
ÂCg°·?�½Ä«�ZÊK@¬»�
M;z<�½·�:�Å_³:�¡Nc�

ðÆg³:Èb_Æ�:�¶;¸¯�_�
�ca<�









 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وأهل ّاحلمد هللا رب ّ

 .بني الطاهرينّبيته الطي
ّوبعد، فإن األخ الفاضل األستاذ السيد رضا الغرايب، تطوع  ّ ّ

قام وصدر يل يف الدراسات القرآنية، ًمشكورا بمطالعة واستقراء ما 
بانتخاب وتلخيص وحترير املفاتيح واألدوات املحورية لعملية فهم 
ّالقرآن الكريم تفسريا وتأويال، ثم حاول تنظيمها يف سياق منطقي ّ ً ً 

ّتبعها بام يتفرع عنها وما أ و.ية لذلكساسأورد فيه البنى التحتية األ
ألمثلة التطبيقية واملصاديق ُ منها من معطيات، ومل هيمل اقشتي

 .الواضحة لتلك القواعد واألسس
ة ّقّهذه، فوجدهتا معربة عن آرائي بدوقد الحظت جهوده املباركة 

 .وعمق
قه إلدامة هذا ّل منه هذا العمل، وأن يوفّنسأل اهللا تعاىل أن يتقب

ّالطريق الذي بدأه هبذه الدراسة، إنه ويل  . التوفيقّ
 

 كامل احليدري                                                                              
 هـ١٤٣٤ّ ربيع األول ١                                                                   
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 من الثاين الفصل يف احليدري ّالسيد ذكرها التي النصوص من 
 أخرى مواضع ويف ،<الدراسة هذه إنجازات خالصة> الثالث الباب
 عن الكشف مستوى عىل إنجازاته خالهلا من لنا ليبني الكتاب من
  :التالية النصوص القرآين للنظام ّالتحتية البنى
 املنهجة مستوى عىل ّالقرآنية الدراسة هذه ّأمهية تربز هنا من .١ 
 ّالتحتية ُالبنى عن الكشف مستوى وعىل ًمعا، والتطبيق لوبُألسوا

ّالسلمية، بمعنى َّتتعلق عديدة بيانات خالل من القرآين للنظام َّ ُّ 
 أعالم عنها غفل قد أساسيات من ذلك وغري واملحاور، واألوتاد
ِّمتعلميهم، عن ًفضال التفسري  ّالتفسريية األوتاد موضوعة يف َّالسيام ُ

 ّاملعرفية وقيمتها الكريم للقرآن التنظيمي بثقلها التي ّوالتأويلية،
 للوجود ّالتحتية ُالبنى ّمتثل ُاألخرى القيم عىل واحلاكمة املستطيلة
 من القرآن حفظ أركان من فهي واخلزائني، اللفظي عامليه يف القرآين
 الفكري االنحراف مواجهة يف ًكبرية ّمهام هلا َّوإن يف،التحر

  .)١(ّرئيسية بصورة والعقدي
 بالبناءات َّتتعلق جديدة ًوجوها منهجتنا يف اعتمدنا وهكذا .٢

                                                      

 .٤٥٢ص ،٣ج :القرآن فهم منطق )١(
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 والتي القرآن، عليها يقوم التي ّالتحتية ُبالبنى أسميناها التي ّالقرآنية،
 ّالقرآنية، ملحاوروا األوتاد قبيل من منها، ًمهام ًجزءا استعرضنا
 ّاألبجدية وهي ّالقرآنية، البناءات يف ّاألساسية ّاملادة هي فاألوتاد

 احلركة يف ّاملؤثرة ّاألساسية العنارص وهي القرآين، السري لفهم ىلُألوا
 يف ما ًأيضا برز قد اجلديدة الوجوه ومن .رىخألا للنصوص ّاملعرفية
 املفردة اعتامد ّوكيفية ّلنص،ا ملفردات والنهايات البدايات رسم ّكيفية

 ّالنهائية والنتائج ّالوسطية والنتائج ّالتمهيدية ّاملقدمات يف ّالقرآنية
 له يلتفت مل الذي احلقيقي ُأفقها ّالقرآنية للمفردة أعطى ّمما ّوالغائية،
  .)١(هذا يومنا وإىل ةّالتفسريي ةّالعملي انطلقت أن منذ التفسري أعالم
 القرآين ّالنص ُيفرزها ُأخرى ّجدلية عليها َّتتفرع ّاجلدلية وهذه .٣
 ّوقابلية التمهيد، ّقابلية فيها ّقرآنية آية ّكل كون يف تكمن ًحرصا،
 ّاألويل املوقف رسم ّوقابلية خمتلفة، ملطالب ّالتحتية ُالبنى يف الكون

 ّالنص نظم أرسار أعظم من وهذا الكريم، للقرآن والنهائي ّواملتوسط
 ولكنّه املعاين، ّتعدد تعني والوظائف الرشكة وهذه ضامينه،وم القرآين
 القرآين ّالنص بوحدة االلتزام عدم ّفإن ّالنص؛ وحدة فيه ُحتفظ ّتعدد
ًمعوقا يكون سوف ِّ  ّأبجدية إىل الوصول من ًاّمعرفي ًومانعا ًاّحقيقي ُ
 القرآين ّالنص َّبأن التزمنا فقد ولذلك وفهمه، الكريم القرآن قراءة
 ةّمزجي مطالبه ّألن ؛متناهية غري ٍمعان عىل يشتمل ّالكلية حدتهبو

                                                      

 .٤٥٤ص ،٣ج :نفسه املصدر )١(
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 وقد والنتائج، ّواملواد للتمهيد إثراء معانيه ّتعدد َّفإن ولذلك ة،ّتراكبي
 التفسري هو بل فهمه، ةّبمراتبي وثيقة صلة معانيه ّلتعدد َّبأن عرفت
  .)١(اآلخر بقبول وثيقة صلة لذلك بل لذلك، املنطقي
 َّأن نراه وما ّالفن، أرباب عند ُتعهد مل االصطالح يف ةّالوتدي .٤
 به وللمستعني له والثبات، احلفظ لكامالت الواجد اليشء هو الوتد
 وقيمتها الكريم للقرآن التنظيمي بثقلها األوتاد َّإن َّثم سواء، ٍّحد عىل

 ّالتحتية ُالبنى ّمتثل رىُألخا القيم عىل واحلاكمة املستطيلة ّاملعرفية
  .)٢(واخلزائني اللفظي عامليه يف القرآين للوجود
 لّاألو الفصل أي ـ الفصل هذا خواتيم عىل نقف ونحن ـ هنا .٥
 ّواملحورية ّواملوقعية ّالسلمية ملباحث خصصه والذي الثاين الباب من
 أن ّنود ّدقته، رغم الواضح النسبي، إجيازه رغم ّالغني  ـالقرآن يف

 :منها اآلنفة، السطور هبا نطقت اتخصوصي إىل األنظار ُنلفت
 هذا يف ُاملدرجة البحوث ُمعظم ّأن ّاملتخصص للقارئ ٌّجيل) أ

ٌبكر هي الفصل ًمليا عندها الوقوف ّاملتخصصني من أو امنّ حتتاج ِ  مللء ّ
 واألبحاث الدراسات هذه يف وهدفنا نظرنا كان وقد ّاملهمة، فراغاهتا
 األفكار ومالمح حدود بطض عند الوقوف هو اجلديدة ّالقرآنية
ّاألولية  .ُأخرى ملناسبات فيها التفصيل تاركني هلا، ّ

                                                      

 .٤٥٨ص ،٣ج :نفسه املصدر )١(
 .٥٣٤ص ،١ج :نفسه املصدر )٢(
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 مشاريع أحشائها يف حتمل السالفة العناوين من طائفة ّإن )ب
 فيها، اخلوض ّاملهتمني من نأمل وعميقة، جديدة ّقرآنية دراسات
 إىل ًمعا للوصول ّاألكاديمية، الدراسات أصحاب بالذكر ّونخص
 مكتباتنا يف ّمتوفر هو ّمما ًعمقا أكثر ونتائج أسيساتوت متهيدات
 .ّاإلسالمية
 التجديد إىل ّوعملية ّعلمية وبصورة دعونا قد نكون ّتقدم بام ) جـ

 التكرار خنادق من هبا واخلروج ّالقرآنية، البحوث عرض يف
 انتخاب مستوى عىل ّاإلبداعية للصور الفاقد والرسد واالجرتار
 .النتائج وقطف والتشطري العناوين
 القرآن أوتاد تصوير يف> ّاملتقدمة البيانات خالل من حاولنا ) د

 من مجلة ُنربز أن <َّالسلم ذلك يف الكريس آية ّوموقعية القرآين َّوالسلم
َترصد ضوئها يف التي ّاخلفية اخلطوط ًعلميا ّالقرآنية، احلركة ُ ًوعمليا، ّ ّ 

 من ًانطالقا مرصاعيها عىل ُمرشعة فيها البحوث أبواب تركنا وقد
 الرصد ثقافة تعتمد التي ّالبحثية تناّسرتاتيجياو ّالفكرية ُمتبّنياتنا
 بوعي ّنتحرك ّأننا يعني ّمما ّوالتلقي، والتلقني اإلمالء ثقافة ال والنقد
ًتأثرا، ال ًتأثريا أكثر تكون أن نأمل ّمستقبلية ُمراجعات ّباجتاه  وأكثر ّ
 .ًواجرتارا ةّفرضي ال ًوجتديدا ّواقعية
 يف الكريس آية ّحمورية بيان عىل واضح تركيز هنالك كان ) هـ
ّتؤديه وما الكريم، القرآن  هذه خالل من ّوعملية ّعلمية وظيفة من ُ
 يف بارزة ّأمهية من النكتة هلذه ما خيفى وال هبا، َّتفردت التي الوظيفة
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 .ّوالتأويلية ّالتفسريية العمليتني سري حدود رسم
 املحور وعالقة للمحور، ّاجلامعية مقام بيان إىل ّالتعرض نكا ) و
ّيمثل ،عرص ّكل بإمام  نظريها انعدم ّمعرفية وطفرة بل ّعلمية، سابقة ُ
 ببيان نرغب اكنّ وقد وتفسريه، القرآن علوم يف ُكتب ما ّكل يف

ّتعمق أخرى تفصيالت  صلة ّتعمق بل بينهام، واالرتباط الصلة وجه ُ
 ذلك وجدنا ناولكنّ ،× عرصه وإمام بالقرآن هوارتباط القارئ
 ذلك فأرجأنا الكتاب، هذا بحوث ّهوية عن ًواضحا ًخروجا
 .الكريم بالقرآن × اإلمام عالقة حول تدور ُأخرى ملناسبات

 ِ  ِ إن{و ،مقامه يف ٍوواف ٍكاف ًآنفا ّسجلناه ما ّأن هو واملظنون
َذ ِك َ كرى َ ْ ِ ْ ِمن َ َ ن َ ٌقلب َُ  َ ْ ْأو َ

َ
َأل   ْ
َ

َا سمع  ْ َوهو   ُ ٌشهيد َ ِ
 وله ،)٣٧ :ق( }َ

  .)١(ُقدرته ّجلت سبحانه وأبقى، أعطى فيام املنّة
 أهم عىل ًتفصيال أكثر بشكل سنقف فإننا ّتقدم، ما أساس وعىل
 <القرآن فهم منطق> كتاب يف جاءت التي والتجديد اإلبداع مالمح
 املباحث متابعة لخال من ّالتحتية البنى عن الكشف مستوى عىل

  :التالية اخلمس

                                                      

 .١٠٨ ـ١٠٥ص ،٢ج :نفسه املصدر )١(
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 األوتاد من املراد •
 األوتاد ّتنوع •
 ّالقرآنية األوتاد وظيفة •
 القرآن أوتاد ّهوية •
 القرآن أوتاد عدد •
 القرآن يف ّواملتغري الثابت •
 واملتفاعلة الفاعلة األوتاد •
 هبواملتشا باملحكم األوتاد عالقة •

 





 
 
 

 هلذه َّأن كام القرآن، يف ةّاملركزي النقاط لّمتث ًأوتادا للقرآن َّبأن اعلم
 ّيتضح ولكي ة،ّاملعرفي واستطالته كامالته يف هلا ًجامعا ًوتدا األوتاد
 ليكون اللغة يف الوتد بنفس املراد عىل ًقليال نقف أن نحتاج املوقف
 .)١(بالقرآن وصلتها األوتاد من ملقاصدنا ًمدخال

 
 العناء مسامري :يقال لذلك منه، أغلظ ّأنه ّإال املسامر هو :ًلغة لوتدا
 صارت غلظت ولو ،ّوالدقة ّالقوة يف احلديد من كاملسامر َّدقت إذا

 بغلظها جعلت إذ لألرض؛ أوتاد اّبأهن اجلبال وصفت فكذلك ًأوتادا،
   .)٢(بأهلها متيد أن عن هلا ممسكة

 ما َّإن حيث ّالفن، أرباب عند ذلك ُيعهد فلم االصطالح يف ّوأما
ًحدا احلقيقي التعريف ّأن هو نراه  يكن مل إن املنال صعب ًورسام ّ

ًمستحيال، َّللمعرف ةّاحلقيقي الفصول خلفاء ًنظرا ُ  كون صورة يف هذا ،ُ
َّاملعرف  ال ّوإال ة،ّاالعتباري ال ةّاخلارجي ةّالعيني ةّالوجودي وراألم من ُ
 .ملوضوعه فاقد أمر يف ِّللحد معنى

                                                      

 .٤٥٩ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
 .٢٣ص :القرآن تفسري يف التبيان )٢(
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 من بيشء ًاصطالحا األوتاد تعريف مع نتعاطى جيعلنا ما وهذا
 هو الوتد َّإن :فنقول اللغوي تعريفها من بيشء االستعانة مع املرونة،
 ٍّحد عىل به وللمستعني له ثباتوال احلفظ لكامالت الواجد اليشء
 .سواء

 النقاط يف بحث فذلك يمالكر القرآن أوتاد يف بحثنا ما فإذا
 هلا احلفظ لكامالت والواجدة القرآين، البناء عليها ّيتكئ التي ةّاملركزي
 .والتأثري والفهم البناء يف إليها يعود ّمما ولغريها
 ةّاملعرفي وقيمتها الكريم للقرآن التنظيمي بثقلها األوتاد ّإن

 للوجود ةّتحتيال ُالبنى ّمتثل رى،ُألخا القيم عىل واحلاكمة املستطيلة
 األوتاد عىل الوقوف ّيتم مل وما واخلزائني، اللفظي عامليه يف القرآين
 يف ًإرباكا تعيش سوف ًوتأويال ًتفسريا ةّالعلمي احلركة ّفإن ّالقرآنية
 األوتاد وظيفة بحث يف لنا ّسيتضح ما وهذا والنتائج، العرض
 .)١(ةّالقرآني

 
ّتؤدهيا التي الوظيفة بحسب األوتاد ّتتنوع  ُتنتظر التي واملعطيات ُ

 بذلك، ّتتعلق ًأوتادا للقرآن َّفإن بحتة ةّلغوي الوظيفة كانت فإذا منها،
 كانت إذا وهكذا ُأخرى، ًأوتادا للقرآن َّفإن ةّعقدي الوظيفة كانت وإذا

 .إلخ ...ةّمعنوي أو ةّاجتامعي أو ةّرشعي الوظيفة
                                                      

 .٤٦ـ٤٥٩ ص ،١ج :القرآن فهم منطق )١(
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 عىل ُاملبتني األوتاد ّهوية يف ّالتنوع ذلك َّأن بالذكر جديرو
 هنالك َّأن يعني ّمما التفسري، جمال فيه لوحظ ّإنام هلا الوظيفي األساس
 .التأويل جمال يف ُأخرى وظائف هلا ُأخرى، ًأوتادا

ّأولي قسمة فهنالك ّمتكثرة، ةّثانوي قسمة وهنالك ة،ّثنائي ةّ  ّأما ُ
ّاألولي  :إىل ّآنيةالقر األوتاد ِّتقسم ّفإهنا ةّ
 .ةّالتأويلي األوتاد .٢ .ةّالتفسريي األوتاد .١
 ما تفسري يف ُاألوىل ّالقرآنية املراجع فهي ةّالتفسريي األوتاد اّأم
 ُباملحكامت، تكون ما أشبه فهي رى،ُألخا ّالقرآنية املتون من انبهم
 ُاملتشابه؛ تفسري يف االختالف وقوع عند الفصل القول هي تكون التي

 عدم يعني ّامم ىل،ُألوا بالدرجة ةّتفسريي ّمهام هلا ُأوكلت قد ادفاألوت
 .املعنى ِّبني ُاملتشابه كان وإن ّحتى جتاوزها إمكان

 وظائفها ُكربويات يف ًكثريا ختتلف ال فهي ةّالتأويلي األوتاد ّوأما
ّتؤدي ولكنها ة،ّالتفسريي األوتاد عن ّومهامها  .ّوأدق أعمق وظائف ُ
ّاألولي بالقسمة قَّيتعل فيام هذا  ّاملتكثرة، ةّالثانوي القسمة ّوأما ة،ّ
ّاألولي القسمة يف ّتقدم ّمما قسم ّكل قسمة فهي ّمتكثرة، أقسام إىل ةّ  قد ُ
 أوتاد فهنالك هلا، الوظيفي األداء بنوع تقرتن ّألهنا ّعدها، يعرس
 ة،ّرشعي ةّتفسريي وأوتاد ة،ّعقدي ةّتفسريي وأوتاد ة،ّلغوي ةّتفسريي
 ة،ّمعنوي ةّتأويلي ًوأوتادا ة،ّعقدي ةّتأويلي ًأوتادا هنالك ّأن كام .وهكذا
 .وهكذا ة،ّمعرفي ةّتأويلي ًوأوتادا
 واألوتاد ةّالتفسريي األوتاد عند الوقوف علينا ّيتعني هنا من
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ّتشكل ّألهنا ة،ّالتأويلي  .ةّالتحتي ُوبناه ةّاملركزي نقاطه الكريم للقرآن ُ
 .)١( يةالقرآن وتاداأل ّهوية فيه نبحث الحق عنوان يف سنعرفه ما هذا

 
 ًنظرا حدودها وبيان رصدها يعرس جليلة وظائف ّالقرآنية لألوتاد

 شطر ّتعلق ُأخرى جهة ومن جهة، من هذا واألهداف، الغايات ّلتنوع
 َّبأن ّنالف ألهل الواضح ومن التأويل، بمجال الوظائف تلك من كبري

ًجدا كبري مستوى عىل ةّالتأويلي املقاصد استبيان  الغموض من ّ
 ُاملحاوالت يف ُنطالعه الذي الكبري ّالتخبط منشأ َّولعل والتعقيد،
 ومقاصد مالمح عىل وقوفهم عدم هو األعالم من مجلة لدى ةّالتأويلي
 .للقرآن ةّالتأويلي األوتاد
ًجدا، املناسب من وجدنا هنا من  أن ًأيضا، الرضوري نوم بل ّ
 يف ةّوالتأويلي ةّالتفسريي لألوتاد ةّالظاهري ّواملهام الوظائف عند نقف
ّنعرج ّثم الكريم، القرآن   .)٢(ُأخرى ّمهام بيان عىل ُ

  ةّالقرآني  ألوتاد ةّا فس   ةّا عرفي ّا هام
 للنصوص املعريف السري حتديد :ةّالقرآني األوتاد ّمهام ُأوىل من َّإن

ِّاملفرس أخطاء عن والكشف هبا، الصلة تذا  ،ةّالتفسريي ةّوالعملي ُ
 معرفة َّفإن وبالتايل بدوهنا، إليها الوصول يعرس بمستويات والتعريف

                                                      

 .٤٦٢ـ٤٦٠ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
 .٤٦٢ص ،١ج :نفسه املصدر )٢(



 ٢٧ ..............................................................................................................عند العالّمة احليدري 

ِّاملفرس، رشوط من ًرشطا ستكون ّالقرآنية األوتاد  رشط هي بل ُ
 سوف هبا اجلهل َّأن كام العلم، يف ةّالراسخي صفة لتحصيل أسايس
 من املعريف السري حفظ يف ًاّأساسي ًضابطا ةّالتفسريي ةّيالعمل ُيفقد

 .القرآين ّالنص قراءة يف االنحراف
ّننبه أن بقي  ولكنها قبل، من هلا ُيلتفت مل ّاألمهية غاية يف حقيقة إىل ُ
 من القرآن حفظ يف ةّاالرتكازي النقاط ّأهم من َّأن وهي ة،ّوجداني

 ةّأرضي تعني املقام يف ةّالوتدي َّفإن ة،ّالقرآني األوتاد وجود التحريف
 ةّالرئيسي االصطالحي التحريف وقوع موانع فمن وبالتايل ،الثبات
 العامل هذا َّبأن القول لنا ّيصح هنا ومن ة،ّالقرآني األوتاد هذه ةّفاعلي

 يف ًمتاما ُمنعكس وترابطه إحكامه ّلشدة لإلفساد القابل غري التكويني
 أرسار ومن ًأبدا، الكريم القرآن حتريف ُيمكن فال الكريم، القرآن
 ُاملحكم النظام هي ةّالقرآني فاألوتاد ة،ّالقرآني األوتاد هذه وجود ذلك
 يف توضيحه سيأيت كام ًأيضا، اخلزائن عامل ويف بل التدوين، عامل يف

  .)١(الكريمة اآلية تأويالت موضوعة

 ةّالقرآني  ألوتاد ةّا أو لي ةّا عرفي ّا هام

 يف يأيت ّالقرآنية لألوتاد ةّالتفسريي ةّاملعرفي ّاملهام يف ّتقدم ما مجيع
 اإلشارة ينبغي ُأخرى خصوصيات هنالك ولكن ة،ّالتأويلي ّمهامها
 :منها هلا،

                                                      

 .٤٦٤ـ٤٦٢ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
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 ة،ّالتأويلي ةّالعملي يف وأعظم ّأشد رعايتها عدم خطورة َّإن )أ
 ال وبالتايل ،دقيقة مالمح هلا جتد تكاد ال ةّالتأويلي ةّالعملي َّألن وذلك
ّتقرب ضوابط هلا جتد ّوتبعد قريب، هو ما ُ  َّأن يعني ّمما بعيد، هو ما ُ

 منها لالنحراف بل للخطأ األقرب تكون سوف ةّالتأويلي ةّالعملي
 .األوتاد ّمهام رعاية بدون للصواب
 ة،ّالتأويلي ةّللعملي ُاملتعاطي ّهوية حتديد ةّاملعرفي ّمهامها من َّإن )ب
ً إمجاال لنا ّاتضح فقد ال، أم العلم يف الراسخني من ونهك عن فتكشف

ّكلي ّتتوقف ةّالتأويلي ةّالعملي َّبأن  اآلية حكته كام ة،ّالراسخي عىل ًاّ
َوما{ :الكريمة ُ علم َ َ ْ ُتأو له َ َ

ِ
ْ ُا  ِ إال َ َوا راسخون   ُ ِ ِالعلم ِ  َ  ِ

ْ  .)٧ :عمران آل( }ْ
ّتشكل نتكا وإن ّالقرآنية األوتاد َّإن )جـ  الزيغ من أمان ّصاممات ُ

 من جتعل ال ةّالتأويلي ةّالعملي يف منها املكنة َّولكن واالنحراف،
ًمؤوال القارئ ِّ ّاملتخصص للقارئ َّالبد ّوإنام ،ُ  ُأخرى خصوصيات من ُ
 باملعارف ّوالتحقق القلب، وطهارة الذوق ّتوفر ِّأمهها من هبا، ّيتصف

ّتعرب تاخلصوصيا هذه ومعظم ة،ّاإلهلي  يسرية ليست ِّمؤهالت عن ُ
ٍخاصة ٍعناية إىل التأويل مرتبة يف القرآن فهم احتاج هنا من التحصيل، ّ 

 .التفسري مرتبة يف الفهم عليه ما تفوق
ّيتصور ّربام )د  مستوى عىل ّالقرآنية األوتاد بوظائف اإلحاطة ُ
 ةّالعملي مستوى عىل ممكن غري ذلك َّولكن ة،ّالتفسريي ةّالعملي
 وما عنه، الكشف يف × للمعصوم احلاجة ّتتأكد ولذلك ة،ّالتأويلي
 .الباطلة ّالتخرصات دائرة عن خيرج ال فهو ذلك عدا
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 واالستفادة عليها، ّالتوفر لنا يمكن ةّجزئي معارف هنالك نعم،
 ًحمدودا سيبقى ُأفقها َّولكن عظيمة، مضامني عن الكشف يف منها

ّاملتخصص القارئ بلحاظ  .عصومامل غري ُ
 األوتاد من مجلة أرضيتها ةّتأويلي ةّمعرفي مناطق هنالك )هـ
 للتوريث قابلة غري هي بل ّالبتة، ّوالتعلم للتعليم قابلة غري ّالقرآنية
 معنى نكتشف سوف هنا ومن ّاملقربني، مالكات امتلك ملن ّإال ًأيضا،

َّواملقربني، لألبرار ًجديدا  .ّحيس قرب ال ّكاميل قرب فالقرب ُ
ّاملقربني امتيازات فمن وعليه  من ُقرهبم :تعاىل اهللا من بكامالهتم ُ
 من مقربة عىل جيعلهم ما وهذا الكريم، للقرآن ةّاألساسي البناءات

 جهة ّأي إىل القلب التفات بإعدام تنجيل التي ّاخلفية الزوايا تلك
 تلك يف يبقى فال األغيار، انعدام مقام إىل وصوهلم بمعنى ُأخرى،
  .)١(ّديار غريه الطاهرة بالقلو

   )ةّوا سلو ي ةّواألخالقي ّةال  و ( ةّالعملي ا هام 
 ومنحه ّاجلادة، إىل بالقارئ األخذ ةّالعملي ّاملهام هذه ّأهم من ّلعل
 ًكبريا ًداعيا ُتعترب ّأهنا كام ة،ّوالعقدي ةّالفكري احلصانة من ًعاليا ًمقدارا
 فتجذب ًطاهرا، ًمناخا ّوفرُت هي بل الذوق، مستوى ورفع ّللتطهر
 التفسري، مستوى عىل ولو هبا، العارف يمتلك فال ّبقوة، نحوها قارئها
 لإليامن كبري ِّحد إىل ُموجب هبا العلم َّوكأن واملتابعة، االلتزام سوى
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ّمطردة، قاعدة ُيعترب ال ذلك كان وإن ضوئها، يف والعمل هبا،  ولكننا ُ
 ُجبل الذي الكامل طلب ةّحيثي ويف ًداء،ابت االقتضاء ةّحيثي يف ّنتكلم
 .ًثانيا اإلنسان عليه

 التأويل مستوى عىل ّالقرآنية األوتاد ّمهام عىل الوقوف َّإن ّثم
 هذا عليه سيقف ما ّفإن وبالتايل القارئ، عليه ما بوضوح لنا حيكي
ًتأثرا األكثر جتعله سوف وعميقة، رفيعة ّحقة، معارف من القارئ ّ 
  .)١(ًزاماوالت ومتابعة
  )واال راف وا طل ا ز ل من ا فظ ّمهام( ّا فية ّا هام
 فيه وسيأيت اإلشارة، َّتقدمت كام ـ ّالقرآنية األوتاد ّمهام من َّإن
 ة،ّرئيسي بصورة والعقدي الفكري االنحراف مواجهة :ـ أكثر تفصيل
 ةّالفكري املسرية تقي ٍأمان َّبصاممات تكون ما أشبه األوتاد َّفإن وبالتايل
 ّجمرد ّبالتمسك نعني وال الكريم، بالقرآن ّيتمسكون للذين ةّوالعملي
ّبحقاني االعتقاد  من األغلب ّاألعم حال هو كام الكريم، القرآن ةّ
 .حياته يف ًمنهجا القرآن ّاختذ من نعني ّوإنام املسلمني،
 للحركة ةّالبياني اخلطوط رسم يف األوتاد ةّمدخلي َّبأن ريب وال

 واخلطل الزلل من العمليتني حفظ يعني ًمعا ةّوالتأويلي ةّفسرييالت
 إىل بدوره ُيفيض ّألنه األخطر، هو االنحراف وهذا واالنحراف،
 .السلوكي أو العميل االنحراف
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ًجدا الواضح ومن  الكشف، عىل ّعصية لألوتاد ّاخلفية ّاملهام َّبأن ّ
 أو معصومة رؤية إىل جحتتا ما عادة فهذه ة،ّاملوردي ّاملهام بذلك نعني
 األرسار من الكثري ّولعل عنها، للكشف ذلك من قريب هو ما

ّيؤدي ما عادة التي ّاخلفية، ّاملهام هذه إىل أصلها يف ترجع ّالقرآنية ُ 
 انتهى التي الرؤية توكيد أو تصحيح إىل بعضها عن أو عنها الكشف

ّاملتخصص القارئ إليها ُ)١(.  
 
 لكـامالت واجـدة ّالقرآنيـة األوتاد ّأن لنا ّتضحا ّتقدم ما ضوء يف
 هلـا ةّوالباطني ةّالظاهري ّالقرآنية املعاين َّأن :بمعنى وثباته، القرآن حفظ
 ّتـدويني وجـود هلـا األوتاد وتلك األوتاد، بتلك ّتتمثل ُعليا ةّمرجعي
 ّمتثـل ةّقرآنيـ نـصوص جمموعـة فهـي التـدويني ّأمـا تكـويني، وآخر

 ّوأمــا ّبرمتــه، القــرآن ةّهليكليــ ةّالفعليــ ةّواألبجديــ ةّالبيانيــ اخلطــوط
ّيمثـل مـا وهـو ،لألوتـاد اخلزائني بالوجود ّفيتمثل التكويني  حقيقـة ُ
  .تكوينيان وأثرها وجودها ةّخارجي

 األوتاد مالمح من أسايس ملمح والثبات احلفظ ةّفمرجعي إذن،
 النصوص قبال يف األوتاد صلف هي ةّمنطقي وبعبارة ة،ّالقرآني

 للنصوص املعريف السري يف التأثري يف ةّاملنطقي ّخاصتها ّوأما ُاألخرى،
 كامالته يف القرآين البناء عليها كئّيت التي ةّاملركزي النقاط فهي رىُألخا
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 ال ولذلك رى،ُألخا للنصوص ةّالنهائي املواقف صياغة يف ةّاألساسي
 خارجة ّالقرآنية لنصوصا من ّنص ّأي يف ةّتفسريي برؤية اإلدالء ّيصح
َّواملبينة، ّالبينة ة،ّالقرآني األوتاد مدارات عن  .سيأيت كام ُ

 ةّاألبجدي وهي ة،ّالقرآني البناءات يف ةّاألساسي ّاملادة هي فاألوتاد
 احلركة يف ّاملؤثرة ةّاألساسي العنارص وهي القرآين، السري لفهم ىلُألوا

 ّإنام ةّقرآني نصوص من عداها ما ّفكل رى،ُألخا للنصوص ةّاملعرفي
 ُالبنى ّمتثل اّبأهن قولنا معنى هو وهذا ورحاها، مداراهتا يف تدور
   .)١(واخلزائني اللفظي عامليه يف القرآين للوجود ةّالتحتي

   نةّا   ا واضحة ا ماذج .١
 ُاملحكامت من تكون ما عادة ّالقرآنية األوتاد من ّالبينة النامذج

 هو اإلحكام َّأن ال فيها، أسايس رشط اإلحكام َّأن بمعنى ة،ّنيالقرآ
 واضح هو ما منها ّالقرآنية األوتاد َّإن وحيث .فيها األوحد املالك
َّومبني، ّخفي هو ما ومنها ِّوبني،  ًوتأويال ًتفسريا ةّالعلمي احلركة َّفإن ُ
 عالقتهاو وتقسيامهتا، ّهويتها من َّوتتبني األوتاد، هذه حترز مل إذا

 العرض يف ًكبريا ًإرباكا تعيش سوف ّفإهنا ُواملتشابه، باملحكم
 املحاوالت من قليلة غري جمموعة تكون أن يبعد وال والنتائج،
 يبعد ال الصحيحة، ةّالتفسريي املناهج اعتمدت والتي ّاجلادة ةّالتفسريي
 لألوتاد إحرازها عدم بسبب بالرأي التفسري ّمظلة حتت اندراجها

  .ّالقرآنية للبناءات ةّالبياني اخلطوط فقدان يعني َّمما ة،ّآنيالقر
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 ةّالتفسريي ةّالعملي جمرى عىل بالغ تأثري هلا ّالقرآنية فاألوتاد إذن،
 سوف ِّالبينة أو والواضحة الظاهرة األوتاد َّولكن ًمعا، ةّوالتأويلي
 أو ّاخلفية وتاداأل َّأن كام ة،ّالتفسريي ةّالعملي يف األكرب التأثري هلا يكون
َّاملبي  ِّبني والوجه ة،ّالتأويلي ةّالعملي يف األعظم التأثري هلا يكون سوف ةنُ
 .التأوييل واخلفاء التفسريي الظهور من

  :وهي ،منها مخسة نذكر فسوف ِّوالبينة الواضحة النامذج اّأم

 الدين ثبات ...الفطرة ثبات :ّاألول النموذج
ْفأقم{ :تعاىل قوله وهو ِ

َ َجهكَو َ َ ِ ِ ين ْ ًحنيفا   ِ َفطرة َ َ ْ ِا  ِ ِال   
َ طر   َ َ 

َا اس َعليها   َْ َ بديل َال َ ِ ْ ِِ لق َ
ْ ِا  َ َذ ِك   ُا ين َ ُالقيم    َ ِ ول ن ْ َ َأ   َ َ ْ ِا اس َ  َال  

َ علمون ُ َ ْ  .)٣٠ :لروما( }َ
 بالتقوى والتفاضل ،)املعرفة( التعارف اخللقة هدف :الثاين النموذج
َ  ها َيا{ :تعاىل قوله وهو  

َ
ُا اس  ْخلقنا م ِ إنا   ُ َ ْ َ ْمن َ ٍذكر ِ

َ َوأ   َ ْ
ُ َ 

ْوجعلنا م ُ َ َْ َ ًشعو ا َ ُ َو بائل ُ ِ َ َ ُِ عارفوا َ َ َ ْأ رم م ِ إن َ ُ َ َ ْ َعند َ ْ ِا  ِ ْأ قا م   ُ َ ْ  ِ إن َ
َا  ٌعليم   ِ ٌخب  َ ِ   .)١٣ :حلجراتا( } َ

 التبديل وخشية اإلنسان كرامة :الثالث النموذج
َ  ها َيا{ :تعاىل قوله وهو  

َ
َا ين  ِ ُآَمنوا   ْ سخر َال َ َ ْ ٌقوم َ ْمن َ ٍقوم ِ ْ َع  َ ْأن َ

َ
 

ُي ونوا ُ ًخ ا َ ْ ْمنهم َ ُ ْ َوال ِ ٌ ساء َ َ ْمن ِ ٍ ساء ِ َ َع  ِ ْأن َ
َ

ُ ي ن  ًخ ا َ ْ ُ منهن َ ْ َوال ِ َ 
ُتلمزوا ِ
ْ ْأ فس م َ ُ َ ُ ْ َوال َ ُ نابزوا َ َ َ َباأللق َ ْ َ ْ

َب س ِابِ ْ ُاالسم ِ ْ ُالفسوق ِ ُ ُ َ عد ْ ِاإليمان َْ َ ِ
ْ

 
ْومن َ ْ م َ ْ تب َ ُ َفأو ِك َ َ ُ ُهم َ َالظا ِمون ُ ُ   .)١١ :احلجرات( } 
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 الربكات لنيل َّسلم والتقوى اإليامن ّمعية :الرابع النموذج
ْو و{ :تعاىل قوله وهو َ  أن َ

َ
َأهل  ْ
َ

َالقرى  ُ ُآَمنوا ْ ْوا قوا َ َ َلفتحنا َ  َْ َ َعل َ ْيهمَ ِ
ْ 

ٍبر ت
َ َ َمن َ ِا سماء ِ َ ِواألرض   ْ

َ ْ ْول ن َ ِ َ ُكذبوا َ ْفأخذناهم َ  ُ َ ْ َ َ َبما َ ُ نوا ِ َي سبون َ ُ ِ ْ َ{ 
  .)٩٦ :األعراف(

  اإلنسان بيد التغيري ّةسن :اخلامس النموذج
َا  ِ إن{ :تعاىل قوله وهو ُ غ  َال    َ ٍبقوم َما ُ ْ َ ُ غ وا َ ح  ِ  َ ِبأ فس َما ُ ُ ْ

َ
ْهمِ ِ{ 

   .)١( )١١ :الرعد(

   )نةّا ب ( ةّا في ا ماذج .٢
 مالكها يف ختتلف ال ّفإهنا تبيني إىل حتتاج التي ّاخلفية األوتاد ّأما
 بعض يف عليها ّمقدمة تكون ّربام بل ِّالبينة، األوتاد عن وتأثريها
ّتشكل التي النامذج َّالسيام نامذجها،  سوف ولذلك العقيدة، أساسيات ُ

 :مها والعقيدة، اإليامن جمال يف ّمهمني نموذجني ارنخت
 وحدودها الطاعة جهة :ّاألول النموذج
َ  ها{ :تعاىل قوله وهو  

َ
َا ين  ِ ُآَمنوا   ُأطيعوا َ ِ

َ
َا   ُوأطيعوا   ِ

َ َا رسول َ ُ ِوأو   
ُ َ 

ِاأل ر
ْ َ ْمن م ْ ُ ْ ْفإن ِ ِ

ْ ناز تم َ ُ ْ َ َ ٍ ء ِ  َ ْ ُفردوه َ  ُ َإ  َ ِا  ِ ِا رسولَو   ُ ْإن   ْكنتم ِ ُ ْ ُ 
َتؤمنون ُ ِ ْ ِبا  ُ ِوا وم ِ  ْ َ ْ ِاآلَخر َ ِ

َذ ِك ْ ٌخ  َ ْ ُوأحسن َ َ ْ َ ًتأو ال َ
ِ
ْ  .)٥٩:لنساءا( }َ

 :ُاألوىل ّمهمتني، نكتتني يف فيكمن اآلية يف اخلفاء وجه ّوأما
 احلاجة :والثاين ،ّعقيل أمر وهو الطاعة، يف اإلطالق لبيان احلاجة
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 َّتكفلت حيث ،ّنقيل أمر وهو األمر، ُألويل احلقيقي املصداق لبيان
 .ذلك ببيان الرشيفة السنّة

 األعامل قبول رشط اإليامن :الثاين النموذج
َوا ين{ :تعاىل قوله وهو ِ ُ فروا َ  َ ْأ ما هم َ ُ ُ َ ْ ٍك اب َ َ َ

ٍبقيعة َ َ ِ ُ سبه ِ ُ َ ْ َ 
ُالظمآَن ْ ًماء   َإذا َ ح  َ ُجاءه ِ َ ْ م َ ُ ده َ ْ ِ

ْش  َ َووجد ًئاَ َ َ َا  َ ُعنده   َ ْ ُفوفاه ِ  َ ُحسابه َ َ َ ِ 
ُوا  ُ  ع َ  ِ ِا ساب َ َ ِ

ّيؤسس القرآين الوتد هذا َّإن ،) ٣٩ :النور ( }ْ  لنا ُ
 يف خري هو ًمثال اخلري عمل َّفإن إدراكها، اليسري من ليس حلقيقة
 يكون فكيف العقليني، والقبح باحلسن القول ضوء يف َّالسيام نفسه،

 اخلري؟ ةّماهي يف انقالب هو هل للكافر؟ بقيعة ًورسابا للمؤمن نفع اذ
  األشاعرة؟ يقول كام رشعيان والقبح احلسن َّأن مأ

 والقبح احلسن كون وعدم االنقالب وقوع عدم هو الصحيح
 واقع وهو دنيوي، ّاألول وأثران، بعدان للخري ّوإنام رشعيني،
ّومرتتب  باإليامن، مرشوط وهو ُأخروي، واآلخر حال، ّأي عىل ُ
ًأوال املنظور هو ّفإنه يزول ال ٍباق رويُألخا األثر َّإن وحيث ّ 

 ّألهنا بقيعة كرساب َّالكفار أعامل َّبأن اآلية َّعربت ولذلك وبالذات،

 فاعله عن ّينفك ال الذي املؤمن عمل بخالف احلقيقي، األثر فاقدة
ًبينا ليس ريمةالك لآلية الرشيف املعنى هذا َّإن وحيث ًأبدا،  فقد ِّ

  .)١(للتبيني وبحاجة ّخفية اآلية ةّوتدي صارت
                                                      

 .٤٧٦ـ٤٧٤ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
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   ةّاالحتما  ا ماذج .٣
  :هي ُأمور، ثالثة ّالقرآنية لألوتاد ةّاالحتاملي بالنامذج نعنيه ما

ّاألولي لألوتاد ةّالثانوي اخلطوط ّمتثل كوهنا هو :ّاألول  فيها ّفإهنا ة،ّ
 اخلطوط حتت تنضوي أن ودون ،ةّثانوي ولكنها ة،ّالوتدي اقتضاء
 معنى فال ًأوتادا دامت ما ةّاالحتاملي األوتاد َّألن األوتاد، من ُاألوىل

 املالك هي ةّاخلصوصي وهذه ُأخرى، أوتاد ّمظلة حتت النضوائها
 عىل ةّحاكمي هلا احتامليتها، عىل فهي ولذلك ّوتديتها، يف ّاألول

 .ّالوتدية مقام مرتبة تبلغ مل كثرية ّقرآنية نصوص
 األوتاد طول يف هي بل ىل،ُألوا اخلطوط من ًأثرا ّاألقل ّإهنا :الثاين

َّواملبينة، ِّالبينة  .ّالبتة عنها ُيستغنى أن دون ولكن ُ
َسري طياهتا يف حتمل ّألهنا وذلك اإلدراك، سهلة ّإهنا :الثالث  ًاِ

 مالكري القرآن يف القليلة غري األوتاد هلذه اخرتنا وقد .ةّعقالئي
  :مها نموذجني،

 بعمله مقرون اإلنسان :ّاألول النموذج
ُ و { :تعاىل قوله وهو ٍإ سان َ َ

ْ
ُأ زمناه ِ َ ْ َ ْ ُطائره َ َ ِ ِ نقه ِ  َ ِ ُ ُو رج ُ ِ

ْ ُ َيوم َُ  َ ْ َ 
ِالقيامة َ َ ِ

ًكتابا ْ َ ُيلقاه ِ َ ْ ًم شورا َ ُ ْ  هذه لنا تكشف حيث ،)١٣ :اإلرساء( }َ
 ال بمعنى بعمله، مقرون اإلنسان َّأن وهي ّمهمة، حقيقة الكريمة اآلية

 مجيع جيد سوف ّربه يدي بني يقف عندما فاإلنسان ًأبدا، انفكاك
 يف سيجد واهتدى وآمن أسلم َّثم ًكافرا كان فمن حياته، تفاصيل
 هنا ومن اإللزام، معنى هو وهذا به، موثوق فهو ذلك، َّكل لوحه
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 :ومها عنهام، ُيغفل ّربام ّمهمني أمرين تفهم
 مّألهن ّبرهبم، والصاحلني األولياء لقاء خشية يف ّالرس :ّولاأل
  .باملغفرة اطمئناهنم رغم يسوء، ما ألواحهم يف جيدوا أن خيشون

ِا سنات ِ إن{ :تعاىل قوله َّإن :الثاين َ َ َ
ْ

َيذه   ْ ِ ْ ِا س ئات ُ َ  :هود( }  
 وما نفسها، العني إذهاب ال واألثر، العقاب إذهاب به ُيراد ،)١١٤
 اإلنسان َّبأن قيل ّحتى فعله، ما ّكل اإلنسان جيد يوم حرسة من َّأشدها
 ذلك بعد ّهيتم فال يسوء، ما لوحه يف جيد مل كونه يف جنّته جيد ّالسوي

 ّربه من حيائه َّلشدة اجلنّة عىل النار يتمنَّى َّوأنه لنار، أو جلنّة به سيق إن
َهذا{و ،نّام لألسوياء فطوبى يسوء، ما لوحه يف جيد عندما ٌ يان َ َ َ 
ِ ِلناس ًوهدى   ُ ٌو وعظة َ َ ِ ْ َ َ ِلمتق  َ ِ  ُ

ُو نه{ نعم، .)١٣٨ :عمران آل( }ْ  ِ َ 
ٌ ذكرة َ َِ ْ َ ِلمتق  َ ِ  ُ

  .)٤٨ :ّحلاقةا( }ْ
 مهتدين داموا ما أنفسهم عليهم املؤمنون :الثاين النموذج
َ  ها َيا{ :تعاىل قوله وهو  

َ
َا ين  ِ ُآَمنوا   ُعلي  َ ْ َ ْأ فس م ْمَ ُ َ ُ ْ  َال َ

ْي  م ُ ْمن َ ُ َإذا َ ضل َ ْاهتد تم ِ ُ ْ َْ َإ  َ ِا  ِ ْ رجع م   ُ ُ ِ ْ ًِ يعا َ ْ ي بئ م َ ُ ُ ُ َ َبما َ ِ 
ْكنتم ُ ْ َ عملون ُ ُ َ ْ  تعاىل قوله ُتقارب ُأخرى حقيقة ّإهنا ،)١٠٥ :ملائدةا( }َ
ْأ من{ :ّنبيه ِّحق يف َ َ َز ن َ ُسوء َُ  ُ  ِ مله ُ ِ َ ُفرآَه َ َ ًحسنا َ َ ِ فإن َ

َا  َ ِ يضل   ْمن ُ َ 
ُ شاء َ ِو هدي َ ْ َ ْمن َ ُ شاء َ َ َفال َ ْتذهب َ َ ْ َ فسك َ ُ ْ ْعليهم َ ِ

ْ َ ٍح ات َ َ َ َا  ِ إن َ ٌعليم   ِ َ 
َبما َيصنعون ِ ُ َ  َّبأن املؤمنني، لسائر ّعام خطاب هولكنّ ،)٨ :اطرف( }َْ

 ّأمهية إىل إشارة لكذ ويف ّالضالون، القوم عليه بام يفتتنوا ال أن عليهم
 ال فاإلنسان ة،ّالقرآني السياقات يف ّاألول املنظور اّوأهن الذات، بناء
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 ة،ّاحلقيقي اهلداية مرتبة بلوغ من له َّالبد امّوإن ًأبدا، اإليامن يكفيه
َا ين{ :قوله من اخلطاب َّتبدل قد ولذلك ِ ْآمنوا   ُ َإذا{ :إىل ،}َ ِ 
ْاهتديتم ُ َ َ  .َّكله َالعمر حيتاج احلقيقي االهتداء إىل اإلنسان يصل ولكي }ْ

 البعض ّيدعيه الذي اإليامن ذلك َّأن إىل ّخفية إشارة هنالك َّولعل
 البدع وانتشار وانشطارها ةُاألم واقع عىل حرسات نفسه ُيذهب وهو
 هو فذلك باالهتداء، القرآن ُيطالبهم ولذلك ًا،ّحقيقي ًإيامنا ليس فيها

  .)١( اآلخرين ىلع ّتلبسوا فال تكليفكم

 
 حيتاج فذلك الكريم، القرآن أوتاد بعدد ّالبت الصحيح من ليس

 لغري ّتتوفر ال القراءة وهذه الكريم، للقرآن ودقيقة ّتامة قراءة إىل
ٍوتأمل ٍّتام استقراء إىل بحاجة واملسألة ،× املعصوم  ،َّتقدم كام دقيق، ّ
َّنوفق ّولعلنا  .)٢(ّمستقلة دراسة يف ذلك لعرض ُ

 
 وذلك ّالقرآنية باألوتاد وثيقة صلة ّواملتغري الثابت ملوضوع

 وما الثابت، عن آخر تعبري هي ّالقرآنية األوتاد َّبأن ّاألويل لإلحياء
ّاملتغري، دائرة يف يدخل ّفإنه عداها  ٍّحد إىل صحيح وانطباع إحياء وهو ُ
ّيمثل ال هولكنّ ما،  الوتد كان إذا ثابت ّقرآين وتد ّفكل ًا،ّلغوي ًانعكاسا ُ

                                                      

 .٤٧٨ـ٤٧٦ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
 .٤٨٢ـ٤٧٨ص ،١ج :نفسه املصدر )٢(
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ّيمثل  ثابت ّكل وليس ،سيأيت كام الثبات، لنكتة رعاية ًاّرشعي ًحكام ُ
 ٍبنحو ّواملتغري الثابت موضوعة بحث إىل األمر احتاج فقد ،ًوتدا ّقرآين
 بالثابت معرفتنا ضوء ويف باألوتاد، عالقتها موضوعة عن خيرجنا ال

 لبيان ّاملتغري والوتد الثابت الوتد من ّكل مالمح سنستعرض ّواملتغري
 :وهي ثالثة، أبحاث فهنالك املوقف، حقيقة
  ّوا تغ  ا ابت من ُا مراد :ّاألول ا حث
 املوضوع، يف قيل ما فقيل ّواملتغري، الثابت تصوير يف اختالف وقع
 الثابت وجود فكرة ًابتداء نقبل َّأننا :هو ًصحيحا نراه ما ولكن

ًأوال وليس وبالعرض ًثانيا ولكن ّواملتغري،  فالنصوص وبالذات، ّ
 وال ثابتة ـ ةّالعقدي عن ًفضال ،ةّالرشعي األحكام مستوى عىل ـ ةّالديني
 :قال زرارة عن الصحيح، احلديث يف جاء كام فهي ًأبدا، فيها تغيري
 حالل> :فقال واحلرام اللاحل عن × )الصادق( اهللا عبد أبا سألت
 ال القيامة، يوم إ  ًأبدا حرام وحرامه القيامة، يوم إ  ًأبدا حالل ّ مد
  )١( <غ ه ي ء وال غ ه ي ون
 املوضوع، ّتغري بحسب ّالتغري هو بالعرض ّالتغري من مرادنا َّإن
 ّحتول صورة يف ّوأما موضوعه، بقاء مع ًأبدا ثابت الرشعي فاحلكم
 يف لذلك َّتعرضنا قد وكنّا ذلك، بتبع احلكم ّتغري يف ريب فال املوضوع
ّالتخصصي دراساتنا  يف ةّالتبعي نكتة هنالك َّبينّا حيث املكاسب فقه يف ةّ

                                                      

 .١١ح ،٥٨ص ،١ج :الكايف أصول )١(
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 ّالتكسب حرمة كانت إذا ـ ًمثال ـ فالدم املوضوع، ّتغري بحسب التغيري
 ههذ َّفإن به، ّمعتدة ةّعقالئي منفعة وجود عدم أساس عىل قائمة به

 املنفعة ثبتت فإذا املنفعة، عدم وهو موضوعها ببقاء رهن احلرمة
 ًتبعا جاء احلكم تغيري َّفإن ـ هذه عصورنا يف احلال هو كام ـ ةّالعقالئي
ًأوال َّتغري فاملوضوع موضوعه، ُّلتغري ُوحكمه وبالذات، ّ  ًثانيا َّتغري ُ

 .وبالعرض
 ّواملتغري وعاهتا،موض بقيت ما ةّالرشعي األحكام يف فالثابت وعليه

 .موضوعاهتا َّتغريت ما فيها
 اقرتبنا قد نكون ّواملتغري للثابت ةّالتقريبي اجلولة هذه وبعد اآلن

 البحثني هلا سنفرد التي ة،ّالقرآني األوتاد بموضوعة ذلك عالقة من
 .التاليني
  ا ابت ا وتد  المح :ا ا  ا حث
 والثابت القرآن يف ةّالوتدي بني ّ لغوي انعكاس وجود بعدم قلنا
 ،ًقطعا ثابت وتد ُّفكل ة،ّالوتدي جانب يف ّالكلية طرف ولكن منه،

 ترشيعي لسانه الوتد دام ما أعني ة،ّالترشيعاتي ُاألطر حدود يف ولكن
 ة،ّالترشيعي وراألم غري يف الوتد كون صورة يف ّوأما ًقطعا، ثابت فهو
 الثبات النحصار ًنظرا ؛الثبات صفة تلحقه ال قد ّفإنه ًجدا، ممكن وهو

 ةّوتدي يف يقدح ال االنفصال وهذا ة،ّالرشعي ُاألمور يف الظاهر بحسب
 عرفت وقد ًا،ّتأسيسي وليس ةّللوتدي ّتوكيدي كامل الثبات َّألن ّالنص،
 .ذلك
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 وذلك ة،ّالقرآني األوتاد يف الثبات ةّقيدي لتقريب سننطلق هنا من
 يف ةّالوتدي لصفة ّتوكيدي أو ّتوضيحي قيد الثبات َّأن بيان خالل من

ّتكرس صفة هي ُأخرى بعبارة ّالنص، ِتوجد أن ال ةّالوتدي معاين ُ  ًشيئا ُ
 كام األوتاد، من ليس آخر ّلنص الثبات صفة ثبوت بخالف ًجديدا،

َ  ها َيا{ :تعاىل قوله يف  
َ

َا ين  ِ ْآمنوا   ُ ِكتب َ
ُعلي م ُ ْ ُا صيام َ َكما   َكتب َ ِ  َ 

َا ين ِ ْ بل م ِمن   ِ ْ ْلعل م َ ُ َّ َ تقون َ ُ  الصيام فوجوب ،)١٨٣ :البقرة( } َ
 ليس هولكنّ ًأبدا، للتغيري قابل وغري ّكافة، املسلمني عىل ثابت حكم
ْفأقم{ :تعاىل قوله ّإن حني يف ة،ّالقرآني األوتاد من ِ

َ َوجهك َ ْ ِ  ين َ
ًحنيفا ِّ

ِ َ 
َفطرة َ ِال  ِاهللا ِ

َ طر   َ َعليه سا ا  َ ْ َ بديل َال اَ ِ ْ ِ لق َ
َ

ِذ ك ِاهللا  ُا ين َ ُالقيم    َ ْ 
ِّول ن

َ َأ   َ َ ْ ِا اس َ َ علمون َال   َ ْ  الثابتة األحكام من ،)٣٠ :الروم( }َ
  .ذلك ّتقدم كام ًأيضا، ّالقرآنية األوتاد ومن

 فيه، ةّالوتدي صفة تكريس هو الثابت للوتد ّاألول امللمح إذن،
 دائرة يف الثبات بقيد األوتاد دائرة ديدحت رىُألخا املالمح ومن

 فصفة الترشيعات، دائرة يعدو ال ّواملتغري الثابت لكون ًوفقا الترشيع،
 الثالث وامللمح الترشيعات، دائرة يف كونه تعني القرآين للوتد الثبات

 األحكام َّألن الرشيعة، جمال يف ةّالتأصيلي الوتد وظيفة إىل اإلرشاد هو
 امللمح ّوأما التغيري، تقبل ال فهي ولذلك ة،ّوتأصيلي ةّتأسيسي الثابتة
ّاملتغري، شبح قبال يف األوتاد ُعرى تقوية يف فيكمن األخري  وهذا ُ
َّواملبينة، ِّالبينة األوتاد يف واضح  .سيأيت كام ة،ّاالحتاملي األوتاد بخالف ُ
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  ّا تغ  ا وتد  المح :ا الث ا حث
 صفة كونه عن يعدو ال ّأمهيته عىل الثبات َّبأن ّاتضح أن بعد
َّيتصور فكيف ة،ّالقرآني لألوتاد ةّتوكيدي  بعبارة فيها، التغيري معنى ُ
ِّمتغري؟ وتد يوجد هل :ُأخرى ُ 
َّمتصور غري ذلك َّأن يبدو قد  له ِّاملتغري َّأن هو الصحيح ولكن ًبدوا، ُ
ّمهمني، أمرين بلحاظ ولكن القرآين، األوتاد عامل يف قدم موطئ  :مها ُ

 .ةّاالحتاملي باألوتاد الدائرة انحصار :ّاألول
 وهو أرشف، مقام إىل ّالتحول هو املقام يف التغيري معنى ّأن :الثاين
ًبينا ًوتدا صريورهتا ًمبينا، أو ِّ َّ  ةّحاكمي صورة يف ّاملؤقت ّالتوقف أو ُ

َّاملبني؛ أو ِّالبني الوتد  طول يف عتق )ةّاالحتاملي األوتاد( ّأن من ّتقدم ملا ُ
 .ةّاألساسي األوتاد

ّاملتغري الوتد فمالمح إذن،  ّالتغري ومعنى ًقطعا، ًاّاحتاملي كونه هو ُ
 اآلخر امللمح ّوأما ّمؤقت، توقيفي أو ىل،ُألوا مطاف إىل ّارتقائي فيه
 األوتاد ّلكل شاملة أو دائمة صفة ليست فيه ةّالتغيريي َّأن فهو

 وتد ّكل فليس ة،ّاجلزئي املوجبة حوبن مأخوذ ذلك ّوإنام ة،ّاالحتاملي
 .أثره إعامل عن ّالتوقف أو أرشف مقام إىل ّللتحول ًقابال ّاحتاميل قابل

 وعالقتهام ّاملتغري الثابت عن احلديث أوجزنا قد نكون هنا إىل
 هذه صفات من جديدة صفة إبراز إىل بعدها لننتقل ة،ّالقرآني باألوتاد
  .)١(األوتاد

                                                      

 .٤٨٧ـ٤٨٢ص ،١ج :القرآن فهم منطق )١(
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 تنشطر ّأهنا :بعضها عن ومتايزها ّالقرآنية األوتاد خصائص من َّإن

 أوتاد إىل تنقسم حيث وظائفها، أداء حيث من َّينيأساس قسمني إىل
 تسجيل ُنحاول سوف املوقف لنا ّيتضح ولكي ،ةُمتفاعل وأوتاد فاعلة

 :ييل كام وهي ُواملتفاعلة، الفاعلة بني ةّاألساسي الفروق
 من غريه عىل وتأثريه أثره يظهر الفاعل الوتد َّأن :ّاألول الفارق

 تناولت التي لألوتاد بالنسبة احلال هو كام العليا، حاكميته خالل
 سواء رى،ُألخا السقوف مجيع فوق سقفها َّفإن التوحيد، موضوعة
 ّفإهنا ُاملتفاعلة األوتاد بخالف ذلك، غري أو األوتاد من رىُألخا كانت
 النصوص مع تعاطيها خالل من ومرجعيتها حاكميتها ّتتجىل

َّمبينة وليست ِّبينة تكون ما عادة الفاعلة واألوتاد رى،ُألخا  أو ُ
ّحتدد ال ّفإهنا ُاملتفاعلة األوتاد ّوأما ة،ّاحتاملي  كان وإن ّمعني، بقسم ُ
َّمبينة أو ّبينة تكون قد ولكنها ة،ّاالحتاملي قسم هو عليها الغالب ُ. 

 اإلطار ضمن تكون ما عادة الفاعلة األوتاد َّأن :الثاين الفارق
 ةّالكوني الرؤية أساسيات رسم يف تدخل ّإهنا أي العقدي، الفكري
 تكون ما عادة ّفإهنا ُاملتفاعلة بخالف العليا، ةّواأليدلوجي ةّاإلهلي
 .ةّواألخالقي ةّالرشعي الساحات يف ًكثريا تعمل ّأهنا كام لذلك، الحقة
 ًابتداء، ّمعينة ّأهنا هو الفاعلة األوتاد عىل الغالب :الثالث فارقال
 ُاملتفاعلة األوتاد َّنأ حني يف ِّبينة، تكون ما عادة ـ ّتقدم كام ـ اّألهن

 وذلك مصاديقها، حتديد يف اخلالف يقع قد هنا ومن كذلك، ليست
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 تايلوبال آلخر، ِّمفرس من املعريف والسقف ةّالتفسريي الرؤية الختالف
ِّاملفرس قبليات عىل ًكثريا ّتتوقف ال الفاعلة َّفإن  بخالف ورؤيته، ُ

 .ذلك عىل ًكثريا ّتتوقف ّفإهنا ُاملتفاعلة
 تكون تكاد الفاعلة األوتاد من االستفادة حدود ّأن :الرابع الفارق
 العليا ةّاحلاكمي ّمتثل ولكوهنا جهة، من ِّبينة لكوهنا ّوجلية، واضحة

 حدود َّفإن ُاملتفاعلة لألوتاد بالنسبة ّوأما رى،ُخألا النصوص عىل
 ولنفس آلخر، ِّمفرس من ًكثريا خيتلف ـ ًوضيقا ًسعة ـ منها االستفادة
 ِّللمفرس، املعريف والسقف الرؤية اختالف :أعني السابقة، األسباب
 ما بخالف ُاملتفاعلة، األوتاد بعدد ةّهنائي نتائج إعطاء ُيمكن ال وبالتايل
 .الفاعلة لألوتاد بالنسبة حلالا عليه

 األوتاد ملوضوعة والتأصيل التأسيس هذا ّبأن ريب ال :تنبيه
 والتطبيق، ةّالنظري ًمعا، املستويني عىل أكثر تفصيالت إىل منّا حيتاج
 وصلتها األوتاد ملوضوعة ىلُألوا سُألسا وضع بصدد ناّإن وحيث
 هذه ةّبمحدودي االكتفاء ارتأينا فقد ةّوالتأويلي ةّالتفسريي ةّبالنظري
ّنوفق أن آملني ىل،ُألوا البناءات  دراسة يف األوتاد موضوعة لبسط ُ
ّنعمق ّومستقلة ّخاصة  ّاملتعلقة والالحقة ّاملتقدمة األبحاث فيها ُ

ّونربز باألوتاد،  عندها الوقوف يسعنا مل ُأخرى َوخصائص ٍنكات فيها ُ
  .)١(الدراسة هذه يف

                                                      

 .٤٨٨ـ٤٨٧ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
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 القرآن، يف ةّاملركزي النقاط من وجوه َّعدة لنا ّاتضحت أن بعد
 وجه لبيان احلاجة َّمست الكريم، القرآن بأوتاد أسميناها والتي
 ّالتقريبية الوجوه تلك أوحت فقد ُواملتشابه، املحكم وبني بينها العالقة
ًقربا لألوتاد  كذلك األمر فهل القرآين، ُاملحكم وبني بينها ًترادفا وربام ُ

 ُاملحكم؟ عن القرآين الوتد هبا يتاميز خصوصيات هنالك َّأن مأ
 مأ القرآين، ُاملحكم عن آخر تعبري هي األوتاد هل :ُأخرى بعبارة

 معها ّاستحقت القرآين ُللمحكم ُأخرى وظائف عن كشفت ّأهنا
 مأ حكم،ُبامل صافّاالت عن ُخترجها أن دون ةّالوتدي بعنوان صافّاالت
 ًمتاما؟ القرآين ُاملحكم يف مفقودة بخصائص ّمستقلة ّأهنا

 بغية بينهام، العالقة وجه تأصيل يف ّامليض إىل األمر احتاج هنا من
 أو بينهام، بالرتادف القول :وهي الثالثة، وراألم أحد إىل الوصول
 ّالتام االستقالل أو اخلصوصيات، بعض بلحاظ اجلزئي االفرتاق

 .كمحُامل هلا افتقر بخصوصيات
  :وهي ُأمور، عدة يف البحث نحتاج ،ذلك إىل الوصول وألجل

 واملتشابه املحكم تصوير :ّاألول األمر
ِّبني قد ُواملتشابه ُاملحكم َّأن رغم  كام ًا،ّقرآني ووظائفهام مفهومهام ُ

َهو{ :تعاىل قوله يف ِا ي ُ َأنزل   َ ْ
َ

َعليك  ْ َ َالكتاب َ َ ِ ُمنه ْ ْ ٌآَيات ِ ٌكماتُْ  َ َ  أم ُ هن َ
ُ

 
ِالكتاب َ ِ

ُوأخر ْ َ
ُ ٌم شابهات َ َ َِ

َ  فأما ُ
َ َا ين َ ِ ْقلو هم ِ    ِ ِ

ُ ٌز غ ُ ْ َ ي بعون َ ُ ِ  َ
َ شابه َما َ َ َ َ 

ُمنه ْ َابتغاء ِ َ ِ ِالفتنة ْ َ ْ ِ
َوابتغاء ْ َ ِ ْ ِتأو له َ ِ ِ

ْ َوما َ ُ علم َ َ ْ ُتأو له َ َ
ِ
ْ ُا  ِ إال َ َوا راسخون   ُ ِ  َ  ِ 
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ِالعلم ِ
ْ َقو ونَ  ْ ُ ِبه َ آَمنا ُ ْمن ُ   ِ ِعند ِ ْ َر نا ِ َوما َ  ُيذكر َ ُأو و ِ إال َ  

ُ
ِاأل اب  َ

ْ َ  آل( }ْ
 وقوع صورة يف ّاألول القرآين املرجع ُاملحكامت ُفجعلت ،)٧ :عمران

 أم{بـ وصفها معنى وهو ُاملتشاهبات، فهم يف االختالف
ُ

ِالكتاب  َ ِ
ْ{، 

 يف املنع ّاختص ّوإنام ًأبدا، هبا العمل يف هيالن يرد مل ُاملتشاهبات َّوأن
 الفتنة إيقاع ّوإنام ّاحلق طلب يرومون ال عادة مّألهن الزيغ، أهل حدود

 فأما{ :تعاىل قوله وهو آمنوا، الذين يف
َ َا ين َ ِ ْقلو هم     ِ ِ

ُ ٌز غ ُ َ ي بعون َ ِ  َ َ 
َ شابه َما َ َ ُمنه َ ْ ِابتغاء ِ َالفتنة ْ ْ ِ

 ال دام ما ُباملتشابه عملال من منع فال ،}ْ
 .ُاملحكم مع يتقاطع
 هنالك َّأن ّإال ُواملتشابه ُاملحكم يف ّالقرآنية البيانات هذه رغم
 من كبري عدد فهناك ،تصويرمها يف األعالم بني وقع ًخالفا

  .ًتصويرا وعرشين واحد من أكثر إىل يصل قد التصويرات
 سوف الذي الوجه وهف املقام، يف خمتارنا هو الذي التصوير اّأم
ّهييئ  ُواملتشابه، ُاملحكم طبيعة خالهلا من تنعكس جليلة ّمقدمة لنا ُ
ًمتشاهبا ُاملتشابه وكون  .له القارئ أم ّالنص بلحاظ ُ

 أربع، زوايا بيان عىل يعتمد ُاملختار الوجه فهذا حال، ّأي وعىل
 :وهي

 اللفظ ةّخصوصي :ُاألوىل الزاوية
 قبيل من اللفظ، دائرة حول التشابهو اإلحكام دوران هبا ونعني

ُوا سارق{ :تعاىل قوله يف )اليد( :كلمة
ِ
ُوا سارقة َ  َ

ِ
ْفا طعوا َ  ُ َ ْ َأيد هما َ ُ َ ِ ْ

َ
{ 

ُيد{ :تعاىل وقوله ،)٣٨ :ملائدةا( ْفوقِ اهللا َ ِأيديهم َ ِ ْ
َ

 حيث ،)١٠ :الفتح( }
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 إىل الرجوع إىل األمر فاحتاج ،اللفظ نفس من املراد ّتعني ُيمكن ال
ًحمكام ُاملتشابه جتعل أو ُاملحكم، دور ّتؤدي التي الصارفة القرينة  ًفعال، ُ
 إرادة ّاألول املعنى يف ُفيقال ّاجلدي، للمراد ّتعينها خالل من وذلك
 :تعاىل لقوله وذلك واإلهبام، الراحة ُفترتك منبتها، من األصابع قطع

 وأن{
َ َا ساجد َ ِ  من واإلهبام احةالر َّإن وحيث ،)١٨ :اجلن( ِ}هللا َ

 .ذلك يف املراد ّفيتعني عليها، ُيعتدى فال السبعة املساجد
 املعنى ةّخصوصي :الثانية الزاوية
 ّبالنص ّاحلافة القرائن ّولكن معناه، يف ًظاهرا اللفظ يكون قد
 هبا، االلتزام من مناص فال ةّقطعي القرينة كانت فإذا معناه، عن ترصفه
 يقع اخلالف َّإن بل معنى، ّأي إرادة يف فاخلال وقع كذلك تكن مل وإذا

 لعدم ّإما لالطمئنان، املورثة أو ةّالقطعي القرينة وجود مع ّحتى ًأحيانا
 طاعة عطف ةّقريني يف احلال هو كام فيها، للتشكيك أو إليها االلتفات

 َيا{ :تعاىل قوله يف | رسوله وطاعة تعاىل اهللا طاعة عىل األمر ُأويل
َ  ها  
َ

ِا   ْآمنوا َين  ُ ْأطيعوا َ ُ
ِ
َ

ْوأطيعوا َاهللا  ُ
ِ
َ َالرسول َ ُ ِوأو   

ْ ِاأل ر ُ
ْ ْمن م َ ُ ِ{ 

 ال املطلقة الطاعة َّألن املطلقة، العصمة عىل ّالدال ،)٥٩ :النساء(
 .ّالبتة املعصوم لغري تكون

 أصل يف كالم ُيوجد ال كام الطاعة، معنى يف كالم ُيوجد ال َّفإنه
َا ين{ ولكن العطف، ِ َ اد ون   ُ ِ َ ِآَيات ِ  ُ ِا  َ ِبغ    ْ

َ
ٍسلطان ِ َ

ْ ْأتاهم ُ ُ َ َ{ 
 ةّنظري مع ًمتاما ينطبق اآلية مفاد َّألن ذلك من يمنعون )٣٥ :غافر(

  .اإلمامة موضوعة يف ^ البيت أهل مدرسة
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 التفسري ةّخصوصي :الثالثة الزاوية
 َّنأ كام فيه، ّنص هو بل معناه، يف ظاهر اللفظ ّأن بمعنى وذلك

 ولكن ُمومهة، ةّحالي أو صارفة ةّسياقي قرينة به ّحتف وال ّجيل املعنى
ّاملفرس ةّلشخصي  يف لقصور ّإما معناه، عن اللفظ رصف يف ةّمدخلي ُ
 ما وهو ّالنص، من املراد طلب عىل سابقة ةّلقصدي أو الصنعة،
 من للهروب وأ حينه يف ذلك خطورة عرفنا وقد ّباالجتاه، أسميناه
  .العقائد موضوعات يف يقع ما ًكثريا وهذا ّالنص، لوازم
 التأويل ةّخصوصي :الرابعة الزاوية

 صار حيث العربات، ُتسكب :يقال كام أو الكربى، ّالطامة وهنا
 ّودس مآرهبم، لتمرير ًمرسحا الزائغة األنفس لذوي القرآن

 :تقول حيث الكريمة، اآلية وصفتهم كام فتنهم، وإيقاد سمومهم،
 فأم{
َ َا ين اَ ِ ْقلو هم ِ   

ِ
ُ ٌز غ ُ َ ي بعون ْ ُ  َ َ شابه َما َ َ َ ْمنه َ َابتغاء ِ ِ َالفتنة ْ ْ ِ

َوابتغاء ْ ِ ْ َ 
ِتأو له ِ

ْ  بيص، حيص يف ّاألمة وقعت ةّاخلصوصي هذه يف ّولعل ،}َ
 ّإال ذلك وما وحدهتا، بعد ًوفرقا ّجتمعها، بعد ًشتاتا ةّاألم فصارت
 ُاملحكم، إىل عندهم ُاملتشابه جاعبإر القائلة ّاجلادة عن خلروجهم
 املعصوم لنا ُيربزه ما أو لقارئيه، النوعي القطع أورث ما هو ُواملحكم
 .سيأيت كام بنفسه، ُاملحكم هو × املعصوم َّإن بل ببياناته،
 هو كام ًجدا، فكثرية ضابطة بال التأويل يف االختالف شواهد ّوأما
 .واضح

 جهة يف التدقيق من لنا ّبدال ّأننا هي ذلك ّكل من واخلالصة
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 هنالك َّأن :األربع اخلصوصيات يف لنا ّاتضح حيث التشابه، ومنشأ
ّتصري ّالنص غري ُأخرى جهات ًمتشاهبا، ُاملحكم ُ  القرآن يف َّوكأن ُ
 الكريمة، اآلية إليه أشارت ما هو ّاألول ُاملتشاهبات، من نوعني
 زيغهم ّيشتد وفيه ّلمني،ُاملتك أو ّاملفرسين من مجلة يفرتضه ما واآلخر

 .وانحرافهم
 لنا يمكن األربع اخلصائص تلك خالل من َّفإن كان، وكيف 

ّأولي نتائج ّبعدة اخلروج  ّمرده ُاملتشابه دائرة توسعة َّأن هو ّأمهها ة،ّ
 حمدود واملعنى اللفظ دائرة يف ُاملتشابه َّوأن القرآين، ّالنص ال القارئ
ًجدا  َّالبد ُاملتشابه َّوأن والتأويل، التفسري ئريتدا يف للتشابه بالقياس ّ
ًنصا يكون تارة ُاملحكم َّوأن ُاملحكم، إىل إرجاعه من  ُوأخرى ًاّقرآني ّ

ًنصا يكون  ما هو ّاألول ًأيضا، نوعان ُاملتشابه َّبأن يعني َّمما ًمعصوما، ّ
 أو ّاملفرسين من مجلة يفرتضه ما واآلخر الكريمة، اآلية إليه أشارت

 ّيشتد الثاين ويف الصنعة، ُحيكموا مل الذين ّالقراء ومجيع ّتكلمني،ُامل
 .واضح هو كام وانحرافهم، زيغهم

 أكثر ُأخرى حقائق رىُألخا وراألم يف لنا ّتتضح وسوف هذا،
َّمتعلق َّسيتبني حيث ّتقدم، ّمما وفائدة ًعمقا  والتشابه، اإلحكام ُ

 ُحمكم إىل اآليات مةقس ّورس والتفصيل، اإلحكام ومعنى وحدودمها،
 ًحمكام ّكله القرآن كون حقيقة يف الفصل الكلمة بيان مع ُومتشابه،

ًمتشاهبا ّوكله ُ. 
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  وال شابه اإلح م ُ متعلق :ا ا  األ ر
 آيات ُتقسيم )نفسه يف ُاملحكم( ّاألول القرآين ّالنص يف َّتقدم
 من رادُامل يف ّتصورنا ّحددنا وقد ُومتشاهبات، تحمكام إىل القرآن

 للقرآن وصفان الكريم القرآن يف ورد ولكن والتشابه، اإلحكام
 املوقف ُيربك قد وهذا ّالكلية، املوجبة نحو عىل والتشابه باإلحكام

ٌكتاب َا ر{ :تعاىل قوله ومها ًبدوا، َ ِأحكمت ِ ْ ُآياته ُ ُ ْفصلت ُ  م َ  َ ْ ن ِمن ُ ُ   
ٍحكيم ِ ٍخب  َ ِ

َنزل ُاهللا{ :تعاىل وقوله ،)١ :هود( }َ َأحسن َ 
َ

ِا ديث  ِ ًكتابا َ َ ِ 
ًم شابها
ِ
َ َ ِمثا    َ َ  قشعر   ْ ُجلود ْمنه َ َا ين ُ ِ ْ شون   َ ْر هم َ ُ   .)٢٣ :الزمر( }َ 

 ُومتشابه؟ ُحمكم إىل آياته ِّقسمت فكيف
 ُباملتشابه؟ َّوكله ُباملحكم َّكله الكتاب يصف كيف َّثم
 الثانية ّالكلية القسمة ّوأما ،فواضحة ُاألوىل ةّاجلزئي القسمة اّأم

ّكلي باإلحكام وصفه ّأما ُأخرى، ٍبمعان ولكن ًأيضا، فصحيحة  فال ًاّ
 منه املراد ّوإنام ُاملتشابه، وجود النتفى ّوإال ّاملتقدم، اإلحكام منه ُيراد
 .آخر معنى

ًكليا القرآن صافّات توجيه يف الطباطبائي قال ّ  باإلحكام ّ
 املعنى من عليه يشتمل ما جهة من هبام فّيتص فإنام> :والتفصيل
 يف املعاين حال َّوأن ذلك، غري أو ألفاظه جهة من ال واملضمون
 فاملعاين األعيان، حال غري واالختالف ّحتادواال والتفصيل اإلحكام
 األصل هو الواحد هذا كان واحد معنى إىل رجعت إذا ّاملتكثرة
 بعينها وهي التفاصيل، هذه إمجاله عىل بعينه وهو اجلميع يف املحفوظ
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 .فيه ريب ال ظاهر ّكله وهذا اإلمجال، ذاك تفاصيلها عىل
ًأوال، حمكمة الكتاب آيات فكون هذا وعىل  ًثانيا، ّمفصلة َّثم ّ

 ّوتشتت مضامينها اختالف عىل ّالقرآنية الكريمة اآليات َّأن :معناه
 فارد وغرض بسيط، واحد معنى إىل ترجع وأغراضها مقاصدها

 الكريمة اآليات من آية تروم ال بحيث ّتشتت، وال فيه ّتكثر ال يلأص
 هو األصيل والغرض ّإال هدف إىل ترمي وال املقاصد من ًمقصدا
 هلذا غرض فال .منه املطلوبة واحلقيقة جثامنه يف الساري الروح
 واحد غرض ّإال أبعاضه ّوتفرق آياته ّتشتت عىل الكريم الكتاب
ِّفصل إذا ِّمتوحد  ويف ًاّخلقي ًأمرا آخر ويف ًاّديني ًأصال مورد يف انك ُ
 ومن فروعها إىل األصول من تنزل ّكلام وهكذا ًا،ّرشعي ًحكام ثالث

 وال املحفوظ، الواحد معناه من خيرج مل الفروع فروع إىل الفروع
 من واحد واحد ّكل يصري ّبرتكبه الواحد األصل فهذا .غرضه خيطئ
 بتحليلها يوه واألعامل، خالقواأل العقائد تفاصيل أجزاء

 ذاك إىل تعود أجسادها عىل احلاكم فيها الساري الروح إىل وإرجاعها
  .)١(<الواحد األصل
ِّيقرب وجيه كالم وهو  َّفصل حيث والتفصيل، اإلمجال جهة لنا ُ

َّومفصل ُحمكم فهو وألفاظه، املعاين بني  ألفاظه، يف ال معانيه، يف ُ
 حمفوظ واحد ّإمجايل ملعنى هُّمرد تفريعاته، كانت مهام التفصييل فاملعنى

                                                      

 .١٣٦ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
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 تفصيالت مجيع عىل احلاكم وتعاىل، سبحانه توحيده وهو ّالكل، يف
 .الكريم القرآن

ِّيبني مل + هولكنّ  تفصيالت مجيع لنا ستحكي كيف لنا ُ
 أصل هّوكأن ساقه الذي الواحد، األصل ذلك الرشيعة وتفريعات

 كيف ُيعلم وال !فيه ريب ال ظاهر ّكله وهذا :قال ولذلك ثابت،
 فيه؟ ريب ال ّحتققه فرض عىل وكيف الظهور، ذلك لنا َّيتحقق
ِّيبني مل ّأنه كام  ُباملحكم والتفصيل اإلحكام بني العالقة وجه لنا ُ

 يقع نفسه هو الفارد الواحد األصل بمعناه اإلحكام وهل ُواملتشابه،
 ليس األمر َّأن أو بعينه، تفصيلال هو ُاملتشابه فيكون ُاملتشابه قباله يف

 كذلك؟
 ةّتوضيحي تكون أن ّإما ُأخرى، بيانات إىل حتتاج فاملسألة إذن،
 .لذلك آخر ًووجها ًتصويرا نفرتض أن أو ،+ أفاده ملا ةّتطبيقي

 والتفصيل لإلحكام آخر توجيه
 وهو األعالم، له يلتفت مل آخر معنى والتفصيل لإلحكام :نقول

 األكرم الرسول عىل ُأنزل الذي ّالكيل املعنى حيكي انعنو اإلحكام َّأن
 الدفعي النزول َّأن كام التفصيل، ُيقابل فاإلحكام ًا،ّدفعي ًنزوال |
 بعينه، التفصيل هو التدرجيي النزول َّفإن وبالتايل التدرجيي، ُيقابل
 .ّاألول املعنى يف ِّاملتقدم التشابه وقوع التفصيل مقتضيات ومن

 |ّ النبي لشخص هولكنّ ،ُحمكم ّكله القرآن َّإن :ُأخرى بعبارة
 موضوعة يف االصطالحي لإلحكام املوافق وهو الدفعي، النزول يف
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 دائرة يف ًاصطالحا ُومتشابه ُحمكم والقرآن ُواملتشابه، ُاملحكم
 ّالكيل اإلحكام َّفمتعلق التدرجيي، نزوله يف الواقع وهو التفصيل،

 ًوراثة، وبأوصيائه ًأصالة | بالرسول ّاخلاص الدفعي نزوله
َّمتعلقهام َّاجلزئيان والتشابه واإلحكام  ّلعامة وهو التدرجيي، النزول ُ

 املحكم َّفيتبع نور قلبه يف من َّوليتبني بذلك، ليبتليهم أمجعني، الناس
 ُاملحكم، َويذر ُاملتشابه َّفيتبع زيغ قلبه يف ومن للمحكم، ُاملتشابه ّويرد
 .أكثرهم وما

 حكمة يف املحتملة الوجوه فيها ّنبني أخرى وقفة لنا تكون وسوف
 .ذلك يف املختار الوجه بيان مع ومتشابه، حمكم إىل القرآن انقسام
 بدء عىل عود

ًكليا القرآن وصف من كان ما ذلك ّ  إىل بالنسبة ّوأما باإلحكام، ّ
ًكتابا{ :تعاىل قوله يف ُباملتشابه وصفه

ًم شابها ِ
ِ
َ َ ِمثا    َ  ُذكرت فقد ،}... 

 َّأن :منها املعريف؛ الوجدان متأل ال ولكنها ًأيضا، وجيهة توجيهات فيه
 وإتقان النظم، جزالة حيث من واحد نسق ذات آياته كون هو به املراد

  .)١(ّاحلق رصيح إىل واهلداية واحلكم، احلقائق وبيان ُاألسلوب،

 يف التشابه يةّكل لنكتة ؛احلقيقي الواقع ّمتس مل ةّصوري إجابة اّإهن
 يف ةّوالتدرجيي ةّالدفعي من ّتقدم بام وثيقة صلة لألمر َّفإن املقام،

ّاألمة عىل ّالكيل بوجوده نزل لو القرآن َّفإن النزول،  واحدة ًدفعة ُ
                                                      

 .٢٣٦ص ،٦ج :)الغيب مفاتيح( الكبري التفسري )١(
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 ال سوف وبالتايل اإلفهام، ّحتقق لعدم وذلك منه، الغرض النتفى
ًخماطبا به ُاملخاطب يكون َّتبني أن ّالكيل الوجود ذلك فاحتاج ،ًفعال ُ ُ 

 الكريمة اآلية وصفت ولذلك الغرض، ّلتحقق ُاملفضية تفصيالته
ِمثا { :بأنه التدرجيي بنزوله التفصيل ذلك ِ  قشعر َ ْ ُجلود ْمنه َ َا ين ُ ِ   
َ شون ْ ْر هم َ ُ ّلألمة اإلفهام منه ّيتحقق مل فإذا ،}...َ   اإلمجايل بوجوده ُ
َ قشعرَ { :أن معنى فال الدفعي ونزوله ُجلود ْمنه ْ َا ين ُ ِ َ شون   ْ َ ْ َ 
ْر هم ُ  للتفهيم، ًأهال كان الذي | األكرمّ النبي منه ّيقشعر ّوإنام ،}َ 

 :أن فأوجب لإلفهام،  ّحمال ًصارا آخر ًوجودا حتكي اجلمع فصيغة
ّ قشعر{ ِ َ ُجلود ْمنه َ َا ين ُ ِ َ شون   ْ ْر هم َ ُ  لفظيتان قرينتان اآلية ويف ،}َ 
ِمثاين{ :كلمة هي ُاألوىل ذلك، عىل ُتساعدان قيتانسيا  عن احلاكية ،}َ

ًخاصا ًاّدفعي ّمرتني، نزوله ًموجبا | بالرسول ّ  ووقوع لفهمه ُ
ًعاما ًاّوتدرجيي منه، القشعريرة ّلألمة ّ ًموجبا ُ  القشعريرة ووقوع لفهمه ُ

ًتشاهباُم{ :كلمة نفس هي والثانية منه، ِ َ  َّنهأ بمعنى تكون قد التي ،}َ
 واهللا ة،ّالتدرجيي ةّالتفصيلي هومعاني ّالدفعية ّالكلية معانيه يف ُمتشابه
 .العامل

  ُوم شابه ُ  م إ  اآليات قسمة ّ  :ا الث األ ر
 تحمكام إىل اآليات قسمة ّرس عند الوقوف من لنا ّالبد

ًجدا ِّالبني ومن ُومتشاهبات،  يف البحث منشؤه ذلك يف البحث َّبأن ّ
 رضورة يف كالم ال إذ ؛املتشاهبات عىل القرآن تاملاش حكمة
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ّكله يكون أن هداية كتاب بصفته ّاملتوقع َّإن بل ُاملحكامت،  .ًحمكام ُ
 ليهدي جاء الذي ـ القرآن اشتامل يف احلكمة هي ما :ُأخرى بعبارة
 عىل ـ النور إىل الظلامت من وُخيرجهم الفرقة، من وينتشلهم الناس،
 أفراد بني واالختالف اخلالف وقوع اقتضاء يهاف ،ُمتشاهبات آيات
 ة؟ّاألم

 ووقع ذلك، عن لإلجابة الصنعة وعلامء ةّاألم أعالم َّتعرض هنا
 ُومتشابه، ُحمكم إىل آلياته القرآين التقسيم توجيه يف كبري اختالف
 تفي ال حمدودة إجابات ّأهنا نرى ناولكنّ ،فيه ُاملتشاهبات وجود وتربير

  .ضبالغر بمجموعها
 القرآن يف التشابه ّرس عن اإلجابة ُنجمل أن نحاول سوف هنا من
 يف ًاّعملي ّالرس لبحث ُأخرى ّمرة لنعود ،نقاط ةّعد يف الكريم

 .التأويالت موضوعة
 بعضها يف كان وإن ـ ّاألول املستوى عىل ُقبلت التي الوجوه ّأما
 :فهي ـ ّتأمل

ًحتققا القرآين التشابه يف َّأن :ّاألول  اجلاهل رجوع لفلسفة ًاّمليع ّ
 .للعامل

ّلألمة إجلاء نوع القرآين التشابه يف :الثاين  إمام إىل فيها للرجوع ُ
 .زور إمام أو ّحق إمام ّاملتصدي كون عن ًكاشفا ذلك فيكون ،زماهنا

 وطلب ّللتعلم ُاألوىل معرفيتني، دعوتني ذلك يف َّأن :الثالث
 اهللا كلامت يف ّوأشد آكد نحوب ّوالتأمل للتأين رىُألخوا ّالتخصص،
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  .هنالك َّالسيام تعاىل،
 ليس هو من عليها ّيطلع أن ينبغي ال ًأرسارا القرآن يف َّأن :الرابع

 .هلا ًأهال
 َّأنه ّإال ُاملتشاهبات يف التأويل بحرص نعتقد ال ّأننا مع :اخلامس

 ّنتعرض عندما أكثر الغربة تنجيل وسوف له، فيها احلاجة ّتشتد سوف
 .الكريس آية يف ىلُألوا تطبيقاته وبيان التأويل وضوعةمل

 ّحمل وهو بنفاقهم، واملنافقني بصدقهم الصادقني ملعرفة :السادس
 ولكنّها عليه، ُغبار وال ُاملتشاهبات، يف شاخص ّفاحلق عظيم، اختبار
 ويزيغ ومطلبه، داعيه ّاحلق كان من ّللحق فيثبت ًأيضا، وجوه ّمحالة
 ليمتحن املتشابه أنزل اهللا ّإن :ُأخرى وبعبارة .مرض قلبه يف كان من

ً معقوال الكتاب يف ورد ما ّكل كان لو ّفإنه به، التصديق يف قلوبنا
 ألمر اخلضوع معنى من يشء اإليامن يف كان ملا فيه، شبهة ال ًواضحا

 .لرسله والتسليم تعاىل اهللا
 بواسطتهاف والثواب، األجر يف لنا زيادة املتشاهبات يف :السابع

 مزيد توجب ّاملشقة وزيادة ّوأشق، أصعب ّاحلق إىل الوصول يكون
 .الثواب

 ال واحد ملذهب مطابقته يعني ُباملحكم القرآن انحصار :الثامن
ًمبطال فيكون غري،  نفرة ُيوجب ما وهذا املذهب، ذلك سوى ما ّلكل ُ
 ملا حصل ّإنام به فاالنتفاع فيه، النظر وعن قبوله عن املذاهب أرباب
 إجياد يف مذهب ّكل يطمع فحينئذ واملتشابه، املحكم عىل ًمشتمال كان
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ِويؤثر مذهبه ّيقوي ما  أرباب مجيع القرآن يف سينظر وبذلك مقالته، ُ
 صارت ذلك يف بالغوا فإذا فيه، ّالتأمل يف وجيتهدون املذاهب،
 عن املبطل ّيتخلص الطريق وهبذا للمتشاهبات، ّمفرسة املحكامت

 الوجوه، أضعف من الوجه هذا ّولعل ،ّاحلق إىل يصلو باطله
ًتشوها ُّوأشدها   .البعض تعبري ِّحد عىل ُّ

 افتقر واملتشابه، املحكم عىل ًمشتمال كان إذا القرآن ّإن :التاسع
 ظلمة عن ّيتخلص وحينئذ العقل، بدليل االستعانة إىل فيه الناظر
 مل ًحمكام ّكله كان لو اّأم ّوالبينة، االستدالل ضياء إىل ويصل التقليد
 اجلهل يف يبقى كان فحينئذ ة،ّالعقلي بالدالئل ّالتمسك إىل يفتقر

 .والتقليد
 الناس ّعامة من األصناف مجيع إىل ُبعثوا األنبياء ّإن :العارش
 واجلاهل العامل إىل ّموجهة الدين إىل الدعوة كانت فإذا ّوخاصتهم،
 التعبري يمكن ال ما املعاين من وكان واخلادم، واملرأة والبليد والذكي

 خماطب ّكل يفهمه بحيث كنهه وترشح حقيقته عن تكشف بعبارة عنه
ًعاميا ًخاصيا؛ أو كان ّ  واحلكم العالية املعاين من ذلك يف فيكون ّ

 اهللا إىل فيه األمر بتفويض ّالعامة ويؤمر ّاخلاصة، يفهمه ما الدقيقة
 قدر عىل نصيبه ٍّلكل فيكون املحكم، ّحد عند والوقوف تعاىل

 ّتتضمن ال أن قوله فالزم ًأيضا، ضعيف وجه وهو ،استعداده
 السؤال يبقى ذلك وعند املحكامت، عنه تكشف ّمما أزيد املتشاهبات

 .حاله عىل ُاملتشابه وجود ِّرس عن
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 اللوازم من هو ّإنام املتشاهبات عىل القرآن اشتامل ّإن :عرش احلادي
 سبحانه اهللا ّأن ذلك ومعنى ،للقرآن ويلالتأ وجود عن ّتنفك ال التي
 كان بحيث ومتشاهبة حمكمة إىل فيه تنقسم بنحو اآليات جيعل مل

 ةّالالبدي وهذه ذلك؛ من َّبد ال كان ّوإنام ،ذلك عن ّالتحرز باإلمكان
 من املكنة وعدم الكريم؛ القرآن هبا نزل التي اللغة طبيعة تفرضها
 يف هلا حتيجا فاللغة ؛ سبحانه الفاعل إىل ال للقابل تعود ًكامحم جعله
 بحسبها هي كانت وإن إليه تنتمي فهي ولذلك ة،ّواملاد ّاحلس عامل
 املعاين فهم يف الناس الختالف موجب ِّاحلس وعامل ًا؛ّاعتباري ًأمرا

 العليا، املعاين إيصال ُأريد ما فإذا واملحسوس؛ ّاحلس عن اخلارجة
 قالب يف تنزل أن هلا َّبد فال ّاحلس لعامل لقُاملط دّالتجر عامل من ُاملنبثقة
 تفاصيل ومنه واالختالف، ّالتنوع أساس عىل القائم ّاحلس عامل ُيالئم
ًمقتضيا القالب ذلك يف النزول فكان ة،ّالعربي اللغة  إىل القرآن ّلتنوع ُ
 .ُومتشابه ُحمكم

 :ّمقدمات ذكر عىل ّيتوقف وتوضيحه عندنا؛ ُاملختار الوجه وهو
 مداره تدور الذي هو ًتأويال لكتابه ّأن ذكر سبحانه اهللا ّإن :ىلاألو
 التعليم ّيتضمنه ما وسائر والقوانني واألحكام ّالقرآنية املعارف
 ٌأمر البيانات هذه إليه ّوتتوجه تستقبله الذي التأويل هذا ّوأن اإلهلي،
 نفوس ّإال العقول، إليه االرتقاء دون وتسقط األفهام نيله عن تقرص
 .ّيمسوه أن ّخاصة هلم ّفإن الرجس، عنهم وأزال اهللا ّطهرهم الذين

 وال املحسوس فهمهم يتجاوز ال الناس ّعامة كان ّملا ّإنه :الثانية
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 فهمه ارتقى من وكان والطبيعة، ّاملادة عامل فوق ما إىل عقلهم يرقى
 ّوكليات املعاين إدراك يف الورود إىل ةّالعلمي باالرتياضات منهم
 له ّيرست التي الوسائل باختالف أمره خيتلف والقوانني، عدالقوا

 الناس الختالف ًموجبا ذلك كان ّوالكليات، املعاين عامل يف الورود
 ذا ًشديدا ًاختالفا واملحسوس، ّاحلس عن اخلارجة املعاين فهم يف

 .أحد ينكره ال ٌأمر وهذا خمتلفة، مراتب عىل عريض عرض
 معلوماته طريق عن ّإال إنسان إىل عاينامل من ًمعنى إلقاء يمكن وال
 ًمستأنسا كان فإن وعيشه، حياته خالل يف عنده ّهتيأت التي ةّالذهني
 مدارج من إليه رقى ما قدر عىل املحسوسات طريق فعن ّباحلس

 ًنائال كان وإن احللواء، بحالوة ّللصبي النكاح ّلذة ّيمثل كام ،ّساحل
 البيان من املعاين ينال وهذا نال، ما درق وعىل نال ففيام ّالكلية للمعاين
 .ّباحلس املستأنس بخالف ًمعا والعقيل ّاحليس

 الناس، من طائفة دون بطائفة ّختتص ال ّالدينية اهلداية ّإن :الثالثة
ُشهر{ :تعاىل قال الطبقات، ّعامة وتشمل الطوائف مجيع ّتعم بل َ 

َر ضان ِا ي َ َأنزل   ِ
ْ ِفيه ُ ُالقرآن ِ ْ ُ ًهدى ْ ِ لناس ُ ّ َ و  نات ِ َمن َ ا دى ِ

ُ
 

ِوالفرقان ْ
ُ ْ   .)١٨٥ :البقرة( }َ

 ما مع اهلداية أمر وعموم األفهام اختالف أعني ـ ىاملعن وهذا
 مساق البيانات ُتساق أن موجب ـ للقرآن التأويل وجود من عرفت
 املعاين، من ذهنه ويعهده اإلنسان يعرفه ما ّيتخذ أن وهو األمثال،
 وال باملثاقيل املتاع توزين نظري بينهام، ما ملناسبة يعرفه ال ما به فيبني
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 من بينهام ما ّإال نوع أو حجم أو صورة أو شكل يف بينهام مسانخة
 فهو للناس، تكليمه يف الكريم القرآن طريقة وهذه .ًوزنا املناسبة
  .إليهم ُّخييل أو الناس ّيتومهه ّامم أعظم األمر ّأن ّيرصح

ِوالكتاب حم{ :تعاىل كقوله ًسابقا املذكورة ّالقرآنية واآليات ِ
ْ َ 

ِا مب  ُجعلناه ّإنا * ُ َ ًقرآنا َ ْ ًعر يا ُ ّ
ِ َ
ْلعل م َ ُ َ عقلون َّ ُ ْ ُو نه * َ  أم ِ  َ 

ُ
ِالكتاب  ِ
ْ 

ْ ينا َ ّلع  َ ِ
َ ٌحكيم َ ِ  ًمبينا ًكتابا هناك ّأن يف ظاهرة )٤ـ١ :الزخرف( }َ
ًعربيا، ًمقروءا ْجعله عليه عرض  ةّوالعربي القراءة لباس ُألبس ّوإنام ّ
ّأم يف وهو ّفإنه ّوإال الناس، ليعقله  تصعد ال ٌّعيل تعاىل اهللا عند الكتاب ُ
 للكتاب تعريف اآلية ويف .فصول فيه يوجد ال ٌحكيم العقول، إليه
 .السياق هذا ويف ،املبني العريب القرآن أصل ّوأنه املبني

 اخلزائني بوجوده لكريما القرآن َّأن هو ُاملختار الوجه وخالصة
َّاملعرب  ُمتشابه ال هّكل ُحمكم ّأنه :هو ،ُأخرى وبألفاظ ،بذلك ًاّقرآني عنه ُ
 وقوالب ألفاظ يف تفصيله حان َّفلام .ذلك من عامله ملكنة ًنظرا فيه؛

 ال بنحو فيه ُاملتشابه وقوع األمر اقتىض ،ةّواملاد ِّاحلس عامل إىل تنتمي
 ومعانيه ألفاظه اقتصار َّإن :ةّمنطقي وبعبارة ه،في االختيار ّلتصور معنى
 َّفكلام ولذلك املوضوع؛ بانتفاء سالب وحده ُاملحكم عىل ةّاللغوي
ّاملتخصص القارئ ارتقى  عنده، القرآن إحكام َّاشتد داتّاملجر عامل يف ُ
 التشابه، تقتيض بطبعها فاللغة ُبمتشاهبه؛ استغرق بألفاظه اعتنى َّوكلام
 مل املتشابه َّفإن وعليه بطبعه؛ اإلحكام يقتيض املطلق تجردال َّأن كام
 هبا التي نتيجته ُقصدت ّوإنام ًاضطرارا، لوقوعه بذاته ًمقصودا يكن
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 من ذلك شابه وما بنفاقهم، واملنافقون بصدقهم الصادقون ُيعرف
 .والطاعة اإليامن ببعدي صلة هلا نتائج
  القارئ ختالفبا وا  شابه ا ح م اختالف :ا رابع األ ر
ًأيا  سوف ذلك َّفإن ُواملتشابه ُاملحكم عليها التي الصورة كانت ّ
ّاملتخصص القارئ ةّشخصي َّأن بمعنى القارئ، ةّبشخصي ًكثريا ّيتأثر ُ   

 ونطاق حكمامل نطاق حتديد يف ُتسهم سوف ـ غريه عن ًفضال ـ
ّكله ليس ظاهره يف فالقرآن ُاملتشابه، ًمتشاهبا، ُ  ًأيضا، ًكامُحم ّكله وليس ُ
 واضحتني، ليستا ُواملتشابه ُاملحكم دائريت َّولكن واضح، وهذا

 دائرة َّأن يعني َّمما ًأيضا، لقارئه ُمتشابه ُواملتشابه لقارئه، كمُحم ُفاملحكم
 بلحاظ ال القارئ بلحاظ ولكن ًأيضا، ُاملحكم تشمل سوف اخلالف
 اهاتّاالجت ألصحاب بالنسبة عادة حيصل ما وهذا نفسه، ُاملحكم

 ّالسيام ّالنص، مضامني عىل احلاكمة والقصديات النافذة، والقبليات
 .ةّالعقدي املوارد يف

 ألف دفعها عن يعجز وقد ًجدا، يسرية ُاملحكم تشابه ودعوى
 ةّالعقلي البدهييات يف ُيناقش من لوجود ولكن ملتانتها، ال دليل،

ّوالعقالئي  .تشابهُامل وتشابه ُاملحكم بإحكام فكيف ،ةُ
 حدود حلفظ به االلتزام ينبغي الذي فام كذلك، األمر كان وإذا 

 ُواملتشابه؟ ُاملحكم
 َّثم القارئ بلحاظ أقسام ّعدة إىل املسألة تشطري إىل ّجيرنا ذلك َّإن
 .به االلتزام ُيمكننا وما ،منها قسم ّكل حدود بيان
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  ُم شابه ُ و ه ُ  م ّ ه القرآن :ا ا س األ ر
 به، ُخوطب ملن ُحمكم ّكله الكريم القرآن َّبأن لنا ّيتأكد هنا من
 ًأصالة | األكرم النبي ؛ُترفع أن اهللا أذن التي بيوهتم يف َّوتنزل
 الرجوع ًقاطبة ّاألمة عىل لزم ولذلك وراثة، ^ الطاهرة وعرتته
 القرآن َّبلغنا وقد ّالتامة، الرمحة ذلك ويف ًتسليام، هلم والتسليم إليهم
 ّوتتم بذلك الدين وليكمل ًوباطنا، ًظاهرا أمره لنُطيع بذلك، يمالكر

ْفإن{ :تعاىل قال ،النعمة ْ قل َوك جاح َ ُ ُأسلمت َ َ ْ َوج  َ ْ ِومن ِهللا َ َ ِا بعن َ
َ َ   

ُوقل َل ين َ ِ ْأوتوا    ُ َالكتاب ُ ِ
َواألمي  ْ   ُ ْأأسلمتم َ ُ َ ْ َ ِفإن َ

ْأسلموا َ َ ْ ِفقد َ ْاهتدوا َ َ َ ِو ن ْ   
َتو ْلواَ ِّفإنما   َعليك َ ْ َ ُا الغ َ َ َ ُواهللا ْ ٌبص  َ ِ ِبالعباد َ َِ   .)٢٠ :عمران آل( }ِ

 ومرض زيغ قلبه يف ملن ًأيضا ُمتشابه ّكله الكريم القرآن َّأن كام
 اآليات يف ّبقوة تظهر املرض وأعراض الزيغ هذا ّجتليات ّولكن وبيل،

 وذلك وخطاياهم، فهمزي من مواليه إنقاذ سوى له ّهم ال إذ ؛ُاملتشاهبة
َتلك{ :تعاىل لقوله تفسريهم قبيل من ْ ٌأمة ِ  

ُ
ْخلت َقد  َ ْكسبت َما َ ها َ َ َ 

ُول م َ ُكس تم  ما َ ْ َ َوال َ َ سأ ون َ ُ َ ْ ُ نوا َ  ما ُ َ عملون َ ُ َ  ،)١٣٤:البقرة( }َ
 يف ًخصوصا والصحابة ًعموما املسلمني أحوال عن السؤال ّبكف
َ سأ ون َوال{ :قالت اآلية َّكأنو اإلسالم، من ّاألول الصدر ُ َ ُ نوا َ  ما ْ َ 
َ عملون ُ َ ْ َ سأ ون َوال{ :تقل ومل ،}َ ُ َ ْ ُ نوا َ  ما ُ َ عملون َ ُ ْ َ{! 
  ّوا صدا  ّا فهو  ال شابه :ا سادس  راأل

 ّبينة، غري ّالقرآنية األلفاظ نفس تكون أن املفهومي بالتشابه ُيراد
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 املراد فيكون املراد، يف اخلالف يقعف ّحمدد، وجه منها يظهر ال حيث
ًمبهام، اللفظ من ّاألويل  يفرتض ّفإنه املصداقي التشابه بخالف ُ
 مصداقه، حتديد يف اخلالف يقع هولكنّ املفهوم، دائرة يف املعنى وضوح

 واليد واالستواء والكريس القلم مصداق يف االختالف قبيل من
  .والعني والوجه

 يكون وقد ،ّأقيل هوو ًاّمفهومي يكون دق القرآين التشابه َّنإ 
 دقيق غري باملصداقي التشابه حرص يف قيل وما ،ّغالبي وهو ًاّمصداقي

  .رّفتدب ،ًاّغالبي كان وإن
  وا  شابه ا ح م ّةوتدي :ا سابع األ ر

 وبيان ُومتشاهبه، القرآين ُللمحكم ةّالتوضيحي الوقفة هذه بعد
ِّنبني أن نحتاج هلام، والتصديقي ّالتصوري موقفنا  األوتاد عالقة ُ
 يكون أن ُيمكن اإلحكام َّبأن ُاألوىل للوهلة يبدو وربام هبام، ّالقرآنية
 ما، ٍّحد إىل صحيح ّتصور وهو القرآن، يف ةّالوتدي عن آخر ًتعبريا
 فيكون معصوم، غري يكون ما ًعادة الذي القارئ بلحاظ وذلك
ًومتشاهبا، ًحمكام بلحاظه القرآن ًمتشاهبا يكن مل إن ُ  عرفت ملا ؛ّكله ُ
 ُاملحكم ةّوتدي َّأن يعني ّمما غري، ال املعصوم حدود يف القرآن بإحكام

 ّالنص بلحاظ ّواقعي ووجه املعصوم، بغري َّيتعلق ّظاهري وجه هلا
 .له املعصوم وقراءة

 ًمفهوما تبقى سوف ةّالوتدي َّفإن املعصوم لقراءة نفتقر ناّإن وحيث
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ًمشككا ِّ  ال القرآين، ُباملحكم تنحرص ما عادة ولكنها آلخر، قارئ من ُ
 لغوي عكس وال اإلحكام ةّالوتدي رشط َّفإن ُاملطلق الشمول بمعنى

 وقد بأوتاد، ليست تحكامامل اآليات من الكثري فهنالك املقام، يف
 نضيف سوف ّأننا األمر غاية اآلية، يف ةّالوتدي وجه سبق ّمما لنا ّاتضح
 معصوم، غري القارئ دام ما ًكام،ُحم القرآين الوتد كون هو ًجديدا، ًقيدا
 .واضح وهذا قراءته، بلحاظ ُللمتشابه معنى فال ّوإال

 والتشابه واإلحكام ةّالوتدي بني العالقة وجه يف األمر وخالصة
ّمرشحة ًمعا مصاديقهام َّأن :هي  بلحاظ ولكن ة،ّبالوتدي ّلالتصاف ُ
ّاملتخصص لقارئا بلحاظ ّوأما املعصوم، قراءة  ّالفن أهل من ُ

 بلحاظ ّوأما ًا،ّقرآني ًحمكام عنده القرآين الوتد يكون أن َّفالبد والصنعة
ًمتشاهبا ّكله القرآن يكون أن يبعد فال ،اآلخرين  فال وبالتايل عندهم، ُ
  .)١(املقام يف ةّللوتدي موضوع

   ّالقرآنية  ألوتاد أخرى وظائف ً:تاسعا

 األوتاد لوظائف ةّوتقريبي ةّتوضيحي بيانات من ّتقدم ما مجيع َّإن
 فيها ُلوحظ قد ةّالتفسريي ةّالعملي مستوى عىل َّالسيام ّالقرآنية

ّاألولي الظهورات ًجدا ُاملمكن فمن ولذلك ة،ّ  هنالك تكون أن ّ
ِّتسجل ُأخرى وظائف ّاألولية ّاملادة ّأهنا منها جديدة، ةّمعرفي دوائر لنا ُ ّ 
 للفقيه جديد ّآلية ُتعطي ّأهنا كام ّاملعرفية، للحركة روحمو اإلمام حلركة

                                                      

 .٥٢٤ـ٤٨٩ص ،١ج :القرآن فهم منطق )١(
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 ومن منها، ّالروائية َّالسيام ّالدينية، النصوص مع التعاطي يف ُاملستنبط
 معرفة يف ومدخليتها ُاألخرى، للعلوم إرشاديتها ًأيضا وظائفها
  .)١(لإلنسان ّاألساسية البناءات وصيانة

   األخرى وا عارف العلومب ّالقرآنية األوتاد عالقة ً:  ا 
 استنباط ةّوعملي بالفقه ّالقرآنية األوتاد عالقة إىل اإلشارة َّتقدمت
 من ُأخرى جماالت عىل بنا ّتطل النافذة وهذه ة،ّالرشعي األحكام
 فلسفة، كالم، علم منطق،( ةّعقلي كانت سواء ُاألخرى، العلوم
 فيزياء، ،ّطب( ةّطبيعي أم )تأريخ حديث،( ةّنقلي أم )نظري عرفان
 علم باراسيكولوجي،( اجلديدة العلوم أم )ةّبيولوجي علوم كيمياء،
 التدوين، عامل يف التكوين عامل انطباع هو العالقة ووجه ،)الفضاء
 وقد ة،ّحقيقي ةّتكويني أوتاد وجود لنا حيكي التدوين يف فاملنطبع
 .لذلك اإلشارة َّتقدمت
 يف شبيهاهتا وجود إىل عليها الواقف ُهتدي ّالقرآنية فاألوتاد إذن،

 وفق ّيتحرك سوف التكوين لعامل القارئ َّفإن وبالتايل التكوين، عامل
 األوتاد عندها ّتتحجم ال ةّالكشفي الوظيفة هذه َّإن َّثم ة،ّقرآني منظومة
 ًطرقا ّالقرآنية األوتاد تكون سوف ّوإنام التكوين، عامل يف ّالقرآنية
ّاألولي النتائج عىل ًأيضا وحاكمة بل ة،ّوينيالتك األوتاد ّهوية لتحديد  ةّ
ّتقدمها التي  .ةّالتكويني األوتاد عن التنقيب ةّعملي ُ

                                                      

 .٥٢٥ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
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 فالكشف وبالتايل ة،ّتكويني ُوأخرى ةّتدويني أوتاد فهنالك وعليه
ِّيقدم سوف ةّالتكويني األوتاد عن  ةّحقيقي ةّأبجدي ةّاإلنساني للمعارف ُ
 .)١(أرساره عن والكشف العامل لفهم
   ّا  عية با رسوم ّالقرآنية األوتاد عالقة :ع  أحد

ّنؤكد أن ُنريد وهنا  لألوتاد رىُألخا الوظائف يف إليه انتهينا ما ُ
 تهاّأرضي الرسوم هذه َّإن .ةّالرشعي والرسوم األحكام وهي ة،ّالقرآني

 ًبعيدا ًفقها َّنتصور أن ُيمكن فال الكريم، القرآن هي ةّواحلقيقي ىلُألوا
 ذلك انحصار إىل يذهب املشهور َّأن ورغم ة،ّالقرآني البيانات عن

 الصحيح َّأن ّإال آية، اخلمسامئة ًاّفعلي تتجاوز ال التي األحكام بآيات
 ةّاملرجعي وال بذلك، تنحرص األحكام آيات فال االنحصار، عدم هو

ً جماال كوهنا عن تعدو ال األحكام فآيات ذلك، حول تدور للقرآن
 ةّمرجعي تأصيل بمعنى ة،ّالنظري أصل يف نبحث ناّنإ حني يف ًا،ّتطبيقي
 خالل من تنبثق ةّاملرجعي وهذه الفقهي، النتاج ِّلكل الكريم القرآن
 ُخيرجنا املسألة هذه يف التفصيل َّإن وحيث ة،ّالقرآني األوتاد ةّوظائفي
 وعال َّجل املوىل راجني ذلك عىل نقترص فإننا البحث موضوعة عن
 ةّقرآني دراسات يف ّالقرآنية األوتاد تفصيالت إىل ّللتعرض فيقالتو

ّختصصي   .)٢(ُأخرى ةّ
                                                      

 .٥٢٦ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
 .٥٢٧ـ٥٢٦ص ،١ج :نفسه املصدر )٢(
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    إل سان ّساسيةاأل با ناءات ّالقرآنية األوتاد عالقة :ع  إثنا
 نفسه، اإلنسان هو وإمجاله وتفصيل، إمجال فيه التكوين عامل َّإن
 اإلنسان وفه اآلفاقي، العامل وجودات وتفصيله الصغري، العامل فهو

 القرآن يف ًمتاما ُمنعكس التفصييل اإلمجايل التشطري وهذا الكبري،
 ّتقدم ما عىل وإمجاله وتفصيل، ملعارفه إمجال فيه اآلخر فهو الكريم،

 أو واآليات، السور ةّبقي وتفصيله السبع، املثاين أو الفاحتة سورة هو
 .العظيم القرآن

 قبال يف القرآين مجالاإل عىل ُأخرى نافذة نفتح أن نريد وهنا
 جلميع ّالكيل املحور ّفإهنا ة،ّالقرآني باألوتاد َّيتعلق ما وهو تفصيله،
 ّاألخص القرآين الوتد هي الفاحتة سورة َّولعل ة،ّالقرآني املعارف
 .فيه اإلهلي ّالتجيل بحسب وجالله، ومجاله القرآن لكامالت اجلامع

 قبال يف القرآين إلمجالل اجلديد التصوير هذا َّفإن حال، ّأي وعىل
ّيقربنا ّالقرآنية األوتاد يف الكامن تفصيله  القرآن بني العالقة وجه من ُ

ّاألولي البناءات ّمتثل ّالقرآنية األوتاد َّإن وحيث واإلنسان،  ةّ
 اإلنسان وبني بينها العالقة وجه َّفإن الكريم القرآن يف ةّواألساسي
 ةّاألساسي البناءات حول ريدو للقرآن ّاألول ُاملخاطب باعتباره
 .لإلنسان

 من> :| األكرم الرسول عن اخلرب يف جاء ما َّفإن وبالتايل
 عرف من> :× ّعيل املؤمنني أمري وعن ،<ّر ه عرف فقد نفسه عرف
 عىل الوقوف َّأن وهو آخر، توجيه هلام سيكون ،<أعرف لغ ه  ن نفسه
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ٍمفض لإلنسان ةّاألساسي البناءات  ومعرفة تعاىل اهللا معرفة إىل ُ
ّيمكننا مدخل إىل نحتاج ةّاألساسي البناءات هذه وملعرفة خملوقاته،  من ُ
 ّمعريف مدخل وهو ة،ّالقرآني باألوتاد ّمتمثل املدخل وهذا ذلك،
 من ىلُألوا البناءات يصون ّوقائي سور ّأنه كام ُاألوىل، ّحمطته يف ّتوصيل
 ةّمسؤولي نوع هلا ّلقرآنيةا األوتاد َّأن يعني ّمما واالنحراف، الزيغ
 ،ّوالعميل ّالنظري ّالتلوث من ةّاإلنساني الفطرة حتفظ ةّوقائي ةّتكويني
 ّاألعم فطرة به ُأصيبت الذي ّوالتلوث الزيغ ّرس عن ّإين كاشف وهذا

 لألوتاد ةّاملعرفي باملعطيات ّيتزودوا مل الذين اإلنسان بني من األغلب
 .ةّالقرآني

 حيتاج األوتادي باملدخل وعالقتها البناءات ّويةه َّأن بالذكر جدير
ّتأملية وقفة منّا ّنحدد ّقرآنية ّمعرفية ّبنظرية للخروج ّحتقيقية ّ  خالهلا من ُ

 ّالقرآنية، األوتاد ّووظائفية لإلنسان ّاألساسية البناءات بني العالقة رسوم
   .)١(َّمعمقة ُأخرى ّقرآنية دراسات يف عنده الوقوف نأمل ما وهو

   سبع تب ات
 أوىل تبرصة

 الكريم للقرآن ةّاألساسي البناءات ُتشكل األوتاد َّإن حيث
 ذلك َّفإن الكريم، القرآن أهداف وتنفيذ رسم يف األسايس ِّواملحرك
 األوتاد هذه تكون كأن هبا، ّاخلاصة ةّاإلهلي العناية من ًنوعا يفرض

                                                      

 .٥٢٨ـ٥٢٧ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
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 ّلشدة وذلك ،ُمبارشة بصورة | األكرم الرسول إىل ُتوحى ّالقرآنية
 .ّحتملها عن الوحي ملك يقرص التي كامالهتا
 ثانية تبرصة

 ُعليا ةّمعرفي ومقامات كامالت من ّالقرآنية األوتاد حتمله ملا ًنظرا
ّفاملتصور ْ و{ :تعاىل بقوله ّاملعنية هي تكون أن هو فيها ُ َأنز ا َ ْ َ َهذا َ َ 
َالقرآن ْ ُ ٍجبل ََ  ْ

َ ُلرأيته َ َ َ َ ًخاشعا   ِ ًتصد  م َ َّ ْمن َ ِخشية   َ ْ َوتلك ِاهللا َ ِ ُاألمثال َ َ ْ َ َن  ها ْ ُ
ِ
ْ َ 

ِ لناس ْلعلهم ِ  ُ َّ َيتفكرون َ ُ  َ  .لذلك البارز املصداق هي أو ،)٢١ :احلرش( }َ

 ثالثة تبرصة
ّاملتصور ة،ّتأويلي أم كانت ةّتفسريي ،ًعموما ّالقرآنية األوتاد َّإن  فيها ُ

 القرآن َّفإن القدر، ليلة يفّلنبي  اقلب عىل النازلة هي تكون أن هو
 َّبأن القول ُيمكن وهنا وتدرجيي، دفعي ُبأسلوبني، نزل قد الكريم
 أساسيات بكامالهتا حتمل ّألهنا األوتاد، خصوص هو ًاّدفعي النازل
  .الكريم القرآن وجود

 رابعة تبرصة
 بل بأرسه، القرآن كامالت من ّالقرآنية األوتاد عليه تشتمل ملا ًنظرا

 القرآن لفهم ةّاألساسي املفاتيح ّمتثل َّفإهنا ذلك ّكل يف املحور هي
 وغاياهتا بأهدافها أو هبا للمعرفة والفاقد ًوتأويال، ًتفسريا الكريم
 من لرشط ًوواقعا التفسري، رشوط من لرشط ًظاهرا ًفاقدا يكون
 .التأويل رشوط
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  خامسة تبرصة

 ّيتوقف رىُألخا ّآنيةالقر النصوص عىل ّالقرآنية األوتاد ةّحاكمي
ّاملفرس قدرات عىل الظاهري تفعيلها  ويف ًابتداء، عنها الكشف يف ُ
 ةّالواقعي تهاّحاكمي ّوأما ة،ّاملعرفي ومساحتها تهاّحركي عن الكشف
 تقرتن سوف ةّالواقعي ةّاحلاكمي َّفإن وبالتايل جعلها، منذ حاصلة فهي
 من فهي ةّالظاهري ةّاحلاكمي ّوأما القرآين، ّللنص املعصوم بقراءة
 .مراتبه علت وإن املعصوم، غري نصيب

 سادسة تبرصة
 عن الكشف وبني ّالقرآنية األوتاد ةّوظائفي بني وثيقة صلة هنالك
 ُأخرى جهة ومن جهة، من مالحمها وحتديد لإلنسان ىلُألوا البناءات

 ةّاإلنساني بالفطرة ّاملتمثلة ىلُألوا البناءات لتلك صياين دور هلا
 .سليمةال

 سابعة تبرصة
ًجدا حساس دور ّالقرآنية لألوتاد  َّتتبوأ ّفإهنا ة،ّالفقهي الصناعة يف ّ

 الفقيه عىل َّفإن وبالتايل ة،ّالديني النصوص جلميع العليا ةّاملرجعي مقام
 مساحة تكون أن يبعد وال معطياهتا، عىل والوقوف األوتاد هذه ّتقيص

  .)١(ًأيضا ةّوأعلمي اجتهاد دليل عليها الوقوف

                                                      

 .٥٣ـ٥٢٨ص ،١ج :نفسه املصدر )١(



 
 
 
 
 
 
 

 

 القرآين ّالسلم من املراد •
 القرآين السلم ّتصورات •
 القرآين ّالسلم مراتب •
 القرآين ّالسلم ّمهام •
 القرآين ّالسلم من الكريس آية ّموقعية •





  
ًّ 

  :هوجو ةّعد من ّالقرآنية ّميةّالسل عرض يمكن

ّا سلمي :ّاألول ا وجه   ةّا اتي ة  
ّالسلمي َّ  املعريف للسري داخيلال نظامال لّمتث الكريم لقرآنل ةّذاتيال ةُّ

 ُكربوياته عن النظر ِّبغض مطالبه ةّارتقائي وهو آخر ًمعنى ةّوللذاتي .فيه
 املوضوع بلحاظ :ّاألول ُبعدين، ذو االرتقاء وهذا ُوصغروياته،

 بلحاظ :واآلخر ىل،ُألوا ةّللذاتي ُمقارب ىمعن وهو الواحد،
 معنى وهو اآلخر، للبعض مرجع فبعضه تلفة،املخ املوضوعات

ّالسلمي وهذه ة،ّالقرآني األوتاد ةّلوظائفي ُمقارب َّ  ُأوىل هي ةّالذاتي ةُّ
  .ّاملهام يف توضيحه وسيأيت ة،ّالتفسريي ّمهامه
ّا سلمي :ا ا  ا وجه   ةّالغ   ة  

ّسلمي َّأن بمعنى َّ  سواء رى،ُألخا العلوم بإزاء هي الكريم القرآن ةُ
ًجدا ّوجيل ة،ّرشعي غري أم ةّرشعي كانت ّسلميته ّ َّ  احلديث، لعلم ُ

 رىُألخا وللعلوم ما، ٍبوجه ًأيضا الكالم ولعلم القرآن، علوم ُوخمتلف
 األرض حلركة إشارته قبيل من الدقيقة، إشاراته عىل وقف ملن

ّلقاحي إىل هوإشارت ،سوالشم  وإشارته ،واألزهار لألشجار الرياح ةُ
  .املرأة رحم يف الثالثة املقاطع إىل
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ّالسلمي ومعنى  ًطريقا الكريم القرآن يكون أن هو ةّالغريي ةَّ
 يف واضح هو كام ُاألخرى، املجاالت يف ةّاملعرفي األرسار عن للكشف
ّاملتقدمة األمثلة ُ.  
ّالسلمي هذه َّإن ًوإعجازيا ًاّمعرفي ة،ّالذاتي عن ًناشأ ّتقل ال ةَّ ّ.  

ّا سلمي :ا الث ا وجه   ةّا وافقي ة  
ًمرشدا الكريم القرآن يكون أن بمعنى  وتكون ما، جلهة ًوهاديا ُ

 ذات اهلداية وهذه الكريم، للقرآن ًأيضا ًوهادية ُمرشدة اجلهة تلك
 هلداية،ا ّهوية الختالف ًنظرا الباطل، الدور منها يلزم ال ُالبعدين
ّيعرف الكريم فالقرآن ّومؤوليه برتامجته ّمةاأل ُ  العلم، يف الراسخني ُ
ّاألمة هيدون العلم يف والراسخون والرتامجة  وتفصيالته ةّاخلفي لنكاته ُ

 .غريهم ُيبرصها ال التي
 ًاّحرفي انعكست ُومعطيات ثمرات ةّاملعرفي ةّاهلدايتي ةّالثنائي وهلذه

 ًحفظا واإلمام بالقرآن ّبالتمسك ّاألمة لزمُي الذي الثقلني حديث يف
 طريق يف ًفشيئا ًشيئا السري يعني بأحدمها تفريط ُّوأي الضاللة، من هلم
 .والضاللة واالنحراف التيه

ّا سلمي :ا رابع ا وجه   ةّاألنفسي ة  
 القرآين، بوجوده التدوين عامل بني العالقة ةّجدلي لنا ّاتضحت إذا
 كأفضل اإلنساين، بوجوده التكوين عامل وبني ،ّتدويني وجود كأفضل
ّسلمي َّفإن إمكاين، وجود َّ  وال ّجلية، ستكون ةّاإلنساني للنفس القرآن ةُ
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ّالسلمي هذه تكون أن يبعد َّ  ًأيضا، ةّتوافقي فتكون ًأيضا، ُمنعكسة ةُّ
َّسل فكالمها ّوللسلمي ة،ّالطريقي بمعنى لآلخر مُ  آخر وجه املقام يف ةُّ

 اهللا بكامالت ّللتحقق ةّأنفسي املعرفة تبدأ أن وهو ًونفعا، ًعمقا أكثر
 اإلنسان، لبني النوعي السري بحسب قارص سري هولكنّ ُاملطلقة، تعاىل

 ُأخرى ةّمعرفي ّحمطة اإلنسان فاحتاج ،بذكرها املقام يطول وألسباب
 أرشف هنالك وليس ،تعاىل اهللا معرفة وهو األسمى، هدفه من ُتدنيه
 ّللتمسك احلاجة أمامنا ّتتعمق هنا ومن ة،ّالقرآني ملعارفا من وأغنى
  .الضاللة من واحلفظ اهلداية أركان لنا َّثبت الذي الثقلني بحديث
 وهذا تعاىل، اهللا إىل املوصلة الطرق ّأهم من الكريم فالقرآن إذن،

 من َّالبد الذي اخللق ُخلق أجله من الذي الغائي اهلدف ّققحي ما
 ًقارصا يبقى ةّالنوعي حركته يف األنفيس السري َّإن يثوح إليه الوصول

 معنى هو وهذا الكريم، القرآن وهو آخر، طريق وجود لزم فقد
ّالسلمي َّ  .املقام يف الراجحة ةُّ

ّا سلمية :ا ا س ا وجه   ّاآلفاقية   
ّسلمي لنا ّتضحت ّتقدم ما ضوء يف َّ  اإلمكاين للوجود الكريم القرآن ةُ
 إمجاله ًاّكوني ًتفصيال اإلمكاين العامل كون من عرفت ملا ؛اآلفاقي ببعده
ِّمتحقق  وقد صغري، عامل واإلنسان كبري، إنسان فالعامل باإلنسان، ُ
 العامل إمجال وبني وتفصيله القرآين اإلمجال بني التوافق وجه عرفت

 ّاحليس بوجوده ـ بأرسه اإلمكاين العامل َّفإن وبالتايل وتفصيله،
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َّسلمه ـ ًأيضا املعاريف وجودهوب ّواملجرد،  الكريم، القرآن هو املعريف ُّ
 تطبيقات بمعنى( ـ ًاّصغروي ّوأما ًا،ّكربوي به التسليم ينبغي أمر وهذا
ّالسلمي هذه َّ  فيحتاج  )ومعارفه اآلفاقي الوجود لتفصيالت ّالقرآنية ةُّ
 ُأخرى بعبارة .والتأوييل التفسريي ُبعدهيا يف دقيقة ةّمنهجي قراءة إىل
 من قريب هو ما أو العلم، يف راسخ قارئ إىل بحاجة األمر َّإن :ّأدق
 بحوثنا ُجممل يف ّالقرآنية احلقيقة هذه إىل إشارات تأيت وسوف ذلك،

  .)١(الالحقة
ً:  

ّللسلمي ُاملحتملة الوجوه يف الرسيعة اجلولة هذه بعد اآلن َّ  ةُّ
  :وهي أربعة، تصويرات ضمن عرضها إىل املقام بنا يصل ،ّالقرآنية

  القرآ  ا صو ر  .١
 ضمن يف َّسلميته حتكي التي ّالقرآنية النصوص من مجلة وردت
َهذا ِ إن{ :تعاىل قوله منها الذكر، اآلنفة الوجوه َالقرآَن َ ْ ُ ِ هدي ْ ْ ِ ِل  َ

   َِ 
ُأقوم َ ْ
َ

ُو      َ ُ َا مؤمن  َ ِ ِ ْ ُ
َا ين ْ ِ ْ ع   َملونَ ُ ِا صاِ ات َ َ ْ هم َ أن   ُ ًأجرا َ ْ ًكب ا َ ِ

َ{ 
َّسلم فهو ،)٩ :اإلرساء( َّمتوقع، كامل ألرشف ُ  فال األقوم، هو ّألنه ُ

َذ ِك{ :تعاىل قوله ومنها منه، أقوم هو ما رّوُيتص ُالكتاب َ َ ِ َر ب َال ْ ْ ِ يه َ ِ 
ًهدى َ ِلمتق  ُ ِ  ُ

َكتا ا ر{ :تعاىل وقوله ،)٢ :البقرة( }ْ ُأنز اه ٌبِ َ ْ َ ْ َإ ك َ ْ َ ِ 
                                                      

 .١ص ،٢ج :نفسه املصدر )١(
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َِ خرج
ِ
ْ َا اس ُ َمن   ِالظلمات ِ َ ُ َإ    ِا ور ِ ِبإذن  

ْ
ِ ْر هم ِ ِ

َإ  َ  ِ اط ِ َ ِالعز ز ِ ِ
َ ْ 

ِا ميد ِ َ
 العلم إىل ِّكله اجلهل من للخروج الطريق فهو ،)١ :إبراهيم( }ْ

  يها َيا{ :تعاىل وقوله ِّكله،
َ

ُا اس  ْقد   ُجاءت م َ ْ ِموع َ ْ ٌظة  ْر  م  من َ ُ    
َوشفاء ِ ِالصدور ِ  َّ ما َ ُ

ًوهدى   ٌور ة َ ْ َ َللمؤمن  َ ِ ِ ْ ُ
ْ  هذا ويف )٥٧ :يونس( } 

ًجدا عميق مستوى األخري ّالنص ّالسلمي عن ّ َّ  يف فاإلنسان ة،ّالقرآني ةُّ
 ُيبقي ال ًناجعا ًدواء حتتاج ُمستعصية ةّمعرفي ُوشبهات ُمشكالت قلبه
 استحالة ُوشبهة يشء، ال من اإلجياد ةّكإشكالي ًرا،أث وال ًعينا هلا

ِعدم، ما إرجاع  معها يفي ال التي العميقة اإلشكاليات من ذلك وغري ُ
 للقلوب بالنسبة َّالسيام يشء، القلب يف فيبقى الربهان، ّحتى

 يقيض الذي العالج الكريمة اآلية هذه ّتقدم وهنا ًا،ّمعرفي الضعيفة
 فهو الكريم، القرآن وهو األبد، إىل براكينه ئُويطف ّالشك مناشئ عىل
َّسلم  املعريف والتوازن ةّالقلبي والطمأنينة النفيس األمن إىل للوصول ُ

 .الوجدان ُمتأل حلول عىل ّاملبني الروحي واالرتقاء

  ا روا  ا صو ر  .٢
ّسلمي يف الواردة ةّالروائي النصوص مجلة من َّ  عن ُروي ما القرآن ةُ
  :قال ّأنه| اهللا رسول

 الع ة، من واستقالة الع ، من وت يان ا ضاللة، من هدى القرآن>
 من ورشد ا لكة، من وعصمة األحداث، من وضياء ،الظلمة من ونور

 كمال وفيه اآلخرة، إ  ا نيا من و الغ الف ، من و يان الغواية،
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 دأح َّتضمن حيث )١( <ا ار إ  ّإال القرآن عن أحد عدل وما دين م،
ِّمؤكدة ًوصفا عرش َّلسلميته ُ ُ. 

 واآلية فيه، ّاحلجة َّفعظم َالقرآن ًيوما  × الرضا اإلمام ذكر وقد
 ا وث ، وعروته ا ت ، اهللا حبل هو> :وقال نظمه، يف واملعجزة
 األزمنة،    لق ال ا ار، من وا ن  ّا نة، إ  ّا ؤدي ،ا ث  وطر قته

ِجعل بل زمان، دون  زمان  عل  م ّنهأل األ سنة،   ّيغث وال  َد ل ُ
ّلسلمي ُأخرى لصفة توكيد وهنا ،)٢( <إ سان      ّوا جة ال هان، َّ  ةُ
 عىل خيلق ال فهو ة،ّالتكويني الوظيفة هذه ديمومة وهي القرآن،
 .إنسان ِّكل عىل ّواحلجة األزمنة،

 العق  ا صو ر  .٣

 ًواقعا املقصود وكامله كامله، للتحصي ٍساع اإلنسان َّبأن ريب ال
 قد اهللا َّإن وحيث ّاملقدسة، الذات األوحد مصداقه الذي ُاملطلق هو
 يكون سوف القرآن َّفإن ،َّتقدم كام وجالله ومجاله بكامله كتابه يف َّجتىل
ًسلام َّ ّفالسلمي هدفه، إىل للوصول لإلنسان ًاّحقيقي ُ َّ  للقرآن ّذايت الزم ةُّ

 لنا ّيتضح هنا ومن تعاىل، اهللا كامالت إىل وصوللل موجب ،الكريم
 ال> :هّبأن يصفه وهو اآلنفة، × الرضا اإلمام كلمة يف األعظم ّالرس
 .وجالهلا ومجاهلا بكامهلا تعاىل اهللا صفات قوامه َّألن ،<األزمنة    لق

                                                      

 .٦ص ،٢ج :الكايف )١(
 .٩ح ١٣٧ص ،١ج :الصدوق للشيخ ،الرضا أخبار عيون )٢(
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  الفطري ا صو ر  .٤
 َّولكن تعاىل، اهللا إىل للوصول ذاته ِّبحد سليم طريق الفطرة َّإن
 ال ولكن أثرها، فيضعف يةّاملاد ّالتعلقات تعيقها ما عادة الفطرة هذه

 تبقى ولذلك املطلقة، الكامالت إىل الوصول يف ةّالذاتي رغبتها تنطفئ
 بغية به َّتتشبث الفطرة ّفإن آخر طريق ّتوفر ما فإذا للوصول، داعية

 يف الفطرة دواعي مع ًمتاما ينسجم القرآن َّإن وحيث للهدف، الوصول
 بالقرآن ُّللتمسك داعية تكون سوف الفطرة َّفإن كامهلا، حتصيل
ًسلام ليكون الكريم َّ  املعريف أعني الفطرة، مقصد جمايل يف ًاّحقيقي ُ

ّالسلمي هذه عىل صدق شاهد الفطرة تكون وبذلك واملعنوي، َّ  ةُّ
  .)١(ةّالقرآني

 
ّلميُّالس من الفراغ بعد  مراتب بيان إىل املقام بنا ينتهي وتصويراهتا ةَّ
ّالسلمي هذه َّ  ةّاملعرفي املراتب ثبوت بتبع ِّبني ثبوهتا أصل ّنإف ة،ُّ

َّسلم الكريم القرآن َّفإن وبالتايل الكريم، للقرآن ةّواملعنوي  جلميع ُ
ّسلمي تقتيض ةّمعرفي مرتبة ّكل َّإن وحيث مراتبه، َّ  َّفإن هبا ّخاصة ًةُ
َّالسلم  ةّاملعرفي القرآن مراتب بتبع مراتب ّعدة فيه ُستلحظ القرآين ُّ
 األبعاد هذه يف عرضها ُفيمكن ّاملتصورة املراتب ّوأما ة،ّواملعنوي
  .الثالثة

                                                      

 .١٩ـ١٦ص ،٢ج :القرآن فهم منطق )١(
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  ًاّتفس   القرآ    ا سلم  راتب  .١
 التفسري، جمال يف يدخل ظاهر هو ما منها ّالقرآنية املعارف َّإن
 ليس القرآين الظاهر وذلك التأويل، جمال يف يدخل نباط هو ما ومنها
 ةّاحلالي القرآئن من مجلة هنالك َّأن بمعنى واحدة، مرتبة عىل

 الظاهر تفصيل يف ُتساعد ةّالعقلي املالزمات من ومجلة ة،ّوالسياقي
 بن اهللا لعبد × عيل اإلمام ّوصية تفهم ومنه وجوه، إىل القرآين

  اصمهم ال> :له قال حيث اخلوارج، ىلع لالحتجاج بعثه اّمل اسّعب
 حاججهم ول ن و قو ون، تقول وجوه، ذو ّ ال ؛القرآن  فإن بالقرآن
  .)١( < يص من عنها  دوا لن همّفإن ّبا سنة

 املجال تفسح التي القرآين ّالنص يف الوسيعة ةّاللغوي املكنة ّإن 
 منها نذكر ،كثرية أسباب هلا املراتب، واختالف الظاهر ّتعدد أمام

 والسنّة بالقرآن األعلم هو من للناس َّليتبني ّاألول ّمهمني، سببني
 .األعلم هو كان من حتكي والسرية ّاحلق، اإلمام هو فيكون

 الرضا عيل اإلمام قول يف ّتقدم كام ـ القرآن َّألن الثاين، والسبب
  زمان  عل  م ّألنه األ سنة،   ّيغث وال األزمنة،    لق ال> :×
ِجعل بل زمان، دون  فمالحظة ،<إ سان      ّوا جة ال هان، َد ل ُ

 بجميع واإلنسان ُفسحه، بجميع واملكان مقاطعه، بجميع الزمان
 مستوى عىل املصداقي ّالتنوع هذا يستدعي ذلك ّكل مصاديقه،

                                                      

  .٧١ص ،١٨ج :احلديد أيب ابن ،البالغة هنج رشح )١(



 ٨١ ..............................................................................................................عند العالّمة احليدري 

 .الباطن عن ًفضال الظاهر
 ةّمراتبي ُتقابلها القرآين ّللنص ةّالذاتي ةّاملراتبي هذه َّأن بالذكر جدير
 يف ًواحدا الظاهر يكون فقد ّللنص، القارئ نفس بلحاظ ُأخرى
ّمتعدد هولكنّ مرتبته  فواحد رصده َّتم إذا ّالتعدد وهذا القارئ، بلحاظ ُ
 .له اعتبار ال والباقي ّاحلق هو منه
  ًاّتأو لي القرآ    ا سلم  راتب  .٢

 التأويل، مقولة يف ّتصورها لنا دّهُيم ىلاألو ةّاملراتبي يف ّتقدم ما َّإن
 سبعة أو ًبطنا للقرآن َّأن األخبار يف ورد فقد َأوىل، باب من ذلك بل

 املؤمنني أمري عن ورد فقد لبطونه، هناية ال بل ،ًبطنا سبعني أو بطون
 ّيتم ومل آخره إىل الليل ّأول من البسملة برشح رشع ّأنه × عيل

 ا ر ن اهللا  سم باء منً بع ا سبع  ألوقرت شئت  و> :قال َّثم رشحها،
ّيتصور وكيف القرآن، معاين هناية انتفاء عىل ذلك َّفدل ،)١(<ا رحيم ُ 
ْقل{ :تعاىل قال وجالله؛ ومجاله اهللا لكامل جمىل وهو ملعانيه هناية ْ و ُ َ 
َ ن ُا حر َ ْ َ ًمدادا ْ َ ِل مات ِ َ ِ َ َ فد َ ر  ِ ِ َ ُا حر َ ْ َ َ بل ْ ْ ْأن َ

َ
َ نفد  َ ْ ُ مات َ َ ِ ْو و َ ر  َ َ َ 

َجئنا ْ ِبمثله ِ ِ ْ ِ ًمددا ِ َ   .)١٠٩ :الكهف( }َ
 فكرة ّتتأكد وبذلك التأويل، فكرة مع ًمتاما ينسجم املعنى وهذا
   .)٢(ّالتأويلية ّاملراتبية

                                                      

 .١٥٠، ح١٠٢ص ،٤ج :ئالآلل عوايل )١(
 .٢٢، ص٢ج: منطق فهم القرآن )٢(
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ًمعنو ا القرآ    ا سلم  راتب :٣ ّ  
ّسلمي للقرآن َّإن حيث َّ  التفسريي املستويني عىل ةّمراتبي ةُ
ّسلمي بالرضورة لنا ُيثبت سوف ذلك َّفإن والتأوييل، َّ  املعنوي السري ةُ
ّالسلمي هذه ةّمراتبي لنا ُيثبت كام لقارئه، بالنسبة الكريم للقرآن َّ   .ًأيضا ةُّ
ّالسلمي هذه َّبأن ريب وال شبهة وال َّ  املقصد هي ةّاملعنوي ةّواملراتبي ةُّ
 هنالك فليس القرآين، ّللنص ناقراءت يف اههّباجت ّنتحرك الذي احلقيقي
ّسلمي يف يكمن ّغائي هدف َّ  هدف يوجد ال كام التفسريي، النتاج ةُ
ّالسلمي يف تكمن ةّاحلقيقي ةّالغائي ّوإنام التأوييل، النتاج يف غائي َّ  ةُّ
ّللسلمية ٍضُومف موصل طريق عداها وما ،ةّاملعنوي َّ  .ِّبني وهذا ّاملعنوية، ُّ

ّالسلمية هذه َّأن ىلإ النظر ُنلفت أن بقي َّ  يف تكفي ال ّاملعنوية ُّ
ّسلمي حتصيلها َّ  التأويل مستوى عىل ّوأما التفسري، مستوى عىل ّالنص ُةُ
 ملقولة بالنسبة ّوأما ًمعا، وبوجهيها املعنى، ملقولة ًوفقا كذلك فاألمر
ّالسلمية حتصيل يف كفيلة فهي ّاخلارجية ّالعينية َّ  ضوء يف ولكن ّاملعنوية ُّ

 انحصار :يعني ال وهذا ،ًخارجا عنه ُاملخرب ّحتقق ضوء يف ال ّاخلزائنية
ًكال مراتبها حتصيل  َّألن وذلك ؛ّاخلزائنية عىل الوقوف يف ًبعضا أو ُ
ّالسلمية َّ  َّفإن وبالتايل اهلداية، جمال يف ًوتأثريا عالقة األوثق هي ّاملعنوية ُّ
ِحتدث فقد ع،اجلمي أمام ُمرشعة الدنيا مراتبها بعض أبواب  ًتأثريا ُ
ّمستعد قلب يف ًعميقا  يف ُنقل ما ذلك عىل الشواهد من َّولعل لذلك، ُ
 من ّاألول الصدر يف أسلموا نَّمم كثري بل ،عياض بن الفضيل توبة



 ٨٣ ..............................................................................................................عند العالّمة احليدري 

 القرآين ّالنص يرتكه الذي املعنوي األثر بسبب إسالمهم كان اإلسالم
َّسلمهم ذلك فكان قلوهبم، يف   .به ّالتمسكو ِّللحق للوصول ُ

ّللسلمي ةّاملعرفي املراتب َّأن بالذكر جدير َّ  كانت وإن ةّالتفسريي ةُّ
ّالسلمي من دائرة أضيق ّأهنا ّإال عريض عرض ذات َّ  َّأن كام ة،ّالتأويلي ةُّ

ّالسلمي من دائرة أضيق رىُألخا هي ةّالتأويلي َّ  َّفإن وبالتايل ة،ّاملعنوي ةُّ
ّالسلمي َّ  السابقة ةّاملعرفي الدوائر جلميع ةّاملرجعي ّثلمت سوف ةّاملعنوي ةُّ
 ملعنى آخر وجه لنا ّيتضح هنا من ًمعا، ةّوالتأويلي ةّالتفسريي عليها،
 .)١(جدوائيته َّوتتأكد ُاحلسنى األسامء يف املعنوي السري

 
 أبحاث مجيع يف الزاوية حجر هي موضوعة إىل وصلنا قد هنا

ّلميُّالس ًأوال يعنينا ما هي بل ة،ّالقرآني ةَّ  ة،ّعملي جهة من وبالذات ّ
ّللسلمي ةّوالعملي ةّالعلمي ّاملهام ببيان ّتتمثل َّ  ما وهذا ة،ّالقرآني ةُّ

 :التالية البحوث يف أربعة أبعاد ضمن سنستعرضه
   يفس  ا دع ا  .١

ّالسلمي وجوه عرض يف ّاملهام هلذه إشارات امنّ متّتقد َّ  ة،ّالقرآني ةُّ
ّنعمق أن ّنود وهنا  من نستجيل ُأخرى ُنكات بيان خالل من ّتقدم ما ُ

  :فهي النكات ّأما ّاملهام، هذه حدود خالهلا
                                                      

 .٢٤ـ١٩ص ،٢ج :القرآن فهم منطق )١(
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ّالسلمي :ألف  ّالنص بلحاظ ةّالتفسريي ةَُّ
َّسلم ّالقرآنية فالنصوص  تارة، املفهومي التوضيح بمعنى لنفسها، ُ

 املصداقي التحديد وبمعنى ،ُأخرى تارة املضموين التتميم وبمعنى
 بالقرآن، القرآن تفسري منهج ضمن يندرج ذلك ّوكل أخرية، تارة
 .بيانه ّتقدم الذي

 قوله قبيل فمن املفهومي، للتوضيح بالنسبة ّأما :ذلك توضيح
َا ين{ :تعاىل ِ ُآَمنوا   ْو م َ َ ُيل سوا َ ِ

ْ ْإيما هم َ ُ َ َ ٍبظلم ِ
ْ ُ
َأو ِك ِ َ ُ هم ُ ُ ُاألمن َ ْ َ ُوه ْ  ْمَ

َ هتدون ُ َُ  ّأينا :وقالوا الصحابة بعض استشكل حيث ،)٨٢:األنعام( }ْ
 يظلم؟ مل

 هّبأن وافظنّ ،الظلم مفهوم نفس يف فهم سوء حصول يعني وهذا
 َّأن هلم َّبني أن بعد | اهللا رسول عنهم اللبس فرفع الظلم، ُمطلق
َا  ك ِ إن{ :أخرى آية يف سبحانه بقوله ّواستدل الرشك، بالظلم املراد ْ   
ٌلظلم ْ ُ ٌعظيم َ ِ  .)١()١٣ :لقامن( } َ

 ّأقل موضوع يف جاء ما قبيل فمن املضموين، للتوضيح بالنسبة ّأما
 القرآن من × عيل املؤمنني أمري مضمونه َّبني حيث احلمل، ّمدة

 ،كريمتني آيتني بني مجعه خالل من وذلك أشهر، ّستة وهو نفسه،
ُو له{ :تعاىل قوله :ومها ُ ْ َ ُفصا َو َ ُ َ َثالثون ِ ُ َ ًشهرا َ ْ  ،)١٥ :األحقاف( }َ
ُوفصا { :تعاىل وقوله ُ َ ِ ِ م  ِ  َ ْ َ  فرتة هو والفصال ،)١٤ :لقامن ( }َ

                                                      

  .٤ص :املفيد للشيخ ّالعكربية املسائل )١(
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 املضمون هذا وببيان ًشهرا، وعرشين أربعة ّمدة وهي الرضاعة
 عقوبة من مسلمة امرأة إنقاذ َّتم ـ له ُيلتفت مل الذي ـ القرآين
  .)١(مالرج

 مفهوم مصاديق بيان قبيل فمن املصداقي، للتوضيح ةبالنسب ّأما
َوا ين{ :تعاىل قوله يف الكبائر أو الكبرية ِ َ ت بون َ  ُ ِ َ ْ َكبائر َ ِ َ ِاإلثم َ

ْ
ِ
ْ

 
َوالفواحش ِ َ َ

ْ ّتوض بيانات ُتوجد فهنا ،)٣٢:النجم( }َ  معنى لنا حُ
 املعصية> :قال حيث العروة، صاحب ذكره ما قبيل من الكبرية،
 املعايص من كجملة كبرية، بكوهنا ُّالنص ورد معصية ّكل هي الكبرية
 السنّة أو الكتاب يف عليه بالنار الوعيد ورد أو ِّحملها، يف املذكورة
 إحدى من أعظم كونه السنّة أو الكتاب يف ورد أو ًضمنا، أو ًرصحيا
 أهل أنفس يف ًعظيام كان أو بالنار، عليها املوعود أو املنصوصة الكبائر
 تربز وهنا ّورد، أخذ فيها ةّاخلارجي ةّالعيني مصاديقها َّولكن ،)٢(<الرشع
ّالسلمي َّ ّواألولي ةّاحلقيقي املصاديق لبيان ّالقرآنية ةُّ  حيث للكبائر، ةّ
 بسند & الكليني برواية ،× الصادق جعفر اإلمام أبرزها

 ثالثة لنا ّلتتحقق ذكرها إىل نحتاج ًاّنسبي طويلة رواية وهي صحيح،
 ةّكربوي ةّبقضي ّيتعلق والثاين هذا، اجلزئي ببحثنا َّيتعلق ّاألول ف،أهدا
 ببيان َّتكفل القرآن َّأن وهي سابقة، بحوث يف هلا أرشنا قد ّكنا

                                                      

 .٤ص ،٦ج :باملأثور التفسري يف املنثور الدر )١(
 .)١٣( املسألة ،٨ص ،١ج :اليزدي ّللسيد الوثقى ةالعرو )٢(
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ًموكال الصغريات بعض لبيان َّتصدى َّثم الكربويات،  اآلخر البعض ُ
 القرآن بيانات عىل صدق شاهد املورد وهذا الرشيفة، للسنّة

 لةَمح بصفتهم ^ البيت أهل مكانة إلبراز والثالث ة،ّالصغروي
 .وترامجته الكريم القرآن
 اإلمام جعفر أبو ثنيّحد :قال احلسني العظيم عبد فعن الرواية ّأما
 موسى أيب سمعت :يقول الرضا ّعيل أيب سمعت> :قال × اجلواد
 الصادق اهللا عبد أيب عىل عبيد بن عمرو دخل :يقول ‘ جعفر بن

َوا ين{ :اآلية هذه تال وجلس َّسلم َّفلام ،× ِ َ ت بون َ  ُ ِ َ ْ َكبائر َ ِ َ ِاإلثم َ
ْ
ِ
ْ

 
َوالفواحش ِ َ َ

ْ  أسكتك؟ ما :× اهللا عبد أبو له فقال  .أمسك َّثم ،}َ
ّأحب :قال  .ّوجل ّعز اهللا كتاب من الكبائر أعرف أن ُ
ُإنه{ :اهللا يقول باهللا، اإلرشاك الكبائر أكرب .عمرو يا نعم :فقال ِّ 

ْ  ك َمن
ِ
ْ ِباهللا ُ ْ قد ِ َ َحرم َ ِعليه ُاهللا  َ َ    .)٧٢ :املائدة( }َ ا نة َ

ُإنه{ :يقول ّوجل ّعز ؛اهللا َّألن ؛اهللا َروح من اإلياس وبعده  َال ِ 
ُ ي س َ ْ ْمن َ ِروح ِ ْ ِا  َ ُالقوم ِ إال   ْ َ َال فرون ْ ُ ِ َ    .)٨٧ :يوسف( } ْ

َفال{ :يقول ّوجل ّعز ؛اهللا َّألن اهللا، ملكر األمن َّثم ُيأمن َ َ ْ َمكر َ ْ ِا  َ   
ُالقوم ِ إال ْ َ َا ا ون ْ َُ ِ

  .)٩٩ :األعراف( } ْ

ًجبارا ّالعاق جعل سبحانه اهللا َّألن ؛الوالدين عقوق ومنها ًشقيا ّ ّ. 
 :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛ِّباحلق ّإال اهللا ّحرم التي النفس وقتل

ْ قتل َومن{ ُ ْ ً ؤمنا َ ِ ْ ًمتعمدا ُ  َ َ ُفجزآ ه   ُ َ َ ُجهنم َ  َ ًخا ا َ ِ َفيها َ  اآلية آخر إىل }...ِ
  .)٩٣ :النساء(
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ُلعنوا{ :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛املحصنة وقذف ِ َا  يا ِ  ُ ْ ِواآلخرة   َ َِ
ْ 

ْو هم ُ َ ٌعذاب َ ٌعظيم َ   .)٢٣ :النور( }ِ
َيأ لون َماّإ { :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛اليتيم مال وأكل ُ ُ ْ َ  ِ 
ْ طونهم ُِ ًنارا ُ ْوسيصل َ َ ًسع ا َنْوَ ِ   .)١٠ :النساء( }َ

ْومن{ :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛الزحف من والفرار َ ْيو هم َ ِ
 َ ٍيومئذ ُ ِ َ ْ َ 

ُدبره َ ُ ًمتحرفا ِ إال ُ  َ َ ٍلقتال ُ
َ ِ ْأو ِ

َ
ًمتح ا   َُ َإ  َ ٍفئة ِ َ ْ قد ِ َ َباء َ ٍبغضب َ

َ َ َمن ِ ِا  ِ ُومأواه   َ َْ َ 
ُجهنم  َ َو  س َ ْ ِ ُا مص  َ ِ َ

  .)١٦ :األنفال( } ْ
َا ين{ :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛الربا وأكل ِ َيأ لون   ُ ُ ْ َا ر ا َ  َال  
َ قو ون ُ ُ َكما ِ إال َ ُ قوم َ ُ ِا ي َ ُ تخبطه   ُ  َ َ ُا شيطان َ َ ْ َمن   َ ا مس ِ  :لبقرةا( }ْ
٢٧٥(.  

ْولقد{ :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛والسحر َ َ ُعلموا َ ِ ِ من َ
َ ُاش اه َ َ َ  َُ  َما ْ

ِاآلَخرة ِ  َ ِ
ْمن ْ ٍخالق ِ

َ   .)١٠٢ :البقرة( }َ
ْومن{ :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛والزنا َ ْ فعل َ َ َذ ِك َْ َيلق َ ْ ًأثاما َ َ َ )٦٨( 
ْيضا ف َ َ ُالعذاب َُ  ُ َ َ َيوم ْ ْ ِالقيامة َ َ َ ِ

ْو   ْ ُ ْ َ ِ يه َ ً هانا ِ َ  ـ ٦٨ :الفرقان( }ُ
٦٩(.  

َا ين ِ إن{ :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛الفاجرة الغموس واليمني  ِ   
َ ش ون ُ َ ْ ِبعهد َ ْ َ ِا  ِ ْوأ مانهم   ِ ِ َ

ْ َ ً منا َ َ ًقليال َ ِ َأو ِك َ َ َخالق َال ُ ْ هم ََ ُ ِاآلَخرة ِ  َ َ ِ
ْ{ 

  .)٧٧ :عمران آل(
ْ غلل َومن{ :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛والغلول ُ ِيأت َ

ْ َبما َ ْيوم ل غ ِ َ 
ِالقيامة َ َ ِ

  .)١٦١ :عمران آل( }ْ
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ْومن{ :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن املفروضة، الزكاة ومنع َ ْ غلل َ ُ ْ ِيأت َ
ْ َ 

َبما َيوم َ غل ِ ْ ِالقيامة َ َ َ ِ
  .)٣٥ :التوبة( }ْ
ْومن{ :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن الشهادة، وكتامن الزور وشهادة َ َ 
َي تمها َْ ُ ُفإنه ْ  ِ
ٌآَثم َ ْقل ِ ُبهَ   .)٢٨٣ :البقرة( }ُ

 عبادة عن هنى كام عنها هنى ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛اخلمر ورشب
 اهللا رسول َّألن ؛اهللا فرض َّمما ًشيئا أو ًداّمتعم الصالة وترك األوثان

ًمتعمدا ا صالة ترك من :قال |  رسول ّوذمة اهللا ّذمة من برئ فقد ّ
 .|اهللا

َأو ِك{ :يقول ّوجل ّعز اهللا َّألن ؛الرحم وقطيعة العهد ونقض َ ْ ُ 
ُ م
ُ

ُا لعنة  َ ْ ْو هم   ُ َ ُسوء َ ِا ار ُ   .)٢٥ :الرعد( } 
 قال من هلك :يقول وهو بكائه من ٌرصاخ وله عمرو فخرج :قال
  .)١(<والعلم الفضل يف ونازعكم ،برأيه

ّالسلمي :باء ِّاملفرس بلحاظ ةّالتفسريي ةَُّ ّاملتخصص القارئ( ُ ُ(  
 عادة رحاها تدور ةّتفسريي أزمة يعيش تارة ّتخصصُامل القارئ َّإن

 وتارة واملصداق، واملضمون املفهوم السابقة، االحتامالت ُأفق يف
 الفكري ُأفقه عىل احلاكمة اتهّقبلي ُتفرزها ةّاضطراري أزمة يعيش

 أن ُيريد التي لقصدياته ًتبعا ؛ًاختيارا ذلك يعيش وتارة والثقايف،
 ّالنص، ال ُاملسبق القصد إنطاق اهلدف يكونف إنائها، يف ّالنص ّيصب

                                                      

 .٢٤ح ،٢٨٥ص ،٢ج :الكايف صولأ )١(
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ّمركبة أزمة يعيش وتارة  وضعف املفردات َّوقلة الفكرة ضيق من ُ
 .األدوات
ّأولي عالجات هلا ةيوالفنّ ةّاملعرفي األزمات هذه َّإن  ُوأخرى ةّ
 تكمن وهنا لتعيينها، بنفسه الكريم القرآن َّيتصدى منها ُمجلة ة،ّثانوي
ِّاملفرس، بلحاظ ةّالتفسريي ّاملهام  الثالثة ُطرُاأل يف األزمة كانت فإن ُ

 من ناجتة األزمة كانت وإن حلوهلا، ببيان كفيل ّتقدم فام ،ىلُألوا
 السري ورضورة ّاحلق طلب إىل ًدائام ُيرشد الكريم فالقرآن اته،ّقبلي

ِّيشكل فهو خلفه، ّترسخ ةّثقافي منظومة نصوصه من جمموعة يف ُ  مبدأ ُ
َّاملتوقع الرصاع َّفإن وبالتايل ة،ّاإلنساني لنفسا يف ّاحلق  بني احتدامه ُ

 ثورة ينتج ما عادة )ِّاحلقية والثقافة ةّالقبلي الثقافة( ُاملتعاندتني الثقافتني
ِأسسها يف ًعميقا ًاهتزازا ُحيدث أو قبلياته، ّضد القارئ نفس يف عميقة ُ ُ 
ّمتيقن، كقدر  ةّالثقافي املنظومة ضوء يف ةّالتفسريي ّاملهام َّفإن وبالتايل ُ
ِّاملفرس بلحاظ ِّاحلقية ّمؤرش ستكون ُ ّالسلمي هذه ثبوت عىل ًاّحقيقي ًاُ َّ  ةُّ
 .ةّالتوجيهي ةّاملعرفي ّالقرآنية
 ةّالثقافي املنظومة َّفإن سالفة قصديات وليدة األزمة كانت إذا ّوأما
 ولذلك ته،مسارا تغيري أو بالقارئ ّالتحكم عن تعجز ما عادة ِّاحلقية
 ِّحدي اللهجة شديد آخر، ًدورا يلعب سوف الكريم القرآن َّفإن

 من األسايس واهلدف ّالكي، الدواء آخر :باب من وذلك اخلطاب،
 العالج هذا يكمن حيث ة،ّاحلج وإمتام النظر إلفات املحاولة هذه

ِ و ن{ :تعاىل قوله قبيل من التهديدات، تكثيف يف األخري ًكث ا َ ِ َ 
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ِ ض ُ َلونَ ْبأهوائهم   ِ ِِ َ ْ
َ

ِبغ   ْ
َ
ٍعلم ِ

ْ َر ك ِ إن ِ َهو َ  ُأعلم ُ َ ْ َبا معتدين َ ِ َ ْ ُ
ْ
 :األنعام( }ِ

ْ من{ :تعاىل وقوله ،)١١٩ َ ُأظلم َ َ ْ ِ من َ
َا  ى ِ  َ ِا  ََ  ْ ًكذبا   ِ ِ ِ ضل َ ُ 

َا اس ِبغ    ْ
َ
ٍعلم ِ

ْ َا  ِ إن ِ ِ هدي َال   ْ َالقوم َ ْ َ َالظا ِم  ْ ِ  ،)١٤٤ :األنعام( }  
ُِ حملوا{ :تعاىل قوله ًوأخريا ِ ْ ْأوزارهم َ ُ َ َ ْ ً  لة َ َ ِ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َ َ ِ

ْومن ْ ِ ِأوزار َ
َ ْ َ 

َا ين ِ ْيضلو هم   ُ َُ ِبغ  ِ  ْ
َ
ٍعلم ِ

ْ َأال ِ
َ

َساء  َيزرون َما َ ُ ِ
  .)٢٥ :النحل( } َ

َّمركبة األزمة كانت إذا ّوأما  املفردات َّوقلة الفكرة ضيق من ُ
ِّيقدم ما ًعادة فهنا األدوات، وضعف  ة،ّثانوي عالجات الكريم القرآن ُ
ِّاملفرس نظر إلفات يف تكمن  الصحيح، واملنهج العلم ّتباعإ ّأمهية إىل ُ
َوال{ :تعاىل كقوله ُ قف َ َل س َما َْ ْ َ ك َ ِبه َ ٌعلم ِ ْ َا سمع ِ إن ِ ْ َوا     َ َ ْ َوالفؤاد َ َ ُ ْ َ 
َأو ِك ُ   َ َ ن ُ ْ ن َ ً سئوال ُهَ ُ ْ َوما{ :تعاىل وقوله )٣٦ :اإلرساء( } َ ْ هم َ ُ َ 
ِبه ْمن ِ ٍعلم ِ

ْ ْإن ِ َي بعون ِ ُ ِ ِ و ن   الظن ِ إال َ  ِ غ  َال   الظن َ
ْ َمن ُ َ ا ق ِ

ْ
ًش ئا  ْ َ{ 

 .) ٢٨ :النجم(
ّاملتخصص للقارئ ةّوارتقائي ةّتصويبي ّمهام وهنالك  يتقن مل الذي ُ

 سيدرك حيث ات،ّقصدي أو اتّقبلي به ّتتحكم ملو ةّالتفسريي أدواته
 ما َّوأن ُمثىل، كانت طريقته َّأن ّالنص ّتضمنها أرسار عن الكشف من

 جتعله عليه ُاملفاضة ّالنص فأرسار ّالنص، مطاف خامتة ليس إليه انتهى
 .ُاألخرى والرموز األرسار عن ًوتنقيبا ًحتقيقا أكثر

َّللسل ّالقرآنية ّفاملهام إذن،  ختتلف التفسري مستوى عىل ّالقرآنية ةّميُّ
ًضعفا كانت فإن القارئ، ةّأرضي بحسب  وإن ة،ّتنبيهي ّفاملهام أدواته يف ُ
 ّفاملهام قصديات كانت وإن ّللحق، ةّإرشادي ّفاملهام ٍقبليات كانت
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 ةّتصويبي ّفاملهام ةّمنهجي ةّاألرضي كانت وإن ة،ّوهتديدي ةّتوبيخي
 .ةّوارتقائي

ّلميُّالس :جيم ّاملتخصص غري القارئ بلحاظ ةّالتفسريي ةَّ ُ 
 واآلخر ،ّإرفاقي ّاألول :طريقني يسلك الكريم القرآن نجد وهنا
 ُبأسلوب ةّاهلدايتي النصوص عرض خالل من واإلرفاقي ،ّإرشادي
ّبمجرد العادي اإلنسان يفهمه ّأمي ّأنه ُفرض لو ّحتى سامعه، ُ  ًمتاما، ّ
 اهللا كتاب الثقلني، كلامت يف ّإال جتده لن اإلرفاقي لوبُألسا وهذا

 وبالتايل ،^ الطاهرة وعرتته | األكرم الرسول وكلامت
ّفالسلمي َّ ّتؤدي اهلداية بلحاظ ّالقرآنية ةُّ  ومن إنسان، ّكل جتاه وظيفتها ُ
َهذا{ :تعاىل قوله ةّاإلرفاقي الشواهد ٌ يان َ َ ِ ِلناس َ ًوهدى   ُ ٌو وعظة َ َ ِ ْ َ َ 
َ ِلمتق  ِ  ُ

َّاملطلع عىل خيفى وال ،)١٣٨ :عمران آل( }ْ  السمت هذا َّبأن ُ
 هذه تكون أن دون ولكن النصوص، يف ًحضورا األكثر هو اإلرفاقي
ّاملحقق ّاألول السطح عىل ًموقوفة النصوص   .واضح وهذا للهداية، ُ
 ّوالتدبر ّوالتفكر العلم لطلب ّحثه فهو اإلرشادي الطريق ّوأما
 عىل يقترص ال ّعام ّحث وهو ة،ّالقرآني النصوص يف ّوالتعقل ّوالتأمل
 شاملة الكريم القرآن ةّمعارفي َّأن يعني ّمما الناس، من ّمعينة طبقة

ّيشكل فهو وبذلك غريمها، أم ّمتعلمني أم علامء كانوا سواء للجميع، ُ 
ّسلمي القسم هذا يف َّ  اجلميع، به هيتدي ُمبارش خطاب من بةّمرك ةُ

 .ّوالتأمل ّوالتفكر ّالتدبر مقامات إىل طبيهبمخا به يرتقي وخطاب
َأفال{ :تعاىل قوله ةّاإلرشادي الشواهد ومن

َ
َ تدبرون  ُ  َ َالقرآن َ ْ ُ َو و ْ َ ن َ َ 
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ْمن ِعند ِ ِ   ِ ْ
ْ وجدوا ِاهللا َ ُ َ َ ًاختالفا ِهفي َ ِ ًكث ا ْ ِ  من َّولعل ) ٨٢ :النساء( }َ

َقرئ ِو ذا{ :تعاىل قوله ذلك ِ
ُالقرآن ُ ْ ُ َفاست ْ ْ ْمعواَ ُ ْوأنصتوا َُ  ِ ُ ِ

َ ْلعل م َ ُ  َ َ 
ْتر َ ونُ ُ  وإذا .ّوالتدبر ّالتفكر يقتيض فاإلنصات ،)٢٠٤ :األعراف( }َ
 قال ة؛ّاإلهلي الرمحات ّلتلقي التكويني اإلهلي الفتح يكون حصل، ما

ِ فتح ما{ :تعاىل َ ٍر ة ِمن ِساِ  لن ُا  َْ ْ َفال   َ مسك َ ِ ْ َوما َ ها ُ ْ مسك َ ِْ  َالَف ُ
ِ رسل ْ ِبعده ِمن ُ  ُ ِ َوهو ْ ُالعز ز َ ِ

ُا كيم ْ ِ
 َهذا{ :تعاىل وقال ،)٢ :فاطر( }َ

ِبصائر
َ ًوهدى ِساِ  لن َ ٌور ة َ َ ْ ْلقوم َ َيوقنون َ ُ ِ   .)٢٠ :اجلاثية( }ُ
   ا أو   ُعدا  :٢

ّالسلمي ّمهام َّإن َّ  ّمهامها من بكثري أعمق التأوييل ُبعدها يف ةُّ
 لإلمام كلمة بنا َّمرت وقد التأويل، دائرة لسعة ًنظرا ة،ّالتفسريي
ِّيقسم × احلسني  ّللعوام، العبارة :تطبقا أربع عىل القرآن فيها ُ

 وهذه لألنبياء، واحلقائق لألولياء، واللطائف ّللخواص، واإلشارة
 وهي التفسري، دائرة ضمن منها ىلُألوا تندرج األربع الطبقات
 منها للتأويل أقرب وهي ة،ّبرزخي بقةط فهي اإلشارة ّوأما العبارة،
 دائرة ضمن باندراجهام ريب فال األخريتان الطبقتان ّوأما للتفسري،
ّاملحصلة فتكون التأويل،  َّإن بل والسعة، الضيق حيث من واضحة ُ
 وأعمق دائرة أوسع ة،ّالتأويلي طبقاته ُأوىل وهي اللطائف، مرتبة

 به ُتقاس ال واحلقيقة املعنى ملفعا .ًمعا واإلشارة العبارة من ًمضمونا
 عن اجلمع بصيغة التعبري عن اإلغفال ينبغي وال االعتبار، عوامل

 العبارة( عن باملفرد التعبري جاء حني يف ،)واحلقائق اللطائف(
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 قُفاأل بني والضيق السعة عن واضحة داللة ذلك ويف ،)واإلشارة
 .التأوييل قُفواأل التفسريي
ّسلمي ّمهام عىل وقوفال ّفإن حال، ّأي وعىل َّ  مستوى عىل ّالنص ةُ
 عىل ّوالتحقق التحقيق نحو عىل يقف أن الباحث من حيتاج التأويل
 ّاملهام، تلك من ِّبينة عىل ليكون واحلقائق واللطائف اإلشارة عوامل
 َّثم املسألة أصل تصوير سنحاول ةّالتأسيسي السطور هذه يف ونحن
 بيانات عىل ـ الحقة بحوث يف ـ هابعد لنقف ،ّتطبيقي نموذج عرض
ّالسلمي ّومهام ومراتبه التأويل بحقيقة َّتتعلق جديدة َّ  .فيه ّالنصية ةُّ

  ا سألة تصو ر
 عددها كان ّأنى البطون وهذه بطن، من أكثر للقرآن َّأن منا َّتقدم

 ًتأسيسا، احلقيقة عامل إىل بنا لتصل ًتفريعا اإلشارة عامل من تنطلق فهي
َّإنية ٍحواك ةّاإلشاري لوجوهفا وبالتايل  ّواملتوسطة ة،ّالعلوي عللها عن ِّ

 بربهان نسترشف أن ُيمكننا وبذلك ،)احلقائق( ةّوالنهائي ،)اللطائف(
 من مجلة وعن العبارة، بواسطة اإلشارة مالمح من مجلة عن ِّاإلن

 .احلقائق عن وباللطائف اإلشارة، بواسطة اللطائف مالمح
 عنه املحكي َّألن احلواكي، ّبصحة ًاّهنائي ّالبت ُيمكن ال نعم، 
 ّالعلة َّبأن ّحمله يف الثابت فمن ومعلوالته، حواكيه يف كامل ِّلكل واجد
 ناقصة تبقى فالصورة وبالتايل عكس، وال املعلول لكامالت واجدة
  .عنه ّاملحكي عن وقارصة
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َّمستمدة العبارةف إذن، ّمستمد واإلشارة هلا، ّوظل اإلشارة من ُ  ةُ
 عوامل فيها تكمن التي واخلزائن، احلقائق من واللطائف اللطائف، من

 :| األمني للنبي الوحي ّتلقي يكون ومنها والتأصيل، التأسيس
َو نك{  ِ َ  ل  َ ُ َالقرآَن َ ْ ُ ْمن ْ ْ ن ِ ُ ٍحكيم َ ِ ٍعليم َ ِ ٌلقرآن ُّهإن{ و )٦ :النمل( }َ ْ ُ َ 

ٌكر م ِ
ٍكتاب ِ { خمزونة حقائقه ،}َ

َ ٍكنون م ِ
ُ ُيمسه  ال{ :طاهر ،}ْ  ّإال َ 

َا طهرون ُ  َ   .)٧٩ ـ ٧٧ :الواقعة( }ُ
 بعض عىل نحصل سوف ّأننا :إىل ذلك ّكل من نخلص وبذلك

ّللسلمي املالمح َّ  احلكاية بصورة ولكن التأويل، مستوى عىل ّالقرآنية ةُّ
 َّعام ًاكثري ختتلف وأدوات آليات إىل فتحتاج ُاملعاينة ّوأما ُاملعاينة، ال

 بحث يف منها ُمجلة عند نقف سوف ةّالتفسريي األدوات يف جاء
 .الكريس آية تأويالت
 التأويل طبقات من طبقة ِّكل يف ّالطولية املراتب َّأن :بالذكر جدير
 ّالنص، قارئ عليها التي الكامل بدرجة وثيقة عالقة ذات تكون سوف
 ّالتأويلية ومراتبها طبقاته جمال يف الكريم القرآن َّبأن لنا َّيتبني وسوف

ُاملتخصص ُالقارئ ّيطلع خالهلا من مرآة يكونس ّ  مقامه عىل ًتأويال ُ
 ،للتسديد احلاجة ُعمق َّيتضح سوف ٍوعندئذ ًمعا، واملعنوي املعريف
ْوقل{ :تعاىل قوله حاله ولسان ُ ِزد    رب َ ًعلما ِ ْ  .)١١٤ :طه( }ِ
  ا سألة تطبيق

 َّثم َّللطائفا :ومنها اإلشارة عن ةّحلاكويا جلهة التطبيقي النموذج
ْقل{ :تعاىل قوله هو احلقائق ْأرأ تم ُ ُ ْ َ ْإن ََ َأصبح ِ َ ْ ْماؤ م َ ُ ُ ًغورا َ ْ ْ من َ َ َ 
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ْيأ ي م ُ ِ
ْ ٍبماء َ َ ٍمع  ِ ِ  توجيه لآلية التفسريي فالوجه ،) ٣٠ :امللك( } َ

 تعاىل اهللا َّبأن قومه ّذرُوحي يستفهم بأن| األكرم للرسول اخلطاب
 أي ًغورا، آبارهم تصبح بأن وذلك ؛املاء وجود نعمة سلبهم إذا

 الليل، بحلول الشمس تغور كام فتغور األرض يف ماؤها يذهب
 ظاهر آخر بامء يأتيكم الذي ذا من فعندئذ النهار، بحلول والنجوم
 حياتكم؟ عىل به تستعينون
 أن إىل لإلشارة فهو اإلشارة مستوى عىل التأوييل الوجه ّوأما
 فعرب والتكذيب، ُاملامطلة منكم تنبغي فال تعاىل اهللا بيد حياتكم
ِّهددوا فإذا املاء، من أثمن يشء لدهيم يكن مل آنذاك اجلزيرة  انتهت به ُ
 منكم ُسلبت إذا وبالتايل احلياة، إىل ُيشري باملاء فالتعبري حياهتم،
 ُأخرى حياة يمنحكم سوف الذي ذا فمن كفركم عىل وأنتم حياتكم

 فصارت واحلياة، املاء بني العالقة وجه ّخفي وغري هبا؟ ّتمتعونت
 هو اإلشاري املعنى وهذا احلياة، معنى عن حاكية )ماؤكم( العبارة
 .اللطائفي للمعنى ّالظيل املعنى

 السنّة ّبينته فقد اللطائف مستوى عىل التأوييل الوجه ّوأما
 × جعفر بن موسى أخيه عن جعفر، بن ّعيل عن ورد فقد الرشيفة،

ْقل{ :ّوجل ّعز اهللا قول يف> ْأرأ تم ُ ُ ْ َ ْإن ََ َأصبح ِ َ ْ ْماؤ م َ ُ ُ ًغورا َ ْ ْ من َ َ َ 
ْيأ ي م ُ ِ

ْ ٍبماء َ َ ٍمع  ِ ِ  يأتي م فمن إمام م عن م  ب إذا :× قال ،}َ
 .)١( <جديد بإمام

                                                      

  .١٤ح ،٣٣٩ص ،١ج :الكايف )١(
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 :فقال اآلية عن × الرضا ُسئل> :قال ّأيوب بن فضالة وعن 
ْماؤ م{ ُ ُ  ،خلقه و   ب نه اهللا أبواب ّواألئمة ّألئمة،ا أي أبواب م، } َ
ُيأتي م َفمن{ ِ

ْ ٍبماء َ َ ٍمع  ِ ِ  .)١(<اإلمام بعلم يأتي م :يع  ،} 
ْأرأ تم{ :تعاىل قوله يف اجلبائي وقال ُ ْ َ َأصبح ِإن َ ْ ْماؤ م َ ُ ُ ًغورا َ ْ َ{: 
  .ًجوابا هلا ّيردوا ومل هبا ّوأقروا عرفوها لعباده، اهللا ّحجة تعريف
 ّمستمد لنا بالنسبة فهو احلقائق مستوى عىل التأوييل الوجه ّوأما

ّالسلمي وبمعونة اللطائفي، واملعنى اإلشاري املعنى ةّحاكوي من َّ  ةُّ
 ةّللبرشي احلياة ماء هو املعصوم اإلمام َّأن إىل انتهينا حيث ة،ّالقرآني
 الكريمة ياةاحل حييا أن له ُيراد ًاّإنساني ًجمتمعا هنالك َّأن يعني ّمما مجعاء،
 فغياب وبالتايل االنحراف، من والصيانة اإلهلي العلم قوامها التي

ّيعرض سوف اإلمام  ُّفيحل اإلهلي، العلم غياب إىل اإلنساين املجتمع ُ
 من الصيانة وتغيب واخلطيئة، اخلطأ الكثري البرشي العلم هّحمل

ًوأجاجا، ًجاَّثجا ُاملاء فيكون والتيه، والزيغ الضاللة ُّفتحل االنحراف ُ 
 .ًمرتعا والشيطنة للزيغ والعقول
 ّوأما احلقائقي، للمعنى ّالظيل اللطائفي التأويل خالصة يه ههذ
 ليس هولكنّ احلياة، ماء هو نفسه اإلمام َّأن إىل بنا ينتهي ّفإنه احلقائقي

 به ُيوجدون الذي املاء هو ّوإنام به، فيحيون للناس ُيوهب الذي املاء
 يكون والذي واملعرفة، بالعلم تكمن القويمة اإلنسان اةفحي ًا،ّمعرفي

                                                      

 .٣٧٩ص :القمي تفسري )١(
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ِوأمره تعاىل اهللا بإذن ًطريقا  التي ةّاملعرفي ةّالعلمي احلياة هذه َليهب ِ
ّحتقق  َّبأن خيفى وال اإلمام، نفس هو واملجيء اخللقة أصل من اهلدف ُ
 .اآلخرين اعتبار يسقط ودونه سبحانه، هللا ّاألول املنظور هو اإلمام

 عبد أليب قلت> :قال محزة أيب عن ّاملروي احلديث معنى هو وهذا
 األرض بقيت  و :قال إمام؟ بغري األرض أتبقى :× )الصادق( اهللا

  .)١( < ساخت إمام بغ 

 أبا سألت> :قال ودقيق، شديد توكيد اجلعفري سليامن رواية ويف
 خلت  و :فقال ّحجة؟ من األرض أختلو :فقلت × الرضا احلسن
ٍجةح من  يبقى ال × اإلمام علم فدون )٢( <بأهلها  ساخت ع  َطرفة ّ
 وجود من فالعجب العجب، ينبغي وال والبرش، احلجر بني كبري فرق
 .واملصدر املنشأ علمت اَّمل نفسه، الفرق

ّالسلمي عليه ُتعيننا الرفيع املعنى وهذا َّ  :تعاىل قوله يف ّالقرآنية ةُّ
َوجعلنا{ ْ َ َ َمن َ ٍ ء ُ   َا اء ِ َأفال َ   َ َ

َ
ُيؤمنون  ِ ْ َلقد{و ،)٣٠ :األنبياء( }ُ َ 

ُجئنا م َ َ با ق ْ ِ ول ن ِ َ أ   م َ
ْ َ َ َ  ِلحق َ َ رهون ْ ُ

ِ
 فإذا ،)٧٨ :الزخرف( }َ

  .الصبح طلع فقد ؛رساجك فأطفئ ،ذلك َّبمؤمنيتك أبرصت

   ا علي  ُا عد :٣
ّللسلمي التعليمي ُالبعد ّوأما َّ ًجدا، ِّبني فهو ّالقرآنية ةُّ  هو َّولعله ّ

                                                      

 ..١ح ،١٧٩ص ،١ج :الكايف صولأ )١(
 .١٥ح ٢٠٤ص :النعمة ومتام الدين كامل )٢(
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َّسلم فهو ُاألخرى، األبعاد بني من ًوضوحا األكثر  إلخراج ّأسايس ُ
ٌكتاب َا ر{ :تعاىل قال النور، إىل الظلامت من الناس ُأنز اه ِ َ ْ َ َإِ ك َ ْ 
َ ِخرج
ِ
ِالظلمات ِمن َسا ا  ْ َ ُ ِا ور ِإ    ِبإذن   ِ ْر هم ِ ِ

ِ اط ِإ  َ  ِالعز ز ِ ِ
ْ 

ا 
َ

ِميد  فهي ةّالديني املعارف يف ةّالتطبيقي مفرداته ّوأما ،)١ :إبراهيم( }ِ
 والعقيدة الفكر يف الكريم، القرآن عليه يبتني الذي األساس
 .واألخالق والرشيعة

  عنوي ا ُعد ا  .٤
ّالسلمي ّمهام ّوأما َّ  التي ّاملهام ّفإهنا املعنوي ُبعدها يف ّالقرآنية ةُّ
 ّاملهام مجيع عىل احلاكمة ةّاملرجعي ّأهنا بمعنى ّاملهام، مجيع عندها تنتهي

ّبالسلمي ارتقى فمن ُاألخرى، َّ  ّوالرتقي التواصل هل ينبغي ةّالتفسريي ةُّ
ّالسلمي ُمعطيات لنيل َّ  املطاف به ّليستقر ًا،ّولطائفي ًاّإشاري ةّالتأويلي ةُّ

 ُللمعطى قياده مُفيسل املعنوي، بالبعد ّاملتمثلة السري غاية عند املعريف
 .املعريف مقامه بحسب عليه منه ّيرتشح ما أو احلقائقي
ّللسلمي املعريف بالسري ُيراد وال َّ  دائرة ُيغلق أن املعنوي يف ّالقرآنية ةُّ
 النصوص جمموع يف واإلشارة العبارة دوائر يف احلصويل املعريف السري
 ّالنص بقراءة َّيرتقى أن له ّوإنام األعىل، الدائرة إىل ينتقل َّثم ة،ّالقرآني
  .)١(األربعة املستويات عىل الواحد

                                                      

 .٤٣ ـ٢٤ص ،٢ج :القرآن فهم منطق )١(
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ًحظا ةّقرآني آية ِّلكل َّبأن ريب ال َّالسلم ةّمراتبي من ّ  القرآين ُّ

 املعريف املقام بحسب ُوأخرى، آية بني ُمتفاوت أمر وهو ّومهامه،
 إبراز علينا َّيتعني ّالقرآنية احلقيقة هذه ضوء ويف آية، ِّلكل واملعنوي
ّالسلمي هذه يف الكريس آلية ةّواملعنوي ةّاملعرفي ةّاملوقعي َّ  وهذا ة،ّالقرآني ةُّ

 ّوأمهيتها ةّاملوقعي نفس من ُاملراد منها ُأمور، ّعدة بيان يستدعي ما
ّمتعلقات إىل االنتقال َّثم وضوابطها  نهّسنبي ما وهذا .الشأن هبذا اآلية ُ

  :التايل املبحث يف





 
 
 
 
 
 
 

 

 ّاملوقعية من املراد •
 وضوابطها ّاملوقعية ّأمهية •
 الكريس آلية  املعرفيةّاملوقعية تصوير •
 الكريس آلية ّاملعنوية ّاملوقعية تصوير •

 





 

 
 ،)وقع( :كلمة من مأخوذ اليشء، أهّيتبو الذي املكان هو املوقع

 ألقى، ثبت،( منها ،الكريم القرآن يف ٍمعان َّبعدة جاءت كلمة وهي
  .)قام ،ّحق نزل، وجب، ،ّحل

 ة،ّواملوقعي املوقع يف منها مجلة ّتصور ُيمكن ُاملختلفة املعاين هذه َّإن
 فيه، وقام له َّوحق به ونزل َّوحل له وظهر له ثبت ما اليشء فموقع

 أسلفنا، كام ّيتبوأه، الذي ومكانه موضعه اليشء ةّموقعي َّفإن التايلوب
 وموضعه، ومقامه اليشء مكانة ًحتديدا ذلك ّكل من نعني ولكننا
 ةّواملوقعي فاملوقع املعنوي، أم املعريف أم يّاملاد املستوى عىل كان سواء
 يدخل ما وهو اليشء، َّيتبوأه الذي والسقف املساحة عن حيكي تعبري
 َّفإن ذلك وألجل وآثاره؛ ّومهامه اليشء ّهوية بيان يف كبري ٍّحد إىل
ّأولي بيانات إىل حيتاج تهّوموقعي اليشء موقع حتديد  ةّوثانوي ةّإمجالي ةّ
 .الضوابط بيان يف سنعرفه ما وهو ة،ّتفصيلي

 
 ةّوالتأويلي ةّالتفسريي ركةاحل حدود بيان يف ةّاملوقعي ّأمهية تكمن

 اآلية شخص عىل تقترص ال ةّاملوقعي فهذه قرآين، ّنص أو آية ّلكل
 الواحدة للسورة ُأخرى موقعيات إىل تتجاوزها ّوإنام فحسب،

 سورة، من أكثر يف عادة تفصيالته تنترش الذي الواحد وللموضوع
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 السورة مالمح رسم يف املبارشة تهاّمدخلي حيث الواحدة اآلية ولكن
 .البحث من األوفر ّاحلظ هلا ّفإن ّالعام القرآين واملوقف
 ولآليات ًعموما آية ّلكل ةّوالتأويلي ةّالتفسريي ةّباملوقعي اجلهل َّإن
ّاملتخصص القارئ جيعل ًخصوصا ةّالوتدي  مناخات عن منأى يف ُ
  .ّاحلقيقية الفهم
 من لحظُت ةّاآلياتي ةّللموقعي ةّالتطبيقي اجلوانب ضوابط َّإن

  :مها زاويتني،

ألوا ا زاو ة
ُ

  القارئ بلحاظ : 
 ةّاآلياتي ةّاملوقعي رصد ضوابط عىل ّينصب سوف احلديث َّإن
ّاملتخصص للقارئ بالنسبة  ّبعدة ُنوجزها سوف والتي املعصوم، غري ُ
َّمبينة ُنقاط  .لذلك احلاجة بقدر ُ

 عيتهموق عن فيه املبحوث ّالنص بتفسري القيام :ّاألول الضابط
ّمفرداتي ًتفسريا  ّالنص وتأويالت املوضوعي ّوأما فقط، ًاّوجتزيئي ًاُ
 .ةّاملوقعي مراحل من مرحلة عن آخر فتعبري

 فال ة،ّالقرآني للنصوص ّالتام االستقراء حتقيق :الثاين الضابط
َّيتصور َّالسلم يف ّالنص ةّموقعي لنا ّددُحي أن القارئ من ُ  قبل القرآين ُّ
  .ّبرمته الكريم القرآن ءةقرا من الفراغ

ِّاملتخصص القارئ يكون أن :الثالث الضابط ًملتفتا ُ  إىل ًابتداء ُ
 ينبغي وبالتايل ُاألخرى، النصوص قراءة يف ّنص ّكل ةّمدخلي ةّاحتاملي

 أو ّنص، ّلكل واحلركة العالقة حدود رصد يف ًاّرياضي َّيتحرك أن له
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 فتتناسب التقادير، ّلأق عىل الفاعلة النصوص وحركة عالقة تسجيل
 ضآلة ّخفي وغري والرصد، االلتفات نسبة مع ًطردا ةّاملوقعي حدود
 .الرصد عن ًفضال االلتفات لندرة ةّالنهائي النسبة ندرة

 للنصوص ّالتأويلية عن ّالتفسريية املجاالت فصل :الرابع الضابط
َّاملسجلة  ترسيم من َّالبد :ُأخرى بعبارة والرصد، وااللتفات عّبالتتب ُ
َّاملسجلة النصوص ةّحركي حدود  القارئ فهم بقدر ًوتأويال ًتفسريا ُ

ّاملتخصص،   .الرصد يف الرياضيايت ّبالتحرك َّعربنا قد ولذلك ُ
 كونه يف ّنص ّلكل مناسبة ّاحتاملية نسبة يرتك أن :اخلامس الضابط

 أو لتوسيع ًوقابال جهة، من ُأخرى ةّقرآني جماالت يف ّللتحرك ًقابال
 القراءة ّتوفر لعدم وذلك ؛ُأخرى جهة من ّموقعيته دائرة ضييقت

ّاملتخصص القارئ قبل من للنصوص ةّالقطعي  .عادة ُ
 رسم خالل من ّيةرياضال احلركة تعميق حماولة :السادس الضابط

 ُاملتشاهبة، احلركة ذات النصوص من جمموعة ّلكل ُمشرتكة دوائر
 َّثم بينها، فيام العالقة ظاهرة غري نصوص جمموعة ّلكل ُمتباينة ودوائر
 وال جامع، عنوان حتت جمموعة ّلكل ةّتبويبي ةّتنظيمي ةّعملي إجراء
 ُمتفاوتة تكون سوف ّأهنا كام التعقيد، بالغة ةّالعملي هذه َّبأن ريب
 .قارئ ّلكل ةّواملعنوي ةّاملعرفي املساحة بحسب ًأيضا
  ا قروء بلحاظ :ا انية ا زاو ة
 َّأن منه فاملراد املقروء، بلحاظ ةّاملوقعي بطضوا رصد ّوأما
 التابعة ةّاملوقعي َّفإن وبالتايل آلخر، ّنص من ختتلف ّالنصية الكامالت
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 لذلك، ًتبعا وسعة ًضيقا دائرهتا َّتتحدد سوف ّالنص لكامالت
ًأفقا أوسع تكون ما عادة ةّوالعقدي ةّالفكري النصوص ةّفموقعي  من ُ
َّالسلم يف ةّالرشعي النصوص ةّموقعي  بعض ةّموقعي َّإن بل القرآين، ُّ

ًأفقا األوسع هي بالتوحيد ّاخلاصة ةّالعقدي النصوص  مجيع من ُ
 .غريها عن ًفضال ةّالعقدي رى،ُألخا النصوص
 ّالنص ةّمدخلي إىل تابعة ّالنص أو لآلية ةّاملوقعي دائرة حدود َّإن

 أوتاد بحث يف ذلك امنّ ّتقدم وقد رى،ُألخا النصوص عىل وحاكميته
ًمهيمنا الواحد ّالنص يكون فقد القرآن،  القرآن، نصف من أكثر عىل ُ
ًمهيمنا يكون وقد  وهيمنة سلطة يملك ال وقد منه، يسري جزء عىل ُ
 ةّللموقعي احلقيقي املالك هي ّالنص ةّفحركي وبالتايل شخصه، عىل

ّالسلمي َّ  ّلكل ةّاملوقعي مساحة ختتلف سوف ذلك ضوء ويف ة،ّالقرآني ةُّ
 .ّالنص قارئ بحسب ّنص
 

 ينبغي ،وضوابطها ّوأمهيتها ةّاملوقعي من املراد لنا ّاتضح أن بعد
 نسأل أن لنا حيث الكريس، بآية قِّلتعملا األسايس بحثنا عند الوقوف

َّالسلم يف الكريمة اآلية هذه ةّموقعي عن  َّبأن الواضح ومن ،القرآين ُّ
ًأوال لنا ينبغي إذ ؛ألوانه سابق ذلك يف التفصيل  تفسري من الفراغ ّ

 ّاألول للضابط ًوفقا ًمعا والتجزيئي املفردايت املستوى عىل اآلية
 الثاين، للضابط ًوفقا ّالقرآنية النصوص استقراء لنا ينبغي كام ِّاملتقدم،
 ولذلك حينهام، حين مل ضُاملفرت واالستقراء بقسميه التفسري وهذا
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 ُملرتكزاتنا ًوفقا ةّإمجالي بصورة الكريس آية ةّملوقعي َّنتعرض سوف
 هذا يف املزبورة األبحاث جمموعة َّأن كام السابقة، ّالقرآنية ودراساتنا

ّتوفر السفر ِّومؤرشات ّأوليات جمموعة لنا ُ  يف سيأيت وما ذلك، عىل ُ
ِّيوفر الالحقة الفصول ويف الكريس، آية ةّحموري حول الفصل هذا  لنا ُ

 .ًأيضا اآلية ةّبموقعي ةّتعريفي مساحات
 ما الكريس آية لشأن ةّتوصيفي ةّروائي بيانات جمموعة يف ورد لقد
ِّيمهد  عن جاء ما قبيل من تها،ّملوقعي اإلمجايل التصوير يف الرشوع لنا ُ
 ّ    إن> :قال ّأنه× الصادق جعفر اإلمام عن سنان، بن اهللا عبد
  .)١( <ا كر  آية القرآن وذروة ذروة،  ء

 ّكل إليه ينتهي الكامل ومنتهى الكامل، ُمنتهى تعني الذروة هذه َّإن
 ،ّبرمته للقرآن ّوحموريتها اآلية ةّشأني لنا لّجُيس سوف ما وهذا ،كامل

 لآلية ةّاملعرفي ةّاملوقعي بيان هو بصدده نحن فام ،ذلك بيان وسيأيت
 الكريس آية يف الكامن القرآين الكامل ُمنتهى َّبأن الواضح ومن ً،إمجاال
 رىُألخا اآليات ةّعائدي موقع وهو لآلية، ّاألول املوقع لنا يرصد

 املوقع ةّحيثي من ينبثق ّفإنه الثاين املوقع ّوأما إليها، ةّالكاملي تهاّومرجعي
 ال ةواملعرف العلم مكمنه اإلهلي اخلطاب ةّأبجدي يف فالكامل ّاألول،
 ة،ّالعلمي تهاّأرضي يف تكمن الكريس آية ةّموقعي َّفإن وبالتايل غري،

 .ًاّمعرفي لآلية األعالئي املقام لنا ّيتضح ةّاملرجعي وبنكتة
                                                      

 .٢ح ٣٩٦ص ،١١ج :شيعةال وسائل )١(
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ِّتعمق ُأخرى رواية ويف  أمرياإلمام  عن ،ًاآنفذكورة امل النكات لنا ُ
َإ  َال ُاهللا{ :القرآن آي دّسي> :قال ّأنه × عيل املؤمنني َهو ّالإ ِ   ال  ُ
َ القيو  .)١(< }مْ
 هو تعاىل فاهللا السيادة، بمقام َّتتعلق ّمهمة نكتة إثارة ُنريد ناولكنّ 
 ةّتكوينيّعبودية  ةّالعبودي وهذه له، عبيد خلقه وسائر ،ُاملطلق ّالسيد

 يف لنا ّحتيز هنالك كان ما بل منها، انفكاك ال ة،ّترشيعي وليست
ُبديع{ :سبحانه ّألنه ؛تناّبعبودي ّإال الوجود ِ ِا سماوات َ َ َ ِواألرض   َ ِو ذا َ َ 
َق  ًأ را َ ْ ُ قول َماَ فإ  َ ُ ُ يكون ُ ن َُ  َ ُ َ  مفردة ّوكل ،)١١٧ :البقرة( }َ

َّمشخص أمر هي ةّوجودي  فرع ّوالتحقق االستجابة فتكون بعينه، ُ
 هعدا ما ةّمرجعي تعني السيادة هذه َّبأن ريب وال ورسومها، ةّالعبودي
 ةّعائدي اّبأهن ًعلام العلم، هي ةّوالعائدي ةّاملرجعي هذه يف واألصل إليه،

 .ًأيضا ةّتكويني
 ، ُواملرسلني األنبياء سائر عىل | اخلاتمّ النبي سيادة يف وهكذا 
 يف والكالم لرسالته، ورساالهتم له ًأشخاصا تهمّمرجعي تعني حيث
 .ةّفيمعر ةّمرجعي ّمتثل ّفإهنا الكريس آية ةّاديسي

 عىل الذكر، اآلنفة للضوابط رعاية ًإمجاال به ّالبت ُيمكن ما هذا
 بصورة لنا ّلتتضح القادمة األبحاث ّطي يف ةّتفصيلي بيانات إبراز أمل
 .الكريمة اآلية هلذه ُةّاملعرفي ُةّاملوقعي ةّعملي

                                                      

 .٤.٧٥ ح ،٣٠١ص ،٢ج :لّالعام كنز )١(
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 آلية فيكون ،ّمعنوي واآلخر ّمعريف أحدمها ن،أثرا ةّقرآني آية ّلكل
 ومن جهة، من هذا .الكاميل ُبعدها مع ينسجم ّمعنوي ٌأثر الكريس
 ةّاملوقعي مالمح بعض عرض يف ّتقدم ما وفق ّفإنه :ُأخرى جهة
 ًاّاعتباري ًأمرا وليست ةّتكويني ةّموقعي وكوهنا الكريس، آلية ةّاملعرفي
 ة،ّاملعرفي تهاّموقعي مع ًمتاما ينسجم ّمعنوي رأث ذات تكون ّفإهنا ّالبتة،
 ًحضورا ةّاملعرفي تهاّموقعي من ُّأشد هلي ةّاملعنوي تهاّموقعي َّإن بل

 ال وبالتايل ذلك، تصوير يف الروايات من العديد وردت وقد ًوتأثريا،
ِّتشكل التي الروايات من مجلة مفاد من ّالتعجب ينبغي  اآلية هذه من ُ
ًأوال ذلك يف املنظور َّفإن قارئه، به يّرتقى ًوردا  ُبعداها :وبالذات ّ

 ال هبا املقامات وطلب هبا املكاره دفع َّبأن ريب وال واملعنوي، املعريف
 ّواملعنوي ّاملعريف مقامها َّألن هبا، ةّالصوري باملعرفة ّالبتة حتقيقه ُيمكن
 وإن اللفظي، أو الشكيل ال هلا احلقيقي املقام خصوص هو رينّاملؤث
 ًحتديدا املعنوي األثر َّولكن ًأيضا، رشافة هلام واللفظ الشكل كان

   .)١(وحقائقها ولطائفها اآلية إشارات طريقه

                                                      

 .٥٣ـ٤٣،ص٢ج :القرآن فهم منطق )١(
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 مالمح بعض منها استفدنا التي النصوص بعض ًأنفا بنا َّمر
 ًطريقا ستكون بنفسها وهي الكريس، آلية ةّواملعنوي ةّاملعرفي ةّاملوقعي
 ذروة اّبأهن عنها َّعربت التيك الكريم، القرآن يف اآلية ةّحموري لتقريب
 أن نحتاج ،أكثر املوقف لنا ّيتضح ولكي .آياته ّسيد اّوبأهن القرآن،
ّالتصوري املبادئ بعض نفهم  يف ّتقدم ما قبيل من ةّاملحوري ألصل ةّ

 :التايل وبالنحو ة،ّاملوقعي موضوعة
 

 ودوران األشياء، حوله تدور الذي املركز أو اليشء هو املحور
 عنها، تهّلكاشفي أو به، لتكاملها أو إليه، تهاّلعائدي ّإما حوله األشياء
 هو ما ّفكل حوله، ةّضوئي دائرة يرسم ما عادة ّفإنه امليضء كاملصباح

 منشأ ّفإهنا الدائرة، يف املركز كنقطة أو به، ُمنكشف فهو دائرته يف واقع
 يينته أو منها ينطلق ال ُشعاع ّفكل ولذا الدائرة، من منبثق شعاع ّكل

  .بصلة للدائرة ّيمت ال فهو عندها
 التصوير ّوأما واملحور، ةّللمحوري اللغوي التصوير هو هذا

ّمستمد فهو ةّللمحوري االصطالحي  تفصيل، زيادة مع تهّلغوي من ُ
 وهنا ة،ّوالكاشفي واالنبثاق ةّالعائدي نكتة اللغة يف ّسجلنا حيث
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 الكامل وهي ة،ّفيوالكاش واالنبثاق ةّالعائدي ةّخصوصي نكتة ُنضيف
ّمتصور كامل َّكل َّأن بمعنى حوله، بام ُاملحيط  فجذره األطراف يف ُ
 ما َّكل ِّررُحي الذي الرحى قطب يف احلال هو كام املحور، يف كامن
 هو وهذا بالفعل، هو ما إىل واألتباع واألطراف األجزاء يف ّبالقوة
 فكرة لدينا َّمقتتع وبذلك الكريس، آلية نسوقه أن ُنريد الذي املعنى
 انبثاق أو بكامهلا الكشف حيث آياته، عىل تهاّدياوسي للقرآن ذروهتا
 .التتميم يف ةّالعائدي أو هبا غريها فهم

 ّالتصور ةّعصي ـ ةّاألعالئي بل ـ ُالعليا املطالب هذه َّبأن ريب وال
ّاملتخصص القارئ يستكمل مل ما  من التي واملعنوية املعرفية أدواته ُ

 اللطائف وإضاءات اإلشارة إنارات لنيل األعناق بّترشئ خالهلا
   .)١(احلقائق وأنوار

 
َّاملتيقن القدر هو سواه َّعام املحور امتياز َّبأن ريب ال  ال الذي ُ
ّمرجح، بال الرتجيح لزم ّوإال به، االلتزام من مناص  ألجل وليس ُ
 ّتنص ةّحوريامل ُمقتضيات ّوإنام املناط، دبوجو نلتزم الفاسد الالزم هذا
ّمرجح بال الرتجيح كان وإن ّحتى ذلك، عىل ًممكنا، ُ  ينبغي فام وعليه ُ

 وهنا ّحموريته، َّتقررت ضوئه يف الذي املناط طبيعة هو عنده الوقوف
ّحتدد التي ّاألوليات بعض إىل النظر إلفات من َّالبد  املناط طبيعة لنا ُ

                                                      

 .٥٤ـ٥٣ص ،٢ج :نفسه املصدر )١(
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ّواملرجح،  :وهي ُ
 لآلية ةّواملعنوي ةّاملعرفي احلدود االعتبار بنظر األخذ من َّالبد .١

ّاألولي احلدود ُتوضع ذلك ضوء يف ّفإهنا ّالنص، أو السورة أو  حلركة ةّ
 وبني كمحور اآلية بني العالقة طبيعة َّتتبني سوف وبالتايل ّالنص،

 .إليه العائدة رىُألخا النصوص
 وبالتايل واملعنوي، املعريف ينالبعد بني ّمهمة فواصل هنالك ـ٢
 حيصل وقد ة،ّاملعنوي دون ةّاملعرفي ةّاملحوري حدود للعيان تظهر قد

 ولو الفواصل تلك عىل الوقوف من َّالبد وبالتايل ًأحيانا، العكس
ّمتعذر التفصيل َّفإن ة،ّإمجالي بصورة  القارئ آليات ضعف بسبب عادة ُ

ّاملتخصص  املعنوي البعد أعني ّللنص، ةّالتأويلي الوجوه غور سرب يف ُ
 .األخرية للنقطة ّجيرنا ما وهذا ًحتديدا،
 يف ةّأساسي ةّمدخلي له املعنوي عن ًفضال املعريف التفاوت َّإن .٣
 فكرة بأصل يعتقد ال من هنالك بل ّالنص، ةّحموري مناطات رصد

ِّيشكل ما وهذا الفهم، يف لقصور ةّاملحوري  هذا أمام ًاّمعرفي ًعائقا ُ
ّاملتخصص القارئ  يف اخلطأ وقوع ةّاحتاملي هنالك َّأن كام ًا،ّنسبي ُ
 من الفكرة بأصل االعتقاد عدم من خطورة ّيقل ال وهذا التطبيق،
 متنع دقيقة ضوابط إعطاء نستطيع ال ّأننا هو والواقع النتائج، حيث
 األخطاء جتد ولذلك ال،حم أمر ذلك بل التطبيق، يف اخلطأ وقوع من

 النحو، يف والنحوي املنطق، يف املنطقي فيها يقع التي الكثرية
 .وهكذا الرياضيات، يف والريايض
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 عرض يف الدخول سنحاول األولويات هذه تقريب بعد واآلن
 :ييل بام تلخيصها ُيمكن والتي املحور، ةّملحوري ةّاألساسي البيانات
 ًيال،تفص إليه يرجع ما يف املوجودة الكامالت عىل ًإمجاال ّتوفره .١
ّخلوه ّيصح فال  بنفسه فهو ولذلك امتداداته، يف موجود كامل من ُ

 كامالت عىل ّالعلة ّتوفر باب من وهذا امتداداته، ملجموع ّإمجايل وجود
 .املعلول
 تهّحموري عن خرج ّوإال له ٍامتداد ِّأي مع يتقاطع أو يتناىف ال أن .٢

 .له
 بكامالت ًسبوقةم تكون ما عادة للمحور ةّاملعنوي الكامالت .٣
 ة،ّمعنوي بكامالت ًملحوقة ةّاملعرفي الكامالت تكون ما ًوغالبا ة،ّمعرفي
ّاملتخصص القارئ بلحاظ ولكن  ّوإال العصمة، مرتبة إىل يصل مل َّممن ُ
 خيلو فال ريب، وال ثابت اللغوي والعكس ُمتساوية، بينهام فالنسبة
 َّتقدمت وقد املعصوم، قراءة بلحاظ ّالبتة ّمعنوي كامل من معريف كامل

 .لذلك اإلشارة
 ًمعا، أم ةّمعنوي أم ةّمعرفي كان سواء المتداداته، املحور ةّجامعي .٤
ّاملتخصص للقارئ ّجلية تكون أن َّالبد كانت، نسبة ِّوبأي ًمطلقا ُ ُ.  
 امتدادات نفس بني االنسجام ّحتقق ةّاملحوري مناطات من ليس .٥

 بينها فيام وتتباين تفرتق قد إليه الراجعة فالنصوص املحور،
 عليه ّيتوفر الذي اجلامع باملوضوع تلتقي ًمجيعا هاولكنّ ًموضوعا،
 .اجلامع املحور



 ١١٧ ...........................................................................................................عند العالّمة احليدري 

 املطابقة بلحاظ ّاملحورية مالكات دائرة َّأن إىل التنبيه ّنود وهنا .٦
 ِّكل يف املصداق دوائر ؛ساعّالت وذلك ساع،ّباالت آخذة واملصداق

ٍمبتن راألم وهذا هلا، امتداد  التدويني بوجوده الكريم القرآن كون عىل ُ
 الوجود ّإطالقية الحظنا ما وإذا التدويني، الكتاب فيه انعكس قد

 ّإطالقية معنى لنا َّيتبني الثالثة ّاإلمكانية بعوامله ّالنسبية التكويني
 املصداق ةّإطالقي عىل الوقوف أو اإلحاطة َّإن وحيث املصداق،
ّمتعذر ةّالتكويني  القارئ، رؤية ساعّبات قائم السعة حلاظ َّفإن عادة، ُ
ّيؤك ما وهذا  كلمته يف × املؤمنني أمري إليها َّنبه التي الفكرة لنا دُ

 عميق، و اطنه أنيق، ظاهره القرآن  و ن> :بقوله القرآين ُلألفق ةّالوصفي
 .)٢( )١(<به ّإال الظلمات ُت شف وال غرائبه، تنق  وال عجائبه، تف  ال

 
ِّيشكل كونه يف للمحور ةّاملعرفي القيمة تكمن ّمتحركة ًمنظومة ُ ُ 

ّالتخصصي للقراءة غنى ال اهني،ّاجت ذات  :ومها ّالبتة، عنهام ةّ
 .له ةّاالمتدادي النصوص حلركة رصدي اهّاجت :ّاألول
 .له ةّاالمتدادي النصوص ملعطيات توجيهي اهّاجت :الثاين
 ةّفالرصدي ورضورة، ّأمهية األكثر هو ّاألول اهّاالجت َّبأن ريب وال

 ّوأما واالنحراف، االنزالق من ًمنيعا ًحصنا كونه تعني املقام يف
                                                      

 .٥٥ص ،١ج :هعبد ّحممد للشيخ البالغة هنج )١(
 .٥٧ـ٥٤ص ،٢ج :القرآن فهم منطق )٢(
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 االمتدادات، أمام جديدة ًآفاقا تفتح ما عادة ّفإهنا ةّاإلرشادي ةّالتوجيهي
 ّرمتها،ب القرآن ةّآلفاقي كاملة صور عىل املحور ّتوفر خالل من وذلك
 ما عادة للمحور ةّاملعرفي القيمة َّفإن وبالتايل ة،ّإمجالي ًصورا كانت وإن
 ّالنص يف ةّعملي بصورة ّيتجسد ّإنام وهذا ة،ّالقرآني اآلفاق بامتداد ّمتتد
ّيمثل الذي  ّفإهنا رىُألخا املحاور سائر ّوأما ّبرمته، القرآن ةّحموري ُ
 .ُأخرى ةتار قارئها وبلحاظ تارة بحسبها ُتلحظ
ِّحترك للمحور ةّاملعرفي القيمة عىل الوقوف َّإن ّاملتخصص القارئ ُ ُ 
ِّيشكل ّألنه كامالته، عىل والوقوف نفسه املحور حتصيل اهّباجت  حلقة ُ

 من املكنة وبقدر ًوإرشادا، ًرصدا ّالنص قراءة تصحيح يف ةّأساسي
 مكنة تكون امتداداته عن والكشف املحور كامالت عىل ّالتعرف
ّاملتخصص، القارئ  وبني املحور مراتب حتصيل بني ةّطردي فالعالقة ُ
ّالتخصصي القراءة نضج   .ّللنص ةّ

 عامل يف املطروحة القراءات مستويات لنا ّتتضح ذلك ضوء ويف
 ة،ّاألساسي كتةالن هذه إىل ًعادة فيها ُيلتفت مل التي القرآين، ّالنص فهم
 .الكتاب هذا هبا ّاختص لتيا اتالنك أغلب إىل فيها ُيلتفت ومل بل

 اإلحاطة أو اإلملام يعرس للمحور ةّاملعرفي القيمة َّأن بالذكر جدير
 كاملة بصورة ةّاملعرفي القيمة هذه تفعيل َّأن كام العصمة، أهل لغري هبا
ّمتعذر شبه  الظروف ّتوفر لعدم وذلك ؛للمعصوم بالنسبة ّحتى ُ

 السنّة وبحسب ،الكريم آنالقر عليه الذي املعريف للسقف ةّاملوضوعي
 اخلرب يف جاء كام العقول، نضج قدر عىل العلوم جريان هو اجلارية
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 اهللا رسول   م ما> :قال ّأنه × الصادق جعفر اإلمام عن ّاملروي
 َّإنا :| اهللا رسول قال :وقال ،<ّقط عقله ب نه العباد |
ِّنكلم أن ُأمرنا األنبياء معارش  .)١( <عقوهلم قدر عىل الناس ُ
 تعاىل اهللا كالم وهو الكريم، للقرآن املعريف املستوى َّبأن ريب وال
ِّيشكل وكامله،  للرسول العقيل النضج تشكيل يف ةّاألساسي ُالبنى ُ
 ذلك يفوق الكريم للقرآن املعريف املستوى َّإن بل ،| األكرم
ِللمرسل، الرسول كنسبة نسبته ّتصوره، ُيمكن ال بام النضج  هو وهذا ُ

 ّوأما اإلحاطة، باستحالة القائلة ةّوالنقلي ةّالعقلي للقواعد وفقاأل
 فهو | األكرم للرسول املعريف ،ُاألفق عليه الذي الواقع بحسب
ّومتعذ بل لنا، جمهول  القابل، بحسب يكون منه لّصُيتح فام ،ًأيضا رُ

 مقدور، بقدر ُخماطبيه عىل منه ّيرتشح | فكان عقولنا، بحسب أي
ً لعلما هنا ها  إن> :ُخماطبيه يف ُينادي × عيل املؤمنني أمري كان ولقد
ً ا  مقرون ّوالرتشح ،)٢( < له   أصبت  و ـ صدره إىل وأشار ـ ّ

َاملخاطب، بمقدار ّيشخصه الذي ُاملستوى وهو ُ  ًرواية نفسه، املعصوم ُ
ًعليا، اإلمام سأل عندما ،& زياد بن كميل عن  أمري يا> :ًقائال ّ

 أو :كميل فقال ؟وا قيقة  ك ما :× فقال احلقيقة؟ ما املؤمنني
ُيرشح ول ن ب ، :× قال ّرسك؟ صاحب ُلست َ  يطفح ما عليك ْ
 .<ّم 

                                                      

 .١٥ ح ٢٣ص ،١ج :الكايف )١(
 .٤٩٧ص :الالهيجي الدين لقطب الثانية، املقالة القلوب، عيون )٢(
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 اهيهاّباجت للمحور ةّاملعرفي القيمة عىل الوقوف َّأن لدينا َّفتحصل
ِّتشكل ّالتخصصي للقراءة بالنسبة ةّأساسي رضورة ُ  والتي ّللنص، ةّ
 بني العالقة وجه ببيانات ّاملتمثل منها نّتيقامل القدر حتصيل ينبغي
 للنصوص تهّوإرشادي املحور ةّرصدي معنى لتحقيق وامتداداته املحور
  .)١(إليه الراجعة

 
ّاألولي النتيجة َّإن  األوتاد موضوعة يف البيانات جمموع ضوء يف ةّ

 مأخوذة ّالقرآنية ةّالوتدي اتمالك مجيع َّأن :هي ةّاملحوري وموضوعة
 وتد األصل يف هو قرآين حمور ّفكل املحور، ةّحموري يف أسايس كرشط
 التفسري يف القرآين اآلي ةّبوتدي العلم فاشرتاطنا وبالتايل قرآين،
ِّواملفرس  هو بمحاوره العلم بل القرآن، بمحاور العلم إىل ٍسار ُ
  .)٢(األوىل

 
 تهّوحموري ّالنص ةّوتدي بني اللحاظي االختالف رصد لنا ُيمكن

 حلاظات، أربعة وهي منها، ّباألهم نكتفي ُأمور، ّعدة خالل من
 :كالتايل ندرجها

 تهّواجدي القرآين ّالنص يف املنظور كان إذا :ّاألول اللحاظ
                                                      

 .٦ـ٥٧ص ،٢ج :القرآن فهم منطق )١(
 .٦٢ـ٦١ص ،٢ج :نفسه املصدر )٢(
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 ـ ًانتهاء به ستعينةامل وللنصوص ًابتداء، له ـ والثبات احلفظ لكامالت
 النصوص ةّعائدي نفس ُلوحظ وإذا القرآين، الوتد هو لكفذ

ّيمثل جامع ّلنص ةّاالمتدادي  .املحور هو فذلك هلا، اإلمجايل الوجه ُ
 ّالنص بني املوضوعي االنفكاك استحال إذا :الثاين اللحاظ
 الوتد هو فذلك ذلك أمكن إذا اّمأو املحور، هو فذلك وامتداداته

 ِّللنص ةّاالمتدادي النصوص ةّعائدي َّإن :ُأخرى وبعبارة رآين،الق
 .ّقرآين وتد فهو ّوإال املحور، هو فذلك ة،ّذاتي كانت إذا الواحد

 ّتوليفية، امتداداته عىل ّالنص ّحاكمية كانت إذا :الثالث اللحاظ
ّاملفرس يرقبها ّواملؤول، ُ  كانت إذا ّوأما القرآين، الوتد هو فذلك ُ
 لو كام ًا،ّتلقائي ّالنص فيها ّيتحرك بنفسها، قائمة ةّقرآني حقيقة ةّاحلاكمي
  .املحور هو فذلك ة،ّكربوي ةّقضي َّشكل

 اجلانب وامتداداته ّالنص بني امللحوظ كان إذا :الرابع اللحاظ
 فذلك ة،ّاملعنوي ةّاالمتدادي انفكاك ّتصور إمكان بمعنى ًحتديدا، املعريف
 ةّاالمتدادي انفكاك ّتصور إمكان ارتفع إذا اّوأم القرآين، الوتد هو

 ّالنص قارئ َّكف وإن ّحتى القرآين، املحور هو فذلك ة،ّاملعنوي
ّاملتخصص  .)١(ةّاملعنوي ةّاملحوري وحتقيق حتصيل اهّباجت السري عن ُ

 
 راألغيا شهود فهو اجلمع مقام ّوأما اإلقامة، موضع هو املقام

                                                      

 .نفسه املصدر )١(
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 القرآين واملحور الشاهد، نظر يف ّمستقل ظهور لألغيار فليس باهللا،
 حيكيها به، ُاملقرتنة ّاالمتدادية النصوص كامالت جلميع جامع مقام
 الغري كامالت فيه منظور غري ًمستقال ًشاخصا ًفردا ال اإلمجال، بنحو
  .)١(النسبة بلحاظ ّإال

 
 ُاملقابل الثبات نعني ّوإنام ّالتغري، ُيقابل ما هنا لثباتبا نعني ال
ّيتصور ال القرآين املحور َّأن بمعنى للفقد،  من كامل ِّألي فقدان فيه ُ
 القرآن كون وحظل ما إذا ّفإنه فيه ةّالكاملي الزيادة ّوأما كامالته،
 مرآة وهو تعاىل، هللا واجلالل واجلامل الكامل لصفات جمىل هو التدويني
ّيتصور ال ّفإنه اجلامع، بمعناه التكوين لكتاب  بلحاظه، الزيادة فيه ُ
ّاملتخصص القارئ َّولكن  ّيتصور القرآن بكامالت طُحي مل إنه حيث ُ
 القارئ، عليه يكون الذي الكاميل االرتقاء بتبع فيه ةّالكاملي الزيادة
 ّصالن بلحاظ ال القارئ بلحاظ هي ّإنام للمحور ةّالكاملي فالزيادة
  .)٢(نفسه

 
 عىل أو ّالنص ألفاظ توضيح عىل تقترص ال ّالتفسريية ّالعملية َّإن
َّاملفرس، ّالنص أمجلها تفصيالت عرض  يدور احلقيقي حمورها ّوإنام ُ

                                                      

 .٦٣ـ٦٢ص ،٢ج :نفسه املصدر )١(
 .٦٤ـ٦٣ص ،٢ج :نفسه املصدر )٢(
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 إىل حيتاج البيان وهذا الظاهر، مستوى عىل ّالنص مقاصد بيان حول
 ولذلك ّاالمتدادية، النصوص هبا تفي ال وحتقيق وتدقيق ّتثبت ّعملية
ِّيشكل فاملحور القرآين، املحور سوى أمامنا ليس  يف األساس احلجر ُ

  .)١(ّالتفسريية ّالعملية

 
 التي املخاطر َّلشدة وذلك القرآين، املحور لدور احلاجة ّتشتد وهنا
 بأعىل ّتتجىل ةّالرصدي ةّالعملي َّأن بمعنى ة،ّويليالتأ ةّالعملي ُتواجهها
 ّمهام يف ثانوي ّأنه رغم الدور وهذا التأوييل، ُاملعطى حفظ يف مراتبها
 يكون ةّالتفسريي ةّيلالعم يف احلال عليه ما إىل بالقياس ّأنه ّإال املحور
 يف فيكمن ةّالتأويلي ةّالعملي يف احلقيقي دوره ّوأما ّواألشد، ّاألهم
ِّيشكل كونه  الغيب عوامل وبني ةّاالمتدادي النصوص بني الوصل حلقة ُ

 ارتقت امّوكل واحلقائق، واللطائف اإلشارة بعوامل ّاملتمثلة القرآين،
 املحور ودور ّملهام احلاجة َّاشتدت ُمعطياهتا ّوامتدت ةّالتأويلي ةّالعملي
 َّإن بل ة،ّأويليالت املراتب بارتقاء ةّطردي ةّارتقائي فالعالقة القرآين،
 باملحور الدور فيها ينحرص أن يكاد القصوى ةّالتأويلي املراتب
 وذلك ة،ّاالمتدادي للنصوص احلاجة ُهتمل أن تكاد حيث القرآين،
  .)٢(لضآلتها

                                                      

 .٦٧ـ٦٥ص ،٢ج :نفسه املصدر )١(
 .٧ـ٦٧ص ،٢ج :نفسه املصدر )٢(
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(  

 منه، مفروغ أمر ،ّعام بشكل ةّاملعنوي واملدارج املراتب اختالف َّإن
 حلقة باعتباره القرآين املحور موضوعة يف ًمتاما منعكس املعنى وهذا

 بعد تأيت التي الثالث بمراتبه القرآين الغيب عوامل إىل ّاملؤدية الوصل
ً كامال القرآين الغيب مراتب من مرتبة ّلكل َّإن وحيث العبارة، مرتبة
ًخمتصا ًجامعا ّ  النصوص عىل طةُمنبس ةّتفصيلي وكامالت املرتبة، بنفس ُ
 وال ّومهامه، املحور وجود عىل ًمتاما ينعكس سوف ذلك َّفإن ّالقرآنية
 البيان من مزيد إىل ّماسة بحاجة ِالبكر املطالب هذه َّبأن ريب

 .موجز بشكل عرضها سنحاول والتوضيح،
 ّتتعلق توطئة :ثالثة بيانات عرض إىل نحتاج ذلك ولتوضيح

 واملحور، للمرتبة اإلمجايل الكاملب ّيتعلق ومدخل القرآن، بمراتب
 .القرآين للمحور املعنوي البعد أو الكامل بمدارج ّتتعلق وجتلية
 للقرآن ًأربعا مراتب هنالك َّأن سبق ّمما عرفت فقد :التوطئة ّأما
 هي العبارة مرتبة َّوأن واحلقائق، واللطائف واإلشارة العبارة الكريم،
 الظاهر بني برزخ اإلشارة مرتبة َّنوأ القرآين، للظاهر املعريف السقف
 أقرب، والتأويل للباطن وهي والتأويل، التفسري بني أو والباطن،
 القرآين، للباطن واملعنوي املعريف السقف مراتب ُأوىل فهي ولذلك
 ّولكل احلقائق، يف تكمن وآخرها ،اللطائف يف تكمن مراتبه وثاين
 ّكل يف املراتب أدنى :ّمتثل ةّطولي مراتب الثالث املراتب هذه من مرتبة
 ّكل مراتب بني الطويل ّالرتتب وهذا فيها، املراتب وأرشف ،فيها مرتبة
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 من فيه ينعكس قارئ َّكل َّألن للقارئ، بالقياس ُيلحظ ما ًعادة مرتبة
َتوفر ما بقدر املرتبة كامل   .كامل من عليه ّ

 فيها لحظُي القرآين الغيب مراتب من مرتبة ّكل َّفإن :املدخل ّوأما
   :أمران

 ُاملنبسطة ّالتفصيلية الكامالت جلميع اجلامع ّاخلاص كامهلا :ّاألول
 كامل ولكنّه واخلزائني، اللفظي بوجودها ّالقرآنية النصوص عىل

 إمجايل كامل عىل ّتتوفر ًمثال اإلشارة فمرتبة اإلمجال، بنحو جامع
 عىل ةّالقرآني النصوص عىل املنبسطة الكامالت جلميع جامع ّخاص
ّاملتخصص القارئ بلحاظ ّتتحدد ما عادة والتي اإلشارة، مستوى ُ 
 مراتب من رينيُألخا للمرتبتني بالنسبة احلال وهكذا َّتقدم، كام نفسه،
 الكامل ورشافة البساطة َّشدة االعتبار بعني األخذ مع القرآين، الغيب

  .املقام وشموخ
 يف فصييلوالت املرتبة، شخص يف اإلمجايل االنعكاس وهذا
ّاملتفرقة، النصوص  فاملحور وامتداداته، القرآين باملحور وثيقة صلة ذو ُ
ّيمثل القرآين  ّوأما املرتبة، شخص يف املنعكس الكامل املقام يف ُ

ّاملتفرقة، النصوص يف املنعكس التفصييل الكامل ّفتمثل امتداداته ُ 
ّاملتفرقة فالنصوص  ّكل ومدارات، منظومات جمموعة عن عبارة هي ُ
 .هبا ّخاص ملحور تنتهي منها جمموعة

ّاملستمد كامهلا :والثاين  وأعىل، أرشف مرتبة بكامل املرتبط أو ُ
 فيكون تليها، التي املرتبة لتحصيل داعية بنفسها املرتبة لكون وذلك
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 .السابق للكامل الوصول ّبمجرد ًاّفعلي الالحق للكامل النظر
 والقارئ به، ّاخلاص كامله قرآين ّنص ّلكل َّفإن :التجلية ّوأما

ّاملتخصص ّاملتحقق ُ  بحسبه، ٌّكل ولكن كامل، من ّللنص ما فيه ينعكس ُ
 املحور ذلك كامل هو القارئ يف فاملنعكس ًاّقرآني ًحمورا ّالنص كان فإذا

 ًاّقرآني ًامتدادا ّالنص كان وإذا املرتبة، تلك يف اجلامع اإلمجايل بوجوده
 .ذلك ناسبُي ما القارئ يف فاملنعكس

 كامل شخص أم املرتبة كامل شخص كان سواء واملنعكس،
 مبلغ هو فذلك ةّالذهني ةّالعلمي ةّالتحقيقي بصورته كان إذا االمتداد،

ّالتحققي بصورته املنعكس كان وإذا وسقفه، القارئ علم  ةّالوجودي ةّ
 .نفسه القارئ هو فذلك ةّاخلارجي

 الصورة مثل مثله اإلشارة تبةمر يف القرآين املحور َّأن بالذكر جدير
 مرتبة يف وجوده إىل قيس ما إذا اخلارجي للمعلوم بالنسبة ةّالعلمي

 وبتبع احلقائق، مرتبة يف وجوده إىل قيس ما إذا كذلك وهو اللطائف،
ّاملتخصص، القارئ يكون ذلك  ّحقيقي ّإشاري العلمي فوجوده ُ

 رى،ُألخا املراتب جلميع ةّالذهني والصورة للعبارة بالقياس ّحتقيقي
 احلقائق، عن ًفضال اللطائف بمرتبة قيس ما إذا ّصوري ووجوده

 لنا ّيتضح وسوف ًا،ّخارجي ًقياّقحت ّاإلشاري وجوده كان وإن ّحتى
 حيث عرص، ِّكل بإمام ةّاملحوري لعالقة ّالتعرض عند أكثر املوقف
 الوجودين يف والفعيل احلقيقي املحور حقيقة هنالك لنا ّسيتضح

 .والتكويني لتدوينيا
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 القرآين باملحور ّتتعلق ّالتحقق مستوى عىل الكامل فمدارج إذن،
 ّكل كامل شخص عىل ّالتوفر ُيمكن ال بل وأكيدة، ُمبارشة بصورة
 .)١(املحور كامل ّتوسط دون مرتبة

 
 ّحمورية سور للقرآن يكون أن معنوي أو معريف مانع يوجد ال ًبدوا

ِالسوري التصنيف َّوأن َّالسيام ّامتدادية، وأخرى نةّمعي َ  الكريم للقرآن ُّ
ِّيشكل الرتتيب هذا َّفإن ولذلك ًا،ّمعصومي كان ّمقدمة ُ  ّمهمة ُ

 الرتتيب من املراد َّأن إىل التنبيه وينبغي فيها، ةّاملحوري فكرة النعكاس
ِالسوري َ  َّفإن السور، نفس ّترتب بلحاظ يسول آياهتا بلحاظ ّإنام ُّ
 .واضح وهذا النزول، وفق ِيأت مل ّترتبها

ًأوال :املقام هلذا حةّاملرش السور ّوأما  سورة :ًثانيا الكتاب، فاحتة :ّ
 :ًخامسا احلجرات، سورة :ًرابعا القدر، سورة :ًثالثا اإلخالص،

  .األنبياء سورة
 .)٢(احلرص ال املثال سبيل عىل تحالف سورة فمنها ّاالحتاملية السور ّوأما   

 
َّاملتيقن القدر هو وهذا  املقام، يف املبحوثة ةّاملحوري موضوعة يف ُ

ّالسوري ةّاملحوري َّوإن َ ّمتفرعة ةُّ َّجل عرفت وقد عليها، ُ  خصوصيات ُ
                                                      

 .٧٢ـ٧٠ص ،٢ج :نفسه املصدر )١(
 .٧٣ص ،٢ج :نفسه املصدر )٢(
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 ثالثة، بيانات فهو هنا عرضه ّنود ما ّوأما ّومهامها، ةّاآلياتي ةّاملحوري
 :كالتايل نعرضها
 باملساحة ذلك وعالقة ة،ّاآلياتي للمحاور ةّالعددي املساحات  .١
 .ةّالقرآني لألوتاد ةّالعددي
 أم ةّعرضي عالقة أهي ة،ّاآلياتي املحاور بني العالقة طبيعة  .٢
 ة؟ّطولي
 مستوى عىل ةّاآلياتي املحاور لكامالت ةّالنوعي املساحات .٣

 .الكريم للقرآن الثالثة ةّالغيبي عواملال
 ّوأما ذلك، يف املوقف َّتبني فقد للسور ةّالعددي املساحة ّأما

 احتامالت جمموعة بنا َّمر قد ّفإنه ةّاملحوري لآليات ةّالعددي املساحات
 ةّاستقرائي ةّعملي إىل بحاجة املسألة َّبأن وقلنا ة،ّالقرآني األوتاد عدد يف

 انتهت ةّقرآني ةّاحتاملي رؤى هنالك ّقدمنا فقد ذلك معو ودقيقة، ّتامة
ًجدا قريب رقم وهو ًوتدا، عرش أربعة إىل بنا  ّالقرآنية املحاور من ّ

 املحاور عدد يف والنقصان الزيادة يف احتامل هنالك كان وإذا ة،ّاآلياتي
 هو القرآين املحور كون من لنا ّاتضح ملا وذلك األقرب، هي فالنقيصة
 .اجلملة يف ولو َّمهام األكثر

 وضبط ة،ّاآلياتي املحاور بني العالقة طبيعة ببيان َّيتعلق فيام ّوأما
 ةّكاملي العالقة ةّأرضي َّفإن ة،ّطولي أم ةّعرضي عالقة كوهنا من العالقة
ّيمهد ما وهذا ة،ّتكاملي  دون ولكن بينهام، العالقة ةّبطولي القول لنا ُ

 له يسمح ما عىل حمور ّكل ّوفرلت حمور، ّكل ةّبمحوري اإلخالل



 ١٢٩ ...........................................................................................................عند العالّمة احليدري 

 يف ّاجلدي للبحث يدعونا ما وهذا املحوري، املوضوعي باالستقالل
 عليه ولنطلق ،الكريم للقرآن والنهائي األخري املحور رصد

  .)١( <ُامللتقى> :اصطالح
 
 ال وصياتخصو ومقامات امتيازات ـ واضح هو كام ـ لإلمام ّإن
 يكون ،ذلك صفته كان من َّفإن ولذلك ؛غريه ألحد تكون أن يمكن
 افرتاقهام عدم ومقتىض الكريم، القرآن معارف حيث من ًمانعا ًجامعا
 بني ّالتام واملعنوي املعريف االنطباق هو احلوض | عليه يردا ّحتى

 أو بكامل أنملة قيد القرآن عليهم َّيتقدم فال وكامالهتم، القرآين ُاملعطى
 والعياذ ـ احلديث وتكذيب االفرتاق وقوع لزم ّوإال جالل، أو مجال
 وعىل ًوتفصيال، ًمجلة احلديث هذا ّبصحة نعتقد ونحن ـ تعاىل باهللا
 املحور َّفإن َّمَث منو ،| اخلاتم وبرسوله تعاىل باهللا اعتقادنا ّحد

 بوجوده األكمل، والكامل واألحكم، واحلاكم األمجع، اجلامع القرآين
  .)٢(^ البيت أهل عىل َّإال ينطبق ال ّاحليس اخلارجي التكويني

  

 قد نكون اجلليلة، والبيانات القصرية، غري الوقفات تلك بعد
 ةّحموري بيان حول يدور الذي ّاألول بحثنا موضوعة حمور إىل وصلنا

                                                      

 .٨١ـ٧٨ص ،٢ج :نفسه املصدر )١(
 .٨٣ـ٨١ص ،٢ج :القرآن فهم منطق )٢(
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 حمور وجود إمكان من الفراغ بعد امَّالسي ّبرمته، للقرآن الكريس آية
 الوجود مستوى عىل ،أحكم وحاكم أكمل وكامل أمجع جامع

 الوجودي املحور يكون بتبعه والذي ُبامللتقى، أسميناه وقد اللفظي،
 ةّواقعي َّفإن ًا،ّواقعي ال ًاّمعرفي ّاحليس الوجودي واملحور ّاملجرد

 ُيمكن فهل .تابعتان ال ومتبوعتان سابقتان َّواملجرد ّاحليس الوجودين
 بارز؟ مصداق خالل من ةّاألعالئي ةّاملحوري هذه حتديد

 ّأهنا مأ ًراجحا ًاّاحتاملي ًطرحا الكريس آية تكون أن ُيمكن وهل
 ُأخرى؟ فرضيات عرض يف ُأوىل ةّفرضي ّمتثل

 باملحور َّيتعلقان ّمهمني أمرين عند ًقليال نقف أن نحتاج هنا
 وبيان ُللملتقى، ةّواملعرفي ةّالعلمي ةّاملحوري مالمح بيان :مها )ُامللتقى(

 النصوص عىل ذلك نعرض َّثم ُللملتقى، ةّاملعنوي ةّاملحوري مالمح
َالسوري ال اآليايت املستوى عىل ةّاالحتاملي  القدر كون من عرفت ملا ؛ُّ
ّاملتيقن   .اآليات يف يكمن ةّللمحوري ُ

 ُ لملت  ةّوا عرفي ةّميالعل ةّا حور   المح بيان :ّاألول األ ر
ّيمثل ّأنه :ُامللتقى للمحور ّاملعرفية املالمح أبرز من َّإن  ُاملستقى ُ
 ّرصدية ّبعملية يقوم هّوأن املعاريف، للتحصيل والنهائي األعىل

 رصد بني النوعي واملستوى .ّالعادية ّالقرآنية املحاور عىل ّوإرشادية
ّاألولية املحاور  َّأن كام ًكثريا، ُمتفاوت لتقىُامل املحور رصد وبني ّ
 املحاور كامالت عىل واقف ُامللتقى املحور كامالت عىل الواقف

  .أوىل باب من ّاالمتدادية النصوص وكامالت ّاالمتدادية
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 التي النصوص مجيع عىل ُمطلقة ّمعرفية هيمنة ُامللتقى للمحور َّإن
 هلا اهليمنة وهذه ّعادية، ّامتدادية أم ّحمورية كانت سواء عنده، تنتهي
َّالكمل إليها يصل ّظاهرية صورة ّاملتخصصني، ّالقراء من ُ  ّوأما ُ
  .مقامهم فذلك هبا، ّالتحقق املعصوم لغري ّيتسنى فال ّالباطنية
  ُ لملت  ةّا عنو  ةّا حور   المح بيان :ا ا  األ ر
 ُيمكن ال ُللملتقى ّاملعنوية ّللمحورية ّاألساسية املالمح َّإن

 ّاملتمثل ّاحليس بظهورها االستعانة دون األحول من حال ّبأي صدهار
 ّلكل التكويني األثر ّترتب تفيد ًإمجاال ولكنها ،× املعصوم باإلمام
ّاملتخصص، القارئ إليها يصل ّكاملية مرتبة  هي ّمعنوية مرتبة ّوكل ُ
 عن ّتنفك ال فهي وأعىل، أرشف ملرتبة بالواصل تنطلق ّمقدمة

 احلقيقي املستودع ّمتثل ّأهنا ومنها األرشف، املرتبة ّباجتاه هاتّكيّرُحم
 .احلقائقي أم اللطائفي بوجودها سواء ّالكونية، لألرسار
 فهي ،ُامللتقى املحور عند ّوالتأويلية ّالتفسريية املعطيات تنته مل إذا
 اهلدى، حريم عن خارجة بل املذموم، بالرأي القول من رضب
 .)١(لالضال حريم يف وداخلة
   راجح ّاحتما  طرح ا كر  آية ّ ور ة
 ةّاملعرفي ُامللتقى املحور ملالمح البيانات جمموعة خالل من َّبأنه قلنا
 كام القرآين، ُللملتقى اللفظي املصداق ّنتصيد أن يمكننا ،ةّواملعنوي
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ْنبه  ّوأما للمصداق، ّعامة رؤية عىل يعتمد ّإنام املصداق حتديد َّبأن ناَّ
 وحيث وتأويله، املصداق تفسري من الفراغ فرع فهي ّاخلاصة ةالرؤي
ًعاميا، يكون سوف التشخيص َّفإن بعد امنّ يقع مل األمر هذا َّإن  ّوأما ّ

 سنقف ما وهو عرفت، كام ة،ّنتائجي تكون فسوف ّاخلاصة الرؤية
 .)١(الكريس بآية قةّلملتعا األبحاث هذه خواتيم يف ًاّعملي عنده

 ُامللتقى املحور ملصداق القرآين نموذجنا ّنقدم وفس ِّكله ولذلك
 والتي الثالثة، بمقاطعها الكريس آية وهو راجح، احتاميل كطرح
ّتقربنا ّومهمة ةّمفصلي زوايا ثالث خالل من ّحموريتها إبراز ُيمكننا  من ُ

  :وهي املطلوب،

 ةّالعقدي ةّالفكري :ىلُألوا الزاوية
 ُيمكن ما وهو ُالعليا، عارفامل أمامنا تطرح التي الزاوية وهي
  :يف رصده
ُا { :تعاىل قوله .١ َإ  َال   َ َهو ِ إال ِ َ ال  ُ ُالقيوم ْ  َ ْ{. 
ُ علم{ :تعاىل قولهو .٢ َ ْ َ   َما َ ْ ْأيديهم َ ِ ِ

ْ َوما َ ْخلفهم َ ُ َ ْ َوال َ َ يطون َ ُ ِ ُ 
ٍ  ء ْ َ ْمن ِ ِعلمه ِ ِ

ْ َبما ِ إال ِ َشاء ِ َ{. 
َوسع{ :تعاىل وقوله .٣ ِ ُكرسيه َ  ِ ْ ِا سماوات ُ َ َ َواألرض   ْ َ ْ َ{. 
ُا { :تعاىل وقوله .٤ ِ و    َا ين َ ِ ُآَمنوا   َ{.  
َوا ين{ :تعاىل وقوله .٥ ِ ْ فروا   ُ َ ُأو آؤهم َ ُ ُ ِ ْ

َ
ُالطاغوت  ُ  {. 

                                                      

 .٩١، ص٢ج: منطق فهم القرآن: انظر )١(
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  ةّالعملي ةّالسلوكي :الثانية الزاوية

 ر،النو طريق وهو واحد، طريق يف بالسري ّاملتمثلة الزاوية وهي
ُالطرق عن ّوالكف ُطرق وهي ة،ّالغريي ُّ  ُيمكن ما وهذا الظلامت، ُ
  :يف رصده
ْمن{ :تعاىل قوله .١ ِا ي َذا َ ُ شفع   َ ْ ُعنده َ َ ْ ِبإذنه ِ إال ِ ِ ْ ِ ِ{. 
ْ من{ :تعاىل قوله .٢ َ ْي فر َ ُ ْ ِبالطاغوت َ ُ ْو ؤمن ِ  ِ ْ ُ ِبا  َ ِ قد ِ  َ َاستمسك َ َ ْ َ ْ 

ِبالعروة َ ْ ُ ْ َا و   ِ ْ ُ ْ{. 
ْ رجهم{ :تعاىل قوله .٣ ُ ُ ِ

ْ َمن ُ ِالظلمات ِ َ ُ َإ    ِا ور ِ َوا ين   ِ ُ فروا َ  َ َ 
ُأوِ اؤهم ُ ُ َ ْ ُالطاغوت َ ُ ْ رجو هم   ُ َ ُ ِ

ْ َمن ُ ِا ور ِ َإ    َالظلمات ِ ُ  {. 
  االختيار ةّحري :الثالثة الزاوية

 كنُيم ما وهو ُامللتقى، اهّباجت السري يةّبحر تسميتها ُيمكن ما أو
َإكراه ال{ :تعاىل قوله يف رصده ِا ين ِ  ِ َت   َقد    َ ُا رشد   ْ َمن   َ ال  ِ ْ{. 
  .)١(امللتقى املحور عليه ما إىل ُوترشدنا لنا ّهدُمت الثالث الزوايا هذه

  األخبار   ُا ملت  ا حور

 الكريس آية ةّملحوري ترجيحنا يدعم ما األخبار بعض يف ورد
 :قال ّأنه| األكرم الرسول عن روي ما قبيل من الكريم، للقرآن

 ّسيدة   آية ومنها ا قرة، سورة :القرآن وسنام، سنام  ء    > 
 آية :و  منه، خرج ّإال ا شيطان فيه ٍبيت   تقرأ ال القرآن، آي
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 وهي إليها، رىُألخا النصوص ةّمرجعي السيادة ومقتىض ،)١( <ّا كر 
 ّالرس ّولعل ة،ّالكاملي املراتب أرشف إىل تقائهاار بمعنى ،ةّكاملي سيادة

 اآلية وهذه التوحيد، يف يكمن وحقيقته أصله الدين كون هو ذلك يف
 .التوحيد فكرة ّلتكرس جاءت الرشيفة
 توحيد ّألهنا آية أعظم كانت امّوإن> :الكريس آية يف القرطبي قال
   ال :قب  نم ونّوا  ي أنا قلته ما أفضل( :| قوله صار كام ّكلها،
 مجيع حوت كلامت ّألهنا الذكر، أفضل )    ك ال وحده ،اهللا ّإال

  .)٣( )٢(<دالتوحي يف العلوم

                                                      

 :لّالعـام كنز وأيضا .٣٣٣ح ،٤١٤ص :الريض للرشيف ّالنبوية، املجازات )١(
  .٢ص ،١ج :املنثور ّالدر ًوأيضا ،٢٥٢٧ ح ،٥٦١ص ،١ج

 .١١١ص ،١ج :)القرآن ألحكام اجلامع( القرطبي تفسري )٢(
 .٩٧ص ،٢ج :القرآن فهم منطق )٣(



  

  

  

 

 القرآين ّالنص يف املعاين ّتعدد فكرة تأكيد •
 ّالنص ووحدة املعاين ّتعدد بني التنايف عدم •

ü ّلنصا لوحدة تأكيد املعاين ّتعدد 
ü والنتائج ّواملواد للتمهيد إثراء املعاين ّتعدد 
ü ّللتأمل مأدبة املعاين ّتعدد 
ü ّللنص ةنعرص املعاين ّتعدد 
ü الفهم ّومراتبية املعاين ّتعدد 
ü املصداق ّومراتبية املعاين ّتعدد 
ü اآلخر وقبول املعاين ّتعدد 
ü املوقف ووحدة ّالنص وحدة 
ü ّالتفسريية احلركة وحدود ّالنص وحدة 
ü ّاملفرس واجتهادات ّالنص وحدة 
ü ّالتفسريية ّالعملية ّوبيانية ّالنص وحدة 
ü ّالتأويلية ّالعملية ّوبيانية ّالنص وحدة 
ü ّاملعطيات واختالف ّالنص وحدة 
ü املعطيات ومتحور ّالنص وحدة 

 تعليقان •
ü القرآن فهم منطق كتاب يف اجلديد 
ü التجلية إىل حاجته 





 
 

 

 ليس ّأنه كام ّمستقلة، ةّدراسي ًفصوال ليس الكريم القرآن َّنإ
 ،عليها ةّاألساسي ّاملواد تبتني َّثم ةّمتهيدي مراحل يف تبدأ ةّارتقائيً فصوال
 القرآن ّوإنام ّواملواد، التمهيد من ّاملتوخاة النتائج إىل البحث لينتهي
 الكريمة آياته ّأن :بمعنى ة،ّتراكبي ةّمزجي مطالب عن عبارة الكريم
 ةّوقابلي التمهيد، ةّقابلي فيها الواحدة فاآلية لفة،خمت بوظائف تنهض
 ّاألويل املوقف رسم ةّوقابلي خمتلفة، ملطالب ةّالتحتي ُالبنى يف الكون

 القرآين ّالنص عظمة تكمن وهنا الكريم، للقرآن والنهائي ّواملتوسط
  .<عجائبه تنق  وال> :قوله يف × عيل اإلمام هلا َّنبه التي

َونز ا{ :تعاىل قوله وجوه أحد يكون نأ ُيبعد وال هذا، ْ  َ ْعليك َ َ 
َالكتاب َ ِ ًت يانا ْ َ ُّل  ِ ٍ ء   ًوهدى َ ُ ًور ة َ ْ َ ْو  ى َ َ ِلمسلم  ُ ِ ْ ُ

 :النحل( }ْ
 لطائف من ّولعل والنتائج، ّواملواد للتمهيد تبيان فيه ّأنه هو )٨٩

 ،}ًىدُه{ :بكلمة للتمهيد اإلشارة :الفريد الوجه هلذا ّاملؤيد القول
َ  ى{ :بكلمة وللنتائج ،}ًةَر { :بكلمة ّوللمواد ْ ِّتنبه َّثم ،}ُ  اآلية ُ
 الوظائف لتلك األمر َّسلم بمن ذلك حتصيل حرص إىل الكريمة
َ لمسلم { :قوله وهو ة،ّالقرآني ِ ْ ُ  فكيف كذلك األمر كان فإذا ،}ِ
 عجائبه؟ تنقيض

 لغري بالقرآن ملاماإل عن ّالتام العجز َّأن :القول نافلة من ّولعل
 ونتائجه ّومواده متهيداته استنفاد من املكنة عدم من ناشئ املعصوم
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 بعضه َّأن ال نتائج، ّوكله ّمواد ّوكله متهيدات ّكله هّبأن ّاتضح بعدما
 لوحدة آخر وجه لنا ّيتبني هنا فمن ولذلك نتائج، أو ّمواد أو متهيدات
 .)١(ذلك هلم ّوأنى ن،اآلخري حلاظ عن غاب الكريم القرآن وترابط

  

 احلديث خالل من وترابطه القرآن وحدة يف البحث تعميق يمكننا
  :التاليني املستويني عىل
  

 حيث القرآين، ّالنص يف التي املعاين ّتعدد فكرة قّنعم أن ّنود وهنا
 ةّالعملي يف ًاّأساسي ًحمورا لتكون الفكرة، هذه عميقت نحاول
 خالل من ذلك وسنسلك ة،ّاحتاملي فكرة ّجمرد وليست ة،ّالتفسريي
ّوقر الكريم القرآن ترامجة  انفردوا نالذي َلواءه، واحلاملني نيّاحلقيقي ائهُ
 أهل وهم وكامالته، القرآن ملعارف األمجع اجلامع ُامللتقى ةّحموري بمقام
 ال بل الكريم، القرآن كلامت كلامهتم تعدو ال نالذي ^ تالبي

ُفهم ذلك، عرفت وقد ة،ّالبت بينهام افرتاق  أحد وال ،الناطق ُالقرآن ُ
 .ذلك له ُيدعى أو ذلك، ّيدعي أن له ^ سواهم
 ^ عنهم الواردة الروايات من مجلة عرض ُنحاول سوف وهنا
 ًامتيازا ذلك ُمعتربين هتم،كلام يف املعاين ّتعدد فكرة إىل ّتتعرض والتي
 ّالقرآنية للنصوص ثابت االمتياز فهذا كذلك األمر كان فإذا ،^ هلم

                                                      

 .٤٢٦ـ٤٢٥ ،٢ج :نفسه املصدر )١(
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 ّحف الذي واجلالل واجلامل فالكامل بالرضورة، بل أوىل، باب من

 الذي واجلالل واجلامل الكامل من ّوأجل أعظم هلو ّالقرآنية النصوص
  .^ الطاهرة العرتة بروايات ّحيف

 بتعميق ّستتكفل بصددها نحن التي الطاهرة عرتةال روايات ّإن
 كام وهي عنها، ودافعنا الكتاب هذا يف عندها وقفنا طاملا التي الفكرة
 باجلمع نلتزم ناّإن :أي وحدته، عني يف املعنى ّبتعدد القول أسلفنا
 وقد املعنى، ّبتعدد القول وبني القرآين ّالنص بوحدة القول بني املعريف
 .ذلك اتإثب امنّ ّتقدم

 ألهداف الروايات من ّخاصة جمموعة عىل اختيارنا وقع وقد هذا،
 .ةّبياني تعليقات يف عرضها بعد ّتتضح سوف

 ّألت لم ّإ > :قال ّأنه× الصادق اهللا عبد أيب عن :األوىل الرواية
  .)١( <ا خرج ّ ها     ًوجها، سبع   

 بن ّوعيل أنا دخلت> :قال أعني بن األعىل عبد عن :الثانية الرواية
 عن حنظلة بن ّعيل فسأله ،× الصادق اهللا عبد أيب عىل حنظلة
 بوجه فيها فأجابه وكذا، كذا كان فإن :رجل فقال فيها، فأجاب مسألة
 بأربعة فيها أجابه ّحتى ،بوجه فأجابه وكذا، كذا كان وإن آخر،

 مناه،أحك قد ّحممد أبا يا :قال حنظلة بن ُّعيل َّإيل فالتفت وجوه،
 ا سن أبا يا هكذا تقل ال :فقال × الصادق اهللا عبد أبو فسمعه
 وجه   ّإال  ري ول س ّضيقة، أشياء األشياء من ّإن ورع، رجل ّكفإن

                                                      

 .١ح ،٣٤٨ص :الدرجات بصائر )١(
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 ومن ا شمس؛ تزول ح  واحد ّإال  وقتها ل س ا معة وقت :منها واحد،
   ّنإ واهللا منها؛ وهذا كث ة، وجوه    رى ّ وسعة، أشياء األشياء
  .)١(<ً وجها سبع  عندي

 بصري وأبو أنا دخلت> :قال محزة أيب بن عىل عن :الثالثة الرواية
 الصادق اهللا عبد أبو ّتكلم إذ قعود نحن فبينام ،× اهللا عبد أيب عىل

 حديث واهللاِ هذا الشيعة، إىل أمحله ّمما هذا :نفيس يف أنا فقلت بحرف،
 ّألت لم ّإ  :× قال َّثم هيوج يف فنظر :قال ّقط، مثله أسمع مل

 شئت و ن كذا، أخذت شئت إن ًوجها سبعون فيه   ا واحد با رف
  .)٢(<كذا أخذت

 × الصادق اهللا عبد أيب عن مسلم بن ّحممد عن :الرابعة الرواية
 .)٣(<ا خرج ّ ها من  ا ًوجها، سبعون بها با  مة ّ ت م ّاإن> :قال ّأنه

 × الصادق اهللا عبد أيب عن الطاق منمؤ عن :اخلامسة الرواية
    ن ف  منا ّإن  منا، معا  عرفتم ما ا اس أفقه أنتم> :قال ّأنه

  .)٤( ً<وجها سبع 
 الصادق اهللا عبد أيب عن الكرخي، إبراهيم عن :السادسة الرواية

 ي ون وال ترو ه، حديث ألف من خ  تدر ه حديث> :قال ّأنه ×
                                                      

 .٢ح ،٣٤٨ص :نفسه املصدر )١(
 .٣ح ٣٤٨ص :نفسه املصدر )٢(
 .٤ح ،٣٤٩ص :نفسه املصدر )٣(
 .٦ح ،.٣٥ص :نفسه املصدر )٤(
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  منا من ا  مة  و ن  منا، معار ض يعرف ّح  ًفقيها من م ا رجل

  .)١( <ا خرج  يعها من  اً وجها سبع     ن ف
 ا  مة  و ن> :قال ّأنه × عيل املؤمنني أمري عن :السابعة الرواية

  .)٢( ً<وجها سبع  إ  تن ف ّ مد آل من

  ّبيانية تعليقات

ًأوال  الكثرة لبيان سيق قد )سبعني( العدد َّبأن ُيعلم أن ينبغي :ّ
 ال فهي بياهنا، عىل القدرة × لإلمام التي الوجوه لتحديد وليس
 ال الكثرة ةّرقمي لنكتة ًتبعا ذلك من أكثر وهي ًقطعا، ذلك عن ّتقل

   .التعيني

 اإلمام قول من الثانية الرواية من الثاين النصف يف جاء :ًثانيا
 من ّإن ورع، رجل فإنك سنا  أبا يا هكذا تقل ال> :× الصادق
 األشياء ومن  ...واحد وجه   ّإال  رى ول س ّضيقة، أشياء األشياء
 سبع  عندي   ّإن واهللا منها؛ وهذا ،كث ة وجوه    رى عةّ وس أشياء
  .ً<وجها

 :ّمهمتان داللتان ذلك ويف
 كنّاه حيث ،حنظلة بن ّلعيل × اإلمام من حتذير فهي :األوىل ّأما
ًمذكرا احلسن، بأيب ّ  التشكيك ّوأن باطلة، الواحد الوجه ثقافة ّبأن اهّإي ُ

  .للتقوى خالف املعصوم اإلمام بمقولة
                                                      

 .٣ح ،٢ص :األخبار معاين )١(
 .١٦٣ص ،٩ج :البحار سفينة مستدرك )٢(
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 ّالشك وشائج قطع عىل × اإلمام حرص فهي :الثانية ّوأما
 خالل من وذلك ،حنظلة بن ّعيل قلب يف اليقني بنحو الفكرة وتركيز
 خطاهبم ّفإن احلال، بطبيعة ًمجيعا لنا واخلطاب تعاىل، باهللا × َقسمه
 وهذا ،<جارة يا واسمعي أعني ِاكّإي> بلسان نزل حمض، ّقرآين سمته
  .واضح

 و ن ،كذا أخذت شئت إن> :ذيلها يف جاء الثالثة الرواية َّإن :ًثالثا
 التي الوجوه ّأن عىل واضحة داللة ذلك ويف ،<كذا أخذت شئت

ّيتوهم، قد امك ة،ّاحتاملي ًوجوها ليست  × اإلمام يعرضها  هي ّوإنام ُ
 احتامالت بني عظيم ّمعريف فرق وهنالك ّالنص، ّيتحملها وجوه
  .هلا ّحتمله وبني لوجوه ّالنص

 ّاإن> :× الصادق اإلمام قول من الرابعة الرواية يف جاء :ًرابعا
 َّأن عىل ًأيضا ّمهمة داللة ذلك ويف ً<وجها سبعون بها با  مة ّ ت م
 ًوجها سبعني حتمل هي ّوإنام ًوجها، سبعني حتتمل ّجمرد اّأهن ال كلامهتم
 رسده بدليل ،× لديه ومقبولة صحيحة الوجوه هذه ّوكل حقيقة،

  .منها لبعض ×

 :× الصادق اإلمام قول من اخلامسة الرواية يف جاء :ًخامسا
 سبع     ن ف  منا ّإن  منا، معا  عرفتم ما ا اس أفقه أنتم>

 :ًجدا ّمهمتان داللتان ذلك ويف ،ً<وجها
 معرفة حتصيل أساس عىل يبتني احلقيقي ّالتفقه ّأن هي :ُاألوىل

 .^ كلامهتم معاين
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ّتعد ال ^ كالمهم ّأن هي :والثانية  بسبعني َّعرب حيث وجوهه، ُ

 .ةّتعييني وليست ةّعددي هي ةّالرقمي هذه ّبأن قلنا وقد ًوجها،
 عىل الوقوف هو احلقيقي هّالتفق َّأن :الداللتني خالصة فيكون
 يقف مل فمن فحسب، املحتملة الوجوه ال ،ّالنص حيملها التي الوجوه

 فدعوى ،ّالنص ّيتحملها التي ـ ّالتفقه قيد وهي ـ الوجوه تلك عىل
  .كالم ّحمل أو مردودة، الفقاهة

 :× الصادق اإلمام قول من السادسة الرواية يف جاء :ًسادسا
 واضحة داللة ذلك ويف ،<ترو ه حديث ألف من خ  تدر ه حديث>

 ة،ّأخالقي نكتة إىل اإلشارة ُنريد ولسنا ،به نعلم فيام ّالتدبر ّأمهية عىل
 أن ُيمكن ال ّمما األسمى اهلدف إىل التنبيه نريد ّوإنام واضح، أمر فذلك
 والنتائج والتأسيس التمهيد ّبأن قلنا حيث احلصول، من عليه ّنتوفر
 هنالك ّوأن احلصول، مستوى عىل ةّوهنائي ّومتوسطة ةّيّأول ًأهدافا ّمتثل
 التمهيد بمعطيات العمل أصل وهو ذلك، ّكل من أسمى ًهدفا

 يف الدراية، كلمة من بوضوح نفهمه ما وهذا والنتائج، والتأسيس
 .الرواية وهو احلصول، قبال

 عمل من> :| األكرم الرسول قول وعمق ّأمهية نفهم هنا ومن
 عىل لليشء ةّالعيني الرؤية وفضيلة ،<يعلم  م ما علم اهللا ثهّور ،يعلم بما
 .به السامع ّجمرد

 ّحممد آل من الكلمة وإن> :× عيل املؤمنني أمري قول يف :ًسابعا
 نطرحها ًجدا، ّخفية داللة ذلك ويف ،<ًوجها سبعني إىل تنرصف
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 مسألة إىل إشارة ففيها ،)تنرصف( :كلمة يف ّاحتاملية، بصورة
 كلامت ّفإن واملجاز، واحلقيقة الظهور موضوع يف املتداول فاالنرصا

 إىل تنرصف هي ّوإنام ًوجوها، ّتتحمل أو حتتمل ليست ^ ّحممد آل
 ّأن هو ًأيضا املقام يف نراه الذيو ة،ّحقيقي ٍمعان ّكلها أي ذلك،

 مفردة فتكون الروايات، بني التعارض بمسألة وثيقة صلة للموضوع
ِّتؤسس االنرصاف  النصوص ّقراء من األعظم السواد يعهده مل يشءل ُ

 ارتأينا فقد البحث أصل عن املوضوع هذا خلروج ًونظرا ة،ّالديني
  .ّملحله إرجاءه
 الصادق لإلمام َّأن والسادسة والرابعة ىلُألوا الرواية يف ورد :ًثامنا

 ّ ها     > :× قال حيث ًمجيعا، ًوجها السبعني يف املخرج ×
 :بكلمة ّفعرب ،<ا خرج  يعها من  ا ا خرج، هاّ  من ا  ا خرج،

 ذلك ويف بالتنكري، )خمرج( :يقل ومل والالم، باأللف ّمعرفة ،)املخرج(
 ًعادة إليه، ُواملتبادر الذهن يف املرتكز ّأن وهي ّاألمهية، غاية يف إشارة

 العهد باب من ًفاّرمع ذكره فيكون وجهني، أو ًواحدا ًوجها يكون ما
 ّفإنه الذهن إىل يتبادر كثرية ٍمعان من بعينه ًواحدا يكن مل فإن الذهني،
 بال ولكن منها واحد وجه ُقصد وإن ّحتى بالتنكري، ّكله لذلك ُيشار
 .تعيني

ّوعرب ًعينا، اجلميع ُقصد فإن  ّيدل فذلك التعريف، بالم عنها ُ
 يوجد وال مقصودة، ًمجيعا الوجوه هذه ّأن عىل ومتينة واضحة داللة
ًمتقدما منها معنى ّ  للشارع ُومرادة ةّحقيقي ٍمعان هاّفكل ،اآلخر عىل ُ
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 هو منها وجه ّكل ّوإنام خمرج، لنا منها وجه ّأي يف ليس :أي ّاملقدس،
  .ّفتدبر املخرج،

 ّإ > :× الصادق اإلمام قول من الثالثة الرواية يف جاء :ًتاسعا
 عميقة داللة ذلك ويف ،ً<وجها سبعون فيه   ا واحد با رف ألت لم

 كان وإن فيه، ّالتأمل ينبغي الرشيفة أفواههم من يصدر ما ّكل  ّأن عىل
 سبعني الواحد احلرف يف هلم ّفإن غري، ال ًواحدا ًحرفا منهم الصادر
 الواحدة، والفكرة الواحدة واجلملة الواحدة الكلمة عن ًفضال ًوجها،
 هنا ومن للمفردات، تعامالهتماس يف واملتانة ّالدقة يف الغاية يعني وهذا
 وكلمة حرف ّكل يف الطويلة ّتأمالهتم يف ّواملتخصصون الفقهاء ُيعذر
 .^ املعصومني من صادرة ومجلة

 :× الصادق اإلمام قول من اخلامسة الرواية يف جاء :ًعارشا
 دالالت ثالث ذلك ويف ،< منا معا  عرفتم ما ا اس أفقه أنتم>

  .لطيفة

َّاملتوقع َّإن :ىلُاألو الداللة  هو أمجعني للناس نقوله بام العمل منهم ُ
 مل × فهو ولذلك ،^ البيت أهل مدرسة أتباع :أي غري، ال أنتم
 اللطيفة النكتة وهذه ،<ا اس أفقه أنتم> :قال ّوإنام ،<الناس أفقه> :يقل
 العميل، ُواملعطى ّللنص الكسبي النظري ُاملعطى يف أسلفناه ما ّتؤكد
 التحقيق ثمرة هو ـ ونتائج ًوتأسيسا ًمتهيدا ـ النظري ُملعطىا َّوأن

 ُّالتحقق ثمرة هو ذلك ّكل من األسمى اهلدف َّوأن واحلصول،
 أتباع هم األسمى اهلدف ذلك حتقيق منهم َّاملتوقع فيكون واحلضور،
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 )أنتم( كلمة َّبأن ُيعلم أن وينبغي ،)أنتم( :× فقال ِّاحلق، املذهب
ّمقيدة هي ّناموإ ُمطلقة، ليست  :× قوله وهو كبري، ّاحرتازي بقيد ُ

  .< منا معا  عرفتم ما>
 االحرتازي، القيد هذا نفس يف كامنة وهي :الثانية الداللة
ًمتفقها وال ًفقيها ليس علم بال العامل ّأن :هو ومفادها ّ  ّوإنام ّالبتة، ُ
 .كلامهتم بمعاين العارف هو الفقيه

 ،< منا معا  عرفتم ما> :× قوله يف منةكا وهي :الثالثة الداللة
 نفسها، األقوال وليس املعاين هو نقوله ما يف ّاملهم ّأن إىل ُيشري حيث

 التي ّاملتحركة الروح فهي املعاين ّوأما جامدة، قوالب ّجمرد فاألقوال
 عىل ُجيمدوا ال أن كلامهتم ملريدي ينبغي ولذا .ُوتقعده السامع ُتقيم
 .املعاين معنه فتغيب اللفظ

 إن> :× الصادق اإلمام قول من الثالثة الرواية يف :عرش أحد
 وهي وعميقة، ّمهمة داللة ،<كذا أخذت شئت ن و ،كذا أخذت شئت

 الوجوه ففي ّللمتلقني، بالنسبة كلامهتم ُمعطيات يف النسبة تساوي
ّمؤكد وهذا باخليار، نحن ـ ّتعييني ال ّرقمي عدد وهو ـ السبعني  :آخر ُ

 كان لو ّوإال قرينة، إىل منه احلاجة دون بنفسه املعاين تلك له ّالنص ّأن
  .<كالمنا> :لقوله معنى فال للقرينة مرجعه الوجوه يف ّالتعدد
 قول من والسادسة والرابعة ىلُألوا الرواية يف ًأيضا ورد :عرش اثنا
  ا> ،<ا خرج ّ ها من  ا> ،<ا خرج ّ ها    > :× الصادق اإلمام
 السبعني املخارج ّأن عىل واضحة داللة ذلك ويف ،<ا خرج  يعها من
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 فقط نحن القرآين ّالنص ّيتحملها التي ـ للتعيني ال للكثرة وهي ـ

 قال حيث ،ذلك لغرينا وليس وجتليتها، عليها، الوقوف عىل القادرون
  .< ا  ،> :×

 وجوه جمموعة هي فيه ندور ما فغاية اآلخرون ّالقراء نحن ّوأما
 عامل يف ال ّالنص احتامالت عامل يف منها مجلة تدخل قد وخمارج
 .)١(ّحتمله


 

 إىل ننطلق سوف ةّتأسيسي ةّمعرفي ّمقدمة من ّتقدم ما خالل من
 القرآين، والرتابط الوحدة معنى يستبطنها ُأخرى ّخفية زوايا إضاءة
 ـ فهمنا كام ـ ّألنه ؛القرآين ّالنص التفات عن ذلك يف بعيدين نكون وال
َتبي ِّلكل انِ ٍيشء ُ ْ  سوف ذلك خالل من ّولعلنا ّاملتقدم، بالنحو َ

 .ّالنص حركة مع املتامشية ةّالتفسريي حركتنا نسترشف
   ّا ص  وحدة تأ يد ا عا  دّتعد :األو  ا زاو ة

 عىل حقيقي ّمؤرش هو بل ،ّالنص وحدةل تأكيد املعاين يف ّددالتع ّإن
 ّالنص معاين يف الظاهري ّفالتشظي تناثره، عىل ال ّالنص وحدة أصل
 اإلنسان جسد أعضاءف ،ّللنص ةّالعلوي البناءات رسم يف ّتوحد هو

 حيث من ّمستقلة فهي ة،ّتراكبي ةّمزجي بطريقة وظائفها ّتؤدي
                                                      

 .١٠٥ـ٩٨ص ،٢ج :القرآن فهم منطق )١(
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 عن بمعزل به تنهض ال ّنسبي ستقاللا هلكنّو ة،ّالذاتي خصوصياهتا
 رات،ّالتصو( الثالثة ةّاملنطقي الفصول بني الظاهري ّالتشظيو ،بعض

 املنطقي ّالتوحد غياب يعني ال )اخلمس الصناعاتو التصديقات،و
 العلمي هدفها ّباجتاه ًاّعلمي ًسريا تسري ًمجيعا ّأهنا :بمعنى بينها،

 َّإن :ُأخرى وبعبارة الربهان، صناعة من املكنة ةّكيفي وهو ،األوحد
 تقف الفصول غايات فيه َّتتوحد الذي األخري الغائي اهلدف ذلك
  .ةّوالنهائي ّواملتوسطة ةّاالبتدائي الغايات تلك خلفه

 ّأويل هدف هلا ةّقرآني آية فكل القرآن، آيات يف احلال وهكذا
 َّثم يل،ُاجلم وتركيبها اآلية ومفردات حروف من ّمقدماته تنطلق
 مع فيه يلتقي ّمتوسط هدف ّباجتاه االبتدائي ّاألويل اهلدف هذا ّيتحرك
 الوجود ّيتحرك َّثم ـ السورة نفس من تكون ما عادة ـ ُأخرى آيات

 من القرآين املوقف حتديد وهو أسمى ّهنائي هدف ّباجتاه املجموعي
 ةّائيالنه بغايته النظري الوجود ّيتوقف َّثم والسور، اآليات موضوع

 ًطبقا والعمل االلتزام وهو ذلك ّكل من األسمى الغاية لتنطلق هذه
ّنعرب أن ُيمكن والذي القرآين، للموقف  األخري الغائي بالوجود عنه ُ

ّاألولي الغايات ّكل عنده تنتهي الذي  .ةّوالنهائي ّواملتوسطة ةّ
 ّبتعدد ـ ًرضورة ـ يقرتن ال ّالتعدد أصل ّأن إىل نخلص وبذلك

ًومؤكدا بل ّالتوحد، عن ًحاكيا يكون قد ّوإنام ،اهلدف  بالنسبة هذا له، ّ
 والتي الصحيحة، ةّالديني للنصوص بالنسبة ّوأما ة،ّالديني غري للمتون

 ملا ًوفقا ؛ّكله ذلك من أسمى ّفإهنا الكريم، القرآن طليعتها يف يقع
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 منه ةآي آية ّكل ّبرمته القرآن ّأن من ًا،ّعملي عنده سنقف وما ّتقدم،
ّاألولي ّوللمواد للتمهيد ًبذورا حتمل   .وللنتائج ةّالتأسيسي ةّ

 ةّخلفي عىل ّواحليس العلمي مثالينا يف احلال عليه ما بخالف
ّأولي ًهدفا وسيبقى كان ّالتصورات فقسم ّالتوحد،  وهو ًا،ّابتدائي ًاّ
 الصناعات، وظيفة عن ًفضال التصديقات، وظيفة أداء عن ًمتاما عاجز
  .ذلك ّاتضح وقد ًمتاما، خيتلف القرآين اآلي ولكن

   وا تائج ّوا واد  لتمهيد إثراء ا عا  دّتعد :ا انية ا زاو ة
 وبالتايل والنتائج، ّواملواد التمهيد من ّلكل إثراء املعاين دّتعد ّإن
 سواء آية، ّلكل الوظيفي ّوالتنوع ةّالتفسريي ةّالعملي به ُتثرى امتياز فهو
ّممه كانت  ّفإن ًواحدا ًقالبا ّاختذ إذا التمهيد ّفإن نتيجة، أم ّمادة أم دةُ
 القالب، ذلك بحدود ًأيضا حمدودة تكون سوف منه االستفادة حدود
 ما فإذا املعنى، ّتفرد أساس عىل يبتني ّإنام الوظائفي التحديد وهذا

ًتنوعا هنالك ّأن افرتضنا ًوتعددا ّ  كفذل ـ الصحيح هو كام ـ ُاملعطى يف ّ
 ّومواد ًمتهيدا إطالقها بل االستفادة دائرة ّاتساع بالرضورة يعني

 عىل ّالتعدد ُيضفيه الذي احلقيقي اإلثراء معنى هو وهذا ونتائج،
 ّإن بل ،)والنتائج والتأسيس التمهيد( الثالث وظائفه يف ّالنص
 .ّتقدم ما غري ُأخرى صورة ّأي ّتعقل إمكان عدم هو التحقيق مقتىض

َيعلم أن غيوينب هذا،  ِيدرك ال ّالتعدد وذلك اإلثراء هذا ّبأن ُ
 يف سري فهو ذلك عدا ما ّوكل ،× املعصوم ُغري ةّالنهائي حدوده
  .ّوالرد لألخذ قابل ّصوري وطرح املعريف التكامل طريق
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   لّ لتأ  مأدبة ا عا  دّتعد :ا ا ة ا زاو ة

 انفتاح :املعاين يف دّالتعد يضفيها التي الكبرية ةّاملعرفي الثامر من
 حتجيم إىل ّقرسي ٍداع االنحصار ّفإن مرصاعيها، عىل ّالتأمل ّبوابة
 والشنيعة الكبرية االجرتار عمليات ّولعل واضح، وهذا ّالتأمل، دائرة
 االنحصار هذا هو منشؤها ةّالتفسريي املصنّفات يف ُنطالعها التي

 اآلية قرس هو ذلك ّكل من واألغرب القرآين، ّللنص ّالضيقة والرؤية
 آيات لتفسري ًومنطلقا ًأساسا جعله َّثم واحد معنى عىل الواحدة
 منهج عىل املبتني التفسريي األصل هذا من نمنع ال ّأننا مع ُأخرى،
 نفس هو نرفضه الذي ولكن ،به نلتزم بل بالقرآن، القرآن تفسري
 هذا ونيك أن يبعد وال الكريمة، باآلية الواحد املعنى وإلصاق القرس
 .بالرأي التفسري رضوب من ًرضبا واإللصاق ُّالتفرد
   ّ لنص ع نة ا عا  دّتعد :ا رابعة ا زاو ة

 يف ّأنفيس وآخر ،ّآفاقي ٌبعد هلا آية ّكل ّأن سابق ٍبحث يف بينّا قد كنّا
 ّالقرآنية املضامني ّتؤسسها التي ّالقرآنية احلقيقة ّوأن ومرص، عرص ّكل

 االنطباق، دائرة استمرار هي الرشيفة السنّة دهاّتؤك والتي العالية
 ّنوأ االنطباق دائرة تغلق ال القرآين ّللنص البارزة املصاديق ّأن بمعنى

 ةّحقيقي مصاديق هي ّوإنام املجاز باب من تدخل ال الالحقة املصاديق
 ّكل يف اإلنسان ّأن ـ ّالقرآنية للمنهجة ًوفقا ـ ّتقدم ّمما لنا ويظهر ّفعلية،
 ّالبد وبذلك إليه، الواصلة ّالقرآنية اخلطابات يف مقصود ومكان زمان
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 ِ إنا{ ّالقرآنية، النصوص من مجلة حريم يف ًداخال ًمصداقا يكون أن

ُهد ناه َ َْ َا س يل َ
ِ ًشاكرا ِ إما   ِ ِ و ما َ ًكفورا َ ُ   .)٣ :اإلنسان( }َ

 هو وكلمة وآية سورة ّكل يف االنطباق دائرة انحصار عدم َّإن
 فالقرآن ًأبدا، عنها ّالتنصل ينبغي ال التي الراسخة ّالقرآنية احلقيقة
 تنقيض وال عجائبه، تفنى ال عميق، وباطنه أنيق ظاهره> الكريم
 ًاّزمكاني القرآين ّالنص يف االنطباق دائرة انحصار وعدم ،<غرائبه
 ةّالقضي بنحو ًمأخوذا القرآين ّالنص كون حقيقة مع ًمتاما ينسجم

 .ةّالشخصي أو ةّاخلارجي ال ةّقيقياحل
 يأتيه الصاحلني اهللا أولياء حرب يف وماله جهده يبذل الذيف

ْ بت{ :تعاىل بقوله املجاز ال احلقيقة بنحو القرآين اخلطاب َيدا َ  ِأ  َ
َ

 
ٍ هب
َ َ وتب َ  .)١ :املسد( }َ

 النصوص عنق لوي يف الفكري ونتاجه علمه يبذل والذي
 أو بامل لطمع ّإما ّاحلق عن هبا حييد خرىُأ ّاجتاهاتب الثابتة ةّالرشعي
 قلبه، عليه انطوى جلبن أو ذلك، عىل خلوف أو ّدنيوي بمقام أو بجاه
َ رفون{ :تعاىل بقوله ُخياطب ّممن فهو ُ  َ َال م ُ ِ َ

ِمواضعه َعن ْ ِ ِ  :النساء( } 
َحيرفون{ فيه نزل الذي هذا :عنه يقال ًوغدا ،)٤٦ ُ ِّ َ ُ{.  

 مقولة مع ًمتاما تنسجم ّإنام القرآين ّللنص ةّاحلقيقي العرصنة هذه َّإن
 ًطويال، للوقوف معه نحتاج ال واضح بشكل املعاين يف ّالتعدد

 ةّالروائي النصوص مقتىض فهو بذلك، ّاملحققني التزام هو واملظنون
  .القرآين اخلطاب طريقة مع انطباقه عن ًفضال
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   الفهم ّرات يةو  ا عا  دّتعد :ا ا سة ا زاو ة

 والتصديقات ّالتصورات ّلتعدد موجب املعاين ّتعدد ّبأن ريب ال
 عىل الواحد ّالنص ّألن وذلك ؛الواحد ّللنص الفهم ّيتعدد وبالتايل
 نجده ةّالتفسريي للمصنّفات االستقراء وبحسب ّفإنه معناه ُّتفرد فرض
ِّاملتفرد الواحد ّالنص ّأن بمعنى عديدة، ًوجوها يأخذ  ّالتعدد ةّقابلي يهف ُ
 االلتزام عند ّالتعدد وقوع ةّاألولوي باب من يكون وبذلك الفهم، يف

 .املعاين يف ّالتعدد بأصل
 قراءة يف القرآين الوعي هذا من ننطلق أن علينا َّيتعني هنا ومن
 املناهج ُمراعاة مع ولكن ًخصوصا، والقرآين ًعموما الديني ِّالنص

 وهذا الفوىض، ّتعم ال لكي القراءة يف ربةواملعت الصحيحة ةّالتفسريي
  .واضح

 أمر فذلك فحسب ّالتعدد أصل ليس الفهم بمراتب نعنيه وما
 ةّالطولي عنينا ّوإنام ّالتعدد، أصل عن ًفضال ُّالتفرد أصل يف منه مفروغ

 يف االختالف ّأمهها كثرية، مناشئها ةّالطولي وهذه ذلك، يف
  .الثقافة يف ّوالتنوع االستعدادات

   ا صداق ّو رات ية ا عا  دّتعد :ا سادسة ا زاو ة
 املصداق، ةّمراتبي ةّإشكالي أمامنا يطرح سوف املعاين ّتعدد ّإن
 كان فإذا فحسب، ّبالتعدد ال ةّبالطولي ةّاملراتبي ّفرسنا ونحن ّالسيام
 ة؟ّالطولي هذه تصوير أو فهم ُيمكن فكيف كذلك األمر

 إذا ّإال ةّالطولي خصوصيات بجميع امااللتز علينا ُيعرس قد هنا
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َوما { :تعاىل قوله يف احلال هو كام ،× املعصوم فهم استثنينا َأرسلنا َ ْ َ ْ َ 
ْمن َ بلك ِ ِ ْ ًرجاال ِ إال َ َ

ِنو  ِ ْإ هم ُ ِ ْ
َ
فاسأ وا ِ

َ ْ َأهل َ ْ
َ

ِا كر 
ْ ْإن   ْكنتم ِ ُ ْ َ علمون ال ُ ُ َ ْ َ { 

 :له فقلت ×الرضا سألت> :قال الوشاء فعن ،)٤٣ :النحل(
ْفاسأ وا{ :فداك ُجعلت ُ َ ْ َأهل َ ْ

َ
ِا كر 

ْ ْكنتم ِإن   ُ َ علمون ال ُ ُ َ ْ  :× فقال ؟ }َ
  .)١( <املسؤولون ونحن ،الذكر أهل نحن

 واقعنا حيكي عليه آخر تطبيق إجراء ُيمكن القرآين ّالنص وهذا
 عليها ينطبق ّربام الكربى الغيبة عرص يف ةّالديني ةّفاملرجعي املعارص،

 الشارع به حكم ّعام ّاألمة قبل من املسؤولون فهم الذكر، أهل انعنو
َأهل{ عنوان َّأن كام ّاملقدس، ْ

َ
ِا كر 

ْ  مجيع عىل لالنطباق قابل } 
 ّواملعلم ّطبه، يف الذكر أهل من فالطبيب ًأيضا، االختصاص أصحاب

 .وهكذا بنائه، يف الذكر أهل من والبنّاء تعليمه، يف الذكر أهل من
 به ُيقاس ال إذ ؛× املعصوم فهم استثناء هو ّكله ذلك يف ّاملهم

 صورة يف :ُاألوىل مسألتان، لدينا تبقى سوف ذلك مع ولكن ،أحد
 صورة يف :والثانية ّالنص، ملراد ^ املعصومني عرض أو فهم ّتعدد
  .ًواقعا حاصل هو كام املعصومني، غري أفهام ّتعدد

 ّفإن والتساقط التعارض ستوىم إىل تصل مل إن ّفإهنا :ُاألوىل ّأما
 ًمطلقا عدمه صورة ويف التنايف، من نوع ُوجد إذا واقع بينها اجلمع

 يف األوىل هو الثاين والعرض عرصه، يف األوىل هو ّاألول فالعرض
 .فيها صدرت التي والظروف الرشوط ضمن ّحجة ومجيعها عرصه،

                                                      

 .٣ح ،٢١ص ،١ج :الكايف )١(
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 باملصداق يطُحت التي ةّاملوضوعي للظروف ةّفاملرجعي :الثانية ّوأما
 تتفاوت ةّاملوضوعي والظروف بالقارئ، ّتتحكم التي للقبليات وليس
 يف ّإال القدح أو الرتجيح ينبغي فال آلخر، زمان ومن ،آلخر مكان من

 .بالقارئ املحيطة الظروف قراءة صورة
   اآلخر وقبول ا عا  دّتعد :ا سابعة ا زاو ة

ِّيؤسسان االختالف ةّليواحتام املعاين ّتعدد ةّبواقعي اإليامن ّإن  ِّحلل ُ
 قبول ةّإشكالي وهي ة،ّالعلمي احلركة ُتعيق تزال وما كانت ةّإشكالي
 من الكثري أعتاهبا عىل ُنحر عويصة ةّتارخيي ةّإشكالي ّإهنا اآلخر،
 هذه ّبأن ريب وال األبرياء، من له حرص ال ّعام ًفضال األعالم
 ّالنص، وقراءة ةّالتفسريي ةّالعملي عىل بعنقها ّأطلت قد ةّاإلشكالي
ّاملفرس، عىل املريرة تبعاهتا ّبكل وألقت  .ضبع وغامر ٌبعض فأحجم ُ

ّيمثل املعاين ّبتعدد القبول ّإن  نحو الصحيح ّباالجتاه ةّحقيقي انطالقة ُ
 ّبتعدد اإليامن ّإن .باآلخر البعض به يستيضء الذي اجلامع ُاألفق ذلك
 لقراءة ًأيضا دعوة هي ّوإنام باآلخر، للقبول دعوة ّجمرد ليس املعاين
 لنا يكفل سوف املعريف االنفتاح هذا ّبأن ريب وال منه، ّوالتزود اآلخر
 التأكيد وينبغي ة،عديد لقرون عنه ّختلفنا الذي ّاملتميز ّالرقي من حالة
 إلغاء يعني ما بقدر ،به االلتزام بالرضورة يعني ال باآلخر القبول ّأن

 ما اآلخر ّإن .والتهميش واحلجر الفكري، والعنف ةّاإلقصائي احلالة
 ذلك ّفإن ،الديني ّالنص قراءة يف ٍمعترب ٍّتفسريي ٍمنهج من يستفيد دام

ِّيشكل أن ينبغي  .اآلخر مطاردة من تقيه حصانة له ُ
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 طريق تعرتض ةّإشكالي لرفع ُأطروحة ّجمرد ليس ّبالتعدد القول ّإن
َّيتبع أن ينبغي الذي الصحيح سبيلال هو ّوإنام الديني، ّالنص قراءة ُ 
 ّباالجتاه ّالنصية ةّالعلمي احلركة ودفع ة،ّالتفسريي ةّالعملي إلغناء

 ّالنيص ُاملعطى عىل العقيل ُاملعطى ّتفوق أرسار من ّولعل الصحيح،
 جتاوز قد العقيل املعطى ّأن هو ًاّوتأرخيي ًاّعاملي به األخذ مساحة أعني
   ّالنيص ُاملعطى يف احلال عليه ما الفبخ اآلخر، رفض ةّإشكالي

ًمتلكئا الزال الذي ـ قراءاته :أعني ـ ِّ  اآلخر، ّباجتاه احلركة َّوسلحفايت ُ
 عديدة لقرون الواحد واملعنى الواحدة القراءة أزمة ّالنص عاش لقد
 الواحد ّاالجتاه أصحاب بني لألوارص وقطع فاحش ّختلف عنها نتج

 .ةّساسياأل خطوطه يف الواحد والفكر
   ا وقف ووحدة ّا ص وحدة :ا امنة ا زاو ة

 من أو موضوعاته من القرآين املوقف هو املوقف بوحدة املراد
 قديمة كثرية، إثارات فهنالك القارئ، قبل من ُاملثارة اإلشكاليات

 هل اإلنسان، فعل من القرآين املوقف هو ما :قبيل من وحديثة،
 أم جسامين املعاد هل الكسب؟ ّإال يسل ّأنه أم ألفعاله خالق اإلنسان

 تسافل؟ أم تكامل املوت هل فقط؟ روحاين ّأنه

 ة،ّواالجتامعي ةّواألخالقي ةّوالرشعي ةّالعقدي املسائل من ذلك وغري
 ّفإن واحد، ّقرآين ّنص قراءة خالل من إجابات تقديم ُيمكن ال وهنا
ّحتدد الواحدة اآلية ّحتدد وال فحسب موقفها ُ  القرآين وقفامل لنا ُ

 وحدة خالل من ّيتحدد ّإنام القرآين املوقف ّفإن ولذلك كاملة، بصورة
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 ريب وال الواحد، ّالنص خالل من ال ّالكيل بوجوده القرآين ّالنص
 ال املوضوعي التفسري ّمهام من هو القرآين املوقف إىل الوصول ّبأن

 .واضح وهذا التجزيئي،
ًكليا جمتنس ّإنام املوقف وحدة ّبأن ريب وال  بوحدة القول مع ّ
ًكليا َّلتعرس ًواحدا القرآين ّالنص يكن مل فلو ّالنص،  ّأي إىل الوصول ّ
 وبذلك ًضئيال، أم كان ًوعظيام ًصغريا، أم كان ًكبريا قرآين، موقف
 لتحصيل والوحيدة اخلصبة ةّاألرضي هي ّالنص وحدة ّبأن لدينا يثبت

 .الواحد املوقف

   ّا فس  ة ا ر ة وحدود ّا ص وحدة :ا اسعة ا زاو ة

 ّاملتخصصني غري عىل يعرس خمتلفني ّباجتاهني تسري ّالنص وحدة ّإن
 ّأما هبام، واإلملام اإلحاطة عن ًفضال استرشافهام ةّالتفسريي ةّبالعملي
 ة،ّالتفسريي ةّالعملي غامر خوض يف التعقيد إحكام فهو لّاألو ّاالجتاه
ّاألولي األفهام ّتوفر عىل لنهائيوا الغائي الفهم ّلتوقف وذلك  ةّ

 املجموعي بوجوده َّالنص ّإن وحيث القرآين، ِّللنص ّواملتوسطة
 وأرساره ّومتعلقاته ّخواصه منه طرف ّولكل األطراف، ُمرتامي

 ّالعام بمعناها ةّالتفسريي ةّالعملي ّفإن رى،ُألخا باألطراف الرتباطاته
 هذه ّإن .والتعقيد العمق يف آخذة ًمعا والتأويل للتفسري اجلامع
 ّثلهُمت ما بقدر القرآين ُّالنص عليها التي ةّاإلعجازي ةّالتكافلي الصورة

ِقوة من  عليه ّعام ًاّيّإن ًكاشفا تكون سوف ّفإهنا ّمعريف ٍوعمق ٍارتباط ّ
 .ةّالتفسريي ةّللعملي ّاملتصدي
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 عم التوافقي سريه، وظاهر صورة يف العكيس اآلخر، ّاالجتاه ّوأما
 وذلك النتائج، إحكام ّباجتاه السري فهو غايته، يف لّاألو ّاالجتاه
ِّاملفرس لوقوف  بأبعاده ّالنص تفصيالت معظم أو مجيع عىل حينئذ ُ
  .والغائي ِّوالنيص ُواجلميل املفردايت :األربعة

 عىل ّاملتفرعة ةّالتفسريي احلركة طبيعة لنا ّتتبني :ّكله ذلك ضوء ويف
 وإحكام التقعيد إحكام :أعني ّباجتاهيه، ّاملتقدم وبالنح ّالنص وحدة
  .النتائج

   ّا ف  واجتهادات ّا ص وحدة :العا ة ا زاو ة
ًجدا ّمهمة ةّمعرفي ةّخلفي ترتك سوف ّالنص وحدة ّنإ  لدى ّ

 ةّجتلي إىل هتدف ةّاالجتهادي ةّالعملي ّألن وذلك ؛ّاملتخصص القارئ
 .بتناثره ال ّالنص بوحدة القول مع ينسجم ّإنام وهذا ،ّاملتكلم موقف
ّتوفر ّالنص وحدة َّإن  ّالتشظي إشكاليات املجتهد القارئ عىل ُ
 متنح ّإهنا :ُأخرى وبعبارة البرشي، النتاج يف هبا نصطدم ما عادة التي

ّحتركه ةّبياني ًخطوطا القارئ  ّللنص، املرسومة العليا الغايات ّباجتاه ُ
 العليا الغايات استرشاف يف واضحة ّختبطات من ُنالحظه ما ّولعل
 النظرة عىل كالّواالت قةّالضي الزوايا من االنطالق هو الواحد ّللنص

 .ّالنص ملعطيات املحدودة

   ّا فس  ة ّالعملية ّو يانية ّا ص وحدة :ةع  ا ادية ا زاو ة
 ُتسهم القرآين ّالنص وحدة ّأن إىل السابقة األبحاث يف أملعنا قد كنّا

 هذه ّأن :بمعنى ة،ّالتفسريي ةّالعملي سري ةّبياني رسم يف كبري ٍّدح إىل
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 حيث التناثر، من ُاجلميل بوجوده ّالنص لنا حفظت قد الوحدة
 ّالنص آيات بني االرتباط ّوقوة الوصل خطوط عن لنا كشفت
 يف ّالقرآنية احلركة بخريطة تكون ما أشبه هي ةّالبياني هذه ّإن .الواحد
 ةّاحلقيقي ةّاخللفي وهي لفهمه، ُاألوىل ةّاألبجدي :هي أو ،املعريف مّالسل
 .ضوئها يف القرآين ّالنص َّيتشكل التي

ًمعوقا يكون سوف القرآين ّالنص بوحدة االلتزام عدم ّإن ِّ  ًاّحقيقي ُ
 بل الكريم، القرآن وفهم قراءة ةّأبجدي إىل الوصول عن ًاّمعرفي ًومانعا
 ّحتى ّللمفرس ةّالتفسريي احلركة وخطل سوء عن ًكاشفا يكون وسوف

 ذلك سيكون بل ة،ّالتفسريي ّللمقدمات ًجامعا ِّاملتصدي كان وإن
 لفقدانه ًنظرا ؛بالرأي بالتفسري ،إليه انتهى وما ،نتاجه لوصف ًداعيا
  .األوىل املبادئ تلك أساس عىل املبتنية ةّالعلمي احلركة مليزان

  ّا أو لية ّالعملية ّيةو يان ّا ص وحدة :ع ة ا انية ا زاو ة

ّتنظم ةّبياني ًخطوطا القرآين ّللنص ّنإ  هو كام ةّالتأويلي ةّالعملي سري ُ
 اخلطوط تلك عىل الوقوف جيب وكام ة،ّالتفسريي ةّالعملي يف ًمتاما احلال
 سري يف كذلك فاألمر ةّالتفسريي ةّالعملي سري يف الداخلة ةّالبياني
 ةّالعملي لسري ةّالبياني اخلطوط عىل الوقوف َّإن بل ة،ّالتأويلي ةّالعملي
 .النتائج وخطورة املوقف ةّلضبابي ًنظرا أوىل؛ باب من هو ةّالتأويلي
   ا عطيات واختالف ّا ص وحدة :ع ة ا ا ة ا زاو ة

ّاملتلقي ذهن يف تنقدح قد وهنا  منشؤها ُأخرى ةّمنهجي ةّإشكالي ُ
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 النتائج اختالف بنيو ّالنص وحدة أصل بني الظاهري التنايف

  .واملعطيات

 التحقيقي احلقيقي التنايف ّوأن ًمتاما، ذلك غري هو الصحيح ولكن
 ّولعل ّالنص؛ بتناثر القول من أو املعطيات، بوحدة القول من يلزم

 خالل من ذلك عن اإلجابة ذهنه يف انقدحت قد امللتفت القارئ
 .ّتقدم فيام ّالتأمل

 تعني ال ّالكيل بوجوده القرآين ّالنص وحدة ّبأن ًمرارا ّأكدنا لقد
 وتسري ُمرتابطة ّالقرآنية النصوص ّأن تعني ّوإنام املعنى، وحدة ّالبتة

 الغايات ّوباجتاه املفردات، دائرة يف ةّاالبتدائي الغايات ّباجتاه بالقارئ
 وحدة دائرة يف ةّالنهائي الغايات ّوباجتاه ُاجلمل، دائرة يف ّاملتوسطة
 أو الواحدة السورة حدود يف ذلك كان سواء ُاجلمل افقوتو املوضوع

 ّباجتاه ةّاإلمجالي بوحدته ّالنص يسري ًوأخريا .سور جمموعة امتداد عىل
 .ّالنص بمفاد ّالتحقق وهو ذلك، ّكل من األسمى الغاية

 مع ًمتاما ينسجم ّإنام ّالنص وحدة تصوير يف الدقيق اإلمجال وهذا
 ّقرآين ُمعطى وهو ـ االبتدائي ّالتصور ّإنف ،املعطيات واختالف ّتنوع
ّتقدمه دانية مرتبة يف  ًفضال آلخر، قارئ من خيتلف ـ ّالنص مفردات ُ
 ّأن منّا ّتقدم وقد املوضوعي، والرتكيب يلمُاجل الرتكيب ُمعطيات عن

 فيه يقع ـ العريف باملعنى بوحدته القول فرض عىل ّحتى ـ ّالنص
 مدرسة من كانوا وإن ّحتى ّالقراء، بني والعرض الفهم يف االختالف
 وقوع ّبقوة نلمس ونحن مدارسهم، ّتنوع فرض عن ًفضال واحدة،
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 واحدة، مدرسة من ّمتخصصان ُيطالعها واحدة رواية فهم يف ذلك
 واألذواق؟ واملنابع املشارب اختالف مع فكيف
 ّوإن ّتقدم، كام ًأبدا، منه مناص ال أمر ّالنص بوحدة القول َّإن
 باالستقراء، ثابت أمر اآلخر هو آلخر قارئ من املعطيات فاختال
 عن تغيب ّلعلها ّمهمة نكتة توضيح ّنود وهنا .ًأيضا بالوجدان بل

 اختالف ّأن وهي اآلخرين، ّاملتلقني مطلق عن ًفضال ّاملتخصصني
 زاوية من ُيلحظ وتارة نفسه، ّالنص زاوية من ُيلحظ تارة املعطيات
ٌّنيص فاالختالف ًمعا، باألمرين نلتزم ونحن ّللنص، القارئ  بامتياز، ّ
 .ًأيضا بامتياز ٌّوقراءيت
ًنصيا املعطى اختالف ّأما  يف منّا ّتقدم ما مجيع من واضح فذلك ّ
 أمر فهو القارئ بلحاظ االختالف ّوأما القرآين، ّالنص وحدة تصوير
 هذه بعد ّأنه واملظنون عينني، ذي ّلكل ّوبدهيي بل ًا،ّجد واضح

 من الناشئ الصوري اإلشكال ُغربة انجلت قد تكون ةّاإلمجالي لوقفةا
 .ُمعطياته وطبيعة القرآين ّالنص حلركة الساذج الفهم

 بطرحه ّاملتقدم باملعنى ّالنص بوحدة القول إنكار ّأن بالذكر جدير
ًموجبا يكون سوف الصحيح  النتائج يف االختالف طبيعة يف ّللتأمل ُ

 امّاالهت أصابع رفع احلال بطبيعة يعني وهذا ارئ،الق إليها انتهى التي
 بتناثر القول وهو خاطئ أساس عىل ابتنى ّألنه ُاملعطى، نفس بوجه
 ًمعا، القولني عىل واقع أمر املعطيات اختالف ّأن يعني ّمما ّالنص،
 .ّاملتقدم باملعنى ّالنص بوحدة االلتزام فرع ّبصحته القول ولكن
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   ا عطيات وتمحور ّا ص حدةو :ع ة ا رابعة ا زاو ة

 وعدنا التي إضاءاتنا إىل املطاف هناية عند انتهينا قد نكون اآلن
 الوثيقة عالقتها نتيجة الزاوية هذه اخرتنا وقد عندها، بالوقوف
 يف ترك قد يكون ّربام وضوحه عىل منّا سلف ما ّفإن السابقة، بالزاوية
 األكيد التزامنا ّتضحا أن فبعد الوهم، صورة يف ولو ًشيئا، النفس
 املعطيات بتمحور القول هو املعنى هلذا األقرب يكون ّالنص بوحدة

 ر؟ّاملقد الدخل أو ّالتوهم ذلك دفع ُيمكن فكيف باختالفها، ال
 التنايف وقوع به ُنريد ال املعطيات باختالف القول َّإن :نقول

 لذيا االختالف ّوإنام ،والتساقط للتكاذب ُموجب فذلك والتناقض،
ّونؤكده به ُنؤمن  ةّاملراتبي أساس عىل ّاملبني االختالف هو ّبقوة هنا ُ
 .ُنعيد فال املعنى هذا منّا ّتقدم وقد ة،ّالطولي

 بعد للنقاش نعرضها ُأطروحة ليس املعطيات فتمحور وعليه
 يف يشء يقع ال ةّحتمي رضورة هي ّوإنام ّالنص، بوحدة األكيد التزامنا
 يف ةّوتوافقي ةّانسيابي بصورة ينساق التمحور هذا َّوأن ّالبتة، عرضها
 ذلك، عن اإلغفال ينبغي وال ّالنص، بوحدة القول مع تفاصيله مجيع
ّتشكل ةّاألعالئي ِّالنصية الوحدة فهذه  ما ّلكل واجلامع الواقي السور ُ
َّظن ّمتفرد هّبأن ُ  .الكريم القرآن يف ُ

 اختالف عىل ةّالقرآني الكريمة اآليات ّإن> :أخرى بعبارة
 ،بسيط واحد معنى إىل ترجع وأغراضها مقاصدها ّوتشتت مضامينها
 من آية تروم ال بحيث ّتشتت، وال فيه ّتكثر ال ّأصيل فارد وغرض
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 والغرض ّإال هدف إىل ترمي وال املقاصد من ًمقصدا الكريمة اآليات
 .منه املطلوبة واحلقيقة كيانه يف الساري الروح هو األصيل

 أبعاضه ّوتفرق آياته ّتشتت عىل الكريم الكتاب هلذا غرض فال 
 آخر ويف ًا،ّديني ًأصال مورد يف كان ّفصل إذا ّمتوحد، واحد غرض ّإال
 إىل ولاألص من ّتنزل ّكلام وهكذا ًا،ّرشعي ًحكام ثالث ويف ًا،ّخلقي ًأمرا

 الواحد معناه عن خيرج مل الفروع فروع إىل الفروع ومن فروعها
 من واحد واحد ّكل يصري ّبرتكبه الواحد األصل ذافه ،املحفوظ
 بتحليلها وهي واألعامل، واألخالق العقائد تفاصيل أجزاء

 ذاك إىل تعود أجسادها، عىل احلاكم فيها الساري الروح إىل وإرجاعها
  .َّمجة مراتب حتته تنضوي واحد فاألصل ،)١( <دالواح األصل

 
  لقرآنا فهم منطق كتاب   ا ديد .١

 ّاألساسية ةّاملاد ّتشكل ّحتتية بنى بوجود القول ّإن :يقال قد ً:الّأو
 البناءات عىل عليا ّحاكمية ّالتحتية البنى هلذه ّوأن ّالقرآنية، البناءات يف

 ّالقرآنية، الدراسات صعيد عىل اجلديد بالقول ليس ّالفوقية، ّالقرآنية
 هبذا <القرآن فهم منطق> كتاب به أتى الذي اجلديد هو فام :وبالتايل

  ؟ اخلصوص
 هلا ّالقرآنية البناءات يف ّأساسية ّمادة بوجود القول ّإن :أقول

                                                      

 .٢٤٣ص :احليدري ّللسيد والتأويل، التفسري صولأ )١(
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 ألحد فليس بامتياز، ّروائي ّقرآين أصل هو البناءات هذه عىل ّاحلاكمية

 يف تكمن املسألة ّكل املسألة ّولكن فيه، السبق له ّأن عيّيد أن
   .األصل هذا عىل القرآن علوم رجال هبا يديل التي التفريعات
 <القرآن فهم منطق> كتاب هبا أتى التي التفريعات ّأن نرى ونحن

 إيضاحات من التفريعات هذه صاحب وما القرآين، األصل هذا عىل
 مستوى عىل ًبكرا ًبحوثا بمجملها لتّشك قد ودقيقة، ّأساسية ونكات

 سوف ييل وفيام القرآين، ّالنص فهم عامل يف املطروحة الدراسات
  :التفريعات هذه أهم نستعرض

 البنى مقولة <القرآن فهم منطق> باكت حيرص مل :لّاألو التفريع ●
 ًمضمونا للقرآن ّأن فكام للقرآن، املعريف املضمون إطار يف ّالتحتية
 من له ّالبد ّخاص ٌنظام للقرآن كذلك ،ّحتتية بنى من له ّالبد ًاّمعرفي
 مهّقد ما بني الواضح التاميز خالل من ضحّيت أمر وهذا ّحتتية، بنى

 األوتاد> ملبحثي أن الواضح فمن ،ّحتتية بنى ّأنه عىل احليدري ّالسيد
 مباحث عن التاميز من نحو ـ فوارق من بينهام ما رغم ـ <واملحاور

 التاميز وهذا ،<وترابطه القرآين ّالنص ووحدة ّواملوقعية ّالسلمية>
 ّالتحتية البنى يمثل :لّاألو :نشطري إىل ّالتحتية البنى هذه يشطر

 لّيمث :والثاين واملحاور، باألوتاد دّويتجس للقرآن املعريف للمضمون
 وبوحدة ّوباملوقعية ّبالسلمية دّويتجس القرآين للنظام ّالتحتية البنى
  .وترابطه القرآن
 خالصة> يف كتبه فيام احليدري ّالسيد أورده ما ضوء يف يقال قد
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   :<سةالدرا هذه إنجازات
 القرآن وحدة> موضوع ّعد قد احليدري ّالسيد ّأن ضحّيت ال
 موضوع ّضم يف اعتمدتم أساس ّأي فعىل ّالتحتية، البنى من <وترابطه

   ؟ ّالتحتية البنى مواضيع إىل <وترابطه القرآن وحدة>
 منه يفهم احليدري ّالسيد لكالم األويل الظهور يكون قد :أقول

 هذه إنجازات خالصة> يف عنه ءجا فيام التدقيق ولكن ذلك
 النظر ّوبغض حال ةّأي وعىل الظهور، هذا ًمتاما دّيؤك ال قد ،<الدراسة

 ثننيا نيّنص بإيراد هنا أكتفي سوف ،التفاصيل هذه يف الدخول عن
 ،<وترابطه القرآن وحدة> عن حديثه سياق يف احليدري ّالسيد أوردمها
  .نظره وجهة من املسألة حسم خالهلام من لنا ّسيتبني حيث

 القرآن وحدة> عن حديثه سياق يف ذكره ما :لّاألو ّالنص
 سري ّوبيانية ّالنص وحدة :ةعرش احلادية الزاوية> عنوان حتت <وترابطه
   :هناك ذكر حيث ،<ّالتفسريية ّالعملية
 ُتسهم القرآين ّالنص وحدة ّأن إىل السابقة األبحاث يف أملعنا قد كنّا

 هذه ّأن بمعنى ّالتفسريية، ّالعملية سري ّبيانية سمر يف كبري ٍّحد إىل
 حيث التناثر، من ُاجلميل بوجوده ّالنص لنا حفظت قد الوحدة
 ّالنص آيات بني االرتباط ّوقوة الوصل خطوط عن لنا كشفت
 يف ّالقرآنية احلركة بخريطة تكون ما أشبه هي ّالبيانية هذه ّإن الواحد،

 ّاحلقيقية ّاخللفية وهي لفهمه، ُاألوىل ّيةاألبجد هي أو املعريف، مّالسل
 مبادئ علم ّلكل كان فإذا ،ضوئها يف القرآين ّالنص َّيتشكل التي
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ّتصورية  ّفإن التصديقات، عامل إىل االنتقال قبل هبا اإلملام من ّالبد ّ
ِّللمفرس ّوالبد مبادئه هي القرآين ّللنص ّالبيانية اخلطوط  احلقيقي ُ
 .هبا اإلملام من ّاملتخصص والقارئ
َّنوفق ّولعلنا هذا،  اخلطوط هذه عند للوقوف ُأخرى ُمناسبة يف ُ
 ّالنظرية ّاملقدمة تكون أن هبا ٌّحري ّمستقلة ّتفصيلية دراسة يف ّالبيانية
 واملبادئ ّاألبجدية هذه غياب هو ُاملالحظ ّفإن ،ّتفسريي مرشوع ّلكل

 وال ًوتفريقا ًمجعا ّفسرييةالت املصنّفات عن القرآين ّالنص لقراءة ىلُألوا
   .)١(ًأحدا نستثني

 ومتحور ّالنص وحدة> عن حديثه سياق يف ذكره ما :الثاين ّالنص
   :هناك ذكر حيث ،<املعطيات
 بعد للنقاش نعرضها ُأطروحة ليس املعطيات فتمحور وعليه
 يف يشء يقع ال ّحتمية رضورة هي ّوإنام ّالنص، بوحدة األكيد التزامنا
 يف ّوتوافقية ّانسيابية بصورة ينساق التمحور هذا َّوأن ّتة،الب عرضها
 ذلك، عن اإلغفال ينبغي وال ّالنص، بوحدة القول مع تفاصيله مجيع
ّتشكل ّاألعالئية ِّالنصية الوحدة فهذه  ما ّلكل واجلامع الواقي السور ُ
َّظن ّمتفرد ّبأنه ُ   .الكريم القرآن يف ُ

 اختالف عىل ّالقرآنية مةالكري اآليات ّإن> :أخرى بعبارة
 ،بسيط واحد معنى إىل ترجع وأغراضها مقاصدها ّوتشتت مضامينها
 من آية تروم ال بحيث ّتشتت، وال فيه ّتكثر ال ّأصيل فارد وغرض

                                                      

 .٤٤٤ص ،١ج :القرآن فهم منطق )١(
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 والغرض ّإال هدف إىل ترمي وال املقاصد من ًمقصدا الكريمة اآليات
  .همن املطلوبة واحلقيقة كيانه يف الساري الروح هو األصيل

 أبعاضه ّوتفرق آياته ّتشتت عىل الكريم الكتاب هلذا غرض فال
ًدينيا، ًأصال مورد يف كان ّفصل إذا ّمتوحد، واحد غرض ّإال  آخر ويف ّ
ًخلقيا، ًأمرا ًرشعيا، ًحكام ثالث ويف ّ  إىل ولاألص من ّتنزل ّكلام وهكذا ّ

 الواحد معناه عن خيرج مل الفروع فروع إىل الفروع ومن فروعها
 من واحد واحد ّكل يصري ّبرتكبه الواحد األصل فهذا ،ملحفوظا

 بتحليلها وهي واألعامل، واألخالق العقائد تفاصيل أجزاء
 ذاك إىل تعود أجسادها، عىل احلاكم فيها الساري الروح إىل وإرجاعها
  .)٢(َّمجة مراتب حتته تنضوي واحد فاألصل ،)١( <الواحد األصل

 مبحث ّعد قد يكن مل ولو ّحتى احليدري ّالسيد ّأن بالذكر وجدير
 البنى حيرص مل فهو ّالتحتية، البنى مباحث من وترابطه القرآن وحدة
 اقرتاح يمكن وعليه ًمفتوحا، الباب ترك بل ،بعينها مباحث يف ّالتحتية
 وال ّالتحتية، البنى مباحث من ّأنه عىل وترابطه القرآن وحدة مبحث
   .االقرتاح هذا مع تتعارض سامحته مباين ّأن أظن
 للمضمون ّالتحتية البنى احليدري ّالسيد حيرص مل :الثاين التفريع ●
 ين،ّاملفرس أكابر بعض ذلك إىل ذهب كام واحد، ٍبنوع للقرآن ّاملعريف

 ،<األوتاد>بـ هّيسمي ما وهو :لّاألو :نوعني إىل عنده تنقسم ّهناإ بل
                                                      

 .٢٤٣ص :يلوالتأو التفسري صولأ )١(
 .٤٤٩ص ،١ج :القرآن فهم منطق )٢(
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 من العديد وجود دّيؤك وهو ،<املحاور>بـ يهّيسم ما وهو :والثاين
 .ّتقدم ّمما واضح هو كام النوعني، هذين بني الفوارق

 إىل <األوتاد> احليدري ّالسيد يقسم وفيه :الثالث التفريع ●
 أسامه ما :والثاين ،<ّفسرييةالت األوتاد> بـ أسامه ما وهو :لّاألو :قسمني

 متتاز اتّخصوصي ّالتأويلية لألوتاد ّبأن ويؤكد ،<ّالتأويلية األوتاد> بـ
   .ّتفسرييةلا األوتاد عن هبا

 األوتاد لوظيفة احليدري ّالسيد ضّيتعر وفيه :الرابع التفريع ●
 حقيقة إىل السياق هذا يف هّفينب[ ةّالتفسريي ةّاملعرفي ّاملهام ّفيبني ّالقرآنية،

 من ّأن وهي تها،ّوجداني رغم قبل من إليها يلتفت مل يةّاألمه ةّغاي يف
 األوتاد وجود التحريف من القرآن حفظ يف ةّرتكازياال النقاط ّأهم

 ةّواألخالقي ةّالرتبوي( ةّالعملي ّواملهام األوتاد، هلذه ةّوالتأويلي ]ّالقرآنية
 واخلطل الزلل من فظاحل ّمهام( ةّاخلفي واملهام ،)ةّوالسلوكي

  .القرآن بأرسار ةّاخلفي ّاملهام هذه عالقة ًناّمبي ،)نحرافواال
 ّفيبني القرآن، أوتاد ةّهوي حتديد حياول وفيه :اخلامس عالتفري ●
 ثالثة يف دّتتجس األوتاد ّأن حّويوض لألوتاد، ةياألساس املالمح ٍبإجياز
 يف األعىل السقف لّمتث وهي ،)نةّالبي( الواضحة النامذج :لّاألو :نامذج

 طّتوسامل السقف لّمتث وهي ،)نةّاملبي( ّاخلفية النامذج :والثاين األوتاد،
   األوتاد هذه ّأن ّيبني ّثم ّحتاملية،اال النامذج :والثالث األوتاد، يف
 البناء حمور( ثالثة حماور يف لّاألو املالك هي ـ منها نةّالبي امّالسي ـ

 ّأهنا كام ،)التكويني التأثري وحمور ،ئالقار لدى الفهم وحمور القرآين،
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   .ًمعا ّوالتأويلية ّلتفسرييةا ّالقرآنية املعطيات مجيع عىل األخري احلاكم
 عىل احليدري ّالسيد يقف أن حياول وفيه :السادس التفريع ●
 عدد ضبط ّأن دّيؤك ذلك رغم ولكنّه األوتاد، لعدد ّتقريبي حتديد
 وحتقيق لّمأوت ّحتقيقية ّرائيةاستق دراسة إىل بحاجة ّالقرآنية األوتاد
   .املعصوم لغري رّيتوف ال قد ما وهو دقيقني،
 الصلة ّيبني أن احليدري ّالسيد حاول وفيه :السابع التفريع ●
 فأوضح ّالقرآنية، باألوتاد ّواملتغري الثابت موضوع تربط التي الوثيقة
 دائرة انحصار ًداّمؤك ،ّاملتغري الوتد ومالمح الثابت الوتد مالمح
 إىل لّالتحو هو املقام يف ّالتغري معنى ّوأن ّاإلحتاملية، باألوتاد ّاملتغري
   .أرشف مقام
 ّالقرآنية األوتاد خصائص من ّأن ّبني وفيه :الثامن التفريع ●

 داءأ حيث من أساسيني قسمني إىل تنشطر ّأهنا بعضها عن ومتايزها
 الفوارق ًناّمبي متفاعلة، وأوتاد فاعلة أوتاد إىل تنقسم حيث وظائفهام،

   .القسمني بني
 سابقة هناك أجد مل :سناحل طالل الدكتور يقول التفريع هذا ويف

 موضوعة أصل يف سواء األستاذ، دناّسي مهّقد الذي الطرح هذا عىل
 ما وهذا األخري، التقسيم هذا ًخصوصا ،ًمجيعا تقسيامهتا يف أم األوتاد
 لنا لهاّسج التي النقاط عرشات إىل تضاف جديدة إبداع نقطة لّيسج
   .اجلليل السفر هذا

 عىل الضوء تسليط احليدري ّالسيد حاول وفيه :التاسع التفريع ●
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 البحوث من العديد مّقد أن وبعد ،واملتشابه باملحكم األوتاد عالقة
 ًنظرا :كاآليت بينهام العالقة وجه لّأص واملتشابه، املحكم يف قةّاملعم

 من ًكاّمشك ًمفهوما تبقى سوف ّالوتدية ّفإن املعصوم لقراءة الفتقارنا
 بمعنى ال القرآين، باملحكم تنحرص ما عادة ولكنها آلخر، ئقار

 يف ّلغوي عكس وال ،اإلحكام ّالوتدية رشط ّفإن ؛املطلق الشمول
 بلحاظ للمتشابه معنى فال ّوإال معصوم، غري ئالقار دام ما املقام،
   .واضح وهذا .قراءته
 نسب ذات ّاحتاملية قراءة مّيقد أن حاول وفيه :العارش التفريع ●

 ّاألولية ةّاملاد ّأهنا منها ّالقرآنية، لألوتاد أخرى عديدة لوظائف متفاوتة
 هللفقي جديدة ّآلية تعطي ّأهنا كام ّاملعرفية، للحركة وحمور اإلمام حلركة

 ومن منها، ّالروائية امّسي ال ّالدينية النصوص مع التعاطي يف املستنبط
 معرفة يف ومدخليتها األخرى، للعلوم إرشاديتها ًأيضا وظائفها
   .لإلنسان ّاألساسية البناءات وصيانة
 األوتاد عالقة ّيبني أن فيه حاول وقد :عرش احلادي التفريع ●

 ّالقرآنية األوتاد ّأن إىل فيه خلص وقد األخرى، واملعارف بالعلوم
 ستوجد بل التكوين، عامل يف شبيهاهتا وجود إىل عليها الواقف هتدي

 ئالقار جتعل سوف التايلوب ّينية،التكو األوتاد ّهوية لتحديد ًطرقا له
 ّثم األوتاد، معرفة عىل ةمبتني ّقرآنية منظومة وفق كّيتحر التكوين لعامل
 ّاإلنسانية للمعارف مّيقد سوف ّالتكوينية األوتاد عن الكشف ّإن

   .العامل لفهم ّحقيقية ّأبجدية
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 تأصيل هو الصحيح ّنأ ّيبني أن حاول وفيه :عرش الثاين التفريع ●
 عىل قتصاراال وليس الفقهي، النتاج ّلكل ريمالك رآنالق ّمرجعية
 األوتاد ّوظائفية خالل من تنبثق ّاملرجعية وهذه منه، األحكام آيات

   .ّالقرآنية
 ّالقرآنية األوتاد ّأن ّيبني أن فيه حاول وقد :عرش الثالث التفريع ●
 سور ّأهنا كام لإلنسان، ّاألساسية البناءات عىل للوقوف ّمعريف مدخل
 ّالقرآنية فلألوتاد نحراف،واال الزيغ من األوىل البناءات ونيص ّوقائي
 ثّالتلو من ّاإلنسانية الفطرة حتفظ ّوقائية ّتكوينية ّمسؤولية نوع

   .والعميل النظري
* * * 

 البنى حيرص مل احليدري ّالسيد ّأن الثاين التفريع يف ابينّ قد كنا
 يزين،متام قسمني إىل مهاّقس بل واحد، بنوع املعريف مضمونلل ّالتحتية

  .<املحاور>و <األوتاد> :مها
 األوتاد به صفّتت ما .تفريعات من ّتقدم فيام ـ ابينّ قد اوكنّ
 تفريعات من سيأيت فيام ـ ّنبني أن سنحاول هاهنا ونحن ّالقرآنية،
 املحاور به صفّتت ماـ  الروائي القرآين األصل عىل احليدري ّالسيد
   .ّالقرآنية
 املناطات ّيبني نأ فيه حاول وقد :عرش الرابع تفريعال ●
 يف وأطراف أتباع من إليه ينتهي ّعام املحور زّمتي التي حاتّواملرج
   .ّواملعنوية ّاملعرفية دائرتيه
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 :ّيبني أن حاول وفيه :عرش اخلامس التفريع ●

ًأوال  منظومة لّيشك كونه يف تكمن للمحور ّاملعرفية القيمة ّأن :ّ
 :ومها ة،ّالبت عنهام ّصيةّالتخص للقراءة غنى ال اهنيّاجت ذات كةّمتحر
 ملعطيات ّتوجيهي اهّواجت له، ّمتداديةاال النصوص حلركة ّرصدي اهّاجت

 .رةورضو يةّأمه أكثر لّواألو له، ّمتداديةاال النصوص
 ئالقار كّحتر للمحور ةّاملعرفي القيمة عىل الوقوف ّنأ :ًوثانيا
 يف ّأساسية حلقة لّيشك ّألنه ؛ نفسه املحور يلحتص اهّباجت املتخصص
 .ًوإرشادا ًرصدا ّالنص قراءة تصحيح
 أهل لغري هبا اإلحاطة يعرس للمحور ّاملعرفية القيمة ّنأ :ًوثالثا
 رّمتعذ شبه كاملة بصورة ّاملعرفية القيمة هذه تفعيل ّأن كام العصمة،

 ّوضوعيةامل الظروف رّتوف لعدم وذلك ؛للمعصوم بالنسبة ّحتى
 عليه رّيتوف ما كان وإن الكريم، القرآن عليه الذي املعريف للسقف
   .باطلة لوازم تتبعه اإلحاطي الوقوف ّولكن ،ًأبدا به يقاس ال املعصوم

 مالكات مجيع ّأن :فيه ّيبني أن حاول وقد :عرش سادسال التفريع ●
 حمور ّلفك املحور، ّحمورية يف أسايس كرشط مأخوذة ّالقرآنية ّالوتدية
 ختالفاال برصد القيام باإلمكان ّوأن ،ّقرآين وتد األصل يف هو ّقرآين

   .أمور ةّعد خالل من تهّوحموري ّالنص ّوتدية بني اللحاظي
 القرآين املحور ّأن :فيه يبني أن حاول وقد :عرش بعالسا التفريع ●
   .اإلمجال بنحو به املقرتنة ّمتداديةاال النصوص كامالت مجيع حيكي
 يف الثبات عنرص فيه رّصوي أن حاول وقد :عرش ثامنال التفريع ●
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 من كامل ّألي فقدان فيه يتصور ال القرآين املحور ّأن بمعنى املحور،
 ّالنص بلحاظ ال ئارالق بلحاظ فهي فيه ّالكاملية الزيادة ّوأما كامالته،
   .نفسه
 راحلج لّيشك املحور ّأن :فيه ّبني وقد :عرش تاسعال التفريع ●

   .ّالتفسريية ّالعملية يف األساس
 ّتشتد احلاجة ّأن :هو فيه نهّيبي أن أراد وما :عرشونال التفريع ●
 التي املخاطر ةّلشد ًنظرا ؛التأوييل البعد يف القرآين ملحورا لدور

  .ّالتأويلية ّالعملية تواجهها
 عىل الكامل مدارج ّأن :فيه دّأك وقد :العرشونو احلادي التفريع ●
 ال بل وأكيدة، مبارشة بصورة القرآين باملحور ّتتعلق قّالتحق ىمستو
   .املحور كامل طّتوس دون مرتبة ّكل كامل شخص عىل رّالتوف يمكن
 مانع وجود عدم عىل فيه دّأك وقد :والعرشون ثاينال التفريع ●
 ّامتدادية، وأخرى ّحمورية سور للقرآن يكون أن يف ّمعنوي أو ّمعريف
 ن،ّاملتيق القدر وهي الكتاب، فاحتة :املقام هلذا حةّشاملر السور ومن
 وسورة ّاألساسية، الدين ملفاصل ّاإلمجالية تهاّجلامعي وذلك

   .الفتح وسورة األنبياء وسورة احلجرات، وسورة اإلخالص،
 هي ّالقرآنية اآليات بني ّاملحورية ّإن :والعرشون لثالثا التفريع ●
 عةّمتفر ّالسورية ّاملحورية ّوأن ّورية،املح موضوعة يف نّاملتيق القدر
 ّاستقرائية ّعملية إىل بحاجة ّاملحورية لآليات ّالعددية واملساحة عليها،

 ًحمورا، عرش أربعة كوهنا هو هلا ّحتامليةاال الرؤية ّولكن ودقيقة، ةّتام
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   .ذلك من ّأقل وربام األوتاد، بعدد أي

 ّقرآنية ورحما هناك ّأن فيه ّبني وقد :والعرشون رابعال التفريع
 أسميناه جامع حمور املحاور هلذه ّوأن ّمتدادية،اال النصوص هبا ّتتعلق

 لّيمث ّأنه :امللتقى للمحور ّاملعرفية ملالمحا أبرز من ّوأن ،)امللتقى(بـ
 ّرصدية ّبعملية يقوم هّوأن املعاريف، للتحصيل النهائي املستقى

 رصد بني النوعي املستوى ّوأن ّية،العاد ّالقرآنية املحاور عىل ّوإرشادية
 الواقف ّوأن ًكثريا، متفاوت امللتقى املحور رصد وبني ّاألولية املحاور

 ّمتداديةاال املحاور كامالت عىل واقف لتقىامل املحور كامالت عىل
 امللتقى للمحور ّوأن أوىل، باب من ّمتداديةاال نصوصال وكامالت
 سواء عنده، تنتهي التي وصالنص مجيع عىل مطلقة ّمعرفية هيمنة
 يصل ّظاهرية صورة هلا اهليمنة وهذه ّعادية، ّامتدادية أم ّحمورية كانت
 لغري ىيتسّن فال ّالباطنية ّوأما صني،ّاملتخص اءّالقر من لّالكم إليها

 ةّاألساسي املالمح ّوأن ،مقامهم فذلك ،هبا قّالتحق املعصوم
 األحول من حال ّبأي رصدها ُيمكن ال ُللملتقى ةّاملعنوي ةّللمحوري

 هاولكنّ ،× املعصوم باإلمام ّاملتمثل ّاحليس بظهورها االستعانة دون
 القارئ إليها يصل ةّكاملي مرتبة ّلكل التكويني األثر ّترتب تفيد ًإمجاال

ّاملتخصص،  ملرتبة بالواصل تنطلق ّمقدمة هي ةّمعنوي مرتبة ّوكل ُ
 األرشف، املرتبة اهّباجت تهاّكيّحمر عن ّتنفك ال فهي وأعىل، أرشف
 بوجودها سواء ة،ّالكوني لألرسار احلقيقي املستودع ّمتثل ّأهنا ومنها

 ةّالتفسريي املعطيات تنته مل إذا :ّيتبني وبذلك .احلقائقي أم اللطائفي
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 املذموم، بالرأي القول من رضب فهي ُامللتقى املحور عند ةّوالتأويلي
  .ّالنص حريم يف ةوداخل اهلدى، حريم عن خارجة بل

 عالقة بيان عىل فيه زّرك وقد :والعرشون امساخل التفريع ●
 ّالقرآنية اإلمامة مقتضيات من ّأن ّبني حيث عرص، ّكل بإمام ّاملحورية
 عىل واملعنوي املعريف وقوفهم :^ البيت أهل من للمعصومني الثابتة
 اجلامع قرآينال املحور َّفإن وبالتايل صفتهم، من فذلك الكريم، القرآن
  .^ عليهم َّإال ينطبق ال ّاحليس اخلارجي التكويني بوجوده األمجع
 القرآين النموذج ّأن فيه دّأك وقد :والعرشون سسادال التفريع ●
ّيرجحه الذي  بمقاطعها الكريس آية هو ُامللتقى املحور ملصداق ُ

 والزاوية ّالعقدية، ّالفكرية الزاوية :هي ثالث، بزوايا ّلتمتعها الثالثة،
   .ُامللتقى اهّباجت السري يةّحر أو االختيار يةّحر وزاوية ّالعملية، ّالسلوكية

* * * 
 ّالتحتية البنى مستوى عىل التفريعات عن ّتقدم فيام ثّنتحد كنا

 عىل التفريعات عن ييل فيام وسنتحدث للقرآن، املعريف للمضمون
   .القرآين للنظام ّالتحتية البنى مستوى
 ،القرآين مّالسل من املراد :فيه ّبني :والعرشون بعالسا عالتفري ●
 ّالغريية، ّوالسلمية ّالذاتية، ّالسلمية :هي خمتلفة ًوجوها ّميةّللسل ًناّمبي

  .ّاآلفاقية ّوالسلمية ّاألنفسية، ّوالسلمية ّالتوافقية، ّوالسلمية
َّللسلم أن :فيه ّبني وقد :والعرشون ثامنال التفريع ●  القرآين ُّ

 ،الروائي والتصوير ،القرآين التصوير :وهي عديدة، تصويرات
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َّسلم الكريم القرآن َّإن َّثم الفطري، والتصوير ،العقيل والتصوير ُ 

ًسلمية تقتيض منه ّمعرفية مرتبة ّوكل مراتبه، جلميع ّ َّ  هبا، ّخاصة ُ
ّسلمي َّفإن وبذلك َّ  القرآن مراتب بتبع مراتب ّعدة فيها ُستلحظ تهُ
   .ّواملعنوية ةّاملعرفي

 ّاملتصورة املراتب َّإن :فيه دّأك وقد : والعرشونتاسعالتفريع ال
َّللسلم َّالسلم مراتب وهي ثالثة، أبعاد ضمن عرضها ُيمكن القرآين ُّ ُّ 
ًتفسرييا، القرآين َّالسلم ومراتب ّ ًتأويليا، القرآين ُّ َّالسلم ومراتب ّ ُّ 
ًمعنويا القرآين ّ.  
ًمعنويا ًسريا لنا يكفل القرآين السري َّإنو  شوب، ّكل من ًخالصا ّ
ّسلمية للقرآن َّإن وحيث َّ  والتأوييل، التفسريي املستويني عىل ّمراتبية ُ
ّسلمية بالرضورة لنا ُيثبت سوف ذلك َّفإن َّ  للقرآن املعنوي السري ُ

ّالسلمية هذه ّمراتبية لنا ُيثبت كام لقارئه، بالنسبة الكريم َّ   .ًأيضا ُّ

ّلسلميةا َّوإن  َّ ُسلمية حتصيلها يف تكفي ال ّاملعنوية ُّ ّ َّ  عىل ّالنص ُ
 املعنى، ملقولة ًوفقا فكذلك التأويل مستوى عىل ّوأما التفسري، مستوى

 يف كفيلة فهي ّاخلارجية ّالعينية ملقولة بالنسبة ّوأما ًمعا، وبوجهيها
  .ًارجاخ عنه ُاملخرب ّحتقق ضوء يف ال ّاخلزائنية ضوء يف ولكن حتصيلها

  :ًناّمبي ّالقرآنية ّالسلمية ّمهام عن فيه ثّحتد وقد :الثالثونالتفريع 
ًأوال ّللسلمية ّوالعملية ّالعلمية ّاملهام بيانات َّإن :ّ َّ  هي ّالقرآنية ُّ
ّالسلمية أبحاث مجيع يف الزاوية حجر َّ ًأوال يعنينا ما هي بل ّالقرآنية، ُّ ّ 

   .ّعملية جهة من وبالذات
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ّالسلمية ّملهام :ًثانيا َّ  أربعة، ـ أبعاد ّوالعملية ّالعلمية ـ ّالقرآنية ُّ
ّسلمية فهنالك التفسريي، ُالبعد هو :ّاألول َّ  ّالنص، بلحاظ ّتفسريية ُ

ّوسلمية َّ ِّاملفرس بلحاظ ّتفسريية ُ ّاملتخصص القارئ( ُ ّوسلمية ،)ُ َّ ُّ 
ّاملتخصص غري القارئ بلحاظ ّتفسريية  هو :ّامللمه الثاين والبعد ،ُ
 ُالبعد هو :والرابع التعليمي، ُالبعد هو :والثالث التأوييل، ُالبعد

ّالسلمية ّمهام َّنأ :فيه ًداّمؤك ،املعنوي َّ  تنتهي املعنوي ُبعدها يف ّالقرآنية ُّ
 ّاملهام مجيع عىل احلاكمة ّاملرجعية ّأهنا بمعنى ّاملهام، مجيع عندها

ّلسلميةل املعريف السري َّبأن ًعلام ُاألخرى، َّ  ال املعنوي البعد يف ّالقرآنية ُّ
 يف واإلشارة العبارة دوائر يف احلصويل املعريف السري دائرة إغالق يعني
 أن له ّوإنام األعىل، الدائرة إىل ينتقل َّثم ّالقرآنية، النصوص جمموع
   .األربعة املستويات عىل الواحد ّالنص بقراءة َّيرتقى
 ّنأو ،ةّاملوقعي من املراد :فيه ّبني وقد :والثالثون احلادي التفريع ●
 ّلكل ّوالتأويلية ّالتفسريية احلركة حدود بيان يف تكمن ةّاملوقعي ّأمهية
 ّوإنام فحسب، اآلية شخص عىل تقترص ال ّفإهنا قرآين، ّنص أو آية

 الواحد وللموضوع الواحدة للسورة ُأخرى موقعيات إىل تتجاوزها
 ّباملوقعية اجلهل َّوإن ،سورة من أكثر يف عادة تفصيالته تنترش الذي

 ًخصوصا، ّالوتدية ولآليات ًعموما آية ّلكل ّوالتأويلية ّالتفسريية
ّاملتخصص القارئ جيعل   .احلقيقة فهم مناخات عن منأى يف ُ

 اجلوانب ضوابط َّنأ :فيه ّبني وقد :والثالثون ثاينال التفريع ●
 بلحاظ ُاألوىل :مها زاويتني، نم ُتلحظ ّاآلياتية ّللموقعية ّالتطبيقية
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  .املقروء بلحاظ والثانية القارئ،

 ّاملوقعية دائرة حدود َّنأ :دّأك وفيه :والثالثون لثالثا التفريع ●
  .رىُألخا النصوص عىل وحاكميته ّالنص ّملدخلية تابعة ّالنص أو لآلية

 يف الكريس آية ّموقعية َّنأ :دّأك وفيه :والثالثون رابعال التفريع ●
َّالسلم  ّموقعية كوهنا وهي ّإمجالية، بصورة رصدها ُيمكن القرآين ُّ
ًاعتباريا ًأمرا وليست ّتكوينية  املعريف املحور ّمتثل ّاملوقعية وهذه ّالبتة، ّ
 الفراغ بعد ّتضحفت ّالتفصيلية الصورة ّوأما الكريم، للقرآن واملعنوي

  .لآلية ّوالتأويلية ّالتفسريية البيانات من

 ّقرآنية آية ِّلكل َّنأ :فيه دّأك وقد :والثالثون امساخل ريعالتف ●
 أثر الكريس آلية فيكون ،ّمعنوي واآلخر ّمعريف أحدمها أثرين،
 تهاّموقعي مع ًأيضا وينسجم الكاميل، ُبعدها مع ينسجم ّمعنوي
 ًحضورا ّاملعرفية تهاّموقعي من ّأشد ّاملعنوية تهاّموقعي َّبأن ًعلام ،ّاملعرفية

   .ًثرياوتأ

 وحدة وجوه أحد ّأن فيه ّبني وقد :والثالثون سادسال التفريع ●
 ّمستقلة، ّدراسية ًفصوال ليس الكريم القرآن َّنأ :هو وترابطه القرآن
 َّثم ّاألساسية ّباملواد ّلتمر ّمتهيدية مراحل يف تبدأ ّارتقائيةً فصوال وليس
 بوظائف تنهض فآياته ،ّتراكبية ّمزجية مطالبه ّوإنام ّاملتوخاة، النتائج
 ّاألويل املوقف رسم يف ّوأساسية خمتلفة، ملطالب ّمتهيدية خمتلفة،

 عن ّالتام العجز َّفإن وبالتايل الكريم، للقرآن والنهائي ّواملتوسط
 ّومواده متهيداته استنفاد من املكنة عدم من ناشئ بالقرآن اإلملام
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   .ونتائجه
 وحدة وجوه أحد ّأن إىل هّبن وفيه :والثالثون بعالسا التفريع ●
 يستبطنها التي ّاخلفية الزوايا من العديد هناك ّنأ :هو وترابطه القرآن
   .عليها الضوء تسليط من ّالبد والتي القرآين، والرتابط الوحدة معنى

 جتد امّقل ؛املزيد وهناك ـ تفريعات من ّتقدم ما أساس وعىل
 احلق من ّأن نجد ـ بقةالسا ّالقرآنية الدراسات يف ًجذورا ألكثرها

 قفزة قّحق قد <القرآن فهم منطق> كتاب ّنإ :نقول أن واإلنصاف
   .الكريم للقرآن ةّالتحتي البنى عن الكشف مستوى عىل ةّنوعي

  ا جلية إ  حاجته .٢
 <القرآن فهم منطق> كتاب مهّقد ما ّنأ :هنا هدّنؤك أن ّنود ما :ًثانيا

 رغم للقرآن، ّالتحتية البنى عن الكشف مستوى عىل بكر أفكار من
 التأسيس مستوى عىل فيها البحث من جاء ما وكفاية يتهاّأمه

 ّولعل ة،التجلي من املزيد إىل ةّماس بحاجة زالت ما ّأهنا ّإال والتأصيل،
 من العديد يف واضح هو كام نفسه، احليدري ّالسيد دهّأك قد األمر هذا

 التي ـ البحوث هذه قتعمي إىل الدعوة بعضها نّتضم ـ اإلشارات
 والتي ّالتحتية، البنى مستوى عىل املختلفة بحوثه سياق يف أوردها
 تعميق يف الرشوع رضورة عىل والتنبيه التأكيد لغرض ـ منها نذكر
   :ـ البحوث هذه

 لألوتاد ّالتفسريية ّاملعرفية ّاملهام> عن حديثه سياق يف ذكره ما .١
   :هناك ذكر حيث ،<ّالقرآنية
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 ومن بل ّالتفسريية، ّالعملية ّمهام من َّبأن لنا ّيتضح اهن من>
ّاملفرس رشوط  من َّالبد بل ّالقرآنية، األوتاد عىل الوقوف ًأيضا ُ
 مجلة نعرض سوف والتي وتفصيالهتا، األوتاد تقسيامت عىل الوقوف

 هبا اإلملام َّألن أقسامها، وإمجال ومالحمها ّاألساسية بياناهتا من
   .)١(<ّمستقلة دراسة منّا ّلبيتط وبحيثياهتا

 ذكر حيث ،<القرآن أوتاد عدد> عن حديثه سياق يف ذكره ما .٢
   :هناك
َّواملتصيدة ِّالبينة ّالقرآنية األوتاد عدد َّإن>  الكريم القرآن من لدينا ُ
 أو العدد ذلك ضعف تكون وقد آية، ثالثني :أي ًوتدا، ثالثني تبلغ

 واملسألة ؛ ّاالحتاملية واألوتاد ّخلفيةا األوتاد عن ًفضال له، ًأضعافا
ٍوتأمل ٍّتام استقراء إىل بحاجة َّنوفق ّولعلنا َّتقدم، كام دقيق، ّ  لعرض ُ
  .)٢(<ّمستقلة دراسة يف ذلك

 ،<واملتفاعلة الفاعلة األوتاد> عن حديثه سياق يف ذكره ما .٣
   :هناك ذكر حيث
 األوتاد ةملوضوع والتأصيل التأسيس هذا ّبأن ريب ال :تنبيه>
 والتطبيق، ّالنظرية ًمعا، املستويني عىل أكثر تفصيالت إىل منّا حيتاج
 وصلتها األوتاد ملوضوعة ىلُألوا سُألسا وضع بصدد ناّإن وحيث
 هذه ّبمحدودية االكتفاء ارتأينا فقد ّوالتأويلية ّالتفسريية ّبالنظرية

                                                      

 .٤٦٣ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
 .٤٧٩ـ٤٧٨ص ،١ج :نفسه املصدر )٢(
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ّنوفق أن آملني ىل،ُألوا البناءات  دراسة يف األوتاد موضوعة لبسط ُ
ّنعمق ّومستقلة ّخاصة  ّاملتعلقة والالحقة ّاملتقدمة األبحاث فيها ُ

ّونربز باألوتاد،  عندها الوقوف يسعنا مل ُأخرى َوخصائص ٍنكات فيها ُ
   .)١(الدراسة هذه يف

 بالرسوم ّالقرآنية األوتاد عالقة> عن حديثه سياق يف ذكره ما .٤ 
  :هناك ذكر حيث ،<ّالرشعية

ّنؤكد أن يدُنر وهنا>  لألوتاد رىُألخا الوظائف يف إليه انتهينا ما ُ
 تهاّأرضي الرسوم هذه َّإن  .ةّالرشعي والرسوم األحكام وهي ة،ّالقرآني

 ًبعيدا ًفقها َّنتصور أن ُيمكن فال الكريم، القرآن هي ةّواحلقيقي ىلُألوا
 ذلك انحصار إىل يذهب املشهور َّأن ورغم ة،ّالقرآني البيانات عن
 الصحيح َّأن ّإال آية، اخلمسامئة ًاّفعلي تتجاوز ال التي األحكام آياتب

 ةّاملرجعي وال بذلك، تنحرص األحكام آيات فال االنحصار، عدم هو
ً جماال كوهنا عن تعدو ال األحكام فآيات ذلك، حول تدور للقرآن
 ةّمرجعي تأصيل بمعنى ة،ّالنظري أصل يف نبحث ناّإن حني يف ًا،ّتطبيقي
 خالل من تنبثق ةّاملرجعي وهذه الفقهي، النتاج ِّلكل الكريم رآنالق

 ُخيرجنا املسألة هذه يف التفصيل َّإن وحيث ة،ّالقرآني األوتاد ةّوظائفي
 ـ وعال َّجل ـ املوىل راجني ذلك عىل نقترص ناّفإن البحث موضوعة عن

 ةّقرآني دراسات يف ّالقرآنية األوتاد تفصيالت إىل ّللتعرض التوفيق
                                                      

 .٤٨٨ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
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ّختصصي    .)١(<ُأخرى ةّ
 بالبناءات ّالقرآنية األوتاد عالقة> عن حديثه سياق يف ذكره ما .٥

   :هناك ذكر حيث ،<لإلنسان ّاألساسية
 األوتادي باملدخل وعالقتها البناءات ّهوية َّأن بالذكر جدير>
ّتأملي وقفة منّا حيتاج ّنحدد ةّقرآني ةّمعرفي ةّبنظري للخروج ةّحتقيقي ةّ  من ُ
 ةّووظائفي لإلنسان ةّاألساسي البناءات بني العالقة رسوم الهلاخ

 ُأخرى ةّقرآني دراسات يف عنده الوقوف نأمل ما وهو ة،ّالقرآني األوتاد
   .)٢(<َّمعمقة
 حيث ،<وضوابطها ّاملوقعية يةّأمه> عن حديثه سياق يف ذكره ما .٦
   :هناك ذكر

 ّالنص ّموقعية يانب يف ُتسهم ُأخرى ضوابط هنالك َّبأن ريب وال>
 آية تفسري يف الدخول عند ّتطبيقية ّعملية بصورة علينا ّمتر سوف
 دراسات يف رىُألخا ّالقرآنية النصوص أو الدراسة هذه يف الكريس
   .)٣(<الحقة

 البعد> <الكامل ومدارج ّاملحورية> عن حديثه سياق يف ذكره ما .٧
  :هناك ذكر حيث ،<املعنوي

 منه، مفروغ أمر ّعام بشكل ّاملعنوية واملدارج باملرات اختالف َّإن>
                                                      

 .٥٢٧ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
 .٥٢٨ص ،١ج :نفسه املصدر )٢(
 .٤٨ص ،٢ج :نفسه املصدر )٣(
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 حلقة باعتباره القرآين املحور موضوعة يف ًمتاما منعكس املعنى وهذا
 بعد تأيت التي الثالث بمراتبه ،القرآين الغيب عوامل إىل ّاملؤدية الوصل
ً كامال القرآين الغيب مراتب من مرتبة ّلكل َّإن وحيث العبارة، مرتبة
ًصاُخمت ًجامعا  النصوص عىل ُمنبسطة ّتفصيلية وكامالت املرتبة، بنفس ّ
 وال ّومهامه، املحور وجود عىل ًمتاما ينعكس سوف ذلك َّفإن ّالقرآنية
 البيان من مزيد إىل ّماسة بحاجة ِالبكر املطالب هذه َّبأن ريب

   .)١(<موجز بشكل عرضها سنحاول والتوضيح،
 حتت <وترابطه قرآنال وحدة> عن حديثه سياق يف ذكره ما .٨
 ّالعملية سري ّوبيانية ّالنص وحدة :ةعرش احلادية الزاوية> عنوان

   :هناك ذكر حيث ،<ّالتفسريية
 القرآين ّالنص وحدة ّأن إىل السابقة األبحاث يف أملعنا قد كنّا>
 ّأن بمعنى ّالتفسريية، ّالعملية سري ّبيانية رسم يف كبري ٍّحد إىل ُتسهم
 حيث التناثر، من ُاجلميل بوجوده ّالنص لنا ظتحف قد الوحدة هذه

 ّالنص آيات بني االرتباط ّوقوة الوصل خطوط عن لنا كشفت
 يف ّالقرآنية احلركة بخريطة تكون ما أشبه هي ّالبيانية هذه ّإن الواحد،

 ّاحلقيقية ّاخللفية وهي لفهمه، ُاألوىل ّاألبجدية هي أو املعريف، مّالسل
 مبادئ علم ّلكل كان فإذا ،ضوئها يف لقرآينا ّالنص َّيتشكل التي

ّتصورية  ّفإن التصديقات، عامل إىل االنتقال قبل هبا اإلملام من ّالبد ّ
                                                      

 ..٧ص ،٢ج :نفسه املصدر )١(
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ِّللمفرس ّوالبد مبادئه هي القرآين ّللنص ّالبيانية اخلطوط  احلقيقي ُ
  .هبا اإلملام من ّاملتخصص والقارئ

َّنوفق ّولعلنا هذا،  اخلطوط هذه عند للوقوف ُأخرى ُمناسبة يف ُ
 ّالنظرية ّاملقدمة تكون أن هبا ٌّحري ّمستقلة ّتفصيلية دراسة يف ّالبيانية
 واملبادئ ّاألبجدية هذه غياب هو ُاملالحظ ّفإن ،ّتفسريي مرشوع ّلكل

 وال ًوتفريقا ًمجعا ّالتفسريية املصنّفات عن القرآين ّالنص لقراءة ىلُألوا
   .)١(ًأحدا نستثني
 اشتمل الذي الثاين الباب من لّاألو الفصل يةهنا يف ذكره ما .٩
 عنوان حتت ذكر حيث ّواملحورية، ّواملوقعية ّالسلمية بحوث عىل
   :ييل ما التذييل خامتة
 هذا يف ُاملدرجة البحوث ُمعظم أن ّاملتخصص للقارئ ٌّجيل .أ

ٌبكر هي الفصل ًمليا عندها الوقوف ّاملتخصصني من أو امنّ حتتاج ِ  مللء ّ
 واألبحاث الدراسات هذه يف وهدفنا نظرنا كان وقد ّاملهمة، افراغاهت
 األفكار ومالمح حدود ضبط عند الوقوف هو اجلديدة ّالقرآنية
ّاألولية   .ُأخرى ملناسبات فيها التفصيل تاركني هلا، ّ

 مشاريع أحشائها يف حتمل السالفة العناوين من طائفة ّإن .ب
 فيها، اخلوض ّاملهتمني نم نأمل وعميقة، جديدة ّقرآنية دراسات
 إىل ًمعا للوصول ّاألكاديمية، الدراسات أصحاب بالذكر ّونخص
 مكتباتنا يف ّمتوفر هو ّمما ًعمقا أكثر ونتائج وتأسيسات متهيدات

                                                      

 .٤٤٤ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
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  .ّاإلسالمية

 التجديد إىل ّوعملية ّعلمية وبصورة دعونا قد نكون ّتقدم بام .جـ
 التكرار خنادق من هبا واخلروج ّالقرآنية، البحوث عرض يف

 انتخاب مستوى عىل ّاإلبداعية للصور الفاقد والرسد واالجرتار
  .النتائج وقطف والتشطري العناوين

 القرآن أوتاد تصوير يف> ّاملتقدمة البيانات خالل من حاولنا .د
 من مجلة ُنربز أن <َّالسلم ذلك يف الكريس آية ّوموقعية القرآين َّوالسلم
َترصد ضوئها يف التي ّاخلفية اخلطوط ًعلميا ّالقرآنية، احلركة ُ ًوعمليا، ّ ّ 

 من ًانطالقا مرصاعيها عىل ُمرشعة فيها البحوث أبواب تركنا وقد
 الرصد ثقافة تعتمد التي ّالبحثية وإسرتاتيجيتنا ّالفكرية ُمتبّنياتنا
 بوعي ّنتحرك ّأننا يعني ّمما ّوالتلقي، والتلقني اإلمالء ثقافة ال والنقد
ًتأثرا، ال ًتأثريا أكثر تكون أن نأمل ّمستقبلية ُمراجعات ّباجتاه  وأكثر ّ
  .)١(<ًواجرتارا ّفرضية ال ًوجتديدا ّواقعية
  <القرآ  ّا ص   ا عا  ّتعدد> لفكرة معنيان .٣

 املبحث يف ـ ثّحتد قد احليدري ّالسيد ّأن إىل التنبيه من ّالبد
 ّالنص يف املعاين دّتعد> فكرة عن ـ <وترابطه القرآن وحدة> اخلامس
 األربعة ـ الزوايا بعض ففي واحد، بمعنى ال اثنني بمعنني ،<القرآين
 كام واملواضيع، األغراض دّتعد :القرآن يف املعاين دّبتعد أراد ـ ةعرش

                                                      

 .١٠٦ـ١٠٥ص ،٢ج :نفسه املصدر )١(
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 ما دهّويؤك ،ةعرش الرابعة والزاوية األوىل الزاوية يف جاء ّمما واضح هو
 إىل نتقالواال ةعرش الرابعة لزاويةا يف احلديث من نتهاءاال بعد قاله

 املواضيع مع التعاطي أولويات> هو آخر، موضوع عن احلديث
 النقاط موضوعة إىل نتقالاال وقبل اآلن> :هناك قال حيث ،<املختلفة
 التنبيهات بعض لّنسج أن ّنود )القرآن أوتاد( القرآن يف ّاملركزية
 .)١(<مّتقد بام الصلة ذات ّاملنهجية
 :ّالنص يف املعاين دّبتعد أراد فقد الزوايا من اآلخر البعض يف اّمأو
 الرجوع عند واضح هو كام الواحد، ّالنص حيملها التي الوجوه دّتعد
 .الزوايا تلك يف أورده ما إىل
  ا تائج ّأهم .٤

 يف البحث هلا خلص التي النتائج ّأهم من ّنإ :نقول نأ كننايم
  :التالية النتيجة :عليها يزكالرت ينبغي والتي ّالتحتية، نىالب

 نم عليه اشتمل بام ـ <القرآن فهم منطق> كتاب أن الواضح من
 سري ظحف يف ةّجاد حماولة لّيشك ـ للقرآن ّالتحتية البنى يف بحوث
 عىل الوقوف عدم ّأن دّيؤك فهو نحراف،اال من ّالتفسريية ّالعملية
 ًإرباكا تعيش سوف ةّالتفسريي ّالعملية ّأن يعني للقرآن ّالتحتية البنى
 ّالتحتية البنى عىل الوقوف جيعل بذلك وهو والنتائج، العرض يف

  :يقول حيث ،ّللمفرس ّاألساسية الرشوط من للقرآن
                                                      

 .٤٥ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
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 ّتتلخص ّالتفسريية ّالعملية يف لألوتاد ّاملعرفية ّفاملهام إذن،>
 عن والكشف الصلة، ذات للنصوص املعريف للمسار بتحديدها
ِّاملفرس أخطاء  يعرس بمستويات والتعريف ّالتفسريية، ّوالعملية ُ

 ستكون ّالقرآنية األوتاد معرفة َّفإن وبالتايل بدوهنا، إليها الوصول
ِّاملفرس، رشوط من ًرشطا  صفة لتحصيل أسايس رشط هي بل ُ

 ّالتفسريية ّالعملية ُيفقد سوف هبا اجلهل َّأن كام العلم، يف ّالراسخية
ًأساسيا ًضابطا  ّالنص قراءة يف االنحراف من املعريف السري حفظ يف ّ
   .القرآين

  .<كان ٍّألي أّيتهي ال العلم يف ّالراسخية صيلحت أن الواضح ومن
 بعض حيمله ما هو ّكله ذلك من واألدهى> :احليدري ّالسيد يقول
 بائسة ساذجة نظرة من واألكاديميني الطلبة من ّاملتعلمني أنصاف
ًياغن يرونه حيث القرآين ّللنص  إيصال يف ّاملتخصص ّتوسط عن ّ
  !مطالبه

ًإنيا ًكشفا لنا تكشف القارصة النظرة هذه ّإن  القائل بضاعة عن ّ
 املوقف خطورة وليت تراقيه، يتجاوز ال عنده وقف ما ّوأن بذلك،
 اخلطورة ّفإن أعظم، مساحات إىل ّمتتد ولكنها ّاحلد هذا عند تقف

 الوسط يف كهذه ثقافة انتشار يف تكمن ّإنام العظمى ّوالطامة الكربى
 .والتعليمي العلمي

 :القرآين ّالنص قراءة يف ّاالجتهادية ّبالعملية نعني ّأننا بالذكر جدير
 مراتبه، أعىل ويف بل االستنباطي، االصطالحي بمعناه االجتهاد
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 ّالسلم من موقعه ّالرشعية مداركه من الرشعي احلكم فاستجالء

  .ّاالجتهادية ّالتفسريية ّالعملية طول يف ّاإلسالمية للعلوم املعريف

 املصنّفات من األعظم السواد ّموقعية لنا ّيتضح هنا ومن
 دائرة ّأن وكيف االجتهاد، بملكة أصحاهبا ّيتمتع مل ممن ّالتفسريية
ًكام تنحرس سوف التفسري يف ّاملرجعية  مجلة يف نقرأه ما ّإن بل ًوكيفا، ّ

 أو ونفسه، بامله املوايس األخ أو املؤمن، ندرة حول الروايات من
 عىل باالنطباق أوىل هلو لقلبه، ًدواء قرأه ما جعل الذي للقرآن القارئ
 .احلقيقي ِّاملفرس ندرة

 القرآن ّقراء> :قال ّأنه × الباقر جعفر أيب اإلمام عن روي ّفمام
فا ذه القرآن قرأ رجل :ثالثة

ّ
   به واستطال ا لوك به ّواستدر بضاعة 

 القدح، إقامة وأقامه حدوده ّوضيع حروفه فحفظ القرآن قرأ ورجل اس،ا 
 القرآن دواء فوضع القرآن قرأ ورجل القرآن،  لة من هؤالء اهللا ّك  فال
 به و ا   ساجده   به وقام نهاره به وأظمأ  له به فأسهر قلبه داء  
 ّعز اهللا يديل  كو أو ا الء ّا بار العز ز اهللا يدفع فبأو ك .فراشه عن

 فواهللا ا سماء من الغيث ّوجل ّعز اهللا ي ل و أو ك األعداء، من ّوجل
   .<األ ر ا ك  ت من ّأعز القرآن ّقراء    ؤالء

ًمؤكدا أقول ِّ  ملكة أصحاب يف األندر هلو األمحر الكربيت هذا َّإن :ُ
  .)١(التفسري يف االجتهاد

                                                      

 .٤٤٣ـ٤٤٢ص ،١ج :نفسه املصدر )١(
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  <ّالعامة ا روح>و <ّحتيةا  ا  > ّنظر   ب  ا الزم .٥

 ّالتحتية البنى> ّنظرية بني التفكيك يمكن ال :لّالتأم عند
 التي ةّالعام بالروح األخذ> ّنظرية وبني ،<للقرآن املعريف للمضمون

 التي ةّالعام الروح عىل الوقوف ّأن الواضح من إذ ؛<الرشيعة حتكم
 ّالتحتية ىالبن معرفة عىل ـ أسايس بشكل ـ فّيتوق الرشيعة حتكم
 البحث رّنطو أن أردنا إذا ناّأن ضحّيت وهكذا ّاملركزية، ونقاطه للقرآن

 ّشك بال ناّفإن ،<الرشيعة حتكم التي العامة بالروح األخذ> ّنظرية يف
 ّالتحتية البنى> ّنظرية عنه ضّتتمخ ما عىل الوقوف إىل بحاجة

 .نتائج من <للقرآن املعريف للمضمون
 عىل فهّلتوق ؛ّتقدم ما بيان يف التفصيل علينا رّيتعذ إذ هنا ونحن

 هذه له سعّتت ال ما وهو ،نيالنظريت يف ّالتفصيلية البحوث من العديد
 بأن ـ البحث هلذا التأسيس لغرض ـ هنا نكتفي فسوف الدراسة،

 إىل الكريم ئالقار توجيه خالل من النظريتني بني الرابطة الصلة دّنؤك
 ؛واملحاور األوتاد بحوث يف احليدري دّالسي كتبه ما بني املقارنة

 ،<ّالقرآنية األوتاد وظائف> :التالية العناوين حتت كتبه ما وبالذات
 أخرى وظائف> ،<واملتفاعلة الفاعلة األوتاد> ،<القرآن أوتاد ّهوية>

 القيمة> ،<ّالرشعية بالرسوم ّالقرآنية األوتاد عالقة> ،<ّالقرآنية لألوتاد
 املعرفة مناهج إىل مدخل> كتابه يف كتبه ما وبني ،<للمحور ّاملعرفية
 بالروح األخذ :الثالثة ّاخلصوصية> عنوان حتت ،<اإلسالميني عند
  :هّنص ما كتب حيث ،<الرشيعة حتكم التي ةّالعام
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 ىف للدين ةّالتفصيلي األحكام عىل نقف يلك ّأننا :ذلك توضيح

ًأوال ّالتعرف من ّالبد املجاالت خمتلف  واملقاصد ّالعامة وحالر عىل ّ
 إقامة يضع ّأنه نجد الكريم القرآن نراجع عندما ًفمثال .له ةّاألساسي
 ُبعث ألجلها يالت ةّاألساسي األهداف رأس عىل يجتامعاال العدل
 يف تعاىل يقول ة،ّاإلهلي الرشائع مجيع ونزلت واملرسلني، األنبياء مجيع
ْلقد{ :احلديد سورة َ َأرسلنا َ ْ َ ْ َرسلنا َ َ ُ ِبا  نات ُ َ  َ

ْ
َوأنز ا ِ َْ َ ْ ُمعهم َ ُ َ َالكتاب َ َ ِ ْ 

َوا م ان َ ِ
ْ َِ قوم َ ُ ُا اس َ ِبالقسط   ْ ِ

ْ
َوأنز ا ِ َْ َ ْ َا ديد َ ِ َ

ْ
ِ يه  ٌبأس ِ َ

ْ
ٌشديد  ِ ُومنافع َ ِ َ َ َ 

ِ ِلناس َوِ علم   َ ْ َ ُا  َ ْمن   ُ ن ه َ ُُ ْ ُورسله َ َُ ُ ِبالغيب َ
ْ َ ْ
َا  ِ إن ِ ِ قوي  

ٌعز ز َ ِ
َ{ 

 .)٢٥ :حلديدا(
 األهداف الئحة رأس يف هو ياالجتامع والعدل القسط فإقامة
 يكون أن ّالبد يرشع حكم ّكل ّفإن ذلك عىل ًوتأسيسا ة،ّالساموي
 بعض بنا انتهت لو ّوإال للرشيعة، األسايس اهلدف هذا مع ًمنسجام
 ّفالبد القرآين األصل هذا خيالف ما إىل ةّالفقهي واالستدالالت املباين

 .قبوله وعدم ّرده نم
 :ّمتعددة مواضع يف األصل هذا ثمرة وتظهر
 ّوأئمة األعظم الرسول عن الروايات من مجلة وردت ّأنه :منها

 هو عنهم الوارد اخلرب قبول يف امليزان ّأن مفادها ^ البيت أهل
 زخرف فهو خالف وما به يؤخذ وافق فام الكريم، القرآن عىل العرض

 .عنهم يصدر مل
 :فقال | اهللا رسول خطب :قال × الصادق اهللا عبد أيب عن
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 جاء م وما قلته، فأنا اهللا كتاب يوافق ّع  جاء م ما ا اس ّأيها يا>
 .<أقله فلم اهللا كتاب  الف

 عن × الصادق اهللا عبد أبا سألت> :قال يعفور أبى ابن وعن
 ورد إذا :قال .به نثق ال من ومنهم به، نثق من يرويه احلديث اختالف
 اهللا  رسول قول من أو اهللا كتاب من ًشاهدا   فوجدتم حديث علي م

 .<به أو  به جاء م يفا  ّو ال |
 يمكن الكتاب عىل العرض أخبار ّإن :الشهيد األستاذ يقول
 ىف جاءت التى األبحاث من كثري إىل معه حيتاج ال آخر بنحو تفسريها
 ما طرح من اداملر يكون أن يبعد ال ّأنه :وهو األصحاب كلامت
 خيالف ما  طرح منه، شاهد عليه ليس ما أو الكريم، الكتاب خالف
 موجودة وأشباهه نظائره تكون ال وما الكريم للقرآن ّالعامة الروح
 مع ًمنسجام يكن مل إذا يالظنّ الدليل ّأن ينئذح املعنى ويكون فيه،

 سولي ّحجة، يكن مل ّالعامة أحكامه ومزاج القرآن ترشيعات طبيعة
 وردت لو :ًفمثال .آياته مع ّاحلدية ةّاملضموني واملوافقة املخالفة املراد
 من قسم ّأهنم أو اخللق يف ّخستهم وبيان الناس من طائفة ّذم يف رواية
 ًجنسا ةّالبرشي وحدة يف الرصيح الكتاب خيالف هذا ّإن :قلنا ّاجلن،

 أصنافهم فتتلاخ مهام ومسؤولياهتا ةّاإلنساني يف ومساواهتم ًوحسبا،
 اهلالل رؤية عند الدعاء وجوب عىل ّتدل رواية ء يجم ّوأما .وألواهنم

 ّالتوجه عىل بحث من فيه وما الكريم للقرآن خمالفة ليست يفه ،ًمثال
 يعنى وهذا ومكان، زمان ّكل وىف مناسبة ّكل عند منه ّوالتقرب اهللا إىل
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 خمالفة تكن مل إذا فيام ةّالفرعي ـ لألحكام ّاملتضمنة الظنّية الداللة ّأن

 للكتاب موافقة ّعام  بشكل تكون ـ الواضحة ّالقرآنية الداللة ألصل
 .ّالعامة ترشيعاته وروح
 طبيعة مقتىض هو املعنى هذا ّأن إىل ًمضافا ـ الفهم هذا ّيعزز ّومما
 األحكام، بيان مقام يف ودورهم ^ املعصومني ّلألئمة ّالعام الوضع
  األحاديث هذه ورواة ّاملترشعة لدى ًواضحا كان يالذ األمر

 عىل ّواالطالع الدين يف ّبالتفقه أمروا أساسه عىل يوالذ أنفسهم،
 ّمما الكريم، القرآن من معرفتها يمكن ال يالت وجزئياته، تفاصيله
 ما ـ املعنى هذا إرادة إىل ترصفها األحاديث هبذه منفصلة قرينة ّيشكل
 من شاهدين أو ًشاهدا عليه تموجد إن> :قوله من بعضها يف نجده
 من ّأعم ظاهره بحسب يكون يالذ بالشاهد التعبري ّفإن <ا كتاب
 قرينة خري ،واحد شاهد عىل االقتصار عدم مع ،احلريف باملعنى املوافق
 .ّاحلدية املوافقة ال ،والنظائر األمثال وجود املراد ّأن عىل

 الصالح العبد عن اجلهم بن احلسن رواية يف املعنى هذا جاء وقد
 وأحادي نا اهللا كتاب   فقسهما ا ختلفان ا ديثان  جاءك إذا> :قال
 .<باطل فهو  شبهها  م و ن ّحق فهو أشبهها فإن

 بحسب ّأهنا ّإال التعارض فرض يف واردة كانت وإن الرواية وهذه
  .)١(الباب أخبار جمموع يف ّاملؤكدة القاعدة نفس إىل تشري سياقها

                                                      

 ّالـسيد الـصدر، بـاقر ّحممـد ّالـسيد أبحاث تقرير صول،األ علم يف بحوث )١(
 .اهلاشمي حممود
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 ًآفاقا علينا لفتحت ةّاملوضوعي أصوهلا ّمتت لو ةّالنظري وهذه
 عاتق عىل ةّإضافي بمسؤوليات وألقت االستدالل، ةّعملي يف جديدة
 االكتفاء يمكن ال احلالة هذه مثل يف ّألنه االستنباط؛ ةّلعملي املامرس
 ممارسة يف للدخول عليهام واالقتصار واألصول الفقه عىل ّبالتوفر
 الترشيعات روح عىل الوقوف من ّالبد ّوإنام ة،ّاالجتهادي ةّالعملي
 حتكم يالت ية،ّالكل والقواعد األسس ومعرفة الكريم للقرآن ّالعامة
 عند ّصحته عدم من اخلرب ّصحة معرفة ليمكن يالسامو الكتاب هذا

 واملفاهيم ةّالعقائدي باألصول يرتبط فيام ًخصوصا عليه، العرض
 ًجامعا ًفقيها يكون ال فاإلنسان .الدين يف ةّاالجتامعي واجلوانب ّالعامة
ًمفرسا كان إذا ّإال االستنباط لرشائط  له ّحيق فال ّوإال ذلك، قبل ّ
  .)١(الدور هذا ممارسة

                                                      

 .٤١٨ـ٤١٢ص :اإلسالميني عند املعرفة مناهج إىل مدخل )١(
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مة كامل احليدري، دار فراقد، ّلسيد العالل، ّاملفرسين وأبرز

 .إيران، هـ١٤٢٧الطبعة الثانية، 
لثقة اإلسالم أيب جعفر حممد بن يعقوب ، األصول من الكايف .٢

الطبعة ، دار الكتب اإلسالمية،  عيل أكرب الغفاريحتقيق، الكليني
 . قم،م١٩٩٦، الثالثة

 اهللا آية السعيد الشهيد  تقريرات،بحوث يف علم األصول .٣
 تأليف ثراه، ابط الصدر باقر ّحممد األستاذ السيد العظمى
 اإلسالمية، للدراسات الغدير مركز اهلاشمي، حممود ّالسيد
 .م١٩٩٧ الثانية، الطبعة

حتقيق مريزا ، حممد بن احلسن الصفار،  الكربىبصائر الدرجات .٤
 .طهران،  هـ١٤١٤، مؤسسة األعلمي، حمسن باغي

 بن حممد جعفر أيب الطائفة شيخل، القرآن تفسري يف التبيان .٥
مكتب ، العاميل قصري حبيب أمحد حتقيق، الطويس احلسن

 . هـ١٤٠٩، اإلعالم اإلسالمي
أليب عبد اهللا حممد بن ، )اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطبي  .٦

،  هـ١٤٠٥، أمحد األنصاري القرطبي، مؤسسة التأريخ العريب
 .بريوت
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تصحيح ، ّأليب احلسن عيل بن إبراهيم القمي، تفسري القمي .٧
، الطبعة الثالثة، مؤسسة دار الكتاب،  يالسيد طيب اجلزائر

 .ّقم املقدسة،  هـ١٤٠٤
لإلمام فخر الدين حممد الرازي ) مفاتيح الغيب(التفسري الكبري  .٨

، منشورات حممد عيل بيضون، الكتب )  هـ٦٠٤-٥٤٤(
 .نرش الدار العامرة بمرص: كذلك.هـ١٤٢١العلمية، بريوت، 

ّدث احلافظ جالل الدين  للمح،ّالدر املنثور يف التفسري باملأثور .٩
 .هـ١٣٦٥السيوطي، دار املعرفة، بريوت، 

حتقيق حممد أبو الفضل ، ابن أيب احلديد،  هنج البالغةرشح .١٠
 .سوريا، دار إحياء الكتب العربية،  إبراهيم

حتقيق ، اليزديحممد كاظم الطباطبائي لسيد ل، العروة الوثقى .١١
الطبعة ، رسنيونرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املد

 .ّقم املرشفة،  هـ١٤٢٠، ُاألوىل
حتقيق السيد املرعيش ،  مجهور األحسائيأيببن ال، يلعوايل الآل .١٢

 .قم،  هـ١٤٠٣، مطبعة سيد الشهداء، والشيخ جمتبى العراقي
للشيخ األقدم الصدوق أيب ، عيون أخبار الرضا عليه السالم .١٣

قيق الشيخ حت، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القميجعفر 
 .بريوت ، هـ١٤١٤،   األعلمي للمطبوعات،حسني األعلمي

ّكنز العامل يف سنن األقوال واألفعال للعالمة عالء الدين عيل  .١٤
 .هـ١٣٩٩ّمؤسسة الرسالة، ، ّاملتقي بن حسام الدين اهلندي



 ١٩٥ ...........................................................................................................عند العالّمة احليدري 
حتقيق الدكتور طه حممد ، لرشيف الريضل، املجازات النبوية .١٥

 . قم،النارش مكتبة بصرييت، الزيني
، الطبعة الثانية، دار املفيد، لشيخ املفيدل، املسائل العكربية .١٦

 .بريوت،  هـ١٤١٤
حتقيق الشيخ ، للشيخ عيل النامزي، مستدرك سفينة البحار .١٧

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ، عيل النامزيحسن بن 
 .ّقم املقدسة، املدرسني

 عيل بن أيب جعفر حممد بناألقدم لشيخ ل، معاين األخبار .١٨
، ّصححه عيل أكرب الغفاري، احلسني بن بابويه القمي الصدوق

قم ،  هـ١٤١٨، طبعة الرابعة، مؤسسة النرش اإلسالمي
 .املقدسة

 ضوء يف والتأويل للتفسري املنهجية األسس ؛القرآن فهم منطق .١٩
 احليدري كامل السيد الديني املرجع أبحاث من، الكريس آيـة
 احلسن لطال الدكتور: بقلم، ظله دام

إلمام من كلامت الرشيف الريض ما اختاره ع ومجم، هنج البالغة .٢٠
 .حتقيق الشيخ حممد عبده، دار املعرفة، بريوت، عيل عليه السالم

ّللفقيه املحدث الشيخ حممد بن احلسن احلر ، وسائل الشيعة .٢١ ّ
 ١٤٠٩حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ، العاميل

 .ّهـ، قم املقدسة
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