعظيم، والتهويل دة كالتوكيدّ متعدٍة ملعانّكلمة أو مجلة أكثر من مر

ي تـُ تثار قضية التكرار الواقع يف املفردات واآليـات القرآنيـة والًعادة ماو
                                                 

 .١٣٥ ص،٥ج: لسان العرب: انظر) ١(
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ْيريد البعض منها التلويح بإشـكالية اللغ ٍال يـأيت بمعـان ويـة مـا دام التكـرار ُ
 .جديدة

ّومما يذكر بأن التكرار قد وقع بصور خمتلفـة ، منـه مـا وقـع يف املفـردات، ُ
، وما وقع يف اآليات فمنه مـا وقـع يف سـورة واحـدة، ومنه ما وقع يف اآليات

وجمموع التكرار منه ما وقع بشكل موصول ومنه ، ومنه ما وقع يف سور خمتلفة
 .)١( ما وقع بشكل مفصول

ً ما وقع تباعا يف سـياق :شواهد البارزة للتكرار الواقع يف املفرداتومن ال
ُهيهات هيهات ملا توعدون{ :كقوله تعاىل، اآلية الواحدة ُ َ ََ َ ََِ َ َْ  .)٣٦: املؤمنون( }ْ

ِويطاف عليهم { :قوله تعاىل كالتي بعدها،ّأول  يف آخر اآلية ومنه ما وقعو ْ َُ َ َُ َ
ٍبآنية من فضة وأكواب َ َْ َ ٍ ِ ٍ َِّ ِّ َ َ كانت قواريرا ِ ِ َ َ ْ َ ٍ قوارير من فضة*َ ِ َِّ َ ِ َ  ،)١٦ -١٥: اإلنسان( }...َ

ًكـال إذا دكـت األرض دكـا دكـا{: قوله تعاىلك،  اآلية يف أواخرمنه ما وقعو ًّ ّ َّ ََ َ ُُ ْ َ ْ ِ َ ِ َّ{ 
 .)٢١: الفجر(

من قبيل ما جاء يف ، فمنه ما وقع يف سورة واحدة، ّوأما ما وقع يف اآليات
ِفبأي آالء ربكام تكذبان{: رت آيةّ تكرحيث، سورة الرمحن ََ ِّ ِِّّ َ ُُ َ َ َ ِ ً فيها ثالثا وثالثني }َ

                                                 
َِهيهات هيهات ملـا {: ثل قوله تعاىلم تكرار كلامت يف سياق اآلية،ب  أن يكوناملوصول إما) ١( َ ََ َْ َْ َ

َتوعدون ُ ِّويطاف عليهم بآنية من {: ل التي بعدها،مثل قوله تعاىلّوإما يف آخر اآلية وأو ،}َُ َ ْ ٍُ ِ ِ ِ َ َ َُ َ
َفضة وأكواب كانت قواريرا ِ َ َ ََ ْ َ َ ٍْ َ ٍ ًقوارير من فضة قدروها تقديرا*  َِّ ْ َ َِ ٍ ِ َِ ََّ َُ ََّ ِ{. 

ًكال إذا دكت األرض دكا دكا{: ه تعاىلمثل قول وإما يف أواخرها، ًّ ّ َّ ََ َ ُُ ْ َ ْ ِ َ ِ وإما تكرر اآلية بعد  ،}َّ
ًفإن مع العرس يرسا{: مثل قوله تعاىل اآلية مبارشة، ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ ًإن مع العرس يرسا * َ ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ{. 
، هّوإما تكرار يف القـرآن كلـ، إما تكرار يف السورة نفسها،  عىل صورتنيهوف وأما املفصول

ُوإن ربك هلو العزيز الرحيم{: قوله تعاىلكاألول و َّ َِ ُ ِ َ َ َّ َْ َُ َ َّ   سـورةحيث تكرر ثـامن مـرات يف، }ِ
ِويقولون متـى هـذا الوعـد إن {: تكرر قوله تعاىل: هّومثال التكرار يف القرآن كل، الشعراء ُ َْ َ َ َْ َُ َ ََ ُ

َكنتم صادقني ِ ِ َ ْ ُ ّ حيث تكررت ست مرات يف سور خمتلفة}ُ   . يف اهلامش الالحقُكام هو مبني، ّ
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ُوإن ربـك هلـو العزيـز {: رت آيـةّحيـث تكـر، وما جاء يف سورة الشعراء، ةّمر ِ َ َ َّ َْ َُ َ َ َّ ِ
ُالرحيم ومنـه مـا وقـع يف ، )١(وهكذا احلال يف سورة املرسـالت،  ثامن مرات}َِّ

 .سور خمتلفة
: ُرة بـصورة متنـاثرة بـني الـسور القرآنيـة قولـه تعـاىلّر ومن اآليات املك

َويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقني{ ِ ِ َ ْ َ َ َْ َ َُ ُ َُ ِ ْ َُ َ  مرات يف سور ّرت ستّ حيث تكر}ُ
َّأولـئك عىل هدى من ر{: وقوله تعاىل، )٢(خمتلفة ِّ ً ُ َ َْ ََ ِ ُهبـم وأولــئك هـم املُ ُ ْ ُِّ ْ ََ ِ َ ُ َفلحـونِ ُ ِ ْ{ 

 .وغري ذلك، )٣(رت مرتنيّحيث تكر
ّبل هنالك تكرار آخر يدعى يف املقام يتمثـّل بتكرار القصص القرآنية من ، ُ

ّة آدم عليه السالم وموسى عليه الـسالم اللتـني كررتـا يف أكثـر مـن ّقبيل قص ُ
 .وهذا واضح، موضع

َّما هي حقيقة التكرار الـمد  عى يف املقام؟ُ
ّنذكر مـا هـو مهـم، كهنا حاول مجلة من أعالم الفريقني اإلجابة عن ذل ُ 

ُمنها ثم نبيـّن ما هو صحيح يف املقام َّ. 
وهو من حماسن الفـصاحة ، التكرير وهو أبلغ من التأكيد(: قال السيوطي

 فالتكرار يف القرآن عنده من الفصاحة يف الكالم ولـيس، )٤()ًخالفا لبعض من غلط
فالتأكيـد ، احة فيـهُمن املذموم الذي ال ثمرة فيه؛ ولكنه مل يبيـّن لنا وجه الفص

 ولكن كيف يكون التكرير أفصح منـه؟ وكيـف نفهـم أنـه مـن، أمر واضح للعيان
ّأم ماذا؟ ولذلك سوف يكر، ًحماسن الفصاحة؟ ألكونه قرآنا   .ر السؤال نفسهُ

ُثم يتعرض السيوطي إىل فوائد أخرى للتكرار القرآين ّ. 
                                                 

َويل يومئذ للمكذبني{: ر قوله تعاىلّحيث تكر) ١( ِ ِّ َ ُ َ َ ْْ ِّ ٌٍ ِ ْ  . عرش مرات }َ
 .٢٥: وامللك. ٤٨:يس: و.  ٢٩:سبأ: و.  ٧١:النمل: و. ٣٨: األنبياء:  و.٤٨: يونس: يف) ٢(
 .٥: لقامن : و .٥: البقرة  )٣(
 .٢٨٠ص ،٣ج: لسيوطيل، اإلتقان يف علوم القرآن: انظر) ٤(
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ّبنكتة أن الكالم إذا تكرر تقـرر وت، التقرير :منها ّ مـراده مـن ّلعـل و، ّأكـدَّ
ّفاهلدف القرآين ال ينتهي عند البالغ وإنام البـد ، التقرير هو التتميم والرتسيخ

ُوهـذا املعنـى قـد يالزمـه ،  اهلـدفّحتقـقمن االطمئنان عىل وصول الفكرة و
 . فيهّتامةولكنه ليس العلة ال، إن كان مراده ذلك فهو وجه وجيه، التكرار
ِوقـال الـذي {: كتكرار النداء يف قوله تعاىل، لتنبيهوزيادة ا، التأكيد :ومنها َّ َ َ َ

ِآمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد  َِ َّ َ ْ َ ََ ِ ُِ ْ ُ ْ ََ ِ َّ ِ َ ٌ يا قوم إنام هذه احلياة الدنيا متاع*َ َ َْ َُّ َ َ َْ َُّ َ ِ ِ َ ِ ِ : غافر( }َ
٣٩-٣٨(. 

، ةَّن إعادة املطلع عند إطالة الكالم أمر تقتضيه الفصاحة والبالغأ :ومنها
ْملا جاءهم>: ة تكرار مجلةّأمهيمن قبيل  ُ َ ْوملا جاءهم كتـاب مـن {:  يف قوله تعاىل<ََّ ٌ ُ َ َِّ َْ ِ ََّ

َّعند اهللاِ مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون عىل الذين كفروا فلام جاءهم ما  ُ ْ َ ْ َ ُُ َ َ َ ُ ْ َ َ ََّ َ َّ َ َُ ْ َ ْ ٌَ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُِّ ُ َِّ
ُعرفوا كفروا به فلعنة  ْ َْ ْ ََ َ ُِ ِ ُ ََ َاهللا عىل الكافرينَ َِ ِ َ ْ  .)٨٩: البقرة( }َ

ُاحلاقـة {: كـام هـو املـشهور يف، التعظيم والتهويـل: ومنها َّ ُمـا احلاقـة*َ َّ َ َ{ ،
ُالقارعة { ََ ِ ُما القارعة* ْ ََ ِ ْ    .)١(ُوهلذا النوع شواهد أخرى كثرية، }َ

ُإن من مميزات اللغة العربية امليل إىل االختصار واإلجياز :أقول  ّقـفتوفإذا ، ّ
هـو  و،وإال لـزم نقـض الغـرض، اإلفهام عىل اإلطناب أو التكرار لزم ذلـك

ّممنوع بحق العاقل الرشيد فضال عن احلق سبحانه صـاحب القـول الـسديد ًّ. 
 فهل التكرار القرآين واقع ألجل ذلك؟

ُوهنا ينبغي التنبيه إىل أن النص القرآين مل تؤخـذ فيـه اجلنبـة التـرشيعية أو  ّ ّ
ُ وإنام لوحظت فيه جوانب أخـرى،الدينية فحسب  إن مل تكـن -مـن مجلتهـا ، ُ

ُالذي جاء ليعجز بيئة النـزول التـي ،  جانب اإلعجاز األديب والبالغي-ّأمهها ِ
 .ّطغى عليها احلس األديب والبالغي

                                                 
 .٢٨٢-٢٨١ ص،٣ج: اإلتقان يف علوم القرآن : انظر) ١(
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ّفهنالك وظيفة دينية وأخرى أدبية لوحظتا يف النص القرآين ُ فإذا ما أردنا ، ُ
ّ فالبد مـن مراعـاة هـاتني اخلـصوصيتنيحتليل ظاهرة التكرار القرآين وهـذا ، ّ

 .واضح
ّولنأخذ شاهدا قرآنيا نقرب فيه حتقيق الوظيفتني الدينية والبالغية ُ ً وهـو ، ً

َوإن تعجب فعجب قوهلم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولــئك {: قوله تعاىل ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ْ َُ َ ٍَ َ َّ ُ َّ ًَ ََ ُْ َ ُُ َ ِ
ِالذين كفروا ب ْ ُ َ َ َ ِ َرهبم وأولئك األغالل يف أعناقهم وأولـئك أصحاب النـار هـم فيهـا َّ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِّ َُ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ ِ ََّ ََ ُ َ َُ ََ َِ ُ َ ْ ِ
َخالدون ِ َأولئـك(رت كلمـة ّحيث تكـر، )٥: الرعد( }َ ِ َ ْ فهـل ، ثـالث مـرات) ُ

ّروعيت فيها ما التزمنا به من وظائف النص القرآين؟ ُ 
ً جـداأما الوظيفة األدبية البالغية فواضـحة ّفـالنص هنـا سـوف ينتابـه ، ّ
، بل سوف حيصل خطـأ يف التعبـري، ُاالضطراب والركاكة بشكل ملفت للنظر

هل هم أنفسهم أولئـك الـذين ، ُحيث ال يعلم من هم أصحاب النار يف املقام
  النبي صىل اهللا عليه وآله وكانت األغالل يف أعناقهم؟ّنبوةأنكروا 

الظـاهر ـ ببيـان احلكـم الـرشعي  ـ بحـسب ّتمثلوأما الوظيفة الدينية فت
ّومـن الواضـح بـأن ، وإيصاله بطريقة ال تكون مشوبة باخلطأ أو اإلهيام بذلك

فهـو تكـرار رضوري عـىل ،  يف املقام دون هـذا التكـرارّتحققهذا املعنى ال ي
 .مستوى البالغة وعىل مستوى التبليغ

 وبصورة ملفتة ّإنام الكالم يقع يف تكرار اآليات السيام يف السورة الواحدة
ِفبأي آالء ربكام تكـذبان(: كام هو احلال يف تكرار آية، للنظر ََ ِّ ِِّّ َ ُُ َ َ َ ِ ، يف سورة الـرمحن) َ

ّفهل خيرج ذلك يف ضوء الوظيفتني الدينية واألدبية؟ ُ 
ًهنا نود أن نقدم عرضا آخر نق ّ ُ ّرب به صحة التكرار الظاهري لآلية الكريمةّ ّ. 
ًمن الثابت وجدانا وحتقيقا هبـا الـذي ّاص آية قرآنية هلا معناها اخلّ كل  أن:ً

ّكام هو احلال بالنسبة ألي عدد رقمي حيث ، ُال تشرتك فيه مع اآليات األخرى
ُخيتص بمرتبة ويتميز هبا عن سائر األعداد واملراتب الرقمية األخـرى ّ وهـذا ، ّ
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ّآية إذا ما لوحظت بمعيّ كل ولكن .واضح َّة آيـة أخـرى فـإن املوقـف سـوفُ ُ 
واحـد ّ كـل ّفـإن، كام هو احلال يف إضافة عدد رقمي إىل عدد آخر، ًل متاماَّيتبد

ًولكنهام معا سوف يعطيان عددا رقميا آخر،  بهّاصةمنهام له مرتبته اخل ً وهـذا ، ُ
 .ًواضح أيضا

ًآية إذا ما ضمت آلية أخرى فإهنام معاّ فكل ،وهكذا احلال يف املقام ُ ّ  سوف ُ
ًيعطيان أمرا ومستوى  ُيمكن أن نطلق عليه املعنى الثالـث، آخرًُ فـإذا أخـذنا ، ُ

 .ُهذا املعنى العلمي التحلييل الدقيق يف املقام فإنه لن تبقى لدينا إشكالية تذكر
َفبـأي آالء (: ّمقطع نيص من سورة الرمحن خمتوم بآيةّ كل وعليه فإذا أخذنا ِّ َ ِ َ

ِربكام تكذبان َ ِِّّ َ ُُ َ فـامللحوظ ،  بعدهاّ قبلها وعامّ عامفإننا سوف نخرج بنتيجة متتاز) َ
يف املقام هو الصورة النهائية التي يرسـمها املقطـع القـرآين الـوارد فيـه اآليـة 

 من ال درايـة ّقلةمما يعني أن هنالك صورة تكرار يلحظها مست، ًرة ظاهراّاملكر
 .ّله بقراءة النص القرآين

لبسملة يف املجمـوع  التلميح بدفع شبهة التكرار الظاهري لناُومن هنا يمكن
ُولكن بخصوصية أخـرى ال تبتعـد ، ُفهو صورة تكرار تدفع بام ذكرناه، القرآين

ُولعلنا سنُفصل ذلك يف بحوث تفسريية أخرى، ًبنا كثريا عن أصل الفكرة ّ)١(. 
ُتكرار ظاهري يمكـن ّ كل وهي أن، ةّمهيوبذلك نخرج بنتيجة غاية يف األ

 :  الوظائف التاليةّؤديُأن ي
 .لوظيفة األدبية البالغية ا.١
 . الوظيفة الدينية التبليغية.٢
ّر أبدا حتّ إضافة معنى جديد ال يتكر.٣  .ى مع حصول تكرار ظاهري آخرً

وهي أن ، وهذه النقطة األخرية تقودنا إىل هذه احلقيقة القرآنية االستثنائية
ّالتكرار الظاهري القرآين يالزمه التجد  .ُد يف املعنىُ

                                                 
 . ٢٣٤ ص،١ج: اللباب: ُيمكن مراجعته يف كتابه، ُللسيد األستاذ بحث دقيق يف البسملة) ١(
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ّ 

ظـاهره أنيـق (: عن أمري املؤمنني عيل عليه الـسالم وهـو يـصف القـرآن
فالقرآن هو املدرسة التي ، )١()ال حتىص عجائبه وال تبىل غرائبه...وباطنه عميق 

وضاقت عن نيلـه واإلحاطـة بـه ، حارت فيه العقول، ًال تنضب علومها أبدا
فهو الوجود املطلـق الـذي ، ت قدرتهّهللا جلوما ذلك إال الرتباطه با، املعارف

ومن هـذه الـصفة املطلقـة كبـاقي صـفاته ،  يشءّاملحيط بكل، ّال حتده حدود
 دوهـذا االسـتمدا،  القرآن صـفاته يف دائـرة املعنـى ويف دائـرة التـأثريّاستمد

ّالصفايت يف املعنى واألثر يقر : ب لنـا كلمـة أمـري املـؤمنني عـيل عليـه الـسالمُ
ِّفـإذا كـان الــمتجيل ، )٢()بحانه هلم يف كتابه من غري أن يكونوا رأوه سّتجىلف( ُ

َّمطلقا فالـمتجىل فيه كذلك ُ ً. 
فكيـف للمحـدود أن ، ُوهذا املعنى الرفيع يثري أمامنا إشكالية فهم القرآن

ًحييط بغري املحدود علام؟ ُ 
فالتـسرتي ، هنا نجد األعالم خيتلفون يف فهم اإلشكالية واجلـواب عنهـا

فكيـف بالكتـاب ، ّتامـة من كتاب اهللا تعاىل بصورة ةنكر علينا فهم آية واحدُي
 فهـم مل يبلـغ ألفن آ حرف من القرّ العبد بكلُأعطيلو (: حيث يقول، نفسه

هللا  نه لـيسأوكام ، وكالمه صفته  كالم اهللا، ألنه يف آية من كتابه،أودعههناية ما 
 بمقـدار مـا يفـتح اهللا ٌّ كـلفهـم يوإنـام، فكذلك ال هناية لفهـم كالمـه هناية،
ّفالفهم ولو يف حدود آية واحدة يبقى حمدودا بحدود مقدار املتلقي، )٣()عليه ً . 

ًولسنا بصدد اإلجابة عن ذلك نفيا أو تأييدا ُفام نريد الوقوف عليه هو ما ، ً
                                                 

 .٢ ح،٥٩٩ص ،٢ج: الكايف ُأصول ) ١(
 . ٣٠ ص،٢ج: حتقيق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة) ٢(
وقد ورد ما هـو قريـب مـن هـذا . ٩ ص،١ج: لزركيش ل،الربهان يف علوم القرآن: انظر) ٣(

 .٩ ص،١ج: تفسري جماهد: املعنى يف
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ُوهل املعطى املفردايت ذو مرتبة ، القرآنينيّالنص ه من املفردة وؤُيمكن استجال
 ؟)١(ّ أو هو ذو مراتب كام هو احلال بالنسبة للنصواحدة

ّالذي نميل إليه هو مراتبية معاين املفردة الواحدة فضال عن الـنص َّفـإن ، ً
 مفردة تدخل بصورة مبارشة يف تركيبة ّوكل،  باملفرداتّتمثلّنص تّ كل أرضية

ّالـنص أو حتمــّل ،  فـاالختالف يف قـراءة الـنص.ّوبنيوية النص الداخلة فيـه
ّيعني مراتبية الـنص واخـتالف درجـات ، ًالواحد وجوها ذات مراتب طولية

ّوهذا ما يكشف لنا إنـّيا أن هنالك مراتبية متث، ًالعمق فيها طوليا ُ َّ ل اللبنة األوىل ً
 .ّيف إضفاء صفة املراتب الطولية يف النص الواحد

بـة ّت للقرآن مراتـب خمتلفـة مـن املعنـى مرتَّنإ(: ئيطباطبامن هنا يقول ال
كون اجلميع يف عرض واحد فيلزم استعامل اللفـظ يف أكثـر ي من غري أن ًطوال

دة مللزوم ّ وال هي من قبيل اللوازم املتعد،من معنى واحد أو مثل عموم املجاز
واحد منها اللفظ باملطابقـة بحـسب ّ كل  عىلّ مطابقية يدلٍواحد بل هي معان

 .)٢()اإلفهاممراتب 
فـال ،  العمـق القـرآينةلقرآنيان تتضافران يف تشكيلّإذن فاملفردة والنص ا
 . وال تغب عنك هذه املعاين، تذهب عليك هذه املباين

للمفـردة ّالعـام َّوبذلك نخلص إىل حقيقة معرفية قرآنية وهـي أن املعنـى 
َّوالنص القرآنيني واحد ولكنه ذو مراتب عىل حد ما هو مقر ُ ّ  عنـد -ًر فلـسفيا ّ

 . حقيقة الوجود واحدة ولكنها ذات مراتبّ بأن-ةمدرسة احلكمة املتعالي

                                                 
ّ احلديث عن الـنص يف الفـصل الثـاين مـن البـاب ّتقدموقد ، ّر استعامل مفردة النصّتكر) ١(

 الشامل للجملة ّ املعنى العام:واملراد هبا يف املقام هو، ّمفهوم النص: ل حتت موضوعةّاألو
وكذلك شامل للـسورة مـن ، ة والفكرة املستخرجة من أكثر من مجلة أو آيةالقرآنية واآلي

ًوإذا ما أريد التوسع يف ذلك فستدخل املفردة القرآنية أيضا، باب أوىل ُ. 
 .٦٤ ص،٣ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ٢(
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منها ما روي عن رسول ، ورد عنوان هذه اآلية الكريمة يف أكثر من رواية
ومل ، عطيت آية الكريس من كنـز حتـت العـرشُأ(: اهللا صىل اهللا عليه وآله أنه قال

َيؤهت نتم أ أين...(: عيل عليه السالم أنه قالؤمنني  أمري املوعن، )١() كان قبيلٌّا نبيُ
 .وغريها مما جاء يف هذا املعنى، )٢()عن آية الكريس؟

مـن اآليـة ّول ّولعل هذا العنوان هو األنسب ملكان الكلمة يف املقطـع األ
 ّوقد رتـب، ًومنه حصلت الشهرة حتى صار هذا العنوان علام لآلية، )٣(الكريمة

ًهذا العنوان أثرا سلبيا ّفظـن الـبعض ،  انعكس عىل رسم حدود اآلية الكريمةً
  .وسيأيت بيان ذلك، أنه دليل االنحصار هبا

ٍوعىل أي حال ًفإن هذا العنوان وإن صار علام لآلية الكريمة إال أن هـذه  ، ّ
يف مجلـة مـن ّول حيث ورد تسميتها بمطلعها األ، الكريمة مل تقترص عىل ذلك

مـا (: أنـه قـال مري املؤمنني عيل عليه السالممن قبيل ما روي عن أ، الروايات
 :حتى يقرأ هذه اآليـة...  يبيت ليلةاإلسالملد يف ُ وواإلسالم أدرك عقله ًأرى رجال

ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم{ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ويف خرب آخر عنه عليه الـسالم ، )٤() فقرأ اآلية}ِ
َاهللاُ ال إل{ :د آي القرآنّسي(: أنه قال ِ ُـه إال هو احلي القيومَ ُّ َُّ ْ َ َ ُ ََّ  .آية الكريس:  أي)٥()}ِ

وإنام ورد يف جممع البحرين أن هذه اآليـة الكريمـة ، ُومل ترد تسمية أخرى
ُوهو العيل العظيم(: بحدودها املنتهية عند قوله تعاىل ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ُاألوىل ، عبارة عن آيتـني) ِ

ُّاهللاُ ال إلـه إال هو احلي(: هي َ َ ُ ََّ َِ ُ القيـومَِ ُّ َ ٌال تأخـذه سـنة(: والثانيـة، )ْ َ ُ َِ ُ ُ ْ ّ وهـو العـيل ...َ
                                                 

  .١٢٦ص ،٨٣ ج:بحار األنوار) ١(
  .٢٧ح ،٣٣٦ ص،٤ج: مستدرك الوسائل) ٢(
 .ل نكتة مهمة ستأيت يف البحث الالحقّع األوللتعبري باملقط) ٣(
  .١٩ح، ٥٠٨ص: الطويس أمايل) ٤(
  .٤٠٥٧ح ،٣٠١ ص،٢ج: كنز العامل) ٥(
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ُالعظيم ِ َ عن فقد رووا ، ًوهلذا الوجه منشأ روائي ورد يف كتب الفريقني معا، )١()ْ
 آيـة معـك مـن ّيا أبـا املنـذر أي: صىل اهللا عليه وآلهقال يل رسول اهللا (:  قالّيبُأ

َاهللاُ ال إلـه{: قلت؟ كتاب اهللا أعظم َ ِ ُ إال هو احلي القيومَ ُّ َُّ ْ َ َ ُ َّ  .فـرضب يف صـدري، }ِ
س امللـك عنـد ِّقدُ ت، وشفتنيً هلا للساناَّنإ ، فوالذي نفيس بيده،ليهنك العلم: فقال

ُففيها ظهـور بـأن اآليـة منحـرصة بـذلك، )٢()ساق العرش هـا وغريهـا ، َّ ولكنَّ
َّوبروايات أخرى دلت عىل التوسعة، روايات مردودة بالشهرة  .  سيأيتكام، ُ

ً 

 ثـم الـدخول يف فـضل آيـة سـنّةًينبغي اإلشارة إىل فضل القـرآن قرآنـا و
 . الكريس من خالل عرض مجلة من النصوص الروائية والتعليق عليها

ّأما فضل القرآن قرآنيا فنكتفي منه بنصني يبينان وظيفته العظمى واألعظم ُ َّ ً، 
ُوبنصني آخرين أحدمها مثبت لع  .صمته واآلخر شاهد عىل ذلكَّ

ُإن هـذا القرآن هيدي للتي هـي أقـوم {: ا الوظيفة األعظم ففي قوله تعاىلّأم َ َْ َْ َُ ِ ِ ِ َِّ ْْ ِ َ ََّ ِ
ًويبرش املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا كبريا ً ِِّ َ ْ َّ ْ َ َ ََ َْ َ َ َُُ َّ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُُ َّ َ فإنه ال ، )٩: اإلرساء( }ُ

َّولكـن هـذه الوظيفـة ،  هيديـه للتـي هـي أقـوم هيدي اإلنسان وحسب وإنام
ّ وتقع يف قباهلا وظيفة أعظم ختتص هبا طبقة معي،ّ عامالعظيمة سمتها وهـي ، نةُّ

ُالوظيفة الكامنة يف البرشى التي يسوقها للمؤمنني الذين قرنوا إيامهنم بالعمل 
ًخاصةالصالح  ً بأن هلم أجرا عظيامّ ً َّ. 

ِّوأما النص اآلخر الذي يبني ُ ًخاصة لنا وظيفة عظيمة ّ ّ بطبقة معيّ ُ نة فتكمن ٍ
َوننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمـؤمنني وال يزيـد الظـاملني {: يف قوله تعاىل َِِ ِ ِ ِ َِّ ُُ ِّ َِ َ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ ِّ ٌْ ُْ َ ِ ُ
ًإال خـسارا ََ َ وال يقـرص باعـك يف حـرص الـشفاء بــاألمراض ، )٨٢: اإلرساء( }َّ

                                                 
 .١٥٦ ص،٢ج: جممع البيان يف تفسري القرآن: انظر) ١(
 .٤٠٦٣ح ،٣٠٤ ص،٢ج: كنز العامل) ٢(
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ًجـدا فالوظيفـة عظيمـة، يةّاملاد ك عنـد جـيل القلـب مـن ّتـدبروال ينتهـي  ، ّ
واعلـم ، والوظيفة أعظم من ذلك بكثري، ًفللرمحة مراتب أيضا، األمراض املعنوية

، تـسكن إليهـا القلـوب، َّبأن لآلية مطالب ومداخل يقرص املقام عن تفصيلها
 ذي عينـني؛ّ لكل ً ومنجىًويصبح القلب الصاغي جمىل، وتفيض عندها الدموع

ال يـسقط (: ُاألوىل، ً عمال بمقولتني للرسول األكرم صىل اهللا عليه وآلهولكننا
سـنُجمل ، )١( ) فأتوا منه بام اسـتطعتمبأمر ُأمرتمإذا (: والثانية، )امليسور باملعسور

 بـاألمراض احلقيقيـة ّتعلـقَّإن الشفاء احلقيقـي هـو الـذي ي: فنقول، احلديث
 بـاألمراض ّتمثـلوت، )٢( الـدنياهـي: األوىل، وهـي ذات مـرتبتني، ُاملستعصية

 باألمراض املعنويـة؛ وهكـذا ّتمثلوت، هي الوسطى: والثانية، ية العضويةّاملاد
 بمعرفـة اهللا ّتمثـلوت، هـي العليـا: األوىل، الرمحة احلقيقية فهي ذات مـرتبتني

 . بلقاء اهللا تعاىل ورؤيتهّتمثلوت، هي األعىل: والثانية، تعاىل
) الدنيا والوسطى والعليـا واألعـىل(راتب األربع ت هذه املّوعندئذ إذا مت

، واللغة لغـة مـن ال ينتظـر، ّتامةوتصري اجلملة الناقصة ، ُّفسينقطع كل سؤال
 .ّوال تكف اخلطى لذلك، رّفال تقرص النظر والتدب، هذا ثم هذا

، ُوال ينبغي اإلغفال عن مالك الظلم احلقيقي املوجـب للخـسار وزيادتـه
ْوإذ قال لقامن البنه وهو يعظه يا بني ال تـرشك {:  قال تعاىل؛فهو الرشك وال ريب ِ ْ ْ َُ ََ َّ َ َُ ُ َ ُ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ُ َ ُ ْ ِ

ٌباهللاِ إن الـرشك لظلـم عظـيم ٌِ َ ْ َُ َ ْ ِّ َّ ِ ُاملثبـت ، َّ؛ وأمـا النـصان اآلخـران)١٣: لقـامن( }ِ
ِال يأتيه الباطل من بني{: فهام قوله تعاىل، والشاهد عىل عصمة القرآن نفسه ْ ََ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ ِ يديه َ ْ ََ
ٍوال من خلفه تنزيل من حكيم محيد ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ْ َِّ ٌ ِْ َ َ َأفال يتدبرون {: وقوله تعاىل، )٤٢: لتّفص( }َ ُ ََّ َ َ َ َ َ

ًالقرآن ولو كان من عند غري اهللاِ لوجدوا فيه اختالفا كثريا ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َْ ُ َ َ ْ ْ ََ َ ِْ ْ َْ   .)٨٢: النساء( }َ
                                                 

 .٢٠٦، ٢٠٥ح ،٥٨ص ،٤ج: عوايل الآليل) ١(
 . ال احلياة الدنياّمن الدنو) ٢(
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ً 

ولكننـا سـنورد روايتـني مـع تعليقـني ، ًائيايصعب حرص هذا الفضل رو
 .يسريين

فضل القرآن عىل سـائر (:  صىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا :ُالرواية األوىل
مـا ّ كـل َّ؛ إن هذه الكلمة اجلامعة التي أوجزت)١() خلقه عىل كفضل اهللا،الكالم
 : ّ نكات أمههاّعدةه نستفيد منها ّتصورُيمكن 
ّة األخرى هو كالم اخللق كلّلكفَّن الواقع يف اإ .١ فـال ، ً وتفـصيالًمجلة، هُ

ّفضال عم، األوصياء وال األولياءال األنبياء و بقادرين عىل أن يأتوا ، ن سواهمً
 .بجملة واحدة تقع يف عرض آية قرآنية واحدة

ً إن اخللق مجلة.٢ ًومجعـا وتفريقـا، ً وتفصيالَّ ًال يعـدلون شـيئا أمـام اهللا ، ً
ًأوالكالمهم وهكذا ، تعاىل ًآخرا ال يعدل شيئا أمام كلامت اهللا تعاىل وّ وبذلك ، ً

ًتصبح املقايسة نظرا وتطبيقا بال موضوع ً. 
ّ إن احلديث عرب بلفظ اجلاللة اجلـامع.٣ كـامل ومجـال وجـالل هللا ّ لكـل َّ
ّ األعظم هللا تعاىل يف كتابه بقرينـة التفـضل عـىل ّفيحكي لنا ذلك التجيل، تعاىل
ِّ يكن حمل جتيل احلق بأسامئه وصفاته وبكامله ومجاله وجاللهفلو مل، اآلخر ِّ لن  فّ

 .لّينقطع السؤال عن أصل التفض
كـالم ال تبتنـي جـذوره وال تـستقي ّ كـل  يف احلديث كناية عن كـون.٤

ألن كالمـه هـو ، ً زخـرف ال يعـدل شـيئا ّجمردفروعه من القرآن الكريم فهو 
  .كامل ّدونه ال وجه ألي و،سبحانه بكامله 
ما بال القـرآن ال يـزداد :  عليه السالمسئل اإلمام الصادق :الرواية الثانية

ألن اهللا تبـارك وتعـاىل مل (: فقال عليه السالم؟ عىل النرش والدرس إال غضاضة
                                                 

  . ٧ح، ٢٣٧ ص،٤ج: مستدرك الوسائل) ١(
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ّ كـل زمـان جديـد، وعنـدّ كل جيعله لزمان دون زمان، وال لناس دون ناس، فهو يف
 .)١() إىل يوم القيامةّقوم غض

 : ه الرواية نكات كثرية نكتفي باثنتني منهاويف هذ
 أنه مل يقـصد :ه عىل سائر كالم اخللقّتقدمَّن القرآن من عظيم فضله وإ .١

ًخماطبا بعينه وهـذا مـا ، زمـان ومكـانّ كل ٍّحي عاقل يفّ كل ُوإنام كان خماطبه، ُ
يف د معانيه بنحو من الطولية بحث ال يلزم منهـا وقـوع التنـاّده وتعدّ جتدّؤكدي

 .)٢(وسيأيت التفصيل يف ذلك، بني معنى سابق وآخر الحق
ُن اخلطاب القرآين قد الحظ أعىل مستويات الكـامل التـي يمكـن أن إ .٢ َّ

ًذلك سوف يبقى غضاّ كل نه يفإو، يصل إليها اإلنسان ممـا يعنـي بالـرضورة ، ّ
ني ّدمتقـُلعنـا عـىل تفاسـري املّون قـد اطّتأخرفنحن امل، د يف معانيهّوقوع التجد

ولكن غضاضة ما قالوه تآكلت فعاد ، وهي حتكي لنا معانيه الظاهرة هلم آنذاك
تها ِالتكرار سمـتها وسمـَ َفلم يبق من جديد ومن غضاضة غري أصل الكالم ، َ

د يف ّة لطيفـة إىل رضورة التجـدّويف ذلـك إشـارة خفيـ،  بخفـاء معانيـهئُاملنب
 لنـا أن ّؤكدُمة جديدة يف التفسري تمن إجياد منظوّالبد بل ، املعطيات التفسريية

 جديـدة تنبثـق عـن ٍزمـان لـه معـانّ كل أي يف، زمان جديدّ كل القرآن هو يف
ّوتلتقي مع الفروع يف جذرها املتأصل يف عامل القـرآن األ، األصل  ّسمىاملـّول ُ

 .بعامل اخلزائن
ومن هنا نفهم كلمة أمري املؤمنني عيل عليه الـسالم التـي يـصف القـرآن 

فهـو جديـد يف قراءتـه ، )٣() الـسمعُ وولوجّ الردُال ختلقه كثرة(: ريم فيها بأنهالك
 - كـام جـاء يف األثـر-يـأيت يـوم القيامـة ، ًويف االستامع إليه ويف فهمـه أيـضا

                                                 
  .٨ح ،١٥ص ،٩٢ج:  األنواربحار) ١(
 .ل من الكتابّيف الفصل اخلامس من الباب األو) ٢(
 . <١٥٦>: خطبة ، ٢٠٣ص ،٩ج:  رشح ابن أيب احلديد،هنج البالغة) ٣(
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ِّوما ذلك إال كناية عن عجز املتصدين لتفـسريه عـن اإلحاطـة بـه أو ، )١(ًبكرا
 اهللا تعـاىل بكاملـه ّجتـىللـك وقـد ّوأنى هلـم ذ، سرب غوره ودرك مراتبه األربع

 ّ لـه مـن الرقـيّمعانيـه البـدّ كـل فمن أراد الوقوف عـىل، ومجاله وجالله فيه
يف الكل فيصري مـرآة ّ كله وأن ينتفي، واخلروج من عامل الرقيقة إىل عامل احلقيقة

 .حتكي ما انعكس فيها بقدر ما له من اليقظة والصحو، حاكية
 )٢(الطرق املوصلة إىل اهللا تعـاىلّأهم ُن الكريم يعترب من  لنا أن القرآّتضحمن هنا ي

َ أيضا مكانة محّتضحوي فهـم يف أعـىل درجـة مـن ، لـة القـرآن الكـريم وأهلـهً
وهم جديرون بـذلك وال ريـب حيـث وضـعوا دواء ، )٣(اآلدميني يوم القيامة

 ّالقرآن عىل داء قلوهبم عىل حد تعبري اإلمام حممد البـاقر عليـه الـسالم حيـث
،  فأسـهر بـه ليلـه،ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن عـىل داء قلبـه(... : يقول

 يدفع اهللا العزيـز فبأولئك، وجتاىف به عن فراشه، وقام به يف مساجده، وأظمأ به هناره
 ّ وجـلّ ينزل اهللا عزوبأولئك ،األعداء من ّ وجلّ يديل اهللا عزوبأولئك، ار البالءّاجلب

 .)٤()األمحر من الكربيت ّاء القرآن أعزّرُاهللا هلؤالء يف ق فو، السامء الغيث من
 ّعامـةى إىل البـرشية ّومردود هؤالء وبركاهتم ال تقف عندهم وإنام تتعـد

                                                 
رت ومـن الـدفرت من القلب إىل الدف(از دل به دفرت از دفرت به دهلا : ورد هذا املعنى يف كتاب) ١(

 ال املجيـد الكتـاب يف ًمودعـا يكـون فام(: حيث يقول، تأليف صمدي آميل) إىل القلوب
 القيامـة يـوميـأيت  ولـذلك ،محيد حكيم من ليتنز خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه
 .)غريه قدره يعلم ال وسواه هحييط ال من ،العليم فسبحان ،اهللا إال تأويله يعلم ال ًبكرا

 .الطريق اخلامس، ١٣٧ ص،٢ج: معرفة اهللا: انظر) ٢(
 أهـل َّإن(: حيث يقـول، ورد هذا املعنى الرشيف عىل لسان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله) ٣(

درجة من اآلدميني ما خال النبيني واملرسلني فـال تستـضعفوا أهـل القـرآن  القرآن يف أعىل
  .٦٠٣ ص،٢ج: الكايفُأصول :  انظر.)ً علياً هلم من اهللا العزيز اجلبار ملكاناّحقوقهم فإن

   .١ح ،٦٢٧ ص،٢ج: الكايفُأصول ) ٤(
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ّوهذا ما يبينه املقطع الثـاين مـن الـنص البـاقري، ّخاصةواملؤمنني  ّ  فبأولئـك(: ُ
 وبأولئـك ،األعداء من ّجل وّاهللا عز )١( يديلوبأولئك، ار البالءّيدفع اهللا العزيز اجلب

 من الكربيـت ّاء القرآن أعزّرُاهللا هلؤالء يف ق فو،  الغيث من السامءّ وجلّينزل اهللا عز
 .)األمحر

ّكام أن قيمة هؤالء يف التصنيف االجتامعي للمسلمني حيد ّده الـنص البـاقري ُ
 .)األمحر من الكربيت ّاء القرآن أعزّرُاهللا هلؤالء يف ق فو(: نفسه

مـا ورد يف فـضل القـرآن هـو فـضل آليـة الكـريس ّ كل بالذكر أنجدير 
ملا سيأيت من كون آية الكريس هـي حمـور القـرآن الكـريم ، باألصالة ال بالتبع

 .)٢(وقطب رحاه
 

ّوالتـي تفـردت يف بيـان ، ًورد فضل آية الكريس يف روايات الفريقني معـا
ولكثرهتـا حتـسب أهنـا ، آليـةمجلة مـن املواصـفات واخلـصوصيات الثابتـة ل

فورد يف فضلها ما مل يرد يف فـضل سـور ، عن آية واحدة ث عن سورة الّتتحد
مـا ّ كـل َّبـل إن، ع حـرص فـضلها العظـيمّومن هنا يصعب عىل املتتبـ، طوال

ُّمـا ال يـدرك كلـه ال يـرتك جلـه(: ً وهو القليل عمال بقاعدة- سنذكره ُُّ ُ  ال -)ُ
 . للتعريف بذلك الفضلً يف حقيقته إال مدخالّيمثل

 ّقـدمُفـاختلفوا فـيام بيـنهم بـني م، ًتذاكر الصحابة يوما يف فضائل القرآن
أين أنـتم مـن (: ًفانربى قائال، أمري املؤمنني عيل عليه السالمالقوم ّومؤخر ويف 
ثنا بام سـمعت فيهـا مـن ّيا أبا احلسن، حد:  بعض الصحابةلافق ؟آية الكريس
صىل اهللا عليه   رسول اهللاُسمعت:  عليه السالم فقال،ه وآلهصىل اهللا علي رسول اهللا

                                                 
 . غريهوأعطاهخذ الدولة منه أ: أدال اهللا منه أي) ١(
 .فانتظر، ل من الباب الثاين من الكتابّسيأيت ذلك يف الفصل األو) ٢(
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، )١() وسيد البقرة آيـة الكـريس،د القرآن البقرةّ وسي،د الكالم القرآنّسي: يقول وآله
َاهللاُ ال إلــه إال هـو {: د آي القـرآنّسـي(: ويف خرب آخر عنه عليه السالم أنه قال ُ ََّ َِ َِ

ُاحلي القيوم ُّ َُّ ْ ُويف املستدرك عنه عليه السالم عن رسول ، لكريسآية ا: أي، )٢()}َ
اإلمام الـصادق وعن ، )٣()دة آي القرآن آية الكـريسّسي(: اهللا صىل اهللا عليه وآله

 .)٤() ذروة وذروة القرآن آية الكريسءيشّ لكل َّإن(:  قالعليه السالم أنه
 عليه فعن اإلمام حممد الباقر، اَّإن آلية الكريس من الربكات ما ال حرص هل

 مكـروه مـن مكـاره ألفة، رصف اهللا عنه ّمن قرأ آية الكريس مر(: السالم أنه قال
 مكـروه وأيـرس مكروه الـدنيا الفقـر، أيرس مكروه من مكاره اآلخرة، وألفالدنيا، 

 .)٥()اآلخرة عذاب القرب
 فعن اإلمام عيل عليه السالم، من هنا يأيت التحفيز عىل قراءهتا ومالزمتها

حتـى   ... يبيـت ليلـةاإلسالم وولد يف اإلسالم أدرك عقله ًا أرى رجالم(: أنه قال
ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم{ :يقرأ هذه اآلية ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ إىل أن قـال عليـه ، )٦() فقرأ اآلية}ِ

أعطيت آية الكريس من : أخربين قال صىل اهللا عليه وآله إن رسول اهللا(: السالم
 ّقـط ليلـة ُّفام بـت:  عليه السالم قال عيل. كان قبيلّؤهتا نبيكنز حتت العرش ومل ي

 .)٧()أقرأها حتى صىل اهللا عليه وآله منذ سمعتها من رسول اهللا
بـل يف ، ُوالربكة الكامنة يف هذه اآلية الكريمة منترشة يف مجيع كلامهتا األصلية

                                                 
 .٤٠٦٠ح ،٣٠٢ ص،٢ج: كنز العامل) ١(
 .٤٠٥٧ح ،٣٠١ص: هسنفاملصدر ) ٢(
  .٢٦٠ ص،٢ج: لنيسابوري ل، عىل الصحيحنياملستدرك) ٣(
  .٣٠ح ،٣٣٧ ص،٤ج: مستدرك الوسائل) ٤(
 .٢٩ح ،٣٣٧ ص،٤ج: نفسهاملصدر ) ٥(
 . ١٩ح، ٥٠٨ص: أمايل الطويس) ٦(
  .٨٠٩ص: هسنفاملصدر ) ٧(
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 انـتم أيـن...(: أنه قـال عيل عليه السالم اإلمام فقد روي عن، ًمجيع حروفها أيضا
سـورة البقـرة  ... :يقـول  صىل اهللا عليه وآلـهاهللا فاين سمعت رسول؟ عن آية الكريس
، )١()كلمة بركـةّ كل  يف،مخسون كلمةفيها  ،د سورة البقرةّ وآية الكريس سي،سيد القرآن

 عـيل يـا: فقال  صىل اهللا عليه وآلهاهللا رسول ّحدثني(: قال ًه عليه السالم أيضا أنهعنو
 .)٢()رمحة وألف بركة ألف منها حرف ّكل يف ّفإن ،الكريس آية بقراءة وعليك... 

دة الثابتـة اّوقد عرب الرسول األكرم صـىل اهللا عليـه وآلـه عـن هـذه الـسي
، فتكون آية الكـريس بـالتبع سـنام هـذه الـسورة، لسورة البقرة بسنام القرآن

دة ّ وفيها آية هي سـي،وإن سنام القرآن سورة البقرة،  سنامء يشّلكل(: حيث يقول
ّ كـل سنامو، وسورة البقرة يشء سنامه آية الكريس، )٣() آية الكـريس، القرآنآي

  .ةّتقدموهو املوافق للمعطيات امل، )٤(يش أعاله
َّ أهنـا تعرضـت :يتهاّبل وأرشف، من أركان عظمة هذه اآلية ورفعتهاّلعل و

ذلـك بعـد إمجـال  لت يفَّكام أهنا فص، إىل مسألة التوحيد الربويب والتأسيس له
 هبا وتعظيم ّوليس إال لالعتناء التام(: ئيطباطباويف ذلك يقول السيد ال، بديع
 وهـو التوحيـد ،ته ولطفهّ عليه من املعنى ورقّ وليس إال لرشافة ما تدل،أمرها

ي ذ ومعنى القيومية املطلقـة الـ،اهللا ال إله إال هو: اخلالص املدلول عليه بقوله
 وتفصيل ، بيانهَّ احلسنى ما عدا أسامء الذات عىل ما مراألسامءع يرجع إليه مجي

                                                 
: عن اإلمـام عـيل عليـه الـسالم ويف خرب آخر. ٢٧ح ،٣٣٦ ص،٤ج: مستدرك الوسائل) ١(

: انظـر .) كلمـة بركـةّ أما إهنـا سـبعون كلمـة يف كـل؟فضيلة آية الكريسفأين أنتم عن (
وإنام أوردنا هذا احلديث ملا له صلة . ٤٢٠ ص،٢ج: بن كثري الدمشقيال، البداية والنهاية

ّفهو مرج، بحدود آية الكريس   .كام سيأيت، )عظيم(: وليس) خالدون(: ح لكون هنايتهاُ
 .٥٣٣٩ح ،٥٠ ص،٥ج: الوسائل مستدرك) ٢(
 .٣٠٣٨ح  ،٢٣٢ ص،٤ج : سنن الرتمذي) ٣(
 .١٠٩ص  ،١ج: اإلتقان يف علوم القرآن: انظر) ٤(
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 ببيان أن ، من املوجودات من صدرها إىل ذيلهاَّ وجلَّجريان القيومية يف ما دق
 ،ه خـارج منهـا داخـل فيهـاّنإ فهو من حيث اإلهليةما خرج منها من السلطنة 

مـن حيـث اشـتامهلا  وهو كذلك ، آية يف كتاب اهللاأعظم أهناولذلك ورد فيها 
 .)١()عىل تفصيل البيان

،  فيهـا واملداومـة عليهـاّتدبرذلك ينبغي االهتامم هبذه اآلية املباركة واللو
مـن (: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله: فقد ورد يف ذلك عن ابن عباس قال

 وأعـاملصـالة مكتوبـة أعطـاه اهللا قلـوب الـشاكرين ّ كـل قرأ آية الكريس يف دبـر
 إال ومل يمنعه من دخـول اجلنـة ، وبسط عليه يمينه بالرمحة،نيّقني وثواب النبييّالصد
فعنـه صـىل ، ّحتى عمت بركتها ورمحتها من يف القبور.  )٢() يموت فيـدخلهاأن

 يكون أن إال ، غفر اهللا ذنوهبم، القبورألهلمن قرأها وجعل ثواهبا (: اهللا عليه وآله
ًكس الذي يأخذ ماال من الباعة ظلامنفس املام: والعشار هو، )٣()ًاراّعش ؛ وما )٤(ً

 .ًدون ذلك فإنه يكون موردا لغفران ذنوبه بربكة هذه اآلية الكريمة
قال أبـو (أنه ، أليب ذر صىل اهللا عليه وآله يف وصايا رسول اهللاًوأخريا ورد 

آيـة :  قـال؟ آية أنزهلا اهللا عليك أعظـمّفأي:  لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهّذر
 ما الساموات الـسبع يف الكـريس إال كحلقـة ملقـاة يف ّيا أبا ذر - ثم قال- كريسال

 يفوالغرو أن يقول اإلمام الصادق عليه السالم بعـد ذلـك ، )٥(...)أرض فالة 
 .)٦()بخ بخ نزلت براءة هذا من النار(: من قرأ آية الكريسّحق 

                                                 
  .٣٣٧ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
  .٣٢٣ ص،١ج:  املنثورّالدر) ٢(
 .٧ح ،٣٤١ ص،٢ج: مستدرك الوسائل) ٣(
ّه ما يسمى اليوم باألتاواتّولعل) ٤( ُ. 
 .١٣ ح،١٣ص: للصدوق، اخلصال) ٥(
  .٢ ح،٢٦٢ ص،٨٩ج: بحار األنوار) ٦(
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 هـذه اآليـة  يفّتـدبرنـا الب درهـو أننـا جيـّ كله ل من جمموع ذلكّواملحص
ِّفإن املراد اجلـدي للـشارع ، الكريمة بام ينسجم مع معطياهتا النظرية والعملية

وهذا األخذ الثنـائي ، املستفاد من تلك النصوص هو األخذ بمعطياهتا الثنائية
 الرتمجة الفعلية لقانون العالقة املتبادلة بني العلم والعمل عىل الصعيدين ّيمثل

ّفاملــسلم احلــق يــؤث، ّي العــامواالجتامعــّاص الفــردي اخلــ ّر يف أمــّ  ّتــأثروامل، ةُ
ّبمعطيات آية الكريس واملجسد حلركتها الثنائية سيكون قوله وفعلـه وجممـوع  ُ

ُرا يف حميطه وجمتمعهّسلوكه مؤث وهذا هـو معنـى انتـشار الربكـات يف خلقـه ، ً
 اهلـدف األكـرب الـذي يتنـاىف مـع بعـض الثقافـات ّتحقـقوعندئذ ي، سبحانه

ونعنـي بـذلك ثقافـة احلفـظ ، يثية املنترشة واملتمركزة يف ذاكرة الكثـرييناحلد
ّوالتي تفرس يف ضوئها مجلة من الروايات من قبيل قوله صىل اهللا عليـه ، ّجردامل ُ

، مـن أحـصاها دخـل ًتعاىل تسعة وتسعني اسام مائة إال واحدا و هللا تباركَّإن(: وآله
 .)٢()َإقرأ وارق(:  عيل عليه السالموهكذا يف قول أمري املؤمنني، )١()ةّاجلن

 لـدخول ًاُ القراءة أو احلفظ موجبـّجمردكون يفإن من السذاجة بمكان أن 
، ّتـدبر به القـارئ وّحتققفإن الصحيح هو مقدار ما ، نيل املراتب العليا وةاجلنّ

 وإنام، رّ القرآين ال يقترص عىل التفكري والتفكّتدبروال ينبغي اإلغفال عن كون ال
ً بآية قرآنية سوف جيد نفسه مبعـدا ّتحققولذلك فمن مل ي، شمل العمل بذلكي ُ

بل إنه سوف جيـد نفـسه يف ذلـك املقـام وكأنـه ، ًوناسيا لآلية التي طاملا قرأها
وهـذا ال ، ُفإن السمع الفعيل هو ما يسمعه القلب ال األذن، مرةّول يسمعها أل

ولكنـه غـري مقـصود ، يمنع وجود الفضل واألجر ملـن قـرأ القـرآن وحفظـه
                                                 

 .١٨٥ ص،٣ج: يصحيح البخار: ًوأيضا  .٨ح ،١٩٤ص:  الصدوقتوحيد: انظر) ١(
 درجات اجلنة عىل عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامـة يقـال َّواعلم أن(: ّنص احلديث) ٢(

. )رفـع درجـة منـهيقني أّني والـصدّة بعد النبيّفال يكون يف اجلن اقرأ وارق،: لقارئ القرآن
 .٦٢٨ ص،٢ج: حيرضه الفقيه من ال: انظر
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 لنـا ّتضحومن هنا ي، )١(وهكذا احلال بالنسبة لألسامء احلسنى، بمدلول الرواية
فـال ، )٢()القرآن عرفاء أهل اجلنة محلة(: قول الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله

 .تذهب بك املذاهب
ورجـل قـرأ (: ا عرض كلمة اإلمام البـاقر عليـه الـسالم منّّتقدمهذا وقد 

ّفإهنا كلمة جامعة مفرسة، ...)فوضع دواء القرآن عىل داء قلبهالقرآن  ، ذلكّ لكل ُ
احلافظ للقرآن العامـل (: ّوقد أكد هذا املعنى اإلمام الصادق عليه السالم بقوله

 .)٣()به مع السفرة الكرام الربرة
 

ّ مـن خالهلـا الكـشف عـن رس  التعرض إىل مسألة علمية نحاولّهنا نود
وهـل ، ُالتفاضل الواقع بني السور من جهة وبـني اآليـات مـن جهـة أخـرى

 ؟ ترف علميّجمرداألسئلة املطروحة من قبل الصحابة هلا منشأ أو أهنا 
ًولنا أن نسأل بوضوح سؤاال كربويا ُكيف يكمن لبعض الـسور وبعـض : ً

 ؟وهو اهللا سبحانه واحد ال غري ّتكلمامل و،اآليات أن تفضل غريها
 مثل هذا التفاضل بني كلـامت هـي تسنّىكيف ي: وبعبارة فلسفية عرفانية

 ؟وليس باإلمكان أبدع مما كان، املنتهى يف الكامل واجلامل واجلالل
 ،إن للموضوع صلة وثيقة بعامل األسامء وحاكمية بعضها عىل البعض اآلخر

                                                 
ّمن الواضح أن املراد من اإلحصاء هو التحقق فيها وهبا ال جمرد عدها وحفظهـا،) ١( ّ ّ ّفعـدها  ّ

ّوحفظها دون التحقق هبـا أو التخلـق هبـا أو التعلـق هبـا ـ كحـد أدنـى ـ ال خيـرج العـاد  ّ ّ ّ ّ
ّواحلافظ هلا يف مثلهم عـن مثـل الـذين مح ّ؛ وملعرفـة التحقـق ّلـوا التـوراة ثـم مل حيملوهـاُ

ّوالتخلق والتعلق طـرق >:  حتت عنـوان،فام بعد، ٣٣ ص،٢ج: معرفة اهللا: ُ يراجع كتاب،ّ
 .<معرفة اهللا

  .١١ح ،٦٠٦ ص،٢ج: الكايفُأصول ) ٢(
  .٢ح ،٦٠٣ ص،٢ج: نفسهاملصدر ) ٣(
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 .ما أفاض به األعالمولكن قبل الدخول يف هذا املضامر سنحاول عرض بعض 
؟ يشء مـن أفـضل يشء القـرآن يف هـل: الناس ختلفا(: قال السيوطي

 إىل انّحبـ وابن الباقالين بكر أبو والقايض األشعري احلسن أبو اإلمام فذهب
 يورو عليـه، لّاملفض نقص التفضيل يوهم ّولئال اهللا، كالم اجلميع ألن املنع،
 بعـض عـىل القـرآن بعـض تفضيل :حييى بن حييى قال. مالك عن القول هذا

 يف انّحب ابن وقال. غريها دون دّترد أو سورة تعاد أن مالك كره ولذلك خطأ،
 إن ؛القرآن ّأم مثل اإلنجيل يف وال التوراة يف اهللا أنزل ما :كعب بن ّأيب حديث

 ّأم لقـارئ يعطـي مـا مثـل الثـواب من واإلنجيل التوراة لقارئ يعطي ال اهللا
 األمـم مـن غريهـا عـىل ّمةاأل هذه لّفض بفضله وتعاىل سبحانه اهللا إذ القرآن،

 عـىل الفـضل مـن غريها أعطى مما أكثر كالمه قراءة عىل الفضل من وأعطاها
 القـرآن بعـض َّأن ال ،األجـر يف به أراد سورة أعظم وقوله: قال. كالمه قراءة
 ... مـنهم األحاديـث، لظواهر التفضيل إىل آخرون وذهب. بعض من أفضل

 . )١()نيّتكلموامل العلامء من مجاعة عن ونقله ،ّحلق إنه: القرطبي وقال. لغزايلا
 يقـال نأ جيـوز وهل ،املخلوقني كالم من أبلغ اهللا كالم(: )٢(اخلويي وقال

 أن وينبغـي نظـرهم، لقـصور قوم زهَّجو؟ الكالم بعض من أبلغ كالمه بعض
 لـه موضـعه يف هـذا أن :هـذا مـن أبلغ الكالم هذا القائل قول معنى ّأن تعلم
 أكمل موضعه يف احلسن وهذا ولطف، حسن له موضعه يف وذاك ولطف، حسن

َقل هو {: َّإن: قال من فإن. موضعه يف ذاك من ُ ْ ٌ أحداهللاُُ َ َتبت يـدا {: من أبلغ، }َ ْ ََ َّ
ٍأيب هلب ََ ِ  عـىل والدعاء التوحيد وبني هلب أيب وذكر اهللا ذكر بني املقابلة جيعل، }َ

                                                 
 .والسبعون الثالث النوع. ٣٧١ ص،٢ج: القرآن علوم يف اإلتقان: انظر) ١(
) هــ٦٣٧ -٥٨٣( الدمشقيقايض القضاة أبو العباس أمحد بن اخلليل اخلويي الظاهر أنه ) ٢(

سـري أعـالم : وقد ذكره الذهبي يف كتابه، ًوكان أستاذا للذهبي، حرض عند الفخر الرازي
 . اخلويبي: ّالنبالء؛ وقد أخطأ بعض املحققني فأسامه
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ٍتبت يدا أيب هلب{ :يقال أن ينبغي بل صحيح، غري ذلكو ،الكافر ََ ِ َ َ ْ ََ  عليه دعاء }َّ
: يف وكـذلك؟ هـذه من أحسن باخلرسان للدعاء عبارة توجد فهل ،باخلرسان

ٌقل هو اهللاُ أحد{ َ َ َُ ْ  إذا فالعـامل ،منهـا أبلـغ الوحدانية عىل ّتدل عبارة توجد ال ،}ُ
ٍتبت يدا أيب هلب{: إىل نظر ََ ِ َ َ ْ ََ َقل هـو {: إىل ونظر باخلرسان الدعاء باب يف ،}َّ ُ ْ  اهللاُُ
ٌأحد َ  .)١()اآلخر من أبلغ أحدمها يقول أن يمكنه ال التوحيد باب يف ،}َ

 يكـون أن: أحـدها ؛أشـياء إىل يرجـع التفضيل معنى(:  أنالبيهقي وذكر
 آيـة: يقـال هـذا وعـىل الناس، عىل وأعود بأخرى العمل من وىلَأ ٍبآية العمل
 هبـا أريـد إنـام ألهنـا القـصص، آيات من خري والوعيد والوعد لنهيوا األمر
 وقد األمور، هذه عن بالناس غنى وال التبشري، وواإلنذار والنهي األمر تأكيد

 جمـرى جيـري ممـا هلم وأنفع عليهم أعود هو ما فكان ،القصص عن يستغنون
 .)٢()منه ّالبد ملا ًتبعا هلم جيعل مما هلم ًخريا األصول

 هــذه يف قــصدك هّتوجــ قــد :تقــول كّلعلــ(: لغــزايل يف جــوهرهوقــال ا
 فكيـف، تعـاىل اهللا قـول ّوالكل بعض عىل القرآن بعض تفضيل إىل التنبيهات

 نـور أن فـاعلم؟ بعض من أرشف بعضها يكون وكيف ،ًبعضا بعضها يفارق
 وبـني املـداينات وآيـة الكـريس آيـة بني الفرق إىل يرشدك ال كان نإ البصرية

 ارةّوخلـا نفـسك الفـرق اعتقـاد مـن وترتـاع، تبت وسورة خالصاإل سورة
 نـزلُأ الذي فهو، صىل اهللا عليه وآله الرسالة صاحب دِّفقل، بالتقليد املستغرقة

 األجر تضعيف وعىل اآليات بعض رشف عىل األخبار تّدل وقد، القرآن عليه
 .القرآن أفضل الكتاب فاحتة:  صىل اهللا عليه وآلهقال فقد ،املنزلة السور بعض يف

 حـدأ اهللا هـو وقـل .القـرآن قلب يس: وقال .القرآن آي دةّسي الكريس آية: وقال
 بعض بتخصيص القرآن قوارع فضائل يف الواردة واألخبار .القرآن ثلث تعدل

                                                 
 .٣٠٩ص ،٢ج: القرآن علوم يف اإلتقان) ١(
 .نفسهاملصدر ) ٢(
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 .)١()حتىص ال تالوهتا يف الثواب وكثرة بالفضل والسور اآليات
 ل إنـامّالفـضل والتفـضوبذلك نخلص إىل أن مجلة من أعالم القوم يرون أن 

ًمثال أجرا ) يس(ُوأن اهللا تعاىل يعطي قارئ سورة ، الثواب ويدور حول األجر ً
،  قراءهتا أعظمُوىل قلب القرآن وأجرُألن األ، أعظم من قارئ سورة األحقاف

 .وهكذا، ُوهكذا من قرأ آية الكريس أجره أعظم من أجر قارئ آية املداينة
فـال ، يف بعض القرآن عـىل الـبعض اآلخـرفالتفضيل يكمن يف األجر ال 

وال ، فهو كالم اهللا األبلغ من غريه،  لبعضه عىل البعض اآلخرّتقدمة وال ادسي
 .أبلغية لبعضه عىل بعضه اآلخر

ّإن ما تفض: نقول  : ملا ييل، ل به أولئك األعالم ال يمكن الركون إليهَّ
ّي رصحت بوجود والت، ًقني معاي خمالفته الواضحة لظاهر روايات الفر.١

ّن ما جاء يف توجيهاهتم ال يعدو عن كونه رضبا مـن الـتمحالت إو، التفاضل ً َّ
 .ُالتي ال موجب هلا

ُ مل يعطوا لنا م.٢ ًا حقيقيا يمنع من وجود التفاضل باملعنى احلقيقي لهّربرُ ً، 
َال {:  استحسانات شخصية وأذواق فردية عطاؤها عقـيمّجمردما ذكروه ّفكل 
َيسمن و ُ ِ ْ ٍال يغني من جوعُ ُ ِ ِ ْ ُ  .)٧ : الغاشية( }َ
ّ لو قطعنا النظر عن الكم الروائي الـوارد يف كتـب الفـريقني يف أصـل .٣

، فام الذي يقدح بالقرآن أن تكون بعض سـوره أفـضل مـن بعـض، التفاضل
 ؟ وبعض آياته أفضل من البعض اآلخر

 ؟ َأو ليس العبادات بعضها أفضل من بعض
 ؟  أفضل من بعضَأو ليس األنبياء بعضهم

 ؟ َأو ليس املالئكة بعضهم أفضل من بعض
                                                 

 عـىل القرآن آيات بعض يفضل كيف يف(: عرش احلادي الفصل، ٦٢ص : القرآن جواهر) ١(
 ).تعاىل اهللا كالم ّالكل ّأن مع بعض
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 ؟  اإلنسان بعضهم أفضل من بعضوَأو ليس بن
 ؟  كلامت اهللا تعاىل،ذلكّ كل َأو ليس

 ؟ بل ما هو اليشء الذي ال يوجد فيه تفاضل
 ؟ َأو ليس اسم اهللا تعاىل هو أفضل األسامء

 ؟  من بعضأها أسووالنريان بعض؟ ات بعضها أفضل من بعض اجلنّتأو ليس
 ؟ ثم ما معنى حاكمية بعض أسامئه عىل البعض اآلخر

 ؟ والكثري منها هي عني ذاته، هَءَأو ليست اجلميع هي أسام
ًمن هنا اختار املحققون من أعالم الفريقني معا بأن املالك يف التفاضـل ال  ّ

يف ولكن التفاضل يكمـن ، هذلك أثرلوإن كان ، ّالبتةيعود إىل موضوع األجر 
، ّاملحتوى واملضمون الذي تعرضت له السور واآليات التي ثبت هلـا الفـضل

كام هو احلال يف سـورة ، حيث اشتملت عىل معامل التوحيد وأسامء اهللا وصفاته
َشهد اهللاُ أنه ال إلـه إال هو واملالئكـ{: آية والتوحيد وآية الكريس َِّ َ َ َ َ ُ َ َُّ َِ َِ َ َ ِ ِة وأولـوا العلـم َ ْ ْ ُِ ْ ُْ َُ

ًقآئام ِ ُ بالقسط ال إلـه إال هو العزيز احلكـيمَ ِْ ِ َِ ُ ِ َِ َ ُ َْ َ َّْ َِ  ّواآليـات الـست، )١٨: آل عمـران( }ِ
ونحو ذلك من ، واآليات األواخر من سورة احلرش، األوائل من سورة احلديد
 بخالف مـا،  تلك املطالب العالية من املعارف اإلهليةّاآليات والسور التي تضم

فهي عىل رشافتها ، ت التي خلت من تلك املطالبعليه احلال يف السور واآليا
ورفعتها إال أهنا من حيث مرتبتها املعرفية تقع يف طول اآليات التـي ورد فيهـا 

 .ُبخالف ما عليه يف السور واآليات األخرى التي خلت من ذلك، الفضل
ّولإلمام عيل الرضا عليه السالم كلمة تؤسس هلذا املعنـى حيـث يقـول ، ُ

ِ من القرآن والكـالم مجـءنه ليس يشإ(... : عليه السالم  فيـه مـن جوامـع اخلـري َعُ
ِواحلكمة ما مج  عـن  الـصادقجعفر بن حممـدوعن اإلمام ، )١() يف سورة احلمدَعُ

  اهللا عـزأرادملـا (: قال صىل اهللا عليه وآله  عن النبي عليهم السالم عن آبائهأبيه
                                                 

  .٩٢٦ح،  ٣١٠ ص،١ج: حيرضه الفقيه من ال) ١(
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ِقل {: و، }َد اهللاُِشه{:  و، وآية الكريس، ينزل فاحتة الكتابأنوجل  َم مالـك ُاللهُ ِ َ َّ
ِامللك ْ ٍبغـري حـساب{:  قولهإىل ،}ُ َ ِْ ِ َ  وبـني اهللا ّ ولـيس بيـنهن،قـن بـالعرشّتعل ،}ِ

ىل مـن يعـصيك ونحـن بـالطهور إ و، دار الذنوبإىليا رب هتبطنا :  فقلن،حجاب
ّ كـل  يف دبـرَّقـرأكن ما مـن عبـد وجاليلوعزيت :  فقال سبحانه،اتّتعلقوالقدس م

 .)١() أسكنته حظرية القدس عىل ما كان فيهإالة الص
وما دام ، ّوبنكتة نفي احلجاب جرى احلوار بينهن وبني بارئهن بال واسطة

ُ فكيف ال يقال بفضلهن عىل سائر السور واآليات األخرى،األمر كذلك ّ  ؟ ُ
َّلنا وقلنا بأن الفضل يعنـي الزيـادة يف الثـواب واألجـر ال ألجـل ّولو تنز

 : ًفلنا أن نسأل وبوضوح أيضا، ناط آخرمالك وم
ًأوال ّما الرس يف تضم :ّ  ؟ األجر الوفري ون هذا املوارد عىل الثواب الكبريّ
ًردا يف املقام أيضااليس إشكال القوم وَأو :ًثانيا  ؟ ً

ُفام الذي يقدم هذه املوارد عىل األخرى ّ  ؟ُ
ًأيا كان جواهبم فهو مردود عليهم بنكتة جواهبم من قبل؛  فإن قالوا ملالك ّ

 لزم نسبة العبث يف ، وإن قالوا ال ليشء.ٍّ كانوا وإيانا عىل حد سواء،ّخاص هبا
ًس عقال ونقالّوهو ممنوع عىل الشارع املقد، أصل التفضيل ً. 

 بإمكـان التفاضـل ّتعلـقإىل هنا نكون قد فرغنا مـن سـؤالنا الكـربوي امل
ّمـا هـو رس امتيـاز : وهو، قام باملّتعلقبقي لدينا سؤال صغروي ي و،ّوالرس فيه

 ؟ وسيادة آية الكريس عىل ما عداها من اآليات القرآنية
 : منها،  احتامالت وحماوالت لإلجابة عن ذلكّعدةوهنا طرح األعالم 

 كان امّفكل ،واملعلوم املذكور يتبعان والعلم الذكر(: حماولة الرازي يف كون
 املــذكورات وأرشف ف،أرش والعلــم الــذكر كــان أرشف واملعلــوم املــذكور

 غـريه، من أرشف إنه: يقال أن عن متعال هو بل، سبحانه اهللا هو واملعلومات
                                                 

  .٢٧٨ص: ّحليلبن فهد اال، ة الداعيّعد) ١(
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 ،سـواه مـا جمانـسة عـن سّمقـد وهو ،ومشاكلة جمانسة نوع يقتيض ذلك ألن
 ذلـك كان كربيائه، وصفات جالله نعوت عىل اشتمل كالمّ كل السبب فلهذا

 كانـت جـرم ال ،كذلك اآلية هذه كانت ملا و،والرشف اجلالل هناية يف الكالم
 .)١()النهايات وأبلغ الغايات أقىص إىل الرشف يف بالغة اآلية هذه

، ولكنهـا مـوجزة وشـبه صـورية، ً الثناء أيضاّدة وتستحقّإهنا حماولة جي
ًها ال تدفع وجه الرشكة بينها وبني آيات أخرى تعرضـت لـذلك أيـضاّولعل ّ ُ ،

 .ضل الثابت هلاّفيعود السؤال من رأس عن رس التفا
ّفالصحيح هو أن يقال بأن هذه اآلية الكريمة عربت عن التوحيد الربويب  ُ

 دةابالـسيّمما جعلها حمل نيل هـذا التـرشيف العظـيم ، يف أرقى صوره ومراتبه
 .ُ تارة أخرىّتقدمتارة وباألرشفية وال

ُصحيح أن القرآن الكريم قـد تفـرد عـن سـائر الكتـب األخـرى ـ ، نعم ّ
 للسامء وغريها من الكتب الوضعية ـ بأنه بعمومه يـدور حـول حمـور املنسوبة

 إال أن هـذا اللـون مـن العـرض والكثافـة يف جتليـة املعـاين ،التوحيد ومراتبه
 .التوحيدية قد أعطاها ذلك االمتياز الفريد

أركان ومالكات ّأهم هنا عىل إجيازها قد أوجزت وأمجلت إ :ُبعبارة أخرى
ُي البديع الذي مل يلحـظ يف آيـات أخـرى التصوير الفنّوبطريقة من ، التوحيد

نا املراتب الطولية للمعارف التوحيدية فإن آية الكريس هي ّتصورفإذا ما ، ّقط
ّصاحبة القدح املعىل  . يف ذلكُ

 وإن كانت تبدو يف الصورة ةادسيوهذا الرتجيح واألولوية واألرشفية وال
ّ تعابري خمتلفة إال أهنـا تـشري بكلّجمرد يتهـا إىل حقيقـة واحـدة قـد غفـل عنهـا ُ

 املرجعيـة هوهـذ، وهي مرجعية آية الكريس للمعـارف التوحيديـة، الكثريون
كام هـو احلـال ، ُاملعرفية هلا صلة وثيقة بحاكمية بعض النصوص عىل األخرى

                                                 
 .٤ ص،٧ج: )مفاتيح الغيب(تفسري الرازي ) ١(



ّعمق املفردة القرآنية عمق للنص ُ  ............................................................... ٢٨١ 

 .ُيف حاكمية بعض األسامء احلسنى عىل األخرى
 الكـشف عـن ّاجتاهك بَّجدير بالذكر أننا يف هذا السفر التفسريي إنام نتحر

فهـي اهلـدف ، نتها آيـة الكـريسّتلك املضامني التوحيدية األعالئية التي تضم
 .كام هو واضح، ًالقريب والبعيد معا ولكن مع اختالف املراتب

 آلية الكريس ليس هو األجر والثواب ّتقدموبذلك نخلص إىل أن مالك ال
ّفذلك أثر هلا مرتت، ب عليهاّاملرتت ، ة فيهّها احلقيقي وليس علّتقدم ب عىل مالكُ

 .ها يكمن يف عمق مطالبها ومعارفها التوحيديةّتقدموأن مالك 
وال ريب بأن هذه املعارف التوحيدية التي تستعرض مجلة مـن الـصفات 

 بنـاء ّاجتاه بّتحركتتناول موضوعات خمتلفة ت صفة ةعرش يتاإلهلية قد تبلغ اثن
ا دور تأسييس وآخـر ترميمـي يف صـياغة هلي إهنا مطالب أ ،اإلنسان وتقويمه

ُوعـىل حـد تعبـري امل، الرؤية الكونية اإلهلية لإلنسان  الفتـوح أيب الكبـريّفـرس ّ
 يمكـن هـذا وعـىل(: فيقـول، ًا تـصحيحيًابأن هلذه اآلية الكريمة دور الرازي
 .)١()اآلية هذه بواسطة وخاطئة باطلة فكرة ةعرش يتاثن وتقويم إصالح

ُويمكن أن نضيف  ّشيئا آخر وهـو تفـرد آيـة الكـريس بـبعض املفـردات ُ ً
واجلمل القرآنية احلاكية عن حضوره الدائم وسعة سـلطانه سـبحانه وعظمـة 

 : ومن تلك املفردات، قدرته
ٌال تأخذه سنة وال نوم .١ ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ ْ.   
ُكرسيه . ٢ ُّ ِْ ُ)٢(. 

                                                 
ّمدون باللغة الفارسية (.٣٢٧ص ،٢ج: الرازي الفتوح أبو تفسري) ١( ُ.( 
َّربام يقال بأن مفردة ) ٢( َولقد فتنـا سـليامن وألقينـا عـىل {: قد وردت يف قوله تعاىل) هّكرسي(ُ ْ َ ََ َ ََ َّ َ ْْ ْ َُ ََ َ َ َ

َكرسيه جسدا ثم أناب ََ َ َّ َ ِّ ُْ ً ِ ِ ولكـن . كد آيـة الكـريس بـذلّفال يبقى معنى لتفر. <٣٤: ص> .}ُ
ّالسيد األستاذ نبه إىل تفر ّ د آية الكريس بـبعض املفـردات واجلمـل القرآنيـة احلاكيـة عـن ُ

وما جاء يف موضـوع سـليامن إنـام ، حضوره الدائم وسعة سلطانه سبحانه وعظمة قدرته
  .ّث عن كريس حيس خارجي كان جيلس عليه سليامن عليه السالمّيتحد
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ِوال حييطون بيشء من علمه .٣ ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ ْ َ ِ َ ُ ُ َ)١(. 
َوال ي .٤ َ َؤوده حفظهامَ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ. 

وإن كان ، د ذكر حفظ الساموات واألرض يف هذه اآلية الرشيفةّحيث تفر
 .)٢(ة يف أكثر من آيةّجمردقد ورد حفظ السامء 

ٍوهذا التفرد وإن مل يقترص عىل آية الكريس فلسور وآيات عديدة امتيازات  ٍ ُ ِّ
ّ ولكنها بحسب الظاهر مل تشكل هذا الرص،ً هبا أيضاّخاصة ُد والزخم املـشري يُ

ّوهذا كله يصب باجتـ، ًلديمومة احلضور وإطالق القدرة ونفي العجز مطلقا ّ اه ّ
، فإنـه سـبحانه وحـده يف وجـوده ويف كامالتـه ويف آثـاره، الوحدانية ودّالتفر

ًده وجودا وكامال وأثراّ بتوحّحتققّواملوحد احلقيقي من أدرك و ًً.  
 

ُبـني مقتـرص هلـا عـىل اآليـة ،  آية الكريسّهويةديد اختلف األعالم يف حت
ِّنظرا لورود حمل التسمية فيها، )٢٥٥(ـُاألوىل منها املرقمة ب حيث تبدأ اآليـة ، ً

ِّوبـني موسـع هلـا لتـشمل اآليـات ، )العظـيم(: وتنتهي بكلمـة) اهللا(: بكلمة ُ
مة حيث تبدأ اآلية بكل، )٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥(ـهي اآليات املرقمة ب و،الثالث

ّوأن الوجه يف تسمية الكل بآية الكريس هـو ، )خالدون(: وتنتهي بكلمة) اهللا(
ُوبالتايل إما أن يلتزم بوحدة اآليات حقيقـة ،  باسم اجلزءّمن باب تسمية الكل

                                                 
َيعلـم مـا بـني أيـدهيم ومـا خلفهـم وال {: ى يف قوله تعاىلورد ما هو قريب من هذا املعن) ١( َ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ ِ ِ َ

ًحييطون به علام ُْ ِ ِ ِِ َ ، ث عن علـم املمكـنّفهذه اآلية تتحد، واجلواب واضح. <١١٠: طه> .}ُ
ّن آية الكريس تتحدإيف حني ، وهو حمض جهاالت يف قبال علمه تعاىل ، ث عن علمه تعاىلَّ

 ُوسـوف يطـالع، ّل علم املمكن بيشء من علم الواجب جلت قدرتـهوتنفي اإلحاطة من قب
ُع هلذه األبحاث الدقيقة مطالب مجـة يف هـذا املعنـى استعرضـها الـسيد األسـتاذ يف ّاملتتب ّ

 .الثالث من الباب الثاينالثاين والفصل 
  .٧: وسورة الصافات. ١٧: سورة احلجر: انظر) ٢(
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ّوإمـا أن يلتـزم بتفر، وإن كانت يف الظاهر غري ذلـك، بآية واحدة ًقهـا ظـاهرا ُ
ّاحدة أو متولكنها و، ًوحقيقة بحسب التقسيم القرآين  .ًحدة موضوعاُ

 أثر كبـري يف الـصياغات النهائيـة للعمليـة -ً سعة وضيقا-وهلذه احلدود 
، ًبل والتأويلية أيـضا، سواء كانت الصياغات جتزيئية أم موضوعية، التفسريية

 .)١(وهذا ما سنلمحه بوضوح يف األبحاث القادمة
ع األعـامل ففـي مجيـ، ُبل لرتسيم حدود آية الكريس صلة بـأمور رشعيـة

 تكـون حلـدودها صـلة وثيقـة يف ،ٍالعبادية التي تدخل آية الكريس كجزء فيها
 عىل سبيل املثال -) صالة ليلة الوحشة(ففي صالة ليلة الدفن ، ل االمتثاّحتقق

وهنـا يـأيت الـسؤال ، ُ يشرتط يف ركعتها األوىل اإلتيان بآية الكريس-ال احلرص
 .وهكذا، عن حدودها

وأهنا ، ت عن اآلية بصورة إمجاليةّعربمجلة من الروايات جدير بالذكر أن 
ّمل تسمها بآية الكريس ُّاهللاُ ال إلــه إال هـو احلـي {:  عنها بقوله تعـاىلّعربُوإنام ي، ُ َ َ ُ ََّ َِ َِ

ُالقيوم ُّ َ  .ُومل يعلم منها حدود اآلية، ت بعض النصوص يف ذلكّتقدموقد ، }ْ
 ًحدود اآلية روائيا

كـام ، حـدود آيـة الكـريس ولكـن بنحـو اإلشـارةتعرضت الروايات إىل 
ّسوف نقسمها و،سيأيت قسم تقترص إشـاراهتا عـىل املـشهور عـىل ، إىل قسمني ُ

وهـو االقتـصار عـىل اآليـة املرقمـة ، ّعامـةاأللسن والثابت يف ذهنية وثقافة ال
ًوقسم آخر يطلق ذلك لتشمل اآلية اآليات الثالث معا، )٢٥٥(ـب ُ. 

 : فمنها، قةـُِّأما الروايات املضي
مـا (: أنـه قـال ما روي عن أمري املؤمنني عيل عليه الـسالم :ُالرواية األوىل

: حتى يقرأ هذه اآليـة... يبيت ليلة اإلسالم وولد يف اإلسالم أدرك عقله ًأرى رجال
                                                 

 .وعي يف الباب الثاين من الكتابل التفسري التجزيئي واملوضويف فص) ١(
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ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم{ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ُالعيل العظيم:  إىل قوله فقرأ اآلية،}ِ ِ َ َْ ُّْ ويف هذه ، )١()ِ
وذلك ألنه عليـه الـسالم ، منهاّول اآلية نوع ظهور يف كوهنا تنتهي باملقطع األ

ُعرف خماطبيه ب ُة هذه اآلية الكريمة ثم صار بصدد بيان حدود اآلية ليعمل ّأمهيّ
ُالعيل العظيم(:  فقرأ إىل قوله تعاىل،هبا ِ َ َْ ُّْ  .وهلا توجيه سوف يأيت بيانه، )ِ

قـال (: قـال عليـه الـسالم أنـه  عيل بن احلـسنيعن اإلمام :الرواية الثانية
البقـرة وآيـة الكـريس ّأول قرأ أربع آيات مـن  من:  صىل اهللا عليه وآلهرسول اهللا
َال (: ومهـا، يعني بعد آية الكـريس) وآيتني بعدها(: فقوله، )٢(...)وآيتني بعدها

ِإكراه يف الدين  ِّ ِ َ َ ْ َاهللاُ ويل الذين آم ... *ِ َ َِ َّ ُّ ْنواِ َخالدون...ُ ُ وهذا كاشف عن كون آيـة ، )َِ
 ).ّالعيل العظيم(: الكريس تنتهي بكلمة
َّاهللاُ ال إلـه إال {(:  عليه السالم أنه قالالرضاعن اإلمام عيل  :الرواية الثالثة َِ َِ َ
ُهو احلي القيوم ُّ َُّ ْ َ َ ْوما خلفهم...ُ َُ َ ْ َ ْمـا بـني أيـدهيم{:  عليه الـسالم قال،}َ ْ ْ َِ ِ َ َ  مورفـأ ،}َ

ِال إكراه يف الـدين{: وقوله... األنبياء ِّ ِ َ َ ْ ِ  أن بعـد إالحد عىل دينـه أه َكرُال ي: أي }َ
ْخيرجهم من الظلامت إىل النـور والـذين كفـروا {: ... له الرشد من الغيّتبنيقد  ُ َِّ َ َُ َ ُ َ ُِ َِّ َ ُِ ُّ ِ َ ُّ ُ ِ ْ

ُأوليآؤهم الطاغوت ُ َّ ُ َُ ُْ ِ ، )٣(...)ن غـصبهمبعـوا مـّ حممـد والـذين اتَهم الظاملون آل }َ
وظاهر هذه الرواية هو أن اإلمام الرضا عليه السالم يتعاطى مع اآلية عىل أهنا 

 . ُحيث يورد تفسريها يف سياق واحد، واحدة بمقاطعها الثالثة
 : فمنها، عةّوأما الروايات املوس

أال (: عن اإلمـام جعفـر الـصادق عليـه الـسالم أنـه قـال :ُالرواية األوىل
 ،بـىل:  قلت يقول إذا أوى إىل فراشه؟ صىل اهللا عليه وآلهان رسول اهللا بام كأخربكم

 اللهـم ، آمنت باهللا وكفرت بالطاغوت،بسم اهللا: كان يقرأ آية الكريس ويقول: قال
                                                 

 . ١٩ح، ٥٠٨ص: الطويس أمايل) ١(
 .٥ح ،٦٢١ ص،٢ج: الكايفُأصول ) ٢(
  . ٨٤ ص،١ج: تفسري القمي) ٣(
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يكـشف عـن ) الطـاغوت(: وهنا ورود كلمة، )١() يف منامي ويف يقظتيحفظنيا
 تـدخل فيهـا اآليتـان وإنـام، )العـيل العظـيم(: كون اآلية ال تنتهي عند كلمة

ًاألخريان أيضا ُجزءا من األخريني) الطاغوت(: ً نظرا لكون كلمة؛ُ ً.  
 يف ّمن صىل(: أنه قالً عليه السالم أيضا الصادقاإلمام عن  :الرواية الثانية

 به َّنَ هللا عىل ما مًركعتني قبل الزوال بنصف ساعة شكرا - يوم املباهلة- هذا اليوم
ات قـل هـو اهللا ّ وعرش مر،ة واحدةّ الكتاب مرّركعة أمّ كل  يفه به، يقرأّعليه وخص

َهم فيها خالدون :ات آية الكريس إىل قولهّ وعرش مر،أحد ُ َِ َِ ْ ُ...()٢(.  
فهـو عليـه  ، من آية الكـريسًافاإلمام عليه السالم يعترب هذا التتميم جزء

ّالسالم مل ينبه إىل االنفصال وأن ما بعد املقطع األ وإنـام أراد ، ًبه أيضاُيؤتى ّول ُ
ّ وحدة اآلية فدفع بذلك دخال مقدّؤكدبحسب الظاهر أن ي ُ  .ًراً

ّحدود اآلية عند الفقهاء واملفرس  ينُ
، ُأما الفقهاء فكثري منهم حيتاط بإحلـاق اآليتـني األخـريني بآيـة الكـريس

قـراءة آيـة (: قال صاحب اجلواهر، ًفيكون عنوان اآلية جامعا لآليات الثالث
َهم فيها خالدون{ : إىل قوله تعاىلالكريس ُ َِ َِ ْ  لكن بقصد القربة املطلقة فيام بعـد }ُ

ُالعيل العظيم{ :قوله تعاىل ِ َ َْ ُّْ ين من أن آيـة ّفرساء واملّر عند القرّإن املقر:  ملا قيل،}ِ
، ًة اخلصوصية أيضاّ له نيّ عىل الزيادة، بل قد يقال بأنّالكريس إليها إال إذا نص

 عليـه ّ، ولعله لذا نـصّعة هذا احلدّ املتعارف فيها بني املترشّن دعوى أإلمكان
يف كيفية صالة  عليه السالم يف القواعد هنا، بل أرسل يف املصباح عن الصادق

وهـذه الـصالة بعينهـا رويناهـا يـوم :  ثم قالّجةالرابع والعرشين من ذي احل
ه ِّلنص) خالدون(إىل الغدير، وهو ظاهر يف أن املراد بآية الكريس يف يوم الغدير 

                                                 
  .٤ح ،٥٣٦ ص،٢ج: الكايفُأصول ) ١(
 . ٧٥٨ص: مصباح املتهجد) ٢(
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 .)١()عليها هنا، هذا
َهم فيها خالدون: حوط قراءة آية الكريس إىلواأل(: وجاء يف العروة ُ َِ َِ ْ َّ مما )٢()ُ

 .كام هو واضحّول ّيدل عىل عدم القطع باالقتصار عىل املقطع األ
ًون من الفريقني معا فالـسواد األعظـم مـنهم يقـول بالفـصل ّفرسوأما امل
ّبـل بعـضهم ينـوه إىل فـصل املقطـع ، ًعا للرسم والرتقيم القرآينتب، والتضييق ُ

ُولكن السواد األعظم منهم أيضا يدرجون روايات ، ّتقدمكام ، إىل آيتنيّول األ ً
وهــذا األمــر يكــشف لنــا عــن ، ُتفــضيل آيــة الكــريس يف ذيــل اآليــة األوىل

 ّمفرسونحن مل نظفر ب، ية حول تشخيص حدود آية الكريسّاألولاالنطباعات 
بـل مل نجـد إشـارة ، واحد ساق فضل آية الكريس بعد درج اآليـات الـثالث

 .واحدة منهم إىل أن فضل اآلية شامل لآليات الثالث
 الصحيح يف حدود اآلية
 اآليتني ّح عندنا القول بالتوسعة وضمّة يرتجّتقدممن جمموع الروايات امل

ُوىل فيمكن محله عـىل بيـان وأما ما جاء منها يف احلرص باآلية األ، آلية الكريس
ّالقدر املتيقن واحلد األدنى منها أو املقطع الرئييس فيها َّ ُبل ويمكن محلها عـىل ، ُ

 من قبيل ما جاء بعـض أدعيـة، ّبيان احلد املطلوب منها يف العبادات املرشوطة هبا
ُ ال إلـه إال هو احلي القيوم الذياهللاب نفيس ُأعيذ(: احلفظ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ُوهو العيل العظيم...ِ ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِ()٣(. 

 بعـض يف وردا مـا ّ هبذا املقطع ليس إال؛ وأمـّتحققُإذن فمقدار احلاجة م
 ،بركـة مخـسون كلمة ّكل ويف ،كلمة مخسونفيها  ّالكريس آية ّأنمن  الروايات

ُوأن هذا العدد إنام ينسجم مع القول بالتـضييق واالقتـصار عـىل اآليـة األوىل 
                                                 

  .٢١٥ ص،١٢ج: )اجلواهرياملعروف ب(حممد حسن النجفي  لشيخل، جواهر الكالم) ١(
  .١٢٦ ص،٢ج: اليزديئي طباطباحممد كاظم اللسيد ل، العروة الوثقى )٢(
  .١٥٥ص ،٨٧ج: بحار األنوار) ٣(
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 : هاّأمه، فإنه قول مردود لوجوه، التوسعةبسون ال مع القول  كلامهتا مخّفإن
،  عىل االنحصار بذلك العـددّالبتة ّال يدل) مخسون(  قوله عليه السالم.١

فيهـا مخـسون (: وإنـام قالـت، )آية الكـريس مخـسون كلمـة(: فالرواية مل تقل
: كـام لـو قلنـا، ُوهذا يعني وجود كلامت أخرى ولو بنحـو االحـتامل، )كلمة

 . عىل أن البعض اآلخر ليس بناطقّفهذا ال يدل، بعض اإلنسان ناطق
ّ هنالك رواية أخرى مروي.٢ ًة أيضا عن اإلمام عيل عليه السالم تقول بأن ُ

 ،فأين أنتم عن فضيلة آية الكـريس(: حيث تقول، آية الكريس فيها سبعون كلمة
 .)١()كلمة بركةّ كل أما إهنا سبعون كلمة يف

 فيها أكثـر - عىل فرض االنحصار به-ّول كريس بمقطعها األإن آية ال. ٣
قنا رسوم اللغة يف معنى الكلمة فاآلية سوف تتجاوز ّفلو طب، من مخسني كلمة

، ُ ما أوردناه يف النقطـة األوىلّصحةوما ذلك إال شاهد آخر عىل ، ني كلمةّالست
 َوُهـَو(: قولـه ىلإ اآلية هذه كلامت ّيعد فال يبقى معنى لقول القائل بأنه عندما

ُالعيل العظيم ِ َ َْ ُّْ  .)٢(كلمة مخسني تكون )ِ
 اجلوامع املشرتكة هلذه اآليات :ُحات األخرى للقول بالتوسعةّومن املرج

ومن مجلة هذه ، آية منها وتنتهي بآخر آية منهاّأول فهذه اجلوامع تبدأ ب، الثالث
 : اجلوامع ما ييل

فهي تفاجئنا يف انطالقتها التوحيديـة ، ية السري املعاريف يف املطالب التوحيد.١
 بيان بعض التفـصيالت لتكتمـل الـصورة عنـد خامتـة املقطـع ّاجتاهثم تسري ب

 ).٢٥٧(: ـمة يف الرسم القرآين بّالثالث أو اآلية الثالثة املرق
 وبعد اكتامل العرض النظري للمطالب األساسية يف التوحيد تنتقل السورة

ًفترضب مثال برزخيا ، بيقي وسوق الشواهد عىل ذلكاملباركة إىل اجلانب التط ً
                                                 

 .٣٦٤ ص،١ج: بن كثريال، السرية النبوية: و.  ٤٢٠ ص،٢ج: البداية والنهاية: انظر) ١(
َاملنزل اهللاِ ِكتاب تفسري يف األمثل: انظر) ٢(  . ١٦٠ ص،٢ج: الشريازي مكارم ارصن يخلشل، ُ
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بني النظرية والتطبيق وهو عرض اجلدل التوحيدي بني شيخ األنبياء إبـراهيم 
ًثم تنطلق السورة بعيدا عن النظرية وبرزخها لتنتقل بنا ، واخلصومعليه السالم 

ّإىل املجال احليس فترضب لنا مثال بقص ً  .اتته مائة عاممإ وعليه السالمة النبي عزير ّ
ً جدا إن الصياغات والرتاكيب متقاربة.٢ ّلعل و، ٍ بنحو يعرس الفصل بينهاّ

ًاملستغرق يف معانيها يدرك جيدا بأهنا أشبه ما تكون بالكلمـة الواحـدة فهـي ، ُ
ّالتي تنفك وال تتجزأ) ال إله إال اهللا( أشبه ما تكون بالبسملة أو بكلمة التوحيد ّ. 

وهو إيقـاع مفقـود ، يقاعي لآليات الثالث واحد اجلانب الصويت واإل.٣
وهذا الشاهد الصويت والتناسق اإليقاعي حيتـاج إىل ذائقـة ، ُفيام قبل وفيام بعد

 .ّ وتضلع كبري باللغة العربيةّخاصة
ثم ،  من الدينّمهمة يرسم لنا مالمح - اآلية األوىل-ّول  إن املقطع األ.٤

ّيأيت املقطع الثاين ليبني لتنتقل بعدها إىل ، ن فال إكراه فيه ذلك الدين بيـِّّ لنا بأنُ
فهذه ، بة عىل اإليامن بذلك الدين التوحيدي وعدم اإليامن بهّتبيني النتائج املرتت

 .ُاحلركة الثالثية تنبئ بوحدهتا
واهللا ، من هنا فنحن نميل إىل القول بالتوسـعة ووحـدة اآليـات الـثالث

ُوضنا التفسريية والتأويلية متوافقة مـع ًوبناء عىل ذلك سوف تكون عر، العامل
ّوسوف نتعـرض إىل نكـات أخـرى تـصب يف دائـرة ، التوسعة وهذه الوحدة ُ َّ

 .)١(ترجيح الوحدة والتوسعة يف اآلية
 

ٍ من اآليات التي تفردت يف وقـوع نـوع مـن اجلـدل العلمـي آية الكريس ّ
ًاألمة يف حدودها تنزيال وتدويناوالعميل بني مجلة من أعالم  ً ُويف ذلـك يقـال ، ُ
 .وحدودها عىل التدوين كذا أو كذا، بأن حدودها عىل التنزيل كذا

                                                 
  .من الباب الثاين من الكتاب، )التفسري التجزيئي لآلية (ثالثيف الفصل ال) ١(
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 ؟ وما هو املراد من التدوين يف املقام؟ فام هو املراد من التنزيل
حيث ، َّإن للموضوع صلة وثيقة بدعوى وقوع النقيصة يف القرآن الكريم

ريس هي من مجلة آيات ختتلف عام هي عليه يف التنزيـل يرى البعض أن آية الك
 .ّعىل ما هو مدون يف القرآن الكريم الذي ال يعرف املسلمون قاطبة سواه

، ّإذن فالتنزيل يستبطن القول بوقوع النقيصة أو الزيادة يف الـنص القـرآين
 . ملا هو موجود عند املسلمنيّتامةوالتدوين هو املطابقة واملتابعة ال

ًإن من لوازم القول بحدود اآلية تنزيال: ة واضحةبعبار  الوقوع يف شبهة :َّ
 االلتـزام بـصيانة القـرآن مـن شـبهة :ومن لوازم القول بالتـدوين، التحريف
 ؟ فام هي حقيقة املوقف يف ذلك .التحريف

ّ أن ننبَّدبقبل اإلجابة عن ذلك ال  :مها، ُوأن نبيـِّن أمرين، ّه إىل أمر مهمُ
 .ُن هو املدخل لدفع ما يقالسيكو :ّولاأل

ّهو عرض أطروحاتنا العلمية يف الرد :الثاين ُ. 
ّفقت كلامت أعالم األمّات :التنبيه ة بجميـع مـذاهبها الفقهيـة ومدارسـها ُ

ّالعقدية ومشارهبا املعنوية عىل حقيقة عقلية قرآنية روائية ال يمكـن املـس هبـا  ُ
ن الكـريم املوجـود مـا بـني وهي القول بصيانة القـرآ، ّبأي حال من األحوال

ُوأنه ال يوجـد للمـسلمني قاطبـة ،  ونقيصةًزيادة، تني من شبهة التحريفّالدف
 .)١(غري هذا القرآن املنترش يف أصقاع األرض والذي يتعبـّد به املسلمون قاطبة

ّ بمنشأ القول بالتنزيل وفرقه عـام جـاء يف ّتعلقهو التبيني امل :ّولالتبيني األ
ُرض األطروحة األوىل يف معاجلة ذلك من خالل مناقشة مجيـع ثم ع، التدوين ُ

ُفقد وردت مجلة من الروايات التي قـد يفهـم مـن ، الروايات الواردة يف املقام ُ
ّرواها الـبعض واغـرت هبـا الـبعض ، ّظاهرها االختالف يف نص اآلية الكريمة

                                                 
  يف ذيل هذا الفصل بيشء من التفصيل عىل موضوعة صـيانة)دام ظله(ُسيقف السيد األستاذ ) ١(

  . القرآن من التحريف ضمن بيانات عالقة اإلقراء والتأويل والتنزيل بشبهة التحريف
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 : وأما الروايات فهي، اآلخر
 آية الكـريس َّإن(: هللا عليه وآله أنه قال صىل ارسول اهللاعن  :ُالرواية األوىل

 إال دعا لقارئ آية ، مرسلّ وال نبي،بّفال يبقى ملك مقر...يف لوح من زمرد أخرض
 .)١()الكريس عىل التنزيل

 لعـدم وجـود دليـل عـىل ؛هذه الرواية وإن خلت من الداللة الواضـحة
عىل أن التنزيـل  ّ هنالك ما يدلّيد أنب، وقوع االختالف بني التنزيل والتدوين

ويكتـب آيـة (: فقد جاء يف مسند اإلمام الرضا عليه الـسالم، هو عني التدوين
ِاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له مـا يف { :الكريس عىل التنزيل َ ٌ ُ ُّ ُُّ ْ َ ُ َ ُ ََّ ْ ََ َ َ َّ ٌَ ََ ُ َِ ُ ْ َ ِ ِ

ْالساموات وما يف األرض من ذا الذي يش َ َ ْ َ َِّ َِّ َ ِ َ ِ َ َ َفع عنده إال بإذنه يعلم ما بـني أيـدهيم ومـا َ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ ِِ َّ َ ْ َ
َخلفهم وال حييطون بيشء من علمه إال بام شاء وسع كرسيه الساموات واألرض وال  َّ ََ َ َ ُ َ َ ْ ََ ْ َّ ُّ ْ ِّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ُْ َُ ِ ِِ ْ َْ َ ُ ُ َ َ

ُيؤوده حفظهام وهو العيل العظيم َِ َِ َ َ ُ َ ُ ُْ ُّْ َِ ُ ُ ْ  بني وصـفها ّعيان االنطباق التام للّوجيل، )٢()}ُ
ًأوال هذا ،بالتنزيل وبني وما هي عليه يف التدوين ّ.  

، َّإن هذه الرواية قد تكون بصدد احلكاية عن نفي أصل التحريـف: ًوثانيا
ُويمكـن أن ، وذلك الحتامل تالوهتا بام ال ينسجم مع اللسان العريب الصحيح

صود هـي طريقـة القـراءة ال أن كـشاهد عـىل أن املقـ) لقـارئ(: ُتساق مفردة
 .ًا تدوينيًا وفرعًا تنزيليًهنالك أصال
مـا (: ُننا قد أخربنا عن اإلمام حممد اجلواد عليه الـسالم أنـه قـالإ :ًوثالثا

 - إىل أن قـال- استوى رجالن يف حسب وديـن إال كـان أفـضلهام عنـد اهللا آدهبـام
  فإن الدعاء امللحون ال يـصعد،ن ودعاؤه اهللا من حيث ال يلح،بقراءة القرآن كام أنزل

ّ أو يرجّؤكدُ مما ي)٣()إىل اهللا  . كون املقصود هو طريقة القراءة ال املقروءةح احتامليُ
                                                 

  .١١٦ ص،٦ج :مستدرك الوسائل) ١(
 .٥٤ ص،٢ج: يلشيخ عزيز اهللا عطاردل،  عليه السالم الرضااإلماممسند ) ٢(
 .٢٢٦٨١ح ،٣٢٧ ص،١٧ج: ّللحر العاميل، وسائل الشيعة) ٣(
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 ُفهي رواية مرسلة أرسلها جعفر بـن أمحـد، هو القدح يف سندها  :ًورابعا
تفـصله عـن ، وهو من أصحاب اإلمام عيل اهلادي عليـه الـسالم، عن اإلمام

 .ة زمنية كبريةصلاف عليه السالم اإلمام احلسني
 عليه السالم يف فضل آية الكريس  الصادقروي عن اإلمام :الرواية الثانية

 أن مـن قرأهـا قبـل زوال ًجمتهـدا حيلف عليه السالم كان عيل بن احلسني(: أنه قال
 ّتقدم غفر له ما ،ة فوافق تكملة سبعني زواهلاّ سبعني مر)يعني يوم اجلمعة( الشمس
َّاهللاُ ال إله إال { . غري حماسبًفإن مات يف عامه ذلك مات مغفورا، ّتأخرنبه وما من ذ ِ َِ َ

ِهو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف السموات َِ ُ ْ َ ُ َ َُ َّ َ ٌ ُ ُّ ُِّ َ َْ ٌ ََ ُ َُ ْ ِوما يف األرض  َ ْ ََ ِ ومـا بيـنهام َ
ِن ذا الـذي َمـ. ًوما حتت الثرى عامل الغيب والشهادة فال يظهر عىل غيبـه أحـدا َّ َ ْ

ُيشفع عنده َُ ْ ِ َ ْ َهم فيها خالدون -: إىل قوله- َ ُ َِ َِ ْ ُ{()١(. 
وقد سقط واضعها يف خطـأ فـاحش ، إهنا رواية واضحة الرتقيع والتلفيق

ا التلفيق احلاصل فيها فهي عبارة عن حاصل ّفأم، ُتكفـَّل القرآن الكريم ببيانه
فهـو ّول أمـا املقطـع األ، ثالثمجع ثالثة مقاطع وآيات قرآنية متفرقة يف سور 

َاهللاُ ال إلــه إال هـو احلـي القيـوم ال تأخـذه سـنة وال {: قوله تعاىل يف آية الكريس َ َّ ََ ُ َ ُ ٌَ ََ ُ َِ ُ ْ ُ ُّ ُّْ ََ ِ ِ
ٌنوم ْ ِله ما يف الـساموات ومـا يف األرض {: وأما املقطع الثاين فهو قوله تعاىل، }...َ ْ َ َّ ََ ِ ِْ َ َ ُِ َ َ

ْوما بينهام وما حت َ َ ْ ََ َ ََ ُ َت الثرىَ َّ ُعـامل {: وأما املقطع الثالث فهو قوله تعاىل، )٦ : طه( }َ ِ َ
ًالغيب فال يظهر عىل غيبه أحدا َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِْ ْ َ َ ِ فكان النتاج اهلجني هو مـا جـاء ، )٢٦ : اجلن( }َ

ومـن الواضـح للعيـان إشـكالية انعـدام ، يف هذه الرواية الضعيفة يف الداللة
ًدسا وبني السابق والالحقاالنسجام بني املقاطع املدسوسة   وال يبعد أن تكون، ّ

 )٢(سأل اجلـاثليق(: قال، ّة إىل حد كبري برواية الكلينيّتأثرقة مّهذه الرواية امللف

                                                 
 .٩٩ ص،٩ج: للشيخ النامزي، مستدرك سفينة البحار) ١(
 .اسم أو لقب لعامل النصارى) ٢(
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فقـال أمـري ؟ أخربين عن اهللا عز وجل أين هـو... :  عليه السالمأمري املؤمنني
:  وهو قولـه،نا وحميط بنا ومع، وفوق وحتت،هو ههنا وههنا:  عليه السالماملؤمنني

ِما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدنـى مـن { ِ ٍ ٍ َِ َّ ُْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ َ َّ َ َّْ ُ َ َ ْ َ َ َُ ُِ ِْ َ َ َِ َ ُ
ُذلك وال أكثر إال هو معهم أينام كانوا َ َْ َ ْ ْ َ ََ َُ َ َ ُ ََّ َِ َ َ ِ  ومـا واألرضفالكريس حميط بالـساموات  ،}َ

:  وذلك قوله تعـاىل، وأخفىّ فإنه يعلم الرس،ر بالقولبينهام وما حتت الثرى وإن جته
ُوسع كرسيه الساموات واألرض وال يؤوده حفظهام وهو العيل العظيم َ ْ َّ ُّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َْ ُّْ َ َِ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ُوهنـا يوجـد ، )١()ُ

ّولكن الراوي يف املقام ظن أن ما رواه اإلمـام ، َفصل واضح وبيان ال لبس فيه
 . هذا من حيث الداللة، يج واحدعليه السالم هو نس

 .ولذا فهي يف غاية السقوط، ًفإهنا رواية مقطوعة متاما، وأما من حيث السند
الرضـا عليـه  عـيلاإلمـام  قـرأ أنـه: خالـد بن احلسني عن :الرواية الثالثة

ٌاهللاُ ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة(: التنزيل عىل السالم ََ ُ َِ ُ َ ُ َُ ْ ُ ُّ ُّْ ََ َّ ِ ِ وال نوم لـه مـا يف ِ َ ٌُ ْ ََ َ
ِالسموات َ َ ِوما يف األرض َّ ْ ََ ِ  عـامل الغيـب والـشهادة .وما بينهام ومـا حتـت الثـرى َ

ْ من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بني أيدهيم ومـا خلفهـم . الرمحن الرحيم َ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َُ ََ َْ َ ْ َّ ََ َ َْ َ ْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ َّ ْ
ْوال حييطون بيشء من عل ِ ِ ٍ ِْ َْ َ ِ َ ُ ِمه إال بام شاء وسع كرسيه السمواتُ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َّ ُّ ْ ُ َ َ َ ِ َّ ُواألرض وال يئـوده  ِ ُ َ َُ َ َْ َ
ُحفظهام وهو العيل العظيم ِ َِ َ َ ُ َْ ُّْ َِ ُ ُ ْ()٢(. 

وأما سندها فهنالـك ، ّتقدمَّ مما ّتضحوهذه الرواية واقع فيها تلفيق يسري ا
 -ب التفـسري بـن إبـراهيم صـاحّ والد عيل-ي ّفاصلة زمنية بني إبراهيم القم

ًهـذا فـضال عـن وقـوع ، فاألقرب هو عدم تعارصمها، وبني احلسني بن خالد
ٍبني مثبت، كالم يف وثاقة احلسني بن خالد  .ٍ ونافُ

ه لذلك يف بحثه الذي نقـض فيـه ّس رسّئي قدطباطباَّوقد تعرض ال، هذا
 التـيوكآيـة الكـريس عـىل التنزيـل (: حيث يقـول، ًتفصيال وًالتحريف مجلة

                                                 
 .١٢٩ ص،١ج: الكايفُأصول ) ١(
 .٦١١ ص،١ج: لمشهدي لتفسري كنز الدقائق: و . ٨٤ص ،١ج: يّلقم اتفسري: انظر) ٢(
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  القيـوم الاحلـي هـو إالاهللا ال الـه  )١( يف بعضها هكـذافهيفيها روايات وردت 
 وما بينهام وما حتت الثرى عـامل األرضنوم له ما يف الساموات وما يف  تأخذه سنة وال

  -:إىل قولـه - يـشفع عنـده الـذي من ذا ًأحداالغيب والشهادة فال يظهر عىل غيبه 
هم فيها خالـدون : ويف بعضها إىل قوله .نيوهو العىل العظيم واحلمد هللا رب العامل

ًه ال يرى فرقـا بـني الروايـات ّس رسّفهو قد، )٢( )الخ...واحلمد هللا رب العاملني
وبـني الروايـات ، عي أن التنزيل غري التـدوينّاملروية يف آية الكريس والتي تد

ّاألخرى املفروغ من وقوع الدس فيها ُ . 
ّثم يعلق قد ِّ ُ وما ذكره بعـض (: ًقائال،  بعض املحدثنيه عىل كلامتّس رسَّ

 أصـلالتفاقها يف ،  املنقولة غري ضائراآليات اختالف هذه الروايات يف أناملحدثني 
 .)٣()لبعض  ذلك ال يصلح ضعف الداللة ودفع بعضهاّنأ مردود ب،التحريف

 فـال ، والوضع يف الرواياتّ ما ذكرنا من شيوع الدسوأما(: إىل أن يقول
 األنبيـاء وقـصص واإلجيـادن راجع الروايات املنقولة يف الـصنع يرتاب فيه م

 واحلـوادث الواقعـة يف صـدر اآليـات الـواردة يف تفاسـري واألخبـار واألمم
 نـوره إطفـاء يف ً الدين وال يـألون جهـداألعداء أمره ّ ما هيموأعظم ،اإلسالم
الـركن  هـو الكهـف املنيـع والذي هو القرآن الكريم أثره وإعفاء ناره وإمخاد

 اخلالـد ّاحلـين به املعـارف الدينيـة والـسند َّ إليه ويتحصيأوي الذيالشديد 
 القرآن لفسد بـذلك ّحجة لعلمهم بأنه لو بطلت ؛ الدعوةّ وموادّنبوةملنشور ال

 .)٤() من بنيته حجر عىل حجرّ نظام الدين ومل يستقرّ واختلّنبوة الأمر
ّثم ال خيفي تعج ُ ايات مدسوسة والتي رضرهـا ني بروّبه من بعض املحتجَّ

                                                 
 .ًالتي أبطلها سندا وداللة، أي كالروايات السابقة عىل هذا البحث) ١(
  .١١٤ ص،١٢ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ٢(
  .١١٥ ص،١٢ج: املصدر السابق) ٣(
  .نفسهاملصدر ) ٤(
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ني بروايـات ّوالعجب من هؤالء املحتج(: حيث يقول، أعظم بكثري من نفعها
عىل حتريـف كتـاب  عليهم السالم  البيتأهل ّأئمةمنسوبة إىل الصحابة أو إىل 

 سـدى ّنبـوةة القـرآن تـذهب الّبـبطالن حجـ و،يتـهّ حجوإبطالاهللا سبحانه 
وباجلملـة احـتامل (: هّس رسّإىل أن يقول قد، )ثر هلاأ ال ًىلغواملعارف الدينية 

ً جدا وهو قريبّالدس ية هـذه الروايـات ّالقرائن يدفع حج ود بالشواهدّ مؤيّ
ية عقالئية حتى مـا ّية رشعية وال حجّويفسد اعتبارها فال يبقى معه هلا ال حج

 يـدفع إنـامة السند وعدالة رجـال الطريـق َّ صحَّنإ فاإلسنادكان منها صحيح 
  .)١()يرووه  وجوامعهم ما ملأصوهلم غريهم يف ّدهم الكذب دون دسّتعم

أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم قـد جـاء اإلمـام َّ البعض بأن ّ حيتجقد، نعم
وهذا دليل عـىل ، فلم يقبلهّول بالقرآن املوافق للتنزيل وعرضه عىل اخلليفة األ

م عيل عليه السالم ّفغفل املحتج عن كون ما أتى به اإلما، وجود االختالف فيه
 بالتوضـيحات ولكنه حمفوف، تنيّإنام هو نفس القرآن املوجود عندنا ما بني الدف

ُكام أنه ال مالزمة بني مجعه عليه السالم ، وما شابه ذلك، وببيان أسباب النزول
 .ن اآلنّللقرآن وبني حصول االختالف بني ما مجعه وما هو مدوّاص اخل

 القرآن ومحله إليهم وعرضه عليهم ه السالم عليمجعهو(: ئيطباطباقال ال
 أو األصـلية مـن احلقـائق الدينيـة ء عىل خمالفة ما مجعه ملا مجعوه يف يشّال يدل

 التـي مـن الـسور اآليـات من ترتيب الـسور أو ءالفرعية إال أن يكون يف يش
 ولـو كـان ، بحيث ال يرجع إىل خمالفة يف بعض احلقائق الدينيـة،ًنجوما نزلت

  مجعـهّ عـامإعراضهم ّمجردارضهم باالحتجاج ودافع فيه ومل يقنع بكذلك لع
 .)٢()عنه استغنائهمو

                                                 
  .١١٥ ص،١٢ج: املصدر السابق) ١(
  .١١٦ ص،١٢ج: لسابقاملصدر ا) ٢(
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ّ عليه السالم قد علم بوقوع االخـتالف والـدس ًاَّفإن قيل بأن اإلمام علي
ّ عىل نفسه السكوت بداعي حفـظ األمـ القوم ولكنه آىلهيف القرآن الذي مجع ة ُ
 ّتـصورفإن مثل هـذا ال ،صا الطاعةّز عن شق عّت والتحرّمن االنقسام والتشت

  واجتامع النـاساألمر ذلك بعد استقرار ّتصور كان يفإنام(، ّالبتةالساذج مردود 
 .)١() ويسري يف البالداأليدييف   يقعأنعىل ما مجع هلم ال حني اجلمع وقبل 

 إليها ضمري العلم والعمل ّوبذلك نخلص إىل النتيجة النهائية التي يطمئن
،  بني التنزيـل والتـدوين يف آيـة الكـريسّتامةوهي املطابقة ال، ريمبالقرآن الك

ًوهذه املطابقة ثابتة كربويا وفقا للقاعدة التي عليهـا إمجـاع املـسلمني قاطبـة ً ،
 . ًوصغرويا وفق البيانات املوجزة أعاله، وهي صيانة القرآن من التحريف

اجلة موضوعة التنزيـل ُ األطروحة الثانية يف معّيمثلوهو ما  :التبيني الثاين
 .املذكور آلية الكريس واملخالف ملا هي عليه يف التدوين

، ال ريب بأن املعصوم عليه السالم إنام وظيفتـه جتـاه القـرآن هـي التبيـني
َّوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفك...{: لقوله تعاىل َُ َ ِّ َّ ُ َ ََ ْ ْ ْ َ ِّ َ ُْ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ َ َرونَ ُ{ 

َّوعليه فإن ما جاء من زيـادة يف روايـات التنزيـل حممـول عـىل ، )٤٤: النحل(
ّوهذا ما يفرس لنا بوضوح رفض القوم للقرآن الذي دو، التبيني والتوضيح نـه ُّ

اإلمام عيل عليه السالم حيث وجدوا يف هوامشه البيانـات النبويـة والعلويـة 
 .ِّاملفرسة آليات تقدح بمواقعهم ومواقفهم

والتـي ، وتكشف زيـف املغرضـني، لنيّا البيانات التي تدفع شبهات املؤوّإهن
ُشخــصت املــصاديق األوىل للعــصمة صت َّكــام أهنــا شخــ، اإلمامــة واخلالفــة وّ

 .ُ وما إىل ذلك من أمور ال تستقيم معها تدابري القوم،ُاملصاديق األوىل للمنافقني
  تبنّت وجود زيـاداتمن هنا نفهم مدى وضاعة التصويرات الساذجة التي

فلو كان األمر كام يقولون ، نه اإلمام عيل عليه السالمّقرآنية يف القرآن الذي دو
                                                 

  .١١٦ ص،١٢ج: املصدر السابق) ١(
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َّالختذه القوم حجة دامغة للنيل من أمري املؤمنني عيل عليه السالم ُ. 
ّوقد مر بنا شاهد عىل ذلك يف قص، هذا ، ة اجلاثليق التـي رواهـا الكلينـيّ

ّ يظن أن ما رواه اإلمام عليـه الـسالم هـو نـسيج ّحيث نبهنا إىل أن الراوي قد
حيـث ، ّالسيام يف الروايـات الفقهيـة، ًعلام بأن هذا اخللط كثري الوقوع، واحد

ا قـد ة من الروايات الفقهية كنّطائفوقع اختالف شديد بني األعالم يف توجيه 
 .)١(صية العليا يف خارج فقه املكاسبّوقفنا عند مجلة منها يف بحوثنا التخص

 

عىل فرض عدم القبول بمناقشاتنا للروايات القائلة باخلالف بني التنزيـل 
وقـد ، فهو األقرب للتحقيـق والوجـدان، فإننا نلتزم بالتبيني الثاين، والتدوين

ًنبهنا إىل ثبوته كربويا وصغرويا ً َّ. 
                                                 

ُمما وقف عنده السيد األستاذ يف خارج فقه املكاسب) ١( ّ مـا روي عـن حممـد بـن أيب عمـري :َّ
لرجل ايكون يل عىل :  عليه السالمقلت أليب عبد اهللا: (ًوعيل بن حديد مجيعا عن مجيل قال

واجعلهـا : ، قـال عـيلّخذها ثـم أفـسدها: سالمًالدراهم، فيعطيني هبا مخرا، فقال عليه ال
قـال (حيث اختلف األعالم يف املراد من  <٦ ح ،٣٧١ ص،٢٥ج: وسائل الشيعة> ). خال
الوارد يف ذيل الرواية، فهـل هـذا هـو كـالم اإلمـام الـصادق عليـه ) ّواجعلها خال: عيل

مام الصادق عليه السالم ّهو اإلمام عيل عليه السالم، وأن اإل) عيل(َّالسالم وأن املراد من 
لسند نقل عنه بعض الـرواة اأحد رواة  ّو أنه كالم الراوي عيل بن حديدأ؟ هبقد استشهد 

وقـد ، مـري املـؤمنني عليـه الـسالمأّاملتأخر منه تفسريه لإلفساد، أو أن املراد من عـيل هـو 
ّأضاف هذا املقطع للرواية مجيل بن دراج، ألنه ينقل عـن اإلمـام الـصادق عليـ ه الـسالم ّ

؟ بعد كالم اإلمام الصادق عليه السالم استشهد بقول أمري املؤمنني عليه السالمومبارشة 
أو أن املراد منه عيل بن حديد وقد أضاف املقطع ابن حديد نفسه رواية منه عـن املعـصوم 

وهبذا التحليل والتـشطري .  إفسادهّعليه السالم يف بيان وجه االستفادة من اخلمر الذي تم
 .ُرواية عالج السيد األستاذ هذه الروايةلل
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ُها البعض أهنـا تـشري إىل وقـوع مجلة من الروايات التي ظنّوأما ما جاء يف 
ُوالتي عرب يف بعضها بالتنزيـل وأخـرى بالتأويـل ، التحريف يف القرآن الكريم ِّ ُ

: قال السالمعليه احلسن الفضيل عن أيبّعن حممد بن: والتي منها، وغري ذلك
ّيبعـث اهللا رسـوال إال ومل  ،عليه السالم مكتوبة يف مجيع صحف األنبيـاء ّوالية عيل( ً

ّبنبوة حممد ّاهللا عليه وآله ووصية عيلصىل ّ  .)١()السالم عليه ّ
عليـه الـسالم  الصادقاإلمام جعفر تفسري العيايش عن ما جاء يف : ومنها

 .)٢()نيَّنزل أللفيتنا فيه مسمُأُلو قد قرئ القرآن كام (: قال
عليـه  داهللا الـصادققرأ رجل عىل أيب عب(: عن سامل بن سلمة قال: ومنها

 فقال أبـو ،ًحروفا من القرآن ليس عىل ما يقرؤها الناسـ وأنا أسمع ـ السالم 
ّ إقرأ كـام يقـرأ النـاس حتـى ،ّكف عن هذه القراءة: عليه السالم عبداهللا الصادق
ّعليه السالم قرأ كتاب اهللا عز وجل عىل حـده  فإذا قام القائم،يقوم القائم  وأخـرج ،ّّ

عليـه الـسالم إىل النـاس  ّأخرجه عيل : وقال،عليه السالم ّتبه عيلاملصحف الذي ك
ّهذا كتاب اهللا عز وجل كام أنزله اهللا عىل حممـد صـىل : حني فرغ منه وكتبه فقال هلم ّ ّ

هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن : ّ وقد مجعته من اللوحني فقالوا،اهللا عليه وآله
َّ إنـام كـان عـيل أن ،ًترونه بعد يـومكم هـذا أبـداأما واهللا ما :  فقال،ال حاجة لنا فيه ّ

 .)٣()خربكم حني مجعته لتقرؤوهُأ
ً تشكل بمجموعها قـسام كبـريا ،خرى غريهاُأالروايات وطوائف َّإن هذه  ً ّ

َّواهتموا  ،عىل وقوع التحريف يف القرآناخلصوم ّمن الروايات التي استدل هبا 
ًت بذلك زورا وهبتانايمدرسة أهل الب وهـؤالء ال كـالم ، إلساءةاا لغرض إم، ً

                                                 
 .ّكتاب احلجة، باب الرواية يف الوالية، ٦ح ،٤٣٧ ص،١ج: صول من الكايفاأل) ١(
 .ّ باب ما عنى به األئمة يف القرآن،٤٦ح ،٨٩ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(
 . باب النوادر،كتاب فضل القرآن، ٢٣ح ،٦٣٣ ص،١ج: صول من الكايفاأل) ٣(
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التنزيـل والتأويـل (: فـاهيموإما ألهنم مل يفقهوا املـراد مـن هـذه امل، لنا معهم
سـواء كـانوا مـن ، فحصل اخللط لدهيم يف توجيه هـذه الروايـات، )واإلقراء

ومـا ذلـك إال بـسبب البعـد عـن  ،خارج مدرسة أهل البيت أو مـن داخلهـا
ع اليـوم الـذي ال يملـك ثقافـة ّفاملتتب، فاهيم وغريهااملضامني احلقيقية هلذه امل

روايات ْإىل جعل هذه ال به ّيؤديًمعنى واملفاهيم فهم من هذه األلفاظ ّالنص ي
ّيف دائرة الروايات الدالة عىل التحريف، بيـنام كانـت هـذه األلفـاظ يف عـرص 

 .ّصدورها بعيدة عن معانيها املستحدثة بل أجنبية عنها
َّة النص وثقافته يدرك جيدا بأن ّإن من يملك لغ ً ُ أكثـر األلفـاظ والتعـابري ّ

ّاستعامال يف الصدر األول  كنّا نقرأ (:  هويف لسان الرواياتمن تأريخ اإلسالم ً
: َّوأن قوله تعاىل، )هكذا نزلت(: َّوأن اآلية الكذائية، )تنزيله كذا(: َّوأن، )كذا

 ؟  يف املقامصطالحاتُفامذا يراد من هذه األلفاظ واال، )تأويله كذا(
ذكر بعض األعالم املعارصين يف مـورد هـذا االصـطالح  فقد اإلقراءأما 

 : ّوالتطور التارخيي هلذه اللفظة ما خالصته
تعلـيم بمعنـى كان معنى اإلقراء عىل عهد الرسول إىل سنوات من بعده (

  من يعلم تـالوة لفـظ القـرآن مـع تعلـيمئ واملقر،تعليم معناهوتالوة اللفظ 
ُوأصبح بعد انتشار تعلـم القـرآن يـستعمل اإلقـراء يف أحـد ....  معنى اللفظ ّ

ّوالـذي يؤيـ، )١(...) وهو تعليم معنى اآليات التي حتتاج إىل تفـسري،املعنيني د ُ
ّرواه البخاري عن ابـن عبـاس أنـه قـالذلك ما  ً رجـاال مـن ئقـرُأكنـت (: ّ

ِمنزله بمنى وهو عند عمـر  فبينام أنا يف ،املهاجرين منهم عبد الرمحن بن عوف
ّبن اخلطاب يف آخر حجة حجها ّ ّ...()٢(. 

  يفّمكـة يفقـد أسـلم عبد الرمحن بن عـوف َّ وهي أن ّمهمةوها هنا نكتة 
                                                 

 . ٢٩١ ص،١ج: ّلسيد مرتىض العسكريل ،لقرآن الكريم وروايات املدرستنيا: انظر) ١(
  .ُباب رجم احلبىل من الزنا، ٦٨٣٠ ح،٢٥ ص،٨ج: صحيح البخاري) ٢(
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ّوأن آخـر حجـة حجهـا عمـر كانـت سـنة، )١(السنة الثالثة من البعثـة ّ ّ :<٢٣> 
ّأن املدة بني ا لدينا بّتضحيف، ُهي السنة التي قتل فيهاو ،هجرية لزمانني أكثر من ّ

كـرباء ُيقـرئ مل يكـن َّومـن الواضـح بـأن ابـن عبـاس ، اثنتني وثالثـني سـنة
ًا وسابقة سنّاملهاجرين  ّ وإنـام ،أمثال عبد الرمحن بن عوف تالوة ألفاظ القـرآنً

ُنه يف ذلـك ألهنـم سـمعوا دعـاء ووقد كانوا يعود، ّكان يعلمهم تفسري القرآن
 .ذلك له يف  صىل اهللا عليه وآلهالنبي

ّأن النبيالتي تقول بالروايات َّ أن املراد من ّتضحيوعىل هذا  صىل اهللا عليه  ّ
وآله كان يقرأ اآلية كذا، فاملراد قراءة ألفاظها مع تفسري معانيها التي كان صىل 

َّ؛ وهـذا املعنـى لإلقـراء هـو مـا تلقفـه قـراء  من الوحياّاهللا عليه وآله يتلقاه ُ َّ
كنّـا نقـرأ عـىل (: الذي ورد عنه قوله،  بن مسعودعبداهللا من أمثال ،الصحابة

َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك مـن ربـك{: عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله َِّ ْ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ ِِّ َ ُِ ُ َْ َ ُّ 
ًن عليا موىل املؤمننيأ - ُوإن مل تفعل فام بلغت رسـالته -ّّ َ َ ََ َ ََ َّ َْ ِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ  فلـيس مـراده ،)٢(...)}ِ

ًن عليا موىل املؤمننيإ": من قوله وإنـام كـان ابـن  ،ّأنه جزء من اآلية القرآنية، "ّّ
ّألن التعليم والتفـسري ، "أكنّا نقر": لذا كان يقول، يف مقام تعليم اآليةمسعود 

 .هلام دور مبارش يف فهم اآلية
عليـه الـسالم  البـاقراإلمـام حممـد عـن لينـي ويشهد لذلك مـا رواه الك

برواية عن  ،عليه السالم الصادقاإلمام جعفر عن و ،دأيب اجلاروتني عن روايب
ْأيب الديلم َتلو عليهام السالم ّأهناممن ، َّ َ ا يف مقام االحتجاج وعدم التقيـة قولـه َ

ُيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالته{: تعاىل َ َ َ ِّ ْ ََ َ َ َْ َّ ْ َ َِّ َ ْ َ ُ َّ َِ ْ َ َ َُّ ْ ْ َ ْ ِ َِ َِ َ ُِ ُ َ{، 
ّيـدل عـىل أن مـا روي يف ذكـر َّ؛ مما )٣(»ّيف عيل«: مل يذكرا يف تالوة اآلية كلمةو ّ

                                                 
 . ٢٦٨ ص،١ج: سرية ابن هشام: انظر) ١(
 .ذيل اآلية يف .١١٧ ص،٣ج:  املنثورّالدر) ٢(
 .٦٧ :املائدةاآلية . ٣ح ،٢٩٣صو. ٦ح ،٢٩٠صو. ٤ح ،٢٨٩ ص،١ج: ُأصول الكايف: انظر) ٣(
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ّ إنـام هـو تفـسري وبيـان ،ً أيـضا ويف غـريه،عليه السالم يف هذا املقام ّاسم عيل
 بكون التفسري والبيان جاء بـه جربئيـل مـن عنـد اهللا ،للمراد يف وحي القرآن

  .)١(بعنوان الوحي املطلق ال القرآن

ّالشائعة يف زمان النبي صىل اهللا عليـه وآلـه يف رية هي السهذه كانت  وقد
ّجـردوا القـرآن مـن عنـدما  لكن بعـض اخللفـاء ،تفسري وتبيني آيات الوحي

ًنا وإذاعة أيضايومنعوا الروايات تدوالتفسري والتبيني  حـصول َّأدى ذلك إىل ، ً
ّبي صىل اهللا عليه وآله النَّفمن الواضح بأن  ،االختالف يف فهم اآليات القرآنية

ّكان يبني اآليات النازلة عليه تدرجيا ويفرسها إال القليـل مـن ّمل يوفق َّإال أنه  ،ًّ
ِومل ينقل ما سمع منه ، فوقع اخلالف، لسامعها منه صىل اهللا عليه وآلهالصحابة  ُ ُ

ه فغابت بياناته صىل اهللا علي، َّألسباب كثرية منها ما تقدم ذكره، إال القليل منه
 ذلك كانت نتيجتـه وقـوع ّوكل، أسباب النزولمن  الكثري اغاب عنّام ك، وآله

 .االختالف يف تنزيل اآليات القرآنية الرشيفة وتفسريها وتأويلها
َّوقد أخرب ابن عباس عن هذه احلقيقة التأرخيية التي فيها تذكري بأن سـبب 

ّ اخلاصـة بـالقرآن ُاختالف األمة هو تغييب بيانات الرسول صىل اهللا عليه وآله
خال عمر (:  أنهّذكر أبو عبيد القاسم بن سالم عن إبراهيم التيميفقد ، الكريم

ّمة ونبيها واحـدُكيف ختتلف هذه األ: ِّذات يوم فجعل حيدث نفسه فأرسـل ؟ ّ
ّمة ونبيهـا واحـد وقبلتهـا واحـدةُكيف ختتلف هذه األ: ّإىل ابن عباس فقال ؟ ّ

َنزل علينا القـرآن فقرأنـاه وعلمنـا فـيم ُأّ إنا ،مننييا أمري املؤ: ّعباس فقال ابن
 فيكون هلم ،ّ وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن وال يدرون فيم نزل،نزل

فزبره عمـر : قال . فإذا اختلفوا اقتتلوا، فإذا كان هلم فيه رأي اختلفوا،فيه رأي
:  فقـال،إليه فأرسل ، ونظر عمر فيام قال فعرفه،ّفانرصف ابن عباس؛ وانتهره

                                                 
 .٧٠ ص،١ج: ّالعالمة حممد جواد البالغي النجفي، آالء الرمحن يف تفسري القرآن) ١(
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 .)١()ّ فعرف علو قوله وأعجبه، فأعاده عليه.َّأعد عيل ما قلت
 عدم معرفة سبب نزول اآليات وظروف ُيرجع االختالف إىلّفابن عباس 

 َّوما سبب انتهار عمر له إال ألنه ذكره بالـسبب، ّنص القرآن الكريمال إىل ، نزوهلا
فاء للقرآن الكـريم مـن جتريد بعض اخللوهو ، احلقيقي الذي يقف وراء ذلك

 .وهذا واضح، التبيني والتفسري والظروف التي نزلت فيها اآليات الكريمة
 واإلرجـاع الرجـوعفمن معانيه ، َّ فقد مرت فيه بعض بياناتهالتأويلوأما 
َولأ(: قوهلمك، إىل األصل ؛ ومنـه مـا يكـون ّ أي رده إلـيهم) إىل أهلـهَكـمُ احلَّ

  . وغري ذلك،األمرالعاقبة وما يؤول إليه بمعنى 
 ،وعىل ذلك فاملراد بتأويل القرآن ما يرجع إليـه الكـالم ومـا هـو عاقبتـه

ّ أم كان خفيا ال يعرفه إال ،ًسواء أكان ذلك ظاهرا يفهمه العارف باللغة العربية ً ّ
 .)٢(الراسخون يف العلم

فتكـون ، القـرآين يف ضـوء مـورد نزولـهّالـنص ُفقد يفهـم ، التنزيلوأما 
وهـذا معنـى قـول ، لتي استدعت نزوله قرينة خارجية توضح مرادهاحلادثة ا

، ُحيث يريـدون بـذلك سـبب النـزول، )وبه كان التنزيل(: ينّفرسكثري من امل
ّوكونه يمثـّل الوجه التفسريي للنص عند نزوله ُ. 

ُوقد يطلق التنزيل ويراد  ٌإنه لقـرآن كـريم{:  قوله تعاىلكام يف ،به ما نزلُ ِْ َ ٌ ُ َ ُ َّ ِ * 
ٍ كتابِيف َ ٍ مكنونِ ُ ْ ُال يمسه إال امل * َ َّ َِ ُ ُّ َ َطهـرونَ ُ َّ َتنزيـل مـن رب العـاملني * َ ِ َِ َ ِّ ْْ ٌَ ِ : الواقعـة( }َ
ًليس كل ما نزل من اهللا وحيا يلزم أن يكون من القرآنف، )٨٠-٧٧ َّفإن أحـد  .ّ

َّفإذا قرأناه فات{: االحتامالت يف املراد من البيان اإلهلي يف قوله تعاىل َ َُ َ ْ َ َ َ ُع قرآنـهـِبِ َْ ْ ُ * 
ُثم إن علينا بيانه َ ََ َ ْ ََّ َ َّ ِ وهذا ما يستفاد من ؛  رشحه وتفسريههو، )١٩-١٨: القيامة( }ُ

 كان(: ّ كام يف سنن الدارمي بسنده عن حسان بن ثابت قال،ًبعض األخبار أيضا
                                                 

 .٤٥ص: بن سالمال، فضائل القرآن) ١(
 .٢٢٤ص:  البيان يف تفسري القرآن) ٢(
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 .)١()ة كام ينزل عليه بالقرآنّبالسن] هوآل[ّجربئيل ينزل عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه 
ّن مجيع ما قاله النبي صىل اهللا عليه وآله من بأًبناء عىل ذلك نستطيع القول  ّ

ّ ألنه قـد يطلـق عـىل بيـان النبـي ؛تفسري القرآن وتبيينه تنزيل أو تأويل من اهللا ُ ّ
ّ ألن ؛ً التأويـل أيـضا،صىل اهللا عليه وآله الذي أخذه مـن اهللا يف رشح اآليـات

ً سواء مـا كـان يرجـع ،جع ويؤول إليه الكالمتأويل القرآن ـ كام أرشنا ـ ما ير
 .)٢(غريه وًإليه الكالم رشحا للمراد من الوحي غري القرآين أ

ّوهبذا يتضح املراد من مجيع الروايات التي عربت عن بعض املعاين  هكذا «ّ
، هو إرادة معنى التفسري والتبيني والتأويـل، )٣(ونحومها» كذا نزوهلا«و» نزلت

                                                 
 .السنّة قاضية عىل كتاب اهللا: باب، ١٤٥ ص،١ج: سنن الدارمي) ١(
ّبني لنا املراد الواقعي من بعض الروايات كرواية حممد بن الفضيلّيف ضوء ما تقدم يت) ٢( عـن  ّ

ّسـألته عـن قـول اهللا عـز وجـل(: عليه السالم قـال) اإلمام الكاظم (أيب احلسن املايض ّ :
َيريدون ليطفئوا نور اهللاِ ب{ ُ ُُ ُ ُِ ِْ َ ْأفواههمـِِ ِ ِ َ ْ يريدون ليطفئـوا واليـة أمـري : قال .<٨: الصف> ؟}َ

َّ لقولـه عـز ؛ةمـماّمـتم اإل: قال؟ }هِورُ نُِّمتُ ماهللاَُو{: قلت؛  السالم بأفواههمعليه املؤمنني
ُفآمنوا ب{: َّوجل ِ َاهللاِ ورسوله والنور الذي أنزلناـَِ َ ُّْ ََّ ِ ِ ِِ َ َُ عليـه  والنور هو اإلمام. <٨: التغابن>، }َ

ُهو الذي أرسل رسوله ب{: قلت؛ السالم َ َُ َ َُّ َ َ ْ َ ِّاهلدى ودين احلقـِِ َ ِ ِ َ َ ِ ليظهـره عـىل الـدين كلـهُ ِِّ َُ ِ ِّ َ ُ َ ُِ ْ{ ،
ّ لقولـه عـز وجـل؛ليظهره عىل األديان عند قيـام القـائم: قال .<٩: الصف> ُّواهللاُ مـتم {: ّ ُِ َ

ِنوره ِ َولو كره الكافرون{: والية القائم، }ُ ُ ِ َ ْ ََ ْ َِ  ،نعـم: قال، ؟ هذا تنزيل: قلت؛ ّبوالية عيل، }َ
 ،٤٣٢ ص،١ج: صول مـن الكـايفاأل: انظر> .)ٌفتأويلّ وأما غريه ،ّأما هذا احلرف فتنزيل

: عليـه الـسالم فقولـه. < باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية،ّكتاب احلجة، ٩١ح
ّ وأما سـائر املعـاين ،رصيح يف إرادة معنى اآلية املساوق للتفسري» هذا احلرف فتنزيلّأما «

 منـه . يؤول إليه الكـالم ملعنـى اآليـةعليه السالم فهي من التأويل وما التي ذكرها اإلمام
 ).دام ظله(

ّعليه السالم يف قول اهللا عز وجل عن أيب بصري عن أيب عبداهللا الصادقمن قبيل ما روي ) ٣( ّ :
ِومن يطِع{ ُ َْ ُ اهللاَ ورسولهَ ََ ُ ّ ـ يف والية عيل ووالية األئمة من بعده ـ َ ًفقد فـاز فـوزا عظـيامّ ِ َ ًْ ََ َ ََ ْ{ ،
  =ّصول من الكايف، كتاب احلجـة، بـاب فيـه نكـت األ> ).ذا نزلتهك، <٧١: حزاباأل>
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َّ يشء جديد للنص القرآين املقروء واملتواتر لدى األمة مجعاءوليس املراد إضافة ُ ّ. 
ًواخلالصة أن شـيئا مـن  ّدل عـىل يـال املعنـى الـواردة يف هـذا الروايـات ّ

ّأن بعـض التنزيـل كـان مـن قبيـل التفـسري من  ملا أوضحناه ؛ًالتحريف أصال
ّ فالبد مـن محلهـا عـىل أن ذكـر أسـامء ا،للقرآن وليس من القرآن نفسه  ّألئمـةّ

 مـن نيّاملحققـمجلة مـن من هنا ذكر ؛ عليهم السالم يف التنزيل من هذا القبيل
ّن أسامء األئم أعلامء مدرسة أهل البيت  القـرآن ًذكر رصاحة يفُتمل  عليهم السالم ةّ

 .وإنام جاءت باألوصاف والنعوت
ّومما يدل عـىل أن اسـم أمـري املـؤمنني(: اخلوئيُاألستاذ  ناّقال سيد ّ  عليـه ّ

ًالسالم مل يذكر رصحيا يف القرآن حديث الغدير ّ فإنه رصيح يف أن النبي صـىل ؛ُ ّ ّ
ّاهللا عليه وآله إنام نص ًب عليا بـأمر اهللاّ  ، وبعـد أن ورد عليـه التأكيـد يف ذلـك،ّ

عليـه الـسالم  ّ ولـو كـان اسـم عـيل،وبعد أن وعده اهللا بالعصمة من النـاس
ب وال إىل هتيئة ذلك االجتامع احلافـل ًمذكورا يف القرآن مل حيتج إىل ذلك النص

باملسلمني، وملا خيش رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله من إظهار ذلك ليحتاج إىل 
ّ فـصحة حـديث الغـدير توجـب احلكـم ،وعىل اجلملة؛ التأكيد يف أمر التبليغ

ّن أسامء األئمة مذكورة يف القرآنأبكذب هذه الروايات التي تقول  ّ والسـيام ،ّ
ّ الغدير كان يف حجة الوداع التي وقعت يف أواخر حياة النبـيّأن حديث صـىل  ّ

 .)١()ّاهللا عليه وآله ونزول عامة القرآن وشيوعه بني املسلمني
ُوفضال عن حديث الغدير فإن هنالك روايات كثـرية صـحيحة ت َّ عـارض ً

                                                                                                                   
اهللا بـن  عبـدوما روي عن ، <٨: ، احلديث٤١٤ ص،١ج: ونتف من التنزيل يف الوالية= 

ُولقد عهدنا إىل آدم من قبل{: عليه السالم يف قوله سنان عن أيب عبداهللا الصادق َ َْ ْ َ َ ََ َِ َ ِ َ ْ كلامت  «ِْ
َفنـيس» ّعليهم الـسالم مـن ذريـتهم ّواحلسني واألئمةن واحلسّيف حممد وعيل وفاطمة  ِ َ َ{ ،

 ،١ج: صول من الكايفاأل> ).ّ هكذا واهللا نزلت عىل حممد صىل اهللا عليه وآله،<١١٥: طه>
 .وغريها مما روي يف ذلك، <٢٣ح ،٤١٦ص

 .٢٣١ص: البيان يف تفسري القرآن) ١(
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ِّاملرصحة بذكر أسامئهم علـيهم الـسالم يف القـرآنمجيع هذه الروايات  منهـا ، ُ
عليه السالم عن قـول اهللا  سألت أبا عبداهللا الصادق(: ة أيب بصري قالصحيح

ّعز وجل ِأطيعوا اهللاَ وأطيعوا الرسول وأويل األ{: ّ ْ َ ُ َ ُُ َ ََ ُ َّ ِ ْمر منكمِ ُْ ْ ِ ّنزلت يف عيل : فقال؟ }ِ
فـام : ّإن الناس يقولـون: فقلت له؛ عليهم السالم بن أيب طالب واحلسن واحلسني

ًله مل يسم عليا وأه ّ َّعليهم السالم يف كتاب اهللا عز وجـل ل بيتهّ قولـوا : فقـال؟ َّ
ً ومل يسم اهللا هلـم ثالثـا وال ،ّن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله نزلت عليه الصالةإ: هلم ّ
ّ حتى كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله هـو الـذي فـرس ذلـك هلـم،ًأربعا ؛ )١( )... ّ

ّوموضـحة ، يـع تلـك الروايـاتالصحيحة حاكمة عىل مجالرواية فتكون هذه 
 . كان بعنوان التفسريقد وأنه  السالممعليهئهم سام أللمراد من

ِّ القول بوجود آيات ترصح بأسـامء أهـل ّصحةخري شاهد عىل عدم ّلعل و ُ
فلو كانـت ، البيت يف القرآن الكريم هو عدم احتجاجهم عليهم السالم بذلك

ل لبطلـت مجيـع حجـج بـ، تلك الروايات صحيحة لواجهوا هبـا خـصومهم
ـ لو كان األمـر كـذلك (:  يقولّالسيد اخلمينيولذلك نجد ، اخلصوم أمامهم

ًأي كون الكتاب اإلهلـي مـشحونا بـذكر أهـل البيـت وفـضلهم وذكـر أمـري 
َفلـم مل حيـ ـ املؤمنني وإثبات وصايته وإمامتـه بالتـسمية َ ّتج بواحـد مـن تلـك ِ
 املـؤمنني وفاطمـة ُاب اإلهلـي أمـرياآليات النازلة والرباهني القاطعة من الكت

ّ وسـلامن وأبـو ذر ومقـداد وعـامر،عليهم السالم واحلسن واحلسني  وسـائر ،ّ
ّومل تـشبث؟ عليـه الـسالم ّاألصحاب الذين ال يزالون حيتجون عىل خالفتـه َ ِ 

ولـو كـان القـرآن ؟  والقـرآن بـني أظهـرهم،ّعليه السالم باألحاديث النبوية
نني وأوالده املعصومني وفضائلهم وإثبات خالفتهم، ًمشحونا باسم أمري املؤم

                                                 
ّب مـا نـص اهللا عـز وجـل ّكتـاب احلجـة، بـا، ١ح ،٢٨٦ ص،١ج: صول من الكايفاأل) ١( ّ ّ

 .<٥٩: النساء>: واآلية. عليهم السالم ّورسوله عىل األئمة
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ّفبأي وجه خاف النبي صىل اهللا عليه وآله يف حجة الـوداع آخـر سـني ّّ  عمـره ّ
 من تبليغ آية واحدة مربوطـة بـالتبليغ ، نزول الوحي اإلهليةري وأخ،الرشيف
َاهللاُ يعصمك منو{: ّحتى ورد ِْ َِ ُ ِ الناسَ ّومل احتاج النبي صىل اهللا؟ }َّ َ  عليه وآله إىل ِ

ّفهل رأى أن لكالمـه ؟ عليه السالم ّدواة وقلم حني موته للترصيح باسم عيل
 .)١()!ًأثرا فوق أثر الوحي اإلهلي؟

، بـالنعوت واألوصـافقد جاء يف القرآن عليهم السالم ّذكر األئمة َّإن ، نعم
ذا ّيـا حممـد إ(: عليـه الـسالم قال أبـو جعفـر البـاقر: ّعن حممد بن مسلم قالف

ُسمعت اهللا ذكر أحدا من هذه األ ً َ َ ً وإذا سـمعت اهللا ذكـر قومـا ،ّمة بخري فنحن هـمَ َ َ
ّبسوء ممن مىض فهو عدونا : علـيهم الـسالم قـوهلمُحيمـل هذا املعنى ؛ وعىل )٢()ّ

علـيهم  ّوهناك شواهد كثرية يف كلامت أئمة أهـل البيـت، )ّأللفيتنا فيه مسمني(
ّالسالم تبني أن املقصود من ال من قبيل ما روي ، تسمية هو التوصيف والنعتّ

علـيهم الـسالم  ّعن أيب جعفر الباقر عن أبيه عن جـده عن مسعدة بن صدقة
ّ يعنـي عـرتة النبـي صـىل اهللا - ّسموهم(: عليه السالم قال أمري املؤمنني: قال

 .)٣()ٌ هذا عذب فرات فارشبوه،بأحسن أمثال القرآن -عليه وآله 
ٍارتباط بعضه بـبعض كـاف يف رفـع  ّقوةَّودقة سبكه وَّعىل أن نظم القرآن 
  والقرآن الذي بأيدينا متـشابه،كيف ال(: قال الطباطبائي ؛ِّأي التباس يرد يف ذلك

ة بـني آياتـه آ يف رفع االختالفـات املـرتاٍ كاف،األجزاء يف نظمه البديع املعجز
ّ اإلهليـة الكليـة ّ غري ناقص وال قارص يف إعطاء معارفه احلقيقية وعلومه،وأبعاضه

 املنعطفـة أطرافهـا ،صـوهلاُأّ املرتتبة فروعها عـىل ،واجلزئية املرتبطة بعضها ببعض
                                                 

 .<٦٧: املائدة>:  واآلية.٢٤٥ ص،١ج: اخلمينيروح اهللا إلمام ل ،أنوار اهلداية) ١(
 .ّأبواب مقدمة التفسري، ٨٩ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(
 .٩٠ ص،١ج: املصدر السابق) ٣(
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 .)١()ّ إىل غري ذلك من خواص النظم القرآين الذي وصفه اهللا هبا،عىل أوساطها
 <صيانة القـرآن مـن التحريـف>ومن يطلب تفصيالت أكثر يف موضوعة 

ُوالتـي جـاءت يف كتابنـا أصـول ، ا يف ذلكفعليه بمراجعة دراستن، اتهّتعلقوم
 . )٢(التفسري والتأويل

                                                 
 .١١٥ ص،١٢ج: قرآنامليزان يف تفسري ال) ١(
صيانة القرآن مـن : خامتة>: حتت عنوان، ٥٨٨-٤٨٩ص: ُأصول التفسري والتأويل: انظر) ٢(

 . <التحريف
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ُلتفسريية التفسري املفـردايت ال ) ّالعرضية املجازية التوسعية(َّ إن النسبة .١
ّتها فيام تشكله من مؤرشّأمهيتلغي ثمرهتا و ُ ّ ، القـرآينّالنص ات توجيهية حلركة ُ

ُقرآنية متهد للعملية التفسريية االصـطالحية وهتيــّئ ات املفردات المصنّففإن  ُ ّ ُ
ّهلا رشوطا ال بد منها ً. 

ّ إن الوقوف عىل املفردات القرآنية حلقة مهمة يف بيان مـرادات الـنص .٢ ّ َّ
 ملدخلية املفردة يف تركيبة اجلملة وبنيويتها، فال تصل النوبة إىل الداللة ؛القرآين

 .املفرداتيةاجلملية قبل الفراغ من الداللة 
هـا ّ البحث املفردايت حيمل يف رمحه بذور رؤى جديـدة وإرشاقـات لعل.٣

ٍّتسهم إىل حد ما يف تغيري خريطة التفسري التي ما ، ت عن حركتها الدائريةّانفك ُ
ّفاملفردة وفق رؤيتنا التفسريية متث  للبناء ّعامةل حجر الزاوية يف رسم اخلطوط الُ

ّاجلميل يف النص القـرآين ّهـي البنـاءات األوىل للـنصف، ُ واألرضـية اخلـصبة ، ُ
 .ًوالقاعدة املتينة التي تنطلق منها العملية التفسريية والتأويلية معا، ّتأمللل

ّ إن الــسياق اجلمــيل للــنص يــشك.٤ ُ ّ ل أزمــات معرفيــة كبــرية للقــارئ ُ
 العـود :ومن مجلة احللول التي ندعو هلا، ًص حتتاج حلوال إسرتاتيجيةّاملتخص

 .لبحث الداليل لنفس املفردةإىل ا
، ُّات التفسريية عىل كثرهتا تفتقر إىل يشء واحد هو كـل يشءصنّفَّ إن امل.٥

ّفقـد حـرض فيهـا املفـرس، ّوهو النص القرآين نفـسه ّون وغـاب عنهـا الـنص ُ
ّفكان اجلري يف أجواء املفرس أكثر بكثري من اجلري يف أجواء النص، القرآين ِّ.! 
ُ بني معطيات التفسري املفردايت واجلميل واملوضـوعي َّ إن عدم التوحيد.٦ ُ

َّولذلك فإن هذه اجلدلية القائمة بني ، ّوالتأوييل يعني اخلروج عن حريم النص
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 .هذه احللقات األربع رضورة حتمية يف رسم مالمح العملية التفسريية
ُ إن البناء الداليل للمفردة هو أعمق بكثـري مـن الظـاهر اللغـوي هلـا.٧ َّ ،

ونتيجـة ، ِّذه إشكالية معرفية كبرية مل يلتفت هلا الكثريون من أربـاب الفـنوه
ُخطرية حيث ينبغي التعاطي مـع املفـردة القرآنيـة يف ضـوء االصـطالح ال يف 

ِّوهذا ما يقدم لنا أبجدية تفسريية جديدة، ضوء املفاد اللغوي فحسب ُ. 
، ّعرفية للـنص ختتلف املعطيات القرآنية بلحاظ اختالف املستويات امل.٨

واختالف املصادر املعتمدة ، واختالف املستويات العلمية واملعلوماتية للقارئ
َواختالف املنهج واألسلوب التفسريين الـمتبعني، ّيف توجيه النص ّ ُ  واخـتالف، ُ

 .ّاجلهة املنظورة يف قراءة النص القرآين
ًيتبوأ التأويل مكانة أساسية ومركزية يف رسم اخلطـوط البيا .٩ ُنيـة األوىل ّ

ّفاسـتنطاق الـنص القـرآين والوصـول إىل ، ّإلسرتاتيجية قراءة النص القـرآين
 . بدون العملية التأويليةّالبتةسة أمر غري ممكن ّكينونته املقد

َّفإن الوشـائج ، َّإن للبعد التأوييل صلة وثيقة باملعنى الداليل للمفردة .١٠
ّل البد أن تكـون حمفوظـة حلفـظ والتفسري بالتأوي، التي تربط الظاهر بالباطن

 العمليـة التأويليـة مـن يعفـُيوذلـك ال ، ُالـمعطى التـأوييل مـن االنحـراف
 .مالحظة الوجه الداليل للمفردة القرآنية

ّ إن االختالفات الظاهريـة الدالليـة لظـاهر املفـردات القرآنيـة مـع .١١
ِّاملعطى التأوييل ينبغي أن تتحول إىل مهزات وصل تصحح لنا َُّ ّ قراءة الـنص ال ُ

ّأن تعمق درجات التباين فـاملعنى التـأوييل شـبيه بالـصورة الظليـة للمعنـى ، ُ
، ُاالرتباط واالشرتاك الفعيل يف تتميم املعطـى القـرآين ّقوة: وأعني، التفسريي

وتنـتظم أمامنـا اخلطـوط البيانيـة ، ُومن هنا تعقد وجـوه املـصاحلة القراءتيـة
 .ّاطع املفصلية لتنطق باحلقوتلتقي املق، للصورة القرآنية

 والتعظـيم، والتهويل  كالتوكيد، خمتلفةٍمعانٍ يأيت التكرار ألهداف و.١٢
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ْوقد ادعي وجود إشـكالية اللغ، وغريها ٍويـة مـا دام التكـرار ال يـأيت بمعـان ُّ
ّوالصحيح أن هنالك وظيفة دينية وأخـرى أدبيـة لوحظتـا يف الـنص ، جديدة ُ ُ َّ
َّثـم ، ّظاهرة التكرار القرآين بلحاظ هاتني اخلصوصيتنيوينبغي حتليل ، القرآين

َّإن الثابت وجدانا وحتقيقا أن ً ً َّولكن كل آيـة ، هباّاص آية قرآنية معناها اخلّ لكل َّ َّ
ّإذا ما لوحظت بمعية آية أخرى فإن املوقف سوف يتبد َّ ُ كإضـافة عـدد ، ًل متاماُ

ُويمكن أن نطلق عليه املعنـى الثا، رقمي إىل آخر لـث الـذي يمثــِّل الـصورة ُ
 .وبه ترتفع إشكالية التكرار، النهائية للمقطع القرآين

َّفيكون الـمتجىل ، )١(نراهيف كتابه من غري أن نا سبحانه لاهللا  ّجتىل لقد .١٣ ُ
ِّفيه مطلقا للـمتجيل ُ َّفإذا كان املتجىل فيه مطلوب، ً ُفهذا يوقفنـا أمـام ، ا فهمه منًّاُ
ُفكيف للمحدود أن حييط بغـري املحـدود ، ق بفهم القرآنَّإشكالية خطرية تتعل

ّمع أن الفهم ولو يف آية واحدة يبقى حمدودا بقدر املتلقي، ًعلام ً  ؟َّ
 َّوأن هـذه املراتبيـة تـشمل،  بمراتبية املعرفة واملعاينمَّوهنا البد من االلتزا

ّاملعطى املفردايت فضال عن النص ً ّمتثلومراتبية املفردة ، ُ  األوىل يف إضفاء  اللبنةُ
َّوبالتايل فإن عمـق املفـردة هـو عمـق ، ّصفة املراتب الطولية يف النص الواحد

 .ِّللنص
َّ إن القرآن ال يتوقف عند اهلداية املطلقة.١٤ ، ُففي ذلك يـشاركه الكثـري، َّ

، ُالتي من لوازمها ديمومة حتى يف العوامل األخـرى، وإنام هيدي للتي هي أقوم
ُخلطاب القرآين أعـىل مـستويات الكـامل التـي يمكـن أن ولذلك فقد الحظ ا

ُّ لـك رس ّتـضحوعندئـذ ي، ُيصل إليها اإلنسان يف هذا العامل والعوامل األخـرى
ٍولـذلك كلـه فـال هـاد أعظـم منـه، ًإتيان القرآن يوم القيامة بكرا ٍوال مهتـد ، ِّ ُ

َّواألعظـم منهـا سـوق البـرشى خلاصـ، ُوهذه الوظيفة عظمى، يستغني عنه ة ُ
                                                 

 . َّورد هذا املعنى يف كلمة ألمري املؤمنني عيل عليه السالم تقدم خترجيها) ١(
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ِّالذين صارت قلوهبم الصاغية جمىل ومنجى هلـم ولكـل ذي عينـني، املؤمنني ً ً ،
ِّوتتميام لكل مجلة ناقصة ً. 

َّ إن كل ما ورد يف فضل القرآن هو فضل آليـة الكـريس باألصـالة ال .١٥ َّ
 .كام سيأيت، بالتبع لكوهنا حمور القرآن الكريم وقطب رحاه

بل ، ُ منترشة يف مجيع كلامهتا األصليةَّ إن الربكة الكامنة يف آية الكريس.١٦
كام هو ، رمحة وألف بركة ألف منها حرف ّكل يف ّإنبل ، ًيف مجيع حروفها أيضا

 .املروي عن الرسول صىل اهللا عليه وآله
كالتفاضل بني ، َّ إن التفاضل الوجداين بني كلامت اهللا تعاىل التكوينية.١٧

ِّيفـرس، األنبياء واملالئكـة والنـاس أمجعـني  لنـا وجـه التفاضـل بـني اآليـات ُ
َالتدوينية للقرآن وسو ، فام من يشء إال وفيه تفاضل حتى األسامء احلـسنى، رهُ

وما وجـه حاكميـة بعـض األسـامء احلـسنى عـىل ، وهكذا يف اجلنان والنريان
َّاألخرى إال فلو كانت األسامء ذات فضل واحد النقطع ،  وجود هذا التفاضلُ

ومالك التفاضل بني اآليـات التدوينيـة مرجعـه ، منهاالسري بالوصول لواحد 
َّفام تعرض منها للتوحيد غري ما تعر، املضمون  .وهكذا، ض منها لغري التوحيدَّ
َّ فإن آية الكريس عرضـت التوحيـد الربـويب يف أرقـى ّتقدمً وتبعا ملا .١٨

ق ة وفادبالسيّتصف وهذا ما جعلها ت، ّيعطيها أفضلية التقدمف، صوره ومراتبه
 .مها يكمن يف عمق مطالبها ومعارفها التوحيديةُّفمالك تقد، الروايات ما جاء يف
ً سعة وضيقا- حلدود آية الكريس .١٩ ٌ أثر كبري يف الـصياغات النهائيـة -ً

، سواء كانت الصياغات جتزيئيـة أم موضـوعية، للعملية التفسريية والتأويلية
 . يف األبحاث القادمةّتضحكام سي

ّفالروايات منها موس، ها أما حدود.٢٠ ّعة ومنها مضيُ وهذا ما جعـل ، قةُ
 حيتـاطون ًعادة ماولكنهم ، ِّالكثري من الفقهاء ال يرصحون باحلدود الفعلية هلا

، ون فأكثرهم قائل بالفصل والتضييقّفرسوأما امل، ُبإحلاق اآليتني األخريني هبا
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حـد سـاق فـضل آيـة  واّمفـرسونحن مل نظفـر ب، ًتبعا للرسم والرتقيم القرآين
َّولكن الصحيح يف املقام القـول بالتوسـعة ، الكريس بعد درج اآليات الثالث

حاتـه اجلوامـع املـشرتكة بـني اآليـات ّومـن مرج، ّوضم اآليتني آلية الكريس
ّوأما احلرص باآلية األوىل فيمكن محله عىل بيان احلد املطلوب منها يف ، الثالث ُ

 .العبادات املرشوطة هبا
ّدود اآلية تنزيال وتدوينا حمل خالف ح.٢١  ً َّولكـن الـصحيح يف ذلـك ، ً

  بـنيّتامةوهو املطابقة ال،  إليه ضمري العلم والعمل بالقرآن الكريمّهو ما يطمئن
ُ أسانيد الروايات املخالفة ّصحةوعىل فرض ، التنزيل والتدوين يف آية الكريس

 .ىل التبيني والتوضيحَّللتدوين فإن األقرب للتحقيق والوجدان هو محلها ع
، ها البعض أهنا ذات دالالت عىل التحريـف روايات ظنّّعدة وردت .٢٢

، )نيَّنـزل أللفيتنـا فيـه مـسمُأُلو قد قرئ القرآن كام (: حيث وقع اخللط من قبيل
:  مـنهم املـراديفحيث مل  ،التحريف يف القرآنَّفوقع جراء ذلك االهتام بوقوع 

 .فحصل اخللط لدهيم يف توجيه هذه الروايات، )التنزيل والتأويل واإلقراء(
ّ إن من يملك لغة النص وثقافته يدرك جي.٢٣ ُ ّ َّدا بأن ّ  أكثر األلفاظ والتعـابريً

ّاستعامال يف الصدر األول  ، نقرأكنّا (:  هويف لسان الرواياتمن تأريخ اإلسالم ً
 .وما شابهمع أهنا جاءت بمعنى التفسري والتبيني ، )تأويله كذا، تنزيله كذا
مع تفسري معانيها التـي كـان صـىل اهللا اآلية قراءة ألفاظ  اإلقراء هو .٢٤

َّ؛ وهذا املعنى هو ما تلقفه قراء الصحابة من الوحياّعليه وآله يتلقاه ُ َّ. 
 هالقرآن من تفـسري السبب يف وقوع االختالف يف فهم القرآن هو جتريد .٢٥

 .ُدوين الروايات من جهة أخرىومنعهم من ت ،ه من قبل بعض اخللفاءوتبيين
ًليس كل ما نزل من اهللا وحيا .٢٦ َّ فـإن أحـد . يلزم أن يكون من القرآن،ّ

ة كـام ينزل بالـسنّكان ئيل اجربَّ؛ وقد ورد أن تفسريهاالحتامالت البيان اإلهلي 
 .ينزل بالقرآن
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والروايـات  ؛ًالتحريـف أصـالوقوع ّدل عىل  ال يشء من الروايات ي.٢٧
 يف وسط النصوص القرآنية حممولة عـىل التفـسري أو ّ أسامء األئمةالتي ذكرت

 .التأويل
ِّة القول بوجود آيات ترصح بأسـامء أهـل ّ خري شاهد عىل عدم صح.٢٨ ُ

ّ النبي صىل وطلب، البيت يف القرآن هو عدم احتجاجهم عليهم السالم بذلك
فلو كـان ،  السالمعليه ّ حني موته للترصيح باسم عيلًاهللا عليه وآله دواة وقلام

 .َملا طلب ذلك
َّ إن نظم القرآن ودقة سبكه و.٢٩  ٍارتباط بعضه ببعض كاف يف رفـع  ّقوةَّ

فـالقرآن ، ِّأي التباس أو شبهة ترد يف موضوع صـيانة القـرآن مـن التحريـف
ًمصون من كل ذلك مجلة ًوالقائل بـالتحريف يكفيـه ذلـك جهـال ، ً وتفصيالِّ

 .بالقرآن وعلومه
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ّ 

ِّيات والضوابط الـرضورية يف قـراءة الـنص الـديني ّولَّمر بنا مجلة من األ
ًعموما والقرآين خصوصا القـراءة التحقيقيـة وقد ارتأينا تتميم ضوابط هـذه ، ً

 : وهي، ُ من مراعاهتا يف املقامّمن خالل بيانات جديدة البد
 .يات لفهم املفردة القرآنيةّأول .١
 . معنى القرينة وأقسامها.٢
 .ّي والتصديقي للنصّتصور دور القرينة يف الظهورين ال.٣
 . خصوصية وحدة السياق يف نظم املتن.٤
 .ّحة للنصالصحي) التالوة( حتديد القراءة .٥
 . عالقة الدالالت الثالث بانعقاد الظهور.٦
 .ّي ملصادر فهم النص التحديد الفنّ.٧

ُوسوف نحـاول تقريـب ذلـك ، هذا ما سنقف عنده بمقدار من التفصيل
 .تهُبأمثلة تطبيقية تساعدنا عىل بلور
 

ّهنا نود التعر  مراعاهتـا للوصـول إىل يات التي ينبغـيّولض جلملة من األّ
الوصـول إىل ّثـم  ،املعنى الصحيح واألنـسب واألقـرب للمفـردات القرآنيـة

ّالفهم الصحيح املتوخى من وراء النص َّ ُ  : يات ما ييلّولومن هذه األ، َ
ًأوال  بهّاص ِّلكل لفظ معناه اخل: ّ

َّ من االلتزام املسبق بأنّالبد لفـاظ فيام عـدا األ، بهّاص لفظ معناه اخلّ لكل ُ
ّفإن هلا معنى عام، املرتادفة يعكس لنـا  ًاّخاصومعنى ،  الرتادف احلقيقيّيمثل ًاَّ
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وأما ما تبنَّاه املشهور من كون األلفاظ املرتادفـة هلـا معنـى ، خصوصية اللفظ 
ومـا ،  قـول إفراطـي واضـحّجمردفهو ، وال دليل عليه، واحد فهو غري مقبول

ّحقيقيا للً إغناء ّيمثلذكروه من كون الرتادف  ُفنحن نـؤمن ، ُغة قد أيسء فهمهً
ً جداوإنام نعتقد، ولكننا ال نراه هبذا املعنى الساذج، ًكثريا بمقولة اإلغناء  ّ لكـلَّ بأنّ

ّمفردة خصوصي ومعنى اخلصوصية ، وال معنى للرتادف بالنحو اإلفراطي، تهاُ
،  الوضـعثبت لنـا جدوائيـةُيبل ،  لنا أصل الوضعّربرُهو وجود امتياز دقيق ي

 .َّفإن املسألة ال تكمن يف التربير كام هو واضح
ِّإن املتأمل املدق َُّ ًق يف الرتادف اإلفراطي جيده سببا حقيقيا للتعقيد اللغويِّ ً ،

فمن ال ّمن ثم و، وهذا واضح، ُوليس لإلغناء الذي يراد من السعة والتسهيل
، أهـل اللغـةيقف عىل معنى الرتادف بصورته اإلفراطية سوف ال يكون مـن 

ُوعليه فالبد له من اإلملام بجميع املفردات التي تشري إىل معنى واضح وهـذا ، َّ
َّتكليف غري مقدور عليه حتى ألهل اللغة فضال عمن سواهم ً. 

كـام ال نلتـزم ، ِّولذلك كله فنحن ال نميل إىل مقولـة الـرتادف اإلفراطـي
وهـو مـردود ، فريطـيفهذا قول ت، ًأيضا بمقولة عدم وجود الرتادف يف اللغة

 .بالوجدان
لفـظ ّ لكـل َّبمعنى أن، وأما ما نلتزم به فهو الرتادف مع حلاظ اخلصوصية

ُويمكن أن نصطلح عىل املعنى اجلـامع مـع عـدم حلـاظ ، خصوصيته يف معناه
ُ بالرتادف احلقيقي الذي يفيد اإلغناء اللغوي يف بعـد ،مفردةّ لكل اخلصوصية

َّكام أن كل، السعة اللفظية َّ لفظ يمتاز عام سـواه بخـصوصيته وإن كـان هنـاك َّ
ً وهذا النوع يوفر لنا إغناء لغويا يف بعد السعة املعنوية،ّ عامترادف ًّ ُ. 

والـسعة ، واحلقيقـي يف املقـامّالعـام فالسعة اللفظية هي نتيجة الـرتادف 
وبـذلك نخلـص إىل ، لفـظ ّ كل املعنوية هي نتيجة اخلصوصيات امللحوظة يف

ِّوهي أن لكل لفظ عريب معنى ، ة واخلطورةّمهيغاية األنتيجة يف  بـه مـا  ًاّخاصَّ
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ّاملرتادفة فإن هلا معنى عام عدا األلفاظ َّ ولكـل واحـد منهـا ، ً تلتقي بـه مجيعـاًاُ
ّخصوصية متي ، ...)، وصل، حرض، جاء(: ًفاأللفاظ التالية مثال،  عن اآلخرهزُ

مفـردة ّ لكـل ولكن، ضور والوصولُالذي يفيد املجيء واحلّالعام ُتفيد املعنى 
هـي ) جـاء(فخـصوصية ، ُتـصدق عـىل األخـرى  الّخاصـةمنها خصوصية 

ُالتحقق من دون انتظار مسبق هي عدم ) حرض(وخصوصية ، ّأو توقع لذلك، ّ
ًااللتفات إىل االنتظار املـسبق ولكـن هـذا األمـر كـان متوقعـا َّ َّ وخـصوصية ، ُ

ّهي االنتظار املسبق والتوقع ) لَوص(  .لذلكُ
ّإن هذه املعاين الدقيقة وإن كانت حتتاج من املفرس بذل مؤونة زائدة ودقـ ِّّ ة ُ

تهـا وأثرهـا يف تعيـني االسـتعامل الـصحيح والـدقيق ّمهيولكنهـا أل، ُمتناهية
ّعلام بأن هذه الدق، للمفردة القرآنية احتاج األمر إىل الروية فيها َّ ة بالقدر الذي ً

ّتلب ِّالفهم للقرآن الكريم فإهنا تقدم إجابة حقيقية عن ي فيه السقف األمثل من ُ ُ
ّرس الكثرة فيها تنسجم مع الوجدان القائل بخصوصية كل لفـظ  ومـن هنـا ، ّ

بل هي ، ّورضورة التخصص فيه،  لنا وجه آخر لعمق العملية التفسرييةّتضحي
ّالعملية الكربى التي حتتاج أرفع مستوى من التخصص الـذي ال نحتاجـه يف 

 .م آخر علّأي
 ّ املفردة يف عرص النصّهويةُمراعاة : ًثانيا

 وحلاظ خصوصية ثقافة ذلك، ِّ املفردة يف عرص النصّهويةُ من مراعاة ّالبد
ُّسم بنـوع مـن الثبـات والـسبات ّ تتـتَّفإن مداليل األلفـاظ وإن كانـ، العرص

ُالظاهريني إال أن هنالك تغيريا نسبيا تفرزه ب ً ً ٍقـوةَّ وهـذا مـا ، احلقـب الطويلـة ّ
ًيشكل خطورة ِّ  حقيقية عىل فهـم املـدلول اللفظـي احلقيقـي الـذي نزلـت بـه ُ

 مـن التفـسريات العلميـة احلديثـة قـد وقعـت يف هـذه ًاَّولعـل كثـري، املفردة
ّمع أنه ال يوجد منع ابتدائي يف تطـور املعنـى، اإلشكالية وال يوجـد منـع يف ، ُ
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ني األخـذ واعـتامد املعنـى ّولكن هنالك فـرق مهـم بـ، األخذ باملعنى اجلديد
ّفذلك قد يوقع املفرس املتلق، ُاملستحدث وبني جتاوز املعنى األصيل ِّ ُ ، ي يف لـبسُ

ًأمل نجعل األرض كفاتا{: وكشاهد عىل ذلك يف قوله تعاىل َ ِ َ َْ َ ْ ِ َ ْ ْ َ ، )٢٥ : املرسالت( }َ
ُحيث فرسها البعض باحلركة الرسيعة املشرية إىل حركة األرض ودوراهنـا َّ )١(، 

الكفـات (: وإنام استفاده من اخلليل حيث يقـول، وهو قول مل يبتدعه صاحبه
َّفظن أن كفات األرض كذلك ،)٢()من العدو والطريان َّوقد فاتـه أن اخلليـل ، َّ
، )٣()لألمـوات وبطنها لألحياءظهرها : األرضوكفات (: قد أردف ذلك بقوله

َّ يتبني لنا بأن املـراد ومع ذلك فبمراجعة يسرية لكتب اللغة واحلديث والتفسري َّ
ّهو كوهنا وعاء لضم ، أما األحيـاء فلكوهنـا مـساكن هلـم،  األحياء واألمواتً

أي (: قال الطرحيي يف تفـسري معنـى كفـات، وأما األموات فلكوهنا مقابر هلم
هم أحيـاء ّتـضم:  تكفت أهلهـا، أيً مضامًأوعية، واحدها كفت، ويقال كفاتا

، )٤()ه فيـهّإذا ضم:  يف الوعاءءكفت اليش: قالُ، يًها يف بطنًعىل ظهرها وأمواتا
رجوعه من  عليه السالم قد نظر عند ًاّعلي املؤمنني َّأن أمري(وقد روي يف ذلك 

 نظـر إىل بيـوت َّ ثم،مساكنهم:  أي،األمواتهذه كفات : ني إىل املقابر فقالّصف
 ً أحيـاءً كفاتـااألرضأمل نجعـل  : ثم تال قولـه،األحياءهذه كفات  :الكوفة فقال
  .)٥() ...ًوأمواتا

 ، للعبـاد تكفـتهماألرض فقد جعـل اهللا ،والكفات الضامم(: ويف التبيان
 إذا ً وكفاتـاً يكفته كفتاء كفت اليش،هم يف احلالنيّتضم: أي، "ًوأمواتا ًأحياء"

                                                 
َأسلوب فهم القرآن(كتاب روش برداشت از قرآن : انظر) ١(  .٩ص: حممد حسني هبشتي، )ُ
 .٣٤٠ ص،٥ج: كتاب العني) ٢(
 .٣٤٠ ص،٥ج: املصدر السابق) ٣(
  .٥١ ص،٤ج: جممع البحرين) ٤(
  .٤٠٠ ص،٢ج: تفسري القمي) ٥(
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فالكفات الضامئم إذن ، )١() وهذا كفته أي وعاؤه،ًوعاء "ًكفاتا":  وقيل،هّضم
 .)٢(لألموات وبطنها لألحياءهم يف احلالني، فظهرها ّي تضموالوعاء، أ

وإنـام الباطـل ، ومع ذلك فقد ألفتنا النظر إىل عدم بطالن املعاين اجلديـدة
، ُفذلك جمانبة للـصواب، َّهو حرص املفردة هبا أو احلكم بأن مورد النزول فيها

 .ل حيصل بسبب الغفلة عن معنى املفردة يف بيئة النزوًعادة ماوهو 
 التمييز بني املعاين احلقيقية واملجازية: ًثالثا

ً جداللحقيقة واملجاز يف معاين مفردات اللغة العربية حضور كثيف حتى ، ّ
واملـراد باحلقيقـة هـو ، َّقيل بأن اللغة العربية لغة املجـاز واإلجيـاز واإلعجـاز

ى يف املعنـ) البيـت(مـن قبيـل اسـتعامل لفـظ ، ِضـع لـهُاستعامل اللفظ فـيام و
وأما املجاز فهو استعامل اللفظ يف غري ، ُذهبت إىل البيت: كقولك، املوضوع له

، من قبيل استعامل لفـظ البحـر يف العـامل، ِضع له مع وجود مناسبة لذلكُما و
مـن ) البحـر(ينـرصف معنـى ) درست(فبقرينة ، ُدرست عند البحر: كقولك

واملناسـبة هـي ، علم الغزير إىل املجازي وهو ال،معناه احلقيقي وهو املاء الكثري
 .ًومع عدم املناسبة يكون املعنى ارجتاليا، سعة البحر وسعة العلم 

ّوحيث إن االستعامل وراد يف األمرين معا فقد قيل بـأن االسـتعامل أعـم  َّ ً َّ
وإال فمـن ، والظاهر من احلقيقة هـو االسـتعامل العـريف، من احلقيقة واملجاز

ً جداالعسري حتى ما تناقله أعـالم اللغـة فإنـه ، حلقيقية لأللفاظ الظفر باملعاين اّ
 ألنـه عـارف ّحجـةَّومن هنا قيل بـأن قـول اللغـوي لـيس ب، ٌنقل لالستعامل

 .يطول الوقوف عندها، وويف املسألة نظر، باالستعامل ال بالوضع
َّوعليه فإن الصحيح يف املقام يف دائـرة التمييـز بـني احلقيقـة واملجـاز هـو 

                                                 
  .٢٢٨ ص،١٠ج: لطويس، لالتبيان: انظر) ١(
  .١٦٣ ص،١ج:  الراوندي الدينقطبل، فقه القرآن) ٢(
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فمـع القرينـة الـصارفة ، وذلك إنام يكون بواسـطة القرينـة، معرفة االستعامل
ُوينبغي أن يعلـم ، وإال فال مناص من احلقيقة، ّللمعنى املجازي يصح االلتزام

سـواء ، َّبأن الفصل بني االستعاملني رضورة علمية يف جمال فهم القرآن الكريم
 .يف دائرة التفسري أم يف دائرة التأويل

 يل املفردة الواحدةاإلحاطة بمدال: ًرابعا
َّالسـيام يف املعـاين ، َّوهنا البد من اإلملام باملعاين املحتملة للمفردة الواحدة

، ُفظ والذي يقع يف طوله معان أخرىّوالظاهر هو املعنى األقرب لل، الظاهرية
ًفام مل يكن قارئ النص ملام بذلك سوف يقع خلل يف فهمه ّ ُ وهذا التـشخيص ، ِّ

مـن قبيـل كلمـة ، َّفالبد مـن مراجعـة املعـاجم، ّرف العامقد ال يكفي فيه الع
ُكام أهنا تطلق عىل التوراة ، ُحيث تطلق عىل مطلق مصاديق الكتاب، )الكتاب(

: أي، )أهل الكتاب(: بدليل إطالقنا عىل اليهود والنصارى عنوان، واإلنجيل
ًكام أهنا تطلق عىل القرآن الكريم أيضا ،أهل التوراة واإلنجيل َذلـك {:  يفكام، ُ ِ َ

َالكتــاب ال ريــب فيــه هــدى للمتقــني ِ ِ ِ َِّ ً َُ ْ َْ ِّ ُْ َ : وهكــذا احلــال يف كلمــة، )٢: البقــرة( }َُ
، ّوغريها مما هلا صلة وثيقـة بفهـم القـرآن، )الرسول(و، )الشهيد( و،)الذكر(

، ّولذلك ينبغي اإلملام باملعاين املحتملة وبيان مدى انسجامها مع سياق الـنص
َّعلام بأن هذه  ها تـدخل يف ّولعل، االستعامالت املختلفة حقيقية وليست جمازيةً
َّ ألن الكلمة الواحدة ـ كام تقدم ـ موضوعة ملعنى واحد؛باب التطبيق وسواء ، َّ

 ،ّكان االستعامل رس تصيريها يف هذه املعاين املختلفة أم خـصوصيات التطبيـق
ملختلفـة للحيلولـة دون يف املقام هو اإلحاطـة هبـذه املعـاين اّهم َّفإن األمر األ

 . وقوع املحذور يف سوء الفهم
 رتكازية عىل أصل الوضعمطابقة املعاين اال: ًخامسا

ًكثريا ما ينجرف أبناء اللغة العربية يف تشخيص معاين املفردات بـاالعتامد 
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ً جداُغري ملتفتني إىل حقيقة خطرية، عىل ما ارتكز يف أذهاهنم َّوهي أن الكثـري ، ّ
، ملرتكزة يف أذهاهنم هي وليدة االستعامل العريف ال الوضع اللغويمن املعاين ا

وتغيب املعاين ، َّوبالتايل ينرصف الذهن العريف إىل معانيه التي كان هو علة فيها
ِّوهذا ما يشكل سابقة خطرية، األصلية ّالسـيام إذا كـان الـنص املقـروء هـو ، ُ َّ

ّالنص الديني الذي ترتت  .اآلخرةُب عليه أمور الدنيا وِّ
ِّولعل من أشهر هذه املوارد ما وقع فيه بعض املفرسين يف توجيـه كلمـة َّ :

َناظرة( ِ ٌوجوه يومئذ نارضة {: يف قوله تعاىل، )َ َ ِ ٍ َِّ َ َْ ٌ ُ ٌإىل رهبا ناظرة* ُ َ َ ِّ َِ َ َ ، )٢٣: القيامـة( }ِ
ِّحيث فرست باإلبصار احليس ِّ ّأو ما نـسم، رتكازي للمفردةوهو املعنى اال، ُ يه ُ

َّمـع أن القرينـة العقليـة مانعـة مـن ذلـك ،  هلاّويلاملعنى الظاهري واألنحن ب
فتنرصف املفردة إىل املعنى اآلخر وهـو انتظـار ، ً الرؤية مطلقاّحتققالستحالة 

َّونحن ال نرى ذلك رضبا من املجاز ألن القرآن الكريم استحدث هلـا ، الرمحة ً
االستحداث القـرآين هـو مـا وهذا ، هذا املعنى اجلديد بلحاظ القرينة العقلية

ُيطلق عليه علامء أصول الفقه باحلقيقة الـرشعية ُوالـذي يمكـن أن نطلـق ، )١(ُ ُ
وال ،  الـرشيفةسنّةإلخـراج مـا اسـتحدثته الـ، عليه يف املقام باحلقيقة القرآنية

                                                 
، ُ الرشعية واحلقيقـة املتـرشعيةُمن البحوث الثانوية يف علم أصول الفقه موضوع احلقيقة) ١(

من قبيل ، ٍنسبة الوضع يف بعض املفردات ملعان جديدة: ومرادهم من احلقيقة الرشعية هو
ّما استحدثه الشارع املقدس من معان جديدة ملفردات الصالة والزكاة واحلج ٍ ..  والشهادةَّ

َّحيث يرى األصوليون بأن هذه املعاين اجلديدة إذا حصلت يف ع، الخ هـد النبـي صـىل اهللا ُ
وإن ثبتـت بعـد ، َّنـسبة إىل الـشارع املقـدس، عليه وآله فإنه سوف تثبت احلقيقة الرشعية
ِّنـسبة إىل نفـس املتـرشعني، ُعرص النبي سوف تثبت احلقيقة املتـرشعية وهـم املـسلمون ، ُ

َّفبناء عىل ثبوت احلقيقة الرشعية البد من محـل تلـك األلفـاظ الـواردة يف ا، ًحتديدا ِّلـنص ً
ومع عدم ثبوث احلقيقـة ، ّالديني عىل معانيها الرشعية دون اللغوية عند الشك يف معانيها

ُوظاهر كلامت األصوليني هو عـدم ثبـوت ،  من الرجوع إىل معانيها اللغويةّالرشعية البد
 . احلقيقة الرشعية
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ّينبغي أن يتوهم أحد بأن القرينة العقلية الصارفة تدل عـىل املعنـى املجـازي َّ ّ ،
َّولكن وجود القرينـة ال يلـزم منـه ، جازية وجود القرينة الصارفةَّفإن رشط امل

َّولعلنا نوف،  املجازّحتقق ُق يف أبحاث أخرى لتأصيل هذه الفكـرة التـي غابـت ُ
 .ّعن الكثريين من أرباب الفن والصنعة

من بحث مفردات آية الكريس تفصيل ) هّكرسي( يف مفردة )١(وسوف يأتينا
ِّدقيق نوضح من خالله مد ُ ما يقال يف جمازيـة هـذه املفـردة ومناقـشة ّصحةى ُ ُ

 . ذلك
 ثبوت احلقيقة القرآنية: ًسادسا

َّمرت بنا اإلشارة إىل االستحداث القرآين ملصاديق جديدة ضمنها أللفاظ  َّ
التـي ، ُ فصارت حتمل عىل مصاديقها اجلديـدة،ة يف معانيها اللغويةّكانت جلي

فالكثري مـن األلفـاظ قـد ، عاين اجلديدة هلاًارتقت عمليا إىل أن تكون بمثابة امل
ة يف مـصاديقها القرآنيـة ّهجرت استعامهلا يف معانيها اللغويـة وصـارت جليـ

ُاجلديدة التي لشدة استئناس الذهن املـستعمل والـسامع هلـا اعتـربت معـاين  َّ
ُتريد منه الصالة الفعلية ؟ يتَّصل: جديدة أو هي بمثابة ذلك؛ فسؤالك لولدك

وهكـذا يف ، وليس معناهـا اللغـوي الظـاهر يف الـدعاء،  املخصوصةبأركاهنا
االسـتمتاع (: من قبيـل، ُجمموعة ألفاظ مل تكن حتمل عىل معانيها اجلديدة هذه

والزكـاة ، الذي خرج عن معناه اللغوي إىل معنى جديد وهو الزواج املنقطـع
ب وهـو اسـتخراج نـصي، ًي صارت حتكي معنى جديدا غري املعنى اللغويتال

صب يف األنعام الثالثة والغال  الذي خرج من ّواحلج، ت األربعّعند اكتامل النُ
وهكذا يف اجلهاد والشهادة وعرشات املعـاين ، الزيارة إىل أداء املناسك املعلومة

ِّاألخرى التي صارت حقـائق قرآنيـة ال يمكـن للمفـرس جتازوهـا واال ُ ُ  كتفـاءُ
                                                 

 .يف الفصل الثاين من الباب الثاين من الكتاب )١(
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، م هو عدم جمازية هـذه املعـاين اجلديـدةوالذي نراه يف املقا، )بمعانيها اللغوية
وهـذا مـا يطلـق عليـه املناطقـة بـاللفظ ، وإنام هو وضع جديد بلحاظ املعنى

ِفاملجاز كام تقدم استعامل اللفظ يف غري ما وضع له مع وجود مناسبة، املنقول ُ َّ ،
ًواملنقول هو استعامل اللفظ يف معنى جديد أيضا إما تعيينيا حيصل بواسطة ناقل ً 

ًأو تعينيا، ّعنيُم وما نراه يف احلقيقة القرآنيـة ،  حيصل بواسطة كثرة االستعامل)١(ُّ
َّوهذه احلقيقـة القرآنيـة البـد ، ُّهو الوضع األكثري فيه هو التعييني ال التعيني

، ألننا يف العميلة التفسريية ال نريد سرب غور اللغة العربيـة، من االلتفات إليها
ُوبالتايل فـإن إغفـال احلقيقـة القرآنيـة يفـيض ،  القرآنُوإنام نريد سرب غور لغة َّ

 .وهذا واضح، ُوهي غري مرادة يف املقام، ِّباملفرس إىل اعتامد املعاين اللغوية
                                                 

د معنـاه وقـد وضـع للجميـع ّهو اللفظ الذي تعد: املنقول(:  منطقهقال الشيخ املظفر يف) ١(
كاملشرتك ولكن يفرتق عنه بأن الوضع ألحدها مـسبوق بالوضـع لآلخـر مـع مالحظـة 

ُال للدعاء ثم نّ املوضوع أو"الصالة" مثل لفظ ؛املناسبة بني املعنيني يف الوضع الالحق قل ً
ن قيام وركوع وسجود ونحوها ملناسـبتها يف الرشع اإلسالمي هلذه األفعال املخصوصة م

ّال للقـصد مطلقـا، ثـم نقـل لقـصد مكـّ املوضوع أو"ّاحلج"ومثل لفظ . لّللمعنى األو ً ة ً
وهكذا أكثر املنقـوالت يف عـرف الـرشع ... ّعنيمة باألفعال املخصوصة والوقت املّاملكر

ذياع ونحوهـا مـن ارة والطـائرة واهلـاتف واملـّومنها لفظ الـسي. وأرباب العلوم والفنون
 ... مصطلحات هذا العرص

 باختياره وقصده، ّمعني ألن النقل تارة يكون من ناقل <ّتعييني وتعيني>املنقول ينقسم إىل 
 أي أن الوضـع فيـه بتعيـني "التعيينـي"كأكثر املنقوالت يف العلوم والفنون وهو املنقـول 

ستعمل مجاعة من الناس اللفـظ  باختياره، وإنام يّمعنيوأخرى ال يكون بنقل ناقل . ّمعني
حتـى  يف غري معناه احلقيقي ال بقصد الوضع له، ثم يكثـر اسـتعامهلم لـه ويـشتهر بيـنهم،

ب املعنى املجازي عىل اللفظ يف أذهاهنم فيكون كاملعنى احلقيقي يفهمه السامع منهم ّيتغل
لفـظ حقيقـة فيحصل االرتباط الذهني بني نفس اللفظ واملعنى، فينقلب ال، بدون القرينة
 .٣٦ ص،١ج: للشيخ املظفر، املنطق: انظر ).  املنقول التعيني:وهو، يف هذا املعنى
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ُحيث تطلـق عـادة عـىل ، ًمثال هلا معناها اللغوي املعلوم) القلب(فمفردة 
 القـرآن وهو معنى قد استعمله، العضلة النابضة يف اجلانب األيرس من الصدر

ًولكنه مل يتوقف عنده أبدا، ًأيضا ، وإنام استعمل هـذه املفـردة يف معنـى آخـر، َّ
ِفإنه نزله عـىل قلبـك بـإذن اهللاِ...{: كام يف قوله تعاىل، وهو األكثر ْ ْ َ َِ ِِ َ ِ َ َ ُ َُّ َ َّ : البقـرة( }...َ

َوال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبـع ...{: و، )٩٧ َ َ َ ُ َ ْ ْ ََّ َ َُ ِ ْ ِ ِْ َْ َ ْ َ َ ًهـواه وكـان أمـره فرطـاَ ُُ ُ ُْ َ ُ َ ََ َ َ{ 
َإال من أتى {: و، )٢٨: الكهف( َ ْ َ َّ ٍ بقلب سليماهللاَِ ِ َ ٍ ْ َ َخـتم {: و، )٨٩: الشعراء( }ِ َ  اهللاَُ

ْعىل قلوهبم ِ ُ َُ َهلم قلوب ال يفقهـون هبـا...{: و، )٧: البقرة( }...َ َ ِْ َ ُ َ ُْ َّ ٌ ُ : األعـراف( }...َُ
ُيتعني عىل املفرس مراعاة هـذه وبذلك ، وغري ذلك من عرشات اآليات، )١٧٩ ِّ َُّ

وهـذا ال يعنـي إغفـال معانيهـا ، احلقيقة القرآنية يف تشخيص معاين املفردات
 . يف تفسريها عليهاروإنام عنينا عدم االقتصا، اللغوية
 عربية املفردات القرآنية: ًسابعا

كام هو احلال بالنـسبة ، َّالشك يف وجود مفردات قرآنية غري عربية األصل
وهـذا أمـر معلـوم ، ُإبراهيم وإسامعيل ويوسف: من قبيل، عالم األجنبيةلأل

الديباج (إستربق : من قبيل، ُوإنام الكالم يف املفردات األخرى، وال غبار عليه
َّالوادي املقدس الـذي كلـم اهللا (طوى ، )الوسائد املصفوفة(نامرق ، ) الغليظ َّ

، )ًت التـي يتبـع بعـضها بعـضااجلامعا(أبابيل ، )تعاىل فيه موسى عليه السالم
بني مقتـصد ، لف يف عددهاُختاَّوغري ذلك مما ، ) الطني املطبوخ بالنار(ِّسجيل 

 .ُوبني مرسف جتاوز املئتني واخلمسني مفردة، ًجتاوز اخلمسني قليال
، ّفام هيمنا يف املقام هو كيفية التعـاطي مـع هـذه املفـردات، ّوعىل أي حال

ّهـا إىل أصـلها اللغـوي يف لغتهـا األمُفهل يرجع يف حتديـد معاني ُأو ينظـر يف ، ُ
ًأو أن هنالك طريقا آخر يكمـن يف ، وهو االستعامل القرآين، حارضهتا اجلديدة َّ

 ؟ الرجوع إىل نفس اللغة العربية التي استوعبتها وألبستها معاين جديدة
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ّا الرجوع إىل لغتها األمّأم َّألن ، ةَّ فذلك أمر البد منه يف األعالم األعجميـُ
وهـذا واضـح ألدنـى طلبـة ، القرآن الكريم مل ينظر يف معانيها عند اسـتعامهلا

ُا تعديـة احلكـم إىل املفـردات األخـرى فهـو ّوأمـ، ًالعلم فضال عن فضالئهم
فلغـة القـرآن هـي أرشف ، بل وجهل يف لغـة القـرآن الكـريم، إرساف حمض

ّاللغات طر ِظـن بعـض املفـرطنيغـة العربيـة كـام يّوهي ليست مساوية لل، ًاُ ُ ّ ،
ِّة عنها كام يظن بعض املفرطنيّوليست منفك ُ أو املغرضني الـذين ال حيملـون ، ّ

ًغة العربية وداّلل  .َّوهم قلة ال خري فيهم، وال يف تعاطيهم موضوعية، ّ
َّفالصحيح يف املقام هو أن النسبة بني لغة القرآن واللغـة العربيـة العمـوم 

ّوهـو حمـل ، ت القـرآن ليـست عربيـةفـبعض مفـردا، واخلصوص من وجـه
وإن كانـت ، َّكام أن مفرداته أخذت معـاين مل يعهـدها العـرب آنـذاك، الكالم

  ا بيــان َّوقــد تقــدم منّــ، ُفجهــة االفــرتاق األوىل هلــا مــوردان، بقوالــب عربيــة
وجهة االفرتاق الثانية هي ، مصاديق املورد الثاين يف موضوعة احلقيقة القرآنية

ُوهـذا ال خيـالف فيـه ، أي مل ترد فيـه، ت العربية ليست قرآنيةَّأن بعض الكلام
 .عاقل

َّونأمل أن نوف ّق أيضا يف دراسات ختصُ ُصية أخرى لتأصيل خـصوصيات ً
َّوما نذكره يف املقام هـو بنحـو الفتـوى مـن أن القـرآن ، وامتيازات لغة القرآن

ّالكريم يمتاز عام عداه بكل  .ًابمعاجزه ومعارفه ولغته أيض،  يشءّ
َّ املوقف جليا يف سؤالنا الثالثـي التفريـع نعـود لنؤكـد بـأن ّتضحولكي ي ًِّ

 ال نحتاج فيها إىل الرجـوع للغتهـا ،ُة من لغات أخرىّاملفردات اجلديدة املستل
ّاألم  اإال إذا كـان اسـتعامهل، ًكام ال نحتاج إىل الرجوع إىل اللغة العربيـة أيـضا، ُ

ًعربيا قبل أن يكون قرآنيا ًا إذا كان استعامهلا البكر قرآنيا فـال منـاص مـن وأم، ً
وهذا يعني الرجوع إىل مداليل هـذه املفـردات ، الرجوع إىل االستعامل القرآين

ً جـداعـسريةهي بل ،  ليست يسريةّهمةَّوال ريب بأن هذه امل، ّيف عرص النص ّ ،
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 .)١(مل يسعفنا سبب النزول أو شأنه َّالسيام إذا
ِّعىل املفرس احلقيقي  ُاملدقق أن يبحث يف ذلك حتى يصل إىل معطاها القرآينُ ِّ ُ، 

ّ البحث ال ضري يف العـود إىل لغـة األم للمفـردة ّمهمةولكن مع ذلك لتسهيل  ُ
ِّيشكل ، ّويلُوالذي نطلق عليه باملعنى األ، َّفلعل معناها األصيل، دون حتكيمها ُ

ال يعـدو ّول معناها األَّفإن أصلها و، جه به إىل املعطى القرآينّللباحث قرينة تت
َّوقد عرفت أن القرآن الكريم جتـاوز املفـاد اللغـوي يف ، ًأن يكون معنى لغويا

 .ًموارد عديدة حتى عىل مستوى اللغة العربية فضال عن غريها
واللغـة  الكـريم  إذا كانت النسبة بني لغة القرآن: وهوًاّبقي أن ندفع تومه

 إذ النـسبة هـي ؛متياز اللغة العربيـةفال معنى ال، العربية هي العموم من وجه
ُنفسها بني لغة القرآن ومجيع اللغات األخرى التي استعمل منها القرآن بعض 

 .مفرداهتا
فاللغـة العربيـة ، َّإن النسبة هي كذلك ولكن مع الفارق الكبري: واجلواب

 وأما اللغات، بمعنى عدم إمكان االنفكاك، ُ األوىل للصناعة القرآنيةّادةهي امل
ُاألخرى فلضآلة رشكتها ال يكاد أن يرى أثرها ُ اه مـن َّالسيام يف ضوء مـا نتبنّـ، ُ

فـال يبقـى هلـا أثـر وال ، احلقيقة القرآنية التي تطال حتى املفردات غري العربية
ّوأما عىل مستوى األعالم الشخصية فذلك ال يعد رشكة حقيقيـة، عني وقـد ، ُ

                                                 
فسبب النزول هو تعبري آخر عن احلادثة التـي  ،هنالك فرق دقيق بني سبب النزول وشأنه) ١(

ولتوضيح هـذه  ،ي جاءت به اآليةذوأما شأن النزول فهو املوضوع ال ،سبقت نزول اآلية
ل بآية الواليةالفكرة الدق َإنام ولـيكم اهللاُ ورسـوله والـذين {: وهي قوله تعاىل ،يقة سنمثـِّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ َ ُ ُُّ ََّ ِ

َآمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهـم راكعـون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ ََ َّ ُ َُ َّ َّفـإن سـبب . <٥٥: املائـدة> .}ْ
ا ّوأم،  وهو راكع يف صالته املندوبةبخامته ّنزوهلا هو تصدق أمري املؤمنني عيل عليه السالم

وهو إثبات الوالية لإلمام عيل عليه الـسالم عـىل ، شأن نزوهلا فهو أعظم بكثري من سببها
 .فهي كوالية اهللا ووالية رسوله، سائر املؤمنني
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 إىل ّالبتةَّة وهي أن القرآن الكريم مل يلتفت ّمهيألفتنا النظر إىل حقيقة يف غاية األ
ًوإنام حكاهـا بـام هـي أيـا ، ألنه مل يكن بصدد ذلك، معاين األعالم الشخصية ّ

ّفاهلدف مل يكن يف معانيها وإنام يف احلكاية عن مسم، كانت معانيها وهـذا ، ياهتاُ
ً جداّومهم، واضح  . وال ينبغي اإلغفال عنه،  اإلملام بهّ

 

 والقـرين بمعنـى الـصاحب، )١(القرينة والقرين يف اللغة أصلهام من االقرتان
، )٣() القرين فيه معنى النظريَّوالصاحب والقرين متقاربان غري أن(، )٢(واخلليل

َومن يكن الشيطان لـه قرينـا فـساء ... {: كام يف قوله تعاىل، ويأيت بمعنى املالزم ْ َ ََ ً ِ َ ُ ََ ُ َ َّ ُِ
ًقرينا ِ ًمن كان له مالزما فبئس املالزم: أي، )٣٨ : النساء( }ِ ثم ، وبئس املقارن، ُ

 وإن مل ، وجيـري عـىل طريقتـه،املقارنة تفيد قيام أحد القرينني مـع اآلخـر(َّإن 
َّ كام أن القرين قد يـأيت بمعنـى العالمـة ،)٤()ان النجومَرِق:  قيلَّ ومن ثم،ينفعه
ّوغري ذلك مما يدل أحدمها ، فءوالك  .عىل اآلخرَّ

أو األمـر ، ّ إىل حتقـق املطلـوبّؤديُوأما يف االصطالح فرياد هبا األمر املـ
ِّسواء كان املحقق ملراده النهائي شي، ّتكلمِّاملحقق ملراد امل  ًئا مـن املقـال أم شـيًئاُ

وهـذه القرينيـة تنـدرج ضـمن ، ُفهو قرينة تؤخذ يف تتميم الكـالم، من احلال
ِّبل هي طريقة أساسـية يتوسـل هبـا املـتكلم ،  الكالمالطرق العقالئية يف إفادة َّ

وسوف نحـاول ، ويف ضوء ذلك تنفتح أمامنا تقسيامت القرينة، لتحقيق مراده
ّإجيازها مع حلاظ تقريبها بأمثلة تـساعدنا عـىل تـصور األقـسام وأمـا أقـسام ، ُ

 : فهي، القرينة
                                                 

  .٨٥ ص،٣ج: تفسري جممع البيان) ١(
 .١٩٤ ص،٥ج: تفسري القرطبي) ٢(
 .٣٩٤ص ،٤ج:  يف تفسري القرآنالتبيان) ٣(
  ).١٢٣٧(:  رقم٣٠٨ص: الفروق اللغوية) ٤(
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 ةّتصلالقرينة امل: ّولاأل
وبـه ينعقـد الظهـور ،  منفـصل عنـهغـري، وهي الطرف املالصق للكالم
ّالتصديقي للكالم ويتم املراد اجلد بطـل ُ فيٍصل بكلمـةّ مـا يتـُكل(: هي أو، يّ

مـن قبيـل ، )١()للسياق الوجهة التي تنجسم معهّالعام ه املعنى ّظهورها ويوج
ّتـشكل قرينـة متـ) العـاملني(فكلمـة ، )أكرم العلـامء العـاملني(: قولك صلة ُِّ

َّوإنـام البـد أن ، عاملّ كل فال جيب إكرام، ِّد مراد املتكلمّي حتدوهي الت، بالكالم
 .ًيكون عامال

 القرينة املنفصلة: الثاين
ولكنـه الحـق ، فهي الطرف غري امللتصق بـالكالم، أما القرينة املنفصلةو

 ال تكـرم الفقـراء(: ثم قلـت بعـد حـني). راءفقالأكرم (: من قبيل قولك، به
ّالوارد يف اجلملة الثانية يشكل قرينة منفصلة حتدفهذا النهي ، )الفاسقني ُ ِّ ن َد مـُ

لة هي وجوب إكرام ّوتكون املحص، جيب علينا إكرامهم ومن ال جيوز لنا ذلك
َّقتـه القرينـة مقـدم عـىل ّوهذا الظهور الذي حق، َّالفقراء غري الفساق ظهـور الُ

القاعــدة ويف هــذا الــضوء نفهــم معنــى (، َّ الــذي حققــه ذو القرينــةّاملــستقل
م عىل ظهور ذي القرينة سـواء كانـت َّ ظهور القرينة مقدَّإن:  القائلةاألصولية
َّوسيأيت عام قريب تفصيل أكثر يف حقيقة انعقاد ، )٢()صلة أو منفصلةّالقرينة مت

 .ًة واملنفصلة معاّتصلالظهور بعد الفراغ من تقسيامت القرينة امل
 

والقرينـة اللفظيـة تنحـرص ، ة إىل لفظية وغري لفظيـةّتصلاملتنقسم القرينة 
ة غري اللفظية ّتصلوأما القرينة امل، ًوسيأيت بياهنا تفصيال، بالقرينة السياقية فقط

                                                 
 . ١٠٦ص: )ُاحللقة األوىل (دروس يف علم األصول) ١(
  .١٠٦ص: املصدر السابق) ٢(
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 : فتنقسم إىل ما ييل
 . بيئة النزول.١
 ).القرينة احلالية(ّ أجواء النص .٢
 .)الربهانيةالنظرية املعارف العقلية (القرائن العقلية القطعية . ٣
ًأوال  بيئة النزول: ّ

املراد من بيئة النزول جمموعة الظـروف االجتامعيـة والرتبويـة والثقافيـة 
ًكثريا مـا ف، والسياسية واالقتصادية التي كان عليها عرص نزول القرآن الكريم

ّشكلت هذه الظروف أسبابا حقيقية لنزول النص ً ّبمعنى أن النص قـد جـاء ، َّ َّ
ّه البيئـة التـي كانـت تعـيش الـشتات االجتامعـي والتمـزق وهو ناظر إىل هذ

ف الثقــايف واالنحــدار األخالقــي ّالــسيايس والــضعف االقتــصادي والتخلــ
كام وصف البديل ، وقد وصف القرآن الكريم تلك البيئة بالظلامت، والرتبوي

ّالذي جاء لينقذ هذه األم َالر كتاب أ{: وهو قوله تعاىل، ة املتداعية بالنورُ ٌ َ ِ ُنزلنـاه َ َ َْ
ِإليك لتخرج الناس من الظلامت إىل النور بـإذن رهبـم إىل رصاط العزيـز احلميـد ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِْ ِّ َ ِْ ِ ِ ُّ َّ ْ ُُّ َ{ 

َّوعليه فالبد من الوقوف عـىل هـذه البيئـة بمناخاهتـا املختلفـة ، )١: إبراهيم(
لنـزول وشـأهنا َّوال ريب بأن أسـباب ا، ّللوصول إىل فهم دقيق للنص القرآين

ّاملفردات التي تقربنا لفهم بيئة نزول النصّأهم من  ّ وما نـراه يف املقـام هـو ، )١(ُ
ّولـذلك ينبغـي التوسـل بوسـائل ، ّعدم كفاية ذلك يف حتديد ظـروف الـنص

ّأخرى تقر ُ َّولعل خري ما نستعني به يف هـذا املجـال هـو ، بنا أكثر من هذه البيئةُ
ًوحتديدا من زمان والدة النبي صىل اهللا عليه وآلـه ، صية للتأريخّالقراءة التفح

ًمرورا ببعثته الرشيفة وانتهاء برحلته صىل اهللا عليه وآله للرفيـق األعـىل ومـا ، ً
                                                 

ّسيقف السيد األستاذ يف خواتيم الفصل الرابع من الباب األول عـىل موضـوعة أسـباب) ١( ُّ 
 . النزول وتبيني عالقته بمصادرية فهم القرآن الكريم
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ًيساعدنا عىل ذلك أيضا أمران آخران ينبغي االهتامم هبام ومهـا دراسـة نـشوء ، ُ
ولـو ، ودراسة حياة اجليل الـذي عـارص الـوحي، األديان ولو بصورة إمجالية

ًإمجاال أيضا ً. 
بيئـة (َّمنهام يتعـرض للمجتمـع اجلـاهيل ّول  األ؛نيّولنأخذ شاهدين مهم

َما جعـل اهللاُ {: وهو قوله تعاىل، الذي كانت تقوده أعراف غري رشعية) النزول َ َ َ
ُمن بحرية وال سآئبة وال وصـيلة وال حـام ولــكن الـذين كفـروا يفـرت َ َْ ََ ُ َْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِّ َ ٍَ َ َ َ َون عـىل َ َ  اهللاَِ

َالكذب وأكثرهم ال يعقلون ُ ِْ ِْ ُ َ ََ ْ َُ َ ْ َ وهنا كيف يتسنَّى لنـا فهـم املـراد ، )١٠٣: املائدة( }َ
ف عـىل بيئـة النـزول ومـا ومن البحرية والسائبة والوصيلة واحلام بدون الوق

 ؟ةّكانت عليه من تقاليد وأعراف باطلة فجاء اإلسالم ليبدهلا بالرشيعة احلق
ً جدا العسريالواقع من وما جـاء يف ، ِّ معرفة ذلك بدون تقيص بيئة النزولّ

َّال بد أن تكون قد راعت ثقافة ذلك كهذه َّالتفاسري التي تعرضت إىل نصوص 
د بـن مـسلم عـن اإلمـام جعفـر ّوقد روى العيايش يف ذلك عن حممـ، العرص

لناقة ولدين يف  أهل اجلاهلية كانوا إذا ولدت اَّنإو(: الصادق عليه السالم أنه قال
 جعلوهـا ً وإذا ولـدت عـرشا،ون ذبحها وال أكلهـاّوصلت، فال يستحل: بطن قالوا
ون، ِّ مل يكونـوا يـستحلاإلبـلفحل : ون ظهرها وال أكلها، واحلامّ فال يستحل،سائبة

ح لنـا املـراد مـن ّوهذه الرواية مل توضـ، )١() من هذاًم شيئاّ اهللا مل حيرَّأنفأنزل اهللا 
الناقـة التـي فـالبحرية هـي ، ل لنا املراد من الوصيلة واحلـامّ تفصومل، البحرية

 نتجـتاجلاهليـة إذا  عرب ، وكانً يقال بحرت الناقة أبحرها بحرا، أذهناُّشقُت
وها، وامتنعـوا مـن ّ بحـروا أذهنـا أي شـقًالناقة مخسة أبطن وكان آخرها ذكرا

 الـشاة إذا والوصيلة هي، ع من رعينَُد عن ماء، ومل متَطرُركوهبا وذبحها، ومل ت
 يف زعمهم، وإذا ولدت آلهلتهم ذبحوه ً فهي هلم، وإذا ولدت ذكراُأنثىولدت 
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الفحـل مـن  هو احلامو، آلهلتهموصلت أخاها فلم يذبحوه :  وأنثى قالواًذكرا
وكانـت ،  الذي قد محى ظهره من أن يركب بتتابع أوالد تكون من صلبهاإلبل

محى ظهره فـال حيمـل :  عرشة أبطن قالواالعرب إذا أنتجت من صلب الفحل
 .)١(وال يمنع من ماء وال مرعىء عليه يش

ّمثل هذه املوارد ال يمكن فهمها بدقّأن ومن الواضح  ط بيئـة ُّة دون توسـُ
ًفتلك الظروف والتقاليد واألعراف كانت سببا حقيقيا يف نزول هـذا ، النزول ً

ّوما مل يلم القارئ املتخصص ب، ّالنص القرآين الظروف املوضوعية التي نعنـي ّ
، ّيـة للـنصّولّ يتعرس عليه تسجيل املعـاين األ،هبا ثقافة عرص النزول وحيثياته

ّية التطبيقات األوىل للنصّولونعني باملعاين األ ُ. 
، َّأمثلة كثرية يتعرس علينا دركها بدون فهم ثقافـة النـزولّول وللشاهد األ

ِإنام النيس{: من قبيل قوله تعاىل َّ َ َّ ًء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما ِ َ ُ َ ََ ُِّ َّ ُّ ِْ ِ ُِ َ ٌْ ُ ُ ََ ِْ َِ ِ ِ ُ
ِوحيرمونه عاما ليواط َ َ ُ َُ ُ ِِّّ ً َ َ َوا عدة ما حرم اهللاُُئُ َّ ََ َ َّ ِ َفـام هـو النـيسء؟ ومل ، )٣٧: التوبة( }...ْ ِ
ْوإذا املـوؤودة سـئلت{: وهكذا يف قوله تعاىل؟ هو زيادة يف الكفر َ َِ ُ ُ َ ْ َُ َ ٍبـأي ذنـب  * ِ َ ِّ َ ِ

ْقتلت َ ِ ُومل قتلت فام هي املوؤودة؟، )٨: التكوير( }ُ َ  ؟ِ
:  قولـه تعـاىل، وهـوةّوأما الشاهد الثاين فقد عاشه املسلمون بعد فتح مك

ِإن الصفا واملروة من شعآئر { ِ َِ َ َ ََّ َ ْ َ َ َّ َ فمـن حـج البيـت أو اعتمـر فـال جنـاح عليـه أن اهللاِِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ َْ َ ُ ْ َ َّ َ َْ َ ََ َ َ
َّيط َّوف هبام ومن تطوع خـريا فـإن َ ِ َ ً ْ ََ َ ََ َّ َ ََّ َ ِ ٌ شـاكر علـيماهللاَِ ٌِ َِ َّفـإن اآليـة ، )١٥٨: البقـرة( }َ

َفـال جنـاح (: فقوله تعـاىل، ُالكريمة ال تثبت وجوب السعي بني الصفا واملروة َُ َ َ
ِعليه ْ َ َّمع أن إمجاع املـسلمني قـائم عـىل وجـوب ،  عىل أكثر من اجلوازّال يدل) َ

َّكيف توجه اآلية الكريمةف، السعي  ؟ ُ
حيـث كـان عـىل ، ة بسبب النـزولّتمثل لنا دور بيئة النزول املّتضحوهنا ي
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وقـد كـان ،  بنائلـةّوآخر عىل املـروة يـسمى، ّسمى بأسافجبل الصفا صنم ي
ُفلـام أزيـال عـن ، َّاملرشكون إذا سعوا بني الصفا واملروة يتمسحون بالـصنمني

َّواف بينهام حترج بعض املسلمني بـسبب مـا كـان وجاء املسلمون للط، اجلبلني
فنزلـت اآليـة الكريمـة لرتفـع ، ّيفعله عرب اجلاهلية يف طوافهم من التمـسح

فاآليـة الكريمـة ليـست بـصدد بيـان حكـم ، ّاملحذور الذي تومهـه الـبعض
َّوإنام بصدد رفع التوهم واحلرج الذي أحس به بعض املسلمني، الطواف ّ)١(.   
 )القرينة احلالية(ّالنص أجواء : ًثانيا

َّفاملتكلم قد يـتكلم وهـو بـصدد ، ّة بالنصّونعني هبا القرائن احلالية احلاف ِّ
ًويف األمـرين معـا ، َّوقد يتكلم وهو بـصدد إصـدار أوامـر، التعليم والتفهيم

 ِّ فام مل نقف عىل القرينة احلالية بالكالم واملتكلم.نجده يستعمل نفس املفردات
وهـو بـصدد ،  فلو قـال املخـدوم خلادمـه.مكننا الفصل بينهامُواملخاطب ال ي

وهو بصدد تعليمـه كيـف ، ًوقال ذلك أيضا لولده. اجلب يل الطعام: الطلب
فام مل نقف عىل القرينة احلالية وهي حلاظ املخاطب وموضـعه ، ُيصدر األوامر

ّمن املتكلم ال يمكننا فهم املراد اجلد ُ  .ِّي للمتكلمِّ
ُإن ما نريد الوقوف عنده هو اإلجابة عـن أسـئلة أربعـف، ّوعىل أي حال  ةَّ

ِّتشكل لنا بمجموعها أجواء النص ومناخاته ِّ ًوالتـي تـسمى أيـضا بـالقرائن ، ُ َّ ُ
 :وهي، احلالية
 .ِّ ما هي طبيعة املتكلم وخصوصياته.١
 . ما هي طبيعة املخاطب وخصوصياته.٢
 . ما هي طبيعة اخلطاب وخصوصياته.٣
 . املعارف البدهيية ما هي طبيعة.٤
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 ؟ ِّما هي طبيعة املتكلم وخصوصياته: ّولاأل 
َّومن الواضح بـأن صـاحب ، ِّ وخصائص املتكلمّهويةوهنا ينبغي حتديد 

فال يـصدر ، جامع الكامل واجلامل واجلالل املطلق، ّالنص القرآين هو اهللا تعاىل
َّوإن {: فعنـدما يقـول، ُوال خيرب إال بالصدق، ّوال يقول إال احلق، منه إال اخلري ِ َ
ٌالدين لواقع َ َِ َ َإن عـذاب {: وعنـدما يقـول، فهو واقع ال حمالة، )٦ : الذاريات( }ِّ ََ َّ ِ
ٌربك لواقع َ ِِّ َ َ وكالمهـا ، وعد والثـاين وعيـدّول فاأل، فهو كذلك، )٧ : الطور( }َ

ٌإنام توعدون لواقع{ ،واقع َ َِ َ َ ُ ُ َ َّ  .وهذا واضح، )٧: املرسالت( }ِ
ّ عندما نجد الصورة الظاهرية التي يتحـدث عنهـا الـنص ويف ضوء ذلك َّ

ّخمالفة ملجريات النص ال يصح لنا التشكيك بمفـاد الـنص ّ َّألن ذلـك يعنـي ، ّ
ِفيـه {: كام يف قوله تعاىل بشأن بيتـه احلـرام، ِّاإلغفال عن خصوصيات املتكلم ِ

َآيات بيـنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آ َ ُ َ َ ْ ََ َ ٌ َ ٌَ َ َ ُ َّ ِّ َِ ِ ًمناَ ولـك أن ، )٩٧ : آل عمـران( }...ِ
َّ كيف يكون الداخل آمنا وقد وقعـت حـوادث مجـة بعـد نـزول اآليـة :تسأل ً

َّحتى هدمت الكعبة مرتني، يّعكست لنا اهلتك والتعد وصار الـداخل يف ، )١(ُ
 ؟بعض األزمان ال يأمن عىل نفسه

فالبيت قد ،  التكوينيَّ أن األمن املراد به هو األمن الترشيعي ال:واجلواب
َّيتعرض للفيضان وقد يتعرض لالحرتاق وقد يتعـرض للهـدم َّ وهـذا شـأن ، َّ

ِّولكن املراد من األمن هو أن عىل املسلمني أن يطبقوا احلكم الرشعي ، تكويني ََّّ
ًفمن تعدى ذلك ارتكب حراما، ي عىل الداخل إىل البيت احلرامّبعدم التعد َّ. 

ّة تعكس لنا التفكـر والتـدبر يف كلـامت اهللا َّإن هذه النكتة الدقيقة والثمين ّ
ُوأن ننطلق يف جمال تفسريها من أرضية تؤمن بحقيقة الكامالت املطلقـة ، تعاىل

ِّالتي يتمتع هبا املتكلم  ٍعتمـل يف خـواجلهم وجـود تنـافيَّ ممـن ينَّولعل كثري، َّ
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، ًونقالً هذه احلقيقة الثابتة عقال موتناقض بني آيات القرآن الكريم غابت عنه
َاحلق من ربك فال {: وهو قوله تعاىل، والتي هيتف هبا القرآن يف أكثر من موضع َ َ ِّ َّ ِ ُّ َ

َتكونن من املمرتين َ َِّ َ ْ ُ ِ َ ُ َّالذي تكرر هبذا املعنى واأللفاظ يف عـدة ، )١٤٧ : البقرة( }َ ّ
وهـي ، َّبنا أكثر ممـا نحـن فيـهِّرَقُة تّمهيويف هذه اآلية نكتة يف غاية األ، )١(موارد

حلقيقـة واجلـنس أم فاأللف والـالم هنـا سـواء أفـادت ا، ّحرص احلق به تعاىل
ّوعليه فكل يشء ال ينتمـي لـذلك احلـق فهـو ،  عىل املطلوبّاالستغراق تدل ّ

ْال يأتيه الباطـل مـن بـني يديـه وال مـن {: وحيث إنه قال سبحانه، بطالن حمض َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ََ ِ ُ ْ ْ
ِخلفه تنزيل من حكي ِ َِ ْ ِّ ٌ ِْ َ ٍم محيدَ ِ َ وفـيام عـدا ذلـك ، ٍفـذلك كـاف، )٤٢ : لتّصُف( }ٍ
ًشكال ومضمونا، ًدعاوى باطلة حمضا َفمن اهتدى فإنام هيتدي لنفسه ومـن ...{، ً ََ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ َّ ِ َ َِ

ٍضل فإنام يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ِ َِ َ َ َِ ُ َ َّْ َ ْ ََ َ ُّ َّْ ََ َ َ ِ  .)١٠٨ : يونس( }َ
ُوقبل االنتقال نود أن نثري ّ ة ّمهيـأحـدمها يف غايـة األ، ُ قـضية ذات بعـدينَ

ِّتتعلق باخلطابات القرآنية وشخصية املتكلم، واخلطورة  : ومها، َّ
ّإن القرآن ينقسم إىل قرآن مك :ّولالبعد األ وهـذا معلـوم ، ّي وآخر مـدينَّ
ًولكن ما ال يعلم جيـدا هـو امتيـازات اخلطـابني عـىل مـستو، ومفروغ منه  ىُ

، ي امتــاز باإلمجــال وباإلجيــاز الــشديدّاخلطــاب املكــف، الــشكل واملــضمون
ِّوباالستفادة من املحـسنات اللفظيـة  الـسعة يف ؛َّألن أهدافـه اقتـضت ذلـك، ُ

ّولعـل موضـوعها العـام، ابةّالوصول إىل املقصد والرتكيز عىل األلفاظ اجلذ َّ ،
َّألنـه خطـاب ، ي يف ذلـكّساعد اخلطاب املك، ُوهو التعريف بأصول العقيدة

ّوجه إىل ساحة الفطرة املجبولة عىل اإلقرار بوجود اهللا تعـاىل ووحدانيت يف ، تـهَّ
وتكاد أن تغيـب فيـه ، حني نجد اخلطاب املدين ينتقل بنا إىل البسط والتفصيل

ِّاملحسنات اللفظية َّوالذي نراه يف املقام هو أن ، ُألنه يتعاطى مع أناس مؤمنني، ُ
مساحة اخلطـاب : ّول األ:ولسببني، خلطابنيمن بني اّهم اخلطاب املدين هو األ
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ّاملدين التي ال يقايس هبا مساحة اخلطاب املك ً جداوهذا واضح، يُ َّن أ: والثاين، ّ
معظم نظريات الرصيد االجتامعي واألخالقي والرشعي ومعامل بنـاء الدولـة 

 .ًوهذا واضح أيضا، َّإنام جتسدت يف اخلطاب املدين
 نيّينقسامن إىل قـسمني مهمـ، ًي واملدين معاّاملك، نيَّإن اخلطاب :البعد الثاين

ًجدا ًأوالّمن جهة املتكلم ، ّ ، ة واخلطـورةّمهيـوهذا ما عنيناه من األ،  وبالذاتّ
َّوبالتايل مل يرتـب ، وهي النكتة التي بحسب علمنا مل يلتفت إليها أحد من قبل ُ

تـاركني ، ب املقـامُوهنا نحتاج إىل توضيح الفكرة ببيان حمدود يناس، عليها أثر
 .ُالتفصيل فيه إىل مناسبة أخرى

َلو طالعنا اخلطابات القرآنية نجد أن املتحدث فيها  َِّّ ًأوالُ ًوثانيـا ،  وبالذاتّ
 : مها، وبالعرض جهتان خمتلفتان

يف ّالعـام وهذا هو الـسمت ، أو تنتهي إليه،  باهللا تعاىلّتمثلت :ُاجلهة األوىل
ِيـا أهيـا النـاس اعبـدوا ربكـم الـذي {: قوله تعاىلمن قبيل ، اخلطابات القرآنية َّ ُ َ َُ َّ ُ ْ ُْ ُ َّ َ ُّ َ

َخلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ َ ََّ َ َْ ْ ُْ ُ َُّ َ َّ ََ ْ َ َِ ِ َيـا أهيـا {: وقولـه تعـاىل، )٢١: البقرة( }ِ ُّ َ َ
َّالذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة إن  ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َّ َِ ِ ْ ُْ َ ُْ َ َ مع الصابريناهللاََّ َّ َِ ِ  .)١٥٣: البقرة( }َ

 تدور بني املالئكة واإلنـس ّعامةوهي ،  بغري اهللا تعاىلّتمثلت :اجلهة الثانية
ِوإذ قال ربـك للمالئكـة إين جاعـل يف األرض {: من قبيل، واحليوانات، ّواجلن ْ َ ََ ِ ٌ ْ ِْ ِ ِ َِ ُّ َِّ ِ َِ َ َ َ َ

ِّخليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الد ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ََ َْ َُ ُْ َ َ ْ َ ُماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ً َ َ ُ ِّ ُ ْ َِّ َ ُ ُ ََ ِ ْ َ َِ
َلك قال إين أعلم ما ال تعلمون ُ َ َُ َ َْ َْ َ َ ِّ ِ َ َ ُقالوا أجتعل(: فاملقطع،  )٣٠: البقرة( }َ َُ ْ َ َ ْ ُونقدس ... َ َِّ َ ُ

َلك ًأوالِّاملتكلم فيها ، )َ ولـذلك مل يقـع قـوهلم موقـع ،  املالئكـةم وبالذات هـّ
َّإن اهللا تعـاىل : أي، ًإىل اهللا تعاىل فهو ثانيا وبـالعرضوأما نسبة الكالم ، القبول

 .اه تبنّاحكى قوهلم وم
: من قبيـل،  عليهم السالمّفمنه ما يمت لألنبياء، وأما قول اإلنس يف القرآن

َّإذ يقــول لــصاحبه ال حتــزن إن ...{ ِْ َِ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ ــااهللاَْ َ معن َ ًأوالم ِّفــاملتكل، )٤٠ : التوبــة( }...َ ّ 
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َّن اهللا تعاىل قـد حكـى لنـا إو، و الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآلهوبالذات ه
ُفلام نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبـأين العلـيم اخلبـري...{: ومن قبيل، قوله َِّ َ ُ َ َِ َِ َّ َ َ ْ َ َّْ َ َِ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ ْ ِ َ{ 

ًأوالِّفاملتكلم ، )٣ : التحريم(  وبالذات مها النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وبعـض ّ
ُولقد آتينا داوود وسليامن علام وقاال احلمد {: ومن قبيل، اجهأزو َ َ ْْ ْ ُ َْ َ َ ََ َ َ ُ َ ًَ ْ َ َِ َ َ الـذي فـضلنا هللاَِ َ ََّّ َ ِ

ِعىل كثري من عباده ا ِ ِ َِ ْ َِّ ٍ َ َؤمننيُملَ ِ ِ فهـام ،  للعيـانّجـيل) قـال(ففاعـل ، )١٥ : النمل( }ْ
ًأوال...) لنا اهللاَّفض(: اللذان قاال ، تعاىل إال حكاية عـنهام وبالذات ومل يقله اهللا ّ

 . وغري ذلك من املوارد الكثرية
ِقالـت يـا أهيـا املـأل أفتـوين يف {: فمن قبيل، وأما خطابات غري املعصومني ِ ُ ْْ َ َُ َ َ ُّ َ َ َ

ِأمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ُ َ َّ َُ ْ َ ًَ ً َْ َ َْ َِ ُ ٍقالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شـديد  * ِ ِ ٍَ ٍ ْ َ َ َّ ْ ُ ُْ ُ ُُ ُُ ََ
َواأل ْ َمر إليك فانظري مـاذا تـأمرينَ ِ ُِ َ ْ ُ ْْ َ َ َُ َ ِ َقالـت إن امللـوك إذا دخلـوا قريـة أفـسدوها  * ِ َُ َ َْ َ ْْ َ ً َ َُ َ ُ َِ َِ ُ َّ

َوجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ُ َّ َُ َ ْ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ َ ََ َوإين مرسـلة إلـيهم هبديـة فنـاظرة بـم  * َّ َ َّ َ ْ ْ ُِ ٌ ِ ٍ ِ َِ َ ِ ِ َ َِ ٌِ ِّ َ
َيرجع املرسلون ُ َ ْ ْ َُ ُ ًأوالِّفاملتكلم هنا ، )١٨ : النمل( }ِ  امللكـة بلقـيس ي وبالذات هّ
َّوعلية قومها ِ. 

ة امرأة عمران ِّإذ قالـت امـرأة عمـران رب إين {: ومن قبيل قول السيدة حنَّ ِ ِِّ َ َ ْ َ َْ ِ ُِ َ َ َْ
ُنذرت لك ما يف بطني حمررا فتقبل مني إنك أنت الـسميع العلـيم َّ َّ َ ِْ ِ ِ َِ ُ َّ َْ ْ ََ ِّ َ َُ َ ََّ َِ َ ًَ َ ُ ْ ِ َفلـام وضـعتها *  َ ْ َ ََ َّ َ َ

ِّقالت رب إين وضعتها أنثـى واهللاُ أعلـم بـام وضـعت ولـيس الـذكر كـاألنثى وإين  ِِّ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َِّ َ َُ َ َُ ْ ُ ََّ َ َ َْ ُ َْ ََ ِ َ ُ َ
ِسميتها مريم وإين أعيذها بك وذريتها من الـشيطان الـرجيم ِ َِّ ْ َّ ِّ َ َ ْ َ ْ َّ ََ َّ َ َ َِ َِ ََ ُُ َ ِ ُ ُ ِِّ ، )٣٦: آل عمـران( }ِ

  .ًوهذا واضح أيضا،  السيدة آسيا زوجة فرعونوهكذا يف قول
ٌحتى إذا أتوا عىل وادي النمل قالـت نملـة {: من قبيل، وهكذا يف احليوانات ََ َ َ َْ َْ ْ َّ َ َِّ ِ َ َ ْ ََ ِ

َيا أهيا النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمـنكم سـليامن وجنـوده وهـم ال يـشعرون ُُ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َُ ُ َ ُ ُ ُ َ ْْ ُ َُ َُ َّ َ ُ ََّ َ َُّ ُ ُِ ِْ َ َ{ 
 . )٣٥-٣١ :النمل(

َّما نريد إثارته يف املقام هو أننا نتعبد بكلامت اهللا تعاىل وبكلامت املعـصومني ُ 
كيف لنا أن : وهنا لنا أن نسأل، ية له عليناّوما عدا ذلك ال حج، عليهم السالم



 ٣٣٧ ........................................................... القرآين ّلنصضوابط أخرى لقراءة ا

ومل يكن اهللا أو النبي ، نتعاطى مع الكلامت القرآنية التي حكاها اهللا تعاىل عنهم
ًأوالِّليه وآله هو املتكلم فيها األكرم صىل اهللا ع  ؟  وبالذاتّ

فاملـسألة حتتـاج إىل تأصـيل وعـرض ،  ال يسعنا اإلجابة عن ذلك:الواقع
وحتتاج إىل متابعة دقيقة لتعاطي املعصومني عليهم السالم مـع ، ُبيانات أخرى

ّيتوقـع أن ي، تنيّولكننا سوف نفتح نافذتني مهم،  كهذهنصوص ا يف هـذه ّتـأثرُ
 : ومها، القرآنيةاحلكاية 
ِّوهــل تــشكل هــذه ، عالقــة هــذه احلكايــات القرآنيــة بالتفــسري: ّولاأل ُ

ِّاحلكايات قرينة مفرسة  ؟ ُّوهل نحن معنيون بتفسريها؟ ُ
ًولعلـه يكـون منفـذا ، ِّوللبـاحثني تقـيص ذلـك، عالقتها بالفقـه: والثاين َّ

ًأوالِّ املتكلم :ًجديدا لرؤية قرآنية يف جمال ًملتكلم ثانيا وبالعرض وا، وبالذاتّ ِّ. 
 ؟ما هي طبيعة املخاطب وخصوصياته: الثاين

ِّمن أجواء النص التي تشكل قرينة حالية عىل بيان مـراد املـتكلم ِّ ُ   مـستويات:ّ
 فاحلديث مع العلامء ليس كاحلديث، املخاطب وخصائصه املعرفية واالجتامعية

، حلديث مـع غـريهمواحلديث مع امللوك والقادة والسادة ليس كا،  غريهمعم
ُوحيث إن القرآن الكريم قد راعى أصول املحاورة العقالئية والعرفية فـذلك  َّ

 .يعني وجود تفاوت ما يف لغة اخلطاب بلحاظ املخاطب
ِّتامعيـة حتـددان نـوع َّمن الواضح بأن مستويات املخاطب املعرفيـة واالج ُ

ُذي يـشرتط فيـه ة البالغيـة للكـالم الـب لذلك صلة وثيقة باجلنّألن، اخلطاب
 .ومن ذلك احلال شخصية املخاطب، املطابقة ملقتىض احلال

 للنبـي ّاصـةومن هنا تبدأ بوادر الفرق بني خطابـات القـرآن الكـريم اخل
 الناس ّعامةاألكرم صىل اهللا عليه وآله وبني خطاباته لسائر املؤمنني وخطاباته ل

َّفبعض التهديدات املوجهة بحسب الظاهر للن، اآلخرين بي األكـرم صـىل اهللا ُ
ِيا أهيا النبي اتق {: من قبيل، عليه وآله َّ َُّّ َِ َ ُّ َّ وال تطع الكافرين واملنافقني إن اهللاََ ِ َ ِ ِ ِ َِ ُُ َ َ َِ َ ْ ِ َ كان اهللاََ َ
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ًعليام حكيام ًِ َِ َّفهل يتوقع منه صىل اهللا عليه وآلـه غـري التقـوى ، )١: األحزاب( }َ ُ
 ؟وخمالفة الكافرين واملنافقني

ًر أن يكـون هـذا اخلطـاب موجهـا فعـال ُّالـسذاجة بمكـان تـصوَّإن من  ً َّ ُ
فذلك قدح لـيس يف الرسـول ،  إىل الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآلهًوحقيقة
ًوإنام يف املتكلم أيضا، وحسب ُألنه يكـون قـد تكلـم بـيشء دون أن يراعـي ، ِّ َّ

 ُخصوصيات املخاطب املوصوف بالعصمة والقدوة واألسوة وغري ذلك مـن
ُولعل ذيل اآلية يساعدنا عىل ذلك، كامالته الثابتة َّإن (: وهـو قولـه تعـاىل، َّ  اهللاَِ
ًكان عليام حكيام ًِ َِ َ َ َّإن اهللا تعاىل عليم بأنك ال تفعـل ذلـك: أي، )َ ولـذلك فمـن ، َّ

َّومـن مقتـىض حكمتـه أيـضا أن وجـه لـك ، ًاّمقتىض حكمته أن جعلـك نبيـ ً
َّاخلطاب ابتداء ليعلم اآلخرون شدته عليهم ولذلك ينبغي محل اخلطاب عىل ، ً

ُوإنام وجه اخلطاب ابتداء وبشكل مبارش للرسول األكـرم صـىل اهللا ، اآلخرين ً ِّ
 .عليه وآله للمبالغة يف التهديد

ْذلك مما أو{: وهكذا احلال يف قوله تعاىل َ َّ ِ َِ َحـى إليـك ربـك مـن احلكمـة وال َ َ َ ُّ َِ ِ َِ َ ْْ ْ َ َ َ ِ
ًجتعل مع اهللاِ إهلا آخر فتلقى يف جهنم ملوما مدحورا َُ َ َ َْ َّ ُ ََّ َ َ َ ًَ َ ًُ ْ َْ ِ َ ِ ْ َّعلام بأن ما ، )٣٩: اإلرساء( }َ ً

ّ عن اإلمام الصادق عليـه الـسالم يوضـّورد يف األثر املروي ح لنـا املـراد مـن ُ
 صـىل اهللا عليـه وآلـه هّ اهللا بعث نبيـَّإن(: الموهو قوله عليه الس، هكذا خطابات

 يه فهو يعنّما عاتب اهللا نبي(: وقوله عليه السالم، )١()عني واسمعي يا جارةأاك ّيإب
ًولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إلـيهم شـيئا { :به من قد مىض يف القرآن مثل قوله َْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ُ َّ ْ ََ َ َّ ْ َ ِْ َ ََ َ َ

ًقليال ِ  .)٢()عنى بذلك غريه ،}َ
 هـو ّجمردوجود أ، َّكام أن من مالمح شخصية املخاطب مالحظة حقيقة وجوده

ِوإذ قلنا للمالئكـة {: من قبيل، ُفتكون األوامر الصادرة إليه بام يناسب وجوده ِ َِ َ َ ْ ْ َْ ُ ِ َ
                                                 

  .١٦ ص،١ج: تفسري القمي) ١(
 .<٧٤:   اإلرساء>: واآلية  .٥ح ،١٠ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(
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َاسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكرب وكان من الكافرين َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َْ ِ َِّ ْ ، )٣٤: ةالبقر( }َْ
ُي عاقل فيخاطبه بام يناسبهّأو أنه وجود ماد ْيا أهيـا النـاس اعبـدوا {: من قبيل، ُ ُ َُّ ْ ُ َ ُّ َ َ

َربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ َ ََّ َ َْ ْ ْ ُ َُ ُ ُ َُّ َ َّ َ ََّ ْ َ َ َِّ ِ ِ أو أنه وجود ، )٢١: البقرة( }ِ
ًي غري عاقل فيخاطبه بام يناسبه أيضاّماد ُ َم استوى إىل السامء وهي ث{: من قبيل، ُ َّ ْ َِّ َ ََ َ ِ َ

َدخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ْ َ َْ ََ َ ًَ ً ََ ْْ ْ َ ُِ َ ْ ََ  .)١١: لتّصُف( }ٌ
َّ وهي أن شخصية املخاطـب وخصائـصه ّمهمةوبذلك نخلص إىل نتيجة 

ِّاملعرفية واالجتامعية تشكالن قرينة حتدد لنا طب ُُ  .يعة اخلطاب وحدودهِّ
 ؟ما هي طبيعة اخلطاب وخصوصياته: الثالث

ِّوأما طبيعة اخلطاب وخصوصياته فهي األخرى تشكل لنـا قرينـة حاليـة  ُ ُ
ّوليس املراد بذلك أن املتكلم تارة يكون جـاد، لفهم نطاق املوضوع وحدوده َّ ًا َّ

ُومريدا وأخرى ال يكون كذلك ً ّفإن هـذا منفـي يف حـق، ُ ٌّ ِّكلم عاقـل مـتّ كـل َّ
َّوإنام املراد هو أن اخلطـاب العقـدي خيتلـف عـن اخلطـاب ، فكيف باهللا تعاىل

وجتـد اخلطـاب ،  جتد الوعد والوعيـد مـرتبطني بالعقيـدةًعادة ماف، الترشيعي
حيث التشديد البالغ الـذي ال ، طاب العقدي اآلخراخلالتوحيدي خيتلف عن 

َإن اهللاَ ال{: من قبيل، ُيضاهيه تشديد آخر َّ َ يغفر أن يرشك به ويغفر مـا دون ذلـك ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُ َ ُ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ
ِملن يشاء ومن يرشك ب ْ ِ ْ ُ َ ََ ُ َ ً فقد افرتى إثـام عظـياماهللاَِِ ًِ َِ ِ َ َ ْ : ويف بيـان آخـر، )٤٨: النـساء( }ََ

ًومن يرشك باهللاِ فقد ضل ضالال بعيدا...{ َ ِْ َ ًَ َ َ ََّ ْ َ ِ ْ ِ ُ ) ًعظـيام(: ومعنـى، )١١٦: النساء( }َ
 املنتهـى يف وه) ًبعيدا( :ومعنى، أعظم منهما هو ليس هنالك : أي، ةهو املبالغ
 .ّليس هنالك من هو أضل منه: أي، الضالل

 هفنجـد، وهكذا جتد احلال يف اخلطاب الرشعي بالقيـاس إىل موضـوعاته
ًيشدد يف موضوعة الدماء وحصانة املرأة بصورة ختتلف متامـا عـن اخلطابـات  ّ ُ

ِمن قتـل نفـسا بغـري نفـس أو فـساد يف األرض ...{ :ففي الدماء يقول، ُاألخرى ٍْ َ ْ ََ ِ ٍ َ ًْ َ ْ َْ َ َِ ِ َ َ َ
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ًفكأنام قتل الناس مجيعا َِ َ َ َّ ََ َ َ َّ ِّويف حصانة املرأة يشدد عـىل رضورة ، )٣٢: املائدة( }...ََ ُ
َوالذين يرمون املحصنات ثـم مل يـأتوا بأربعـ{: وهو قوله تعاىل، اجتامع الشهود َ َ ْ َ َْ َ َّ ُ ْ ََ ِْ ُ َْ َ ُ ِ ُِ َ ِة َّ

َشهداء فاجلدوهم ثامنني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هـم الفاسـقون ُ ً ِْ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُْ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ ً ًَ َ ََ َ َُُ َ َ ُ ََ َ{ 
ُاخلطاب البد أن يؤخذ  ّقوةَّ لنا بأن هذا التفاوت يف ّتضحومن هنا ي، )٤: النور( َّ

َّبمعنى أن اخلطاب كلام اشتد، ّباالعتبار يف تفسري النص َّ ، َّ قلت االحتامالت فيهَّ
ّكلام قلت الـشدّأنه و َّ َّن هنالـك إ :ُ بعبـارة أخـرى.ة ازدادت االحـتامالت فيـهَّ

 يف :خـرىُاألو،  يف جماالت احلـسم:ُاألوىل، إسرتاتيجيتني يف البيانات القرآنية
ًخذ النصية األصولية طريقا واضحاّفاحلسم يت، جمال االجتهاد ً ُ َّوهو ما يسمى ، ِّ ُ

ّوأما يف جمال االجتهاد فإن القـارئ املتخـصص جيـد مـساحة ،  باملحكمًقرآنيا ُ َّ
ّولعـل هـذا هـو الـرس يف ، وضوعات قابلة لذلكاملَّألن ، ّواسعة لألخذ والرد َّ

بمعنى إرجاع مطالبها للفطرة الـسليمة ، اجلعل التكويني ملوضوعات العقيدة
 ،م موضـوعات الـرشيعةُبخالف معظ،  الرشيفةسنّةالتي تنطق هبا قبل القرآن وال

، فإهنا وإن كانت منسجمة مع سياقات الفطرة إال أهنا تبقى عاجزة عـن نيلهـا
ّولعلنا نوف  .ة بفلسفة األحكام الرشعيةّتعلقق لتأصيل ذلك يف بحوثنا املُ
 ؟ما هي طبيعة املعارف البدهيية: الرابع

 ،ُلإلجابة عن ذلك نحتاج أن نوجز احلديث عن قسمي املعـارف العقليـة
 منها فاقدة لالعتبار فإننا سوف ظنّيةَّوحيث إن ال، ظنّيةفإهنا تنقسم إىل قطعية و

 : مها، وهي تنقسم إىل قسمني، ة بذاهتاّنقف عند القطعية منها التي هي حج
 .املعارف العقلية البدهيية: ّولاأل

 ). الربهانية(املعارف العقلية النظرية الكسبية : الثاين
 ،صلة كام سـيأيتّتالربهانية فإهنا تندرج ضمن القرائن املأما املعارف النظرية 

 وذلك حلضورها، ةّتصلمن مجلة القرائن امل - وال ريب –وأما املعارف البدهيية فإهنا 
ًفهي ال حتتاج أن يبذل املفرس جهدا لتحـصيلها، ي للعملية التفسرييةّعند املتصد ِّ ،



 ٣٤١ ........................................................... القرآين ّلنصضوابط أخرى لقراءة ا

َّألهنا بحسب الفرض حمصلة َّومـن الواضـح بـأن ، تهاّوهذا هو معنـى بـدهيي، ُ
وذلـك لعـدم وقـوع ،  مـن دليليـة الربهانيـاتُّدليلية البدهيات أقوى وأشـد

ًومن ال يرتيض دليلية البدهييات يكون واقعا ، ُاالختالف يف األوىل دون الثانية
 .)١()شبهة مقابل بدهية(: ُوهو ما يقال عنه يف املنطق، ةّمعينحتت طائلة شبهة 

ُبدهيية التي ال بد أن تؤخـذ بعـني االعتبـار يف تفـسري ومن مجلة القرائن ال َّ
 :َّاآليات التي تعرضت إىل عرض القـدرة اإلهليـة واحلـضور الـدائم هللا تعـاىل

وهـذا االستحـضار ال ، َّ حـسيةءاضوما يتبعها من أع، استحالة اجلسمية عليه
َوجـاء ربـك وامل{: َّفإذا ما مر بنا قوله تعـاىل، ٍحيتاج إىل جهد َ ُّ َ ََ ًلـك صـفا صـفاَ ًّ َّ َ ُ َ{ 

ْيد اهللاِ فوق أيدهيم...{: وقوله تعاىل، )٢٢: الفجر( ْ َِ ِ َ َ ْ َ َّال بد لنـا ، )١٠: الفتح( }...ُ
من البحث يف املجـال اآلخـر مـن ظـواهر اللفـظ حتـى مـع غيـاب القـرائن 

 .اللفظية وغري اللفظية، ُاألخرى
ية هللا تعاىل من ّ لنا ما عليه القائلون باجلسمية واألعضاء احلسّتضحومنها ي

، ّ بعد إنكارهم لبدهييات تقرها الفطرة السليمة والذوق الـسليم،سقف معريف
َّه عدم مكنتهم من فهم الوجود املجردؤَّولعل هذا اإلنكار منش وهذه مـسألة ، ُ

ِّ باالسـتعداد والنـضج املعـريف الـذي عليـه املتـصدي للعمليـة ّتعلـقُأخرى ت ُ
عنى الردع الـشديد الـصادر عـن اإلمـامني ك من هنا تفهم مّولعل، التفسريية

ّالباقر والصادق عليهام السالم جتاه البعض ممن ينطلق من أرضية ماد ية جعلته َّ
ُالذي يتابع اجلزئيات فيحمل حكم بعـضها ، ورظًمأسورا للقياس الفقهي املح

ّيفصح لك عن غياب معنى التجرد عنده، ُ لوجود مشاهبة؛عىل اآلخر وهكذا ، ُ
                                                 

ّفإن اليشء قد يكون بدهييا ولكن جيهله اإلنسان، لفقد سبب توجه النفس، فـال : (يقول املظفر) ١( ً َّ
ّجيب أن يكون اإلنسان عاملا بجميع البـدهييات، وال يـرض ذ ولكـن ... لـك ببداهـة البـدهيي ً

شـبهة يف : ُّمستقيم التفكري إذا حدث له ذلك وعجز عن كـشف املغالطـة يردهـا ويقـول إهنـا
 .١٩ -١٨ ص،١ج: للشيخ حممد رضا املظفر، املنطق: انظر ).مقابل البدهية
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َّ قدح يف الفلسفة وانتهى به املقـام إىل تـصوير العقليـات إىل جمـرد احلال فيمن
ِذلك مبلغهم من العلم{ ،)١(ُقضايا متهافتة ْ ْ َ َِ َِ ِّْ َُ ُ  .)٣٠: النجم( }...َ

 )النظرية الربهانية(القرائن العقلية القطعية : ًالثثا
ًكـون مـستدال عليهـا يف رتبـة سـابقةتوهذه القرينـة إمـا أن  أو بـصدد ، ُ

 وعىل فـرض حـضورها، ِّفهي ليست حارضة عند ذهن املفرس، الل عليهااالستد
 ّتأمـلوإنـام حتـرض بواسـطة ال، ًفإهنا ال حترض تلقائيـا كـام هـو حـال البدهييـة

َلو كان فيهام آهلة إال اهللاُ لفسدتا فسبحان {: من قبيل قوله تعاىل، ُّوالتعمل ََ ْ ُْ ََ َ َ َ َ ََّ ِ ٌ َِ َِ ِ ِّ رب اهللاَِ َ
َّالعرش عام  َ َِ ْ َيصفونْ ُ ِ ِّتفـرسه لنـا الـسامء واألرض  فـساد ُّفـرس، )٢٢: األنبيـاء( }َ ُ

ّثم يرت، الربهان العقيل: أي، القرينة العقلية ًب لنا قياسا منطقيا استثنائيا مفـاده ُ ً ً
 :كالتايل

 . آهلة لفسدتاّعدةلو كان يف السامء واألرض : َّاملقدم
 .ولكنهام مل تفسدا: ّاملؤخر
 .له واحدإذن فيهام إ: النتيجة

ّوجه املالزمة بـني تعـدد اآلهلـة : أي، ّوأما الرس يف الفساد عند كثرة اآلهلة
َّ أن العقل يفرتض هنا عدة افرتاضات:فجوابه هو، والفساد  إما أن تكون هـذه، َّ

، دّوعندئذ ال يبقى معنـى للتعـد، اآلهلة متطابقة يف القدرة واإلرادة واالختيار
ّألن التعد ًا ّفإن كان بعـضها قويـ، إما أن تكون متفاوتة يف ذلكو، د فرع التاميزَّ

، ّفيبقى القوي وهو اإلله احلق، لوهيةفالضعيف ال يصلح لأل، ًواآلخر ضعيفا
                                                 

: ت( أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل إلمامل، )هتافت الفالسفة(: انظر إىل كتاب) ١(
ّوهي جمرد متحالت واجتـ، حيث أبطل فيه الفلسفة ومقوالت الفالسفة، )ـ ه٥٠٥ ّ َّ َال {: اهُ

ُيسمن وال يغني مـن جـوٍع َ ُِ ِ ِْ ُ ْ : َّوقـد رده ابـن رشـد األندلـيس يف كتابـه. <٧: الغاشـية > .}ُ
 ).هتافت التهافت(



 ٣٤٣ ........................................................... القرآين ّلنصضوابط أخرى لقراءة ا

وإن كانا كالمها قويني مع ، ًلوهية جزما لألنًوإن كانا ضعيفني معا فال يصلحا
  بـأمرأمرَّألن أحدمها يـ، َّافرتاض االختالف يف اإلرادة واالختيار دب الفساد

  .ُونتيجة األمر والنهي يوجب وقوع الفساد، واآلخر ينهى عن ذلك
 

 : حترص القرينة املنفصلة بام ييل
 ).اآليات والروايات( القرائن النقلية .١
 . اإلمجاع والرضورات الدينية.٢
ًأوال  القرائن النقلية: ّ

 :أما النقلية فهي عىل قسمني
َّوإنـام تعرضـت للموضـوع يف مـورد ، ال ترتبط بالسياق الواحد قرآنية *

ِوعنـت {: من قبيل قوله تعـاىل، وهذا ما يدخل يف تفسري القرآن بالقرآن، آخر َ َ َ
ًالوجوه للحي القيوم وقد خاب من محل ظلام ُْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ُ ُ َُ َ ُّ َِّ ْ َ َِ محـل (: َّفإن املراد من ،)١١١طه ( }ِ

، ك هو حقيقـة الظلـم أومـن أبـرز مـصاديقهفالرش، ًهو أنه محل رشكا) الظلم
َوإذ قـال {:  قوله تعاىل هية لنا الظلم بالرشكّفرسوالقرينة القرآنية املنفصلة امل َ ْ ِ َ

ِلقامن البنه وهو يعظه يا بني ال ترشك ب ْ ِ ْ ُْ ََ َّ َ َُ ُ َ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ُ َ ٌ إن الرشك لظلـم عظـيماهللاُِ ٌِ َ ْ َُ َ ْ ِّ َّ ، )١٣: لقـامن( }ِ
ْالـذين آمنـوا {: ه تعاىلَ الصحابة قولُاستشكل بعضحني ه َّوقد ورد يف األثر أن ُ َ َ ِ َّ

َومل يلبسوا إيامهنم بظلم أولـئك هلم األمن وهم مهتدون ُ َ ْ ُّ ْ ُ ُ ُ َُ َ ُ ْ َ ََ َُ ََ ِ َ ْ ُْ ٍ ُ ِ َ ِ ْ ِ :  وقـالوا،)٨٢ : األنعام( }ْ
 ، املـراد بـالظلم الـرشكَّأن صـىل اهللا عليـه وآلـه ن هلم النبيـَّبي؟ نا مل يظلمـُّأي

ٌإن الـرشك لظلـم عظـيم:  بقوله سبحانه يف آية أخرىَّواستدل ٌِ َ ْ َُ َ ْ ِّ َّ فهـي قرينـة ، )١()ِ
ِّوال بد أن تكون القرينة القرآنية املفـرسة مـن ، منفصلة تصلح ألكثر من مورد ُ َّ

                                                 
  .٤ص: لشيخ املفيدل، املسائل العكربية) ١(
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ُواملفرسة من املتشاهبات، املحكامت ٌن املحكم بـنيإإذ ، َُّ ِّ ُ ُواملتـشابه ال ،  يف نفـسهَّ
 .يرفع اإلشكال من رأس

َّإذن فالقرينة القرآنية منفصلة عن موضوع اآلية املفرسة بمعنى أهنا مل ترد ، ُ
ْمتاعـا لكـم وألنعـامكم{: وبذلك ختتلـف عـن القرينـة القرآنيـة، يف سياقها ْ َُّ ْ ُِ َ ََ ِ َّ ً َ{ 

ًوفاكهة وأبا{: ِّاملفرسة لقوله تعاىل، )٣٢: عبس( َّ َ ََ ً َ فهذه القرينـة ، )٣١: عـبس ( }ِ
 .وسيأيت بياهنا، ةّمتصل لفظية وهي قرينة، سياقية
ُوهو ما يطلق عليه ، ُوأما القرينة النقلية املنفصلة األخرى فهي الروائية *

ًأو ما يعرب عنه قرآنيا بالتبيني، بالتفسري الروائي َّ َوأنزلنـا ... {: وهو قوله تعاىل، ُ َْ َ َ
َإليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم و َْ ْ َ ِّ َ ِْ َ َِ َِ ِّ َّ ُُ ِ ِ َِ ْ ِّ َلعلهـم يتفكـرونَ ُ َ َّْ َ َ ُ َّ وقـد ، )٤٤ : النحـل (}ََ

من قبيل ما ورد عن اإلمام جعفر الصادق ، )١(َّا بيانات عدة يف ذلكَّتقدمت منّ
ٌوتعيها أذن واعية{: ملا نزلت(: عليه السالم أنه قال َ َِ َِ ٌَ ُ ُ َ قال رسول  ،)١٢ : ةّاحلاق( }َ

َّ أن القرينة الروائية : نراه يف املقامامو، )٢() يا عيلأذنكهي : صىل اهللا عليه وآلهاهللا 
ِّفالقرآنيـة مفـرسة بـاملعنى االصـطالحي، ختتلف عن القرينة القرآنيـة وأمـا ، ُ

  .)٣(ا بيانات ذلكَّوقد تقدمت منّ، الروائية فهي تدخل يف جمال التطبيق
 اإلمجاع والرضورات الدينية: ًانيثا

اع لـيس هنـا موضـع وقع كالم كثري واختالف غري قليل يف تصوير اإلمج
ًولكننا سوف نقدم تصويرا ، التفصيل فيه  .ًيا لتقريب فكرة قرينية اإلمجاعّأولِّ

ِّينقسم اإلمجاع إىل مدركي وحمصل ة بنفـسه وإنـام ّواملدركي لـيس بحجـ، ُ
ّهو ما يمكن أن يكون حج) ليهعالدليل الذي اعتمد (مدركه  ِّحصل ُاملا ّوأم، ةُ

                                                 
 .فراجع، كتابل من هذا الّ من الباب األول والثاينّيف الفصلني األو) ١(
 .٥٧ح ،٤٢٣ ص،١ج: الكايفُأصول ) ٢(
 ). التطبيق(: حتت عنوان، لّالفصل الثاين من الباب األو: راجع) ٣(
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ِّالذي حيصله الفقيه أو امل( ً جـداولكن حتصيله عـسري، ة بنفسهّفهو حج) ِّفرسُ ّ ،
ّولذلك يقال عادة بأن املدركي ليس بحج َّة واملحـصل غـري حمـصلَُّ ُِّ فيـسقط ، ُ

َّولكـن الـصحيح هـو أن ، َّألن وجـوده أمـر افـرتايض، اإلمجاع عن االعتبـار
ُاملحصل يمكن حتصيله ِّ ّفالضابط احلقيقـي فيـه لـيس تقـيص مجيـع األقـوال ، ُ

ــاتاملت ــة لإلثب ــي، وافق ــة للنف ــع أو ، أو املختلف ــام ضــابطه حتــصيل القط وإن
فـإن كـان ضـمن الـداخلني يف ، وهذا أمر نسبي كـام هـو واضـح، االطمئنان

ّ علية القوم سوف ترتفع نسبة الصدق ومطابقة الواقع وإن كـان عـدد عاإلمجا ِ
ًاملجمعني قليال ِّشكله مـن ُفاملرجع يف ذلك هو جمموع القيم االحتاملية ومـا تـ، ُ
 .نسبة يف الصدق

ً لـيس أمـرا ممكنـا فحـسبّجةإذن حتصيل اإلمجاع احل ، وإنـام هـو واقـع، ًُ
كـام ، ُتكون غـري معتـربةكهذا، مجاع إلَّوبالتايل فإن الوجوه التفسريية املخالفة 

َّالوجوه االحتاملية التي يمكن ترجيح بعضها عىل اآلخر بواسطة اإلمجاع ألنـه  ُ
 .ّصحةمئنانية عىل القرينة قطعية أو اط

َفـام ...{: ومن أمثلة قرينية اإلمجاع رصف كلمة االستمتاع يف قولـه تعـاىل َ
ًاستمتعتم به منهن فـآتوهن أجـورهن فريـضة َ ِ َِ ََّ ُ ُ َّ ُ َّ َْ ْ ُْ ُ ْ ُ َ َُ ِ مـن معناهـا ، )٢٤ : النـساء( }...ِ

وقـد ، )ُزواج املتعـة(ذ إىل الظهـور يف العقـد املنقطـع ّاللغوي الظاهر يف التلذ
ُوهو إمجاع املسلمني ال مـذهب ، سيقت قرينية اإلمجاع عىل هذا الظهور اآلخر

ُفمن خالف يف ذلك يكون قد خـالف إمجـاع األمـة عـىل إرادة النكـاح ، بعينه
وقد استعرض صاحب ، وال العقد الدائم،  االستمتاع اللغويّجمرداملنقطع ال 

ا منـرصفة عـن معناهـا وأثبت كوهنـ،  إرادة نكاح املتعة من اآليةّأدلةاجلواهر 
ته إمجاع ّوقد كان من مجلة أدل،  معنى آخر غري العقد املنقطعّوعن أي، اللغوي

ة فهـو ّ أمـا مـن الطائفـة املحقـ،اإلمجـاعوإىل (: حيث يقـول، ُاألمة عىل ذلك
فـاق الـصحابة ّواضح، بل هو من رضوريات مذهبهم، وأما من غـريهم فالت
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 كام يظهر من ،ا ورشعيتها من غري نكري عىل إباحتهاإلسالمومن كان يف صدر 
 احلكم َّ عىل أنّ فانه يدل،)١(م نفسهِّحرُأخبار جابر وغريها، حتى ما روى عن امل

ة خالفـة أيب َّ ومـد صىل اهللا عليـه وآلـه يف زمان النبيً معروفاً كان شائعاِّلِباحل
التـي  ّمـةاأل إلمجاع فالقول بالتحريم بعد ذلك خمالف ،بكر وبرهة من خالفته
 . )٢()ال جتتمع عىل ضاللة

 )٣(وهو الواضح، وهو مذهب أصحابنا اإلمامية(: ويف ذلك يقول الطربيس
 ، عىل االنتفاع وااللتذاذً واقعااألصل وإن كان يف ،عّ لفظ االستمتاع والتمتَّنأ

 ،ام إذا أضيف إىل النـساءَّ السي،ّعني هبذا العقد املًفقد صار بعرف الرشع خمصوصا
ى متعـة، فـآتوهن َّفمتى عقدتم عليهن هذا العقد املسم:  يكون معناهفعىل هذا

ق وجوب إعطاء املهر باالستمتاع، وذلك ّ اهللا علَّ عىل ذلك أنّأجورهن، ويدل
 َّنيقتيض أن يكون معناه هذا العقـد املخـصوص دون اجلـامع واالسـتلذاذ، أل

 .)٤()املهر ال جيب إال به
ًر التـي ال يمكـن القفـز عليهـا أبـداُوأما الرضورة الدينيـة فهـي األمـو ُ ،

ولكوهنا من مجلة األساسيات التي ينهض هبـا الـدين ، لوضوحها وحضورها
فعىل الصعيد االجتامعي وتنظـيم العالقـات الـصحيحة بـني الرجـل ، القويم

فاللقاء بني الرجل واملرأة ، ُواملرأة توجد بعض الرضورات الدينية كحرمة الزنا
، ًومن الـرضورات حرمـة نكـاح املحـارم مطلقـا، يفرع وجود العقد الرشع

ّواألم والولـد، واألب والبنت، ُكاألخ واألخت َّنظمتـه لنـا  َّوغـري ذلـك ممـا، ُ
ُومـا دمنـا قـريبني مـن آيـة ، احلرمـة يف هـذا املجـالوية ّسورة النساء من احلل

                                                 
 .اخلليفة الثاين: أي) ١(
 .١٤٩ ص ،٣٠ج: جواهر الكالم) ٢(
 .ُال يوجد فيهم خمالفوهو أمر واضح لدهيم و، ّما أمجع عليه األصحاب من املذهب احلق: أي) ٣(
 .٦٠ ص،٣ج: تفسري جممع البيان) ٤(
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ً عـىل النكـاح املنقطـع يمكننـا أن نـستفيد أيـضا مـن قرينيـة ّدالةاالستمتاع ال ُ
وذلك بعـدم ، لرضورات الدينية يف رصف كلمة االستمتاع إىل العقد املنقطعا

َّألن ، لتـذاذإمكان حرص كلمة االستمتاع يف معناها اللغـوي وهـو مطلـق اال
 ّمعـني يف مقابـل أجـر - ومن ذلك الدخول هبا -ذلك يعني االستمتاع باملرأة 
وهـي ، ُوهذا خمـالف لـرضورة دينيـة صـارخة، ومن دون وجود عقد رشعي

 ؟ فكيف يسمح القرآن بذلك، حرمة الزنا
، فقرينية الرضورة الدينية تقتيض تفسري االستمتاع بعقد النكـاح املنقطـع

َّفمن الواضح بأن عقد النكاح الدائم مل يقم ألجل االستمتاع بـاملرأة وإن كـان 
َّكام أن عقد النكـاح الـدائم يف مهـره معجـل ومؤجـ، ذلك من لوازمه َُّ ُ فـال ، لَّ

َّعجل يتوقف عـىل االسـتمتاع بـاملرأة وال املؤجـل يلـزم دفعـه بعـد وقـوع ُامل َُّ ّ
ًفضال عن كون وقوع الطـالق يف الـدائم قبـل االسـتمتاع هبـا ، االستمتاع هبا

فمـع عـدم ، واآلية تقول دفع األجر باالسـتمتاع،  لدفع نصف املهر هلاًاُموجب
ُكام أن ما يدفع لل، االستمتاع ال أجر يف املقام َّمرأة يف العقـد الـدائم ال يـسمى َّ ُ

ًأجرا وإنام يسمى مهرا ًَّ ُ.   
ّّ 

، ِّللقرينة بجميع أقـسامها صـلة وثيقـة يف بيـان املـراد النهـائي للمـتكلم
ِّوبالتايل فاالنقطاع عن القرينة انقطاع عـن املـراد النهـائي أو اجلـدي بحـسب 

ّمما يعني عدم ترتب األثر عىل النتيجة التي أخـذها القـارئ ، صولينيُتعبري األ َّ
ً لنا إمجاال مستوى النتائج ّتضحومن هنا ي، ّللنص إذا كانت منقطعة عن القرينة

َّالتي اعتمدها مدعو العلـم يف قـراءة النـصوص الدينيـة  ة عـن قرائنهـا ّجمـردُ
ني يف لغط وتيه حقيقيني ّتكلم املفوقع الكثري من، َّالسيام العقلية منها، املختلفة

ُوهم يفرسون اآليات التي تثبت يف ظهورها ال ِّ ًي أن هللا تعاىل يـدا وعينـا ّتصورُ ً َّ
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ُوصورة وجسام يرى يوم القيامة، ًوكرسيا جيلس عليه ،ًووجها ً.  
ّوما هيمنا يف املقام هو أن نسل ُ تـني يف بيـان دور ّط الضوء عىل زاويتني مهمّ

ًألهنـام يعينـان القـارئ للـنص عمومـا ، ًغي اإلغفال عنهام أبـداال ينب، القرينة ِّ َُ
ًواملفرس خصوصا عىل تشخيص املراد واهلدف  : ومها، ِّ

 َّخاصية التعيني والرصف: ُالزاوية األوىل
ُونريد بذلك أن القرينة تارة ت  ّويل دور رصف الـذهن مـن املعنـى األّؤديَُّ

 ّتكلم مراد املّيمثلىل املعنى اآلخر الذي ة عن القرينة إّجمردالذي تعطيه الكلمة 
ِّ فإننا سنفهم منه أنه بصدد أن يعرف بأخيه النـسبي،هذا أخي: يف قوله ُ وأمـا ، َّ
 ،َّفال ريب بأن الذهن سوف ينرصف إىل معنى آخر، هذا أخي يف الدين: إذا قال

نوي إنام  إىل املعنى الثاّويلوهذا االنرصاف من املعنى األ، ُوهو األخوة املعنوية
 .كان بربكة وجود القرينة الصارفة

ِّوأما القرينة املعينة ، ِّالقرينة املحددة للفرد الصادق عليه املفهوم: ُفرياد هبا، ُ
َإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الـصالة {: من قبيل قوله تعاىل َ َّ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ُِّ ِ ِ َِّ َّ ُْ ُ ُ ََّ ِ

َويؤتون الزكا َّ َُ ْ ُ َة وهم راكعونَ ُ ُ َِ َ ْ ِّة معينـة ّمتصلَّفإن ذيل اآلية قرينة ، )٥٥ : املائـدة( }َ
ّفمن املعلوم بأن اهللا ويل، ملصداق الويل الثالث ِّ أمرنا واملتـرصف يف أمرنـا َّ ًأوالُ ّ 

ّن الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله هو وليأو، وبالذات ِّنا واملترصف يف أمرنا َّ
 ،ّخاصةعىل املؤمنني  -َّإن والية الرسول : أي،  وبالعرضًولكن ثانيا، )١(ًأيضا

ولكن ، ِّيف عرض والية اهللا تعاىل الذي هو ويل كل يشءليست  -ّعامةوالناس 
 ؟ ّ بمعناه العام<املؤمنون> مفهل ه، بقي الويل الثالث

وإال ، َّفلـيس للمـؤمن أن يتـرصف بأخيـه املـؤمن، َّثم كال، كال: اجلواب
ِّلصح لكل وا ة الواليـة ّحد منهم سلب ما لآلخر مـن أمـوال وسـلطان بحجـَّ

                                                 
ْالنبي أوىل باملؤمنني من أنفسهم {: لقوله تعاىل) ١( ُِّ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َْ ْ ُ ِ َ ِ  .<٦: األحزاب> .}...َّ
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 ؟ فام هو املصداق الثالث، ولوقع الفساد الكبري، عليه
، ة الـواردة يف ذيـل اآليـةّتصلُهنا جتيبنا اآلية الكريمة بقرينتها الوصفية امل

َالذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم ر(: وهو قوله تعاىل ْ ُ ُ ُُ َ َ َّ ََ َ ََّ َُ ْ ََ ِ ِ َاكعونَّ ُ وقد ثبـت ، )ِ
َّبالنصوص الصحيحة الـرصحية بـأن املقـصود هـو أمـري املـؤمنني عـيل عليـه 

 .)١(ِّ الثالث واملترصف باألمرّفهو الويل، السالم
                                                 

، ة الـوداعّ بعـد رجوعـه مـن حجـّعامةخطب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف املسلمني ) ١(
ّوذلك يف واد يقال له غدير خم ُ أهيا النـاس (: َّومما جاء يف خطبته صىل اهللا عليه وآله قوله، ٍ

 ّوإن،  احلـوضّوأنتم واردون عـيل فإين فرط عىل احلوض،: قال. نعم: قالوا؟ أال تسمعون
 فانظروا كيف ختلفوين يف ،ةّ فيه أقداح عدد النجوم من فض،عرضه ما بني صنعاء وبرصى

الثقل األكرب كتاب اهللا طرف بيد اهللا : قال؟ اهللاوما الثقالن يا رسول : ٍفنادى مناد، الثقلني
وإن اللطيـف  واآلخر األصـغر عـرتيت، وا،ّكوا به ال تضلّ وطرف بأيديكم فتمسّ وجلَّعز

فـال تقـدمومها  ،ّ فسألت ذلـك هلـام ريب، احلوضَّاخلبري نبأين أهنام لن يتفرقا حتى يراد عيل
 بيـاض آبـاطهام ي فرفعها حتـى رؤّد عيل أخذ بيَّثم ،وال تقرصوا عنهام فتهلكوا فتهلكوا،

اهللا : قـالوا؟ أهيا الناس من أوىل الناس باملؤمنني من أنفـسهم: فقال، وعرفه القوم أمجعون
 فمـن ،إن اهللا موالي وأنا موىل املؤمنني وأنـا أوىل هبـم مـن أنفـسهم: قال ورسوله أعلم،
ثـم   ـأربع مرات ام احلنابلةويف لفظ أمحد إم ـ ث مرات، يقوهلا ثال موالهّكنت مواله فعيل

وانـرص  وأبغض من أبغضه، ه،ّ من أحبّوأحب وعاد من عاداه، للهم وال من وااله،ا: قال
 مل َّثـم، بئـأال فليبلغ الشاهد الغا معه حيث دار،ّق وأدر احل واخذل من خذله، من نرصه،

، يكم نعمتياليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عل: قوا حتى نزل أمني وحي اهللا بقولهّيتفر
 وإمتـام النعمـة، اهللا أكـرب عـىل إكـامل الـدين،:  صىل اهللا عليه وآلـهفقال رسول اهللا. اآلية

ئـون أمـري املـؤمنني ثـم طفـق القـوم هينّ ، برسالتي، والوالية لعيل من بعديّورىض الرب
بـخ :  يقـولٌّكل، الشيخان أبو بكر وعمر: م الصحابةّن هنأه يف مقدَّومم، صلوات اهللا عليه

وقـال ابـن   مؤمن ومؤمنـة،ّبخ لك يا بن أيب طالب أصبحت وأمسيت موالي وموىل كل
  ...).وجبت واهللا يف أعناق القوم: عباس

  .١١، ص١ج: للعالمة الشيخ عبد احلسني األميني، الغدير: انظر تفصيل املسألة يف كتاب
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 يةّية تشخيص نوع الظهور وترتـّب احلجّخاص :ةالزاوية الثاني
 ة عاجزة عن إلغـاءّتصلَّفإن القرينة امل، ية تشخيص نوع الظهورّوأما خاص

فـذلك أمـر تكـويني ، ي للجملة املنعقد قبـل حلـاظ القرينـةّتصورالظهور ال
، املبتدأ واخلرب أو الفعـل والفاعـل، ّتامةُّ حتقق أطراف اجلملة الّمجردَّيتحقق ب

املوافـق للظهـور ، تلغي لنا الظهور التصديقي للجملة القرينة ـ: ولكنها ـ أي
ِولنُسمه بالظهور األ، يّتصورال َّبع سوف تلغي حجيتهَوبالت، بتدائي أو االّويلِّ ُ ،

َّبل إن حجيته سوف تكون سـالبة بانتفـاء موضـوعها وهـو انعقـاد الظهـور َّ ،
ّول ة مل تـسمح بانعقـاد الظهـور التـصديقي األّتـصلَّواملفروض أن القرينـة امل

َوهللاِِ عىل الناس حج البيت من اسـت...{: من قبيل قوله تعاىل، االبتدائي َّْ َ ِْ ِ َِ ُّ َ َْ ِطاع إليـه َِ ْ َ ِ َ َ
ًسبيال ِ ّفإن الظهور التصوري ، )٩٧: آل عمران( }...َ : من اآليـةّول لمقطع األلَّ

ِوهللاِِ عىل الناس حج البيت( ِْ َ ُّ َ َْ َِ  عىل مجيع النـاس ّوالذي يعني ثبوت وجوب احلج) َّ
ألنه انعقاد تكويني ، ل فيهّقد انعقد وانتهى وليس لنا التدخ، وبال قيد أو رشط

ولكـن هـذا الظهـور ،  بوضـع األلفـاظ ملعانيهـا اللغويـة،ّكـل عـامل لّتحققي
ّ واملنـسجم متامـا مـع الظهـور التـصوري ،التصديقي االبتـدائي يف اإلطـالق ً

ِمـن (: وهـو املقطـع الثـاين لآليـة، ةّتـصل قد اهندم بفعل القرينـة امل،التكويني َ
ًاستطاع إليه سبيال ِ َ ْ ِْ َ ِ َ َ والتـي ، ةّتـصلالقرينـة املًدا هبـذه ّ مقيّفصار وجوب احلج، )َ

ًتسمى أيضا بالقرينة السياقية َّ  .كام سيأيت، ُ
ولكنه ال يصلح ، ي التكويني ال كالم يف انعقادهّتصورَّوعليه فإن الظهور ال

ّن يكون موضوعا للحجأ وأما الظهور التصديقي االبتدائي فهـو وإن كـان ، يةً
ّفيه املقتيض ألن يكون موضوعا للحج  ،ثر له يف املقام بلحاظ القرينـةية إال أنه ال أً

  التصديقي احلقيقـي والنهـائيّتصورَّولذلك فإن ال، ة القرينةّبل ال وجود له بمعي
ّلآلية الذي صار موضوعا للحج ة يف ّتـصلية هو مـا انعقـد بلحـاظ القرينـة املً

ِّفقبيل القرينة مل يتم مراد املتكلم، املقام ّوهذا ما يثبـت لنـا صـح، ّ َّة دعـوى أن ُ
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  إنـام يكـون بعـد الفـراغ مـن) يـةّموضـوع احلج(لظهور التصديقي احلقيقي ا
 وإن مل .يـة هلـاّفـإن وجـدت كـان الظهـور واحلج، وجود القرينة وعـدمهاحلاظ 
وكـان هـو ، ّالظهور التصديقي االبتـدائي عـني الظهـور التـصوري  كان،ُتوجد

  .يةّموضوع احلج
ًوأما القرينة املنفصلة فإهنا عاجزة متاما ع : أعنـي، ًن إلغاء الظهـورين معـاَّ

بـل وهـي ،  االبتـدائيّويلي التكويني والظهور التصديقي األّتصورالظهور ال
ّعاجزة أيضا عن الترصف هبام ًولكنها سوف تلعب دورا مهام يكفيهـا مؤونـة ، ً ُ ً

ّيتـه وصـب احلجّوهو دورها يف إلغاء حج، ّويلإلغاء الظهور التصديقي األ يـة ّ
 رغـم انعقـاده بعـد ّويلفـالظهور التـصديقي األ،  املنفصلةى القرينةَّعىل مؤد

وذلك لوجود القرينـة ،  اعتامدهّال يصح: أي، ةّانتهاء الكالم إال أنه ليس بحج
 .ة يف املقامّة إىل انعقاد ظهور جديد هو احلجّؤديامل

ّقال أستاذنا الشهيد الصدر قد فـظ يف ّي للّتـصور الظهور الَّنإ(: هّس رسُ
 الظهـور َّنإ و،ة عـىل اخلـالفّتـصلقي حمفوظ حتى مع القرينـة املعنى احلقيامل

نـه حمفـوظ حتـى مـع أ غري ،ةّتصلالتصديقي له يف ذلك منوط بعدم القرينة امل
 الظهور أصلن ّ القرينة املنفصلة ال حتول دون تكوَّنإ ف،ورود القرينة املنفصلة
 .)١()يةّ احلج تسقطه عنوإنام ، املعنى احلقيقيإرادةالتصديقي للكالم يف 

ّال يمكن وقوع التعارض بني حجأ :ولعلك تسأل يـة الظهـور التـصديقي ُ
يـة الظهـور التـصديقي الثـانوي ّوحج) ةّتـصلاملنعقد بدون القرينة امل( ّويلاأل

 ؟)املنعقد مع القرينة املنفصلة(
ّواجلواب هو أن هذا التعـارض املتـوهم صـوري َّ ُ ب عليـه أثـر يف ّ ال يرتتـَّ

 بعد ّتكلم لقيام الطريقة العقالئية عىل تشخيص املراد النهائي للموذلك، املقام
 - كانـت أم منفـصلةةّمتصل - فإذا وجدت القرينة، الفراغ من وجود القرائن

                                                 
  .١٨٤ص: صدر حممد باقر ال الشهيدلسيدل، )احللقة الثالثة( دروس يف علم األصول) ١(



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٣٥٢

ِّفإذا مل ينصب املتكلم قرينة ، ِّفالدور احلقيقي هلا يف رسم املراد النهائي للمتكلم
، ًن هـو النهـائي أيـضا الذي سوف يكـوّويلفسوف ينعقد الظهور لكالمه األ

ُوهذا أصل مـن أصـول املحـاورة املتوافـق عليهـا بـني ، يةّب عليه احلجّوترتت ُ
 .العقالء

ّجدير بالذكر أنه ال يصح  احـتامل ّجـرد ملّويل إبطال الظهور التصديقي األَّ
وإن مل توجد فاألصل املعمول به عند ، َّفإن القرينة إن وجدت كان هبا، القرينة

 .وجودها هو العدمِّالشك يف أصل 
إذن فالقرينة بقسميها هلا دور أسايس يف تشخيص الظهور النهـائي وتعيـني 

ّي وترتب احلجّاملراد اجلد ًممـا يعنـي أن هلـا دورا بيانيـا تفـسرييا ملـراد ، ية عليـهّ ً ً َّ َّ
َّ من األحول أن نغـض الطـرف عـن القرينـة عنـد ّأي حالُفال يمكن ب، ِّاملتكلم

ُيد ...{: من قبيل قوله تعاىل -قلية سواء كانت ع، وجودها ْ فوق أيـدهيماهللاَِ ِْ ِ َ َ ْ َ...{ 
والدليل هو ، فاملراد من اليد يف املقام هو األمر والقدرة والسلطان، )١٠ : الفتح(

َّوهي أن اهللا تعاىل ليس بجسم حتى تكون له يد ، ّ املتصلةالقرينة العقلية القطعية
ًفإن قيل بأن له يدا معنوية، يةّحس أم نقليـة  -ّ املتصلة قلنا ذلك هو مفاد القرينة، َّ

َّقالوا إنام البيع مثل الربا وأحل ...{: من قبيل قوله تعاىل ُ ْ َُ َ َ ُ ََ ِّ ْْ ْ َِ َ َّ َ البيـع وحـرم الربـااهللاُِ َ َ َ َِّ َ َّ ْ ْ...{ 
لآلية هو حرمة مجيع أقـسام الربـا ّول َّفإن الظهور التصديقي األ، )٢٧٥: البقرة(

ولكن هنالـك قرينـة نقليـة منفـصلة حاكمـة عـىل ذلـك ، هوإبطال مجيع موارد
وهذه القرينة هي قـول ، ُالظهور التصديقي فتخرج بعض أفراد الربا عن احلرمة

 وال بـني الـزوج واملـرأة ،بني الوالد وولده رباليس (: عليه السالماإلمام عيل الرضا 
ِّصصات واملقيدات َّومن الواضح أن مجيع املخ، )١(...) وال بني املوىل والعبد،ربا ِّ

  .ّاخلارجة عن النص هي قرائن منفصلة

                                                 
 .١ح ،٣٣٩ ص،١٣ج: مستدرك الوسائل) ١(
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)١( 

ّلقد ذكرنا يف دراسات سابقة رضورة مالحظة ما يكتنـف الـنص املقـروء 
، )٢(ّسواء ما تعلق منها باالقتضاء أم التنبيـه أم اإلشـارة، من قرائن ومالزمات

 ،ّ السياق دليل عىل تكامل ودقة القراءةوهذه الرعاية والعناية بوحدة، أم بغريها
ّولعل من امتيازات املفرس الكبري الطباطبائي عنايته الفائقة بوحدة السياق ّ)٣(. 

ُإذن فللسياق عالقة وثيقة يف قراءة النص وبيـان معطياتـه ولكـي نقـف ، ّ
بصورة موضوعية وعملية عىل الدور القراءيت نحتاج أن نفهم معنـى الـسياق 

 .نتمييمن جماالت القرائن ل ّوإىل أي جما
 السياق لغة

ٍوفيه عدة معان  :منها ، ّ
، وهـو سـائق ً وسـياقاًساق اإلبل وغريها يسوقها سـوقا، وقَّ من الس.١
ٌوجاءت كـل نفـس معهـا سـائق {: ومنه قوله تعاىل ،)٤(د للمبالغةِّدُ ش،اقَّوسو ِ َ ََّ َ َ ٍَ ْ َ ُّ ُ ْ
ٌوشهيد ِ َ نفـس معهـا سـائق ّ كـل وحرضت عنده تعـاىل(: واملعنى، )٢١: ق( }َ

                                                 
 وقد وعدنا هنـاك، ضنا بنحو اإلشارة ملوضوعة السياق يف كتابنا املنهج الفقهيّقد تعركنّا ) ١(

منـه . وقـد آن أوان الوفـاء بـذلك،  يف بحوثنا التفسرييةّبالوقوف عند هذا املوضوع املهم
 ).هّدام ظل(

 .فانتظر، ة عند هذه الدالالت السياقية يف ذيل هذا الفصلسوف تكون هنالك وقفة جليل) ٢(
، ّلقد متسك السيد الطباطبائي بوحدة السياق يف اآليات القرآنية يف معظم تفـسريه امليـزان) ٣(

ًحتى أنه قد أشار إىل السياق يف سورة النبأ مثال إىل أكثـر مـن عـرشين مـوردا وهـذا مـا ، ً
 نا األسـتاذّفالسياق عىل حد تعبـري شـيخ، لتفاتّيكشف لنا مدى أمهية ذلك ورضورة اال

للـشيخ ، )تفسري قـرآن كـريم(تسنيم : انظر>. وادي اآلميل هو اهلدف األقىص لآلياتاجل
ئي عـىل طباطبـاوالغريب مـن الـسيد ال. <١١٣ -١١٢ ص،١ج: عبد اهللا اجلوادي اآلميل

ًمل يقدم لنا تصويرا ملعنى السياقأنه ّشدة اهتاممه بالسياق  ِّ ّمل يقرو، ُ  .ً واصطالحاًبه لنا لغةُ
 .١٦٦ ص،١٠ج: لسان العرب) ٤(
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 املاشية عـىل املـسري ّالسياقة حث: وقيل، )١(... )يسوقها وشاهد يشهد بأعامهلا
 .)٢(من خلفها بعكس القيادة فهي جلبها من أمامها

 قد انساقت وتـساوقت: ُفيقال، السياق من التساوق بمعنى التتابع(:  قيل.٢
 .ً بعضها يسوق بعضاّن كأ،املتابعة:  إذا تتابعت، واملساوقةًاإلبل تساوقا

 ًساق إليها الصداق واملهر سياقا: ُفيقال، بمعنى املهر والصداق:  وقيل.٣
 ، ألن أصـل الـصداق عنـد العـرب اإلبـل، وإن كان دراهم أو دنانري،وأساقه

 . فاستعمل ذلك يف الدرهم والدينار وغريمها،ساقُوهي التي ت
 نـزع هبـا عنـد :ًياقاسـاق بنفـسه سـ: ُفيقال، بمعنى نزع الروح:  وقيل.٤
:  عند املـوت، ويقـالًينزع نزعا:  أي،ً يسوق سوقاًرأيت فالنا: تقولو، املوت

 .)٣()السياق نزع الروحف، يف النزع:  أي،فالن يف السياق
ٍإىل ربـك يومئـذ {: ومنه قوله تعـاىل، ً والسياق يأيت بمعنى املصري أيضا.٥ ِ َ َ َْ َِّ َ ِ
ُاملساق َ  .ك املصريّربإىل : أي، )٣٠: القيامة( }َ

، كـام سـيأيت، واملعنى الثاين واخلامس مها األقرب للمعنى االصـطالحي
 .َّوأما الثالث والرابع فأجنبيان عام نحن فيه، ًليس ببعيد أيضاّول وإن كان األ

 ًالسياق اصطالحا 
ّأو مـا يـسم، مل يرد تعريف اصطالحي رصيح أو دقيق للسياق يه الـبعض ُ

ُردت هنالـك بعـض التقريبـات التـي يمكننـا مـن ولكن و، بالداللة السياقية
ّن تعـرض ّفممـ، خالهلا التوصل ملا هو الصحيح يف بيان هذه املفردة والداللة

مقابل الداللـة  تقع يف الداللة السياقيةَّحيث يرى بأن ، ُر يف أصولهَّلذلك املظف
                                                 

  .٣٤٩ ص،١٨ج: تفسري امليزان) ١(
  .٣٤٩ ص،١٨ج: املصدر السابق) ٢(
 . ١٦٦ ص،١٠ج: السابق املصدر) ٣(
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ىل املعنـى  عـّ سياق الكالم يدلَّأنهو املقصود هبا َّأن و، )١(املفهومية واملنطوقية
ّوهو كالم جممل مل يوضـح لنـا فيـه معنـى ، )١(رَّب أو اللفظ املقدّاملفرد أو املرك ُُ

ّوملاذا يدل السياق عىل معنـى آخـر غـري مـا ينـرصف إليـه ، )السياق(: مفردة
 ؟ ًالذهن ابتداء

ِّورغم أنه رمحه اهللا حاول أن يرمم ذلك من خالل تقسيامت هذه الداللـة  ُ
إذ إننا مل نجـد ، ًوقد أحسن يف ذلك كثريا، كام سيأيت، وإشارة اقتضاء وتنبيه إىل
ّن أوضح هذه الدالالت قبله بالنحو الذي أوضحه ـ وقـد نبـه رمحـه اهللا إىل َم

واعتربها قرينة حاكية ، يةلتزامذلك ـ إال أنه ربط موضوعة السياق بالداللة اال
َّعن معنى يالزم اللفظ أو املركب ُ. 

ُقيق وإثباتات تفيد كون الداللة السياقية بتقسيامهتا وهذا أمر بحاجة إىل حت
ًولذلك فنحن ال نجـد بيانـه وافيـا ، يةلتزام للداللة االًا حقيقيًاالثالثة مصداق

َّفـإن الداللـة الـسياقية ال ، ة واجلـديرة بـاالهتاممّرغم حماولته رمحـه اهللا اجلـاد
ًبل وال تساوهيا أيضا ، يةلتزامُتساوق الداللة اال    . كام سيأيت،)٢(ُ

                                                 
، ّاألخـص بـاملعنى ًنـاِّبي ًهو مدلول اجلملة الرتكيبيـة الالزمـة للمنطـوق لزومـا: املفهوم) ١(

، أصـول الفقـه: انظـر .ي هو مدلول ذات اللفـظ بالداللـة املطابقيـةالذ ويقابله املنطوق
 .١٢١ ص،١ج: لشيخ حممد رضا املظفرل

ّفاملساواة هي اختالف يف املفهوم واحليثية واتفاق يف املـصداق ّاملساواة أعم من املساوقة،) ٢( ّ ،
ّالناطقية والضاحكية فهام خمتلفان مفهوما كام هو واضـح ومتفقـان يف الـصد مثل ق عـىل ً

 ،ّفالناطقيــة حيثيــة ذاتيــة، ّولكــنّهام خمتلفــان يف حيثيــة صــدقهام عــىل اإلنــسان اإلنـسان،
ّوالضاحكية حيثية عرضية ّواتفـاق وانطبـاق يف ، ّوأما املساوقة فهي اختالف يف املفهـوم، ّ

ّمثل صفات اهللا تعاىل الذاتية فإن حيثية صدقها عـىل اهللا تعـاىل واحـدة ، ّاحليثية واملصداق ّ
 ولكنّهـا خمتلفـة ،ًومصداقها مجيعا واحد ال غـري وهـو اهللا تعـاىل، ي كوهنا عني الذاتوه

ّويف املقـام يـراد اإلشـارة إىل أنـ .وهكـذا فمفهوم احلياة غري مفهوم القـدرة، .ًمفهوما ه ال ُ
 . بني الداللتني السياقية وااللتزامية- ً فضال عن املساوقة- ُتوجد مساواة
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ّوقد حاول أستاذنا الشهيد الصدر قـد ِّه أن يبـني لنـا هـذه املفـردة ّس رسُ ُ
َّوجدنا من املناسب ذكر األهم مما جاء يف بيانه، ُومالبساهتا لنقف مع القـارئ ، ّ

 .بعد ذلك عىل ما نلتزم به يف املقام
 الـذي نريـد ظما يكـشف اللفـّ كل "السياق"   ونريد ب(: هّس رسّيقول قد

ل مـع اللفـظ ِّ أخرى، سواء كانت لفظية كالكلامت التـي تـشكّفهمه من دوال
، أو حالية كالظروف واملالبـسات التـي ً مرتابطاًحداّتم ًالذي نريد فهمه كالما

 .)١()حتيط بالكالم وتكون ذات داللة يف املوضوع
ِّحيث يبني لنا  ،ّتقدمّوهو تعريف أجود مما  ي َّن وظيفة الداللة السياقية هأُ

ّالكشف عن معان أخرى ودوال ُ ب بمعزل عن تلـك ّ ال حيكيها اللفظ أو املركٍ
 . القرينة

:  وهـو،هلا معنى حقيقي قريب(: فيقول، )البحر(: كلمة لذلك بّيمثلّثم 
 فـإذا قـال ،"البحر مـن العلـم":  وهو، ومعنى جمازي بعيد،"البحر من املاء"

 ّتكلمأن نعـرف مـاذا أراد املـ وأردنـا ،" يـومّإذهب إىل البحر يف كـل": اآلمر
 جيب علينا أن ندرس السياق الـذي فإنه؟  من هذين املعنيني،"البحر": بكلمة

فإن مل نجد يف سائر الكلامت التي وردت يف السياق ما ، جاءت فيه كلمة البحر
 كلمـة ِّ علينا أن نفرسً عىل خالف املعنى الظاهر من كلمة البحر كان لزاماّيدل

 القائلـة ّعامـة للقاعـدة الً تطبيقـا،األقـرباملعنـى اللغـوي البحر عىل أساس 
فق مـع ظهـور كلمـة ّ وقد نجد يف سائر أجزاء الكالم ما ال يت،ية الظهورّبحج

 إىل حديثه واستمعيوم ّ كل اذهب إىل البحر يف": البحر، ومثاله أن يقول اآلمر
 إىل األقربلغوي  االستامع إىل حديث البحر ال يتفق مع املعنى الَّفإن، "باهتامم

 ويف هذه احلالة ، الذي يشابه البحر لغزارة علمهِام يناسب العاملّكلمة البحر وإن
 هل أراد هبا البحر من ،"البحر":  بكلمةّتكلم ماذا أراد امل:لاءنجد أنفسنا تتس

                                                 
  .٩٠ ص،١ج: دروس يف علم األصول) ١(
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العلم بدليل أنه أمرنا باالستامع إىل حديثه، أو أراد هبا البحر من املاء ومل يقصد 
 ؟ إىل صوت أمواج البحراإلصغاءنا املعنى احلقيقي بل أراد به باحلديث ه

دين بني كلمـة البحـر وظهورهـا اللغـوي مـن ناحيـة، ِّ مرتدُّوهكذا نظل
  ... وكلمة احلديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى

 هـاتني َّ ونـرى أي،ّ ككـلًالحظ الـسياق مجيعـاُويف هذا املجال جيب أن ن
لقـي ُ هـذا الـسياق إذا أَّإن: ؟ أيّالعامنظام اللغوي الصورتني أقرب إليه يف ال

 ّفـأي الـصورتني ،عىل ذهن شخص يعيش اللغة ونظامهـا بـصورة صـحيحة
 ؟ الثانيةم أاألوىل :تسبق إىل ذهنه

 إحدى الصورتني أقرب إىل السياق بموجب النظام اللغوي َّفإن عرفنا أن
 ظهـور يف الـصورة  ـّ ككـل ـ تكون للسياق،ولنفرضها الصورة الثانية، العام
 ويطلـق ،الكالم عىل أساس تلـك الـصورة الظـاهرةّفرس  ووجب أن ن،الثانية

ت عـىل ّ هـي التـي دلـألهنـا ،"القرينة": اسمعىل كلمة احلديث يف هذا املثال 
 وأمـا إذا ، وظهورهـا"البحر"الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة 

 الكـالم أصـبح َّالسياق فهذا يعني أنكانت الصورتان متكافئتني يف عالقتهام ب
 .)١()ّعامة وال ظهور له، فال يبقى جمال لتطبيق القاعدة الًمالُجم

قد أوضح فيه النكتة احلقيقية التي ، ُوال غبار عليه، ُإنه كالم سليم ومتقن
أو ترمجـة ، ولكنه مع بيانه ووضوحه حيتاج إىل بيـان آخـر،  إليها السياقّؤديُي

ّد استعمل سيفق، لبعض مفرداته ّدنا األستاذ قـدّ ، )الـصورة(: ه مفـردةّس رسُ
َّفـيام يتعلـق بالداللـة ، ُفإن كان يريد هبا املعنى الرتكيبي الذي نلتزم به يف املقام

ُوإن كان يريد هبـا املـدلول اللفظـي اجلديـد أو ،  فذلك هو املطلوب،السياقية
َّم هو الكالم فيام تقـدم فالكال، ُاجلميل الذي أحدثته املفردة باالستعامل اجلديد

َّيف رد كلامت املظف    .فهو غري معلوم لنا، ُوإن كان يريد معنى آخر، رّ
                                                 

  .٩١-٩٠ ص،١ج: املصدر السابق) ١(
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يرتكز عىل ، ّفالسياق بحسب فهمنا هو البناء الرتكيبي للنص، وكيف كان
ّي للمـتكلم مـن خـالل اسـتعامله ّووظيفته بيـان املـراد اجلـد، مفردة أو مجلة

ُملفردات وتراكيب بنحو ال تفيض فالـسياق لـيس لـه ،  إىل غـري مفـاد الـسياقٍ
كـام ، ُبمعنى أنه ليس مفردة بعينهـا، حقيقة خارجية وراء نفس البناء الرتكيبي

ه ؤوإنام هو بنـاء صـوري نقـر، ًوليس مجلة أيضا، َّتوهم ذلك كثري من األعالم
فإذا ما قلنا بأن القرينـة الـسياقية يف قـول ، ّمن خالل النص بوجوده الرتكيبي

 عىل عـدم ّ تدل)باهتامم إىل حديثه واستمعيوم ّ كل اذهب إىل البحر يف(: اآلمر
ّفإن الدال، إرادة البحر بمعناه اللغوي حديثـه (:  عىل ذلك ليس نفـس مفـردةَّ

فـاملفردة ، ّوإنام البناء الرتكيبي هلذا النص املرتكـز عـىل هـذه املفـردة، )باهتامم
 .فس القرينة وسيلة القرينة السياقية وليست هي نةالصارف

بحـسب علمنـا ، َّوال ريب بأن هذا املعنـى الـدقيق مل يلتـف لـه األعـالم
ّومتابعاتنا من املتقدمني واملتأخرين ُ ُِّ  كبـري ّتأمـلوهو بحاجة إىل تأصيل أكثر و، ُ

ّ أكثر عنـد تعرضـنا لبيانـات ّتضحللوصول إىل زواياه الدقيقة التي نرجو أن ت
ّوإن كنـا نعتقـد بـأن ذلـك ال يفـي ،  قريـبَّتقسيم هذه الداللة الـسياقية عـام ُ

ص ّ نـدعو أصـحاب التخـصّقلةُفاملـسألة بحاجـة إىل دراسـة مـست، بالغرض
 عليه مـن نتـائج كبـرية وعميقـة وخطـرية يف ّتوقفوذلك ملا ت، للخوض فيها

ًبل ال تكاد جتد نصا خيلو من ذلك، معظم النصوص القرآنية وهذا مـا يفـتح ، ّ
َّملوجز للقرينة الـسياقية أن نتعـرض إىل مـسألة حتديـد أمامنا يف هذا التصوير ا

ّفقد تقدم أن البعض ـ بل األعـم،  هذه الداللة من حيث احلقيقة واملجازّهوية ّ َّ 
ً الداللة تفيد معنىهَّأن هذيرى ـ األغلب من األعالم  ًلتزاميا وليس مطابقيا اُ ًُ ،

ًوهذا يعنى أهنا حتكي معنى جمازيا ال حقيقيا ُ وال يمكـن ،ّتـام غـري وهو قول، ً
فـذلك ، وليس منعنا من ذلك من باب االلتزام بمجـاز الـسكاكي، القبول به

ّفالقرينـة الـسياقية تـوفر لنـا معنـى ، وإنام نعني إرادة احلقيقة، اشتباه آخر منه ُ
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َّحقيقيا جديدا يتعلق باملركب نفسه َّ ً وهذا املعنى ليس يف ، ال باملفردة الواحدة ، ً
َّليس يف قباله معنى حقيقي آخر ليقال بأن األ: أي، قباله معنى آخر ُ  .جمازيّول ٍ

ألهنـا ال ، ًإذن فالسياق أو الداللة السياقية ال تقلب املعنى احلقيقي جمازيـا
 املعنـى احلقيقـي ّيمثلوإنام باملعنى الرتكيبي الذي ، كام عرفت، َّتتعلق باملفردة

 .وهذا املعنى أمر آخر غري معنى املفردة، اجلديد
وذلـك ، ُذلك سوف يفيض إىل إنكـار أصـل وجـود املجـاز َّ بأنُربام يقال

 .وهذا ممنوع، إىل معنى حقيقي جديد) جمازي(معنى ثانوي ّ كل لصريورة
ًبأن املجاز ليس وليدا للداللة السياقية لينغلق باب املجـاز :فنقول وإنـام ، َّ

فيكـون ،  ذلكُوقد بطل، كان بحسب الفهم السابق مفردة من مفردات املجاز
، وهذا مـن قبيـل اللفـظ املنقـول إىل معنـى جديـد، اخلارج هذا املورد ال غري

، وهكذا احلال بالنسبة للمعـاين االصـطالحية للمفـاهيم، َّالسيام التعييني منه
ًكام أهنا معان حقيقية أيضا بال خالف، ٍفإهنا معان جديدة وال ريب ٍ. 

 

َّأن للسياق األثر البـالغ يف تـشكيل الـصور النهائيـة والنتـائج يف ال ريب 
ًللمتن القرآين سوف يعتمد كثريا ّالعام َّوبالتايل فإن النظم ، ّاألخرية ملفاد النص
َّوأما من جهة قارئ النص فإنه البد له ، ّ هذا من جهة النص.موضوعة السياق ّ

َّبمعنـى أن القـراءة ، ّفـاد الـنصُمن مراعاة مدخلية السياق يف البناء الداخيل مل
َّاملنفصلة عن مراعاة السياق سـتكون قـراءة غـري موف َّولعـل الكثـري مـن ، قـةُ

ًوهذا كثـريا ، األخطاء التفسريية إنام وقعت عىل خلفية غياب مالحظة السياق
ُما يقع يف النتاج التفسريي التجزيئي فضال عن املفـردايت فاللحـاظ املحـدود ، ً

ِّ اجلميل يشكل أرضية للخروج عن حـريم الـسياقّللنص يف إطاره ُ َّومـن ثـم ، ُ
 مـن ّأي حـالُقة املحـدودة التـي ال يمكـن درجهـا بـّالولوج يف الرؤى الـضي

ِّوسواء وقع ذلـك مـن املفـرس ، األحول حتت موضوعة التفسري االصطالحي ُ
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ًعمدا أم سهوا أم جهال فإنه هيوي بالعمليـة التفـسريية ً ِّوبالتـايل فهـو حيمـ، ً ل ُ
ًالنص واملتكلم أمرا غري مقصود هلام ِّ ّ. 
ُكريم الذي يـشكل وحـدة متكاملـة َّإن الوجود الرتكيبي للقرآن ال ِّ  كـام -ُ

 ّجمـردألنـه لـيس ، َّ والدقة يف التعـاطي معـهّتأملإىل ال ّقوةيدعونا ب - )١(سيأيت
ٍمفردات أو مجل ُ سياق هـو َّوبالتايل فإن ال، تيهّوإنام هو وجود معنائي قائم بدف، ُ

بل الـسياق هـو ، الطريق األمثل للتقليل من الوقوع يف أخطاء القراءة والفهم
 .)٢(ّاالنفهام نفسه عىل حد تعبري املريزا النائيني

ُجدير بالذكر أن السياق قد يتحقق يف اآليـة الواحـدة فيكـون مفـردة َّ  أي َّ
ًلفظا مفردا ُوقد يكون آية تساق لفهم آيـة أخـرى، ً  حاصـل فيكـون الـسياق، ُ

، وقد يكـون بلحـاظ جممـوع آيـات الـسورة الواحـدة، ًالنظر بني اآليتني معا
ُفيكون حاصل النظرة الشمولية للسورة كوحـدة موضـوعية تـشري إىل معنـى 

َّمعني حيث يدور حول الوجـود الرتكيبـي ، وقد يكون أوسع من ذلك بكثري، ُ
 .تهّللقرآن الكريم برم

ذلك هـو عـدم حـرص الـسياق بـاملفردة أو ية لـّولَّوبالتايل فإن النتيجة األ
َّ أن يقال بأن السياق هو اللفظ الكاشـف عـن املـراد ّفال يصح، اللفظ الواحد ُ

ًفذلك شطر بارز لتطبيقات السياق وليس منحرصا به، ِّي للمتكلمّاجلد ُ.   
ّولعل من أغرب ما يالحظه القـارئ املتخـصص ُُ  الغيـاب شـبه الكامـل :ّ

ُة السياقية يف مدونات اللغة وأصـول الفقـه وعلـوم ملوضوعة السياق والدالل َّ ُ
واألغرب من ذلك هو التعاطي مع هذه املفـردة دون بيـان حـدودها ، القرآن

َّإما لدعوى وضوحها وبدهييتها مما أغناهم ذلك عـن التعريـف ، وخصائصها
 .كام هو واضح، وهذا غري صحيح، هبا

                                                 
 .ّيف الفصل اخلامس من الباب األول من الكتاب )١(
 .٤١٤ ص،١ج: تأليف السيد اخلوئي، تقريرات الشيخ النائيني، أجود التقريرات: انظر) ٢(
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لـيس للجهـل ، همّحقوإما لعدم وضوحها وهذا االحتامل هو األسوأ يف 
 صـبغة روالـذي نـراه يف املقـام هـو انتـشا، وإنام للتعاطي مع أمر جيهلونه، هبا

َّوال ريب أن التقليد يف ذلك هو من أسوأ ما يقع ، التقليد يف التبويب والتدوين
ولـيس قولنـا هـذا دعـوة للخـروج عـن ، ًفيه طلبة العلم فضال عـن العلـامء

 ّجرد اعتامدها من غري حتقيق أو ملّولكن، ملختلفةالتبويبات املعتمدة يف العلوم ا
َّومن هنا تفهم حجم اخلالقية التي كان ، ُالتقليد يفرغ العلم من حمتواه احلقيقي
ّيتمتع هبا أستاذنا الشهيد الصدر قد ِفهو مل يـرتض ، ُه يف معظم تصنيفاتهّس رسَُّ

ُحتى عىل مستوى علم أصول ا، التقليد يف التبويبات املوروثة ًفضال عن ، لفقهُ
ُوهذه اخلالقية واإلبداع امللفت للنظر ليس هو منظورنا فيه، غريها وإنـام مـا ، َّ

ًتركه من بناء إبداعي رصني وبنيويات جديدة تركت آثارا ملحوظة عىل مستوى ُ 
َّفـإن اهلـم األ، نـا بالـضبطُّوهذا الـذي هيم، ّقراءة النص ألعـالم القـراءة ّول َّ

ّص هو الوصول إىل أعىل مستوى من مستويات قـراءة ّالتخصصية يف قراءة الن
 .ّالنص

ًوال ريب بأن القراءات املوروثة وإن كانت تشكل رصيدا معرفيا مهـام إال  ً ً َِّّ ُ
ٍأهنا ال يمكن أن تكون بأي حال من األحوال حاكمة عىل القراءات املعارصة ِّ ُ ،

ًوال يمكن أن تكون مقياسا للق، وال عىل فهم القارئ املعارص ، ُراءات املعارصةُ
ومـن ، ت بالسلوك اجلمعي من جهـةّتأثرألهنا يف األعم األغلب اعتمدت أو 

َّجهة أخرى قد ابتنت عىل موروث يفتقر إىل التحقيق السيام فيام ي  بالقرآن ّتعلقُ
 .وعلومه

ُومن مجلة تلك املوروثات الغياب شبه الكامل ملراعاة مدخلية الـسياق يف 
ًاملشوه للسياق الذي غابـت فيـه متامـا الرؤيـة العليـا أو الفهم ، ّصياغة النص َّ

ً بناء تركيبيا فوق املستوى الرتكيبي للجملة فضال عن الوجـود ه باعتبارِّللنص ً ً
 .واجلزئي للمفردةّاص اخل
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ّومن هنا نوجه دعوة لكل املتخص ُّ ِّ صني يف جمال اللغـة وعلـوم القـرآن أن ُ
 يف ذلـك مـع ّخاصـةتبوا لنـا رسـائل وأن يك، ًوا كثريا بموضوعة السياقُّهيتم

ّاالعتناء بالتطبيقات التي متث ل الوجه العمـيل والغـرض النهـائي مـن دراسـة ُ
 .السياق

َّولعلنا نوف بغية الوصول ، ق يف املستقبل إىل تعميق هذه الدراسة املحدودةُ
 للسياق وتطبيقاهتا عـىل النـصوص الـرشعية ّعامةإىل عرض كامل للهيكلية ال

وبيان األخطـاء الـشائعة التـي وقـع فيهـا كثـري مـن األعـالم يف ، ةسنًّقرآنا و
 .ةّمهيبل الغاية يف األ، ّهمةالتعاطي مع هذه املوضوعة امل

ّوقد عرفت أن البناءات النظرية التي ينطلق منها القارئ املتخص ُ ّص متثـَّ ل ُ
 رييةومن تلك البناءات الداخلية للنظرية التفـس، ّيف تقيص النتائجّول رصيده األ

 .دراسة مقولة الداللة السياقية وااللتزام بمعطياهتا
ّ 

ً مهامًاَّال ريب بأن للقراءة الصحيحة واملعتمدة شأن َّالسيام ، ّ يف قراءة النصّ
، ُيف املوارد التي يتجاوز اخلالف فيها حدود احلركة غري املوجبة لتغيـري املعنـى

ً جـداُتوجد قراءات كثرية، )مالك(: ففي كلمة وبينهـا تفـاوت واضـح مـن ، ّ
ّوحيث إن للمفردة مدخلية كبرية يف بنيوية النص فذلك يعني ، )١(حيث املعنى َّ

 .ّرساية التأثري والتغيري عىل املستوى اجلميل واملعنى الرتكيبي للنص
َّوبناء عىل ذلك البد مـن اعـتامد القـراءة الـصحيحة  َّومـن الواضـح أن، ً

                                                 
ُتعرض السيد األستاذ  )١( فـسري اللباب يف ت: (  إىل بيانات هذه املفردة يف كتاب- حفظه اهللا –َّ

ّإن هذا املادة : (وقد حسم املوقف فيها بقوله، )الكتاب  تكـون -ّ بأي هيئـة اسـتعملت -َّ
سـواء أكانـت بالنـسبة إىل اخللـق واإلجيـاد أو ، بمعنى االستيالء واإلحاطـة واالحتـواء

: اللبـاب يف تفـسري الكتـاب:  كتابه ًانظر البحث كامال يف). بالنسبة إىل النظم أو االنتظام
 .٢٩٩ -٢٩٤ص
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ولـسنا ،  شـديد بـني أعـالم الفـريقنيفموضوع القراءات قد وقع فيه اختال
ًبصدد تقيص تأريخ املسألة وعرض موارد االخـتالف فيهـا نظريـا وتطبيقيـا ً ِّ ،

ّفذلك بحث تفصييل متشعب ال نجد يف استعراضه ثمرات كبرية  سوف اولذ، ُ
ُنقدم فيه بيانات موجزة بغية الوصول إىل نتيجة يكمن اعتام ِّ  .دها يف املقامُ
ما هـو موقفنـا مـن : َّإن السؤال األسايس الذي ينبغي طرحه يف املقام هو

َّالقراءات السبع أو العرش املتداولة واملد ُ  ؟ عى تواترها يف املقامُ
 ،ًإنكار تواتر القراءات الـسبع فـضال عـن العـرش َّإن مشهور اإلمامية هو

ُهو خمتـار و  منقول بخرب الواحد،بني اجتهاد من القارئ وما هوّهنا تدور ما أو
 .)١(ً أيضاسنّةقني من علامء أهل الّمجاعة من املحق

ّومع ذلك فإن إنكار تواترها مل ينف صح ِ ولـذلك ، ة القـراءة هبـا عنـدهمَّ
قـال ، ذهب معظم علامئنا األعالم إىل القول بجواز القراءة بـالقراءات الـسبع

 أخبـارهم والـشائع مـن بناأصـحا العرف من مذهب َّأنواعلموا (: الطويس
مجعوا عـىل أ أهنم واحد، غري ّ القرآن نزل بحرف واحد، عىل نبيأنورواياهتم 

 .)٢(...)قرأ شاء ٍ قراءةّبأي ّ خمرياإلنسان وأن ،اءّرقجواز القراءة بام يتداوله ال
 قـراءة َّجيوز أن يقرأ بأي(: حيث يقول، َّوقد أكد ذلك العالمة يف التحرير

 .)٣()صلت روايةّات السبع، وال جيوز أن يقرأ بغريها، وإن اتشاء من القراء
َّحيث يرى أن هـذه القـراءات ، وقد ذهب الشهيد الثاين إىل أبعد من ذلك

يقول رمحه ، السبع هي من عند اهللا تعاىل فيكون جواز القراءة هبا من باب أوىل
 عـىل األمنيالروح  عند اهللا تعاىل نزل به من،  القراءات السبع منً كالَّنإ(: اهللا

 هـذه أهل عىل ً وهتويناّمةاأل عىل ً ختفيفاصىل اهللا عليه وآلهد املرسلني ّقلب سي
                                                 

 .١٢٣ص: البيان يف تفسري القرآن: انظر) ١(
 . ٧ص ،١ج:  يف تفسري القرآنالتبيان) ٢(
 .٢٤٥ ص،١ج: ّحليللعالمة ال، حترير األحكام )٣(
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 .)١()ةّاملل
 هذه القـراءات َّإن(: حيث يقول، ًوقد أنكر صاحب احلدائق تواترها متاما

تواترهـا  < اللهم عنهمريض>عى بعض علامئنا ّ ادوإن ، عن العرشًالسبع فضال
 وعليـه مجلـة مـن أخبارنـا ـ الثابـت يف أن إال ،هللا عليـه وآلـه صىل اعن النبي
 بالرخصة لنا يف القراءة هبا حتى يظهـر أخبارناحت ّن رصإ خالفه و ـأصحابنا
 .)٢()األمر عليه السالمصاحب 

 تـواتر :ومـن األباطيـل الواضـحة واألكاذيـب الظـاهرة(: وقال البعض
، ملا  عليهم السالم من أهل البيتّعدُاء من يّوليس من القر ... القراءات السبع

ــأنَّأن  القــرآن واحــد ومــن الواحــد إىل الواحــد َّ الــشيعة كــانوا يعتقــدون ب
فعاصم بـن ، ًبل وخالف التحقيق أيضا، وهذا خالف اإلنصاف، )٣()للتوحيد

، وعيل بن محزة الكسائي، ومحزة بن حبيب، وأبو عمرو بن العالء، أيب النجود
 .)٤(هم من الشيعة الثقات

وظاهر (...  :حيث يقول،  صاحب اجلواهرنقل عنوالصحيح يف ذلك ما 
 .)٥() بل هو رصيح البعض التخيري بني مجيع القراءاتاألصحاب

 حـوطاأل(: حيـث يقـول الـسيد اخلـوئي، ًوهو مشهور املعارصين أيضا
 جـواز القـراءة بجميـع األقـوىالقراءة بإحدى القـراءات الـسبع، وإن كـان 

 .)٦() عليهم السالمّئمةاألت متداولة يف زمان القراءات التي كان
                                                 

 . ١٩٦ص، ٨ج: للبحراين، احلدائق النارضة: انظر) ١(
  .٢٨٩ ص،٢ج: املصدر السابق) ٢(
 .٤٣٠ص، ١ج: لسيد مصطفى اخلمينيل، تفسري القرآن الكريم) ٣(
 .٢٣٠ص، ٢ج: للشيخ معرفة، التمهيد: انظر) ٤(
 .٢٩٢ ص،٩ج: جواهر الكالم) ٥(
 .٦١٦مسألة ، ١٦٥ص، ١ج: لسيد اخلوئيل، منهاج الصاحلني) ٦(
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ُالقول بتواتر القراءات السبع أو العرش حرصا ال يمكن الركون إليه، نعم  ؛ً
فهو األقرب ، ةّمعينوأما القول بوجود قراءات ، ة عليهّلعدم قيام الدليل احلج

ّنبـه َّبمعنى أن ما هو مقروء يف الرسم القرآين احلـارض ومـا ، لألجواء الروائية
ُ أهل البيت عليهم السالم من قراءات أخرى جلملـة مـن النـصوص ّأئمةإليه 

حتى وإن حصل لدينا قطع ببطالن ، القرآنية ينتهي بنا إىل وجود أكثر من قراءة
 أهل البيت علـيهم الـسالم ّأئمةَّ فام نريد قوله هو أن .ة أحدهاّبعضها أو صح

وهذه البيانـات ، فة ملا هو مشهورنوا لنا بعض القراءات الصحيحة املخالّقد بي
حيـث أجازوهـا ومل ، ِاملعصومة مل تلغ مـا تنـاهى إلـيهم مـن قـراءات القـوم

 ذلك يعنـي ّوكل، بدليل ما نحن عليه اليوم من االلتزام هبا، حوا ببطالهناّيرص
 . وجود أكثر من قراءة واحدةٍوبوضوح

َّ لنبذ اخلالف هو االلتزام بـام هـو مـدون لوأجود األقوا ًفعـال يف القـرآن ُ
ُّفإن رسمه وتشكيله حمـل وفـاق املـسلمني، الكريم فـال حاجـة للركـون إىل ، َّ

ّالسيام أن القراءات االحتامليـة تعـرض الـنص إىل ، احتامالت عسرية اإلثبات َّّ ُ َّ
ُومـا يقـال ،  إىل إضـعاف الوجـه البالغـيّؤدي تـقـدو، تّمقدار مـن التـشت

د كـان ّفالتعـد، ّتحقـقُيف القراءات غـري مد ّباملصلحة التسهيلية يف أصل التعد
ًموجبا الختال ّ األمفُ حتى وصل األمر إىل ربط تواتر القراءات بـالقراءات ، ةُ

ًوبالتايل فإن منكر تواترها يكون منكرا لتـواتر ، ثم ربطها بتواتر القرآن ،السبع ُّ
  .وهو قول يف غاية السقوط، )١( لب األندليسُوقد نسب ذلك إىل ابن، القرآن

 غري موجب للخالف واالختالف فـال مـانع ّتعددإذن ففي صورة كون ال
ُوإال فالصواب الذي يوصد أبواب اخلالف هو االلتزام بالرسـم القـرآين ، منه

 .وقد عرفت ذلك، ّوتشكيالته التي هي حمل وفاق
                                                 

 .٣٨٣ ص،١ج: لزرقاينل، مناهل العرفان: انظر) ١(
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إىل اقتـضاء وتنبيـه وإشـارة َّمرت بنا اإلشارة إىل تقسيم الداللة الـسياقية 
ِّدون أن نعرف هبا ًتعريفـا ومتثـيال،  الوقوف عند هـذه التقـسيامتّوهنا نود، ُ ً ،

ُ يف موردهــا ويمكــن ّحجــةوهــل مجيعهــا ، وبيــان أثرهــا يف انعقــاد الظهــور
 : ما الدالالت فهيأ ؟اعتامدها
ًأوال  داللة االقتضاء: ّ

 أو أكثر كان يقتـضيها معنـى  مفردةىل ع ال يشتمل وهوًأحيانا يأيت الكالم
، فهـمالفإذا ما قطعنا النظر عنها حيدث نوع من االضطراب أو سـوء ، الكالم

ُوهذا االقتضاء جار وفق أصـول املحـاورة العقالئيـة َّبمعنـى أن املـتكلم ال ، ٍ َّ
ّي يتم بتلك املفردة ذ للتدليل عىل مراده النهائي الّخاصةنصب قرينة إىل حيتاج 

ُحيـث يكفيـه جريـان األصـول العقالئيـة التـي مـن حيثياهتـا ، غري املذكورة
ال (:  لو نظرنا يف قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله.مالحظة ما يقتضيه الكالم

مـن سـمع النـداء  ّ كـلهـووجار املسجد ، )١()سجداملصالة جلار املسجد إال يف 
ُالته جمزيـة فـص، ُفإنه ال يراد منه بطالن الـصالة يف غـري املـسجد، )٢()األذان(

ال صـالة (: بمعنـى، )٣(حممول عـىل نفـي الكـاملوإنام ذلك ، بإمجاع املسلمني
 . )٤()وجهّ كل جزاء عىل دون أن يكون أراد نفي اإل،فاضلة كثرية الثواب

ُفخطاب الرسول صىل اهللا عليه وآلـه ألنـاس ملمـني بأصـول املحـاورة  ُِّ ُ
                                                 

: انظـر). إال يف مـسجده(: رواية األصليةالويف . ١ ح،٣٥٦ ص،٣ج: مستدرك الوسائل) ١(
  .١ ح،١٩٤ ص،٥ج:  الشيعةوسائل

مـن (: من جار املسجد يا أمري املؤمنني؟ فقـال: ُفقد سئل األمام عيل عليه السالم يف ذلك) ٢(
  .١ح ،٣٥٦ ص،٣ج: مستدرك الوسائل:  انظر.)سمع النداء

  .٢٣٣ ص،٤ج: ّحليللعالمة ال، تذكرة الفقهاء: انظر) ٣(
  .٩٢ ص،١ج: للطويس، هتذيب األحكام) ٤(
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ًا متاماّفكان كالمه تام، العقالئية ال صـالة كاملـة األجـر إال يف : لوكأنـه قـا، ً
ّوبذلك تكون الداللة السياقية االقتضائية هي فن مـن فنـون اإلجيـاز ، املسجد

ّاللغوي غري املخل باملعنى ُولكن هذا االقتضاء تارة يكون بينا وأخرى يكـون ، ُ ً ِّ َّ
ًمبينا َّ َّالبينة واملبي، وقد تعاطى القرآن الكريم مع هذه الداللة االقتضائية، ُ يف ، نةُِّ

َواسـأل القريـة{: قوله تعاىل منها، ّموارد عدة ََ ْ ْْ ِ َ : وقولـه تعـاىل، )٨٢: يوسـف( }َ
ْحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعامتكم وخـاالتكم{ ْ ْ ْ ْ َّ ْ ْ َ ُِّ ُ ُ ُ ُ ُُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َُ : النـساء( }...َ
َولو شاء اهللاُ جلعلكم أمة و{: وقوله تعاىل، )٢٣ َ ْ ًَ َّ ُْ ُ َ َََ ِاحدة ولكن يضل من يشاء وهيدي َ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ َ ُُّ ً َ

َمن يشاء ولتسألن عام كنتم تعملون ُ ُ ََ ْ ْ َ َْ َ َّ ََ ُ ُُ َّ َ ُ  .)٩٣: النحل( }َ
َّأما األوىل فبينة بأن املسؤول هم أهل القرية ال القرية نفسها ِّ وأمـا الثانيـة ، ُ

ًفبينة أيضا َّفإن املراد هو حرمة الزواج هبن، ِّ َّفإهنـا مبينـةوأما الثالثـة ، َّ وذلـك ، ُ
ًوبأنه ال يظلم أحدا أبـدا يكـون ، ُ العقلية التي تثبت عدله تعاىلّدلةبحسب األ ً

ُيضل من يشاء: املراد هو ََ َ ُُّ ْأن ( ِ َّيضلَ ُ وهيدي من يشاء)ِ َ ََ َ َِ ِأن هيتدي( ْ َ ْ َ ْ ولذلك قال ، )َ
َولتسألن عام كنتم تعملون{: يف ذيل اآلية  ُ ُ ََ ْ ْْ َ َّ ََ ُ ُُ َّ ً معنى لسؤاهلم معـا إذا كـان إذ ال، }َ

ّاهلادي واملضل هلم هو اهللا تعاىل ُ. 
ُفداللة االقتضاء البينـة واملبينـة ترشـدنا إىل حمـذوف ال يـستقيم الكـالم  َّ ُّ

أما سبب اللجـوء إىل هـذه الداللـة الـسياقية فـربام يكـون ذلـك مـن ، بدونه
ون ذلك من بـاب وقد يك، ِّكام هو احلال يف القسم البني منها ،مقتضيات اللغة

ّدعوة الناس إىل التفكر والتأمل يف كلامت اهللا تعاىل َّكام هو احلال يف املبينة، ّ ُ. 
وهـذا القـصد يكفـي فيـه ، ِّفداللة االقتضاء أمر مقـصود للمـتكلم: إذن

دون التـدليل الـذي ، الفهم العريف أو التدليل العقيل القريب من الفهم العريف
ّكام ويشرتط فيها توقف صدق الكالم ومتاميته ، يه وفهمهّيعرس عىل العرف تلق ُ

ّ ذلك من خالل محل املتلقّتضحوقد ا، عليها ُي كـالم امللقـي عـىل مـا يقتـضيه ُ
  .ّاملعنى الذي ال يتم عنده بدون درج املحذوف
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 داللة التنبيه: ًثانيا
َوأما داللة التنبيه أو داللة اإليامء ٍفرياد هبا تنبيه املخاطب إىل أمر، )١(ِ ُ  معهود ُ

كام لـو كـان وقـت إفطـار ،  وبني شخص أو أمر آخرهأو بين، ّبينه وبني املتكلم
فتقول له عنـد ، ًب دواء املريض هو الساعة السابعة مساءرشالصائم أو وقت 
 .َّدقت الساعة السابعة: جميء ذلك الوقت

وإنـام املـراد التنبيـه إىل مـا ، ُفهنا ال يراد اإلعالم بنفس الوقت بام هـو هـو
ًوال ريـب بـأن هـذه الداللـة تـستعمل كثـريا يف لغـة ، يستلزمه ذلك الوقـت َُّ

َّوعىل أي حال فـإن هـذه الداللـة هـي ، وإن كانت يف القرآن حمدودة، العرب ّ
ّاألخرى رضب من رضوب اإلجياز يف اللغة غري املخل بالكالم ُ وفرقهـا عـن ، ُ

ّالداللة االقتضائية هو توقف صح بخـالف داللـة ، هـاة أو متامية الكـالم عليّ
، مل يفطر فإهنا يف املثال أعاله قضية صادقة سواء أفطر الصائم بعدها أو، التنبيه

 .وسواء رشب املريض الدواء أو مل يرشب
ُفال تقل ...{: من قبيل قوله تعاىل، وأما أمثلتها يف القرآن الكريم فمحدودة َ َ َ

ُهام أـَل َ ُف وال تنهرمها وقل ُ َ ََ ُْ َ ْ َ ْ قوامُهـَلٍَّ ًال كريامَ ِ َ ّففي حرمة التـأفف ، )٢٣ : اإلرساء( }ً
ُ يف علم األصول بمفهوم ّسمىُوهو ما ي، تنبيه إىل حرمة ما هو أعظم من التنبيه

 .)٢(ًوقد ورد التعبري عن هذه الداللة باألمرين معا، املوافقة
 داللة اإلشارة: ًثالثا 

سـتعاميل صد اال مقـصودة بالقـَّبأهنـا غـري فقـد قيـل، ا داللة اإلشارةّوأم
ٍ غري بنيً مدلوهلا الزم ملدلول الكالم لزوماَّبحسب العرف، لكن  ًنـاِّ بيً أو لزوماِّ

                                                 
ِّوقد سـم، ذلك ونحو بالرأس أو باليد اإلشارة: هو ًلغة) بكرس اهلمزة(يامء اإل) ١( ت داللـة يُ

ِّالتنبيه بذلك ألهنا تشري إىل معنى آخر غري مذكور يف مجلة املتكلم ُ ُ . 
 داللة التنبيه ومفهـوم ّسمىوذلك ي(: ٍ وهو يف صدد اإلجابة عن مسألةّقال العالمة احليل) ٢(

 .٢٦ ص،٣ج: خمتلف الشيعة: انظر..). م التأفيف وما ساواه أو زاد عليهاملوافقة، كام يف حتري
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 .)١( سواء استنبط املدلول من كالم واحد أم من كالمني،األعمباملعنى 
، ُ ألننا نقرص الكالم فيام يستفاد من النصوص الرشعية،ّتاموهو كالم غري 

ُومن الواضح أننا نريد من   كان فإن،  اإلشارة إثبات حكم أو نفيهخالل داللةَّ
ًا لذلك فذلك يعنى أنه كان قاصدا لذلك ومريدا لهتُ املعصوم ملتفّتكلمُامل ً بل ، ًُ

ّإن مراده اجلد  .ّتضحكام سي، ُي ال يكمن يف غري ذلكَّ
ًسوغا لنـسبة َّفإن هـذه اإلشـارة ال تكـون مـ، لك لذٍتُوإن كان غري ملتف ّ

 ال معنى لدرجها يف تقسيامت الدالالت الـسياقية ّمن ثمو، تعاىلاحلكم إىل اهللا 
 .التي تدخل كطرف أسايس يف صياغة الظهور

ِّوعليه فال بد من االلتزام بأن هـذه اإلشـارة مقـصودة للمـتكلم العـادي  ُ َّ ّ
َّوبالتايل فإننا نلتزم بأن ، ّ والقرآن بشكل خاص،ّ عامًفضال عن املعصوم بشكل

ًصود له استعامال وجداداللة اإلشارة مق ّ ِ ّ اإلشـارة إىل أقـل :ومن أمثلة ذلـك، ً
ًومحلـه وفـصاله ثالثـون شـهرا...{: ُة احلمل املستفادة من قولـه تعـاىلّمد ُ َْ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َُ ُِ َ...{ 

ــاف( ــاىل، )١٥: األحق ــه تع ــولني {: وقول ــن ح ــدات يرضــعن أوالده ِوالوال ْ ْ َُ ْْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ِ ُِ َ
ِكاملني ْ َ ِ مـن ) ً وعـرشين شـهراةأربع(فإنه بطرح احلولني ، )٢٣٣ : البقرة( }...َ

وقـد كـان ، لحمـلة لّ مـدُّأقـلوهو  ،)ستة أشهر(:  يكون الباقيًثالثني شهرا
ّمن استظهر هذه اإلشارة القرآنية ألقـل مـدّأول  هو اإلمام عيل عليه السالم ة ّ

َّ يف حادثة مشهور تكررت معه مرتني،حلملا َّ)٢(. 
ّه الدالالت الثالث ينبغي أن نسلط الـضوء عـىل َّواآلن بعد أن عرفنا هبذ ُ

 : مها، تنيّمسألتني مهم
 .ية هذه الدالالت السياقية الثالثّحج: ُاألوىل

                                                 
 .١٢٣ ص،١ج: أصول الفقه: انظر) ١(
: انظـر تفاصـيل الواقعـة يف، والثانية يف عهد الثالـث،  الثاينةُكانت األوىل يف عهد اخللفي) ٢(

 . ٤٠ص ،٦ج: ّالدر املنثور يف التفسري باملأثور: ًوأيضا. ٤٤٢ ص،٧ج: السنن الكربى
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 .ّأثرها عىل صياغة ظهور النص: الثانية
ّأما املسألة األوىل فال ريب يف حج ًتبعـا ، يةية الداللتني االقتضائية والتنبيهُ

يـة ّتهـا مـن بـاب حجّحجيَّرة فقيـل بـأن وأمـا اإلشـا، ية الظهورّللقول بحج
وذلـك تـسميتها بالداللـة مـن بـاب املـساحمة، َّألن ، ّ وشكّالظواهر حمل نظر

 ولكنك قد عرفـت الـصواب ،)١(لإلرادة والداللة تابعة ،مقصودةلكوهنا غري 
ًوكوهنا مقصودة استعامال وجدا، يف ذلك ّ  .يتهاّوبذلك ال يبقى جمال لنفي حج، ً

ًن باب الظواهر أيضا بعد أن انعقد ظهـور جديـد لطـريف ة مّبل هي حج 
ِّكام يف املثال املتقدم، اإلشارة املالزمـة يتها من بـاب ّفال حاجة لتصحيح حج، ُ

 أم غـري ً سواء كان حكام،العقلية حيث تكون مالزمة، فيستكشف منها الزمها
 ًكـرا هلـا أو كـان منً وإن مل يكـن قاصـدا،ّ املقـرإقـرار بلـوازم كاألخذحكم، 

 .ّتدبرف، َّفذلك مدفوع بام تقدم، )٢(للمالزمة
ل هذه الـدالالت الـثالث ّفال شبهة وال ريب يف تدخ، وأما املسألة الثانية

ّمعا يف صياغة الظهور النهائي للنص القرآين ّبل إن دورها مجيعا ينصب، ً ً  عـىل َّ
ا وهـذ، ّإجياد هذا الظهور اجلديد الذي ما كـان لـه أن يكـون بـدون توسـطها

َّ يكون ارتكازيا دون احلاجة إىل تقدير لفظ معنيًعادة ماالظهور  كام هو احلال ، ً
  .بالنسبة للداللة االقتضائية

 

 لنـا ّتـضحا يف بحوث القرينة وأقسامها يكـون قـد اَّمن جمموع ما تقدم منّ
ّإمجاال مجلة من أهم املصادر األساسية لفهم القرآن ا وهي غري منـاهج ، لكريمً

 .)٣(كام سيأيت، التفسري
                                                 

 .١٢٥ ص،١ج: أصول الفقه: انظر) ١(
 .١٢٥ ص،١ج: املصدر السابق) ٢(
 .يف املوضوع الالحق ألقسام املصادر التفسريية) ٣(
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ة عنـد ّ احتجنا إىل الوقوف بصورة فني،ولكوننا يف معرض التأصيل لذلك
ّأهم املصادر التي يمكن لنا أن نتوسل هبا للوصول إىل الفهم الصحيح للـنص  َُّ ّ

 .القرآين
  أننـا نلتـزم بطريقيـة القـرآن:لقد ذكرنا يف مطالع بحوثنا التفسريية هـذه

ًوباألسلوبني معا التجزيئي واملوضـوعي يف اإلطـار التفـسريي، لفهمه وقـد ، ُ
ّعربنا عنه باألسلوب املرك ُ ُولكـن هـذه الطريقيـة وتركيبيـة األسـلوب ال، بَّ َّ 

ّمتنعنا منهجيا من التعرض للتفسري املفردايت ًكـام سـيأيت مفـصال يف الفـصول ، ً َّ ُ
، ُ بـالطرق األخـرىس واالستئناضّ يمنعنا ذلك من التعرًوأيضا ال، الالحقة

ُالسيام يف املوارد التي تفتقد فيها البيانات القرآنية ّومن هنا نود التنبيـه إىل مـا ، َّ
، َّحيث نقول بأن الطريقـة القرآنيـة، َّصح عندنا من تتميم منهجيتنا يف التفسري

َّأو ما تسمى بتفسري القرآن بالقرآن طريق بل هي ال، هي الطريق األمثل أمامنا، ُ
ِّيف املوارد التـي يتـوفر فيهـا املبـني القـرآين ال : أعني، ّاألوحد يف صورة توفره ُ َّ

ُمما يعني أن الطرق األخرى، ُتصل بنا النوبة إىل الطريقيات األخرى َّ من قبيل ، َّ
والقرينـة العقليـة سـوف ، )ياالجتهاد االصـطالح(الرواية والنظر الربهاين 

ُبل مطلـق القـرائن املعتمـدة سـوف نعتمـدها ، تكون يف متناوالتنا التفسريية ُ
ًتفسرييا وتأويليا اعـتامد : أعني، ِّأو لنُسمه بالتعليقي، ولكنه اعتامد طويل تبعي، ً

َّمعلق عىل غيـاب البيانـات القرآنيـة ُونحـن بحـسب متابعتنـا وحتقيقاتنـا يف ، ُ
قـد و، النصوص القرآنية وجدنا موارد غـري قليلـة حتتـاج إىل بيانـات تقريبيـة

ّوجدنا أيضا غيابا ظاهريا للبيانات القرآنية مما سيضطر ّ ً ً ّنا إىل التوسـل بـالطرق ً
ٍتها التي سوف يتم تعيينها يف كل آن آنّوبحسب أولوي، ُاألخرى ِ ّ. 

ًنا بالغياب الظاهري حتسبا من وجود البيانات القرآنية التي قرص َّوقد عرب ّ
ً معظمهـا موقوفـا عـىل فهـم والتي سوف يكـون، بنا املقام من الوصول إليها ُ

ِّبمعنى أن تعيني املبني القرآين فيها حيتاج إىل املعصوم عليـه الـسالم، املعصوم ُ ّ ،
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 .ّ عقدية ينبغي التعرض هلا يف موضوعة اإلمامة ومقتضياهتاٍولذلك دواع
 : فهي، وأما املصادر التفسريية بحسب ترتيبها الفني

ّ 

ُاناته التفـسريية هـي اآليـات املحكـامت التـي تقابلهـا اآليـات وأشهر بي ُ
ولـذلك فهـي بحاجـة إىل بيـان ، الـة وجـوهّ تكون محًعادة ماُاملتشاهبات التي 

َّهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكامت هن {: وهو قوله تعاىل، ُاملحكامت ُ ُ َ َ َ َ ٌُ ٌ ْ َ ََ َ ْ ُّ َ ِْ ِ ِْ َ ََّ َ َ
ُأم الكتاب وأخر م ُ َُّ َُ َُ ِ ِ َتشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تـشابه منـه ابتغـاء ْ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َْ َ َّ ٌ َ ٌ ََ َ ْ ْ َّ ََ ِ َ َِ ِ ُِ َُّ َ

ِالفتنــة وابتغــاء تأويلــه ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ ْ َ ُوقــد يكــون املحكــم بحاجــة إىل ، )٧: آل عمــران( }...ْ
 .َّالسيام لغري أهل االختصاص، ُمراجعات لغوية
 

ّهبا ما صح لفظه أو معناه عن النبـي األكـرم صـىل اهللا عليـه وآلـه ونعني 
سـواء مـا ورد يف كتبنـا احلديثيـة ، وأهل بيته عليهم السالم الطيبني الطاهرين

وللروايات كام ، أم ما ورد منها يف صحاح مدرسة اخللفاء، األساسية والفرعية
ّتقدم دوران مهام واآلخـر تفـسريي ، بيقـيوهو الدور التط، َّالبد منهّول األ، نَّ

ِّوذلك عند غياب املبني القرآين، تعليقي  .كام عرفت، ُ
َوأنزلنـا ...{: وهو قوله تعـاىل، وهلذا الدور التفسريي التبييني وجه قرآين َْ َ َ

َإليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكـرون ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ َُ َ ِّ َّ ُُ ََّ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ ه ولكنـ، )٤٤: النحـل( }َ
ًدور تعليقي يف صورة كون التبيـني نبويـا خالـصا ًوأساسـيا إذا كـان التبيـني ، ً

َّوقد عرفت يف البحوث السابقة بأن منهج تفسري القرآن بالقرآن ، ًالنبوي قرآنيا
وإنـام هـو ، ينّتأخرّسواء من املتقدمني أو امل، ًين جزماّفرسمل يبتدعه أحد من امل

ه لنا املعصومون  عليهم السالم ويف طليعتهم الرسول األكرم طريق ومنهج سنَّ
  .صىل اهللا عليه وآله
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ُ املـشار ّصحةَّوهي أن الـ، ةّمهي إلفات النظر إىل قضية يف غاية األّوهنا نود
ّإليها ال متث ًل السقف األوحد يف وسائلية الروايـات تطبيقـا وتفـسرياُ فهنـاك ، ً

بغـي النظـر فيهـا وعـدم الكثري من الروايات التفسريية الضعيفة السند التي ين
ُوذلك عندما تشكل جمموعـة منهـا قرينـة توجـب االطمئنـان ، ًطرحها مجيعا ُِّ

ِّبل البد للمحقق ، فمقتىض املوضوعية هو متابعة هذه القرائن، بالصدور مـن َّ
 ثـروة معرفيـة ّمتثـلألهنـا ، بذل اجلهد يف حتصيلها وبذل اجلهد يف تـصحيحها

التصحيح يف صـورة عـدم ثبـوت صور  من أبرز َّولعل، هائلة ال ينبغي إمهاهلا
ًفإن املتن كثريا ما حيكي نفسه،  النظر يف متوهنا:وثاقة رواهتا ا قـد وهذا ما كنّـ، َّ

ُتعرضنا له يف دراساتنا العليا يف الفقه َّ)١( . 
 تحقيقة اإلرسائيليا

ُليـشار هبـا إىل ضـعف ) ةالروايـات اإلرسائيليـ(ًكثريا ما ترد هذه الكلمة 
ومـن سـوء ، ُوكأهنا سيف قاطع توأد به الروايات غري املرغوب هبا، تاالراوي

َّفاغرت هبا من اغرت من أعالم الفريقني ،  التفسرييةتالطالع أهنا اقرتنت بالروايا َّ
َّحتى أنك جتد الـبعض يتحـرج كثـريا مـن روايـة حـديث صـحيح ألن ، ًمعا ًٍ َّ

ُففر من هتمة باطلة و، ةاخلصوم وصموه باإلرسائيلي صمت هبـا تلـك الروايـة َّ
 كانت تدور تَّورغم أن بدايات ظهور اإلرسائيليا، ًزورا ليدخل يف باطل آخر

َحول سري األنبياء الـسابقني علـيهم الـسالم  ّ األوىل لبـثّادةوقـد كانـت املـ، ِ
َالسموم يف تلك السري ما جاء يف تزييفات التـوراة والتعـاليم التلموديـة التـي  ِ

وغري ذلك من تزييفات الكتـب ، ت من بني إرسائيلوضعها الكهنة احلاخاما
 .ُاألخرى املنسوبة للسامء

نة مـن ِّلنكون عىل بي، تاإلرسائيليا ا البحث يف حقيقة ذلك اقتىض منَّّكل
                                                 

ّتعرض لذلك سي) ١(  ).بحث خارج(ُدنا األستاذ يف دروس املكاسب َّ
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َفاحلق أ، أمرنا ا املغرضون الـذين مـا غـادروا شنـشنتهم فـذا َّوأم، باعّتوىل باالّ
ْقل موتوا بغي...{: القرآن يصمهم بقوله َُ ِ ْ ُُ َّظكم إن ْ ِ ْ ُ ِ عليم بـذات الـصدوراهللاَِ ُ ُّ َِ َِ ِ آل ( }ٌ

 .إال باهللا العيل العظيم ّقوةوال حول وال ، )١١٩ : عمران
، ة بـاليهودّتعلقـامل، )ةإرسائيليـ(:  مـن مفـردةتُأخذ عنوان اإلرسائيليـا

 اهللا يعقـوب عليـه ّوإرسائيل لقب نبي، ُواملستفادة من نسبتهم إىل بني إرسائيل
ِّثـم عمـم ، طلق عنوان بني إرسائيل عىل ذرية يعقوب عليه السالمُفأ، السالم ُ

، ق الديانة اليهودية وإن مل يكن من ذرية يعقوب عليه الـسالمنِّعىل كل من اعت
ُ الذي هو صفة اليهود وأطلق عىل بعض األخبار تُثم أخذ عنوان اإلرسائيليا

ُالواردة يف السرية والعقيدة والتفسري والفقه أيـضا ليـ ِ شار بـه إىل كـذب هـذه ً
 .ُاألخبار وأسطوريتها

، ُ يصطلح بـه عـىل املرويـات القصـصيةتَّوبالتايل فإن عنوان اإلرسائيليا
ًسواء كان موضوعها عقيدة أم تفسريا أم سريا ًَ ِ َّومن الواضح بأن هذه الـصفة ، ً

ّوذلك ألن املعروف عن اليهود هو الدس والتزييـف، ُأطلقت للتغليب وإال ، َّ
ُنالك وضاع حديث معروفني وَّفإن ه ، ًسمت روايـاهتم باإلرسائيليـات أيـضاَّ
ُألن غالـب مـا يـروى مـن هـذه ، ون اليهـودي عـىل غـريهّالتغليب للـ(: َّفإن َّ

وعليـه فـصفة ، )١()اخلرافات واألباطيل مرجـع يف أصـله إىل مـصدر هيـودي
الـرفض وإنام للقبول و، ًاإلرسائيلية ال تصلح أن تكون مناطا يف رفض الرواية

 الـصحيحة أو الـرضورات سنّةفام خالف منها القـرآن أو الـ، ُمناطات أخرى
ُ تقـاس ّوهذا ضابط عام، الدينية أو الرباهني العقلية يرضب هبا عرض اجلدار

 .به الروايات اإلرسائيلية وغريها
فـصار الـرفض ، َّإن هذا الضابط التحقيقي مل يلتزم به كثـري مـن األعـالم

                                                 
ِّالتفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب: انظر) ١(  .٨٠ ص ،٢ج: للشيخ حممد هادي معرفة، ُ
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ويات باإلرسائيليات ألجل عدم مطابقة ما فيهـا مـع عنده ووصف بعض املر
وإنــام ،  أو رضورة دينيــةســنّة أو ًافلــيس املعيــار قرآنــ، معتقداتــه الشخــصية

لكـي ال يتآكـل بنيانـه وينهـدم رصحـه  ّقـوةألغراض ثانوية تدعوه للرفض ب
مـن ولذكرنا مجلة ، َّولوال خشية اإلطالة لبينَّا مجلة من مصاديق ذلك، العقدي

وا ينرشون الكـذب الـرصيح الـذي صـار فـيام بعـد ّاعني الذين ما انفكَّالوض
ومن ، )١(ّكان نتيجتها ترك التمسك بالشجرة الطيبة،  لكثري من املسلمنيًعقيدة

 .)٢( بالشجرة اخلبيثة امللعونة يف القرآنمَّثم االلتزا
 

 يف ، سـواءصلةّوكوهنـا متـ، ةّمرت بنا وقفـة يـسرية عنـد القرينـة العقليـ
َّوبالتـايل فـإن الوقـوف عـىل هـذه ،  يف املعارف الربهانيـةأم، املعارف البدهيية

ًالقرينية يشكل رصيدا تفسرييا ً ّ ُبمعنى أن امل، ُ ُمن مجلة أدواتـه التـي تعينـه ّفرس َّ
 . الوقوف عىل القرائن العقلية:ّعىل الفهم الصحيح للنص القرآين

َّومن البني بأن د بأكرب قـدر ّ اهلدف من البحث يف مصادر التفسري هو التزوِّ
ّممكن من املقربات ملراد النص ّ وبالتايل سوف تكون العمليـة التفـسريية غـري ، ُ

 العقلية وجمموعـة ند أو االلتفات إىل القرائّمأمونة إذا كانت بمعزل عن التزو
ّاللوازم العقلية التي قد تصاحب كل احتامل تفسريي ُ. 

ُ عدم مراعاة هاؤ من السقطات التفسريية كان منشًاَّاضح بأن كثريومن الو
حيـث جتـد ، كام هو احلال يف تصوير الصفات اإلهلية، القرائن العقلية القطعية

                                                 
ٌأمل تر كيف رضب اهللاُ مـثال كلمـة طيبـة كـشجرة طيبـة أصـلها ثابـت {: وهو قوله تعاىل) ١( َِ َ ً ً ََ ُ ْ َ َ َ ََ ٍَ ٍ ِِّ ِّ َ َ ْ ََ ََ ً َ ََ َ ََ ْ َ

َوفرعها يف السامء َّ ِْ َ ُ  .<٢٤: إبراهيم> .}ََ
ْومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فـوق األر{: وهو قوله تعاىل) ٢( َ َ ََ ِ ْ ْ َ ََ ِ ٍ ٍ ٍ ٍ ِْ ُ َ ََّ َ َِ َِ َ َ ِض مـا هلـا مـن ُ ََ َ ِ

ٍقرار َ ِومـا جعلنـا الرؤيـا التـي أرينـاك إال فتنـة للنـاس {: وقوله تعاىل، <٢٦: إبراهيم> .}َ َّ َ ْ َ َِّ َّ ًْ ِ َِّ ِ َ ْ َ َ ُّ ََ َ َ َ
ًوالشجرة امللعونة يف القرآن ونخوفهم فام يزيدهم إال طغيانا كبريا ً ُ َِ َ َ ْ َ ْ ْ َْ ُ َ َُّ َّ ِ ُ ِّ َ ُ َ َُ َِ َ َ ُُ ِ ِ ْ َ  .<٦٠: اإلرساء> .}َ
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  إىلتَّوبالتايل فإن االلتفـا، ُذلك الركام اهلائل من التشبيه املفيض للرشك والكفر
ّالقرائن العقلية يشكل عم ليـة التفـسريية مـن الـسقطات ية وقائية حلفـظ العملُ

ُكام يقي عقيدة املفرس واملتابع له من االنحراف وجينّبهام من الضالل، والتزييف ُ ُّ.  
 

َّ لنـا أن مجلـة مـن ّتـضحوسي، ي واملـدينّمن قبيل الناسخ واملنسوخ واملك
ِّ املفـرس ةلوجيـيو أيدإمـا حاكميـة، األخطاء التفسريية كان سببها أحد أمـرين

، عىل جماله التفسريي) اه الفكري والعقدي الذي يتبنّّجتاهاملنظومة الدينية واال(
وإما عـدم إتقـان مجلـة ، ّجتاهوهو ما اصطلحنا عليه يف الصناعة التفسريية باال

ّواألمر وإن كان متفاوتا إىل حـد مـا، من علوم القرآن الكريم ً ّ، إال أنُ  القـراءة ّ
ياهتم العقدية الـسالفة لنتاجهم يكشف لنا رزوحهم حتت مطرقة متبنّالواقعية 

 األغلـب ّاألعـم -ين ّفـرسَّ بدليل أن هـؤالء امل،واحلاكمة عىل املعطى القرآين
ومـن بـاب حـسن  -ّلعلهم ف .َّ ممن صنَّف يف موضوعات علوم القرآن-منهم

 .واهللا العامل،  قد أخطأوا يف التطبيق-الظن هبم
، ِّ نقدم بعض التطبيقات للعلوم البارزة مـن علـوم القـرآنوهنا ينبغي أن

ّ وهي الناسخ واملنـسوخ واملكـي -ُوقد وقع اختيارنا عىل ثالث مفردات منها 
 . مع التمثيل التقريبي- أسباب النزولواملدين، و

ّ 

 ّتـضحولكـي ي، النسخ معنى انتزاعي مأخوذ من طريف الناسخ واملنسوخ
ً الطرفان نحتاج أن نعرف بأصل النسخ لغةلنا ِّ  .ً واصطالحاُ

 : وهي، ٍ يأيت بمعان ثالثالنسخ لغة
 .)١(االستكتاببمعنى  :ّولاأل

                                                 
 .٢٧٧ص: البيان يف تفسري القرآن: ظران) ١(
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ُهـذا كتابنـا ينطـق {: ومنه قوله تعاىل ،)١(االستنساخوهو معنى قريب من  ِ َِ َ َُ ََ
ُعليكم باحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملو ََ ْ َ ْ ْْ ََ ُ ُ َ َُّ ُِ َ َّ ُِ ِّ َ  .)٢٩ : اجلاثية( }َنِ

ومنـه مـا يلتـزم بـه القـائلون بالتناسـخ ، بمعنى النقل والتحويـل :الثاين
 .)٢(ٍوهو حلول روح إنسان يف جسد آخر، واحللول

 ِّ والظـل،َّ كنـسخ الـشمس الظـل،بهّ يتعقء بيشءبمعنى إزالة يش: الثالث
َومـا أرسـلن{: ومنه قوله تعـاىل، )٣(َ الشبابِ والشيب،َالشمس ْ َ ْ ََ ِا مـن قبلـك مـن َ ِ َِ ْ َ

ُرسول وال نبي إال إذا متنى ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ  ََّ َ َّ ْ ْ ٍّ ُ ََّ ِ ِ ِ ُ َِ ُ َ َّ ََ ْ ََ َ ِ َِّ َِ َ ُ ما يلقي الـشيطاناهللاٍُ َ ْ ُ ََّ ِ ْ...{ 
ْما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخري منها أو مثلهـا أمل{: وقوله تعاىل، )٥٢: ّاحلج( َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ْ ْْ َ ِّْ ْ َ َ ٍَ ِ ْ َ ُ َ 

َّتعلم أن اهللاَ َ ْ َ ْ ٌ عىل كل يشء قديرَ ِ ٍَ َْ َِّ َُ  .)١٠٦: البقرة( }َ
ّكـام أن ، وهذا املعنى اللغوي األخري هو األقـرب للمعنـى االصـطالحي

اآلية األخرية هي الدليل القرآين عىل وقوع النسخ االصـطالحي يف األحكـام 
 .وسيأيت، ِّكام هو ثابت يف حمله

سة بارتفـاع ّرفع أمر ثابت يف الرشيعة املقدهو فالنسخ يف االصطالح وأما 
  .)٤( التكليفية أم الوضعيةاألحكام املرتفع من األمروزمانه، سواء أكان ذلك  أمده

 ليخـرج بـه ارتفـاع احلكـم بـسبب ارتفـاع ) ثابت يف الـرشيعةأمر (وقيد
 وارتفـاع ،، كارتفاع وجوب الـصوم بانتهـاء شـهر رمـضانًموضوعه خارجا

 ّسمى ال يـ األحكـام هذا النوع من ارتفاعَّوج وقتها، فإنوجوب الصالة بخر
: يعنـي) بارتفاع أمده وزمانـه(وقيد . )٥( وال إشكال يف إمكانه ووقوعه،ًنسخا

                                                 
 ).٢١٦٧(: رقم: الفروق اللغوية: ًوأيضا .٤٩٠ص :مفردات غريب القرآن: انظر) ١(
 .نيّتقدمني املّتكلمإىل هذا ذهب رشذمة من امل) ٢(
 ).٢١٦٧(: رقم: الفروق اللغوية .٤٩٠ص: مفردات غريب القرآن: انظر) ٣(
 .٢٧٧ص: البيان يف تفسري القرآن: انظر) ٤(
 .٢٧٧ص: املصدر السابق) ٥(
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 . أو حلول مصلحة أو مفسدة أكرب دعت لنسخه، انتفاء مصلحته أو مفسدته
يس س له دور تأسيّه لإلشارة إىل أن الشارع املقدّفلعل) الوضعية(وأما قيد 

بخـالف العبـادات فـدوره ، ًايف جمال املعامالت وإن كان األصل فيه إمـضائي
 .وهذا واضح، ًتأسييس خالص وليس لغريه دور مطلقا

 ّنكات البد منها
ّبخالف البداء فإن جماله عامل التكوين، ّ إن النسخ جماله عامل الترشيع.١ َ. 
 .)١(وت ال اإلثباتّ إن املراد من عامل الترشيع يف املقام هو عامل الثب.٢
ّول واأل، مهـا الناسـخ واملنـسوخ، ّ إن النسخ معنى انتزاعي من طرفني.٣

 . هو احلكم السابقثاينوال، هو احلكم الالحق
ِّ إن احلكم الناسخ معني يف علـم اهللا تعـاىل يف اآلن الـذي عـني.٤ َّ ُُ ِ  احلكـم ّ
 .املنسوخ
َّبمعنى أن ، آن ال غريّ إن النسخ االصطالحي يف عامل الترشيع جماله القر.٥

فقـد يكـون ، ُوأما الناسخ فال يشرتط فيه ذلك، ًاملنسوخ هو حكم قرآين قطعا
ًة قطعيـة أو إمجاعـا قطعيـاُوقد يكون سنّ، كام هو احلال يف آية النجوى، ًقرآنا ً ً ً ،

ًوأما كونه خربا واحدا فهو ممنوع  .ال ملقتىض القاعدة،  لقيام اإلمجاع عىل ذلك؛ً
وإال لكان احلكم املرتفـع ، ًموضوع الناسخ واملنسوخ واحدا أن يكون .٦

 .فيخرج عن موضوعة النسخ من رأس، من باب انتفاء موضوعه
                                                 

بمعنـى  عـىل نحـو القـضية احلقيقيـة، ً يكون جمعـواللّالفرق األسايس بينهام هو أن األو) ١(
ّانصباب احلكم عىل املوضوع املفـرتض الوجود وال يشرتط فيه التحق بخـالف ، ًق خارجاُُ

ّاحلكم يف عامل اإلثبات فإنه منصب عىل املوضوع املتحقـ ّلك فـإن ارتفـاع ولـذ. ًق خارجـاٌّ
وإنام من باب ارتفاع احلكـم ، نسخمن باب اليكون  الاإلثبات يف مرحلة الرشعي احلكم 

كارتفـاع حرمـة اخلمـر ، أي يكون من باب السالبة بانتفـاء املوضـوع، بارتفاع موضوعه
ًاملنقلب خال ُ. 
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ُ إن النسخ الواقع واملختلف يف مقد.٧ ، ره هو نسخ احلكـم دون الـتالوةاّ
وبـذلك تلتـزم مدرسـة أهـل ، ونسخ احلكـم والـتالوة، فيخرج نسخ التالوة
درسة اخللفاء القائلني بإمكان بل وقوع النـسخ مل ًافخال، البيت عليهم السالم
 .ًيف املوارد الثالثة معا

وسـيأيت ، املعنـي املجـازي ال احلقيقـي: ّن املراد من النـسخ يف املقـام إ.٨
 .توضيح ذلك

 ليست هنالك فسحة زمنية بني ارتفاع احلكم املنسوخ وحال انـصباب .٩
ّوفقا لقاعدة عدم خلو، احلكم الناسخ ًووفقـا ، هباّخاص واقعة من حكم ّ كل ً

 .ا يف النقطة الرابعة منّّتقدمملا 
ّإن احلكم الناسخ يف صورة العلم به قبل انتهاء أمد احلكـم املنـسوخ . ١٠

 .ال أثر له يف البني
ّ أن ال يكون احلكـم املنـسوخ قـد حـدد أمـده بـزمن معـني.١١ ُ ِّ فـذلك ، ُ

ٍالتحديد املسبق واملعلن كاف ُ  .ى مع عدم وجود الناسخ يف ارتفاعه حتُ
فـال يـشمل القـضايا ،  انحصار النسخ يف دائـرة األحكـام الـرشعية.١٢

من قبيل ما جرى ، ُأو أريد هلا أن تقع، ًاخلربية التي حتكي أحداثا سالفة الوقوع
ًوهو ممنـوع عقـال ونقـال، وإاللزم الكذب، يف القصص القرآين ومـن قبيـل ، ً

ًوهو ممنوع أيضا عقال ونقال، وعدُوإال للزم خلف ال، ةالوعد باجلنّ ً ً.  
  جمازية النسخ

فـاحلكم ، َّاملجازية يف املقام عدم وجود حكـم حقيقـي متـت إزالتـهبُنريد 
ُاملزال إنام إزيل من تلقاء نفسه وقد زال أو انتهى ، ّمعنيبمعنى أنه كان له أمد ، ُ

ًفاحلكم الرافع أو الناسخ مل جيد أمامه حكام ثابتا، بزوال أمده ُ ليزيله وإنام وجد ً ِ
َّأمامه موضوعا بال حكم فانصب عليه ّولكن هذا ال يعني خلـو، ً  املوضـوع يف ّ

 .وقد أرشنا لذلك يف النقطتني الرابعة والتاسعة، ّالبتةٍآن ما من حكم 
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ً أمـد حكمـه وأصـبح خلـوا ىوهذا االنصباب عىل املوضوع الذي انتهـ
ّومرسحا لتقبل حكم جديد ِّ يقربنا من فكر،ً َّبمعنى أن إطـالق ، ة جمازية النسخُ

ُالنسخ االصطالحي وتسمية بعض النصوص بالناسـخة وأخـرى باملنـسوخة 
 ءإزالـة يش ـ مـن معانيـه ّتقدمفالنسخ اللغوي ـ كام ، إنام هو رضب من املجاز

 صـورة ّتحققفـامل،  عىل نحو احلقيقة والواقـعّتحققوهذا غري م، بهّ يتعقءبيش
ُإذ ال يشء باق ليزال من موضعه، يقيةال اإلزالة احلق، إزالة وهذا هـو معنـى ، ٍ

ّوالغريب أن جمازية النسخ قد غفل عنها كثري من املحق، املجازية يف املقام  .قنيَُّ
، ً ذلك نكون قد اقرتبنا كثريا من معنى الناسخ ومعنى املنـسوخّتضحإذا ا

 وخ هو احلكـمواملنس، َّفالناسخ هو احلكم الذي حل حمل احلكم الذي انتهى أمده
 .ُ حلكم آخر أطلق عليه بالناسخًاالذي انتهى أمده فصار موضوعه مورد

ّواآلن نحتاج أن نمث  اتفـاق بـني األعـالم يف حـصول ّل بمورد هـو حمـلُ
َّحيث فرض اهللا تعاىل عىل املؤمنني أن يتـصدقوا ، وهو آية النجوى، النسخ فيه

وهـو قولـه ، يـه وآلـه ملناجاتـهعىل الفقراء قبل أن يأتوا رسول اهللا صىل اهللا عل
َيا أهيا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي نجواكم صدقة ذلك {: تعاىل ِ َِ َ ًَّ َ ََ َ ِّ ُ َُ َ ْ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ُ َّ ُ ْ َ َُ َ ََ َ َ ِ َ ُّ َ

َّخري لكم وأطهر فإن مل جتدوا فإن  ِ َِ َُ َِ َ ْ َّ ُ ْ َْ ْ َ َ ُ َّ ٌ غفور رحيماهللاٌَ َّ ٌِ ُ فعزف القـوم ، )١٢: املجادلة( }َ
ّا هربــا مــن التــصدق كــام هــو حــالّإمــ، ُن مالقــاة رســول اهللا ومناجاتــهعــ ً  

فلم يبق أحد يف املدينة إال وقـد ،  بهنَّأو ألهنم مل جيدوا ما يتصدقو، )١( األغنياء
                                                 

ّلقد عرف عن البعض من علية القـوم كثـرة التـصدق يف سـبيل اهللا ت: أقول) ١( َّ ِ ِ َّوأهنـم ، عـاىلُ
ّتصدقوا بأمواهلم يف حياة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله مر َّوالبعض تـصدق بنـصف ، تنيَّ

أو مل يكن لقـاء رسـول اهللا ! َّأو مل يبق من أمواهلم الكثرية درهم واحد ليتصدقوا به؟، ماله
ُفلم يكن للتصدق سوى األخ! حفظ الدينار والدرهم؟من صىل اهللا عليه وآله أوىل  يـشن ّ

فأفرغ ما يف جيبه الذي مـا عـرف اجلمـع ، وربيب رسوله صىل اهللا عليه وآله، يف ذات اهللا
ّوتقدم ليلقى أخاه وصهره وابن عم، ًأبدا ِه واملويص بهَّ ُ. 
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َّغيب وجهه عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه إال أمـري املـؤمنني عـيل عليـه 
ّ صعب عىل األمـوملا، ًفقد عمل باآلية الكريمة أياما، السالم ة املوقـف نزلـت ُ

ْأأشفقتم أن تقـدموا بـني يـدي {: وهو قوله تعاىل، هبم رمحته فأعفاهم من ذلك ََ ِّ ُ َُ ْ ُ َْ َ َْ َ ََ ْ
َنجواكم صدقات فإذ مل تفعلـوا وتـاب  َ َ َ َ َْ َ َُ ْْ ْ َ ِ َ ٍ َ ْ ُ َ علـيكم فـأقيموا الـصالة وآتـوا الزكـاة اهللاَُ َ ََّ ُ َ َّ ََ ُ ْ ِْ َ َ ُ َ

ُوأطيعوا  َِ َ ورسولاهللاََ ُ َ َه وَ َ خبري بام تعملوناهللاُُ ُ َ ْ َ ََ ٌِ  .)١٣: املجادلة( }ِ
ِّويف ذلك يقول املتصدق األوحد يف سبيل اهللا ملالقاة احلبيب اخلاتم صـىل  ُ

لقد علم املستحفظون من أصـحاب النبـي (: اهللا عليه وآله يف رواية عن مكحول
 ،فيهـا وفـضلتهأنه ليس فيهم رجل له منقبة إال قد رشكتـه  صىل اهللا عليه وآله حممد

يا أمري املـؤمنني : -مكحول:  أي- ، قلتويل سبعون منقبة مل يرشكني أحد منهم
 َّوأما الرابعة والعـرشين فـإن، ...منقبةّأول  َّوإن: عليه السالم فقال ،فأخربين هبن

ُإذا ناجيتم{ : وجل أنزل عىل رسولهَّاهللا عز ُْ َ َ َ  ،فكان يل دينار فبعتـه بعـرشة دراهـم }ِ
ق قبل ذلك بدرهم، واهللا ما فعل هذا أحد غريي َّناجيت رسول اهللا أتصدفكنت إذا 

ْأأشفقتم:  فأنزل اهللا عز وجل،من أصحابه قبيل وال بعدي ُ ْ َ ْ َ  َّنإ(: ُويف رواية أخرى، )َ
 .)١( ...) آية النجوى،ي وال يعمل هبا بعد، ما عمل هبا أحد قبيليةآليف كتاب اهللا 

 ثمرة معرفة الناسخ واملنسوخ
ت مجلة من معاملها ّتضحما ثمرة معرفة النسخ والناسخ واملنسوخ فقد اوأ
َّمما تقدم ُفسوف نثري نكـات يف غايـة ،  بثمرهتا التفسرييةّولكننا حيث إننا هنتم، َّ

ّفكثري ممن قـل باعـه يظـن، َّة تتعلق هبذا األمرّمهياأل َّ َّ بـأن اآليـة املنـسوخة قـد َّ
وهـذا خطـأ ، واألجر عـىل قراءهتـا، الوهتاومل يبق منها سوى ت، ًلت متاماّتعط
 .ّتضحكام سي، كبري

ّإن النص القرآين ال ينحرص دوره يف الكشف عن األحكام الرشعية وإنام ، َّ
                                                 

 .٤٨ح ،٢٦٥ ص،٥ج: احلويزي لشيخل، تفسري نور الثقلني) ١(
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ومنهـا غـري ، منها معلومة لدينا، ُذلك دور أسايس تقع يف عرضه أدوار أخرى
 : أما املعلومة فمن قبيل، معلومة
ــارش :ّولاأل ــسريي املب ــدور التف ــستوياتهو، ال ــع م ــىل مجي ــردايت ، ع املف

 .َّويتأكد هذا الدور يف طريقية تفسري القرآن بالقرآن، والتجزيئي واملوضوعي
الـدور الـصياغي يف حفـظ النكـات البالغيـة الداخلـة يف مـسألة  :الثاين
فالتفـسري ، َّوال ريب بأن هلذا الدور صلة وثيقة بمجريـات التفـسري، اإلعجاز

ومن مجلة ،  تعاىل يف حدود كتابه وبحدود املكنة البرشيةهيدف إىل بيان مراد اهللا
 .  اجلانب اإلعجازي:ُمراداته الرضورية التبيني

وهـو مـن أعظـم األدوار التـي يـنهض هبـا القـرآن ، دور اهلداية :الثالث
، َّفإن القرآن بـام هـو هـو، وهذا الدور ال يستثني النصوص املنسوخة، الكريم

م مـع ءبـصياغاته وإيقاعاتـه الداخليـة التـي تـتال، ّاصةبأجوائه ومناخاته اخل
ّفإن صوتيات القرآن متتد إىل أعمق مراتـب الـنفس، الوجدان ّولعـل ألجـل ، َّ

ُهــذه النكتــة حيــاول بعــض علــامء الــنفس املعــارصين االســتفادة مــن هــذه 
َّوهذه املحاوالت بقطع النظر عن نتائجهـا فـإن ، الصوتيات يف العالج النفيس

ٍوهـذا كـاف بالنـسبة ، و التأثري اإلجيايب والسلبي للصوتياتالثابت عندهم ه
وهـذا أمـر ثابـت ، إلينا لرتجـيح صـوتيات النـصوص القرآنيـة عـىل غريهـا

ُويكفينـا يف ذلـك مـا نطالعـه مـن األثـر ، ًولغريهم برهانا، ًاللمؤمنني وجدان
 .ية سامعه حتى لغري الناطقني بالعربّجرداإلجيايب الذي تركه القرآن الكريم مل

ّإن احتاملية وقوع النص املنسوخ يف طريق اهلداية إمـا ألثـره الـصويت أو ، َّ
ّل فكرة هدفية النص املنـسوخ بعـد فقـده للـدور ّيكفينا يف تقب، ألثره املعنوي

 .)١( باحلكمّتمثليل املّاألو
                                                 

َّتعترب هذه التصويرات من خمتصات الكتاب) ١( ُ ّالسيام األو، ُ وهو لـيس باجلديـد ، الثالثل وَّ
 .يف هذا السفر اجلليل امليلء باإلبداعات العلمية التي مل يسبقه هبا أحد
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ة مصادرية موضوعة النـسخ يف ّأمهي لنا ّتضحَّويف ضوء ما تقدم يكون قد ا
    .َّوأنه البد من الوقوف عىل ضوابطه ورشوطه، ّفهم النص القرآين

 

 واملدين من العلـوم التـي اقرتنـت بعلـم تـدوين القـرآن ّكييعترب علم امل
َ قد حـدد لنـا مـن ً واملدين ليس رشعاّكياملَّوبالرغم من أن اصطالح ، الكريم ُِّ

تواضـع عليـه علـامء  اصـطالح ّجمـردوإنـام هـو ، قبل املعصوم عليـه الـسالم
ّن املكفإ، )١(التفسري مـن قبـل بعـض شبهات ًي واملدين قد صار موردا إلثارة الَّ

ّنظـرا الخـتالف اخلطـابني املكـ،  القرآن الكريم حولُاملسترشقني ، ي واملـدينً
َّوقـد غفلـوا أن ، َّفاستفادوا من ذلـك أن القـرآن خاضـع للتـأثريات البـرشية

ويف األهداف والغايـات التـي ، الظروف واملالبساتًالبيئتني خمتلفتان متاما يف 
 .كان يتعاطى يف ضوئها القرآن الكريم

 األهـداف اإلهليـة الراميـة إىل تـصحيح ّاجتـاهَّفإن اخلطاب القرآين يسري ب
ًفـإذا اقتـضت تلـك األهـداف والغايـات تغـريا مـا يف لغـة ، مسرية اإلنـسان ّ

ّفالبد من ذلك حلفظ اهلدف العام، اخلطاب وقد كـان مـن طريقـة القـرآن ، )٢(َّ
م ّولكـن دون أن تـتحك، التعاطي مع الواقـع اإلنـساين ومقتـضيات الظـرف

وهـذا ، ّالتي كانـت وراء صـياغة الـنص ومـضمونه، بأهداف القرآن وغاياته
ي يف اخلطـابني َّبـدليل أن املـستوى الفنّـ، األمر ليس له صلة بالنتـاج البـرشي

ربة البرشية للفرد عـىل مـساحة ربـع قـرن َّمع أن التج، بل مها واحد، متقارب
 .وهذا واضح، تكشف لنا عن بون شاسع بني السابق منه والالحق

ّفرغم ما تقدم من عدم التسمية الرشعية الصطالح املك، ّأي حالوعىل  ي َّ
                                                 

 .القسم الثاين، ٢٥٠ص: قدس رسهللشهيد الصدر ، املدرسة القرآنية: انظر) ١(
 .٢٥٥ص: صدر نفسهامل) ٢(



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٣٨٤

مـن البحـوث هي ي واملدين ّ املكَّفإن موضوعة، وما أثاره من شبهات، واملدين
 .كام سيأيت، ها الثمرات الفقهيةّأمه، ّمهمةثمرات ب عليه ّي ترتتتزة الّاملتمي

 ي واملدينّخلفية تقسيامت املك
َّ واملدين تم تقـسيم القـرآن إىل شـطرين يف ضـوء النـزول ّكيويف ضوء امل

وإن ، ّمكـة ما نـزل يف ّكيفعىل املكاين يكون امل، أو اخلطايب، أو الزماين، املكاين
ويكون املدين مـا نـزل ، ًل وواقع أيضاب، ُوهو أمر ممكن، كان ذلك بعد اهلجرة

فام نزل قبـل اهلجـرة فهـو ، وعىل الزماين فذلك بمقياس اهلجرة، منه يف املدينة
من قبيـل مـا نـزل عليـه ، ّمكةوما نزل بعد اهلجرة فهو مدين وإن نزل ب، ّمكي

، ُة الوداع مبـارشةّيف غدير خم بعد حج و،ّمكةصىل اهللا عليه وآله يف عام فتح 
 .ضحوهذا وا

ًي واملدين فرياد به أن ما وقع منه خطابا ألهـل ّوأما التشطري اخلطايب للمك َّ ُ
ّوهو قول ال يعتـد، ًوما وقع منه خطابا ألهل املدينة فهو مدين، يّة فهو مكّمك ُ 
ُألن القرآن الكريم مل خياطـب جهـة بعينهـا، بل وال جمال للقبول به، به وإنـام ، َّ

 . انّخاطب اإلنسان يف كل زمان ومك
ّفإن التـشطريين األو، ّأي حالوعىل  ُلـني يمكـن أن ينتهيـا بنـا إىل نتـائج َّ

ُيا أهيـا الرسـول {: َّمن قبيل أن اآلية الكريمة، ولو عىل مستوى الظاهر، خمتلفة ُ َّ ََ ُّ َ
َبلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالته واهللاُ  ُ َ َ َ ِّ ََ َ َ َْ َّ ْ َ َِّ َّ ْ َِ ْ َ َ ْ ْ َّ ِ َِ َِ َ ِ ِيعصمك مـن النـاس ُ َّ َ ِْ َِ ُ َ

َإن اهللاَ ال هيدي القوم الكافرين ِْ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ َ َّ ، يـةّباللحـاظ املكـاين تكـون مك، )٦٧: املائدة( }ِ
 .وباللحاظ الزماين تكون مدنية

وهو املشهور يف قبال من ، وظاهر كلامت األعالم اعتامد التصنيف الزماين
 ّويـةألنه حيفظ لنـا اهل، وىل باإلتباعَّوال ريب بأن املشهور هو األ، يقول باملكاين

 .ّمهمة عليها ثمرات ّتوقف تّويةوهذا اهل، ّالزمانية للنص
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  واملدينّكية املّأمهي
، يف جمـال الناسـخ واملنـسوخ ّقوة واملدين تظهر بّمكية البالغة للّمهيَّإن األ

ُفمن الواضح بأن الناسخ م ًواملنسوخ متقدم زمانـا، ً زماناّتأخرَّ ِّ َّتـايل فـإن وبال، ُ
ّاملدين زمانيا يمكن أن يكون ناسخا للمك ً ًولكن هـذا ممنـوع متامـا بالنـسبة ، يًُ َّ

 ّتـأخررضورة ، ًولكنـه ال ينـسخ املـدين أبـدا، يّي قد ينسخ املكّفاملك، يّللمك
ي ّوبالتايل فتصويرات الناسـخ واملنـسوخ يف ضـوء املكـ، الناسخ عن املنسوخ

 : واملدين كالتايل
وبعـد ، ّتـأخرّرشط تـشخيص التقـدم وال، يّي للمكّ املك إمكان نسخ.١

 .ّمكةالفراغ من كون األحكام بدأ ترشيعها يف 
 .ّتأخرِّ إمكان نسخ املدين للمدين رشط تشخيص املتقدم وامل.٢
 .بال قيد وال رشط ، ّمكي إمكان نسخ املدين لل.٣
 . للمدينّكي استحالة نسخ امل.٤

ّية للنص القرآين التي تعطيـه صـفة املك الزمانّويةوبالتايل فتشخيص اهل ُ يـة ّ
ُومن هنا يمكنك رصـد حجـم ، ِّواملدنية هلا أثر بني يف مسألة الناسخ واملنسوخ

ُاالشتباهات التي وقع فيها مجلة من األعـالم ممـن مل يمكنـه تـشخيص اهل  ّويـةَّ
ّفأبطل أحكاما بحج، الزمانية للناسخ واملنسوخ  ّحجةُوأبقى أخرى ب، ة نسخهاً

ًوقد غفل يف قوليه نفيا وإثباتـا، دم نسخهاع ة ّمكيـوذلـك ألنـه مل يلتـف إىل ، ً
 . ومدنية املدينّكيامل

َّوهي ما تتعلق باألحكام الـرشعية ،  أمامنا الثمرة احلقيقيةّتجىلومن هنا ت
 عامـل الـزمن وإمهـال أخذ مكان النزول بعني االعتبار ّجمردوأما (، املنسوخة

لة عن هاتني املرحلتني، وجيعلنـا نخلـط بيـنهام، كـام ّفصنا بفكرة مُّفهو ال يمد
 .)١()حيرمنا من متييز الناسخ عن املنسوخ من الناحية الفقهية

                                                 
 . ٢٥٢ص: املدرسة القرآنية) ١(
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ُفـيمكن تـصويره مـن ، وبيان ثمرته،  واملدينّمكيوأما الوجه التطبيقي لل
َّفام استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن...{: خالل قوله تعاىل ُ ُ َّ ُ َّ َْ ْ ُْ ُ ْ ُ َ ََ َُ ِ ِ ِ َ فريـضة وال جنـاح َ ُ ََ َ ً َ ِ َ

ًعليكم فيام تراضيتم به من بعد الفريضة إن اهللاَ كان علـيام حكـيام ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ََّ ِ َ ِ َِ ْ َُ َْ َ ْ َْ َ ، )٢٤: النـساء( }ُ
ّ إىل أهنـا تـدل سنّةحيث ذهب بعض أعالم الـ،  عىل جواز العقد املنقطعّدالةال

ُوالذين ه{: عىل ذلك ولكنها منسوخة بقوله تعاىل َ َِ َم لفـروجهم حـافظونَّ ُ ِ َِ ْ ُ ِْ ِ َّإال  * ُ ِ
َعىل أزواجهم أو ما ملكت أيامهنـم فـإهنم غـري ملـومني ِ ُ َ ََ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُْ ََ َّ ُ ْ َ َِ َ َ َْ َْ ِ َفمـن ابتغـى وراء ذلـك  * ِ ِ َ َ ََ َْ َ ِ َ

َفأولئك هم العادون ُ َ ُ ْْ َُ َ ِ ُ حيـث حتـرص اإلذن يف الزوجـة ومـا ، )٧ -٥: املؤمنون ( }َ
 .يةّرج العقد املنقطع عن احللفيخ، )اجلواري(ملكت اليمني 

ّواجلواب هو أن آية التمت بل إن سـورة النـساء بأرسهـا ، ع مدنية باالتفاقَّ
 ّكيَّوقد عرفت بأن امل، ًية باالتفاق أيضاّفإهنا مك) املؤمنون(وأما سورة ، مدنية

ّال يصح أن ينسخ املدين أبدا لتأخره عليه ً  واملـدين ّكـيوبالتايل يكون تعيني امل، ّ
َّعلام بأن هذه اآلية حتى ،  كفانا مؤونة النقاش يف ظاهر اآلية ووجوه داللتهاقد ً

َّألن املعقـود عليهـا ، عىل فرض كوهنا مدنية فإهنا أجنبية عن موضـوع النـسخ
ْ ِال عىل أزواجهمإ(: واآلية تقول، املنقطع زوجة حقيقية بالعقد ِ ِ َ َْ َ َ فمن اقتـرص ، )َّ

َّىل ما ملكته يمينه يكون ممن حفظ فرجـه عـن وع، عىل زوجته بالدائم أو املتعة
 واملـدين يف ّكية موضوعة املّأمهي لنا ّتضحوبذلك ي .احلرام وليس من العادين

   .حتصيل الفهم الصحيح جلملة من املوارد القرآنية
 

نـا يف املقـام ّومـا هيم، ت بنا شذرات حول موضوعة أسـباب النـزولّمر
واملراد من سبب النزول هو احلادثـة ، عرفية يف فهم القرآن الكريمته املّدريامص

ّأو الواقعة سلفا قبل نزول اآلية التي تتحد من قبيـل سـورة ، ث يف موضوعهاً
َّفإن سبب نزوهلا هو أن العاص بن وائل قد حتدث مع النبي صـىل اهللا ، الكوثر َّ َّ

، ذلـك األبـرت: لفقـا؟ ثّفسأله قومه مع من كنـت تتحـد، ّمكةعليه وآله يف 
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ّوكان قد تويف ، فلـم يبـق لـه ولـد، بن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـها عبد اهللا ُ
ّفنزلت السورة تبرش النبي ِّ ،  صىل اهللا عليه وآله بالنعم الوافرة والكـوثر األكرمُ

 .)١(ه باألبرتَّوتصف عدو
ي َّوبالتـايل فإننـا لكـ، ّإذن فالسبب هو احلادثة السابقة عىل نـزول الـنص

وهنـا ينبغـي ، ّ من التحقيق يف أسباب نزول النصّل إىل فهم أفضل البدّنتوص
وإنـام وظيفتـه األساسـية ، َّالتنبيه إىل أن سبب النزول ليست وظيفته تفـسريية

ولذلك فليس من ، ّالذي انطبق عليه النصّول أي حتديد املصداق األ، تطبيقية
 قرائن قطعيـة عـىل عـدم إال إذا قامتّول ّالصحيح حرص النص بمصداقه األ

ً جداوهذا نادر، إرادة غريه ّ. 
ّوهنا ينبغي التنبيه إىل أننا قـد نواجـه يف الـنص الواحـد أكثـر مـن سـبب  َّ

ُفلو كان سبب النزول يشكل املعطى التفسريي للزم وجود التنايف بني ، للنزول ّ ُ
ًنه وجها َّولكننا لو التزمنا بأن سبب النزول ال يعدو عن كو، األسباب املختلفة

ّتطبيقيا يعني املفرس عىل استجالء املراد من الـنص الرتفـع وجـه التنـايف بـني  ُّ ُ ً
َّألن كل واحد منها ، األسباب العديدة ً وجها تطبيقياّيمثلَّ وليس هـو الوجـه ، ً

 . وهذا واضح، ُالتفسريي الذي ال يراد غريه
 

ّري يف بحوثنا السابقة ما يتعلق بحجَّمر بنا مقدار يس حيث ، ية قول اللغويَّ
وقـد ، ألنه غري عـارف باالسـتعامل، ّحجةَّقيل هنالك بأن قول اللغوي ليس ب

ُ أن نـشري ّولكننا يف املقام نود، َّذكرنا بأن املسألة فيها نظر يطول الوقوف عندها
تـاركني حتقيـق يـة عـىل نحـو الفتـوى ّأولإشارة خفيفة ثم نخرج منها بنتيجة 

َّما اإلشارة فهي أن السرية العقالئية قائمة عـىل أو، ُاملسألة إىل مناسبات أخرى
                                                 

 . ٥٤٩ ص،١٠ج: جممع البيان يف تفسري القرآن: انظر) ١(
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ِّواجلاهل هو القارئ غري املتخصص يف املقام، رجوع اجلاهل إىل العامل والعامل ، ُ
ّهــو القــارئ املتخــصص ، ويف ضــوء ذلــك ســارت معظــم تفاصــيل احليــاة، ُ

ًظلوم يطلـب حماميـا ضـليعا للـدفاع وامل، ّفاملريض يرجع للطبيب املتخصص ً ُ
َفـإذا كـان األمـر كـذلك فلـم ، وهكذا احلـال يف مجيـع تفاصـيل حياتنـا، عنه ِ

َومل هيتـف بنـا ، ّانخرمت القاعدة العقالئيـة يف مراجعـة اللغـوي املتخـصص ِ
ُون آناء الليل وأطراف النهار عندما تريد أن تذكر رأيا خيـالف ِّالفقهاء واملفرس ً

من أين أخذوا هذا الظـاهر : نقول، ّحجةوالظاهر ،  خالفنا الظاهرالظاهر بأننا
ً جداونحن بعيدون َّن اللغة قد تشوهتإو، ّ عن زمان النصّ َأو ليس رفضهم ؟ َّ َ

َّوأن هذا الظـاهر اللغـوي ، ملخالفة الظاهر يعنون به الظاهر اللغوي الصحيح
 ؟ الصحيح قد أخذوه من املعاجم اللغوية

ّن قول اللغوي إن أورث علام فذلك حجفإ، ِّوعىل أي حال ً وإن ، ة بنفـسهَّ
ًا نوعيا معتربا ال ظنّوأما إذا أورث ظنّ، ً بنفسه أيضاّحجةًأورث اطمئنانا فهو  ً ًا ًُ

ّفإن الراجح عندنا هو القبول به كقرينة عىل أقل، ًشخصيا مل فـيام إذا ،  التقـاديرَّ
 .ُيقم دليل معترب خمالف له

ّلـو كـان إخبـار اللغـوي عـن حـس : ُارة أصوليةُومن زاوية أخرى وبعب
ّ يكون داخال يف اإلخبار احليس،وشهادة ّ وقد ثبت يف حمله حجية خرب الثقة يف ،ً ّ

ًوإن كان إخباره حدسـيا قـائام عـىل النظـر ؛ ّاملوضوعات وال حاجة إىل التعدد ً
ّ فيكون حجة عىل من مل يكن خبريا يف علـم اللغـة حتـى لـو كـان ،واالجتهاد ً ّ

ّدعوى احلجيـة وعليـه فـ، ّ وال يكون حجة عىل قرينه يف اخلربة اللغويـة،ًيهافق
ّاملشهورة عند القدماء ودعوى عدم احلجية املشهورة عند املتأخرين غري تامتني  ّ ّ

ً بل البد من التفصيل نفيا وإثباتا،عىل إطالقهام ً ّ)١(. 
                                                 

 .٣٥٥ص: )ّدراسة يف حجيته وأقسامه وأحكامه(الظن : انظر) ١(
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ّولعلنا نوف ًق يف مناسبات أخرى للتفصيل يف قول اللغوي نظرا ُ ب ّملا يرتتـُ
 .وهذا واضح، َّالسيام يف جمال التفسري، ةّعليه من فوائد مج
 

ِّتبحث العلوم اإلنسانية يف النتاج البـرشي املتعلـق باإلنـسان والـذي يف ، ُ
ًضوئه تشكلت حضارة اإلنسان التي أخذت صورا ومالمح خمتلفة انعكـست  َّ

وهذه العلوم تقع يف قبـال العلـوم اإلهليـة ، اهتاُيف حضارات األمم وخصوصي
 أو ّادةوالعلوم الطبيعية التي موضوعها املـ، التي موضوعها وحمورها اهللا تعاىل

ًنحـوا ورصفـا ، والعلوم األدبية التـي موضـوعها الكلمـة واجلملـة، الطبيعة ً
 .وفصاحة وبالغة وصياغة

ّومن أهم العلوم اإلنسانية بـاملعنى األخـص ة والعرفـان وعلـم الفلـسف: ّ
 ّالنفس والتأريخ واالجتامع والسياسة والقانون واإلدارة واآلثار والفن وبعـض

ّوقد تطلق العلوم اإلنسانية ويراد منها املعنى األعـم فتـدخل ، فروع االقتصاد ُ ُ
َّوغري ذلك مما تتعلق بإبداع اإلنسان وخالقيته، علوم اللغة واألدب َّ َّ. 

َّ يمكن القول بأنّمن ثمو ّ العلوم اإلنسانية هي جمموعة ختصصات علميـة ُ
ًولذلك تعتـرب هـذه العلـوم رافـدا أساسـيا ، تدرس اإلنسان وأنشطته املعرفية ً ُ

ّولـذلك فهـي بمجموعهـا متثـ، ُ العلمي بمختلف جماالته األخـرىّتطورلل ل ُ
ُحاجة إنسانية ملحة ال يمكن االستغناء عنها ّ ُ. 

ة العلوم اإلنسانية باعتبارهـا قـد ج يدعو إىل حمارصَّ نجد بعض السذقدو
ِّانطلقت من بيئة منحرفة وجاءت لتوسع دائرة االنحراف ُ وهذه نـسبة بائـسة ، ِ

ُوقـد خلـق اإلنـسان ، َّفإن العلوم اإلنسانية وليـدة تفكـري اإلنـسان، وخاطئة
ّمفك ًرا وليس مقلدا بالنحو الذي عليه بعض احليوانات األليفةُ ًّ ُ.  

ومـن ، ة اإلنـسان نفـسهّأمهيـوم اإلنـسانية تنـشأ مـن ة العلّأمهيوبالتايل ف
ً جداالواضح َّ بأن العلوم اإلهلية والرشعية مل تتعاط مع اإلنسان عىل أنـه أرض ّ
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ّوإنام تعاطت معه عىل أنه وجود مريد حـر ومفكـر ، خصبة تزرع فيها ما تشاء ُ ّ ُُ
 .وله أهدافه وغاياته، له نتاجه وعطاؤه، ّتدبرُم

ُة املعطى اإلنـساين يف حتديـد مالمـح ّأمهيبعض مالمح  لنا ّتضحمن هنا ت
ّوبالتايل فإن القراءة املوضوعية للنص ينبغي أن ال تنفـك ، ّقراءة النص الديني ّ َّ

 .ُ معطيات العلوم اإلنسانيةنع
عديدة سـوف نقـف عنـد ّالعام َّوقد عرفت بأن العلوم اإلنسانية بمعناها 

ًرجحه العرفان النظري والعميل معاُمجلة منها ـ التي منها وفق ما نراه ون َّفـإن ، ّ
وهـذا املعنـى هـو ، حموره احلقيقي هـو اإلنـسان الكامـل، كام سيأيت، العرفان

ها مجيع العلوم اإلنسانية ـ لنكون عـىل مقربـة ّاجتاهالغاية القصوى التي تسري ب
ًيتها يف قراءة النص الديني عموما والقرآين خصوصاّمن مدخل ً ّ.  
  اللغة العربيةعلوم: ّولاأل

ُمرت بنا إشارات حمدودة يف السطور األوىل من هذه الدراسة إىل مدخليـة  ّ
فمـن ، وقد ارتأينا هنـا تأكيـد ذلـك، ّعلوم اللغة العربية يف فهم النص القرآين

ً جداالواضح ّ أن مجيع العلوم الدينيـة مادامـت مادّ  سنّةُهتـا األوىل القـرآن والـَّ
وسوف يأتينا تطبيق عمـيل ذو ،  علوم اللغة العربيةالرشيفة فإنه ال غنى هلا عن

ًوذلك عندما نـصل معـا ، مساحة كبرية يف هذه الدراسة ملدخلية اللغة يف ذلك
 .)١(إىل التفسري املفردايت آلية الكريس

وحيث إننا سوف نقف بصورة عملية عىل مدخلية اللغة يف قراءة املفـردة 
ُلننتقل إىل مفردة أخرى من مفـردات القرآنية فإننا سوف نكتفي هبذه اإلشارة 

 . العلوم اإلنسانية
                                                 

بـصورة ،  الكتـاب هـذاسوف يأيت هذا البحث يف الفصل الثـاين مـن البـاب الثـاين مـن) ١(
ّتفصيلية يتضح من خالهلا حجم مدخلية اللغة يف فهم مفردات النص القرآين ّ . 
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 .ات التأرخييةّصنفامل: الثاين
ً جدامن الواضح َّ بأن القرآن الكريم قد تضمن مشاهد قصصية وتأرخييـة ّ َّ

ً جداكثرية ٌّ إال نموذج حي نـاطق بالبعـد ةُ واألمم السالفءوما قصص األنبيا، ّ
ًومن الواضح أن القرآن لـيس كتابـا ، ريمَّالتأرخيي الذي سجله لنا القرآن الك َّ

ّتأرخييا هيتم َّألن اهلـدف القـرآين يـتلخص بعنـرص الـوعظ ،  بـذكر التفاصـيلً َّ
َّمن هنا مست احلاجة إىل حفظ وتـدوين ، واهلداية وليس رصد مجيع التفاصيل

ٍّتلك التفاصيل التي تساعد إىل حد ما عىل تـوفري أو تقريـب القـرائن احلاليـة ُ ،
، ّترمجة أفراد القصص القرآين جيعلنا عىل مقربـة أكـرب مـن أجـواء الـنصَّفإن 

فات قصص األنبياء، وبالتايل سوف تكون املصادر التأرخيية ، ومن مجلتها مصنَّ
َّوال شك بأهنا سوف ، القرآينّالنص ُة مل يفصح عنها ّوسائل تقريبية لزوايا خفي

ّات أفضل تقلّتصور احلصول عىل يفُتساعدنا  نسبة االحـتامالت وترفـع ل من ُ
َّوال شك بأن التفسري الصحيح فرع حـصول ، من نسبة التشخيص ات ّتـصورَّ

وهذه اإلضاءات ، ُكاملة ورؤية واضحة مسبقة حول تفصيالت مورد التفسري
ُالرضورية حول النص قد مورست من قبل املعصوم عليه السالم نفسه حيث ، ّ

ّيسأل يف أكثر من مورد عن الرس يف بعض ت ّرصفات األنبياء عليهم الـسالم أو ُ
ّغريهم ممن تعرض هلم القرآن الكـريم فنجـده عليـه الـسالم يـرسد للـسائل ، َّ

ِّبعض التفاصيل التي مل يسجلها القرآن الكريم ، والشواهد عـىل ذلـك كثـرية، ُ
ًصارت فيام بعد مصدرا مهام ّ وبمراجعة ،  لكتب قصص األنبياء عليهم السالمً

حيث حتكي لنا التفاصيل عىل ،  الشواهد عىل ذلك ترتىيسرية لفصوهلا ستجد
ُمع بيان مجلة من األخطـاء التـي قـد تـذكر يف الكتـب ، لساهنم عليهم السالم

  .ُاألخرى املنسوبة للسامء
د ّ املـراد منهـا بـدون التـزوّتـصور قرآنيـة يعـرس ًاَّثم إن هنالـك نـصوص

َإنام{: من قبيل قوله تعاىل، باخللفيات التأرخيية َّ ِ النيسء زيادة يف الكفـر يـضل بـه ِ ِِ ُِّ َْ ُ َْ ُ ِ ٌِ َ ُ َّ
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َالذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما ليواطؤوا عدة ما حرم اهللاُ فيحلوا مـا حـرم  َّ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ِّ َُ َ َ َ ُ َ َ ُ َْ ْ ُّْ ِّ ِّ َِّ ِ ِ ِ َِ ً ًَ ُ ُ ََّ ُ َ ََ َ
 علينا الوصول إىل املعنـى الـدقيق لكلمـة ّتعذرحيث ي،  )٣٧ : التوبة( }...اهللاُ

ُوهنا يسعفنا التأريخ من خالل تـسليطه ، ّورس كونه زيادة يف الكفر، )ِالنَّيسء(
الضوء عىل الواقع الذي كان عليه عـرب اجلاهليـة يف تعـاطيهم مـع األشـهر 

، بنحـو العـدد ال التـشخيص، )َّحمـرم، ّجةذي احل، ذي القعدة، رجب(احلرم 
 ومنهـا مـن أشـهر ،منها من أشهر احلـرم، حيث يلتزمون بأربعة أشهر خمتلفة

ّفيعوضون بأشـهر احلـل مـا فـاهتم مـن األشـهر احلـرم األصـلية، ّاحلل ّ : أي، ُ
ًيقرتضون شهرا ثم يفون ذلك بشهر آخـر عوضـا عنـه ، وهـذا هـو النـيسء، ًَّ

ُولكوهنم يف األصل كفارا فإن التبديل بأشهر اهللا احلرم يكون زيادة يف الكفر َّ ً ّ. 
َّعلام بأن هنالك الكثري من القر ُائن احلالية مل حتفظ لنـا لـوال رصـدها مـن ً

 ثروة هائلـة ّمتثلَّوبالتايل فإن هذه املصادر التأرخيية ، بعض الصحابة وتدوينها
ّيستجيل من خالهلا املفرس املحق ُ فقوله ، ق تفاصيل املوضوع وتشخيص املوقفّ

َإذ جاؤوكم من فوقكم ومـن أسـفل مـنكم وإذ ز{: تعاىل ْ َ ِْ َِ ْ َ ْ َْ ْ ْ ُِّ ُ ُِ ِ َِ َ َ ِاغـت األبـصار وبلغـت ُ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َ
َالقلوب احلناجر وتظنون باهللاِ الظنونا ُ ُّ َ َُّ ُِ َ َ َُ ِ َ ُ يعرس علينا فهمه بشكل ، )١٠: األحزاب( }ُْ

َّوبالتـايل يثبـت لـدينا أن ، دقيق دون الوقوف عىل تفاصيل املوضوع وخلفياته
 قليلة من ُالوقوف عىل املصادر التأرخيية يعترب رضورة تفسريية يف جمموعة غري

وهذا اإلهبام سـوف ، وبدوهنا سوف تبقى الصورة مبهمة، النصوص القرآنية
 .ُيفقد العملية التفسريية من حمتواها
ات التأرخييـة ختـضع ملجموعـة رشوط صنّفَّجدير بالذكر أن مصادرية املـ

ً جـداومن املؤسف،  من وثاقة الراوي واملرويّتحققّوضوابط من أمهها ال  أن ّ
ً جداّسالمي قد وقع فيه دس وزيف كبريانتأرخينا اإل ّوهذا مـا يعقـ، ّ ّد املهمـُ ة ُ

ّكثريا عىل املفرس ُ مل تنحرص بجهة  -ّ  حلسن احلظ-ات التفسريية صنّفولكن امل، ً
ٍّحيث باإلمكان الوصول إىل نسبة معتد هبا من التـدوينات التـي ، َّوخط معني
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 األحـداث ةمـءيـل مالمـن قب، ولو من باب جتميـع القـرائن، ُيمكن اعتامدها
َّوانـسجامها مـع مـسلامت العقـل وظـواهر القـرآن ، ّة ملناخـات الـنصّاملروي ُ
وغري ذلك من القرائن التي قد ، ية للحدثّولّوقريبة من التوقعات األ، سنّةوال

من قبيل األحداث التي حتمـل يف رمحهـا مقتـضيات ، ُتربزها احلوادث املروية
يات العقدية التي ُالسياسية احلاكمة واملتبنّالتدليس والتحريف نتيجة الظروف 

وهذا أمر ال خيلـو مـن الـصعوبة كـام هـو ، يعرس عىل راوهيا التزام املوضوعية
ّالسيام يف القـضايا التأرخييـة املعقـ، واضح دة أو القـضايا التـي حتكـي الفـتن َّ

ّالعمياء التي أصابت األم  . ة يف حياة الرسول صىل اهللا عليه وآله وبعدهاُ
 )الفلسفة(احلكمة اإلهلية : ثالثال

ّالفلسفة هي فن عقيل حمض هيدف للوصول إىل ات  ولكنـه ،ّتـامزان معريف ّ
وأما القـرآن الكـريم فريمـي لتحـصيل ذلـك ، زان حمدود عىل صعيد العقلّات

ُالـذي يطلـق عليـه ، زان النفيسّحيث يردفه باالت، زان ولكنه ال يكتفي بهّاالت
 .الطمأنينة

زان املعريف الفلسفي حاولوا مـن خاللـه تفـسري هـذا العـامل ّوأرباب االت
وبالتـايل فمقولـة ، ُاملرئي امليلء بيشء ال يمكن جتاوزه ونكرانـه وهـو الوجـود

ّالوجود هي األس الذي تقف عليه الفلسفة ُومن خالل هذه املقولة حتاول أن ، ُ
ّحتد واخللفيـة  موقع اإلنسان من ذلك - بجميع مشارهبا وأذواقها-د الفلسفة ُ

 .التي تقف وراءه) ةّالعل(
ًوإذا ال حظنا النصوص الدينية عموما والقرآنية خصوصا نجدها ت  ّتحركً

ِأومل ينظروا يف ملكـوت الـساموات واألرض {:  تعاىلهلوقك، ً أيضاّجتاههبذا اال ْ َّ َ ُ ََ َِ َ َِ َِ ُ َ ْ ُ ْ َ َ{ 
ُفلينظر اإلنسان مم خ{: وقوله تعاىل، )١٨٥: األعراف( َّ َ َِ ُ ِ ْ ِ ُ ْ َلقَ ُيريد ، )٥: الطارق( }ِ

ُومل يرى نفـسه تنـشد إىل عـوامل أخـرى ، اإلنسان أن يفهم كيف أتى هلذا العامل ّ َ ِ
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ُأوال يذكر اإلنسان أنا خلقناه من قبل ومل يـك {: ُفيشري لذلك قوله تعاىل؟ علوية َ َ ُ َْ َ َ ْ ُ َُ ََ ِْ َ َ َّ َ َُ ِ ْ َُ ْ
ًشيئا يـة اسـتجابة وهكـذا نجـد يف عـرشات النـصوص القرآن، )٦٧: مريم( }َْ

 .ِحقيقية ملا يعتمل يف داخل اإلنسان
َّنعم إن النصوص القرآنيـة قـدمت إجابـات حقيقيـة فاعلـة يف الوجـود  َّ

َومل تكتــف باإلجابــات الــصورية املفر، اإلنــساين غــة مــن املحتــوى احلقيقــي ُ
وهذا بخـالف مـا عليـه ،  بتحديد املسؤولية جتاه ذلكّتمثلواهلدف السامي امل

ًفإنه قارص متاما عن رسـم الـدور الفعـيل لإلنـسان ، طى الفلسفياحلال يف املع
ّ لنا حجم التـوهم الـذي وقـع فيـه بعـض ّتضحومن هنا ي، وحتديد مسؤوليته

 .َّاألعالم ممن ساوى بني الربهان والقرآن والعرفان
ُمن هنا نقول بأن اهلدف واحد ومشرتك وإن اختلف التعبري عنه وحيـث ، َّ

ِّإن املفرس بصدد ف ُ ّهم النص القرآين فإنه بحاجة ماسة للوقوف عند هذا البعـد َّ ّ
ّبل إن التأمالت الفلسفية رافد حقيقي لسرب غور الكثري مـن ، املعريف اإلنساين َّ

وعن تـشكيالت احليـاة واملـصري ، تهّالنصوص القرآنية التي عن الوجود وعل
 .الذي ستنتهي إليه

ّة وتأمالهتا اجلادّإذن هنالك حاجة حقيقية وماسة للرؤى الفلسفي ة لتكون ّ
ّرافدا حقيقيا ونافذة معرفية نقرأ من خالهلا أبعادا خفيـ ً ً ّة يف الـنص القـرآين ال ً

 .يسعنا ونحن يف معزل عن العصمة أن نلجها أو نسرب غورها
نميـل إىل كنّـا وإن ، َّولكن ينبغي التنبيه إىل أن هذه الدعوة لقراءة الفلسفة

إال ، ًيـة معـاّاإلهلية واملاد، ميع مشارهبا وأذواقهاتعميمها جلميع الفلسفات بج
َّبمعنى أن النتاج اإلنساين عـىل صـعيد الفلـسفة ، ّرافدية ما يصح منهامع أننا 
َتقب ّل رافديته يف قراءة النص القرآين يف صورة كونه يعتقـد بنـصيته وُ ، لوهيتـهأّ

َّوماعدا ذلك فهو تشكيك يف احلجة البالغة    .ُفال يؤخذ به، ُ
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 العرفان النظري والعميل: الرابع
ُواملعرفة هنا ال يراد هبا العلم االصـطالحي ، "املعرفة"مفردة العرفان من 

وأما املعرفـة فمـسبوقة ، ً يكون مسبوقا باجلهلًعادة ماَّألن هذا العلم ، بّاملرك
َأوال يذكر اإلنسان أنا خلقن{: َّوقد مر بنا قوله تعاىل، بالنسيان َْ َ َّ َ َُ َ ُ َِ ْ َُ ْ ُاه من قبـل ومل يـك َ َ ْ َ َ ْ ُُ َ ِ
ًشيئا ّ املشري إىل هذا املعنى الذي سبق أن تعرضنا له يف دراسـات )٦٧: مريم ( }َْ ُ
َّصية أخرى تتعلق بمعرفة اهللا تعاىلّختص ُ)١(. 

َّإال أن ذلـك ال ، )الـسلوكي(والعرفان وإن كان الشائع منه البعد العميل 
وهـو العرفـان ، ّولىل بعـده األتـه عـّبـل ال يعنـي أولوي، يعني انحصاره فيـه

أو مـتن ، ُ حقيقة املعرفـة األوىلّيمثلَّولذلك فإن اجلانب النظري منه ، النظري
أو احلاشـية ،  تطبيقـات ذلـكّيمثـلَّن اجلانب العميل منه إو، العرفان احلقيقي
 .َّ أن السالك قد وقف عىل النظري منه أم الّتضحالتي من خالهلا ي

ّرس لنا ما يـسمى يف اصـطالحاهتم بالـشطحات أو ُ يفهو الذيّولعل هذا  ُِّ
 تكشف عن قصور سابق يعود إىل أصل - ّتقدمًوفقا ملا  -فإهنا ، )٢(الشطحيات

ًاجلانب النظري منه؛ وسوف نحاول التعريف بالبعدين معا ثـم اإلشـارة إىل ، ُ
  .ّمدخلية ذلك يف فهم النص القرآين

                                                 
 .الفصل الثاين، ١٦٩ ص،١ج: معرفة اهللا: انظر) ١(
ّنـادرا مـا توجـد مـن املحققـني، عبارة عن كلمة عليها رعونة ودعـوى: الشطح) ٢( : انظـر. ً

 .٤٠٨ص: رسائل ابن عريب
 : ًويف ذلك يقول أيضا

  الــشطح دعــوى يف النفــوس بطبعهــا
ت بقـول صـــادق ٍهـذا إذا شـطـحـَ ْ َ َ  

 

  ّلبقيـــة فيهـــا مـــن آثـــار اهلـــوى 
ـهى عنــد أربــاب ٍمن غـري أمــر   النـُّ

  
 

ّية للشيخ األكرب حميي الدين بن عريب، ضبطه وصححه أمحد شـمس ّالفتوحات املك: ظران ّ
 .١٩٥، الباب ٢٤، ص٤ج: الدين
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 العرفان النظريباملراد 
هو فرع من فـروع املعرفـة اإلنـسانية حتـاول أن تعطـي  :العرفان النظري

ّتفسريا كامال عن الوجود ونظامه وجتل ً َّإن العرفان : ُبعبارة أخرى. ياته ومراتبهً
النظري هو بصدد إعطاء رؤية كونية عن املحاور األساسية يف عـامل الوجـود، 

هذه الرؤية َّ، ولكن العارف يستند يف تأسيس »العامل«و» اإلنسان«و» اهللا«وهي 
ّعىل املكاشفة والشهود، ومن هنا فإن العرفان النظري هـو علـم لـه موضـوع 

ُومبادئ ومسائل كأي لون من ألوان املعرفة األخرى ِّ)١(. 
ه وصـفاته ء املعرفة هو اهللا تعاىل وأسـامّتعلقُفإذا ما كان م، ّوعىل أي حال

ُفإن العارف والعرفان سوف يأخذ معناه االصـطالحي يف بعـده وقـد ،  األويلَّ
من أشهده اهللا ذاته وصفاته وأسامءه : العارف(: ّيف اصطالحات الصوفيةجاء 

 .)٢()فاملعرفة حال حتدث من شهوده، وأفعاله
 : مها، ُويمكن تلخيص مجيع مسائل العرفان النظري بمحورين أساسيني

 . معرفة التوحيد احلقيقي.١
ِّ معرفة املوحد احلقيقي .٢  ).اإلنسان الكامل(ُ

َّفإن ثلث القرآن الكريم جـاء ، َّومن الواضح بأن هذا املطلب قرآين حمض
وقد أوجز اهللا تعاىل هذا الثلث بعـد تفـصيله يف سـورة اإلخـالص ، بالتوحيد

 السبب يف كون سورة اإلخـالص تعـدل ثلـث القـرآن ذاّولعل ه، )التوحيد(
 .واهللا العامل، تعدل ذلك الثلث التوحيدي: أي، الكريم

ًتأكد لنا كون العرفان النظري يكـرس مـسائله مجيعـا يف التوحيـد فإذا ما  ِّ ُ َّ
ّواملوحد َّ فال ريب بأن هلذه املعرفـة مدخليـة كبـرية يف نـضج الرؤيـة التفـسريية ،ُ

                                                 
 .٥٥ ص،١ج: للسيد كامل احليدري، دروس يف احلكمة املتعالية: انظر) ١(
 .٥٢ص: ّاصطالحات الصوفية) ٢(
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َوالتأويلية معا لدى من يطلب فهم القرآن الكريم ّولعل الـذين اهتمـوا بمجـال ، ً َّ
 َّوختلـصوا مـن،  للتفـسريُالعرفان النظري قد خرجـوا عـن األطـر التقليديـة

ِّاملفرس وغياب شخصية، لتفسريلُاالجرتارات املفضية إىل ضياع اهلدف احلقيقي  ُ. 
ّوال خيفى بأن هنالك حماوالت جاد ، ّة لعرض النص القرآين برؤية عرفانيةَّ

 .اءولكنها حتتاج إىل قراءة موضوعية ونقد بنّ، ا االهتامم والعناية منّّتستحق
 عرفاين يف بعده النظري ما مل يصل إىل مرتبة القطع أو االطمئنـانَّفإن النتاج ال
فتكون قرينية نتاج العرفان النظـري ، ة بنفسهّألنه ليس حج، ًفال اعتبار به أبدا

 .ُوهذا أمر يرجع إىل نوع الدليل املعتمد، دة بالقطع أو االطمئنان هباّمقي
َّوينبغي أن يعلم بأن العرفاء  ون نتـاجهم فـوق نتـاج ًعـادة مـا يـر) ًنظرا(ُ

امات غري مناسبة ال يـسعنا الوقـوف ّوقد وقع بينهام رصاع مرير واهت، الفلسفة
   .)١(َّقد تعرضنا هلا يف دراساتنا العليا يف العرفان النظريكنّا ول، عندها

 العرفان العميلباملراد 
الـسالكني إىل  عارفني ودرجـاتالد تفسري وبيان مقامات َّهو الذي يتعهو
وغايتـه وصـول العـارف ، لتزكيـةواهلي بقدم املجاهدة والتـصفية إل االقرب

ًفيكون متحققا بقولـه ، )٢(ى يف الوجود غري اهللا تعاىليرالسالك إىل مقام من ال  ِّ ُ
ٌاملرشق واملغرب فأينام تولوا فثم وجه اهللاِ إن اهللاَ واسع عليمَوهللا {: تعاىل َّ ِْ َِ ٌ َ ُ ْ َ َ ُ ََّ ِ َ ْ ُ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ َ : البقـرة( }َِ
ّوقائام بمقام قرب النوافل املشار إليه يف احلديث القديس املـروي، )١١٥ ُ  عـن ً

َّليتقـرب إيل بالنوافـل  -العبـد:  أي- وإنـه(... : رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله َّ
                                                 

ّتعرض سي) ١( ّدنا األستاذ للخالفات املعرفية واالهتَّ قصور بني الفالسفة والعرفاء يف امات بالُ
ة ّوقـد كانـت تلـك مـاد، البـن تركـة) متهيد القواعـد(: ُالدورة األوىل من رشحه لكتاب

ّنرجـو أن يوفـ، د القـراءاتّخصبة لعرض رؤيته يف تعد ق بعـض تالمذتـه لتحريرهـا يف ُ
  .ة أو ضمن أصل الدراسة يف كتاب التمهيدّرسالة خاص

 .٦٥ ص،١ج: تعاليةدروس يف احلكمة امل: انظر) ٢(
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 وبرصه الـذي يبـرص بـه ولـسانه بهه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ّأحب ىّحت
ذا فإ، )١()...وإن سألني أعطيته،  إن دعاين أجبته،الذي ينطق به ويده التي يبطش هبا

ّكان السمع إهليا فإنه ال يسمع إال احلق ّ ّ ّ، وإذا كان البرص إهليا فإنـه ال ً ّى إال يـرً
ّ، وإذا كان اللسان إهليا فإنه ال ينطق إال باحلقّاحلق ّ ّ ّهنـا فإً، وإذا كانت اليد إهلية ً

ّال تبطش إال باحلق صري وي، )٢(حركاته وسكناتهّ كل ًيا يف، فيكون هذا العبد إهلّ
مقامـات ومنـازل وهنالـك ، )٣()َّإن املؤمن ينظر بنـور اهللا(: ًمصداقا للحديث
ُأخرى أكثر رقيـّ ًهـا ال طمعـا ّاجتاهَّيتحـرك ب، ًا تتوق نفس العبد العارف إليهـاُ

ًوليكـون بـسعيه عبـدا ، ًباملقام وإنام طمعا منـه بـاخلروج مـن دائـرة التقـصري
ومن تلـك ، فالشكر من مراتبه العليا طلب املعارف اإلهلية وحتصيلها ،ًشكورا

ومقـام أحديـة ، ومقـام مجـع اجلمـع، املقامات الرفيعة مقام قـرب الفـرائض
وطريقه الوحيد لذلك هو الـشهود واإلرشاق اللـذان ال يأتيـان إال ، )٤(اجلمع

ُبعد رحلة طولية ومضنية من املجاهدات الروحية والتزكية والت طهـري القلبـي ُ
 .واملراقبة الشديدة

العـارف مـن خـالل الكـشف والـشهود إليـه يسعى َّجدير بالذكر أن ما 
 لذلك ؛ّلوصول إىل احلقائق والتمكن من العلوم الظاهرة والباطنةهو ا واإلرشاق

احلكيم والفيلسوف بالعقل واملنطق واالسـتدالل  ودركه العاملُ يماّإن : هو يقولف
 .ويف ضوء ما له من املقامات املعنوية، )٥(ل اإلرشاقيراه العارف من خال

ًفإذا ما انتهى العارف إىل أي املقامات اآلنفة الذكر فإنه سوف يكون حمـال  ّ
                                                 

 .٧ ح ،٣٥٢ص، ٢ج: ألصول من الكايفا) ١(
 . ٦٦ ص ١ج : دروس يف احلكمة املتعالية) ٢(
 .٢٥٠ ح،٦١ ص،١ج: للشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم) ٣(
: يرللسيد احليـد، )من اخللق إىل احلق(: ُ يراجع كتابةللوقوف عىل هذه املقامات الثالث) ٤(

 .١٦٤ ص،١ج: معرفة اهللا: ًأيضا و١١٠ص، و٥٢ص
ّمقدمات تأسيسية يف التصوف والعرفان،) ٥( ّ   .١٤ص: ّ ضياء الدين سجاديّ
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ًومستودعا لكثـري مـن األرسار اإلهليـة ، ّوسـيكون األقـرب إىل روح الـنص، ُ
ُ طهـر واملعاين الرقيقة التي ال يـصمد هلـا إال مـن، فيلتفت إىل النُّكات الدقيقة

ال  -الـسلوك الـصحيح الـذي عـامده الرياضـات الـرشعية  ّوعليه فإن، ُقلبه
ٌّ طريق حقي لنيل املعارف القرآنية-ُاملبتدعة وبحسب املقام الذي يكون عليه ، ِّ

 .العارف تكون معرفته
ُ القـرآين يف القـرآن الكـريم هـو خالصـة مـا يريـد ّتـدبرَّونحسب بـأن ال

َّ قد جتىل اهللا تعـاىل فيـه -ّتقدم كام -َّفإن القرآن  ،الوصول إليه السالك يف سريه
ه جتل حتتاج معاينته ، بكامله ومجاله وجالله ُولكنَّ   .ةُقلوب طاهرة مبرصإىل ٍّ

 ّالبينونة بني العرفان والتصوف
ّضنا تفصيال إىل موضوعة التصوف يف دراسات سابقةّقد تعركنّا  وهنا ، )١(ً

َّلذي وقع فيه الكثري مـن األعـالم والكتـاب يف  اإلشارة إىل اخللط الكبري اّنود ُ
ًحيث مل يفرقوا كثريا بني املفردتني، هذا املجال ّ وحيث ، )ّالعرفان والتصوف(: ُ

ّإننا نطالع كثريا من النقودات الروائية ملوضوعة التصوف ً  فقد انرصف ذلـك ،ُ
 مع أننا نجـد ، نتيجة اخللط وعدم بيان البينونة بينهام؛ًتلقائيا إىل مقولة العرفان

ّأيضا تعابري صحيحة ورصحيـة يف عـدة روايـات معتـربة إىل مكانـة العرفـان ً ،
 .وهبذا العنوان ال غري

ّومن الواضح بأن صورة اخللط تشتد بـني التـصوف والعرفـان العمـيل ّ َّ ،
ًنظرا لكوهنام معا يعنيان بالتزكية وتطهري النفس والسلوك إىل اهللا تعاىل بواسطة  ً

ّولكن هذا االقرتاب ال يسوغ لنا القول بالرتادف بيـنهام، تلفةالرياضات املخ ُ َّ ،
 َّ يقـول بـأنمـنهنالـك ّلعـل ف، َّوعليه فقد مست احلاجة إىل بيان الفرق بينهام
، وأما يف بعده العميل فهو عينـه، ّالعرفان يف بعده النظري يفرتق عن التصوف

ٍوهذا الفهم مبتن عىل املساحمة ّوائيـة للتـصوف إنـام عنـت َّفإن النقـودات الر، ُ
                                                 

 .الشيخ خليل رزق: بقلم، من أبحاث السيد كامل احليدري، العرفان الشيعي: انظر) ١(
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ًفتكون ماسة أيضا للعرفان العميل يف صورة الرتادف، اجلانب العميل مع أننـا  ،ّ
وال ريب بأهنا تعني اجلانب ، يف بعض الروايات صورة إجيابية للعرفان ُنالحظ

وهذا اجلانب العمـيل ال ينحـرص بالعبـادة واألوراد والرياضـات ، العميل منه
 .ّتدبرّوإنام يشمل مسألة التفكر وال، لبدنيةواملجاهدات الروحية وا

َّ أن الـذم الروائـي إنـام عنـى ي الوصـول إليهـا هـبغـيواخلالصة التي ن َّ
، ّالسلوكيات والرياضات غري الرشعية والتي كانت تلتصق آنـذاك بالتـصوف

ّحيث حاول البعض منهم أن يشق لـه طريقـا خاصـ ً ّا بـه ال يمـت إىل القـرآن ّ ً
 ليس هلـا أثـر ّخاصة وعبادات ّخاصةًفجعل له أورادا ، صلة الرشيفة بسنّةوال

ّن العرفان العميل إنام يبتني عىل ما صح من الراوياإيف حني ، رشعي واضح  تّ
ُوما وصلنا من السرية العمليـة تـدوينا أو مـشافهة مـن سـرية ، يف هذا املجال ً

 فغـري وما دون ذلـك، الرسول صىل اهللا عليه وآله وأهل البيت عليهم السالم
 .ودون إثباته خرط القتاد، مأمون اجلانب

ّفإن أريد بالتصوف عدم اخلروج عن الرياضات الرشعية ، ّوعىل أي حال ُ
ًفذلك هو العرفان العميل الذي يمكن االلتزام به مجلة وتفصيال ولكنه التزام ، ُ

ّوهي حمل اخلالف واالخـتالف بـني ، َّفإن الصغريات، كام هو واضح، كربوي
ًقضية مصداقية قد تصدق مرة وتكذب ألفـا، ذا الطريقأدعياء ه ولـذلك ال ، ً

ّفإن الشيطان الرجيم قـد توعـدنا مـن ، ّينبغي للمؤمن أن يغرت ببعض املظاهر َّ
َقال فبام أغويتني ألقعـدن لـ{ فـقبل  َّ َ َُ َْ ََ ِ ْ ْ َ َ ِ َ َهم رصاطـك املـستقيمـَ ْ ِْ َِ ُ َ َ َ ، )١٦: األعـراف( }ُ

ّام هو أن للعرفان بقسميه عالقة وثيقة بقراءة الـنص َّوعليه فإن ما يعنينا يف املق َّ
ّوأما التصوف بمعناه السلبي فإنه جمرد متحالت، القرآين َال {: وطريق مظلـم، ّّ

ٍيسمن وال يغني من جوع ُ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ ُكرساب بقيعة حيـسبه الظمـآن ...{: أو، )٧: الغاشية( }َُ ْ َ ََّ ُ ُ َْ َ ٍَ ِ ِ ٍ َ
ِماء حتى إذا جاءه مل جي َ ْ َ ُ َ ََ ِ َّ َده شيئا ووجد َ َْ َ َ ًُ َ عنده فوفاه حسابه واهللاََْ ُ َ ُ َ َُ ِ َِّ َ ِ رسيـع احلـساباهللاَُ َ َِ ْ ُ ِ{ 

ومل ، )العرفان الـشيعي(: ـوهلذه النكتة مدخلية يف تسمية كتابنا ب، )٣٩: النور(
    ).ّالتصوف الشيعي(: ـّنسمه ب
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َّالطهارة واإليامن سلامن معرفيان ُ 
ًمن الواضح بأن هنالك سبال لل ُ َّسالك واملريد يتوسل هبـا لنيـل مقاصـده َّ ُ

َّوهي ما تسمى بمسالك السالكني، الكاملية وهي عىل اختالف مراتبها تـدور ، ُ
 : وهي، وهو الطهارة بمراتبها الثالث، حول حمور واحد

 .ُ البعد الظاهرييوه، طهارة البدن: وىلاأل
الـوالء وذلك بقطع وشائجها و، طهارة القلب من وجود األغيار :ةالثاني

 .من التوحيدّول  السقف األّيمثلالذي ، ّول البعد الباطني األيوه، هلا
وذلـك باحلـضور الـدائم يف ، ّطهارة القلب من التفكـر باألغيـار :ةالثالث

وتنحـرص حكـايتهم ، موجود عن نفسهّ كل حيث تبطل حكاية، ُساحة قدسه
َوهللاِِ املرشق واملغرب فـ{: وهو مقام، عنه سبحانه ُ َ َِ ْ َ َُ َّأينام تولـوا فـثم وجـه اهللاِ إن اهللاَ ِْ ِ ُ ْ َ ََّ َْ َْ ُّ ُ ََ َ
ٌواسع عليم ِ َِ ٌ ّومصداقه ما كان عليه إمام املوح، )١١٥: البقرة( }َ دين عـيل عليـه ُ

ّما رأيت شيئا إال ورأيت اهللا قبله وبعده ومعه(: السالم حيث يقول وهـو ، )١()ً
ال ينالـه ، صفايت واألفعـايلالذايت وال، املقام األرفع يف التوحيد بمراتبه الثالث

ً مطلقاّادةإال من أوصد أبواب حاكمية عامل امل ُ. 
ً ذلك فاعلم بأن الطهارتني األوىل والثانية ليـستا مقامـا معنويـا ّتضحإذا ا ً َُّ
َّوبالتايل فإهنام سـلامن معرفيـان حقيقيـان، وإنام مها مقامان معرفيان، فحسب ُ ،

ذلك نحن لو، ّ يف قراءة النص القرآينامته لنا مدخليّتضحوإذا كانا كذلك فإنه ي
ّ كثريا أن شخصية املفرس جيب أن تّؤكدُن ُ َّ  بالطهـارة املعنويـة ذات األثـر ّتصف ً

َّولو عىل القدر املتيقن من الطهارة الثانية، املعريف طهـارة القلـب مـن : أعنـي، ُ
رسار ّويفتح أمامه نوافذ مجة أل، فذلك أمر خيترص عليه الطريق، وجود األغيار
   .َّوهي النافذة احلقة للكون، القرآن الكريم

                                                 
 .٢٢ص: مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية) ١(
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َّبقي أن ننبه إىل أن مراتب الطهارة الواقعية عىل املـستوى الثـاين والثالـث  ّ ُ
وأمـا احلقيقـة ، َّة فعامدها العقيدة احلقـةّأما الصح، اإليامن الصحيح واحلقيقي

ّوبالتـايل فـإن الـصح، ُفرياد هبا اإلخالص ِّة تعـربَّ ، ّأولمعـريف  عـن مـستوى ُ
ِّواإلخالص يعرب  ُوهذان املـستويان، ّول عن مستوى معريف أرشف وأرفع من األُ

 .ة للطهارة الثالثةّقدم بمجموعه مّوالكل، تان رضوريتان للطهارة الثانيةّقدمم
ِيرفـع ...{: ّولعل هنالك إشارة إىل هذه الطولية يف قوله تعـاىل َ ْ ُ الـذين آمنـوا اهللاَُ َ َ ِ َّ

َّمنكم وال َ ْ ُ َذين أوتوا العلم درجات وِ َ َ ٍَ ِ َِ َ ْ ْ ُ ٌ بام تعملون خبرياهللاُُ َِ َ ََ ُ َ ْ فالذين ، )١١: املجادلة( }ِ
ألهنم مجعوا بني اإليـامن ، هم أرفع من الذين آمنوا فحسب ُأتوا العلم درجات

  .وإنام رفع اهللا تعاىل العلامء درجات بعد أن نالوا العلم بقدم اإليامن، والعلم
ُ وحقيقتـه والطهـارة ببعـدهيا الثـاين ّصحتهَّأن اإليـامن بـَّفتحصل لدينا بـ

ُوالثالث مراتب معرفية تنهض بالقـارئ إىل مـستويات تعجـز عـن حتـصيلها 
ًفإن الكثري من األخطاء التفسريية فضال عن التأويليـة ، ًةّالعلوم احلصولية كاف َّ

ص بلوغ ِّتخصُفإذا ما أراد القارئ امل، منشؤها القصور يف تلك امليادين األربعة
ًتلك املراتب الرفيعة فعليه بمواكبة هـذه امليـادين املعرفيـة حتـصيال وحتقيقـا ً ،

ٌّولذلك شواهد معتد ّشمخت يف جل تلك امليادين األربعة،  هباُ ُ)١(. 
                                                 

َّيف مجيع املدونات التفسريية مل أ) ١( ّعثر عىل شاهد معتدُ  بـه غـري العالمـة الفـذ الـسيد حممـد ُ
، ّالذي يصدق يف حقه أنه أنسى السابقني وأتعب الالحقـني، هّس رسّ قدئيطباطباحسني ال

ه مل يكتـب يف مجيـع  ّس رس َّّوقد نقل يل أحد أساتذتنا األكابر بأن السيد اإلمام اخلميني قـد
َّوقيل بأن الرس يف ذلـك يعـود ، ئيطباطبالسيد الإال ل) آية اهللا(: ُمراسالته ومكاتباته لقب َّ

ّه يرى بأن هذا اللقب إنام يستحق ّس رس ّإىل أنه قد ُه من كمل عقله وطهر قلبهَّ ه أراد ّولعلـ، ُ
ّأن يؤكد لنا أمهية حتصيل الطهارة ُبـذلك خمـالف َّألن احلـرص ، ال أن حيرص اللقب بذلك، ُ

ُللسرية العلامئية التي تطلق هذا العنوا  . ن عىل من بلغ رتبة االجتهاد يف الفقهُ
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 )الكسبي(فهم القرآن والعلم التنويري 
ُإن معظم العلوم الكسبية ّتشكل حلقة ،  وما سيأيتّتقدموفق ما ، َّ   يفّمهمةُ

ّبناء شخصية املفرس للقرآن الكريم ن أقـرب اسعت دائرته املعرفية كـّام اتّوكل، ُ
ُولكنه طريق ال خيرج عن كونه يري الطريـق ، ّإىل معاين النص وأهدافه القريبة

 فهـذه املعرفـة َّمن ثـمو، ُّلصاحبه دون أن يضمن له التحقق باملعارف القرآنية
َّفـإن الـصور الذهنيـة ، قـاء احلقيقـيالربهانية الصورية ال متنحه فرصـة االرت

ُها خارجا ولكنها ال توجب ذلكّاجتاهّتقتيض التحرك ب َّوبالتايل فـإن اهلـدف ، ً
 . عنهًالغائي سيكون بمنأى

ِّما نريد قوله حرصا هو أن مجيع العلوم الكسبية التي حيتاجها املفرس تبقى  ُ َّ ً ُ
ُمما يعني أن املستويات العليا لل، أسرية نفسها َّ ّنص القرآين سـوف تبقـى بعيـدة َّ

ّاملنال عن املتوسل بالعلوم الكسبية ُوقد عرفت يف الـسطور األوىل مـن هـذه ، ُ
العبـارة واإلشـارة واللطـائف : َّالدراسة بأن القرآن الكريم عىل مراتب أربـع

َّوأن القدر املتيقن، واحلقائق َّ أن املرتبة الثالثة والرابعة بعيدتا املنال عن القارئ :َُّ
ّاملتخصص ُوأمـا األوىل فهـي جمالـه ، ًوأما الثانية فمشكوكة التحصيل أيـضا، ُ

 وهي عىل حتصيلها ال تعدو عـن كوهنـا مرتبـة، َّالفعيل إن أمل هبا وبجميع رشوطها
ّفقد ورد يف احلديث أن العبارة للعوام، ّالعوام وهـو ،  فإذا كان األمر كذلك.)١(َّ
أو عىل األقل اخلروج ، املراتب الثالثُفام الذي يمكن عمله لنيل تلك ، كذلك

 ؟َّ ثم اللطائف واألولياءّواص إىل دائرة اإلشارة واخلّمن دائرة العبارة والعوام
 يف موضـوعة ّتقـدمَّال شك أنك عرفت اإلجابة اإلمجالية مـن خـالل مـا 

ولكننا نحتاج إىل توضيح أكثر لنقرتب أكثـر مـن النظريـة ، العرفان وتفريعاته
                                                 

ل مـن ّ يف الفـصل األوّتقـدموقد ، ١٨ ح،٢٠ ص،٨٩ج: بحار األنوار: انظر احلديث يف )١(
 ). التفسري اإلشاري(:  حتت عنوان،لّالباب األو
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ًتفسريا وتأويال، جمال فهم القرآن الكريمالصحيحة يف  وهذا ما سنقف عنـده ، ً
بإجياز يف املوضوعة التالية التي أسميناها بالعلم النوري يف قبال العلم الكسبي 

 .التنويري
 )احلضوري واللدين(التفسري والعلم النوري 

ليس (:  قوله عليه السالمورد يف بعض النصوص الروائية عن اإلمام الصادق
، )١() وإنام هو نور يقذفه اهللا تعاىل يف قلب من يريد اهللا أن هيديـه،مّلم بكثرة التعلالع

 َّ مـن أرسار اهللا عـزّعلـم البـاطن رس(: وعن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله قولـه
 .)٢() يقذفه يف قلوب من شاء من عباده،وجل، وحكم من حكم اهللا

ّإن هذين احلديثني يؤكدان ثالث حقائق  ُ  : وهي، ةّمهمَّ
ًن هنالــك علــام باطنيــا يف قبــال الظــاهرأ :احلقيقــة األوىل والظــاهر هــو ، ًَّ

 .والباطن هو احلضوري واللدين، الكسبي
ّن هذا العلم احلضوري واللدين رس مـن أرسار اهللا ونـور أ :احلقيقة الثانية َّ

 .من أنواره
 .لب من يشاءَّن هذا العلم النوري يقذفه اهللا تعاىل يف قأ :احلقيقة الثالثة

َّ وقد تقدم عندنا أن هنالك مرتبتني أو ثالث من مراتـب القـرآن يقـرص ، َّ
نعنيـه بـالعلم كنّـا ومـا ، يَّوأنه البد من علـم نـور، عن نيلها العلم احلصويل

 ّاجتـاهلنـا مـن الـسري بّالبـد وبالتايل ، النوري هو ما جاء يف احلديثني الرشيفني
ً جداّهمةُ صفاته األوىل واملالذي من، حتصيل هذا العلم النوري  هـو أنـه علـم ّ

ُولذلك عرب احلديث عنه بأنه نور يقـذف يف القلـب، ُّحتققي ال حتقيقي ومـن ، ّ
ًالواضح بأن القلب ليس حمال للعلوم احلصولية ّولكن األمـر األهـم هـو أن ، َّ

                                                 
 .١٦٧ص: شهيد الثاينلل، منية املريد) ١(
  .٢٨٨٢٠ ح،١٥٩ ص،١٠ج: كنز العامل) ٢(
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 : نصل إىل إجابات متأل الوجدان عن السؤالني التاليني
 ؟ العلمما هي حقيقة هذا : ّولاأل

 ؟  هذا العلمكيف السبيل إىل :الثاين
ًأوالولنبدأ بالثاين  ت لنا بعـض ّتضحَّفإن حتصيله قد ا، منهامّهم وهو األ، ّ

ُويمكن مراجعة مجلـة مـن ، ُمعامله من بحوثنا املخترصة يف املقام حول العرفان
 تـصويره َّنإف،  منهامّوهو املهم، ّولوأما األ، )١(دراساتنا السابقة يف هذا املجال

ِّوهي بقدر ما تقـر، تارة يكون بالصورة الذهنية التحقيقية ب مـن جهـة فإهنـا ُ
ُتبعد من جهات أخرى ّ ّوتارة يكون بواسـطة املعاينـة والتحقـق، ُ وهـذا أمـر ، ُ

ومـن ،  ألنه ينتمـي إىل الكتـب التكوينيـةالكتب التدوينيةيف ّيعرس التوسل به 
َوصف له الشهد ليس كمن ذاقه ِ ُ. 

ُفإن ذلك الوجود النوري للعلم املـستودع ، صورة الذهنية التحقيقيةأما ال َّ
يف القلوب املؤمنة هو أنه تعبري فعيل عـن كاملـه ومقامـه املعـريف الـذي انتهـى 

ْفمعنى قذف العلم يف قلبه هو استقرار العارف يف مقامه املعـريف الـذي ، عنده
 .ّتدبرّتوصل له باملجاهدة والتفكر وال

بإطار املقام ) العلمية والعملية(ّهو تأطر جماهدات العارف  :ُبعبارة أخرى
 .بعد أن أكمل رسوم املقام، ّواإلطار هو تعبري آخر عن التثبيت والتثبت، املعنوي

َّولعلنا نوف ُق يف دراسـات تفـصيلية أخـرى للوقـوف عنـد هـذه احلقيقـة ُ
صـار مع بيـان طبيعـة ذلـك القلـب الـذي ، وكيفية قذفها يف القلب، النورية

ًمستودعا للعلم النوري واللدين ُ. 
َّ اخللوص لـه هـو أن فهـم القـرآن الكـريم يف بعديـه ّفام نود، وكيف كان

                                                 
ففـيهام إجابـات ، )العرفـان الـشيعي(و) معرفـة اهللا: (لك إىل كتابيـهُيمكن الرجوع يف ذ) ١(

 .وهنالك بعض اإلشارات لذلك يف معظم كتبه األخالقية والعرفانية، تقريبية لذلك
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َّوكقـدر متـيقن ، ً كثريا عىل معطيات العلم النوريّتوقفالتفسريي والتأوييل ي ُ
ُهو أن معظم األرسار القرآنية ال تنال إال باملعطى النوري ُ وسوف تكـون لنـا ، َّ

ُات أخرى عند هذه احلقيقة عندما نصل إىل تـأويالت هـذه اآليـة هنالك وقف
   .الكريمة

 

ّفاإلعجـاز البالغـي إنـام يثبـت يف حـق ، َّ ما يتعلق باإلعجازّنخص منها
فيحتـاجون  ، ُوما سواهم إنام نقل هلم القـرآن بـاملعنى، الناطقني باللغة العربية

، وهذا أمر عسري ليس هلم فحـسب، ات اإلعجاز البالغيةبذل اجلهد لفهم نك
 .ّأعني غري املتخصصني بفنون القرآن واللغة، ًبل للناطقني بالعربية أيضا

ُوعليه فقد مست احلاجة إىل االهتامم بمـوارد اإلعجـاز األخـرى َّولعـل ، َّ
، ديثـةُأي متابعة املعطيات العلمية احل، َّاألبرز فيها ما يتعلق باإلعجاز العلمي

دون الوقوع ، ّ وتلمس ذلك يف النصوص القرآنيةها منة قريبيالقطعية أو ما ه
ّيف التمحالت وحتميل النص ما ال حيتمل ّوهو ما نسم، ّ أو ، ّيه بلوي عنق النصُ

ًا وال يـدخل ّاجتاهـ ّيمثلّوقد عرفت أن هذا النوع من قراءة النص ، بالقصدية
ينبغـي أن ال ّ املعطى العلمي يف نـص قـرآين َّكام أن إبراز، يف املناهج التفسريية

وذلـك ، وإنام عـىل نحـو اإلشـارة واالحـتامل، يكون عىل نحو القطع واجلزم
 .الحتامل بطالن النظرية العلمية فيام بعد

ُيف األمور احلتمية التي ال تقبل اخلطأ ككروية األرض ال بأس بالقطع ، نعم
ولـذلك فـنحن نلتـزم ، ما شابهو، أو بيضويتها وحركتها ودوراهنا وجاذبيتها
 .ولكن بالرشوط اآلنفة الذكر، باملعطى العلمي وإثبات إعجازه يف القرآن

 عـن مُقة يمكن االستفادة منها يف كـشف اللثـاّ التجارب العلمية املوثنإذ
َّوال ريب بأن اإلعجاز العلمي للقرآن الكـريم ال ، بعض أرسار القرآن الكريم
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وإنام هو طريق حقيقي وصحيح ، نكتة اإلعجازية فيه إبراز الّجمرد عند ّتوقفي
ًولعلنا سنـشهد بـروزا أكـرب وأكثـر لنكـات ، لكشف مجلة من غيبيات القرآن
  املنقطع النظـري احلاصـل عـىل األصـعدةّتطورإعجازية يف هذا املجال بفعل ال

 .)١(ةّكاف
 

 : لقدرات الذاتية ما ييلونعني با
، فلهام األثر البالغ يف اختصار الوقت واجلهد من جهة،  الفطنة والذكاء.١

ِّومن جهة أخرى يمك ُ   صاحبهام من االلتفات إىل النكات الدقيقة والوصـولنناُ
 .إىل أفضل النتائج

ِّفإن املفرس حيتاج إىل مستوى من ، َّ املوهبة واخلالقية.٢ ُ قيـة َّملوهبـة واخلالاَّ
ّوبقـدر مـا يـشكله فاقـدو املواهـب ، ّيفوق ما حيتاجـه أربـاب األدب والفـن ُ

ّواخلالقية من عوائق ومشكالت مهنية يف جمايل األدب والفـن فكـذلك األمـر  ُ َّ
 . )٢(بالنسبة إىل أدعياء موهبة التفسري وهم خلو من ذلك

ِّوهذان األمران يساعدان املفرس، بّ رسعة البدهية وقوة االستيعا.٣ ُ ً كثريا ُ
ّولعـل الكثـري مـن ، ّعىل فهم كلامت أعالم الصنعة القرآنية والفن التفـسريي

ّالشبهات واإلشكاالت التـي يوردهـا الـبعض ممـن مـارس الفـن التفـسريي  َُّ
                                                 

 در اعجـاز وهـيشپژ: للوقوف عىل تفصيالت اإلعجاز العلمي ننصح بمراجعة كتـاب ) ١(
ُنا األسـتاذ الـدكتور حممـد عـيل  يف اإلعجاز العلمي للقـرآن ـ لـشيخبحثعلمي قرآن ـ 

الذي درسنا عنده هذا الكتاب يف بعض فصول مرحلة الـدكتوراه يف ، رضائي األصفهاين
 . قسم التفسري وعلوم القرآن

ُومراعـاة مـا ، ومن هنا ينبغي التشديد يف قبول الطلبة يف جمـاالت علـوم القـرآن الكـريم) ٢(
ًن هذه األقسام العليا يف معارفها مـرسحا لكي ال تكو، يمتلكونه من قدرات ذاتية وكسبية ُ

ّوموئال للمتطف، للفاشلني العاطلني   .لنيً
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َّومن الواضح بأن الـذي يقـرص باعـه عـن فهـم ، بمنشؤها ضعف االستيعا
 . نفسهّكلامت أرباب الفن التفسريي لباعه أقرص يف فهم القرآن

ّ قوة التصور والتخيـ.٤ ّ ّوهـذان أمـران رضوريـان ملمـتهن الفـن ، ًل معـاَّ
ُوهذه املراتب ال يمكن ، كام عرفت، َّوذلك ألن القرآن عىل مراتب، التفسريي

ّتقصيها بدون هاتني القوتني ُبل إن املرتبة األوىل منها ، ّ حتتـاج ) مرتبة العبـارة(َّ
 ؟ إىل ذلك فكيف ببقية املراتب

ُوهذا مـا يعطـي ممـتهن ، ّب احلقيقة والرغبة يف التحصيل والتحقيق ح.٥ ُ
َّوهـو الـدليل اإلين عـىل أن الـذين ، الصنعة الدافعية املستمرة وعدم االنطفاء ّ

ُوالذين قـرصت معـارفهم عـن الوصـول إىل ، ارتضوا بأدنى املراتب العلمية
 فاقـدين عـارين قد كـانوا، ىمَّوالذين ارتضوا باألمعية والتقليد األع، اهلدف

 .ّوهو حب احلقيقة، ة بذلك الوجود النوريّتمثلعن الداعوية الذاتية امل
ِّوهي من الركائز التي حيتاجها املفـرس يف ،  اإلخالص والنقاء والطهارة.٦ ُ

 تأويلـه بـدون ىل عـّفـالقرآن الكـريم عـيص، ّمرحلة تقيص الوجوه التأويليـة
لوجوه التفـسريية بحاجـة لـذلك َّبل إن بعض ا ،اإلخالص والنقاء والطهارة

 ؟فكيف بالتأويل
 : ونعني بالقدرات املكتسبة ما ييل

ّ املرتبة العلمية التي انتهى إليها املفرس.١ فالذي مجع بني املنقول واملعقول ، ُ
ًال يمكن أن يكون نتاجه التفسريي مساويا لفاقد أحدمها َّكام أن جامع املنقول ، ُ

ٍّال يعدله من توفر عـىل فـن و حتـى وإن كـان فنّـه ، احـد مـن الفنـون النقليـةّ
،  أرشف املعـارفهَّوالذي نراه يف املقام بأن القرآن باعتبـار، خصوص التفسري

ّهو أنه عيص عىل مـن مل يكـن لـه ختـصص يف ، وفيه أرشف املطالب وأعمقها ّ
َّال يمـسه إال{:  وجـوه قولـه تعـاىلأحدّولعل ، العلوم النقلية والعلوم العقلية َِّ ُ ُّ َ َ 

َاملطهرون ُ َّ َ ً هو أنه ال يمسه إال املطهرون من الـشبهات مطلقـا)٧٩: الواقعة( }ُ ُ َّّ ،
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 ،ًه حتى يف من مجع املعقول واملنقـول معـاّحتققّوهذا التطهري العلمي نشك يف 
 ؟ فكيف بغريه

ألنـه ، ّأعني مـس جـوهر القـرآن، َّإن اجلامع هلام فيه ذلك االقتضاء، نعم
، وهو كـذلك، فإذا كان األمر كذلك،  براثن الشبهاتاألقرب إىل التطهري من

ّفلك أن تعلم ما عليه السواد األعظم من مد   .عي الصنعة التفسرييةُ
فال ريب وال شبهة يف كون الكثري ، ية واملتابعة التحقيقيةّتأمل املطالعة ال.٢

ّالت أو األخطاء التي يقع فيهـا أنـصاف املفـرسين ناجتـة عـن قلـة ّمن التمح ُّ
ّولذلك عىل املفرس ، التحقيقو وندرة املتابعة ّتأمل الّقلةطالعة وامل  -ًاصطالحا -ُ

ُنة يف مطالعاته بني مـا يطالعـه مـن ّوعىل بي، دراية بكلامت القومعىل أن يكون 
 . ومن سمنيّغث
َّ بـني ألصـحاب الـصنعة التفـسريية أن الدقـة .ة وعمق التحليـلّ الدق.٣ َّ ِّ

ِّوالتحليل الدقيق يمكنان  ّاملفرس من التُ ِّ ّويقر، ّامس احلقيقي مع روح النصُ بانه ُ
ًفعمق التحليل جيعلـه مبـرصا بـام ، ّمن األهداف البعيدة والقصوى من النص ُ

كام أنه جيعله يف مرتبة سابقة عىل دراية باملستويات املعرفية التي ، وراء السطور
 .ّعليها أصحاب الفن

 

مل يلتفـت إىل  أو، َّخلط كبري وقع فيه البعض ممن مل يـتقن الـصنعةهنالك 
َّفظـن بـأن ، جهة البحث املقصودة يف موضـوعة املـنهج وموضـوعة املـصادر َّ

ِّوبالتـايل فـال معنـى لعـدمها يف ، مفردات املناهج هي عني مفـردات املـصادر
آن مـن قبيـل القـر، فهي إما أن تكون منـاهج أو مـصادر، ُموضوعني خمتلفني

 ،َّسمى بمنهج تفـسري القـرآن بـالقرآنوهو ما ي، ّأويلَّفإنه منهج تفسريي ، الكريم
َّفال يقـال مـثال بـأن القـرآن الكـريم مـنهج ، ّوبالتايل ال ينبغي عده يف املصادر ً ُ

وهكذا احلال بالنـسبة للروايـات وجمموعـة القـرائن ، ًتفسريي ومصدر أيضا
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 .ُوالدالالت األخرى
َّأي أن القائـل بـذلك مل ،  خلط منهجي وليس مناهجيَّوال ريب بأن هذا

ُفإن املنهج التفسريي طريق موصل للمـراد مـن ، يلتفت لوجه النُكتة يف املقام َّ
ِّوأما املصدر التفسريي فإنه يـشكل ، ّالنص القرآين ، ّيـة لفهـم الـنصّأول ّمـادةُ

ُفالقرآن مثال هو طريق للوصول إىل املراد من نصوص أخـرى هـو ولـذلك ف، ً
ّية يعتمدها املفرس كام يعتمد املـوادّأول ّمادةوهو ، منهج تفسريي ِّ وال ،  اللغويـةُ

ِّية يعتمدها املفرسّأول ّمادةًمانع من كون اليشء الواحد طريقا للوصول و ُ. 
ّفإن الفرق رغـم دق، ّوعىل أي حال ٌتـه بـنيَّ ّ بالنـسبة للقـارئ املتخـصِّ ص ُ

  .سوء الفهم احلاصل للبعضوبالتايل يرتفع اخللط أو ، ُامللتفت
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ّيمكن اخلروج بنتائج مجة مـن بيانـات هـذا الفـصل الـذي يـشكل فقـرة  ُ َُّ
ًأساسية يف استجالء نظريتنا يف فهم القرآن الكريم تفسريا وتأويال َّولعل مـن ، ً

 : أبرز هذه النتائج ما ييل
ِّ أن لكل ل:َّ إن من أوليات فهم املفردة القرآنية.١ فيام ، بهّاص فظ معناه اخلَّ

ّفإن هلا معنـى عامـ، عدا األلفاظ املرتادفة ومعنـى ،  الـرتادف احلقيقـيّيمثـل ًاَّ
وال ، فال معنى للرتادف بالنحو اإلفراطي، يعكس لنا خصوصية اللفظ ًاّخاص

ــالنحو التفريطــي ــرتادف يف اللغــة ب ، ًفهــو مــردود وجــدانا، معنــى لنفــي ال
 لنا وجه آخر لعمق ّتضحوهنا ي،  اخلصوصيةوالصحيح هو الرتادف مع حلاظ

 .ّورضورة التخصص فيه، العملية التفسريية
ُيات أيضا مراعـاة ّول ومن األ.٢ وحلـاظ ، ّ املفـردة يف عـرص الـنصّهويـةً

ُفـالعلم بـالتغيري النـسبي يلـزم بـالرجوع إىل ، خصوصية ثقافة عرص النـزول
وهـذا ،  نزلت به املفردةفظ الذيّفهم املدلول احلقيقي للإىل األصل للوصول 

وإنـام ، الرجوع رغم رضورته إال أنه ال تكون نتيجتـه إبطـال املعـاين اجلديـدة
 .الباطل هو حرص املفردة هبا

والظاهر من احلقيقـة هـو ،  ومنها التمييز بني املعاين احلقيقية واملجازية.٣
ً جدافمن العسري، االستعامل العريف َّقيل بأن قول ولذا ،  الظفر باملعاين احلقيقيةّ

وينبغـي ، ويف املسألة نظـر،  ألنه عارف باالستعامل ال غريّحجةاللغوي ليس ب
ًأن يعلم بأن الفصل بني االستعاملني رضورة علمية يف التفسري والتأويل معا َّ ُ. 

َّالسـيام يف املعـاين ، ُ ومنها اإلحاطة باملداليل املحتملة للمفردة الواحدة.٤
وتـشخيص املحـتمالت ال يكفـي فيـه ، ل يف الفهـموإال وقع اخللـ، الظاهرية
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 .َّفالبد من مراجعة املعاجم، ّالعرف العام
 مـن ًاَّفـإن كثـري، رتكازية عـىل أصـل الوضـع ومنها مطابقة املعاين اال.٥

، املعاين املرتكزة يف األذهان هي وليدة االسـتعامل العـريف ال الوضـع اللغـوي
وهـذا مـا ، ه وتغيب املعـاين األصـليةوبالتايل ينرصف الذهن العريف إىل معاني

ِّيشكل سابقة خطرية ِّالسيام إذا كان النص املقروء هـو الـنص الـديني الـذي ، ُ ّ َّ
 .ُب عليه أمور الدنيا واآلخرةّترتت

ُحيـث ال يمكـن ، ُ ومنها مراعاة احلقيقة القرآنية جلملـة مـن األلفـاظ.٦
م جمازيـة هـذه املعـاين ومـا نـراه هـو عـد، جتازوها وااللتزام بمعانيها اللغوية

املنقـول يف  مـن قبيـل اللفـظ، وإنام هو وضع جديد بلحـاظ املعنـى، اجلديدة
ُفيتعني عىل املفـرس مراعـاة هـذه احلقيقـة القرآنيـة دون أن ، اصطالح املناطقة ِّ َُّ

 . يف تفسريها عليهاروإنام عنينا عدم االقتصا، يغفل معانيها اللغوية
ن واللغة العربية هي العموم واخلـصوص مـن َّ إن النسبة بني لغة القرآ.٧
َّكـام أن بعـض الكلـامت العربيـة ، فبعض مفردات القرآن ليست عربية، وجه

ّثم إن املفردات اجلديدة املستل، أي مل ترد فيه، ليست قرآنية ُة من لغات أخـرى َّ
ّال نحتاج فيها إىل الرجوع للغتها األم ًفإذا كـان اسـتعامهلا البكـر قرآنيـا فـال ، ُ

وهذا يعني الرجوع إىل مداليل هذه ، مناص من الرجوع إىل االستعامل القرآين
 . ليست بيسريةّمهمةوهي ، ّاملفردات يف عرص النص

َّ إن النسبة بني لغة القرآن واللغة العربية وإن كانـت هـي العمـوم مـن .٨
 إذ النسبة هي نفـسها بـني لغـة القـرآن ؛وذلك يرفع امتياز اللغة العربية، وجه
اللغة ّأن إال ، ُيع اللغات األخرى التي استعمل منها القرآن بعض مفرداهتاومج

وأمـا ، بمعنى عدم إمكان االنفكاك، ُ األوىل للصناعة القرآنيةّادةالعربية هي امل
ُاللغات األخرى فلضآلة رشكتها ال يكاد أن يرى أثرها ُ ُ. 

بـل ، كـالم استعامل القرينة يندرج ضمن الطرق العقالئيـة يف إفـادة ال.٩
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ِّهي طريقة أساسية يتوسل هبا املتكلم لتحقيق مراده صلة ّوهي تنقـسم إىل متـ، َّ
أو غري لفظيـة كبيئـة ، ة إما لفظية تنحرص بالقرينة السياقيةّتصلوامل، ومنفصلة 

ِّأجواء النص التي ينظر فيها إىل طبيعـة املـتكلم وخـصوصياته والنزول ُ وإىل ، ّ
وإىل ،  طبيعــة اخلطــاب وخــصوصياتهوإىل، طبيعــة املخاطــب وخــصوصياته

 .طبيعة املعارف البدهيية
 صلة وثيقـة يف بيـان املـراد النهـائي -  بجميع أقسامها- َّ إن للقرينة.١٠
ِّوبالتايل فاالنقطاع عن القرينة انقطاع عن املـراد النهـائي أو اجلـدي ، ِّللمتكلم

ئج التـي ً إمجـاال مـستوى النتـاّتـضحومـن هنـا ي، ُبحسب تعبـري األصـوليني
َّاعتمدها مدعو العلم يف قراءة النصوص الدينية  ، ة عـن قرائنهـا املختلفـةّجمردُ

 .َّالسيام العقلية منها
، َّمها خاصية التعيني وخاصية الـرصف، ّ للقرينة خاصيتان أساسيتان.١١

ة عن ّجمرد الذي تعطيه الكلمة ّويلوالصارفة تقوم برصف الذهن من املعنى األ
ّواملعينة حتد، ّتكلم مراد املّيمثلعنى اآلخر الذي القرينة إىل امل ُ ِّ د الفرد الـصادق ُ
 .عليه املفهوم

ّ إن القرينة املت.١٢ ي للجملـة ّتـصورصلة عـاجزة عـن إلغـاء الظهـور الَّ
ولكنهـا تلغـي لنـا الظهـور ، فـذلك أمـر تكـويني، املنعقد قبل حلاظ القرينـة

ـسمه بـالظهور األول، يّتـصوراملوافق للظهور ال، التصديقي للجملة ِنُ  أو ّويلِّ
َّ حجيتهيُوبالتبع سوف تلغ، االبتدائي ُ. 

ًفالظهور التصديقي االبتدائي وإن كان فيه املقتيض ألن يكـون موضـوعا 
، بل ال وجود له بمعية القرينة، ية إال أنه ال أثر له يف املقام بلحاظ القرينةّللحج

ًلآليـة الـذي صـار موضـوعا َّولذلك فإن املراد التصديقي احلقيقي والنهـائي 
 .ة يف املقامّتصلوهو ما انعقد بلحاظ القرينة امل، يةّللحج

ً إن القرينة املنفصلة عاجزة متاما عن إلغاء الظهورين معا.١٣ ً ي ّتصورال، َّ
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ًبل وهـي عـاجزة أيـضا عـن ،  االبتدائيّويلالتكويني والظهور التصديقي األ
 ّويليـة الظهـور التـصديقي األّفينحـرص دورهـا يف إلغـاء حج، ّالترصف هبـام
ّوصب احلج  .ى القرينة املنفصلةّية عىل مؤدّ

َّ إن القرينة بقسميها هلـا دور أسـايس يف تـشخيص الظهـور النهـائي .١٤
ّي وترتب احلجّوتعيني املراد اجلد ًمما يعني أن هلـا دورا بيانيـا تفـسرييا ، ية عليهّ ً ً َّ َّ

 .ِّملراد املتكلم
ُالقة وثيقة يف قراءة النص وبيـان معطياتـه رغم ما للسياق من ع.١٥ إال ، ّ

ّفقد تعـرض حلـد، هّهويتُأنه أمهل من قبل أغلب األعالم يف حتديد  مـن ّ كـل هّ
فالـسياق ، وكانت لدينا مالحظات عىل ذلـك، الشيخ املظفر والشهيد الصدر

ووظيفتـه ، يرتكز عىل مفردة أو مجلـة، ّبحسب فهمنا هو البناء الرتكيبي للنص
ٍاملراد اجلدي للمتكلم من خـالل اسـتعامله ملفـردات وتراكيـب بنحـو ال بيان  ّ

فالسياق ليس له حقيقة خارجية وراء نفس البنـاء ، ُتفيض إىل غري مفاد السياق
 وليس، كثري من األعالم َّكام توهم ذلك، ُبمعنى أنه ليس مفردة بعينها، الرتكيبي

 .ّالنص بوجوده الرتكيبيه من خالل ؤوإنام هو بناء صوري نقر، ًمجلة أيضا
ً إن الداللة السياقية ال تقلب املعنى احلقيقـي جمـازا.١٦ َّألهنـا ال تتعلـق ، َّ
وهذا املعنى ،  املعنى احلقيقي اجلديدّيمثلوإنام باملعنى الرتكيبي الذي ، باملفردة

َّألن ، ُدون أن يفيض إىل إنكار أصل وجـود املجـاز، أمر آخر غري معنى املفردة
فيكون اخلارج ، ًيس وليدا للداللة السياقية فحسب لينغلق باب املجازاملجاز ل

 .َّالسيام التعييني منه، وهذا من قبيل اللفظ املنقول، هذا املورد ال غري
َّ إن للسياق األثر البالغ يف تشكيل الصور النهائية والنتـائج األخـرية .١٧

ًين سـوف يعتمـد كثـريا للمـتن القـرآّالعـام َّوبالتايل فـإن الـنظم ، ّملفاد النص
َّوأما من جهة قارئ النص فإنه البد له ، ّهذا من جهة النص، موضوعة السياق ّ

ّمن مراعاة مدخلية السياق يف البناء الداخيل ملفـاد الـنص َّبمعنـى أن القـراءة ، ُ
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ّاملنفصلة عن مراعاة السياق ستكون قراءة غري موف  .قةُ
ُ إن القراءات املوروثة وإن كانت تش.١٨ ًكل رصيدا معرفيا مهـام إال أهنـا َّ ً ً ِّ

ٍال يمكن أن تكون بأي حال من األحوال حاكمة عىل القراءات املعارصة ِّ وال ، ُ
ُوال يمكن أن تكـون مقياسـا للقـراءات املعـارصة، عىل فهم القارئ املعارص ً ُ ،

ومـن ، ت بالسلوك اجلمعي من جهـةّتأثر األغلب اعتمدت أو ّألهنا يف األعم
 بالقرآن ّتعلقَّ ابتنت عىل موروث يفتقر إىل التحقيق السيام فيام يُجهة أخرى قد

 .وعلومه
ّ إن البناءات النظرية التي ينطلق منها القارئ املتخص.١٩ ُ ّص متثَّ ل رصيده ُ

ومن تلك البناءات الداخلية للنظرية التفسريية دراسة ، ّيف تقيص النتائجّول األ
 .ياهتامقولة الداللة السياقية وااللتزام بمعط

صـاحب  َّ الصحيح فيام يتعلق بموضوعة القراءات هو ما ذهب إليـه.٢٠
 بل هو رصيح البعض التخيـري األصحابوظاهر (... : حيث يقول، اجلواهر

، وعليـه الـسيد اخلـوئي، ًوهو مشهور املعارصين أيـضا، )بني مجيع القراءات
ً لنبذ اخلالف هو االلتزام بام هو مدون فعاللوأجود األقوا َّ ،  يف القرآن الكـريمُ

ُّفإن رسمه وتشكيله حمل وفاق املسلمني فـال حاجـة للركـون إىل احـتامالت ، َّ
 .عسرية اإلثبات

ً الصحيح هو أن داللة اإلشارة مقصودة للمتكلم العادي فضال عـن .٢١ ِّ ُ َّ
َّوبالتايل فإننـا نلتـزم بـأن داللـة ، ّ والقرآن بشكل خاص،ّ عاماملعصوم بشكل

ًه استعامال وجدااإلشارة مقصود ل ّ ِ يتها من بـاب ّحجوبالتايل فام قيل من كون ، ً
ّهو حمل شك ونظـر، ّ نظر وشكّية الظواهر حملّحج فالـصواب بعـد ثبـوت ، ّ

ّكوهنا مقصودة استعامال وجدا القول بحج ً ّ ة من بـاب الظـواهر ّفهي حج، يتهاً
مـن تهـا ّحجيفال حاجة لتصحيح ، بعد أن انعقد ظهور جديد لطريف اإلشارة

 .املالزمة العقليةباب 
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تـدخل يف )  والتنبيه واإلشارةءاالقتضا(َّ إن مجيع الدالالت السياقية .٢٢
ّبل إن دورها مجيعا ينـصب، ّصياغة الظهور النهائي للنص القرآين ً  عـىل إجيـاد َّ

وهـذا الظهـور ، ّهذا الظهور اجلديد الذي ما كان له أن يكون بدون توسـطها
 .َّ دون احلاجة إىل تقدير لفظ معنيً يكون ارتكازياًعادة ما
ّ متنعنـا منهجيـا مـن التعـرض للتفـسري َّ إن طريقية القرآن لفهمـه ال.٢٣ ً
َّالسـيام ، ُ بالطرق األخرىس يمنعنا ذلك من التعرض واالستئناوال، املفردايت

فالقرينـة القطعيـة أو االطمئنانيـة ، ُيف املوارد التي تفتقد فيها البيانات القرآنية
، ولكنه اعتامد طويل تبعـي، ًتكون يف متناوالتنا التفسريية والتأويلية معاسوف 

ِّاعتامد متعلق عىل غياب البيانات القرآنية: أي، وقد أسميناه بالتعليقي ُ. 
: هي، يًاملصادر التفسريية والتأويلية معا بحسب ترتيبها الفنّّأهم َّ إن .٢٤

، مجلة من علـوم القـرآن، القطعيةالقرائن العقلية ، الروايات، القرآن الكريم(
القـدرات ، التجـارب العلميـة، العلـوم اإلنـسانية، املعاجم اللغوية املوثوقـة
ِّالذاتية أو شخصية املفرس ُ.( 

ُليشار هبـا إىل ضـعف ) ةالروايات اإلرسائيلي(ً كثريا ما يرد اصطالح .٢٥
َّفاغرت هبا من ، ُوكأهنا سيف قاطع توأد به الروايات غري املرغوب هبا، تالروايا

ًاغرت من أعالم الفريقني معا وعليه ، َّفيفر من هتمة باطلة ليدخل يف باطل آخر، َّ
وإنـام للقبـول ، ًفصفة اإلرسائيلية ال تصلح أن تكون مناطا يف رفـض الروايـة

 الـصحيحة أو سنّةفـام خـالف منهـا القـرآن أو الـ، ُوالرفض مناطات أخـرى
وهـذا ضـابط ، رضهبا عـرض اجلـدارنقلية الرضورات الدينية أو الرباهني الع

 .ُعام تقاس به الروايات اإلرسائيلية وغريها
بمعنـى ، ّ إن النسخ االصطالحي يف عامل الترشيع جماله القرآن ال غري.٢٦

ًأن املنسوخ هو حكم قرآين قطعا  فقـد يكـون، ُوأما الناسخ فال يشرتط فيه ذلـك، َّ
ًة قطعيـة أو إمجاعـا ُ يكون سـنّوقد، كام هو احلال يف آية النجوى، ًقرآنا ً ، ًقطعيـاً
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ًوأما كونه خربا واحدا فهو ممنوع لقيام اإلمجاع عىل ذلك  .ال ملقتىض القاعدة، ً
، َّلعدم وجود حكم حقيقي متت إزالتـه، َّ إن النسخ رضب من املجاز.٢٧

ُفاحلكم املزال إنام إزيل من تلقاء نفسه فالناسـخ مل جيـد ، بمعنى انتهـاء أمـده، ُ
ُمه حكام ثابتا ليزيلهأما ِ ً َّوإنام وجد موضوعا بال حكم فانصب عليه، ً ً. 

ّالكثري ممن قل باعه يظن .٢٨ َّ ّ بأن اآلية املنسوخة قد تعطَّ ومل يبق ، ًلت متاماَّ
ّفإن الـنص القـرآين ال ينحـرص دوره ، واألجر عىل قراءهتا، منها سوى تالوهتا َّ

سـايس تقـع يف عرضـه أدوار فـذلك دور أ، يف الكشف عن األحكام الرشعية
والـدور الـصياغي يف حفـظ النكـات ، منها الدور التفسريي املبـارش، ُأخرى

وهـو مـن أعظـم األدوار ، ودور اهلدايـة، البالغية الداخلة يف مسألة اإلعجاز
ّثم ، وهذا الدور ال يستثني النصوص املنسوخة، التي ينهض هبا القرآن الكريم

ّإن احتاملية وقوع النص امل إما ألثره الـصويت أو ألثـره ، نسوخ يف طريق اهلدايةَّ
 ّويلّل فكرة هدفية النص املنسوخ بعـد فقـده للـدور األّيكفينا يف تقب، املعنوي

 . باحلكمّتمثلامل
ُ الزمانية للنص القرآين التي تعطيـه صـفة املّويةَّ إن تشخيص اهل.٢٩ ة ّكيـّ

ُ ومن هنا يمكنك رصـد حجـم ،ِّواملدنية هلا أثر بني يف مسألة الناسخ واملنسوخ
ُاالشتباهات التي وقع فيها مجلة من األعـالم ممـن مل يمكنـه تـشخيص اهل  ّويـةَّ

ّفأبطل أحكاما بحج، الزمانية للناسخ واملنسوخ  ّحجةُوأبقى أخرى ب، ة نسخهاً
ًوقد غفل يف قوليه نفيا وإثباتا عن دور ، عدم نسخها  ومدنية املدين ّكية املّمكيً
 .سخ واملنسوخيف حتديد النا

ّ إىل فهــم أفــضل وأدق للــنص ّيــق يف أســباب النــزول يــؤدي التحق.٣٠ ّ
َّولكن ينبغي أن يعلم بأن سبب النزول ليست وظيفته تفسريية، القرآين وإنـام ، ُ

 .ّالذي انطبق عليه النصّول أي حتديد املصداق األ، وظيفته األساسية تطبيقية
واجلاهل هو ، ع اجلاهل إىل العاملَّ إن السرية العقالئية قائمة عىل رجو.٣١
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ِّالقارئ غري املتخصص يف املقام ّوالعامل هـو القـارئ املتخـصص، ُ فـإذا كـان ، ُ
ّاألمر كذلك فلم انخرمت القاعدة العقالئية يف مراجعة اللغوي املتخـصص َ ِ ،

، أو األخـذ بقولـه، َّالسيام مع عدم وجود ما هو مقنع يف سبب عدم مراجعتـه
ُين ما انفتلوا أبدا من الترصيح باملنع من خمالفـة الظـاهر ِّواملفرسَّمع أن الفقهاء  ً

ً جدافمن أين أخذوا هذا الظاهر وهم بعيدون، ُاملبتني عىل أساس لغوي  عـن ّ
َّوأن اللغة قد تشوهت، ّزمان النص َّإن قـول اللغـوي إن أورث : ولذا نقول؟ َّ

ًعلام أو اطمئنانا فـذلك  ًا نوعيـا معتـربا ال نّـوأمـا إذا أورث ظ،  بنفـسهّحجـةً ً ًُ
ّفإن الراجح عندنا هو القبول به كقرينة عىل أقل، ًشخصيا مل فـيام إذا ،  التقـاديرَّ

 .ُيقم دليل معترب خمالف له
 ّ العلوم اإلنسانية جمموعة ختصصات علمية تدرس اإلنسان وأنـشطته.٣٢
، خرىُ العلمي بمختلف جماالته األّتطورولذلك فهي رافد أسايس لل، املعرفية

ة بالغـة يف حتديـد مالمـح ّأمهيُللمعطى اإلنساين ّفإن ، ومنها العملية التفسريية
ّوبالتايل فإن القراءة املوضوعية للنص ينبغي أن ال تنفـك ، ّقراءة النص الديني ّ َّ

 .ُ معطيات العلوم اإلنسانيةنع
ّ إن مجيع العلوم الدينية مادامت ماد.٣٣ يفة  الـرشسنّةُهتا األوىل القرآن والَّ

َّالسـيام يف ، ويف طليعتها القرآن الكريم، فإنه ال غنى هلا عن علوم اللغة العربية
 .تفسريه املفردايت

علنا عىل مقربة أكرب من جتَّ إن ترمجة حياة شخصيات القصص القرآين .٣٤
فات ، وبالتايل سوف تكون املصادر التأرخيية، ّأجواء النص ومن مجلتهـا مـصنَّ

وال ، القرآينّالنص ُة مل يفصح عنها ّ تقريبية لزوايا خفيوسائل، قصص األنبياء
ُشك بأهنا سوف تساعدنا  ِّات أفـضل تقلـل مـن نـسبة ّتصور احلصول عىل يفَّ ُ

 .االحتامالت وترفع من نسبة التشخيص
ة نـستجيل مـن خالهلـا تفاصـيل ّ ثروة غنيـّمتثلة يَّ إن املصادر التأرخي.٣٥
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ُلوقـوف عـىل املـصادر التأرخييـة يعتـرب َّبـل إن ا، املوضوع وتشخيص املوقف
وبدوهنا سـتبقى ، رضورة تفسريية يف جمموعة غري قليلة من النصوص القرآنية

 .ُوهذا اإلهبام سوف يفقد العملية التفسريية حمتواها، الصورة مبهمة
ّات التأرخيية ختضع ملجموعة رشوط مـن أمههـا صنّفَّن مصادرية املإ .٣٦

 األحـداث املرويـة ملناخـات ةمـءومال، واملـروي من وثاقـة الـراوي ّتحققال
َّوانسجامها مع مسلامت العقل وظـواهر القـرآن والـ، ّالنص وأن تكـون ، سنّةُ

 .ية للحدثّولّقريبة من التوقعات األ
ّ الفلسفة هي فن عقيل حمض هيدف للوصول إىل اتـ.٣٧  ،ّتـامزان معـريف ّ
كـريم فريمـي لتحـصيل وأما القـرآن ال، زان حمدود عىل صعيد العقلّولكنه ات

ُالـذي يطلـق ، حيث يردفه باالتزان النفـيس، ذلك االتزان ولكنه ال يكتفي به
 .عليه الطمأنينة

ّفمقولة الوجود هي األس الذي تقف عليه الفلسفة ُومن خالهلا حتـاول ، ُ
ّأن حتد د لنا الفلسفة ـ بجميع مشارهبا وأذواقهـا ـ موقـع اإلنـسان مـن ذلـك ُ

ًونحن بمالحظة النصوص الدينية عمومـا ، لتي تقف وراءها) ةّالعل(واخللفية 
ُفاإلنسان يريـد أن يفهـم ، ً أيضاّجتاه هبذا االّتحركًوالقرآنية خصوصا نجدها ت

ُومل يرى نفسه تنشد إىل عوامل أخرى علوية، كيف أتى هلذا العامل ّ َ َّوقد تكفلت ؟ ِ
ُ مفرغـة ولكنها لـيس إجابـات، عرشات النصوص القرآنية اإلجابة عن ذلك

بخـالف ،  بتحديد املـسؤولية جتـاه ذلـكّتمثلمن حمتواها وهدفها احلقيقي امل
ًاملعطى الفلسفي فإنه قارص متاما عـن رسـم الـدور الفعـيل لإلنـسان وحتديـد 

َّ لنا حجم التوهم الذي وقع فيه بعض األعالم ممن ّتضحومن هنا ي، مسؤوليته ّ
 .ساوى بني الربهان والقرآن والعرفان

ّفإن احلاجة حقيقية وماسـة للـرؤى الفلـسفية وتأمالهتـا ،  حالّوعىل أي ّ َّ
ّاجلادة لتكون رافدا حقيقيا ونافذة معرفية نقرأ من خالهلا أبعادا خفي ً ً ّة يف النص ً
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 .القرآين ال يسعنا ونحن يف معزل عن العصمة أن نلجها أو نسرب غورها
تـي حتـاول أن الهو فرع من فروع املعرفة اإلنسانية   العرفان النظري.٣٨

ّتعطي تفسريا كامال عن الوجود ونظامه وجتل ً َّفإذا ما كان متعلـق ، ياته ومراتبهً ُ
َّه وصــفاته فــإن العرفــان ســوف يأخــذ معنــاه ءاملعرفــة هــو اهللا تعــاىل وأســام

 .ّويلُاالصطالحي يف بعده األ
: مهـا، ص مجيع مسائل العرفان النظـري بمحـورين أساسـينيّتتلخ. ٣٩

ِّومعرفة املوحد احلقيقي ، د احلقيقيمعرفة التوحي َّثـم إن ، )اإلنـسان الكامـل(ُ ّ
النتاج العرفاين يف بعده النظري ما مل يصل إىل مرتبة القطع أو االطمئنـان فـال 

 .دة بالقطع أو االطمئنان هباّفتكون قرينية نتاج العرفان النظري مقي، اعتبار
ًإنه سـوف يكـون حمـال ف العارف إىل املقامات املقصودة ى إذا ما انته.٤٠

ًومستودعا لكثري من األرسار اإلهلية  فيلتفـت، ّوسيكون األقرب إىل روح النص، ُ
ُواملعاين الرقيقة التي ال يصمد هلا إال من طهر قلبه، إىل النُّكات الدقيقة وعليه ، ُ

ٌّالسلوك الصحيح الذي عامده الرياضات الرشعية ال املبتدعة طريق حقـي  ّفإن ِّ ُ
 .وبحسب املقام الذي يكون عليه العارف تكون معرفته، ارف القرآنيةلنيل املع
ّ إن أريد بالتصوف عدم اخلروج عن الرياضات الرشعية فـذلك هـو .٤١ ُ

ًالعرفان العميل الذي يمكن االلتزام به مجلة وتفصيال ، ولكنه التـزام كـربوي، ُ
ًة وتكـذب ألفـاّقد تـصدق مـر، َّفإن الصغريات قضية مصداقية ك ال ولـذل، ً

ّا التصوف بمعناه السلبي فإنه جمرد ّوأم، ّينبغي للمؤمن أن يغرت ببعض املظاهر ّ
 .وطريق مظلم، ّمتحالت
وطهارتـه مـن ، طهـارة القلـب مـن وجـود األغيـار(َّ إن الطهارتني .٤٢

ًليستا مقاما معنويـا فحـسب) ّالتفكر باألغيار ، امـان معرفيـانوإنـام مهـا مق، ً
ضح لنـا ّوإذا كانـا كـذلك فإنـه يتـ، ن معرفيـان حقيقيـانَّلامُوبالتايل فإهنام سـ

 .ّ يف قراءة النص القرآيناممدخليته
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ُ إن معظم العلوم الكسبية .٤٣ ّتـشكل حلقـة ) التنويريـة(َّ  يف بنـاء ّمهمـةُ
ّشخصية املفرس للقرآن الكريم سعت دائرته املعرفيـة سـيكون أقـرب ّام اتّوكل، ُ

بخالف العلـوم ، ّلكنه طريق إراءة ال حتققو، ّإىل معاين النص وأهدافه القريبة
ًولذلك نقول بـأن فهـم القـرآن الكـريم تفـسريا ، )النورية(الشهودية اللدنية  َّ

 .ً كثريا عىل معطيات العلم النوريّتوقفًوتأويال ي
ّ إن التجارب العلمية املوث.٤٤  مُقة يمكن االستفادة منهـا يف كـشف اللثـاَّ

 ّتوقـفاإلعجاز العلمي للقرآن الكريم ال يف، عن بعض أرسار القرآن الكريم
وإنام هو طريق حقيقي وصحيح لكشف ،  إبراز النكتة اإلعجازية فيهّجمردعند 

ًواملتوقع هـو أننـا سنـشهد بـروزا أكـرب وأكثـر لنكـات ، مجلة من غيبيات القرآن ّ ُ
  .ةّ كاف املنقطع النظري احلاصل عىل األصعدةّتطورإعجازية يف هذا املجال بفعل ال

ِّة كبرية يف تكوين شخصية املفرسّأمهي للقدرات الذاتية .٤٥ وهي كثـرية ، ُ
واملوهبـة ، الفطنـة والـذكاء: ّمـن أمههـاّلعل و، وتتفاوت من شخص إىل آخر

ّوقـوة التـصور والتخيـ، بّورسعة البدهية وقوة االسـتيعا، َّواخلالقية ّ ، ًل معـاَّ
 .خالص والنقاء والطهارةواإل، ّوحب احلقيقة والرغبة يف التحصيل والتحقيق

ة كبـرية يف صـقل شخـصية ّأمهيَّ كام أن للقدرات املكتسبة مدخلية و.٤٦
ّاملفرس ّولعل من أمهها، ُ ّاملرتبة العلمية التي انتهـى إليهـا املفـرس(: ّ واملطالعـة ، ُ

 ).ة وعمق التحليلّوالدق، ية واملتابعة التحقيقيةّتأملال
ُهذا الفـصل الـذي يعتـرب مـن ُ خالصة ما أمكن ضبطه من معطيات ههذ

ّكام أنـه تعـرض إىل مجلـة مـن ، الفصول األساسية يف بلورة نظريتنا يف التفسري
ة يف مطلع فصل تأويالت آية ّمالمح نظريتنا التأويلية التي سنقف عندها بروي

  .الكريس
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ًينبغي أن يعلم بأن القرآن الكريم ليس فصوال دراسـية  َّ كـام أنـه ، ةّمـستقلُ
 األساسـية عليهـا ّواد تبتني املـَّثمًليس فصوال ارتقائية تبدأ يف مراحل متهيدية 

وإنـام القـرآن الكـريم ، ّواد من التمهيد واملـّوخاةلينتهي البحث إىل النتائج املت
بمعنى أن آياتـه الكريمـة تـنهض بوظـائف ،  عن مطالب مزجية تراكبيةعبارة
ُوقابليـة الكـون يف البنـى التحتيـة ، فاآلية الواحدة فيها قابلية التمهيد، خمتلفة

والنهــائي للقــرآن ّتوســط  واملّويلوقابليــة رســم املوقــف األ، ملطالــب خمتلفــة
اإلمام عيل عليـه الـسالم َّي نبه هلا تّوهنا تكمن عظمة النص القرآين ال، الكريم
 . )١()وال تنقيض عجائبه(... : يف قوله
َونزلنا عليك الكتـاب ... {: ُوال يبعد أن يكون أحد وجوه قوله تعاىل، هذا َ ََ َ َِّ ْ َ َْ ْ َ

َتبيانا لكل يشء وهدى ورمحة وبرشى للمسلمني ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ َْ ِّ َِّ ْْ ً َُ َ َ َ ُ َ ْْ ً ُ  هو أنه فيه تبيان )٨٩: النحل ( }ً
 : هلـذا الوجـه الفريـدّؤيد من لطائف القول املّلعلو، النتائجّواد وللتمهيد وامل

ًهدى(: اإلشارة للتمهيد بكلمة ًرمحة(:  بكلمةّموادولل، )ُ َ ْ : وللنتائج بكلمـة، )َ
َبرشى( ْ َّ تنبه اآلية الكريمة إىل حرص حتصيل ذلك بمن سلم األمـر لتلـك َّثم، )ُ ِّ ُ

ِللمسل(: وهو قوله، الوظائف القرآنية ِْ ُ َمنيْ فـإذا كـان األمـر كـذلك فكيـف ، )ِ
 ؟تنقيض عجائبه

 عن اإلملام بـالقرآن لغـري املعـصوم ّتامَّ أن العجز ال: من نافلة القولّلعلو
 بأنـه ّاتـضحه ونتائجه بعـدما ّمواد متهيداته ودناشئ من عدم املكنة من استنفا

                                                 
 .٢٥ ح،٢٥ ص،٨٩ج:  بحار األنوار)١(
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،  أو نتـائجّدمـواَّال أن بعضه متهيدات أو ، ه نتائجّكل وّمواده ّ وكله متهيداتّكل
 لنا وجه آخر لوحدة وترابط القرآن الكـريم غـاب عـن ّولذلك فمن هنا يتبني

 .ّوأنى هلم ذلك، حلاظ اآلخرين
ّمن خالل هذه املقدمة املعرفية التأسيسية سوف ننطلق إىل إضاءة زوايا خفيـ  ةّ

وال نكـون بعيـدين يف ذلـك ، ُأخرى يستبطنها معنى الوحدة والرتابط القرآين
ٍتبيان لكل يشءّات النص القرآين ألنه كام فهمنا عن التف ْ َ ِّ ُ َ ْ ّولعلنا ، ّ بالنحو املتقدمِ

 .ّمن خالل ذلك سوف نسترشف حركتنا التفسريية املتامشية مع حركة النص
 

سـواء كـان ذلـك مـن بـاب ،  يف املعـاينّتعـددال ريب يف وقوع ظاهرة ال
وأن هـذه ، )١(شرتاك اللفظي أم باب املنقول أم مـن بـاب احلقيقـة واملجـازاال

 ملـا هـو واضـح مـن ؛ّذت كذريعة للطعن يف وحدة النص القرآينُّالظاهرة اخت
 .ّوحدة النص و املعنويّتعددوقوع التفاوت بني ال

ًا حقيقيا عىل أصـل وحـدة ّمؤرشُ يعترب ّتعددولكن الصحيح هو أن هذا ال ً
ٍية يشتمل عىل معـان غـري ّكلّفإن النص القرآين بوحدته ال،  تناثره ال عىلّنصال

وملا سيأيت من أن ، من أن القرآن الكريم مطالبه مزجية تراكبيةّ تقدم ملا، متناهية
 .ه نتائجّكل أساسية وّمواده ّكله متهيد وّكلّالنص القرآين 

ّفهذا التشظي الظـاهري يف معـاين الـنص هـو توحـد يف رسـم البنـاء ّ ات ّ
 .ً تتميام للفائدةّحيس تقريب ذلك بمثال علمي وآخر ّوهنا نود، ّالعلوية للنص

 مثال علمي... ّخلفية التوحد 
ّمتفق علمية عقلية ّمادةلنأخذ  وهـي ،  عـىل مبادئهـا وفـصوهلا ومـسائلهاُ

                                                 
 .٣٦، ص١ج: للمظفر، املنطق: ُيراجع يف بيان حدود هذه املفاهيم كتاب) ١(
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ف مـن ثالثـة فـصول طوليـة ّ تتـألّادةفهذه املـ، )١(علم املنطق الصوري: ّمادة
 : وهي كالتايل، فاهتاصنُّتراتبية يف مجيع م

والتي تبدأ بمباحث األلفاظ وتنتهي باحلدود والتعريفات ، اتّتصور ال.١
 .والقسمة

القيـاس (وتبدأ بالقضايا وتنتهي بمباحـث االسـتدالل ،  التصديقات.٢
 ). والتمثيلءواالستقرا

والتي تبدأ بصناعة الربهان ـ وهو عمدة أبحاثهـا ،  الصناعات اخلمس.٣
 .صناعة املغالطةـ وتنتهي ب

،  اآلخر بـصورة طوليـةّاجتاه بّتحرك فصل من هذه الفصول الثالثة يّكلو
  فالفصل األول له هدف ابتدائي وهو حتـصيل معلوماتـه ومـسائله لينتهـي بنـا 
ُإىل اهلدف والغاية املتوسطة وهي حتصيل مسائل التصديقات التي هي األخـرى ّ 

ن علم املنطق وهو إجـادة الـصناعات  اهلدف النهائي مّاجتاه بالباحث بّتحركت
ولكن يبقى اهلدف األسمى من ذلك وهو أن يكون الباحث العلمي ، اخلمس

 ّام ندرس التـصوراتّفنحن إن، ّوهذا منحرص بصحة التطبيقات، ًاملنطقي منطقيا
مـس ـ أو ونـدرس التـصديقات ألجـل الـصناعات اخل، ألجل التـصديقات

 .ناعات اخلمس لكي نكون منطقيني وندرس الصًصناعة الربهان حتديدا ـ
ّ ذلك فاعلم بأن التشظّاتضحإذا  ي الظاهري بني الفصول املنطقية الثالثـة َّ

ًبمعنى أهنا مجيعا تسري سريا علميا ب، ّال يعني غياب التوحد املنطقي بينها ً  ّاجتـاهً
: ُوبعبارة أخـرى، هدفها العلمي األوحد وهو كيفية املكنة من صناعة الربهان

َّلك اهلدف الغائي األخري الذي تتوحد فيه غايات الفـصول تقـف خلفـه َّإن ذ
    .ة والنهائيةّتوسطتلك الغايات االبتدائية وامل

                                                 
ُا يدرس عادة وم، ة بهّاصله مسائله اخلّكل و، املنطق الصوري يقع يف قبال املنطق الريايض )١(

هـو علـم املنطـق الـصوري املـشتمل عـىل ) احلوزوية واألكاديمية(يف األوساط العلمية 
 .ات والتصديقات والصناعات اخلمس والتي عامدها الربهانّتصورال
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 ّحيسمثال ... ّخلفية التوحد 
 وظائفهـا بطريقـة مزجيـة ّؤديلو نظرنا إىل أعضاء جسد اإلنسان فإهنا تـ

، ة غري الـسامعةفالبارص، ة من حيث خصوصياهتا الذاتيةّفهي مستقل، تراكبية
وهذه اخلصوصيات ، إلخ ... و، والقاضمة غري اهلاضمة، ةّالذائقة غري الشامو

 . ة االبتدائية ّوليانعكاس لوظائفها األ
فهي ، بمعزل عن بعضبعضها  النسبي ال تنهض به لولكن هذا االستقال

ً فطريا أو غريزيا بّتحركت ً غايات أهـم تتوحـد فيهـا شـيئا فـشيئاّاجتاهً ً ّ مكـن ُي، ّ
ّوهذه الغايات هي األخرى تتوحد لتلتقي عنـد ، ةّتوسطتسميتها بالوظائف امل ُ

ًالغاية النهائية األسمى وهي حفظ بناء اإلنسان والتي غالبا ما يغفـل اإلنـسان 
ونعني بـذلك اهلـدف مـن ، عن النظر إىل ما هو أرشف من هذه الغاية النهائية

وهـو اهلـدف ، ُية األخـرىّحياء املادَّه لكي يتميز اإلنسان عن األّكلوراء ذلك 
ًالذي نطلق عليه عنوان الوجود الغائي والذي يمكن التعبري عنه ـ انطالقا من  ُ ُ

ة ّتوسط الغايات االبتدائية واملّنإي أ، رؤيتنا الكونية اإلهلية ـ برضوان اهللا تعاىل
ّوالنهائية تنصهر مجيعا يف بوتقة غاية الغايات ورس احلركة الوجوديـة لإل هليـني ً

 .وهي حتصيل رضا اهللا تعاىل
اته من ّقدم تنطلق مّأويل آية قرآنية هلا هدف ّكل ذلك فاعلم بأن ّاتضحإذا 

 ّويل هـذا اهلـدف األّتحـرك يَّثـم، ُحروف ومفـردات اآليـة وتركيبهـا اجلمـيل
ُ يلتقي فيه مع آيات أخرى ـ عادة ما تكـون مـن ّتوسط هدف مّاجتاهاالبتدائي ب

 هدف هنائي أسـمى وهـو ّاجتاه الوجود املجموعي بّتحرك يَّمثنفس السورة ـ 
ّثم يتوقف الوجود النظـري، حتديد املوقف القرآين من موضوع اآليات والسور َّ 

 ذلك وهو االلتزام والعمـل ّكلبغايته النهائية هذه لتنطلق الغاية األسمى من 
ّوالذي يمكن أن نعـرب، ًطبقا للموقف القرآين ُ ائي األخـري  عنـه بـالوجود الغـُ

 .النهائية وةّتوسطة واملّولي الغايات األّكلالذي تنتهي عنده 
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وإنـام ،  اهلدفّتعددً ال يقرتن رضورة بّتعددوبذلك نخلص إىل أن أصل ال
ّقد يكون حاكيا عن التوحد ًبل ومؤكدا ، ً ، هذا بالنسبة للمتون غري الدينيـة، هلّ

 ،ع يف طليعتها القـرآن الكـريموالتي يق، وأما بالنسبة للنصوص الدينية الصحيحة
 من أن القرآن ،ً وما سنقف عنده عمليا،ّ تقدمًه وفقا ملاّكلفإهنا أسمى من ذلك 

 .ة التأسيسية وللنتائجّولي األّموادً آية آية منه حتمل بذورا للتمهيد وللّكل ّبرمته
، ّتوحـدعـىل خلفيـة ال ّبخالف ما عليه احلال يف مثالينا العلمـي واحلـيس

ًا ابتدائياّأوليًات كان وسيبقى هدفا ّتصورفقسم ال ًوهو عاجز متامـا عـن أداء ، ً
تلف خي القرآين ولكن اآلي،  عن وظيفة الصناعاتً فضال،وظيفة التصديقات

              .)١( ذلكّاتضحوقد ، ًمتاما
 

 ّواد املـراد مـن التمهيـد واملـ- ًيا وبصورة إمجاليـةنظر - لنا ّاتضحبعد أن 
وهـي عالقـة هـذه ، ًاّ جـدّمهمة نحتاج أن نقف عند نكتة ،األساسية والنتائج

فكيف تكون احلركة العلميـة لآليـة الواحـدة يف ،  املعاينّتعددُاألمور الثالثة ب
ِّصورة كوهنا ممهدة وهي حتمل معاين م هنـا وهكذا احلال يف صـورة كو؟ ةّتعددُ

ِّتشكل   ؟ أساسية أو نتائجية بال فصلّمادةُ
ً ال يشكل عائقا بقدر ما ّتعددالواقع هو أن هذا ال ِّ ّيشكلُ ُه من امتيـاز تثـرى ُ
ّسواء كانت ممهـ،  آيةّكل الوظيفي لّتنوعبه العملية التفسريية وال  أم ّمـادةدة أم ُ

ًذ قالبا واحدا فإن حدود االستفّفإن التمهيد إذا اخت، نتيجة ادة منه سوف تكون ً
وهذا التحديد الوظـائفي إنـام يبتنـي عـىل ، ًحمدودة أيضا بحدود ذلك القالب
                                                 

ًهــذا األمــر اجلليــل واخلطــري ســنقف عليــه عمليــا عنــد الوصــول إىل فــصول التفــسري ) ١(
  ًوسـوف تكتمـل الـصورة متامـا ، ثاين من الكتابيف الباب ال، املوضوعي من آية الكريس

 ). دام ظله(منه . ـ بإذنه تعاىل ـ عند الصياغات النهائية ملباحث تأويل هذه اآلية الكريمة
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ُا يف املعطـى ـ كـام ّتعـددًا وّتنوعفإذا ما افرتضنا أن هنالك ، ّأساس تفرد املعنى ً
ساع دائـرة االسـتفادة بـل إطالقهـا ّهو الصحيح ـ فذلك يعني بالـرضورة اتـ

ّمتهيدا ومواد ونتائج  عـىل ّتعددُهو معنى اإلثراء احلقيقي الذي يضفيه الوهذا ، ً
بـل إن مقتـىض ، )التأسـيس والنتـائج والتمهيـد(ّالنص يف وظائفـه الـثالث 

ّالتحقيق هو عدم إمكان تعقل أي  .ّقدمُ صورة أخرى غري ما تّ
َوينبغي أن يعل، هذا ك حـدوده ِ ال يـدرّتعـددم بأن هذا اإلثـراء وذلـك الُ

 مـا عـدا ذلـك فهـو سـري يف طريـق ّكـلو، عليه السالم املعصوم ُالنهائية غري
ًنرى ـ طبقا ملا هـو كنّا وإن ، ّ قابل لألخذ والردّالتكامل املعريف وطرح صوري

 ومتفـاوت مـن حيـث التحقيـق ّه ـ أن ذلك السري املعريف مراتبـيّثابت يف حمل
ًام كان الباحث حتقـقيا أكثر منه حتقيقياّكل ف.)١(ّتحققوال ً ألقـرب إىل  كان هـو ا،ُّ

 وال ينبغي أن يكون هذا اإلعالم. والعكس بالعكس، دائرة املعصوم عليه السالم
ًمرشـدا إىل  بقدر ما يكـون ّفرسًضا للحركة العلمية للباحث واملّالتحقيقي مقو ُ

 مـن  لـهأن النتاج التفسريي الذي انتهى إليه هو وجه يقع يف قباله ما ال حرص
ًمتهيديا أو تأسيسيا أو نتائجيا آخرًالوجوه التي سلكت باآلية نحوا  ً ً         . 

 

 

 ّابة التأمـلّانفتاح بو: ّمن الثامر املعرفية الكبرية التي يضفيها التعدد يف املعاين
ّفإن االنحصار داع قرسي إىل حتجيم دائرة التأمل، عىل مرصاعيها  ،وهذا واضـح، ٍ

 ُت االجرتار الكبرية والشنيعة التي نطالعهـا يف املـصنّفات التفـسرييةّولعل عمليا
 ّكـلواألغرب من ،  القرآينّنصقة للّمنشؤها هو هذا االنحصار والرؤية الضي

ً جعله أساسا ومنطلقا لتفـسري َّثمذلك هو قرس اآلية الواحدة عىل معنى واحد  ً
املبتنـي عـىل مـنهج مع أننا ال نمنع من هذا األصـل التفـسريي ، ُآيات أخرى

                                                 
 . ٢٤٨ ص،١ج: معرفة اهللا: ُيراجع يف استجالء هذه االصطالحات كتاب) ١(
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 ّ ـ كام أرشنا إىل ذلك يف مقدمات هذا الكتـاب ـبل نلتزم به، تفسري القرآن بالقرآن
، ولكن الذي نرفضه هو نفس القرس وإلصاق املعنى الواحـد باآليـة الكريمـة

ًوال يبعد أن يكون هذا التفرد واإللصاق رضبا من رضوب التفسري بالرأي ُّ. 
 يف املعنـى هـو الـدعوة اإلهليـة ّتعدد أصل الفام نلحظه يف، ّعىل أي حالو

 اهللا ّجتـىلوجذهبام إىل الوجود املطلـق الـذي ، القرآنية إىل بسط النفس والعقل
ُفتتنفس النفس ويتلمس العقل أفق املطلق، تعاىل فيه َّ َّ. 

 اجلمع األكرب من بني اإلنسان والتي تـدور يف ّحتركة التي ّعامَّإن الثقافة ال
ّأفق املاد ُ واملعنويات عـىل التفـرد والتـشخص العينـي األحـادي يف عـامل ياتُ ّ ُّ

إهنا ثقافـة الـسامء الواحـدة واألرض ، ٍّاإلمكان ناشئة من قصور حاد يف الفهم
ُمع أننا نطالع يف روايات أهل البيت عليهم السالم غري ، الواحدة وآدم الواحد

عـن قر عليه السالم  الباسألت أبا جعفر(:  قال،عن جابر بن يزيد فّالبتة؛ذلك 
ّعز وجلقوله  ٍأفعيينا باخللق األول بل هم يف لبس من خلق جديد{: ّ ِ َ ْ ْ ُ َ َّ ٍَ ِْ َ ْ َْ َِّ ٍْ َِ َِ ْ ِ ِ َ  عليه  قال،}َ

َّلعلك ترى أن...يا جابر: السالم  اهللا إنام خلق هذا العامل الواحد، وتـرى أن اهللا ّ
 ، وألـف ألـف آدم،عـامل  بىل واهللا لقد خلق اهللا ألف ألف، غريكمًمل خيلق برشا

 .)١() اآلدمينيوأولئكأنت يف آخر تلك العوامل 
 عـن اإلمـام ؛ فيـه الكـامل املطلـقّجتىلفكيف بالقرآن الكريم وقد : أقول

ّلقد جتىل اهللا تعاىل لعباده يف كالمه ولكن (: جعفر الصادق عليه السالم أنه قال
لرؤية املنفتحة ونغـرتف ًلنا أن ننطلق وفقا هلذه اّالبد ومن هنا ، )٢()ال يبرصون

ي عـىل واحلذر احلذر من التجنّ، ملحدودةمن الفيض القرآين بقدر استعداداتنا ا
  رضب من رضوب-ّ كام نبهنا -فذلك ، ّالنص القرآين وحرصه يف بوتقة واحدة

 .التفسري بالرأي
                                                 

 .<١٥: ق>:  ، واآليةالتوحيد) ١(
 .٥٥ ص،١ج: تفسري كنز الدقائق) ٢(
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 ال تنحـرص بموضـوعة ّتأمـلُوينبغي أن يعلم بأن هذه الدعوة القرآنيـة لل
َوقعنا يف الرش وإال ّتعددال نـا ّلعلو،  نافذة أساسـية لـذلكّتعددوإنام ال، ِك نفسهَّ

 .ُنقف عىل نوافذ أخرى يف السطور القادمة بحسب ما يقتضيه البحث
 

 ّكـل آية هلا بعد آفاقي وآخر أنفـيس يف ّكلّ أن )١(ا يف بحث سابققد بينّكنّا 
ّحلقيقة القرآنية التـي تؤسـسها املـضامني القرآنيـة العاليـة ّن اأو، مرص وعرص

ّبمعنى أن املصاديق ، ها السنّة الرشيفة هي استمرار دائرة االنطباقّتؤكدوالتي 
ن املصاديق الالحقة ال تدخل أّالبارزة للنص القرآين ال تغلق دائرة االنطباق و
ًـ وفقـا ّ تقـدم ّنـا ممـاويظهر ل، ّمن باب املجاز وإنام هي مصاديق حقيقية فعلية

 زمـان ومكـان مقـصود يف اخلطابـات ّكـلّللمنهجة القرآنية ـ أن اإلنـسان يف 
ًوبذلك البد أن يكون مصداقا داخال يف حريم مجلة من ، القرآنية الواصلة إليه ً ّ

َّإنا{ ،النصوص القرآنية ُهديناه ِ ََ َالسبيل َْ ِ َّإما َّ ًشاكرا ِ ِ َّوإما َ ِ ًكفورا َ ُ  .)٣: اإلنسان( }َ
 سـورة وآيـة وكلمـة هـو احلقيقـة ّكلَّإن عدم انحصار دائرة االنطباق يف 

ًالقرآنية الراسخة التي ال ينبغي التنصل عنها أبـدا ظـاهره (فـالقرآن الكـريم ، ّ
وعـدم انحـصار ، )٢()وال تنقـيض غرائبـه، ال تفنى عجائبه، أنيق وباطنه عميق

ًدائرة االنطباق يف النص القرآين زمكانيا ينسجم ّ متاما مع حقيقـة كـون الـنص ّ ً
فالذي يبـذل ، ًالقرآين مأخوذا بنحو القضية احلقيقية ال اخلارجية أو الشخصية

جهده وماله يف حرب أولياء اهللا الصاحلني يأتيه اخلطاب القرآين بنحو احلقيقـة 
ْتبت{: ال املجاز بقوله تعاىل َيدا ََّ ِأيب َ ٍهلب َ َّوتب ََ لمه والذي يبذل ع، )١: املسد (}ََ

                                                 
 .ّعرصنة النص: ل من الكتاب حتت عنوانّورد ذلك يف ذيل الفصل الثاين من الباب األو) ١(
حتقيق حممـد ، ٢٨٨ ص،١ج: ابن أيب احلديدرشح ، لإلمام عيل عليه السالم، هنج البالغة) ٢(

  .سوريا، نرش دار إحياء الكتب العربية، أبو الفضل إبراهيم
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ُات اخرى حييـد ّاجتاهونتاجه الفكري يف لوي عنق النصوص الرشعية الثابتة ب
ّهبا عن احلق إما لطمع بامل أو بجاه أو بمقام دنيوي أو خلـوف عـىل ذلـك أو ، ّ

ُفهو ممن خياطـب بقولـه تعـاىل، جلبن انطوى عليه قلبه َحيرفـون{: ّ ُ ِّ َ َالكلـم ُ ِ َ  َعـن ْ
ِمواضعه ِ ِ َ َحيرفون(هذا الذي نزل فيه :  يقال عنهًوغدا، )٤٦: النساء( }َّ ُ ِّ َ ُ... .( 

ًإن هذه العرصنة احلقيقية للنص القرآين إنام تنسجم متاما مع مقولة ال  ّتعددَّّ
واملظنـون هـو التـزام ، ًيف املعاين بشكل واضح ال نحتاج معه للوقوف طـويال

قـة ًفهو مقتىض النصوص الروائية فضال عن انطباقه مـع طري، قني بذلكّحقامل
ُولنا أن نذكر برواية عن اإلمام الصادق عليه السالم خياطب ، اخلطاب القرآين ِّ ُ

ّلو كانت إذا نزلت آية عىل رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت (... فيها أبا بصري 
ّولكنه حي جيري فيمن بقي كام جرى فيمن مىض، اآلية، مات الكتاب ّ()١(. 
 

ات والتصديقات وبالتـايل ّتصور الّتعدد املعاين موجب لّتعددال ريب بأن 
ُّوذلك ألن النص الواحد عىل فرض تفـرد معنـاه ، ّ الفهم للنص الواحدّتعددي ّ

، ًات التفسريية نجده يأخـذ وجوهـا عديـدةمصنّفبحسب االستقراء لل وفإنه
ِّبمعنى أن النص الواحد املتفرد فيه قابلية ال ُ وبذلك يكـون مـن ،  يف الفهمدّتعدّ

 . يف املعاينّتعدد عند االلتزام بأصل الّتعددباب األولوية وقوع ال
ِّومن هنا يتعني علينا أن ننطلق من هـذا الـوعي القـرآين يف قـراءة الـنص  َّ

ًالديني عمومـا والقـرآين خـصوصا ُولكـن مـع مراعـاة املنـاهج التفـسريية ، ً
 .وهذا واضح، ّال تعم الفوىضالصحيحة واملعتربة يف القراءة لكي 

 فحسب فذلك أمر مفروغ منه ّتعددوما نعنيه بمراتب الفهم ليس أصل ال
ًيف أصل التفرد فضال عن أصل ال وهـذه ، وإنام عنينـا الطوليـة يف ذلـك، ّتعددُّ
                                                 

  .٣ح، ١٩٢ص ،١ج: األصول من الكايف) ١(



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٤٣٤

،  يف الثقافـةّتنوعها االختالف يف االستعدادات والّأمه، الطولية مناشئها كثرية
 .ّ البيئة التي ينطلق منها قارئ النصوال ينبغي اإلغفال عن

نة للم نة لغـريهّتخصصجدير بالذكر أن هذه الطولية بيـِّ وأهنـا ال ، ُ ومبيــَّ
ًتنتهي عند حد تبعا الختالف االستعداد و ومـن ثمـرات كوهنـا ،  الثقافةّتنوعٍّ

نة للم َّ رضورة التزام أو اهتامم القارئ بالطرح النقدي الذي يقـدم ّتخصصبيـِّ ُ
ّدون غريه يف صورة ختلف أو تواضـع ) فالن(ُفال يقال بعد ذلك بمرجعية ، له

ًويف أتون القراءة املنهجية ستسقط األسامء ويبقى املجال مرشعا ، ّقراءته للنص ُ ُ
 .ُللمعطى فقط

، َّإن الطولية املنهجية يف الفهم تنسجم مع نفس ثقافة الفهم: ُبعبارة أخرى
فـإن مـن ، ًوال ينبغي اإلغفال عن ذلك أبـدا، ء بثقافة األسامّالبتةوال صلة هلا 

ّالدواهي التي أدت إىل عرقلة احلركة العلمية عىل امتـداد قـرون عديـدة هـي 
   !حاكمية ثقافة األسامء يف األوساط العلمية دون ثقافة الفهم

 

ّالسـيام ، ة مراتبيـة املـصداق املعاين سوف يطـرح أمامنـا إشـكاليّتعددإن 
فـإذا كـان األمـر كـذلك ،  فحـسبّتعـددنا املراتبية بالطولية ال بالّونحن فرس

 ؟ُفكيف يمكن فهم أو تصوير هذه الطولية
ُهنا قد يعرس علينا االلتزام بجميع خـصوصيات الطوليـة إال إذا اسـتثنينا 

َما أرسلنا مـن قبلـك َو{: كام هو احلال يف قوله تعاىل، عليه السالمفهم املعصوم  ِ ِْ َ َ ْ َ ْ ََ
َإال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهـل الـذكر إن كنـتم ال تعلمـون ُ ْ ْ ْ َْ َ ُ َْ ْ ََ َُ ً َُّ ِْ ِ ِِ ِّ َ ْ َ َ ِ ِ ُّ  )٤٣: النحـل( }ِ

فاسـألوا أهـل : أي ن املراد بأهل الذكر أهـل الكتـاب،اس أّحيث يرى ابن عب
َإن كنتم ال تعلمون(التوراة واإلنجيل  ُ َْ ْ َ َُ ُ م ّوذلك أهن ة،ّمك اطب مرشكي خيفهو، )ِ

أهنم كـانوا و قون اليهود والنصارى فيام كانوا خيربون به من كتبهم،ّكانوا يصد
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ّفقـريش مل تـصدق أن ، )١()ة عـداوهتم لـهّ لشدصىل اهللا عليه وآلهبون النبي ِّكذُي ُ
ّصدقون بأهـل الكتـاب فـالقرآن وحيث إنـّهم كانوا يـ، ًرسول رجاليكون ال

ً احلجة بكون الرسول إنسانا ال غريّك لتتم عليهم بذلّحيتج ّ ولكن مما جـاء يف ، ُ
علت ُج: فقلت له عليه السالم سألت الرضا(: الوشاء قالة عن ّاصروايات اخل

َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{: فداك ُ ْ َْ َ ُْ َْ َُ ُ ِْ ِ ِّ َ ْ َ نحن أهل :  عليه السالم؟ فقال}َ
ُ القرآين يمكن إجراء تطبيق آخر عليه ّصنهذا ال و،)٢()الذكر ونحن املسؤولون

فاملرجعية الدينية يف عرص الغيبـة الكـربى ربـام ينطبـق ، حيكي واقعنا املعارص
ّفهم املسؤولون من قبل األم، عليها عنوان أهل الذكر ّة عام حكـم بـه الـشارع ُ

ِأهـل الـذكر(َّكام أن عنـوان ، سّاملقد ْ ِّ َ ْ قابـل لالنطبـاق عـىل مجيـع أصـحاب ) َ
م من أهـل الـذكر ّاملعل و،فالطبيب من أهل الذكر يف طبـّه، ًتصاص أيضااالخ

 .وهكذا، والبنـّاء من أهل الذكر يف بنائه، يف تعليمه
ُإذ ال يقـاس بـه ، ه هو استثناء فهم املعصوم عليه الـسالمّكل يف ذلك ّاملهم

ولكـن ، بمعنى أولوية ذلك الفهم عىل من سـواه، )٣(كام جاء يف األخبار، أحد
 فهـم أو عـرض ّتعـدديف صـورة : ُاألوىل، ع ذلك سوف تبقى لدينا مسألتانم

 أفهـام غـري ّتعـدديف صـورة : الثانيـة و،ّاملعصومني عليهم السالم ملراد النص
 .ًكام هو حاصل واقعا، املعصومني

ُأما األوىل ّفإهنا إن مل تصل إىل مستوى التعارض والتـساقط فـإن اجلمـع : ّ
ّويف صورة عدمه مطلقـا فـالعرض األو،  من التنايفُبينها واقع إذا وجد نوع ل ً

ة ّمجيعهـا حجـو، والعرض الثـاين هـو األوىل يف عـرصه، هو األوىل يف عرصه
                                                 

 .١٥٩ ص،٦ج: جممع البيان: انظر) ١(
  .٣ ح،٢١٠ ص،١ج: أصول الكايف) ٢(
فينـا نـزل القـرآن  نحن أهل البيت ال يقاس بنا أحد،(: قالعن أمري املؤمنني عليه السالم ) ٣(

 .٢٩٧ح ،٧١ ص،١ج: عيون أخبار الرضا: انظر. )وفينا معدن الرسالة
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 .ضمن الرشوط والظروف التي صدرت فيها
ُفاملرجعية للظروف املوضوعية التي حتـيط باملـصداق ولـيس : ا الثانيةّوأم

وضـوعية تتفـاوت مـن مكـان والظـروف امل، م بالقارئّللقبليات التي تتحك
فـال ينبغـي الرتجـيح أو القـدح إال يف صـورة قـراءة ، آلخر ومن زمان آلخر

 . الظروف املحيطة بالقارئ
 

ِّ املعــاين واحتامليــة االخــتالف يؤســسان حلــل ّتعــددإن اإليــامن بواقعيــة  ِّ ُ
إهنـا ، وهي إشكالية قبول اآلخر،  العلميةُزال تعيق احلركةتامإشكالية كانت و

ّإشكالية تارخيية عويصة نحر عىل أعتاهبـا الكثـري مـن األعـالم فـضال عـام ال  ً ُ
ت بعنقهـا عـىل ّوالريب بأن هـذه اإلشـكالية قـد أطلـ، حرص له من األبرياء

، ّفـرسُ تبعاهتـا املريـرة عـىل املّكـلوألقـت ب، ّنصقراءة الـ والعملية التفسريية
انطالقـة حقيقيـة ّمثـل ُ املعـاين يّتعدد إن القبول ب. وغامر بعضٌضفأحجم بع

، ُ الصحيح نحو ذلك األفق اجلامع الذي يستيضء به الـبعض بـاآلخرّجتاهباال
ًوإنام هي دعوة أيـضا ،  دعوة للقبول باآلخرّجمرد املعاين ليس ّتعددإن اإليامن ب

 املعريف سوف يكفل لنـا وال ريب بأن هذا االنفتاح، د منهّلقراءة اآلخر والتزو
وينبغـي التأكيـد أن ، فنا عنـه لقـرون عديـدةّز الذي ختلّحالة من الرقي املتمي

القبول باآلخر ال يعني بالـرضورة االلتـزام بـه بقـدر مـا يعنـي إلغـاء احلالـة 
إن اآلخر ما دام يستفيد مـن ، واحلجر والتهميش، اإلقصائية والعنف الفكري

ِّ النص الـديني فـإن ذلـك ينبغـي أن يـشكل لـه منهج تفسريي معترب يف قراءة ُ ّ
 .حصانة تقيه من مطاردة اآلخر

ُ أطروحة لرفع إشكالية تعرتض طريق قـراءة ّجمرد ليس ّتعددإن القول بال
َّوإنام هو السبيل الصحيح الذي ينبغي أن يت، ّالنص الديني بع إلغنـاء العمليـة ُ

 مـن أرسار ّلعـلو،  الـصحيحاهّجتّدفع احلركة العلمية النصية باال و،التفسريية
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ًتفوق املعطى العقيل عىل املعطى النيص ـ أعني مساحة األخذ به عامليا وتأرخييا  ً ّ ُ ُ ّ
بخالف ما عليه احلـال ، ـ هو أن املعطى العقيل قد جتاوز إشكالية رفض اآلخر

ّيف املعطى النيص ـ أعني ِّقراءاتـه ـ الـذي الزال متلكــ: ُ  احلركـة َّ وسـلحفايتًئاُ
ّلقد عاش النص أزمة القراءة الواحدة واملعنـى الواحـد لقـرون ،  اآلخراهّاجتب

 الواحـد ّجتـاه فاحش وقطع لألوارص بني أصـحاب االّختلفعديدة نتج عنها 
 .والفكر الواحد يف خطوطه األساسية

 املعنـى للخـروج ّتعددية القول بّأمه عىل زكيمن هنا نجد من املناسب الرت
وسوف تكون لنا ، ة ومغرضةّتخلفضته سياسات مّبالنص من سبات عميق فر

عودة أخرى إلرساء هذه الفكرة القرآنية مـن خـالل كلـامت ترامجـة الـوحي 
  .)١(فانتظر،  الطاهرين عليهم السالمّئمةاأل

ّ 

ًل وهلة أن هنالك نوعا من التهافت بني القول بّقد يبدو ألو عـاين  املّتعـددَّ
ًال بني ما نلتزم به مـن ّومن هنا ينبغي لنا التفريق أو، ّوبني القول بوحدة النص

ولكي نفهـم حقيقـة املوقـف ، ّ املعاين ووحدة النصّتعدد: أعني، ًالقولني معا
ّالبد لنا من التعر  :ض للنقاط التاليةَّ

 هـو ّتعـددفموضـوع ال، ُ وموضوع الوحدة متباينّتعددَّ إن موضوع ال.١
فـنحن لـو ، وموضوع الوحدة هو القرآن نفسه، ُاملفردات والبناء اجلميلنفس 

َفاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم ال ...{: ة مـن قبيـل قولـه تعـاىلّمعينأخذنا آية  ْ ُْ ُ ِْ ِ ِّ َ ُْ َ ْ َ َ
َتعلمون ُ َ ْ فأهل الذكر هم أهل الكتـاب ، ٍة معانّفإهنا حتتمل عد، )٤٣: النحل( }َ

وهـم أهـل االختـصاص ،  أهـل العلـموهم أهل البيت عليهم السالم وهـم
ًواحلرف أيضا َ ُولكن هذه اآلية الكريمة ال يمكن فهمها بشكل دقيق إال مـن ، ِ

                                                 
 .وتفريعاتهسيأيت الكالم عن ذلك يف تذييل هذا الفصل ) ١(
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 للوصـول إىل موقعيـة هـذه ّبرمتهخالل قراءة اخلطوط البيانية للقرآن الكريم 
ًفهـو لـيس فـصوال ، ألن البناء القـرآين واحـد، اآلية الكريمة يف البناء القرآين

ُ مجال متناثرةوليس، ةّمستقل ً بل هو يف بنائه وتركيبه أشـبه مـا يكـون برتكيبـة ، ُ
 .ّوهذا ما عنيناه بوحدة النص، اجلملة الواحدة

ّومن هنا ينبغي أن يعلم بأن قراءة النـصوص القرآنيـة بـشكل مـستقل  ال ُ
ُفغاية مـا تعطيـه هـذه القـراءة البـرتاء ، لنا صورة حقيقية عنهاّ تقدم ُيمكن أن

وسـوف يـأيت ، وقوف عىل املعاين اللغوية وليس املعاين القرآنيـةالناقصة هو ال
ّالبحث بصورة مركزة يف هذه النكتة الفريدة يف بحث الحق ُ)١(.   

 املعــاين ناشــئ مــن قابليــة األلفــاظ عــىل ذلــك يف صــورهتا ّتعــدد إن .٢
ُم عز وجل يف صورهتا اجلمليةّومن إحكام استعامهلا من قبل املتكل، املفرداتية ّ َّ، 

ّحيث وظفها الباري سبحانه بصورة إعجازية متك ُ  قـارئ مـن اخلـروج ّكـلن ّ
حكم معرفية وتربوية قد يأيت الوقـوف عنـدها  وولذلك أسباب، بوجه جديد

    .ُيف مناسبة أخرى
ّ يشكل أرضية خصبة لوحدة النصّتعدد إن أصل ال.٣ وذلك ألن وحدة ، ُِّ

ُالنص قد لوحظ فيها اهليمنة املعرفية عىل ا لنظام املعريف احلاكم لعـامل اإلمكـان ّ
ّفهو الكتاب الذي كله علم وكله نور ال يعزب عنـه يشء، ّبرمته تبيـان هـو  و،ّ

وعليه فدون القـول ، ّ احلق سبحانه بكامله ومجاله وجاللهَّجتىلوفيه ،  يشءّكلل
ّبالتعدد يلزم اإليراد ال بالتعدد ّ . 

ّ إن النص القرآين بوجوده اإلمجايل قائ.٤ ، م عىل أساس املحكم واملتـشابهَّ
ًوهذا التشطري الثنائي الذي يشكل وحدة النص القرآين إنام ينـسجم متامـا مـع  ّ ُّ

 .  املعاين ال بوحدهتاّتعددالقول ب
                                                 

ُض الـسيد األسـتاذ إىل بيانـات الفـصل ّسيأيت البحث يف هذا املعنى الدقيق عندما يتعـر) ١( 
َّآية الكريس يف السـلم القرآين: (حتت عنوان، ّاألول من الباب الثاين  ).الكريس حمورية آية(و) ُ
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ّ وأخريا إن اهلدف املشرتك من وحدة النص و.٥ َّ  املعاين هـو الـدعوة ّتعددً
فكيـف ، راتبيـة يف الفهـمًإعامل النظر والقبول باآلخر وفقا لنظـام املّتأمل ولل

ّنحق ّق دعوة النص بوحدته للتأمل والتفكُ ّ  ّ دون االلتزام بتعدد املعاين؟،ر والنظرّ
ّأو ليس القول بوحدة املعاين حجرا عىل التفكر وال ً َ  ّتأمل؟َ

ّ يف املعنى مع القول بوحدة النص فيه نـوع ّتعدد الّتصورال ريب بأن ، نعم
افــات خاطئــة حكمــت العقــل العــريب لكنــه إربــاك ناشــئ مــن ثق و،إربــاك

 أن ّوهنا نود، ّواإلسالمي لقرون عديدة ال من أصل النص أو إمكانيات اللغة
تهام مدرسة احلكمة املتعالية فـيهام نـوع نقفز بالبحث إىل مقولتني فلسفيتني تبنّ

ة بعلـم اهللا ّتعلقـقولة املـشهورة املاملُا األوىل فهي ّأم،  الكالمّمن التقريب ملحل
وأما الثانية ، ىل والتي مفادها أن علمه تعاىل إمجايل يف عني الكشف التفصييلتعا

وبالكثرة يف ، فهي مقولتهم بأن عامل اإلمكان موصوف بالوحدة يف عني الكثرة
ّفهذا قريب إىل حد ما من القول بوحدة النص يف عني أن معانيه ، عني الوحدة ٍّ

والكشف التفـصييل ، ّحدة النصفاإلمجال والوحدة مها قريبان من و، ةّتعددم
  . املعاينّتعددوالكثرة مها قريبان من 

حيـث ، ُوهكذا فيام يتـداول يف علـم الكـالم يف مـسألة االختيـار واجلـرب
، يقولون بأن اإلنسان يف أفعاله خمتار يف عني أنه جمبور وجمبور يف عني أنه خمتـار

ال جـرب وال تفـويض (: وهو تعبري آخر عن مقولة اإلمام الصادق عليه الـسالم
 .)١()ولكن أمر بني أمرين

 ّ لنا ذلك نعود إىل أصل املوضوع وهو العالقة بني وحدة الـنصّاتضحإذا 
 ؟فام هو املراد بذلك، وحدة املوقفو

 اإلشكاليات وحدة املوقف هو املوقف القرآين من موضوعاته أو منباملراد 
ما هو : من قبيل، مة وحديثةقدي، فهنالك إثارات كثرية، ُاملثارة من قبل القارئ

                                                 
 .١٣ ح،١٦٠ ص،١ج: ُأصول الكايف) ١(
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هل اإلنسان خالق ألفعالـه أم أنـه لـيس إال ، املوقف القرآين من فعل اإلنسان
 ؟هل املوت تكامل أم تسافل؟ هل املعاد جسامين أم أنه روحاين فقط؟ الكسب

وهنـا ، وغري ذلك من املسائل العقدية والرشعية واألخالقية واالجتامعية
فإن اآلية الواحـدة ، ّالل قراءة نص قرآين واحدُال يمكن تقديم إجابات من خ

ّحتد ّد موقفها فحسب وال حتدُ ولذلك فـإن ، د لنا املوقف القرآين بصورة كاملةُ
 ال من ّكيلّد من خالل وحدة النص القرآين بوجوده الّاملوقف القرآين إنام يتحد

 ّموال ريب بأن الوصول إىل املوقف القرآين هو من مهـا، ّخالل النص الواحد
 .هذا واضح و،التفسري املوضوعي ال التجزيئي

ّيا مع القول بوحدة النصّكلوال ريب بأن وحدة املوقف إنام تنسجم  فلو ، ً
َّمل يكن النص القرآين واحدا لتعرس  ً ّيا الوصول إىل أي موقف قـرآينّكلّ ًكبـريا ، ً

ًوعظيام كان أم ضئيال، ًكان أم صغريا ّص وبذلك يثبت لدينا بـأن وحـدة الـن، ً
 .هي األرضية اخلصبة والوحيدة لتحصيل املوقف الواحد

ّ 

ني ّتخصـصني خمتلفـني يعـرس عـىل غـري املّاجتـاهّإن وحدة النص تـسري ب
 ّجتـاهأمـا اال، ًبالعملية التفسريية استرشافهام فضال عن اإلحاطة واإلملـام هبـام

 ّتوقـفوذلـك ل، لتعقيد يف خوض غامر العملية التفسرييةاألول فهو إحكام ا
، ِّ للـنص القـرآين)١(ةّتوسطة واملّولي األفهام األّوفرالفهم الغائي والنهائي عىل ت

                                                 
ُيريد السيد األستاذ بذلك املراتب ) ١( ّالتفسريية الثالث تبعا لطريقته يف فهم الـنص القـرآينُ ً ،

ًفالتفسري املفردايت يوفر لنا فهام  ِّ ًوالتفسري التجزيئي يوفر لنا فهام م، ًاّأوليُ ِّ والتفـسري ، ًاّتوسطُ
ًاملوضوعي يوفر لنا فهام هنائيا يف حدود دائرة التفسري ًِّ ل بـه ّوأما الفهم الغائي فهو ما يتكف، ُ

ّومن هنا يتأكـد لنـا عمـق النظـرة التفـسريية ، ًولكن وفقا ملقولة العينية ال املعنى، التأويل
ًع هبا السيد األسـتاذ عنـدما رتـب مطالبـه القرآنيـة طوليـاّالتي يتمت َّ بالتفـسري فيـه تبـدأ ، ُ

  = ّمما يعني جدوائيـة الطوليـة بـل ورضورهتـا يف فهـم الـنص ، املفردايت وتنتهي بالتأويل
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ُن النص بوجوده املجموعي مرتامـي األطـرافإوحيث   طـرف منـه ّكـلول، َّ
ة فـإن العمليـ، ُ الرتباطاتـه بـاألطراف األخـرىهاتـه وأرسارّتعلقه ومّخواص

ً اجلــامع للتفــسري والتأويــل معــا آخــذة يف العمــق ّعــامالتفــسريية بمعناهــا ال
ُّإن هذه الصورة التكافلية اإلعجازية التي عليها النص القرآين بقدر  ،والتعقيد

ّما متث يا عـام عليـه ّقوةله من ُ ّ ارتباط وعمق معريف فإهنا سوف تكون كاشفا إنــِّ ً ً
 .ي للعملية التفسرييةّاملتصد

 األول ّجتـاهالتوافقي مع اال، العكيس يف صورة وظاهر سريه، اه اآلخرّاالجتوأما 
ِّوذلك لوقوف املفرس حينئذ عـىل،  إحكام النتائجّاجتاهفهو السري ب، يف غايته مجيـع  ُ

ِّاملفردايت واجلميل والنيص والغائي، ّأو معظم تفصيالت النص بأبعاده األربعة ُ . 
ة عـىل وحـدة ّفرعيعة احلركة التفسريية املت لنا طبّه تتبنيّكلويف ضوء ذلك 

      .عيد وإحكام النتائجقإحكام الت: أعني، يهّاجتاه بّقدمّالنص بالنحو املت
ّ 

ّل وهلة لدى القارئ بأن القول بوحدة النص سوف ّ ينقدح إشكال ألوقد
ّحيد ولكن هذا اإلشكال ينبغـي أن تكـون ، اديةد من العملية التفسريية االجتهُ

مـن  ّوأن، ّ لنا املراد من وحـدة الـنص القـرآينّاتضحقد انجلت غربته بعد أن 
ّأهداف النص القرآين يف وحدته اإلمجالية الـدعوة للتأمـل والتفكـر والتـدبر  فـإن، ّّ

                                                                                                                   
ّلتفـسري املفـردايت واجلمـيل والنـيصُ ما أسامه يف موارد أخرى باالقرآين وهذا=  فـأوقف ، ُ

ال خيـرج عـن الفهـم النهـائي ّكله وهذا ، ُوأوقف اجلميل عىل املفردايت، ُ عىل اجلميلّالنيص
َّوبذلك تتأكد لنـا مـا ، ِّخلطوط النص يف عامل اللفظ دون الفهم الغائي املقرتن بعامل اخلزائن

ّهي حدود املفرس وسوف تكون هنالك وقفـة جليلـة نـستعرض فيهـا آخـر مـا ،  احلقيقيُ
 لنـا ّيتـضحفهنالك س، ُانتهى إليه النظر التفسريي للسيد األستاذ يف عاملي اللفظ واخلزائن

ّحجم اخللط الفاحش الذي وقع فيه أعالم الفريقني سـواء مـن املتقـدمني أو املتـأخرين ِّ ،
 . فانتظر
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 أن كـام،  هبـاّ تنمية العملية التفسريية االجتهادية والرقيّاجتاهّه يصب بّكلذلك 
ًمهمة جدا ّوحدة النص سوف ترتك خلفية معرفية  ّ ، ّتخـصصلدى القـارئ املّ

م وهذا إنام ينسجم ّكلوذلك ألن العملية االجتهادية هتدف إىل جتلية موقف املت
 .ّمع القول بوحدة النص ال بتناثره

ّإن وحدة النص توفر عىل القارئ املجتهد إشكاليات التشظي التـي عـادة  ّ َُّ ّ
ًإهنـا متـنح القـارئ خطوطـا : ُوبعبارة أخرى، ا يف النتاج البرشيما نصطدم هب
ّبيانية حتركه ب ُ مـا نالحظـه مـن ّلعـلو، ّ الغايات العليـا املرسـومة للـنصّاجتاهُ

ّطات واضحة يف استرشاف الغايات العليا للنص الواحد هو االنطالق من ّختب
   .ّصالزوايا الضيقة واالتكال عىل النظرة املحدودة ملعطيات الن

مـني مـن الطلبـة ّه هو ما حيمله بعض أنصاف املتعلّكلواألدهى من ذلك 
ّواألكاديميني من نظرة ساذجة بائسة للـنص القـرآين حيـث يرونـه غنيـ ًا عـن ّ

 ! يف إيصال مطالبهّتخصصّتوسط امل
ًإن هذه النظرة القارصة تكشف لنا كشفا إنـّيا عن بضاعة القائـل بـذلك ً ،

وليت خطورة املوقـف تقـف عنـد هـذا ، جاوز تراقيهوأن ما وقف عنده ال يت
ّاحلد ولكنها متتد ة العظمـى ّفإن اخلطورة الكربى والطام،  إىل مساحات أعظمّ

 .يف الوسط العلمي والتعليميكهذه إنام تكمن يف انتشار ثقافة 
 :ّجدير بالذكر أننـا نعنـي بالعمليـة االجتهاديـة يف قـراءة الـنص القـرآين

فاسـتجالء ، بل ويف أعـىل مراتبـه، صطالحي االستنباطياالجتهاد بمعناه اال
ّاحلكـم الـرشعي مـن مداركــه الـرشعية موقعـه مــن الـسلم املعـريف للعلــوم 

 . يف طول العملية التفسريية االجتهاديةةاإلسالمي
ات التفسريية ممـن مل صنّف لنا موقعية السواد األعظم من املّيتضحهنا ومن 

وكيف أن دائرة املرجعية يف التفـسري سـوف ، ع أصحاهبا بملكة االجتهادّيتمت
ًتنحرس كام أو ، بل إن ما نقرأه يف مجلة من الروايات حول نـدرة املـؤمن، ً وكيفاّ
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، ًأو القارئ للقرآن الذي جعل مـا قـرأه دواء لقلبـه، األخ املوايس بامله ونفسه
 .ِّهلو أوىل باالنطباق عىل ندرة املفرس احلقيقي

اء القـرآن ّقـر(: قـالالباقر عليه السالم أنه  جعفر  أيب اإلمامعنفمام روي 
،  به امللوك واسـتطال بـه عـىل النـاسّذه بضاعة واستدرّرجل قرأ القرآن فاخت: ثالثة

ر اهللا ّ فـال كثـ،ع حدوده وأقامه إقامـة القـدحّورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضي
داء قلبه فأسهر به رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن عىل و، هؤالء من محلة القرآن

  يدفع اهللا العزيـزفبأولئك .ليله وأظمأ به هناره وقام به يف مساجده وجتاىف به عن فراشه
ّاهللا عز وجل من  )١(ل يديوبأولئكار البالء ّاجلب ّ ينزل اهللا عز وجل وبأولئك ،األعداءّ ّ

 .)٢()األمحر من الكربيت ّاء القرآن أعزّاهللا هلؤالء يف قر  فو.الغيث من السامء
ًأقول مؤكـدا ِّ َّإن هـذا الكربيـت األمحـر هلـو األنـدر يف أصـحاب ملكـة : ُ

 .االجتهاد يف التفسري
 

ٍّقد أملعنا يف األبحاث السابقة إىل أن وحدة النص القرآين تسهم إىل حد كنّا  ُ ّ
بمعنى أن هذه الوحدة قد حفظـت ، ية التفسرييةكبري يف رسم بيانية سري العمل

ُلنا النص بوجوده اجلميل من التناثر حيث كشفت لنـا عـن خطـوط الوصـل ، ّ
كـون تإن هذه البيانية هـي أشـبه مـا ، ّ االرتباط بني آيات النص الواحدّقوةو

وهي ، ُأو هي األبجدية األوىل لفهمه، بخريطة احلركة القرآنية يف السلم املعريف
ّية احلقيقية التي يتشكل النص القرآين يف ضوئها اخللف  علـم ّكـلفـإذا كـان ل، َّ

فـإن ،  من اإلملام هبا قبـل االنتقـال إىل عـامل التـصديقاتّية البدّتصورمبادئ 
ّاخلطوط البيانية للنص القرآين هي مبادئه والبـد ِّ للمفـرس احلقيقـي والقـارئ ّ ُ

                                                 
 .ة هلم عليهمَّرَ جعل الك: أي،همّن من عدو فاليأدال اهللا بن: ُيقال) ١(
  .١ح ،٦٢٧ ص،٢ج: الكايفُأصول ) ٢(
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 . من اإلملام هباّتخصصامل
َّنا نوفّلعلو، هذا ُق يف مناسبة أخرى للوقوف عند هذه اخلطوطُ البيانيـة يف  ُ

 مـرشوع ّكـلة النظريـة لّقدمـٌّة حـري هبـا أن تكـون املّدراسة تفصيلية مستقل
ّفإن املالحظ هو غياب هذه األبجدية واملبادئ األوىل لقراءة الـنص ، تفسريي ُ ُ

ًات التفسريية مجعا وتفريقا وال نستثني أحداصنّفالقرآين عن امل ً ً)١(. 
ّفإن عدم االلتـزام بوحـدة الـنص القـرآين سـوف يكـون ، ّعىل أي حالو

ًمعوقا حقيقيا ومانعا معرفيا عـن الوصـول إىل أبجديـة قـراءة وفهـم القـرآن  ً ً ً ِّ ُ
 ّمفـرسًبل وسوف يكون كاشفا عن سوء وخطل احلركة التفـسريية لل، الكريم

ًحتى وإن كان املتصدي جامعا للم ًسيكون ذلـك داعيـا بل ، ات التفسرييةّقدمِّ
ًلوصف نتاجه وما انتهى إليه بالتفـسري بـالرأي نظـرا لفقدانـه مليـزان احلركـة 

 .العلمية املبتنية عىل أساس تلك املبادئ األوىل
َّفـإن ، ًبصدده كان يدور حول فهم القـرآن تفـسريا اَّجدير بالذكر أن ما كنّ

ًلوحد النص صلة وثيقة أيضا بفهمه تأويال ً   .ارة لذلكوستأيت اإلش، ّ
ّ 

ُفإن التفسري له معطياته اخل، ُهذا ما نريد اإلشارة له يف املقام وهي ، ة بهّاصَّ
ًغري معطيات النص تأويال ّ ّوال ريب بأن لوحدة الـنص صـلة وثيقـة بفهمـه ، ُ َّ

ًتأويال كام كان لذلك تفـسريا ّيمكـن التحقـق مـن ذلـك الفهـم دون بـل ال ، ً ُ
َّااللتزام بوحدة النص واالنطالق من هذه احلقيقة كأصل مسلم به ُ ّ . 

                                                 
ّومن هنا تعلم بأن املراد من هذه األبجدية واملبادئ األوىل هو غري ما يتصو) ١( ره البعض مـن ُ

وعلـم ، وعلم الظاهر والباطن، وعلم املحكم واملتشابه، أهنا معرفة علم الناسخ واملنسوخ
غيـاب (: < دام ظلـه>فبقوله ، ُوهي ما يطلق عليها بعلوم القرآن، إلخ ... و، يني واملدّاملك

ّاملبادئ األوىل لقراءة النص القرآين عن امل وهذه األبجدية ًات التفسريية مجعا وتفريقـا صنّفُ ً
ُيثبت لدينا أن مراده من هذه األبجدية واملبادئ هي غري ما يذكر) ًوال نستثني أحدا ُ . 
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ّإن موضوعة التفسري والتأويل واحـدة ال تعـدو الـنص القـرآين ولكـن ، َّ
ّففي التفسري تلحظ البعدية يف النص الظاهري، منافذ الفهم ختتلف فيام بينهام ُ ،

 .ّية يف النص الظاهريُويف التأويل تلحظ القبل
وإذا ، إذا كان امللحوظ هو ما بعد النزول فذلك هو التفسري: ُبعبارة أخرى

ًوهذا التأويل يطلق قرآنيـا ، كان امللحوظ هو ما قبل النزول فذلك هو التأويل ُ
َوإن مـن يشء إال عنـدنا {:  قال تعـاىل؛)١(باخلزائنية) ما قبل النزول(عىل حيثية  َ ِ ٍَّ ِ ِْ َ ِّ َ

ِخزائ َ ٍنه وما ننزله إال بقدر معلومَ ُ ُْ ُ َ َُّ ٍَ َ ِّ َ َُ ِ َّ ِ  .)٢١: احلجر( }ُ
ّ ذلك فاعلم أن للنص القرآين خطوطا بيانية تنظّاتضحإذا  ًُ م سري العمليـة ّ

وكام جيب الوقوف عىل تلـك ، ًالتأويلية كام هو احلال متاما يف العملية التفسريية
ية فـاألمر كـذلك يف سـري اخلطوط البيانية الداخلة يف سـري العمليـة التفـسري

َّبل إن الوقوف عىل اخلطوط البيانية لسري العمليـة التأويليـة ، العملية التأويلية
 .ً نظرا لضبابية املوقف وخطورة النتائج؛هو من باب أوىل

ُإن اخلطـوط البيانيـة واملبـادئ األساســية األوىل للعمليـة التأويليـة هــي   َّ
ًاألخرى األكثر غيابا يف امل وهـذا ، ًبـل هـي معدومـة متامـا،  التأويليـةاتصنّفُ

اإلمهال قد خلق لنـا يف األوسـاط العلميـة نظـرة سـلبية  واجلهل أو التجاهل
ُفإذا ما ذكر التأويـل ذكـرت معـه النعـوت النافيـة للعلـم ، بائسة جتاه التأويل ُ

                                                 
 كتبـه ّفـاخلزائن عبـارة عـام: وأما يف البـاطن(: ض الكاشاين يف موضوعة اخلزائنقال الفي) ١(

 .الذي منـه جيـري يف لوح القضاء املحفوظ عن التبديل، ،ّعىل الوجه الكيل: ًالّأو ،األعىلالقلم 
منـه َّثـم   عىل التنزيل،ًمدرجا ،واإلثباتيف لوح القدر الذي فيه املحو  عىل الوجه اجلزئي،: ًثانيا
 ّ يف العرش متثال مجيع ما خلق اهللا مـن الـربَّنأ: وإليه أشري ما ورد يظهر يف عامل الشهادة، وزلين

ُوإن مـن يشء إال عنـدنا خزائنـه: وهذا تأويل قولـه تعـاىل: قال. والبحر ْ َُ َ َ َ ِْ ِ ٍ َِ َّ ِ ِْ َ التفـسري : انظـر> ).ْ
ل وسـوف تكـون هنالـك وقفـة جليلـة حـو. <٦٢٨ ص،١ج: لفـيض الكاشـاينل، األصفى

 .فانتظر، ل من الباب الثالث من هذا الكتاب ّموضوعة اخلزائنية يف الفصل األو
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ُحتى صار التأويـل يف حقـب سـالفة سـبة تلـصق بـاملنحرف ، ة والنظرّوالدق َّ ُُ ٍ
ِّهذا مؤول: قال عنهفي، ًفكريا ُ! 

ة ّاصـوما ذلك إال لغياب تلك املبـادئ األساسـية واخلطـوط البيانيـة اخل
ُوقد حاول مجلة من األعالم معاجلـة املوقـف يف العمليـة التفـسريية  ،بالتأويل ُ

ٍّوهي حماولة ناجحة إىل حـد، فطرحوا موضوعة املناهج التفسريية ولكنهـا مل ، ُ
بادئ األوىل واخلطوط البيانية للعملية التفسريية هي ًحتسم املوقف هنائيا ألن امل
وأما يف عامل التأويل فقد بقي مرسحه بال قيـود أو ، ًغري املناهج التفسريية متاما

َّحتى أن بعض اجلهال ممن ال صلة له بالعلم إذا أعيته احليلة يف التفسري ، حدود ُ
ًبعض اآلخر بالغ كثريا يف ن الإ يف حني !جلأ إىل التأويل باملعنى املتداول لدهيم 

 !ّالتنصل عن أصل التأويل فوقع يف التعطيل
ّمما سبب خسارة علمية كبـرية ، ي والتعطيلوهكذا انتهى األمر بني التجنّ

ًعىل امتداد قرون الزلنا ندفع ثمنها باهظا بسبب نشوء مدارس تأويلية أخذت 
 ،َّكلت مرجعيـةبل إن البعض منهـا شـ، ُمساحتها وأفقها يف األوساط العلمية

ّأخرى أصبحت مدوو ُ ناهتا مصادر أساسية ترسم لآلخرين حـركتهم العلميـة ُ
 .يف جمال التأويل

ّوهذا ما جيعلنا نؤك ية بل رضورة الوقوف عىل املبـادئ ّأمهد ما ابتدأناه من ُ
 .ًاألساسية أو اخلطوط البيانية للتأويل فضال عن ذلك يف التفسري

اءة املصادر التأويلية وفق املبـادئ األساسـية إن ما ندعو إليه من إعادة قر
واخلطوط البيانية للتأويل إنام هي دعوة تـصحيحية للنتـاج املـرتاكم والفاقـد 

ًوأيضا هـي دعـوة لرسـم املالمـح احلقيقيـة للمرجعيـة يف ، ته الصحيحةّهلوي
ّالتأويل فضال عن دعوتنا القديمة واملستمر ة ملرجعية منهجية يف التفسري تعتمد ً

 .ُناهج املعتربة وتلتزم باملبادئ األوىل واخلطوط البيانية للتفسريامل
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ّ 

ّوهنا قد تنقدح يف ذهن املتلق ُي إشكالية منهجيـة أخـرى منـشؤها التنـايف ُ
 .ّالظاهري بني أصل وحدة النص وبني اختالف النتائج واملعطيات

وأن التنايف احلقيقـي التحقيقـي يلـزم ، ًري ذلك متاماولكن الصحيح هو غ
 القارئ امللتفـت ّلعلّأو من القول بتناثر النص؛ و، من القول بوحدة املعطيات

 .ّقدم فيام تّتأملقد انقدحت يف ذهنه اإلجابة عن ذلك من خالل ال
ّلقد أكدنا مرارا بأن وحدة النص القـرآين بوجـوده ال ً  ّالبتـة ال تعنـي ّكـيلّ

 ّاجتـاهُوإنام تعني أن النصوص القرآنية مرتابطة وتسري بالقـارئ ب،  املعنىوحدة
ة يف دائـرة ّتوسـط الغايـات املّاجتـاهوب، الغايات االبتدائيـة يف دائـرة املفـردات

  ُ الغايـات النهائيـة يف دائـرة وحـدة املوضـوع وتوافـق اجلمـل ّاجتاهوب، ُاجلمل
عـىل امتـداد جمموعـة سـور ـ  ـ سواء كان ذلك يف حدود السورة الواحـدة أو 

ّوأخريا يسري النص بوحدته اإلمجالية ب وهو ،  ذلكّكل الغاية األسمى من ّاجتاهً
ّوهذا اإلمجال الدقيق يف تصوير وحدة النص إنام ينسجم ، ّ بمفاد النصّتحققال

ّمتاما مع تنوع واختالف املعطيات  ُوهو معطى قرآين  - االبتدائي ّتصورفإن ال، ً
ًفـضال عـن ،  خيتلف مـن قـارئ آلخـر-ّه مفردات النصّقدمُانية تيف مرتبة د

ُمعطيات الرتكيب اجلميل والرتكيب املوضوعي ّا أن النص حتى منّّ تقدم قد و،ُ
عىل فرض القول بوحدته باملعنى العريف يقع فيه االختالف يف الفهم والعرض 

 عّتنـوًفـضال عـن فـرض ، إن كـانوا مـن مدرسـة واحـدة وحتى، ّبني القراء
ُ وقـوع ذلـك يف فهـم روايـة واحـدة يطالعهـا ّقـوةونحن نلمس ب، مدارسهم

 فكيف مع اختالف املشارب واملنابع واألذواق؟، ّمتخصصان من مدرسة واحدة
ًإن القول بوحدة النص أمر ال مناص منه أبدا وإن اخـتالف ، ّقـدمكـام ت، َّّ

 .ً أيضانلوجدابل با، ءاملعطيات من قارئ آلخر هو اآلخر أمر ثابت باالستقرا
ًني فـضال عـن ّتخصـصها تغيـب عـن املّلعل ّمهمة توضيح نكتة ّوهنا نود
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ُوهي أن اختالف املعطيـات تـارة يلحـظ مـن زاويـة ، ني اآلخرينّمطلق املتلق
ّوتارة يلحظ من زاوية القارئ للـنص، ّالنص نفسه ونحـن نلتـزم بـاألمرين ، ُ

ٌّفاالختالف نيص، ًمعا  .ًياز أيضاٌّوقراءيت بامت،  بامتيازّ
ًأما اختالف املعطى نصيا فذلك واضح من مجيع ما ا يف تـصوير منّـّ تقـدم ّ

بل ، ًوأما االختالف بلحاظ القارئ فهو أمر واضح جدا، ّوحدة النص القرآين
واملظنون أنه بعـد هـذه الوقفـة اإلمجاليـة تكـون قـد ،  ذي عيننيّكلوبدهيي ل

ّ الـساذج حلركـة الـنص ُانجلت غربة اإلشكال الصوري الناشـئ مـن الفهـم
 .ُالقرآين وطبيعة معطياته

 بطرحـه ّقـدمّجدير بالـذكر أن إنكـار القـول بوحـدة الـنص بـاملعنى املت
ًالصحيح سوف يكون موجبا لل  يف طبيعـة االخـتالف يف النتـائج التـي ّتأمـلُ

وهذا يعني بطبيعة احلال رفع أصابع االهتام بوجـه نفـس ، انتهى إليها القارئ
ممـا يعنـي أن ، ّ ابتنى عىل أساس خاطئ وهو القول بتنـاثر الـنصألنه، ُاملعطى

ته فـرع ّولكـن القـول بـصح، ًقـولني معـاالاختالف املعطيات أمر واقع عـىل 
    .ّقدمّااللتزام بوحدة النص باملعنى املت

ّ 

ضاءاتنا التي وعدنا بـالوقوف إإىل اآلن نكون قد انتهينا عند هناية املطاف 
فإن ما ، وقد اخرتنا هذه الزاوية نتيجة عالقتها الوثيقة بالزاوية السابقة، عندها

ولـو يف صـورة ، ًا عىل وضوحه ربام يكون قـد تـرك يف الـنفس شـيئاسلف منّ
ّ التزامنا األكيد بوحدة النص يكون األقرب هلذا املعنـى ّاتضحفبعد أن ، الوهم

ّفكيف يمكن دفع ذلك التـوه،  املعطيات ال باختالفهاهو القول بتمحور م أو ُ
 الدخل املقدر؟

ُإن القول باختالف املعطيات ال نريد به وقـوع التنـايف والتنـاقض: نقول َّ ،
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ّ الذي نؤمن بـه ونؤكـده فوإنام االختال، ُفذلك موجب للتكاذب والتساقط  ُ ُ
ا هـذا منّـّ تقدم وقد، ولية هو االختالف املبني عىل أساس املراتبية الطّقوةهنا ب

 .ُاملعنى فال نعيد
ُوعليه فتمحور املعطيات ليس أطروحـة نعرضـها للنقـاش بعـد التزامنـا 

، ّالبتـةوإنام هي رضورة حتمية ال يقع يشء يف عرضـها ، ّاألكيد بوحدة النص
َّوأن هذا التمحور ينساق بصورة انسيابية وتوافقية يف مجيع تفاصيله مع القول 

ة األعالئيـة يِّفهذه الوحدة النـص، وال ينبغي اإلغفال عن ذلك، ّبوحدة النص
ّتشك ّن بأنه متفرد يف القرآن الكريمُ ما ظّكلل السور الواقي واجلامع لُ ُ َّ. 

 ّاختالف مضامينها وتشتت ّن اآليات الكريمة القرآنية عىلإ: (بعبارة أخرى
ال  ّأصـيل، وغـرض فـارد  وأغراضها ترجع إىل معنى واحد بـسيط مقاصدها

ً بحيث ال تروم آيـة مـن اآليـات الكريمـة مقـصدا مـن ،ّر فيه وال تشتتـّتكث
 كيانـهّاملقاصد وال ترمي إىل هدف إال والغرض األصيل هو الروح الساري يف 

 .واحلقيقة املطلوبة منه
ّفال غرض هلذا الكتاب الكريم عىل تشتت آياته وتفرق أبعاضه إال غرض  ّ ّ

ّواحد متوحد، إذا فصل  ًكان يف مورد أصال دينياّ ً ويف آخـر أمـرا خلقيـا،ً  ويف ،ً
ُثالث حكام رشعيا، وهكذا كلام تنزل من األصول إىل فروعها ومن الفروع إىل  ّ ّ ً ً

 فهـذا األصـل الواحـد  ،ن معنـاه الواحـد املحفـوظعـفروع الفروع مل خيرج 
ّبرتكبه يصري كل واحد واحد من أجزاء تفاصيل العقائد واألخالق واألعام ل، ّ

وهي بتحليلها وإرجاعها إىل الروح الساري فيها احلاكم عىل أجسادها، تعـود 
  .َّفاألصل واحد تنضوي حتته مراتب مجة، )١()إىل ذاك األصل الواحد

                                                 
ذكـر (ضـمن عنـوان ، ٢٤٣ص: للسيد كـامل احليـدري، ُأصول التفسري والتأويل: انظر) ١(

 ).ّاألئمة يف القرآن بالنعوت واألوصاف
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) أوتاد القرآن(اآلن وقبل االنتقال إىل موضوعة النقاط املركزية يف القرآن 
ّ أن نسجل بعض التنبيهات املنهجية املهمة ذاتّنود ّ  .ّ الصلة بام تقدمُ

 

ًاشتمل القرآن الكريم عىل مواضـيع خمتلفـة مجلـة وتفـصيال وإن كانـت ، ُ
 وذلك من خالل إخراجـه، وهو إسعاد اإلنسان،  واحد وهدف واحدّاجتاهتسري ب

 .من الظلامت إىل النور
ّويف ضوء هذا االختالف تربز أمامنا أسئلة ملح  نبغي عرضها مع أجوبتهـاة يُ

للوصول إىل أبجدية ثانوية جديـدة يف موضـوعة التعـاطي مـع املوضـوعات 
ّوأما األسئلة املذي، ُالقرآنية املختلفة  : لة بأجوبتها فهيُ

ًأوال  ؟ُما هي التصنيفات الفعلية لتلك املوضوعات املختلفة: ّ
 : ُيمكن تقسيم املواضيع القرآنية الرئيسية إىل

ُإنـام يريـد اهللاُ ليـذهب عـنكم {: من قبيل قوله تعاىل ؛ العقديةاملواضيع. ١ ُ ُُ ََّ َ ِ ِْ ُ ِ َ ِ
ًالرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ِ ْ ََ ْ َ ُ ْ ُِّ ِّ َ َ ْ َ ِْ ْ َ َّفإن اآلية بصدد إثبـات ، )٣٣: األحزاب( }َ
 صـىل اهللا عليـه وآلـه ّ وهم شـخص النبـي،عصمة أهل البيت عليهم السالم

 .عليها السالمة السيدة فاطمة الزهراء ّ بمعيلسالمعليهم ا عرش ا االثنّئمةواأل
َيـا أهيـا الـذين آمنـوا كتـب {: من قبيل قوله تعـاىل ؛املواضيع الرشعية. ٢ َِ ُِ ْ ُ َ ََّ َ ُّ َ

َعليكم الصيام كام كتب عىل الـذين مـن قـبلكم لعلكـم تتقـون ُ ََّ َ ْ ْ ُ َ ُ ُْ ُ َُّ َ َّ َ ََ ْ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ُ ، )١٨٣: البقـرة( }ََ
 .ئر املؤمننيحيث أوجبت الصوم عىل سا

َوال تـستوي احلـسنة وال {: من قبيـل قولـه تعـاىل ؛املواضيع األخالقية. ٣ ََ َُ َ َ ََ َْ ِ
ٌالسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم ْ ْ َ َ ِّ َِّ ِ ِ َِ ٌّ ِ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َّْ َ َ ٌ َ َ َ ََ َّ َ َِّ َ ِ : لتّفص( }ُ

 واجلهـل ،ب بالـصربالغـضحيـث دفـع ، ففيها درس أخالقـي عظـيم، )٣٤
ًمقربا ًاك صديقّيصري عدوحتى ،  بالعفوواإلساءة ،باحللم َّ  .ًبل محيام، ُ
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ُوهللاِِ املـرشق {: مـن قبيـل قولـه تعـاىل ؛املواضيع الروحية أو العرفانية. ٤ ِْ َ َ
ُواملغرب فأينام تولوا فثم وجه  ْ َ َ ُ ََّ َْ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ َّ إن اهللاَِ ٌ واسـع علـيماهللاَِ ِ َِ ٌ ة يف ّالدالـ، )١١٥: البقـرة( }َ

الذايت والـصفايت ، ّالرؤية العرفانية عىل مقام التحقق بالتوحيد بمراتبه الثالث
ً مطلقاّادةال يناله إال من أوصد أبواب حاكمية عامل امل، واألفعايل الذي حكاه ، ُ
ّإمام املوح ّمـا رأيـت شـيئا إال ورأيـت اهللا قبلـه (: دين عيل عليه السالم يف قولهُ ً
 .)١()وبعده ومعه

ٌوأنزلنا احلديد فيه بأس شديد {: من قبيل قوله تعاىل ؛املواضيع العلمية. ٥  َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ َْ َ ْ َ
ِومنافع للناس َّ َِ ُِ  التي أثبتت التحقيقات للنيازك  إشارةقد تكونف )٢٥: احلديد( }ََ

هنـا ال أو، ُ بأهنا تنزل من السامء بني فـرتة وأخـرىيالعلمية واملسح اجليولوج
 .ًالية من احليوان أيضااخلبل و، األماكن اخلالية من السكانتسقط إال يف 

ّمواضيع فكرية داعية للتفكر والتأمل. ٦ ْأفلـم {: مـن قبيـل قولـه تعـاىل ،ّ َ َ َ
َيسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا  َ ْ َ َ َ ْ ْ َِ َِ ٌ َ َُ ْ ْ ٌَ ُ َُ ِ ُِ َُ ُ َ َ ِ َ ِْ  .)٤٦: ّاحلج( }...ُ

من قبيـل الـدعوة إىل التـداخل والتعـارف بـني  ؛جتامعية االعاملواضي. ٧
ٍيا أهيا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر {: من قبيل قوله تعاىل، ُالشعوب املختلفة َ َُ َِّ ََ َ َّْ َّ ِ ُ َ ُّ َ

َوأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عنـد  َ َِ ِ ِْ َ َ َ ُْ ْ َُ َُّ ِ ُ ً َُ َ َ ُ َ َ َ ََ َْ َّ أتقـاكم إن اهللاَِ ِ ْ ُ َ ْ ٌ علـيم اهللاََ ِ َ
ٌخبري ِ  .)١٣: احلجرات( }َ
ُّيـا أهيـا النبـي {: من قبيل قوله تعاىل ،مواضيع اجلهاد ومواجهة العدو. ٨ َِ َّ َ ُّ َ

ُجاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري ِ ِ ِ ِ َِْ َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َّ َِ ُ ْ َ ْ ْ ََ َْ ِ َ ُ ْْ ْ َّ  .)٧٣: التوبة( }ُ
كام هو احلال يف معظـم القـصص  ،رشادمواضيع اهلداية والوعظ واإل. ٩
ِوإذ قال لقامن البنه وهو يعظه يا بني ال ترشك ب{: من قبيل قوله تعاىل، القرآين ْ ِ ْ ْ َُ ََ َّ َ َُ ُ َ ُ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ُ َ ُ ْ  اهللاِِ

ٌإن الرشك لظلم عظيم ٌِ َ ْ َُ َ ْ ِّ َّ  .)١٣: لقامن( }ِ
                                                 

 .٢٢ص: مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية: انظر) ١(
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َهـو الـذي أرسـل{: من قبيل قولـه تعـاىل ،املواضيع الغيبية. ١٠ ََّ ْ َ ِ َ ُ رسـوله ُ َ ُ َ
َباهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون ُ َ ُِ ْ ُ ََ ْ َ َ ُ َِ َِ ِّ َِ ِ ِِ ِِّ ََ ُِ ْ ِّ حيث ، )٣٣: التوبة( }ُ

وهـو مـا ، ّفيكون هو الـدين كلـه، ُتشري إىل زمان ينحرص فيه الدين باإلسالم
 .سيحصل يف دولة اإلمام املهدي عليه السالم

: من قبيـل قولـه تعـاىل، ًوهي كثرية جدا ،لفةمواضيع ذات أبعاد ُخمت. ١١
ُتلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فـسادا والعاقبـة { ً ًَ َ َ َ ّ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ُ َْ ْ ُ َ َُ َ ْ َ ِْ َ ِ َ ُ َِّ َ َ ُ َ

َللمتقني ِ َِّ ُ  بالعـدل ّتعلـقت، َّن عدة بحوث خمتلفـةّالتي تتضم، )٨٣: القصص( }ْ
 . القاإلهلي وباملعاد وباألخ

 ؟هل تتفاوت هذه املواضيع يف إعامل القبليات العلمية فيها: ًثانيا
، ًونعني بالقبليات العلميـة جمموعـة األدوات التفـسريية والتأويليـة معـا

َّوالصحيح هو أن هنالك مدخلية كبرية للموضوع القرآين يف حتديـد األدوات 
ًالعلمية عموما والتفسريية منها خصوصا ًي مـثال عـادة مـا فاملوضوع الفقهـ، ً

ًيكون جممال ـ يف قبال التفصيل ـ فيحتاج إىل بيانات روائية : كام يف قوله تعاىل، ُ
َوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني{ ِ ِ َِّ َ ْ َُ ُ َ َ َّ َْ ْ َْ َ َ ََّ ُ َ فكيف لنا أن ، )٤٣: البقرة( }َ

ُنقيم الصالة ونؤيت الزكاة بدون الرجوع إىل السنّ  ؟ة الرشيفةُ
ً عسرية عىل املفـرس واملخاطـب القـرآين عمومـاّمهمةإهنا  ُ ولـذلك جيـد ، ُّ

ًالقارئ هلذه النصوص الطريـق أمامـه مغلقـا متامـا بـدون تفـصيالت الـسنّ ً ُ ة َ
 .ة الرشيفة غري السنّّالبتةكام أنه ال طريق أمامه ، الرشيفة

ة ات منطقية وقواعد عقلية ومجلـّأوليوهكذا يف النصوص التي حتتاج إىل 
َلو كان فيهام آهلة إال اهللاُ لفسدتا فـسبحان {: من قبيل قوله تعاىل، من الرباهني ََ ْ ُْ ََ َ َ َ َ ََّ ِ ٌ َِ َِ ِ  اهللاَِ

َرب العرش عام يصفون ُ ِ َ ْ ََّ َ َ ِِّ حيث حيتاج القارئ إىل دراية بالقياس ، )٢٢: األنبياء( }ْ
 . االستثنائي

َأفعيينا باخللق األول ب{: وقوله تعاىل َّ َِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ َ ٍل هم يف لبس من خلق جديدَ ِ َ ْ ْ ٍُ ْ َ َْ ِّ ٍْ  )١٥: ق( }ِ
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 . عىل املعادّالدال
ُما املسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسـل وأمـه {: وقوله تعاىل َ ْ ُ ْ ُُّ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َُ ُ َِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ٌ َّ ِ َ

َّصديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبني هلـم اآليـات ثـم َ ُ ِّ ْ ْ َ َُ ٌ َِ َُِ ُ َ َُ َ ََ ُ َُ َّ ِ َْ َ انظـر أنـى يؤفكـونِّ ُْ ََّ ُ َْ ُ{ 
َّألن اإللـه ال  ،لوهية عن عيسى عليه الـسالم عىل نفي األّالدال، )٧٥: املائدة(

َانظـر كيـف (: وقولـه، وال حيتاج إىل قضاء حاجته بعد اإلطعـام، يأكل الطعام ْ َْ ُ
ِنبني هلم اآليات َ ُ َُِّ ُ َ  .ّدلةُيراد بيان األ، )ُ

 ،دات نحتاج فيها إىل املعاجم اللغويةن مفرّوهكذا يف النصوص التي تتضم
ِاملسومة(: من قبيل َ ََّ َّفليبتكن، ُ َُ ِّ ُ َ َ هيديَال، َ ِّ ِ ُ يلتكم،َ ْ ِ ٍزنيم، َ ِ التي يعرس فهمها عىل ، )...،َ

ًالقارئ املتخصص فضال عن غريه ّ ام ونحن تفصلنا عن زمن النـزول فاصـلة ّالسي، ُ
 .ية للوقوف عىل معانيهافال مناص من الرجوع للمعاجم اللغو، زمنية طويلة

وهـذه األولويـة ، ُوبالتايل فهنالك أولوية واضـحة لبيانـات عـىل أخـرى
ُتشخصها ل ِّ ّا املوضوعات القرآنية ابتداء وليست ميول القـارئ للـنصنُ وإال  ،ً

ألنه سـوف يكـون ، ُسوف حيصل خلل يف السري املعريف لآلية ال يمكن جتاوزه
ّن هنا نشدد عـىل هـذه األولويـة ففيهـا وم، ًرضبا من رضوب التفسري بالرأي ُ

ُتكمن ضامنة أخرى للتفسري املنهجي املعتمد ُ ٌ. 
 ؟هل ختتلف املناهج التفسريية باختالف املوضوع القرآين: ًثالثا

ُما مل يقم نص قرآين مفرس فللنص املراد تفسريه صلة وثيقة يف حتديد  ّ ّّ املنهج ُ
َّومـن الواضـح أن ، لسؤال الـسابقَّكام يف مر بنا يف بعض إجابات ا، التفسريي
ً العقلية ختتلف متاما عن املضامني الرشعية يف حتديد املنهج التفسريي املضامني

 .هلا
 ؟هل ختتلف املصادر التفسريية باختالف املوضوع القرآين: ًرابعا

ِّوهنا نحتاج أن نبني وجه الفرق بني املنهج التفسريي واملصدر التفسريي ُ ،
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، َّن املنهج التفـسريي هـو عينـه املـصدرأ البعض ّفيظن، خللط ًفكثريا ما يقع ا
 .وغري ذلك، ة الرشيفة والعقلكالقرآن والسنّ

ة الـرشيفة والعقـل وغـري َّوالصحيح يف املقام هو أن القرآن الكريم والسنّ
ُال ينظر إليها من حيثيـة ، ذلك مما يرد يف موضوعة املناهج وموضوعة املصادر

فـإذا كـان ، يثية ختتلف اجلهة املنهجية واجلهة املـصدريةفباختالف احل، واحدة
وإذا كان املنظـور ، املنظور حيثية الطريقية للوصول إىل املراد فذلك هو املنهج

 . التفسريية املستفادة يف طريق الوصول فذلك هو املصدرّادةهو حيثية امل
ــضحإذا  ــكّات ــاختالف ،  ذل ــاهج ب ــه املن ــف في ــذي ختتل ــه بالقــدر ال فإن

 ّمـادةًفالعقـل مـثال ال يكـون ، ضوعات القرآنية فكـذلك األمـر يف املقـاماملو
ًتفــسريية يف بيانــات األحكــام الــرشعية املنــصوص عليهــا إمجــاال يف القــرآن 

 .فذلك أمر آخر، إال إذا احتجنا إىل الكشف عن املالزمات، الكريم
ت ُة تسهم املوضـوعاّمعين مصدر تفسريي له حدود ّكلَّإن : ُبعبارة أخرى

ِّولكن دون أن تلغي شخصية املفرس الذي ، ّالقرآنية إىل حد كبري يف تشخيصها ُ
ّتسهم رؤيته التفسريية يف حتديد موضوعات النص الواحد ومـساحاته فمـن ، ُ

ًا ّختصـصومن يمتلك ، ل عنها غريهفأحكم اللغة العربية يلتفت لنكات قد يغ
َّيمن أتقن الفنون العقلية فإن وهكذا ف، ًحديثيا يلتفت إىل ما ال يلتفت إليه غريه
َّرؤيته سوف ختتلف كثريا عمن سواه ّومن هنا نفهم رس اقتصار البعض عـىل ، ً

فذلك ال حيكي لنـا ،  اللغوية أو العقليةّواد احلديثية دون غريها أو عىل املّوادامل
ّمتطل لــرضورة اخــتالف املوضــوعات ، بــات النــصوص القرآنيــة بالــرضورةُ

 هـدف ّاجتـاهوأمـا مـن ينطلـق ب، حدوديـة الرؤيـة التفـسرييةوإنام مل، القرآنية
ه السابق فإنه سوف يكـون ذا ّختصص مقتضيات ّاجتاهّمقتضيات النص وليس ب

   .ّكون هو األقرب للنصيوس ،رؤية تفسريية واسعة وواضحة وواقعية
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، ًوتوكيدا له ّ تقدمًارتأينا الوقوف عند مجلة من التنبيهات املنهجية تتميام ملا
ًوهلذه التنبيهات صلة أيضا باجلوانب التطبيقية التي ينبغـي أن نـصل إليهـا يف 

ورعاية لالختصار سنحاول الوقوف عند ما ،  من هذا الكتابباحث القادمةامل
  .ّاألهم من هذه التنبيهات املنهجيةهو 

ًإن للقرآن الكريم نظاما لغويا  :التنبيه األول ً ُة من مفرداتـه ًا به يف مجلّخاصَّ
ِويف معظم مجله ويف مجيع موضوعاته ُ حتـى اآلن ُوهذا األمر املفصيل مل يطرح ، ُ

ُحماوالت اقرتبت من البنى التحتية لذلك ّمثل ُ ما طرح يّكلف، بشكله املناسب ُ
   .ياته بعدّكلولكنها مل تكتشف ، النظام

ّ إن للنص القـرآين بعـدين أساسـيني يـشكال:التنبيه الثاين ُ ُ ّ  الـسري َن قـويسَّ
ُواألول ينال ، ُّوالبعد العميل التحققي، البعد النظري التحقيقي: ومها، املعريف له

ُفـاملعطى املعـريف ، ُوالثاين ينال بالتزكية واحلضور، ّالتدبر والتحصيل الصوريب
ّواملعطى املعريف للتحقق هو وجود عيني، للتحقيق هو صورة ذهنية ُّ  .  قلبيُ

ّ األساسية والنتائج أبعاد معرفية تـشكل ّواد التمهيد واملَّإن :التنبيه الثالث ُ
ُامتيازا قرآنيا متفردا ومنقطع النظري ّ ًُ ً  . ما كان ولن يكون، ً

ّ والتـدقيق والتحقيـق والتحقـق تـشكل ّتأمـلَّإن فاصـلة ال :التنبيه الرابع ُ ُّ
ُء واقـع وهذا االرتقـا،  األساسية والنتائجّوادحاالت ارتقائية بني التمهيد وامل

 .ٍحال يف وجوده الذهني ووجوده القلبي
ّيشكالوعامل اخلزائن  َّإن عامل اللفظ :التنبيه اخلامس ن طريف الوجود الفعيل ُ

ٍ متعـال ٍّومها بتعبـري فلـسفي، للقرآن الكريم ّيـشكالُ عـامل (ن أرضـية الرقيقـة ُ
 ). عامل اخلزائن(سقف احلقيقة  و)اللفظ

ًآن الكريم تفسريا وتأويال جامع لكـامل َّإن فهم القر :التنبيه السادس  ّجتـيلً
 اهللا تعـاىل لـه بكاملـه ومجالـه ّجتـىل ، فمن وقـف عـىل ذلـك.اهللا تعاىل يف كتابه

 .ً نظرا جلامعية القرآن هلذه املراتب الثالث؛وجالله
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ة للسري املعريف القـرآين وخطوطـه البيانيـة ّعامَّإن املبادئ ال :التنبيه السابع
 . عليها البناء التفسريي والتأوييلّتوقفرة معرفية يالرئيسية هي رضو
َإن البناء املفردايت واجلميل واملوضوعي هـو  :التنبيه الثامن ُ  وأرضـية ّمـادةَّ

ّكام أن هذه السلسلة املعرفية تشكل ، ُالتفسري املفردايت والتجزيئي واملوضوعي ُ
 الواقع ّيتضح ومن هنا، خرُوال يكتفى بأحدها دون اآل، ث التفسريّأعمدة مثل

 .املعريف للسواد األعظم من املصادر التفسريية
ُإن املراتبية الطولية هلا بعدان :التنبيه التاسع  ،ّأحدمها يقرتن بنفس الـنص، َّ

 .ّتخصصُاآلخر يقرتن بفهم القارئ املو
َّإن السواد األعظم مـن املـصادر التفـسريية فاقـدة للـسري : التنبيه العارش
 .ّكيلّ أساس اخلطوط البيانية للنص القرآين بوجوده الاملعريف املبني عىل

ّإن وحدة النص هي األرضية اخلصبة ل :التنبيه احلادي عرش ،  املعنـىّتعددَّ
ودون هذه األرضية ، ّالوجه التوافقي مع وحدة النصّمثل ُ املعنى يّتعددَّكام أن 

ُوذلك التوافق نقع يف إشكالية تناثر النص املوجب لنفي الغرض ّ. 
ُإن معـاين القـرآن الكـريم غـري متناهيـة  :التنبيه الثاين عـرش ألهنـا ، ّالبتـةَّ

ومـن هنـا أصـبح ، االنعكاس احلقيقي لكامل اهللا تعاىل املطلق ومجاله وجالله
      .)١(القرآن الكريم من الطرق األساسية ملعرفة اهللا تعاىل

 

، ًوأما العلامء فهـم أوتـاد األرض واقعـا، ً األرض ظاهرااجلبال هي أوتاد
 ٌأوتـاد واألوليـاء ،الـصورة يف ِاألرض ُأوتـاد بالَّوهنا قد ذكر القشريي أن اجل

 أصحاب العلم ؛والعلامء هم أهل العلم أصالة، )٢(احلقيقة يف لألرض ٍورواس
،  عـنهم ومن دنا من مرتبتهم باألخذ، السالمموهم املعصومون عليه، اللدين

                                                 
 . الطريق اخلامس، ١٣٧ ص،٢ج: معرفة اهللا: انظر) ١(
 . ١٢٦ص، ٧ج:  هوازن الشافعينب، اللطائف اإلشارات )٢(
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كـام ،  املعصوم عليه الـسالم يف األرضّوهم ظل، فوصل هبم إىل مرتبة الوالية
 . اهللا تعاىل يف األرضّأن املعصوم عليه السالم هو ظل

وحيك يـا (: عن اإلمام الباقر عليه السالم أنه خاطب قتادة بن دعامة البرصي
 فهم أوتاد يف ،ىل خلقه عً من خلقه فجعلهم حججاً خلق خلقاّ وعزَّ اهللا جلَّقتادة إن
، )١()ة عن يمني عرشهّ أظل، قبل خلقهاصطفاهم ، نجباء يف علمه،ام بأمرهّوُ ق،أرضه
ًتهم تقارب معنى كوهنم حججا عىل خلقه سبحانهّفوتدي ُ. 

ًوأما من اآلخذين بركاهبم عليهم السالم فقد وصفوا بالوتدية أيضا فقد ، ُ
  البـاقراإلمامي ّيمن مجلة حوارسلم أنه ُد بن مّث الثقة حممّجاء يف ترمجة املحد

امني بالقـسط ّ وأعـالم الـدين، ومـن القـواألرض ومـن أوتـاد ،عليه السالم
 عليـه الـصادقاإلمـام  إىل ً وأمواتـاً الناس أحيـاءّ وأحب،امني بالصدقّوالقو

 الـصادق عليـه اهللا عبـد أبـا سمعت: قال دراج بن مجيلويف رواية ، )٢(السالم
 بـن وبريـد مـسلم، بـن حممـد: أربعة الدين وأعالم األرض وتادأ(: يقولالسالم 
 . )٣()أعني بن وزرارة ،املرادي البخرتي بن وليث، معاوية

) ّتخـصصأصحاب ال(وأما العلامء املتداول ذكرهم يف األوساط العلمية 
فهـم ، الذين هلم شبه بمن وصل إىل مرتبـة الواليـة، ِّفهم املتعلمون احلقيقيون

ًوأولئك عىل احلق حتققا، ًيقاّعىل احلق حتق ُّ ًوما دون ذلـك مجعـا وتفريقـا هـم ، ّ ً
ّاملقلدون و  .ة الناسّعامُ

 وإنام صار العلامء أصالة هم أوتاد األرض ألهنم كاجلبال الثابتة يف املكـوث
ولـيس يف قـاموس ، ال خيـشون يف اهللا لومـة الئـم، ُوعـدم مفارقتـهّق عىل احل
 .م إال الطاعة هللا وحدهأقواهلم ومجيع سلوكياهت وأفعاهلم

                                                 
 .٢٥٦ص ،٦ ج:الكايفالفروع من ) ١(
  .٤١٦ ص،١٩ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .<٤٣٢>: حتت رقم، ٥٠٧ ص،٢ج: لشيخ الطويس ل،اختيار معرفة الرجال: انظر) ٣(
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ُوينبغي أن يعلم بأن هذه األوتاد عىل تكثـّرها تعود إىل أصل واحـد عنـد 
فـالنبي األكـرم ، ففي العلامء أصالة يكون وتدهم هو إمام عرصهم، اجتامعها

فـال شـاردة وال واردة إال ، صىل اهللا عليه وآله هو مرجعية عامل اإلمكان بأرسه
ل هـو الوتـد اجلـامع لـسائر األنبيـاء واملرسـلني ب، وهي حتت واليته العظمى

 عليهم السالم مـن بعـده ّئمةوهكذا احلال لأل، عليهم السالم وقطب رحاهم
 ّكل واحد منهم هو قطب الرحى لّكلفهم أوتاد األرض و، صىل اهللا عليه وآله
 عنـي ينحـدر(: يف هذا املعنى يقول اإلمام عيل عليه السالم و،ما سواه يف عامله

 .)١() الطريَّ وال يرقى إيلالسيل
ًوهكذا احلال بالنسبة ألعالم احلصول فإن هلم من سنخهم وتدا يعودونـه 

وقد جرت العادة عىل حرصه بمرجع التقليد يف ، ُيصطلح عليه باملرجع األعىل
 مرجعيـة يف ّكلفهو عنوان شامل ل، ولكنه حرص بال دليل، األحكام الرشعية

وآخـر ، فهنالك مرجـع يف العقيـدة، احلصولاملعارف اإلسالمية عىل مستوى 
ِّوهكذا؛ فمن كان مرجعا يف ذلك كله كان هو ، آخر يف األخالق و،يف التفسري ً

 ـ ّقـدمُكام أنه يقال بأن للجبال ـ وهي أوتاد بالقيد املت .املرجع األعىل يف الدين
ًوتدا جامعا هلا يف استطالته  . )٢()قاف(ُيذكر بأنه جبل ، ً

 ،فللمالئكـة أوتـاد جامعـة هلـا، ُأخرى ولكن من نوع آخروهنالك أوتاد 
وهكـذا احلـال قـائم يف ، )٣(ألوتادها وتد جامع يفوقهـا اسـتطالة يف كامالتـهو

                                                 
  .٣١ ص،١ج: حتقيق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة) ١(
وما وراء جبل قـاف   كإحاطة بياض العني بسوادها،باألرضيط ُحي )قاف(قيل بأن جبل ) ٢(

وقـد . <١٢٢ ص،٥٧ج: بحـار األنـوار: انظر>. فهو من حكم اآلخرة ال من حكم الدنيا
ِق والقرآن املجيـد{: إبراهيميف تفسري عىل بن جاء  ِ َِ ْ ُ ْ قـاف جبـل حمـيط : قـال. <١: ق> .}َ

 . ٤ ح،١٠٤ص ،٥ج: تفسري نور الثقلني: انظر . مأجوج وهو قسم وأجوجبالدنيا وراء ي
ُتنـزل املالئكـة {: ه الروح الوارد ذكره يف سـورة القـدرّه جربائيل عليه السالم أو لعلّلعل) ٣( َ ِ َ َ ُ َّ َ َ

َوالروح فيها ِ ُ  .<٤: القدر> .}...َُّ
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ه يف قـوى ّتـصورُهذا ما يمكـن ، ويف املعارف واملسالك، األخالق والفضائل
 .وهذا واضح، ّومثله كذلك يف قوى الرش ، اخلري

ُللقرآن أوتادا متَّ ذلك فاعلم بأن ّاتضحإذا  ، النقـاط املركزيـة يف القـرآنّثل ً
ًكام أن هلذه األوتاد وتدا جامعا هلا يف كامالته واستطالته املعرفية ً  ّيتضحولكي ، َّ

ًنفس الوتد يف اللغـة ليكـون مـدخال ب املراد عىلًاملوقف نحتاج أن نقف قليال 
   .ة الكريس عالقتها بآيَّثمملقاصدنا من األوتاد وصلتها بالقرآن ومن 

ًّ 

 إذا العنـاء مـسامري: يقـال لـذلك منه، أغلظ أنه إال املسامر هو: ًالوتد لغة
 فكذلك ،ًأوتادا صارت غلظت ولو ،ةّوالدق ّقوةال يف احلديد من كاملسامر تَّدق

 متيـد أن عـن هلـا ممسكة بغلظها جعلت إذ ؛لألرض أوتاد بأهنا اجلبال وصفت
ًوسريت اجلبال فكانت رسابا{: وبذلك يكون قوله تعاىل، )١(بأهلها ََ ََ ِّ ُْ َ َ ُ َ َِ ْ  )٢٠: النبأ( }ِ
ّمتضم ًوهي زوال األرض أيضا بعد حركـة وتـسيري أوتادهـا ، ّمهمةًنا إلشارة ُ

 .فتسيخ األرض بأهلها، ًوجعلها رسابا
، وبدوهنا هتوي عـىل سـاكنيها، ُواألوتاد عادة ما تستخدم يف تثبيت اخليام

 :  الشاعر ذلك يقولويف
ُوالبيت ْ َ َيبتنَىَ ال ْ ْ َعىل َّإال ُ ٍعمد َ ُ َوال     ُ َعامد َ َ ْمل َإذا ِ َترس َ ْ ُأوتاد ُ َْ َ 

 ّكـلاسـم ل: اجلبل(: قال ابن منظور، فاجلبل هو الوتد ولكن إذا استطال
وتد من أوتاد األرض إذا عظم وطال مـن األعـالم واألطـواد والـشناخيب، 

  .)٢()و من القنان والقور واألكمفه انفردو وأما ما صغر
ّوأما يف االصطالح فلم يعهد ذلك عند أرباب الفن َّحيث إن مـا نـراه هـو ، ُ

                                                 
  .٢٣٠ ص،١٠ج: القرآن تفسري يف التبيان: انظر) ١(
 .٩٦ ص،١١ج: العربلسان : انظر) ٢(
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ًأن التعريف احلقيقي حدا ً ورسام صعب املنال إن مل يكن مستحيالّ ُ ًنظـرا خلفـاء ، ً
َّالفصول احلقيقية للمعرف ُهذا يف صورة كون املعرف من األمور الوجوديـة ، )١(ُ َّ ُ

 .ِّوإال ال معنى للحد يف أمر فاقد ملوضوعه، نية اخلارجية ال االعتباريةالعي
، ًوهذا ما جيعلنا نتعاطى مع تعريف األوتاد اصطالحا بـيشء مـن املرونـة

َّإن الوتد هـو الـيشء الواجـد : مع االستعانة بيشء من تعريفها اللغوي فنقول
 .ٍّله وللمستعني به عىل حد سواء، لكامالت احلفظ والثبات

فإذا ما بحثنا يف أوتاد القرآن الكريم فذلك بحث يف النقاط املركزية التـي 
والواجدة لكامالت احلفظ هلا ولغريها مما يعود إليها ، كئ عليها البناء القرآينّيت

 .يف البناء والفهم والتأثري
إن األوتاد بثقلها التنظيمي للقـرآن الكـريم وقيمتهـا املعرفيـة املـستطيلة 

ُالبنـى التحتيـة للوجـود القـرآين يف عامليـه ّثل ُ مت،ُ القيم األخرىواحلاكمة عىل
 الوقوف عىل األوتاد القرآنية فإن احلركة العلمية ّوما مل يتم، اللفظي واخلزائني

ًتفسريا وتأويال سوف تعيش إرباكا يف العرض والنتائج  لنـا ّيتضحوهذا ما س، ًً
    .يف بحث وظيفة األوتاد القرآنية

ًّ 

، ُا واملعطيات التـي تنتظـر منهـاّؤدهيُ األوتاد بحسب الوظيفة التي تّتنوعت
ًفإذا كانت الوظيفة لغوية بحتة فإن للقرآن أوتادا  ّة تـشكّمعينَّ ُل البنـى التحتيـة ُ

                                                 
َّإن املعروف عند العلامء أن االطالع عـىل حقـائق األشـياء (: يقول الشيخ املظفر رمحه اهللا) ١( َّ

 ّخـواصما يذكر من الفصول فـإنام هـي ّكل و. ةّتعذروفصوهلا من األمور املستحيلة أو امل
هـا ّو كلفالتعـاريف املوجـودة بـني أيـدينا أكثرهـا أ. الزمة تكشف عن الفصول احلقيقية

نـة بـاملعنى ّة الالزمـة البيّاصـفعـىل مـن أراد التعريـف أن خيتـار اخل. رسوم تشبه احلدود
وهـذا أنفـع الرسـوم يف تعريـف ، ف وأشبه بالفـصلَّ عىل حقيقة املعرّ، ألهنا أدلّاألخص
 .٩٣ ص،١ج: املنطق: انظر). األشياء
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ُوإذا كانت الوظيفة عقدية فإن للقرآن أوتادا أخرى، للهرم القرآين ً وهكذا إذا ، َّ
 .إلخ... ة أو اجتامعية أو معنوية كانت الوظيفة رشعي

 قدرهتا الفائقـة عـىل أداء :ُومن حسن أداء األوتاد القرآنية ومتامية كامالهتا
ً متاما عىل طبيعة القـارئ ّتوقفولكن األمر ي، أكثر من وظيفة معرفية ومعنوية

وحتديد نـوع وظيفـة ، ّوقدرته عىل تعيني وتدية نص ما دون غريه، ّتخصصامل
َّملشخذلك الوتد ا  .صُ

ُ األوتـاد املبتنـي عـىل األسـاس ّهويـة يف ّتنـوعَّجـدير بالـذكر أن ذلـك ال
ُمما يعني أن هنالك أوتادا أخرى، الوظيفي هلا إنام لوحظ فيه جمال التفسري ً َّ هلـا ، َّ

 .ُوظائف أخرى يف جمال التأويل
ّوهنالك قسمة ثانوية متكث، ة ثنائيةّأوليفهنالك قسمة  إهنـا ة فّوليأما األ، رةُ

 :ِّتقسم األوتاد القرآنية إىل
 . األوتاد التأويلية.٢  .األوتاد التفسريية. ١

ُأما األوتاد التفسريية فهي املراجع القرآنية األوىل يف تفسري مـا انـبهم مـن 
التي تكون هي القول ، ُفهي أشبه ما تكون باملحكامت، ُاملتون القرآنية األخرى

ّاملتشابه؛ فاألوتاد قد أوكلت هلـا مهـامالفصل عند وقوع االختالف يف تفسري  ُ ُ 
ُمما يعني عدم إمكان جتاوزها حتى وإن كان املتـشابه ، ُتفسريية بالدرجة األوىل ّ

ٌوسيأيت عام قريب توضيح، ِّبني املعنى ،  األوتـاد التفـسرييةّ أكثر وأعمـق ملهـامَّ
ُوعالقتها باملحكم واملتشابه ُ. 

ّ كثريا يف كربويات وظائفها ومهاموأما األوتاد التأويلية فهي ال ختتلف ُ هـا ً
ّولعلنـا نوفـق يف ، ّ وظـائف أعمـق وأدقّؤديُولكنها ت، عن األوتاد التفسريية ُ

  .عرض مجلة منها
فهي قسمة ، رةّوأما القسمة الثانوية املتكث، ةّوليَّهذا فيام يتعلق بالقسمة األ

ّة إىل أقسام متكثّولييف القسمة األّ تقدم َّ قسم مماّكل ألهنـا ، ّقد يعرس عـدها، ةرُ
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وأوتاد تفـسريية ، فهنالك أوتاد تفسريية لغوية، تقرتن بنوع األداء الوظيفي هلا
، ًكام أن هنالك أوتادا تأويليـة عقديـة. وهكذا، وأوتاد تفسريية رشعية، عقدية

 .وهكذا، ًوأوتادا تأويلية معرفية، ًوأوتادا تأويلية معنوية
، د األوتـاد التفـسريية واألوتـاد التأويليـة علينا الوقوف عنّمن هنا يتعني

ُألهنا تشكل للقرآن الكريم نقاطه املركزية وبناه التحتيـة ّ  هـذا مـا سـنعرفه يف .ُ
   . أوتاد القرآن الكريمّهويةعنوان الحق نبحث فيه 

ً 

ّنـوع ًلألوتاد القرآنية وظائف جليلة يعرس رصدها وبيان حدودها نظرا لت
ّومن جهة أخرى تعلق شطر كبري من تلك ، هذا من جهة، الغايات واألهداف ُ

َّومن الواضح ألهـل الفـن بـأن اسـتبيان املقاصـد ، الوظائف بمجال التأويل ّ
ً جدا التأويلية عىل مستوى كبري ّولعـل منـشأ التخـبط ، من الغموض والتعقيدّ َّ

ُالكبري الذي نطالعه يف املحاوالت التأويلية لدى  مجلة مـن األعـالم هـو عـدم ُ
 . للقرآنوقوفهم عىل مالمح ومقاصد األوتاد التأويلية

أن نقف عنـد ، ًبل ومن الرضوري أيضا، ًاّمن هنا وجدنا من املناسب جد
ّثـم ،  الظاهرية لألوتاد التفسريية والتأويلية يف القرآن الكريمّالوظائف واملهام

ّنعرج عىل بيان مهام ّ  . ُ أخرىُ
 عرفية التفسريية لألوتاد القرآنيةاملّهام امل

ُإن من أوىل   حتديـد الـسري املعـريف للنـصوص ذات :األوتاد القرآنيةّمهام َّ
ًتعلق بالعقيدة ـ مثال ـ الُفالنصوص األخرى التي ت، الصلة هبا َّبد من أن يكون ّ

َّفـإن لـبعض ، )١(له الوتد القـرآينّوهذا املحور يمث، هلا حمور ال خترج عن معامله
                                                 

ّفصل األول من البـاب الثـاين ستأيت بيانات تفصيلية يف موضوعة املحورية واملحور يف ال) ١(
 .وبيان وجه العالقة بني الوتدية واملحورية لآلي القرآين، من الكتاب
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َّالسـيام األوتـاد التـي ، وتاد القرآنية حاكمية عليا عـىل النـصوص القرآنيـةاأل
َّه أن أرضية النـصوص الدينيـة ِّفمن الثابت يف حمل، وعة التوحيدتناولت موض

ًعموما والقرآنية خصوصا تت  نتيجة ال تنـسجم ّكلَّوبالتايل فإن ، بالتوحيدّمثل ً
 .ذا هو معنى احلاكمية العلياوه، ُمع موضوعة التوحيد ال يمكن القبول هبا

ّبل ومن رشوط املفـرس ، العملية التفسرييةّمهام َّ لنا بأن من ّيتضحمن هنا  ُ
َّبل البد من الوقوف عىل تقسيامت األوتاد ، ًأيضا الوقوف عىل األوتاد القرآنية

والتي سوف نعرض مجلة من بياناهتا األساسية ومالحمها وإمجال ، وتفصيالهتا
 .ةّمستقلا دراسة ب منّّ اإلملام هبا وبحيثياهتا يتطلَّألن، أقسامها

َّ السـيام البينـة واملبينـة- ُاملعرفية األخرى لألوتـاد القرآنيـةّهام ومن امل ِّ َُّ)١( 
كام أهنا تكشف ، الكشف عن األخطاء التي تقع فيها العملية التفسريية -ًأيضا

ِّلنا أيضا عن السقف املعـريف الـذي عليـه املفـرس ُ ّلتـايل فإهنـا توجهـه إىل وبا، ً ُ
 .ُمستوى آخر وعمق آخر مل يلتفت هلام من قبل

 ص بتحديدها للمـسار املعـريفّاملعرفية يف العملية التفسريية تتلخّهام إذن فامل
ِّوالكشف عـن أخطـاء املفـرس والعمليـة التفـسريية، للنصوص ذات الصلة ُ ،

َّ فإن معرفة األوتاد وبالتايل، والتعريف بمستويات يعرس الوصول إليها بدوهنا
ِّالقرآنية ستكون رشطا من رشوط املفرس ُ بل هي رشط أسايس لتحصيل صفة ، ً

ًكام أن اجلهل هبا سوف يفقـد العمليـة التفـسريية ضـابطا ، الراسخية يف العلم َُّ
ّأساسيا يف حفظ السري املعريف من االنحراف يف قراءة النص القرآين ً. 

ّبقي أن ننب ولكنهـا ، ُيـة مل يلتفـت هلـا مـن قبـلّمهة األه إىل حقيقة يف غايـُ
 النقاط االرتكازية يف حفظ القـرآن مـن التحريـف ّأهمَّوهي أن من ، وجدانية

وبالتايل فمن ، َّفإن الوتدية يف املقام تعني أرضية الثبات، وجود األوتاد القرآنية
                                                 

َّسيأيت بيان تفصيالت األوتاد البينة واملبينة واالحتامليـة، يف العنـاوين الالحقـة مـن هـذا ) ١( ُّ
 .الفصل
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، موانع وقوع التحريف االصطالحي الرئيسية فاعليـة هـذه األوتـاد القرآنيـة
ّ لنا القول بأن هذا العامل التكويني غـري القابـل لإلفـساد لـشدة ّمن هنا يصحو َّ

ًإحكامه وترابطه منعكس متاما يف القرآن الكريم ُفـال يمكـن حتريـف القـرآن ، ُ
فاألوتـاد القرآنيـة ، ومن أرسار ذلك وجود هذه األوتاد القرآنيـة، ًالكريم أبدا

كـام سـيأيت ، ً عـامل اخلـزائن أيـضابـل ويف، ُهي النظام املحكم يف عامل التدوين
 .)١(ًدا يف موضوعة تأويالت اآلية الكريمةّتوضيحه جي

 املهام املعرفية التأويلية لألوتاد القرآنية
هـا ّاملعرفية التفسريية لألوتاد القرآنيـة يـأيت يف مهامّهام يف املّ تقدم مجيع ما

 :  منها،ُولكن هنالك خصوصيات أخرى ينبغي اإلشارة هلا، التأويلية
ّإن خطورة عدم رعايتها أشد وأعظم يف العمليـة التأويليـة ً:الّأو وذلـك ، َّ

وبالتايل ال جتد هلا ضـوابط ، َّألن العملية التأويلية ال تكاد جتد هلا مالمح دقيقة
ّتقرب ما هو قريب ّوتبعد ما هو بعيد، ُ َّمما يعني أن العمليـة التأويليـة سـوف ، ُ َّ

 .األوتادّمهام نحراف منها للصواب بدون رعاية تكون األقرب للخطأ بل لال
ّإن من مهام :ًثانيا ، ُ املتعـاطي للعمليـة التأويليـةّهويـةها املعرفيـة حتديـد َّ

َّ لنـا إمجـاال بـأن ّاتـضحفقـد ، فتكشف عن كونه من الراسخني يف العلم أم ال ً
َوما ...{: ةكام حكته اآلية الكريم، ًيا عىل الراسخيةّكل ّتوقفالعملية التأويلية ت َ

َّيعلم تأويله إال  ِ ُ َْ َِ ْ َ ُ ِ والراسخون يف العلماهللاَُ ْ ِْ ِِ َ ُ َّ وسـتأتينا بيانـات ، )٧: آل عمـران( }...َ
  . بمقولة التأويل يف الفصل األخري من الباب الثاينّتعلقُأخرى ت
ّإن األوتاد القرآنيـة وإن كانـت تـشكل صـام :ًثالثا ّ ُ مات أمـان مـن الزيـغ َّ

ًن املكنة منها يف العملية التأويلية ال جتعل من القارئ مؤوالولك، واالنحراف ِّ َُّ ،
ُوإنام البد للقارئ املتخصص من خصوصيات أخرى  ّ ُ ِّمـن أمههـا ،  هبـاّيتصفَّ

                                                 
 . من الكتابّيف الفصل األول من الباب الثالث )١(
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ومعظـم هـذه ،  باملعـارف اإلهليـة)٢(ّوالتحقـق،  وطهارة القلب)١( الذوقّوفرت
ِّاخلصوصيات تعرب عن مؤهالت ليست يسرية التحصيل ّ هنا احتاج فهـم من ، ُ

 . تفوق ما عليه الفهم يف مرتبة التفسريٍةّخاص ٍالقرآن يف مرتبة التأويل إىل عناية
ّربام يتصور اإلحاطة بوظائف األوتاد القرآنية عىل مستوى العمليـة  :ًرابعا ُ
ّولذلك تتأكد ، َّولكن ذلك غري ممكن عىل مستوى العملية التأويلية، التفسريية

وما عدا ذلـك فهـو ال خيـرج ، ه السالم يف الكشف عناحلاجة للمعصوم عليه
 .ّعن دائرة التخرصات الباطلة

واالسـتفادة منهـا يف ،  عليهـاّوفرهنالك معارف جزئية يمكن لنا الت، نعم
ًولكن أفقهـا سـيبقى حمـدودا بلحـاظ القـارئ ، الكشف عن مضامني عظيمة ُ َّ

 . غري املعصومّتخصصُامل
ويلية أرضيتها مجلة من األوتـاد القرآنيـة هنالك مناطق معرفية تأ :ًخامسا

 إال ملن امتلـك، ًبل هي غري قابلة للتوريث أيضا، ّم البتةّغري قابلة للتعليم والتعل
َّومن هنا سوف نكتشف معنـى جديـدا لألبـرار واملقـربني، بنيّمالكات املقر ُ ً ،

 .)٣(ضنا لذلك يف دراسات سابقةّوقد تعر، ّفالقرب قرب كاميل ال قرب حيس
                                                 

ّوق هنا الذائقة احلسية التي نميز هبا نوع املأكل واملرشب،ليس املراد بالذ) ١( ُ ُكام أنه ال يراد به ّ ّ 
ّجمموع االستحسانات العرفية التي تتحكم هبا الثقافات واألعراف والتقاليد والظـروف املحيطـة 

ُوأيضا ال يراد به الذوق األديب، هبا،  قفأهـل الـذو ّوإنام املراد به الشهود واحلضور واملكاشفة، ً
ّوالذوق كام يرى منظر هذا الفـن ّهم أهل الشهود واملكاشفات وهم العرفاء خاصة ال غري، ّ ُ 

ّأول مبادئ التجليات اإلهلية (يف رسائله هو  . ٤١٠ص: رسائل ابن عريب: نظرا ).ّ
 ّولـيس التحقـق مـن الـيشء املقـصود، ّ التحقق باليشء املقـصود،:قّالتحقنعني بمفردة ) ٢(

ل مرتبة وجودية يـصل إليهـا العـارف ّمثُيّ التحقق ّإن: خرىأبعبارة  ن،ّوشتان بني األمري
 .<٥٤ ص ١ج : معرفة اهللا: انظر> .ّوليس جمرد مرتبة علمية ظاهرية

 ).مراتب معرفة اهللا(:  فام بعد٣٠٨ ص،١ج: معرفة اهللا: انظر) ٣(
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ُ قرهبم من البنـاءات :بني بكامالهتم من اهللا تعاىلّرقُوعليه فمن امتيازات امل
ة ّوهذا ما جيعلهم عىل مقربة من تلك الزوايـا اخلفيـ، األساسية للقرآن الكريم

ُالتي تنجيل بإعدام التفات القلب إىل أي جهة أخرى بمعنى وصوهلم إىل مقام ، ّ
 .ارّ الطاهرة غريه ديفال يبقى يف تلك القلوب، انعدام األغيار

 )الرتبوية واألخالقية والسلوكية(املهام العملية 
النظريـة لألوتـاد القرآنيـة عـىل مـستوى ّهام ا قد أمجلنا احلديث عن املكنّ

ة بالبعـد ّتعلقُاألخرى املّهام َّوالبد لنا من إطاللة عىل امل، ًالتفسري والتأويل معا
ّولعل من أهم هـذه ، خالق والسلوكالعميل الذي عادة ما يرتبط بالرتبية واأل ّ

ًومنحـه مقـدارا عاليـا مـن احلـصانة ، ةّالعملية األخذ بالقارئ إىل اجلادّهام امل ً
ّكام أهنا تعترب داعيا كبريا للتطه، الفكرية والعقدية ً ً بـل ، ر ورفع مستوى الذوقُ

ً مناخا طاهراّوفرُهي ت ، فال يمتلك العـارف هبـا، ّقوةفتجذب قارئها نحوها ب، ً
ُوكأن العلم هبا موجـب إىل ، سوى االلتزام واملتابعة، ولو عىل مستوى التفسري َّ

ّوإن كان ذلك ال يعترب قاعدة مطردة، والعمل يف ضوئها، ِّحد كبري لإليامن هبا ُ ُ ،
ُويف حيثية طلب الكـامل الـذي جبـل ، ًم يف حيثية االقتضاء ابتداءّكلولكننا نت

 .ًعليه اإلنسان ثانيا
َّثم إن ا األوتاد القرآنية عىل مستوى التأويـل حيكـي لنـا ّمهام لوقوف عىل ّ

ّوبالتايل فإن ما سيقف عليه هذا القارئ من معـارف ، بوضوح ما عليه القارئ
ًا ومتابعة والتزاماّتأثرسوف جتعله األكثر ، رفيعة وعميقة، ّحقة ً . 

 )مهام احلفظ من الزلل واخلطل واالنحراف(ة ّ اخلفيّاملهام
وسـيأيت فيـه تفـصيل ، َّاألوتاد القرآنية ـ كام تقدمت اإلشـارةّمهام  َّإن من

َّوبالتـايل فـإن ،  مواجهة االنحراف الفكري والعقدي بصورة رئيـسية:أكثر ـ 
ٍاألوتاد أشبه ما تكون بصاممات أمان تقي املـسرية الفكريـة والعمليـة للـذين  َّ
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انيـة القـرآن ّعتقاد بحق االّجمردّوال نعني بالتمسك ، ّيتمسكون بالقرآن الكريم
ذ القـرآن ّوإنام نعني من اخت، ّكام هو حال األعم األغلب من املسلمني، الكريم

 .ًمنهجا يف حياته
َّوال ريب بأن مدخلية األوتاد يف رسم اخلطوط البيانية للحركة التفـسريية 

وهـذا ، ًوالـتأويلية معا يعني حفظ العمليتني من الزلل واخلطـل واالنحـراف
 .ُألنه يفيض بدوره إىل االنحراف العميل أو السلوكي، اف هو األخطراالنحر

ً جدا ومن الواضح نعنـي ،  الكـشفىلة عـّة لألوتاد عـصيّاخلفيّهام َّبأن املّ
تاج إىل رؤية معصومة أو مـا هـو قريـب حت عادة ما هفهذ، املورديةّهام بذلك امل

ترجع يف أصلها إىل ّولعل الكثري من األرسار القرآنية ، من ذلك للكشف عنها
 الكشف عنها أو عن بعضها إىل تصحيح ّؤديُالتي عادة ما ي، ةّاخلفيّهام هذه امل

 .ّتخصصُأو توكيد الرؤية التي انتهى إليها القارئ امل
َّالبينة واملبينـة واالحتامليـة(َّجدير بالذكر أن مجيع األوتاد القرآنية  هلـا ، )١()ُِّ

ُيمكـن حـرصها ، ًمة أو إىل رؤية ثاقبـة جـداة حتتاج إىل رؤية معصوّخفيّمهام 
ّنا نوفّلعلو، برؤية الراسخني يف العلم  )٢(ق يف موضوعة تأويالت آيـة الكـريسُ

ّهام وسوف نقترص هناك عىل امل، ة لألوتاد القرآنيةّاخلفيّهام للتعريف ببعض امل
ُا بأن البعد املعريف يًإيامنا منّ، ة يف بعدها املعريفّاخلفي الزاوية يف حركة حجر ّمثل َّ

       .اإلنسان التأرخيية ويف مجيع أبعادها
ً 

مـن أنـه الـيشء الواجـد ، َّمر بنا املعنى االصطالحي الذي أقررناه للوتـد
َّوبالتـايل فـإن ، ٍّله وللمـستعني بـه عـىل حـد سـواء، لكامالت احلفظ والثبات

أي إهنـا الواجـدة لكـامالت حفـظ ، عنـىُاألوتاد القرآنية يالحظ فيها هـذا امل
                                                 

 .سيأيت بيان هذه األقسام الثالثة يف العناوين الالحقة من هذا الفصل) ١(
 . يف الفصل األول من الباب الثالث من هذا الكتاب) ٢(
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ُأن املعاين القرآنية الظاهرية والباطنية هلا مرجعيـة عليـا : بمعنى، القرآن وثباته َّ
أمـا ، وتلك األوتاد هلـا وجـود تـدويني وآخـر تكـويني، بتلك األوتادّمثل تت

اخلطوط البيانية واألبجدية الفعلية ّثل التدويني فهي جمموعة نصوص قرآنية مت
وهو ، )١(بالوجود اخلزائني لألوتادّمثل وأما التكويني فيت، ّبرمتهلية القرآن هليك
وسوف يـأيت الكـالم فـيام ، حقيقة خارجية وجودها وأثرها تكوينيانّمثل ُما ي

حيث سـتكون لنـا وقفـة ، )٢(َّيتعلق بالوجود اخلزائني يف تآويالت آية الكريس
ٍوإن من يشء {: تفصيلية حول قوله تعاىل ْ َ ِّ ِ ٍإال عندنا خزائنـه ومـا ننزلـه إال بقـدر َ َ ِّ َ ُ َ َ ََ ِ َّ َِّ ُِ َ ُُ ُ ََ ِ ِ

ٍمعلوم ُ ْ  .)٢١: احلجر( }َّ
، ةإذن فمرجعية احلفظ والثبات ملمح أسايس من مالمح األوتـاد القرآنيـ

تها ّخاصـوأمـا ، ُوبعبارة منطقية هي فصل األوتاد يف قبال النصوص األخرى
ُلنصوص األخـرى فهـي النقـاط املركزيـة املنطقية يف التأثري يف السري املعريف ل

 األساسية يف صياغة املواقف النهائيـة هالتي يتكئ عليها البناء القرآين يف كامالت
ّ اإلدالء برؤية تفـسريية يف أي نـص مـن ّولذلك ال يصح، ُللنصوص األخرى ّ

                                                 
ة العليا للقرآن يَّن املرجعية التكوينأوأما ما نراه يف املقام فهو  ،ُ األستاذّسيدناهذا هو خمتار ) ١(

ة ّ األطهار من أهل بيته بمعيّئمةل بالرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله واألّالكريم إنام تتمث
 وأما الوجود التكويني اآلخر وهو اخلزائنـي،  عليهم السالماطمة الزهراءّالصديقة الطاهرة ف

لقولـه ، )حممد وآل حممـد علـيهم الـسالم(ل ّفإن مل يكن هو نفسه الوجود التكويني األو
ٍوكل يشء أحصيناه يف إمام مبني...{: تعاىل ِِ ُ َ ٍْ ِ ُ َ ْ ََ ٍ ْ َ َّ  فإنه تعبري وظائفي حيكي لنـا ،<١٢: يس> .}ُ

وألجـل هـذه املرجعيـة ، وهو ال يعدو ساحتهم علـيهم الـسالم، اخلازنوجود الفاعل و
والقـرآن التـدويني ،  القرآن الناطقمَّ هبم صح القول فيهم بأهنم هّمثلةُالتكوينية العليا املت

ملا أراد أهل الشام أن جيعلوا القرآن (: ويف ذلك يروي القندوزي رمحه اهللا ،وجود صامت
، ةّينـابيع املـود:  انظـر.)أنـا القـرآن النـاطق:  اهللا عنـه ريض عيلاإلمامني قال ّ بصفًحكام

 .٢١٤ ص،١ج: للقندوزي احلنفي
 . من الكتابّسيأيت ذلك يف الفصل األول من الباب الثالث) ٢(
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َّنة واملبينةّالبي، النصوص القرآنية خارجة عن مدارات األوتاد القرآنية  .كام سيأيت، ُ
ُوهـي األبجديـة األوىل ،  األساسية يف البناءات القرآنيةّادةفاألوتاد هي امل

رة يف احلركـة املعرفيـة ّوهـي العنـارص األساسـية املـؤث، لفهم الـسري القـرآين
 ما عداها من نصوص قرآنية إنام تـدور يف مـداراهتا ّكلف، ُللنصوص األخرى

ى التحتية للوجود القرآين يف عامليه ُالبنّثل ُوهذا هو معنى قولنا بأهنا مت، ورحاها
ًوبالتايل فإن احلركة العلمية تفسريا وتـأويال ـ كـام، اللفظي واخلزائني ـ ّ تقـدم ً

ًسوف تعاين إرباكا عميقا يف العرض والنتائج  ٍيـة بمكـانّمهولذلك فمـن األ، ً
يـة ومهنيـة ّوبغيـة الوقـوف بجد،  ووظائف األوتاد القرآنيةّهويةعىل ّالتعرف 

ًأوالُنوجز تلك املالمح األساسية لألوتاد سوف   ننطلق إىل بحوث يف غاية َّثم ّ
والتي ستجعل الباحث القرآين أكثر ،  بنامذج األوتاد وتقسيامهتاّتعلقت، يةّمهاأل

  .ًدراية وفهام
  لألوتادإجياز املالمح األساسية

 : ُيمكن إجياز املالمح األساسية لألوتاد القرآنية بام ييل
ُاملرجعيـة العليـا جلميـع النـصوص القرآنيـة األخـرى يف ّثل ُا متإهن :ألف

 .ً معاّاص واخلّعامويف سريها املعريف ال، تفسريها وتأويلها
ُإهنا تشكل البنى التحتية للوجود القرآين يف عامليه التدويني  :باء ّ ) اللفظي(ُ

 ).اخلزائني(والتكويني 
فـإذا مـا كـان ، ات القرآنيةُإهنا متارس دور احلفظ والثبات يف البناء :جيم

ّفإن القدر املتيق،  يف املعاين واملقاصد القرآنيةّتغريُهنالك ثابت وم ن من الثابـت َُّ
ًأوال ثابتة :هي بتعبري منطقي فلسفي أو ،هو األوتاد القرآنية  بخـالف،  وبالذاتّ

 . عىل ذلك بعرضهاّوفرُالثوابت األخرى التي تت
وهـي الـسقف األعـىل يف ، ِّوتاد واضحة بينـةأ، َّإهنا عىل أقسام ثالثة :دال
َّة مبينةّوأوتاد خفي، األوتاد  .وأوتاد احتاملية، ّوهي السقف املتوسط يف األوتاد، ُ
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ّإهنا املالك األو :هاء وحمـور ، حمور البنـاء القـرآين: وهي، ل يف حماور ثالثةَّ
 .وحمور التأثري التكويني، الفهم لدى القارئ

التفسريية والتأويليـة ، ري عىل مجيع املعطيات القرآنيةإهنا احلاكم األخ :واو
 .الفكرية والعقدية والرشعية واألخالقية، ويف مجيع األبعاد املعرفية، ًمعا

ًإهنــا األكثــر انــسجاما وانــدكاكا مــع البنــاءات الفطريــة لإلنــسان :زاي ً ،
ّواألكثر تعاطيا مع متطل ُ  .الفطرة السليمة: أعني ،باهتاً

 

، ُنة من األوتاد القرآنية عادة ما تكون مـن املحكـامت القرآنيـةّالنامذج البي
، َّ ال أن اإلحكام هو املالك األوحد فيها،َّبمعنى أن اإلحكام رشط أسايس فيها

 بعـد ،ُ ذلـك يف موضـوعة عالقـة الوتديـة بـاملحكم واملتـشابهّيتضحوسوف 
 .ان القول الفصل فيهامُالوقوف عند املحكم واملتشابه لبي

َّوينبغي أن يعلم بأننا نلحظ اإلحكام يف حتديد دائرة األوتاد القرآنية ألننـا  ُ
سواء ، وإال فال معنى لفرض التشابه بالنسبة للمعصوم، نفتقر لقراءة املعصوم

 .كام سيأيت، َّقلنا بأن التشابه مفهومي أم مصداقي
من عليه السالم راءة املعصوم ُفإننا نحاول أن نقرتب من ق، ّوعىل أي حال

، ُخالل تعيني األوتاد القرآنية التي ترسم لنا املالمح األوىل واألساسية للقـرآن
ولـذلك فهـي ، اليشء الواجد لكامالت احلفظ والثباتّثل ُـ متّ تقدم فهي ـ كام

ّالتي تشكل النقاط املركزية التي يت َّوال ريـب بـأن ، كـئ عليهـا البنـاء القـرآينُّ
 املركزية الواجدة لكامالت احلفظ هلا ولغريها سوف تعود إليها املحاور النقاط
 .حمور البناء القرآين: ألف    : وهي، الثالثة

 .حمور الفهم لدى القارئ: باء
 .حمور التأثري التكويني: جيم

ُوهذا ما دعانا إىل اعتبار النقاط املركزيـة أو األوتـاد القرآنيـة هـي البنـى 
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َّوحيـث إن موضـوعة ، ين يف عامليـه اللفظـي واخلزائنـيالتحتية للوجود القرآ
وموضـوعة التأويـل الوجـود اخلزائنـي ، الوجود اللفظي للقـرآنهو التفسري 
وحيـث ،  بشكل أسايس عىل األوتاد القرآنيـةّتوقفَّفإن ذلك سوف ي، للقرآن

ِّإن هذه األوتاد منها ما هو واضح وبني َّومنها ما هو خفي ومبني ،َّ ُ ركة َّفإن احل، ّ
ًالعلمية تفسريا وتأويال إذا ّوتتبني من هوي، مل حترز هذه األوتاد ً ، تها وتقـسيامهتاَّ

ًفإهنـا سـوف تعـيش إرباكـا كبـريا يف العـرض ، ُوعالقتها باملحكم واملتـشابه ً
وال يبعد أن تكون جمموعـة غـري قليلـة مـن املحـاوالت التفـسريية ، والنتائج

ال يبعـد انـدراجها حتـت ، ريية الصحيحةّاجلادة والتي اعتمدت املناهج التفس
َّممـا يعنـي فقـدان ، ة التفسري بالرأي بسبب عدم إحرازها لألوتاد القرآنيةّمظل

 .)١(اخلطوط البيانية للبناءات القرآنية
إذن فاألوتاد القرآنية هلا تأثري بالغ عىل جمرى العملية التفسريية والتأويليـة 

ِّحة أو البينة سوف يكون هلا التأثري األكـرب َّولكن األوتاد الظاهرة والواض، ًمعا
ّكـام أن األوتـاد اخلفيـ، يف العملية التفسريية َّة أو املبينـة سـوف يكـون هلـا التـأثري َّ ُ

 .ِّوالوجه بني من الظهور التفسريي واخلفاء التأوييل، األعظم يف العملية التأويلية
 : وهي، )٢(ِّأما النامذج الواضحة والبينة فسوف نذكر مخسة منها

 ثبات الدين... ثبات الفطرة : ّاألولالنموذج 
َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة {: وهو قوله تعاىل َ ْْ ِ ِ ِ ًِ ََ ْ َِ ِّ َ َ َ التي فطر الناس عليهـا اهللاَِ ْ ََ ََّ َ َّ َ َ ِ

ِال تبديل خللق  ْ ََِ ِ ْ َ َ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمـوناهللاَِ ُ َ َ ُ َِّ َ ْ َْ َّ َ َُ ِ َّ َِّ َْ َ ِ ، )٣٠: الـروم( }َِ
ُفالدين القيم ليس أمرا كسبيا يناله البعض وحيرم منه اآلخر ً ً  وإنام هو اخلصوصية، ِّ

                                                 
ّأو ما تسمى يف اصطالحات الساسة بخارطة الطريـق) ١(  ةفاألوتـاد القرآنيـة هـي اخلارطـ، ُ

َّوقـد عرفـت أن ، ًالتفسري والتأويل معا: أعني، واطنهالفعلية واحلقيقية لظواهر القرآن وب
 . ًليس له سابقة أبدا) دام ظله(ُل به السيد األستاذ ّهذا الفتح املعريف الذي تفض

َّسيأيت بحث يف عدد األوتاد القرآنية البينة واملبينة واالحتاملية يف ذيل هذا البحث) ٢(  .فانتظر، ُِّ
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ته ّومفطوري، ًفاإلنسان مفطور وليس خملوقا فحسب، املأخوذة يف أصل اخللقة
وهـذه اخلـصوصية هـي ، ّة اندكت يف تكوينهّمعينَّتعنى أن هنالك خصوصية 

والذي خيرج عـن فطرتـه ال ، ّي التوحيد احلقيِّفطرة اهللا وهي الدين القيم وه
ًومن هنا سمي الكفـر كفـرا، يلغي وجودها ولكنه حيجب نورها ِّ ألنـه سـرت ، ُ

ويكـون بـرصهم ، وعنـدما تـنجيل الغـربة للغـافلني، لتلك احلقيقة وحجب هلـا
ًويدركون أيضا ما كـانوا عليـه، سيدركون ما كانوا عليه يف أصل خلقتهم، ًحديدا ُ 

ٍوالت حني مناص...{: ، ولكن هيهات هيهات، ورينمن غشاوة  َ ََ َ ِ َ   .)٣: ص( }َ
 والتفاضل بالتقوى، )املعرفة(هدف اخللقة التعارف : النموذج الثاين

ًيا أهيا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا {: وهو قوله تعاىل ُُ َ َ َ َ ُْ ِّ َُ َ َُ َ َ َّْ َ ََ ُْ ٍَ َّ ِ َ ُّ
ُوقبائل لتعارفوا  َ َ َ ََ ِ َِ َإن أكرمكم عند َ ِ ْ َ َُ ْ َ َّ َّ أتقاكم إن اهللاِ ِ ْ ُ َ ْ ٌ عليم خبرياهللاََ ِ َ ٌ ِ ، )١٣: احلجـرات( }َ

فاحتـاج األمـر إىل ، ت واالستكبار والغرورُفالشعوبية والقبائلية تورثان التعنّ
حيث تبادل وتالقح النظريـات ، عقد مؤمترات وتصعيد لغة احلوار احلضاري

 يف لغة العـرص تبـادل يف نتـاج املدنيـة مـن ومنها، والقيم واملعارف واخلربات
ُولكنـه مل خيلـق لنفـسه ، فاإلنـسان حمفـوظ اسـتقالله، التكنولوجيا وأالتقنية 
ًوإنام خلق لآلخر أيـضا، فحسب َّوحيـث إن اللقـاء بـاآلخر يقتـيض وقـوع ، ُ

ّ فقد جعل الضابط يف التقدم وال-لوجود التزاحم -التصادم  هو التقـوى ّتأخرُ
 .إنام هي التقوى ال غري، حسب رافع وال نسب خافضفال ، ال غري

ُ خالصة هذا الوتد القرآين الـذي تلتقـي معـه األوتـاد األخـرى يف ي هههذ
ّفال جتـد آيـة تـسري ضـد ، ُوتنضوي حتته التشكيالت القرآنية األخرى، اهلدف
 الوتدي الذي تقوم عليه احلركة اإلسرتاتيجية لـسعادة اإلنـسان يف ّجتاههذا اال

 .رينالدا
ات ّجتاهـَّوبالتايل فاحلركتان التفسريية والتأويلية البـد أن تـسريا وفـق اال

 . نتاج خارج عنها هو خروج عن القرآن بأرسهّكلوإال ف، الوتدية للقرآن
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 كرامة اإلنسان وخشية التبديل: النموذج الثالث
ِّيا أهيا الذين آمنوا ال يسخر قوم م{: وهو قوله تعاىل ٌ ْ ْ َ َ ََ َ َُ َ ِ َّ َ ُّ ُن قوم عـسى أن يكونـوا َ ُ َ ََ َ ٍْ َ

َخريا منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خـريا مـنهن وال تلمـزوا أنفـسكم وال  َ ََ َ َّ َّ َ َْ َ ِّ ْ َ َ َ ِّ َ ْ ِّ ُْ ُ ُِّ َ َُ َ ْ َ ْ َِ ِْ ُ ًُ ً
ُتنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإليامن ومن مل يتب فأولئك هم ا َ َ ُ ُ ُْ ْ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ ْ ُْ َِ ُ َ ْ ُ َ َْ َّ َ ِ ْ ُْ َُ ِ ِ ِِ َلظـاملونَ ُِ َّ{ 

ّإنه الوتد املتمحض يف حفظ كرامة اإلنـسان، )١١: احلجرات( الكرامـة التـي ، ُ
ًجعلت مالكا يف حفظ كامل اإلنسان وزواله فمن سخر باآلخرين سينخفض ، ُ

، ّ متـايز قـبيل أمـويّكـلومن هنا يسقط ، ومن حفظ كرامتهم سادهم، دوهنم
ل الـوالء لإلسـالم املحمـدي  الوالءات الزائفة التي تقف يف قبـاّكلوتسقط 

 ،ُاخلالص الذي يساوي بني اإلنسان وأخيه اإلنسان يف مجيع احلقـوق والواجبـات
َّذلك عرب عـن ملـز اإلنـسان ألخيـه لو، فاإلنسان أخو اإلنسان وشطره ومرآته

ــه ــسوء بقول ــسكم(: بال ــزوا أنف ْوال تلم َُ ُ َ ُ َِ ْ َ ــل وال تلمــزوا ، )َ خــوانكم أو إومل يق
ًجـه صـوب الكـامل املطلـق يكـون نفـسا ّاإلنسان إذا كان يتَّألن ، أصدقاءكم

ًإن هذه أمـتكم أمـة {:  معاين قوله تعاىلأحدّولعل هذا املعنى الرشيف ، واحدة َّ ْ َُّ ُُ ُ ِ ِ َ َّ ِ
ِواحدة وأنا ربكم فاعبدون ُ َُ ْ ُّ َ ََ ْ َُ َ َ ً  .)٩٢: األنبياء( }ِ

 َّة اإليامن والتقوى سلم لنيل الربكاتّمعي: النموذج الرابع
َولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركـات مـن {:  قوله تعاىلوهو َ َ ْ َ ْ ْ َِّ َ ْ َ ٍَ َ ِ َ َ ْ َ ََ َ َّ َُ ْ َ ْ ُ َ ََّ

َالسامء واألرض ولـكن كذبوا فأخذناهم بـام كـانوا يكـسبون ُ ُ ُ َ َِ ِ ِْ ُ ََ ْ َّْ َْ ََ َِ ْ ََّ َ َ َ ِ ، )٩٦: األعـراف (}َ
وىل بالطلـب َعنويـة منهـا أَّوال ريب بأن امل، ًية واملعنوية معاّوهي الربكات املاد
حيـث نيـل املعـارف اإلهليـة والفيوضـات الربانيـة التـي ، ألهنا أعظم وأبقى

    .تنعكس يف املرائي الناصعة والقلوب الطاهرة
 ة التغيري بيد اإلنسانّسن: النموذج اخلامس
َّإن {: وهو قوله تعاىل َ ال يغري ما بقـوم حتـى يغـريوا مـا اهللاَِ ِّ ُ َ ِّ ُْ َُ َُ ََّ َ ٍْ ِ ْبأنفـسهمَ ِ ِ ُ ْ َ : الرعـد( }ِ
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َّفـإن اهللا تعـاىل جعـل ، ّوهذا من األوتاد القرآنية البالغة األمهيـة واخلطـورة، )١١
 الغيبـي والتوفيقـات اإلهليـة عـىل ّوأوقـف املـد، ّمقدمات التغيـري بيـد اإلنـسان

َّمما يعني أن احلارض واملستقبل بيد اإلنسان، ّاملقدمات البرشية َّوأن االنتقـال مـن ، َّ
ِلقد خلقنـا اإلنـسان يف {: ُدائرة األسفلية إىل مقام األحسنية املشار إليهام بقوله تعاىل َ َ ِ ْ َ َ ْْ ََ َ

ٍأحسن تقويم  ِ ْ َ ِ َ ْ َثم رددناه أسفل سافلني* َ ِ ِ َ ْ َ ََّ َ َ ُ ْ ََ  وحيـث، ًبيد اإلنسان أيـضا، )٥ -٤: التني( }ُ
ًإن هذه املسألة من أعظم املسائل مصريية يف حياة اإلنسان  املعـارف القرآنيـة َّوإن، َّ

ُقد انصبت عىل خماطبها اإلنسان فقد احتاج األمر أن تربز وترفع إىل مقام الوتديـة  ُ َّ
َّفإن أرشف املعارف القرآنية قد جتلت يف أوتاد القرآن، التي يقوم عليها القرآن َّ . 

 

إهنا ال ختتلف يف مالكهـا وتأثريهـا ة التي حتتاج إىل تبيني فّا األوتاد اخلفيّأم
َّالسيام النامذج ، ة عليها يف بعض نامذجهاّقدمبل ربام تكون م، ِّعن األوتاد البينة

ّالتي تشكل أساسيات العقيدة ني يف جمال ّولذلك سوف نختار نموذجني مهم، ُ
 : مها، اإليامن والعقيدة

 جهة الطاعة وحدودها: ّاألولالنموذج 
ْيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا {: وهو قوله تعاىل ُْ َِ َِ َُ َ ََّ َ ِ وأطيعوا الرسول وأويل األمر اهللاَُّ ْ ُ ََّ ِ ْ َ ُ َُ ََ ْ ِ

َمنكم فإن تنازعتم يف يشء فـردوه إىل  ِ ُِ ُّ ُْ ْ َْ ٍَ ِْ َ ِ ُ َ َ َ ِ والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـاهللاُِ َ ُْ ُ ُِ ْ ُ َُّ ِ ِ ِ واليـوم اهللاَِ ْ ََ ْ
ًاآلخر ذلك خري وأحسن تأويال ِ َْ َ َُ ْ ََ ٌْ َ ِ َِ ّحيث حتد، )٥٩: النساء( }ِ د لنـا هـذه الكريمـة ُ

ُفتلزمنا بالطاعة املطلقة هللا والرسول وأويل األمر، جهة الطاعة وحدودها َّن أل، ُ
ّالطاعة املطلقة غري متصورة ألحد غري موصوف بالعصمة ّألن ذلـك مـؤداه ، ُ َّ

 .اإلغراء باملعصية
ُهنا تؤسس ركنا حقيقيا يف حياة اإلنسان املسلمإ ً ً ّ  وهذا ومعنى وتدية هذه ،ُ

، ُويف ضوء هذا التأسيس ترسم حدود جديدة حلركـة اإلنـسان، اآلية الكريمة
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احلاجـة لبيـان : ُاألوىل، تـنيّوأما وجه اخلفاء يف اآليـة فـيكمن يف نكتتـني مهم
احلاجة لبيـان املـصداق احلقيقـي : والثاين، وهو أمر عقيل، اإلطالق يف الطاعة

 .ة الرشيفة ببيان ذلكَّحيث تكفلت السنّ، يلوهو أمر نق، ُألويل األمر
 اإليامن رشط قبول األعامل: النموذج الثاين

َوالذين كفروا أعامهلم كرساب بقيعـة حيـسبه الظمـآن مـاء {: وهو قوله تعاىل ْ َ َ ْ ُُ َّ ُ ُ َ ْ َ َْ َ َ ٍَ ِ ِِ ٍ َ َُُ َ َ َّ
َحتى إذا جاءه مل جيده شيئا ووجـد  ْ ََّ َ َ ُ ُ َ ًَ َْ ِ َ ْ َ َ ُ عنـده فوفـاهاهللاَِ َ َُّ َ َ ِ حـسابه واهللاُ رسيـع احلـسابِ َ َ َِ ِْ ُ َ ُ َِ{ 

ّإن هذا الوتد القرآين يؤسس لنا حلقيقة ليس من اليسري إدراكها، )٣٩: النور( ُ َّ ،
ًفإن عمل اخلري ـ مثال ـ هـو خـري يف نفـسه َّالسـيام يف ضـوء القـول باحلـسن ، َّ

 هل هـو؟ ًفكيف يكون ذا نفع للمؤمن ورسابا بقيعة للكافر، والقبح العقليني
 ؟َّ أو أن احلسن والقبح رشعيان كام يقول األشاعرة؟انقالب يف ماهية اخلري

، الصحيح هو عدم وقوع االنقالب وعدم كون احلسن والقـبح رشعيـني
ّوهو واقع ومرتتـ،  دنيويّاألول، وإنام للخري بعدان وأثران ، ّب عـىل أي حـالُ

ُوحيـث إن األثـر األخـ، وهو مرشوط باإليامن، ُواآلخر أخروي ٍروي بـاق ال َّ
ًأواليزول فإنه هو املنظور  َّولذلك عربت اآلية بـأن أعـامل الكفـار ،  وبالذاتّ َّ َّ

بخـالف عمـل املـؤمن الـذي ال ،  ألهنا فاقدة األثر احلقيقـي)١(كرساب بقيعة
ًوحيث إن هذا املعنى الرشيف لآلية الكريمة لـيس بينـا ، ً عن فاعله أبداّينفك َِّّ

 .ة وبحاجة للتبينيّفقد صارت وتدية اآلية خفي
 : ومها، ُبقي أن نشري إىل مسألتني مهمتني أثارهتام اآلية الكريمة

 ؟وما نوع ظمئه، من هو الظمآن: ُاألوىل
 ؟من هو الكافر الذي عمله رساب بقيعة: الثانية

، مة ولكنها ال متأل وجدان املـؤمنّدة وقيّجي، ُذكرت يف املقامني آراء كثرية
                                                 

 بواسـطته رىُشعاع ي :والرساب، وهي األرض املنبسطة، قاعمجع : قيعة أو قيعان أو قواع )١(
 . اجلاري املاءًـ شيئا كأنه  ّة احلر ّيف شدوصف النهار تن تلك األرض املنبسطة ميفـ 



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٤٧٦

سمح لنا بتفصيل املسألتني فقد ارتأينـا اإلشـارة لتأصـيل َّوحيث إن املقام ال ي
 .وتأكيد وتدية هذه اآلية الكريمة

ه يكمـن يف ؤوظم،  طالب املعرفة والكامل املطلقوأما الظمآن احلقيقي فه
َووجـد (: وهو قوله تعاىل، ُوالقرينة السياقية تساعد عىل ذلك، الفقد لذلك َ َ  اهللاََ

ُعنده فوفـاه حـسابه َ ُ َ َُ ِ َِّ َ ًحيـث إن الطالـب كـان صـادقا يف قـصده، )َ َّوحيـث إن ، َّ
َّفكان البد من أن ينتهـي إىل اهللا ، ُاملطلوب ال يمكن أن يفي به له غري اهللا تعاىل

 .يه حسابه ويفيض عليه بكاملهّتعاىل ليوف
ّوأما الكافر احلقيقي فهو من ظن أن الكامل املطلق واملقـصد احلـق يكـون  َّ َّ

ال ، ية سعيه ليس له غري صورة الكاملّوجد فذلك مع التفاته، يف غري اهللا تعاىل
 .ٍكرساب بقيعة) عمله(وهذا معنى كون سعيه ، ّالكامل احلق

ّبل حجم التوهم ، ومن هنا تفهم حجم الكفر املنترش يف املجتمع اإلنساين
ويـسري ، الذي عليه اإلنسان النوعي الذي عادة ما يضع الشمس خلـف ظهـره

ْرضوا {: ولكنهم، ّة واحلقّوحيسب أنه عىل اجلاد،  واالضمحالل االنطفاءّاجتاهب ُ َ
َبأن يكونوا مع اخلوالف وطبع  َ َ َ ََ ِ ِ َ َ َْ ُ ُ َ َ عىل قلوهبم فهم ال يعلموناهللاُِ ُ َ ْ َْ ُ َْ ََ ُ َ ِ ِ  .)٩٣: التوبة( }ُ

 

 : هي، ُما نعنيه بالنامذج االحتاملية لألوتاد القرآنية ثالثة أمور
فإهنا فيها اقتـضاء ، ةّولياخلطوط الثانوية لألوتاد األّثل ُهو كوهنا مت: لّاألو
، ُودون أن تنضوي حتت اخلطوط األوىل مـن األوتـاد، ولكنها ثانوية، الوتدية

ّألن األوتاد االحتاملية ما دامت أوتادا فال معنى النضوائها حتت مظلـ ً ة أوتـاد َّ
ولـذلك فهـي عـىل ، تهاّ وتـديل يفّوهذه اخلصوصية هي املـالك األو، ُأخرى

 . هلا حاكمية عىل نصوص قرآنية كثرية مل تبلغ مرتبة مقام الوتدية،احتامليتها
ُإهنا األقل أثرا من اخلطوط األوىل :الثاين ِّبل هي يف طـول األوتـاد البينـة ، ً

َّواملبينة  .ّالبتةُولكن دون أن يستغنى عنها ، ُ
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يـَرا عقالئيةوذلك ألهنا، إهنا سهلة اإلدراك: الثالث  .ً حتمل يف طياهتا سـِ
 : مها، وقد اخرتنا هلذه األوتاد غري القليلة يف القرآن الكريم نموذجني

 اإلنسان مقرون بعمله: ّاألولالنموذج 
ِوكل إنسان ألزمناه طآئره يف عنقه ونخرج لـه يـوم القيامـة {: وهو قوله تعاىل ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ َّْ ُ ُ َ ُ ُ ُ َِ ْ ُ َ َُ ِ َ َ ٍ ِ ُ

َكتابا ي ً َ ًلقاه منشوراِ َُ َ ُ حيث تكشف لنا هذه اآلية الكريمة حقيقة ، )١٣: اإلرساء( }ْ
فاإلنـسان ، ًبمعنـى ال انفكـاك أبـدا، َّن اإلنسان مقـرون بعملـهأوهي ، ّمهمة

 َّثـمًفمن كان كـافرا ، ه سوف جيد مجيع تفاصيل حياتهّعندما يقف بني يدي رب
وهذا هو معنى ، وثوق بهفهو م، َّأسلم وآمن واهتدى سيجد يف لوحه كل ذلك

ُومن هنا تفهم أمرين مهمني ربام يغفل عنهام، اإللزام  : ومها، ّ
ألهنـم خيـشون أن ، مّ والصاحلني بـرهبءّالرس يف خشية لقاء األوليا :ّاألول

 .رغم اطمئناهنم باملغفرة، جيدوا يف ألواحهم ما يسوء
َإن احلسنات يذهبن {: َّإن قوله تعاىل: الثاين ْ ِ ِْ ُ ََ َ َّ ِالسـيئاتِ َ ِّ ُيـراد ، )١١٤: هود( }َّ

َّوما أشدها من حرسة يـوم ، ال إذهاب العني نفسها، به إذهاب العقاب واألثر
تـه يف كونـه مل َّحتى قيل بأن اإلنسان السوي جيـد جنّ،  ما فعلهّكلجيد اإلنسان 

ى، ة أو لنارّفال هيتم بعد ذلك إن سيق به جلنّ، جيد يف لوحه ما يسوء  َّوأنـه يتمنـَّ
ّة لشدة حيائه من ربـالنار عىل اجلنّ فطـوبى ، ه عنـدما جيـد يف لوحـه مـا يـسوءَّ
َهــذا بيـان للنـاس وهـدى وموعظـة للمتقـني{و، الألسوياء منّ ِ َِّ ً َُّ َ َْ ِّ ٌِّ َ ْ َ ُ َ َ َِ ٌ : آل عمـران( }َ

َوإنه لتذكرة للمتقني{ ،نعم، )١٣٨ ِ َِّ َُ َْ ِّ ٌَ ْ ُ ََّ  .)٤٨: ةّاحلاق( }ِ
 عليهم أنفسهم ما داموا مهتديناملؤمنون : النموذج الثاين

َيا أهيا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضـل إذا {: وهو قوله تعاىل َّ َ َِّ َ َُّ َ ْ َ ْ ْ َ َُ ُّ َ َُّ ُ ُُ َ ََ َْ ُ ِ
َاهتديتم إىل  ِ ْ ُْ َ َ َ مرجعكم مجيعا فينبئكم بام كنـتم تعملـوناهللاِْ ُ َ ْ ُ ْ ْ َْ ِّ َُ ُ ُ َُ َ ِ ُ َُ ً ِ َ إهنـا ، )١٠٥: املائـدة( }ِ

ّتقارب قوله تعاىل يف حق نبيُحقيقة أخرى  ِّ ُأفمن زيـن لـه سـوء عملـه فـرآه {: هُ َ ُ ََ َ ُ ِّ ََ َِ ِ ُ َ ُ َ
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َّحسنا فإن  ِ َ ً َ َّ يضل من يشاء وهيدي من يشاء فال تذهب نفسك عليهم حرسات إن اهللاََ ِ ٍ ِ َِ ْ ََ ْ ْ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َِ َ َُّ ْ َ َ َْ ََ َ ُ ُ
َ عليم بام يصنعوناهللاَ ُ ْ ََ َ ٌَ ِ َّبـأن ، ئر املـؤمنني لـساّعـامولكنـه خطـاب ، )٨: فاطر( }ِ

يـة بنـاء ّأمهويف ذلـك إشـارة إىل ، ونّعليهم أن ال يفتتنوا بام عليه القوم الضال
فاإلنسان ال يكفيـه اإليـامن ،  يف السياقات القرآنيةّاألولوأهنا املنظور ، الذات

َّذلك قـد تبـدل اخلطـاب لو، َّوإنام البد له من بلوغ مرتبة اهلداية احلقيقية، ًأبدا
ْالذين آمنوا( :من قوله ُ َ َ ِ ْإذا اهتديتم(: إىل، )َّ ُْ َ َ ْ َ ولكي يصل اإلنسان إىل االهتـداء ، )ِ

َّاحلقيقي حيتاج العمر كله َ. 
ّولعل هنالك إشارة خفي ّة إىل أن ذلك اإليامن الذي يدَّ عيـه الـبعض وهـو َّ

ّيذهب نفسه حرسات عىل واقع األم ُ  البـدع فيهـا لـيس رة وانشطارها وانتـشاُ
فـذلك هـو تكلـيفكم فـال ، ُولذلك يطالبهم القـرآن باالهتـداء، ًياًإيامنا حقيق

 . )١(سوا عىل اآلخرينّتلب
ً 

فذلك حيتاج إىل قراءة ، ّليس من الصحيح البت بعدد أوتاد القرآن الكريم
،  لغري املعصوم عليه السالمّوفروهذه القراءة ال تت، ة ودقيقة للقرآن الكريمّتام

 .ة تقريبية وليست قطعيةّأولي هذا ال يمنع من تقديم قراءة َّولكن
َّإن عدد األوتاد القرآنية البينة واملتصي ُِّ  ثالثنيتبلغ دة لدينا من القرآن الكريم َّ

ًفضال عـن ، ًوقد تكون ضعف ذلك العدد أو أضعافا له، ثالثني آية: أي ،ًوتدا
ٍتأمـلٍّألة بحاجة إىل اسـتقراء تـام و؛ واملس)٢(ة واألوتاد االحتامليةّاألوتاد اخلفي ّ 

                                                 
تركة ابن تيمية وابـن عبـد ، ّولعل خري مثال عىل ذلك أصحاب اإلسالم األموي املعارص) ١(

، عـداء ملدرسـة أهـل البيـت علـيهم الـسالمَّالذين ال هم هلم إال كيل التهم وال، الوهاب
ُيظهرونـه يف أتبـاع ، فانطوت قلوهبم عىل نصب حقيقي وبغـض شـديد للعـرتة الطـاهرة

 . باهللا العيل العظيمَّإال  ّقوةوال حول وال ، العرتة
َّنميل ابتداء إىل أن عددها قد يصل إىل ثالثامئة وثالثة، ة هلاّولينحن بحسب تقديراتنا األ) ٢( ً= 



 ٤٧٩ ...........................................................................وحدة القرآن وترابطه 

َّنا نوفّلعلو، َّكام تقدم، دقيق  . ةّق لعرض ذلك يف دراسة مستقلُ
َّواآلن سنُحاول أن نطل من خالل نافذ قرآنية لرصد عدد األوتاد القرآنية 

 . دها من خالل قراءة احتامليةُّوتصي
 رؤية احتاملية قرآنية... عدد األوتاد 

ّت التي يمكن تصيدها من جدلية العالقة بـني عـامل هنالك بعض اإلشارا ُ
، )الوجود اللفظي للقرآن الكريم(وعامل التدوين ) الوجود اخلارجي(التكوين 

وهذه اإلشارات التكوينية التدوينية تعكس لنا أوجه التناسب والتوافـق بـني 
، والقرآن الكـريم كلمـة تدوينيـة، فالوجود اخلارجي كلمة تكوينية، كامالهتام

 .وكلتا الكلمتني حتكيان الكامالت اإلهلية
َّا يف أكثر من مناسبة أن كال الكتابني قد جتـىل اهللا تعـاىل فـيهام منّّ تقدم وقد َّ

َّوهذا يعني أن كامالت عامل اإلمكان بأرسه حـارضة يف ، بكامله ومجاله وجالله
ين َّكام أن كامالت القـرآن بأرسهـا حـارضة يف عـامل التكـو، الكتاب التدويني

ات عـامل ّجتليـوأما التناسب الثـاين فـيكمن يف ، ّاألولهذا هو التناسب ، ًأيضا
َّفإن عامل التكوين قد جتىل بوجهني، التكوين وعامل التدوين أحـدمها تفـصييل ، َّ

وهـو الوجـود ، هّكلـواآلخر إمجايل اخترص الوجود ، وهو العامل اآلفاقي، ًجدا
ِأمجل يف عقل اإلنـسان وبـصريتهوهذا الوجود األنفيس ، األنفيس لإلنسان ْ ُ)١( ،

                                                                                                                   
َّل نـرص حتقـق لإلسـالم ّارتبـاط وثيـق بـأولـه و، ًوهو رقـم رشيـف جـدا، ًرش وتداع= 

كـام ، َّفهو عدة أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله يف بدر، واملسلمني يف معركة بدر الكربى
أعني القـادة الـذين سـيعتمد علـيهم يف إدارة ، ة أنصار اإلمام املهدي عليه السالمّأنه عد

 .لسالم يف احلرب والسلمدولته اإلهلية عليه ا
ُخليـة توجـد ّكل ففي ، ة فيهّخلية حيّكل وإمجاله ، ًي تفصيل أيضاّواإلنسان بوجوده املاد) ١(

وهللا ، وهذا ما أثبتته الدراسات األخرية يف موضوعة االستنـساخ،  اإلنسان كاملةّخواص
 .وتبارك اهللا أحسن اخلالقني، يف خلقه شؤون
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، ٍولكن بنحو آخر، ًوهذا اإلمجال والتفصيل التكوينيان انعكسا يف القرآن أيضا
ْالر كتـاب أحكمـت {: منها ما حكاه القرآن الكريم بقوله تعاىل، َّوبوجوه عدة ََ ِ ِْ ٌُ َ

ٍآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبري ِ َ ُ ْ ٍُ ِ َِ ِّ ُْ َّ َ ُ َّ  ، اإلحكام بمعنى اإلمجـالفيكون، )١: هود( }َُ
فـإن (: قـالفعن اإلمام عيل الرضا عليه الـسالم أنـه ، ومنها ما حكته الروايات

 يف القرآن ء ليس يشألنه: ّ باحلمد يف كل قراءة دون سائر السور؟ قيلئفلم بد: قال
 .)١()والكالم مجع فيه جوامع اخلري واحلكمة ما مجع يف سورة احلمد

يف موجـودة  مجيـع أرسار الكتـب الـساموية َّأنوقد حكى بعض األعالم 
 ومجيـع ، ومجيع ما يف القرآن يف الفاحتة، ومجيع ما يف الفاحتة يف البسملة،القرآن

ما يف البسملة يف باء البسملة، ومجيع ما يف باء البـسملة يف النقطـة التـي حتـت 
 وهـو يف فاحتـة، وإمجال للتفـصيل، فهنالك تفصيل وهو نفس القرآن، )٢(الباء

، ّوإمجال كل ذلك يف حـرف البـاء، وهو يف البسملة، وإمجال اإلمجال، الكتاب
لـو شـئت (: وعندئذ ال ينبغي العجب من قول أمري املؤمنني عيل عليه الـسالم

لـو شـئت (: ىُويف رواية أخـر، )٣() من تفسري فاحتة الكتابًوقرت سبعني بعرياأل
وللموضوع صلة وثيقة ، )٤()حيم من باء بسم اهللا الرمحن الرًوقرت سبعني بعرياأل

 .كام سيأيت، بمقولة التأويل
ت لنا أوجه التناسب بني عـاملي التكـوين اخلـارجي والتـدوين ّاتضحإذا 

ُالقرآين فإنه يمكن القول بأن هنالـك أوجـه تـشابه حقيقيـة أخـرى بـني عـامل  ٍ َ َُّ َّ
،  أرضـنيوفيه سـبع، ًفالعامل مثال فيه سبع ساموات، )٥(التكوين وعامل التدوين

                                                 
  .١١٤ ص،١ج: السالم عليه عيون أخبار الرضا) ١(
 .٢٦٩ ص،١ج: مستدرك سفينة البحار: ًوأيضا. ٢١٣ ص،١ج: ةّينابيع املود: انظر) ٢(
   .٨٢ ح،١٠٣ ص،٨٩ج: بحار األنوار) ٣(
 .١٥٠ ح،١٠٢ ص،٤ج: يلآلعوايل ال) ٤(
ُسيوقفنا السيد األستاذ ) ٥(   = العالقة بـني عـاملي ّقوةُعىل وجوه أخرى تعكس لنا ) دام ظله(ُ
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َّ الذي خلق سبع ساموات ومن األرض مثلهناهللاَُ{: قال تعاىل َ َ َ َ ُْ َ َ َِّ ِ ٍ ِِ ْ َ ََ ْ َ َ  )١٢: الطالق( }...َ
وهذه الطبقات العلوية والسفلية هي بعض هـذا ، فيكون املجموع أربعة عرش

ويف قبال ذلك جـاء ، ولكنها عامد الوجود اخلارجي، هّكلالوجود اخلارجي ال 
ًولقد آتيناك سـبعا {:  عن جزء القرآن التدويني يف قوله تعاىلُتعبري يقارب ذلك ْ ََ َْ َ َ ْ َ َ

َمن املثاين والقرآن العظيم ْ ِِّ َ َ َْ َْ ُ َِ ّواملثاين أيا كـان تفـسريها فهـي تـدل ، )٨٧: احلجر( }َ ً
ُوتلـك الـسبعة املثنـاة هـي عـامد ، فيكون احلاصل هو العدد ذاتـه، عىل التثنية

ّا أن ننطلق من السبعة املثناة للكشف عـن ظلفإذا أمكن لن، القرآن الكريم  هـا ُ
 . نكون قد اقرتبنا من األوتاد القرآنية بمدخل قرآين)١(وأثرها يف القرآن العظيم

ّن هنالك عناية مركـأجدير بالذكر  زة بموضـوعة الـسموات واألرض يف َّ
 للخروج بنتـائج تنـسجم مـع داعويـة ّتأملوهذا ما يدعونا لل، القرآن الكريم

 .الهتاممذلك ا
ًإذن فهنالك أربعة عرش عامدا ووتدا يف عامل التكوين وهنالك العدد نفسه ، ً

                                                                                                                   
وذلك من خالل الكشف عن عمق العالقـة بـني االسـم األعظـم ، كوين والتدوينالت= 
وذلـك يف الفـصل  ،)ة هرم عـامل التـدوينّقم(وبني آية الكريس ) ة هرم عامل التكوينّقم(
 ).صلة االسم األعظم بآية الكريس(:  حتت عنوان، من الباب الثاينرابعال

، هو القرآن العظـيم: والثاين، هو السبع املثاين: لّاألو ،ث عن أمرينّ فاآلية الكريمة تتحد)١(
َّن أ: ّاألول، ُفذلك حيكي لنـا ثالثـة أمـور، َّوحيث إن السبع املثاين جزء من القرآن الكريم

كامالت القرآن العظـيم ّكل َّن أ: الثاينو، مجاله يف السبع املثاينإالقرآن العظيم تفصيل جاء 
وإمجـال ،  اإلعجاز القرآين له تفصيل يف القرآن العظيمَّنأ: الثالثو، َّجتلت يف السبع املثاين

وعليه ففاحتة الكتاب هي إمجال القـرآن ، والسبع املثاين هي فاحتة الكتاب، يف السبع املثاين
ًوال ريب بأن تصور ذلك فـضال عـن التـصديق بـه ، العظيم يف معارفه وكامالت إعجازه ّ َّ

َّولـك أن تتـصور صـعوبة املوقـف يف ، فيـعحيتاج إىل سليقة عالية ودراية كبـرية وذوق ر
ومن هنا تفهـم الـدور اخلطـري الـذي تـنهض بـه العمليـة ،  ذلك يف البسملةِّانعكاس كل

 . ّوأدقها وأعظمها، الذي هو أخطر األدوار املعرفية، التفسريية
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ُعلام بأن ذلك ـ إن صح ـ ال ي، يف القرآن العظيم َّ َّ ، جمموع األوتـاد القرآنيـةّمثل ً
َّدون املبينة واالحتاملية، نةّه يقترص عىل األوتاد البيّلعلو ُ.   
ً 

ّتبوأت مسألة الثابت واملتغري مساحة كبرية يف البحوث الدينية الفكرية يف  َّ
َّإال أهنـا امتـدت ، وقد تغلغلت يف معظم املوضوعات الدينية، العقود األخرية

َّوحيـث إن للموضـوع صـلة ، )األحكـام الـرشعية(أكثر يف جماالت الرشيعة 
َّبأن األوتاد القرآنيـة هـي تعبـري  ّويلوذلك لإلحياء األ(وثيقة باألوتاد القرآنية 

وهـو إحيـاء وانطبـاع ، ّتغـريُوما عداها فإنه يدخل يف دائرة امل، آخر عن الثابت
ًانعكاسا لغوياّمثل ُولكنه ال ي، ٍّصحيح إىل حد ما  وتد قرآين ثابت ـ فـيام ّكلف، ً

ًحكام رشعيا رعاية لنكتة الثباتّمثل ُإذا كان الوتد ي  ّكـلكام سـيأيت ـ ولـيس ، ً
ٍ بنحو ال ّتغري فقد احتاج األمر إىل بحث موضوعة الثابت وامل)ًثابت قرآين وتدا

 ّتغـريويف ضـوء معرفتنـا بالثابـت وامل، خيرجنا عن موضوعة عالقتها باألوتاد
،  لبيان حقيقـة املوقـفّتغري من الوتد الثابت والوتد املّكلسنستعرض مالمح 
 : وهي، فهنالك أبحاث ثالثة

 ّتغريُاملراد من الثابت وامل: ّاألولالبحث   
َّفقيـل بـأن الثابـت هـو األصـل ، ّتغريوقع اختالف يف تصوير الثابت وامل

ّنص َّوقيل بـأن الثابـت هـو الـ،  هو ما يقبل ذلكّتغريوامل، الذي ال يقبل النقد
،  أو أزمنة حمددةّمعني هو املجعول لزمان ّتغريوامل،  زمان ومكانّكلاملجعول ل

ّت هو النص املنسجم مع مبادئ الفكر اإلنساين التـي ال تنفـك وقيل بأن الثاب ّ
ّ فهو الـنص ّتغريوأما امل،  الذات وطلب الكاملّفيكون من قبيل حب ،ًعنه أبدا

وهنالـك ، والظـروف قابلـة للتغيـري، الذي حيكي ظروف املبـادئ اإلنـسانية
 .ُتوجيهات أخرى ال خترج عن هذه التقريبات الثالثة
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 ّتغري؟ الثابت واملفام هو الصحيح يف
َّن نقف عند جذور املسألة ثم ننطلق لبيـان انعكاسـها عـىل ألًال ّهنا نحتاج أو

ّ للمسألة فيتمثل بإشـكالية قـراءة الـنص التـورايت ّاألولما اجلذر أ، ّالنص الديني ّ
وبغيـة اخلـروج مـن تلـك ، ّنتيجة التشوه الكبري الـذي حلقهـام، ّوالنص اإلنجييل

ــة  ــضائقة الفكري ــريال ــرزت احلاجــة للتغي ــا ، ب ِّفظهــرت أو فعلــت اهلرمنيوطيق ُ
ًوقد نجحوا كثـريا ، سَّ يف فهم الكتاب املقدِّمجموعة قواعد يعتمد عليها املفرسك

ّيف معاجلة التلوث النيص وصـياغة معانيـ  بـالنحو الـذي ينـسجم مـع متبنّيـاهتم هّ
تعامر شـعوب العـامل وبعد أن انطلق الغربيون بعد الثورة الصناعية إىل اس، احلديثة
فجـاء ، ّاصطدموا بقوة وعظمة النصوص الدينية لإلسالم) آسيا وأفريقيا(الثالث 

َّدور املسترشقني لتقيص احلقائق الدينية ثم مواجهتها وكانـت النتيجـة هـي نـرش ، ّ
فأحدثوا مشكلة ال أصـل هلـا إال ، ّأفكارهم القراءتية للنص يف املحيط اإلسالمي

افتعال املشكلة ألجل إنقاذ املـسلمني مـن ضـائقة فكريـة ومل يكن ، يف نصوصهم
وإنام ألجل قتـل قداسـة النـصوص الدينيـة اإلسـالمية التـي ، كانوا قد عاشوها

َّوهكذا تقمـص بعـض ، َّشكلت منظومة عقدية وفكرية رشعية أخالقية متكاملة
ّاملثق ّفني وأنصاف املتعلُ مـة ّكحب الشهرة وخد، مني هذه الفكرة وألسباب عديدةُ

، َّوربام ألجل اندهاشهم بالنموذج الغريب الذي أقر العلـم وأبطـل الـدين، اآلخر
َّفلم يفقه املندهشون أي علم أرادوا وأي دين أبطلوا َّ فكان الدعاة دعـاة إشـكالية ، ُ

ًوصار االغرتاب شعارا خاويا وخاليا، الاليشء ً  !بال شعور وال مشعر، ً
ّراءة النص التورايت واإلنجييل عىل َّفإن انعكاس إشكالية ق، ّوعىل أي حال

ّوعبث فكري أريـد منـه تـشويه الـنص ، ّالنص القرآين خطأ تأرخيي ومنهجي ُ
ًالديني عموما والـنص القـرآين خـصوصا َّثـم القفـز عـىل مبـادئ اإلسـالم ، ًّ

ًومنظومته وإبداله شيئا فـشيئا بـالطرح البـرشي الـذي أقـاموه واعتمـدوه يف  ً
 .ّهرمنيوطيقا النص
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 ؟ّئة وخطرية إىل هذا احلدّ سيّتغريلنا أن نسأل هل فكرة الثابت واملولكن 
ًالصحيح هو أننا نقبل ابتداء فكرة وجـود الثابـت وامل ًولكـن ثانيـا ، ّتغـريَّ

ًأوالوبالعرض وليس  فالنصوص الدينيـة عـىل مـستوى األحكـام ،  وبالذاتّ
ًالرشعية ـ فضال عن العقدية ـ ثابتـة وال تغيـري فيهـا أبـدا هـي كـام جـاء يف ف، ً

 عليه الـسالم) الصادق(سألت أبا عبد اهللا : قالعن زرارة ، احلديث الصحيح
 إىل يوم القيامة، وحرامه حـرام ًحالل حممد حالل أبدا(: عن احلالل واحلرام فقال

 وما ؟فام معنى أصل الفكرة، )١() غريهجييء إىل يوم القيامة، ال يكون غريه وال ًأبدا
  وما معنى التغيري العريض؟؟ًابتة أبداَّمعنى أن األحكام ث

ّإن مرادنا من التغري بالعرض هو ال فـاحلكم ، ّ بحسب تغـري املوضـوعّتغريَّ
ّوأما يف صورة حتول املوضوع فال ريب ، ًالرشعي ثابت أبدا مع بقاء موضوعه

ية يف ّتخصـصضنا لـذلك يف دراسـاتنا الَّقد تعركنّا و، ّيف تغري احلكم بتبع ذلك
 ،ّا هنالك نكتة التبعية يف التغيري بحسب تغري املوضـوعَّ حيث بينّ)٢(سبفقه املكا

ّفالدم ـ مثال ـ إذا كانت حرمة التكسب به قائمة عىل أساس عدم وجود منفعة  ً
، َّفإن هذه احلرمة رهن ببقاء موضـوعها وهـو عـدم املنفعـة، ة بهّعقالئية معتد

َّ فإن تغيري احلكـم -عصورنا هذه كام هو احلال يف - فإذا ثبتت املنفعة العقالئية
ُّجاء تبعا لتغري ًأوالَّفاملوضوع تغري ،  موضوعهً ًوحكمـه تغـري ثانيـا ،  وبالذاتّ َّ ُُ

 .وبالعرض
ّواملتغري فيها ما ، وعليه فالثابت يف األحكام الرشعية ما بقيت موضوعاهتا

 عليـه  بـن احلـسنّجـةَّومن هنا إذا ما فهمنا أن اإلمام احل، َّتغريت موضوعاهتا
، السالم سوف يأيت بدين خيتلف يف تفصيالته عن الدين املعلوم فذلك ألمرين

ّ هو وقوع األخطاء من قبل أهل الفن يف فهم النص واستنباط األحكـام ّاألول ّ
                                                 

 .١٩ح ،٥٨ ص،١ج: الكايفُاألصول من ) ١(
 ).مدخل إىل فقه املكاسب املحرمة(: كتاب) ٢(
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ّوالثاين تغري موضوعات األحكام بفعل الثورة العلمية اهلائلة التي سوف ، منه
ّع ثابتا فال يتصور تغري احلكـم فيـهوأما كون الداللة قطعية واملوضو، ُحيدثها ّ ُ ً ،

ُإال إذا كانت هنالك أمور والئية ختتص به كإمـام معـصوم مفـرتض الطاعـة ّ ُ ،
 .ّ عن حمل الكالمٌّوهذا أجنبي

ّبعد هذه اجلولة التقريبية للثابت واملتغري نكون قد اقرتبنا من عالقة واآلن 
 . حثني التالينيالتي سنفرد هلا الب، ذلك بموضوعة األوتاد القرآنية

 مالمح الوتد الثابت: البحث الثاين
ولكن ، قلنا بعدم وجود انعكاس لغوي بني الوتدية يف القرآن والثابت منه

ًفكل وتـد ثابـت قطعـا، ية يف جانب الوتديةّكلطرف ال ولكـن يف حـدود ، )١(ُّ
 وأمـا يف، ًأعني ما دام الوتد لسانه ترشيعي فهو ثابت قطعا، ُاألطر الترشيعاتية

فإنه قد ال تلحقه ، ًوهو ممكن جدا، ُصورة كون الوتد يف غري األمور الترشيعية
ُصفة الثبات نظرا النحصار الثبات ـ بحـسب الظـاهر ـ يف األمـور الـرشعية ً ،

َّألن الثبات كامل توكيـدي للوتديـة ، ّوهذا االنفصال ال يقدح يف وتدية النص
 .وقد عرفت ذلك، ًوليس تأسيسيا

وذلـك مـن ،  لتقريب قيديـة الثبـات يف األوتـاد القرآنيـةمن هنا سننطلق
ّخالل بيان أن الثبات قيـد توضـيحي أو توكيـدي لـصفة الوتديـة يف الـنص َّ ،
ًبعبارة أخرى هـي صـفة تكـرس معـاين الوتديـة ال أن توجـد شـيئا جديـدا ً ِ ُ ُّ ُ ،

َيا {: كام يف قوله تعاىل، ّبخالف ثبوت صفة الثبات لنص آخر ليس من األوتاد
َهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقـونَأ ُ َ َّْ َ ُْ ْ ُ َ ُ ْ َُ ُ َُّ َ َّ َ َ ََّ ْ َ َ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ُّ{ 

                                                 
حكـام َّفـإن رشط الوتديـة اإل ، هو احلال بالنسبة إىل رشطية اإلحكام يف الوتد القـرآينكام) ١(

ُوسيأيت توضيح ذلك يف موضوعة املحكم واملتشابه وعالقتهام  ،وال عكس لغوي يف املقام
 .باألوتاد القرآنية
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وغـري قابـل ، ّكافـة فوجوب الصيام حكم ثابت عىل املسلمني، )١٨٣: البقرة(
ْفـأقم {: يف حني إن قولـه تعـاىل، ولكنه ليس من األوتاد القرآنية، ًللتغيري أبدا ِ َ َ

َوجهك للدين حنيفا فطرة  َ ْ ِ ِ ًِ َ ْ َِ ِّ َ ِ التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللاَِ ْ َ َ ََِّ ِ ِْ َ ََ ََّ َ ْ َ َ ُ ذلك الـدين اهللاَِ ِّ َ ِ َ
َالقيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون ُ َ َ ُ َِّ َ ْْ َّ ََ ِ َّ َ َْ َ مـن األحكـام الثابتـة ومـن ، )٣٠: الـروم( }ِ

 .ذلكّقدم  تكام، ًاألوتاد القرآنية أيضا
ومـن ،  للوتد الثابـت هـو تكـريس صـفة الوتديـة فيـهّاألولإذن امللمح 

ًوفقا لكون ، ُاملالمح األخرى حتديد دائرة األوتاد بقيد الثبات يف دائرة الترشيع
فصفة الثبات للوتـد القـرآين تعنـي ، ّالثابت واملتغري ال يعدو دائرة الترشيعات

ثالـث هـو اإلرشـاد إىل وظيفـة الوتـد وامللمـح ال، كونه يف دائرة التـرشيعات
ولـذلك ، َّألن األحكام الثابتة تأسيسية وتأصـيلية، التأصيلية يف جمال الرشيعة

ُوأما امللمح األخري فيكمن يف تقوية عرى األوتاد يف قبال ، فهي ال تقبل التغيري
ّشبح املتغري َّوهذا واضح يف األوتاد البينة واملبينة، ُ  ،حتامليةبخالف األوتاد اال، ُِّ

   .كام سيأيت
 ّتغريمالمح الوتد امل: البحث الثالث

يته ال يعـدو عـن كونـه صـفة توكيديـة ّأمهَّ بأن الثبات عىل ّاتضحبعد أن 
َّفكيف يتصور معنى التغيري فيها، ةلألوتاد القرآني هـل يوجـد : ُبعبارة أخرى، ُ

ِّوتد متغري  ؟ُ
ًقد يبدو أن ذلك غري متصور بـدوا ََّّ ِّيح هـو أن املتغـريولكـن الـصح، ُ  لـه َّ

ّولكن بلحاظ أمرين مهمني،  يف عامل األوتاد القرآينقدمموطئ   : مها ،ُ
 .انحصار الدائرة باألوتاد االحتاملية: ّاألول
ّن معنــى التغيــري يف املقــام هــو التحــول إىل مقــام أرشفأ: الثــاين  وهــو، ّ

ًصريورهتا وتدا بينـا أو مبينـا ً ًَّ ّأو التوقـف املؤقـ، ُِّ    صـورة حاكميـة الوتـد ت يفّ
َّالبني أو املبني  تقـع يف طـول األوتـاد )األوتـاد االحتامليـة(ّ ملـا تقـدم مـن أن ؛ُِّ
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 .األساسية
ًإذن فمالمح الوتد املتغري هـو كونـه احتامليـا قطعـا ً ّ ّومعنـى التغـري فيـه ، ُ

َّهـو أن فوأمـا امللمـح اآلخـر ، تّأو تـوقيفي مؤقـ، ُارتقائي إىل مطـاف األوىل
وإنـام ذلـك ،  األوتاد االحتامليةّكلية فيه ليست صفة دائمة أو شاملة لالتغيري

ّ وتد قابـل احـتاميل قـابال للتحـوّكلفليس ، مأخوذ بنحو املوجبة اجلزئية ل إىل ً
 .ّمقام أرشف أو التوقف عن إعامل أثره

ّإىل هنا نكون قد أوجزنا احلديث عن الثابـت املتغـري وعالقـتهام باألوتـاد 
 . تقل بعدها إىل إبراز صفة جديدة من صفات هذه األوتادلنن، القرآنية

ً 

 أهنـا تنـشطر إىل :هابعـضعـن َّإن من خصائص األوتاد القرآنية ومتايزهـا 
حيث تنقسم إىل أوتاد فاعلة وأوتـاد ، َّني من حيث أداء وظائفهايقسمني أساس

ُ سوف نحاول تسجيل الفروق األساسـية  لنا املوقفّيتضحولكي ، )١(ُمتفاعلة
  : وهي كام ييل، ُبني الفاعلة واملتفاعلة

َّن الوتد الفاعل يظهر أثره وتأثريه عـىل غـريه مـن خـالل أ :ّاألولالفارق 
، كام هو احلال بالنسبة لألوتاد التي تناولت موضوعة التوحيد، حاكميته العليا

ُفإن سقفها فوق مجيع السقوف األخرى ُ كانت األخرى من األوتـاد أو سواء، َّ
 حاكميتهـا ومرجعيتهـا مـن ّتجىلُبخالف األوتاد املتفاعلة فإهنـا تـ، غري ذلك

ِّواألوتاد الفاعلة عادة مـا تكـون بينـة ، ُخالل تعاطيها مع النصوص األخرى
َّوليست مبينة أو احتاملية ّوأما األوتاد املتفاعلة فإهنا ال حتد، ُ ُ وإن ، ّمعنيد بقسم ُ

                                                 
 موضـوعة سواء يف أصل، ُ األستاذّسيدناَّمل أجد هنالك سابقة عىل هذا الطرح الذي قدمه ) ١(

ٍوهذا ما يسجل نقطة إبـداع ، ًخصوصا هذا التقسيم األخري، ًاألوتاد أم يف تقسيامهتا مجيعا َ ُ ّ ُ
َّجديدة تضاف إىل عرشات النقاط التي سجلها لنا يف هذا السفر اجلليل ُ. 
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َّنة أو مبينةّولكنها قد تكون بي، غالب عليها هو قسم االحتامليةكان ال ُ. 
َّن األوتاد الفاعلة عادة ما تكـون ضـمن اإلطـار الفكـري أ :الفارق الثاين

أي إهنا تدخل يف رسم أساسيات الرؤية الكونية اإلهلية واأليدلوجية ، العقدي
ًكام أهنا تعمل كثريا ، ُبخالف املتفاعلة فإهنا عادة ما تكون الحقة لذلك، العليا

   .يف الساحات الرشعية واألخالقية
 ألهنا ـ كام،ًة ابتداءّمعينالغالب عىل األوتاد الفاعلة هو أهنا  :الفارق الثالث

ُن األوتاد املتفاعلة ليست كذلكإيف حني ، ِّـ عادة ما تكون بينةّتقدم  ومن هنا ، َّ
ف الرؤيـة التفـسريية وذلـك الخـتال، قد يقع اخلـالف يف حتديـد مـصاديقها

ِّوالسقف املعريف من مفرس آلخر ً كثـريا عـىل ّتوقـفَّوبالتايل فإن الفاعلـة ال ت، ُ
ِّقبليات املفرس    .ً كثريا عىل ذلكّتوقفُبخالف املتفاعلة فإهنا ت،  ورؤيتهُ

ّن حـدود االسـتفادة مـن األوتـاد الفاعلـة تكـاد تكـون أ :الفارق الرابع
احلاكميـة العليـا عـىل ّثـل ُولكوهنـا مت، نة مـن جهـةِّلكوهنا بي، ةّواضحة وجلي

َّوأما بالنسبة لألوتاد املتفاعلة فإن حدود االسـتفادة منهـا ، ُالنصوص األخرى ُ
ِّ خيتلف كثريا من مفرس آلخر-ًسعة وضيقا - ُ : أعنـي، ولنفس األسباب السابقة، ً

نتـائج هنائيـة ُوبالتايل ال يمكـن إعطـاء ، ِّاختالف الرؤية والسقف املعريف للمفرس
 .بخالف ما عليه احلال بالنسبة لألوتاد الفاعلة، ُبعدد األوتاد املتفاعلة

ا إىل ّال ريب بأن هذا التأسيس والتأصيل ملوضوعة األوتاد حيتاج منّ :تنبيه
وحيث إننا بصدد وضع ، النظرية والتطبيق، ًتفصيالت أكثر عىل املستويني معا
ُاألسس األوىل ملوضوعة األوتاد و صلتها بالنظرية التفـسريية والتأويليـة فقـد ُ

ّآملــني أن نوفــ، ُارتأينــا االكتفــاء بمحدوديــة هــذه البنــاءات األوىل ق لبــسط ُ
ّة نعمـق فيهـا األبحـاث املتّة ومـستقلّخاصموضوعة األوتاد يف دراسة  ة ّقدمـُ

ُونـربز فيهـا نكـات وخـصائص أخـرى مل يـسعنا ، ة باألوتادّتعلقوالالحقة امل َ ٍ ّ ُ
 .عندها يف هذه الدراسةالوقوف 
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ً 

والتـي ، َّت لنا عدة وجـوه مـن النقـاط املركزيـة يف القـرآنّاتضحبعد أن 
َّمست احلاجة لبيان وجه العالقـة بينهـا وبـني ، أسميناها بأوتاد القرآن الكريم

ً قربا وربام ترادفـا فقد أوحت تلك الوجوه التقريبية لألوتاد، ُاملحكم واملتشابه ً ُ
َّفهل األمر كذلك أو أن هنالك خصوصيات يتاميـز ، ُبينها وبني املحكم القرآين

 ؟ُ الوتد القرآين عن املحكماهب
أو أهنـا ، ُهل األوتاد هي تعبري آخـر عـن املحكـم القـرآين :ُبعبارة أخرى

ّكشفت عن وظائف أخرى للمحكم القرآين استحق ُ ت معها االتصاف بعنوان ُ
ُوتدية دون أن خترجها عن االتصاف بـاملحكمال ة بخـصائص ّأو أهنـا مـستقل، ُ

ًمفقودة يف املحكم القرآين متاما  ؟ُ
 بغية الوصـول، من هنا احتاج األمر إىل امليض يف تأصيل وجه العالقة بينهام

أو االفـرتاق اجلزئـي ، القـول بـالرتادف بيـنهام: وهي، ُإىل أحد األمور الثالثة
ُأو االستقالل التام بخصوصيات افتقر هلا املحكم، صياتبلحاظ بعض اخلصو ّ. 

 :        وهي، ُوألجل الوصول إىل ذلك نحتاج البحث يف عدة أمور
 تصوير املحكم واملتشابه: ّاألولاألمر 

ًرغم أن املحكم واملتشابه قد بني مفهومهام ووظائفهام قرآنيا َِّّ ُ ُ كـام يف قولـه ، ُ
َهو الذي أنز{: تعاىل َ َ َ ُِ ُل عليك الكتاب منـه آيـات حمكـامت هـن أم الكتـاب وأخـر َّ ُّ َ َْ َ ٌ ٌ ْ َُ َُ َّ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ْ ُّ َ َ

ِمتشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ْ ْ َ َّ ٌ َ ٌ ََ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ُ َْ ُ ََّ َ ْ ْ َّ َ َُ ِ َ َِ ِ ُِ
َّوما يعلم تأويله إال  ِ ُ ْ ََ َِ ْ َ ُ َ َ والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل مـن عنـد ربنـا ومـا اهللاَُ َ ِّ َ َ ََّ ِّ ْ ََ َّ ُِ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ْ ُْ ِ َ َُ ِ ِ

ِيذكر إال أولوا األلباب َ ْْ ُْ ُ َّ ِ ُ ََّ ُفجعلـت املحكـامت املرجـع القـرآين ، )٧: آل عمران( }َّ ُ
: ـوهو معنى وصـفها بـ، ُ يف صورة وقوع االختالف يف فهم املتشاهباتّاألول

ْأم ال( ُّ ِكتابُ َ ًوأن املتشاهبات مل يرد النهي يف العمل هبا أبدا، )ِ ّوإنام اختص املنع ، َُّ
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ّألهنم عادة ال يرومون طلب احلق وإنـام إيقـاع الفتنـة يف ، يف حدود أهل الزيغ
ُفأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعـون مـا تـشابه منـه(:  تعاىلوهو قوله، الذين آمنوا َ َ ُ َْ َ َّ ٌ َِ َِ َ َ ْ ْ ََّ ِ َ َِ ِ ُ َُّ َ 
ِابتغاء الفتنة ِ َِ ْ ْ َ ُفال منع من العمل باملتشابه ما دام ال يتقاطع مع املحكم، )ْ ُ. 

ًرغم هذه البيانات القرآنية يف املحكم واملتشابه إال أن هنالك خالفـا وقـع  َّ ُ ُ
ُوأخـرى ، همُسوف نوجزه بوجوه ذكرهـا بعـض، )١(بني األعالم يف تصويرمها

 .بيان خمتارنا يف املقامّ نتعرض إىل َّثم، نعرضها كاحتامالت
ُإن الفاصلة بني املحكم واملتشابه تكمـن يف  :ّاألولالتصوير  ُ  الفهـم ّحتقـقَّ

بعبـارة ، ُفهـم مـراده فهـو متـشابهُومـا مل ي، ُهم مراده فهو حمكـمُفام ف، وعدمه
ّإن كل ما أمكن حتـصيل العلـم بـه بـدليل جـيل: ُأخرى ّ  فـذاك هـو ّ أو خفـيّ

 كـالعلم بوقـت قيـام ، إىل معرفته فذاك هو املتـشابهّاملحكم، وكل ما ال سبيل
ّالساعة والعلم بمقادير الثواب والعقاب يف حق املكلفني،   .ُفذلك من املتشاهباتّ

ُ أن املحكم واملتشابه سوف يكونان كذلك بلحـاظ :ومن نتائج هذا الوجه ُ
 .القارئ ال بلحاظ أنفسهام

 مـن لفـظ اآليـة وال كيف يمكن أن يكون هناك أمر مراد: ولك أن تسأل
 ؟ومبني ّ بأنه هدى ونورَفِصُو القرآن الكريم ّنأ مع  ،يمكن نيله من جهة اللفظ

                                                 
ُ من الفريقني معا عىل اشتامل القرآن الكريم عىل املحكم واملتشابهّمةُأمجع أعالم األ) ١( ُ  وإنـام، ً

ُوتعرضـوا إىل عالقـة املحكـم ، اختلفوا يف تصويرمها وحدودمها وكيفيـة التوفيـق بيـنهام َّ
ُات موضوعة املحكـم واملتـشابهّتعلقُوغري ذلك من م، ُبالتفسري وعالقة املتشابه بالتأويل ُ ،

ُوبالتايل مل يعهد إنكار أصل موضوعة املتشابه يف القرآن ُالسيام بعد الترصيح بآية حمكمـة ، ُ َّ
ُعن وجود املحكم واملتشابه ُولكننا نطالع بني الفينة واألخرى كلامت لبعض املعـارصين ، ُ ُ ُ

ُينكرون فيها مقولة املحكم واملتشابه ُ وأنه جيعل ، ُ لزوم املتشابه متزيق وحدة القرآنّحجةب، ُ
ُ أصوات تلفظ وال تفهمّجمردبعض القرآن  من قبيل دعوى الباحث املرصي عبد الكريم ، ُ

 ). دام ظله(منه . ٢٠٨ -٢٠٧ص: قضايا القرآن: ب يف كتابهاخلطي
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ولكـن هنالـك فهـم ، َّإن الفهم حاصل يف كـال األمـرين :التصوير الثاين
َّحمكم غري محال وجوه َّوهناك فهم متـشابه محـال وجـوه، ُ ومـن ثمـرت هـذا ، ُ

 .كنه يدور بني الوحدة والكثرةول، ّ حصول الفهم عىل أي حال:الوجه
ًإن الفهم حاصل يف كال األمرين أيضا :التصوير الثالث تارة ّعيني ولكنه ، َّ

ّكام هو يف الكيل، بمعنى االنحصار وعدم االنحصار، ُأخرىمراتبي و ُ املتواطئ ُ
ّوالكيل املشكك ُ ّ. 

ًإن املحكم هو مـا كـان خمتـصا بآيـات األحكـام بـشك :التصوير الرابع َّّ ُ ل ُ
َّوأما املتشابه فهو ما تعلق بغري ذلـك، ّوبالفرائض بصورة خاصة، ُمطلق  مـن ؛ُ

 .قبيل القصص القرآين
ُإن املحكـم هـو تعبـري آخـر عـن اآليـات الناسـخة :التصوير اخلـامس َّ ،

ًوبالتايل فـإن املتـشابه ال يوجـد مـشكلة ، ُواملتشابه هو تعبري آخر عن املنسوخ َُّ ِ ُ ُ
ُألن آياته م، حقيقية مـن ثمـرات هـذا ّلعـل و، لة األحكام بـسبب نـسخهاّعطَّ

ِالوجه أن العامل ِ باملحكم واملتشابه هو العاملَّ ُ  . بالناسخ واملنسوخُ
ًإن املحكم ما كان نصا يف معناه أو ظاهرا فيه بال حاجة  :التصوير السادس ً َّّ ُ

ّواملتشابه ما مل يكن نص، قرينةإىل  ًا يف معناه أو ظاهرا فيهُ ً مـشرتكا أو كان: أي ،ً ُ
َّجممال أو مؤو ً  ً.الُ

ًة إذا مل يكن حمتاجـا إىل ّتامُ معنى مستفاد من اجلملة الّ كل:التصوير السابع ُ
 .ُ فهو متشابهَّوإال، ُقرينة خارجية فهو حمكم
ِّاملحكم هو البـني الـذي اكتفـى قارئـه بـه عـن احلاجـة  :التصوير الثامن ُ
ُواملتشابه ما مل ي، لتفسريه أو تأويله ، فاحتاج فهمه إىل تفسري أو تأويـل، َكتف بهُ

 .)١(ُوقد نسب ذلك لإلمام أمحد بن حنبل
ًإن آيـات األحكـام حمكـامت قطعـاف، وهو قول مردود وهـي مـع ذلـك ، ّ
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، اتاآليات املنسوخة متـشاهبَّكام أن ، صىل اهللا عليه وآلهحمتاجة إىل بيان النبي 
 .فوقع النقض من اجلهتني، بيانوهي ال حتتاج إىل 

ِّفإن أصل آيات األحكام بينة ال حتتاج ، ُولكن مع ذلك يمكن االعتذار له َّ
ْوأقيمـوا الـصالة وآتـوا {: كقوله تعاىل، وأما تفصيالهتا فتحتاج ذلك، إىل بيان ُْ َ َّ ََ َ ُ ِ َ
َالزكــاة َ ًفهــو بــني يف وجــوب الــصالة والزكــاة معــا، )٤٣: البقــرة( }َّ َّولكــن ، ِّ

 .  النبي األكرم صىل اهللا عليه وآلهتفصيالهتام حتتاج إىل بيانات
ُواملتـشابه مـا احتـاج ، ُاملحكم ما اكتفى قارئـه بتفـسريه :التصوير التاسع

ًوهو وجه وجيه يمكن القبول به ابتداء، قارئه إىل تأويله ُ . 
ًنـتج تأويلـه وجهـا واحـدا ال غـريأُاملحكم هو ما : التصوير العارش وال ، ً

ّمل تأويله وجوها عدةُواملتشابه ما احت، حيتمل غريه ً)١(. 
وهـو  ،املعنى املراد بـاللفظ:  أي،ذ التأويل بمعنى التفسريْأخومن نتائجه 

لو كان التأويل هو التفسري بعينه مل يكن الختصاص علمه باهللا أو ف، قول باطل
ًباهللا والراسخني يف العلم وجـه، فـإن القـرآن يفـرس بعـضه بعـضا، واملـؤمن  ّّ

 !العلم وأهل الزيغ يف ذلك سواءوالكافر والراسخون يف 
ّاملحكم ما انحـرص مـصداقه بعي :التصوير احلادي عرش ، ِّنـة بينـة واحـدةُ

فالتقسيم هنا بلحاظ املصداق اخلارجي وليس ، ُواملتشابه ما تكثـَّرت مصاديقه
 . بلحاظ األلفاظ نفسها
ُإن كال من املحكم واملتـشابه لـه مـصداق خـارجي :التصوير الثاين عرش ُ ً ُ َّ 

ومـا مل يقـع الرتديـد يف ، ُولكن ما وقع الرتديد يف حتديده فهـو متـشابه، واحد
ُحتديده خارجا فهو املحكم ً. 
ُإن كال من املحكم واملتشابه له مـصداق خـارجي  :التصوير الثالث عرش ُ ً ُ َّ

ُولكن ما أمكن تصوره خارجا فهو حمكم، واحد ً ًوما استحال تصوره خارجا ، ّ ّ
                                                 

 .٢٣٦ ص،٣ج: جامع البيان: انظر) ١(



 ٤٩٣ ...........................................................................وحدة القرآن وترابطه 

فـاملعنى احلقيقـي ، و احلال يف اسـتواء الـرمحن عـىل عرشـهكام ه، تشابهُفهو امل
ّواملطابقي لالستواء ال يمكن تصوره بالنسبة هللا تعـاىل ُ ّلعـدم إمكـان تـصور ، ُ

 .حقيقة اهللا تعاىل
ُإن املحكم هو ما ي :التصوير الرابع عرش ُ ، جهـة الثابـت يف الـرشيعةّمثـل َّ

ُواملتشابه ما ي ّرصين بوجـود ثابـت ومتغـري يف ُفقـول املعـا، ّتغـريجهـة املّمثل ُ ُ
ُالرشيعة يعنون به وجود املحكم واملتشابه ُ. 

ًإن املحكم هـو مـا يـؤمن بـه ويعمـل بـه أيـضا: التصوير اخلامس عرش َُّ ُ ُ ،
ُواملتشابه ما يؤمن به ولكن ال يعمل به ُ ، تُكام يفهم ذلك مـن بعـض الراويـا، ُ

ن بـه ِا املحكـم فتـؤمفأمـ(: من قبيل ما روي عن اإلمام الصادق عليـه الـسالم
َّوالظـاهر بـأن املـراد ، )١()وتعمل به وتدين به، وأما املتشابه فتؤمن به وال تعمل به
ُهو عدم صحة العمل باملتشابه قبل مراجعة املحكم ُُ ّأو لعـل املـراد هـو كـون ، ّ

ُالناسخ يؤمن به ويعمل به ُوكون املنسوخ يؤمن به وال يعمل به، ُ  نـسبقـد و، ُ
 .)٢(اس وابن مسعودإىل ابن عبذلك 

  ال دليل عىل انحصار املتشاهبات يف اآليات املنسوخة، إذ؛وهو وجه غريب
ّ ذكره تعاىل من خواص اتباع املتشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويـل َّكام أن ما ّ

عـىل ًفـضال  ؛ يف كثري من اآليات غري املنسوخة كآيات الصفات واألفعالٍجار
 .فتكون األقسام ثالثة، بني املحكم واملتشابه وجود واسطة هّن الزمأ

ّإن املحكم هو خـصوص احلـروف املقطعـة: التصوير السادس عرش َُّ أو ، ُ
َّفاإلحكام هنا يعني أنـه مـن ، )٣(ُوما عدا ذلك فهو من املتشابه، فواتح الكتاب

، ُاسـتخرجت تفاصـيل الـسور، اخلفاء واألرسار التي تنضوي حتت الفـواتح
                                                 

  . ٩٣ ص،٦٦ج: بحار األنوار) ١(
 .١٤٥ ص،٢ج: ّالدر املنثور: انظر) ٢(
 . ٣١٧٣، ٣١٧٢ح ،٥٩٣ ص،٢ج: الرازي حاتم أيب إلمام لتفسري القرآن العظيم،) ٣(
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ُووجود متشابه فيام خال ذلك من ، )أمل(: ُجود حمكم يف قوله تعاىلفالفاحتة هلا و
َّه يريد بأن معاين السور هلا وجه خفي يكمن يف فواحتهـاّلعلالسورة؛ أو  وهلـا ، ُ

 .ِّوجه بني يكمن يف تفصيالت السور الواقعة بعد الفواتح
َّألن مفاده أن العامـل بتلـك التفاصـيل يكـون يف ، ًوهو وجه غريب جدا َّ

ُوأن مرد املتشابه للمحكم ال جدوى منه، لبه زيغق ّ َّ!! 
َّحيـث يـرى الواحـدي بـأن املـراد مـن ، ًواألغرب منه هو عكـسه متامـا

ِّالتهجي حروف وهي ،اليهود عىل تشاهبت هو ما تشاهباتامل  ،ُّالسور أوائل يف َّ
 ءبقـا َّمـدة منها يستخرجوا أن وطلبوا ،لُاجلم حساب عىل َّأولوها َّأهنم وذلك
َّاألمة هذه  الذين اليهود هم ٌزيغ قلوهبم يف الذينَّوأن ، واشتبه عليهم فاختلط ،ُ

َّمما يعنـي أن آيـات القـرآن ، )١(َّاملقطعة احلروف من َّاألمة هذه أجل َلمِع طلبوا َّ
 !ُ ما عدا الفواتح حمكامتّبرمته

ُإن املحكم ما أحكم وف :التصوير السابع عرش ع ّصل فيه خـرب األنبيـاء مـُّ
ّأممهم، واملتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم بالتكرار يف سور متعددة ُ. 

باع ّالتشابه واتّخاصة َّكام أن ،  من الدليللوخألنه ، ًوهو وجه غريب أيضا
ّوجـد يف القـصة الواحـدة بل ذلـك ي، غري آيات القصصّأصحاب الزيغ يعم 

ّكقصة جعل اخلالفة يف األرض كام توجد يف القصص املتكر ًوفـضال عـن ، رةّ
 !ال غري،  اختصاص التقسيم بآيات القصص هذا القول هوالزمَّذلك فإن 

ُإن اجلمل القرآنية ـ تبعـا للجمـل العربيـة ال :التصوير الثامن عرش ً ة ـ ّتامـَُّ
ُتنقسم إىل مجل إنشائية يراد منها إيقاع النسبة يف اخلارج ُوأخرى خربيـة يـراد ، ُ ُ

 .وهذا واضح، ّصور قسم ثالث يف املقامُوال يت، منها حكاية الواقع
ُوعليه فام كان إنشاء فهو املحكم ُوما كان إخبارا فهو املتـشابه، ً وهـو مـا ، ً

                                                 
 . ٧٠ ص،١ج: الواحدي أمحد بن عيل، العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز) ١(
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ًوهو وجه يشابه كثـريا الوجـه ، )١(استظهره صاحب املنار من كلامت ابن تيمية ُ
، ُإال أنـه ال يقتـرص يف متـشاهبه عـىل القـصص القـرآين، الرابع اآلنف الـذكر

 . ُخبار عن املستقبلفيشمل اإل
،  واملتشابه بخالفـه،ّإن املحكم ما للعقل إليه سبيل :التصوير التاسع عرش

َّفإن هنالك مـوارد عديـدة يناهلـا العقـل كموضـوعة ، ًوهو قول ضعيف جدا
كام أنـه ، ُوقد وقع يف فهمها زيغ وبطالن، التوحيد والصفات واإلمامة واملعاد

ُفإهنا حم، منقوض بآيات األحكام  .وهذا واضح،  وال سبيل للعقل إليهاتكامّ
، االشـتباه عنـد إليـه عَيرج الذيُيرى بأن املحكم هو  :التصوير العرشون

 من آخر ًشيئا تملحي وقد حكم،ُامل َموافقة داللته تمل فهو الذي حيَتشابهُوأما امل
وقد وافقـه ، )٢(ُوهو خمتار ابن كثري، املراد حيث من ال والرتكيب، اللفظ حيث

ُوأخر{: حيث يقول، بيضاوي مع إضافة نكتة لطيفةال َ ُ  حمتمالت ،}متـشاهبات َ
 فيها ليظهر والنظر بالفحص إالـ  ظاهر خمالفة أو ِإلمجالـ  مقصودها ّيتضح ال

 العلـوم وحتـصيل هاّتـدبر يف جيتهـدوا أن عىل حرصهم ويزداد العلامء، فضل
 اسـتخراج يف القـرائح بإتعابوـ  هبا فينالوا هبا، املراد استنباط عليها ّتوقفامل

 .)٣(الدرجات معايل  ـاملحكامت وبني بينها والتوفيق معانيها،
 يف وهـ <تـشاهباتُم>: َّحيـث يـرى بـأن، وقريب منه قول صاحب املعـاين

 عـن بعـضها يمتاز ال ،متشاهبات ٍملعان تمالتُحم: أي ،ملحذوف صفة احلقيقة
 .)٤(الدقيق بالنظر إال األمر ّيتضح وال ،اإلرادة استحقاق يف بعض

                                                 
تـأليف الـشيخ  ،من دروس الشيخ حممد عبده، )تفسري املنار(تفسري القرآن العظيم : انظر) ١(

 .٣٦ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن: ًوأيضا. ١٤٥-١٤٣ ص،٣ج: حممد رشيد رضا
 .٧ ص٢ج: كثري ابن تفسري )٢(
 .١٩٢ ص،١ج: تفسري البيضاوي: انظر) ٣(
 .١٠٨ ص،٣ج: روح املعاين: انظر) ٤(
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ًوقد نقل اآللـويس وجهـا آخـر عـن سـادته  : والعرشونيداالتصوير احل
 الواضـح :ُوذهـب سـاداتنا احلنفيـة إىل أنّ املحكـم(: حيث يقـول، األحناف
ُ اخلفي الذي ال يدرك معنـاه :ُ واملتشابه. الظاهر الذي ال حيتمل النسخ،الداللة

ًعقال وال نقال كقيـام الـساعة واحلـروف ، عـاىل بعلمـهوهو مـا اسـتأثر اهللا ت، ً
 .)١()عة يف أوائل السورّاملقط

ًوقد تكون هنالك وجوه أخرى عزفنا عنها اكتفاء بام عرضناه  فإهنا تفـي ؛ُ
ُبام يمكن تصوره يف موضوعة املحكم واملتشابه ُ ّ ُ. 

 

يـان ًبعد أن وقفنا إمجاال عىل التصويرات الواحد والعـرشين ينبغـي لنـا ب
وهـو الوجـه الـذي سـوف ، وهو التصوير الثاين والعـرشون، خمتارنا يف املقام

ّهيي ُة جليلة تنعكس من خالهلـا طبيعـة املحكـم واملتـشابهّقدمئ لنا مُ وكـون ، ُ
ّاملتشابه متشاهبا بلحاظ النص أم القارئ له ً ُ ُ. 

 : وهي، ُفهذا الوجه املختار يعتمد عىل بيان زوايا أربع، ّوعىل أي حال
 خصوصية اللفظ: ُلزاوية األوىلا

: مـن قبيـل كلمـة، ونعني هبا دوران اإلحكام والتشابه حول دائرة اللفظ
َوالـسارق والـسارقة فـاقطعوا أيـدهيام{: يف قوله تعـاىل) اليد( ُ َ ِ ْ َّ ََّ ْ ْ ُ َ ُُ َ ََ َ ِ ، )٣٨: املائـدة( }ِ

ُيد {: وقوله تعاىل ْ فوق أيدهيماهللاَِ ِْ ِ َ َ ْ  املراد من ّن تعنيُحيث ال يمك، )١٠: الفتح( }َ
 دور ّؤديفاحتاج األمر إىل الرجوع إىل القرينة الـصارفة التـي تـ، نفس اللفظ 

ًأو جتعل املتشابه حمكام فعال، ُاملحكم ً ُ ، يّنها للمراد اجلـدّوذلك من خالل تعي، ُ
، ُفترتك الراحة واإلهبـام،  إرادة قطع األصابع من منبتهاّاألولُفيقال يف املعنى 

                                                 
 .١١٠ ص،٣ج: املصدر السابق) ١(
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َوأن املساجد هللاِِ{: عاىلوذلك لقوله ت ِ َ َ َّ َ َّوحيث إن الراحة واإلهبام ، )١٨: اجلن( }َ
 . املراد يف ذلكّفيتعني، ُمن املساجد السبعة فال يعتدى عليها

 خصوصية املعنى: الزاوية الثانية
ّة بالنص ترصفه عـن ّولكن القرائن احلاف، ًقد يكون اللفظ ظاهرا يف معناه

وإذا مل تكن كذلك ، طعية فال مناص من االلتزام هبافإذا كانت القرينة ق، معناه
ًبل إن اخلالف يقع أحيانـا حتـى مـع وجـود ، ّوقع اخلالف يف إرادة أي معنى َّ

 إليهـا أو للتـشكيك تإما لعدم االلتفـا، القرينة القطعية أو املورثة لالطمئنان
اىل وطاعة ُكام هو احلال يف قرينية عطف طاعة أويل األمر عىل طاعة اهللا تع، فيها

ْيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا {: رسوله صىل اهللا عليه وآله يف قوله تعاىل ُْ َِ َِ َُ َ ََّ َ ْ وأطيعوا اهللاَُّ ُ َِ َ
ْالرسول وأويل األمر منكم ْ ُ َُّ ِ ِ َ ِ ْ َُ َّألن ،  عـىل العـصمة املطلقـةّالـدال، )٥٩: النساء( }َ

 .ّالبتةالطاعة املطلقة ال تكون لغري املعصوم 
، ُكام ال يوجد كالم يف أصل العطـف، جد كالم يف معنى الطاعةُ ال يوهَّفإن
ِالذين جيادلون يف آيات {ولكن  ِ َِ ِ َ ُ ََّ ُ ْ بغري سلطان أتاهماهللاَِ ُ ُْ َ َ ٍ َ ْ ِ َ  يمنعـون )٣٥: غـافر( }...ِ

ًمن ذلك ألن مفاد اآلية ينطبق متاما مـع نظريـة مدرسـة أهـل البيـت علـيهم  َّ
 .السالم يف موضوعة اإلمامة

 خصوصية التفسري: لثالثةالزاوية ا
ّكـام أن املعنـى جـيل، ّبل هو نص فيه، بمعنى أن اللفظ ظاهر يف معناهوذلك  َّ 

 مدخلية ّفرسُولكن لشخصية امل، ُبه قرينة سياقية صارفة أو حالية مومهة ّوال حتف
 أو لقصدية سابقة عىل طلـب، ا لقصور يف الصنعةّإم ،يف رصف اللفظ عن معناه

، )١( ذلك يف حينهةوقد عرفنا خطور، ّجتاهوهو ما أسميناه باال، ّاملراد من النص
                                                 

اهات عىل ّخطورة االجت(: حتت عنوان، ل من الكتابّل من الباب األوّراجع الفصل األو) ١(
 ). العملية التفسريية
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مـن ، ًوهذا كثريا ما يقع يف موضوعات العقائـد، ّأو للهروب من لوازم النص
ِالنبي أوىل بـا{: قبيل ما جاء يف قوله تعاىل َ ْ َ ُّ ِ ْؤمنني مـن أنفـسهمُملَّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ : األحـزاب( }...ْ

 َّ أن- أعلـمَّ وعزَّواهللا جل - اآلية وحقيقة معنى(: فيقول البعض يف ذلك، )٦
 خالفته النفس كان أمر َّ ثم، أو هنى عنهءالنبي صىل اهللا عليه وسلم إذا أمر بيش
ّويؤكد آخـر، )١() من الناسّتباعباالالنبي صىل اهللا عليه وسلم وهنيه أوىل  َّبـأن  ُ

 ودعـتهم فيام دعـاهم إليـهالنبي صىل اهللا عليه وآله أوىل باملؤمنني من أنفسهم 
ّدون أن يتعرضا ملسألة الترصف، )٢(أنفسهم إىل خالفه وكونه صـىل اهللا عليـه ، َّ

َّألن املؤمنني بال طاعة الرسـول صـىل ، ّوآله أوىل باملؤمنني بالترصف بأنفسهم
 .اهللا عليه وآله خيرجون من ربقة اإليامن

 هذه اآلية أزال اهللا(: حيث يقول، وأغرب من ذلك توجيه القرطبي لآلية
أنه صىل اهللا عليه وسـلم كـان : ، منهااإلسالم كانت يف صدر ًتعاىل هبا أحكاما

 صـىل اهللا عليـه ين، فلام فـتح اهللا عليـه الفتـوح قـالَت عليه دّ عىل ميّال يصيل
 ومـن تـرك ، قضاؤهَّ وعليه دين فعيلّويفُ من ت.أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم: وسلم
 .خرجه الصحيحانأ: َّثم يضيف، )٣() فلورثتهًماال

 وأبيح له عليه: (حيث يقول، ّأشد غرابة من سابقه ًوذكر يف موضع آخر وجها
الصالة والسالم أخذ الطعام والرشاب من اجلائع والعطشان، وإن كـان مـن هـو 

! )٤()النبي أوىل باملؤمنني من أنفسهم:  تعاىل لقوله؛معه خياف عىل نفسه اهلالك
َوم{: فأين هذا من قوله تعاىل َا أرسلناك إال رمحة للعاملنيَ ِ َ َ َْ ِّ ًْ ْ َ َ َّْ ِ َ َ   !؟)١٠٧: األنبياء( }َ

ً ذلك إال ألجل اهلروب من لوازم اآلية التي تثبت ابتـداء أولويـة ّكلوما  ّ ُ
                                                 

  ٣٢٤ ص،٥ج: لنحاسأليب جعفر ا، معاين القرآن) ١(
 . ٥٤٩ص : لسيوطيل، سري اجلاللنيتف) ٢(
  .١٢١ ص،١٤ج: تفسري القرطبي) ٣(
  .٢١٣ ص،١٤ج: نفسهاملصدر ) ٤(
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 ،فليس ملؤمن أن خيرج عن طاعتـه، ًف مطلقاّالنبي باملؤمنني من أنفسهم بالترص
وقـد أجـاد ،  عليـه وآلـهًوليس ملؤمن أن يعقد أمرا بدون اإلذن منـه صـىل اهللا

  مزية عظيمة وخصوصيةه ذكر سبحانه لرسولَّثم: (الشوكاين يف تصوير ذلك بقوله
ْالنبي أوىل باملؤمنني من أنفـسهم{: جليلة ال يشاركه فيها أحد من العباد فقال ُِّ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ َْ ْ ُ ِ َ ِ َّ{ 

 عـن ًضالأنفسهم فوأوىل هبم من ،  أمور الدين والدنيا ّ هبم يف كلّهو أحق: أي
 فيجب عليهم أن يؤثروه بام أراده مـن أمـواهلم وإن ،أن يكون أوىل هبم من غريهم

 وجيـب ،أنفـسهم همّ حـبوه زيـادة عـىلّكانوا حمتاجني إليها وجيب عليهم أن حيبـ
 .)١()ّعليهم أن يقدموا حكمه عليهم عىل حكمهم ألنفسهم

َّأمهها أن النبي، ُوهلذا املدلول املطابقي لوازم كثرية  صىل اهللا عليه وآلـه إذا ّ
ًنصب أحدا من بعده فليس للمؤمن االعرتاض أبدا ً َّكام أن املنصب سـيكون ، ّ ُ َّ

، َّالسيام إذا سيق ذلك املضمون يف بيان املنصب، له ما للنبي صىل اهللا عليه وآله
وقـد روى ابـن كثـري بـسند ، وهذا ما حصل ألمري املؤمنني عيل عليه الـسالم

عن سعيد بن جبري، عن ابـن عبـاس عـن بريـدة ًمتاما صحيح ما يعكس ذلك 
ت عىل رسول اهللا صىل قدم اليمن فرأيت منه جفوة، فلام ّغزوت مع عيل(: قال

يـا :  فقـال،ّتغري فرأيت وجه رسول اهللا ي،صتهّ فتنقًاهللا عليه وسلم ذكرت عليا
 ً كنـتمن:  قال!بىل يا رسول اهللا :  قلت؟ أوىل باملؤمنني من أنفسهمُبريدة ألست
ًثم عقب ابن كثري عىل ذلك قائال، )٢() موالهّمواله فعيل َّ  ،ّد قـويّوهذا إسناد جي: َّ
 . هم ثقاتّرجاله كل

، ّ من مـسار الـنصّتغري وقبلياته وعقائده ومقاصده ّفرسإذن فشخصية امل
ّفإن قيل بأن ذلك خروج عن مفاد النص ، َّقيل لنا بأن اآليـة مـن املتـشاهبات، َّ

َّوالصحيح هو أن املفرس محال وجوه، جوهالة وّوهي مح ّ ُ  .ّال النص بعينه، َّ
                                                 

  .٢٦١ ص،٤ج: لشوكاينل ،فتح القدير) ١(
  .٢٢٨ ص،٥ج: لبداية والنهايةا) ٢(
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 خصوصية التأويل: الزاوية الرابعة
حيـث صـار القـرآن ، ُتسكب العربات: أو كام يقال، ة الكربىّوهنا الطام

، وإيقاد فتنهم، ّودس سمومهم، ًلذوي األنفس الزائغة مرسحا لتمرير مآرهبم
ُفأما الذين يف قلوب{: ولحيث تق، كام وصفتهم اآلية الكريمة َُّ ِ َ ِ َّ َ َهم زيـغ فيتبعـون ـَِ ُ َّ ٌ ََ ْ َْ ِ

ِما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ْ ََ ََ َ َْ َ ْ ُ َ َْ ّولعل يف هذه اخلصوصية وقعت األم، }َ ة ّ
ّفصارت األم، يف حيص بيص ّة شتاتا بعد جتمعهاُ ومـا ، ًوفرقـا بعـد وحـدهتا، ً

ُة القائلـة بإرجـاع املتـشابه عنـدهم إىل املحكـمّجلادذلك إال خلروجهم عن ا ُ ،
ُأو ما يـربزه لنـا املعـصوم عليـه ، ُواملحكم هو ما أورث القطع النوعي لقارئيه

ُبل إن املعصوم عليه السالم هو املحكم بنفسه، السالم ببياناته      .كام سيأيت، َّ
لتجـسيم، ّففرقة تتمسك من القـرآن بآيـات ا(: طبائي يف ذلكايقول الطب

ُوأخرى للجرب، وأخرى للتفويض، وأخرى لعثرة األنبيـاء، وأخـرى للتنزيـه  ُ ُ ُ
ُاملحض بنفي الصفات، وأخرى للتـشبيه اخلـالص وزيـادة الـصفات إىل غـري 

 .ّذلك، كل ذلك لألخذ باملتشابه من غري إرجاعه إىل املحكم احلاكم فيه
: ّبرت يف قوله تعـاىلـ وهي ال حتىص كثرة ـ وتد ّإذا تأملت يف هذه وأمثاهلا

ُفأما الذين يف قلوب{ َُّ ِ َ ِ َّ َ ِهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغـاء تأويلـهـَِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ْ َ َّ ٌ ََ ََ َ َْ َ ْ ُ َ َ ُْ َ َ ْ َْ َ  مل ،}ِ
ّتشك يف صحة ما ذكرناه وهذا هو السبب يف تشديد القـرآن الكـريم يف هـذا . ّ

 ، املتشابه وابتغـاء الفتنـة والتأويـلتباعاالباب، وإرصاره البالغ عىل النهي عن 
 ّ خطوات الشيطان، فإن مـنباعّوات والقول فيها بغري علم ،واإلحلاد يف آيات اهللا

ّدأب القرآن أنه يبالغ يف التشديد يف موارد سينثلم من جهتها ركن مـن أركـان 
ّنيته، كالتشديد الواقع يف تـويل الكفـار ومـودة ذوي القربالدين فتنهدم به  ّ بـى ّ

 .)١()ّوقرار أزواج النبي ومعاملة الربا واحتاد الكلمة يف الدين وغري ذلك
                                                 

 .٤١ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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يكفينا ما أشار ، ًوأما شواهد االختالف يف التأويل بال ضابطة فكثرية جدا
 .ّطبائي فيام يتعلق بالعقائداإليها الطب

 لنـا مـن التـدقيق يف جهـة ومنـشأ ّ أننـا البـديّواخلالصة من كل ذلك ه
ُ لنا يف اخلصوصيات األربع أن هنالك جهات أخرى غري ّاتضححيث ، التشابه َّ

ًالنص تصري املحكم متشاهبا ُ ُّ ُ ُوكأن يف القرآن نـوعني مـن املتـشاهبات، ّ  ّاألول، َّ
ّواآلخر ما يفرتضـه مجلـة مـن املفـرسين أو ، هو ما أشارت إليه اآلية الكريمة

ّاملتكلمني  .ّوفيه يشتد زيغهم وانحرافهم، ُ
َّإن من خالل تلك اخلـصائص األربـع يمكـن لنـا اخلـروج ف، وكيف كان

ّأمهها هو أن توسعة دائـرة املتـشابه مـرده القـارئ ال الـنص ، ةّأولية نتائج ّبعد ّ ُ َّ ّ
ُوأن املتشابه يف دائرة اللفظ واملعنى حمدود، القرآين ً جـدا َّ بالقيـاس للتـشابه يف ّ

َّوأن املتـشابه البـد مـن، دائريت التفـسري والتأويـل ُ َّوأن ، ُ إرجاعـه إىل املحكـمَّ
ًاملحكم تارة يكون نصا قرآنيا وأخرى يكـون نـصا معـصوما ً ً ًّ ُّ َّممـا يعنـي بـأن ، ُ َّ

واآلخـر مـا ،  هو ما أشـارت إليـه اآليـة الكريمـةّاألول، ًن أيضااُاملتشابه نوع
ّيفرتضه مجلـة مـن املفـرسين أو املتكلمـني ُ ُومجيـع القـراء الـذين مل حيكمـوا ، ّ ّ

 .كام هو واضح، ّيف الثاين يشتد زيغهم وانحرافهمو، الصنعة
ًضح لنا يف األمـور األخـرى حقـائق أخـرى أكثـر عمقـا ّوسوف تت، هذا ُ ُ ُ

ّوفائدة مما تقدم َّحيث سيتبني متعلق اإلحكام والتشابه، َّ ُ ومعنـى ، وحدودمها، َّ
ُورس قسمة اآليات إىل حمكم ومتشابه، اإلحكام والتفصيل ُ مـع بيـان الكلمـة ، ّ

ًفصل يف حقيقة كون القرآن كله حمكامال ُ ُ وكله متشاهبّ  .ًاّ
َّمتعلق اإلحكام والتشابه: األمر الثاين ُ 

ّتقدم يف النص القرآين  ُ تقـسيم آيـات القـرآن إىل )ُاملحكم يف نفسه( ّاألولَّ
ُحمكامت ومتشاهبات ُدنا تـصورنا يف املـراد مـن اإلحكـام والتـشابهّوقد حد، ُ ّ ،
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الكريم وصفان للقـرآن باإلحكـام والتـشابه عـىل نحـو ولكن ورد يف القرآن 
ًوهذا قد يربك املوقف بدوا، يةّكلاملوجبة ال ٌالـر كتـاب {: ومهـا قولـه تعـاىل، ُ َ ِ َ

ٍأحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبري ِ َ ُ ْ ُ ٍْ ِ ِ َِ ِّ ُ ْْ َّ َ ُ َّ َ َُ َ نزل اهللاُ{: وقوله تعاىل، )١: هود( }ُ َّ َ
ُّأحسن احلديث كتابا م ًَ َ ِ ِ ِ َ َ ْ ْتشاهبا مثـاين تقـشعر منـه جلـود الـذين خيـشون رهبـمَ ُ َّ َ ُّ َ ََّ ْ َ ُ ُ َُ َ َْ َ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َْ َِ ً ِ...{ 

 .)٢٣: الزمر(
ُفكيف قسمت آياته إىل حمكم ومتشابه  ؟ُِّ

ُثم كيف يصف الكتاب كله باملحكم وكله باملتشابه َّ ُ َّ  ؟َّ
حة ية الثانية فـصحيّكلوأما القسمة ال، ُأما القسمة اجلزئية األوىل فواضحة

ُولكن بمعان أخرى، ًأيضا ُيا فال يـراد منـه اإلحكـام ّكلأما وصفه باإلحكام ، ٍ ً
 .وإنام املراد منه معنى آخر، ُوإال النتفى وجود املتشابه، ّاملتقدم

ًيا باإلحكام والتفصيلّكلطبائي يف توجيه اتصاف القرآن اقال الطب فإنام (: ّ
ملضمون ال من جهـة ألفاظـه  هبام من جهة ما يشتمل عليه من املعنى واّيتصف

 والتفـصيل واالحتـاد واالخـتالف اإلحكـام حال املعاين يف َّأو غري ذلك، وأن
رة إذا رجعت إىل معنى واحد كان هذا الواحد ّ فاملعاين املتكث،األعيانغري حال 

 ي املحفوظ يف اجلميع وهو بعينه عىل إمجالـه هـذه التفاصـيل، وهـاألصلهو 
 . ه ظاهر ال ريب فيهّكل وهذا ،اإلمجال بعينها عىل تفاصيلها ذاك

 َّأن:  معنـاه،ًة ثانيـاّمفـصل َّثـم ً،الّأووعىل هذا فكون آيات الكتاب حمكمة 
ت مقاصدها وأغراضها ّ الكريمة القرآنية عىل اختالف مضامينها وتشتاآليات

 ،تّر فيـه وال تـشتّ ال تكثـ وغرض فـارد أصـيل،ترجع إىل معنى واحد بسيط
 إىل ي مـن املقاصـد وال ترمـً الكريمـة مقـصدااآليـاتية من بحيث ال تروم آ

 يف جثامنـه واحلقيقـة املطلوبـة ي هو الروح الـساراألصيلهدف إال والغرض 
بعاضه إال غرض أق ّت آياته وتفرّفال غرض هلذا الكتاب الكريم عىل تشت. منه

 ويف ثالث ً خلقياً ويف آخر أمراً دينياًل كان يف مورد أصالِّصُد إذا فِّواحد متوح
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 إىل فروعها ومن الفروع إىل فروع األصولام تنزل من ّكل وهكذا ،ً رشعياًحكام
 األصـل فهـذا . غرضـهئالفروع مل خيرج من معناه الواحد املحفوظ، وال خيط

 واألخـالق واحد واحد من أجزاء تفاصـيل العقائـد ّكلبه يصري ّالواحد برتك
 فيهـا احلـاكم عـىل يح الـسار، وهى بتحليلهـا وإرجاعهـا إىل الـروعاملواأل

 .)١() الواحداألصلأجسادها تعود إىل ذاك 
ِّوهو كالم وجيه يقرب لنا جهـة اإلمجـال والتفـصيل َّحيـث فـصل بـني ، ُ

َّفهو حمكم ومفصل يف معانيه، املعاين وألفاظه ُ فاملعنى التفـصييل ، ال يف ألفاظه، ُ
وهـو توحيـده ، ّ الكـلَّ مرده ملعنى إمجايل واحد حمفوظ يف،مهام كانت تفريعاته

 .احلاكم عىل مجيع تفصيالت القرآن الكريم، سبحانه وتعاىل
ِّه مل يبني لنا كيف ستحكي لنا مجيع تفصيالت وتفريعـات ّس رسّولكنه قد ُ

: ولـذلك قـال، الذي ساقه وكأنه أصـل ثابـت، الرشيعة ذلك األصل الواحد
َّوال يعلم كيف يتحقق لنا! ه ظاهر ال ريب فيهّكلوهذا  وكيـف ،  ذلك الظهورُ

 ؟ه ال ريب فيهّحتققعىل فرض 
ُكام أنه مل يبني لنا وجه العالقة بني اإلحكام والتفصيل باملحكم واملتـشابه ُ ِّ ُ ،

ُوهل اإلحكام بمعناه األصل الواحد الفارد هـو نفـسه يقـع يف قبالـه املتـشابه 
  ؟َّأو أن األمر ليس كذلك، ُفيكون املتشابه هو التفصيل بعينه

إما أن تكون توضيحية تطبيقيـة ملـا ، ُفاملسألة حتتاج إىل بيانات أخرى، إذن
ًأو أن نفرتض تصويرا ووجها آخر لذلك، هّس رسّأفاده قد ً. 

 توجيه آخر لإلحكام والتفصيل
َّوهـو أن ، لإلحكام والتفصيل معنـى آخـر مل يلتفـت لـه األعـالم: نقول

الرسـول األكـرم صـىل اهللا ُ الذي أنزل عىل ّكيلاإلحكام عنوان حيكي املعنى ال
                                                 

  . ١٣٦ ص ،١٠ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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ًعليه وآله نزوال دفعيا ُكام أن النزول الدفعي يقابل ، ُفاإلحكام يقابل التفصيل، ً َّ
ومـن مقتـضيات ، َّوبالتايل فإن النزول التدرجيي هو التفصيل بعينه، التدرجيي

 .ّاألولِّالتفصيل وقوع التشابه املتقدم يف املعنى 
ولكنه لشخص النبي صـىل اهللا عليـه ، كمُه حمّكلَّإن القرآن : ُبعبارة أخرى

وهـو املوافـق لإلحكـام االصـطالحي يف موضـوعة ، وآله يف النزول الدفعي
ُاملحكم واملتشابه ًوالقرآن حمكم ومتشابه اصطالحا يف دائرة التفـصيل، ُ ُ وهـو ، ُ

 ّاص نزولـه الـدفعي اخلـّكـيلَّفمتعلـق اإلحكـام ال، الواقع يف نزوله التدرجيي
ًهللا عليه وآله أصـالة وبأوصـيائه وراثـةبالرسول صىل ا واإلحكـام والتـشابه ، ً

َّن متعلقهام النـزول التـدرجيياَّاجلزئي ليبتلـيهم ، ة النـاس أمجعـنيّعامـوهـو ل، ُ
ُوليتبني من يف قلبه نور فيتبع املحكم ويرد املتشابه للمحكـم، بذلك ّ َّ ومـن يف ، َّ

َقلبه زيغ فيتبع املتشابه ويذ ُ  .ثرهموما أك، ُر املحكمَّ
ّوسوف تكون لنا وقفة أخرى نبني فيها الوجوه املحتملة يف حكمة انقسام 

 .القرآن إىل حمكم ومتشابه، مع بيان الوجه املختار يف ذلك
 عود عىل بدء 

ًيا باإلحكـامّكلوصف القرآن من ذلك ما كان  وأمـا بالنـسبة إىل وصـفه ، ّ
َّكتابا متشاهبا م{: ُباملتشابه يف قوله تعاىل ًُّ ًِ َ َ َ َثاينِ ِ ُفقـد ذكـرت فيـه توجيهـات ، }...َ

كـون هـو املـراد بـه َّبـأن :  منها؛ولكنها ال متأل الوجدان املعريف، ًوجيهة أيضا
ُذات نسق واحد مـن حيـث جزالـة الـنظم، وإتقـان األسـلوب، وبيـان ه آيات

 .)١(ّاحلقائق واحلكم، واهلداية إىل رصيح احلق
َّفـإن ، ية التشابه يف املقامّكل لنكتة ّإهنا إجابة صورية مل متس الواقع احلقيقي

َّفـإن القـرآن لـو ، من الدفعية والتدرجيية يف النـزولّ تقدم لألمر صلة وثيقة بام
                                                 

 .٢٣٦ ص،٢٦ج: )مفاتيح الغيب(سري الكبري التف: انظر) ١(
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وذلـك لعـدم ، ً دفعة واحدة النتفى الغرض منـهّمةُ عىل األّكيلنزل بوجوده ال
ًوبالتايل سوف ال يكون املخاطب به خماطبا فعال، ّحتقق اإلفهام ًُ ك فاحتاج ذلـ، ُ

ّالوجود الكيل أن تبني تفصيالته املفضية لتحقـق الغـرض ُ َّ ُ ولـذلك وصـفت ، ّ
ُمثاين تقشعر منه جلـود ...{: اآلية الكريمة ذلك التفصيل بنزوله التدرجيي بأنه ُ ُُ ْ َِ ُِّ َ ََ ْ ِ

ْالذين خيشون رهبم ُ َّ َ َ ْ ََ ْ َ ِ  بوجـوده اإلمجـايل ّمـةُ منـه اإلفهـام لألّتحقـقفإذا مل ي، }...َّ
ْتقشعر منه جلود الـذين خيـشون رهبـم{: عي فال معنى أنونزوله الدف ُ َّ َ َُّ ْ َ ُ ُ َُ َْ َ ِ ِ َِّ ُ ْ وإنـام ، }َْ

فـصيغة ، ً منه النبي األكرم صىل اهللا عليه وآله الذي كان أهـال للتفهـيمّيقشعر
ًاجلمع حتكي وجودا آخر صارا حمال لإلفهام ً ُتقشعر منـه جلـود {:  فأوجب أن،ً ُ ُُ ْ َِ ِّ َ ْ

َالذين خيشون ْ ََ ْ َ ِ ْ رهبمَّ ُ َّ ، ُويف اآلية قرينتان لفظيتان سياقيتان تساعدان عىل ذلـك، }َ
ًا بالرسـول ّخاصـًدفعيـا ، تنيّاحلاكية عن نزوله مـر، )ِثاينَم(: ُاألوىل هي كلمة

ُا لألّعامًوتدرجييا ،  لفهمه ووقوع القشعريرة منهًاُصىل اهللا عليه وآله موجب  ّمـةً
ًمتـشاهبا(: الثانية هي نفس كلمةو،  لفهمه ووقوع القشعريرة منهًاُموجب ِ َ َ التي ، )ُّ

ُقد تكون بمعنـى أنـه متـشابه يف معانيـه ال يـة الدفعيـة ومعانيـة التفـصيلية ّكلَّ
 .واهللا العامل، التدرجيية

ُرس قسمة اآليات إىل حمكم ومتشابه: األمر الثالث ُ ّ 
ُالبد لنا من الوقوف عند رس قسمة اآليات إىل حمكامت ومتشاهبات ُ ّ  ومن، ّ

ً جدا ِّالبني َّبأن البحث يف ذلك منشؤه البحث يف حكمـة اشـتامل القـرآن عـىل ّ
ّبـل إن املتوقـع بـصفته كتـاب ، ُإذ ال كالم يف رضورة املحكـامت، املتشاهبات َّ

ّن يكون كلأهداية  ًه حمكامُ ُ. 
، ما هي احلكمة يف اشتامل القرآن ـ الذي جاء ليهدي الناس :ُبعبارة أخرى
ُوخيرجهم من الظلامت إىل النور ـ عىل آيات متـشاهبات ، قةوينتشلهم من الفر ُ

 ّمة؟ُفيها اقتضاء وقوع اخلالف واالختالف بني أفراد األ
ُهنا تعرض أعالم األ وقع اختالف و،  وعلامء الصنعة لإلجابة عن ذلكّمةَّ
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ُكبري يف توجيـه التقـسيم القـرآين آلياتـه إىل حمكـم ومتـشابه وتربيـر وجـود ، ُ
ّلنقـف عنـد الفخـر الـرازي ابتـداء الـذي حـاول أن يقـدم و، فيهُاملتشاهبات  ُ ً

ّإجابات مل يوف  .ام يف مجيعهاّورب، ق يف معظمهاُ
ّإنه متى كانت املتشاهبات موجـودة، كـان : ُيقول الرازي يف إجابته األوىل

ّالوصول إىل احلق أصعب وأشق، وزيادة املشقة توجب مزيد الثواب ّ ّ.  
ّلو كان القرآن حمكام بالكليـة ملـا كـان مطابقـا إال : ويقول يف إجابته الثانية ً ّ ً

ّملذهب واحد، وكان ترصحيه مبطال لكل ما سوى ذلـك املـذهب، وذلـك ممـا  ّ ً
ّينفر أرباب املذاهب عن قبوله وعن النظر فيه، فاالنتفاع به إنام حصل ملا كـان  ّ

ّمشتمال عىل املحكم وعىل املتشابه، فحينئذ يطمع كل مـذهب أن جيـد ف يـه مـا ً
ّيقوي مذهبه ويؤثر مقالته ّ. 

ًإن القرآن إذا كان مشتمال عىل املحكم واملتشابه، : ويقول يف إجابته الثالثة ّ
ّافتقر الناظر فيه إىل االستعانة بدليل العقل، وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد 

ًويصل إىل ضياء االستدالل والبينة، أما لو كان كله حمكام مل يفتقر إىل التمـ ّ ّ ّسك ّ
 .بالدالئل العقلية، فحينئذ كان يبقى يف اجلهل والتقليد

ًملا كان القرآن مشتمال عىل املحكـم واملتـشابه، : ويقول يف إجابته األخرية ّ
ّافتقروا إىل تعلم طرق التأويالت وترجيح بعضها عـىل بعـض، وافتقـر تعلـم  ّ

، ولـو مل ُذلك إىل حتصيل علوم كثرية من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه
يكن األمر كذلك ما كان حيتاج اإلنسان إىل حتصيل هذه العلوم الكثرية، فكان 

 .)١(ائد الكثريةوإيراد هذه املتشاهبات ألجل هذه الف
، وقد أجاد صاحب املنار بتعليقه عـىل ذلـك، ًإجابات حيسبها الظمآن ماء

ّإنه مل يأت بيشء نري ومل حيسن بيان ما قاله العلام(: حيث يقول ء، وأسخف هذه ّ
                                                 

 .١٤٩  ص،٧ج: )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري : انظر) ١(
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ًالوجوه وأشدها تشوها الثاين، وال أدري كيف أجاز له عقله أن يقول  ّ  ّن القرآنأّ
ّن هذا طريق إىل احلقأجاء باملتشاهبات ليستميل أهل املذاهب إىل النظر فيه و  ؟ّ

 .)١()؟ ومن اهتدى من أهلها هبذه الطريقة؟أين كانت هذه املذاهب عند نزوله
ًسنقف قليال عند إجابات الرازي ما خـال الثـاين وقبل أن ننتقل لآللويس 

ًوثانيا اكتفاء بإجابة صاحب املنار، ًالّلبشاعته أو  فمردود مجلة ّاألولأما قوله ، ً
، َّفإن القرآن الكريم قد جاء بخطـاب ينـسجم مـع فطـرة اإلنـسان، ًوتفصيال
ّخماطبا إي ً كيف يسلك ف، اه بجميع طبقاته الفكرية واالجتامعية وقدراته العقليةُ

ب مزيـد اإلجيـّزيادة املشقة بغية  ّ للوصول إىل احلقّشقاألصعب والطريق األ
ُ أو ليس ذلك تضليال ومتوهيا عىل خماطبيه؟الثواب ُال يوجد طريـق آخـر أّ ثم ؟ًً

ًفـضال عـن  -ة النـاس ّخاصـ وال ندري هل فهم ؟لتحصيل الثواب األعظم
 !؟ب العظيمُ هذا املتشابه لكي حيصلوا عىل الثوا-تهمّعام

ّوأما جوابه الثالث فهو قد يبدو جيدا ألو  عن اً سوءّولكنه ال يقل، ل وهلةً
ُن حمكـامت القـرآن موجبـة للبقـاء يف اجلهـل أفمـن لوازمـه الباطلـة ، سابقيه ُ َّ

 ؟أو أنه ال يعي ما يقول، هي جرأة عىل اهللا والقرآنأوال ندري ، والتقليد 
ٍّوإهنا حتتاج إىل نظر واجتهاد وفـن ، تُ أليس آيات األحكام من املحكامَّثم
هـذه اآليـات موجبـة مثـل  فكيـف تكـون ؟ اإلفتاء األوىلّمادةألهنا ، وصنعة

 !؟للجهل والتقليد
 الباطلـة كـون اآليـات ه إذ من لوازمـ؛ّوأما قوله األخري فهو أقلها بشاعة
 علـم اللغـة والنحـو وعلـم من قبيـل، ُاملحكامت ال حتتاج إىل العلوم والفنون

 .َوقد عرفت من خالل إجابتنا السابقة الوجه يف آيات األحكام، ُأصول الفقه
ّما العالمة اآللويس فقد قدم إجابة مبهمة تنم عن اختالط األمر وتشاهبه أ ُ َّ

                                                 
 .١٤٩ ص،٣ج: مصدر سابق،)سري املنارتف(تفسري القرآن العظيم : انظر) ١(
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ًحيث حاول أن يتشبث بتفاصيل لغوية لتكون منفذا له، عليه ولكنها أفقدتـه ، ّ
َّلظن منه بأن علم اللغة، ُما يريد ِ سيفي له بـالغرض-رع فيه وهو با- ٍّ َ ولكنـه ، َ

ُـ املحكامت واملتشاهبات ـ  إليهام الكتاب وتقسيم(: حيث يقول، كام سرتى  منُ
 والمـه ،تنيّالـدف بني ما الكتاب من املراد َّأن عىل بناء ؛أجزائه إىل ِّالكل تقسيم

 ّاألول ّأم إليـه املـضاف الثـاين بالكتـاب يـراد أن إمـا وحينئذ العهد، لتعريف
 املظهـر وضـع ويكـون ،معرفة اليشء إعادة حديث به يشعر كام ًمقسام لواقعا

 يف كـام، يف معنى عىل واإلضافة ،له ًوتفخيام املظهر بشأن ًاعتناء املضمر موضع
 اآليـات َّأن عـىل املعنـى َّألن لنفـسه ًأصال اليشء كون يلزم فال، العرشة واحد

 إليـه يرجـع تنيّالـدف بـني فـيام أصـل تنيّالـدف بني اَّمم جزء هي التي املحكامت
، لنفسه اليشء ظرفية لزوم مّتوه يدفع للجزء ّكلال ظرفية واعتبار منه، املتشابه
 بعـض ّأم التقدير يقال بأن املتضايفني بني مضاف بتقدير القول من أوىل وهذا

 أن وإما ،فّكلت عن لوخي ال أنه إال حاله عىل الكتاب فيه بقي وإن فإنه الكتاب
 ّكـل وبـني املجمـوع بني املشرتك القدر عىل يطلق كالقرآن فإنه اجلنس به يراد

 مـا اجلنس هذا من ويراد األصول، يف نـِّيُب كام اختصاص نوع به له منه بعض
 معنـى عىل واإلضافة ،للجنس حينئذ فالالم ،املتشاهبات اآليات ضمن يف هو

 مّيتوه وال عنه ليعد ما ًكثريا أصل هو إذ ؛اإلعادة حديث يعارضه وال ،الالم
 اجلواب إىل ليحتاج اإلضامر مقام املقام َّأن وال ًأصال لنفسه ًاّأم اليشء كون منه
 أذهـاهنم كـرم مـن العلـم محيا العارصين - العرص فضالء وبعض ذلك، عن

 إليـه املضاف <الكتاب> و<المية> اإلضافية كون زّجو -عرص أحسن الكريمة
هذا ما أفـاده ، )١(...)حمذوف مضاف لكالما يف وليس بعينه ّاألول الكتاب هو

 .وهو كام ترى، يف املقام
                                                 

 .١٠٩ ص ،٣ج: املعاين روح: انظر) ١(
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ّوقد حاول صاحب املنار أن يقدم إجابات عديدة بعد أن اسـتهجن إجابـات ُ 
، )٢(طبائي هلا ا إجابات مقبولة رغم نقد السيد الطب-ًاإنصاف -هي و، )١(الرازي

 .غرضهنا إجابات حمدودة ال تفي بمجموعها بالأًولكننا نرى أيضا 
ّمن هنا سوف نحاول أن نجمل اإلجابة عن رس التشابه يف القرآن الكريم  ُ

ًة أخرى لبحث الرس عمليا يف موضوعة التأويالتّيف عدة نقاط لنعود مر ّ ُ. 
 -ّ وإن كان يف بعـضها تأمـل- ّاألولُأما الوجوه التي قبلت عىل املستوى 

 : فهي
 .ًا لفلسفة رجـوع اجلاهـل للعـاملًا عمليّحتققَّن يف التشابه القرآين أ: لّاألو

ًه حمكام ستضعف احلاجة للعلم والعلامءّكلفإذا كان القرآن  َّن القرآن إيف حني ، ُ
حتـى ، ًالكريم دعانا لذلك وحرص كثريا عـىل إبـراز مكانـة العلـم والعلـامء

قولـه يف ، عطف هبم عىل نفسه واملالئكة بمعرفـة وحدانيتـه واإلقـرار بعدلـه
َشهد {: تعاىل ِ َ أنه ال إلـه إال هو واملالئكهللاُاَ َِّ َ َ َ َ ُ َ َُّ َِ َِ ًة وأولوا العلم قآئامَ ِ َِ ْ ُِ ْ ْ ُ ْ َّ بالقـسط ال إلــه إال َُ َِ َِ َ ِْ ِْ ِ

ُهو العزيز احلكيم ِ َ ُ ِ َ َ ُوبالتايل فـإن اآليـات املتـشاهبات تـ، )١٨ : آل عمران( }ُْ ُ  ّوفرَّ
ًسقفا معرفيا ال يعرفه إال اخل  .ة من الناسّاصً

ّاملتـشابه ـ أن : ـ أيومنـشأ االشـتباه (: طبـائي يف قولـهاطبوقـد أجـاد ال ُ
ّ يفهمها مجيع املخـاطبني مـن العامـة ٍمعان: املجيب أخذ املعاين نوعني متباينني

ٍواخلاصة وهي مداليل املحكامت، ومعان ّ سنخها بحيث ال يتلقاها إال اخلاصة ّ ّ ّ
شاهبات ال ترجـع املتـّأن من املعارف العالية واحلكم الدقيقـة، فـصار بـذلك 

ّن ذلك خمالف ملنطوق اآليـات الدالـة عـىل أّمعانيها إىل املحكامت، وقد مر  ّن أّ
ًالقرآن يفرس بعضه بعضا وغري ذلك ّ()٣(. 

                                                 
 .١٤٩ ص،٣ج: )سري املنارتف(تفسري القرآن العظيم : انظر) ١(
 .٥٧-٥٦ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن: انظر) ٢(
 .٥٦ ص،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٣(
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،  للرجـوع فيهـا إىل إمـام زماهنـاّمةُيف التشابه القرآين نوع إجلاء لأل :الثاين
ّفيكون ذلك كاشفا عن كون املتصد  . إمام زوروّي إمام حق أً

ّاألوىل للتعلم وطلب التخـصص، َّن يف ذلك دعوتني معرفيتنيأ :الثالث ّ ُ ،
َّالسـيام هنالـك ، ّ بنحو آكد وأشد يف كلامت اهللا تعاىلّتأملُواألخرى للتأين وال

فاحتـاج ،  يف آياتـه األنفـسية واآلفاقيـة التكوينيـةّتدبرّمن ال يكفيه التفكر وال
ّالتوهم االعتقاد بكفاية التفكر والفمن ،  يف آياته التدوينيةّتدبراألمر لل  يف ّتـدبرّ

َّفإن اهللا تعاىل قد جتىل بكامله ومجالـه ، األنفسية واآلفاقية، )١(آيات اهللا التكوينية َّ
ًكام جتىل أيضا يف كتابه التكويني، وجالله يف كتابه التدويني احلكيم ّ. 

ّن يف القرآن أرسارا ال ينبغي أن يطلع عليها من هأ :الرابع ً ، ًو ليس أهال هلاَّ
ُوقد كان أمري املؤمنني عيل عليه السالم يديل بأرساره يف البئر كنايـة عـن عـدم 

فكيف بأرسار القرآن التي انعكس فيها ، ّوكان يتأوه لذلك، وجود محلة للعلم
 .ّرس اهللا تعاىل األعظم

َّنـه سـوف أُمع أننا ال نعتقد بحـرص التأويـل يف املتـشاهبات إال : اخلامس
ض ملوضـوعة ّسوف تنجيل الغـربة أكثـر عنـدما نتعـرو،  احلاجة فيها لهّتشتد

 .ُالتأويل وبيان تطبيقاته األوىل يف آية الكريس
ّوهو حمل اختبـار ، ملعرفة الصادقني بصدقهم واملنافقني بنفاقهم: السادس

ُفاحلق شاخص يف املتشاهبات، عظيم الـة وجـوه ّهـا محولكنّ، ُوال غبـار عليـه، ّ
ّ للحق من كان احلـق داعيـه ومطلبـهفيثبت، ًأيضا ويزيـغ مـن كـان يف قلبـه ، ّ

ّإن اهللا أنزل املتشابه ليمتحن قلوبنـا يف التـصديق بـه، : ُمرض؛ وبعبارة أخرى
ًفإنه لو كان كل ما ورد يف الكتاب معقوال واضـحا ال شـبهة فيـه ً ّ  ملـا كـان يف ،ّ

 .)٢(هاإليامن يشء من معنى اخلضوع ألمر اهللا تعاىل والتسليم لرسل
                                                 

 .٥٧ ص،٣ج: سابقالصدر امل: انظر) ١(
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ُ بأن هذا الوجه إنام يوضح لنا نتيجة املحكم واملتـشابه ولـيس ّوغري خفي ّ ُ َّ
أصل جعلهام؛ فنتيجتهام وقوع االختبار وفصل املـؤمن الـصادق عـن املنـافق 

ّاألمور التي ال يناهلا العقل لكنّه يغـرت ويغـادر باعتقـاد َّالكاذب؛ وإال فإن  ّنـه أُ
شابه أمرها عىل العقل تات املتشاهبة التي يكاآلي، ضوعه هلاخلمعنى ال يدركها، 

 .ّفيحسب أنه يعقلها وهو ال يعقل
فبواسـطتها يكـون ، زيادة لنـا يف األجـر والثـوابملتشاهبات يف ا: السابع

ّالوصول إىل احلق أصعب وأشق، وزيادة املشقة توجب مزيد الثـواب ّ قـال ؛ )١(ّ
َّأم حسبتم أن تدخلوا اجلن{ :اهللا تعاىل ُ ْ َ َُ ُ ْ َ َْ ْْ َة وملَِ َ ِا يعلمـََّ َ ْ َ اهللاُ الذين جاهدوا مـنكم ويعلـم َ َ َْ َّْ َ َ َ َُ ْ ُِ ِ
َرينـَِّالصاب  .؛ وهو وجه غريب)١٤٢: آل عمران( }ِ
،  ال غـريملـذهب واحـدتـه مطابقُانحصار القرآن باملحكم يعنـي : منالثا

ًفيكون مبطال  أربـاب ُهـذا مـا يوجـب نفـرة ّلكل ما سوى ذلـك املـذهب، وُ
ًوله وعن النظر فيه، فاالنتفاع به إنام حصل ملا كان مشتمال عىل املذاهب عن قب ّ

ُمـا يقـوي مذهبـه ويـيف إجياد ّاملحكم واملتشابه، فحينئذ يطمع كل مذهب  ر ِؤثّ
ّ يف التأمـل ون وجيتهـد،مجيع أرباب املذاهب القرآن ينظر يفوبذلك سمقالته، 

هبذا الطريـق وات، ّفيه، فإذا بالغوا يف ذلك صارت املحكامت مفرسة للمتشاهب
ّيتخلص املبطل عن باطله ويصل إىل احلق ّ)٢(. 

ُّوأشـدها تـشو، هذا الوجه من أضعف الوجوه ّولعل ِّها عـىل حـد تعبـري ُّ ً
 . )٣(البعض
ًإن القرآن إذا كان مشتمال عىل املحكم واملتشابه، افتقر الناظر فيه : تاسعال ّ

ة التقليـد ويـصل إىل ّإىل االستعانة بدليل العقل، وحينئذ يـتخلص عـن ظلمـ
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ّضياء االستدالل والبينة، أما لو كان كله حمكام مل يفتقر إىل التمـسك بالـدالئل  ًّ ّ ّ
 .)١(العقلية، فحينئذ كان يبقى يف اجلهل والتقليد

ّإن َّفـإن ، ُإال أنه ال يربر لنا ذلـك اجلعـل، وهو وجه وجيه بحسب ظاهره
ًاآليات اآلفاقية واألنفسية إمجاال، اهللا تعاىل أمر الناس بإعامل العقل والفكر يف 
ُوتفــصيال يف مــوارد أخــرى كخلــق الــسام وات واألرض واجلبــال والــشجر ً

 واإلنسان، وندب إىل السري يف األرض والنظر يف أحـوال املاضـني، ّوالدواب
ّ إال مزالـق تُومدح العلم بأبلغ املدح، ويف ذلك غنى عن البحث يف أمور ليس

 . ُ كام هو احلال يف املتشاهبات،لألقدام ومصارع لألفهام
ُإن األنبياء ب :عارشال ّعثوا إىل مجيع األصناف من عامة الناس وخاصـتهمّ ّ، 

ّفإذا كانت الدعوة إىل الدين موجهة إىل العامل واجلاهل والذكي والبليد واملـرأة 
واخلادم، وكان من املعاين ما ال يمكن التعبري عنه بعبارة تكشف عـن حقيقتـه 

ًه بحيث يفهمه كل خماطب عاميا كان أو خاصياوترشح كنه ًّ ّ يكون يف ذلـك ؛ فّ
ّمن املعاين العالية واحلكم الدقيقة ما يفهمه اخلاصة، ويـؤمر العامـة بتفـويض  ّ

ٍّاألمر فيه إىل اهللا تعاىل والوقوف عند حد املحكم، فيكون لكل  نصيبه عىل قدر ّ
 .)٢(استعداده

ّ تتضمن املتـشاهبات أزيـد ممـا أن القوله الزم ف، ًوهو وجه ضعيف أيضا ّ
ُعن رس وجود املتـشابه عـىل كشف عنه املحكامت، وعند ذلك يبقى السؤال ت ِّ

 .حاله
ّإن اشتامل القرآن عىل املتشاهبات إنام هو من اللوازم التي ال : احلادي عرش ّ

ّ عن وجود التأويل للقرآن، ومعنى ذلك أن اهللا سبحانه مل جيعل اآليـات ّتنفك
ّإىل حمكمة ومتشاهبة بحيث كان باإلمكان التحرز عـن ذلـك، فيه م بنحو تنقس
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ذلك؛ وهذه الالبدية تفرضها طبيعة اللغـة التـي نـزل هبـا من َّوإنام كان ال بد 
ًالقرآن الكريم؛ وعـدم املكنـة مـن جعلـه حمكـام تعـود للقابـل ال إىل  الفاعـل ُ

ّسبحانه؛ فاللغة أحتيج هلا يف عامل احلس واملادة هي تنتمـي إليـه وإن ولذلك ف، ُ
ِّكانت يف بحسبها أمرا اعتباريا؛ وعامل احلس  ً موجب الختالف الناس يف فهـم ً

، ُ؛ فإذا مـا أريـد إيـصال املعـاين العليـاّاملعاين اخلارجة عن احلس واملحسوس
ُاملنبثقة من عامل التجرد املطلق لعامل احلس فال بد هلـا أن تنـزل يف قالـب يالئـم  َّّ ُ ُ

، ومنه تفاصيل اللغة العربية، ّئم عىل أساس التنوع واالختالفّعامل احلس القا
ُفكان النزول يف ذلك القالب مقتضيا لتنوع القرآن إىل حمكم ومتشابه ُُ ّ ً. 

ّ يتوقف عىل ذكر مقدماتهتوضيحُوهو الوجه املختار عندنا؛ و ّ: 
ًإن اهللا سبحانه ذكر أن لكتابه تأويال هو الذي تدور مداره املعا: األوىل ّ رف ّ

ّالقرآنية واألحكام والقـوانني وسـائر مـا يتـضمنه التعلـيم اإلهلـي، وأن هـذا  ّ
ٌالتأويل الذي تستقبله وتتوجه إليه هذه البيانات أمر  قرص عـن نيلـه األفهـام تّ

ّطهرهم اهللا وأزال عـنهم الذين ّوتسقط دون االرتقاء إليه العقول، إال نفوس 
ّالرجس، فإن هلم خاصة أن يمسوه ّ ّ. 

ّنه ملا كان عامة الناس ال يتجـاوز فهمهـم املحـسوس وال يرقـى إ: ةالثاني ّ ّ
 ّعقلهم إىل ما فوق عامل املادة والطبيعة، وكان من ارتقى فهمه منهم باالرتياضـات

ّالعلمية إىل الورود يف إدراك املعاين وكليات القواعد والقوانني، خيتلـف أمـره 
ّ املعاين والكليات، كان ذلـك ّباختالف الوسائل التي يرست له الورود يف عامل

ّموجبا الختالف النـاس يف فهـم املعـاين اخلارجـة عـن احلـس واملحـسوس،  ً
ٌاختالفا شديدا ذا عرض عريض عىل مراتب خمتلفة، وهذا أمر ال ينكره أحد ً ً. 

ّوال يمكن إلقاء معنـى مـن املعـاين إىل إنـسان إال  ن طريـق معلوماتـه عـً
ّأنـسا بـاحلس ستل حياته وعيشه، فإن كـان مّالذهنية التي هتيأت عنده يف خال ً

ّن طريق املحسوسات عىل قدر ما رقى إليه من مدارج احلس، كام يمثل لـذة عف ّ ّ
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ّالنكاح للصبي بحالوة احللواء، وإن كان نائال للمعاين الكلية  فيام نال وعـىل فً
ًقدر ما نال، وهذا ينال املعاين من البيان احليس والعقيل معا بخالف املـ نس أستّ

 .ّباحلس
ّإن اهلداية الدينية ال ختتص بطائفة دون طائفة من الناس، بل تعـم : الثالثة ّ ّ ّ

ِشهر رمضان الذي أنزل فيه {: ّمجيع الطوائف وتشمل عامة الطبقات، قال تعاىل ِ َِ ِ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ
ِالقرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان ْ ِّ ُْ ْ َْ َ َ َ ً ُُ ِ ِِ ّ ُ  .)١٨٥: البقرة( }ُ

أعني اختالف األفهام وعموم أمر اهلداية مع ما عرفت من  -عنى وهذا امل
ساق البيانات مـساق األمثـال، وهـو أن ُت موجب أن - وجود التأويل للقرآن

 فيبني به ما ال يعرفه ملناسبة ما ،ّيتخذ ما يعرفه اإلنسان ويعهده ذهنه من املعاين
 يف شـكل أو صـورة أو بينهام، نظري توزين املتاع باملثاقيـل وال مـسانخة بيـنهام

ًحجم أو نوع إال ما بينهام من املناسبة وزنا وهـذه طريقـة القـرآن الكـريم يف . ّ
ّتكليمه للناس، فهو يرصح أن األمر أعظم مما يتومهه الناس أو خييل إليهم ُ ّ ّ ّ ّ. 

ِحم والكتـاب ا{: ًواآليات القرآنية املذكورة سابقا كقوله تعاىل ِ ْ ّإنـا *  ِبـنيُملَ
ُجعلناه َ َ قرآنا عربـَْ َْ ً َيا لعلكـم تعقلـونـُِ ُ َّ َِ ْ ََ ْ ُّ ٌوإنـه يف أم الكتـاب لـدينا لعـيل حكـيم*  ً ْ ِِّ َِ َ ُ ٌَّ ِ َ َ َْ ِ ُ ِ َّ{ 

ْ يف أن هناك كتابا مبينـا عـرض عليـه جعلـه مقـروة ظاهر)٤ ـ ١: الزخرف( ً ً ًا ءّ
ُعربيا، وإنام ألبس لباس القراءة والعربية ليعقله الناس، وإال فإنه ـ وهـو يف أ ُّ ّّ ً ّم ّ

. لوٌصعد إليه العقول، حكيم ال يوجد فيه فصتٌّعيل ال  تعاىل الكتاب ـ عند اهللا
 .ّويف اآلية تعريف للكتاب املبني وأنه أصل القرآن العريب املبني

ُفال أقـسم بـ{ :ًاق أيضا قوله سبحانهيويف هذا الس ِ ْ ُ ِمواقع النجـومـَِ ُ ُّ ِ ِ ُوإنـه *  َ ََّ
ٌلقسم لو تعلمون عظـيم ُ ٌ َِ َ ْ َْ َ َ ََ ٌإنـه لقـرآن كـريم*  َ ِْ َ ٌ ُ َ ُ ُيف كتـاب مكنـون*  َّ ْ َ ِ ُال يمـسه *  ِ ُّ َ ّ الإَ

َاملطهرون ُ َّ َ َتنزيل من رب العاملني*  ُ ِ َِ ْ ٌِّ َْ ِ ْ ّ فإنه ظاهر يف أن للقرآن )٨٠ ـ ٧٥: الواقعة( }َ ّ
ّموقعا هو يف الكتاب املكنون ال يمسه هناك أحـد إال املطهـرون مـن عبـاد اهللا  ّ ٌ ّ ً 

ّعده، وأما قبل التنزيل فله موقع يف كتـاب مكنـون عـن األغيـار ّوأن التنزيل ب
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ّوهو الذي عرب عنه يف آيات سورة الزخـرف بـأم الكتـاب،  ُّ الـذي يكـون فيـه ُ
ًالقرآن كله حمكام ُ ّتبعا لعامل التوحد؛ بخالف عامل املادة واحلس فإنه عامل افرتاق ، ّ ّ ً

 .واختالف
ُبل ه{ويف سورة الربوج باللوح املحفوظ  ٌو قرآن جميدَْ ِ َ ٌ ْ ُ ُيف لـوح حمفـوظ*  َ ْ َ ْ َ ِ{ 

ّوهذا اللوح إنام كان حمفوظا حلفظه من ورود التغـري عليـه ً ّومـن املعلـوم أن . ّ
ٌالقرآن املنزل تدرجيا ال خيلو من ناسخ ومنسوخ وعن التدريج الذي هو نحـو  ً ّ
ّمن التبدل، فالكتاب املبني الذي هو أصل القرآن وحكمه اخلايل عن التفصيل 

ّمر وراء هذا املنزل، وإنام هو بمنزلة اللباس لذاك احلق والباطلأ ّ ّ ّ ٌ. 
ًلكن القرآن مل يكتف بذلك دون أن بني تلك احلقيقة بام رضبه مثال يف أمر  ّ

ٌأنزل من السامء ماء فسالت أودية ب{: ّاحلق والباطل، فقال تعاىل َ َِّ ِ ِْ َْ ََ َ ً َ َقدرها فاحتمـل ـِْ َ َ َْ َ ِ َ
ًالسيل زبدا را َ َ ُ ْ َيا ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو متـاع زبـد مثلـه كـذلك ـِبَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ َ َُ ْ َْ ٌ َ ّ َُ َ ْ َُ ِ ِ َ ّ ً

ِيرضب اهللاُ احلق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفـع النـاس فيمكـث يف  ُ ُ ْ َ َ ّ َ َّ ََ َ ََ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُّ ْ ُ ََّ ً ْ َ ِْ َّ َ ِ ْ
َاألرض كذلك يرضب اهللاُ األمثال ْ َ ُْ ِ ْ َ ِ َ  .)١٧: لرعدا( }ِ

ّبينت طبيعة احلق والباطـل، فوصـفت تكـوهنام وكيفيـة قد هذه اآلية َّفإن  ّ ّّ
ّظهورمها واآلثار اخلاصة هبام وسنّة اهللا سبحانه اجلارية فيهام، ولـن جتـد لـسنّة 
َاهللا حتويال ولن جتد لسنّة اهللا تبديال، وذلـك مـن خـالل مثـل رضب للنـاس،  ِ ُ ً ً

ً الـسامء ـ وهـي جهـة العلـو ـ مـاء باألمطـار، أنزل اهللا سبحانه مـن: واملعنى ّ
ّفسالت األودية الواقعة يف حمـل األمطـار املختلفـة بالـسعة والـضيق والكـرب 
ّوالصغر بقدرها، أي كل بقدره اخلاص به، فالكبري بقـدره والـصغري بقـدره،  ٌّ
ًفاحتمل السيل الواقع يف كل واحد من األودية املختلفة زبدا طافيا عاليا، وهو  ً ً ّ

ًالظاهر عىل احلس يسرت املاء سرتا ّ. 
ُمما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو متاع زبـد مثلـهَو{ :ّثم قال سبحانه َ ْ ْ َُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ّ َُ َ ْ َُ ِ ِ َ ّ{ 

ّأنـواع الفلـزات واملـواد األرضـي» وما يوقدون عليـه«نشوية، » من«  القابلـة ةّ
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: ّتـي يتمتـع هبـا، واملعنـىلإلذابة املصوغة منها آالت الزينة وأمتعـة احليـاة ال
ً األرضية التي يوقدون عليها يف النار طلبـا للزينـة ّات واملوادّوخيرج من الفلز

ّكالذهب والفضة أو طلبا ملتاع كاحلديد وغريه، يتخذ منـه اآلالت واألدوات،  ً ّ
 .ّزبد مثل الزبد الذي يربو السيل، يطفو عىل املادة املذابة ويعلوه

ِكذلك يرض{ :ّثم قال ْ َ َ ِ َب اهللاُ احلق والباطلَ ِْ َ َُّ ، نظـري مـا فعـل يف هامّ أي يثبـت}َ
فاملراد بالرضب ـ واهللا أعلـم ـ . السيل وزبده وما يوقدون عليه يف النار وزبده

ُرضبـت : رضبت اخليمة أي نـصبتها، وقولـه: ٌنوع من التثبيت من قبيل قولنا
ُعليهم الذلة واملسكنة أي أوقعت وأثبتـت، ورضب بيـنهم سـ ُ ُ ُور، أي أوجـد ّ

ّوبني، وارضب هلم طريقا يف البحر، أي افتح وثبـ ًوإىل هـذا املعنـى أيـضا . تًُ
ّيعود رضب املثل ألنه تثبيت ونصب ملا يامثل املمثل حتى يتبني به حاله ّ ّّ. 

ّفاجلميع يف احلقيقة من قبيل إطالق امللزوم وإرادة الالزم، فإن الـرضب  ـ ّ
ًال ينفك عادة عـن تثبيـت أمـر يف مـا ـ ف ّوهو إيقاع يشء عىل يشء بقوة وعن ّ

 وحلـول األمل يف ،وقع عليه الرضب، كثبوت الوتد يف األرض برضب املطرقة
ُجسم احليوان برضبه، فقد أطلق الرضب وهو امللـزوم وأريـد التثبيـت وهـو 

 .األمر الالزم
ُفأما الزبد فيـذهب جفـاء وأمـا مـا ينفـع ال{ :ّثم قال تعاىل َ ُ ُ َ ََ ْ ُ ََّ ّ َ ًَّ ْ َ ِنـاس فيمكـث يف َ ُ ُ ْ َ َ َ ّ

ِاألرض َ مجع بني الزبدين أعني زبد السيل وزبد ما يوقدون عليـه وقـد كانـا }ْ َ َ
ّمتفرقني يف الذكر، الشرتاك اجلميع فيام يذكر من اخلاصـ ْ ِ ّ، وهـو أنـه يـذهب ةّ

َوأما ما ينفع النـاس {:وقد عدل عن ذكر املاء وغريه إىل قوله. ًجفاء ُ َّ َْ َ  للداللـة }ّ
ّخيتص هبا احلق، وهو أن الناس ينتفعون بـه وهـو الغايـة املطلوبـة ّعىل خاصة  ّ ّ

ّفأما الزبد الذي كـان يطفـو عـىل الـسيل ويعلـوه أو خيـرج ممـا : واملعنى. هلم ّ
ّيوقدون عليه يف النار فيذهب جفاء ويصري باطال متالشيا، وأما املاء اخلـالص  ًً ً

عهم يف معاشهم فيمكث يف ّأو العني األرضية املصوغة وفيها انتفاع الناس ومتت
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 .األرض ينتفع به الناس
َكذلك يرضب اهللاُ األمثـال{ :ّثم قال ْ َُ ِ ْ َ ِ  األمثـالّ وخـتم بـه القـول، أي أن }َ

ّشبه املثل املرضوب يف هذه اآلية، يف أهنا متيـز تاملرضوبة للناس يف كالمه تعاىل  ّ
ّاحلق من الباطل وتبني للناس ما ينفعهم يف معاشهم ومعادهم ّ. 

ّالغاية من رضب هذا املثل يف اآلية هو بيان أمور تعد من كليات املعارف و ّ
 واحلقائق اخلارجية، أو عىل مـستوى ةّاإلهلية، سواء عىل مستوى األمور العيني

 .)١(العلوم واالعتقادات
َّوخالصة الوجه املختار هو أن القرآن الكريم بوجوده اخلزائني املعرب عنه  ُ َُّ

ُاظ أخرى هو أنه حمكًقرآنيا بذلك وبألف  عاملـه ً نظرا ملكنـة؛ُم كله ال متشابه فيهُ
ِّ فلام حان تفصيله يف ألفاظ وقوالـب تنتمـي إىل عـامل احلـس واملـادة .من ذلك َّ

ّاقتىض األمر وقوع املتشابه فيه بنحو ال معنى لتـصور االختيـار فيـه وبعبـارة ، ُ
ُإن اقتصار ألفاظه ومعانيه اللغوية عىل امل: منطقية حكم وحده سـالب بانتفـاء َّ

َّاملوضوع؛ ولذلك فكلام ارتقى القـارئ املتخـصص يف عـامل املجـردات اشـتد  ّ ُ َّ
ُوكلام اعتنى بألفاظه استغرق بمتـشاهبه؛ فاللغـة بطبعهـا ، إحكام القرآن عنده َّ

َّكام أن التجرد املطلـق يقتـيض اإلحكـام بطبعـه؛ وعليـه فـإن ، تقتيض التشابه َّ
ًدا بذاته لوقوعه اضطرارااملتشابه مل يكن مقصو ُوإنام قصدت نتيجته التي هبـا ، ً

وما شابه ذلك مـن نتـائج هلـا ، ُيعرف الصادقون بصدقهم واملنافقون بنفاقهم
 .صلة ببعدي اإليامن والطاعة

 اختالف املحكم واملتشابه باختالف القارئ: األمر الرابع
َّا كانت الصورة التي عليها املحكم واملتشابه فإنّأي ًُ ًر كثريا ّ ذلك سوف يتأثُ

ًبمعنى أن شخصية القـارئ املتخـصص فـضال عـن غـريه ، بشخصية القارئ ّ ُ َّ
                                                 

 .٤٨٥ ـ ٤٨٠ص : ؛ و٢٨٧ ـ ٢٨٤ص : ُأصول التفسري والتأويل:  انظر)١(
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ُسوف تسهم يف حتديد نطاق املحكم ونطاق املتشابه ُ فالقرآن يف ظـاهره لـيس ، ُ
ًكـله متشاهبا ُ ّ ًوليس كله حمكام أيضا، ُ ً ُ ُولكـن دائـريت املحكـم ، وهـذا واضـح، ّ َّ

ُفاملحكم حمكـم لقارئـه، ُواملتشابه ليستا واضحتني ُواملتـشابه متـشابه لقارئـه ، ُ ُ
ًمما يعني أن دائرة اخلالف سوف تشمل املحكـم أيـضا، ًأيضا َُّ ولكـن بلحـاظ ، َّ

وهـذا مـا حيـصل عـادة بالنـسبة ألصـحاب ، ُالقارئ ال بلحاظ املحكم نفسه
، ّوالقـصديات احلاكمـة عـىل مـضامني الـنص، االجتاهات والقبليات النافذة

 . يف املوارد العقديةّالسيام
ًودعوى تشابه املحكم يسرية جدا ال ، وقد يعجز عن دفعهـا ألـف دليـل، ُ

ُولكن لوجود مـن ينـاقش يف البـدهييات العقليـة والعقالئيـة فكيـف ، ملتانتها ُ
ُبإحكام املحكم وتشابه املتشابه ُ. 

ُ فام الذي ينبغي االلتزام به حلفـظ حـدود املحكـم ،وإذا كان األمر كذلك
 ؟تشابهُوامل

ّإن ذلك جيرنا إىل تشطري املسألة إىل عد ّ َّة أقسام بلحـاظ القـارئ ثـم بيـان َّ
ُحدود كل قسم منها وما يمكننا االلتزام به ّ. 

ُالقرآن كله حمكم وكله متشابه: األمر اخلامس ُّ ُّ ُ 
ُمن هنا يتأكد لنا بأن القرآن الكريم كله حمكم ملن خوطـب بـه ُ ّ َّ َّوتنـزل يف ، ّ

وعرتته ًأصالة النبي األكرم صىل اهللا عليه وآله ، )١(ُي أذن اهللا أن ترفعبيوهتم الت
                                                 

ًقر عليه السالم أن حوارا دار بينه وبـني فقيـه البـرصة ورد يف حديث عن اإلمام حممد البا) ١( َّ
: قـالَّثـم  ًفـسكت قتـادة طـويال(ً فذكر له عليـه الـسالم أمـرا قتادة بن دعامة البرصي،

فـام اضـطرب قلبـي  ام ابن عبـاس،ّواهللا لقد جلست بني يدي الفقهاء وقد أصلحك اهللا،
أتـدري أيـن أنـت؟ : ليه السالم عفقال له أبو جعفر امك،ّام أحد منهم ما اضطرب قدّقد

 واآلصـال ّح لـه فيهـا بالغـدوّسبُذكر فيها اسمه، يُرفع ويُأنت بني يدي بيوت أذن اهللا أن ت
= َّم َ فأنـت ثـ.وإيتـاء الزكـاة وإقـام الـصالة، رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا،
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 الرجـوع إلـيهم ً قاطبـةّمـةُولذلك لزم عـىل األ، الطاهرة عليهم السالم وراثة
، َّوقد بلغنا القرآن الكريم بـذلك، ةّتامويف ذلك الرمحة ال، ًوالتسليم هلم تسليام

طيع أمره ظاهرا وباطنا ًلنُ : قـال تعـاىل، )١(ّين بذلك وتتم النعمـةوليكمل الد، ً
َفإن حآجوك فقل أسـلمت وجهـي هللاِِ ومـن اتـبعن وقـل للـذين أوتـوا الكتـاب { ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ ََ ُ َّ ُِ ِْ َّ ِّ َ ْْ ُ ُُ َِ ِ َ َ ْ ِْ َ ََ ْ

َواألميني أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنام عليك الـبال َ َ ْ َ َّ ْ َْ َ َّ َ ََ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ِّ َِّ َّ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َْ َ َ ُِ َ َ َْ َ َغ وُ ٌ بـصري اهللاُُ ِ َ
ِبالعباد َِ ْ  .)٢٠: آل عمران( }ِ

ًكام أن القرآن الكريم كله متشابه أيضا ملـن يف قلبـه زيـغ ومـرض وبيـل َُّ ّ ،
ّولكن جتليات هذا الزيغ وأعراض املرض تظهر ب إذ ، ُ يف اآليـات املتـشاهبةّقوةّ
هم وذلك من قبيل تفـسري، ّال هم له سوى إنقاذ مواليه من زيفهم وخطاياهم

َّتلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم مـا كـسبتم وال تـسألون عـام {: لقوله تعاىل َ َ ْ َ ََ ُ َ َ َْ ْ ْ َ َّ َ َ َُّ ُ ْ ْ َ َْ َ َُ ََ َ ٌ ُ َ ِ
َكانوا يعملون ُ َ َْ ُ ًبكف الـسؤال عـن أحـوال املـسلمني عمومـا ، )١٣٤: البقرة( }َ ّ

َوال : َّوكـأن اآليـة قالـت،  من اإلسـالمّاألولًوالصحابة خصوصا يف الصدر  َ
ُسألوت َ َ عام كانوا يعملونَنْ ُ َ َّْ َ ُ َ َوال تسألون عام كانوا يعملون(: ومل تقل، َ َُ َُ َ ْْ َ َُ َ َّ َ ُ َ!( 

، ُإهنا شنشنة أموية أرادت تزييف الواقع والتأريخ والسخرية من العقـول
                                                                                                                   

 مـا هـي بيـوت واهللا جعلنـي اهللا فـداك، صـدقت واهللا،: فقال له قتـادة ،أولئك ونحن=
  .٣٥٧ ص،٤٦ج: بحار األنوار: انظر .)حجارة وال طني

َيا أهيا الرسول بلغ ما أنـزل إليـك مـن ربـك وإن مل تفعـل فـام {: أما التبليغ فلقوله تعاىل) ١( َ َُّ ْ َ َِّ َ ِّ َْ َ ْْ َّ ِ َِ ََّ ْ َ ُ َّ َِ َ ُِ ُ َ
َبلغت رسالته واهللاُ يعصمك من الناس إن اهللاَ ال  َّ ِ ِ َّ َ ََ ْ َ ُ َِ َِ ُ َ ََ َِّ َهيدي القـوم الكـافرينْ ِْ ِ َِ ْ َْ َ ْ . <٦٧: املائـدة>.}َ

ْيـا أهيـا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللاَ {: وأما الطاعة املطلقة والتسليم املطلـق فلقولـه تعـاىل ُْ َِ َِ َُ َ ََّ َ ُّ
َوأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللاِ وا ُ ُّ ْ ْ َ ُ ََ ِ ُِ ْ ْ ْ ُ ََّ َ ٍِ ِ ِْ َ ِْ ُ َ ََ ُ ِ َ ُ ْلرسـول إن كنـتم ََ ُ َُّ ُ ِ ِ

ًتؤمنون باهللاِ واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال ِ ْ َ َ ُ ُُ ْ َ ْ ََ ْ ََ ٌ َ ِ ِ َِ ِْ ِِ َ وأمـا إكـامل الـدين . <٥٩: لنساءا> .}ْ
ِاليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأمتمـت علـيكم نعمتـي  ...{: وإمتام النعمة فلقوله تعـاىل ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ َْ

ِورضيت لكم اإل ُ َُ َ ُ ِ ًسالم ديناَ ِ َ  ).دام ظله(منه . <٣: املائدة> .}...َْ
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َكرساب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه مل جيده شـ... {: ولكنها ُ ُ َ َ ُ ُ َْ َِّ َ َ َْ َ َ ِ َ ْ َ َُ َّ ْ ٍ ِ ِ ٍ َيئا ووجـد َ َ َ َ ً ْ
َ عنده فوفاه حسابه واهللاَ ُ َ ُ َ َُ ِ َِّ َ ِ رسيع احلساباهللاَُ َ َِ ْ ُ َذلك مـبلغهم مـن{و، نعم، )٣٩: النور( }ِ ِّْ َُ ُ َ ََ ِ 

َالعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِّ َ ُ َ َ ُ َِ َِ َّ َ ْ َْ َِ ِ ِِ َ َِ َّ  ـ ف،)٣٠: النجم( }ِ
َقل هل من رش{ ُ ُِ ْ ِكآئكم من هيدي إىل احلق قل َْ َُ ِّ َ ِ ِ ِْ َ َّ ُ ِّ هيدي للحق أفمن هيدي إىل احلق اهللاَُ َِّ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َ َ َ

َأحق أن يتبع أمن ال هيدي إال أن هيدى فام لكم كيف حتكمون ُ ْ ْ َّ ُُ َ ُْ َُّ َ َ َ ْ ُ ََ َ ِّ ََّ َ َ ََّ َِّ َ َ َ  . )٣٥: يونس( }َِ
األكـرم صـىل ّوما أشبه هذه التخرصات األموية بتزييفهم لقول الرسول 

ال أشـبع اهللا (: بقوله، بن هند آكلة األكبادااهللا عليه وآله عندما دعا عىل معاوية 
ًحيث فرسوا ذلك بأنه كان يـرتك موائـد الطعـام وهـو جـائع زهـدا ، )١()بطنه ّ
حتـى أنـه كـان ، كثـرُكان يأكل فيَّمع أن القايص والداين عرف عنه أنه !!! منه

  .)٢(وتعبت فو اهللا ما شبعت ولكن مللت، ارفعوا: يقول لغلامنه وخدمه
                                                 

لعب مع الصبيان فجاء رسول اهللا صىل اهللا عليه أكنت (: قال، عن ابن عباسروى مسلم ) ١(
،  معاويـةيل ُاذهـب وادع:  حطـأة وقـالفجاء فحطأين: قال،  فتواريت خلف باب،وسلم

فجئت فقلـت : قال،  معاويةيلاذهب فادع :  قال يلّثم: قال، فجئت فقلت هو يأكل: قال
  .كتاب الطالق، ٢٧ ص،٨ج: صحيح مسلم: انظر).  اهللا بطنهَشبعأال : فقال، هو يأكل

فو اهللا ما شبعت ولكن  ارفعوا،: يقولَّثم  كان معاوية يأكل فيكثر،(: يقول ابن أيب احلديد) ٢(
 معاويـة ملـا  أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه دعـا عـىلاألخبارتظاهرت . وتعبت مللت

قـال  ،اللهم ال تشبع بطنه: فقال بعث فوجده يأكل،َّثم  فوجده يأكل، يستدعيه، بعث إليه
 )كأن يف أحشائه معاويه     بطنه كاهلاويه  يلٌوصاحب : الشاعر 

وقد كان  وتعيب باجلشع والرشه والنهم،األكل  بكثرة ّوالعرب تعري(: وقال يف مورد آخر
 :األكلـةقال أبو احلسن املدائني يف كتـاب  منهم معاوية، ،كلاألفيهم قوم موصوفون بكثرة 

ى بعدها بثريـدة عليهـا بـصل ّيتعشَّثم كان يأكل يف اليوم أربع أكالت أخراهن عظامهن، 
  يأكل فيلطخ منديلني أو ثالثة قبل أن يفـرغ،ً وكان أكله فاحشا،كثري، ودهن كثري قد شغلها

هنـج . )ين واهللا ما شبعت ولكن مللتإف ارفع، يا غالم،:  ويقوليوكان يأكل حتى يستلق
 . ٣٩٨ ص،١٨ج: ًوأيضا. ٥٥ ص،٤ج:  ابن أيب احلديدرشح، البالغة

= ،له عىل مائدة إفطاره بعد صيام يـوم قـائض إدامـنيّ تقدم وهلفي عىل القائل البنته وهي
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 التشابه املفهومي واملصداقي: األمر السادس
حيـث ال ، نةّالتشابه املفهومي أن تكون نفس األلفاظ القرآنية غري بيبُيراد 

 مـن اللفـظ ّويلفيكون املـراد األ، فيقع اخلالف يف املراد، دّيظهر منها وجه حمد
ًمبهام ، إنه يفرتض وضوح املعنى يف دائرة املفهـومبخالف التشابه املصداقي ف، ُ

ُيـد {: مـن قبيـل قولـه تعـاىل، ولكنه يقع اخلالف يف حتديد مصداقه َ فـوق اهللاَِ ْ َ
ْأيدهيم ِْ ِ ، )اليـد(:  يقع اخلالف يف املراد مـن نفـس مفـردةًفتارة، )١٠: الفتح( }َ

َّوأخرى يكون معنى الكلمة واضحا ولكن مـصداق، ًفيكون التشابه مفهوميا ً ه ُ
 هـي م اليد الغيبية التي حتكي قدرتـه أم هية أّسيفهل هو اليد احل، غري واضح

وهنـا يكـون ، إلخ...  مؤمن ّكل هي يد مأ، يد سفرائه من األنبياء واألوصياء
ًفاعلم بـأن هنالـك خالفـا وقـع حتـى يف ،  ذلكّاتضح فإذا .ًاالتشابه مصداقي َّ

ّولعل أو، ًداقياًيف كونه مفهوميا أو مص،  التشابهّهويةحتديد  ل من التفت هلـذه ّ
، الذي حرص التشابه القرآين باملصداقي، هّس رسّطبائي قداالنكتة الدقيقة الطب

ومن خالل ذلك أبطـل معظـم األقـوال والتوجيهـات الـواردة يف موضـوعة 
ّوذلك ألن أصحاهبا مل يفر، التشابه القرآين ُ قوا بني التشابه املفهـومي والتـشابه َّ

، كثروا من القيل والقال يف التشابه املفهومي نتيجة اخلطأ املنهجيفأ، املصداقي
 .َّوذلك ألن التشابه مصداقي ال غري

ُ مما يؤيد ذلكّلعلو ًترصيح القرآن نفـسه بـأن آياتـه إنـام نزلـت بيانـا َّ أن :َّ ّّ
                                                                                                                   

ًلبنا وملحا جريشا= ً يـا (: وقال ،ًعاليا ً شديداًكاءُ رأسه وبكى بَكَّه حرّتأملفلام نظر إليه و، ً
يـا بنيـة : قال ؟وماذا يا أباه: قالت ،َّ تسوء أباها كام قد أسأت أنت إيلً بنتاَّة ما ظننت أنّبني
ّ بني يدي اهللا عز ًأتريدين أن يطول وقويف غدا ؟مني إىل أبيك إدامني يف فرد طبق واحدّأتقد

ن ذلـك غـري ومـن يكـو. <٢٧٦ ص،٤٢ج: بحـار األنـوار: انظـر>. )ّوجل يوم القيامـة
ه واخلليفـة مـن ّه ووصـيّ وابـن عمـ صىل اهللا عليه وآلهصهر النبي، ُاألخيشن يف ذات اهللا

 .عيل أمري املؤمنني عليه السالم، بعده
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ّوتبيانا وهدى ونورا بلسان عريب ًً  مبني، وهذا ال ينـسجم مـع فـرض التـشابه ً
َّفيتب(:  يف قوله تعاىلباعّتبااللتعبري َّكام أن ا، الاملفهومي واإلمج َ َعون مـا تـشابهـَِ َ َُ َ َ َ( 

ّيؤكد التشابه املصداقي  بـاعّتفاالال معنـى لـه،  املفهـومي باعّتَّوذلك ألن اال، ُ
ّفرع وجود مدلول ظاهر يتعني فيه اللفظ، ومع التـشابه املفهـومي ال احلاصل 

ُمدلول ليتبع، وهذا بخالف ما لو أ ّريد التشابه املصداقي بمعنى أهنـم يتبعـون ّ ّ
ناسـب مـع املـصداق الـواقعي تاآليات التي مصاديقها اخلارجية متشاهبة ال ت

 .الغيبي الذي ينطبق عليه مفهوم اآلية
ده اختالف النظـر يف ّوكيف كان فهذا االختالف مل يول(: قال الطباطبائي

 -ة والعـرف العـريبمفهوم اللفـظ املفـرد أو اجلملـة بحـسب اللغـ -مفهوم 
ّفإنام هو كالم عريب ،الكلامت أو اآليات ّ مبـني ال يتوقـف يف فهمـه عـريبّ  وال ّ

ن آوليس بـني آيـات القـر. ّغريه ممن هو عارف باللغة وأساليب الكالم العريب
ّآية واحدة ذات إغـالق وتعقيـد يف مفهومهـا بحيـث يتحـري الـذهن يف فهـم 

ّ رشط الفصاحة خلـو الكـالم عـن وهو أفصح الكالم ومن! معناها، وكيف 
كاآليـات  -ّن اآليات املعدودة من متـشابه القـرآن أّاإلغالق والتعقيد، حتى 

ّ يف غاية الوضوح من جهة املفهوم، وإنام التـشابه يف املـراد -املنسوخة وغريها
ّوإنام االختالف كل االختالف يف املصداق الذي . منها وهو ظاهر نطبق عليه تّ
ّية من مفردها ومركبها ويف املدلول التصوري والتصديقياملفاهيم اللفظ ّ()١(. 

ّن مجيـع مـا إ(: حيث يقـول، َّوممن أشار إىل هذه النكتة الطربي يف تفسريه
ّ فـإنام أنزلـه ،ّوجل من آي القرآن عىل رسوله صىل اهللا عليـه وآلـه ّأنزل اهللا عز

ًعليه بيانا له وألمته وهدى للعاملني، وغري جائز أن يك ّ ُ ون فيه ما ال حاجة هبـم ً
 .)٢()ّإليه، وال أن يكون فيه ما هبم إليه احلاجة ثم ال يكون هلم إىل علم تأويله سبيل

                                                 
 .٢١ص ،٣ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .١٧٥ ص،٣ج:  الطربيتفسري) ٢(
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مـن قبيـل قـول اإلمـام ، َّولعل هنالك روايات فيها إشارات دقيقة لذلك
 . )١()ً واملتشابه ما يشبه بعضه بعضا،عمل بهُاملحكم ما ي(: الصادق عليه السالم

ُمن رد متشابه القرآن إىل حم(:  عليه السالمالرضا عيلعن اإلمام و كمـه فقـد ّ
َّ؛ ولكن الصحيح يف املقـام هـو أن التـشابه القـرآين )٢()دي إىل رصاط مستقيمُه َّ

ّ احلـاد يف فأما التشابه املفهومي فمن قبيل االخـتال، ًمفهومي ومصداقي معا
ّرص واملحـب أو يف كـون معناهـا النـا، يف آيـة الواليـة) الـويل(: تفسري كلمـة ُ

ّاملترصف  بمعنى اختـاذه م واخلضوع أباعّت هو االأ) اسجدوا آلدم(: ويف كلمة، ُ
 .وغري ذلك من الكلامت الكثرية، قبلة أو بمعنى السجود له حقيقة

 يف مصداق القلـم والكـريس فوأما التشابه املصداقي فمن قبيل االختال
 .وما شابه ذلك، واالستواء واليد والوجه والعني

فـام قيـل يف ، ّوالتـشابه املفهـومي أقـيل، َّإن التشابه املصداقي غالبي، نعم
 .ّتدبرف، ًحرص التشابه باملصداقي غري دقيق وإن كان غالبيا

عمـل بـه ُاملحكـم مـا ي(: وأما ما جاء يف الروايـات فقـد يكـون املـراد مـن
ًهو كون املحكم بينا مفهومه، )ًواملتشابه ما يشبه بعضه بعضا ِّ ، ِّتشابه غري بنيُوامل، ُ

ُمن رد متشابه القرآن إىل حم(: ومن قوله ّهو رد ، )دي إىل رصاط مستقيمُكمه فقد هّ
هل طريقـة القـرآن عـرض : ولنا أن نسأل،  فهمهّما عرس فهمه إىل ما هو جيل

ُوبالتـايل كيـف يطالبنـا بـالرجوع إىل ، فال قائـل بالثـاين، املفاهيم أو املصاديق
 .فاملوجود هو املفهوم ال غري، ً غري موجود قرآنياُاملحكم املصداقي وهو

ُجدير بالذكر أن املحكم واملتشابه مل ينحرص بـالقرآن وحـده ُ فقـد شـمل ، َّ
وقد ورد يف ذلك عن اإلمام عيل الرضا عليه السالم أنـه ، ًة الرشيفة أيضاالسنّ

                                                 
اسـخ واملنـسوخ تفـسري الن ّأبـواب مقدمـة التفـسري،، ١ ح،١٠ ص،١ج: تفسري العيايش) ١(

 . والظاهر والباطن واملحكم واملتشابه
   .٢٢ح ،١١٥ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة) ٢(
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وا ّ فـرد كمتـشابه القـرآن،ً كمحكـم القـرآن، ومتـشاهباً يف أخبارنا حمكـامَّإن(: قال
 . )١()واّبعوا متشاهبها دون حمكمها فتضلّ وال تت،متشاهبها إىل حمكمها
 وتدية املحكم واملتشابه: األمر السابع

ُبعد هذه الوقفة التوضيحية للمحكم القرآين ومتشاهبه  ّوبيان موقفنا التـصوري، ُ
ِّن نبني عالقة األوتاد القرآنية هبامأ نحتاج ،والتصديقي هلام دو للوهلة وربام يب، ُ

ًاألوىل بأن اإلحكام يمكن أن يكون تعبريا آخر عن الوتدية يف القرآن َُّ  ّوهـو تـصور، ُ
، ًوذلك بلحاظ القارئ الذي عادة ما يكون غـري معـصوم، ٍّصحيح إىل حد ما

ًفيكون القرآن بلحاظه حمكـام ومتـشاهبا ُ ً ًإن مل يكـن متـشاهبا ، ُ ه ملـا عرفـت ّكلـُ
ُمما يعني أن وتدية املحكم هلـا وجـه ، صوم ال غريبإحكام القرآن يف حدود املع َّ َّ
 .ّووجه واقعي بلحاظ النص وقراءة املعصوم له، َّظاهري يتعلق بغري املعصوم

ًوحيث إننا نفتقر لقراءة املعصوم فإن الوتدية سوف تبقى مفهوما مشككا  ً َِّّ ُ
شمول ال بمعنى الـ، ُولكنها عادة ما تنحرص باملحكم القرآين، من قارئ آلخر

َّاملطلق فإن رشط الوتدية اإلحكام وال عكس لغوي يف املقام فهنالـك الكثـري ، ُ
َّوقد اتضح لنا مما سبق وجه الوتدية يف اآلية، ُمن اآليات املحكامت ليست بأوتاد ّ، 

ًغاية األمر أننا سوف نضيف قيدا جديدا ًهو كون الوتد القرآين حمكام، ً مـا دام ، ُ
 .وهذا واضح، ُال معنى للمتشابه بلحاظ قراءتهوإال ف، القارئ غري معصوم

َّ أن يوجه العالقة بني الوتدية واإلحكـام والتـشابه هـ وخالصة األمر يف
ّمصاديقهام معا مرش ُ ، ولكـن بلحـاظ قـراءة املعـصوم، صاف بالوتديةّحة لالتً

َّما بلحاظ القارئ املتخصص من أهل الفن والصنعة فالبد أن يكـون الوتـد أو ّ ّ ُ
ًعنده حمكام قرآنياالقرآين  ً ه ّكلـما بلحاظ اآلخرين فال يبعد أن يكون القرآن أو، ُ

ًمتشاهبا عندهم  .وبالتايل فال موضوع للوتدية يف املقام، ُ
                                                 

   .٢٢ح ،١١٥ ص،٢٧ج: املصدر السابق) ١(
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ً 

ّإن مجيع ما تقدم من بيانات توضيحية وتقريبيـة لوظـائف األوتـاد القرآنيـة ـ  َّ
ّمليـة التفـسريية ـ قـد لـوحظ فيهـا الظهـورات األوليـةَّالسيام عىل مستوى الع ُ ،

ِّولذلك فمن املمكن جدا أن تكـون هنالـك وظـائف أخـرى تـسجل لنـا دوائـر  ُ ُّ ً ُ
وهذه الدوائر اجلديدة سـوف تـنجيل لنـا كاملـة بواسـطة قـراءة ، معرفية جديدة

ّوحيث إننا نفتقد لذلك فإن ما سنقدمه يف هذا املجال سيكون احت، املعصوم ، ًامليـاَّ
 : وأما الوظائف املحتملة فمنها ما ييل، ُولكن النسبة االحتاملية فيها متفاوتة

ففـي ضـوئها ، حلركـة املعرفيـةاة حلركة اإلمام وحمور ّولي األّادة إهنا امل.١
ّولعل ما ورد يف اخلرب عـن اإلمـام الـصادق عليـه ، تبتني تفريعاته وتفصيالته

 فيه إشـارة إىل موضـوعة األوتـاد )١()ب بهإنام يعرف القرآن من خوط(: السالم
فمع عدم الوقـوف عـىل األوتـاد بـصورة دقيقـة ، ووظائفها املعرفية والعملية

 .سيؤول األمر إىل النطق باجلهاالت والتفسري بالرأي
القرآنيـة (ّيف ضوء ما تقدم ستمنح فرصة تقنني مجيـع النـصوص الدينيـة . ٢

ُ املستنبط لألحكام ستكون أمامه آليـة جديـدة َّبمعنى أن الفقيه، للفقيه) والروائية
 وهـذه املفـردة اجلديـدة واآلليـة .ص املضامني وفرز الصحيح مـن غـريهيلتشخ

ّص الظهورات الـصحيحة والـسري العـام ملـضامني النـصوص ياجلديدة يف تشخ
ًالدينية عموما والروائية خصوصا ُوبالتايل فإن هذا الشاخص اجلديـد يمكـن أن ، ً َّ

ومـن بـاب ، ّص هوية املتصدي لعملية استنباط األحكام الرشعيةيتشخُيعتمد يف 
 .ّأوىل إعامل هذا الشاخص اجلديد يف تشخيص هوية األعلم يف الفقاهة

ُ ومن الوظائف األخرى إرشاديتها للعلـوم األخـرى.٣ ومـدخليتها يف ، ُ
        .كام سيأيت، معرفة وصيانة البناءات األساسية لإلنسان

                                                 
 .٤٨٥ح ،٣١٢ ص،٨ ج: الكايفالفروع من ) ١(
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ً 

 طَّتقــدمت اإلشــارة إىل عالقــة األوتــاد القرآنيــة بالفقــه وعمليــة اســتنبا
ُوهذه النافذة تطـل بنـا عـىل جمـاالت أخـرى مـن العلـوم ، األحكام الرشعية ّ

أم ) عرفـان نظـري، فلـسفة، علم كـالم، منطق(سواء كانت عقلية ، ُاألخرى
أم ) ةيـعلـوم بيولوج، كيمياء، فيزياء، طب(أم طبيعية ) تأريخ، حديث(نقلية 

ووجه العالقـة هـو انطبـاع ، )علم الفضاء، سيكولوجيابار(العلوم اجلديدة 
فـاملنطبع يف التـدوين حيكـي لنـا وجـود أوتـاد ، عامل التكوين يف عامل التدوين

 .َّوقد تقدمت اإلشارة لذلك، تكوينية حقيقية
 الواقـف عليهـا إىل وجـود شـبيهاهتا يف عـامل ُإذن فاألوتاد القرآنية هتدي

ّوبالتايل فإن القـارئ لعـامل التكـوين سـوف يتحـرك وفـق منظومـة ، التكوين َّ
ّ إن هذه الوظيفة الكشفية ال تتحجَّثم، قرآنية م عندها األوتاد القرآنيـة يف عـامل َّ

 األوتـاد ّهويـةًوإنام سوف تكـون األوتـاد القرآنيـة طرقـا لتحديـد  ،التكوين
ّة التي تقدمها عمليـة التنقيـب ّوليًبل وحاكمة أيضا عىل النتائج األ، تكوينيةال ُ

 .عن األوتاد التكوينية
وبالتـايل فالكـشف عـن ، ُوأخـرى تكوينيـة وعليه فهنالك أوتاد تدوينية

ِّاألوتاد التكوينية سوف يقدم للمعارف اإلنسانية أبجدية حقيقية لفهـم العـامل  ُ
   .والكشف عن أرساره

 

ُوهنا نريد أن نؤكد ما انتهينا إليه يف الوظائف األخرى لألوتـاد القرآن ّ ُ ، يـةُ
ُ إن هذه الرسوم أرضـيتها األوىل واحلقيقيـة .وهي األحكام والرسوم الرشعية َّ

ًفال يمكن أن نتصور فقها بعيـدا عـن البيانـات الق، هي القرآن الكريم ً َّ ، رآنيـةُ
َّورغم أن املشهور يذهب إىل انحصار ذلك بآيات األحكـام التـي ال تتجـاوز 

فال آيـات األحكـام ، َّإال أن الصحيح هو عدم االنحصار، ًفعليا اخلمسامئة آية
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فآيـات األحكـام ال ، وال املرجعية للقرآن تـدور حـول ذلـك، تنحرص بذلك
ًتعدو عن كوهنا جماال تطبيقيا بمعنـى ،  يف أصـل النظريـةننـا نبحـثإيف حني ، ً

وهذه املرجعية تنبثـق مـن ، ِّتأصيل مرجعية القرآن الكريم لكل النتاج الفقهي
ُوحيث إن التفصيل يف هذه املسألة خيرجنا عن ، خالل وظائفية األوتاد القرآنية َّ

َّموضوعة البحث فإننا نقترص عـىل ذلـك راجـني املـوىل جـل وعـال التوفيـق 
    .ُية أخرىّختصصوتاد القرآنية يف دراسات قرآنية ّللتعرض إىل تفصيالت األ

 

فهو العامل ، وإمجاله هو اإلنسان نفسه، َّإن عامل التكوين فيه إمجال وتفصيل
وهـذا ، فهـو اإلنـسان الكبـري، وتفـصيله وجـودات العـامل اآلفـاقي، الصغري

ًمجايل التفصييل منعكس متاما يف القـرآن الكـريمالتشطري اإل  هفهـو اآلخـر فيـ، ُ
، هو سورة الفاحتة أو املثاين السبعّ تقدم وإمجاله عىل ما، إمجال ملعارفه وتفصيل

 .أو القرآن العظيم، وتفصيله بقية السور واآليات
وهو ، ُوهنا نريد أن نفتح نافذة أخرى عىل اإلمجال القرآين يف قبال تفصيله

َّولعـل ،  جلميع املعارف القرآنيـةّكيلفإهنا املحور ال، َّ يتعلق باألوتاد القرآنيةما
ّسورة الفاحتة هي الوتـد القـرآين األخـص اجلـامع لكـامالت القـرآن ومجالـه 

 .ّبحسب التجيل اإلهلي فيه، وجالله
َّفإن هذا التصوير اجلديد لإلمجال القرآين يف قبال تفـصيله ، ّوعىل أي حال

ّ األوتاد القرآنية يقربنـا مـن وجـه العالقـة بـني القـرآن واإلنـسانالكامن يف ُ ،
ُوحيث إن األوتاد القرآنية مت ة واألساسية يف القرآن الكـريم ّوليالبناءات األّثل َّ

ّفإن وجه العالقة بينها وبني اإلنسان ـ باعتباره املخاطب األو ُ ل للقرآن ـ يدور َّ
 .حول البناءات األساسية لإلنسان

مـن (:  صىل اهللا عليه وآلهالرسول األكرمَّتايل فإن ما جاء يف اخلرب عن وبال
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مـن عـرف (:  عليه السالمّأمري املؤمنني عيلعن ، و)١()ّعرف نفسه فقد عرف ربه
َّوهـو أن الوقـوف عـىل ، سيكون هلـام توجيـه آخـر، )٢()نفسه كان لغريه أعرف

ٍالبناءات األساسية لإلنـسان مفـض إىل معرفـة اهللا تعـا ، ىل ومعرفـة خملوقاتـهُ
ّوملعرفة هذه البناءات األساسية نحتاج إىل مـدخل يمك وهـذا ، ننـا مـن ذلـكُ

ّوهو مدخل معريف توصـيل يف حمط، باألوتاد القرآنيةّمثل ُاملدخل مت ، ُتـه األوىلّ
َّمما يعنـي أن ، ُكام أنه سور وقائي يصون البناءات األوىل من الزيغ واالنحراف َّ

ا نوع مسؤولية تكوينية وقائية حتفـظ الفطـرة اإلنـسانية مـن األوتاد القرآنية هل
ّوهذا كاشـف إين عـن رس الزيـغ والتلـو، ّالتلوث النظري والعميل ّ ث الـذي ّ
ّأصيبت به فطرة األعم ّ األغلب من بني اإلنسان الذين مل يتـزودوا باملعطيـات ُ
   .املعرفية لألوتاد القرآنية

ا القتها باملـدخل األوتـادي حيتـاج منّـ البناءات وعّهوية َّنأجدير بالذكر 
ّية حتقيقية للخروج بنظرية معرفية قرآنية نحـدّتأملوقفة  د مـن خالهلـا رسـوم ُ

وهـو مـا ، العالقة بني البناءات األساسية لإلنسان ووظائفية األوتـاد القرآنيـة
َّنأمل الوقوف عنده يف دراسات قرآنية أخرى معمقة ُ ُ.   

 

 تبرصة أوىل
ِّإن األوتاد تـشكل البنـاءات األساسـية للقـرآن الكـريم واملحـرك حيث  ُ َّ

ًفإن ذلك يفـرض نوعـا مـن ، األسايس يف رسم وتنفيذ أهداف القرآن الكريم َّ
ُكأن تكون هذه األوتاد القرآنية تـوحى إىل الرسـول ، ة هباّاصالعناية اإلهلية اخل

كامالهتـا التـي يقـرص ة ّوذلك لشد، ُاألكرم صىل اهللا عليه وآله بصورة مبارشة
 .لهاّملك الوحي عن حتم

                                                 
 .١٤٩ ح،١٠٢ ص،٤ج: يلعوايل الآل) ١(
 .١٨٨١ص ،٣ج: ميزان احلكمة) ٢(
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 تبرصة ثانية
ُنظرا ملا حتمله األوتاد القرآنية من كامالت ومقامات معرفية عليا فامل ُ  ّتصورً

ُلو أنزلنا هذا القرآن عىل جبـل لرأيتـه {: ة بقوله تعاىلّفيها هو أن تكون هي املعني َ َ َ َ َْ َ َْ َ َْ ََّ َ ْ ْ ٍَ َ ُ َ
ِّخاشعا متصدعا م ًُّ ًِّ َ ََ ِن خشية ِ َ ْ َ َ وتلك األمثـال نـرضهبا للنـاس لعلهـم يتفكـروناهللاِْ ُ َ ْ َ ُ َّْ ََ َ َُّ َّ َ َْ َِ ِ ِِ ْ ُ َ َ ْ َ{ 

 . أو هي املصداق البارز لذلك، )٢١: احلرش(
 تبرصة ثالثة

ًإن األوتاد القرآنية عموما   فيها هو أن ّتصورُامل، تفسريية كانت أم تأويلية، َّ
َّفإن القـرآن الكـريم قـد نـزل ، ة القدرتكون هي النازلة عىل قلب النبي يف ليل

ًوهنا يمكن القول بأن النازل دفعيا هو خـصوص ، دفعي وتدرجيي، ُبأسلوبني َّ ُ
 .ألهنا حتمل بكامالهتا أساسيات وجود القرآن الكريم، األوتاد

 تبرصة رابعة
بـل هـي ، ًنظرا ملا تشتمل عليه األوتاد القرآنية من كامالت القرآن بـأرسه

ُ ذلك فإهنا متّكلاملحور يف  ًاملفاتيح األساسية لفهم القـرآن الكـريم تفـسريا ّثل َّ
ًوالفاقد للمعرفة هبا أو بأهدافها وغاياهتا يكون فاقدا ظـاهرا لـرشط ، ًوتأويال ً

   .ًوواقعا لرشط من رشوط التأويل، من رشوط التفسري
 تبرصة خامسة

 تفعيلهـا ّوقـفتُحاكمية األوتاد القرآنية عىل النصوص القرآنية األخرى ي
ًالظاهري عـىل قـدرات املفـرس يف الكـشف عنهـا ابتـداء ّ ويف الكـشف عـن ، ُ

، وأما حاكميتها الواقعية فهي حاصلة منذ جعلها، حركيتها ومساحتها املعرفية
، القـرآينّنص َّوبالتايل فإن احلاكمية الواقعية سوف تقرتن بقـراءة املعـصوم للـ

 .وإن علت مراتبه، غري املعصوما احلاكمية الظاهرية فهي من نصيب ّوأم
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 تبرصة سادسة
هنالك صلة وثيقـة بـني وظائفيـة األوتـاد القرآنيـة وبـني الكـشف عـن 

ُومن جهة أخـرى هلـا دور ، ُالبناءات األوىل لإلنسان وحتديد مالحمها من جهة
 . بالفطرة اإلنسانية السليمةّمثلة ُصياين لتلك البناءات األوىل املت

 تبرصة سابعة
ً جدا القرآنية دور حساسلألوتاد  َّفإهنـا تتبـوأ مقـام ، يف الصناعة الفقهيةّ

ّوبالتايل فإن عىل الفقيـه تقـيص هـذه ، املرجعية العليا جلميع النصوص الدينية َّ
وال يبعد أن تكـون مـساحة الوقـوف عليهـا ، األوتاد والوقوف عىل معطياهتا

  .ًدليل اجتهاد وأعلمية أيضا
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قد ارتأينا ضـغط مطالـب كنّا ة الكتاب يف عرض موضوعاته يجًوفقا ملنه
ِّومتهـد للـدخول يف ّ تقـدم  فصل بصورة معطيات تساعدنا عىل إمجـال مـاّكل ُ

وبالتايل فإننا نكون من خالل ذلك قد عرضنا مطالـب الكتـاب ، فصل الحق
 : وأما املعطيات فهي، تفصيلية وإمجالية، بصورتني

ًوليس فصوال ارتقائية ، ةّمستقلً فصوال دراسية َّ إن القرآن الكريم ليس.١
ّ األساسية ثم النتائج املتوخّوادّتبدأ يف مراحل متهيدية لتمر بامل وإنام مطالبـه ، اةَّ

، متهيديــة ملطالــب خمتلفــة، فآياتــه تــنهض بوظــائف خمتلفــة، مزجيــة تراكبيــة
 وبالتـايل ،والنهائي للقرآن الكـريمّتوسط  واملّويلوأساسية يف رسم املوقف األ

 متهيداتـه د عن اإلملام بالقرآن ناشئ من عدم املكنة من اسـتنفاّتامَّفإن العجز ال
 .ه ونتائجهّموادو

ٌمؤرشبل هو ، ّ املعاين تأكيد لوحدة النصّتعددَّ إن .٢ ّ  حقيقي عـىل أصـل ُ
ّفالتشظي الظاهري يف معاين الـنص هـو توحـد يف ، ال عىل تناثرهّنص وحدة ال ّ ّ

 وظائفها بطريقـة ّؤديفأعضاء جسد اإلنسان ت، ّالعلوية للنصرسم البناءات 
 لولكنـه اسـتقال، ة من حيث خصوصياهتا الذاتيةّفهي مستقل، مزجية تراكبية

، وهكذا احلـال يف آيـات القـرآن، بعضعن نسبي ال تنهض به بمعزل بعضها 
يـات  يلتقي فيه مع آّتوسط هدف مّاجتاه بّتحرك يّأويل آية قرآنية هلا هدف ّكلف

ٍ هدف هنـائي سـام وهـو حتديـد املوقـف ّاجتاه الوجود املجموعي بّتحرك يَّثم
ة ّوليـ الغايـات األّكـل الوصول للغاية األسمى التي تنتهي عندها َّثم، القرآين

 .ًالنهائية وهو العمل طبقا للموقف القرآين وةّتوسطوامل
وبالتـايل فهـو ، تـائج والنّواد من التمهيد واملٍّكل املعاين إثراء لّتعددَّ إن .٣
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وهـذا اإلثـراء ،  آيـةّكـل الـوظيفي لّتنوعُامتياز تثرى به العملية التفسريية وال
 ما عدا ّكلو،  ال يدرك حدوده النهائية غري املعصوم عليه السالمّتعددوذلك ال

 ّتأمـلابـة الّ تنفتح بوّتعددوبواسطة ال، ذلك فهو سري يف طريق التكامل املعريف
 .ّتأملٍن االنحصار داع قرسي إىل حتجيم دائرة الفإ، عىل مرصاعيها

ّإن تعدد املعاين عرصنة للنص. ٤ ّ  ّفاحلقيقة القرآنية التي تؤسسها املضامني، َّ
َّمما يعنـي ، دة بالسنّة الرشيفة هي استمرار دائرة االنطباقّالقرآنية العالية واملؤك

، يـة الواصـلة إليـه زمان ومكان مقصود يف اخلطابات القرآنّكلّأن اإلنسان يف 
ًفيكون مصداقا داخال يف حريم مجلة من النصوص القرآنية وهـذه العـرصنة ، ً

ًاحلقيقية للنص القرآين تنسجم متاما مع مقولة ال  . يف املعاينّتعددّ
 ّتعددات والتصديقات وبالتايل يّتصور الّتعدد املعاين موجب لّتعددَّ إن .٥

ُفالنص الواحد امل، ّالفهم للنص الواحد فيكون ،  يف الفهمّتعددِّتفرد فيه قابلية الّ
ومـا نعنيـه ،  يف املعـاينّتعـدد عند االلتزام بأصـل الّتعددمن باب أوىل وقوع ال

 ّأمهها االختالف يف االسـتعدادات، بمراتب الفهم هو الطولية التي هلا مناشئ كثرية
 .والثقافة
 املعـاين واحتامليـة ّتعددَّفإن اإليامن بواقعية ،  املعاين وقبول اآلخرّتعدد .٦

ِّاالختالف يؤسسان حلل إشكالية تأرخيية عميقة ِّ  .وهي إشكالية قبول اآلخـر، ُ
ُانطالقة حقيقية نحو ذلك األفـق اجلـامع الـذي ّمثل ُ املعاين يّتعددإن القبول ب

ُ أطروحة ّجمرد ليس ّتعددَّكام أن ال، د منهّبل والتزو، يستيضء به البعض باآلخر
وإنام هو الـسبيل الـصحيح ، ّية تعرتض طريق قراءة النص الدينيلرفع إشكال

 .ُالذي ينبغي أن يتبع إلغناء العملية التفسريية
ّ إن اهلدف املشرتك من وحدة النص و.٧ ّتأمـل  املعاين هو الـدعوة للّتعددَّ

 .ًإعامل النظر والقبول باآلخر وفقا لنظام املراتبية يف الفهمو
َّفـإن ، وحـدة املوقـف وّيقة بني وحدة الـنص هنالك عالقة معرفية وث.٨
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ّيا مع القول بوحـدة الـنصّكلوحدة املوقف إنام تنسجم  ّفلـو مل يكـن الـنص ، ً
َّالقرآين واحدا لتعرس  ّيا الوصول إىل أي موقف قرآينّكلً ّ إن لوحدة الـنص َّثم، ً َّ

 يـد وإحكـامعبإحكام التق: أعني، ًعالقة وثيقة أيضا بحدود احلركة التفسريية
 .النتائج
ّ إن وحدة النص توفر عىل القارئ املجتهـد إشـكاليات التـشظي التـي .٩ ّ َُّ ّ

ّفهي متنح القارئ خطوطا بيانية حتركـه ، عادة ما نصطدم هبا يف النتاج البرشي ُ ً
 .ّ الغايات العليا املرسومة للنصّاجتاهب

ّ إن لوحدة النص صلة .١٠  وبيانيـة سـري، بيانية سري العمليـة التفـسرييةبَّ
وهذه البيانيـة هـي أشـبه مـا تكـون بخريطـة احلركـة ، ًالعملية التأويلية أيضا

وهــي اخللفيــة ، ُأو هــي األبجديــة األوىل لفهمــه، م املعــريفّالقرآنيــة يف الــسل
ّاحلقيقية التي يتشكل الـنص القـرآين يف ضـوئها َّعلـام بـأن اخلطـوط البيانيـة ، َّ ً

ًللعملية التأويلية هي األخرى األكثر غيابا وهذا اجلهل ، ات التأويليةصنّف يف املُ
أو التجاهل واإلمهال قـد خلـق لنـا يف األوسـاط العلميـة نظـرة سـلبية جتـاه 

َّوبالتايل فإن ما ندعو إليه مـن إعـادة قـراءة املـصادر التأويليـة وفـق ، التأويل
املبادئ األساسية واخلطوط البيانية للتأويل إنام هي دعـوة تـصحيحية للنتـاج 

 .والفاقد هلويته الصحيحةاملرتاكم 
ِّ إن عدم االلتزام بوحدة النص القرآين معوق حقيقـي ومـانع معـريف .١١ ُّ َّ

وهو كاشـف عـن سـوء ، عن الوصول إىل أبجدية قراءة وفهم القرآن الكريم
ّحتى وإن كان املتصدي جامعا للمقدمات التفسريية، ّاحلركة التفسريية للمفرس ًِّ 
ٍعلام بأنه ال يوجد تناف ب ، ّني أصل وحدة النص واختالف النتائج واملعطيـاتً

 .َّبل إن التنايف احلقيقي التحقيقي يلزم من القول بوحدة املعطيات
 هنالك مدخلية كبرية للموضوع القرآين يف حتديد األدوات العلميـة .١٢

ًعموما والتفسريية منها خصوصا ًفاملوضوع الفقهي عادة مـا يكـون جممـال ـ ، ً ُ
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لذلك جيد قارئ هذه النصوص ، ل ـ فيحتاج إىل بيانات روائيةيف قبال التفصي
ًالطريق أمامه مغلقا متاما بدون تفصيالت الـسنّ ً ُ كـام أنـه ال طريـق ، ة الـرشيفةَ

ات ّأوليـوهكذا يف النـصوص التـي حتتـاج إىل ، ة الرشيفة غري السنّّالبتةأمامه 
 .أو معاجم لغوية، منطقية وقواعد عقلية

ًفكثريا ما يقـع ، املنهج التفسريي واملصدر التفسريي هنالك فرق بني .١٣
ة كـالقرآن والـسنّ، َّ البعض إن املنهج التفسريي هو عينه املصدرّفيظن، اخللط 

فباختالف ، ُحيث ال ينظر إليها من حيثية واحدة، وغري ذلك، الرشيفة والعقل
 .احليثية ختتلف اجلهة املنهجية واجلهة املصدرية

ًكريم نظاما لغويا َّ إن للقرآن ال.١٤ ُا بـه يف مجلـة مـن مفرداتـه ويف ّخاصـً ً
ِمعظم مجلـه ويف مجيـع موضـوعاته ُ ُكـام أن للـنص القـرآين بعـدين أساسـيني ، ُ ّ َّ

ّيشكالن والبعد العميل ، البعد النظري التحقيقي: ومها،  قويس السري املعريف لهُ
 .ُّالتحققي
ًاد معرفيـة تـشكل امتيـازا  األساسية والنتائج أبعـّوادَّ إن التمهيد وامل.١٥ ّ ُ

ُقرآنيا متفردا ومنقطع النظري ّ ًُ َّ إن فهـم القـرآن الكـريم َّثـم، ما كان ولن يكون، ً
ًتفسريا وتأويال جامع لكامل   . اهللا تعاىل يف كتابهّجتيلً

ّ إن السواد األعظم من املصادر التفسريية فاقدة للسري املعـريف املبنـي.١٦ َّ 
 .ّكيلّ للنص القرآين بوجوده العىل أساس اخلطوط البيانية

ُ إن للقرآن أوتادا مت.١٧ ً َّكام أن هلـذه األوتـاد ، النقاط املركزية يف القرآنّثل َّ
ًوتدا جامعا هلا يف كامالته واستطالته املعرفية ً . 

ّ الوتدية يف االصطالح مل تعهد عند أرباب الفن.١٨ َّومـا نـراه أن الوتـد ، ُ
، ٍّله وللمستعني به عىل حد سـواء، فظ والثباتهو اليشء الواجد لكامالت احل

َّ إن األوتاد بثقلهـا التنظيمـي للقـرآن الكـريم وقيمتهـا املعرفيـة املـستطيلة َّثم
ُواحلاكمة عىل القيم األخرى مت ُالبنـى التحتيـة للوجـود القـرآين يف عامليـه ّثـل ُ
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 .اللفظي واخلزائني
ُواملعطيـات التـي تنتظـر ا ّؤدهيـُ األوتاد بحسب الوظيفة التي تّتنوع ت.١٩

ًفإذا كانت الوظيفة لغوية بحتة فـإن للقـرآن أوتـادا ت، منها وإذا ،  بـذلكّتعلـقَّ
ُكانت الوظيفة عقدية فإن للقرآن أوتـادا أخـرى ً وهكـذا إذا كانـت الوظيفـة ، َّ

ُ األوتـاد املبتنـي عـىل ّهويـة يف ّتنـوعوهـذا ال، رشعية أو اجتامعيـة أو معنويـة
ًمما يعنـي أن هنالـك أوتـادا ،  إنام لوحظ يف جمال التفسرياألساس الوظيفي هلا َّ َّ

 .ُهلا وظائف أخرى يف جمال التأويل، ُأخرى
ّ إن األوتاد التأويلية ال ختتلف كثريا يف كربويـات وظائفهـا ومهام.٢٠ ُ ً هـا َّ

 .ّ وظائف أعمق وأدقّؤديُولكنها ت، عن األوتاد التفسريية
فالنـصوص ، تأويلية لألوتاد القرآنيـة معرفية تفسريية وّ هنالك مهام.٢١

، َّ بالعقيدة البد من أن يكون هلا حمور ال خترج عـن معاملـهّتعلقُاألخرى التي ت
ُعلام بأن لبعض األوتاد القرآنية حاكمية عليا ، له الوتد القرآينّوهذا املحور يمث َّ ً

فلهـا ، َّالسيام األوتاد التي تناولت موضوعة التوحيـد، عىل النصوص القرآنية
 .ُاحلاكمية املطلقة

 التفسريية لألوتاد القرآنية حتديدها للمسار املعريف للنـصوص ّمن املهام. ٢٢
ِّوالكشف عن أخطـاء املفـرس والعمليـة التفـسريية، ذات الصلة والتعريـف ، ُ

َّوهـذا يفـيض إىل أن معرفـة األوتـاد ، بمستويات يعرس الوصول إليها بـدوهنا ُ
ِّوط املفرسًالقرآنية ستكون رشطا من رش بل هي رشط أسايس للراسـخني يف ، ُ

 .العلم
ُ املتعـاطي للعمليـة ّهويـةالتأويلية لألوتاد القرآنية حتديـد ّهام  من امل.٢٣
كـام أهنـا ، فتكشف عن كونه من الراسخني يف العلم أم ليس كذلك، التأويلية

ّتشكل صام ّ َّعلـام بـأن اإلحاطـة بوظـائف، مات أمان من الزيـغ واالنحـرافُ ً 
َّولكـن ذلـك غـري ، األوتاد القرآنية عىل مستوى العملية التفسريية أمر ممكـن
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ّفتتأكـد بـذلك احلاجـة للمعـصوم عليـه ، ممكن عىل مستوى العملية التأويلية
ومــا عــدا ذلــك فهــو ال خيــرج عــن دائــرة ، الــسالم يف الكــشف عــن ذلــك

 .ّالتخرصات الباطلة
وهـي ، ية يف البنـاءات القرآنيـة األساسّادةّ إن األوتاد القرآنية هي امل.٢٤

رة يف احلركة املعرفية للنصوص ّوهي العنارص األساسية املؤث، ُاألبجدية األوىل
،  ما عداها من نصوص قرآنية إنـام تـدور يف مـداراهتا ورحاهـاّكلف، ُاألخرى

 .ُالبنى التحتية للوجود القرآين يف عامليه اللفظي واخلزائنيّثل ُولذلك فهي مت
الـسقف ّثـل ِّأوتـاد بينـة مت، ىل أقـسام ثالثـةإاألوتاد القرآنيـة  تنقسم .٢٥

َّة مبينةّوأوتاد خفي، األعىل يف األوتاد وأوتاد ،  يف األوتادّتوسطالسقف املّثل مت، ُ
ّوهذه األوتاد ـ السيام البي، احتاملية حمور (: ل يف حماور ثالثةّنة ـ هي املالك األوَّ

كـام أهنـا ، )وحمور التـأثري التكـويني، القارئوحمور الفهم لدى ، البناء القرآين
 .ًالتفسريية والتأويلية معا، احلاكم األخري عىل مجيع املعطيات القرآنية

ّ إن األوتاد البي.٢٦ َّبمعنـى أن ، ُنة عادة ما تكون مـن املحكـامت القرآنيـةّ
َّ إن َّثـم، َّاإلحكام رشط أسايس فيها ال أن اإلحكام هـو املـالك األوحـد فيهـا

ّكـام أن األوتـاد اخلفيـ، ِّوتاد البينة هلا التأثري األكرب يف العملية التفسرييةاأل ة أو َّ
َّاملبينـة هلــا التـأثري األعظــم يف العمليـة التأويليــة ِّوالوجـه بــني مـن الظهــور ، ُ

 .التفسريي واخلفاء التأوييل
ّ إن األوتاد اخلفي.٢٧ هـا ة التي حتتاج إىل تبيني ال ختتلف يف مالكهـا وتأثريَّ

َّالسيام النامذج ، ة عليها يف بعض نامذجهاّقدمبل ربام تكون م، ِّعن األوتاد البينة
ّالتي تشكل أساسيات العقيدة ُ. 

اخلطـوط ّثـل ُ ما نعنيه بالنامذج االحتاملية لألوتاد القرآنية هو كوهنا مت.٢٨
وتاد فاأل، ةّوليولكن دون أن تنضوي حتت األوتاد األ، ةّوليالثانوية لألوتاد األ

ّما دامت أوتادا ال معنى النضوائها حتت مظل فاالحتامليـة عـىل ، ُة أوتاد أخرىً
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 َّثـم، احتامليتها هلا حاكمية عىل نصوص قرآنية كثرية مل تبلغ مرتبة مقام الوتدية
َّبل هي يف طول األوتاد البينة واملبينة، ةّوليً أثرا من األوتاد األّإهنا األقل وهي ، ُِّ

 .ًيـَرا عقالئيةاهتا سّوذلك ألهنا حتمل يف طي، سهلة اإلدراك
َّ إن ضبط عدد األوتاد القرآنية بحاجة إىل دراسـة اسـتقرائية حتقيقيـة .٢٩

ٍتأملو  . وحتليل دقيقنيّ
، ًولكـن ثانيـا وبـالعرض، ّتغـريً نلتزم ابتداء بفكرة وجود الثابت وامل.٣٠

ديـة ـ ثابتـة وال ً الرشعية ـ فـضال عـن العقياتستواملفالنصوص الدينية عىل 
، ّ بحسب تغـري املوضـوعّتغريّومرادنا من املتغري بالعرض هو ال، ً فيها أبداّتغري

ّوأما يف صورة حتـول املوضـوع ، ًفاحلكم الرشعي ثابت أبدا مع بقاء موضوعه
فالثابـت يف األحكـام الـرشعية مـا بقيـت ، ّفال ريب يف تغري احلكم بتبع ذلك

 .َّ تغريت موضوعاهتاّواملتغري فيها ما، موضوعاهتا
وحتديد دائـرة ، َّ إن من مالمح الوتد الثابت تكريس صفة الوتدية فيه.٣١

ّاألوتاد بقيد الثبات يف دائرة الترشيع ـ وفقا لكـون الثابـت واملتغـري ال يعـدو  ً
، دائرة الترشيعات ـ واإلرشاد إىل وظيفـة الوتـد التأصـيلية يف جمـال الـرشيعة

ّبـال شـبح املتغـريُوتقوية عرى األوتاد يف ق ِّوهـذا واضـح يف األوتـاد البينـة ، ُ
َّواملبينة ُ. 

ّ إن املتغري.٣٢ أمرين  ولكن بلحاظ،  له موطئ قدم يف عامل األوتاد القرآينَّ
ّوأن معنـى التغيـري هـو التحـول إىل ، انحصار الدائرة باألوتاد االحتاملية: مها ّ

ًأي صريورهتا وتدا بينا أو مبينـا، مقام أرشف ً ًَّ ّأو التوقـف املؤقـت يف صـورة ، ُِّ
َّحاكمية الوتد البني أو املبني ُِّ. 

، َّني من حيث أداء وظائفهـاي تنشطر األوتاد القرآنية إىل قسمني أساس.٣٣
والوتد الفاعل يظهر أثره وتأثريه عىل غريه من ، ُإىل أوتاد فاعلة وأوتاد متفاعلة

 حاكميتهـا مـن ّتجىلإهنـا تـُبخالف األوتاد املتفاعلـة ف، خالل حاكميته العليا
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ِّوالفاعلـة عـادة مـا تكـون بينـة وأمـا ، ُخالل تعاطيها مع النصوص األخرى
َّاملتفاعلة فإهنا ال حتد ُ ، وإن كان الغالب عليها هو قسم االحتاملية، ّمعنيد بقسم ُ

ُبخالف املتفاعلة ، َّكام أن الفاعلة عادة ما تكون ضمن اإلطار الفكري العقدي
 . تعمل يف الساحات الرشعية واألخالقيةفإهنا عادة ما

: وهـي،  الوجه املختار يف اإلحكام والتشابه يعتمد عـىل زوايـا أربـع.٣٤
وخـصوصية ، وخـصوصية التفـسري، وخـصوصية املعنـى، خصوصية اللفظ

ّ أن توسعة دائرة املتشابه مرده القارئ ال الـنص ّيتضحالتي يف ضوئها ، التأويل ّ ُ َّ
ُوأن املتش، القرآين ً جـدا ابه يف دائرة اللفظ واملعنى حمدودَّ بالقيـاس للتـشابه يف ّ

 .دائريت التفسري والتأويل
َّوهـو أن ، َّ إن لإلحكام والتفصيل معنى آخـر مل يلتفـت لـه األعـالم.٣٥

ُ الذي أنزل عىل الرسـول األكـرم صـىل اهللا ّكيلاإلحكام عنوان حيكي املعنى ال
ًعليه وآله نزوال دفعيا ُكام أن النزول الدفعي يقابل ، ابل التفصيلُفاإلحكام يق، ً َّ

ومـن مقتـضيات ، َّوبالتايل فإن النزول التدرجيي هو التفصيل بعينه، التدرجيي
ُه حمكم لشخص النبي صىل اهللا عليـه وآلـه ّكلفالقرآن ، التفصيل وقوع التشابه

ًوهو حمكم ومتشابه اصـطالحا يف دائـرة التفـصيل، يف نزوله الدفعي ُ يف : أي، ُ
َّوليتبني من يف قلبه ، ليبتليهم بذلك، ة الناس أمجعنيّعاموهو ل، زوله التدرجيين

ُنور فيتبع املحكم ويرد املتشابه للمحكم ّ ُومن يف قلبه زيغ فيتبع املتشابه ويذر ، َّ َّ
 .ُاملحكم
َّ يمكن القول بأن أرسار التـشابه يف القـرآن الكـريم .٣٦ ة ّكمـن يف عـدتُ

ًا عمليا لفلسفة رجـوع اجلاهـل للعـاملّحتققشابه القرآين َّن يف التأ: منها، نقاط ً ،
فيكون ذلـك ،  للرجوع فيها إىل إمام زماهناّمةُويف التشابه القرآين نوع إجلاء لأل

ّكاشفا عن كون املتـصد َّكـام أن يف ذلـك دعـوتني ، ّي إمـام حـق أم إمـام زورً
ّاألوىل للتعلم وطلب التخصص، معرفيتني ّ ّواألخرى للتـأين، ُ  بنحـو ّتأمـل والُ
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ّ إن يف القرآن أرسارا ال ينبغي أن يطلع عليها َّثم، ّآكد وأشد يف كلامت اهللا تعاىل ً َّ
وهـو ، ًوأيضا ملعرفة الصادقني بصدقهم واملنافقني بنفـاقهم، ًمن ليس أهال هلا
ُفاحلق شاخص يف املتشاهبات، ّحمل اختبار عظيم الة ّولكنها مح، ُوال غبار عليه، ّ

ّفيثبت للحق من كان احلق داعيه ومطلبه، ًوجوه أيضا ويزيغ من كان يف قلبه ، ّ
 .مرض

ُ إن املحكم واملتشابه ي.٣٧ ُ ًان كثريا ـ سعة وضيقا ـ بشخصية القـارئّتأثرَّ ً ً ،
ُفاملحكم حمكم لقارئه ًواملتشابه متشابه لقارئه أيضا، ُ ُ َّمما يعني أن دائرة اخلالف ، ُ َّ

ًسوف تشمل املحكم أيضا  .ُبلحاظ القارئ ال بلحاظ املحكم نفسهولكن ، ُ
ّ التشابه قد يكون مفهوميـا وهـو أقـيل.٣٨ ًوقـد يكـون مـصداقيا وهـو ، ً
مـن ، َّفال يظهر منهـا وجـه حمـدد، نةّواملفهومي ما تكون ألفاظه غري بي، غالبي

بخـالف التـشابه املـصداقي فإنـه ، )الـويل(: قبيل االختالف يف معنـى كلمـة
، ولكنه يقع اخلالف يف حتديد مصداقه، دائرة املفهوميفرتض وضوح املعنى يف 

 يف مصداق القلـم والكـريس واالسـتواء واليـد والوجـه فمن قبيل االختال
 .وما شابه ذلك، والعني
ً نظرا الفتقارنا لقراءة املعـصوم فـإن الوتديـة سـوف تبقـى مفهومـا .٣٩ َّ ً

ًمشككا من قارئ آلخر ِّ ال بمعنـى ، قـرآينُولكنها عادة ما تنحرص باملحكم ال، ُ
َّالشمول املطلق فإن رشط الوتدية اإلحكام وال عكس لغوي يف املقام مـا دام ، ُ

 .وهذا واضح، ُوإال فال معنى للمتشابه بلحاظ قراءته، القارئ غري معصوم
ّ هنالك وظائف أخرى متوق.٤٠ ُ ة ّولي األّادةعة لألوتاد القرآنية منها أهنا املُ

ُكام أهنا تعطي آلية جديد للفقيه املستنبط ، املعرفيةحلركة اإلمام وحمور للحركة  ُ
ًومـن وظائفهـا أيـضا ، َّالسيام الروائية منها، يف التعاطي مع النصوص الدينية

ومدخليتها يف معرفة وصيانة البناءات األساسـية ، ُإرشاديتها للعلوم األخرى
 .لإلنسان
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ُ إن األوتاد القرآنية هتدي الواقف عليها إىل وجـود.٤١  شـبيهاهتا يف عـامل َّ
ًبل ستوجد له طرقا لتحديد ، التكوين وبالتايل سـوف ،  األوتاد التكوينيةّهويةُ

ُجتعل القارئ لعامل التكوين يتحرك وفـق منظومـة قرآنيـة مبنتيـة عـىل معرفـة  ّ
ِّثم إن الكشف عن األوتاد التكوينية سوف يقدم للمعارف اإلنـسانية ، األوتاد ُ َّ ّ

 .عامل والكشف عن أرسارهأبجدية حقيقية لفهم ال
، ِّ الصحيح هو تأصيل مرجعية القرآن الكـريم لكـل النتـاج الفقهـي.٤٢

وهـذه املرجعيـة تنبثـق مـن خـالل ، وليس االقتصار عىل آيات األحكام منـه
 .وظائفية األوتاد القرآنية

ّلعـل و، َّ إن األوتاد القرآنية هي املحور الكيل جلميع املعارف القرآنية.٤٣
ًوبـذلك نكـون قـد قـدمنا تـصويرا ، ّحتة هي الوتد القرآين األخصسورة الفا َّ

وهـذا مـا ، ًجديدا لإلمجال القرآين يف قبال تفصيله الكامن يف األوتاد القرآنيـة
ّيقربنا من وجه العالقة بني القرآن واإلنسان ُ. 

َّ إن األوتاد القرآنية مدخل معريف للوقوف عـىل البنـاءات األساسـية .٤٤
، ُ أهنا سور وقائي يصون البناءات األوىل من الزيـغ واالنحـرافكام، لإلنسان

فلألوتاد القرآنية نوع مسؤولية تكوينية وقائيـة حتفـظ الفطـرة اإلنـسانية مـن 
 .ّالتلوث النظري والعميل



 
 

 

َّضبطه وصححه حممد ، جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن .١
 .قم،  هـ١٤٢٩، الطبعة الثانية، ربىمنشورات ذوي الق، سامل هاشم

تـأليف الـسيد أيب القاسـم ، تقريرات الشيخ النائيني، أجود التقريرات .٢
 .قم،  هـ١٤١٠،الطبعة الثانية، مؤسسة املطبوعات الدينية، اخلوئي

نـرش ، حتقيق مـري دامـاد، لشيخ الطائفة الطويس، اختيار معرفة الرجال .٣
 .قم،  هـ ١٤٠٤،  األوىلالطبعة، مؤسسة آل البيت عليهم السالم

مـن القلـب إىل الـدفرت ومـن الـدفرت إىل ( از دفرت به دهلا ،از دل به دفرت .٤
 .تأليف صمدي آميل) القلوب

 .الطبعة اهلندية، أسباب النزول للواحدي .٥
ّكامل الدين عبد الرزاق  ّاصطالحات الصوفية، .٦ ، القاسـاين أو الكاشـاينِّ

 .سورية هـ،١٤١٥ ،ألوىل الطبعة اّموفق فوزي اجلرب، ضبط وتعليق
للسيد العالمـة كـامل احليـدري، دار فراقـد، ، أصول التفسري والتأويل .٧

 .إيران، هـ١٤٢٧الطبعة الثانية، 
مركـز انتـشارات التبليـغ ، لـشيخ حممـد رضـا املظفـرل، أصول الفقـه .٨

 .ّقم املقدسة،  م١٩٩٠، الطبعة الرابعة، اإلسالمي
 حتقيق، الكلينيفر حممد بن يعقوب لثقة اإلسالم أيب جع، األصول من الكايف .٩

 .  قم،م١٩٩٦، الطبعة الثالثة، دار الكتب اإلسالمية، عيل أكرب الغفاري
دراسـة موضـوعية تتنـاول بالنقـد والبحـث املـذاهب االقتـصادية ( اقتصادنا .١٠

حممـد للـسيد  )للامركسية والرأساملية واإلسالم يف أسسها الفكرية وتفاصيلها
 .إيران، هـ١٤١٨، بعة الثانيةطال، اإلسالمي دار الكتاب ،باقر الصدر
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ّالعالمة حممـد جـواد البالغـي النجفـي، ، آالء الرمحن يف تفسري القرآن .١١
 .ّقم املقدسة،  هـ١٤٢٠، قسم الدراسات اإلسالمية، مؤسسة البعثة

حتقيق قسم الدراسات ، الطويسالطائفة حممد بن احلسن شيخ ل، األمايل .١٢
  .ّقم املقدسة، ُالطبعة األوىل،  دار الثقافةنرش، مؤسسة البعثة، اإلسالمية

للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بـن ، األمايل .١٣
  .قم،  هـ١٤١٧، مؤسسة البعثة، قسم الدراسات اإلسالمية، بابويه القمي

َاملنزل اهللاِ ِكتاب تفسري يف األمثل .١٤ دار ، الـشريازي مكـارم نارص َلشيخل، ُ
 . بريوت،  هـ ١٤٢٦، ُالطبعة األوىل، عة والنرشاألمرية للطبا

حتقيـق ، اخلمينـيروح اهللا إلمـام ل ،أنوار اهلداية يف التعليقة عىل الكفاية .١٥
 . هـ١٤١٣ ،وىلُالطبعة األ، ّمؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني

للعالمة املوىل الـشيخ ، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار .١٦
 . هـ، بريوت١٤٠٣ّر املجليس، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية، حممد باق

حتقيـق ، للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، البداية والنهاية .١٧
 .بريوت،  هـ ١٤٠٨، ُالطبعة األوىل ، دار إحياء الرتاث العريب، عيل شريي

قيـق حت، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركـيش، الربهان يف علوم القرآن .١٨
، الطبعـة األوىل، ب العـريبادار إحيـاء الكتـ، حممد أبو الفضل إبراهيم

 . القاهرة،  هـ١٣٧٦
ترمجة السيد أمحـد ، للدكتور عبد الكريم رسوش، بسط التجربة النبوية .١٩

 .العراق، م٢٠٠٦، ُالطبعة األوىل، دار الفكر اجلديد للطباعة، القبانجي
حتقيق مريزا حمـسن ، فارحممد بن احلسن الص،  الكربىبصائر الدرجات .٢٠

  .طهران،  هـ١٤١٤، مؤسسة األعلمي، باغي
البيان يف تفسري القرآن للسيد أيب القاسم اخلوئي، مؤسسة إحياء تـراث  .٢١

 .اإلمام اخلوئي، قم
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وهيش در اعجاز علمي قرآن ـ بحث يف اإلعجـاز العلمـي للقـرآن ـ پژ .٢٢
 .ُلشيخنا األستاذ الدكتور حممد عيل رضائي األصفهاين

 .دار الكتاب العريب، للخطيب البغدادي، يخ بغدادتأر .٢٣
، للسيد كامل احليـدري، دار فراقـد، )النظرية واملعطيات(تأويل القرآن  .٢٤

 .ّهـ، قم املقدسة١٤٢٦الطبعة األوىل، 
، الطويس احلسن بن حممد جعفر أيب الطائفة شيخل، القرآن تفسري يف التبيان .٢٥

 .  هـ١٤٠٩، م اإلسالميمكتب اإلعال، العاميل قصري حبيب أمحد حتقيق
العالمـة (آية اهللا احلسن بن يوسف بن عيل بـن املطهـر ، حترير األحكام .٢٦

 .مشهد، مطبعة طوس، مؤسسة آل البيت عليهم السالم، )ّاحليل
نرش ، حتليل زبان قرآن ـ دراسة لغة القرآن ـ للدكتور حممد باقر سعيدي .٢٧

 .قم، مؤسسة زيتون
حتقيق ونرش مؤسـسة آل البيـت علـيهم ، ّلعالمة احليلل، تذكرة الفقهاء .٢٨

  .ّقم املقدسة،  هـ١٤١٤، ُالطبعة األوىل، السالم إلحياء الرتاث
، الطبعـة الثامنـة، للـسيد كـامل احليـدري، دار فراقـد، الرتبية الروحية .٢٩

 .ّقم املقدسة،  هـ١٤٢٨
مركز نـرش ، للشيخ عبد اهللا اجلوادي اآلميل، )تفسري قرآن كريم(تسنيم  .٣٠

 .ّقم املقدسة، ة األوىلالطبع، إرساء
للشيخ مجال الـدين أيب الفتـوح احلـسني بـن ، الرازي الفتوح أبو تفسري .٣١

ّمدون باللغة الفارسية(عيل الرازي  ُ.( 
حتقيـق ونـرش مركـز األبحـاث ، لفـيض الكاشـاينل، التفسري األصفى .٣٢

 .قم،  هـ ١٤١٨، ُالطبعة األوىل، والدراسات اإلسالمية
للقـايض أيب سـعيد ، )زيل وأرسار التأويـلأنوار التن(تفسري البيضاوي  .٣٣

حتقيـق جمـدي ، ) هـ٧٩١: ت(نارص الدين عبد اهللا بن عمر البيضاوي 
 .القاهرة، نرش املكتبة التوفيقية، فتحي السيد ويارس سليامن
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 وجالل الـدين عبـد ّالل الدين حممد بن أمحد املحيلجل، تفسري اجلاللني .٣٤
 . بريوت، دار املعرفة، لسيوطياالرمحن 

 قـسم حتقيـق يب النرض حممـد بـن مـسعود العيـايش،، ألتفسري العيايش .٣٥
 . قم ، هـ١٤٢١، وىلالطبعة األ، ّمؤسسة البعثة الدراسات اإلسالمية،

، مـن دروس الـشيخ حممـد عبـده، )تفسري املنار(تفسري القرآن العظيم  .٣٦
تعليـق وتـصحيح سـمري مـصطفى ، تأليف الشيخ حممـد رشـيد رضـا

 . بريوت، هـ١٤٢٣، ُالطبعة األوىل، ث العريبدار إحياء الرتا، رباب
 الدمـشقي كثـري بن عمر بن إسامعيل الفداء يبأل، العظيم القرآن تفسري .٣٧

 للنــرش طيبــة دار، ســالمة حممــد بــن ســامي حتقيــق، ) هـــ٤٧٤: ت(
 .هـ١٤٢٠، الثانية الطبعة، والتوزيع

 حـاتم أيب بن الرمحن عبد حممد أيب احلافظ إلمام لتفسري القرآن العظيم، .٣٨
 . الرازي

حتقيـق ونـرش مؤسـسة ، لسيد مصطفى اخلمينيل، تفسري القرآن الكريم .٣٩
 .قم،  هـ١٤١٨، ُالطبعة األوىل، ه ّس رس ّ قدونرش آثار اإلمام اخلميني

أليب عبد اهللا حممـد بـن أمحـد ، )اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطبي  .٤٠
 . تبريو،  هـ١٤٠٥، األنصاري القرطبي، مؤسسة التأريخ العريب

تصحيح السيد طيب ، ّأليب احلسن عيل بن إبراهيم القمي، تفسري القمي .٤١
 .ّقم املقدسة،  هـ١٤٠٤، الطبعة الثالثة، مؤسسة دار الكتاب،  اجلزائري

لإلمـام فخـر الـدين حممـد الـرازي ) مفـاتيح الغيـب(التفسري الكبـري  .٤٢
، منشورات حممـد عـيل بيـضون، الكتـب العلميـة، )  هـ٦٠٤-٥٤٤(

 نرش الدار العامرة بمرص: كذلك.هـ١٤٢١بريوت، 
، ) ابن تيميـة: ( َّأمحد بن عبد احلليم احلراين املعروف بـ، التفسري الكبري .٤٣

 .هـ١٤٠٨عبد الرمحن عمرية، دار الكتب العلمية، بريوت، . تعليق د
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جممـع ، حتقيق عبد الرمحن الطاهر، جماهد بن جرب التابعي، تفسري جماهد .٤٤
 .باكستان، آبادإسالم ، البحوث اإلسالمية

حتقيـق ،  احلويزي عبد عيل بن مجعة العرويسلشيخل، تفسري نور الثقلني .٤٥
 .قم، هـ١٤١٢، الطبعة الرابعة، مؤسسة إسامعليان، السيد هاشم املحاليت

ِّالتفسري واملفرسون يف ثوبه القشيب .٤٦ نـرش ، للشيخ حممد هـادي معرفـة، ُ
 .إيران،  هـ١٤٢٥،ةالطبعة الثاني، اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية

 .دار الكتب احلديثة،  حممد حسني الذهبي املرصي.دّالتفسري واملفرسون،  .٤٧
مؤسسة النـرش اإلسـالمي  للشيخ العالمة حممد هادي معرفة،، التمهيد .٤٨

 .ّقم املقدسة،  هـ١٤١٦، الطبعة الثالثة، التابعة جلامعة املدرسني
: ت( حممد الغزايل  أيب حامد حممد بن حممد بنإلمامل، هتافت الفالسفة .٤٩

 ).ـ ه٥٠٥
حتقيق الـسيد ، الطويسالطائفة حممد بن احلسن لشيخ ، هتذيب األحكام .٥٠

  .قم، م١٩٩٥، الطبعة الرابعة، دار الكتب اإلسالمية، حسن اخلرسان
للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن ، التوحيد .٥١

، مجاعة املدرسـني، هراينحتقيق السيد هاشم احلسيني الط، بابويه القمي
 .ّقم املقدسة،  هـ١٣٨٧

 ،ًتقريرا لدروس السيد كـامل احليـدري، )بحوث يف مراتبه ومعطياته (التوحيد .٥٢
  .إيران،  م٢٠٠٧، الطبعة السادسة، دار فراقد، َّبقلم جواد كسار

، أليب جعفر حممد بن جرير الطـربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن . ٥٣
 .بريوت،  هـ ١٤١٥، دار الفكر، يل العطارضبط وتوثيق صدقي مج

أليب زيد عبد الرمحن ) تفسري الثعالبي(اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن  .٥٤
بن حممد الثعالبي املـالكي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، الطبعـة األوىل، 

 .هـ١٤١٨
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 حممدكتور دال:  حتقيق،الغزايل حممد بن حممد حامدأليب ، القرآن جواهر .٥٥
 .بريوت، ١٩٨٥ األوىل، الطبعة، العلوم إحياء دار، القباين رضا رشيد

، )اجلواهرياملعـروف بـ( حممد حسن النجفـي لشيخل، جواهر الكالم .٥٦
  .مطبعة خورشيد، نرش دار الكتب اإلسالمية، حتقيق عباس القوجاين

 .دار الفكر، اجلواهر يف تفسري القرآن، للشيخ الطنطاوي .٥٧
حتقيـق حممـد تقـي ، وسف البحـراينللشيخ املحقق ي، احلدائق النارضة .٥٨

 . ّقم املقدسة، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، اإليرواين
 دار إحياء الـرتاث العـريب،،  العقلية األربعةألسفاراحلكمة املتعالية يف ا .٥٩

 . بريوت  هـ ،١٤١٩ الطبعة اخلامسة،
احلسني بن للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن ، اخلصال .٦٠

جامعـة املدرسـني يف احلـوزة ، حتقيق عيل أكـرب الغفـاري، ّبابويه القمي
 .بقم، العلمية

 مؤسسة النـرش اإلسـالميونرش  طبع ،ّلعالمة احليلل، األقوالخالصة  .٦١
 . قم،  هـ١٤١٧، الطبعة األوىل، التابعة جلامعة املدرسني

ــور يف التفــسري باملــأثور .٦٢ ل الــدين ّ للمحــدث احلــافظ جــال،ّالــدر املنث
 .هـ١٣٦٥السيوطي، دار املعرفة، بريوت، 

ّ لـصدر الـدين الـسيد عـيل خـان ،الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة .٦٣ ِّ
 .إيران ،هـ١٣٩٧ الطبعة الثانية،، نرش مكتبة بصرييت املدين الشريازي ،

للـسيد كـامل ، )رشح كتاب بدايـة احلكمـة(دروس يف احلكمة املتعالية  .٦٤
الطبعــة ، املركــز الــدويل، للطباعــة والنــرشدار الــصادقني ، احليــدري

 .بريوت، هـ١٤٢٠،ُاألوىل
مؤسـسة ،  حممـد بـاقر الـصدر الشهيدلسيد ل،دروس يف علم األصول .٦٥

،  هــ١٤١٨، الطبعة اخلامسة، النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني
  . هـ ١٤٠٦، الطبعة الثانية، ب اللبناين، مكتبة املدرسةادار الكتو. قم
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 - العالقة املتبادلـة بـني الكتـاب والـسنّة -متقابل كتاب وسنّت رابطة  .٦٦
، مؤسسة حتقيقات الثقافـة والعقيـدة اإلسـالمية، للدكتور عيل نصريي

 .طهران،  م٢٠٠٧، ُالطبعة األوىل
وضـع  للشيخ األكرب حميي الدين ابن عـريب الطـائي، رسائل ابن عريب، .٦٧

 الطبعـة األوىل، علمية،دار الكتب ال، الكريم النمري ّحواشيه حممد عبد
 .بريوت ،  هـ١٤٢١

 الفضل شهاب أليب، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .٦٨
 . بريوت،  إحياء الرتاث العريبدار، لويس البغداديالدين حممود اآل

َأسلوب فهم القرآن(روش برداشت از قرآن  .٦٩ ، حممـد حـسني هبـشتي، )ُ
  .طهران، م١٩٨١، منشورات اهلادي

، شــعث السجــستاينيب داود ســليامن بــن األأللحــافظ ، ســنن أيب داود .٧٠
، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، حتقيق وتعليق سعيد حممد اللحام

 .بريوت، م١٩٩٠، الطبعة الثانية
حتقيـق عبـد الوهـاب عبـد ،  الرتمـذيحممد بن عيسى، سنن الرتمذي .٧١

 . هـ ١٤٠٣، بريوت، دار الفكر، اللطيف
 .ّدار إحياء السنّة النبوية، اهللا هبرام الدارمي ّ أبو حممد عبد،رميسنن الدا .٧٢
: ت(ّالسنن الكربى للمحدث احلافظ أمحد بن احلسني بن عيل البيهقـي  .٧٣

 . ، دار الفكر، بريوت) هـ٤٥٨
 ،الطبعـة األوىل، دار الفكـر، النـسائيألمحد بن شـعيب ، سنن النسائي .٧٤

 . بريوت،  م١٩٣٠
حممـد بـن إسـحاق بـن يـسار املطلبـي ، )نبـيسرية ال(سرية ابن هشام  .٧٥

 . مرص،  هـ١٣٥٥، طبع ونرش مكتبة احللبي، )املعروف بابن هشام(
حتقيـق ، للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثـري الدمـشقي، السرية النبوية .٧٦

 .بريوت،  هـ ١٣٩٦، ُالطبعة األوىل، دار املعرفة، مصطفى عبد الواحد
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منشورات مكتبة آيـة ،  املرعيش شهاب الدينلسيدل، رشح إحقاق احلق .٧٧
  .ّقم املقدسة، اهللا العظمى السيد املرعيش

تعليـق املـريزا أيب ،  حممد صالح املازندراينمويللل، رشح أصول الكايف .٧٨
، َّالطبعـة الثانيـة املـصححة، مؤسسة التأريخ العـريب، احلسن الشعراين

  .بريوت،  هـ١٤٢٩
 .نرش مكتبة بصرييت، قم، ملال هادي السبزواري، رشح األسامء احلسنى .٧٩
تصحيح وتعليـق ، ريض الدين األسرتاباذيل، رشح الريض عىل الكافية .٨٠

 .طهران، النارش مؤسسة الصادق، يوسف حسن
ــة  .٨١ ــاء الثقاف ــي، جممــع إحي ــل للحــاكم احلــسكاين احلنف شــواهد التنزي

 .قم، اإلسالمية
، إلسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري، تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح  .٨٢

، الطبعة الرابعـة، دار العلم للماليني، عطار أمحد بن عبد الغفورحتقيق 
  .بريوت،  هـ١٤٠٧

،  هـ ١٤٠١، دار الفكر، البخاريحممد بن إسامعيل ، البخاريصحيح  .٨٣
  .بريوت

  .بريوت، مسلم بن احلجاج النيسابوري، دار الفكر، صحيح مسلم .٨٤
نا ّ سـيدث ألبحـاً تقريـرا)ّدراسة يف حجيته وأقـسامه وأحكامـه(ّالظن  .٨٥

 .م٢٠٠٨،  دار فراقد،ّحممود نعمة اجليايش بقلم،  كامل احليدرياألستاذ
، حتقيق أمحد املوحدي، ّبن فهد احليلأمحد ،  ونجاح الساعية الداعيّعد .٨٦

  .ّقم املقدسة، نرش مكتبة الوجداين
الشيخ خليـل : بقلم، من أبحاث السيد كامل احليدري، العرفان الشيعي .٨٧

 .ّقم املقدسة،هـ١٤١٩، ُالطبعة األوىل، رزق
حتقيـق ونـرش ، اليـزديحممد كاظم الطباطبـائي لسيد ل، العروة الوثقى .٨٨
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، ُالطبعــة األوىل، مؤسـسة النـرش اإلسـالمي التابعــة جلامعـة املدرسـني
  .ّقم املرشفة،  هـ١٤٢٠

حتقيق السيد املرعيش والشيخ ،  مجهور األحسائيأيببن ال، يلعوايل الآل .٨٩
 .قم،  هـ١٤٠٣، يد الشهداءمطبعة س، جمتبى العراقي

نـرش ، حتقيـق مهـدي املخزومـي، الفراهيـديأمحـد   بنلخليلل، العني .٩٠
 . هـ ١٤٠٩، الطبعة الثانية، مؤسسة دار اهلجرة

للـشيخ األقـدم الـصدوق أيب جعفـر ، عيون أخبار الرضا عليه السالم .٩١
 ،حتقيق الشيخ حسني األعلمي، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي

 .بريوت ، هـ١٤١٤، ُالطبعة األوىل،  األعلمي للمطبوعاتمؤسسة
، دار الكتـاب العـريب، للعالمة الـشيخ عبـد احلـسني األمينـي، الغدير .٩٢

 . بريوت،  هـ١٣٧٩
حممـد ، )اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفـسري (فتح القدير .٩٣

  .بريوت، نرش عامل الكتب، بن عيل بن حممد الشوكاين
ّكيةالفتوحات امل .٩٤ ّ للشيخ األكرب حميي الدين بن عريب، ضبطه وصححه ،ّ

 . هـ، بريوت١٤٢٠أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،
، حتقيق الـدكتور عبـد اجلبـار لسيد حممد باقر الصدرل، فدك يف التاريخ .٩٥

  . هـ١٤١٥، الطبعة األوىل، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، رشارة 
لثقة اإلسالم الـشيخ أيب جعفـر حممـد بـن يعقـوب ، الكايف الفروع من .٩٦

 ١٤١٧، ٤ط، دار الكتب اإلسالمية، حتقيق عيل أكرب الغفاري، الكليني
 .قم، هـ 

 ّ أليب هالل العسكري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة،الفروق اللغوية .٩٧
 .ّقم املقدسة، هـ١٤٢٢ّجلامعة املدرسني، الطبعة األوىل، 

 .بريوت، دار الكتب العلمية،  أمحد بن حنبل،فضائل الصحابة .٩٨
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حتقيـق وتعليـق وهبـي  ،أليب عبيـد القاسـم بـن سـالم، فضائل القرآن .٩٩
 .بريوت، هـ١٤١١طبعة ، سليامن

نـرش مكتبـة ، حتقيق أمحد احلسيني،  الراوندي الدينقطبل، فقه القرآن .١٠٠
  .ّقم املقدسة،  هـ١٤٠٥، الطبعة الثانية، املرعيش النجفي

نـرش ، للدكتور حممد أمحـد خلـف اهللا،  يف القرآن الكريمالفن القصيص .١٠١
 .مكتبة األنجلو املرصية

القاموس املحيط للعالمة الشيخ جمد الدين حممد بـن يعقـوب الفـريوز  .١٠٢
 .آبادي، دار العلم، بريوت

املجمـع ، ّ السيد مرتىض العـسكري،القرآن الكريم وروايات املدرستني .١٠٣
 . إيران، م١٩٩٦، الطبعة الثانية، ينُية أصول الدّالعلمي اإلسالمي يف كل

 . بريوت، دار الفكر العريب، قضايا القرآن، عبد الكريم اخلطيب .١٠٤
 للدكتور فضل حسن عبـاس، دار ،قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية .١٠٥

 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية،  البشري،
للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بـن عـيل بـن ، كامل الدين ومتام النعمة .١٠٦

مؤسـسة النـرش ، حتقيـق عـيل أكـرب الغفـاري،  بن بابويه القمياحلسني
 .قم،  هـ١٤٠٥، اإلسالمي

مؤسـسة ، حتقيـق جمتبـى العراقـي، لمريزا حممد املشهدي لكنز الدقائق .١٠٧
،  هــ ١٤٠٧، ُالطبعـة األوىل، النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني

 .ّقم املقدسة
ّعالمة عالء الدين عيل املتقي بن ّكنز العامل يف سنن األقوال واألفعال لل .١٠٨

 . هـ١٣٩٩ّمؤسسة الرسالة، ، حسام الدين اهلندي
قـم ،  هــ١٤٣٢، ُالطبعـة األوىل، اللباب يف تفسري الكتاب، دار فراقـد .١٠٩

 . ّاملقدسة
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الطبعـة ،  األفريقي، دار إحياء الرتاث العريببن منظورال، لسان العرب .١١٠
  . هـ ١٤٠٥، ُاألوىل

 ،دين أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالينشهاب ال، لسان امليزان .١١١
 . بريوت،  هـ١٣٩٠، الطبعة الثانية، مؤسسة األعلمي للمطبوعات

عبد  أليب القاسم، )تفسري القشريي( لطائف اإلشارات يف تفسري القرآن .١١٢
مركـز نـرش الـرتاث ،  النيشابوريالشافعي ُالكريم بن هوازن القشريي

 .طهران، اد اإلسالميوزارة الثقافة واإلرش، املخطوط
، حتقيق الدكتور طـه حممـد الزينـي، لرشيف الريضل، املجازات النبوية .١١٣

 .قم، النارش مكتبة بصرييت
، حتقيـق أمحـد احلـسيني، الطرحيـيفخر الـدين لشيخ ل، جممع البحرين .١١٤

  . هـ ١٤٠٨، الطبعة الثانية، مكتبة نرش الثقافة اإلسالمية
 اإلسـالم أيب الفـضل بـن احلـسن  ألمـني،جممع البيان يف تفسري القرآن .١١٥

 .هـ، بريوت١٤١٥الطربيس، مؤسسة األعلمي، الطبعة األوىل، 
، ُالطبعــة األوىل، ، دار الفكــرسعد الــدين التفتــازاينلــ، خمتــرص املعــاين .١١٦

 .ّقم املقدسة،  هـ ١٤١١
، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة ّلعالمة احليلل، خمتلف الشيعة .١١٧

 .م ق،  هـ١٤١٣، املدرسني
ّللسيد الشهيد حممد باقر الـصدر قـدس رسه، إعـداد ، املدرسة القرآنية .١١٨ ّ

، وحتقيق جلنة التحقيق التابعة للمؤمتر العـاملي لإلمـام الـشهيد الـصدر
ّمركز األبحاث والدراسات التخصصية للـشهيد الـصدر قـدس رسه ّ ّ ،

 .ّقم املقدسة،  هـ ١٤٢٤، ّالطبعة الثانية املحققة
،  هــ١٤١٤، الطبعة الثانيـة، دار املفيد، لشيخ املفيدل، املسائل العكربية .١١٩

  .بريوت
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مؤسـسة آل البيـت ، للمحقـق النـوري الطـربيس، مستدرك الوسـائل .١٢٠
 . هـ ١٤٠٨، الطبعة األوىل، إلحياء الرتاث

حتقيق الـشيخ حـسن بـن ، للشيخ عيل النامزي، مستدرك سفينة البحار .١٢١
 .ّقم املقدسة، امعة املدرسنيمؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جل، عيل النامزي

حتقيـق ، حممد بن حممد احلاكم النيـسابوري،  عىل الصحيحنياملستدرك .١٢٢
  . هـ ١٤٠٦، بريوت، نرش دار املعرفة، الدكتور يوسف املرعشيل

حتقيـق ، يلـشيخ عزيـز اهللا عطـاردل،  عليه الـسالم الرضااإلماممسند  .١٢٣
 . هـ ١٤٠٦، هدمؤسسة الطبع والنرش يف مش، الشيخ عزيز اهللا عطاردي

للــسيد حممــد رسور اخلــوئي الــسيد  تقريــر بحــث ،مــصباح األصــول .١٢٤
  .ّقم املقدسة،  هـ١٤١٧، الطبعة اخلامسة، مكتبة الداوري، لبهسوديا
، لشيخ الطائفة أيب جعفر حممـد بـن احلـسن الطـويس، دّمصباح املتهج .١٢٥

 .بريوت، هـ ١٤١١، ُالطبعة األوىل، ّنرش مؤسسة فقه الشيعة
ّ مؤسـسة  للـسيد اإلمـام اخلمينـي،اية إىل اخلالفة والوالية،مصباح اهلد .١٢٦

 .ّبعة الرابعة، قم املقدسةط التنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني،
، حتقيق الشيخ حممد عـيل الـصابوين، لنحاسأليب جعفر ا، معاين القرآن .١٢٧

  .السعودية، هـ١٤٠٩، ُالطبعة األوىل، ُنرش أم القرى
 . عمر كحالة، فنيّمعجم املؤل .١٢٨
معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بـن فـارس بـن زكريـا، حتقيـق  .١٢٩

  .م٢٠٠٢، العرب الكتاب ادّاحتوضبط عبد السالم حممد هارون، 
معرفة اهللا، السيد كامل احليدري، بقلـم طـالل احلـسن، نـرش مؤسـسة  .١٣٠

 .هـ١٤٢٨فراقد، الطبعة األوىل، 
ق صـفوان ، حتقيـاألصـفهاينمفردات ألفاظ القرآن للعالمـة الراغـب  .١٣١

 .هـ١٤٢٤عدنان داوودي، انتشارات ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 
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، ٢٤ص: نرص حامد أبـو زيـد، )دراسة يف علوم القرآن(ّمفهوم النص  .١٣٢
 .بريوت، م١٩٩٩، ُالطبعة األوىل، نرش املركز الثقايف العريب

طبـع ونـرش ، تأليف الـدكتور أمحـد شـلبي، )اليهودية(مقارنة األديان  .١٣٣
 .القاهرة،  م١٩٧٣سنة الطبع ، مكتبة النهضة

ّمقدمات تأسيسية يف التصوف والعرفان، .١٣٤ ّ ترمجـة ، ّ ضياء الدين سجاديّ
 الطبعـة دار اهلـادي، ّ للمعـارف احلكميـة،ةمعهد الدراسات اإلسالمي

  .بريوت، هـ١٤٢٣ ،األوىل
، بقلم طالل احلـسن، للسيد العالمة كامل احليدري، من اخللق إىل احلق .١٣٥

 .ّقم املقدسة،  م٢٠٠٧الطبعة الثانية ، نرش دار فراقد
للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممـد بـن عـيل  ،حيرضه الفقيه من ال .١٣٦

نـرش جامعـة ، حتقيق عـيل أكـرب الغفـاري، بن احلسني بن بابويه القمي
 .قم،  هـ ١٤٠٤، الطبعة الثانية، املدرسني

، ٤رشح كامل الدين عبد الرزاق القاسـاين، منازل السائرين لألنصاري .١٣٧
 . م٢٠٠٢،  الطبعة الثانية قم،،بيدار، حتقيق وتعليق حمسن بيدارفر

حتقيق جلنة من أساتذة النجـف ، ابن شهر آشوب،  طالبأيبمناقب آل  .١٣٨
 .النجف األرشف،  هـ١٣٧٦، طبع ونرش املطبعة احليدرية، األرشف

الطبعـة ، نـرش دار املعرفـة، حممد عبد العظيم الزرقـاين، مناهل العرفان .١٣٩
 .بريوت،  هـ١٤٢٦، الثالثة

، الطبعـة الثانيـة، للشيخ العالمة حممد رضا املظفر، دار التفسري، املنطق .١٤٠
 .ّقم املقدسة،  هـ ١٤١٣

الطبعـة الثامنـة ، اخلـوئيأيب القاسم املوسوي لسيد ل، منهاج الصاحلني .١٤١
قم ، مدينة العلم آلية اهللا العظمى السيد اخلوئي،  هـ١٣١٠، والعرشون

 .ّاملقدسة
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حتقيـق ، )الـشهيد الثـاين(للشيخ زين الدين بن عيل العاميل ، ريدمنية امل .١٤٢
،  هــ١٤٠٩، ُالطبعة األوىل، مكتب اإلعالم اإلسالمي، ُرضا املختاري

 .ّقم املقدسة
،  ُاملوافقات يف أصول الرشيعة، للفقيه األندلـيس أيب إسـحاق الـشاطبي .١٤٣

 .بريوت، دار املعرفة
رش وحتقيـق دار احلـديث،  للشيخ حممد الري شهري ، نـميزان احلكمة .١٤٤

 . هـ ١٤١٦الطبعة األوىل، 
امليزان يف تفسري القرآن للعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة  .١٤٥

 .النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم
ّبحث منـشور يف جملـة العـرب والفكـر (، بول ريكور، ّالنص والتأويل .١٤٦

 . بريوت،  م١٩٨٨، لرابعالعدد ا، ّترمجة منصف عبد احلق، )العاملي
الطبعـة ، نرص حامد أبو زيد، املركز الثقايف العـريب، نقد اخلطاب الديني .١٤٧

 .املغرب، الدار البيضاء، م٢٠٠٧، الثالثة
مجـع الـرشيف الـريض، حتقيـق  ،لإلمام عيل عليه السالم، هنج البالغة .١٤٨

 .الشيخ حممد عبده، دار املعرفة، بريوت
،  حتقيق حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم، يدابن أيب احلدرشح ، هنج البالغة .١٤٩

  .سوريا، دار إحياء الكتب العربية
 . الواحدي أمحد بن عيل، العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز .١٥٠
ّللفقيه املحدث الشيخ حممد بن احلـسن احلـر العـاميل، وسائل الشيعة .١٥١ ّ ،

 .ّ هـ، قم املقدسة١٤٠٩حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 
للـشيخ سـليامن بـن إبـراهيم القنـدوزي ، ة لـذوي القربـىّملودينابيع ا .١٥٢

الطبعـة ، ُدار األسـوة، حتقيق السيد عيل مجال أرشف احلـسيني، احلنفي
 .ّقم املقدسة،  هـ١٤١٦، ُاألوىل
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  ٢٢٦......................................عرصنة النص: لزاوية الثالثةا      

  ٢٣١..................................)األبحاث التبيينية(معطيات الفصل 

  ٢٤٧......................ّمق املفردة القرآنية عمق للنصُع: الفصل الثالث

  ٢٤٩........................................أمهية البحث يف املفردة القرآنية

  ٢٥٣..................................سري والتأويلاملفردة القرآنية بني التف

 ٢٥٥...................................د يف املعنىّتكرار املفردة القرآنية جتد
َّما هي حقيقة التكرار الـمدعى يف املقام؟       ُ..........................٢٥٧  

  ٢٦١..................................ّعمق للنص... عمق املفردة القرآنية 

  ٢٦٣...................................وجه التسمية بذلك... آية الكريس 



 ٥٦١ ...................................................................................فهرس الكتاب  

 ٢٦٤...................................................ًلقرآن قرآنياافضل 
  ٢٦٦...................................................ًفضل القرآن روائيا

  ٢٦٩.....................................................فضل آية الكريس

  ٢٧٤........................ة التفاضل بني اآليات والسور وجدوائيتهطبيع

 ٢٨٢....................................................حدود آية الكريس
  ٢٨٣...............................................ًحدود اآلية روائيا        

 ٢٨٥...............................ُحدود اآلية عند الفقهاء واملفرسين        
  ٢٨٦.........................................الصحيح يف حدود اآلية        

  ٢٨٨.....................................يل والتدوينآية الكريس بني التنز

  ٢٩٦.......................................................خمتارنا يف املقام

  ٢٩٧......................عالقة اإلقراء والتنزيل والتأويل بشبهة التحريف

  ٣٠٧...............................................نتائج الفصل ومعطياته

  ٣١٣................... القرآينُّوابط أخرى لقراءة النصض: الـفصل الرابع

ّضوابط أخرى لقراءة النص القرآين ُ...................................٣١٥  

  ٣١٥..........................................وليات لفهم املفردة القرآنيةأ

ًوالأ       ّلكل لفظ معناه اخلاص به: ّ ِّ...................................٣١٥  

ّمراعاة هوية املفردة يف عرص النص: ًانياث       ّ ُ...........................٣١٧  

  ٣١٩.........................التمييز بني املعاين احلقيقية واملجازية: ًالثاث      

  ٣٢٠...........................اإلحاطة بمداليل املفردة الواحدة: ًابعار      

  ٣٢٠................مطابقة املعاين االرتكازية عىل أصل الوضع: ًامساخ      

  ٣٢٢.....................................ثبوت احلقيقة القرآنية: ًادساس      

 ٣٢٤....................................عربية املفردات القرآنية: ًابعاس      
 



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٥٦٢

  ٣٢٧...............................................عنى القرينة وأقسامهام

  ٣٢٨.............................................ّالقرينة املتصلة: ّألولا      

  ٣٢٨............................................القرينة املنفصلة: لثاينا      

 ٣٢٨..............................................قسيامت القرينة املتصلةت
ًوالأ        ٣٢٩..................................................بيئة النزول: ّ
 ٣٣٢................................)القرينة احلالية(ّأجواء النص : ًانياث      

 ٣٣٣....................ِّما هي طبيعة املتكلم وخصوصياته؟: ّاألول            
 ٣٣٧..................ما هي طبيعة املخاطب وخصوصياته؟: الثاين            

 ٣٣٩..................ما هي طبيعة اخلطاب وخصوصياته؟: الثالث            
 ٣٤٠.........................ما هي طبيعة املعارف البدهيية؟: الرابع            

  ٣٤٢...................)النظرية الربهانية(القرائن العقلية القطعية : ًالثاث      

 ٣٤٣.............................................قسيامت القرينة املنفصلةت
ًوالأ        ٣٤٣..............................................قليةالقرائن الن: ّ
  ٣٤٤.................................اإلمجاع والرضورات الدينية: ًانياث      

 ٣٤٧................ّري والتصديقي للنصّور القرينة يف الظهورين التصود
 ٣٤٨...........................َّخاصية التعيني والرصف: ُلزاوية األوىلا      
ّخاصية تشخيص نوع الظهور وترتـّب احلجية: لزاوية الثانيةا       ّ......٣٥٠  

 ٣٥٣.............................................ديد هوية قرينية السياقحت
 ٣٥٣.......................................................السياق لغة      
  ٣٥٤.................................................ًالسياق اصطالحا      

  ٣٥٩.................................خصوصية وحدة السياق يف نظم املتن

  ٣٦٢.............................ّالصحيحة للنص) التالوة(حتديد القراءة 

  ٣٦٦..............................لدالالت الثالث بانعقاد الظهورعالقة ا



 ٥٦٣ ...................................................................................فهرس الكتاب  

ًوالأ         ٣٦٦..............................................داللة االقتضاء: ّ

  ٣٦٨.................................................داللة التنبيه: ًانياث      

  ٣٦٨...............................................داللة اإلشارة: ًالثاث      

 ٣٧٠.....................................لتحديد الفني ملصادر فهم النصا
 ٣٧٢...................................... الكريمالقرآن: ّصدر األولامل      
 ٣٧٢...........................................الروايات: ملصدرالثاينا      

 ٣٧٣...........................................حقيقة اإلرسائيليات            
 ٣٧٥....................................القرائن العقلية: ملصدر الثالثا      
 ٣٧٦...............................مجلة من علوم القرآن: ملصدر الرابعا      

 ٣٧٦...................................... واملنسوخالناسخ: ّألولا            
 ٣٧٨............................................ّنكات البد منها                  

 ٣٧٩..............................................جمازية النسخ                  
 ٣٨١...............................ثمرة معرفة الناسخ واملنسوخ                  

 ٣٨٣...........................................ّاملكي واملدين: لثاينا            
 ٣٨٤..............................ّخلفية تقسيامت املكي واملدين                  

ّأمهية املكي واملدين                   ّ.........................................٣٨٥ 
 ٣٨٦........................................أسباب النزول: لثالثا            

 ٣٨٧..........................املعاجم اللغوية املوثوقة: ملصدر اخلامسا      
 ٣٨٩.................................العلوم اإلنسانية: ملصدر السادسا      

 ٣٩٠.....................................علوم اللغة العربية: ّألولا            
 ٣٩١......................................املصنّفات التأرخيية: لثاينا            
 ٣٩٣..............................)الفلسفة(ة اإلهلية احلكم: لثالثا            
  ٣٩٥...............................العرفان النظري والعميل: لرابعا            



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٥٦٤

  ٣٩٦................................................العرفان النظريباملراد 

  ٣٩٧.................................................املراد بالعرفان العميل

  ٣٩٩........................................ّالبينونة بني العرفان والتصوف

َّالطهارة واإليامن سلامن معرفيان ُ......................................٤٠١  

  ٤٠٣...............................)الكسبي(فهم القرآن والعلم التنويري 

  ٤٠٤..........................)احلضوري واللدين(التفسري والعلم النوري 

  ٤٠٦.................................التجارب العلمية: ملصدر السابعا      

ّشخصية املفرس(ُالقدرات الذاتية واملكتسبة : ملصدرالثامنا       ُ(........٤٠٧  

  ٤٠٩...................................الفرق بني مناهج التفسري ومصادره

  ٤١١......................................................معطيات الفصل

  ٤٢٣..........................ـطـهحــدة القـرآن وتـرابو: الفصل اخلامس

  ٤٢٦....................تعدد املعاين تأكيد لوحدة النص: ُلزاوية األوىلا       

  ٤٢٦..................................مثال علمي... ّخلفية التوحد             

  ٤٢٨..................................ّمثال حيس... ّخلفية التوحد             

  ٤٢٩...........تعدد املعاين إثراء للتمهيد واملواد والنتائج: لزاوية الثانيةا      

  ٤٣٠...........................تعدد املعاين مأدبة للتأمل: لزاوية الثالثةا      

  ٤٣٢.........................تعدد املعاين عرصنة للنص: لزاوية الرابعةا      

  ٤٣٣.......................تعدد املعاين ومراتبية الفهم: لزاوية اخلامسةا      

  ٤٣٤....................تعدد املعاين ومراتبية املصداق: لزاوية السادسةا      

  ٤٣٦........................تعدد املعاين وقبول اآلخر : لزاوية السابعةا      

  ٤٣٧....................... ووحدة املوقفّوحدة النص: لزاوية الثامنةا      

  ٤٤٠............ّنص وحدود احلركة التفسرييةوحدة ال: لزاوية التاسعةا      

  ٤٤١.................. واجتهادات املفرسّوحدة النص: لزاوية العارشةا      



 ٥٦٥ ...................................................................................فهرس الكتاب  

  ٤٤٣...نية سري العملية التفسرييةوحدة النص وبيا: لزاوية احلادية عرشةا      

  ٤٤٤.....ّوحدة النص وبيانية سري العملية التأويلية: لزاوية الثانية عرشةا      

  ٤٤٧............. واختالف املعطياتّوحدة النص: ةلزاوية الثالثة عرشا      

  ٤٤٨..............وحدة النص ومتحور املعطيات: لزاوية الرابعة عرشةا      

  ٤٥٠...............................فةُأولويات التعاطي مع املواضيع املختل

ًوالأ         ٤٥٠ .......ُما هي التصنيفات الفعلية لتلك املوضوعات املختلفة؟: ّ

  ٤٥٢ .......؟يات العلمية فيهاهل تتفاوت هذه املواضيع يف إعامل القبل: ًانياث      

  ٤٥٣.......هل ختتلف املناهج التفسريية باختالف املوضوع القرآين؟: ًالثاث      

  ٤٥٣.....سريية باختالف املوضوع القرآين؟هل ختتلف املصادر التف: ًابعار      

  ٤٥٥......................................................تنبيهات منهجية

  ٤٥٦...............................)أوتاد القرآن(النقاط املركزية يف القرآن 

ًوالأ   ٤٥٩................................................املراد من األوتاد: ّ

  ٤٦٠....................................................ّتنوع األوتاد: ًانياث

  ٤٦٢..........................................وظيفة األوتاد القرآنية: ًالثاث

  ٤٦٢..........................ّاملهام املعرفية التفسريية لألوتاد القرآنية         

  ٤٦٤...........................املهام املعرفية التأويلية لألوتاد القرآنية         

  ٤٦٦..................)الرتبوية واألخالقية والسلوكية(املهام العملية          

ّاملهام اخلفي            ٤٦٦........)مهام احلفظ من الزلل واخلطل واالنحراف(ة ّ

  ٤٦٧..............................................ّهوية أوتاد القرآن: ًابعار

  ٤٦٩......................................... إجياز املالمح األساسية         

  ٤٧٠........................................)البينة(ذج الواضحة النام         

  ٤٧١..................ثبات الدين... ثبات الفطرة : ّالنموذج األول            

  ٤٧٢.....والتفاضل بالتقوى، رفهدف اخللقة التعا: النموذج الثاين            



 ١ ج-فهم القرآن  منطق ......................................................................٥٦٦

  ٤٧٣................كرامة اإلنسان وخشية التبديل: النموذج الثالث            

  ٤٧٣.......َّالتقوى سلم لنيل الربكاتّمعية اإليامن و: النموذج الرابع            

  ٤٧٣.....................سنّة التغيري بيد اإلنسان: النموذج اخلامس            

  ٤٧٤............................................)ُاملبينة(ة ّ النامذج اخلفي       

  ٤٧٤........................جهة الطاعة وحدودها: ّالنموذج األول            

  ٤٧٥.....................اإليامن رشط قبول األعامل: النموذج الثاين            

  ٤٧٦................................................. النامذج االحتاملية      

  ٤٧٧.........................اإلنسان مقرون بعمله: ّالنموذج األول            

  ٤٧٧.......املؤمنون عليهم أنفسهم ما داموا مهتدين: النموذج الثاين            

  ٤٧٨.............................................عدد أوتاد القرآن: ًاخامس

  ٤٧٩............................احتاملية قرآنيةرؤية ... عدد األوتاد             

  ٤٨٢.....................................ّالثابت واملتغري يف األوتاد: ًساداس

ّاملراد من الثابت واملتغري: ّالبحث األول             ُ........................٤٨٢  

  ٤٨٥.............................مالمح الوتد الثابت: البحث الثاين            

  ٤٨٦............................ّمالمح الوتد املتغري: البحث الثالث            

  ٤٨٧......................................األوتاد الفاعلة واملتفاعلة: ًابعاس

  ٤٨٩.................................عالقة األوتاد باملحكم واملتشابه: ًامناث

  ٤٨٩...........................تصوير املحكم واملتشابه: ّولألمر األا          

  ٤٩٦.................................................خمتارنا يف املقام          

  ٤٩٦..........................خصوصية اللفظ: ُالزاوية األوىل                    

  ٤٩٧...........................خصوصية املعنى: الزاوية الثانية                    

  ٤٩٧.........................خصوصية التفسري: الزاوية الثالثة                    

  ٥٠٠........................خصوصية التأويل: الزاوية الرابعة                    



 ٥٦٧ ...................................................................................فهرس الكتاب  

َّمتعلق اإلحكام والتشابه: ألمر الثاينا           ُ...........................٥٠١  

  ٥٠٣...........................توجيه آخر لإلحكام والتفصيل                    

  ٥٠٤..............................................عود عىل بدء                    

ُرس قسمة اآليات إىل حمكم ومتشابه: ألمر الثالثا           ُ ّ...............٥٠٥  

  ٥١٧........اختالف املحكم واملتشابه باختالف القارئ: ألمر الرابعا          

ُالقرآن كله حمكم وكله متشابه: مسألمر اخلاا           ُّ ُّ ُ....................٥١٨  

  ٥٢١.....................التشابه املفهومي واملصداقي: ألمر السادسا          

  ٥٢٤............................ملحكم واملتشابهوتدية ا: ألمر السابعا          

  ٥٢٥................................ُوظائف أخرى لألوتاد القرآنية: ًاسعات

  ٥٢٦..............ُعالقة األوتاد القرآنية بالعلوم واملعارف األخرى: ًارشاع

  ٥٢٦....................عالقة األوتاد القرآنية بالرسوم الرشعية: حد عرشأ

  ٥٢٧..........عالقة األوتاد القرآنية بالبناءات األساسية لإلنسان: ثنا عرشا

  ٥٢٨........................................................تبرصات سبع
  ٥٢٨...........................................................تبرصة أوىل

  ٥٢٩...........................................................تبرصة ثانية

  ٥٢٩...........................................................تبرصة ثالثة

  ٥٢٩..........................................................تبرصة رابعة

  ٥٢٩........................................................تبرصة خامسة

  ٥٣٠........................................................تبرصة سادسة

  ٥٣٠.........................................................تبرصة سابعة

  ٥٣١......................................................معطيات الفصل

  ٥٥٥.......................................................فهرس الكتاب

 


