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اإلهداء

إىل املرأة اليت غذتين بلبنها حب اخلري واتباع احلق

إىل الرجل الّذي مل يدخر جهداً لتربييت وتعليمي وذييب

إىل احلنونني الّذين مل يعلما بدعوة إلّا وأطلقاها من أجلي
إىل والدي أُهدي هذا اجلهد املتواضع عرفاناً جلميلهما

.ودفعاً لعقوقهما

ولدكم مازن
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٦

مقدمة اللجنة العلمية
جمتمـع  عنـها أي بات التفسري احـدى ضـرورات املعرفـة الـيت ال يـستغين          

جمتمــع بغــض النظــر عــن انتمائــه الــديين أن يؤســس  متحــضر، ويــستطيع أي
حلضارته من خالل املعطيات املعرفية القرآنية، فهي انـسانية التعـاطي مـع كـل              

     تمع اإلسالمي األكثر ارتباطـاً بـالقرآن   مفردات احلياة، ومعىن هذا أن يكون ا
الكرمي متحمالً ملسؤليته حيال احلركة التفسريية اليت دأب عليها النيب وأهل بيته            
عليهم السالم وقدموا القواعد األساس للتفسري القرآين بـشكلها املنطقـي ومبـا             
ينــسجم واحلاجــة اإلنــسانية بكــل توجهاــا، اال ان التــراث التفــسريي حينمــا 

عباسية –ادرنا بسبب مستجدات السياسة الطائشة اليت ارتكبتها دوائر أموية   غ
أطاحت بالرؤية التفسريية اليت تبناها أئمة أهل البيـت وألغـت الـسياسة الكـثري               
من التراث التفسريي الذي حنتاجه اليوم للكشف عن ااهيل التفسريية اليت ال  

قـوف علـى قواعـدها، وهـذا مل        ميكن مغادرا دون البحث يف اسـرارها أو الو        
مينع من البحث اجلدي يف أسـس التفـسري وقواعـده علمـاً أن اآلخـر مـن أول                  
األمر أسس لنفسه رؤيتـه التفـسريية اخلاصـة البعيـدة عـن أهـل البيـت علـيهم            
الــسالم وجعــل توجهاتــه التفــسريية تنــسجم مــع دواعــي احلــاكم وتوجهــات  
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٧..............................................................................................اللجنة العلميةمقدمة

ليات بثهــا بعــضهم يف مطــاوي الــسلطة ومتــادى أحيانــاً لالتكــاء علــى اســرائي 
املدونات التفسريية واستسهل نقلها وجعلها من ضمن تراثه التفسريي وأسـس           
عليها رؤيته الدينية وهو أمر مقلق حقاً يف اال التفسريي، اذ يـدعو ذلـك اىل      
تغيري املنـهج املعـريف القـرآين ليجـرده عـن عطائـه االهلـي واناقتـه العلميـة الـيت              

هات الفكرية، من هنا فالبد من التـصدي اليقـاف هـذه         شهدت ا كل التوج   
اخلروقــات التفــسريية والتقاطعــات املعرفيــة وذلــك مــن خــالل الوقــوف علــى  
التفسريات اجللية اليت قدمها أئمة أهل البيـت علـيهم الـسالم كـوم القيمـون                
على القرآن ألم عدله وهم الثقل اآلخر لكتاب اهللا الذي أودعه النيب صـلى     

ليه وآله وسلم يف هذه األمة فمنهم تأخذ واليهم ترجع، اال أن ذلـك ال               اهللا ع 
يستقيم اال من خالل جهٍد تفسريي مبذول يقف على قواعد تفسريية ومنهجية    

.معرفية تأخذ باملفسر اىل مديات املعرفة التفسريية
من هنا تصدى مساحـة الـشيخ مـازن شـاكر التميمـي اىل حبـث موسـوم               

، حيث فرق بني التفـسري والتأويـل   )املوضوعي للقرآن أصول وقواعد التفسري  (
ــة يف القــرآن الكــرمي وأشــار اىل اســس التفــسري    ــاً يف الطريــق املعرفي وقــدم حبث
املوضوعي وشروطه ومناذجه فكان حبثـاً موفقـاً وقـف علـى الكـثري مـن مهـام                  
التفسري اليت حيتاجها املفسر والباحث بل وكل قارئ يطمح للوصول اىل معـامل           

.املنهجية التفسريية املوضوعية

عن اللجنة العلمية

السيد محمدعلي الحلو
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٨

مَقدِمُة البحِث
:وتشتمل على التايل

بيان موضوع البحث-١
التفسري املوضوعي أُسلوب من أسـاليب تفـسري القـرآن الكـرمي تطـور يف               

التفـسريية  العقود األخرية تطوراً ملحوظاً حىت برز بثوبـه اجلديـد علـى الـساحة         
مكتسباً مكانةً مميزة لدى الكثري من املفسرين السيما يف العـصر احلـديث، وقـد      
اكتسب هذه املكانة املرموقة بسبب نتائجه الرائعة اليت أثبتت أنّ القرآن الكـرمي        
كتاب مقدس مواكب للحياة البشرية وتطورها، وعلى الرغم مـن هـذه املرتلـة      

اعتباره وحجية نتائجه مدعياً أنه ليس من التفسري نرى أنّ هناك من يشكك يف 
أنه تفسري حمرم؛ ألنه من اهلرمونيطيقيا احملرمة، وأُخرى    : بشيء، فتارة قال عنه   

قال هو من االستنباطات القرآنية، وغريها من املدعيات اليت تدلل علـى عـدم              
لى اعتبار  ع هوضوح هذا اُألسلوب التفسريي لدى املستشكل الّذي بىن إشكال        

التفسري وحجيته إنما يترتب على الفهم الصحيح للقرآن الكرمي، وهـو أمـر ال           
يتأتى إلّا إذا اشتمل التفسري القرآين على اُألصول والقواعد املشروعة واملعتـربة            

للوصـول إىل كـشف املـراد اإلهلـي، والتفـسري املوضـوعي لـيس لـه                يف احلُجية 
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٩.....................................................................................................البحثِمقَِدمُة

ذا فهو يف أحـسن حاالتـه اسـتنبطات قرآنيـة،     أُصول وال قواعد يستند إليها، ل 
.ويف أسوأها تفسرياً حمرماً

سبب اختيار البحث- ٢
لقد كان السبب يف اختيار هذا املوضوع للبحث إدراك أمهية هـذا النـوع            

وقد راودتـين فكـرة إثبـات مـشروعية التفـسري املوضـوعي             من التفسري القرآين،    
خصصية يف التفسري وعلوم القرآن، حيـث       نا الت ستادر بدايةوحجية نتائجه منذ    

: أنّ أمهية ذلك يفوجدنا

إنّ هذا البحث سيسهم يف تثبيـت التفـسري املوضـوعي كنـوع مـن          :أوالً
أنواع التفـسري املـشروع واملعتـرب، ويـدفع عنـه شـبهة التفـسري بـالرأي والتفـسري                   

.إلنسانيةوبالتايل اعتماد نتائجه اليت تسهم يف حل املشكالت ااهلرمونيطيقي

إنّ هـذا البحـث يف واقعـه يـشكِّل إثـارة للبـاحثني والدارسـني يف                 :ثانياً
هلـذا اُألسـلوب مـن    نظريـة الاملبـادئ التفسري وعلوم القرآن لتعميق البحـث يف      
ه، إذ وجدنا أن البحوث السابقة فيه       التفسري، وبالتايل تطوير البحث العلمي في     
.قليل وضيق الدائرة وسطحيتكاد تكون معدومة، وما وجد منها فهو

أمهية البحث-٣
إنّ التفسري املوضوعي ظـاهرة متجـددة يف منهجيـة كـشف املـراد اإلهلـي               

مل تكن تعرف سابقاً يف علم التفسري بثوا اجلديد يف العقود املتأخرة،        ) التفسري(
له معطيات عظيمة تفتح آفاقاً جديدة تسهم يف حل املشاكل البـشرية املُتجـددة    

ملتكثِّرة وترد الشبهات الناجتة عن النظرة اجلزئية لآليات القرآنية، وقد أشكل وا
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أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن........................................................................١٠

على بعض البـاحثني واملتخصـصني يف التفـسري القـرآين تـصوره أن يكـون مـن            
التفسري املشروع واملعترب لعدم إبراز مبادئه النظرية من قبـل املهـتمني بـه بـشكل          

تفسري أُصـول وقواعـد جتـري وفقهـا       بين وواضح، وإثبات أنّ هلذا النوع من ال       
.عملية كشف املراد اإلهلي حيل هذا اإلشكال، ومن هنا كانت أمهيته

بيان أهداف البحث-٤
:وهي
.احلصول على شهادة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن الكرمي:أَوالً

علـى أُصـول     هإثبات أنّ التفسري املوضوعي تفسري معتـرب الشـتمال        :ثانياً
. اعدوقو

.إثبات أنّ التفسري املوضوعي من نوع التفسري اجلائز وليس احملرم:ثالثاً

النظرية هلذا النـوع مـن   املبادئتوسيع البحث لدى املفسرين عن    :رابعاً
.التفسري

ــالبحوث التأصــيلية النظريــة  :خامــساً ــة العلميــة التفــسريية ب رفــد املكتب
.للتفسري املوضوعي

فرضية البحث-٥
النظريـة   املبـادئ ذات شقني مـتعلَّقني ب     ا الكتاب إنّ فرضية البحث يف هذ    

:للتفسري املوضوعي للقرآن الكرمي، ومها
ــة  إنّ للتفــسري املوضــوعي أُصــوالً :األول ــستند إليهــا يف ضــبط عملي ي

.التفسري
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١١...................................................................................................البحثِمقَِدمُة

يستند إليها يف استكشاف املقاصد      اًإنّ للتفسري املوضوعي قواعد    :الثاين
ةالقرآني.

الدراسات السابقة يف البحث-٦
إن مــا كُتــب عــن التفــسري املوضــوعي باالصــطالح احلــديث، مل يتنــاول  

النظرية بشكل خمتص، بل ذُكـرت فيـه علـى حنـو خمتـصرات أو         املبادئدراسة  
إشارات متفرقة يف بطون الكتب، ومل نعثر يف طول الفتـرة الزمنيـة منـذ بدايتـه                

تملت علـى أُصـوله وقواعـده جمتمعـة يف          وحىت اآلن علـى دراسـة واحـدة اشـ         
مؤلَّف واحد، سوى رسالة مقدمة لنيل املاجـستري إىل مؤسـسة اإلمـام اخلمـيين         

مبـاين  «: للتعليم والبحـث يف اجلمهوريـة اإلسـالمية يف إيـران، محلـت عنـوان          
للباحث ) مباين التفسري املوضوعي للقرآن: (، وترمجتها»تفسري موضوعي قرآن 

.وهي مل تناقش بعدحممد رضا أمني،
وأما بالنسبة إىل قواعد التفسري املوضوعي فلم نعثر على من كتـب فيهـا      
بعنوان صريح وواضح مـستقل، ولكنهـا ذُكـرت كمباحـث ضـمنية يف بعـض                

: املؤلَّفات وهي
ــد الــستار فــتح اهللا ســعيد  » املــدخل إىل التفــسري املوضــوعي«:أوالً لعب

لنــشر اإلســالمية يف مجهوريــة مــصر العربيــة املطبــوع مــن قبــل دار التوزيــع وا
، حيـث أســس فيـه للتفــسري املوضـوعي مخــسة قواعـد تناوهلــا     )ق١٤١١(سـنة 

.بشكل خمتصر وغري واضح مبا يتناسب وأمهية املوضوع
لـصالح عبـد الفتـاح      » التفسري املوضوعي بني النظريـة والتطبيـق      «:ثانياً

والتوزيـع يف اململكـة اُألردنيـة        اخلالدي، املطبوع من قبـل دار النفـائس للنـشر         
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أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن........................................................................١٢

، حيث تبنى القواعد اليت طرحها عبـد الـستار فـتح اهللا       )ق١٤١٨(اهلامشية سنة 
ــه ــدخل إىل التفــسري املوضــوعي «: ســعيد يف كتاب ــع بعــض التوســعة يف  » امل م

.التوضيح فقط
: وقد كُتبت يف اآلونة األخرية دراسـة حملمـد فـاكر امليبـدي حتـت عنـوان        

طُبعت من قبل امع العاملي للتقريب بني » سري لدى الشيعة والسنةقواعد التف«
، تناول فيها )ق١٤٢٨(املذاهب اإلسالمية يف اجلمهورية اإلسالمية يف إيران سنة

الباحث قواعد التفسري املوضوعي كملحق بقواعد التفسري العـام، حيـث ذكـر             
تار فتح اهللا سعيد، وسـار  قاعدة، كان مخسة منها مما ذكره عبد السةاثنيت عشر 

.عليه صالح عبد الفتاح اخلالدي، ومل يتجاوز ذكره هلا االختصار واالقتضاب

حدود البحث- ٧
علـم التفـسري؛ علـم أُصـول الفقـه؛ علـم            : إنّ حدود هذا البحـث هـي      
.)املقارن(، علم األديانالفقه؛ علم احلديث؛ علم الفلك

اجلديد يف هذا البحث-٨
ىل هذا البحث على أنه خطوة أولية على الطريق لندرته،         البد أن ننظر إ   

والشك أنّ الدراسات اآلتية سوف تكـون أكثـر نـضجاً وإحكامـاً، ومـع هـذا        
:ميكن القول أنّ جديد هذا البحث يتلخص بالتايل

.إنّ البحث يف أُصول التفسري املوضوعي حبث غري مسبوق: أوالً

.فسري املوضوعيالبحث يف قواعد التعتوسي: ثانياً
تقدمي دراسة نظرية ميزت التفسري املوضوعي عـن التفـسري احملـرم،       :ثالثاً
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١٣...................................................................................................البحثِمقَِدمُة

:بعد اعتقاد بعض املفسرين والباحثني املختصني يف التفسري وعلوم القرآن بأنه          
.)تفسري هرمونيطيقي(أو )تفسري بالرأي(نوع 

منهجية البحث- ٩
نـها علـى مـدخل للفـصل        فصول اشـتمل كُـل م      مخسةقُسم البحث إىل    

:وأربعة مباحث وهي كاآليت
:مباحث الفصل األول: أوالً

تعريف مفردات البحث:لاملبحث األو .
.تاريخ التفسري املوضوعي:املبحث الثاين

.أمهية التفسري املوضوعي:املبحث الثالث
.االختالف بني التفسري املوضوعي والتفسري الترتييب:املبحث الرابع

:مباحث الفصل الثاين: ياًثان
لاملبحث األو:ةطرق البحث القرآني .

. طرق البحث يف التفسري املوضوعي:املبحث الثاين
.خطوات البحث يف التفسري املوضوعي:املبحث الثالث
.طريقة التفسري املوضوعيأضرار:املبحث الرابع

:مباحث الفصل الثالث: ثالثاً
ــة الع:املبحــث األول ــزه عــن مــل يف التفــسري املوضــوعي ماهي ومتي

.اهلرمونيطيقيا
. مفهوم أُصول التفسري املوضوعي:املبحث الثاين

. أُصول التفسري املوضوعي الصدورية:املبحث الثالث
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أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن........................................................................١٤

. أُصول التفسري املوضوعي الداللية:املبحث الرابع
:مباحث الفصل الرابع: رابعاً

ة يف :لاملبحث األوقواعد التفسري املوضوعيحبوث متهيدي.
.أقسام قواعد التفسري:املبحث الثاين

.قة بالتفسريغالباًتعلِّالقواعد العامة املُ:املبحث الثالث
.القواعد اخلاصة بالتفسري املوضوعي:املبحث الرابع

:امسمباحث الفصل اخل: خامساً
علــيهم هــدف القــرآن الكــرمي مــن إرســال الرســل :لاملبحــث األو

.مالسال
.عناصر اتمع يف القرآن الكرمي:املبحث الثاين

مصداق من عنده علم الكتاب يف تفسريي الطوسي     :املبحث الثالث 
    والفخر الرازي، وقصة صلب النبني األناجيل عليه السالم   عيسى يب

.األربعة والقرآن الكرمي
.جريان الشمس يف القرآن والعلم احلديث: املبحث الرابع

.نت النتائج اليت توصل إليها الباحثوخامتة تضم
.وجمموعة من التوصيات

.واملراجعصادر وامل
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األَولِالفَصلُ 

 اتـ لِّي ثِالبحكـُ
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١٧

مدخل الفصل
أنهم يبدؤون دراسام العلمية بالتعرف إنّ من املتعارف عند أهل العلم     

ما كان ثابتاً : هنااملبادئد بعلى مباديء البحث قبل الدخول يف مسائله، ونري 
هي املبادئأنّ «الل والربهان، وقد اتضح يف العلوم   دبدهاً والحيتاج إلی االست   

البحـث يف  ئ، لـذا فـإنّ مقـصودنا مببـاد      )١(»اليت تتوقـف عليهـا مـسائل العلـم        
التعريفـات والتقـسيمات والعالقـات      : أُصول وقواعد التفسري املوضوعي هـو     

.يف كُلِّيات املباحثيبحث عنهوالفروق وغريها مما

:مباحث هيعلی ذلك إلی أربعةبناءاًوقد قسمنا الفصل 

.١٢٥٠: ، رقم١٣٨: الشريف اجلرجاين، علي بن حممد بن علي، كتاب التعريفات، ص)١(
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١٨

البحثفرداتمتعريف: لاملبحث األو

التفسري: وًالأ
أقـواالً عديـدة تناولـت مـادة الكلمـة،          غة للفظة التفـسري     ذكرت كتب اللُ  

فعيل، ومـا تـدل عليـه    هلا، وتفعيلها وما يدل عليه هذا الت    واألصل االشتقاقي 
:من معىن، وخالصة هذه األقوال، هي

إنّ كلمة التفسري مـصدر فَـسر بتـشديد الـسني، وهـي تفعيـل يـدل علـى              
ل الكثرة واملبالغة، فيه أصل واحد مستعمل يف البيان والكشف واإلظهـار لكُـ            

ــادي أو  ــصدر    شــيء م ــف يف م ــرحه، اختِل ــصيله وش ــوي بتوضــيحه وتف معن
أنّ هـذا  اشتقاق صغري من فَسر، إالّشتقاق كبري من سفَر أو ااشتقاقه، هل هو  

.)١(االختالف مل يؤثر يف معناه

رس، أمحـد بـن    ابـن فـا   ؛  ٢٤٨-٢٤٧: ، ص ٧الفراهيدي، اخلليـل بـن أمحـد، كتـاب العـني، ج           )١(
؛ حممد عوض مرعب وفاطمة حممـد أصـالن    : ، حتقيق ٨١٨: غة، ص زكريا، معجم مقاييس اللُ   

: ، حتقيـق ٧٨١: ، ص٢، جتاج اللُغـة وصـحاح العربيـة     اجلوهري، امساعيل بن محاد، الصحاح    
الراغب األصـفهاين، احلـسني بـن حممـد، املفـردات يف غريـب القـرآن،        ؛أمحد عبد الغفور العطار  

!
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١٩.........................................................................تعريف مفردات البحث:األولاملبحث

، وذلـك يف قولـه   ةواحـد مـرة التفسري يف القرآن الكرمي   وقد ذكرت كلمة  
ــاىل ـٍل إِالّ وال{: تع ـسن تَْفــسِريا   يأْتُونَــك بِمثـَ أَحـو قــاكَ بِــالْحــىنمب، )١(}جِئْن ع

.)٢(ان بتفصيلالكشف والبي
: أما أهل الفن، فقد تناولوا كلمـة التفـسري كاسـم لعلـم خـاص يـسمى           

ــسري ( ــم التف ــة ) عل ــن جه ــى  ، )٣(م ــة عل ــة دالّ ــين (وكلم ــل مع ــة  )فع ــن جه م
، والذي يعنينا يف هذا البحث هي اجلهة الثانية، وعليه، ومـن خـالل             )٤(أخرى
"

الطرحيـي، فخـر الـدين، جممـع البحـرين،      ؛ صفوان عدنان الداودي: ، حتقيق ٦٣٦و ٤١٢: ص
.سيد أمحد احلسيين: ، حتقيق٤٠١: ، ص٣ج

.٣٣: الفرقانسورة )١(
: ، حتقيـق  ١٢٤: ، ص ٤البيضاوي، عبد اهللا بن عمر، أنوار الترتيل وأسـرار التأويـل، ج           :انظر) ٢(

: ، ص٥، جيف تفـسري املـأثور   ل الدين، الدر املنثور   السيوطي، جال  حممد عبد الرمحن املرعشلي؛   
.٤: ، ص١الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج؛٧٠

يوسف عبد الـرمحن  : ، حتقيق٢٨٤: ، ص٢الزركشي، بدر الدين، الربهان يف علوم القرآن، ج       )٣(
، حممـد بـن    األندلـسي  حيـان أبـو لـذهيب وإبـراهيم عبـد اهللا الكُـردي؛          املرعشلي ومجال محـدي ا    

الثعـاليب، عبـد   ؛ صـدقي حممـد مجيـل    : ، حتقيق ٢٣: ، ص ١التفسري، ج يف  يوسف، البحر احمليط    
حممد علـي معـوض   : ، حتقيق٤١: ، ص١الرمحن بن حممد، جواهر احلسان يف تفسري القرآن، ج     

، ٢قـرآن، ج الزرقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفـان يف علـوم ال      ؛وعادل أمحد عبد املوجود   
.حممد علي قطب ويوسف الشيخ حممد: ، حتقيق٧: ص

أمحـد حبيـب قـصري    : ، حتقيق٢: ، ص١الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، ج        )٤(
: ، حتقيـق ١٣: ، ص١الطربسي، الفضل بن احلسن، جممع البيـان يف تفـسري القـرآن، ج    ؛  العاملي

احلكـيم،  ؛٢٨٦و٤٢٢: قاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص     الاخلوئي، أبو ؛  حممد جواد البالغي  
رون يف ثوبـه القـشيب،   معرفة، حممد هادي، التفسري واملفس    ؛  ٦٦: حممد باقر، علوم القرآن، ص    

.١٤: ، ص١ج
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ـات: الفصل األول.................................................................................٢٠ لِّي البحِثكـُ

الكـشف  : كلمام تتبع كلمام، فقد وجدنا أن كلمة التفسري  كفعل تعين يف          
لتفـات  مـع اال الكلمات القرآنية مفردة أو مبجموعها التركييب،     واإلظهار ملعاين   

غــة ة وقواعــد اللُوأصــول احملــاورات العقالنيــ  ،واملــصادر املعتــربة للقــرائن
١(ةالعربي(.

: القائل أن التفـسري، هـو  ذات تعريف حممد حسني الطباطبائي   وهذا هو 
راد املـ ألنّ ؛)٢(»قرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلـها بيان معاين اآليات ال  «

مفهـوم  : ، واملعـاين مجـع معـىن      )٣(الكشف والتفـصيل والداللـة    هوهنا  بيان  بال
. )٤(هومقاصددهالكالم ومرا

ملعـىن واملـراد واهلـدف الّـذي ينبغـي          افهـي ،مجـع مـدلول   : وأما املداليل 
الّـذي  ، اد اجلدي االسـتعمايل واملرأو التركيب،الوصول إليه من خالل اللفظ    

، ...يكشف عادة من خـالل القـرائن املعتـربة وخـصوصيات ظـرف الـرتول و               
.)٥(مراحل الفعل التفسرييمجيعها متثل و

، )منطق تفـسري القـرآن    : (، وترمجته )فارسي: (رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن      )١(
.٢٨: ، ص١ج

.٤: ، ص١امليزان يف تفسري القرآن، جطبائي، حممد حسني، الطبا)٢(
حممد : ، حتقيق ٨٦٧: ، ص ٢ا حمسن، األصفى يف تفسري القرآن، ج      الفيض الكاشاين، ملّ  : انظر) ٣(

، ١٩الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القـرآن، ج  حسني دراييت وحممد رضا نعميت؛    
ــباأل؛٩: ص ــراهيم، املوي ــة، جاري، إب ــم٤١٦: ، ص١٠ســوعة القرآني : ، إشــراف٣٣: ، رق

.إبراهيم عبده
حـسني صـايف   : ، ترمجـة ١٨: رجيب، حممود، حبوث يف منهج تفـسري القـرآن الكـرمي، ص      : انظر) ٤(

.فرجي
.املصدر نفسه: انظر) ٥(
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٢١.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

التأويل: ثانياً
تنويهان

قبل البدء بتعريف التأويل البمن ذكر تنويهنيد:
معـىن  معرفـة أنّ : إنّ الغرض من طرح هذا املبحث هـو   :التنويه األول 

فـسوف  ، كـان مرادفـاً  لو؛ إذ ذلك كذا أثر ،الالتأويل مرادف ملعىن التفسري أو    
لّـا  ، وإفيترتـب عليـه مشولـه بالبحـث       ،تكون أصوله ومبانيه وقواعـده واحـدة      

.صحيحالعكس ف

ــاينً ــه الث ــة املتقدمــة هــي الــيت ذكــرت املعــىن  إنّ املعــاجم اللُ:التنوي غوي
فهي وإن كانت قد ذكرت معـىن التأويـل علـى            وأما املتأخرة  ،غوي للتأويل اللُ

كونــه مــن تعــاريف العلمــاء املــشتغلني بــالعلوم ا أنــه ال يعــدوغــوي، إلّــأنــه لُ
 صـطالحي ااملعىن املـذكور للتأويـل يف هـذه املعـاجم معـىن      ا يعين أنّالدينية، مم

.وليس لُغوي
ا أنه مل ، إلّفظ والداللة أساساًفالتأويل وإن كان ظاهرة لغوية ترتبط باللّ«

ة، غوية بقدر مـا اسـتعمل يف الدراسـات الدينيـ          يستعمل كمصطلح يف البيئة اللُ    
غوية القدمية واحلديثة حتمل وعليه نرى أنّ هذه اللفظة قد وردت يف املعاجم اللُ    

املرجع واملصري، التغيري، الوضوح والظهور، التفسري      : أكثر من معىن، ومعانيها   
وميكن لنا مال   ،روالتدب   ليني متقاربـان يف الداللـة، كـذلك        حظة أنّ املعنيني األو

على ذلك أنّ لكلمـة التأويـل يف املعـاجم لكـال     بناءاًاآلخرين، إذ ميكن القول    
.)١(»رالتفسري والتدب، املرجع واملصري: مهانياجليلني معني

).ملخص(، ٦٨-٦٦: عبد الغفار، أمحد، النص القرآين بني التفسري والتأويل، ص) ١(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٢٢ لِّي البحِثكـُ

التأويلمعنى 

تلف كثرياً التأويل، ال خي: ما ذكرته الكتب اللغوية يف بيان معىن كلمةإنّ
عما تناولته من وجهات نظـر خاصـة خبـصوص كلمـة التفـسري، ومـن خـالل                 

:مراجعتنا هلا ميكن القول
ابتــداء األمــر : (، وتعــين يف األصــل)أول(مــصدر ) التأويــل(إنّ كلمــة 

، )املـآل : (، ومنـه  )العـود إىل كـذا    (ن حمل كالمنا، و   ، وهو خارج ع   )وانتهاؤه
مـن يـؤول   : ، أي)اآلل(املرجـع، و  : ، أي )لاملوئ(مايؤول إليه الشئ، و   : أي

.)األهل: (إليهم الشخص، وهم
بالرجوع واملبتدأ خالف العائد، ألنه يبىن على ما بعده، لذلك  ) األول(و

).أول: (مسي املتقدم
ما يؤول إليه الكـالم، أو      : (ومعىن التأويل بناءاً على ماتقدم، يرجع إىل      

واإلرجاع هذا إمنا يكون إىل هـدف معـين، سـواء      ،  )ما أول به، أو ما تأول به      
ا يعلَـم تَأْوِيَلـه إِالَّ الّلـه    ...{: كان علماً كما يف قوله تعـاىل     مـفعـالً ، أو)١(}...و،

)٣(.)٢(}...هْل ينظُرون إِالَّ تَأْوِيلَه يوم يأْتِي تَأْوِيلُه{: قوله تعاىلمثل

: ا سبق من القول، وبناءاً على مخرىبعبارة أُو

.٧: عمرانآل سورة )١(
.٥٣: األعرافسورة )٢(
الراغب األصفهاين، احلسني ؛  ٨٢-٨١: غة، ص معجم مقاييس اللُ  ابن فارس، أمحد بن زكريا،      )٣(

ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لـسان  ؛ ٩٩: املفردات يف غريب القرآن، صبن حممد،   
: انظـر ؛ ٣١٢: ص،٥جممـع البحـرين، ج  الطرحيـي، فخـر الـدين،       ؛٣٢: ، ص ١١العرب، ج 

ة، علوم القرآن عند املفس١٩٠: ، ص٣رين، جمركز الثقافة واملعارف اإلسالمي.
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٢٣.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

اإلرجـاع ورد  ل معنـاه الرجـوع أو  إنّ التأويـل تفعيـل مـأخوذ مـن األو       ف
.فعالًلماً أوالشيء إىل حقيقته، وهي إما ِع

التأويــل يف ســبعة عــشر :ذكــرت كلمــة، فقــد يف القــرآن الكــرميوأمــا 
:)٢(، وكانت هلا عدة معاين، هي)١(على سبع سور قرآنيةتوزعت،موضعاً

رة وفلسفة األحكام، بعبـارة   ة واألسرار واألعمال املشفّ   علل الغائي بيان ال 
قَالَ هَذا فِراُق بينِـي وبيِنـك   {: خرى توجيه العمل املتشابه كما يف قوله تعاىل أُ

.)٣(}سأُنَبئُك بِتَأْوِيلِ ما لَم تَستَطِع عليهِ صبرا
: قاً كمـا يف قولـه تعـاىل       وقوع األمر املخـرب عنـه مـسب       حقيقة األمر، أو  و

}أْتِي تَأْوِيلُهي موي إِالَّ تَأْوِيلَه وننظُرْل ي٤(}...ه(.
ا اّلـذين آمنـواْ َأطِيعـواْ الّلـه       {: مآل األمر وعاقبته كما يف قوله تعاىل  و هـا َأي يـ

ازَعتُم فِـي           إِن تَنـ نكُم فـَ شـيءٍ فَـردوه ِإلَـى الّلـِه والرسـوِل      وأَطِيعوْا الرسولَ وأُولِي األَمرِ مـِ
تَأْوِيال نسأَحو ريخ مِ اآلخِرِ ذَلِكوالْيبِاللّهِ و ونمِنتُؤ ٥(}إِن كُنتُم(.

ــاىل   و ــه تع ــا يف قول ــراد كم ــيني امل ــسري وتع ــو{: تف ه  ــكَل عليــذي َأنــز الّ
ات هـن أُم اْل       َكمـحم ات آيـ ـهمِن يف      الْكَِتاب ـا الّـذينَفأَم اتابِهتَـشم ر ُأخـكَِتـابِ و

٢٣و٢١: يوسـف  ؛٣٩: يـونس  ؛٥٣: األعراف ؛٥٩: النساء؛  ٧: آل عمران : سورة وهي) ١(
.٨٤و٧٨: الكهف؛٤٦:، اإلسراء١٠٢و١٠٠و٤٦و٤٤و٣٧و

ــر) ٢( ــد، الو   : انظ ــن حمم ــسني ب ــدامغاين، احل ــز، ج   ال ــاب اهللا العزي ــاظ كت ــائر أللف ــوه والنظ ، ١ج
.حممد حسن أبو العزم الزفييت: ، حتقيق١٩٨-١٩٧:ص

.٧٨: الكهفسورة )٣(
.٥٣:األعرافسورة )٤(
.٥٩: النساءسورة )٥(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٢٤ لِّي البحِثكـُ

     ــه ــه إِالَّ اللّ ــم تَأْوِيلَ ــا يعلَ مــهِ و ــاء تَأْوِيلِ ــةِ وابتِغَ ــاء الْفِتْن ــه ابتِغَ مِن هابــا تَــش م ــونتَّبِعــٌغ فَي ي قُلُــوبِهِم زَ
ــ    ــهِ ُكــلٌّ م ــا ِب نآم قُوُلــونــِم ي ــوْا   والراِســخُون ِفــي الِْعْل ــذَّكَّر إِالَّ أُوُل ــا ي مــا و نبعِنــدِ ر ن

.)١(}األلْبابِ
ورفَع أَبويهِ علَى الْعرِش وخروْا لَه سـجدا  {: الرؤيا كما يف قوله تعاىل    تعبريو

.)٢(}...وقَالَ يا أَبتِ هَذا تَأِْويُل رؤياي مِن قَبُل َقد جعلَها ربي حقا
ها منحصرة بني التأويل البياين     دمن خالل التدقيق يف املعاين القرآنية جن      و

عليه بيان املرجع واملوئل، كما يف قصة صاحب موسىوهو: باملعىن املصدري
ىل هذا املعىن يرجع إمور مل تتحقق بعد، و، إذ أخرب عما سيقع، ال عن أُ   السالم

. تأويل املتشابه قوالً
ؤول إليه الشيء، وهي احلقيقـة اخلارجيـة،   ينفس ما :أيوالتأويل املوئلي،   

. نفس األمر اخلارجيإتيان التأويل هنا ال يكون من مقولة القول، بل هوفإنّ
.)٣(فيدخل حتت هاتني احليثيتني،وأما تأويل الرؤيا

، وهو مقصود مراد    )البطن: (معاين خمتلفة أمهها  فلها  يف األحاديث    وأما
. )٤(ق اآليات القرآنيةاملتكلِّم، ومصدا

دائر بني معاين عديـدة،  ) التأويل(أهل الفن واالختصاص، أنّ     ذكر  وقد  
إرجاع ظـاهر اللفـظ مـن املعـىن الـراجح إىل املعـىن املرجـوح               والتفسري،  : (هي

.٧: آل عمرانسورة )١(
.١٠٠: يوسفسورة )٢(
.)بتصرف(، ٢٤: صنة،قواعد التفسري لدى الشيعة والسفاكر امليبدي، حممد، )٣(
.١٨١-١٨٠: ، ص١رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج: راجع)٤(
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٢٥.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

وبطن القرآن، وتفسري الرؤيا، وعاقبة املر واية       بسبب وجود دليل يدل عليه،      
، ومن خالل التدقيق )١()شارات والرموز الباطنيةالشئ، واحلقيقة العينية، واإل

:فيها، يظهر أا تصب يف اجتاهني
رين يف حدود القرن الرابع ما جاء يف اصطالح القدماء من املفس      :ألولأ

.واخلامس اهلجري من دون خالف، بأنّ التفسري مرادف للتأويل
، )فـظ ظـاهر اللّ  املعـىن املخـالف ل    (: بأنهيف اصطالح املتأخرين     :الثاينو

ة يتحـد أحيانـاً مـع التفـسري الـصحيح املعتـرب إذا كانـت قرائنـه النقليـ         ذا   هوو
ة قطعيخرى يتباين معه إذا كانت قرائنه خبالف ذلك، كذا إذا كان ة، وأُوالعقلي

).ةة والواقعية اخلارجيينيعاحلقيقة ال(:مبعىن
مل بينـهما، فبعـضهم   يف حتديـد النـسبة  نن واحملققـو  ورقد تفـاوت املفـس    و

إنّ التفـسري أعـم مـن التأويـل،      : يتطرق إليها أصالً، وبعضهم أكثر من القول      
بالتـدقيق يف  اسـتناداً للمعـىن واالسـتعمال، و   بالتبـاين  النـسبة  واحـدد وآخرون  

اجتاهات اآلراء يف حتديد النسبة يظهر أنّ الرأي األصـوب هـو األخـري لوجـود             
وبعـضها تتبـاين   ،معاين التأويل تتحد مع التفسري    بعض  احتاد وافتراق بينهما، ف   

؛ البغوي، حسني بن ٣٩: ، ص١الطربسي، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج       )١(
عبد الرزاق املهدي؛ الزركشي،    : ، حتقيق ٣٥: ، ص ١مسعود، معامل الترتيل يف تفسري القرآن، ج      

؛ ابن تيمية، أمحد بن عبد احللـيم، التفـسري   ٢٨٥: ، ص٢در الدين، الربهان يف علوم القرآن، ج    ب
عبد الرمحن عمرية؛ الـسيوطي، جـالل الـدين،     : ، حتقيق وتعليق  ١٠٩-١٠٨: ، ص ٢الكبري، ج 

زهري عثمان علـي نـور؛ الـسيوطي، االتقـان     : ، حتقيق٤٢٤-٤٢٣: التحبري يف علم التفسري، ص 
سـعيد املنـدوب؛ الطباطبـائي، حممـد     : ، حتقيق٦٢٥٦: ، رقم٤٦٠: ، ص٢، جيف علوم القرآن  

.٣٠: ، ص١٣ج: ؛ املصدر نفسه٢٧: ، ص٣حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج
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ـات: الفصل األول.................................................................................٢٦ لِّي البحِثكـُ

منـه كبيـان   اًيكـون جـزء  اآلخـر  ة، وبعـضها   ة اخلارجيـ  احلقيقة العيني  :معه مثل 
العمــوم (:ة بـني التفــسري والتأويـل هــي  سبالنــ، وعليـه فــإنّ  )١(ظـاهر األلفــاظ 

).واخلصوص من وجه
،سـب للتأويـل  أردنا أن خنتار التعريـف املنا  ما  إذا  أننا: وخالصة القول 

البااللتفاتمن   د    إىل وظيفة املؤول وماهي       ر يبحـث   تـها، إذ أنّ املـؤول كاملفـس
خـرى وجـوداً   عن املراد يف كالم اهللا تعاىل، واملراد تارة يكـون أمـراً معرفيـاً وأُ        

فظ، بل من باطنه، وإظهارمهـا  خارجياً، ومها أمران ال يتحصالن من ظاهر اللّ   
يــاًعــد ــو،كــشفاً معرفي ــيهمن ــة   تب ــة املفهــوم ال احلقيق ــن مقول ــل م ن أنّ التأوي

ة، وهواخلارجين يف االجتاه الثايناملتعي.
الفرق ب التفس والتأويل

.غة واالصطالحالفرق بني التفسري والتأويل يقع يف اللُإنّ
:ق فيها بينهما من جهات ثالث هيغة، فقد فُرفأما اللُ

نـوع إظهـار   ر، وهـو فَالسر أوسمأخوذ من الفَإنّ اشتقاق التفسري  :أوالً
ل، ومعناه الرجوعوكشف وبيان، بينما التأويل مأخوذ من األو.

اإلظهـار  : ها ترجع ملعىن واحـد هـو      لُّرت للتفسري عدة معاين كُ    ِكذُ :ثانياً
ا التفـسري، اإلرجـاع، مـ   : هـي والكشف والبيان، بينما التأويل له ثالث معـاٍن    

.يؤول إليه الشيء
غة على أنه صفة، إلّا عند من قال بترادفه مع مل يأت التفسري يف اللُ:ثالثاً

عمل التأويـل كـثرياً يف   الرأي الـسائد عنـد املتقـدمني، بينمـا اسـت         التأويل، وهو 

.١٩٠: ، ص١رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج: انظر)١(
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٢٧.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

.غة والقرآن على أنه وصفاللُ
رين والبـاحثني يف علـوم   مـن اخـتالف املفـس    ئناشهوفاالصطالح   وأما

،)١(مذاهب كثرية حـصرت يف اثـين عـشر مـذهباً    هذ وجدت فيالقرآن الكرمي، إ  
أحدمها قائل بالترادف واحتاد املعىن، واآلخر باالختالف : تلخصت يف اجتاهني

أكثر من التأويل، وهوالتفسري أعمأنّ:بنسبة العموم واخلصوص املطلق، أي   
ميرين واملختصني يف علوم القرآن الكرما عليه املتأخرين من املفس.

األصل:ثالثاً
أصــول متباعــدة بعــضها عــن بعــض،  ...«ثالثــة كلمــة ذات )األصــل(
، )٢(»...،احليـة، ومـا كـان مـن النـهار بعـد العـشي             وأساس الـشيء،    : معناها

واألول هو املعىن بالكالم، وقد ذكرت كتب اللغة معاين أخرى مل تفترق كـثرياً          
يه معتمد،يء ما كان علأصل الش«: إال يف بعض اجلهات عن هذا املعىن، مثل    

، )٥(»ل شــيءأســفل كُــ«، و)٤(»...قاعدتــه... «، و)٣(»...منــهيءدمــا بــ... و
صـول  صـول أُ أساسه الّذي يقـوم عليـه ومنـشؤه الّـذي يبـدأ منـه، واُأل            ...«و

ن الكـرمي بـني النظريـة والتطبيـق،     العامة لتفـسري القـرآ   املبادئ،  علي الصغري، حممد حسني  : انظر) ١(
.٢٢-٢٠:ص

.٦٢:، صابن فارس، أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة)٢(
.مؤسسة النشر اإلسالمي: ، حتقيق٢٨٦غوية، صهالل، معجم الفروق اللُالعسكري، أبو) ٣(
.٧٩: املفردات يف غريب القرآن، صالراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، ) ٤(
الفيـومي، أمحـد بـن    ؛١٦: ، ص١١منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العـرب، ج    ابن  )٥(

الفـريوز آبـادي، جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب،        ؛١٦: ، ص ١ج، املصباح املـنري،     بن علي  حممد
.٣٢٨: ، ص٣القاموس احمليط، ج
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ـات: الفصل األول.................................................................................٢٨ لِّي البحِثكـُ

  ا اتفقـت   )١(»بىن عليها قواعدها  العلوم اليت تحيث نلحظ يف هذه الكلمات أ ،
، )وقاعدتـه ئ واملُـستند الـذي يعتمـد عليـه        أسفل الش : (على أن األصل يعين   

وبـني مـا مل يكـن     ) مبدأ الـشئ ومنـشاؤه    (يف االستناد   ولكنها ميزت بني ماكان     
، ومـن هنـا كــان   )باألصـل : (، والثـاين )باألسـاس : (كـذلك، فـسمت األول  

األساس ال يستعمل مبعىن األصل خبالف القاعدة اليت تستعمل مبعناه يف بعض  
.املوارد

بـنفس املعـىن اللغـوي،      ) األصـل : (ل القـرآن الكـرمي كلمـة      وقد اسـتعم  
ــلُها ثَاِبــت... {: وذلــك يف قولــه تعــاىل والتــصريح باالثبــات فيــه ، )٢(}...َأص

:كمـا يف قولـه تعـاىل       )أساسـاً (بني ماكان    )٣(وميزمفهوم يف األقوال اللغوية،     
كمـا يف قولـه   ) أصـالً (ما كـان  وبني ، )٤(}إِنَّها شجرة تَخْرج فِي أَصلِ اْلجحِـيمِ     {

.)٥(}...قَائِمةً علَى أُصولِها...{: تعاىل
وأمــا يف االصــطالح فقــد كانــت كلمــات املختــصني تــصب يف صــياغة  

:املفهوم التايل لألصل
األساس واملستند امللحوظ فيـه النـسبة ملـا يـبىن فوقـه؛           (: إنّ األصل هو  

مجيـع العلـوم، لـذا احتـاج إىل     واألصل ذا موافق للمبىن، ومفهوم سـيال يف  

.٢٠: ، ص١فني، املعجم الوسيط، ججمموعة من املؤلِّ) ١(
.٢٤: إبراهيمسورة )٢(
قـسم القـرآن مـع البحـوث       ؛٥١: غوية، ص معجم الفروق اللُ  العسكري، أبو هالل،    : انظر)٣(

.٤٢١-٤١٩: ، ص٢عجم يف فقه لغة القرآن وسر البالغة، جاملاإلسالمية، 
.٦٤: الصافاتسورة)٤(
.٥: احلشرسورة )٥(
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٢٩.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

.)١()التخصيص بإضافته إىل العلم املبحوث فيه لتشخيصه
ويف أي علم كان األصل البـد وأن تتـوفّر فيـه شـروط أساسـية ليـصح                  

:االستناد إليه، وهي
.أن يكون مفتقَراً إليه:الشرط األول

.أن يكون قائماً بذاته:الشرط الثاين
.ثابتاً ال يتغيرأن يكون:الشرط الثالث

ا ة ألي حبث؛ ألنها ممة والتصديقيالتصورياملبادئوهذه الثالثة جتتمع يف  
جيــب اإلطــالع عليــه ومعرفتــه واختيــاره قبــل الــدخول يف أي حبــث علمــي،  

.ص حبسب البحثخصصول ذا املعىن عامة تواُأل
نـها  وجتدر اإلشارة إىل وجود مصطلحات تشبه يف معناها اُألصول، م   

ــادئ(مــصطلح  ــاين(و) املب ــها مــامل تعــرف  )املب ــة الفــرق بين ، ال ميكــن معرف
.معانيها

ما كان «: علىتطلق ، ف)املبادئ(، فقد ذُكر معناه آنفاً، وأما )املبىن(فأما 
: بأنهـا ، ومعروفة يف العلـوم  )٢(»ثابتاً بدهاً، وال حيتاج إىل االستدالل والربهان     

، )٣(»...لعلم، كتحريـر املباحـث وتقريـر املـذاهب        اليت تتوقف عليها مسائل ا    «
،١٥٧: رقــم، ٢٤: الــشريف اجلرجــاين، علــي بــن حممــد بــن علــي، كتــاب التعريفــات، ص  )١(

السمعاين، أبو مظفر، قواطع األدلّـة   ؛  ٨٢: الكُبيسي، خليل، علم التفسري أصوله وقواعده، ص      
: ، رقــم٢٥٨: ، ص١علــي، حممــد صــنقور، املعجــم األصــويل، ج؛٢٢١: يف األصــول، ص

.٣٤: فاكر امليبدي، حممد، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، ص؛٩٦
.٣٦: ، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، صفاكر امليبدي، حممد)٢(
.١٢٥٠: ، رقم١٣٨: الشريف اجلرجاين، علي بن حممد بن علي، كتاب التعريفات، ص)٣(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٣٠ لِّي البحِثكـُ

.)تصورية وتصديقية(: وهي على قسمني
:ومما تقدم تبين أنّ

ما جيب معرفته قبل الدخول يف مسائل العلـم، وهـي يف حبثنـا       )املبادئ(
التعريفات، والتقسيمات، والعالقات، والفـروق، وغريهـا ممـا يبحـث عنـه يف              

:إلّا أنّ الفرق بينها وبني املباين هـو )باملباين(ذا شبيهة   كُلِّيات البحث، وهي    
أنها ختتلف باختالف األفكار والنظريات، خبالف املبادئ اليت تكون ثابتـة           (

إنّ الباحث حينما   : ، ومنوذج ذلك هو   )كوا حتتل موقع األساس يف البحث     
ه األكرم حممصلى اهللا عليه ديذهب إىل أنّ القرآن موحى من اهللا تعاىل إىل نبي

يلتزم بقدسية نصه وخلوه من اخلطأ واالشتباه ويصح عنده جعلـه           وآله وسلم 
.ميزاناً يلجأ إليه يف املتشاات وما شاكل

املسائل اليت (:هياملبادئإنّ : فإنه ميكن إمجال ما تقدم بالقول  ،وعليه
.)جيب معرفتها قبل الدخول يف البحث

ذها الباحث أساساً لبحثه؛ لـذا فهـي ختتلـف     ما اخت (:هيفاملباين  أما  و
.)باختالف الفكر والرأي، وهي مرادفة ملعىن األصل

القاعدة: رابعًا
مــا : وقعائــد الرمــل وقواعــده...أســاس البيــت،...«: لغــةالقاعــدة

أصـل مطّـرد منقـاس ال      ... «، تـدل مادـا علـى        )١(»ارتكن بعضه فوق بعض   
ـ يـضاهي اجللـوس، وإن كـ    ف، وهو خِليـ  تكلَّان يم فيهـا  تكلَّم يف مواضـع ال ي

.١٤٢: ، ص١كتاب العني، جالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، )١(
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٣١.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

، )١(»...وقواعـد البيـت أساسـه   .. .قعد الرجل يقعـد قعـوداً      :باجللوس، يقال 
ــا     ــضاً كقولن ــسان أي ــورد اإلن ــري م ــادة يف غ ــق امل ــاءِ ... «:وتطل الِبن ــد : قَواع

ــه ــن الْب   {: ويف الترتيــــل... «، و)٢(»أساســ ــراِهيم الَْقواعِــــد مِــ ــع ِإبــ ــِت وِإْذ يرفَــ يــ
ــماعِيلُ ــرة / [}...وإِسـ ــورة البقـ ــه،]١٢٧: سـ ــانَهم ِمـــن   {: وفيـ ــه بنيـ ــأََتى اللَّـ َفـ

القَواِعد أَساطني البناء اليت    : اجقال الزج  ،]٢٦: سورة النحل / [}...الْقَواعِـدِ 
خــشبات أَربــع معترضــة يف أَســفله تركَّــب ِعيــدانُ : وقَواِعــد اهلَــودج. تعِمــده

قواعد السحاب أُصوهلا املعترضة يف آفاق الـسماء       : بيدعقال أَبو . ااهلَودج فيه 
ش٣(»...هت بقواعد البناء ب(.

راهِيم اْلقَواعِـد     {: قوله... «:و إِبـ فَعر١٢٧: سـورة البقـرة   [/ }...وإِْذ ي[
         هـا  القواعد مجع القاعدة، وهي األساس ملا فوقه رفع القواعد البناء عليهـا ألن

.)٤(»...ها ارتفعتإذا بين علي
: لناظهر تاألقوال هذه التمعن يف وخالصة

... «واحـد  أنّ املادة متـشكلة مـن القـاف والعـني والـدال، وهـي أصـل         
يف أو معنويـاً أو يف موقعية قيام، ماديـاً    جلوس عن قيام أو   يقابل القيام، وهو  

، ومعناهـا  )قعـد (، اشتقت مادا باالشتقاق الصغري من اجلذر الثالثي       )٥(»مجاد

.٨٦٥-٨٦٤: ، صابن فارس، أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة)١(
الفيـومي، أمحـد   ؛٦٧٩: املفردات يف غريب القرآن، صين، احلسني بن حممد،  الراغب األصفها  )٢(

.٥١٠:، ص٢املصباح املنري، ج، بن عليبن حممد
.٣٥٧: ، ص٣ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، ج)٣(
.١٢٨: ، ص٣جممع البحرين، جالطرحيي، فخر الدين، )٤(
.٢٩٧: ، ص٩يف كلمات القرآن الكرمي، جالتحقيق املصطفوي، حسن، )٥(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٣٢ لِّي حثِالبكـُ

.األساس الّذي يعِمد ما يستند إليه
: )١(ويف القرآن الكرمي استعملت املادة يف معنيني

.)٢(}...وإِذْ يرفَع إِبراهِيم اْلقَواعِد مِن الْبيتِ{: يف قوله تعاىل:األول
ــي ال   واْلقَوا{: يف قولـــه تعـــاىل :الثـــاين جـــون  يرعِـــد ِمـــن النـــساء الالتِـ

.)٣(}...نَِكاحا
) األول(وقد أمجعت كلمة أغلب املفـسرين علـى أنّ املـراد بالقواعـد يف         

اُألسس واُألصول اليت لوحظ فيها النسبة ملا يبىن فوقها، وذلك ألنّ البناء : هو
مستنداً : مل يكن تأسيسياً، بل كان عملية إحياء للمعامل اليت درست مسبقاً، أي

.)*(كانت موجودة) سساأل(على جذور
.)٤(من النساء) املرأة الكبرية اليت ال حتيض(العجائز: هو) الثاين(ويف 

.)األصل املُستند عليه(:اًوعليه يتعين أنّ معىن القاعدة قرآني
املفـاهيم : (ويف االصطالح فـإن القاعـدة عنـد أهـل الفـن، مـا هـي إال                

جنــف : ، حتقيــق٤٦٦: احلــريي النيــسابوري، امساعيــل بــن أمحــد، وجــوه القــرآن، ص : انظــر)١(
رضـا  : ، حتقيق١٨٠-١٧٩: عرشي؛ القمي، عباس، الدر النظيم يف لغات القرآن العظيم، ص        

.أُستادي
.١٢٧: سورة البقرة)٢(
.٦٠: سورة النور)٣(
.ود اإلمجاع عند املفسرين نعزف عن ذكر املصادر جتنباً لإلطناب يف الكالمنظراً لوج)*(
؛ الطوسـي،  ١٢٧: ، ص١٨الطربي، حممد بن جرير، جامع البيـان يف تفـسري القـرآن، ج        : انظر) ٤(

؛ القـرطيب، حممـد بـن أمحـد، اجلـامع      ٤٦١: ، ص٧حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القـرآن، ج    
؛ الفيض الكاشاين، ملّا حمـسن، األصـفى يف تفـسري القـرآن،             ٣٠٨: ، ص ١٣ألحكام القرآن، ج  

.٨٥٦: ، ص٢ج
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٣٣.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

، وهـي تـشمل   )راج حكـم معـين  التصورية الكُلِّية اليت يتوصـل ـا إىل اسـتخ        
القاعـدة جتمـع فروعـاً يف    «:إال أن الفرق بينهما يكمـن يف أنّ        الضابطة أيضاً، 

: تعريفها بأنهاميكن وعليه، ،)١(»أبواب شىت، والضابطة جتمعها يف باب واحد    
هما يقعان كربى القياس    ف به إىل أحكام جزئياته؛ ألن     رعي الّذي يت  لِّاحلُكم الكُ 

.)٢(فيه
الفرق ب األصل والقاعدة

إنّ األصل والقاعدة يشتركان يف كون كُل واحد منهما أصالً يستند إليه         
يف البحث العلمي، إلّا أنهما خيتلفان يف كون كُل منهما له وظيفته اخلاصة اليت         

.يؤديها
فاألصل أو املبىن هو ما بنيت عليه مسائل العلـم، حيـث ال يقـوم حبـث          

األصـول أو   -ميكـن أن نعـرب عنـها      «: املختـصني قال بعـض     دون وجوده؛ وقد  
، مبعـىن أن ال وجـود ألي حبـث    )٣(»بالوجودات اليت يعتقد ا الباحـث   -املباين
.بدوا

.٣٣: ، ص١السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسري مجعاً ودراسة، ج)١(
الشريف اجلرجاين، علي بـن   ؛  ٥١٠:، ص ٢، املصباح املنري، ج   بن علي  الفيومي، أمحد بن حممد   )٢(

مكارم الشريازي، ناصر، القواعـد  ؛ ١١١٤: ، رقم١٢١: صحممد بن علي، كتاب التعريفات،  
الـسبت،  ؛٩املصطفوي، السيد حممـد كـاظم، مئـة قاعـدة فقهيـة، ص     ؛٢٣: ، ص ١الفقهية، ج 

فـاكر امليبـدي،    : انظـر ؛٣٠و ٢٣: ، ص ١خالد بن عثمـان، قواعـد التفـسري مجعـاً ودراسـة، ج            
احلريب، حسني بن علي بـن احلـسني،    ؛  ٣٢-٣١: حممد، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، ص      

.٣٦: قواعد الترجيح عند املفسرين، ص
.٣٨: صمصدر سابق،،قواعد التفسري مجعاً ودراسة)٣(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٣٤ لِّي البحِثكـُ

أما القواعد فاألمر فيها خمتلف متامـاً؛ ألنّ مـا يـبىن علـى القواعـد هـي              
كاليف اليت جيب أن النتائج التطبيقية وليس البحث؛ لذا قيل عنها أنها مبرتلة الت

، ومن خالل هذا الفرق الرئيـسي يظهـر لنـا فـرق           )١(تراعى يف البحث العلمي   
إنّ جمال تأثري األصل أو املبىن خمتلف متاماً عـن جمـال تـأثري القاعـدة،            :آخر هو 

. وال يكاد خيلو حبث علمي منهما لضرورما؛ ألنهما يقعان كربى القياس فيه

باب تعددهاالتفسري وأسهجامن: خامساً

إن من أهم السمات يف قانون ممارسـة تفـسري القـرآن الكـرمي، أن يكـون                  
نكُم شِـرعًة ومِنهاجـًا         ...{: وفق منـهج معـين     حيـث   ،)٢(}...لِكُـلٍّ جعلْنـا مـِ

القائلـة بـأن   ، استندوا يف بعـضها إىل اللُغـة   )٣(أقواالً عديدة  هاذكر املفسرون في  

.املصدر نفسه: انظر)١(
.٤٨: سورة املائدة)٢(
؛ البيـضاوي، عبـد   ٣٣٤: ، ص١الطربسي، الفضل بن احلسن، تفسري جوامع اجلـامع، ج    : انظر)٣(

؛ احمللي، جالل الـدين، الـسيوطي،     ١٣٠: ، ص ٢عمر، أنوار الترتيل وأسرار التأويل، ج     اهللا بن   
؛ الفـيض الكاشـاين، ملّـا حمـسن، األصـفى يف تفـسري       ١١٩: جالل الدين، تفـسري اجلاللـني، ص     

؛ ٢١١: ، ص٦؛ القرطيب، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكـام القـرآن، ج     ٢٧٨: ، ص ١القرآن، ج 
؛ ابـن هـائم، أمحـد بـن     ٥٤٥: ، ص٣التبيـان يف تفـسري القـرآن، ج   الطوسي، حممد بـن احلـسن،     

درويـش، حمـي الـدين، إعـراب        ؛٥٠: ، رقـم  ١٥٢: ري غريب القرآن، ص   حممد، التبيان يف تفس   
البلخي، مقاتل بن سليمان، تفسري مقاتـل بـن سـليمان،    : انظر؛  ٤٩٢: ، ص ٢القرآن وبيانه، ج  

اجلــوهر الــثمني يف تفــسري شــبر، عبــد اهللا، عبــد اهللا حممــود شــحاته؛ : ، حتقيــق٤٨٢: ، ص١ج
العروسـي احلـويزي، عبـد علـي بـن مجعـة، تفـسري نـور         : انظـر ؛٨٢: ، ص ٢الكتاب املـبني، ج   

ــق٢٣٦، ح٦٣٩: ، ص١الــثقلني، ج ــد اهللا،   : ، حتقي ــبر، عب ــايت؛ ش ســيد هاشــم الرســويل احمللّ
.٨٢: ، ص٢اجلوهر الثمني يف تفسري الكتاب املبني، ج
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٣٥.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

ــ: (املنــهج هــو ) يــسلكه(ينهجــهالــذي ستبني املــستقيم، الطريــق الواضــح امل
ومل خيتلف أهل الفـن  ، ويف اآلخر إىل الرواية، )١()اإلنسان للوصول إىل غايته  

كيفيـة كـشف    (: أنّ املنـهج عبـارة عـن       )٢(مع هـذا املعـىن، إال أـم شخـصوا         
واستخراج تستفيد من الوسائل واملصادراخلاصة، ألا ختتلـف مـن منـهج إىل             

، منـهج تفـسري القـرآن بـالقرآن       ك:  )٣(بحت املنـاهج متعـددة    ، ومنه أص  )منهج
ــهج التفــسري الر و ــيمن ــسنة   (وائ ــاس ال ــى أس ــسري عل ــسري  ، و)التف منــهج التف

منـــهج التفـــسري ، و)العلـــوم التجربيـــة يف فهـــم القـــرآنباســـتخدام (العلمـــي
، ومنـهج التفـسري   )، البـاطين، الرمـزي، الـشهودي    العرفاين، الصويف (اإلشاري

املنـهج املمنـوع يف تفـسري القـرآن       (منهج التفسري بالرأي  جتهادي، و العقلي واال 
تطبيـق املفـسر للقواعـد      «، وهو خيتلـف عـن الطريقـة، ألـا           اخل...، و )الكرمي

، وهـي علـى هـذا       )٤(»...واُألسس املنهجية اليت كانت منهجه يف فهـم القـرآن         

الراغب األصفهاين، احلسني بن   ؛  ٩٦٤: س، أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص       ابن فار )١(
ابن منظور، مجال الدين حممد بـن مكـرم، لـسان    ؛ ٨٢٥: ص ،غريب القرآن يف  فردات  حممد، امل 
ــرب ــدين،  ؛٣٨٣:ص،٢ج ، العـ ــر الـ ــي، فخـ ــرين الطرحيـ ــع البحـ ؛٥٠٠: ص، ٢ج، جممـ

.٢٥٧: ، ص١٢قرآن الكرمي، جاملصطفوي، حسن، التحقيق يف كلمات ال
؛٦٠و١٧:اخلالــدي، صــالح عبــد الفتــاح، التفــسري املوضــوعي بــني النظريــة والتطبيــق، ص  )٢(

رون أيازي، حممـد علـي، املفـس     ؛٧٣: السبحاين، جعفر، املناهج التفسريية يف علوم القرآن، ص       
نـاهج واالجتاهـات   رضائي األصفهاين، حممـد علـي، دروس يف امل      ؛٣٢: حيام ومنهجهم، ص  
أبو طربة، هدى جاسم، املنهج األثري يف       ؛قاسم البيضاين : ، تعريب ١٨: التفسريية للقرآن، ص  

.٢٣: تفسري القرآن الكرمي، ص
.٢٥: صرضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية، : انظر)٣(
.١٨: مبناهج املفسرين، صاخلالدي، صالح عبد الفتاح، تعريف الدارسني)٤(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٣٦ لِّي البحِثكـُ

.أُسلوب خاص
تباطيـاً، بـل كـان مـن        فلـم يكـن ذوقيـاً أو اع        ،وأما أسباب هـذا التعـدد     

، هامـن األسـباب لنـشوء   نينـوع مقتضيات الضرورة، حيـث ذكـر املختـصون     
.)معرفية(وأُخرى )أسباب ذاتية(: هي

:فقد حصرها رضائي األصفهاين يف،فأما األسباب الذاتية

. طبيعة القرآن الكرمي القاضية باالعتماد عليه يف تفسري آياته-١
صـلى اهللا  اضي جبعل أقوال وأفعـال الـنيب حممـد      الق )١(األمر القرآين  -٢

. حجة يرجع إليها يف تفسري كتاب اهللا تعاىلعليه وآله وسلم
صـلى اهللا عليـه وآلـه     اختالف اُألمـة اإلسـالمية بعـد الـنيب األكـرم           -٣

.وتفرقها إىل فرق ومذاهب فقهية وكالميةوسلم
.واألهواء النفسيةاعتماد اآلراء والعقائد الشخصية -٤

.نمو العلوم العقلية والتجربية يف القرن الثاين اهلجري-٥
.تنوع أدوات التفسري ومصادره-٦

.الرغبة واحلاجة والضرورة الزمانية للمفسر-٧

..ميل املفسر حنو التخصص يف جهة تفسريية كاألدب أو الكالم أو-٨
)٢(.االختالف يف أُسلوب الكتابة-٩

وأما األسباب املعرفيـة لنـشوء املنـاهج واَألسـاليب التفـسريية، فيتطلّـب               

.٤٤: سورة النحل،}...وَأنزْلنا ِإَليك الذِّكْر ِلتُبين لِلناسِ ما نُزلَ إَِليهِم... {:وهو قوله تعاىل)١(

.٢٦٣٠رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية، ص: انظر)٢(
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٣٧.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

:معرفتها مجلة أُمور هي
طبيعة البحث التفسريي، وطبيعته املتقومة بالبيان والكشف عن كُـل   -١

ما هو غري ظاهر من القوالب اللفظية، ومن هنا فإنّ املبين والكاشف ملا خفـي             
حتديـد طريـق يـسلكه يتحـدد بـه يف البحـث،        حىت ينجح يف عمله، حيتـاج إىل      

وأدات مناسبة يستخدمها يف عملية الكشف والبيان، ومن هنا كان لزاماً علـى    
كُل مفسر أن يشخص طريقه أو منهجه مسبقاً ويشخص األداة املناسـبة، قبـل          

.البدء بأي عمل تفسريي

ينتج عـن كـشفها   طبيعة املفسر، وهو يف حبثنا القوالب اللفظية، اليت -٢
األول عبـارة عـن مفـاهيم مـستفادة منـها، والثـاين معـاين         : نوعان من النتائج  

مدلول عليها، وهذا األمر سببه طبيعة اللّفظ الّـذي يـدل بظـاهره علـى معنـاه           
املطابقي أحياناً، والتضمين أحياناً أُخرى، مما يستلزم الغـوص يف باطنـه لبلـوغ              

.كُنه مدلوله
جود القرآن الكرمي، فمعرفة هذه اُألمور تعطينـا صـورة     اهلدف من و  -٣

واضحة عن ماهية العمل التفسريي واستلزاماته واحتياجاته، فهـو عمـل كمـا            
.يبدو مما سبق متدافع ومتطور بطبيعته وواسع األفق وااالت

:ومنه يتبين أنّ األسباب هي

.احتياج العمل التفسريي مبا هو-أ
.العمل التفسريينوعية الكشف يف-ب

.طبيعة اال املفسر-ج
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ـات: الفصل األول.................................................................................٣٨ لِّي البحِثكـُ

التفسامل َّـكاِّـنهج اِّـت

إنّ املنـاهج التفـسريية   : إنّ من املسلّم لدى أهل الفـن واالختـصاص   
املصادر اليت تعتمد : عديدة هيباين من جهات تختتلف فيما بينها اختالف 

ليــة الكــشف، يف عماملفــسر ستخدمهايــعليهــا يف التفــسري، واألدوات الــيت 
وطريقة االستخدام؛ األمر الّذي يعـين أنّ لكُـل منـهج منـها جمالـه اخلـاص                  
ونتائجه اليت تترتب عليه، فاملنـهج األثـري ال يثمـر يف اآليـات الـيت حتتـاج             
العقل يف منهج تفسريها، وهكذا؛ إذ البـد مـن وجـود التناسـب والتناسـق                 

سـواء كـان كلمـة    (كتـشف  فيما بني نوع املنـهج وأدواة الكـشف واـال امل          
، ومن هذا الوجه عدت بعض املناهج ناقصة )قرآنية أو آية أو جمموعة منها     

مـاهو املنـهج التفـسريي    : وبعضها كاملـة، ومـن هنـا نـسأل الـسؤال التـايل           
الكامل؟

: إننـا يف بدايـة األمـر حنتـاج إىل حتديـد املـراد واملقـصود بــ         :اجلواب
سطور الـسابقة أعـاله، ومفـاده أنّ املنـهج          ، وقـد مـر معنـاه يف الـ         )الكامل(

ــان : الكامــل هــو املنــهج الّــذي ينفــع اســتخدامه يف عمليــة الكــشف والبي
إذا كان هذا املنهج يستفيد من       جلميع احلاالت، وهو ال يكون إالّ     ) التفسري(

مجيع األدوات واملصادر والكيفيات والطرق الصحيحة املعتربة املقرة شـرعاً        
، واحلديث هنا عن أصل اإلمكانية يف مجـع مجيـع املنـاهج         )١(وعقالً ومنطقاً 

ــر يف االســـتعمال خيتلـــف لتقييـــده   ــا أنّ األمـ ــتعماهلا، إلّـ فـــضالً عـــن اسـ
. باالحتياج

ــرآن،   رضــائي األصــفه: انظــر)١( ــاهج واالجتاهــات التفــسريية للق ــي، دروس يف املن ــد عل اين، حمم
.٢٥:ص
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٣٩.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

اُألسلوب: سادساً
لُّ وكُـ . أُسلوب: يقال للسطْر من النخيل«: ذكر اللغويون أنّ اُألسلوب   

،الطريـق، والوجـه، واملَـذْهب      واُألسـلوب : قـال . أُسـلوب طريٍق ممتد، فهـو   
الطريـق تأْخـذ    : واُألسـلُوب . أَنتم يف أُسلُوِب سوٍء، ويجمـع أَسـاِليب       : يقال
أَخذ فـالنٌ يف أَسـاِليب مـن القـول أَي           : الفَن يقال : واُألسلوب، بالضم . فيه

الوجـه   ...«: ، وهـو  )١(»...أَفاِنني منه وِإنَّ أَنفَه لفي أُسـلُوٍب ِإذا كـان متكبـراً           
وقـد سـلك   ...واملذهب، يقال هم يف أُسـلوب سـوء، وجيمـع علـى أَسـاليب،      

؛ )عنق األسد (، واُألسلوب   ...طريقته وكالمه على أَساليب حسنة،    : أُسلوبه
.)٢(»ألنها ال تتثىن ومن ااز اُألسلوب

:تبينومن األقوال أعاله ي

الطريق، الوجـه،   : (نيه هي أنّ لفظ اُألسلوب لفظ مشترك املعىن، ومعا      
، وهـي علـى     )املذهب، الفن، السطر من النخيل، عنق األسد، طريقة الكالم        

، واآلخر حقيقي كبقية املعـاين، وهـي     )عنق األسد (أحدمها جمازي كـ  : ضربني
إما عامة بينها نسبة العموم واخلصوص املطلـق أو خاصـة بينـها نـسبة العمـوم           

.واخلصوص من وجه
الطريـق  (عاين على الرغم من اختالفها، أنّ بعـضها         هذه امل واملالحظ يف 

الطريـق اخلـاص، وهـو      : هو،يصب يف معىن واحد   ) املمتد، الطريق تأخذ فيه   
منسجم ومعىن املذهب أكثر من غريه؛ ألنه مـشخص ومعـين املـصداق، وأمـا               

الطرحيـي، فخـر   ؛٤٧٤: ، ص١لـسان العـرب، ج   ابن منظور، مجال الـدين حممـد بـن مكـرم،            )١(
.٨٣: ، ص٢الدين، جممع البحرين، ج

.٣٠٢: ، ص١الزبيدي، حممد مرتضى، تاج العروس، ج)٢(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٤٠ لِّي البحِثكـُ

.)١(فاملراد منه احلال أو النوع منه، وهو أخص: الفن
ُألسلوب مفهوم سيال يف أبـواب العلـم املختلفـة،        اف: أما يف االصطالح  

    ه فمنها علم التفسري؛ وقد عرة اليت يسلكها املـتكلِّم يف       «: بأنالطريقة الكالمي
تأليف كالمه واختيار ألفاظه، أو هو املذهب الكالمي الّذي انفـرد بـه املُـتكلِّم        

، )٢(»املُـتكلِّم كـذلك   يف تأدية معانيه، أو هو طابع الكالم أو فنه الّذي انفرد به           
: وأشـار إليــه أيــازي ضـمنياً عنــد تطرقــه إىل ترتيـب التفــسري، وهــو يف نظــره   

.)٣()باللون(، وعبر عنها )الطريقة(

هـو  «: ، وقيـل )٤(طريقة كتابـة التفـسري  : وقد بينه حممد علي رضائي بأنه  
. )٥(»كيفية تفسري القرآن

، )الطريقة اخلاصة (: إال هوما  نّ اُألسلوب وبالتدقيق يف األقوال يتبين أ    
فإنّ  ،، وعليه )الكالم والكتابة والتفسري  (: وهي شاملة لثالثة أنواع من الفنون     
، )طريقة حبث ال غري(:يكون عبارة عن،اُألسلوب فيما حنن فيه من موضوع

:وميكن تعريفه بالتايل

؛ اجلـوهري، امساعيـل بـن    ٩٧: ، ص٥بـن أمحـد، كتـاب العـني، ج    الفراهيـدي، اخلليـل    : انظر )١(
؛ الرازي، حممد عبد القـادر، خمتـار   ١٤٩: ، ص١محاد، الصحاح تاج اللُغة وصحاح العربية، ج     

. أمحد مشس الدين: ، حتقيق١٦٥: الصحاح، ص
.٢٧٧: ، ص٢الزرقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، ج)٢(
.٣٧-٣٣: أيازي، حممد علي، املفسرون حيام ومنهجهم، ص: نظرا)٣(
: رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهـات التفـسريية للقـرآن، ص          : انظر )٤(

.٣٥و٣٠
.٣١٤: األزرقي، أمحد، منهج السيد حممد باقر الصدر يف فهم القرآن، ص)٥(
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٤١.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

وكـشف  الطريقة اخلاصـة الـيت يـسلكها املفـسر يف بيـان املعـاين القرآنيـة          (
.)املقاصد والدالالت فيها

أنواع اَألساليب التفسّية

:علىبناءاًتقسم اَألساليب التفسريية إىل أنواع 

:طريقة البحث التفسريي وهي: أوالً
وهو أُسلوب يتناول فيه املفسر آيات القرآن الكرمي :البحث الترتييب-١

ول، ويعـد مـن أقـدم    بالبحث آية آية حبـسب ترتيـب املـصحف أو ترتيـب الـرت       
ــه  ــسري وطرق ــضاً )١(أَســاليب التف ــسمى أي ــسري  : ، وي ــرتييب، أو التف ــسري الت بالتف

التجزيئي، أو التفسري املوضعي، وال ختتلف هذه التسميات من حيـث احملتـوى     
واملضمون، ولكن االختالف وقع يف تصنيف هذا النوع من التفسري، هـل هـو         

منهج، أم أُسلوب ومنط، أم اجتاه؟
عده بعض الباحثني منـهجاً، ومنـهم صـالح عبـد الفتـاح اخلالـدي                وقد

هـو الّـذي يرجـع فيـه     «: وقال فيه) التفسري املوضعي (الّذي أطلق عليه تسمية     
املفسر إىل موضع واحد من القرآن الكرمي متتبعـاً ترتيـب اآليـات يف سـورها،                

لـيالً عنـد   وهذا اللون قـد يكـون باملـأثور، أو بـالرأي احملمـود، وقـد يكـون حت               
التفصيل، أو إمجالياً عند االختصار، وقد يكون مقارناً إذا اتبـع املفـسر منـهج               

.)٢(»املوازنة
أما ناصر مكارم الشريازي فقد عده من أمناط التفسري وأَسـاليبه، وأطلـق           

.٥: ، ص١، نفحات القرآن، جمكارم الشريازي، ناصر: انظر)١(
.٤٠: اخلالدي، صالح عبد الفتاح، التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، ص)٢(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٤٢ لِّي البحِثكـُ

: وقال فيه) التفسري الترتييب(عليه اسم 
ر حنــو التفــسري عنــدما جيــري احلــديث عــن تفــسري القــرآن تنــشد األنظــا«

حيث جيري حبـث آيـات القـرآن الكـرمي بالترتيـب        -التفسري الترتييب -املتعارف  
ويتم توضيح مضموا وماهيتها، وهـو اُألسـلوب املتبـع منـذ صـدر اإلسـالم         
وإىل يومنا هذا، وقد قام علماء اإلسالم بتأليف مئات أو آالف الكتـب حتـت               

.)١(»اليف هذا ا) تفسري القرآن الكرمي: (عنوان
وأما حممد باقر الصدر، فقد عده اجتاهـاً مـن اجتاهـات التفـسري، وفـسره           

املنهج الّذي يتناول «: وعىن به) التفسري التجزيئي: (باملنهج، وأطلق عليه اسم
املفسر ضمن إطاره القرآن الكرمي آية فآيـة، وفقـاً لتسلـسل تـدوين اآليـات يف                 

.)٢(»املصحف الشريف
أنّ كُل أحد له احلق يف أن يصطلح كمـا يـشاء، ولكننـا            وما من ريب يف   

نرى أنّ عد التفسري التجزيئي من اَألساليب هو األنسب؛ ألنّ املفسر إذا اختار    
منهجاً معيناً وكان ذا اجتاه فكري معين، فإنه يدون تفـسريه بأُسـلوبه اخلـاص،             

آيـات القـرآن الكـرمي     يتنـاول فيـه املفـسر     : الّذي قد يكـون بنحـو تـرتييب، أي        
بالبحث آية آية حبسب ترتيب املصحف الشريف أو ترتيب نزول آياته وسوره، 

.)٣(ويعد هذا اُألسلوب من أقدم أَساليب التفسري وطرقه

ر يتنـاول فيـه املفـس   وهـو اُألسـلوب الّـذي    :وضـوعي املالبحث- ٢
قرآنيـة حـول   اآليات القرآنية ذات العالقة مبوضوع معين للخـروج بنظريـة          

.٥: ، ص١مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج)١(
.٢٠: املدرسة القرآنية، صالصدر، حممد باقر،)٢(
.٥: ، ص١مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)٣(
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٤٣.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

يلِّـ سلوب يـدور البحـث فيـه حـول حمـور خـاص كُ            ذلك املوضوع، وهو أُ   
ــل ــصاد(:مث ــسياسة(و)االقت ــه(و)ال ــي ،...و) الفق ــلأو جزئ ــور : مث حم

سلوب ، وقد راج هذا األُ  ...أو )التقوى يف القرآن  (أو   )اإلنسان يف القرآن  (
بيل املثـال ال    فـات كـثرية منـها علـى سـ         يف العقود األخرية ودونـت فيـه مؤلَّ       

:احلصر
مـد بـاقر الـصدر، حيـث تنـاول فيـه موضـوع          حمل»املدرسة القرآنيـة  «-١

السة يف القرآن الكرمينن التارخيي.

عفر السبحاين، وهـو كتـاب يف اثـين عـشر جملـداً      جل»مفاهيم القرآن «-٢
غة الفارسـية  وإحكام، وأصله باللُبتفصيل بحثت فيه موضوعات قرآنية خمتلفة    

.»منشور جاويد«: ت عنوانحت

جملدات، ةعشرمن أكثر يفكارم الشريازي، طُبع مل» نفحات القرآن«-٣
.»يام قرآنپ«:غة الفارسية حتت عنوانه باللُوأصلُ

لـسميح عـاطف الـزين يف اثـين          »املوضوعي للقرآن الكـرمي    ريالتفس«-٤
.عشر جملداً

زهـر وصـاحب   حملمـد شـلتوت شـيخ اجلـامع األ         »من هدى القرآن  «-٥
.»تفسري القرآن الكرمي«:تفسري

:الشمول وعدمه، إذ ينقسم البحث التفسريي على أساسه إىل: ثانياً

وهو اُألسـلوب الّـذي يتـوىل فيـه املفـسر بيـان معـاين            : التحليلي :أوالً
األلفاظ والبالغة وأسباب الرتول، واحلكم واختالف املفـسرين والـروابط بـني         
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ـات: الفصل األول.................................................................................٤٤ لِّي البحِثكـُ

. )١(ات بني السور وحنو ذلكاآليات واملناسب
بيـان معـاين    ر  يتـوىل فيـه املفـس      الّـذي وهـو اُألسـلوب   : اإلمجايل :ثانياً

.)٢(اآليات القرآنية وغريب ألفاظها بالتعرض هلا بشكل خمتصر وواضح
:، وهو)٣(منط الكتابة من حيث احلجم والكمية: ثالثاً

الكـاف  (اشاين، و للفيض الك » تفسري الصايف «: ؛ مثل النمط املفصل -١
.للطربسي) الشاف

جممـع  (للفيض الكاشاين، و  ) تفسري املصفّى (: مثلاملتوسط؛  النمط -٢
.للطربسي) البيان يف تفسري القرآن

تفـسري امليـزان للعلّامـة الطباطبـائي         خمتـصر : مثـل املختصر؛  النمط -٣
.للطربسي، وغريها) جوامع اجلامع(للفيض لكاشاين و) الصايف(و

:اوهلا جلميع آيات القرآن الكرمي وعدمه، فهناكتن: رابعاً

وهو الّذي يتناول فيه الباحث مجيع اآليات القرآنية :التناول اجلامع-١
.للطربسي) جممع البيان يف تفسري القرآن(بالتفسري، كتفسري 

وهو الّذي يتناول فيه الباحث بعض :الناقص أو غري اجلامعالتناول -٢
، وتفـسري البالغـي     )أحكام القـرآن  (سري القطب الراوندي    اآليات القرآنية، كتف  

).آالء الرمحن(

.٨٤٩: ، ص٢معرفة، حممد هادي، التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب، ج: انظر)١(
.٩٣٣: ، ص٢معرفة، حممد هادي، التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب، ج: انظر)٢(
: رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهـات التفـسريية للقـرآن، ص          : انظر )٣(

٣٧-٣٦.
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٤٥.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

ــيني مهــا       ــسريية نــوعني حقيق ــاليب التف ــدم يالحــظ أنّ لَألس ــا تق ومم :
، وأمـا بقيـة األقـسام فهـي غـري      )سـلوب املوضـوعي  اُأل(و)سلوب الترتييب اُأل(

مــن قبيــل متعلِّقــة بكيفيــة البحــث التفــسريي، بــل بفنــون الكتابــة، لــذا فهــي 
.األصناف ال األنواع

املوضوع: سابعاً
: الوضـع «: يف بيـان معـىن املوضـوع، أنـه مـأخوذ مـن             الفراهيـدي  ذكر

،]سـري دون  وهـو [ة تـضع الـسري وضـعاً      والدابـ  ،وضـع يـضع   : مصدر قولك 
أصل واحـد   «: فذكر أنه  ابن فارس ، وأما   )١(»...هي حسنة املوضوع  : وتقول

ووضعت املرأة   ،ووضعته باألرض وضعاً   ،طّهوح ]ءللشي[يدل على اخلفض    
مـصدر قولـك     :أيضاً ضعوواملَ .املكان: عِضواملَ«: ، وذُكر أنّ  )٢(»...،  ولدها

، )٣(»مثل املَعقُوِل، وموضـعاً   ، وهو وموضوعاً ء من يدي وضعاً   وضعت الشي 
فهـو وضـعِت احلمـلَ  : ويقـال .. ..املَوِضـع : الوضع أعم من احلـطّ، ومنـه     «و

ــوع ضوــوعاً،  «: ، وهــو)٤(»م ضوــعاً وم ضه وعــضه يــع ــع، وض ....ضــد الرف
واملَ          : واملواِضع ِضـعواسـم املكـان املَو ،ِضـعومعروفة، واحدها م ،ـعوض....

.. ..ي باملـصدر ولـه نظـاِئر، واجلمـع أَوضـاع          ماملوضـوع، سـ   : والوضع أَيضاً 
اِئطُ القُطْن علـى الثـوب والبـاين        وضع اخل . أَثْبته فيه  :َء يف املكانِ  ووضع الشي 

.١٩٥: ، ص٢فراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني، جال)١(
.١٠٥٥: ابن فارس، أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص)٢(
.١٢٩٩: ، ص٣اجلوهري، امساعيل بن محاد، الصحاح تاج اللُغة وصحاح العربية، ج)٣(
.٨٧٤: الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، ص)٤(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٤٦ لِّي البحِثكـُ

.)١(»نضد بعضه على بعض: احلجر توِضيعاً

وهـذا   ،ء يف حمـلّ   جعـل شـي   هـو : األصل الواحد يف املادة   «: ويبدو أنّ 
جعـل اجلـنني يف     : ومـن مـصاديقه   ،  املعىن ختتلف خصوصياته باختالف املوارد    

وجعـل الـنفس يف حمـلّ     ،ء وديعة عند شـخص أمـني      وجعل شي  ،حملّ بالتولّد 
وجعـل الـسري واحلركـة    ،يف مكانومستقراًء ثابتاًوجعل شي،منخفض معنوياً 

ونـــزول التجـــارة ،وتركــه يف مـــستقرالِحوجعــل الـــس ،ويف نظـــممعتــدالً 
.)٢(»واستقرارها عن الترفّع

مــن مــأخوذةلُغــة )املوضــوع(:كلمــةأنّ : أمــا خالصــة مــا تقــدم فهــو
، واشـتقاقها مـأخوذ مـن جـذر         )وضـع (للمـصدر اسم مصدر    :الوضع، وهي 

. اخلفض واحلطّ واإللقاء والتثبيت: ، واملعىن فيها)عوض(الفعل : ثالثي هو

جعل الشيء يف مكان مـا سـواء بإنزالـه          (: هو ،فاملوضوع لُغة وعليه،  
.)وترتيله أو إلقاءه وتثبيته

احلطّ واخلفض للشيء (:ين عديدة، هيوقد جاءت يف القرآن الكرمي مبعا
: يف قولــه تعــاىلاســتعماله فيــه، كمــاةواملالحــظ كثــر، )واإللقــاء والتثبيــت

}...  هِمــي ــي كَانَــت علَ ــرهم واألَْغــاللَ الَّتِ إِص مهــن ع ــضَعيــه تعــاىل)٣(}...و : ، وقول
، وغريها من )٤(}واللَّه أَعلَم بِما وضَعتفَلَما وضَعتْها قالَت رب إِنِّي وضَعتُها أُنْثى  {

.٣٩٦: ، ص٨لسان العرب، جابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، )١(
.١٣٠:ص، ١٣جاملصطفوي، حسن، التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، )٢(
.١٥٧: سورة األعراف)٣(
.٣٦: سورة آل عمران)٤(
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٤٧.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

.)١(اآليات اليت جاءت بنفس الوجه يف املعىن

َلـو {: كمـا يف قولـه تعـاىل      ) اإلسراع يف السري  (: أيضاً استعملت مبعىن  و
ــم يبُغـــوَنكُم اْلفِتْنـــَة      ــعوْا ِخاللَُكـ ــاًال وألَوَضـ ـ بإِالَّ خ ــم ــا زَادوُكـ ـ ــيكُم م ــوْا ِفـ ـ جرخ

 ــم لَه وناعــم س ِفــيُكمــاء(، و)٢(}...و ــاىل ) اإلحــداث والبن ــه تع ــا يف قول : كم
}       ـــالَمِني ى لِّلْعـــدهكًـــا واربكَّـــةَ مـــاِس لَلَّـــِذي بِب لِلن ِضـــعــٍت و يـَل بأَو ٣(}إِن( ،
ز إبـرا (، و )٤(}رض وضَـعها لَِألنَـاِم    واَأل{: كما يف قوله تعـاىل    ) اإلجياد واخللق (و

ووضِع اْلكِتَاب فَتَرى الْمجـِرمِني مـشِفقِني   {: كما يف قوله تعاىل   ) أعمال العباد 
              ةَلـا َكـبِريو ةغِري صـ غَـاِدرذَا الْكَِتـابِ َلـا ي اِل هـا ملَتَنيا وي قُولُونيا فِيِه وا  إِالّ مِماهص َأحـ

.)٥(}ِلم ربك َأحداووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا وَلا يْظ

ألنـه  ونالحظ أن املعىن األول فقط، هو املعىن املطـابق للمعـىن اللغـوي،         
خبالف االستعماالت اُألخرى، حيـث جـاءت بـاملعىن        ،استعمال باملعىن األعم  

مل يتطرق الباحثون إىل تعريف املوضوع مبعزل عن اإلنتـساب، إلّـا       و.األخص
هذا الشأن يف ما وقع بأيـدينا مـن كتـب معجميـة     بعضهم، لذا مل جند الكثري يف  

، فاملوضوع مفهوم )٦(»تقرر لكُل علم موضوعاً«ومصدرية ومؤلَّفات، ومبا أنه     

سـي،  ؛ الطرب١٠٤: ، ص٣٠الطربي، حممد بن جرير، جامع البيـان يف تفـسري القـرآن، ج      : انظر )١(
. ٧٢٧: ، ص١٠الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج

.٤٧: سورة التوبة)٢(
.٩٦: سورة آل عمران)٣(
.١٠: سورة الرمحن)٤(
.٤٩: سورة الكهف)٥(
.١٧٤: ، ص٣مركز الثقافة واملعارف القرآنية، علوم القرآن عند املفسرين، ج)٦(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٤٨ لِّي البحِثكـُ

، وبـالرغم مـن   )١(سيال يف مجيع العلوم ال يتمـايز إلّـا بالنـسبة للفاعـل واحملـل         
:هي)٢(تعدد العلوم وكثرا، يدور مفهوم املوضوع بني معاٍن أربع

.يف القضايا منطقياًملوضوع مقابل احملمول ا-١

٢-  املوضوع مقابل العيف بيان العرض    ، حيث ذكروا  احلكماءعند  ض  ر
وجدت كان وجودها يف نفسها عـني وجودهـا        العرض ماهية لو   نّإ:واجلوهر

.وجدت وجدت ال يف موضوعملوضوعها، واجلوهر ماهية لو
).يةالتصديقاملبادئ(املوضوع مبعىن األصل-٣

.وكالمل علماملوضوع مبعىن حمور البحث واحلديث يف كُ-٤
املعـىن األول غـري شـامل للقـضايا     :نَّوبالتحقيق يف هـذه املعـاين يظهـر أ      

الـشرطية، كمــا أنَّ املوضــوع فيهــا ال يبقـى موضــوعاً دائمــاً، بــل يتحــول إىل   
عـىن الثـاين   ، وأمـا امل  )٣(حممول كما يف قضايا عكس املستوي وعكـس النقـيض         

فهو غري مطـرد يف سـائر العلـوم؛ ألنَّ موضـوع بعـضها خـارج عـن العرضـية                  
، ويف املعىن الثالث يكون املوضـوع جـزء         )٤(واجلوهرية كاإلهليات باملعىن األعم   

، )٥()التـصديقية املبـادئ املوضوع، التعريـف،   : (منه وقسماً من أقسامه، وهي    
حمـور البحـث واحلـديث ويعطـي معـىن          وعلى املعىن الرابع فـإنّ املوضـوع هـو          

.٦٤: ، ص١حاشية املكاسب، جاليزدي، حممد كاظم، : انظر)١(
، )تقريرات حبث السيد علـي السيـستاين    (القطيفي، منري عدنان، الرافد يف علم اُألصول،        : انظر) ٢(

. ٩٥: ص
.١٥١: ، ص٢املظفر، حممد رضا، املنطق، ج: راجع)٣(
).بتصرف(، ١٠-٩: الطباطبائي، حممد حسني، اية احلكمة، ص)٤(
.١٣: سعد الدين، خمتصر املعاين، صالتفتازاين، : راجع)٥(
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٤٩.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

الثبات والتعيني وحمدودية املبحوث أو املُتكلَّم فيـه، وهـو مـستفاد مـن وصـفه                
التـشخص والثبـات والتعـين، واملوضـوع ـذا        : باحملور الّـذي مـن خصائـصه      

.موافق للمعىن اللُغوي واالستعمال القرآين
كُل ما كان   (: املوضوع هو  على ما تقدم يتبين أنّ املعىن املعين يف        بناءاًو

سيال ،)١(، وهو معىن نوعي خايل من اإلنتساب)حموراً للبحث العلمي مطلقاً   
.يف مجيع العلوم

وأما إذا نسبناه فسوف يكون معناه شخصياً، وهو السر يف إحلاقه لغويـاً       
.بياء النسبة

البحــث (:وقــد أطلــق البــاحثون علــى البحــث مــن هــذا النــوع اســم  
إنّ املوضـوعي   (: ، ومنه قالوا  )املوضوع(بإضافة ياء النسبة إىل      ،)املوضوعي

. )٢()نسبة إىل املوضوع
النسبة ب اِّـوضوع واِّـوضوعّية

املوضوعية لفظة صيغت على وزن املصدر الـصناعي مـن اسـم املـصدر            
، تدلّ على معىن جمرد مل يدل عليه قبل الزيـادة، وهـذا املعـىن اـرد         )موضوع(

صائص والصفات اخلاصة بلفظه، فهو يدل على عدة معـاين ال        هو جمموعة اخل  
تتصل باحلدث الواقع كما يدل عليه املصدر، بل تتصل بالكينونة الناشئة عـن             

فهـو مبرتلـة النـوع إىل مـصاديقه،     ،؛ وأما اسم مـصدره  )٣(ذلك أو ما يتصل ا    
ــائيين (الكــاظمي، حممــد علــي، فوائــد اُألصــول،  )١( ، ٩٨: ، ص١، ج)تقريــرات حبــث املــريزا الن

.رمحة اهللا رمحيت األراكي: حتقيق
.٤٤: العمري، أمحد مجال، دراسات يف التفسري املوضوعي للقصص القرآين، ص)٢(
. ٦٢٦: لنحو والصرف واإلعراب، صيعقوب، اميل بديع، موسوعة ا: انظر)٣(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٥٠ لِّي البحِثكـُ

.فاملوضوعية يف البحث جزء املوضوع
  ــوعي ــسبة املوض ــين أن ن ــه يتب ــي وعلي ــوع ه ــوم  (: ة للموض ــسبة العم ن

، كون املوضوع أعـم مطلقـاً باعتبـاره كُلِّـي منطبـق علـى               )واخلصوص املطلق 
مصاديقه، وهي موضوعاته جمـردة عـن اخلـصائص، بينمـا املوضـوعية أخـص           

.)١(مطلقاً باعتبارها اخلاص الّذي ال ينطبق إلّا على مصاديقه

التفسري املوضوعي: ثامناً
:وضوعي بتعاريف عديدة منهاعرف التفسري امل

رح موضـوعاً مـن موضـوعات احليـاة      طـ الدراسة املوضوعية اليت ت   «: إنه
تقييمـه مـن زاويـة    وتهوتتجـه إىل دراسـ    ،العقائدية أو االجتماعيـة أو الكونيـة      
.)٢(»قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده

يـة خاصـة   البحث وراء احلصول على نظريـات قرآنيـة ذات حمور        «: وإنه
حبثـاً مـن زاويـة    .. مبوضوع متس جوانب احلياة الفكرية والثقافية واالجتماعيـة      

قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بشأن تلك املواضيع، فهـي مـسائل ودالئـل ذات     
واســتنباطات مستحــصلة مــن ذات القــرآن مــن داخلــه  .. صــبغة قرآنيــة حبتــة

.)٣(»بالذات
حـول املوضـوع الواحـد أو املـسألة، والـيت           مجع اآليات املختلفة    «: وإنه

جاءت يف عموم القرآن ايد يف أحداث ومناسـبات خمتلفـة، وترتيبـها بـشكل               

. ٧٧: ، ص١املظفر، حممد رضا، املنطق، ج: انظر)١(
.٢٧: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص)٢(
.١٠٣٧: ، ص٢معرفة، حممد هادي، التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب، ج)٣(
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٥١.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

. )١(»يتضح به نظر القرآن حول ذلك املوضوع وأبعاده
تفسري القرآن حـسب املوضـوعات الـواردة، مبعـىن مجـع اآليـات              «: وإنه

ــ   سريها مجيعــاً واخلــروج الــواردة يف ســور خمتلفــة حــول موضــوع واحــد مث تف
.)٢(»بنتيجة

ق باملوضـوع مـن   ل ما يتعلَّـ جبمع كُ«ر فيه التفسري الّذي يقوم املفس : وإنه
ل آية قرينة علـى  آيات مث يستفيد من طريقة تفسري القرآن بالقرآن، بأن جيعل كُ         

.)٣(»..مث اخلروج برأي ائي حول هذا املوضوع القرآين،خرىفهم اآلية اُأل
مجع اآليات القرآنية املختلفة النازلة يف خصوص موضوع واحد         «: وإنه

ــرآن الكــرمي يف هــذا        يف كُــ ــا نظــر الق ــرآن الكــرمي لينــضج مــن خالهل ل الق
.)٤(»املوضوع

ــة أو   «: وإنــه ــاة الفكري ــان مــا يتعلَّــق مبوضــوع مــن موضــوعات احلي بي
ة قرآنية للخروج بنظرية من زاوية قرآنية أو الكوني٥(»ة بصددهاالجتماعي(.

ــه ــوا    «: وإن ــرب أن ــستهدف س ــرآن ي ــات الق ــستحدث يف دراس ــهج م عمن
 ـ املوضوعات املختلفة من اجتماعيـ ة وأخالقيـا مـن خـالل     ة وكونية وغريهـا إم

       ـ تفسري سورة القرآن باعتبارها كالً موحـداً ير عـن موضـوع واحـد، أو مـن          عب

. ٢١: ، ص١، ج)وحي القرآن(: ، وترمجته)فارسي: (مكارم الشريازي، ناصر، پيام قرآن)١(
.٨: ، ص١السبحاين، جعفر، مفاهيم القرآن، ج)٢(
.٣١١: رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقرآن، ص)٣(
شـروط وآداب   : (وترمجتـه ،)فارسـي (: شـروط وآداب تفـسري ومفـسر      ،كامران،  إيزدي مباركة )٤(

.٣٦٨: ص، )التفسري واملفسر
.١٦: ص، مباحث يف التفسري املوضوعيمسلم، مصطفى، )٥(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٥٢ لِّي البحِثكـُ

صـره األساسـية،    ل اآليـات عنا   كِّشخالل تفسري آيات مجعـت لبنـاء موضـع تـ          
والغرض فيهما هـو اخلـروج بتـصور سـليم حـول املوضـوع أو نظريـة علميـة                 

١(»ةفني(.
:وبالتحقيق يف هذه التعاريف يتضح التايل

إنّ التعاريف أعاله اشتركت يف أساسياا العامة مـن قبيـل كـون            : أوالً
ضـوع  الدراسة دراسة قرآنيـة شـاملة ونفـي مـا عـداها، وأنهـا تـدور حـول مو             

معـين، وتعتمـد آليــة مجـع اآليــات، وـدف إىل اخلـروج بنظــرة قرآنيـة حــول       
.املوضوع املبحوث

إنّ بعـض التعـاريف كتعريـف حممـد بـاقر الـصدر وحممـد هـادي               : ثانياً
ــة ومــصطفى مــسلم، أشــارت إىل أنّ املوضــوع املبحــوث يف التفــسري        معرف

ه نـوع ختـصيص     املوضوعي موضـوع حيـايت مـن خـارج القـرآن الكـرمي، وفيـ              
للموضوع إذ يشترط فيه االرتباط باحلياة مبختلف جوانبها، وااللتزام به يخرج 

.العديد من املوضوعات الشاملة يف موضوعها كاملفردات القرآنية أو ما شاكل
إن تعريف كامران إيزدي مباركة قيد اآليات اموعـة خبـصوص         : ثالثاً

فيه، وهـي أخـص مـن اآليـات املُتعلِّقـة       املوضوع املبحوث فيه باآليات النازلة      
باملوضوع كاليت ذكرها تعريف مصطفى مسلم وناصر مكارم الشريازي وأمحـد        

.الرمحاين، واُألوىل ال تفي بغرض التفسري املوضوعي
إنّ تعريـف حممـد بـاقر الـصدر وحممـد هـادي معرفـة أقـرب إىل                 : رابعاً

وعي وهــي أعــم، إذ تعتمــد الدراســة املوضــوعية القرآنيــة مــن التفــسري املوضــ
وهـو ال يناسـب   الدراسة املوضوعية يف نتائجها علـى نتـائج التفـسري القـرآين،          

.٢٦: الرمحاين، أمحد، مصادر التفسري املوضوعي، ص)١(
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٥٣.........................................................................البحثمفرداتتعريف:األولاملبحث

خرى، بل يناسب التفـسري    التفسري املوضوعي املقارن أو بني القرآن والعلوم اُأل       
.املوضوعي خارج القرآن الكرمي

الّذي قـد  ) استنباطات(ورد يف تعريف حممد هادي معرفة لفظ         :خامساً
يصرف الذهن إىل املراد الفقهي مـن هـذه اللّفظـة، والـصحيح أنّ املـراد منـها                  

.استنطاق القرآن الكرمي، الّذي يشبه عمله عمل االستنباط الفقهي
انفرد حممـد علـي رضـائي األصـفهاين بـذكر املنـهج املتبـع يف                 :سادساً

الكشف املوضوعي، وهـو منـهج تفـسري القـرآن بـالقران، وعلـى الـرغم مـن                  
.)١(ودته إلّا أنه ال يعد املنهج األكمل يف التفسري كما مر ذكره سابقاًج

ومما سبق يتبين أنّ التعريف األنسب للتفسري املوضـوعي، هـو التعريـف             
الّذي يشري إىل حقيقة التفسري املوضوعي وماهيته، ومل يشر إىل ذلك إلّا يف قول 

ذا ميكن اعتماد قوليهمـا كتعريـف   السبحاين وحممد علي رضائي األصفهاين، ل 
.للتفسري املوضوعي

الفرق ب التفس اِّـوضوعي والتوحيدي والتقطيعي واِّـوضعي

إنّ التعابري اليت يف العنوان أعاله ال تدل على فرق جوهري بينها، وذلك    
، فهـي  )٢(ألنها جمرد تسميات جلوهر واحد بلحاظ معين حبسب اعتقـاد املفـسر           

تفـسري موضـوعي،    من موضوع واحد وحبثها عن نظرية قرآنية        من جهة بدأها    
ومــن جهــة مجعهــا بــني التجربــة البــشرية والقــرآن لتعــرض نظريــة واحــدة يف  
املوضوع فهي تفسري توحيدي، ومن جهة جتزئتها وفصلها لآليات عن سورها           

).املنهج املتكامل يف التفسري: (حتت عنوانالكتابالفصل األول من : انظر)١(
.٣٥٥-٣٥٤: صاألزرقي، أمحد، منهج السيد حممد باقر الصدر يف فهم القرآن،: انظر)٢(
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.)١(تفسري تقطيعي
وهر، على ماسبق فإنّ الفرق بـني هـذه املـصطلحات لـيس يف اجلـ              بناءاًو

فكُلُّها تفسري موضوعي، بل الفرق يف بعـض اللحاظـات اخلارجيـة الـيت أشـرنا       
.إليها أعاله، والنسبة بينها على هذا احلساب العموم واخلصوص من وجه

.٣٨٢: ، ص٢رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج)١(
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٥٥

تاريخ التفسري املوضوعي: املبحث الثاني
                 يبراً ملحوظـا منـذ رحيـل الـنإنّ حركة التفسري يف التاريخ شـهدت تطـو

وإىل يومنـا احلاضـر، والّـذي نـشهده     صلى اهللا عليه وآله وسـلم      حممد األكرم
اليوم من تعدد وتنوع التفاسري لدليل دامغ على ذلك، وقد أكسب هذا التطور          

هناك التفسري الّـذي   التفسري تنوعاً وتلوناً إجيابياً استوعب مجيع مفرداته، فنرى         
وهنـاك التفـسري   ،لقـرآين ديب والبالغـي مـن الـنص ا   يهتم باجلانب اللفظـي واأل  

ز علـى  وهناك التفسري الّذي يركّـ  ،الّذي يهتم جبانب احملتوى واملعىن واملضمون     
 علـيهم الـسالم    ر النص القرآين باملأثور عن الرسول وأهل بيته       احلديث ويفس،

سس التفسري وفهم كتاب وهناك التفسري الّذي يعتمد العقل أيضاً كأساس من أُ
ة مـسبقة  ز الّذي يتخذ مواقف مذهبيـ يحهناك التفسري املت  اهللا سبحانه وتعاىل، و   

  وحياول أن يطب ؛  القرآين على أساسها   ق النص   ز الّذي وهناك التفسري غري املتحي
     ـ حياول أن يستنطق النص القرآين ويق الـرأي علـى القـرآن ال القـرآن علـى            طب

.ميسالىل غري ذلك من االجتاهات املختلفة يف التفسري اإلإو،الرأي
وقد كان هذا االستيعاب والشمول يسري على طول التاريخ مـن النـشوء            
وحـىت العــصر احلاضـر باجتــاهني حكــم أحـدمها قرونــاً طويلـة قبــل أن يكــسر     
حكومته اآلخر، ومها االجتاه التجزيئي يف التفسري، واالجتاه املوضوعي، حيث         
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ــة    ــرآن يف بداي ــوم الق ــسري وعل ــصون يف التف ــاحثون واملخت ــف الب ــشوءه اختل ن
صلى اهللا عليه وآله وسلم    وظهوره أكان مع ظهور التفسري يف زمن رسول اهللا        

:ان مهايأم يف زمن متأخر عن ذلك، إذ ساد يف هذا اخلالف رأيان رئيس
صـلى  إنّ التفسري املوضوعي كان يف زمن الرسول األكرم حممد        :األول

: )١(وقد ذكروا لذلك صوراً عديدة ،اهللا عليه وآله وسلم
صلى  وجود مناذج من التفسري الّذي مارسه النيب       :الصورة اُألوىل 
يف زمانـه مبنيـة علـى وحـدة املوضـوع، وهـي مـا         اهللا عليه وآلـه وسـلم     

:عرفت فيما بعد بتفسري القرآن بالقرآن، ومثاهلا
يف تفــسري صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مــا ورد عــن الــنيب األكــرم -١

ن     {: يف قوله تعاىل  ) الظلم( األَمـ ـملَه لَئِكم بِظُْلمٍ أُوانَهواْ إِميلْبِسي لَموْا ونآم اّلذين
  وند ، إذ شق على املسلمني ذلك عند مساعهم اآليـة  )الشرك(بـ )٢(}وهم مهتـَ

يبعليهم، فقرأ قوله صلى اهللا عليه وآله وسلماملباركة، وشكوا إىل الن ما شق
قَالَ لُْقمان لِابنِِه وهـو يعُِظـه يـا بنـي لَـا تُـشرِْك ِباللَّـهِ إِن الـشرَك لَُظلْـم          وإِذْ  {:تعاىل
ظِيم٣(}ع( روفس ،)٤(استناداً إىل هذه اآلية) بالشرك) (الظلم(.

مفــاتح (يف تفــسريصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمأيــضاً مــا ورد عنــه-٢

. ٣٨٠-٣٥٨: ، ص١٠السبحاين، جعفر، مفاهيم القرآن، ج: انظر)١(
.٨٢: سورة األنعام)٢(
.١٣: سورة لقمان)٣(
غـالم رضـا   : ، حتقيـق ٩: ، ص١الربوجردي، سيد حسني، تفسري الـصراط املـستقيم، ج   : انظر )٤(

؛ الطباطبـائي،  ٤٨: ، ص١النا بروجردي؛ ابن عاشور، حممد بن طاهر، التحرير والتنوير، ج      مو
.٢١١: ، ص٧حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج
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: القأنه)١(}...نده مفَاتِح الْغَيبِ َال يعَلمها إِالَّ هووِع{:يف قوله تـعـالـى)الغيب
إِن اللَّه ِعنده ِعلْم الساعةِ وينزُل اْلغَيث {: مخسة، مث تال قوله تعاىلمفاتح الغيب 

   ا َتـد مـا وَغد اذَا تَْكسِبم ِري َنفْسا َتدماِم وحا ِفي الَْأرم لَمعيٍض   وَأر بِـأَي ِري نَْفـس
  بِريخ معلي اللَّه إِن وتة مشلت كُل )٢(}تَمفاآلية الثانية ذكرت مخسة موارد غيبي ،

مـا تـدِري   علم الساعة؛ إنزال الغيث؛ ما يف األرحـام؛       : (حماور الغيب، وهي  
.)٣(موتتدِري نفْس ِبأَي أَرٍض توما؛ نفْس ماذَا تكِْسب غَدا

صلى  األخبار املنقولة عن السلف السيما أئمة أهل بيت النيب حممد          -٣
عن اإلمـام أمـري   منها ماجاء يف تفسري وجوه الكفر مروياً  ،اهللا عليه وآله وسلم   

يف كتاب حبـار األنـوار للعلّامـة حممـد         عليه السالم  املؤمنني علي بن أيب طالب    
منـها   :ذكور يف كتاب اهللا تعـاىل فخمـسة وجـوه         ا الكفر امل  وأم«: باقر السي 

كفـر التـرك ملـا     :كفر اجلحود، ومنها كفر فقط، واجلحود ينقسم على وجهني        
ا كفـر اجلحـود فأحـد    فأمـ ،أمر اهللا تعاىل به، وكفر الـرباءة، ومنـها كفـر الـنعم     

وال جنـة وال نـار   ال رب: ة، وهو قول مـن يقـول  جحود الوحداني :الوجهني
ة الّـذين  وهؤالء صنف من الزنادقة، وصـنف مـن الدهريـ       ال نشور وال بعث و  

، وذلك رأي   ]٢٤: اجلاثيةسورة  [/ }...الدهرإِالّ   وما يهِلكُنا ... {:يقولون

.٥٩: سورة األنعام)١(
.٣٤: سورة لقمان)٢(
؛ ١٥٤: ، ص٤الــثعليب، أمحــد بــن إبــراهيم، الكــشف والبيــان عــن تفــسري القــرآن، ج  : انظــر)٣(

؛ السيوطي، جـالل  ٤٨٠: ، ص٤سي، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج        الطرب
ــاري، عبـــد احلـــسني، جممـــوع  ١٥: ، ص٣الـــدين، الـــدر املنثـــور يف تفـــسري املـــأثور، ج  ؛ اللّـ

.٤٨٠: ، ص)احملكم واملتشابه(الرسائل
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وإِن هـم إِالَّ    ... {:جـة فقـال اهللا تعـاىل      نفسهم استحـسنوه بغـري ح     وضعوه أل 
ــونظُن{: ، وقــال]٧٨: البقــرةســورة [/ }يإِن  علــيِهم اءــوواْ سَكفَــر الّــذين

 ـــونمِنؤالَ ي مهتُنـــذِر َلـــم أَم متَهال يؤمنـــون :، أي]٦: البقـــرةســـورة [/ }أَأَنــذَر
. بتوحيد اهللا

:اجلحود مع املعرفة حبقيقته، قال تعـاىل :خر من اجلحود هووالوجه اآل 
}    ظُلْم مها أَنفُستْهقَنتَياسا ووا بِهدحجا  وُلـوعملسورة  / [}...ا ووقال ]١٤: الن ،

اءهم مـا       ...{:سبحانه ا جـ واْ فَلَمـكََفـر َلى اّلـذينع ونَتفِْتحسلُ يكَانُوْا مِن قَبو
           َلـى اْلكَـاِفرِينـُة اللَّـه عنوْا ِبـِه َفلَعفُوْا َكفَـررأي]٨٩: البقـرة سـورة  / [}ع ،:

كفر الترك ملا أمـر     :لوجه الثالث من الكفر فهو    ا ا وأم. جحدوه بعد أن عرفوه   
وإِْذ أَخــذْنَا مِيثَـــاقَكُم الَ  {:قــال اهللا ســبحانه  ،اهللا بــه وهــو مــن املعاصـــي   

       أَنــتُمو ُتمرأَْقــر ــم ـن دِيــارُِكم ُث كُم مـَأنُفــس ـون الَ ُتْخرِجـو ــاءُكمدِم ِفكُونــس َت
وندهــه}تَـــــش ــاِب وَتْكفُـــــرون   أَفَتُؤمِ... {:إىل قولـــ ــبعِض الْكِتَـــ ــون بِـــ نـــ

لتركهم ما أمر اهللا تعاىل    اراً، فكانوا كفّ  ]٨٥-٨٤البقرة  سورة  / [}...بِـبعٍض 
قرارهم بألـسنتهم علـى الظـاهر دون البـاطن، فلـم         إميـان بـ   به، فنسبهم إىل اإل   

الَّ ِخـزي فِـي   فَما جزاء من يْفعُل َذلِك مِـنكُم ِإ ... {:ينفعهم ذلك لقوله تعاىل  
.إىل آخر اآلية}...اْلحياةِ الدنْيا
عليه ما حكاه تعاىل عن قول إبراهيم:ا الوجه الرابع من الكفر فهو وأم

كَفَرنَا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوة والْبْغضَاء أَبدا حتَّى تُؤمِنـوا       ... {:السالم
  ـدحِباللَِّه و{:، فقولـه  ]٤: املمتحنـة سـورة   [/ }...ه   َنـا بُِكـمأي : }كََفر

تربيه من أوليائه من االنس إىل يوم أنا منكم، وقال سبحانه يف قصة إبليس وترب
إبـراهيم  سـورة  [/ }...إِنِّي كََفرت بِمـآ أَشـركْتُموِن ِمـن قَبـُل        ... {:القيامة
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....أت منكم، وترب:، أي]٢٢
هوفاخلامس من الكفر     ا الوجه وأم:  عم قال اهللا تعاىل عـن قـول       كفر الن

}...هذَا مِن فَضْلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُـر     ... {:السالم عليه سليمان
كَرتُم َألزِيـدنَّكُم      ... {:وقولـه عـز وجـلّ     ،]٤٠: النملسورة  / [ َلـئِن شـ

ــذَابِي   ع إِن تُمــر ــئِن َكَف ــورة إ[/ }َلــشدِيدوَل ــراهيمس ــاىل ،]٧: ب ــال تع :وق
رونِ      { : البقـرة سـورة   / [}فَاذْكُرونِي أَْذكُركُم واشكُروْا لِي والَ تَْكفـُ

شـرك   :مث جيمع اآليات الواردة يف الـشرك وأقـسامه األربعـة، أي           ،  )١(»]١٥٢
.القول والوصف، وشرك األعمال، وشرك الزنا، وشرك الرياء

غرار هذا أحاديث كثرية جنتنب ذكرها حتاشياً لإلطنـاب  وقد رويت على    
ذُكرت يف كتاب ج البالغة وغريه من كتب احلديث، ككتاب أُصـول الكـايف              

... حملمد بن يعقوب الكُليين، وكتاب وسائل الشيعة للحر العاملي و
الكتب املؤلَّفة واملصنفة يف الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، كذلك -٤

»يف القـران الكـرمي    األشـباه والنظـائر   «: كتـاب : املفردات القرآنية، مثل  كتب  
وهــو فيمــا »التــصاريف«: كتــاب؛ )ـهــ١٥٠ت(البلخــىملقاتــل بــن ســليمان

: كتــاب؛)هـــ٢٠٠ت(اشــتبهت أمســاؤه وتــصرفت معانيــه لــيحىي بــن ســالم 
نزهـة  «: كتـاب ؛)هـ٥٠٢ت(للراغب األصفهاين»املفردات يف غريب القران «

: ؛ كتـاب )هـ ٥٩٧ت(البن اجلوزي  »النواظر يف علم الوجوه والنظائر     األعني
ــ ٤٧٨ت(للـدامغاين  »إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكـرمي      « : ؛ كتـاب  )ه
ــ ٨١٧ت(للفـريوز آبـادي  »بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتـاب العزيـز       « ؛ )ه

. ٣٠، ح١٠١-١٠٠: ، ص٦٩السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج)١(
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دالبـن العمـا    »كـشف الـسرائر يف معـىن الوجـوه واألشـباه والنظـائر            «: كتاب
).هـ٨٨٧ت(

يف موضــوع قــرآين أو موضــوع يف علــوم  فةفــة واملــصنالكتــب املؤلَّ-٥
الناسخ موضوع يف )هـ١١٨ت(قتادة بن دعامة الدوسي: كتاب: القرآن، مثل

عبيدة معمـر بـن     يبأل»جماز القرآن «: فيه؛ كتاب  فأول من ألَّ  وهو  واملنسوخ  
وهو )هـ٢٣٤ت(املدييني عليبأل»أسباب الرتول«: ؛ كتاب)هـ٢١٠ت(املثىن

ــ  ــن ألَّ ــهأول م ــابف في ــسوخ «: ؛ كت ــخ واملن ــن  يبأل» الناس ــد القاســم ب عبي
أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ»النار يف القرآن«:كتاب؛)هـ٢٤٤ت(سالم

ــ ٢٧٥ت(أليب داود السجستاين  »الناسخ واملنسوخ «:؛ كتاب )هـ٢٥٥ت( ؛)ه
ــ ٢٧٦ت( بـة البـن قتي   »تأويل مـشكل القـرآن    «:كتاب الناسـخ  «: ؛ كتـاب  )ه

ــ ٣٣٨ت(محـد بـن حممـد   أجعفر النحاس يبأل» واملنسوخ يف القرآن الكرمي    ؛ )ه
ــ ٤٥٠ت(للمـاوردي » أمثـال القـرآن   «: كتاب » أسـباب الـرتول   «: ؛ كتـاب  )ه

ــ ٦٦٠ت(بـن سـالم   لعـز ل» جماز القرآن «: ؛ كتاب )هـ٤٦٨ت(لواحديل ؛ )ه
ــ ٥٩٧ت(بن اجلوزي الفرج ا  يبأل» أسباب نزول القرآن  «: كتاب : ؛ كتـاب )ه

).هـ٧٥١ت(بن القيم اجلوزيةال»البيان يف أقسام القرآن«
آيـات األحكـام والـيت عمـدت إىل مجـع      فة يف فة واملـصن  الكتب املؤلَّ -٦

بـن العـريب    ال»أحكـام القـرآن   «: كتـاب : اآليات املُتعلِّقة ـذا املوضـوع مثـل       
مجـع اآليـات    الّـذي   )هـ٣٢١ت(مام الطحاوي ، كذلك لإل  )هـ٥٤٣ت(املالكي

 اص ، كذلك لهايف أبواب ختصــ ٣٧٠ت(لفقيه احلنفي اجلـص لكيـا  ، كـذلك ل )ه
ــشافعي  ــراس ال ـــ ٥٠٤ت(اهل ــل، كــذلك)ه ــي  إلمساعي ــحاق القاض ــن اس ب

).هـ٢٨٥ت(
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الفقـه واحلـديث، حيـث قـسمت أبواـا         فة يف فة واملـصن  الكتب املؤلَّ -٧
: جنـد أنهـا مقـسمة إىل كتـب         ، ففي كتب الفقه مثالً    ةوفق موضوعات موحد  

، ويف كتــب احلــديث إىل أبــواب ...ككتــاب الطهــارة أو النكــاح أو املبــاراة أو
اخل، وأمـا يف بعـض كتـب    ... باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، و   : مثل

ــ ١١١١ت(للعلّامة حممد بـاقر الـسي  »حبار األنوار«احلديث كموسوعة   ، )ه
مه إىل أبواب حبسب املوضوع، تصدر كُل باب جمموعة فهو باإلضافة إىل تقسي

من اآليات القرآنية ذات العالقة مبوضوع البـاب، يتبعهـا توضـيحات تفـسريية            
وأبواب املوضوع الّذي كُل واحد منها جانباً من جوانـب املوضـوع، وهـو مـا         

.يعترب حماولة للتفسري املوضوعي حبسب االصطالح احلديث
حقــائق التأويــل يف «: التفـسري ككتــاب فة يفواملــصنفــةالكتـب املؤلَّ -٨

، والّذي تناول فيـه تفـسري       )هـ٤٠٦ت(للسيد الشريف الرضي   »متشابه الترتيل 
: اآليات املتشاة يف عشرة أجزاء مل يصلنا منها إلّا جزء واحد، وأيـضاً كتـاب            

ي أليب احلسن ابراهيم بن عمـر البقـاع  » نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور     «
، والّذي اعتىن فيه مبسألة التناسـب بـني الـسور، مركّـزاً يف بعـض             )هـ٨٨٥ت(

صفحاته على ترتيب أجزاء السورة، مستهدفاً الوقـوف علـى معرفـة مقـصود              
. السورة القرآنية

إنّ التفسري املوضوعي ظهر متأخراً، وقد عبر عـن هـذا    :الصورة الثانية 
العقـود  (؛  )٢()العصر األخري (؛  )١()ديثالعصر احل : (التأخر بألفاظ عديدة منها   

ــرآن، ج : انظــر)١( ــاهيم الق ؛ البيــومي، حممــود رجــب،  ١٦-١٣: ، ص١الــسبحاين، جعفــر، مف
. ٩٤-٩٢: ، ص٣٧إسالميات، ج

.١٠٣٥: ، ص٢معرفة، حممد هادي، التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب، ج)٢(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٦٢ لِّي البحِثكـُ

، كما أنّ الباحثني اختلفوا يف حتديد زمان بداية الظهـور، فبعـضهم            )١()األخرية
)٢(مل حيدد وبعضهم حدد بأن بداية ظهوره كانت يف القرن الرابع عشر اهلجري        

يف هـذا   ) أمحـد الكـومي   (، حيث كتب    )م١٩٦٦-هـ  ١٣٨٥(وحتديداً يف عام    
دريسية يف التفسري املوضوعي درسها يف كُلِّية أُصول الـدين يف           العام مذكرات ت  

األزهــر، مث أعقــب ذلــك رســالة دكتــوراه مقدمــة إىل األزهــر أيــضاً يف عــام   
، مث شـهد التفــسري  »الوحـدة املوضـوعية يف القـرآن   «: حتـت عنـوان  )م١٩٦٧(

بـاً يف   عنـدما ألَّـف حممـد بـاقر الـصدر كتا           )م١٩٧٩(املوضوعي حتوالً يف عام     
أنّ كـان سـبب التحـول   ، وقـد »القرآنيـة املدرسة «: التفسري املوضوعي أمساه بـ 

الدراسة خرجت عن إطار الدراسة املوضوعية داخل القـرآن، وهكـذا اسـتمر            
.التطور يف هذا النوع من التفسري إىل يومنا احلاضر

إنّ هذا التحديد للتأريخ يبدأ من يوم جعل التفـسري املوضـوعي مـادة         
درسية بشكل رمسي، وهو صحيح يف ذاته، ولـيس كـذلك إذا مـا أردنـا أن                 
نؤرخ حلقبة زمنية، إذ توجد دراسات وحبوث منشورة قبل ذلـك الوقـت يف          

ــ ١٣٧٢- م١٩٥٣(التفسري املوضوعي، وبالتحديد يف عـام        ، حيـث نـشر     )ه
أربعـة  : أمحد الترباص حبوثاً قرآنية موضـوعية يف جملّـة األزهـر يف األعـداد          

عشرون ومخسة وعشرون وستة وعشرون وسبعة وعشرون على التـوايل،          و
العـزة يف  «: وكانت تلك البحوث حتمل عناوين قرآنيـة خمتلفـة مـن مجلتـها      

ــرآن ــرآن «و» القـ ــة يف القـ ــرآن «و» الرجولـ ــزال يف القـ ــن  » الزلـ ــا مـ وغريهـ

.٣١٢: رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقرآن، ص)١(
؛ مسلم، مصطفى، ٦٢: لرومي، فهد بن عبد الرمحن، حبوث يف أُصول التفسري ومناهجه، ص        ا )٢(

.١٧: ، صمباحث يف التفسري املوضوعي
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٦٣..........................................................................املوضوعيالتفسريتاريخ:الثانياملبحث

.)١(البحوث
أما يف العقـد األخـري فقـد ظهـرت دراسـات ومؤلَّفـات كـثرية يف التفـسري             

أنـواع  : (املوضوعي أشرنا إىل بعض منها يف هذا الفصل مـسبقاً حتـت عنـوان           
، ونـشري   )اُألسـلوب املوضـوعي    -حبسب طريقة البحـث    -اَألساليب التفسريية 

:إىل بعضها اآلخر هنا، وهي
لعبد اهللا جوادي اآلملي، » التفسري املوضوعي للقرآن ايد«:كتاب -١

فسرين املعاصرين، وقد طُبع يف أكثر من مخسة       وهو من الفقهاء والفالسفة وامل    
.عشر جملداً

حملمـد تقـي مـصباح اليـزدي، وهـو مـن       » املعارف القرآنيـة  «:كتاب -٢
.الفالسفة واملفسرين املعاصرين، وقد طُبع يف سبعة جملدات

اجلزء الّـذي حيمـل رقـم ثالثـة حملمـد           » منطق تفسري القرآن  «:كتاب -٣
صـلى اهللا عليـه      اُألستاذ املشارك يف جامعة املـصطفى      علي رضائي األصفهاين  

العاملية مبدينة قـم املقدسـة، وهـو كتـاب درسـي تـضمنت فـصوله                وآله وسلم 
أَساليب التحقيق يف التفسري وعلوم القرآن، ومنها أَساليب التحقيق يف التفـسري         

. املوضوعي أو طرق التفسري املوضوعي
تاريخ التفـسري املوضـوعي تـارة        ومن خالل ما سبق يظهر أنّ البحث يف       

فـإن  : يقع عن مفهـوم عـام، وآخـر عـن مـصطلح خـاص، فـإذا كـان األول                  
التفسري املوضوعي ليس جبديد على بساط الدراسـات القرآنيـة، لكنـه مل يكـن               

، بل قدمي بقدم التفـسري، وتطـور معـه منـذ زمـن      )٢(مستقالً بذاته كما هو اليوم   

.١١٤-١١٣: الشرباصي، أمحد، قصة التفسري، ص: انظر)١(
.١٤٩-١٤٨: ، ص١الذهيب، حممد حسني، التفسري واملفسرون، ج: راجع)٢(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٦٤ لِّي البحِثكـُ

.وحىت يومنا احلاضرله وسلمصلى اهللا عليه وآرسول اهللا
أما إن كان البحث يف تاريخ املصطلح، فاملصطلح حديث ظهر يف القرن          
الرابع عشر اهلجري، وأخذ بالتطور منذ ذلك احلني وإىل ساعتنا هذه، فهـو يف   

.تقدم وازدهار

أقسام التفسري املوضوعي
مـن  قُسم التفسري املوضوعي من قبل الباحثني واملتخصـصني إىل نـوعني         

:التقسيم
، وهو  )١(جرت القسمة فيه على أساس وجود املوضوع ومنشأه        :األول

إما تفسري موضوعي باطين يتحدد حبدود القـرآن الكـرمي، أو تفـسري موضـوعي              
.خارجي ال يتحدد حبدوده

جرت القسمة فيه على أسـاس عـدد املوضـوعات الـيت تناوهلـا         :والثاين
يتناول موضوعاً قرآنياً واحداً يف حبثـه،  اديوهو إما احت   ،)٢(البحث املوضوعي 

.ارتباطي جيمع بني موضوعني كاإلميان والعمل مثالًأو
وقد قسم فتح اهللا سعيد تقسيماً ثالثاً على أساس وحدة الغايـة فقـط أو              

:الغاية واملعىن، وكان تقسيمه كالتايل
التفسري املوضوعي العام، وهو ما كان بني أطراف موضوعه وحـدة           -١

.يف الغاية فقط

.١٠٤٣-١٠٤٢: ، ص٢ري واملفسِِّرون يف ثوبه القشيب، جمعرفة، حممد هادي، التفس)١(
مناهج واجتاهـات   : (، وترمجته )فارسي: (علوي مهر، حسني، روش ها وگرايش های تفسريي        )٢(

.٦٢: ، ص)التفسري
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٦٥..........................................................................املوضوعيالتفسريتاريخ:الثانياملبحث

التفسري املوضوعي اخلـاص، وهـو الّـذي يقـوم علـى وحـدة الغايـة                 -٢
.)١(واملعىن بني أطرافه وأفراده، فتكون الرابطة بينهما خاصة وقريبة

وسيأيت توضيح هذه األقسام بشكل أكثر تفصيالً يف الفـصل الثـاين مـن              
.املؤلّفاهذ

أشكال التفسري املوضوعي
تاريخ التفسري املوضوعي، يظهر أنـه مل يكـن علـى    من خالل ما تقدم يف  

ألـوان التفـسري    : شكل واحد، بل أشكال متعـددة عبـروا عنـها بـاأللوان، أي            
على اختالف طفيف )٢(املوضوعي، وقد أمجع أغلب الباحثني على ثالثة منها     

:بينهم، وأضاف هلا حممد باقر الصدر لوناً رابعاً انفرد به، واأللوان هي
تتبع لفظ أو مصطلح يف القرآن الكرمي، وهو ما اعتنـت بـه كتـب        :أوالً

.الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، وكذلك املفردات القرآنية
تتبع موضوع يف القرآن الكرمي، وهـو مـا اعتنـت بـه كتـب آيـات                 :ثانياً

.األحكام وأمثاهلا
موضوعية تتبع سورة يف القرآن الكرمي على اعتبار أنّ فيها وحدة          :ثالثاً

وترابط بني آياا يرمي إىل هدف معين هو موضـوع البحـث يف هـذه الـسورة                 
: القرآنية أو تلك، ولعلّ من الدراسات اجليدة اليت قُـدمت يف هـذا اـال هـي       

.٢٥-٢٤: سعيد، عبد الستار فتح اهللا، املدخل إىل التفسري املوضوعي، ص)١(
التفـسري والتأويـل   (فسري املوضوعي ملصطلحات القـرآن،  اخلالدي، صالح عبد الفتاح، الت   : انظر )٢(

؛ الرومي، فهد بن عبد الرمحن، حبوث يف أُصـول التفـسري ومناهجـه،    ١٦-١٤: ، ص)يف القرآن 
.٣٧: ؛ مسلم، مصطفى، مباحث يف التفسري املوضوعي، ص٦٢: ص
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ـات: الفصل األول.................................................................................٦٦ لِّي البحِثكـُ

.»عمارة السورة القرآنية«: دراسة حممود البستاين الّيت محلت عنوان
، -قـرآن الكـرمي  علـى ال -طرح موضوع مـن موضـوعات احليـاة      :رابعاً

ودراسته دراسة موضوعية، وتقييمه من أجل اخلروج بنظرية قرآنية حول هـذا            
، وهو ما طرحه الصدر، حيث ألقى حماضرات ذا الصدد طُبعـت        )١(املوضوع

.»املدرسة القرآنية«: فيما بعد حتت عنوان

.٢٧: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر)١(
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٦٧

أمهية التفسري املوضوعي: املبحث الثالث
وعي تكمـن يف مقــدار مـا يلــيب مـن احتياجــات    إنّ أمهيـة التفـسري املوضــ  

إنّ التفسري املوضوعي تفـسري     : ضرورية وغريها، وقد ذكر الباحثون املختصون     
الـيت هلـا   )١(لىب احلاجة يف معرفة موقف اإلسالم يف كثري من القـضايا املطروحـة         

، وهـذا األمـر مل يكـن        )٢(تأثري يف تكييف احلياة الدينية يف ظل اإلسالم والقرآن        
اإلمكان حتصيله يف املنـاهج أو اَألسـاليب التفـسريية اُألخـرى، وهـو ال يعـىن               ب

الثورة التفسريية «: االستغناء به عن غريه؛ لذا فقد عبر عنه بعض الباحثني بأنه
.)٣(»الكُربى

ــشريازي   ــارم ال ــال مك ــد  «: ق ــوعي فوائ ــسري املوض ــها: للتف ــة : من إزال
هلة اُألوىل، وحلّ املتشابه يف القرآن، اإلشكاالت اليت تربز يف بعض اآليات للو

اإلطالع على ظـروف وأسـباب ونتـائج املواضـيع، واُألمـور املختلفـة            : ومنها
: احلصول على تفسري جامع بشأن املواضيع، مثل: املطروحة يف القرآن، ومنها

التوحيد، ومعرفة اهللا، واملعاد، والعبادات، واجلهاد، ومواضيع مهمـة أُخـرى،     

.٣٥٩: منهج السيد حممد باقر الصدر يف فهم القرآن، صاألزرقي، أمحد،)١(
.١٠٤٠: ، ص٢معرفة، حممد هادي، التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب، ج)٢(
.١١: ، ص١، ج)امليثاق اخلالد: (، وترمجته)فارسي: (السبحاين، جعفر، منشور جاويد)٣(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٦٨ لِّي البحِثكـُ

ل على أسرار وإحياءات جديـدة مـن القـرآن مـن خـالل إحلـاق             احلصو: ومنها
. )١(»اآليات بعضها ببعض

فوائـد  : (وذكر رضائي األصفهاين يف ذلك ست نقاط دوا حتت عنوان     
وحـي  : (وترمجتـه » پيام قرآن «: نقل أربع منها عن كتاب    ) التفسري املوضوعي 

:ني منها هيتلناصر مكارم الشريازي، وتفرد باثن) القرآن
.احلصول على الرأي النهائي للقرآن حول موضوع معين-١

.)٢(اإلجابة على األسئلة اجلديدة للبشر باالستفادة من آيات القرآن-٢

التفسري املوضوعي هو تفسري هذا العصر، «: أما صالح اخلالدي فقد قال
وهو تفسري املستقبل أيـضاً، ولـه أمهيـة كـربى عنـد املـسلمني، وحاجتـهم إليـه                

مـن حيـث    : ة، وهذا التفسري املوضـوعي حيقـق للمـسلمني فوائـد عديـدة            ماس
صلتهم بالقرآن الكرمي، وترفهم علـى مبادئـه وحقائقـه، ومـن حيـث تـشكيل               
تصورام وتكوين ثقافـام، ومـن حيـث عملـهم علـى إصـالح أخطـائهم،                 
وتكوين جمتمعام، ومن حيث حسن العـرض علـى القـرآن واإلسـالم علـى               

. )٣(»وف أمام األعداء واملخالفنياآلخرين، والوق
مث عرض اخلالدي سـتة عـشر مـورداً يف بيـان أمهيـة التفـسري املوضـوعي              

:نذكر بعضاً منها
التفــسري املوضــوعي مــن العوامــل األساســية يف حــلّ مــشكالت   :أوالً

.١٢: ، ص١مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج)١(
. ٣١٣: رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقرآن، ص)٢(
.٤٨: اخلالدي، صالح عبد الفتاح، التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، ص)٣(
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٦٩.........................................................................املوضوعيالتفسريأمهية:الثالثاملبحث

.املسلمني املعاصرة، وتقدمي احللول هلا على أساس القرآن
منهجيـة لتقـدمي القـرآن تقـدمياً علميـاً      التفـسري املوضـوعي وسـيلة      :ثانياً

ــه        ــرض مبادئ ــسن ع ــرآن، وح ــة الق ــراز عظم ــصر، وإب ــسان الع ــهجياً إلن من
وموضوعاته، واستخدام املعـارف والثقافـات والعلـوم املعاصـرة وسـيلة وأداة       

.هلذا الغرض
التفسري املوضوعي كفيل ببيان مدى حاجـة اإلنـسان املعاصـر إىل           :ثالثاً

.اإلسالم والقرآن خصوصاًالدين عموماً وإىل
بالتفسري املوضوعي تظهر احليوية الواقعية للقرآن، وتتحقق املهمة   :رابعاً

...العلمية احلركية للقرآن،
التفسري املوضوعي يتفق مع املقاصد األساسية للقرآن، وحيقـق          :خامساً

.هذه املقاصد واألولويات القرآنية يف حياة املسلمني
ري املوضوعي أساس تأصيل الدراسات القرآنية، وعرضها التفس:سادساً

أمام الباحثني عرضاً قرآنياً علمياً منهجياً، وتصويب هذه الدراسات، وحـسن          
.تلخيصها مما يطرأ عليها من مشارب وأفكار غري قرآنية

ويبدو أن اخلالـدي قـد بـالغ يف طرحـه هلـذه النقـاط، ألنّ كـثرياً منـها ال               
.وضوعي بل يعم التفسري بكال قسميه الترتييب واملوضوعيخيتص بالتفسري امل

ومل يزد الباحثون اآلخرون على هذا ومل خيتلفوا مع ما ذُكر من فوائد إلّا        
.يف العبارات لذا نكتفي مبا ذكرنا وحنجم عن غريه
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٧٠

فوارق التفسري املوضوعي والتفسري الرتتييب: املبحث الرابع
خاصــة ســس أنــواع خمتلفـة، وذلــك علــى أُ ينقـسم التفــسري إىل أقــسام و 

سلوب يف تناول اآليات القرآنيـة، فهنـاك االجتـاه        اُأل: وإلعتبارات خمتلفة منها  
الّذي يتناول اآليات القرآنيـة آيـة فآيـة مـن أول سـورة يف القـرآن             ) سلوباُأل(

التقطيعـي  الكرمي إىل آخر سورة منه، ويعرف باالجتاه الترتييب أو التجزيئـي أو             
، وقد )١(املوضعي، وهناك ما يتناول اآليات القرآنية حبسب موضوع البحثأو

شهد التفـسري يف    ، و جِعل االجتاهان يف منظومة التفسري أحدمها يف مقابل اآلخر        
ــاه       ــد االجت ــان يف عه ــاً ك ــوراً ملحوظ ــاراً وتط ــوعي ازده ــاه املوض ــل االجت ظ

نطباعات واضحة عن من تكوين ا  ، وللوقوف على األسباب البد    )٢(التجزيئي
.بينهماالتمايزهذين االجتاهني، وهو أمر يتضح مع معرفة أوجه 

التفسري املوضوعي والتفسري الرتتييباالختالفوجوه
التفـسري املوضـوعي    و هناك أوجه خمتلفة لالختالف بني التفـسري التـرتييب        

:ذكرها املختصون منها

.٢٤-٢٣: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص)١(
.٢٨: املصدر نفسه، ص)٢(
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٧١........................................................والتفسري الرتتييباملوضوعيالتفسريفوارق:الرابعاملبحث

ــد بــاقر الــصدر :الًأوــا: مــا ذكــره حمم ك نقطــتني رئيــسيتني مــن أنّ هن
لالختالف بني التفسري املوضوعي والتفسري الترتييب، وضمن البـاقي يف شـرحه            

:للنقطتني وما يتعلَّق ما من أُمور، والنقطتان مها
.السلبية يف االجتاه التجزيئي واإلجيابية يف االجتاه املوضوعي-١«

جتـاه املوضـوعي   االجتاه التجزيئي يقـدم املـدلوالت التفـصيلية، واال       -٢
.)١(»حياول احلصول على النظريات

:وهوصالح عبد الفتاح اخلالديما ذكره:ثانياً

»١- ر املوضعي ينظر يف القرآن وسـوره وآياتـه، فيبـدأ منـه ويبقـى             املفس
ر املوضوعي يبدأ مـن الواقـع الّـذي يعـيش فيـه             بينما املفس .. .معه وينتهي به،  

....ية يف عصره على خمتلف جوانبهاويدرك حاجات األمة واإلنسان

٢- ملها       ار يف   املفسلتفسري املوضعي التحليلي يكتفي بتحليل اآليات وج
ا التفصيليوتراكيبها واستخراج دالالةة اجلزئي.

 بينما املفس    ة املتفرقـة  ر يف التفسري املوضوعي جيمع بني الدالالت التفصيلي
ليــستخرج منــها نظريــة قرآنيــة متكاملــة .. .ة أوالنبــوة أو الــسنن اإلهليــ: عــن

....متناسقة
٣- ر يف التفسري املوضـعي يقـدم للمـسلمني علمـاً تفـسريياً نظريـاً،               املفس

ة ثقافية متنوعةومعلومات تفسريية، وجماالت علمي.
ــراً وحــضارةً    ــدم فك ــسري املوضــوعي يق ــا يف التف ــة  بينم ــوالً قرآني ، وحل

ة، وحقائق قملشكالت واقعية عن قضايا اجتماعيرآنيةة وحضاري.

.٣٤-٣٣: صاملصدر نفسه،)١(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٧٢ لِّي البحِثكـُ

م اآليــة واجلملــة واملفــردة دإذا كـان التفــسري املوضــعي التحليلــي خيــ -٤
  ة، فإنّ التفسري املوضوعي خيدم مهمة القرآن ورسالته ووظيفتـه يف حيـاة   القرآني

املــسلمني، ويزيــد تفاعــل املــسلمني مــع القــرآن وقناعتــهم حبقائقــه ودعــوم  
. )١(»إليه

:وهوصفهايناألحممد علي رضائي ما ذكره:اًثالث
التفـسري التــرتييب يبــين مـدلول اآليــة بــصورة مـستقلة عــن اآليــات    -١«

اُألخرى، يف حـني أنّ التفـسري املوضـوعي ينظـر إىل املـدلول املركـب وبالتـايل                 
.احلصول على الرؤية القرآنية الكاملة

زوايا املوضـوع، ويعطـي    التفسري الترتييب البحت ينظر إىل زاوية من         -٢
رؤيا ناقصة حول املواضيع القرآنية، يف حني أنّ التفسري املوضوعي يعطي رؤية  

.كاملة وجامعة حول املوضوع القرآين
يعترب التفسري التـرتييب مقدمـة للتفـسري املوضـوعي، والقيـام بالتفـسري               -٣

يح؛ ألنـه   املوضوعي من دون اإلحاطة واإلطالع على التفسري الترتييب غريصح        
من خالله ميكن احلصول على الكثري من القرائن املوجودة يف اآليـات الـسابقة              

، وال حيصل هذا األمر إذا مـا أخـذنا بالتفـسري املوضـوعي              )السياق(والالحقة  
.وحده

التفسري الترتييب سليب وعادة مـا يكـون بـدون االلتفـات إىل اآليـات                 -٤
تناول موضـوع سـابق، أمـا التفـسري          اُألخرى يف القرآن، ودون طرح نظرية أو      

يقـوم املفـسر بتفـسري اآليـات مـع اإللتفـات إىل            : املوضوعي فهـو إجيـايب، أي     

.٤٣-٤٢: اخلالدي، صالح عبد الفتاح، التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، ص)١(
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٧٣........................................................الرتتييبوالتفسرياملوضوعيالتفسريفوارق:الرابعاملبحث

.اآليات اُألخرى وإعطاء الرأي النهائي للقرآن
يبدأ التفسري الترتييب من النص، أما املوضوعي فيبدأ من واقع احليـاة       -٥
ييب هو توضيح آليـات القـرآن دون       التفسري الترت : ، وبعبارة أُخرى  ...البشرية؛

اإللتفات إىل احلاجات الفعلية للمجتمع، أما التفسري املوضـوعي فهـو جـواب             
للحاجات البشرية الفعلية للمجتمع اإلنساين، وهلذا اعترب من التفـسري العلمـي            

.التطبيقي
التفـسري التـرتييب يكــون مـن طـرف واحــد، واملفـسر فيـه يأخــذ دور       -٦

ماً، على العكس من التفسري املوضوعي، حيث يقـوم املفـسر بـدور            املنفعل دائ 
إجيايب وفعال، وذلك ألنه يطرح األسئلة على القرآن ويسعى للحـصول علـى             

.اإلجابات منه

التفسري املوضوعي يؤدي إىل النضج والنمو العلمي أكثر من التفسري       -٧
. )١(»...الترتييب، كما حصل ذلك يف جمال احلديث،

:وهودييباملحممد فاكر ما ذكره:رابعاً

ظهور التناقضات املذهبية وعدمـه، وذلـك القتـصاره علـى اآليـة الـيت              - ١
.يواجهها، خبالف التفسري املوضوعي الّذي يتفادى فيه الكثري من اخلالفات املذهبية

سعة املوضوع وضيقه، فإنّ املساحة اليت يتحرك ا املفسر املوضعي            -٢
كُلَّّه، خبالف التفسري املوضوعي الّـذي ال يكـون منـه إلّـا موضـوع               هي القرآن   

.)٢(واحد

.٣١٤رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقرآن، ص)١(
.٤٠٩-٤٠٧: فاكر امليبدي، حممد، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، ص: انظر)٢(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٧٤ لِّي البحِثكـُ

:واملُحصلة مما ذكر

وبـني التفـسري   )التـرتييب (إنّ هناك فوارق رئيـسية بـني التفـسري التجزيئـي        
:هيوالعموم واخلصوص املطلق،نسبة :جعلت النسبة بينهما،املوضوعي

اِّـفسِّرالسلبّية واإليجابّية َّـ دور:أّوًال

فاملفسر التجزيئي حياول أن حيدد املدلول القرآين علـى ضـوء مـا يـسعفه               
اللفظ مع ما يتاح له مـن القـرائن املتـصلة واملنفـصلة، والعمليـة ـذا الـشكل             
عملية تفسري نص معين، وكأن دور النص فيها دور املتحدث ودور املفسر فيها      

ور الــسليب، فمــثالً إذا أراد املفــسر اإلصــغاء والــتفهم، وهــذا مــا نــسميه بالــد 
ذَِلـك اْلكِتَـاب َال ريـب       {: يف قوله تعاىل  » اهلداية«التجزيئي أن يفهم مدلول     

   تَّقِني ى لِّْلمـد١(}فِيِه ه( ينظر فيما تدل عليه كلمة وفه ،)اهلداية (  ـهلغةً، فريى أن
دالّة على املعىن املـراد  ، ويدور يف ذات اآلية ويبحث عن القرائن ال      )٢(»الداللة«

فال يـستطيع املفـسر   .. .وال خيرج بأكثر من ذلك، أما كيفية الداللة وأبعادها و 
، )اهلداية: (البت فيه؛ ألنَّ اآلية املباركة ال تعطي أكثر من املعىن اجلزئي لكلمة   

           ـهر على الـرغم مـن أنولكن يف التفسري املوضوعي فاألمر خمتلف، إذ أنّ املفس
: رس اآلية كما يدرسها املفسر املوضعي، إلّا أنه ال يقف عند حدودها، أييد

حدود ما يسعفه اللفظ يف اآلية والقـرائن املُتعلِّقـه ـا، بـل ينطلـق إىل رحـاب        
اآليات اُألخرى اليت ذكرت اهلداية أيـضاً يف غـري موضـع مـن القـرآن الكـرمي،               

اهلداية عـن معناهـا وأبعادهـا    ويضمها إىل هذه اآلية ليخرج بصورة كاملة عن       
.٢: سورة البقرة)١(
؛ الطربسـي، الفـضل بـن    ٥٤: ، ص١الطوسي، حممد بن احلـسن، التبيـان يف تفـسري القـرآن، ج           )٢(

.١١٦: ، ص١احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج
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٧٥........................................................الرتتييبوالتفسرياملوضوعيالتفسريفوارق:الرابعاملبحث

، والـسر يف الوصـول إىل كُـل    ...وأنواعها وشرائطها وأساسـها ومواضـعها و      
ذلك هو حركة ذات املفسر يف القرآن الكرمي وحماولته فهم املدلول القرآين مـن          

.عموم اآليات فيه، وهو ما عبر عنه باإلجياب واالستنطاق

اختالف الهدف ب االتجاه:ثانيًا

فإنّ هدف املفسر املوضعي أو التجزيئي احلصول على مراد اهللا تعـاىل يف       
: هذه اآلية أو املقطع القرآين احملكي ضمن سياق واحـد، كمـا يف قولـه تعـاىل              

}            تَقَبـي م دِهِما ولـَ ـلَ مِـن أَحـاًنـا فَتُقُببـا قُربإِذْ قَر قبِـالْح مآد ـينأَ اب نَبـ اْتـلُ علـيهِمو  ْل مِـن
        تَّقِنيالْم مِن ُل الّلهتَقَبا يَقاَل إِنَّم كِر َقاَل َلأَْقتُلَنَك لَِتقْتُلَِنـي    *اآلخـدي ِإلَـي طتسلَئِن ب

      ـالَمِنيالْع بر اللّـه اف إِنِّـي َأخـ لََأقْتُلَك كإِلَي دِياسٍِط يا أََناْ بِبم*   وء َأن تَبـ إِنِّـي أُِريـد
 اء الظَّالِِمنيزج َذلِكاِر وابِ النحأَص مِن فََتكُون إِثْمِكِبإِثْمِي و* هنَفْس لَه تعفَطَو

  اْلخَاِســرِين ِمــن حــب فََأص َقْتــلَ َأخِيــهِ فَقََتَلــه*  ــه ِريضِ لِيِفــي اَألر ــثحبــا ي ابغُر ــه فَبعــث اللّ
ــوءة َأ   اِري سـو يـ ـف اِب       كَيـــذَا اْلغُــر ــلَ ه ــزت َأن َأكُــون ِمْث جلَتَــا أَعيـا و ــهِ قَــالَ يـ خِي

        اِدمِنيالن مِن حبَأخِي َفأَص ءةوس ارِيائِيلَ   *َفأُور ي إِسـ مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنا علَى بنـِ
ــرِ َنْفــٍس أَو َفــسادٍ ِفــي اَألرِض     ا بَِغيــن قََتــلَ َنْفــس م ــ أَنَّــهــَل الن ــا قََت َفكَأَنَّماس  ــن مــا و مِيعج

   ا النيا أَحا فَكَأَنَّماهيأَحم     اسهـنا مثِري م إِن كـَ اتِ ثـُ نـيا بِالبلُنسر ماء تْهج لَقَدا ومِيعج
  ِرفُونسِض لَمفِي اَألر ذَلِك دعا اهلـدف يف التفـسري املوضـوعي أوسـع     )١(}بأم ،

ذلك بكثري، إذ يروم فيه املفسر املوضوعي احلصول علـى النظريـة القرآنيـة          من  
يف الصراع بني اإلنسان وأخيـه اإلنـسان، والّـذي مـن مـصاديقه صـراع قابيـل         

.عليه السالموهابيل ابين النيب آدم

.٣٢-٢٧: سورة املائدة)١(
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ـاتُك: الفصل األول.................................................................................٧٦ البحِثـلِّي

وحدة اِّـدلول وتعدده:ثالثًا

قـرآين، يـزداد   إنَّ ما خيرج به املفسر املوضـعي أو التجزيئـي مـن مـدلول            
ويتراكم بزيادة عدد اآليات املبحوثه، فلكُل آية مدلوهلا اخلاص ا، وعليه فإنّ 
الزيادة ليست إلّا زيادة مدلول إىل جنب آخر، يتراكم ويزداد كتراكم وازديـاد             
الربتقــال يف ســلته، وذلــك لعــدم وجــود التــرابط فيمــا بينــها، أمــا يف التفــسري   

مـن أجـزاء املوضـوع، والّـذي     اًقـرآين ميثـل جـزء     املوضوعي، فإنّ كُل مدلول     
يربط بينها هو انتمائها للموضـوع الواحـد املُتـشكِّل مـن جمموعهـا، لـذا يلـزم            
املفسر املوضوعي البحث يف القرآن عن كُل ماله عالقة بذلك املوضوع، سواء 

يف موضوع الشفاعة   ) الشفاعة(كانت مباشرة كاأللفاظ الدالّة عليه، مثل لفظ        
.القرآن، أو غريه مما يعطي نفس املعىن، وكذا بقية جوانبهيف 

يخدم االتجاه اِّـوضوعي الرسالة القرآنّية: رابعًا

قال أمري املؤمننيويساعد على النمو والنضج أكثر من االجتاه التجزيئي؛ 
ه احلبل املتني، والنور    نإعليكم بكتاب اهللا ف   «:عليه السالم  علي بن أيب طالب   

ــبني،  ــصمة للمتمــسك     امل ــافع، والــري النــاقع، والع والنجــاة ،والــشفاء الن
خـربكم عنـه، أال إنّ   أذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكـن        .. .ق،تعلَّللم

، ...فيه علم ما يأيت، واحلديث عن املاضـي، ودواء دائكـم، ونظـر مـا بيـنكم                
أكـرب  فيـه شـفاء مـن        نّإوائكم، فـ  فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على أل      

، وقـد بـين     )١(»...والغي والضالل، فاسألوا اهللا بـه      الداء، وهو الكفر والنفاق   
هذه األهداف القرآنية اليت ال ميكن حتقيقهـا مـن خـالل    عليه السالم يف كالمه 

.٢٤، ح٢٣: ، ص٨٩السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج)١(
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٧٧........................................................الرتتييبوالتفسرياملوضوعيالتفسريفوارق:الرابعاملبحث

التفـسري التجزيئـي؛ ألنـه يعطـي حلــوالً جزئيـة ال ميكـن االنتفـاع ـا يف حــلّ         
ملوضوعي الّذي خيـرج بنظريـة قرآنيـة        املشكالت واملعضالت، خبالف التفسري ا    

الت جــذرياً، والوصــول بــاتمع للــسعادة  ضتنفــع يف حــلّ املــشكالت واملعــ 
القــصوى، وهــي رســالة القــرآن الكــرمي، فالتفــسري املوضــوعي يعطــي النظــرة 
الشمولية ويوسع ذهن ومـدارك اإلنـسان للوصـول إىل ذلـك خبـالف التفـسري              

.لدورالتجزيئي الّذي ليس لَه هذا ا

سعة وضيق دائرة البحث:خامسًا

فاملفسر التجزيئي إذا أراد أن يبحث عن معىن التقوى يف القرآن الكـرمي،            
فَأَنزلَ ...{: فهو إما أن يبحثها يف موضع من القرآن الكرمي، مثالً يف قوله تعاىل

همأَلْزو مِنِنيؤلَى الْمعولِهِ وسلَى رع تَهكِينس ا اللَّهبِه قكَانُوا أَحى وةَ التَّقْوكَلِم م
، أو يبحثها يف عموم القرآن الكرمي، )١(}وأَهلَها وكَان اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عليما

وعمل املفسر على النحو األول هو عمل املفسر املوضعي وسـعة حبثـه حـدود       
حلَّـت فيهـا، بينمـا علـى     اآلية القرآنية مورد البحث فقط وكذلك السورة اليت     

النحو الثاين عمل املفسر فيه عمل املفسر املوضوعي وحدود حبثه كُـل القـرآن            
.الكرمي، وال يتحدد باآلية والسورة اليت حلَّت فيها

تقدم التفسري الرتتييب على التفسري املوضوعي
     ده البر عادة ما يقدم التفسري الترتييب على التفسري املوضوعي؛ النللمفس

من التعرف على مفاهيم اآليات أوالً، واإلطالع على دورة يف التفسري الترتييب     
ثانياً، حىت تكون لديه اهليمنـة النـسبية علـى التفـسري، مث يقـوم بـاخلطوة الثانيـة          

.٢٦: سورة الفتح)١(
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ـات: الفصل األول.................................................................................٧٨ لِّي البحِثكـُ

.وهي التفسري املوضوعي
؛ ألنـه  *)(وهناك من ذهب إىل أنّ التفسري املوضوعي مقدم على التـرتييب        

حلصول على الرأي النهائي للقرآن من خالل التفسري الترتييب بـسبب           ال ميكن ا  
إعطاءه صورة ناقصة ومبتورة عن املواضيع القرآنية؛ فالبد إذن من االنطـالق         

.)١(من التفسري املوضوعي لفهم آيات القرآن
والّذي نذهب إليـه، أنّ     «: وقد رد رضائي األصفهاين على ذلك بالقول      

معتدالً أقرب إىل الصواب من هذين الرأيني، وهو اجلمع         هناك طريقاً وسطاً و   
بني التفسري التـرتييب واملوضـوعي يف آن واحـد كمـا فعـل ذلـك الطباطبـائي يف          

تفسري آيات القرآن حسب ترتيبها يف املصحف، ويف بعـض     : تفسري امليزان، أي  
مـن مجيـع   ...) املعجـزة، الرؤيـا و  (األحيان يتناول بعض املوضوعات القرآنيـة   

.)٢(»اجلهات
وحنن إذا رجعنـا إىل تعريـف التفـسري الّـذي ذُكـر آنفـاً يف هـذا الفـصل،                   

نلمس أنّ ما ذكره حممد علي ) بيان املعاين وكشف املقاصد والدالالت    : (وهو
رضائي األصفهاين أنسب يف املقام؛ ألنّ املفسر ال ميكن له الوصول إىل الرأي        

طـالع علـى مفاهيمهـا اجلزئيـة املتحـصلة      النهائي لآليـات القرآنيـة إلّـا بعـد اإل       
بواسطة التفـسري التـرتييب، ومنـه كـان التفـسري التـرتييب متقـدم يف املرتبـة علـى                    

.التفسري املوضوعي

.اخلويل يف مقالته املنشورة يف دائرة املعارف اإلسالميةأمني*) (
ــرة املعــارف     : أُنظــر) ١( ــد، دائ ــد احلمي ــونس، عب ــراهيم زكــي، ي ــشنتاوي، أمحــد، خورشــيد، إب ال

.٣٦٨: ، ص)التفسري: مادة(، ٥اإلسالمية، ج
.٣١٦صرضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقرآن،)٢(
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يانِالثَّلُصالفَ

مِيرِالكَرآنِيف القُثِحالبقُرطُ
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٨١

مدخل الفصل

، يف الدراسات القرآنيةرتييبالتفسري املوضوعي يف مقابل التفسري التجعل  
ترتيـب اآليـات القرآنيـة، سـواء         ةمن عدم رعاي  هذا النوع من التفسري     ينتج  إذ  

قة تعلِّكانت بترتيب املصحف أو نزول اآليات والسور، وذلك جبعل اآليات املُ          
مبسألة أو موضوع واحد بعضها جنب بعض لبحثها يف الدراسات والتحقيقات 

.القرآنية
وظاهرة منـت  ،ة للقرآن حبثاً جديداًبحث يف الدراسات املوضوعيويعد ال 

عثر على إذعلى الرغم من تارخيه الطويل،     التفسري  يف العقود األخرية يف علم      
مـد بـن    حمل »يف تفـسري القـرآن     التبيان«:مثل مات بعض التفاسري  يف مقد  هجذور

لفـضل بـن   ل»نيف تفـسري القـرآ    جممع البيـان  «، و )١()هـ٤٦٠ت(الطوسياحلسن  
إىل هـذا املوضـوع     ةشارتلحظ فيها اإل  ، حيث   )٢()هـ٥٤٨ت(الطربسي احلسن

يف كتب كما أننا جند ذلك واضحاًغوي والروائي؛ اللُبحث عند تناوهلا طرق ال

.٤: ، ص١الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، ج: راجع)١(
.٦-٤: ، ص١الطربسي، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج: راجع)٢(
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الكَِريِمالُقرآِنيفالبحِثطُرُق: الفصل الثاني.............................................................٨٢

ــوم القــرآن كــ   ــرآن  «: ـعل ــسيوطيجلــالل الــدين ا »اإلتقــان يف علــوم الق ل
غـوي، وكـذا يف كتـب    يف منـاذج مـن طـرق البحـث التـأويلي واللُ      ) هـ٩١١ت(
ن أشارت إىل مباحث املكي واملدين واحملكم واملتشابه كنـوع          آخرى لعلوم القر  أُ

.من طرق البحث داخل النص القرآين

ويف العصر احلاضر زاد االهتمام بطـرق البحـث يف التفـسري بـشكل عـام          
فــت يف ذلــك كتــب عديــدة محلــت لِّوالتفــسري املوضــوعي بــشكل خــاص، وأُ

يف بحث، حيث أشارت إىل طرق ال)ةالتفسرييتيب واالجتاهاسالاَأل(: عنوان
لذهيب، مد حسني احمل»رونالتفسري واملفس«:كتاب: مثلالتفسري وعلوم القرآن  

صـول التفـسري    أُ«معرفـة، و  مد هادي   حمل »رون يف ثوبه القشيب   التفسري واملفس «و
لعبـاس  )القـرآن سـاليب تفـسري  مباين وأَ(خلالد عبد الرمحن العك، و   »وقواعده

القسم املخـتص   ) منطق تفسري القرآن  (، و )باللُغة الفارسية (عميد الزجناين علي  
غريهـا مـن    و،  )باللُغـة الفارسـية   (د علـي رضـائي    ستاذ حمم لألُ مبقدمات التفسري 

، حيـث ذكــروا فيهـا موضــوعات ومـسائل حــول الروايــات    الكتـب اُألخــرى 
ـد علـي رضـائي    د بعـضهم  انفـر قـد  و،  ة وطـرق التحقيـق فيهـا      التفسرييكمحم

ــد الزجنـــاين،   بـــذكر موضـــوعات حـــول األصـــفهاين، وعبـــاس علـــي عميـ
.يف التفسريبحثقت بطرق الاهلرمونيطيقيا تعلَّ

طرق البحث يف التفسري التفسري املوضوعي فقد تناولت عادةًمؤلَّفات أما 
عبـد  صالح لـ » ة والتطبيـق  التفسري املوضوعي بني النظري   «:ككتاباملوضوعي  

ة البحـث يف  منهجيـ «؛ )م١٩٩٧(األردن، دار النفائس، طبعة  الفتاح اخلالدي،   
األردن، طبعـة  د الـدغامني،  زياد خليل حممل»التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي 

، دار التعـارف    د بـاقر الـصدر    مـ حمل» املدرسـة القرآنيـة   «؛  )م١٩٩٥(دار البشري،   
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٨٣....................................................................................................الفصلمدخل

ــريوت،  ــدخل إىل «؛ )م١٩٨١(للمطبوعــات، ب ــد ل»التفــسري املوضــوعيامل عب
طـرق التفـسري   «؛ )هـ١٤١١(ة، القاهرة، اإلسالميطبعة الستار فتح اهللا سعيد،    

طهـران، كـوير،    طبعـة   ،  )باللُغـة الفارسـية   (جليلـي  ةدايـ هل»املوضوعي للقـرآن  
.)ش١٣٧٢(

:كتـاب :فـة يف هـذا املوضـوع علـى وجـه اخلـصوص       ومن الكتب املؤلَّ  
لــساين حلــسني مــرادي زجنــاين، و»ملوضــوعيالتحقيــق يف التفــسري اأُســلوب«

البحـث العلمـي ومـصادر الدراسـات        «:، وكتـاب  )باللُغة الفارسـية  (فشاركي
  ة النبوينة والسالقرآني سليمان، براهيم أبوإلعبد الوهاب »ةة والعقيدة اإلسالمي

ة كتابــة الرســائل تنــاول فيــه تعريــف مــصادر البحــث القــرآين وكيفيــاألخــريو
ة أكثر من غريها من املوضوعاتاجلامعي.

قه بالقرآن الكرمي، حيث حيسبه العلمـاء  وتأيت أمهية هذا املوضوع من تعلُّ    
، إذ قسموا العلـم املستحـصل مـن التفـسري     لماً جديداً يأيت يف الدرجة الرابعة  ِع

:إىل أربعة درجات
: معرفة حقيقة القرآن الكرمي عند اهللا تعاىل يف اللوح احملفـوظ      درجة   -١

}   ــد ــرآن مِجي ــو قُ ــْل ه فُــوٍظ  * بحٍح مـو ــي لـَ ــ  )١(}فِ ــل اخلط ــة ال تقب ــي معرف أ، وه
، وال حتـصل إلّـا   )٢(}الْمطَهـرون إِالّ   ال يمـسه  {: ةومشروطة بالطهـارة املعنويـ    

.عليهم السالمكاملعصومنيمن البشر للقليل 
باالسـتناد إىل األدلّـة   فهم املعاين واملقاصد يف اآليات القرآنيـة       درجة  -٢

. ٢٢-٢١: سورة الربوج)١(
.٧٩: سورة الواقعة)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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     رون، وهذه املعرفة مستندة إىل اجلهد      واملصادر والقرائن اليت يعتمد عليها املفس
البشري، وهو جهد قابل للخطأ يحد باسـتخدام القواعـد والـضوابط اخلاصـة         

ة تفسري القرآنبعملي.
ســاليب تفــسري القــرآن الــيت تبحــث يف فهــم وتفــسري أَدرجــة معرفــة -٣

عين موضوعها التفسري، وهي كسابقتها يف قبول اخلطأ فيهـا ومعاجلتـه           القرآن، ي 
منه باستخدام القواعد والضوابط التفسريي ةواحلد.

درجة معرفة طُرق العمل يف اَألساليب التفسريية، كطُرق البحـث يف     -٤
.أُسلوب التفسري املوضوعي
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٨٥

أَساليب البحث القرآني: املبحث األول
يب البحث القرآين يف التفسري حبسب تناوهلما لآليات القرآنيـة     تقسم أَسال 

:يف عملية التفسري إىل

ــي -أ ــرتييب (اُألســلوب التجزيئ ــسري الت ــة  ) التف ــات القرآني ــاول اآلي ويتن
: بنحوين

ــرائج والــشائع يف  :األول حبــسب ترتيــب املــصحف، وهــو الترتيــب ال
. بسورة الناسالقرآن الكرمي، ويبدأ من سورة احلمد وينتهي 

حبسب ترتيب نزول اآليات القرآنية على مدى ثالثة وعشرون           :والثاين
. عاماً

ويتنـاول آيـات الكتـاب      ) التفسري املوضوعي (اُألسلوب املوضوعي  -ب
الكرمي حبسب املوضوعات، حيث ال يلتزم فيـه بـنظم اآليـات حبـسب ترتيـب              

العالقة باملوضـوع مـن عمـوم    املصحف أو الرتول، بل تجمع فيه اآليات ذات    
. القرآن الكرمي

قـدمياً جـداً يف التفـسري، إذ حكـم وهـيمن قرونـاً              ) أ(ويعد القسم األول  
، وقـد اسـتفيد يف اُألسـلوبني مـن طـرق            )ب(عديدة حىت ظهور القسم الثـاين     
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، ولكـن مل تكـن   )داخل وخارج القـرآن الكـرمي     (البحث يف الدراسات القرآنية     
نهـا مل تـستفد مـن مجيـع الطُـرق واَألسـاليب واملنـاهج الالزمـة يف         منوذجية؛ أل 

.التفسري، بل استفادت من بعضها
ومن هنا يلزم على الباحث يف التفسري استعماهلما للوصـول إىل التفـسري             

.التام والبحث الكامل
وجتدر اإلشارة هنا، إىل أنّ هناك مشتركاً بني الطريقتني على الرغم مـن       

إىل حبـث اآليـات   اًهريـاً، وهـو أنّ كـال الطـريقتني حتتـاج ابتـداء         اختالفهما ظا 
.القرآنية آية فآية، مثّ االستمرار يف البحث بطريقتها اخلاصة

ومن هذه اجلهة جيب التعرف بداية علـى املراحـل الكاملـة لتفـسري اآليـة           
الواحدة، مث على مراحل كُـل طريقـة، وسـوف خنـصص احلـديث يف البحـث                 

.مراحل تفسري اآلية الواحدة وطريقة البحث يف التفسري الترتييبالتايل عن 

يف كُل آية قرآنيةطريقة البحث والتفسري 
ختتلف طريقة البحث يف اآليات القرآنية اختالفاً جزئياً فيما بينها، وذلك 
حبسب اخـتالف حمتواهـا، إذ أنّ بعـض اآليـات حتتـوي علـى أحكـاٍم فقهيـة،                 

مية، وثالثة علـى مباحـث أخالقيـة، وهكـذا، وكُـل            وأُخرى على إشارات عل   
واحدة من هـذه احملتويـات حيتـاج إىل مباحـث جانبيـة متعلِّقـة بـه أثنـاء حبثـه،                     

.وطريقة العمل اخلاصة بتفسريه
ويف مراحل البحث هذه سـوف نعتـرب أنّ اآليـة الـيت نبحثهـا تتـوفّر فيهـا             

مجيع الشروط متوفّرة يف املفسر   مجيع األبعاد املنظورة، كما أننا سوف نعترب أنّ       
.والتفسري
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مراحل البحث َّـ اآلية

قسم حممد علي رضائي مراحل البحث يف اآلية القرآنية إىل مثان مراحل  
:هي
معرفة أهداف اآلية: رحلة اُألولىالم

معرفـة األهـداف   : وهي أول خطوة يف حبث اآلية القرآنية وتشتمل على 
والـسورة، واآليـة الـيت حيتمـل أن يكـون اهلـدف فيهـا              العامة للقـرآن الكـرمي،      

.مفرداً

معرفة حدود اآلية: مرحلة الثانيةال

:وتشتمل هذه املرحلة على

حبث تـاريخ حمتـوى اآليـة يف الـشرائع الـسابقة للـشريعة اإلسـالمية            -١
التوراة واإلجنيل وغريها، باالستفادة من أُسلوب البحث املقارن،        : اخلامتة مثل 

.ثه عند عرب اجلاهليةوكذا حب
).املكان، الزمان، العلّة(حبث شأن الرتول-٢

مكان وزمان نزول اآلية خالل ثالثة وعـشرين       (حبث ترتيب الرتول   -٣
).عاماً

.حبث اجلغرافيا التارخيية لرتول اآلية-٤

وجتدر اإلشارة هنـا إىل أنّ الفـروع أعـاله قـد التتـوفّر مجيعهـا يف اآليـة                   
كن مىت ماتوفّرت جيب حبثهـا؛ ألنّ معرفتـها تكـون مبرتلـة القـرآئن        القرآنية، ول 

.اخلارجية املؤثرة يف البحث، أو تقودنا حنو تفسري أنسب
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معرفة اللفظ والمعنى: لة الثالثةالمرح

:وتشتمل هذه املرحلة على اخلطوات التالية

ثيـة  معرفة معىن مفردات اآلية وتتبع جـذورها يف املـصادر اللُغويـة واحلدي       
.للوصول إىل معناها يف صدر اإلسالم

القيــام بتجزئــة وتركيــب اآليــة ملعرفــة النكــات الــصرفية والنحويــة  -٢
.للمساعدة يف حتصيل فهم أفضل لآلية

يف اآلية، باالستفادة من علـم      ... معرفة ااز والكناية والفصاحة و     -٣
.البالغة لتأثريه البالغ يف فهم وتفسري اآلية القرآنية

.معرفة لغة اخلطاب يف اآلية، ألنة من مقدمات الفهم الصحيح هلا-٤

معرفة قراءة اآلية وحتقيقها، ألنها من مقدمات فهـم اآليـة وأسـاس       -٥
.البحث والتفسري فيها

تفسير ظاهر اآلية: رحلة الرابعةالم

:وتشتمل هذه املرحلة على خطوتني رئيسيتني مها

ن املتصلة واملنفصلة يف النص القرآين، بعبارة حبث القرآئ:اخلطوة اُألوىل
أُخرى حبث ارتباط اآليـة مـع اآليـات القرآنيـة اُألخـرى، ومعرفـة تـأثري تلـك                   

:، ويف هذه اخلطوة يلزم التوجه إىل ما يلي...اآليات على هذه اآلية، و
معرفة أنّ اآلية حمكمة أو متشاة، وإذا كانـت متـشاة فمـا هـي                :أوالً

.كمة اليت ترجع إليها يف تفسريها أو تأويلهااآلية احمل
معرفة هل أنّ اآلية ناسخة أو منسوخة، وإذا كانت منسوخة فمـا             :ثانياً

.هي اآلية الناسخة هلا
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.معرفة السياق الّذي جاءت فيه اآلية:ثالثاً

.حبث اآليات املشاة هلا يف اللفظ واملوضوع:رابعاً

ظاهراً يف اللفـظ أو احملتـوى، وهـو يف           حبث اآليات املخالفة هلا    :خامساً
.احلقيقة تفسري موضوعي للقرائن الزم لكُل آية حىت يف التفسري الترتييب

:حبث القرآئن خارج النص القرآين، وجتري كالتايل:اخلطوة الثانية
وأهل صلى اهللا عليه وآله وسلمحبث أحاديث النيب األكرم حممد   :أوالً

.املؤثّرة يف تفسري اآليةم السالمعليهالبيت املعصومني
.حبث الرباهني العقلية املؤثّرة يف تفسري اآلية:ثانياً

.حبث العلوم التجربية القطعية املؤثّرة يف تفسري اآلية:ثالثاً
ويف هــذه املرحلــة يلــزم االســتفادة القــصوى مــن اَألســاليب التفــسريية، 

والعلم؛ والتوجه الالزم الجتاهات    كتفسري القرآن بالقرآن، والرواية، والعقل،      
.ومدارس التفسري

تأويل اآلية: المرحلة الخامسة

إنّ أخذ القرائن العقلية بنظر االعتبـار واحـدة مـن مراحـل التفـسري الـيت          
تنتهي أحياناً بالتأويل، فاآليات القرآنية هلا ظاهر وباطن، وكمـا أنّ هلـا تفـسرياً            

وتأويلياً، ومن هذه اجلهة كان أُسلوب التفسري   ظاهرياً، كذلك هلا تفسرياً باطنياً    
.العقلي للقرآن، وقاعدة إرجاع املتشاات إىل احملكمات

ويستفاد يف هذه املرحلة من البحث يف اآلية من قاعدة إرجاع املتشاات   
.إىل احملكمات وأحياناً مبساعدة الدليل العقلي والروايات القطعية
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ن اآلية أو مفهومهامعرفة بط: دسةالمرحلة السا

القرآن الكرمي كتاب خالد، وسر خلوده أنه صاحل لكُل األجيـال يف كُـل              
زمـان ومكـان، ويـرتبط هـذ الـسر بطبيعـة القـرآن، حيـث إنّ آياتـه هلـا ظـاهر            
وباطن، أو منطوق ومفهوم، ويتم استخراج هذا املفهوم وفـق قواعـد خاصـة             

، وتكـون النتيجـة املـستخرجة أشـبه         حتكمه يف االستنباط، وتبعـاً هلـدف اآليـة        
بقاعدة كُلِّية تنفع لكُل زمان ومكان وميكـن تطبيقهـا علـى مـصاديق عديـدة،                

علـى أنّ اُألسـلوب     علـيهم الـسالم    وقد دلّت روايات أهل البيت املعـصومني      
.استعمال الروايات القطعية الصحيحة: األدق لالستخراج هو

إىل أن يكـون املفهـوم املـستخرج       ويلزم الباحث يف هذه املرحلة أن ينتبه      
.خالياً من وجهة النظر الشخصية، حيث يحسب عند ذاك تفسرياً بالرأي

البحث في وجهات نظر المفسرين: المرحلة السابعة

تبحث يف هذه املرحلة وجهات نظر املفسرين من الشيعة والسنة يف اآلية            
قارن، إذ ختتفي فيهـا أحيانـاً     املبحوثة، وذلك باالستفادة من أُسلوب البحث امل      

.قرائن ميكن استخدامها يف تفسري اآلية
باط واالجتهاداالستن: المرحلة الثامنة

ــة   ــذه املرحل ــسابقة  -يف ه ــراء املراحــل ال ــد إج ــسر  -وبع ــص املف لخي
موضوعاته، ومع التأمل والتفكري يف القرائن الداخلية واخلارجية، وبطن اآليـة            

خدام اُألصـول والقواعـد وطـرق التفـسري يـصل إىل التفـسري              وتأويلها، وباسـت  
.اجلامع لآلية

وبعد البحث يف أقوال املفسرين يبين استنباطه النهائي مـن اآليـة، وهـو               
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.لتفسري أحد املفسرين أو مجيعهم، أو يكون رأياً جديداًاًإما يكون موافق
ــ   ــؤدي عمــل املفــسر وإبداعــه يف هــذه املرحل ــاج وميكــن أن ي ة إىل اإلنت

. )١(العلمي، ويظهر لنا نكات تفسريية جديدة

منهجية البحث يف القرآن الكريم
:توجد منهجيتان للبحث يف القرآن الكرمي هي

التيبّيةنهجّيةاِّـ: اِّـنهجية اُألوُّـ

وهي منهجيـة تنـاول اآليـات القرآنيـة حبـسب ترتيبـها يف املـصحف، أو                 
سور، ولكُل واحد من هذين الـنمطني أُسـلوبه     حبسب ترتيب نزول اآليات وال    

.اخلاص يف البحث
إىل القـرآن  هانظر فيفأما أُسلوب البحث يف التفسري بترتيب املصحف، في  

املنتظمـة يف املـصحف   مبعىن جمموعة متسلسلة من اآليات   :، أي مقطع واحد ك
على ذلك مكانة خاصـة للـسياق وترتيـب اآليـات            اًوتعطى فيه بناء  ،الشريف

.لسور القرآنيةوا
نفس طريقة البحث يمكن فيها اتباع  مبا أنها تعتمد على حبث آية آية، ف       و

:األخذ بنظر االعتباريف اآلية الواحدة اآلنفة الذكر، ولكن مع
ضرورة قبول الترتيب احلايل لآليات والسورة القرآنيـة يف املـصحف          -١

صلى اهللا عليـه  دحمميبن الناحلايل، واإلقرار بأنه هو الترتيب الّذي كان يف زم    
رين كالطربسـي يف    نرى بعض املفس  وكنتيجة لقبول هذه الضرورة    ،وآله وسلم 

ــرآن، ج رضــائي أصــفهاين، حممــد علــي،  : انظــر مراحــل البحــث يف اآليــة )١( ، ٣منطــق تفــسري ق
.١٥٣-١٤٨:ص
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ل اليت تليها، ومثال ذلـك قولـه يف         ل سورة بأو  كُجممع البيان قال بارتباط آخر      
ملّا ختم اهللا تلك السورة بذكر النفس املطمئنـة، بـين           «: أول تفسري سورة البلد   

لسورة وجه االطمئنان، وأنه النظر يف طريـق معرفـة اهللا، وأكـد ذلـك        يف هذه ا  
، وهـو مـا نـراه يف    )١(»]١:البلدسورة  / [}ال أُْقسِم بِهذَا الْبلَدِ   {:بالقسم فقال 

الكثري من التفاسري القدمية واحلديثة قد تناولت آيـات القـرآن الكـرمي بالبحـث،              
حبـسب ترتيـب املـصحف      : اس، أي من سورة احلمد وانتـهاًء بـسورة النـ         اًبدء

.احلايل
اعتماد السياق يف حبث اآليات القرآنية، ألنّ ترتيـب اآليـات داخـل        -٢

املصحف ليس جتميعاً عددياً وحسب، بل هو جمموع متسلـسل ومـرتبط فيمـا              
ةً وبالـضعف   بينه، ويعترب الـسياق عنـد املفـسرين دلـيالً ظنيـاً ميتـاز بـالقوة تـار                 

.)٢(مبا هو أقوى منه كالقرينة القطعيةإالّأُخرى، وال يخالف
وأما أُسلوب البحـث بترتيـب الـرتول، فينظـر فيهـا الباحـث إىل القـرآن                 
الكرمي كمقطع واحد منسجم على أساس تسلسل الرتول لآليـات والـسور يف              
ثالث وعشرين سنة، وتستند هـذه الطريقـة يف البحـث علـى أُصـول وقواعـد         

:هي
ديد لسور القرآنحديد الترتيب الجت-١

اًعلى هذا األصل ال يتخذ ترتيب اآليات يف املصحف احلايل أساساًفبناء
للبحث والدراسة والتفسري، بل يتخذ ترتيب يستند إىل تسلسل الـرتول خـالل             

.٧٤٤-٧٤٣: ، ص١٠الطربسي، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج)١(
.٤٢٧: ، ص١رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج: انظر)٢(
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ثالث وعشرين سنة، وحيث إنَّ ترتيـب اآليـات والـسور يف املـصحف احلـايل                
، فالبد من إقامـة الـدليل   )١(له وسلمصلى اهللا عليه وآكان يف زمن رسول اهللا  

على الترتيب اجلديد وإثباته، والدليل هو الروايات اليت نقلت من زمن رسول        
.)٢(واليت حددت نزول السور القرآنيةصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا

تالشي السياق-٢

إنّ املُالحظ يف الدراسات القرآنية ليس للسياق أثر فيهـا حبـسب ترتيـب              
لرتول، وذلك لعدم ارتباط آخر كُل سورة بأول السورة الـيت تليهـا، بـل حـىت       ا

، وذلـك  )٣(آية التطهري: من املمكن أن تبين آية أو جزء آية بشكل خاص، مثل 
استناداً لبعض الروايات اخلاصة يف نزوهلا زماناً ومكاناً، وعنـدها ختتـل عالقـة         

تصبح غـري مـستثمرة، ويف النتيجـة        تلك اآلية ببقية اآليات اليت قبلها وبعدها و       
.يصبح سياق اآليات غري مثمر أيضاً

ية التاريخيةالمكانة الخاصة لحدود اآل-٣

أسـباب الـرتول، شـأن الـرتول، املكـي، املـدين، روايـات           : حتتل روايات 
تاريخ صدر اإلسالم فيها مكانة خاصة يف طريقة الدراسات حبسب الرتول، إذ      

قـدم يف الدراسـة والبحـث والتفـسري، مـن دون حبـث          ال ميكن للباحث فيها الت    
تاريخ اآلية وحتديد زمان نزوهلـا وشـأنه وأسـبابه وغـري ذلـك مـن التحديـدات          

.٢٥٧-٢٣٨: اخلوئي، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص)١(
.٢٩٢-٢٨٩: ، ص١ادي، التمهيد يف علوم القرآن، جمعرفة، حممد ه: راجع) ٢(
ولَـى وأَقِمـن الـصالة وآتِـني الزَكــاة     وَقـرن ِفــي بيـوتُِكن وال تَبـرجن تَبـرج الْجاهِِليـةِ اُأل     {: وهـي قولـه تعـاىل   ) ٣(

   إِنَّم ولَهسرو اللَّه نأَطِعنُك   و عـ ـذِْهبلِي اللَّـه رِيدا     ا يتَطِْهـري ُكمـرطَهيتِ و يــلَ الْبأَه سجالـر حـزاب األ، سـورة  }م :

٣٣.
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التارخيية، مبعىن أنّ للقـرائن التارخييـة والروائيـة دوراً كـبرياً يف دراسـات نـزول                 
. القرآن

وجوب ترتيب السور واآليات-٤

للقرآن، يلزم على الباحـث أن ينقـل بعـض    ففي طريقة الدراسة الرتولية     
السور واآليات ويضعها إىل جنب سور وآيات أُخرى، والّذي يتجلّـى أحيانـاً             
على شكل تفـسري موضـوعي، وهـذه الطريقـة ميكـن أن تتبعهـا نتـائج تربويـة              
جذّابة، كما أنه يتم فيها وضع اآليات الناسـخة بعـد املنـسوخة، ومثـال ذلـك         

:القرآن الكرمي، حيث رتبت بالشكل التايلآيات شرب اخلمر يف 
سأَلُونَك  {: قوله تعاىلسورة البقرة، اآلية مئتان وتسعة عشر،   :أوالً يـ

اسِ وإِثْمهمـآ أَكْبـر مِـن نَّفْعِهِمـا             لِلنـ افِع نـمو بِري عنِ اْلخَمرِ والْميسِرِ قُْل فِيهِمـا إِْثـم كـَ
 ـاذَا ي مـ أَلُونَكــس يو      لَّكُــمـاتِ َلع اآليـ َلُكــم ــه ــو كَــَذلِك يبــين اللّ نِفُقــون قُــِل الْعْف

ونتَتَفَكَّر{.
يـا أَيهـا الّـذين    {: تعـاىل سورة النساء، اآلية ثالثة وأربعون، قوله  :ثانياً

.}...ونآمنوْا الَ تَْقربواْ الصالة وأَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَموْا ما تَقُولُ
يـا  {: سورة املائدة، اآلية تسعون وإحدى وتسعون، قوله تعـاىل         :ثالثاً

سِر واألَنـصاب واألَزْالَم رِجـس مـن عمـلِ الـشيطَانِ            يـاْلمو را اْلخَموْا إِنَّمنآم ا اّلذينهأَي
 ــون ـ ُتفِْلحـ ــم ــاجتَنِبوه َلعلَّكُــ ــش *فَــ ــد الــ ــا يرِيــ ــداوة  ِإنَّمــ ـ اْلعـ كُمــن ـ يـب ــع يطَان َأن يوقِــ

ــهِ وعــِن الــصالةِ فَهــلْ َأنــتُم     ــِسرِ ويــصدُكم عــن ِذْكــرِ اللّ يالْمــرِ وْغــضَاء ِفــي الَْخمالْبو
وننتَهم{.

وِمـن ثَمـراِت    {: سورة النحل، اآلية سبعة وستون، قوله تعـاىل        :رابعاً
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ــًة لِّقَـــومٍ    النخِيـــلِ واألَعنـــابِ  ــا حـــسنا إِن فِـــي ذَلِـــك آليـ َتتَّخِـــذُون مِنـــه ســـَكرا وِرْزقًـ
قِلُونعي{ .

:أما ترتيب نزول السور اآلنفة الذكر فبهذا الشكل

.النحل، وحتمل الترتيب سبعون يف الرتول-١«

.البقرة، وحتمل الترتيب مثانون وسبعة يف الرتول-٢
.ة اثنان وتسعون يف الرتولالنساء، وهي باملرتب-٣

.)١(»املائدة، وهي باملرتبة املائة وثالثة أو مائة وأربعة يف الرتول-٤

وعند حبث مفهوم اآليات أعاله علـى أسـاس ترتيـب املـصحف نواجـه         
على أنه شيطان  ) املائدة(مثل تعريف اخلمر يف السورة اخلامسة     : بعض املشاكل 

.تكلَّم اهللا عنه بلطف) النحل(ة عشرجيب اجتنابه، لكن يف السورة السادس

وأما يف حال حبثها على أسـاس ترتيـب الـرتول ليـست فقـط حتـل هـذه                    
طريقـة  : املشاكل، بل تِربز طريقة تربوية يف مقابلـة الفـساد االجتمـاعي، يعـين             

القرآن الكرمي إلزالة مشكلة شرب اخلمر اليت كان مبتلى ا اتمع اإلسـالمي         
:شكل واسع، وهييف صدر اإلسالم ب

ذكر اهللا تعاىل بلطف أنّ اخلمر ميكـن      ) النحل(يف السورة السبعني   :أوالً
أن تصنع من العنب شراباً مـسكراً كمـا أنّ منـه يـصنع رزقـاً حـسناً مثـل مـاء                 

.العنب
تكلَّم اهللا بلطـف أيـضاً عـن     ) البقرة(يف السورة السابعة والثمانني    :ثانياً

.ر، وذكّر بأنّ شربه إمث كبرياملنافع املادية يف اخلم

.١٣٥: ، ص١معرفة، حممد هادي، التمهيد يف علوم القرآن، ج)١(
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منــع املــصلّني مــن حــضور ) النــساء(ني وتــسعنيتيف الــسورة اثنــ:ثالثــاً
صـلى اهللا عليـه   الصالة وهم سكارى، وكان هذا يف بدايـة قـدوم الـنيب حممـد      

.إىل املدينة وتشكيل اتمع اإلسالميوآله وسلم
مِنـع  ) املائـدة (مـن القـرآن   يف السورة مائة وثالثة أو مائـة وأربعـة           :رابعاً

اخلمر فيها منعاً حتمياً، يف حال أن سورة املائدة نزلت يف املدينة يف أواخر عمر  
.واحلكومة اإلسالمية يف عظمة قدراصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب حممد

وقد استفاد حممد هادي معرفـة مـن هـذه الطريقـة يف كـشف احلقـائق يف        
، ...، و)١(مبوضـوع النـساء وعـدم اسـتعمال العنـف ضـدهن      اآليـات املُتعلِّقـة  

، وعــدت نتــائج هــذه الطريقــة منوذجــاً تربويــاً ...كــذلك موضــوع القتــال، و
.يحتذى به يف معاجلة املشاكل االجتماعية يف أي جمتمع كان

اِّـنهجّية اِّـوضوعّية: اِّـنهجية الثانية

ملوضوع ال حبـسب اآليـات      وهي املنهجية تناول اآليات القرآنية حبسب ا      
تسلسالً ونزوالً، لـذا ال يلتـزم فيـه بتسلـسل اآليـات القرآنيـة حبـسب ترتيـب                   
املصحف أو ترتيب الرتول، بل تجمع اآليات ذات العالقـة باملوضـوع بعـضها      
ــة اُألخــرى      ــى فهــم اآلي ــة عل ــة قرين ــل آي ــث تكــون كُ ــب بعــض، حبي إىل جن

لقـرآن بـالقرآن وبالروايـة والعقـل        وتفسريها، ويـسفاد فيـه مـن طريقـة تفـسري ا           
.)٢(والتفسري العلمي واإلشاري

: ، حتقيـق ١٨٥-١٤٩: معرفة، حممد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكـرمي، ص     : راجع )١(
.قم املدسة-مؤسسة التمهيد

.٢٠٧: ، ص٣ئي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، جرضا: راجع)٢(
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٩٧

املوضوعييف التفسري البحث ُطرق : نياملبحث الثا
:إىلاملوضوعي يف التفسري البحث طُرقتقسم 

القرآنداخلاملوضوعي طريقة التفسري:أوًال
يف رقالطـ أقـدم  داخل القرآن الكرمي مـن  التفسري املوضوعي تعترب طريقة   

صلى اهللا األكرم حممديبعناية النحمطّ، وقد كانت ة للقرآنوضوعياملدراسة ال
وهي طريقة تستند يف عملها إىل ،عليهم السالم  وأهل البيت عليه وآله وسلم  

هــا االسـتفادة مــن نفــس الــنص  حيـاول الباحــث في ، إذ ن بــالقرآنآتفـسري القــر 
القرآنية ىل معاين ومقاصد اآلياتإل وصولل)ةة النقليمتون األدلّبطون (القرآين

الكُلِّية فيهـا، وجتـري هـذه    نتائجالمن مثّ استخراج وأو املوضوعات املبحوثة،    
:العملية وفق مجلة من اُألصول األساسية، منها

١-حالكرمية ظواهر القرآنجي.
.سلوب تفسري القرآن بالقرآناعتماد أُ-٢

وأاد ضالتـ علـى حنـو  (آيات القـرآن  أصل عدم االختالف يف   اعتماد   -٣
العـام  :مثـل فيهـا،  ، على الـرغم مـن وجـود االخـتالف الظـاهري        )لتناقضا

ــد و  ــق واملقي ــات هــذه اال، وميكــن حــلّ...واخلــاص، واملطل ــاهرة ختالف الظ
.ة داخل القرآناستخدام الطريقة املوضوعيب
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اِّـوضوعي َّـ القرآنطريقة التفسأدّلة 

املوضـوعي   سـلوب البحـث   جواز واعتبار أُ  لّت على   هناك أدلّة عديدة د   
:يف القرآن الكرمي، منها

هـو الّـذي   {: الكرميـة آيات القرآن الكرمي، ومثاهلا اآلية  : الدليل األول 
آيات محكَمات هن أُم اْلكِتَابِ وُأخر متَشابِهات َفأَما    أَنزلَ علَيك الْكِتَاب مِنه   

  الّذينونتَّبِعٌغ فَيزَي إِالَّ  يف قُلُوبِهِم ه ما تَشابه مِنه ابتِغَاء اْلفِتْنةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ وما يعلَم تَأْوِيلـَ
واْ اللّه والراِسخُون فِي الِْعلِْم يقُولُون آمنا ِبهِ كُلٌّ مـن عِنـِد ربنـا ومـا يـذَّكَّر إِالَّ أُولُـ          

ابِ  ثَبت أمرين مها    )١(}األلْبـوجود اآليات احملكمـة، ووجـود اآليـات      : ، فهي ت
ــات      ــا إىل اآلي ــك بإرجاعه ــشاات، وذل ــشكلة املت ــاً مل ــشاة، وتعطــي حلّ املت

د اللَّـِه مغْلُوَلـٌة غُلَّـت أَيـديهِم     {: ، فمثالً قوله تعاىل  )٢(احملكمة يـ ودهقاَلتِ الْي ـوا  وولُعِن
شاء   ِبمـا قــ  يـ ــفكَي فِـقنوطَتانِ يــسبم ــداهلْ ي مــا أُْنــزِلَ  والُوا بـ مهن لَيزيــدن كَــثرياً مـِ

.)٣(}...ُكفْرًاوإِلَيك مِن ربك طُغْيانًا
قـالوا هـي     :وقـال احلـسن   ... «: قال اجلصاص يف تفسري اآلية املذكورة     

منها اجلارحة وهي :جوهوغة تنصرف علىواليد يف اللُ... مقبوضة عن عقابنا
ومنها ،نعمةأى،تقول لفالن عندي يد أشكره عليها   :ومنها النعمة  ،معروفة

فيظهـر أنّ اآليـة     )٤(»...القوى وحنوه  روه بأويل فس ياأليد أويل :فقوله ،القوة
.املباركة متشاة يف معىن اليد اإلهلية

.٧: سورة آل عمران)١(
.٦٨٢: ، ص٣احلسيين الشريازي، حممد رضا، التدبر يف القرآن، ج: انظر)٢(
.٦٤: سورة املائدة)٣(
.حممد صادق قمحاوي: ، حتقيق١٠٥، ص٤اجلصاص، أمحد بن علي، أحكام القرآن، ج)٤(
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)١(}وهـو الـسمِيع البـصِري     َلـيس كَمِثِْلـِه شـيء       ... {: وكذلك يف قوله تعاىل   

كيف عـددمت مـن مجلـة احملكـم     : ن قيلإف... «: يقول الطوسي يف تفسري اآلية    
مع االشـتباه فيـه بـدخول الكـاف؟       }...ءلَيس كَمِثْلِهِ شي  ... {: تعاىل قوله
ء على وجـه مـن الوجـوه        مفهومه ليس مثله شي    ه حمكم ألنّ  نإما قلنا   إن :قلنا

، فاآليـة  )٢(»...ءون عند أحد من أهل التأويل ليس مثل مثلـه شـي    دون أن يك  
.حمكمة، واإلحكام مبعىن املنع

ــشريازي  ــة  ... «: يقــول مكــارم ال ــة القوي ــال للمواضــيع الثابت وهلــذا يق
)ها متنع عن نفسها عوامل الزوال   : أي ،)حكمةمل قول واضـح  كما أنّ كُ. أن

.قول حمكم:ل لهوصريح ال يعتوره أي احتمال للخالف يقا
وعليه فإنّ اآليات احملكمات هي اآليات ذات املفاهيم الواضحة الـيت ال             

د    {: للجدل واخلـالف بـشأا، كآيـة     جمال َأحـ اللَّـه ـوكَمِثْلِـهِ   {، }قُـْل ه سولَـي
يشء{ ،}يكُلِّ ش خالِق نِو،ءٍواللَّهيظِّ الْأُنْثَي٣(»...و، }لِلذَّكَرِ مِْثلُ ح(.

يتضح أنّ }...ءلَيس كَمِثْلِهِ شي... {: إىل آية)*()يد اهللا(وبإرجاع آية
.القدرة واملنة والعطاء والطول: اليد ليست املادية وإنما اليد املعنوية

لدى الفريقني، حيث ذكرت أنّ أول من اعتمد روايات ال: الدليل الثاين
إذ ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    دعلى هذا املنهج، هو الرسول األكـرم حممـ       

.١١: ىسورة الشور)١(
.٣٩٨: ، ص٢الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، ج)٢(
.٣٩٦: ، ص٢جمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل،األمكارم الشريازي، ناصر، )٣(

بلْ يداه مبـسوطََتانِ ينفِـق كَيـف    وقَالَتِ اْليهود يد اللّهِ مغْلُولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنواْ بِما قَالُوْا {: وهي قوله تعاىل   )(*

.٦٤: املائدة، سورة }...يشاء
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وذلك بأنه كان يستعني علـى تفـسري بعـض    مارس هذا املنهج عملياً يف حياته،      
نم     {: اآليات بآيـات أخـرى، وقـد روي يف تفـسري قولـه تعـاىل               هـراِئـِه جو ِمـن

عليـه  صـلى اهللا ، أنـه )١(}...ال يكـاد يـسيغُه  ويَتجرعـه * مِن ماءٍ صديدٍ    يسقىو
يقرب إليه فيتكرهه، فإذا دنا منه شوى وجهه ووقعت فروة «: قالوسلموآله 

: رأسه، وإذا شربه قطّـع أمعـاءه حـىت خيـرج مـن دبـره، يقـول اهللا عـز وجـلّ                  
إِن و...{: ، ويقول]١٥: سورة حممد/ [}سقُوا ماء حميمًا َفقَطَّع َأمعاءهمو...{

ــاءٍ   ــاثُوا ِبمــ ــشراب  يــــسَتغيثُوا يغــ ــورة [/}...كَالْمهــــلِ يــــشِوي الْوجــــوه بِــــئْس الــ ســ
.)٢(»]٢٩:الكهف

صـلى اهللا عليـه      النيب األكـرم  عليهم السالم  وقد تبع األئمة املعصومون   
يف هذا املنهج التفسريي، واألمثلة على ذلك كثرية منها على سبيل           وآله وسلم 

عثمـان بـن   : بن اخلطّاب وقيل  عمرأُيت  : ما نقلته كتب التفسري من أنه     : املثال
علي بن فقال له أمري املؤمنني ،فهم برمجها،ت لستة أشهردلَبامرأة قد و   عفّان

إن خاصمتك بكتاب اللّـه خـصمتك، إنّ اللّـه تعـاىل     :عليه السالم أيب طالب 
ــهرًا {:يقــول ش ثَالُثــون ِفــصالُهو مُلــهح{:ويقــول، )٣(}و رِضــعني الواِلــداتو

فإذا مت، أمتّت املرأة ، )٤(}والدهن حولَيِن كامِلَيِن لِمن أراد أن يِتم الرضاعةأ
الرضاع لسنتني، وكان محله وفصاله ثالثني شهراً كان احلمل منها ستة أشهر،           

.١٧-١٦: سورة إبراهيم)١(
حممـد  : ، حتقيـق ٢٢٣٤٨، ح١٩٨: ، ص٥ابن حنبل، أمحد، مسند اإلمام أمحـد بـن حنبـل، ج           )٢(

.صدقي حممد مجيل العطار
.١٥: سورة األحقاف)٣(
.٢٣٣: سورة البقرة)٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠١............................................................املوضوعيالتفسرييفالبحثطُرق:ثانيالاملبحث

.)١(فخلّى عمر سبيل املرأة
وحدودهاِّـوضوعي َّـ القرآنطريقة التفسنطاق

قرآن الكرمي يعتمد على أُسلوب تفـسري القـرآن     إنّ البحث التفسريي يف ال    
بالقرآن، وتطبيق هذا اُألسلوب يف تفسري آيـات القـرآن وموضـوعاته متفـاوت             

: وال جيــري مبــستوى واحــد يف اجلميــع، فــبعض اآليــات واملوضــوعات مثــل 
اهلدايــة، التقــوى، : (موضــوعات وآيــات الــصفحة اُألوىل مــن ســورة البقــرة

ميكن تفسريها وحبثهـا ـذا      ) الفالح، الرزق، اإلنفاق  ،الغيب، اإلميان، الرتول  
ــة واملــشاة حبــثأي -اُألســلوب ــات املوافق باإلضــافة إىل اَألســاليب -اآلي

ســلوب النقلــي بغــري اُألاُألخــرى، والــبعض اآلخــر ال ميكــن حبثهــا وتفــسريها 
، تفاصـيل املعـاد واجلنــة والـربزخ وآيـات األحكــام    : مثــل) القـرآن واحلـديث  (

حبثـه وتفـسريه    ميكن استخدام الدراسات القرآنية يف القرآن يف        اللث  وبعض ثا 
موضـوعات إثبـات    : ذا اُألسلوب، ألنه يواجه حينئـٍذ حمـذور الـدور، مثـل           

.واإلعجاز،ة العامةالنبوووجود اهللا، 
ــاء ــرآن يف      اًوبن ــل الق ــث داخ ــلوب البح ــين أنّ أُس ــذا يتب ــى ه عل

ــه يف معظــم املوضــوعات  الدراســات والتفــسري املوضــوعي ميكــن   تطبيق
.واآليات القرآنية

َّـ القرآنالتفس اِّـوضوعيإجراء مراحل

:جتري طريقة التفسري املوضوعي داخل القرآن وفق املراحل التالية

ــر)١( ــأثور، ج   :انظ ــسري امل ــور يف تف ــدر املنث ــدين، ال ــالل ال ــسيوطي، ج ــائري ٤٠: ، ص٦ال ؛ احل
.١١٨: ، ص١٠الطهراين، مري سيد علي، مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر، ج
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١-التاليةالمواردعلى مل تمات، وتشمرحلة المقد

ة فيهاختيار عنوان البحث والكلمات الرئيسي-أ

الباحث املوضوعي هو تعيني وتـشخيص العنـوان        إنّ أول عمل يقوم به    
املوضوعي للبحث، ويتم اختيار العنوان عـادةً إمـا مـن القـرآن الكـرمي، مثـل                 

أو ... و) األبـرار يف القـرآن الكـرمي      (و) شرح الصدر يف القرآن الكرمي    (موضع  
...من خارجه، مثل موضوع مقومات اتمع املدين السليم، و

على املعجم املفهرسعرض كلمات العنوان-ب

يف هذه املرحلة نعرض كلمـات العنـوان علـى املعجـم املفهـرس ملعرفـة                 
: معناها، وهي إما أن تكون مستخدمة يف القـرآن الكـرمي بعينـها، مثـل كلمـة                 

ــاة، الــصرب، اإلميــان ( ــة، احلي ــل كلمــات )اهلداي : ، أو ال تكــون مــستخدمة مث
احلالـة جيـب أن نبحـث عـن         ، ففـي هـذه    )التشويق، التنبيه، األدب، النظافـة    (

كلمات قريبة منها يف املعىن واملفهوم، فالتـشويق والتنبيـه، قريـب منـه اإلنـذار           
.والتبشري، وهكذا

أما إذا مل نوفّق يف ذلك أيضاً، فيلزم أن نقسم موضوع البحـث إىل عـدة        
مواضيع صغرية، ومن مث نعرض تلك املواضيع الصغرية على القـرآن الكـرمي،             

.املهدوية، واحلرية: املواضيع اليت من هذا القبيل، موضوعومن أمثلة 
ويف اية هذه املرحلـة يلـزم أن يعمـد الباحـث إىل حتـضري جمموعـة مـن                    

.األوراق ذات الشكل واحلجم الواحد، ليبدأ العمل يف حبثه
كتابة صفحة العنوان وتسجيل التقرير بداية البحث-ج

يق يف الصفحة اُألوىل، عنـدها جيتهـد   يف هذه املرحلة يكتب العنوان الدق  
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.يف كتابة تقرير عن حبثه يف معىن الكلمات املؤلِّفة لعنوان موضوع البحث
الرئيسية يف البحثإعداد قائمة اآليات -د

يف هذه املرحلة ندون عنوان اآليات اليت جاءت فيها كلمات البحث، أو       
حظات الفرعية عليها، اليت من جنس معناها على ورقة واحدة، مث نسجل املال

فإذا كانت كلمـات العنـوان غـري مـستعملة يف القـرآن الكـرمي، فـسوف تكـون                
القائمة حمتوية على اآليات اليت حتمل الكلمات اليت مـن جـنس معـىن كلمـات      

.البحث الرئيسية فقط
: أما إذا كانت كلمات البحـث مـستخدمة بـوفرة، فهنـا نـصنع قـائمتني               

حتتـوي علـى كلمـات العنـوان، واُألخـرى تـضم       إحدامها تـضم اآليـات الـيت      
.اآليات اليت حتتوي على الكلمات الشبيهة أو القريبة من معىن كلمات البحث

إعداد قائمة احملتويات-هـ 

ينبغي يف هذه املرحلة إعداد قائمة أُخرى فيها أرقـام اآليـات مـن ابتـداء              
رجت يف القائمــة الــسياق وانتهائــه، وأيــضاً أرقــام آيــات الــسياق الــيت اســتخ  

:السابقة، وجمموع آيات كُل سياق، ويكون شكل القائمة كالتايل

صف أرقام 
اآليات األساسية

رقم اآلية
-اسم السورة -

رقم اآلية يف بداية 
السياق وايته

عدد آيات
كُل سياق

...............إىل.. ..............................

ة يف القرآنقة باستعمال الكلمات الرئيسيتعلِّتسجيل اإلحصاءات املُ-و

يف هــذه املرحلــة نكتــب جممــوع اآليــات يف كُــل قائمــة، كــذلك جممــوع  
الكلمات ذات العالقة مبوضـوع البحـث يف كُـل اآليـات الـيت حـوت كلمـات             
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البحث الرئيسية يف كُل القرآن الكرمي، كذلك جمموع اآليات املوجودة يف قائمة 
ا يظهـر يف هـذه املرحلـة أثـر إعجـاز النظـام القـرآين بـصورة         السياق، وغالباً م 

مدهشة، لذا جيب التدقيق يف أي شكل مـن أشـكال الـنظم والتناسـق يف هـذا          
.اإلحصاء ونثَبته

استذكار املفاهيم واألسئلة-ز
يف هذه املرحلة يكون استذكار املفاهيم اليت حصل عليها الباحث خالل           

ريت باعتقاد أمـر ضـروري، إذ يـستطيع الباحـث           حبثه، وكذلك األسئلة اليت أُث    
مــن خــالل هــذا االســتذكار إجيــاد االرتبــاط فيمــا بينــها بإرجــاع إحــداها إىل  
اُألخرى بسهولة، ويف غري هذه الصورة، سوف ختفى عليه الكثري من املفـاهيم             

.واللطائف والنكت واالرتباطات

جتديد النظر يف كُل املفاهيم-ح
سياق يكون الباحث قد وصل إىل اية مرحلـة  عند حبث آخر آية وآخر      

حتصيل املفاهيم، إذ قد يكون حصل على متامهـا مـن أول صـف لآليـات إىل                 
آخره، أو من طريق آخر، كاملراجعة العامة وجتديد النظر، والبد من االلتفات            

:يف هذا التجديد للنظر إىل بعض املسائل ألمهيته اخلاصة
فاهيم اجلديدة؛ فإذا ما جددنا النظر يف املفاهيم   إضافة امل  :املسألة اُألوىل 

.ونظرنا إىل مفهوم جديد، نسجل ذلك املفهوم يف اية صف املفاهيم
تكميـل نقـص املفـاهيم؛ حيـث يكَمـل الـنقص بإضـافة          :املسألة الثانية 

، أو نضيف شرحاً يف آخرها   مقيدة أو مستثناة  : املفهوم اجلديد بأن جنعلها مثالً    
...أو
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فصل املفاهيم الصحيحة من غري الصحيحة؛ ويتم ذلـك  :املسألة الثالثة 
بعالمة أو توضيح إىل جانب وضع خطّ أمحر لتمييزها عن املفاهيم اُألخـرى،         

.وجيب احلذر من شطبها أو حموها، وإلّا خيتلّ أُسلوب البحث ونظم كتابته
ض اآلخر؛ وذلك إحالة املفاهيم املختلفة بعضها إىل البع:املسألة الرابعة

.بكتابة رقم كُل منهما يف اية اآلخر
إحالة األسـئلة واألجوبـة بعـضها إىل الـبعض اآلخـر؛         :املسألة اخلامسة 

. وذلك بكتابة رقم السؤال يف اية اجلواب، ورقم اجلواب يف اية السؤال
:ةىل املتون التفسرييإالرجوع -ط

لتفسريية ليقارن ما حصل عليه  يف هذه املرحلة يرجع الباحث إىل املتون ا       
من نتائج مع ما فيها، وذلـك لزيـادة االطمئنـان يف صـحة النتـائج مـن جهـة،           
وللوقوف علـى قيمـة البحـث مـن جهـة ثانيـة، وللحـصول علـى مالحظـات               

.وقرائن جديدة من جهة ثالثة
ويتم كتابة املادة املُـستخرجة مـن التفاسـري يف ذيـل املفـاهيم الـيت حـصل          

:ج، ورقـم الـصفحة    : رقـم اجلـزء   (باحث، مع كتابة مـصدرها بدقّـة        عليها ال 
، ويفضل أن يبدأ بالتفاسري الروائية مث غريها من التفاسـري ذات اَألسـاليب    )ص

. اُألخرى، ويستحسن هنا الرجوع إىل تفاسري الفريقني
مرحلة اكتشاف المفهوم-٢

:وتتم هذه املرحلة كاآليت
حبـث الكلمـات املترادفـة    وتتم بواسـطة  توسعة البحث املوضوعي،   -أ
مثالً، نوسع البحـث فيـه ببحـث    ) الصرب يف القرآن(لو كان موضوعنا    : ومثاله
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.ومشتقّاا) االستقامة: (الكلمات املترادفة لكلمة الصرب ككلمة
وأيضاً حبث اآليات يف عموم السورة القرآنية، وذلك باخلروج من حدود  

جاءت فيها اآليات احلاويـة علـى كلمـات البحـث     سياقها إىل كُل السورة اليت   
األساسية والسياق، وميكن توسعة البحث أيضاً ليشمل سوراً أُخرى، بل كُـل     

.سور القرآن
البحـث املوضـوعي يف     تضييق البحث املوضوعي، ويتم بواسطة       -ب

حدود احلزب احلاوي على عدة سور قرآنية، وحبث كُـل اآليـات الـيت جـاءت                
األصــلية فقــط، وإجــراء الدراســة املوضــوعية بــدالً عــن البحــث  قبــل اآليــة 

إجـراء البحـث بـدون تثبيـت املالحظـات واملفـاهيم يف كُـل              : املوضوعي، أي 
.مراحل البحث املوضوعي، فيتحول إىل دراسة موضوعية

البحث الموضوعي وتهيئة أبوابه وفصوله وترقيم المفاهيمتضييقمرحلة -٣

دوين البحث املوضـوعي هـي مرحلـة يئـة وإعـداد            إنّ أول مرحلة يف ت    
من املعرفة الكاملة مبقدار املفاهيم      اًفهارس األبواب والفُصول، لذا البد ابتداء     

اليت حصلنا عليها، وحتتاج هذه العملية إىل مراجعـة املرحلـة الـسابقة، ومثاهلـا      
):العربة يف القرآن(الفهرس التايل املُعد لبحث موضوع 

)الفهرس(

.العربة ومفهومهاةماهي-

-ة أخذ العربةآلي.
.جماالت أخذ العربة وتوسعتها-

.شروط أخذ العربة-
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.موانع أخذ العربة-

.آثار ونتائج أخذ العربة-

.أقسام العربة-
.ضرورة ومكانة أخذ العربة يف حياة اإلنسان-

ــع       ــشخيص بوض ــيني والت ــة التع ــي مرحل ــدوين ه ــة يف الت ــاين مرحل وث
المات الالزمة واألرقام، وحتتاج إىل مراجعة األبواب والفصول مرة أُخرى الع

بعد تصحيحها، ويكون التعلـيم علـى األبـواب والفـصول إمـا بالعالمـات أو            
:األرقام، وسوف نأخذ الفهرست اآلنف الذكر مثاالً لذلك، فنضع حرف

.ملاهية العربة ومفهومها: ميم

.آللية أخذ العربة:سني

.االت أخذ العربة وتوسعتها:زاي
.لشروط أخذ العربة:شني

.ملوانع أخذ العربة:نون

.آلثار ونتائج أخذ العربة:ثاء
.ألقسام العربة:قاف سني

.لضرورة ومكانة أخذ العربة يف حياة اإلنسان:ضاد

ــاهيم       ــذهب إىل املف ــرس، ن ــاوين يف الفه ــة العن ــشخيص عالم ــد ت وبع
ا ونقيمها، ونسجل أمام كُل واحد مرتبط منها  املُستخرجة من اآليات وندرسه   

.مع عنوان من عناوين األبواب والفُصول مالحظة يف ذلك

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الكَِريِمالُقرآِنيفالبحِثطُرُق: الفصل الثاني............................................................١٠٨

)١(مرحلة التأليف والكتابة-٤

ــة  ــواب والفــصول ووضــع   -يف هــذه املرحل ــد إعــداد فهــرس األب وبع
يستطيع الباحث البدء بالكتابة، وال يـشترط يف التـدوين     -العالمات واألرقام 

، بل ميكن االبتداء مبا كانت مواده حاضرة، وبعد االنتهاء مـن كتابـة           التسلسل
.مجيع الفصول واألبواب ترتب حبسب فهرس العناوين

مشكالت التفس اِّـوضوعي داخل القرآن الكريم

سلوب الدراسات والتفسري املوضوعي داخل القرآن ميكن أن يـؤدي      أُ إنَّ
بها بالتـدقيق  ستطيع الباحث القرآين جتناليت ياملشكالتىل بعض   أثناء التطبيق إ  
:، وتنقسم إىليف االستعمال
ــشكلة ــدورم ــشأ   :ال ــى نفــسه، وين ــشيء عل ــف ال يف بعــض وهــو توقّ

الكـرمي،   دراسة القـرآن  يف  سلوب  هذا األُ استخدام  نتيجة  املوضوعات القرآنية   
، )ه وآلـه  اهللا عليـ   یصـلّ (يبعصمة الن وة العامة،   النبوو، ثبات اهللا تعاىل  إ: مثل

....اإلعجاز القرآين وو
:وميكن تصور الدور عرب املثال التايل

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         حممـد يبعـصمة الـن   إننا إذا ما أردنا إثبات      
ستدل بآيـات القـرآن إلثبـات     بأُسلوب البحث الداخلي يف القرآن، فالبد أن نـ        

ثبــات إعلــى فمتوقّــذلــك حبــسب هــذا اُألســلوب، ولكــن االســتدالل ــا  
حتـها متوقّـف علـى       تهاجيجيوإثبـات ح ،  عـصمة الـنصـلى اهللا عليـه وآلـه    يب

بواسطة صلى اهللا عليه وآله وسلمفصار الناتج أنّ إثبات عصمة النيب   ،وسلم

.٢٣١: ، ص٣رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج: انظر)١(
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.اآليات القرآنية متوقّف على ما نريد أن نثبته ا، وهو الدور بعينه
علـى الباحـث أن يثبـت املـسألة     يلـزم  حـاالت، ذا  كففي ه  يه،عل اًبناءو

ة القرآنيـة   ة من خـارج القـرآن الكـرمي، وتكـون األدلّـ           باالستدالل عليها باألدلّ  
ةإرشادي.

ثبـات وجـود اهللا أو   إدليل عقلي علـى   استعمال  يوجد مانع من    ال طبعاً
خـالل  مـن  كما إذا أردنا إثبات إعجاز القرآن الكرمي   التوحيد من منت القرآن،     

ــة ـرشِ عمــا       لَــو{:اآلي اْلعـ باللَّــهِ ر حانبتا فَــسدــس ـٌة إِالَّ اللَّــه َلَف فيهِمــا آلِهـ كــان
:برهـان التمـانع، أي  حـاكم الكـون وتـضم    ةواليت حتكي وحد   )١(}يـِصفُون 

أََفـال يَتـدبرون اْلقُـرآن ولَـو كـان      {: اآليـة أوغري اهللا تعاىل،    آهلةمنع وجود   
  دِ غَيعِن ِتالفًا كَثريًا مِنوا فيهِ اخدجمـا عبـارة عـن    االسـتدالل  ف،)٢(}ِر اللَّهِ لَو

.باآليةيدصرف التعبلالتحليل العقلي ا
وهو حصر فهم اآليات القرآنية بالقرآن الكرمي، حيث  :احلصر مشكلةو

يسبب حرمان الباحث القـرآين مـن االسـتفادة مـن اَألسـاليب اُألخـرى أوالً،               
صول على الصورة الكاملـة ملوضـوع البحـث ثانيـاً، كمـا أنّ بعـض                وعدم احل 

ــة ــذا اُألســلوب ال تعــرف     ــصبح جممل ــات األحكــام ت ــة كآي ــات القرآني اآلي
).النقل(تفاصيلها إلّا باستخدام أُسلوب خارج القرآن 

ن مجاعـة  عـ فيد مـن بعـض املواقـف الـيت نِقلَـت       اسـت و احلـصر ظُـن   وقد
الـيت تـزول   ، )٣(امليـزان تفـسري  يف يمـات الطباطبـائ  وبعض كل وغريهم، نيقرآني

.٢٢: سورة األنبياء)١(
.٨٢: سورة النساء)٢(
.٨٩: ، ص٣اطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، جالطب)٣(
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.)١(كالم آخر لهيفبالتدقيق شبهتها 

خارج القرآناملوضوعي طريقة التفسري : ثانياً
طريقـة جديـدة يف   : إنّ طريقة التفسري املوضـوعي خـارج القـرآن الكـرمي       

، إذ كان قـد طرحهـا   )٢(البحث املوضوعي، وضعها وأسسها حممد باقر الصدر 
اية السبعينات من القرن العشرين، حمدثاً بطرحهـا تغـيرياً نوعيـاً      ألو ل مرة يف

يف البحث القرآين، وقد عد متقدماً خطـوة إىل األمـام بـذلك علـى أقرانـه، إذ              
املوضوعات «على جعل بنظريته املبتكرة البحث املوضوعي يف القرآن مشتمالً      

كن أن تكون قد أُشـري إىل أسـباا   اليت مل تذكر صراحة يف القرآن الكرمي، بل مي   
التفسري املوضوعي ـا تفـسرياً حيويـاً متحركـاً،         ا، وقد بد  )٣(»...أو لوازمها أو  

، بعد أن كان جامداً علـى املوضـوعات القرآنيـة         )٤(بعثت فيه الروح من جديد    
.الكُلِّية، كما أنها أظهرت اإلعجاز القرآين يف مواكبة احلياة

 اِّـوضوعي خارج القرآنُأصول طريقة التفس

إنّ املفـسر يف هـذا النـوع مـن         : يقول حممد باقر الـصدر شـارحاً نظريتـه        
البحث ال يبدأ عمله من النص، بل من الواقع احليايت مبختلف جوانبه وينتهي         
بالقرآن، ولكنه ال حيمل الواقع جمرداً عن التجربة البشرية يف هذا املوضوع وما 

.٣٦٣-٢٦١: ، ص١٢املصدر نفسه، ج)١(
. ٩٤: احلكيم، حممد باقر، تفسري سورة احلمد، ص: انظر)٢(
راحيـة،  :، جملـة »ا مـة الـشهيد الـصدر     لّـ لعلتفسري املوضوعي ل  ا«احلكيم، سيد منذر،    : مقابلة مع  )٣(

.٣٢: ، ص)استشهاد الشهيد الصدرخاص مبناسبة ذكرى(٧٦ع
.٢٠٢: املصدر نفسه، ص: راجع)٤(
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طته من حلول، كما أنه يلحظ التطبيق التـارخيي أيـضاً،    أثارته من مشاكل وأع   
.ويسجل األسئلة وحيدد نقاط الفراغ

إنّ املفسر يف هذه الطريقة يف الواقع يقوم بعرض املوضـوع علـى الـنص           
القرآين عرضاً حوارياً، يحدد من خالله النقص يف التجربة البشرية، وما يـراد             

لة املفسر مع النص القرآين منفصالً عن جتربته     اإلجابة عليه، ومن هنا تبدأ رح     
البشرية، ويف هذه املرحلة يبدأ الباحث حواراً مع النص القرآين لكـشف نظـره      
يف املوضوع، ومن املقارنة بني ما ميلك من أفكار واجتاهات حصل عليهـا مـن              

             ة يف املوضوع، وبـني نظـر القـرآن الكـرمي فيـه، يـستلهم املفـسر التجربة البشري
.النظرية القرآنية يف موضوع البحث

ومن هنا كانت عملية التفسري املوضوعي ذه الطريقة عمليـة اسـتنطاق             
.)١(للقرآن الكرمي

يبدو من خالل مـا تقـدم أعـاله، أنّ حممـد بـاقر الـصدر وضـع هـذه                 
على جمموعة من اُألصول اليت استنتجها اًالطريقة يف التفسري املوضوعي بناء

صلى اهللا عليه وآله وسلم     آن الكرمي والرواية والعقل وتطبيق النيب     من القر 
: للقرآن وهي
إنّ القرآن الكريم نزل لتلبية احتياجات الناس في كُل عصر ومكان: األصل األول

ومستند هذا األصل يرجع إىل إقرار مجيع علمـاء املـسلمني بـأنّ القـرآن               
:نه كتاب خالد، ودليل خلودهالكرمي كتاب مواكب لتطورات احلياة، أل

عدم حتديد أو تقييد آياته بزمـان معـين أو مكـان أوالً، وثبـوت اعتبـاره                

.٢١-١٩: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


لكَِريِماالُقرآِنيفالبحِثطُرُق: الفصل الثاني............................................................١١٢

باأللفاظ العامة اليت استعملت يف آياته : وصحته ثانياً، وقد استدلّ على األول
بين آدم، والناس، العاملني، وهي ألفاظ تدل على عدم التقييـد ملـصاديق       : مثل

يات يف زمـن حمـدد ومعـين أو مكـان خـاص دون غـريه، ومنـه فُهـم                  هذه الكُلِّ 
.اإلطالق

عـدم وجـود    : خبامتية الرسالة اإلسـالمية، ومعنـاه     : واستدل على الثاين  
إنه حيـلّ املـشكالت ويعطـي األجوبـة عليهـا مـن       : الناسخ للقرآن الكرمي، أي 

وإِنَّــه ... {: ميحــني نزولــه إىل يــوم القيامــة، يقــول اهللا تعــاىل يف كتابــه الكــر  
  زِيــزع اب ــيٍم      ال*لَكِتـَ ــينِ يديــهِ وال مِـن خْلفِــهِ تَنزِيـٌل مــن حكِ اطِــلُ مِـن بأْتِيـهِ الْبي

)٢(.)١(}حمِيٍد

إمكانية الحوار مع القرآن الكريم: األصل الثاني

عليه ومستند هذا األصل رواية اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
د بن حيىي، عـن بعـض   حمم«: اليت قال فيها يف وصف القرآن الكرمي     مالسال

عـن أيب عبـد اهللا  ،أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بـن صـدقة   
ــسالم ــه ال ــالعلي ــؤمنني : ق ــري امل ــال أم ــسالمق ــه ال ــرآن .. :.علي ــك الق ذل

خربكم عنه، إن فيه علم ما مضى، وعلـم مـا   أُفاستنطقوه ولن ينطق لكم،  
ــه   يـــأيت إىل ــان مـــا أصـــبحتم فيـ ــا بيـــنكم وبيـ ــم مـ يـــوم القيامـــة، وحكـ
.)٣(»...ختتلفون،

.٤٢-٤١: سورة فُصلت)١(
.١٤٢-١٤١: ، ص٢مصباح اليزدي، حممد تقي، دروس يف العقيدة اإلسالمية، ج: انظر)٢(
علــي أكــرب : ، حتقيــق٧، ح٦١-٦٠: ، ص١ول الكــايف، جالكُلــيين، حممــد بــن يعقــوب، أُصــ )٣(

.غفّاري
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١١٣............................................................املوضوعيالتفسرييفالبحثطُرق:الثانياملبحث

ذا النص أشار إىل منهجية مثمرة يف فهـم القـرآن        عليه السالم  واإلمام
الكرمي واستكشاف متام مقاصده ودالالته، فالقرآن كتاب حدد مراده بالقالـب         

بـل عـن بعـضه، مـن     اللفظي الّذي نزل به، والّذي ال يعبـر عـن متـام معنـاه،              
خالل ما تعطيه ظواهر األلفاظ يف النص القرآين، لذا كان لزامـاً البحـث عمـا       

، )االسـتنطاق : (البحث عن خفي املعىن بـ    عليه السالم  خفي منها، وقد حدد   
القرآن الكرمي بطرح األسئلة عليه وحتصيل اجلواب منه، وهو ما )١(تكليم: أي

، والّـذي يفهـم منـه بواسـطة مـا           )خربكم عنه أُ: (بقولهعليه السالم  أشار إليه 
أنّ عملية حوار جرت بينه وبني القرآن الكرمي، قد حصل    عليه السالم  أخرب به 

فيهــا علــى نتــائج كُلِّيــة مل تكــشف عنــها ظــواهر نــصوصه املقدســة يف قالبــها  
:اللفظي، والنتائج هي

.مةعلم ما مضى وعلم ما يأيت إىل يوم القيا) القرآن: أي(فيه-١
.حكم ما بينكم-٢

.بيان ما أصبحتم فيه ختتلفون-٣

واملالحظ يف هذه النتائج أنها ال ختتص مبوضـع خـاص مـن القـرآن، أو        
بآية دون أُخرى، بل هي من عموم آياته الشريفة، وهو السبب يف جعلها كُلِّية        

.وليست جزئية

باالسـتنطاق   وأما وجه االستدالل ذا الكالم، فريى الـصدر أنّ التعـبري          
.)٢(املراد منه احلوار مع القرآن الكرمي

.٢٣٩: ، ص٥الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين، ج: انظر)١(
.٣٧٤: األزرقي، أمحد، منهج السيد حممد باقر الصدر يف فهم القرآن، ص: انظر)٢(
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الكَِريِمالُقرآِنيفالبحِثطُرُق: الفصل الثاني............................................................١١٤

أن يكون ناتج الحوار مع القرآن الكريم نظرية قرآنية: األصل الثالث

ومستند هذا األصل يرجع إىل غرض وغاية الباحث يف القرآن الكـرمي،            
فاملراد يف التفسري املوضوعي هو النظرية القرآنية ال غري، وغاية وغرض املفسر            
                يباملوضوعي معرفة رأي القرآن الكرمي، وقد لـوحظ هـذا اهلـدف يف سـرية الـن

يف تطبيـق القـرآن الكـرمي يف جوانـب احليـاة      صلى اهللا عليه وآله وسلم   األكرم
ــاة      ــة يف احلي ــة القرآني ــل النظري ــى ترتي ــة عل ــت ســريته قائم ــث كان ــة، حي العام

إخل، مبعـىن أنـه كـان حيـاور     ...واالقتصادية والسياسية والعقائدية واالجتماعية   
القرآن الكرمي ليخرج بنتيجة كُلِّية، أو بعبارة أخـرى نظريـة قرآنيـة فيطبقهـا يف               

صلى جمال موضوعها، وقد ألَّف املسلمون هذه الطريقة من النيب األكرم حممد
.)١(إلّا أنها مل تكن مؤطرة بعنوان خاصاهللا عليه وآله وسلم

أن يكـون الموضـوع المطـروح فــي هـذه الطريقـة مـن خـارج القــرآن        : األصـل الرابـع  

الكريم

ومــستند هـــذا األصــل يرجـــع إىل أنّ الركيــزة األساســـية يف التفـــسري    
، وهو إما أن يكون موضوعاً ذكرته آيات القـرآن          )املوضوع: (املوضوعي هي 

               ر عنه باملوضوع الذايت، أو مل تـذكره اآليـات الـشريفة، بـل يعبه  الكرمي ويفـِرز
الواقع اخلارجي، وعليه فـإنّ البحـث يف التفـسري املوضـوعي إمـا أن جيـري يف                 
املوضوع الذايت أو اخلارجي، فالبحث املوضوعي خارج القرآن الكـرمي، حبـث            
متقوم باملوضوع اخلارجي، لذا البد أن يكـون موضـوعه مطروحـاً مـن رحـم                

على ذلـك مـن املوضـوع، مـن الواقـع       اًاحلياة العامة، فاملفسر يبدأ يف حبثه بناء      
.اخلارجي ويعود إىل القرآن الكرمي

.٣٨٠: ، صاملصدر السابق: انظر)١(
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١١٥............................................................املوضوعيالتفسرييفالبحثطُرق:الثانياملبحث

تحصيل رأي القرآن بالتوحيد بينه وبين التجربة البشرية: األصل الخامس

ومستند هذا األصل يرجع إىل فهم املوضوع، فهناك يف رأي حممـد بـاقر    
واقعـي، ويـراد بـه الفهـم علـى ضـوء األحـداث              : الصدر فهمـان للموضـوع    

وقائع والتطبيقات وما ينتج عنها، وفهم قرآين، ويراد به إدراك نتائج حتكيم وال
النص القرآين يف املوضـوع، ويـرى أنّ عمليـة عـرض األول علـى الثـاين هـي             

إحـداها التعـارض،    : الطريق للتوحيد بني الفهمني، فاألمر الخيلو من حالتني       
جعيتـه، ويعتـرب التقـدمي مبرتلـة      وفيها يقدم الفهم القرآين حلاكميته وقيمومته ومر      

التصحيح لفهـم املوضـوع واقعيـاً وتنقيحـه مـن األخطـاء علـى ضـوء القـرآن             
الكــرمي، واُألخــرى خلومهــا مــن التعــارض، ويف هــذه احلالــة ســوف تتحقــق  
الوحدة بينهما، وبتحقق هذه الوحدة يستحصل الـرأي أو النظريـة القرآنيـة يف      

التفسري املوضوعي تـرتبط دائمـاً بتيـار التجربـة          إنّ نتائج   «: املوضوع، لذا قيل  
.)١(»البشرية

إنّ مــن أهــم امليــزات الــيت امتــازت ــا هــذه الطريقــة، هــي الدراســات  
التطبيقية، اليت أمكن من خالهلـا معرفـة الطريقـة الـيت تستكـشف ـا النظريـة                  

ع معرفـة  القرآنية، وبتتبعنا إلحدى الدراسات اليت طُرحت يف هذا اال نستطي        
: اخلطوات الـيت أدت إىل استكـشاف النظريـة القرآنيـة، واسـم تلـك الدراسـة             

، حيث نلحظ فيها أنّ حممد بـاقر الـصدر قـام        »سنن التاريخ يف القرآن الكرمي    «
:لتحصيل النظرية القرآنية يف هذا املوضوع باخلطوات التالية

ــوة اُألوىل ــر   :اخلط ــى الق ــه عل ــراد طرح ــيني املوضــوع امل ــرمي تع آن الك

.٣٦٨: ، صالسابقاملصدر )١(
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الكَِريِمالُقرآِنيفالبحِثطُرُق: الفصل الثاني............................................................١١٦

.الستجالء النظرية القرآنية فيه
حتديـد األسـئلة الـيت ينبغـي اإلجابـة عليهـا مـن خـالل                 :اخلطوة الثانية 

.النصوص القرآنية
مجع اآليات القرآنية ذات العالقـة باملوضـوع وتـصنيفها          :اخلطوة الثالثة 

.إىل طوائف واستخراج مدلول كُل طائفة منها
يل طوائـف اآليـات املـستخرجة يف املوضـوع          ربط مدال  :اخلطوة الرابعة 

.واستخراج الرأي القرآين فيه

.)١(استجالء النظرية اإلسالمية:اخلطوة اخلامسة

املوضوعي املقارنطريقة التفسري: ثالثاً
ع  فهالتفسري املوضوعيرمعرفة ظاهرة أو وجهة نظر على «: املقارن بأن

، وتتقـوم هـذه     )٢(»اقاخلالف واالتفّـ  مواطنفهم وإيضاح   : ، أي ضوء املقارنة 
: اليةة التالرئيسياملفاهيمالطريقة ب

ــيت هــي هــدف   اإلعرفــة وامل:املفهــوم األول يــضاح أو وجهــة النظــر ال
.الدراسة املقارنة

دة طريقة الوصول إىل معرفة متعد: ، أيالدراسة املقارنة:املفهوم الثاين
.الوجوه

.٧٠: احلكيم، سيد منذر، جمتمعنا يف فكر وتراث السيد حممد باقر الصدر، ص: انظر)١(
منـهج الدراسـات    : (، وترمجته )فارسي: (فرامرز قراملكي، أحد، روش شناسي مطالعات ديين       )٢(

.٢٥٥: ، ص)الدينية
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١١٧............................................................املوضوعيالتفسرييفالبحثطُرق:الثانياملبحث

ة بـني  فـاق الواقعيـ  اقـف اخلـالف واالت  فهم وإيضاح مو  : املفهوم الثالث 
.)١(لإىل الركن األواليت يتوصل ا أطراف املقارنة، و

البحـث  ج الباحث فيـه مـن دائـرة         وخراملقارن للتفسريإن السمة البارزة    
والقـضايا   شاكلن املـ  يعة، وي ن ويقف على أبعاده اخلفي    يبيلموضوع،  للةقضيال

ه من رؤيتها إذا مـا حبـث املوضـوع باُألسـلوب     ، واليت حيرم نفس بشكل أوضح 
، وقـد  سـطحياً ، إذ يكون رأي الباحث يف هذه احلالة نظـراً  )غري املقارن (املباشر

حيـث آيـات القـرآن الكـرمي،       يفالدراسـات   هذا اُألسلوب من    وجدت جذور   
قُـْل هـْل يـستَوِي    ...{: تعـاىل قولـه  :دة مـن مجلتـها  شري إليهـا يف مـوارد متعـد       أُ

ات    ...{: ، قولـه تعـاىل  )٢(}عمى والْبصِري أََفـال تََتفَكَّـرون     األَ تَِوي الظُُّلمـلْ َتـس هـ
ــور ــاىل )٣(}...والنــ ــه تعــ ــوا الــــصاِلحاتِ   {: ، قولــ ــوا وعمِلُــ ــُل الّــــذين آمنــ أَم نَجعــ

.)٤(}كَالْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقِني كَالْفُجارِ
فكُل هذه اآليـات حتـثّ علـى إدراك أمـر أو مـسألة مـا ـذا اُألسـلوب                   

). املقارن(
يف الدراسات املقارنة جيب أن تتضح حـدود        وجتدر اإلشارة هنا، إىل أنه      

تساهم عوامل خمتلفة يف ليكون البحث ذا اُألسلوب حبثاً ناجحاً، إذ املقارنة، 
ة إجـراء املقارنـة    لبحث، إمكانيـ  قدرة الفرد، إمكانيات ا   : من مجلتها  حتديدها،

. ...و

.السابقاملصدر )١(
.٥٠: سورة األنعام)٢(
.١٦: سورة الرعد)٣(
.٢٨: سورة ص)٤(
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الكَِريِمُقرآِناليفالبحِثطُرُق: الفصل الثاني............................................................١١٨

ةخطوات اِّـقارن

: إنّ الدراسة املقارنة يف القرآن الكرمي جتري وفق اخلطوات التالية

.حتديد موضوع البحث:أوالً
.نطاق البحث وإمكانية إجراء املقارنةتشخيص :ثانياً

.ة منهاحىت الظاهري، ع احلد األقصى لوجوه اخلالف والتشابهتتب:ثالثاً

ــ جتــاوز حــاالت التــشابه واال  :رابعــاً ة إىل مواقــف  خــتالف الظاهري
.واقعيةختالف والوفاق الاال

.)١(شرح مواقف اخلالف والوفاق:خامساً
.إجراء املقارنة:سادساً

اِّـراد من تجاوز الظاهري إُّـ الواقعي

ــة هــي جتــاوز املتــشاات    إنَّ أهــم وأصــعب مرحلــة يف الدراســة املقارن
التجـاوز مــن  مبعــىن ة إىل االخــتالف والوفـاق الـواقعي،   ختلفـات الظاهريـ  وامل

 ة الكُ  احلاالت اجلزئيأحياناً يتـساوى  : سبيل املثال، فعلى يةلِّة إىل املواقف العام
فهـو يف املنطـق   ،)القيـاس (لمني، ولكن له معاين خمتلفة، مثـل لفـظ    لفظ يف عِ  

علم الفقه مبعـىن التمثيـل،   مبعىن االستدالل املصاحب للصغرى والكربى، ويف     
ــذلك ــذاهب     ك ــان وامل ــني األدي ــسوخ ب ــشابه والناســخ واملن ــم واملت ــظ احملك لف
وا له معاين خمتلفة، أو حـىت لفـظ          التفسرييالّـذي جـاء عنـد    )التأويـل (ة، إذ أقر

 يربالطكـ رين  قدماء املفس         رين املعاصـرين   مبعـىن التفـسري، ولكـن يف رأي املفـس
، )دالـة علـى إرادتـه   لوجـود قرينـة  حجااملعـىن الـر  : (لـه استعمل مبعىن مقابـل  

.٢٥٩: رامرز قراملكي، أحد، روش شناسي مطالعات ديين، صف)١(
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١١٩............................................................املوضوعيالتفسرييفالبحثطُرق:الثانياملبحث

:)١(فعملية التجاوز يف هذه احلاالت وأمثاهلا تتم وفق ما يأيت
.ةغرات املعرفيثالحتديد ة يف البحث وسئلة األساسياألإلقاء-١

.ةصوله العلميمعرفة تاريخ سؤال البحث وأُ-٢
.البحثيف )ةصول العلميُألا(ةة والتصديقيالتصورياملبادئدراسة-٣

.هاددأضمعرفة املوضوع بواسطة -٤

٥-موع بدالً عن الفردلِّة الكُالنظرة الفكريية املنتظمة، وحبث ا.
فعمليــة التجــاوز هــي عمليــة نقــل البحــث مــن مرحلــة تعــيني األلفــاظ  

املتــشاات واملختلفــاتكبحــث : ومنطــوق اجلمــل، إىل مــا هــو أعمــق منــه 
.اتواملتوافق

أقسام التفس اِّـوضوعي اِّـقارن

:يقسم البحث املوضوعي يف هذه الطريقة إىل قسمني مها
سوالكتاب المقدالكريمنآالمقارن بين القرالتفسير:أوالً

بني القرآن  حبث املوضوعات القرآنية حبثاً مقارناً    رين إىل   بعض املفس  مالَ
األنبيـاء  بعض قـصص    يف اإلثنني، ك  وجودها  بسبب  وذلك  ،والتوراة واإلجنيل 
حيـث يبـين   ،عليهم الـسالم مثل قصة آدم وموسى وعيسى،يف القرآن الكرمي 
مـن خـالل   وه  موسـ الكرمي  أصالة القرآن   هذه املوارد يف  بحث  هذا النوع من ال   

ة هلـذه الكتـب الـسماوي      نّتبيني احملرف منها يف الكتب اُألخرى، كذلك بيـان أ         
.فتقد حرهاأناإلهلي، إالّمصدر واحد هو الوحي

.٢٧١-٢٥٩: ، صاملصدر السابق: انظر)١(
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البالغـي حممـد جـواد  : يف التفـسري اسـتفاد مـن هـذه الطريقـة        كان ممن و
ــاب، »يف تفــسري القــرآنالــرمحنأالء«:يف تفــسريه) ق١٣٥٣-١٣٨٢( :وكت
» د حسني و،»املصطفىناهلدى إىل دي «و ،»ةالرحلة املدرسيالطباطبـائي يف حمم

، عليــه الــسالميف ذيــل قــصة آدم وحــواء»قــرآنالتفــسري امليــزان يف«: كتــاب
.مفسرون آخرونو

الــيت دارت ة بعـض الرســائل اجلامعيـ  اسـتخدمت هــذه الطريقـة   وأيـضاً  
).األباتشاد(أحد كتب اهلندوس املقدسةحول القرآن وحبوثها 

الطباطبـائي يف ذيـل   هذكرمـا : ومن مناذج هذه الطريقة يف كتب املفسرين  
ا يـا آدم اسـكُن أَنـت وزَوجـك اْلجنـَة وُكـال مِنهـا رَغـدًا حيـث                    وقُلْنـ {: اتاآلي

    ــالِمِني ــن الْظَّـ ــا ِمـ ــذِِه الـــشجرة فََتكُوَنـ ــا هـ ـ بالَ تَْقرا وــئُْتم ــا  *ِشـ ـ هنع طَانيــش ــا الـ ـ مفَأَزَلَّه
ــضُ    عـوْا ب ــا اهبِطـُ قُلْنــا فِيــهِ و ــا كَانَ ــا مِم مهجرضِ   فَأَخــي األَر ــم فِ ـدو ولَكُ ضٍ عـعــب كُم لِ

فََتلَقَّى آدم مِن ربِه كَِلماتٍ فَتَاب علَيِه إِنَّه هو التَّواب الـرحِيم  *مستَقَر ومتَاع إِلَى حٍِني   
بِع هداي َفال خوف علَيِهم قُلْنا اهبِطُوْا مِنها جمِيعًا فَإِما يأْتِينكُم مني هدى فَمن تَ    * 

    نُونزحي مالَ هـا      *وفِيه ـماِر ه النـ ابـحأَص ا أُوَلئِكاتِنواْ بِآيكَذَّبَكفَرواْ و واّلذين
 ونالِـدة ومالحمهـا  وعليها السالمآدم وخلق حواء، إذ تناول قصة   )١(}خاجلن

ــوراة، كــذلك   ــات يف القــرآن والت ــل رواي ــذكر نق ــنّأت ــيسم ــة (ساعدا إبل احلي
خِلقَـت  عليها الـسالم وأنّ حواء،عليه السالم كانا يف خداع آدم    )والطاووس

مـن  األول فر ِسمن الضلع األيسر آلدم، مثّ نقَل حمتويات الفصل الثاين مـن الـ            
.)٢(خذت من التوراةأنّ هذه املسائل من اإلسرائيليات أُنبهو،التوراة

.٣٩-٣٥: سورة البقرة)١(
.١٥٠-١٤٠: ، ص١الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج: انظر)٢(
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ير المقارن بين المذاهب اإلسالميةالتفس:ثانياً

الفخــر :رين مثــلاهتمــام املفــسم حمــطّدالِقــذكانــت هــذه الطريقــة منــ
، حيث حبـث ونقـد وجهـات      »مفاتيح الغيب «: كتابيف  ) ق ٦٠٦ت  (الرازي

 نظر تفسريي ة   ة وكالميوة شيعيروح «: تفسرييف )هـ١٢٧٠ت (األلوسيوة، سني
علـى تفـسري بعـض احلـاالت     ةمـ اهلعقـد  ، إذ»ميف تفـسري القـرآن العظـي    املعاين

منـذ القـدم يف تفاسـريهم بوجهـات نظـر      أيضاً اهتم الشيعة كمامقارناً،تفسرياً  
يف ذيل آيـات الواليـة واجلـرب    ، وأوردوا آراءهم املعتزلة واألشاعرة كأهل السنة   

ــويض،  ــالوالتف ــسري ومث ــك يف تف ــان «: ذل ــرآن التبي ــسري الق للطوســي» يف تف
ـــ٤٦٠ت( ــان  «، و)ه ــع البي ــرآن جمم ــسري الق ــيل» يف تف ـــ،٥٤٨ت ( لطربس ه
أليب ) باللُغـة الفارسـية  (املطبوع » وروح اجلنان يف تفسري القرآنروض اجلنان  «و

ــ ٥٦٠-٥٥٦ت  (الفتوح الرازي  حملمـد  »يف تفـسري القـرآن  امليـزان «تفـسري  و،  )ه
).هـ١٤٠٢ت (حسني الطباطبائي

لعقـد األخـري اهتمامـاً خاصـاً ـذا         وقد أولت تفاسري القـرآن الكـرمي يف ا        
ــه محــل عنــوانســلوب يف البحــث والتحقيــق، وإنّ أول كتــاب كُتــب اُأل :في
العينـات  مـن   لعلّ، و )باللُغة الفارسية (انگارزادلفتح اهللا جنّ  » التفسري التطبيقي «

للمرحـوم  » التفـسري األثـري اجلـامع    «: كتاب:هذا اال البارزة يف عصرنا يف     
. داتعرفة، والّذي نِشرت منه بعض الّحممد هادي م

ومن أمثلة هذه الطريقة، ماذكره فتح اهللا جنّارزادگان مـن حبـث يف قولـه         
ــا بلَّْغــت     {: تعــاىل ــْل َفم تَْفع ِإن لَّــمو ــكبِمــن ر ــكــا ُأنــزَِل إَِلي لِّــغْ مــوُل ب ســا الر هــا َأي ي
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، حيث )١(}إِن الّله َال يهدِي اْلقَوم الَْكاِفرِيناسِلنرِسالَتَه واللّه يعصِمك مِن ا
بدأ بتعيني اهلدف من البحث، وبين مورد اخلالف بني الفريقني يف اآلية، مث بين 
املفردات، مث انتقل إىل بيان النقاط املشتركة كالسياق وزمن الرتول ومورده، مث  

ر الشيعة والسنة يف تفسري اآليـة،       عقد حبثني منفصلني بعد ذلك لبيان وجهة نظ       
للشبهات حول وجهة نظر الـشيعة، ويف النهايـة خلـص    اًوتقييم اًمث أجرى نقد  

.)٢(إىل بيان النقاط املشتركة يف املوضوع، وهي حصيلة وخالصة املقارنة

بني القرآن الكريم والعلوم األُخرىقارناملالتفسري: رابعًا
م على أنها موضـوعات ميكـن حبثهـا    تصنف بعض املوضوعات يف العلو   

يف أكثر من باب من أبواب العلم، كمباحث علم الـنفس الـيت ميكـن حبثهـا يف      
، ...القــرآن الكــرمي وعلــم الــنفس وعلــم االجتمــاع والــصحافة واإلعــالم و 

ــه      ــن البحــوث ل ــوع م ــالقرآن الكــرمي، وهــذا الن شــريطة أن تكــون مرتبطــة ب
: صورتان

.واحداً ميكن حبثه يف علوم خمتلفةأن يكون املوضوع :إحدامها

أن تكون هناك جمموعة من املسائل يف علوم خمتلفـة جيمعهـا     :واُألخرى
.موضوع واحد

، وميكن تصور تعريٍف هلذه الطريقة مـن خـالل البيانـات اآلنفـة الـذكر            
حبث مسألة واحدة أو عدة مسائل من وجهة نظـر ِعلمـني خمـتلفني أو            «: وهي

.٦٧: سورة املائدة)١(
ــع)٢( ــي  : راج ــسري تطبيق ــتح اهللا، تف ــان، ف ــي(: جنارزادگ ــه)فارس ــارن : (، وترمجت ــسري املق ، )التف

.٢٤١-١٦١:ص
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بني الِعلمني ارتباط بالقرآن الكرمي، كأن يكون أحدمها         أكثر، شريطة أن يكون   
.)١(»خارجاً عنهما

وقد اهتم علماء العصر احلاضـر ـذه الطريقـة ألنهـا مفيـدة ومـؤثرة يف                 
:بعض احلاالت مثل

.تفسري اآليات العلمية، وشرح املواضيع القرآنية العلمية-١
.العلوم اإلنسانيةالعودة إىل مباديء العلوم األساسية، خاصة-٢
.إزالة توهم التعارض بني العلم والدين-٣
.إنتاج النظرية العلمية يف القرآن-٤
إنتاج العلم اجلديد املتعدد التخصـصات، مثـل علـم الـنفس الـديين              -٥

.)٢(وِعلم االجتماع الديين
ــوم     ــني القــرآن والعل كمــا شــكَّلت الدراســات والبحــوث املوضــوعية ب

القــرآن : لــف جمــاالت العلــوم اإلنــسانية كــالعلوم الطبيعيــة مثــلاُألخــرى خمت
....؛ القرآن والعلوم الطبية؛ و)علم الكونيات(والصحة؛ القرآن والنجوم

القرآن وعلم النفس؛ القرآن والعلوم التربويـة؛       : والعلوم اإلنسانية مثل  
....والقرآن وعلم االجتماع؛ القرآن وعلم االقتصاد؛ القرآن والسياسة،

القرآن والفلسفة؛ القـرآن وعلـم الكـالم؛ القـرآن     : والعلوم العقلية مثل  
....وعلم الرياضيات؛ و

.)٣(...القرآن والعرفان؛ القرآن والتصوف؛ و: العلوم البديهية مثلو
.٣٣٥-٣٣٠: فرامرز قراملكي، أحد، روش شناسي مطالعات ديين، ص: انظر)١(
.٢٣٤: ، ص٣رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج: انظر)٢(
.٢٣٥-٢٣٤: ، صالسابقاملصدر : انظر)٣(
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ُأصول التفس اِّـقارن ب القرآن الكريم والعلوم اُألخرى

:للتفسري املوضوعي يف هذه الطريقة أُصول هي

سير العلميجواز وحجية التف: األصل األول

إنّ مفسر آيات القرآن الكرمي ينسب أُموراً إىل اهللا تعـاىل حتتـاج إىل أدلّـة          
وقرائن قطعية وعلمية، حيث ميكن احلصول عليها أحياناً من اآليات القرآنية،        

ليـة،  وثالثـة مـن الـرباهني العق   ،عليهم الـسالم وأُخرى من روايات املعصومني  
كما ميكن أخذ نتائج العلوم القطعية أو الـيت تـورث االطمئنـان كقـرائن علـى                
فهم وتفسري آيات القـرآن؛ ألنّ حجيـة العلـم قطعيـة وذاتيـة، والتفـسري الّـذي                  

.يستند إليها يكون تفسرياً معترباً وحجة
يات بغير العلم والتفسير العلميعدم تفسير اآل: األصل الثاني

ل هو أحـد أُصـول التفـسري الـيت يلـزم التوجـه إليهـا بـشكل                  وهذا األص 
خــاص يف التفــسري العلمــي؛ فاملفــسر يكــشف عــن املقاصــد واملعــاين لآليــات  
القرآنية الـشريفة، ويريـد بـذلك الكـشف عـن مرادهـا اجلـدي واالسـتعمايل،                 

ة الكشف جتري باالستناد إىل األدلّة والقرائن الدالّة، إلّا أنه ال وحيث إنّ عملي
ميكن االستناد إىل كُل دليل وقرينة؛ ألنّ بعـضها ال يقبلـها العقـل، واُألخـرى       
حمظورة شرعاً، لذا يلزم تقييم تلك األدلّة والقـرائن لنـرى مـدى اعتبارهـا يف                 
التفسري، وهنا ترجح األدلّة القطعية والقرائن اليقينيـة؛ ألنهـا حجـة يف املقـام،               

.)١(توجب القطعكوا أدلّة ِعلمية معتربة 
وبالرغم من أنّ أكثر مواضيع العلوم التجربية والنظريات العلمية ليست   

.٢٧-٢٥: ، ص٢ه، جاملظفر، حممد رضا، أُصول الفق: انظر)١(
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قطعية، إلّا أنّ بعضاً منها ميكن أن يكون يقينيـاً؛ ألنهـا تـستند إىل أدلّـة عقليـة                
كالرياضيات، أو من شدة وضوحها أصبحت أمـراً بـديهياً، كـدوران األرض             

، حيـث أصـبحت يف عـصرنا مـن احلـاالت الـيت       وحركتها مثالً أو قوة اجلاذبية    
. وصلت إىل حد البداهة احلسية وال حتتاج إىل دليل

قرآن الكريم على كُلِّيات العلوماحتواء ال: األصل الثالث

وضع هذا األصل ملعرفة حدود ومساحة البحث ذه الطريقة يف القـرآن     
دار ما يشتمل عليه الكرمي، حيث إنّ معرفة هذه احلدود يتوقّف على معرفة مق         

إنّ القرآن يشتمل على مجيع العلوم، : القرآن الكرمي من العلوم، إذ قال البعض
إنّ القـرآن ال حيتـوي    : إنه ال يشتمل على شيء، وقـال الثالـث        : وقال اآلخر 

على جزئيات العلـوم وتفاصـيلها، بـل الكُلِّيـات، وقـد عـدت النظـرة اُألوىل                  
.لثالثة معتدلة، وهي املأخوذ ا يف هذا املوضوعإفراطية والثانية تفريطية وا

القرآن والعلموجود العالقة بين: األصل الرابع

يعــد هــذا األصــل مــن اُألصــول املهمــة يف هــذه الطريقــة مــن البحــث   
املوضوعي، وذلك ألنّ طريف البحث فيها مها العلوم التجربية والقرآن الكرمي،   

بطبيعته عن الثاين، وألجل حصد النتـائج     حيث ميثّل كُل منهما جانباً منفصالً     
يف هذه الطريقة البد من وجود االرتباط بني الطـرفني؛ ألنّ مـع عـدم وجـوده          
يعطي البحث نتائج متناثرة ال ميكن مجعها علـى حمـور جـامع، ونظـراً ألمهيـة              
ذلك حرص العلماء على حتديد العالقة بني القرآن الكرمي والعلـوم التجربيـة،        

:على احلصر العقلي التايلاًيف ذلك أربع فرضيات بناءوتصوروا
عــدم وجــود االرتبــاط بــني العلــم والــدين، وهــي نظريــة العــامل   : أوالً
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.وال زالت قائمة إىل عصرنا احلاضر) كانت(
التعـارض بـني العلـم والـدين، وهـي نظريـة سـادت يف أُورپـا يف                 :ثانياً

.أواخر القرون الوسطى وحىت عصرنا احلاضر
ــاً ــدماء    : ثالث ــتكلِّمني وق ــة املُ ــدين، وهــي نظري ــني العلــم وال التفاعــل ب

.املفسرين املسلمني واملسيحيني
ــاً ــيت    : رابع ــة اإلســالمية ال ــرآن، وهــي النظري ــم والق ــق بــني العل التواف

استنبطت من التعاليم اإلسالمية وهلا شواهد كثرية يف القرآن الكرمي، كاآليـات   
.العلمية، واليت تعطي أمهية للعلم والعلماءاليت تذكر املوضوعات 

لقرآن والعلمال تعارض واقعي بين ا: األصل الخامس

إنّ التعارض بني القرآن والعلم إن وجد سرعان ما ينحل؛ ألنه من نوع       
إنّ الـسبب يف  : )١(التعارض الظاهري ال الواقعي، وقد ذكر بعض أهل العلـم         

:وجوده فيه احتماالن
.خطأ يف مقدمات العلوم التجربيةحدوث :األول
.حدوث خطأ يف فهم داللة آيات القرآن الكرمي:والثاين

وعليه فإنّ وظيفة الباحث حال رؤيته هلكـذا نـوع مـن التعـارض تكـون             
ُثـم  ...{: التأمل والبحث عن حلّ منطقي معقول، فمثالً تعارض قوله تعـاىل          

   ــبس ناهواء فَـسمى إَِلـى الــسـتَواس   ِلــيمٍء عـيِبُكــلِّ ش ـوهاٍت واوم سـ مــع علــم )٢(}ع
الكونيات الّذي أثبت أن ال وجود إلّا لسماء واحـدة، حـلَّ بتـصور املـراد مـن            

: ، وترمجتـه )فارسـي : (رضائي أصفهاين، حممد علـي، درآمـدي بـر تفـسري علمـي قـرآن         : انظر )١(
.٢٣٠، ص)مقدمة يف التفسري العلمي للقرآن(

.٢٩: سورة البقرة)٢(
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، والتمييز بني لُغة اخلطاب القرآنية وعلـم الكونيـات،   )مساوات(و) سبع(كلمة  
...وأنّ ما يطرحه القرآن مل يتوصل إليه علم الكونيات بعد، و

إنّ وظيفــة القــرآن الكــريم هدايــة النــاس باتجــاه اهللا ولــيس بيــان  : األصــل الــسادس

لمباحث العلميةا

إنّ الباحث يف هذه الطريقة عليه أن يدرك أنّ اهلـدف األساسـي للقـرآن               
الكرمي إىل جنب األهداف اُألخرى كالتبشري واإلنذار والشفاء والرمحة والعدالة 

جتاه اهللا تبارك وتعاىل، حيث عد هذا اهلدف من أهم ، هو هداية الناس با   ...و
ذَِلـك اْلكِتَـاب َال ريـب       {: قوله تعاىل : أهدافه، كما أشار إليه يف آيات منها      

  تَّقِنيى لِّلْمد{: ، وقوله )١(}فِيِه ه       ع ا أَتَّبـِ ـا قُـْل إِنَّمـتَهيتَبالَ اجٍة قَالُواْ لَـوتَأْتِهِم بِآي إِذَا لَمو
            ـونمِنؤمٍ يـةٌ لَِّقـومحرى ود هـو كُـمبمِن ر آِئرصذَا بي هبمِن ر ى إَِليا يِوح٢(}م( ،

َقـد جـاءْتُكم موِعَظـٌة مـن ربُكـم وِشـَفاء لِّمـا ِفـي الـصدوِر                    اسيـا َأيهـا النـ     {: وقوله
مِنِنيؤةٌ لِّلْممحرى وده٣(}و(.

تفسري اآليات القرآنيـة الـيت فيهـا إشـارات علميـة تفـسرياً علميـاً حبتـاً          إنّ
، وعليه جيب )اهلداية(تفسري غري معترب؛ ألنه جمانب هلدف القرآن الكرمي األمسى     

على املفسر أن جيعل ما فسره من إشارات علمية يف اآليـات يف طريـق اهلدايـة            
.البشرية، وهو التفسري الصحيح املعترب

خرىالبحث ب القرآن الكريم والعلوم اُألصور 

ميكن تـصور طريقـة البحـث يف التفـسري املوضـوعي بـني القـرآن الكـرمي                  

.٢: سورة البقرة)١(
.٢٠٣: سورة األعراف)٢(
.٥٧: سورة يونس)٣(
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:والعلوم اُألخرى يف صور ثالث
حبث آراء علماء العلوم ومفـسري القـرآن الكـرمي، حبثـاً مقارنـاً         :االُوىل

.وحتصيل النتيجة منها
ر القـرآن الكـرمي وعلـم خـاص،     حبث موضوع ما من وجهة نظ     :الثانية

كبحث شرعية احلكومة من وجهة نظر القرآن وعلم السياسة، وبيان وجهـات         
.النظر املتقابلة وإمكانية حبث املوضوع من زاويتني

ــة ــث وجــود      :الثالث ــرمي، كبح ــرآن الك ــٍي يف الق ــوٍع علم ــث موض حب
اً بوضع نظريـة  املخلوقات احلية يف السماء يف آيات القرآن، والّذي ينتهي أحيان        
.قرآنية علمية، إذ تصبح موضوعاً للبحث يف العلوم يرجع إليه

قواعد التفس اِّـوضوعي ب القرآن الكريم والعلوم اُألخرى

جيـري وفـق   خـرى البحث املوضوعي بني القرآن الكـرمي والعلـوم اُأل    إنّ  
:القواعد التالية

م اآليات؛ فبمالحظـة  استخدام العلوم كقرينة على فه:القاعدة اُألوىل 
أنّ املفسر يف التفسري يبحث عن فهـم املقاصـد ومعـاين اآليـات اإلهليـة، يلزمـه          

مستنداً يف ذلـك إىل  ... االستفادة من العلوم املختلفة كاللُغة العربية واألدب و  
ــوم     ــسنة والعقــل والعل ــاب وال ــربة يف االســتدالل العلمــي كالكت املــصادر املعت

ة القطعيةالتجربي.
لزوم التوجه هلدف القرآن الكرمي؛ فالقرآن الكـرمي فيـه           :القاعدة الثانية 

موضــوعات كــثرية وخمتلفــة، كالعقيــدة واألحكــام الــشرعية وأُصــول قــوانني  
، كمــا أنّ فيــه أكثـر مــن ألــف آيـة تــشري إىل العلــوم الطبيعيــة،   ...األخـالق و 
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التقرب من اهللا تبارك واهلدف األمسى هلذه املوضوعات واإلشارات العلمية هو 
وتعاىل ومعرفته، لذا يلزم على املفسر حتديـد اهلـدف األصـلي للقـرآن وأيـضاً              

.السور واآليات ليفسرها بشكل ال يتعارض وهذا اهلدف
لزوم التوجه لسياق اآليات القرآنية ولغة اخلطاب فيها، :القاعدة الثالثة

ري املوضـوعي كالتفـسري التـرتييب، ال    واجلو التارخيي لآليات والسور؛ إنّ التفـس      
ميكن أن ميضي فيه املفسر القرآين من دون الرجوع إىل اجلو العام احلاكم علـى        
اآلية أو السورة؛ ألنه بدون الرجوع إىل اجلو العام لآلية، سواء كان سياقها أو 

رياً تارخيها أو زمان ومكان نزوهلا أو جغرافيتها، ال يتسىن لـه تفـسري اآليـة تفـس               
يف اآليات القرآنيـة،  » الزكاة«صحيحاً ودقيقاً، وما يدل على ذلك تفسري كلمة      

، فالزكـاة يف    )احلقـوق املاليـة   (واآلخـر   ) اإلنفـاق (أحدمها  : فإنها تفسر مبعنيني  
السور املكية تأيت باملعىن األول؛ ألنّ جوها العام حاكم يف بيان التوحيد واملعاد    

، )١(لثاين أتى يف السور املدنية؛ ألنّ جوها العام يـستلزم ذلـك    والنبوة، واملعىن ا  
لذا جيب على املفـسر أن ال يغفـل عـن هـذه احلقيقـة العلميـة يف فهـم وتفـسري           

. اآليات العلمية
لزوم االستفادة من العلوم التجربية املعتربة؛ إنّ شـرط         :القاعدة الرابعة 

لعلـوم التجربيـة نظريـات قطعيـة،        تطبيق هذه القاعدة هو أن تكون نظريـات ا        
فإن كانت كذلك صح استخدامها يف تفسري اآليـات العلميـة، وإلّـا اسـتعملت      
على حنو االحتمال وال يصح القطع ا يف التفسري، ونسبة القول على أساسها 

.إىل اهللا تبارك وتعاىل
سري لزوم االستفادة من قاعدة اجلري واالنطباق يف التف:القاعدة اخلامسة

.٦٣٤: ، ص٣مد، تقريب القرآن إىل األذهان، جاحلسيين الشريازي، سيد حم: أنظر)١(
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على اخلصوص يف تفسري اآليات العلمية؛ إنّ أهم ما جيب على املفسر جتـاوزه           
يف تفسري اآليات العلمية هو حتديـد النتيجـة التفـسريية بزمـان ومكـان خاصـني          
باآلية املفسرة، األمر الّذي يعين عدم استثمار النتيجة يف كُـل عـصر، وألجـل             

     أو بعبـارة    )اجلـري واالنطبـاق   (ر قاعدة   اخلروج من هذه املشكلة يراعي املفس ،
أُخرى إلغاء خصوصية الزمان واملكان، بأن يكون لآلية يف كُل زمـان ومكـان              
مصداق هلا، ويعرف هذا املصداق من خالل تطبيق اهلـدف العـام لآليـة علـى             

.املصداق يف زمانه
خرىاِّـوضوعي ب القرآن الكريم والعلوم اُألالتفسمشكالت

املوضوعي بني القرآن الكرمي والعلوم     املتخصصني أنّ للتفسري    ذكر بعض   
مشكالت جيب اإللتفات هلا وجتاوزهـا أثنـاء عمليـة البحـث، وميكـن        خرىاُأل

:إمجاهلا بالنقاط التالية
.فرض النظريات العلمية على القرآن الكرمي-١
السعي الستخراج مجيع جزئيات العلوم من القـرآن الكـرمي، الّـذي            -٢

.تهي عادةً بالتفسري غري املُعترب، وأحياناً ينتهي بالتفسري بالرأيين
إنتاج التفسري العلمي غري املعترب نتيجة الغفلة عن األهداف األساسية    -٣

.للدين والقرآن والسور القرآنية واآليات
حصول الفهم والتفسري الناقص لآليات القرآنية يف حال الغفلة عـن        -٤

.تارخيي لآليات العلميةالسياق، واجلو ال
عدم توفّر الشروط املطلوبة يف املفسر العلمي، وإقدامه علـى تفـسري            -٥

اآليات القرآنية العلمية، يعين تفسري القرآن الكرمي بـدون علـم وإطّـالع، وهـو              
.نوع من التفسري بالرأي
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١٣١

خطوات البحث يف التفسري املوضوعي: لثاملبحث الثا
تفسري املوضوعي حبث عملي أكثر ممـا هـو نظـري، وهـو     إنّ البحث يف ال 

وفــق خطــوات منهجيــة مربجمــة، ومراحــل  -حبــسب املنــهج العلمــي-جيــري 
:متناسقة، وطرق مدروسة، ومن مجلة ما ذُكر يف خطواته

ما ذكره مصطفى مسلم من أنّ مراحل إجراء التفسري املوضوعي : أوالً
:كاآليت

رآين جمــال البحــث بعــد حتديــد معــامل اختيــار عنــوان للموضــوع القــ-١
.حدوده، ومعرفة أبعاده يف اآليات القرآنية

مجــع اآليــات الــيت تبحــث هــذا املوضــوع أو تــشري إىل جانــب مــن   -٢
.جوانبه

....ترتيب هذه اآليات حسب زمن الرتول،-٣

....دراسة تفسري هذه اآليات دراسة وافية-٤
، حيــاول الباحــث أن يــستنبط بعــد اإلحاطــة مبعــاين اآليــات جمتمعــة-٥

. العناصر األساسية للموضوع من خالل التوجهات القرآنية اليت أحاط ا
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مث يلجأ الباحث إىل طريقـة التفـسري اإلمجـايل يف عـرض األفكـار يف        -٦
...حبثه

االلتــزام مبنــهج البحــث العلمــي عنــدما يــضع خمطــط البحــث         -٧
...للموضوع

ذلـك، إبـراز حقـائق القـرآن الكـرمي          وليكن هدف الباحـث يف كُـل        -٨
وعرضها بشكل الفت للنظر مع ذكر حكمة التشريع ومجاله ووفاءه حباجـات            

.)١(...البشر
هلذا النوع من نيهناك طريقتمن أنّ زاهر عواض األملعي ما ذكره : ثانياً

:التفسري، ولكل طريقة مراحلها اخلاصة، والطريقتان مها
لقرآنيـة وحـدة متكاملـة هـدفها واحـد وإن           أن جيعل السورة ا   : أُوالمها«

....تعددت موضوعاا،
أن جنمع اآليات ذات اهلـدف املـشترك، ونرتبـها علـى حـسب         : ثانيتهما
-إن وجـدت  -مـع الوقـوف علـى أسـباب الـرتول          -ما أمكـن  -ترتيب الرتول 

ونتناوهلا بالشرح والبيان والتعليق واالستنباط، ونزا مبيزان العلم الـصحيح،           
. )٢(»...إلحاطة التامة بكل جوانب املوضوع اليت وردت يف القرآن الكرميمع ا

وقــد بــين بعــد ذكــر الطــريقتني أنّ الطريقــة الثانيــة هــي املعمــول ــا يف  
فال يفهم منها إلّا ) التفسري املوضوعي(البحوث املوضوعية، وإذا أُطلقت كلمة 

.)٣(حبث موضوع من موضوعات القرآن الكرمي

.٣٩ـ ٣٧: مباحث يف التفسري املوضوعي، صمسلم، مصطفى، : انظر)١(
.٢٢-٢١: األملعي، زاهر بن عواض، دراسات يف التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي، ص)٢(
. ٢٢: املصدر نفسه، ص: أنظر)٣(
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:وات فهيوأما خط

.مجع اآليات ذات العالقة باملوضوع.١

.ترتيب اآليات اموعة حسب الرتول ما أمكن.٢
.إزاحة ما هو موهم باالختالف والتناقض بني اآليات القرآنية.٣

تفسري اآليات أثناء عرضها، وتدعيمه بالسنة النبوية وأقـوال الـسلف        .٤
.الصاحل

اً للبناء واإلحكام، مع مراعات البحـث       إخراج املوضوع متكامالً تام   .٥
. )١(العلمي

ما ذكره حممد علي رضائي األصـفهاين مـن أنّ مراحـل إجـراء          :ثالثاً
:التفسري املوضوعي كاآليت

.مجع اآليات املُتعلِّقة باملوضوع-
االستفادة من طريقة القـرآن بـالقرآن جبعـل اآليـات القرآنيـة إحـداها                -

.قرينة على فهم اُألخرى
.)٢(اخلروج برأي ائي حول هذا املوضوع-

ما ذكره صالح عبد الفتـاح اخلالـدي، إذ ذكـر ملراحـل إجـراء               :رابعاً
:التفسري املوضوعي نوعني من املراحل

:عام لأللوان الثالثة، وهي:النوع األول

. ٢٣-٢٢: املصدر نفسه، ص: أنظر)١(
: رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهـات التفـسريية للقـرآن، ص          : رانظ )٢(

٣١١.
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.أن يسجل الباحث أهدافه اليت يريد حتقيقها من حبثه-١

.اجة املعاصرة إىل حبثهأن حيدد الباحث مدى احل-٢

.أن يطّلع الباحث على األحباث والدراسات القرآنية اُألخرى-٣
أن ال يكون لدى الباحث غرض مـسبق يريـد ترسـيخه مـن خـالل       -٤
.القرآن

.أن يقرأ الباحث قراءة شاملة عامة-٥

:اخلطوات اخلاصة بكُل لون، وهي:النوع الثاين

يـتم علـى    : ه موضـوعياً، إذ قـال     حبث املصطلح القـرآين وتفـسري      -١
:مرحلتني أساسيتني

مرحلة البحـث واجلمـع؛ وهـي جتـري وفـق اخلطـوات              :املرحلة اُألوىل 
:التالية

.إعادة الكلمة إىل اجلذر الثالثي-١
البحث عن املعىن اللُغوي االشتقاقي هلذه الكلمة يف أُمهات كتب   -٢

.اللُغة
.تبين معاين ألفاظ القرآنالنظر يف معىن الكلمة يف الكتب اليت-٣
.نتابع كُل صيغة أو تعريف منها يف آيات القرآن-٤
.نربط بني األصل االشتقاقي واالستعمال القرآين-٥
.نطّلع على تفسري اآليات اليت تناولت هذا املصطلح-٦
.)١(نسجل ما نلحظه من دالالت ولطائف يف اآليات-٧

التفـسري والتأويـل يف    (اخلالدي، صالح عبـد الفتـاح، التفـسري املوضـوعي ملـصطلحات القـرآن،                )١(
!
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التبويب والصياغة، وذكر هلا خطوات     مرحلة الترتيب و   :املرحلة الثانية 
:هي

.إلقاء نظرة فاحصة على املادة التفسريية اموعة-١
.وضع خمطّط منهجي موضوعي للبحث-٢
.توزيع املادة التفسريية على فصول ومباحث-٣
البدء بصياغة وكتابة كُل فصل، وعدم االنتقال إىل الفصل الثاين   -٤

.ل الّذي بني يديهإلّا بعد االنتهاء من الفص
.احلرص على دقّة الصياغة من الناحية الظاهرية-٥
مالحظة اللطائف واللفتات، بأن تكون يف مواضعها حبيث تكون   -٦

.متناسقة مع املكان الّذي وضعت فيه وال تكون شاذّة أو ناشزة
.التركيز على ربط املصطلح القرآين مبقاصد القرآن وأهدافه-٧
٨-ي املقبول للبحث من حيث املقدمة والفصول واإلخراج الفن....

:حبث املوضوع القرآين، وخطواته-٢
....اختيار املوضوع القرآين للبحث-١
.تسجيل اَألساليب اليت دفعته للموضوع-٢
....مجع اآليات اليت تتحدث عن املوضوع-٣
....استخراج معاين األلفاظ اليت اختارها-٤
اســــتعملت املــــصطلحات األساســــية حــــصر اآليــــات الــــيت -٥

...املوضوعية

"
. ١٨-١٦: ، ص)القرآن
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...تسجيل ما يدور حول اآليات اليت استخلصها-٦
...قراءة اآليات اليت اخترناها يف أُمهات كتب التفسري-٧
.بيان األبعاد املعاصرة لآليات-٨
....استخالص الدالالت والِعرب واللطائف يف اآليات اموعة،-٩

.اسات األحباث القرآنية املعاصرةاإلطّالع على در-١٠
:حبث السورة القرآنية، وخطواا-٣

.ذكر اسم السورة التوقيفي ومعرفة امسها االجتهادي-١
.حتديد مكان وزمان نزول السورة وبيان جو نزوهلا-٢
.حتديد أهداف السورة األساسية-٣
.التعرف على شخصية السورة-٤
.ن السورربط السورة مبا قبلها م-٥
تقسيم السورة املتوسطة والطويلة إىل أقسام وتقسيم الواحدة إىل    -٦

.دروس موضوعية
.استخالص أهم حقائق السورة والدالالت اليت تقررها-٧
.اإلطّالع على السورة يف أُمهات كتب التفسري-٨

ويعتقد أنّ السورة تبدو بنظره يف هذه احلالة وحـدة موضـوعية واحـدة،               
.صية بارزة وموضوع عام، وعمود واضح وأهداف حمددةذات شخ

ما ذكره أبو القاسم احلسيين السيستاين من أنّ مراحل إجـراء    :خامساً
:التفسري املوضوعي كاآليت

.مجع اآليات اليت ختدم املوضوع-١
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ترتيب اآليات حسب الرتول ما أمكـن، يف مكـة أوالً، مث يف املدينـة                 -٢
.العهد قبل ما نزل آخرهثانياً، وما نزل أول

إزاحة ما قد يكون بـني اآليـات مـن مـوهم االخـتالف والتنـاقض،          -٣
وعليـه ميكـن التوفيـق    ... موقناً أنّ القرآن ال يوجد فيه اختالف أو تنـاقض أو        

.بينها
تفسري اآليات أثناء عرضها تفسرياً يفهم منه احلكمة يف إيراد أسـباب            -٤

قصص األنبياء واُألمم الـسالفة إن وردت  الرتول إن وجدت، وشرح قصة من     
.يف اآليات حمل الشرح، مع مراعات شروط املفسر أثناء عرض املوضوع

إخراج املوضوع يف صـورة متكاملـة تامـة البنـاء واإلحكـام مبراعـاة              -٥
.)١(شروط البحث العلمي

الطريقـة  : (مـا ذكـره كـامران إيـزدي مباركـه حتـت عنـوان       :سادسـاً 
ــ ــاك طــريقتني إلجــراء التفــسري  ) سري املوضــوعيالــصحيحة للتف مــن أنّ هن
:املوضوعي، مها

اختيار موضوعات خمتلفة أعم من أن تكون اقتصادية، :الطريقة اُألوىل
أخالقية، فقهية، مثّ يؤتى باآليات بعنوان شاهد ودليل صحة، مث تذكر النتائج          

.اليت حتصلت
ة مبوضـوع واحـد يف كُـل القـرآن،       مجع اآليـات املُتعلِّقـ     :الطريقة الثانية 

عليها توضع إىل جنب بعض، مثّ تفسر تفـسرياً بـشكل جمـزأ، مث             وبدون احلكم 

: ، وترمجتــه)ارســيف: (احلـسيين السيــستاين، سـيد أبــو القاسـم، تفــسري موضـوعي آيــات قـرآن     )١(
.٢٢: ، ص)التفسري املوضوعي آليات القرآن(
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.)١(جنمعها ونستخرج الرابطة فيها مثّ خنرج بنتيجة كُلِّية
ما ذكره حممد رضا احلسيين الشريازي، من أنّ مراحـل إجـراء         :سابعاً

:التفسري املوضوعي كاآليت
من خمتلف الـسور  .. القرآنية املرتبطة باملوضوع املقصودمجع اآليات -١
.القرآنية
ووضع كُل واحد منها مع اآليات املُماثلة .. وتصنيفها.. فرز اآليات-٢

.هلا

ــا يقتــضيه .. ترتيــب هــذه اموعــات -٣ اإلطــالق : (علــى حــسب م
.وغري ذلك) التقدمي والتأخري(و) اخلاص والعام(و) والتقييد
.)٢(الرؤية املتكاملة والنهائية من خالل ذلكاستنباط -٤

:املناقشة

بعــد التــدبر فيمــا ذُكــر أعــاله مــن مراحــل وخطــوات إلجــراء التفــسري   
:املوضوعي، نسجل املالحظات التالية

إنّ بعض ما ذُكر أعاله من مقتـضيات املراحـل واخلطـوات لـيس               :أوالً
٤و ٣: (اجلزئيـة، كمـا يف النقطـة      مرحلة تفسريية، ألنه من األًُمـور التفـصيلية         

.مما ذكره مصطفى مسلم) ٥و

إنّ ما ذكره مصطفى مسلم يف النقطة اُألوىل، اختزل كُل خطوات :ثانياً
التفسري املوضوعي، لذا فإنّ ما ذكره تباعاً يعد تفـصيالً لـه، ولـيس خطـوة يف               

.٣٧٤: إيزدي مباركه، كامران، شروط وآداب تفسري ومفسر، ص)١(
.١١٥: ، ص١احلسيين الشريازي، حممد رضا، التدبر يف القرآن، ج)٢(
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.مقابله
تص بالتفـسري  إنّ ما قاله مصطفى مسلم حتت الرقم سـبعة، ال خيـ         :ثالثاً

.املوضوعي، بل هو عام يف كُل حبث موضوعي
مـا قالـه مـصطفى مـسلم حتـت الـرقم مثانيـة، قـد أفـرغ التفـسري                :رابعاً

.املوضوعي من هدفه األساسي وجعله مشتركاً مع التفسري العام
اخلطـوات  : (إنّ اخلطـوات الـيت ذكرهـا اخلالـدي حتـت عنـوان             :خامساً

، ال تصلح أن تكون خطوات بقـدر مـا هـي شـروط       )العامة يف األلوان الثالثة   
.للباحث

إنّ مراحــل إجــراء التفــسري املوضـوعي، شــاملة لكُــل ألوانــه،  :سادسـاً 
.وعملية التفكيك اليت قام ا اخلالدي ال مربر هلا

إنّ التعــبري الّــذي أطلقــه زاهــر بــن عواضــي األملعــي يف النقطــة :سـابعاً 
:، فيه أمران..).أن جيعل السورة القرآنية(اُألوىل

جمانبته للواقع القـرآين؛ ألنّ الـسورة القرآنيـة ذات وحـدة         :األمر األول 
.موضوعية فعالً، على الرغم من موضوعاا وال حتتاج إىل اجلعل

إنّ االلتـزام ـذه العبـارة يخـرج البحـث يف الـسورة مـن                 :األمر الثاين 
ــك ألنّ     ــسري، وذل ــن التف ــضالً ع ــوعي ف ــسري املوض ــث  التف املوضــوع يف البح

التفسريي القرآين موضوع ثابت يأىب التغيري، بينما املوضوع اعول ميكن تغيريه    
ــار، و   ــة، فاجلعــل اعتب ــار ســهل «بــسهولة ويــسر حبــسب اجلهــة اجلاعل االعتب

.)١(»املؤنة

.٣١٥: ، ص١الصدر، حممد باقر، دروس يف علم اُألصول، ج)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الكَِريِمالُقرآِنيفالبحِثطُرُق: الفصل الثاني............................................................١٤٠

ذكر زاهر األملعي أنّ اجلمع بني اآليات يتم على أساس أن يكون :ثامناً
كــون الترتيــب بينــها حبــسب الــرتول، وااللتــزام للـسورة هــدف واحــد، وأن ي 

باألول قد ال يعطي احلقيقة دائماً، الحتمال وجود هدف آخر يف الـسورة غـري                
معلــن أو مكتــشف، كمــا أنّ االلتــزام بالثــاين يلــزم منــه عــدم وحــدة النتــائج  
ــاً،     ــائج كُلِّي ــاين النت ــة، وتب ــات القرآني ــرتول يف اآلي ــها، لتعــدد أســباب ال ودقّت

.تالف مباين املفسرين يف قبول سبب الرتول أو رده وعدم االعتماد عليهالخ
واجلدير ذكـره هنـا أنّ مـاذكره األملعـي خـاص بالـسورة القرآنيـة، وهـو                  

.أخص من موضوع البحث
إنّ البحث على ضوء الطريقة اُألوىل اليت ذكرها كامران إيـزدي    :تاسعاً

، لـذا فهـو خـارج عـن حمـل           مباركه حبث موضوعي وليس تفـسرياً موضـوعياً       
.البحث

ويلحظ يف نقاط اخلطوات واملراحل اآلنفة الذكر إمجاالً، أنها قد ابتعدت 
يف أغلبها عن كوا خطوة أو مرحلة، وهو أمر ولّد إرباكاً وتداخالّ ميتنع معـه        
اجلزم والترجيح، وعليـه فـإنّ أنـسب مـا قيـل يف املقـام هـو قـول حممـد علـي                 

حممـد رضـا احلــسيين   ودي مباركـه يف الطريقـة الثانيــة،  رضـائي، وكـامران إيــز  
:الشريازي، والّذي ميكن أن يلخص مجيعاً باملراحل التالية

سواء كان من القرآن أو     (تعيني وتشخيص موضوع البحث مطلقاً     :أوالً
).خارجه

.استقصاء اآليات القرآنية املُتعلِّقة مبوضوع البحث:ثانياً

ــة معاجلــة تفــسريية ترتيبيــة، ومــن مث     معاجلــة اآليــا :ثالثــاً ت اموع
.موضوعية
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مجع النتـائج اجلزئيـة، واخلـروج منـها بنظـرة أو نظريـة قرآنيـة يف              :رابعاً
.خصوص موضوع البحث

صور مجع اآليات القرآنية
اجلمـع التفـسريي؛ اجلمـع      : ذُكر جلمع اآليات القرآنية صور عديدة هـي       

؛ وجيري اجلمع يف كُل واحد      )١(؛ اجلمع املوضوعي  الترتييب؛ اجلمع االستنباطي  
:منها كالتايل

الجمع التفسي-١

كشف املدلول احلقيقي لآلية القرآنية، مـن خـالل آيـة أُخـرى       : ونعين به 
) تفـسري القـرآن بـالقرآن     : (تتعرض إىل املوضوع ذاته، وهـو مـايطلق عليـه بــ           

:ومثاله
صِـراَط الّـذين أَْنعمـت علَـيهِم غَيـِر           * َتقيم  اهـِدَنا الـصراَط الْمـس     {:قوله تعاىل 

الَ الضَّالِّنيو هِملَيغْضُوبِ ع٢(}الْم(.
فنحن نعرف منذ البداية أن لكُل آية مفهوماً ومصداقاً، ومفهوم الصراط هنا 
مثالً، واضح يتيسر لنا معرفته من املعىن اللُغوي للكلمـة يف معـاجم اللُغـة، وهـو                

.العدل، وأقرب الطرق إىل املقصد: طريق املُعبد للسري، أو املستقيم، أيال: مبعىن
أما مصداقه فغري واضح ال من اآلية وال مـن اللُغـة، فـال نـدري مـا هـو         
الصراط املستقيم الّذي جيب أن نسري عليه، وال ندري من هم الّذين أنعـم اهللا      

.عليهم، حىت تدي بطريقهم

.١٢٠: ، ص١، حممد رضا، التدبر يف القرآن، جاحلسيين الشريازي)١(
.٧-٦: سورة احلمد)٢(
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ن علينا الربط واجلمع بني هذه اآلية واآليات ويف مثل هذه احلاالت يتعي
.اُألخرى، الكتشاف مصداق اآلية

ــورة   ــرأ يف سـ ــس(فنقـ ــاىل ) يـ ــه تعـ ــدوني{:قولـ ــراطٌ  و َأنِ اعبـ ــذا صِـ هـ
 تَقيمـسعبــادة اهللا تعــاىل، والتــزام : ، فنعــرف أنّ الــصراط املــستقيم هــو)١(}م

.منهجه يف احلياة العملية واالجتماعية
فنقرأ يف آية أُخرى قوله }...الّذين أنعم ا عليهم... {: صوصوأما خب

م اللَّـه علَـيهِم ِمـن النبِـيني            و مـن يطِـِع اللَّـه     و{:تعاىل أَْنعـ الّـذين ع مـ ـوَل فَُأولِئـكسالر
ويقنيدوالــصداءِ وهالــشالِحنيفيقــًاوالــصر أُولِئــك نــساملــراد ، ونعــرف أن)٢(}ح

.)٣(األنبياء والصديقون والشهداء والصاحلون: منها
ــهِو... {: وخبـــصوص الـــضالّني فنقـــرأ قولـــه تعـــاىل مـــن يْكفُـــر بِاللَّـ

الِئكَتِِهوومِلهِ وسرمِ اآلكُتُِبهِ ووعيدًاالْيضَلَّ ضَالًال ب ٤(}ِخرِ فََقد(.
.)٥(}فََقد ضَلَّ ضَالًال بعيدًامن يشرِْك بِاللَّهِ و... {: وقوله تعاىل

ــر ِباإل و...{: وقولــــه تعــــاىل ميــــاِن َفقَــــد ضَــــلَّ ســــواء  مــــن يتَبــــدلِ اْلُكفْــ
، فنعرف أنّ القرآن الكرمي حيـدد الـضالل يف هـذه اآليـات بـالكفر            )٦(}السبيلِ

.بكافّة أشكاله وألوانه

.٦١: سورة يس)١(
.٦٩: سورة النساء) ٢(
.٦٨-٦٦: السباعي، كاظم، القرآن كتاب حياة، ص)٣(
.١٣٦: سورة النساء)٤(
.١١٦: سورة النساء) ٥(
.١٠٨: سورة البقرة) ٦(
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ــه تعــاىل ــبٍنيَضــالبــلِ الظَّــالِمون يف...{: ونقــرأ قول ــه )١(}لٍ مفنعــرف أن
.التعدي على حقوق اآلخرين

يـا داود إِنَّـا جعلْنـاَك خليَفـًة ِفـي اْلـَأرضِ فَـاحكُم بـين            {: ونقرأ قوله تعاىل  
ــعِ الْهــوىوبِــاْلحقاسِالنــ : ، وقولــه تعــاىل)٢(}...فَيــضِلَّك عــن ســبيلِ اللَّــهِ ال تَتَّبِ
، فنعـرف أنـه االحنـراف    )٣(}رسـوَله فََقـد َضـلَّ َضـالًال مبينـًا     وهمن يعصِ اللَّ و ...{

.بكافّة ألوانه وأشكاله
: هــم) الــضالّني(وهكــذا مــن خــالل مــا تقــدم اســتطعنا أن نعــرف أنّ  

الكــافرون مبختلــف ألــوام وأشــكاهلم، كــذلك هــم املتعــدون علــى حقــوق  
. اآلخرين، واملنحرفون مطلقاً

يالجمع التيب-٢

فرز جمموعة من اآليات وترتيبها ترتيباً منطقياً تسلسلياً بوضع     : ونعين به 
بعضها إىل جنب بعض، إذ يفيد ذلـك يف حـل التنـاقص املُتـوهم بـني اآليـات               
القرآنية من ظاهرها، بااللتفات إىل العام واخلاص واملطلق واملقيـد يف اآليـات              

، بـل تكـون إحـداها يف طـول          القرآنية، فإنّ حـدودها ال تتعـارض فيمـا بينـها          
و الْمطَلَّقـات   {: تعـاىل احلكـم يف قولـه      : اُألخرى، ومثال العـام واخلـاص هـو       

، فإنـه عـام خصـصه    ]٢٢٨: سورة البقرة/ [}...يتَربصن بِأَْنفُسِهِن ثَالثَةَ قُروٍء  
سـورة  / [}...حمـاِل أَجلُهـن أَن يـَضعن حملَهـن       أُوالت األَ و ...{: قوله تعاىل 

.١١: سورة لقمان) ١(
.٢٦: سورة ص)٢(
.٣٦: سورة األحزاب)٣(
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.)١(]٤: الطالق
* خـسرٍ    إِن اْلإِْنـسان لَفـي    * الْعـصرِ   و{: تعاىلومثال املطلق واملقيد قوله     

ــورة / [}تَواصــوا بِالــصبرِ وتَواصــوا بِــالْحق وإِالَّ الّــذين آمنــوا وعمُِلــوا الــصالِحاِت    س
ل شيء، لكنه صار مقيداً فإنّ مفادها مطلق يشمل اإلميان بكُ  ،  ]٣-١: العصر

ــه تعـــاىل  ــن بِاللَّـــهِ  ... {: بقولـ ــن آمـ ـــومِ الْـــآخِرِ ومـ اْلكِتـــاِب والْيالئَِكـــةِ والْم
.)٢(]١٧٧: سورة البقرة/ [}...النبِينيو

فهم مرحلية نزول األحكام اإلهلية، فـاألوامر والنـواهي       كما أنه يفيد يف   
مبـسألة  : سـية مـن قواعـد التـصور اإلميـاين، أي     اإلهلية تارة تتعلَّق بقاعـدة أسا    

اعتقادية، فيقضي فيهـا اإلسـالم قـضاًء حامسـاً منـذ اللحظـة اُألوىل، وأُخـرى                 
بعبادة وتقليد، أو بوضع اجتماعي معقد، فإنّ اإلسـالم يتريـث فيهـا، ويأخـذ          
املسألة باليسر والرفق والتدرج، ويهييء الظـروف الواقعيـة الـيت تيـسر التنفيـذ             

الطاعة، ومثال ذلك حترمي اخلمر، حيث مل يكن األمر بتحرميه أمـر توحيـد أو       و
شرك، بل كان أمر عادة وأُلفة، والعادة كمـا هـو معلـوم حتتـاج إىل عـالج          
تدرجيي مرحلي حىت يقلع اإلنسان عنها، وهو ما فعله القرآن الكرمي، فنراه

ــي      ــديين، واملنطــق العقل ــك الوجــدان ال ــة بــدأ بتحري يف نفــوس يف البداي
ــال     ــع فقـ ــن النفـ ــرب مـ ــر أكـ ــان أنّ اإلمث يف اخلمـ ــك ببيـ ــسلمني، وذلـ : املـ

إِثْمهمـا  ومنـافِع لِلنـاسِ  والْميـسِرِ قُـلْ فيهِمـا إِثْـم كَـبري     ويـسئَلُونَك عـنِ الْخَمـرِ   {

، ٣٨٨: ، ص٢فخر الدين الرازي، حممد بن عمر، احملـصول يف علـم أُصـول الفقـه، ج             : انظر )١(
طه جابر فياض العلواين؛ اآلمـدي، علـي بـن أيب علـي بـن حممـد، اإلحكـام يف أُصـول                 : حتقيق

.عبد الرزاق عفيفي: ، حتقيق٢٦٥-٢٦٢: ، ص٢األحكام، ج
.٢١٩: قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، صفاكر امليبدي، حممد،)٢(
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.ويف هذا القول إحياء بأنّ تركها هو اَألوىل،)١(}...أَكْبر مِن نَفْعِهِما
ضييق فرص املزاولة لعملية الشرب والتعاطي على العـادة، مـن   مث قام بت  

خالل كسر مواعيدها، إذ املعروف أنّ املدمن يشعر باحلاجة إىل ما أدمن عليـه               
من مسكر أو خمدر يف املوعد الّذي اعتاد تناوله فيه، فإذا جتـاوز هـذا الوقـت،            

والتغلّب عليهـا،   وتكرر هذا التجاوز فترت ِحدة العادة، أمكن التخلّص منها          
لذا حِددت أوقات مخس للصالة ال حيل للمصلّي فيها أن يقرب الصالة وهـو          

ــه تعــاىل  ــوا الــصالة  {: ســكران، وذلــك يف قول بــوا ال َتقْر نآم ــا الّــذين هويــا َأي ــتُم أَْن
ــوا مــا َتقُوُلــون ســكارى َلمتَّــى َتعتَّــى وحــبيٍل ح بــاً إِالَّ عــابِري سنــسِلُواَتال ج إِن وغْتَ

فَرٍ أَو جـاء َأحــد ِمـنكُم ِمـن اْلغـاِئطِ أَو المـسُتم النـساء َفَلــم        أَو علـى كُنـتُم مرضـى   سـ
 ــوِهكُمجوا بِوحــسبــاً فَامــعيدًا طَيــوا ص ممفَتَي وا مــاءوَتِجــد كــان اللَّــه إِن ــديكُمَأي

.)٢(}عفُوا غَُفورًا
ما أمتّ هاتني اخلطوتني جاء النهي احلازم واألخـري بتحـرمي اخلمـر يف                وبعد
سِر و يـا َأيهـا اّلـذين آمنـوا ِإنَّمـا اْلَخمـر            {:قوله تعاىل  يـو اْلم و الْأَْنـصاب    ـسرِج اْلـأَزْالم

      ــونتُْفلِح لَُّكــمَلع وهتَنِبطانِ فَــاجيـِل الــش مـع ــ * ِمــن إِنَّم  الــش ريــدا ي  وِقــعي أَن طاني
ــرِ واْلميــسِرِ ويــصدكُم عــن ذِْكــرِ اللَّــهِ وعــنِ     فِــي الْخَم ْغــضاءالْبو ةــداواْلع كُمــنيب

   ــونتَهنم لْ أَنْـتُم الةِ فَهـفامتثـل املــسلمون ألمــر اهللا تعـاىل علــى لــسان   )٣(}الـص ،
.)٤(صلى اهللا عليه وآله وسلمرسوله األكرم حممد

.٢١٩: سورة البقرة) ١(
.٤٣: سورة النساء) ٢(
.٩١-٩٠: سورة املائدة) ٣(
كمـال بـسيوىن   : حتقيـق ، ٧٣: الواحدي، علـي بـن أمحـد، أسـباب نـزول القـرآن، ص       : راجع )٤(

.زغلول
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الجمع االستنباطي-٣

اجلمع بني آيتني من القرآن الكـرمي، أو أكثـر السـتنباط حكـم     : ونعين به 
:تشريعي معين، أو فكرة معينة ومثاله

مـن حكـٍم يف    عليـه الـسالم    ما اسـتنبطه اإلمـام حممـد بـن علـي اجلـواد            
:املوضع الّذي تقطع منه يد السارق، إذ ينقل لنا التاريخ ما نصه

اً اعترف علـى نفـسه بالـسرقة، فأحـضروه إىل جملـس املعتـصم               إنّ سارق 
العباسي، كي يجرى عليه احلد، ولكن املعتصم مل يعرف حده، فأحضر فقهاء           
بغداد وفيهم أمحد بن أيب داود بن جرير األيادي واإلمام حممد بن علي اجلـواد         

: فسأهلمعليه السالم
من أين تقطع يد السارق؟-

ــن  - ــال اب ــيمم   : داودأيب فق ــة الت ــتدلّ بآي ــصل الكــف، واس ــن مف : م
}...  ديكُمأَيو وِهكُمجوا بِوحسولكن العلماء اآلخـرون أطبقـوا      )١(}...َفام ،

َفاْغـِسلُوا وجـوهكُم   ... {: على قطع اليد من املرفـق مـستدلّني بآيـة الوضـوء           
عليـه  مد بن علـي اجلـواد  ، ومل يتكلَّم اإلمام حم  )٢(}...أَيدِيكُم إِلَى الْمرافـِقِ   و

ماتقول يف ذلك؟: بشيء، حىت التفت إليه املعتصم قائالًالسالم
.قالوا ومسعت:عليه السالمفقال-

ال رأي يل عند هؤالء، باهللا عليك إلّا ما : فأحلَّ املعتصم العباسي قائالً-
.حكمت

.٦: سورة املائدة) ١(
.٦: سورة املائدة)٢(
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-الـسبعة إنّ النيب أمر أن توضـع املواضـع         :عليه السالم  فقال اإلمام  -
و أَن  {: احلكـيم يف الـسجود علـى األرض، ويقـول اهللا          -اليت منها الكفّان  

فال تقطع الكف اليت هي من املـساجد،  )١(}الْمساجِد لِلَِّه فَال تَدعوا مع اللَِّه أَحـدًا      
.)٢(بل تقطع األصابع األربع فحسب

حدود قطـع يـد   عليه السالموهكذا استنبط اإلمام حممد بن علي اجلواد  
الـساِرقَةُ  و و الـسارُِق  {: قولـه تعـاىل   (: بني آيتني كـرميتني مهـا     السارق باجلمع   

ــدِيهما  وا َأيــاقَْطع ــاىل )٣(}...َف ــه تع ــع اللَّــِه    {: وقول وا معــد ــساجِد لِلَّــهِ َفــال َت اْلم أَن و
.}َأحدًا

اسـتنباط  يف عليـه الـسالم  كذلك عمل اإلمام موسى بن جعفر الكـاظم    
املهدي لَئَس: حرمة اخلمر من القرآن الكرمي، إذ روي عن علي بن يقطني قال

هل هي حمرمة يف كتاب اهللا؟      : عن اخلمر قال  عليه السالم  العباسي أبا احلسن  
.فإنّ الناس يعرفون النهي وال يعرفون التحرمي

.بل هي حمرمة:عليه السالمفقال له أبو احلسن-

يا أبا احلسن؟-بكتاب اهللا-ي موضع هي حمرمةيف أ: فقال-

ا حرم ربي اْلفَواحِش مـا  قُلْ إِنَّم{:قوله تبارك وتعاىل  :عليه السالم  قال -
غْيالْبو الْإِثْمو طَنما بها ومِن ر٤(}...ظَه(.

.١٨: سورة اجلن) ١(
: ، حتقيــق٣٣-٣٢: البحــراين، ســيد هاشــم، الربهــان يف تفــسري القــرآن، املقدمــة، ص : انظــر) ٢(

.قم-قسم الدراسات اإلسالمية-مؤسسة البعثة
.٣٨: سورة املائدة)٣(
.٣٣: سورة األعراف)٤(
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ات فيعين الزنـا املُعلـن، ونـصب الرايـ     }...ما ظَهر مِنها  ... {: فأما قوله 
.ترفعها الفواجر يف اجلاهلية-كانت-اليت

ما نكح من اآلبـاء، فـإنّ النـاس       : فيعين }...وما بطَن ... {: وأما قوله 
    يببعث النإذا كـان للرجـل زوجـة    صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   كانوا قبل أن ي

.ومات عنها، تزوجها ابنه من بعده إذا مل تكن أُمه، فحرم اهللا ذلك
ا وأم} ...ها اخلمر بعينها}...اإلِثْمفإن.

سِرِ قُـْل فيهِمـا    ويـسئَلُونَك عـِن اْلخَمـِر    {: وقد قال اهللا يف موضع آخر      يـاْلم
 كَبري اسِ و إِْثملِلن نافِعـا   ممِـن نَّفْعِهِم ـرآ أَكْبمهإِثْمـا اإلمث يف كتـاب   . )١(}...وفأم

.د، وإمثهما كبرياهللا فهي اخلمر، وامليسر فهي النر
.)٢(هذه واهللا فتوى هامشية: فقال املهدي-

الجمع اِّـوضوعي-٤

وهو مجع اآليات القرآنية مـن عمـوم القـرآن الكـرمي متهيـداً السـتخراج                
النظرية القرآنية أو احلكم النهائي يف موضوع ما، وتجمـع اآليـات القرآنيـة يف               

علـى وجـود االرتبـاط فيمـا بينـها؛      اًهذا النوع من عموم القرآن الكـرمي، بنـاء    
.ألنها متعلِّقة مبوضوع واحد

به ميـزه  اًخاصاًلقد تبين فيما مضى من أنواع اجلمع، أنّ لكُل منها هدف      
عن غريه، فأحدها يهدف إىل حتديد املـصاديق وكـشف معانيهـا، وهـو اجلمـع              

ية ومراحل التفسريي، واآلخر يهدف إىل بيان التدرج يف إنزال األحكام الشرع   

.٢١٩: سورة البقرة)١(
.١٤:، ص٢البحراين، سيد هاشم، الربهان يف تفسري القرآن، ج: انظر)٢(
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تطبيقها، وهو اجلمـع التـرتييب، أمـا الثالـث منـها فيهـدف إىل اسـتنباط حكـم                  
شرعي معين، وهو اجلمع االستنباطي، وأما الرابع منها فيهدف إىل استخراج           

.نظرية قرآنية أو حكم ائي يف موضوع معين
        زان عن بعضهما متين أنّ اجلمع التفسريي والترتييب يتميزاً تامـاً،  ومنه يتبي

ــنفس النــسبة، ولكــن األمــر خيتلــف يف اجلمــع     ــزان عــن غريمهــا ب وكــذا يتمي
االستنباطي واجلمع املوضوعي، فهما يتباينان مع غريمها ويتحدان فيما بينهما، 

).بنسبة العموم واخلصوص من وجه(إلّا أنّ احتادمها ليس مطلقاً، بل هو 

:رق كثرية بينهما، منهاأنّ هناك فوا)١(لذا فقد ذكر بعض الباحثني
إنّ اجلمع االستنباطي يتم عادة ضمن آيـتني أو ثـالث، مبعـىن أنـه      : أوالً

.مجع حمدود، بينما اجلمع املوضوعي يتم عادة ضمن جمموعة كبرية من اآليات
يف اجلمع اإلستنباطي غالباً ما تكون النتيجة حكماً شرعياً جزئياً،    : ثانياً

.كُلِّيةي تتبع طبيعة املوضوع، وهي ال تكون فيه إالّبينما يف اجلمع املوضوع
إنّ الغاية من اجلمع االسـتنباطي معرفـة حكـم القـرآن الكـرمي يف                : ثالثاً

.الواقعة اجلزئية، بينما الغاية من اجلمع املوضوعي النظرية القرآنية
يه، من له اخلربة كالفقاالستنباطي ال يستطيع إجراءه إالّإنّ اجلمع:رابعاً

.وأما اجلمع املوضوعي فيجرى من الفقيه وغريه

أفـضل أنـواع   ) اجلمـع املوضـوعي  : (وبالتدقيق بالفوارق أعاله يظهر أنّ   
لفهـم القـرآن الكـرمي، وميكـن إمجـال سـبب ذلـك يف نقطـتني             ) اجلمع القرآين (

: رئيسيتني

.١٣١-١٣٠: ، ص١احلسيين الشريازي، حممد رضا، التدبر يف القرآن، ج: انظر)١(
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.امليزات اليت يتمتع ا هذا النوع من اجلمع القرآين: اُألوىل

املعطيات والنتائج اليت يفرزها هـذا النـوع مـن اجلمـع القـرآين،               : الثانية
.اخلروج بنظرية قرآنية:واليت من أمهّها

)الشفاعة َّـ القرآن الكريم(:مثال الجمع اِّـوضوعي

الــشفاعة يف «: إنّ املثــال الّــذي نــسوقه كنمــوذج للجمــع املوضــوعي هــو 
عياً، جنمع اآليـات الـيت تتحـدث      وبالنظر يف القرآن الكرمي موضو    ،  »القرآن الكرمي 

:عن الشفاعة فيه، وبتدقيق النظر فيها جند أنها تنقسم إىل أربعة جمموعات

ال للشفاعة: وىلاموعة اُأل
إىل بـدورها  ل اآليات اليت تنفي الشفاعة، والـيت تنقـسم          كُ حتتهاويندرج  

:أربعة أقسام
، وينحـصر هـذا     اآليات اليت تنفي الشفاعة بشكل مطلق     :القسم األول 

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوْا أَنفُِقـوْا مِمـا رزَقْنـاكُم مـن                 {: القسم يف اآلية الكرمية التالية    
ونالظَّالِم مه ونالَْكاِفرةٌ وَفاعالَ شلٌَّة وَال خفِيهِ و عيالَّ ب موي أْتِيِل أَن ي١(}قَب(.

نفي الشفاعة اليت كان تصورها اليهود، واليت اآليات اليت ت:القسم الثاين
 واْ {:ث عنها فيما بعد، يقول القرآن الكرمي سوف نتحدائِيلَ اْذكُررنِي ِإسا بي

       الَمِني لَـى اْلعـع أَنِّـي فَــضَّلْتُكُمو كُملَـيع ـتمي أَنْع واتَّقُـواْ يومـاً الَّ تَجــزِي   *نِعمتِـي الَّتـِ
.)٢(}ينصرونفٍْس شيئاً والَ يقْبلُ مِنها شفَاعةٌ والَ يؤخذُ مِنها عدلٌ والَ همَنفْس عن نَّ

ـت علَــيكُم وأَنِّــي          {: ويقــول مـالَِّتــي َأنْع تِــيمواْ نِعائِيلَ اْذكُــرـر نِــي ِإســـا ب ي

.٢٥٤: سورة البقرة)١(
.٤٨-٤٧: سورة البقرة)٢(
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  الَمِنيلَى اْلعع مـًا الَّ     * فَضَّلْتُكُمواتَُّقـوْا يـا        وهـلُ مِنقْبالَ يئًا وـيـن نَّْفـٍس شع ـزِي نَْفـستَج
ونرنصي مَال هةٌ وَفاعا شهالَ تَنفَعلٌ ود١(}ع(.

ار يف يـوم القيامـة      ال شفاعة للكفّـ   د أن اآليات اليت تؤكّ  :القسم الثالث 
:مثل

أْتي      {: قوله تعاىل  يـ مـوي إِالَّ تَأْويلَه ونظُرنْل يَته      ِمـن وهَنـس ُقـوُل الَّـذيني أْويلُـه
قَبلُ قَد جاءت رسلُ ربنا ِباْلحق فَهلْ لَنا مِن شفَعاء َفيشَفعوا لَنا أَو نُرد فَنعملَ غَير الَّذي 

مهوا أَنْفُسسِرخ لُ قَدما نَعوكُنونفْتَرما كانُوا ي مهن٢(}ضَلَّ ع(.

دون      *وبرزَِت الْجحِـيم ِللَْغـاوِين   {: هوقول بـتَع ا كُنـتُم مـ ـنأَي ـمقِيـلَ لَهو *
وننتَصِري أَو ونَكُمرنصْل يونِ اللَّهِ ه٣(}مِن د(.

يس أَجمعـون   *فَكُبكِبوا فِيها هم والْغَاوون  {: وقوله الُوا  *وجنـود إِبلـِ قـَ
إِْذ نُسويكُم ِبرب اْلعالَمِني*ٍل مبٍِنيتَاللَّهِ إِن كُنا لَفِي ضَال  *يخْتَصِمونوهم فِيها   

.)٤(}صدِيٍق حمِيٍموّال*فَما لَنا مِن شاِفعِني*الْمجرِمونوما أَضَلَّنا إِّال*
فَما تَنفَعهم شفَاعةُ *اَنا الْيقِنيحتَّى أَتَ*وكُنا ُنكَذِّب بِيومِ الديِن{: وقوله

اِفعِني٥(}الش(.
اآليات الـيت تنفـي أن متلـك األصـنام املعبـودة الـشفاعة              :القسم الرابع 

: مثل

.١٢٣-١٢٢: سورة البقرة)١(
.٥٣: سورة األعراف)٢(
.٩٣-٩١: سورة الشعراء)٣(
.١٠١-٩٤: سورة الشعراء)٤(
.٤٨-٤٦: سورة املدثّر)٥(
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تُم أَنَّهـم فِـيكُم                 {:قوله تعاىل  مـزَع الَّـذِين اءكُمفَع شـ ُكـمعى مـا نَـرمو
كُمنيب كَاء لََقد تَّقَطَّعرشونمعتَز ا كُنتُمنكُم مضَلَّ ع١(}و(.

ـؤالء       {: وقوله هـ قُولُـونيو مهنفَعالَ يو مهضُرا الَ يونِ اللّهِ ممِن د وندبعيو
ــ    ضِ سالَ ِفــي اَألراِت واومِفــي الــس َلــمعــا الَ ي ِبم ــه بحانَه شــفَعاؤَنا عِنــد اللّــهِ ُقــْل أَتُنبُئــون اللّ

ِركُونشا يماَلى عتَع٢(}و(.
فَعاء وَكـانُوا ِبـشركَائِهِم           {: وقوله شـ َكائِِهمر ـن شــم مُكـن لَّهي لَمو

٣(}َكاِفرِين(.
أَِم اتََّخذُوا مِن دونِ اللَِّه شفَعاء ُقْل أَولَو َكانُوا َلا يمِلكُون شيًئا {: وقوله

.)٤(}نوَلا يعقِلُو
ــه ــضُرٍّ الَّ ُتغْــنِ عنــي       ء{: وقول ــرِدنِ الــرحمن ِب ـًة ِإن ي ــهِ آلِهـ أَتَّخِــُذ مِــن دوِن

.)٥(}شفَاعتُهم شيئًا والَ ينقِذُونِ
تبارك وتعاىلالشفيع هو اهللا: اموعة الثانية

س ، ولي»ة باهللا تعاىلالشفاعة خمتص«ح بأنّهي جمموعة اآليات اليت تصرو
وأَنِذر بِِه الَِّذين يَخـافُون أَن  {:هناك شفيع غريه، ويف هذا اال يقول القرآن   

تَّقُوني ملَّهلَّع فِيعالَ شو لِيونِهِ ون دم ملَه سلَي هِمبوْا إِلَى ررشح٦(}ي(.

.٩٤: ألنعامسورة ا)١(
.١٨: سورة يونس)٢(
.١٣: سورة الروم)٣(
.٤٣: سورة الزمر)٤(
.٢٣: سورة يس)٥(
.٥١: سورة األنعام) ٦(
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وغَـرتْهم الْحيـاة الـدنْيا وذَكِّـر     وذَرِ الَّذِين اتَّخَذُواْ دِينهم لَعِبا ولَهوا  {: ويقول
فِيعَال شو لِيوِن اللِّه وا مِن دلَه سلَي تبا كَسبِم لَ َنفْسس١(}بِِه أَن تُب(.

ا فِـي سِـتَّةِ َأيـامٍ ُثــم         {: ويقـول  مـهنيا ب مـو ضاَألراِت واومالــس لَـقالَّـذِي خ اللَّـه
ى عتَوالاسلِيٍّ وونِِه مِن ون دا َلكُم مِش مرفِيعٍ أَفَاللَى الْعشون٢(}تَتَذَكَّر(.

ــهِ   {: ويقـــول ــهِ الـــشَفاعُة جمِيعـــا لَّـــه ملْـــك الـــسماواِت واألَرِض ثُـــم إِلَيـ قُـــل لِّلَّـ
ونعج٣(}ُتر(

لّعز وجهنالك شفعاء، ولكن بعد إذن اهللا: اموعة الثالثة

شفَع عِنـده إِالَّ          ... {:قولـه تعـاىل   هـذه اموعـة      يفنقرأ  و ـن ذَا الَّـذِي يـم
.)٤(}...بِِإذْنِِه

.)٥(}ما مِن شفِيٍع إِالَّ مِن بعِد ِإذْنِِه{: وقوله

:شروط خاصة: اموعة الرابعة

*نم وِرداونَسوقُ الْمجرِِمني إِلَى جه{: ونقرأ يف هذه اموعة قوله تعاىل
.)٦(}مِن اتََّخذَ عِند الرحمنِ عهدايملِكُون الشفَاعةَ إِّالال

.)٧(}لِمنِ ارتَضَىوال يشفَعون إِّال{: وقوله

.٧٠: سورة األنعام) ١(
.٤: سورة السجدة) ٢(
.٤٤: سورة الزمر)٣(
.٢٥٥: سورة البقرة)٤(
.٣: سورة يونس)٥(
.٨٧-٨٦: سورة مرمي)٦(
.٢٨: سورة األنبياء)٧(
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ـيئًا           {: وقوله ش متُهـَفاعاتِ لَـا تُغِْنـي شاومَلـٍك ِفـي الـسـن مَكـم مِمـن  إِالّ و
أْذَندِ َأن يعضَىبرياء وشن يِلم ١(}اللَّه(.
ــه ــٍذ ّال{: وقولـ ـ ــع الـــشَفاعُة يومئِ ــرحمن ورِضـــي َلـــه   إِالّ تَنَفـ مـــن أَِذن َلـــه الـ

.)٢(}قَولًا
.)٣(}ما لِلظَّالِمِني مِن حمِيمٍ وال شفِيعٍ يَطاع{: وقوله

تنفـي أقـساماً معينـة مـن       وبالتدقيق فيما تقدم، جنـد أنّ اموعـة اُألوىل          
:هيمن الشفاعةأُخرى ثبت سائر اموعات أقساماً تالشفاعة، بينما 

الشفاعة االستقاللية، وهي ثابتة فقط هللا تعاىل، وقد أُشري إليها يف  :أوالً
.آيات اموعة الثانية

الشفاعة غري اإلستقاللية، وهي شفاعة الـشفعاء املـأذون هلـم مـن            :ثانياً
.تبارك وتعاىل بالشفاعة، وقد أشري إليها يف آيات اموعة الثالثةاهللا

شروطالـ د  يـ حتدأما اموعة الرابعة من اآليات فقد أشـارت إىل           :ثالثاً
ــهــارمــن دون توفّالــيت اصــة يف املــشفوع لــه، واخل تبــارك وتعــاىلذن اهللا أال ي

.بالشفاعة

حيز املوضوع يف التفسري املوضوعي
ــبح و  ــك أص ــسري    ال ش ــية يف التف ــزة األساس ــدم أنّ الركي ــا تق اضــحاً مم

املوضوعي، هي اختيار املوضوع، وهنا حبث البد من التطرق إليه، فنسأل عن 

.٢٦: سورة النجم)١(
.١٠٩: سورة طه)٢(
.١٨: سورة غافر)٣(
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حيز املوضوع يف التفسري املوضوعي، هل هو القرآن الكرمي فقط أم غري ذلك؟
:وقد تتبعنا أقوال املختصني يف ذلك فوجدناها تصب يف اجتاهني

حتديد حيز املوضوع بالقرآن الكرمي فقط، وهو مـا عليـه    :جتاه األول اال
أغلب املختصني منذ ظهور التفسري املوضوعي كمصطلح حـديث وحـىت ايـة         
ــث يف التفــسري         ــرن العــشرين، وذلــك العتبــار أنّ البح ــسبعينات مــن الق ال

، وهو خمتص بالقرآن الكرمي، وهذا أمـر جلـي ال      حمض تفسري املوضوعي حبث 
.غُبار عليه

هـل حيتـوي    : وقد واجـه امللتزمـون ـذا الـرأي سـؤاالً جوهريـاً مفـاده              
القرآن الكرمي على مجيع موضوعات احلياة من أوهلـا وحـىت ايتـها؟ وأجـابوا               
عليه باإلجياب، مستدلّني مبجموعة من اآليـات القرآنيـة الـصرحية يف موضـوع        

:السؤال منها
ــه تعــاىل  ، ووجــه )١(}...ءٍِفــي اْلكِتــاِب ِمــن شــي   مــا َفرطْنــا  ...{: قول

: االستدالل ا
قـول  هو عدم الترك لكُل ما يصدق عليه شيء، ي   )فَرطْناما: (إنّ معىن «

يف اللــوح : يعـين ،ٍءمـا تركنــا يف الكتـاب مـن شـي    : مـا فَرطنـا  :الـسمرقندي 
 ناها حيتاج إليه اخللق إلّاحملفوظ ممن كُـ  يف القرآن قـ : ويقال. ا قد بيء ل شـي د بـي
.)٢(»...حيتاج إليه

}...ءٍمـا َفرطْنـا ِفـي اْلكِتـاِب ِمـن شـي        ... {: وقولـه «: ويقول الطوسـي  

.٣٨: سورة األنعام)١(
.٤٤٦-٤٤٥: ، ص١السمرقندي، نصر بن حممد بن أمحد، حبر العلوم، ج)٢(
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ويف الكتـاب  . مـا قـصرنا  : وقيـل . مـا تركنـا  :معناه}...ما َفرْطنـا  ... {:قيل
جـال احليـوان وأرزاقـه    آإنه أراد الكتاب احملفـوظ عنـده مـن         : أحدمها: قوالن

.علم ابن آدم أنّ عمله أوىل باإلحـصاء واالستقـصاء، ذكـره احلـسن            وآثاره، لي 
قد و الّإالدنيا  و مور الدين ء حيتاج إليه يف أُ    ما فرطنا يف القرآن من شي     : والثاين

إناه بي١(»...أو مفصالًا جممالًم(.
عن عيون األخبار، بإسناده إىل عبد العزيـز        «:ويزياحلالعروسي  ونقل  

جهـل  ،يـا عبـد العزيـز   : قـال عليـه الـسالم    سن الرضا بن مسلم، عن أىب احل    
صـلى اهللا عليـه وآلـه    هالقوم وخدعوا عن أديام، إنّ اهللا تعاىل مل يقـبض نبيـ   

ء، بـين   ل شـي  حىت أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن وفيه تفصيل كُـ          وسلم
فقـال عـز  . حيتـاج إليـه كمـال   فيه احلالل واحلرام واحلدود واألحكام ومجيع ما    

.)٢(»}...ءٍما َفرْطنا ِفي الِْكتابِ مِن شي... {: وجلّ
مـا َفرطْنـا ِفـي اْلكِتـاِب        ... {: وماذا تقول ـذه اآليـة     ... «: وقال مغنية 

   ـيش ٣(»حيث دلّت بظاهرهـا علـى أن يف القـرآن مجيـع العلـوم؟     ،  }...ءٍِمـن(،
: دنيـاهم وأمـر دينـهم  أبان مجيع ما حيتاجون اليـه يف     : إنّ املعىن «: وقال أيضاً 

} ...يش ْطنا ِفي الِْكتابِ مِن٤(»}...ءٍما َفر(.
نّ نفي التفريط يف القرآن فيمـا حيتـاج إليـه البـشر مـن أمـر              إ:واخلالصة

.١٢٩: ص، ٤الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، ج)١(
، ٧١٥- ٧١٤: ، ص١ر الــثقلني، جة، تفـسري نــو بـن مجعــ يعبـد علــ ي،ويزالعروسـي احلــ )٢(

.٦٧ح
.٤٠: ، ص١مغنية، حممد جواد، تفسري الكاشف، ج)٣(
.١٣: ، ص٣املصدر نفسه، ج)٤(
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.ل موضوعات احلياة موجودة يف القرآن الكرميالدنيا واآلخرة يثبت أنّ كُ
وم نَبعـث يف    {: وقوله تعـاىل   يــ    وجِئْنـا        ُكـلِّ ُأمو أَنْفُـسِهِم مِـن هِملَـيـهيدًا عٍة ش

، ووجـه  )١(}...ءٍهؤالءِ ونَزلْنا علَيـك الْكِتـاب تِبيانـًا لِكُـلِّ شـي     بِك شهيداً على 
، إذ قال املفسرون فيهـا   }...ءٍتِبيانًا لِكُلِّ شـي   ... {: االستدالل يف اآلية قوله   

: يقـول }...ءٍلْنـا علَيـك اْلكِتـاب تِبيانـًا لِكُـلِّ شـي          ونَز... {«: ومنهم الطربي 
نز   ـ  لكُـ د هذا القرآن بياناً   ل عليك يا حمماس إليـه احلاجـة مـن معرفـة     ل مـا بالن

. احلالل واحلرام والثواب والعقاب

د بـن   ثنا حممـ  حـد : ثنا احلـسني، قـال    حـد : حدثنا القاسم، قال  : مث قال 
أنـزل يف هـذا القـرآن    :قال ابن مسعود: لضيل، عن أشعث، عن رجل، قا    فُ
. )٢(»تال هذه اآليةمثّء قد بني لنا يف القرآنل شيل علم وكُكُ

تِبياناً ...{، القرآنيعين: }...ونَزلْنا علَيك الْكِتاب... {«: والطوسي
 يمعـىن  و. البيان واحـد ووالتبيان ،ل أمر مشكل  بياناً لكُ  :يأ،}...ءٍِلكُلِّ ش

حالـة  و اإلأإما بالنص عليه ،مور الديناملراد به من أُ):ءل شيلكُ(عموم يف ال
       على ما يوجـب العلـم مـن بيـان الـنجـج  واحلُصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    يب

صول الدين  هذه الوجوه أُ   نّأل ؛و االستدالل أة  مجاع األم إو  أالقائمني مقامه،   
.)٣(»ىل معرفتهإوطريق موصلة 

ــا علَيــــك اْلِكتــــاب و...{«: والطربســــي ،يعــــين القــــرآن:}...َنزْلنــ

.٨٩: سورة النحل)١(
.١٠٨: ، ص١٤جامع البيان يف تفسري القرآن، جالطربي، حممد بن جرير، )٢(
.٤١٨: ص، ٦جالطوسي حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، )٣(
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}... ييانًا لِكُلِّ شومعنـاه ،ل أمر مـشكل لكُبياناً:أي،}...ءٍتِب: ل ن كُـ ليبـي
ء حيتاج اخللق إليه يف أمر من ه ما من شي فإن ،مور الشرع ء حيتاج إليه من أُ    شي

أو باإلحالـة علـى   ،يص عليـه ا بالتنصإم،ا وهو مبني يف الكتاب   مور دينهم إلّ  أُ
   ما يوجب العلم من بيان النواحلجـج القـائمني   صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   يب

ــه ــ ،مقام ــستفاداً  ،ةأو إمجــاع األم ــل م ــع يف احلاص ــم اجلمي ــون حك ــن فيك م
.)١(»القرآن

إنّ القـرآن حيتـوي علـى مجيـع        : واملُحصل من األقوال تصرحياً وتلوحيـاً     
.موضوعات احلياة

الرغم من أنّ االستدالل قام على إثبـات جامعيـة القـرآن الكـرمي       وعلى  
للموضوعات، إلّا أنه ال يشمل املوضوعات بتفاصـيلها اجلزئيـة، بـل بكُلِّياـا              

.فقط، وذلك ألنّ القرآن موطن الكُلِّيات ال اجلزئيات

وهـو االجتـاه الّـذي أسـسه حممـد بـاقر الـصدر يف ايـة               :االجتاه الثـاين  
إنّ للموضوع حيزاً يشمل القـرآن   : القرن العشرين امليالدي، إذ قال     سبعينات

الكرمي وخارجه، وقد تسبب هذا االجتاه يف حصول تطور ملمـوس يف التفـسري     
املوضوعي بسبب توسعته لدائرة املوضوع وحيزه، وقد أُطلق على هذا االجتاه  

وضوعات اخلارجة يف التفسري املوضوعي بالتفسري التوحيدي، ألنه يوحد بني امل     
.عن نطاق القرآن الكرمي، والقرآن الكرمي نفسه

وإذا ما أردنـا املقايـسة بـني االجتـاهني، فـإنّ االجتـاه الثـاين يـرجح علـى                
.األول، الحتوائه على األول وزيادة

.٥٨٦: ، ص٦الطربسي، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج)١(
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١٥٩

يف التفسريمشكالت األُسلوب املوضوعي: الرابعاملبحث
لقرآن الكرمي عملية غـري معـصومة،      إنّ إجراء عملية التفسري املوضوعي ل     

مبعىن أنها عملية ترافقها بعض األخطاء سواء كانت كثرية أو قليلـة، لـذا فمـن           
الطبيعــي أن جنــد فيهــا بعــض املــشاكل التطبيقيــة، والــيت جيــب التنبيــه عليهــا   
ليتالفاها املفسر يف عمله، وقد شخص العلماء نزراً يسرياً مـن املـشكالت، ومل        

إىل غريها، حيث ال يوجد الكثري منها كمـا هـو الظـاهر مـن ِقلّـة مـن               يتجازوا  
ذَكرها منهم؛ فذكر مكـارم الـشريازي أنّ يف طريـق املفـسر املوضـوعي ثـالث                 

:مشكالت هي
ــاس      : أوالً ــى أس ــتم عل ــوعي ال ي ــسري املوض ــات يف التف ــع اآلي إنّ مج

اآليـات عـن    استخراج اآليات من املعجم املفهرس بتتبع مفـردات البحـث يف            
طريقه، وذلك ألنّ اجلمع يف التفسري املوضوعي يتم على أساس مجـع اآليـات          
ذات العالقة باملوضوع، واليت قد تكون بألفاظ أُخرى، واملـشكلة الـيت حتـدث               
حــال اســتخدام املعجــم املفهــرس هــي الغفلــة عــن اآليــات الــيت هلــا عالقــة    

.باملوضوع وال حتمل نفس األلفاظ
النتيجة من اآليات اموعة يف موضـوع البحـث، حيتـاج      إنّ أخذ    :ثانياً
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إىل الــوعي الكامــل والــذوق واإلحاطــة التامــة باآليــات القرآنيــة وبالتفاســري،  
وعندما تكون اآليات املرتبطة مبوضوع ما كثرية، ويكون لكُل منها بعد خاص       

.لعملا، فإنّ اجلمع سيكون أكثر تعقيداً خصوصاً بالنسبة للمبتدئني ذا ا

إنّ موضوعات القرآن الكـرمي ال حـد هلـا وال حـصر، واملوضـوع       : ثالثاً
، ...الواحد منها فيه مسائل كثرية كالعقائد واألخالق والسياسة واالقتـصاد و          

ولكُل واحد من هذه املـسائل فـروع كـثرية، ومناقـشة كُـل هـذه املوضـوعات                  
.)١(بفروعها حيتاج إىل وقت طويل وصدر رحب

تقطيـع اآليـات وفـصلها    : ألصفهاين فذكر أنّ املشاكل هـي   أما رضائي ا  
عن القرآئن املوجودة ضمن سياق اآليات القرآنية وإغفاهلا، وخطـأ املفـسر يف              
اعتقاده بإمكانية القيام بعملية التفسري املوضوعي مبجرد ضـم اآليـات القرآنيـة             

أي سـابقة  املتشاة بعضها مع البعض اآلخر واخلروج بنتيجة مـن دون وجـود        
تفسريية، وفرض رأي املفسر املـسبق علـى القـرآن الكـرمي، وهـو مـا يقـود إىل          

.)٢(التفسري بالرأي
وقد أضاف حممود رجيب مبيناً وجهة نظر حممد تقـي مـصباح اليـزدي يف              

:مشكالت التفسري املوضوعي نقاطاً ثالث هي
.الغفلة عن سياق اآليات القرآنية-١

٢-نةالنظرة اُألحادية اجلانب، وذلك لتحديد البحث يف جهة معي.

.٢١-٢٠: ، ص١مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)١(
: رضــائي األصــفهاين، حممــد علــي، دروس يف املنــاهج واالجتاهــات التفــسريية للقــرآن  : انظــر)٢(

.٣١٦:ص
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١٦١....................................................التفسرييفاملوضوعياألُسلوبمشكالت:الرابعاملبحث

ــة غــري   -٣ فــرض الــرأي املــسبق علــى القــرآن الكــرمي، وإجــراء املقارن
. )١(الضرورية بني رأي املفسر والقرآن

وبالنظر ملا تقدم أعاله يتبين أنّ كُل مفسر أو متخصص قـد حـدد نقاطـاً     
وعي، ويبـدو أنّ االخـتالف بـني    معينة اعتربها مشكلة يف عملية التفسري املوضـ     

املفسرين قد حدث لكوا جهات حلاظيـة ختتلـف مـن واحـد آلخـر، فمكـارم        
الشريازي ذكـر نقاطـاً مل يلحظهـا رضـائي ومـصباح اليـزدي كمـا أبـان حممـود             

.رجيب، كما أن األخريين اتفّقا يف نقطتني واختلفا يف واحدة

:يةوبالتأمل فيما ذُكر نسجل املالحظات التال
إنّ النقاط أعاله جمرد احتمـاالت غـري مطـردة، ميكـن          :املالحظة اُألوىل 

تالفيها قبل الوقوع بااللتفات إليها، وبعد الوقوع بإجياد طرق احلـلّ هلـا، كمـا               
البـد  ... «: بقولـه ذكر رضائي األصفهاين يف حلّ مشكلة الغفلة عـن الـسياق    

كـن جتــاوز هــذا اخللــل يف  أن يتقـارن التفــسري املوضــوعي مـع التــرتييب حــىت مي  
، كذلك يف حـل املـشكلة الـيت ذكرهـا يف النقطـة الثانيـة، حيـث                 )٢(»...التفسري

البد للمفسر أن تتوفر فيه مجلة من الشرائط منها ممارسة التفسري،            ... «: قال
ــوة      : أي ــرتييب يف اخلطـ ــسري التـ ــى التفـ ــاً علـ ــون مطّلعـ ــه أن يكـ ــب عليـ جيـ

. )٣(»...اُألوىل،

: »تفسري موضوعي قرآن از ديگاه اُستاد حممد تقي مصباح يـزدي «د،  رجيب، حممو : مقالة: انظر )١(
، )التفسري املوضوعي من وجهة نظـر اُألسـتاذ حممـد تقـي مـصباح اليـزدي               : (، وترمجته )فارسي(

.١٤١: ، ص٤، ع)املعارف القرآنية: وترمجتها(قرآن شناخت: جملة
.٣١٦: هات التفسريية للقرآن، صرضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتا)٢(
.املصدر نفسه)٣(
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الكَِريِمالُقرآِنيفالبحِثطُرُق: الفصل الثاني............................................................١٦٢

إنّ من األفضل إطالق لفظ التنبيهات علـى مـا ذكـره          :الثانيةاملالحظة  
عمليـة التفـسري املوضـوعي،    : املختصون أعاله؛ ألنّ املشكلة معلولة لعلة هي      

مبعىن أنها متحقّقة مبجرد إجراء عملية التفسري املوضـوعي، وبأخـذ مـا ذُكـر يف           
.ضوعأوالً بنظر االعتبار، خترج النقاط أعاله ختصيصاً عن املو

إنّ ما ذُكر مـن نقـاط أعـاله علـى أنهـا مـشكالت يف                 :املالحظة الثالثة 
التفسري املوضـوعي، هـي يف واقعهـا نتيجـة عـدم مراعـاة اُألصـول والقواعـد                  

.والشرائط للتفسري املوضوعي والتدقيق فيها

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الثَالِثالفَصلُ

املَوضُوعيالتَفْسِريِصولُ أُ
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١٦٥

مدخل الفصل
كـشف  : ، أنّ التفسري يعينالكتابالقول يف الفصل األول من هذه     سبق

وإظهار معاين الكلمات وتوضيح مرادها وأهدافها ومقاصـدها، واملفهـوم منـه       
أنّ البحث فيه منصب على فهم مدلول الكالم الّذي يتوصل إليه من اللفـظ،     

القواعد وقد حبث العلماء وخاصة يف علمي الفقه واألصول، عن اَألساليب و       
والقرائن الدالّة على اإلرادة اجلدية للمعىن الظاهر أو عدم إرادـا يف الكـالم،              

:إذ قسموا ظهورات ودالالت الكالم إىل
وهي الصورة اليت تنتقش من مسـاع اللفـظ يف     :الداللة التصورية  :أوالً

.الذهن على أساس من الوضع واحملفوظ للفظ من الفظ غري ذي شعور
وهي الداللة على إرادة املتكلِّم      :لداللة التصديقية االستعمالية  ا :ثانياً

وقصده إلخطار املعىن واملدلول التصوري إىل ذهن السامع، وهذا ال يكون إلّا       
قصد وشـعور وهـي أخـص مـن الداللـة            وحيث يكون هناك متكلِّم وعاقل ذ     

.التصورية
ى أنّ املـتكلِّم لـيس     وهي الداللـة علـ     :الداللة التصديقية اجلدية   :ثالثاً
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املَوضُوعيالتَفْسِريِأُصوُل: الفصل الثالث........................................................................١٦٦

هازالً، بل ومريداً جـداً للمعـىن حكايـةً أو إنـشاًء، وهـي أخـص مـن الداللـة                   
ــة التــصديقية اُألوىل تكــون حمفوظــة يف   التــصديقية االســتعمالية، إذ أنّ الدالل

.)١(موارد اهلزل أيضاً
ومرحلة اإلرادة اجلدية هي حمـور األحكـام الـشرعية، واملـراد غالبـاً مـن        

الشرعية، ورمبا كان املراد اجلدي هو املعىن احلقيقي للفظ، ورمبا كان النصوص
.جمازياً أو كنائياً، وغريها من اَألساليب البالغية والعرفية

وفهم الكالم يف مرحلـة الداللـة التـصورية ومرحلـة الداللـة التـصديقية          
ريد الـذهن مـن   االستعمالية ال حيتاج إلّا ملعرفة اللُغة وقواعدها، بل يشترط جت      

القبليات العقائدية أو القرائن العقلية، ليفهم املعىن الظاهر من الكالم من دون     
تأثري خارجي، حسب التعهدات العقالئية، وأيضاً أنّ كُـل مـتكلِّم متعهـد بأنـه            

.يريد املعىن الظاهر من اللفظ
وأما مرحلة الداللة التـصديقية اجلديـة، فهـي مرحلـة تـشخيص الداللـة           

لتصديقية الثانية يف كالم املتكلِّم وحتتاج إىل دراسة القرآئن املُتعلِّقـة بـالكالم،           ا
.إذ أنّ تشخيصها تابع للقرينة املنصوبة على املُراد

ذلك، ورأيهم قـائم  على اًوقد متيز علماء اإلسالم يف فهمهم للنص بناء       
ا علـى دور   على أنّ كالم اهللا تعاىل هو احملـور يف عمليـة فهـم الـنص، وأكـدو                
.)*(الداللة اللفظية يف فهم النص، وهو ما مله اهلرمونيطيقيا الفلسفية

، )تقريرات حبث السيد حممد باقر الـصدر (اهلامشي، سيد حممود، حبوث يف علم اُألصول،   : انظر) ١(
.٢٦٦: ، ص٤ج 

اهلرمونيطيقيا املؤكدة على البحث الفلسفي يف عملية الفهم، وتقلل مـن دور نيـة املؤلِّـف       : وهي) *(
).م١٩٠٠(، وغادمر )م١٩٧٦-١٨٨٩(هيدغر : ، ومن رواد هذا االجتاهيف فهم النصوص
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١٦٧..................................................................................................الفصلمدخل

:لذلك ومنذ الِقدم دار البحث يف التفسري حول حمورين رئيسيني مها

.كيف فُهم النص القرآين:احملور األول

.كيف نفهم النص القرآين:احملور الثاين
صـلى اهللا عليـه   املصطفى حممـد وقد رجع يف األول إىل رسول اإلسالم      

، والــصحابة الّــذين يوافــق علــيهم الــسالمواألئمــة املعــصومنيوآلــه وســلم
  يبعلـيهم   واألئمـة املعـصومني   صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        تفسريهم تفسري الن

.وأقوال العلماء املختصني يف التفسري من مفسرين وغريهمالسالم 

صل من أُصول وقُعـد مـن قواعـد يف هـذا            وأما الثاين فُرجع فيه إىل ما أُ      
.)١(العلم؛ كي يعتمد الصحيح منه ويجتب اخلطأ واملشتبه واحملرم

اجة لبحث أُصول التفسري املوضوعيوجه احل

لقد سبق القول يف تعريف التفسري املوضوعي يف الفصل األول من هـذا             
ن جممـوع اآليـات   إنّ التفسري املوضوعي تفسري يبحث عن مراد اهللا مـ  : البحث

، وهـو ـذا     )٢(القرآنية ذات العالقة باملوضوع املُعين الواحد كما عرفناه سـلفاً         
، وكيفيـة فهـم   )كيـف نفهـم الـنص القـرآين      (:يقع ضمن حدود احملـور الثـاين      

الــنص القــرآين عمليــة حمفوفــة باحملــاذير إذا مل تــسر وفــق أُصــول حتفظهــا مــن  
اُألصـول أن تكـون مـن قبيـل التفـسري      االحنراف، حيث ميكن هلا بغيـاب هـذه       

املُحرم أو االستنباط التفسريي أو اهلرمونيطيقيا املُحرمة، لذا وجب البحـث يف            
أُصول التفسري املوضوعي اليت ترشد إىل الطريقة الـصحيحة لـتفهم كتـاب اهللا            

.١١-٧: الطيار، مساعد بن سليمان، فصول يف أُصول التفسري، ص: انظر)١(
.تعريف جعفر السبحاين ورضائي األصفهاين للتفسري املوضوعي يف الفصل األول: انظر)٢(
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املَوضُوعيالتَفْسِريِأُصوُل: الفصل الثالث........................................................................١٦٨

.)١(تعاىل وبيان معانيه، وكشف دالالته ومقاصده اإلهلية
لفصل إىل أربعة مباحث يتقدمها متهيد اقتضت وقد قُسم البحث يف هذا ا

.الضرورة يف منهجية البحث إىل عقده
:وأما املباحث فهي

.مفهوم أُصول التفسري املوضوعي:املبحث األول
.أقسام أُصول التفسري املوضوعي:املبحث الثاين

.أُصول التفسري املوضوعي العامة:املبحث الثالث

.املختصةفسري املوضوعيالتأُصول :املبحث الرابع

.١٦: فسري، صيونس، حممد كبري، دراسات يف أُصول الت: انظر)١(
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١٦٩

متهيد
تكمــن أمهيــة عقــد هــذا التمهيــد يف احلاجــة إىل معرفــة جــوهر التفــسري   
املوضوعي وآليـة العمـل فيـه، ليتـسىن للباحـث حتديـد مـصاديق أُصـوله دون                  

:غريها، ويتم ذلك من خالل معرفة اآليت

ماهية العمل يف التفسري املوضوعي:أوًال
تفسري املوضوعي أمـر مركـب مـن جـزئني حيـويني           إنّ ماهية العمل يف ال    

ماهيـة عمـل   : ما قوامه، ويتوقف أحدمها على فهـم اآلخـر، واجلـزءان مهـا        
ــل التحــدث عــن اجلــزئني     ــة عمــل التفــسري املوضــوعي، وقب ــسري، وماهي التف

:ومعرفتهما، البد من معرفة املراد باملاهية يف العمل التفسريي أوالً
ما يقال يف جواب ما هو، ملّا كانت من حيث هي «: هو إنّ املراد باملاهية  

وبالنظر إىل ذاا يف حد ذاا، وال تأىب أن تتصف بأنها موجـودة أو معدومـة،                
ــىن   ــودة، مبعـ ــودة وال ال موجـ ــا ال موجـ ــد ذاـ ــت يف حـ ــود : كانـ أنّ املوجـ

والالموجود ليس شيء منها مأخوذاً يف حد ذاا بأن يكون عينـها أو جزءهـا،     
إن كانت ال ختلو عن االتصاف بأحدمها يف نفس األمر بنحو االتصاف بصفة و

، واملاهية على هذا يتطلّـب إدراكهـا إىل جتريـد وتقـشري     )١(»خارجية عن الذات 

.٧٢: الطباطبائي، حممد حسني، اية احلكمة، ص)١(
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طبيعي العمل التفسريي ارد : ، وهي على هذا يف حمل حبثنا)١(العوارض عنها
.من كُل خصوصية تذكر

وعي فهـي مـن نـوع املاهيـات الـيت تلحـظ            أما ماهية عمل التفسري املوض    
ماهيـة مركبـة مـن الـذات والـصفات، أو بـشرط         : خبصوصياا اخلارجية، أي  

تؤخـذ املاهيـة مبـا هـي مقارنـة ملـا يلحـق ـا مـن اخلـصوصيات                    «: شيء، أي 
فتصدق على اموع، كأخذ ماهية اإلنسان بشرط كوا مع خصوصيات زيد      

. )٢(»فتصدق عليه

َّـ التفسماهية العمل 

واحتماالت عديدة يف حتديد العمل    اًهناك فروض ذكر حمسن العراقي أنّ     
: ، وهي)٣(التفسريي

غــة ر عنــه يف لُ، أو مــا يعبــرمــزيكــالم ملغــزالكــرمي القــرآن نّإ:أوالً
والتفسري عبـارة عـن حماولـة كـشف هـذه الرمـوز وفـتح               ،  صوليني باملُجمل اُأل

وهذا يعين أن اللّه سبحانه وتعاىل مل يتبع   ،لكامنة فيها مغاليقها وبيان األسرار ا   
بـل اتبـع   ،اس يف التفهـيم والتفـاهم  ساليب املتبعة بـني النـ  يف كالمه القرآين األَ 

صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم   حممــديبا الــنطريقــة خاصــة ال يعرفهــا إلّــ   
الرمـز  ذين وقفـوا علـى مفتـاح هـذا    واملخصوصون من أوليائـه وأهـل بيتـه الّـ       

: ، ترمجـة ٣٢٤: ، ص١مصباح اليزدي، حممد تقي، املنهج اجلديد يف تعليم الفلـسفة، ج   : انظر )١(
.حممد عبد املنعم اخلاقاين

.٧٣: الطباطبائي، حممد حسني، اية احلكمة، ص)٢(
، )حتديـد العمـل التفـسريي   : ١ق(، »ماهيـة العمـل التفـسريي   «العراقـي، حمـسن،   : مقالة: انظر )٣(

.١٠: ، ص٣التقريب نت، ع: جملّة
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١٧١...........................................................................................................متهيد

      إذ يقـول تعـاىل     رواطّلعوا على خفايا هـذا الـس ، :}       كَـرِيم آنلَُقـر ِفـي  *إِنَّـه
:خـرى عبـارة أُ بوهـذا يعـين   ، )١(}الْمطَهـرون يمسه إِّال  الّ *كِتَاٍب مكْنوٍن   

غـري  خروج القرآن عن طور الكـالم، ودخولـه يف مقولـة اإلشـارات والرمـوز              
.غةغري املعاين املتعارفة يف اللُخرىأُملعان املوضوعة 

لعـدم  ، وذلـك  م الـبطالن  سلَّمـ  وقد دلّت األدلّـة علـى أنّ هـذا الفـرض          
  صدوره من النـة   صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       يبعلـيهم  نفـسه، وال مـن األئم

إِنَّـا أَنزلْنـاه    {: فضالً عن خمالفته بصريح القرآن الكرمي يف قولـه تعـاىل           ،السالم
آنًا عُقرقِلُونتَع لَُّكما لَّعبِية)٢(}ره ، وأمثاهلا من اآليات القرآنيا يدل على أنمم ،

اس، كالم عريب مبني اتبع نفس الطريقة املألوفة يف التفهيم والتفـاهم عنـد النَّـ             
ذين نـزل القـرآن     سلوب املتبع يف الكالم لدى العرب وهم الّ       وجرى بنفس األُ  

.بينهمصلى اهللا عليه وآله وسلمحممداألكرمالرسولبه وبعث ،فيهم
أن يكــون العمــل التفــسريي عبــارة عــن حتديــد ظــواهر األلفــاظ :ثانيـاً 

ساليب املتعارفة واملتداولة القتنـاص املعـاين مـن       وتعيني حدود معانيها وفق اَأل    
. قوالبها اللفظية

    ء معانيـه  صد به إلقـا اس، وقُوأساس هذا الفرض أنّ القرآن نزل بلغة الن
. اسسلوب السائد يف التفهيم والتفاهم بني عامة النمن خالل ألفاظه وفق اُأل

ضـوء هـذا الفـرض، بتحديـد        علـى ويتلخص حتديـد العمـل التفـسريي        
ســاليب والقواعـد املوضــوعة  املعـاين الـيت تــسعها القوالـب اللفظيــة، وفقـاً لَأل    

.٧٩-٧٧: سورة الواقعة)١(
.٢: سورة يوسف)٢(
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. غةواملتعارفة لدى أهل اللُ
الطباطبــائي للعمــل حممــد حــسني ر قترحهــا املفــسولعــل الطريقــة الــيت ا

قائمة على أساس تفسري القرآن بالقرآن وفهم النص القرآين علـى       الالتفسريي،  
ضوء املعىن الّذي يشع منه عند عرضه على سائر النصوص القرآنية، تنـسجم          

.مع هذا اللون من حتديد العمل التفسريي
عن حماولة استكـشاف املـضمون   العمل التفسريي عبارة يكون أن:ثالثاً

الباطين للقرآن الكامن وراء مضمونه الظاهري، واملراد باملضمون الباطين ليس          
وال منعـزالً عـن عـامل البيـان     ،أمراً ذهنياً منفصالً عن الواقـع اللفظـي للقـرآن       

     والتفاهم وال منفصالً عن حياة الن م املألوفة يف احلياة، بل املراد    اس وممارسا
م بعداً ظاهرياً وهو البعـد   متكلِّأي  ل كالم يصدر عن     ون الباطين أن لكُ   باملضم

رفيـة املـستعملة أثنـاء الكـالم،     خالل األلفاظ والـدالالت الع من الّذي يتجلّى 
يقف وراء هذا املضمون الظاهر وهـو مـا ميكـن تـصنيفه إىل أمـور              اًآخر اًوبعد
: هي

م إىل أن دعـت املـتكلِّ   وىل الـيت  الدواعي والبواعـث واألغـراض اُأل      -١
ن هلذا املعـىن الظـاهر        يءنشياتـه        فـإ ،هذا الكالم املتضمنّ الكـالم حيمـل يف طي

ا يظهـر علــى  صوى ليـست ممـ  م عـادة، غـري أنّ األغـراض القُـ    أغـراض املـتكلِّ  
     ـة       السطح أثناء التفاهم الكالمي، وليست مما يتجلّى من خالل القوالب اللفظي

بـل ميكـن معرفتـها      ،اليت يتم من خالهلا التفاهم والتفهيم     والدالالت املتعارفة   
.من خالل القرائن احمليطة بالكالم

، إذ أنّ النتائج والعواقب اليت تترتب على معىن معـين حيملـه اللفـظ     -٢
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اس من هـذا اللفـظ ـ يف    اللفظ ال يؤدي أكثر من معناه املتعارف، وال يفهم الن
املعاين املتعارفة، ولكـن هنـاك القليـل ممـن لـه      العادة ـ غري ما يشتمل عليه من   

املعرفة الكاملة بظروف املعىن، ومالبساته، يستطيع أن يتفهم من خـالل املعـىن     
الظاهري الّذي تدل عليه األلفاظ، النتائج واآلثار اليت سوف تلحق هذا املعىن      

. وتترتب عليه
، ليس دائمـاً    اللفظ الّذي يدل على معىن    ، ف تفاصيل املعىن وجزئياته   -٣

املعــاين لكثرــا وعــدم تناهيهــا، فل تفاصــيل املعــىن وجزئياتــه، كُــيــدل علــى
أضــف إىل ذلــك ظــروف التفــاهم والــتفهم ومــا  ، واأللفــاظ لتناهيهــا وقلتــها

ة، كُـ    ية واملكانيل ذلـك حيـول دون أن تظهـر    البسها من القيود واحلدود الزماني
دالبــإذ منــصة األلفــاظ والكلمــات، ل تفاصــيلها وجزئياــا علــى املعــاين بكُــ

   لأللفاظ والكلمات أن تيـة، وتبقـى   لِّر عـن معانيهـا علـى حنـو العمـوم والكُ        عب
.خرىأُالتفاصيل واجلزئيات لتتم الداللة عليها بدوال 

وضوح املعىن أمر مرحلي تشكيكي له مراتب ودرجـات ختتلـف             نّإ-٤
فـإنّ املعـىن الواحـد الّـذي حيملـه      باختالف ظروف السامع النفـسية والعقليـة،      

اس حـسب  الكالم الواحد قد خيتلف يف وضوحه وجالئه بـاختالف أفـراد النـ      
فمثالً عندما يكون هنالك شخصان أحدمها يعرف       ،ظروفهم النفسية والعقلية  

ألنـّه سافر إليها وشاهدها وعاش بني أهلها، واآلخر ؛شيئاً كثرياً  ماعن مدينة   
مـا علمـه مـن خـالل إخبـار      ا الشيء اليسري، مل يعرف منها إلّمل يعرف منها إالّ 

ل أشد وضوحاً وجالًء    ال شك أن املعاين اليت يتصورها الشخص األو       املخرب، ف 
من املعاين اليت يتـصورها اآلخـر، وهـذا التفـاوت يف الوضـوح يـسبب سـرعة               

خص الفهم وجودته وسرعه اليقني ورسوخه بالنسبة إىل هذه األخبار عند الش  
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ل، خبــالف الثــايناألو. .ل يكــون أقــدر علــى ضــبط وهــذا يــؤدي إىل أنّ األو
. تفاصيل اخلرب ونقله إىل اآلخرين خبالف الثاين

فاملعىن هنا معىن واحد، ولكنه على درجات يف الوضوح واخلفاء، وليس         
بـل  ، املراد بالوضوح واخلفاء، هنا، وضـوح اللفـظ يف أدائـه للمعـىن أو خفائـه        

ل فهناك درجة من وضوح املعىن يصل إليها كُ،ضوح املعىن ذاته وخفاءهنعين و
.من يطرق مسعه الكالم الّذي يؤدي ذلك املعىن

ا القليلون ممن شاهد وهناك درجات من الوضوح والصراحة ال يبلغها إلّ    
     ـة فاعلـة     املعىن وعاشـه ومارسـه ممارسـة ميداني ،  ليـا مـن   وهـذه الـدرجات الع

.ته تعترب أيضاً نوعاً من املضمون الورائي لأللفاظوضوح املعىن وصراح
ولكـن  ، ل شـيء والقرآن العظيم كالم اللّه تبارك وتعاىل، وفيه تبيـان كُـ      

يقـف وراء  اًباطنـ  اًورائيـ  اًمـضمون  -كما لسائر الكـالم      -هلذا الكالم العظيم    
إىل باطن   ألنـّه نفوذ . .مضمونه الظاهري، ويعترب امتداداً له وتفسرياً وتأويالً له       

املعىن وغوره، ونفوذ إىل مباديه وخوامته، وإحاطة مبراحلـه ودرجاتـه، ومعرفـة      
بـل  ، ل أحدوهذا النفوذ إىل عمق املعىن ليس من شأن كُ    . .بتفاصيله وجزئياته 

هو من خمتصات صاحب الكالم نفـسه، أو مـن هـو خـبري بـأغراض صـاحب             
. .عاين خربة ميدانية فاعلةالكالم وشؤونه بالتفصيل، ومن هو خبري مبضامني امل       

جتعله خربته حميطاً بـاملعىن ظهـره وبطنـه، ترتيلـه وتأويلـه، وتفـصيله وتطبيقـه،                 
صـلى اهللا عليـه   وهذا من خمتصات الرسول األعظـم ،  وجزئياته وخصوصياته 

وأهل بيتـه األئمـة املعـصومني الّـذين أذهـب اللّـه عنـهم الـرجس                 وآله وسلم 
. وطهرهم تطهرياً
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علــيهم د بــشأن اختــصاص التأويــل والتفــسري باملعــصومني ل مــا ورفكُــ
ما يعـين  هم يعلمون مجيع حقائق القرآن وعلومه وظاهره وباطنه إن   وأن ،السالم

. ما ذكرناه
كـشف  ال:هـو العمـل التفـسريي  أن االفتراض يف هذا   كرلخص ما ذُ  وم

ومنياألئمة املعصعما وراء الظاهر من املعاين واألغراض، وهذا من خمتصات       
من قبل، إذ صلى اهللا عليه وآله وسلممكرم الرسول األهدجوعليهم السالم

ف علـى هـذا التفـسري مـن خـالل النـصوص الـواردة عنـهم             لنا أن نتعر   يتيسر
.ذا الشأنعليهم السالم

:أنّ العمل التفسريي ميكن أن يتم على مستوينيتقدما خلص ممقد و
يل للــنص، ومــصدر هــذا النــوع مــن األومــستوى حتديــد املــضمون-١

   العمل التفسريي جمموعة الن    ة ونصوص الـسة الـشريفة الـواردة     صوص القرآنين
   يل للنص القـرآين ومـا ورد يف حتديـد ظـروف الـنص              بصدد بيان املضمون األو

ة وغريهاومالبساته يف املصادر التارخيي.

ذا النـوع مـن     مستوى حتديد املضمون الثـانوي للـنص، ومـصدر هـ          -٢
   ـة عـن          العمل التفسريي هو السة الشريفة من الروايات والفعل والتقرير املروين

. )١(عليهم السالماملعصومني

: واستناداً ملا تقدم من القول يف ماهية العمل التفسريي، نستطيع القول
إنّ العمل التفسريي هو صرف الكشف عن مداليل الكالم، سـواء كـان        

، )حتديـد العمـل التفـسريي   : ١ق(، »ماهيـة العمـل التفـسريي   «العراقـي، حمـسن،   : مقالة: انظر )١(
.١٠: ص، ٣ع، )جملّة ألكترونية(التقريب نت: جملّة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املَوضُوعيالتَفْسِريِأُصوُل: الفصل الثالث........................................................................١٧٦

اهرة أو املـستقاة مـن بطوـا علـى ضـوء النـصوص القطعيـة                من األلفاظ الظـ   
واألئمـة  ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم      الداللة والصدور عن النيب األكرم حممد     

على ذلـك مـا هـو إلّـا        اًوما يتحصل من نتائج بناء     ،عليهم السالم  املعصومني
يف تكونـه  مراد صاحب النص وهو اهللا تبارك وتعاىل، وليس للمفـسر أي دور     

.ونشأته، بل إنّ دور املفسر دور ميكانيكي فقط
ماهية العمل َّـ التفس اِّـوضوعي

من خالل ما تقدم يتبين أنّ ماهيـة العمـل التفـسريي هـي الكـشف عـن            
مراد اهللا تعاىل من نصوص القرآن الكرمي، والتفسري املوضـوعي باعتبـاره نـوع           

نظريـات قرآنيـة ذات حموريـة       وراء احلـصول علـى    «من أنـواع التفـسري يبحـث        
تفسري القـرآن  «: أنه هذا الكتاب ، وقد مر يف الفصل األول من منت         )١(»خاصة

، مبعـىن مجـع اآليـات الـواردة يف سـور خمتلفـة       فيـه سب املوضوعات الواردة حب
التفـسري  : ، أو هـو   )٢(»حول موضوع واحد مث تفسريها مجيعاً واخلـروج بنتيجـة         

  ق باملوضوع من آيـات مث يـستفيد مـن    ل ما يتعلَّجبمع كُ«فيه  رالّذي يقوم املفس
خـرى ل آية قرينة على فهم اآليـة اُأل    طريقة تفسري القرآن بالقرآن، بأن جيعل كُ      

، ممـا يـدل علـى أنـه         )٣(»...مث اخلروج برأي ائي حول هذا املوضوع القرآين،       
القـرآن بـالقرآن   نوع تفسري يبحـث عـن تفـسري اآليـات القرآنيـة بطريقـة تفـسري          

ونتائجه مداليل اآليات القرآنية قد كُشف عنها من القرآن الكرمي، وهـي كُلِّيـة    
.ال جزئية كما هو احلال يف التفسري التجزيئي أو االستنباطي

.١٠٣٧: ، ص٢معرفة، حممد هادي، التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب، ج)١(
.٨: ، ص١السبحاين، جعفر، مفاهيم القرآن، ج)٢(
.٣١١رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقرآن، ص)٣(
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وعليه يظهر أنّ العمل يف التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي هـو الكـشف     
لعمل يف التفسري املوضوعي عمـل  عن املداليل أيضاً، وإنما يدل هذا على أنّ ا        

تفسريي حبت وليس جمـرد اسـتنباطات، وحيـث خيـتص البحـث فيـه يف آيـات                  
.الكتاب ايد، فهو تفسري قرآين حمض

ومن هنـا فـإنّ القـول يف ماهيـة العمـل يف التفـسري املوضـوعي هـو ذات              
القول يف ماهية العمل التفسريي العام، باسـتثناء أنّ العمـل فيـه ينـصب علـى                  

. ستكشاف املداليل الكُلِّية ال اجلزئيةا

ارتباط التفسري املوضوعي باهلرمونيطيقيا: ثانياً
إنّ معرفة ارتباط التفسري املوضوعي باهلرمونيطيقيا بعد أن عرفنا ماهيته،          

:ميكن حتديدها بعد معرفة املُراد باهلرمونيطيقيا، وهي

، )التفـسري : (ىن، مبعـ »HERMENEUIN«لفظ أُخذ مـن الكلمـة اليونانيـة       
وقد استخدمت هذه الكلمة يف زمن إفالطون مبعىن التوضيح وإزالة الغموض           

حـول منطـق   (عن املوضوع، كما أطلقها على قسم من أقسام كتاب أرغنـون          
أنّ هناك عالقة بني االشتقاق اللُغوي هلـذا االصـطالح           )١(، وقد يقال  )القضايا

ــا( ــذي ينقــل رســائل اآلهلــة  ، وهــو املــالك»هــرمس«وكلمــة ) اهلرمونيطيقي الّ
. وقوانينها إىل األرض

:وقد اختلفت اآلراء يف اهلرمونيطيقيا وطُرحت هلا مفاهيم عديدة منها
ــذي طرحــه شــلري مــاخر  : أوالً ) Friedrich Schlier Macher(املفهــوم الّ

، والتفت إىل سوء )فن الفهم(والّذي نظر فيه إىل اهلرمونيطيقيا على أنها مبثابة 

.٩٤، ص١يف القواعد التفسريية، جالسيفي املازندراين، علي أكرب، دروس متهيدية : انظر)١(
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، وهلذا فهـو يـرى   )١(بأنّ تفسري املنت معرض دائماً إىل خطر سوء الفهم  : همالف
القواعد املنهجية املستخدمة لرفـع هـذا اخلطـر،       جمموعة  : أنّ اهلرمونيطيقيا هي  

، وذلـك بالتأكيـد     )٢(»إنّ هدف التفسري هو الكشف عن نية املؤلِّـف        «وقد اعترب   
:على حمورين

وهــي فهــم القواعــد والقــوانني ألنــواع : ةاهلرمونيطيقيـا اللُغويــ :األول
العبارات والصور اللُغوية والوسط الثقايف الّـذي يعـيش فيـه املؤلِّـف، والّـذي             

.يعين ويحدد تفكريه

وهـي الفهـم الفـين والنفـسي للذهنيـة          : اهلرمونيطيقيـا النفـسية    :والثاين
.اخلاصة للمؤلِّف ونبوغة اخللَّاق

والّـذي  ، (WilhelmDilthey) ضـه ويلـهلم ديلثـي   املفهوم الّذي عر:ثانياً
اعترب فيه اهلرمونيطيقيا علماً يتكفّل بعرض مناهج العلوم اإلنسانية وأنّ اهلدف         
األساسي منها هو االرتقاء برتبة وقيمة العلوم اإلنسانية واالرتفاع ا إىل رتبـة   

.)٣(العلوم التجريبية، فهو يعتمد على التفريق بني الفهم والتبيني

، وهـو مـن الكُتـاب األملـان      )Babnar(املفهوم الّـذي عرضـه بـابنر       :ثالثاً
، وهذا التعريف )علم الفهم: (املعاصرين، الّذي عرف فيه اهلرمونيطيقيا بأنها     

يتناسب مع اهلرمونيطيقيا الفلسفية لكُل مـن هيـدغر وهـانس جـادامر، حيـث            

ــاهج و : انظــر)١( ــي، دروس يف املن ــد عل ــرآن،  رضــائي األصــفهاين، حمم االجتاهــات التفــسريية للق
.٣٠٠ص

اهلرمونيطيقيـا لـوازم   : (، وترمجتـه  )فارسـي : (»هرمونيوتيك لوازم وآثـار   «شيت، أمحد،   : مقالة )٢(
.فما بعد٥٩: ، ص٦، ع)كتاب النقد: وترمجتها(كتاب نقد: ، جملّة)وآثار

.٢٠: أبو زيد، نصر حامد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: راجع)٣(
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رائط حصوله، وال حيصرونه ينظرون إىل مطلق الفهم وحتليل طبيعته وتبيني ش       
.)١(يف حدود فهم العلوم اإلنسانية

وبالتأمل فيما عرض أعاله، يتبين أنّ تعدد املفاهيم يشري إىل اتساع هـذا          
البحث واختالف وجهات النظر فيه، وقد حصلت تطورات كـثرية يف املفهـوم             

لفهـم  االصطالحي للهرمونيطيقيا مبرور الـزمن انتقلـت بـسببها مـن جمـرد أداة        
وتفسري املتـون الدينيـة واحلقوقيـة، إىل التأمـل الفلـسفي يف بـاب ماهيـة الفهـم                

.)٢(وشرائط حصوله
فـإنّ املفـاهيم االصـطالحية للـهرمونيطيقيا مل تتفـق علـى معـىن               : وعليه

وهـو  : بعينه، فبعضها قال أنها فهم للنصوص واملُتون بنحـو منـهجي خـاص            
نص مفـسر بـل ذكـر اهلرمونيطيقيـا مبـا      قول شلري ماخر، وآخر مل يلحظ وجود  

وهو قـول بـابنر، واألخـري عـدها مـن           : ووسيلة للفهم  ةهي هي ال مبا هي أدا     
.أدوات التبيني ال الفهم وهو خارج عن حمل الكالم

إنّ املفهوم الّذي طرحه شلري ماخر هو املفهوم الّذي يعنينـا يف   : واحملصل
فسري النص وهدفه الكـشف عـن نيـة    إنّ مفهوم اهلرمونيطيقيا هو ت  (هذا البحث 

.، وأما اآلخران فلكل منهما وجهته اخلاصة البعيدة عن حمل الكالم)املؤلِّف
عالقة الهرمونيطيقيا بتفس القرآن الكريم

أُسلوب تفسري  : إنّ املطلب األساسي الّذي تدور حوله اهلرمونيطيقيا هو       

اهلرمونيطيقيـا  : (، وترمجتـه  )فارسـي : (»هرمونيوتيك لـوازم وآثـار    «شيت، أمحد،   : راجع مقالة  )١(
.١٢٨: ، ص١٤، ع)رسالة الثقافة: وترمجتها(نامه فرهنگ : ، جملّة)لوازم وآثار

، )مقدمـة يف اهلرمونيطيقيـا    : (، وترمجته )فارسي: (واعظي، أمحد، درآمدي بر هرمونتيك    : ظران) ٢(
.٣٠–٢٧: ص
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نـها علـم التفـسري، ولكنهـا       املنت، وهو أمر مشترك يف كُل العلوم اإلنـسانية وم         
ختتلف يف عدم اعتبار كُل أُسلوب لتفسري املنت، لذا متايزت فيما بينها من هـذه      
اجلهة، كما هو احلال يف تفسري القرآن الكرمي؛ وألجل إيـضاح ذلـك البـد مـن                 
اإلطالع على أهم خصائص التفسري املعترب ليتبـين الفـرق بينـه وبـني غـريه مـن          

.خرىأنواع التفسري اُأل
اِّـعت خصائص التفس

:إنّ إمجال ما ذكره املختصون يف خصائص التفسري املعترب هو

يسعى املفسر فيه للحـصول علـى معـىن املـنت وهـو املـراد اجلـدي             : أوالً
للمــتكلِّم واملؤلِّــف، والنــصوص املقدســة هــي رســائل وتعــاليم إهليــة للبــشر، 

.يم اليت يتضمنها املنتوهدف املفسر هو إدراك املعاين والتعال
إنّ الوصول إىل ذلك يكمن يف سلوك املنهج املتعارف والعقالئـي يف         : ثانياً

فهم النصوص، وذلك على أساس حجية ظـواهر األلفـاظ، وإنّ داللـة األلفـاظ             
تتبع الوضع اللُغوي واُألصول والقواعـد العقالئيـة للمحـاورة والـيت يـستخدمها              

.ع اللُغات وعلى أساسها يتكلَّمون ويتفامهونكُل متكلِّم وخماطب يف مجي
فهـم  (وقد يصل املفـسر إىل الفهـم التعيـيين للمـنت بـصورة ظنيـة               :ثالثاً

).الظواهر
: هناك معايري يف التفسري املُعترب لتـشخيص أخطـاء املفـسرين منـها         :رابعاً

تفسري اليت ؛ قواعد ال)أُصول الفقه(قوانني املنطق؛ القواعد العقالئية للمحاورة 
، وبعـضها   )قاعـدة التفـسري بـالرأي     : (جاء بيان بعضها من قبـل القـدماء مثـل         

اآلخر دون من قبل بعـض العلمـاء، وأنّ حجيـة واعتبـار التفـسري وفهـم املـنت             
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يكمن يف استخدام هذه القواعد، وعلى هذا األساس ال يوجد معـىن للنـسبية              
يح مـن غـري الـصحيح بواسـطة        يف فهم املنت؛ ألنه ميكن تشخص الفهم الصح       

.هذه القواعد
ال تعترب الفاصلة الزمانية بني عـصر املفـسر وزمـن ظهـور املـنت         :خامساً

. مانعاً جدياً دون احلصول على املقصود واملراد اجلدي ملنت القرآن
ال حيق للمفـسر أنْ يحمـل الـنص آراءه وأفكـاره املـسبقة وإلّـا             :سادساً

ر إىل الوقوع بالتفسري بالرأي احملرم وغري املعترب، والبـد أن  فسوف ينتهي به األم 
).وإن كان هذا غري ممكن بصورة كاملة(يكون ذهنه خالياً من أي رأي مسبق 

صـلى اهللا  إنّ مصدر القرآن هو اهللا سبحانه وتعاىل وليس للـنيب         :سابعاً
ي، وهـذا مـا   أي دور يف تعيني أو تغيري ألفـاظ وحمتـوى الـوح         عليه وآله وسلم  

و {: أشارت إليه بعض اآليات القرآنيـة ومنـها قولـه تعـاىل           ض    ولـَ عــا بنلَيلَ عو تَقـَ
.)١(}ألَخذْنَا مِنه بِالْيمِنيِ*َقاوِيلِ األَ

فإنّ التفسري املُعتـرب هـو التفـسري املُلتـزم بعـدم التغـيري والتحريـف          : وعليه
.بالقرآن

:وخالصة القول

هو التفسري الّذي يبحث فيـه عـن كـشف مـراد          : ن الكرمي إنّ تفسري القرآ  
اهللا تعــاىل يف آياتــه الــشريفة، وذلــك مــن دون تــأثري مــسبقات املفــسر يف تغــيري  
املُكتشف، وجيري ذلك وفق أُصول وقواعد شـرعية وعقالئيـة ومنطقيـة، لـذا      

.فهو فهم للمنت منضبط بأُصول وقواعد

.٤٥-٤٤: سورة احلاقة)١(
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خصائص التفس الهرمونيطيقي

ز التفسري اهلرمونيطيقي خبصائص عديدةيتمي:

حاصل تركيب وامتزاج اُفق املعىن للمفـسر  : إنّ فهم املنت فيه هو     :أوالً
مع افق املعىن للمنت، وهلذا فإنّ دخول ذهـن املفـسر وقبلياتـه يف التفـسري لـيس             

.أمراً مذموماً فيه، بل هو شرط يف حصول الفهم وال ميكن اجتنابه
إلدراك العيين للمـنت، ال يعـين إمكـان احلـصول علـى الفهـم               إنّ ا  :ثانياً

املطابق للواقع؛ وذلـك ألنّ ذهنيـة املفـسر وأفكـاره املـسبقة شـرط يف حـصول          
.الفهم، وال ميكن االستغناء عنه يف كُل فهم

إنّ فهم املنت هو عمل ال اية له، وعلى هذا فإنّ هنـاك قـراءات                :ثالثاً
نت هو امتزاج أُفق املعـىن للمفـسر مـع املـنت، وعـن      متعددة للنص؛ ألنّ فهم امل  

طريق تغيري أُفق املعىن للمفسر ميكن احلصول على تراكيب غري حمدودة وبالتايل           
.تتعدد القراءات للنص

.ال يوجد فهم ثابت وائي وغري قابل للتغيري للمنت:رابعاً

ملؤلِّف، فنحن إنّ اهلدف من تفسري املنت ليس فهم وإدراك مراد ا:خامساً
نواجه املنت وليس املؤلِّف، والكاتب هو أحد قـراء املـنت وال مـرجح لـه علـى            
غريه؛ فاملنت موجود مستقل، واملفسر حياول أن حيـصل علـى فهـم الـنص مـن         
خالل احلوار واجلدل بينه وبني النص، فليس مهماً عندنا ماذا يقـصد املؤلِّـف،      

.)١(وأي معىن حياول إلقاءه
القرآن نص لُغوي وحمصول ثقايف، ولـسانه خمـتص باملخـاطبني         :سادساً

.٥٩: واعظي، أمحد، درآمدي بر هرمنوتيك، ص: أنظر) ١(
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وأنّ نص القرآن تكون عن     . )١(وال ميكن فصله عن بيئته وثقافته اليت نزل فيها        
.)٢(طريق الواقع التارخيي وثقافة عصره

إنّ بعض نصوص القـرآن تعتـرب شـواهد تارخييـة صـدرت حتـت        :سابعاً
، احلـسد، الربـا، التعويـذ، وال ميكـن          )*(اجلن، الشيطان : شرائط خاصة أمثال  

.)٣(سرايتها إىل أزمنة أُخرى
مناقشة نتائج التفس الهرمونيطيقي

بعد التدقيق والفحص واملالحظة يف اخلصائص أعاله نسجل املالحظات   
:التالية

ــة   :املالحظــة اُألوىل إنّ مــن املــسائل الّــيت غفــل عنــها أصــحاب الرؤي
هم يف تعيني املوضوع، هو اختالف القرآن الكرمي عن         اهلرمونيطيقية وهلا دور م   

املتون التارخيية اُألخرى كالتوراة واإلجنيل وملحقاـا؛ فـالقرآن نـص مقـدس             
من عند اهللا سبحانه يف مجيع كلماته وحروفه، ومؤلِّفه ليس انساناً، وهو كالم 

مـا نـزل إليـه    للبـشرية بعـد   صلى اهللا عليه وآله وسـلم  نقله النيب األكرم حممد   
وحياً، وليس له احلق يف تغيري الوحي بالزيادة أو النقصان أو أي شـكل آخـر،                

.٢٤: ، ص)دراسة يف علوم القرآن(أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص، : أنظر) ١(
. ٢٠١: صاملصدر نفسه، ) ٢(
اجلن والشيطان لـيس بـسبب االعتقـاد     : إنّ ذكر القرآن لبعض املوجودات مثل     : (يعتقد أبو زيد  ) *(

بوجودها اخلارجي، بل إنّ القرآن استعار هذه التعابري من البيئة اجلاهليـة جمـاراةً هلـم، وإن اإلميـان        
حامـد، نقـد اخلطـاب    أبـو زيـد، نـصر   : ، انظـر )بالوحي مديون هلذا االعتقاد اخلرايف عند العرب     

.١١٨-١١٤: الديين، ص
.٢٢٠–٢١٥: ، ص)دراسة يف علوم القرآن(أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص، )٣(
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وهذا ما أشارت بعض اآليات القرآنيـة كمـا مـر ذكـره، وهـو لـيس كاإلجنيـل         
، لذا ميكن أن جند فيهـا  )١(عليه السالم مثالً، حيث دون بعد وفاة النيب عيسى 

.املسائل اخلرافيةأثر البيئة الثقافية وحىت بعض
تأثري القبليات واألفكار املسبقة : إنّ من اُألمور املسلَّمة:املالحظة الثانية

ــك باملقــدار     ــزم أن يكــون ذل للمفــسر، وال ميكــن التغاضــي عنــها، ولكــن يل
الطبيعي، أما إذا ازداد هـذا التـأثري فـسوف ينتـهي باملفـسر إىل التفـسري بـالرأي               

.املمنوع

إنّ القـراءات املتعـددة وغـري احملـدودة للـنص هلـا عـدة        :ثالثةاملالحظة ال 
:معاين هي
إنّ القرآن يشتمل على بطون وسطوح خمتلفـة للفهـم، فـإن كـان               :أوالً

املقصود من تعدد القراءات هذا املعىن فهو يتفق مع طبيعة القـرآن، وال يوجـد             
.مانع من تعدد القراءات ذا املعىن

سري املتنوعة للقرآن يعترب أمراً جيـداً ومباركـاً؛ ألنـه       إنّ وجود التفا   :ثانياً
أنه يف كُل يـوم يـزداد الفهـم عمقـاً ودقـة،             : يؤدي إىل نضج فهم القرآن، أي     

.وتتضح له بطون جديدة
إنّ تعـدد الفهـم يف التفاسـري ال يعـىن عـدم وجـود معيـار لقيــاس        :ثالثـاً 

.لصحيحة من الباطلةاملعاين، بل هناك قواعد ومالكات لتشخيص التفاسري ا
نضج وتطـور الفهـم البـشري       : إنّ الفهم املتغير يعين    :املالحظة الرابعة 

ـاء  : ، ترمجـة  ١٣٠: ، ص )العلـم والـدين   : (، وترمجتـه  )فارسـي : (آيان، باربور، علم وديـن     )١(
.الدين خرم شاهي
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١٨٥...........................................................................................................متهيد

نتيجة لتطور العلوم البشرية، وهو صحيح بصورة املوجبة اجلزئية؛ وإنّ الفهـم      
املتغير يدلل على وجود فهـم متحـول للنـصوص، ممـا يعـين وجـود أكثـر مـن             

حد منها اآلخر، كما ال يعـين أنـه ـائي       تفسري للنص، حيث ال ينفي وجود وا      
وغري قابل للخطأ؛ ألنّ العلوم البشرية وفهم القرآن يف حالـة تطـور وتكامـل،             
وقد شرط يف صحتها واعتبارها القيام على اُألسس واملعايري الـصحيحة؛ وإنّ             
مجيع التفاسري وتعدد الفهم البشري يف حال تغير وحتول، ونفس هـذه القـضية      

ونيطيقية متغيرة أيضاً، وحينئذ سوف ال يكون الفهم الّذي قبلنا بـه أيـضاً     اهلرم
.فهماً ثابتاً

:إنّ الفهم اهلرمونيطيقي على حنوين:املالحظة اخلامسة

فهم يركّز على نية املؤلِّف وحياول فهم املراد اجلدي يف كالمـه،      :األول
يكون املقصود مـن التركيـز علـى    فباعتبار أنّ القرآن الكرمي ليس تأليفاً بشرياً،  

.نية املؤلِّف وهو املراد من الكشف عن مراد اهللا تعاىل يف اآليات القرآنية
فهم ال يركّز على نية املؤلِّف، بل يركّز على ما يفهم القـاريء     : والثاين

من الـنص، وهـذا ميكـن إجـراؤه يف بعـض املتـون التارخييـة واألدبيـة خبـالف                    
إلهلية، خصوصاً القـرآن الكـرمي؛ ألنـه كتـاب جـاء هلدايـة              النصوص املقدسة ا  

.البشرية، والتالعب مبقاصده وجتاهلها يوجب اإلضالل
:واالستنتاج

: تبين مما تقدم أنّ التفسري اهلرمونيطيقي كتفسري القرآن الكرمي نوعان
ما كان يبحث فيه عن نيـة املؤلِّـف، األمـر الّـذي يعـين التفـسري                 :األول

.الكشف حبسب رأي املفسر وهو محرم؛ ألنه من التفسري بالرأيو
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يبحث فيه عن نية املؤلِّف، وهو ذا املقدار يشترك مع التفسري             :والثاين
عموماً والتفسري املوضوعي خصوصاً، ولكن جمال عملـهما خمتلـف، فالتفـسري          

هــا، اهلرمــونيطيقي ينــاول النــصوص بوجــه عــام ســواء كانــت مقدســة أو غري
خبالف التفسري أو التفـسري املوضـوعي يتنـاول الـنص القـرآين املقـدس، وهـذا                 
التفاوت يقتضي أن يكون لكـل واحـد منـهما منهجيتـه وقواعـده املختلفـة يف                 

.الكشف
ومن هنـا يتبـين أنّ العالقـة بـني تفـسري القـرآن الكـرمي عمومـاً والتفـسري               

. موم واخلصوص املُطلقعالقة الع: املوضوعي خصوصاً واهلرمونيطيقيا هي
إنّ التفـسري املوضـوعي مـن نـوع التفـسري      :واملُحصل من هـذا التمهيـد    

القرآين الّذي يسعى الكتشاف مراد اهللا تعاىل يف آياته، وهـو علـى هـذا تفـسري               
مشروع وليس من نوع التفسري الّذي يبحث عن مراد نفس املفسر يف املوضوع            

جيتــه قائمــة علـى حتقــق اســتناده لُألصــول  احملــرم، وح: ، أي)اهلرمونيطيقيـا (
.والقواعد املعتربة يف التفسري املعترب املشروع
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١٨٧

مفهوم أُصول التفسري املوضوعي: املبحث األول
إنّ أُصول التفسري املوضوعي عبارة عن مركب لفظي مؤلَّف من جـزئني    

ال من هـذ   وقد مر تعريفه يف الفصل األو     : اُألصول مجع أصل  : أساسيني مها 
األساس الّـذي تـبىن عليـه املـسائل، والتفـسري املوضـوعي الّـذي        : بأنه املؤلّف

التفسري الّذي يقوم املفـسر     : أيضاً بأنه  هذا الكتاب عرف يف الفصل األول من      
فيه جبمع اآليات القرآنية املتعلّقة باملوضوع الواحد من عموم القرآن ووضعها            

ن منهج تفسري القرآن بالقرآن وطريقته بأن جيعـل  إىل جنب بعض، مثّ يستفيد م    
كل آية قرينة على فهم اُألخرى مثّ اخلروج برأي ـائي حـول هـذا املوضـوع،        
وقد ذكرت كتب االختصاص أن أُصول التفسري مركـب ال يتـسىن معرفتـه إلّـا      

.)١(مبعرفة جزئيه
:ما املُركب ففيه أقوال كثرية منهاوأ

املنـاهج الــيت تحـد وتبــين الطريـق الّــذي    «: يالتفـسريية هــ إنّ اُألصـول  
.)٢(»...يلتزمه املفسر يف تفسري اآليات الكرمية

.٢٦: القرآن الكرمي أُصوله وضوابطه، صالعبيد، علي بن مساعد بن سليمان، تفسري: انظر)١(
.٣٠: العك، خالد عبد الرمحن، أُصول التفسري وقواعده، ص)٢(
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العلم الّذي يبحث عن اُألسس والقواعد العامة اليت تِعني على          «: وإنها
.)١(»فهم القرآن الكرمي ومعرفة تفسريه، والتمييز بني الصحيح والباطل منه

.)٢(»ليت يعتقد ا املفسر للقرآن الكرمياُألصول املسلَّمة ا«: وهي

التصورية والتصديقية للتفسري، واليت البد للمفسر مـن أن    املبادئ«: إنّو
.)٣(»يطّلع عليها، وخيتار املبىن املوافق لرأيه قبل الشروع بعملية التفسري

اُألسس واملقـدمات العلميـة الـيت تعـني علـى           «: نّ أُصول التفسري هي   وإ
. )٤(»هم التفسري، وما يقع فيه من االختالف وكيفية التعامل معهف

القواعد واُألسس اليت يقوم عليها علم التفسري، فيبـين الطريقـة          «: هيو
.)٥(»...املُثلى يف شرح كالم اهللا تعاىل وتفسريه،

العلم بالقواعد اليت يتوصل ـا إىل معرفـة معـاين كتـاب اهللا     «: إنها كما
.)٦(»ستنباط دقائقه وأحكامهتعاىل وا

:التحقيق يف األقوال

بعد التأمل يف األقوال اليت ساقها العلمـاء املختـصني يف التفـسري وعلـوم               
:القرآن يتبين

. ١٦: يونس، حممد كبري، دراسات يف أُصول التفسري، ص)١(
ــرآن )٢( ــاين تفــسري ق ــه)فارســي: (مــؤدب، ســيد رضــا، مب ــاين تفــسري القــرآن: (، وترمجت ، )مب

.٢٤ص
.١٢٥: ، ص١، حممد علي، منطق تفسري قرآن، جرضائي أصفهاين: راجع)٣(
.١١: الطيار، مساعد بن سليمان، فصول يف أُصول التفسري، ص)٤(
.٢٧: العبيد، علي بن مساعد بن سليمان، تفسري القرآن الكرمي أُصوله وضوابطه، ص)٥(
.٢٢١: السمعاين، أبو مظفر، قواطع األدلّة يف اُألصول، ص)٦(
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١٨٩.................................................................مفهوم ُأصول التفسري املوضوعي : األولاملبحث

إنّ التعريــف األول أقــرب إىل التعريــف اللُغــوي للمنــهج، إذ انّ :أوالً
الطريـق  : و، هـ ا الكتـاب تعريف املنهج الّذي ذُكـر يف الفـصل األول مـن هـذ          

الواضح للوصول إىل الغايات، وفيـه معـىن التحديـد والتبـيني للطريـق الّـذي                
.جيب أن يلتزمه املفسر يف عملية التفسري، وهو بعيد كُل البعد عن ما حنن فيه

العلم بالقواعـد الـيت     : إنّ التعريف القائل بأنّ أُصول التفسري هي       :ثانياً
اهللا واستنباط أحكامه، قد خلط بني ما هـو    يتوصل ا إىل معرفة معاين كتاب       

إخل، يفهـم أن    .. .القواعد الـيت يتوصـل ـا      : أصل وما هو قاعدة، ومن قوله     
املُراد ا القواعد دون اُألصول؛ ألنّ العلم ا مبرتلة التكليف الواجب حتصيله   

.رييعلى املفسر، والّذي تبىن عليه النتائج التفسريية ال قُوام البحث التفس
إنّ التعريــف القائــل بــأنّ أُصــول التفـسري علــم يبحــث فيــه عــن  :ثالثـاً 

إخل، تعريـف باحلـد النـاقص، ولكنـه غـري مطـابق        ... اُألسس والقواعد العامـة   
برأسها يف مقابـل ِعلْـِم التفـسري، واحلـال          » ِعلْم«للواقع، حيث جعل اُألصول     

التعريـف خـارج عـن حمـل     أنها جزء منه ال شيء متقابل معـه، لـذا فـإنَّ هـذا            
.البحث

كُل ما كـان لـه مدخليـة      : الظاهر أن املراد باملقدمات العلمية هو      :رابعاً
يف استقامة التفسري وصحته، ومنها أُصول التفسري، لذا فهو عنوان عام تـدخل   

شـروط املفـسر ومباحـث علـوم القـرآن وقواعـد            : حتته مصاديق كـثرية، مثـل     
فالتعريف القائل بذلك تعريف غري مانع من دخـول   التفسري وغري ذلك، وعليه     

.األغيار

إنّ القول بأن أُصول التفسري هي اُألسس اليت يقوم عليها علـم    :خامساً
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التفسري، خـارج عـن حمـل الكـالم يف هـذا البحـث؛ ألنّ علـم التفـسري واسـع                
ويشمل كُل ماله مدخلية يف تفسري آيات كتاب اهللا ايد، كاُألصول والقواعـد    

....وشروط املفسر ومصادر التفسري ومناهجه وأَساليبه واجتاهاته و
إنّ التعريف القائل بأنّ أصول التفسري هي املُسلَّمات اليت يعتقد      :سادساً

ـا املفـسر للقـرآن الكـرمي، تعريــف أشـار إىل أُصـول التفـسري، وهـو تعريــف         
        ل القـول، بـل    باخلاصة، أو بعبـارة أُخـرى تعريـف بـالالزم، لـذا فهـو مل يفـص

أمجلــه، والتعريــف علــى هــذا غــري وايف يف املقــام، واحلــال أنّ املقــام يتطلّــب   
.التفصيل مبا هو الزم لتحديد املفهوم ومعرفة مصاديقه وتشخيصها

التـصورية والتـصديقية هـو مـا اشـتمل علـى        املبـادئ إنّ املـراد ب    :سابعاً
، إلّا أنّ قائلـه قـد فـصل    )١(رياُألصول والقواعد وشرائط املفسر ومصادر التفس     

إنّ فهم القرآن الكرمي قـائم علـى مبـاديء    : القول فيها وميز بينها، وأيضاً بين    
أساسية تطرح يف التفسري بعنوان أُصول موضوعة بديهيـة ومـسلّمة، ال تطـرح              
فيه لالستدالل عليها والتسليم ا، بل قد أُثبت ذلك يف حملّه، كمـا أنـه يلـزم                 

، ومنـه يتبـين إن    )٢(ها من قبل املفسر واختيارها قبل البدء بعملية التفسري        معرفت
، ما هي إلّـا التـصورية منـها؛ ألنهـا الفرضـيات الـيت           املبادئاُألصول اليت هي    

جيب أن يؤمن ا املفسر ويسلِّم ا، وهذا القـول أكثـر مناسـبة ملعـىن األصـل                
.التفسريي من سابقه

: واحملصل

.١٧: ، ص١أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج رضائي : راجع)١(
.١٢٥: املصدر نفسه، ص: راجع)٢(
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١٩١.................................................................املوضوعي التفسريُأصولمفهوم:األولاملبحث

رضـا املـؤدب،    : ريف أُصول التفـسري ميكـن حتـصيله مـن تعريـف           إنّ تع 
وحممد علي رضائي األصفهاين، وذلك بضم أحدمها لآلخر؛ ليكمـل أحـدمها          

بأنّ أُصول التفسري املوضـوعي هـي نفـس أُصـول           : اآلخر، ومنه أمكن القول   
ري التفسري العام؛ ألنه ثبت يف حمله سلفاً، عدم وجود االختالف بينه وبني التفس

إلّا يف بعض كيفياته العملية وخصوصياته النظرية، وأنّ العمـل فيـه هـو نفـس         
ــات       ــض االخــتالف يف آلي ــع بع ــرآن الكــرمي، م ــام للق ــسري الع العمــل يف التف

ــول     ــن الق ــه أمك ــالتبع، ومن ــائل ب ــشاف والوس ــسري  : االستك ــول التف إنّ أُص
املفـسر قبـل البـدء      التصورية املـسلَّمة الـيت يعتقـد ـا           املبادئهي  : املوضوعي

متيزت عن القواعـد   بعملية التفسري ويستند إليها يف أصل عملية التفسري؛ وذا        
واملصادر التفسريية وشروط املفسر وغري ذلك مما له مدخلية يف صـحة واعتبـار              

.التفسري

مكانة املفهوم يف عملية التفسري
كتـاب اهللا العزيـز    هـم   فلة  علم تفسري القرآن من العلوم املهمـ       الشك أنّ 

اآليات املباركة حثت  وقدر معانيه،   وتدباهللا قـال  الكـرمي، إذ  ر القرآنعلى تدب
: ، وقــال تعــاىل  )١(}أََفــال يتَــدبرون القــرءان أَم علَــى ُقلُــوب أَْقفَالُهــَا      {: تعــاىل 

ــ  { ــِه ولِيَتـ ـــدبروْا ءاياِتـ ٌك ليــار ـ بم ـــكإِلَي ـــه لْنأَنز ــوْا األلبـــابكَِتـــاب ـ ، )٢(}ذَكَّر أُولُ
ر هو والتدب: ل يف األلفاظ للوصول إىل معانيها     التأم،  ما يكون مبعرفـة    وهذا إن
رون القـرآن وأشـار   ذين ال يتـدب خ اهللا سبحانه وتعاىل أولئك الّ وقد وب  ،تفسريه

.٢٤: سورة حممد)١(
.٢٩: سورة ص)٢(
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؛ لـذا عقـدت   قلوب وعدم وصول اخلـري إليهـا      الذلك من اإلقفال على      إىل أنّ 
لمني على تدبر آياته وفهم وبيان معانيها، خـصوصاً بعـد رحلـة الـنيب               مهة املس 

ولكن املشكلة اليت حدثت بعد ذلـك  ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    األكرم حممد 
: هي

ــايرت      ــل تغ ــسرين، ب ــد املف ــرية واحــدة عن ــى وت إنّ التفــسري مل يكــن عل
ام علـى   كلمام، واختلفت وجهات نظرهم يف اآليات، وتفاوتـت اسـتنباط         

ــة ووســائل الكــشف      ــان نفــس األدلّ ــب األحي ــتالكهم يف أغل ــن ام ــرغم م ال
واالستنباط، وقد سبب هذا األمر فوضى يف فهم كتاب اهللا لن تحمد عقباهـا      

.)١(مع استمرار وجودها
إنّ استمرار الفوضى املذكورة يف علم التفسري، تودي بثمار علم التفـسري     

مضر، والعـودة بـه إىل حالتـه الـصحية يتطلّـب      وحتوله من علم نافع إىل علم     
انتظام العمل فيه على أُسس وقواعد مساها الـبعض بأُصـول التفـسري، ومساهـا        
البعض اآلخر مبباين التفـسري، ومساهـا غريهـم مبنطـق التفـسري، إلّـا أنّ التـسمية             

نهـا  باملباين أكثر اختصاصاً وأدق مما سبقها وحلقها من التـسميات املـذكورة؛ أل         
اختصت بأُصول التفسري فقط، ومل تدخل معه غريه، حيـث اعتـربت اُألوىل أنّ          
اُألصول هي القواعد وعلوم القـرآن وشـروط املفـسر ومـصادر التفـسري علـى               
تفصيل ثبت يف حملّه، وأما الثانية فقد أفرزت ذلك وشخصته وميزته، إلّا أنهـا           

.مشلتها مجيعاً ما خال علوم القرآن
ذكر بعض الباحثني أنّ وظيفة أُصول التفسري هـي   : اً إىل ما تقدم   واستناد

.٣٦٧-٣٥٩: ، ص٣مركز الثقافة واملعارف القرآنية، علوم القرآن عند املفسرين، ج)١(
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وظيفــة تنظيميــة لعمليـــة التفــسري حتفظـــه مــن االحنـــراف ومتنحــه الـــصحة      
إنّ اُألصول بالنسبة إىل التفسري كعلم أُصـول        : ، وقد قال بعضهم   )١(واالعتبار

أنّ  إالّ،  )٢(الفقه بالنسبة إىل الفقه، وعلم مـصطلح احلـديث بالنـسبة للحـديث            
.الفارق بينهما االختصاص

ممـا تتوقـف عليهـا    التفـسري  ومن خالل ما تقدم أعـاله يتبـين أنّ أُُصـول          
مـن دون االهتمـام     يهـا   اإلقـدام عل  صحة واعتبار أصـل عمليـة التفـسري، وأنّ          

أو التفـسري النـاقص املوجــب   إىل التفــسري بـالرأي املفـسر  التفـسري جيـر   بأُصـول 
ة التفسري، ومن املوبقات الكـبرية     احنرافاً خطرياً يف عملي    عدهو ما ي  ، و لإلضالل

، ومنه كانـت مكانـة أُصـول   )٣(تفسريالسلب االعتبار من  تاليت ال تغتفر؛ ألنها   
.املوضوعي يف عملية التفسريالتفسري

ومع مالحظة طبيعة التفسري املوضوعي وكيفيـة اسـتخراج النتـائج فيـه،              
، وذلك لقرا من االحنراف أكثر من غريها يف أنـواع    تتأكد هذه األمهية وتشتد   

التفسري اُألخرى، إذ تقترب من اهلرمونيطيقيا والتفسري بالرأي؛ بـسبب تـشاها     
يف موقف املفسر اإلجيايب يف عملية التفـسري كمـا سـلف ذكـره، حيـث يجـري                  

. )٤(عملية استنطاق للنص القرآين متوسالً بتجربته البشرية يف ذلك

عبد الرمحن بن : ، حتقيق ٢٠: صسرور، عبد احلكيم حممد، السفري يف أُصول التفسري،         : راجع )١(
.١٥: عبد الرمحن مشيله؛ مؤدب، سيد رضا، مباين تفسري قرآن، ص

؛ الرومـي، فهـد بـن عبـد     ١١: الصباغ، حممد بن لطفي، حبوث يف أُصـول التفـسري، ص        : انظر )٢(
.١١: الرمحن، حبوث يف أُصول التفسري ومناهجه، ص

.١٨: ، ص١تفسري قرآن، جرضائي أصفهاين، حممد علي، منطق : انظر)٣(
.٣٦٨-٣٦٧: األزرقي، أمحد، منهج السيد حممد باقر الصدر يف فهم القرآن، ص: راجع)٤(
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١٩٤

أقسام أُصول التفسري املوضوعي: املبحث الثاني
املبــادئ: تبـين يف املبحـث املُتقـدم، أنّ أُصــول التفـسري املوضـوعي هـي      

التصورية املسلَّمة اليت يعتقد ا ملُفسر قبل البدء بعملية التفسري ويستند إليها يف         
التفـسري العـام    أصل عملية التفسري، وقد ثبت يف حملّـه مـسبقاً أن ال فـرق بـني               

والتفسري املوضوعي يف أصل عملية الكشف وآلياا، إلّا أنّ التفسري املوضوعي 
يزيد عليه مبا خيتص به من خصوصيات يف عملية الكشف بالطريقة اخلاصة به          
وآلياا، لذا فإنّ طريق معرفة أقسام أُصول التفسري املوضـوعي مـرتبط مبعرفـة        

ليه فالبد من التطرق أوالً يف البحث إىل أقسام أقسام أُصول التفسري العام، وع
.أُصول التفسري العام مث تناول أقسام أُصول التفسري املوضوعي

أقسام ُأصول التفسري العام: أوًال
قسم بعض املختصني يف التفسري وعلوم القرآن أُصول التفسري العـام           لقد

: إىل قسمني)لتفسرييةاملباين ا(احلديث بـأو ما أُطلق عليه باالصطالح 
اُألصول العامـة، وهـي اُألصـول التفـسريية املـسلَّمة عنـد املفـسرين           -١

القرآن وحي إهلي؛ سـالمة الـنص اإلهلـي مـن التحريـف؛ إمكـان فهـم                 : مثل
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.)١(...القرآن وجوازه؛ القرآن كتاب حكيم؛ و
وهــي اُألصــول الــيت اختلــف فيهــا املفــسرون  : اُألصــول املختــصة-٢

:ثاهلاوم
ــة: أوالً وهــي الــيت متــايزت علــى أساســها الفــرق  :اُألصــول الكالمي

حجية قول وفعـل وتقريـر املعـصوم عنـد الـشيعة،          : واملذاهب اإلسالمية مثل  
واليت يترتب على أساسها اعتبار سـنة املعـصومني يف التفـسري، كـذلك حجيـة                

.رها يف التفسريقول الصحابة وبعض التابعني عند أبناء العامة واعتبا
وهـي املنـاهج التفـسريية الـيت خيتارهـا املفـسر         :اُألصول املنهجية : ثانياً

منهج تفسري القرآن بالقرآن، ومنهج     : ليجري عملية التفسري على أساسها مثل     
.التفسري الروائي، ومنهج التفسري العقلي، وغريها من املناهج

اليت يتبناها املفسر يف التفسري وهي االجتاهات:اُألصول االجتاهية: ثالثاً
ــل  ــة التفــسري وفقهــا مث جــري عملياالجتــاه الكالمــي، واالجتــاه الفقهــي،  : لي

...واالجتاه األديب، و
وهي اُألصول املُتعلِّقة بكيفية صدور اآليات : اُألصول الصدورية: رابعاً

: مثـل اىلالقرآنية اليت تثبت قطعية صدور القـرآن الكـرمي مـن اهللا تبـارك وتعـ               
قدسية وإهلية ألفاظ وكلمات القرآن الكـرمي، وسـالمة القـرآن مـن التحريـف،        

.، وبعبارة أُخرى هي اُألصول املُتعلِّقة بشكل النص القرآين وكيفيته...و
وهي اُألصول اليت تبين كيفية فهم وتفـسري     :اُألصول الداللية :خامساً

الظهـر والـبطن يف القـرآن،        إمكانية فهـم القـرآن، وجـود      : القرآن الكرمي مثل  

.١٧٣-١٢٥: ، ص١رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج: راجع)١(
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.)١(، وبعبارة أُخرى اُألصول املُتعلِّقة مبنت القرآن الكرمي...و
:وقسم البعض اآلخر إىل

وهي املباين اليت تستند إىل األدلّة الكثرية وال يرتقي         : املباين القطعية  -١
القرآن وحي إهلي لفظـاً ومعـىن، وجـود الظهـر والـبطن يف          : إليها الشك، مثل  

....القرآن، احلاجة إىل الروايات القطعية يف التفسري، ومعىن
وهي املباين اليت ال تستند إىل األدلّة القطعية ومل تكن          : املباين الظنية  -٢

مصادر التفسري، ولُغة القرآن، وكيفية : مورد وفاق وقبول لدى املفسرين، مثل
.)٢(... فهم القرآن، و

تقـسيم مبـاين   : كر امليبـدي وهـو  وهنـاك تقـسيم ثالـث اختـاره حممـد فـا      
:إىل) أُصول التفسري(التفسري

أنه كتاب : وقصد ا ما يثبت صدور القرآن، أي:املباين الصدورية-١
:من اهللا تبارك وتعاىل، ومثاهلاهنازل بتمام

.كون القرآن وحياً صادراً عن اهللا لفظاً ومعىن:األول

الوحي من اهللا جلّ هللا عليه وآله وسلمصلى ا  تلقّى النيب حممد   :والثاين
.وعال من دون أن ينقص منه أو يزيد عليه

صلى اهللا عليه وآله إبالغ القرآن إىل الناس من ناحية الرسول:والثالث
.بتمامهوسلم

.صيانة القرآن من أي حتريف وتغيري بعد إبالغه:والرابع

.٤٠-٣٧: مؤدب، سيد رضا، مباين تفسري قرآن، ص: انظر) ٢(
.٤٠-٣٧: مباين تفسري قرآن، صمؤدب، سيد رضا، : انظر) ٢(
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جهـة اإلعجـاز،   القـرآن مـن و  : معرفة موضوع التفسري، أي    :واخلامس
صـلى  وصدوره عن اهللا بعنوان أنه معجزة خالدة؛ إلثبات رسـالة الـنيب حممـد    

.ونبوتهاهللا عليه وآله وسلم
ما تنتظم به عملية التفسري ويوجب إعداد وقصد ا: املباين الداللية-٢

:منهج التفسري، ومثاهلا
.احلاجة إىل التفسري:األول

.رآن وتفسريهإمكان فهم الق:والثاين

.توقيفية التفسري وعدمها: والثالث
.مراتب التفسري واختالف األفهام:والرابع

.خماطبة القرآن لعدد خاص:واخلامس

.لغة القرآن وكوا لسان املفامهة:والسادس
.اختصاص تفسري القرآن بعدد خاص وعموميته:والسابع

.كون التفسري علماً:والثامن

.فسري وهدفهغاية الت:والتاسع
.قصور الترمجة عن تأدية املراد من القرآن:والعاشر

.استمداد علم التفسري من العلوم:واحلادي عشر

.ما يكون مفسراً للقرآن: تعيني مصادر التفسري، أي:والثاين عشر
.)١(ضرورة تعرف مناهج التفسري وألواا وأُسلوا:والثالث عشر

.٣٥-٣٤: فاكر امليبدي، حممد، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، ص: انظر) ١(
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:املناقشة

ــى أســاس واحــد يف    إنّ املُالحــظ يف  ــم عل ــا مل تق ــسيمات أنه ــذه التق ه
التقسيم، بل كان لكل واحد منها مقسم خاص به، فالتقسيم األول قام علـى   

نوع الـدليل الّـذي     : (، والثاين قام على أساس    )قبول املفسر وعدمه  : (أساس
نــوع : (، والثالـث قـام علـى أسـاس    )يـستند إليـه مـن حيـث اإلفـادة العلميـة      

).يؤديها األصلالوظيفة اليت
وبالتدقيق يف هذه الثالثة جند أنّ األول له مدخلية فيما نبحث عنه؛ ألنه      

ــسرين، أي     ــد املف ــسلّمة عن ــري امل ــسلّمة وغ ــول امل ــصاديق األص : يبحــث يف م
والثاين خارج عن حمل الكالم ختصصاً؛ ألنّ ما نبحث فيه  . املُشتركة واملُختصة 

. ه من علم، بل تقسيم نفس اُألصولليس أدلّة تلك اُألصول وما تولد

وأمـا الثالـث، فهـو أكثـر انـسجاماً وطبيعـة املُـراد يف هـذا املبحـث؛ ألنّ          
اُألصول املُقسمة فيه إنما هي تلك اُألصول اليت حيتاجها كـل نـوع مـن أنـواع             

. التفسري

ُألصـول التفـسري     نيأساسـي  نيومن خالل ما تقدم يظهر أنّ هناك تقسيم       
تصورمها، األول قائم على أساس االشتراك واالختصاص،    بشكل عام ميكن  

. والثاين قائم على أساس نوع الوظيفة اليت يؤديها األصل

أقسام ُأصول التفسري املوضوعي: ثانياً
يظهر مما سبق حبسب التقسيم األول أنّ أقسام أُصول التفسري املوضوعي  

:ن مهااأيضاً قسم

مــع التفــسري العــام ســواء كانــت  أًصــول التفــسري املوضــوعي املــشتركة 
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.صدورية أو داللية، وأًصول التفسري املوضوعي املختصة
العام وأُصول التفسري املوضوعيالنسبة بني أُصول التفسري

التفـسري املوضـوعي وبـني      أُصـول   فـإنّ النـسبة بـني       : علـى ماتقـدم    اًبناء
اسـتخراج   التفسري العام من جهة عملية الكـشف وآلياـا املـشتركة يف مرحلـة             

املداليل اجلزئية التفصيلية من اآليات القرآنية املتعلقة باملوضوع الواحـد املُعـين         
.هي التساوي

ومرحلة استخراج النظرية ،ليل الكلّية النهائيةاوأما يف مرحلة كشف املد  
. فهي العموم واخلصوص املُطلق،القرآنية
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٢٠٠

امةُأصول التفسري املوضوعي الع: املبحث الثالث
تبين مما سبق أنّ اُألصول العامة للتفـسري املوضـوعي هـي نفـس أُصـول             
التفسري العـام، ونظـراً لتنـاول هـذه اُألصـول يف كتـب التفـسري العـام وإشـباع                   
البحث فيها، وانـصباب البحـث علـى أُصـول التفـسري املوضـوعي املُختـصة،                

:سوف نكتفي يف هذا املبحث بذكر مناذج منها، هي

ن كتاب موحى من ا تبارك وتعاىلالقرآ-١
مل يكن  صلى اهللا عليه وآله وسلم     إنّ النيب األكرم حممد   : )١(ذكر الصغري 

بدعاً من الرسل، بل كان رسوالً كبـاقي الرسـل يـوحى إليـه، واسـتدل علـى          
ني ِمـن بعــدِهِ  نُـوحٍ والنبِـي  إِنَّــا أَوحينـا إِلَيـك كَمـا أَوحينــا إِىل   {: ذلـك بقولــه تعـاىل  

ــوب واألَســباطِ وعيــسى وأَوحينــا إِىل ــونُس إِبــراهيم وإِســماعيلَ وإِســحاقَ ويعقُ يو ــوبأَيو
.)٢(}وهارون وسلَيمان وآتَينا داود زَبورًا

ذي *إِنَّـه لََقـولُ رسـوٍل َكـريٍم      {: وقد أُكِّد يف القرآن الكرمي بقوله تعـاىل       

.١٤: الصغري، حممد حسني علي، تاريخ القرآن، ص: انظر)١(
.١٦٣: سورة النساء)٢(
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على أنّ الرسول الكـرمي املطـاع   )١(}مطاعٍ ثَـم أَمـٍني  * الْعرشِ مكنيٍ قُوٍة عِند ذِي  
ومعىن ذلك أنّ القـرآن الّـذي أتـى بـه الـنيب حممـد          ،)٢(عليه السالم  هو جربئيل 

ليس من عنده، بـل هـو قـول رسـول كـرمي، وهـو        صلى اهللا عليه وآله وسلم    
النجمِ و{: ومما يؤكد هذه احلقيقة ويؤيدها قوله تعاىل ،  )٣(عليه السالم  جربئيل

ِإن هــو إِالَّ * ومــا ينطِــق عــنِ الْهــوى* مــا ضَــلَّ صــاحِبكُم ومــا غَــوى* إِذا هــوى
.)٤(}علَّمه شديد اْلقُوى* وحي يوحى

صـلى  نيب حممدإذن يتضح مما تقدم أنّ القرآن الكرمي كُلُّه قد نزل على ال           
ــه وســلم ــه  عليــه الــسالمبواســطة جربئيــلاهللا عليــه وآل وهــو مــا أمجــع علي

.املسلمون
وكان رواة املسلمني قد ذكروا روايات كثرية تؤكد أنّ القرآن وحـي إهلـي    

منـها مـا رواه   ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم نازل من اهللا على نبيه الكرمي حممد    
عن احلاكم وابـن شـيبة مـن طريـق     «: حيث ذكر السيوطي وغريه من العلماء،     

فُِصل القرآن من الِذكر، : حسان بن حريث، عن ابن جبري عن ابن عباس قال
               يبة من السماء، فجعـل جربئيـل يـرتل علـى الـنيف بيت الِعز ِضعصـلى اهللا    فو

ــه وســلم  ــه وآل ــائالً  )٥(»...،علي ــة ق ــى الرواي ــق عل ــا  «: مثّ علّ ــانيدها كُلُّه أس
.»صحيحة

.٢١-١٩: سورة التكوير)١(
.١٢: حبوث يف تاريخ القرآن وعلومه، صمري حممدي الزرندي، السيد أبو الفضل،: انظر)٢(
.٥٩٦: ، ص٥البحراين، سيد هاشم، الربهان يف تفسري القرآن، ج: راجع)٣(
.٥-١: سورة النجم)٤(
. ٤٩٥، رقم ١١٨: ، ص١السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج)٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املَوضُوعيالتَفْسِريِأُصوُل: الفصل الثالث........................................................................٢٠٢

ولعل من أهم األدلّة اليت قامت على أنّ القرآن وحي إهلي ولـيس كـالم      
بشري، هو إعجاز القرآن الكرمي يف حتديـه ألن يـأتوا مبثلـه علـى مـدى أربعـة                

، ولكن مل يتمكن أحد من أن يأيت مبثله، وهـذا يعـين أنـه إن كـان              )١(عشر قرن 
.كالم بشر أمكن حتديه

صـلى اهللا    أُنزل وحياً علـى الـنيب حممـد       إنّ القول بأن القرآن كتاب إهلي       
:له لوازم عديدة نذكر من مجلتهاعليه وآله وسلم

.إن القرآن يف متنه وحمتواه معجزة، لذا فهو فوق كالم البشر: أوالً

.القرآن كتاب معصوم عن اخلطأ: ثانياً

.القرآن كالم مقدس:ثالثاً
؛ ألنّ )٢(باطـل والكـذب   القرآن كالم حق، إذن ال حيتوي على ال        :رابعاً

.هدفه إظهار الواقع
القرآن أكثر املصادر الدينيـة أصـالة، وداللتـه ومـسائله مقدمـة              :خامساً

؛ ألنـه يعـد أكثـر اطمئنانـاً      )الـسنة : مثـل (على سائر املصادر الدينية اُألخـرى       
.وثباتاً يف املصادر الدينية

تـزام بآياتـه ومـا فيهـا مـن      القرآن حجة إهلية على البـشر، واالل    :سادساً
.أحكام واجب على الناس أمجعني

إنّ كون القـرآن وحـي إهلـي نـازل مـن اهللا تعـاىل مـؤثر يف فهـم وتفـسري           

.٨٨: ؛ سورة اإلسراء١٤–١٣؛ سورة هود ٣٨: ؛ سورة يونس٣٤–٢٣: سورة البقرة: انظر)١(
ــاىل )٢( ــول تعـ ــيمٍ حميـــٍد       {: يقـ ــهِ َتنزيـــلٌ مِـــن حكـ ــهِ وال مِـــن خلِْفـ يـدنِ يـــيب ْأتيـــهِ الْباِطـــلُ ِمـــنــورة }ال ي ، سـ

.٤٢:فُصلت
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القرآن؛ ألنه إذا كان القرآن كالم اهللا تعاىل، فاملفسر يف التفسري يبحث عن مراد 
يعتمد عليه املفسر اهللا تعاىل، وإذا كان كالماً معجزاً ومعصوماً ومظهراً للواقع 

اعتماداً كامالً، ويكون له املرجع واملقياس يف حال حدوث التناقض بني التفسري 
وكالم اهللا ايد، وإذا كان حجة إهلية فاملفسر يبحث فيه عن معارف وأحكـام        

.احلياة البشرية ليتعلَّقوا ا وينظموا برناجمهم احليايت على أساسها

امل من التحريفالقرآن كتاب س- ٢
ة للبـشر   الدليل على ضرورة النبوة يقتضي وصول الرسـاالت اإلهليـ          إنّ

   ـ  بصورة سليمة غري حمرم الدنيوية فة، حىت ميكنهم االستفادة منها ملا فيه سعاد
ذن فال حاجة للبحث عن صيانة القرآن الكرمي من حني صدوره           إة،  خرويواُأل

  سـائر الكتـب   املؤسف أنّ خر، ولكن آاس، كأي كتاب مساوي   حىت إبالغه للن
جـرت  هـا ه اس، أو أنتعرضت للتحريف بعد وصوهلا أليدي النـ   إما  السماوية  

الحظ اليوم، حيث مل يبق عني وال أثـر         بعد فترة إبالغها واختفت، كما هو املُ      
ة لكتـايب   ، وال توجـد الـصورة األصـلي       عليه السالم  نوح وإبراهيم النيب  لكتايب  

  يبعلـى  ل من اطلـع ولـو قلـيالً   كُنّأحاليف ، عليه السالم  وسى وعيسى مالن
صلى اهللا عليه وآله وسلماألكرمتاريخ اإلسالم واملسلمني، واهتمام الرسول

ة وضبطها، واهتمـام    بكتابة اآليات القرآني   ،عليهم السالم  وخلفائه املعصومني 
ى التـواتر يف نقـل   ل مـن اطلـع علـ   وكُـ ، كذلك ةيات القرآنياملسلمني حبفظ اآل 

ياته وكلماته وحروفه، فإنّآ، واالهتمام بإحصاء القرآن خالل أربعة عشر قرناً 
لع على تاريخ القرآن الكـرمي ال خيطـر يف ذهنـه أي احتمـال عـن         طّمثل هذا املُ  

.حتريفه
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وقد استدل على عدم حتريف القرآن باإلضـافة إىل ذلـك ببيـان مركـب               
من أهم األدلّة النقلية على حفظه هو نفس من دليل نقلي وآخر عقلي، ولعل    

، )١(}إِنَّا َنحن نَزلْنا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه لَحـافِظُون     {: اآليات القرآنية كقوله تعاىل   
إلّا أنّ االستدالل ـا ابتـداًء يواجـه مـشكلة حمـذور الـدور العقلـي؛ ألنهـا إن                    

شمولة بـه أيـضا، لـذا لـزم     كانت تنفـي التحريـف بالزيـادة والنقيـصة فإنهـا مـ          
االستدالل أوالً بعدم الزيادة والنقيـصة ومـن مثّ االسـتدالل باآليـة علـى نفـي        

: التحريف عن القرآن، واالستدالل يقع يف قسمني مها
عدم الزيادة َّـ القرآن: األّول

أمجع املسلمون على عدم الزيـادة يف القـرآن الكـرمي، اذ مل يطـرأ أي          لقد  
ء عليه، وال يوجد أي شاهد على     ى إىل احتمال زيادة شي    دأحادث أو عامل    

بطـل افتـراض زيادتـه بـدليل عقلـي          حتمال، ومع ذلك ميكن أن ن     مثل هذا اال  
:بالتوضيح التايل

ه كـان  هـذا يعـين أنـ   نّإافترضنا زيادة مطلب تام يف القرآن الكرمي، فـ        اذإ
القرآن وعدم قدرة م وإعجازئتيان مبثله، ومثل هذا االفتراض ال يتالميكن اإل

. تيان مبثلهالبشر على اإل
:يــــة قــــصرية عليــــه أمثــــالآذا افترضــــنا زيــــادة كلمــــة أو أمــــا إو

دهامتَان { إف)٢(}مـه يلزم من ذلك اضطراب نظام الكالم واخـتالل سـبكه       ن
   تيان ة واملعجزة، ويف هذه احلالة ميكن تقليده واإل     وخروجه عن صورته األصلي

.٩: سورة احلجر)١(
.٦٤: سورة الرمحن)٢(
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باختيــار ة مــرتبط أيــضاًوالــسبك املعجــز للعبــارات القرآنيــمالنظــاألنّ؛مبثلــه
.عجازيةالكلمات واحلروف، وبعروض التغيري عليها خيرج عن حالته اإل

ويف حال افتراضنا أنّ الزيادة متت بإضـافة سـورة كاملـة، فـإنّ إعجـازه                
.املوضوعي يأىب ذلك

ثبـت  ذي يلّـ ثبت إعجاز القرآن الكـرمي، هـو ا     ذي ي إذن، فنفس الدليل الّ   
.صيانته عن الزيادة

عدم النقيصة َّـ القرآن: والثاني

دوا عـدم   كّـ أ، و وأبناء العامـة  سالم من الشيعة    ح كبار علماء اإل   صرلقد  
ة كثرية على تعرض القرآن الكرمي للنقيصة كما مل يتعرض للزيادة، وجاءوا بأدلّ
وضـوعة يف   هذه احلقيقة، ولكن مع األسف، ونتيجة لنقل بعـض الروايـات امل           

والفهــم املنحــرف لــبعض يءكتــب احلــديث لــدى الفــريقني، والتفــسري اخلــاط 
الروايات املعتربة، احتمل البعض بل رمبا ذهبوا إىل حذف بعـض اآليـات مـن                

مة ة املـسلَّ ولكن باالضافة إىل وجود الدالئل والشواهد التارخيي      ،القرآن الكرمي 
كـان بنحـو الزيـادة أو كـان         على صيانة القرآن الكرمي عن أي حتريف، سـواء          

ضافة إىل بطالن احلذف املؤدي الختالل النظـام والـسبك   بنحو النقيصة، وباإل 
على القرآن الكرمي نفسه     عجاز ميكن أن نثبت اعتماداً    القرآين املعجز بدليل اإل   

.، يتبين بطالن القول بالنقيصةية أو سورة مستقلةآصيانته من حذف ب
تبـارك  يف القـرآن املتـداول اليـوم هـو كـالم اهللا     ل ماكُبعد أن أثبتنا أنّ  و
ة ة مـن أقـوى األدلّـ   جـ ياته ح آ، ومل يتعرض للزيادة، فستكون حمتويات       وتعاىل

.على عدم حتريفهة،ة والتعبديج النقليجواحلُ
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:وأما االستدالل باآلية السابقة الذكر فهو

}حن نَزلْنا الذِّكْرإِنَّا نَ{:وىلاالية الشريفة تتألف من مجلتني، األُ إنّ
مل مقتــضى ذلــك أنــه نــازل مــن اهللا تعــاىل، وكتــاب القــرآن الكــرمي أنّوتعــين

وإلّا فهو خالف احلكمة مـن نزولـه،        يتعرض حني نزوله ألي تغيري أو تالعب      
ــافِظُون{:ويف الثانيــة لَح إِنَّــا لَــهو{ــد أدوات حيــث اســت خدم فيهــا مــن جدي

فيهـا  اهللا تبـارك وتعـاىل   تدل علـى االسـتمرار، وقـد أكـد         التأكيد، واهليئة اليت  
. بدتعهده حبفظ القرآن الكرمي عن أي حتريف إىل األ

تثبت صيانة القرآن الكرمي عن التحريف يف الزيادة واحلذف ببيان هكذاو
.)١(مركب من دليل عقلي، ودليل نقلي

، ومل تعاىلاهللال ما يف القرآن املتداول اليوم هو كالم كُ بعد أن ثبت أنّ   و
ة واحلجـج   ياتـه مـن أقـوى األدلّـ       آ، تكـون حمتويـات      والنقيصة يتعرض للزيادة 

.اليت بين عليها التفسري واستند إليها يف موضوعاته وأحكامهالنقلية والتعبدية،

القرآن كتاب ظواهر آياته حجة-٣
ظواهره، إنّ من الركائز املهمة جداً يف فهم القرآن الكرمي وتفسريه حجية

بناء العقـالء؛ ألنّ العقـالء جـرت عـادم يف       : وأهم دليل أُقيم على ذلك هو     
حمــاورام ومكاتبــام االعتمــاد علــى ظــاهر كــالم املــتكلِّم يف تعــيني مــراده   
ومقصوده، ومل يصدر من الـشارع ردع ومنـع عـن تلـك الـسرية، كمـا مل يـأت           

.)٢(بطريقة جديدة بدالً عنها

.١٣٤-١٣١: ، ص٢مصباح اليزدي، حممد تقي، دروس يف العقيدة اإلسالمية، ج: راجع)١(
.، حتقيق، مؤسسة النشر اإلسالمي٣٢٣، حممد كاظم، كفاية اُألصول، صاخلراساين: انظر) ٢(
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لـسرية وأقرهـا، ونفـسها سـتكون حجـة يف فهــم      إذن فهـو أمـضى هـذه ا   
القرآن وتفسريه، وقد نـسب إىل بعـض اإلخبـاريني املناقـشة يف حجيـة ظـواهر               

بــشكل )١(القــرآن الكــرمي، وقــد طُرحــت هــذه املــسألة يف علــم أصــول الفقــه 
.مفصل، حيث ذُكرت أدلّة اإلخباريني والردود عليها هناك

حبجيـة ظـواهر القـرآن، والقـول بعـدم          ومن الواضح جـداً تـأثري القـول         
حجيتها يف فهم جزء عظيم من اآليـات ويف تفـسريها، حبيـث إنّ عـدم القـول              

أنّ كـشفه يتحـدد     : حبجيتها سيسوق التفسري حنو التفسري الروائـي احملـض، أي         
بكشف الرواية الظاهري، مبعىن أنّ مامل تكشفه الروايات من مـداليل ال ميكـن              

بقى الكثـر مـن املـرادات اإلهليـة طـي الكتمـان وهـو خـالف                 الوصول إليه، فت  
.حكمة وجود القرآن الكرمي بني ظهراين اُألمة

وطبقاً هلذا املبىن ال ميكن االستفادة مـن ظـاهر القـرآن دون الرجـوع إىل                
األحاديث الواردة يف ذلك، وعلى هذا األسـاس اختـذت بعـض التفاسـري هـذا          

يف تفسري الربهان للمحدث هاشم البحـراين،        النحو من التفسري، كما هو احلال     
. ونور الثقلني للحويزي

أما إذا كـان املفـسر يقـول حبجيـة الظـواهر القرآنيـة، فإنـه ال يقتـصر يف                    
وحـسب، بـل سـيلجأ    ) ظواهر اآليات والروايات (تفسريه على القرائن النقلية   

ــة أيــضاً بغيــة التوصــل إىل فهــم اآل  يــات ويــشرع بالتفــسري إىل القــرائن العقلي
االجتهادي، وباخلصوص يف تلك املـوارد الـيت ال توجـد فيهـا روايـة، فإنـه ال                  

. يقف عندها، بل يقِدم على تفسري ظاهر اآلية بناء على حجية الظواهر

.املصدر نفسه: انظر) ١(
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مشولية القرآن وعامليته وخلوده-٤
اب إن القرآن الكرمي كتاب قد أُنزل جلميع اُألمم ولكُل األزمنة، فهو كت            

؛ والقـرآن الكـرمي كتـاب جـامع قـد تنـاول كُـل أبعـاد احليـاة                  )١(هداية للجميع 
حــىت البــشرية يف الــدنيا واآلخــرة، فبــين الكُلِّيــات املُتعلِّقــة باهلدايــة، وأحيانــاً 

املبـدأ واملعـاد والنبـوة    : جزئيات اُألمـور، فمـن مجلتـها مباحـث العقائـد مثـل          
صص وحـوادث اُألمـم الـسابقة، كمـا     واإلمامة وهكذا األحباث األخالقية وقـ   

بين القرآن كـثرياً مـن القـوانني املُتعلِّقـة بـالزواج والطـالق والـسياسة واحلـرب          
. والصلح والعبادات وغريها

ونَزلْنـا  ... {: فالقرآن كتاب مساوي مبين لكُل شيء، يقول تعـاىل ذكـره       
، وطبعاً املعين يف اآلية األشياء اليت هلا )٢(}...علَيك اْلكِتَاب تِبياًنا لِكُلِّ شيٍء

دور يف حتقيق هدف القرآن وهو هداية الناس إىل اهللا تعاىل، فلـذا علينـا أن ال     
مثـل الفيزيـاء    (نتوقع من القرآن أن يكشف لنا كُل جزئيات العلوم التجريبيـة            

هذا ال  ، و )مثل جزئيات التاريخ  (، والعلوم العقلية والنقلية     )والكيمياء وغريها 
يقلل من شأن القرآن ومرتلته؛ ألنه حيتوي على الكُلِّيات اليت حيتاجها اإلنسان           
حىت يهتدي إىل الصواب، وبعـض جزئيـات األحكـام، وهكـذا قامـت الـسنة                

.واليت تعترب مفسرة ومبينة للقرآن ببيان بعض منها

بط مـن  كما أنّ هناك الكثري من املطالب وعلى طول الزمان كانـت تـستن            
القرآن الكرمي حبسب حاجة اإلنسان وما تواجهه من موضـوعات جديـدة مـن      

ــالَمني {: يقـــول اهللا تعـــاىل)١( ــر لِلْعـ ــو إِالَّ ذِكْـ ــا هـ ــورة القلـــم}ومـ ــها٥٢:، سـ ــورة : ، ومثلـ سـ
.٩٠:األنعام

.٨٩: سورة النحل)٢(
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خالل بطون القرآن وقاعدة اجلري والتطبيـق، إذ يـستفاد يف ذلـك مـن العقـل                 
والسنة، وهذا ما أشارت إليه األحاديث الشريفة عـن أئمـة اهلـدى املعـصومني     

: ، ومنها)سالم اهللا عليهم أمجعني(
:عليه السالمم الباقرما روي عن اإلما

ظهره ترتيله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما مل يكن بعد، جيري كما «
.)١(»جيري الشمس والقمر

لو كانت إذا نزلت آية علـى  «:عليه الـسالم وما روي عن أيب عبد اهللا 
رجل مثّ مات ذلك الرجل ماتت اآلية، مات الكتاب، ولكنه حي جيري فيمن 

.)٢(»يمن مضىبقي كما جرى ف
فــشمولية القــرآن الكــرمي وجامعيتــه رمــز خلــوده وعامليتــه وحياتــه مــن   
اُألصــول املوضــوعة للتفــسري، الــيت هلــا تــأثري بــالغ يف فهــم اآليــات وتفــسريها  
واستنطاقها وتطبيقها على املوضوعات اجلديدة، وإن مل نلتفت إىل هذا األصل 

مكـان معـين وثقافـة أمـة      فيصبح القرآن جمـرد كتـاب تـارخيي خـاص بزمـان و            
.حمددة

القرآن الكريم كتاب حكيم-٥
نـزل مـن عنـد      )٣(أكدت اآليات القرآنية علـى أنّ القـرآن كتـاب حكـيم           

سـيد هاشـم الرسـويل    : ، حتقيـق ٢٩: ، ص١بـن مـسعود، تفـسري العياشـي، ج    العياشي، حممد   )١(
.٦٤، ح٩٧: ، ص٨٩احمللّايت؛ السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج

.٣، ح١٩٢: ، ص١الكايف، جالكُليين، حممد بن يعقوب، أُصول)٢(
.٥٩-٥٨و١٨: النورسورة : راجع)٣(
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ذي يرفـع اإلنـسان   العلـم الّـ  «: ؛ واحلكمة هـي )٢(وأُنزلت فيه احلكمة )١(حكيم
ما أحـاط حبنـك الدابـة        ومستعار من حكمة اللجام وه    وهو  عن فعل القبيح،    

. ها مانعة من اجلهل   يت حكمة ألن  مفهم املعاين، وس  : واحلكمة. ا اخلروج مينعه
.)٣(»ومنه اآلية ومن يؤت الِْحكْمةَ: قيل

:إنّ من تبعات واستلزامات القول بأنّ القرآن الكرمي كتاب حكيم
بـني  والتـضاد   االختالفوجود  عدم  االنسجام الداخلي يف القرآن و     -١

:آياته، وبيان ذلك
رد ـ وقانون التكامل ر مطّنسان يف تغيإي ة ألاحلاالت الروحينّخيفى أال

وعـدم حـصول    ، يف حالة وجود ظــروف طبيعيـة       وروحاً نسان فكراً باإلحييط
يف مستمراًالًيام والشهور والسنني حتواألفهو حيدث على مر  ،وضع استثنائي 

فاحـصة علـى تـصانيف    لقينـا نظـرة  أذا إو، حـاديثهم أفكارهم وألسنة البشر و أ
من وجود   دبل الب ، طالقاًإعلى نسق واحد    حد الكتب فـسـوف لـن نـجدها    أ

مـام موجـة   أنسان واقفـاً كان اإلذا ماإخاصة ، تفاوت يف بداية الكتاب وايته   
ن يكـون كـالمــه     أراد  أمهمـا سـعى و    فهـو ، حـداث الكـبرية والـساخنة     من األ 

يقوى على ذلـك وخاصـة   ال، سابقةعلى عـلـى سياق ونسق واحد ومعطوفاً  
.يف حميط متخلف جداًيءناشوأيمأُكان ذا ماإ

ة ن فقـد نـزل علـى حـسب االحتياجـات واملتطلبـات التربويـ              آـا الــقر  مأ

.٢:واألحقاف٢:وسورة اجلاثية٤٢:فُصلتوسورة٦:؛ سورة النمل١:هودسورة : راجع)١(
.١١٣: وسورة النساء٢٣١: البقرةسورة : راجع على سبيل املثال)٢(
.٤٥: ، ص٦الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين، ج)٣(
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فهو الكتاب ، ثالثة وعشرين عاماًللمجتمع يف ظروف ومالبسات خمتلفة طيلة  
حـد  أتواكـب  وهو ليس كسائر الكتب اليت، ذي حتدث عن مواضيع متنوعة الّ

وأة البحوث االجتماعيأة السياسييـتحدث عن حـيـانـاًأبل ،...وأة و الفلسفي
، داب والـسنن  واآلحكـام والقـوانني   عـن األ   حيانـاً أو، سرار اخللقة أالتوحيد و 

....و،مم السابقة وقصصهم املثريةيتحدث عن اُألوتارةً
لوقـع فيـه   تعـاىل  للّـه   مـن قبـل ا     ه لو مل يكـن صـادراً      نأعـلى  وهذا دليل   

: املباركةيةىل هذه احلقيقة يف اآلالكرمي إشار القرآن أوقد، االختالف والتضاد
ــاً     { ــِه لَوجـــدوا فيـــِه اخِتالفـ ــِر اللَّـ ــِد غَيـ ــو كـــان مِـــن عِنـ أَفَـــال يتَـــدبرون اْلقُـــرآن ولَـ

.)١(}كَثريًا
عقل والتعقل، وهو أمر    عقالئية القرآن، مبعىن أنه كتاب يدعو إىل ال        -٢

بديهي؛ ألنّ ما يصدر عن احلكيم ال يكون إلّا كذلك، وقد دلّـت علـى ذلـك                  
ِتالف اللَّيـِل        وهـو الَّـذي يحيـي     {: آيات كثرية، منـها قولـه تعـاىل        اخـ َلـهو ميـتيو

  قِلُونهارِ أَفَال تَعالن{:، وقوله )٢(}و    د مِـن وندبلِما تَعو ونِ اللَّـِه أََفـال   أُفٍّ لَكُم
قِلُونوآيات أُخرى)٣(}تَع ،.

فالقرآن الكرمي مل يصف اهللا سبحانه بالعاقل، ومل يصف نفسه باملعقول،            
أما يف موارد كثرية شوق اإلنسان إىل التعقـل والـتفكري بالعقـل واسـتخدامه يف             

ين اللّـه َل   {: مجيع جوانب حياته، إذ يقـول اهللا تعـاىل     بـي اِتـِه   كَـذَلِكآي كُـم

.٨٢: سورة النساء)١(
.٨٠: سورة األنفال)٢(
.٦٧: سورة األنبياء)٣(
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قِلُونتَع لَّكُم{: ، ويقول)١(}لَعقِلُونتَع لَُّكما لَّعبِيرآًنا عقُر اهلْن٢(}إِنَّا أَنز(.
وقد استخدم القرآن الكرمي هـذا املنـهج يف االسـتدالل علـى وجـود اهللا             

دتا َفـسبحان  َلـو كـان فيهِمـا آلِهـٌة إِالَّ اللَّـه لََفـس          {: تعاىل كما يف قوله سـبحانه     
ِصفُونا يمشِ عراْلع بة املوضوعات)٣(}اللَّهِ روهكذا يف بقي ،.

وعقالئية القرآن هلا أثر يف تفسريه، ففـي حـال إذا أردنـا اسـتنباط معرفـة          
، من القرآن الكرمي، ال نستطيع أن     ...العامل أو اإلنسان أو اتمع أو التربية أو       

حلكمـة أو العقـل أو خالفـه؛ ألنّ نظـرة القـرآن إىل        نستنبط شيئاً خـارج عـن ا      
.)٤(نظرة عقالئية وتبعث على التفكر... اإلنسان واتمع والتاريخ و

إمكان فهم وتفسري القرآن-٦
القرآن الكرمي كتاب أُنزل من اهللا تعاىل هلداية الناس وسعادم، وفهمـه             

ت األدلّـة العقليـة   وإدراكه وتفـسريه مقدمـة لتحقيـق ذلـك الغـرض، وقـد قامـ        
والنقلية على إمكان ذلك مشروطاً، وقد دلّ على ذلك القرآن الكـرمي، حيـث              
جاءت فيه دعوة القرآن الكرمي اإلنسان إىل التدبر والتفكر والتعقل بآياته، فلو         
كان غري قابل للفهم لصارت هذه الـدعوات دعـوات لَغويـةٌ، واللَغـو خـالف                

: كيم جلّ جالله، ومثال هذه اآليات قوله تعاىلاحلكمة وال يصدر من اهللا احل  
ــًا     { ــرِ الّلـــهِ لَوجـــدوْا فِيـــهِ اخِتالفـ ـ ــِد غَي ــو َكـــان ِمـــن عِنـ أََفـــال يَتـــدبرون القـــرآن وَلـ

.٢٤٢: سورة البقرة)١(
.٢: سورة يوسف)٢(
.٢٢: سورة األنبياء)٣(
.١٢٩-١٢٧: ، ص١رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج: راجع)٤(
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ـــدبروا آياِتـــِه   {: ، وقولـــه تعـــاىل)١(}َكــثِريًا  كٌ لِّيـار بـم ـــكإِلَي ــاه لْنأَنز كَِتـــاب
أُو تَذَكَّرلِيابِو٢(}لُوا األَلْب(.

تُم يف و{: ويدل على ذلك أيضاً آيات التحـدي كقولـه تعـاىل      كُنـ إِن
عبِدنا َفأْتُوا بِسورةٍ مِن مِثْلِِه وادعوا شهداءكُم مِن دونِ اللَِّه إِن   ريٍب مِما نَزلْنا على   

  صـادِقني تُم لفهــم والتفــسري، فــال معــىن ، ولــو مل يكــن القــرآن قـابالً ل )٣(}كُنـ
.للتحدي واملواجهة ويصبح ذلك غري معقول

عدم قابلية افرتاق القرآن عن السنة املُطهرة- ٧
بِالْبيناتِ والزبـرِ وأَنزلْنـا إِلَيـك الـذِّكْر      {: يقول اهللا تعاىل يف كتابه العزيز     

، وقد عد هـذا القـول اإلهلـي    )٤(}هم يَتفَكَّـرون لِتُبين لِلناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّ     
     يبة الننة سجييف بيان كتابه صلى اهللا عليه وآله وسلم     تصريح قرآين بأصالة ح

لـو مل يكـن حجـة لكـان لغـواً      صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        ايد، إذ أنّ بيانه   
الف احلكمـة، وهـذا مـا     وخمالفاً للحكمة اإلهلية، واهللا احلكيم ال يأمر بشيء خي        

.)٥(ن يف ذيل تفسريهم لآلية املذكورةصرح به كبار املفسري
واجلدير ذكره أنّ املختصني بالتفسري قد حبثوا يف سعة دائـرة هـذه احلُجيـة        
               يبهل تشمل القول والفعل أم أحدمها؟ وقـد خرجـوا بنتيجـة مفادهـا، أنّ الـن

القرآن قوالً وعمـالً، وأمـر املـسلمني    قد قام بتفسريصلى اهللا عليه وآله وسلم    

.٨٢: سورة النساء)١(
.٢٩: سورة ص)٢(
. ٢٣: سورة البقرة)٣(
.٤٤: سورة النحل)٤(
.٢٦١: ، ص١٢الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج: انظر)٥(
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بإتباعه يف جزئيات أحكام الصالة واحلـج وغريهـا، وهـذا يعـين تفـسري القـرآن               
 يبة الننتهصلى اهللا عليه وآله وسلم    بسنوعمله، وعليه فإنّ من الواضح أن س

تشمل قوله وفعله وتقريره؛ ألنّ التقريـر جـزٌء مـن        صلى اهللا عليه وآله وسلم    
ل، وقد تركنا الكالم يف اثباتاا خلروجها عن اختـصاص البحـث يف هـذا       الفع

.الفصل
علـيهم الـسالم   وعلى هذا األساس سيكون بيان أهل البيت املعصومني       

أيضاً، وقد دلّ على ذلك حديث الثقلني املتواتر لفظـاً  لآليات حجة يف التفسري   
ريت أهـل بـييت، مـا إن        إني تارك فيكم الـثقلني كتـاب اهللا وعتـ         «: ومعىن بلفظه 

.)١(»متسكتم ما لن تضلوا أبداً حىت يردا علي احلوض
وأهـل  صلى اهللا عليه وآله وسلم إذن عدم االلتفات إىل سنة النيب حممد      

غـري جــائز يف التفـسري؛ وهــذا أحـد اُألصــول    علـيهم الــسالم بيتـه املعــصومني 
.اآلياتاملوضوعة للتفسري، حيث يلقي بظالله على تفسري كُل

الواقعية وحجية التفسري-٨
بياـا الواقـع؛ ألنـه ال       : إنّ واحدة من مميزات لُغة القـرآن وخصائـصها        

. املطابق للواقع)٣(، بل هو القول احلق)٢(جمال يف القرآن للباطل
ولكن يقع الكالم يف التفسريات اليت يقدمها مفسرو القرآن هل هي حـق       

م ال؟ باخلصوص عند مالحظة وجود املتشابه والناسـخ  ومطابقة للواقع دائماً أ   

.٦٠ـ٥٢، ص ٢آبادي، مرتضى احلسيين، فضائل اخلمسة من الصحاح الستة، جالفريوز )١(
.٤٢: سورة فُصلت: انظر) ٢(
.١٧: سورة اإلسراء: انظر) ٣(
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واملنسوخ واألحباث املعقـدة يف القـرآن فهـل أنّ تفـسري املفـسرين يكـون حجـة             
ومعترباً؟ 

وجواب هذا السؤال واضح؛ ألننا شاهدنا على طول التـاريخ ونـشاهد            
سلَّمة أخطاء املفسرين املتكررة يف فهم القـرآن وتفـسريه، بـل مـن اُألصـول املـ                

وقــوع الفكــر البــشري باألخطــاء ال يف التفــسري وحــسب، بــل يف كُــل العلــوم 
.عليهم السالمالبشرية فالكُل معرضون للخطأ واالشتباه عدا املعصومني

إذن ال ميكن القول أنّ كُل استفادات املفسر حـق ومطابقـة للواقـع دون               
كـان طبـق الـضوابط      كما ال ميكن ختطئة االستنتاج واالسـتنباط إذا         أي خطأ،   

العلمية دون دليل؛ ألنّ آلة ذهن اإلنسان توصله بصورة طبيعية إىل الواقع إلّـا         
.إذا ثبت خطأه، وهذا جيري يف التفسري ويف غريه ويف كُل العلوم العملية

:وميكن حبث االستنتاج التفسريي للمفسر من عدة جهات
:بالنسبة لشخص املفسر: وىلاجلهة اُأل

ا يكون املفسر متمتعـاً بالـشروط الالزمـة للتفـسري وال يقـدم علـى             فعندم
التفسري إلّا بعد املطالعة الدقيقـة وااللتفـات إىل الـضوابط ومالحظـة القـرائن،                
ليس لنا اامـه دون دليـل باخلطـأ؛ ألنّ احتمـال اخلطـأ قـائم يف مجيـع العلـوم                

يكـون لـدى العلمـاء      أن  : البشرية، والطريقـة العقالئيـة يف هكـذا مـوارد هـي           
اطمئنان نسيب يف النتائج العلمية اليت يتوصلون إليها؛ ألنّ ذلـك يـورث العلـم           

.العادي
إذن فاســتفادت املفــسر توجــب اطمئنانــه وتكــون حجــة معتــربة، وهــذا  

. املطلب هو نفسه كربى حجية ظواهر القرآن اليت تبحث يف أصول الفقه
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ستنباط من آية أحكام فيجب عليه العمل يعين إذا كانت االستفادة أو اال
طبقاً هلا، ولو عمل خالف ما استنبط فإنه يستحق العقوبة، ولو اكتـشف بعـد         

.ذلك خطأه فسيكون معذوراً
أما بالنسبة لآليات املتـشاة والناسـخ واملنـسوخ واملـسائل املعقـدة فقـد                

أمـل مـن حـل    اقترحت لعالجها طرق مناسبة متكن املفسرين بعد التـدقيق والت    
.املشكلة

ومن البديهي أن يتفاوت املفسرون يف مراتب فهمهم وقـوة اسـتنباطهم،       
كما أنّ صعوبة اآليات ليست متساوية أيضاً، ولكن على أية حال بعـد سـعي               

وحجة بالنـسبة    اًاملفسر واجتهاده الباعث على االطمئنان يكون استنباطه معترب       
. له

:خرينبالنسبة لآل: اجلهة الثانية
إذا قدم املفسر بعد رعايته ضوابط ومعايري التفسري تفـسرياً معتـرباً، يكـون           
مصدراً جيداً للمطالعة واالستفادة والنقد واملناقشة من قبل اآلخـرين، ولكـن            
ال حيق للمفسرين تقليده؛ ألنّ التقليد يف التفـسري حـرام، إذ أنـه سـيكون مـن                   

ذلك للقرآن هو نـوع مـن االفتـراء علـى اهللا      األخذ بغري علم يف التفسري ونسبة       
. تعاىل

.إذن تفسري كُل مفسر غري معصوم ليس حبجة على اآلخرين
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٢١٧

أُصول التفسري املوضوعي املختصة: املبحث الرابع
بعد أن تناولنا يف املبحث املتقدم أُصول التفسري املوضوعي العامة، نعقـد      

لثـاين مـن أُصـول التفـسري املوضـوعي،      البحث يف هذا املبحـث لـذكر القـسم ا    
:ونريد ا ما تنتظم به عملية التفسري املوضوعي، وهي

وجود احلاجة للتفسري املوضوعي: أوًال
بين املختصون والبـاحثون القرآنيـون يف التفـسري املوضـوعي، أنّ اهلـدف       
من وجوده والتأكيد عليه، هو وجود احلاجة إليه، وقد اختلفت وجهـات نظـر     

ختصني يف ذلك على الرغم من وجود اإلمياءة فيها إىل حمور واحد ال ميكـن       امل
عنونته بعنوان معين؛ العتماد التعبري على فهم املـسمي وذوقـه األديب، ولكـن           

:ميكن قراءة خصائصه من خالل
حاجة القرآن:اُألوُّـ

رِ و  {: فالقرآن الكـرمي كتـاب نـزل لتبيـان كُـل شـيء         بـالزاتِ و نـيـا  بِالْبلْنأَنز
    ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزاسِ ملِلن نيلِتُب الذِّكْر كوبيانه خيتلف )١(}إِلَي ،

.٤٤: سورة النحل)١(
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عن بقية الكتب العقائدية واألخالقية والقانونية واألدبية، كما أنّ بيانـه شـامل     
     ل يف آخر ولألحكام واملوضوعات املختلفة، فتراه جيمل يف موضع ويفص... ،

وطبيعة القرآن هذه اقتضت ضرورا أن يكون مفسره عاملاً به وخـبرياً بطبيعتـه      
وأَساليبه يف عرض األحكام أو املوضوعات، ومن هنا كان اجلمود على منهج    
واحد يف تفـسريه مـشكلة مـن مـشاكله، ومـا حركـة التطـور التفـسريية ونـشوء              

من مظاهر التغلّـب    مظهر يف التفسري، إالّ   وتغيري اَألساليب املناهج واالجتاهات   
صلى اهللا عليه وآله وسلمعلى هذه املشكلة وحلّها، وقد نقل أنّ النيب األكرم

قــد قــام بنمــوذجني خمــتلفني مــن التفــسري، أحــدمها مــا يعــرف اليــوم بالتفــسري  
وثَر {:املوضعي، ومثاله تفسري قوله تعاىل  ـر  «: بأنه،)١(}إِنَّا أَعطَيناكَ اْلكـَ

 حافّ ،من اللنب وأشد اسـتقامة مـن القـدح         ة أشد بياضاً  يف اجلن     ر تـاه قبـاب الـد
       فه    )٢(»...ختوالياقوت، ترده طري خضر هلا أعناق كأعناق البواآلخر ما صن ،

مـا نقـل مـن أنّ    : البعض على أنه البدايات اُألوىل للتفسري املوضوعي، ومثاله 
يبر     وسلم صلى اهللا عليه وآله    النيف قولـه تعـاىل    ) الظُلـم (قـد فـس :}  الَّـذِين

ونتَدهم مهو ناألَم ملَه لَئِكم بِظُْلمٍ أُوانَهواْ إِميلْبِسي لَمواْ ون٣(}آم( ،
، وقـد ذكـرت   )٤(}إِن الشرَك لَظُْلم عظِـيم ... {: بالشرك يف قوله تعاىل   
.)٥(ذلك مجلة من كتب التفسري

.١: سورة الكوثر)١(
.٣، ح٦٨٠: ، ص٥، تفسري نور الثقلني، جعبد على بن مجعه،ويزىالعروسي احل)٢(
.٨٢: سورة األنعام)٣(
.١٣: سورة لقمان)٤(
؛ الطربسـي،  ١٦٧: ، ص٧الطربي، حممد بن جرير، جـامع البيـان يف تفـسري القـرآن، ج     : راجع )٥(

!
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الكـشف عـن الـدالالت واملقاصـد وبيـان          (ا ما أخذنا وظيفـة املفـسر      وإذ
صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  بنظر االعتبار إىل جنب تنويع النيب األكرم       )املعان

يف أُسلوب التفسري، يصبح واضحاً أن القرآن الكرمي حباجة إىل أكثر من منـهج  
املوضــوعي ظهـور التفـسري  أُسـلوب للكـشف عــن دالالتـه ومقاصـده، ومــا     و

. ضمن هذا اإلطارللوجود إالّ
طبيعة العلم َّـ التطور:الثانية

فإنّ العلم أياً كان، له أهداف يسعى لتحقيقها، ولكن ال يتيسر له حتقيق 
تلك األهداف ما مل يصل إليها، لذا فإنّ العلوم من دون استثناء متلك منظومة               

هـدافها، وقـد اقتـضت      كبرية وخمتلفـة مـن الوسـائل واألدوات للوصـول إىل أ           
ــة االحتياجــات والوصــول إىل حتقيــق األهــداف    ــم التطــور ملواكب طبيعــة العل
والغايــات بنحــو أفــضل وأحــسن وأدق وأعمــق وأســرع، لــذا فــإنّ وســائلها   
وأدواا تتطور تبعاً لذلك مبرور األيام وتقادم الزمان، وعلم التفـسري ال خيـرج       

ملنــاهج واَألســاليب واألدوات عــن هــذه القاعــدة أيــضاً؛ ألنــه علــم ميتلــك ا 
املختلفة للكشف عن املراد اإلهلـي وهـو هدفـه الّـذي يـسعى لتحقيقـه، وهـي                
متغيرة ومتطورة أيضاً بتطور الزمان وتقادم األيام، وال فرق بينه وبـني العلـوم           
اُألخرى إلّا يف ضرورة كون وسائل الكشف احلديثة وسائل مشروعة وموصلة  

ر املنـاهج احلديثـة وجتديـدها وتطويرهـا كظهـور      للمطلوب، وعليـه فـإنّ ظهـو      
.التفسري املوضوعي، هو من متطلبات طبيعة العلم يف حاجته للتطور

"
عبـد  ؛ العروسـي احلـويزي،   ٥٠٦: ، ص٤الفضل بن احلسن، جممع البيـان يف تفـسري القـرآن، ج          

.١٥٧، ح٧٣٩: ، ص١، تفسري نور الثقلني، جعلى بن مجعه
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قصور التفس اِّـوضعي:الثالثة

ذكر حممد علي رضائي األصفهاين يف بيان أوجه االختالف بـني التفـسري        
ل اآلية بـصورة  إنّ التفسري التجزيئي يبين مدلو   : املوضوعي والتفسري التجزيئي  

مستقلة عن بقية اآليات، وإنه ينظر إىل زاوية من زوايا املوضوع ويعطي رؤيـة    
ناقصة حول املوضوع، وهي مـسألة يف غايـة اخلطـورة، إذ تـؤدي بـاألفراد إىل           

، وهـذا   )١(اخلطأ يف فهم آيـات اهللا تعـاىل وبـروز اخلالفـات املذهبيـة وأشـباهها               
رتبـة عليـه، وهـو معـىن القـصور، لـذا فـإنّ مـن         األمر يعـين جزئيـة النتـائج املت    

الطبيعي أن يبحث املفسر القرآين عن منهج أكثر قابلية، وخالف ذلك سـتبقى        
الكثري من املقاصد والدالالت القرآنية من دون استكشاف، األمـر الّـذي يعـين        

تبياناً لكُل شيء، ومنـه  : عدم الوصول إىل اهلدف من نزول القرآن ايد وهو   
املنهج املطلوب لدفع هذا اإلشكال هو التفـسري املوضـوعي؛ ألنـه منـهج                كان

ويوصـل اآليـات بعـضها مـع     خـرى  ل آيـة قرينـة علـى فهـم اآليـة اُأل          جيعل كُ 
مث اخلروج برأي ائي حول هـذا       البعض اآلخر ضمن سياقها العام واخلاص،       

.املوضوع القرآين
مواكبة االحتياجات البشرّية:الرابعة

ــسري املوضــوعي تلبي  ذُكــر يف ك ــد التف ــن فوائ ــصاص أنّ م ــب االخت ــت ه ت
لالحتياجات البـشرية يف خمتلـف اجلوانـب احلياتيـة، وهـذه اخلاصـية تكفـي يف                 

. ثبوت احلاجة إليه وجوداً واستمراراً

:، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهـات التفـسريية للقـرآن، ص          رضائي األصفهاين : انظر) ١(
٣١٤.
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واستناداً ملا تقدم فإنّ هذه اخلصائص املنظورة على أنها أسباب أدت إىل            
وضــوعي ووجــوده، وتــأثري ذلــك يف عمليــة قيــام احلاجــة يف ظهــور التفــسري امل

التفسري املوضوعي، هو أنّ التفسري املوضـوعي مـع احتمـال وجـوده مـن دون                
احتياج، يكون وجوده وجـوداً لَغويـاً، والعمـل بـه عمـالً عبثيـاً، وباسـتمراره            
البحث فيه يصبح البحث خالياً من كُل مثار أو نتائج، ويتحول البحث فيه إىل 

.ي ال يسمن وال يغين من جوعجمرد ترف علم

إمكانية استخراج النظرية القرآنية: ثانياً
إنّ اهلدف األساسي للتفسري املوضوعي كما صرح به املختصون بالتفسري         

، )١(اخلروج برأي ـائي للقـرآن الكـرمي يف موضـوع معـين     : وعلوم القرآن هو  
ة هي اليت تطرح    وضوعيفالدراسة امل ... «: ذلكوقد قال حممد باقر الصدر يف       

 ـ موضوعاً من موضوعات احلياة العقائديـ ة أو االجتماعيوتتجـه  .. ةة أو الكوني
،)٢(»...ة بـصدده، ة قرآنيـ ة للخـروج بنظريـ   إىل درسه وتقييمه من زاويـة قرآنيـ       

أساسـاً يف املوضـوع،     وحتقيق هذا اهلدف يتوقف على وجود النظريـة القرآنيـة           
قبيل السالبة بانتفاء املوضوع، وقد أثبـت هـذا الوجـود    سيكون األمر من   وإالّ

ــاىل ــه تع ــيٍء  ... {: قول ــلِّ ش ــا لِكُ ــاب تِبيانً ــا علَيــك اْلكِتَ لْننَزــظ )٣(}...و ، فلف
دل بالوضـع علـى    تـ لفظـة   يف اآلية الشريفة مـن ألفـاظ العمـوم، وهـي             )كُل(
.)٤(مول جلميع أفراد مدخوهلاالشوموم عال
.٣١٣: املصدر السابق، ص: انظر)١(
.١٣: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص)٢(
.٨٩: سورة النحل)٣(
.١٤٠: ، ص١املظفر، حممد رضا، أُصول الفقه، ج)٤(
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هـو  : يف اللُغة : الشيء«: لشيء، فقد قال الشريف اجلرجاين    وأما معىن ا  
.ما يصح أن يعلم ويخرب عنه، عند سيبويه

عبارة عن الوجود، وهو اسم جلميع املكونات، عرضـاً         : الشيء: وقيل
.كان أو جوهراً، ويصح أن يعلم ويخرب عنه

.)١(»هو املوجود الثابت املتحقق يف اخلارج: ويف االصطالح
خالف يف أنّ القرآن الكرمي تبيانٌ للعباد يف أُمـور دينـهم ومعاشـهم،       وال

عليـه  ولكن على تفصيل يظهـر مـن روايـة اإلمـام جعفـر بـن حممـد الـصادق                 
د بن عن عدة من أصحابنا عن أمحد بن حمم     «: اليت نقلها الكُليين قائالً   السالم
حابنا منهم عدة من أصوعن احلارث بن املغرية    ،عن يونس بن يعقوب    ،سنان

   عليـه  مسعـوا أبـا عبـد اهللا    ،عبد اهللا بن بشري اخلثعمي    و بيدةعبد األعلى وأبو ع
ة وأعلم ما يف اجلن   ،ي ألعلم ما يف السماوات وما يف األرض       إن: يقولالسالم

نيئة فرأى أن ذلك مث مكث ه،-وأعلم ما كان وما يكون -وأعلم ما يف النار   
اهللا إنّ-وجلّعلمت ذلك من كتاب اهللا عز    :فقال-ر على من مسعه منه    بكَ

، وحتليل الكالم يف هـذه الروايـة يـدل علـى أنّ         )٢(»ءل شي فيه تبيان كُ  : يقول
منشأ العلم األساسي يف هذه الدنيا ومـصدره هـو القـرآن الكـرمي، وحيـث إنّ              

جزئي ومستوعب لكُل مـا ميكـن أن    عليه السالم  تفصيل علم اإلمام الصادق   
ام املوضـوعات يف الـسماوات واألرض كإشـارة لعـامل املـادة،             يكون من أحكـ   

واجلنة والنار كإشارة لعامل املعىن، وإنّ القرآن الكرمي بتعداد آياته وألفاظ كلماته 
ال يعطي هذه الوسعة من العلم؛ خلروج الكـثري مـن موضـوعات العلـوم عـن             

.٨٤٨: ، رقم٩٣: ي، كتاب التعريفات، صالشريف اجلرجاين، علي بن حممد بن عل)١(
.٢، ح٢٦١: ، ص١الكُليين، حممد بن يعقوب، أُصول الكايف، ج)٢(
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علـى حنـو   اء والفيزياء ومـا أشـبه، وهـو أمـر صـحيح           ياختصاصه كعلم الكيم  
املوجبة اجلزئية، ولكن مقتضى قول تبياناً لكُل شيء هـو املوجبـة الكُلِّيـة، وال         
شــك أنّ هــذا األمــر يــستلزم التنــاقض الواضــح والبــين، وقــد صــرح بعــض  
املختصني بأنّ ظاهر آيـات القـرآن الكـرمي كتـاب ال تـدل علـى مجيـع العلـوم                     

واملباحـث العلميـة الـيت وردت    البشرية، وإنما هناك إشارات إىل بعض العلوم     
.)١(بشكل عرضي واستطرادي، وليست بشكل أساسي

على هذا ميكن أن نلحظ صـنفني مـن العلـوم يف القـرآن الكـرمي،                 اًوبناء
:هي

العلـوم الدينيـة، وهـو مـا ورد يف تفـسري اآليـة املباركـة            :الصنف األول 
.)٢(اآلنفة الذكر

ُألمور املاديـة والـيت تـسمى بـالعلوم         العلـوم املُتعلِّقـة بـا      :الصنف الثـاين  
التجربية كالفلك والرياضيات وما أشبه، وقد دلّت على ذلـك آيـات كـثرية يف        

أَوَلــم يــر الَّــذِين َكَفــروا أَن الــسماواتِ  {: قولــه تعــاىل: القــرآن الكــرمي مثــل
ــا ِمــن ا   لْنعجــا و ماهــا فَفََتقْن ــا رتْقً ــيءٍ حــيٍّ َأفَــال  لْواَألرض كَانََت ــلَّ ش ــاء كُ مــون مِنؤي*

               وند م يهتـَ لَّهـال لَعب ا سـ اجـا فِج ا فِيهـ لْنـعجو م *وجعلْنا فِي األَرضِ رواسِـي أَن تَمِيـد بِهـِ
         رُِضـونعا م اتِهـآي ـنع ـمهُفوًظـا وحقْفًا م اء سـما الـسلْنعجلَـ   *والَّـذِي خ ـوهـلَ  واللَّي ق

ونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ ي رالْقَمو سمالشو ارهالن٣(}و(.

.١٧٧-١٦١: رضائي أصفهاين، حممد علي، درآمدي بر تفسري علمي قرآن، ص: راجع)١(
؛ الطوسـي،  ١٠٨: ، ص١٤جامع البيان يف تفسري القـرآن، ج      الطربي، حممد بن جرير،     : راجع )٢(

.٥٨٦و٤١٨: ، ص٦التبيان يف تفسري القرآن، جمد بن احلسن، حم
.٣٣-٣٠: سورة األنبياء)٣(
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واستناداً ملا تقدم يتبين أنّ القرآن الكرمي كتاب حيتوي على مجيع العلـوم    
بالتفصيل الّذي سبق للتو، وهذا يعين أنه شامل للنظرية أيضاً يف مجيع العلـوم      

.ومبختلف املوضوعات
ة القول أنه ثبت مسبقاً إمكانية تفسري القرآن الكرمي وجوازه، وهنا         ونتيج

ثبت وجود النظرية يف القرآن الكرمي، إذن ميكن استخراج النظرية مـن القـرآن             
.الكرمي، وهو عمل ال يتحدد بنوع املوضوع ومكان وجوده

وجود الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم: ثالثاً
ي تفسري قائم على مجلة مـن اخلـصوصيات اخلاصـة        إنّ التفسري املوضوع  

وجود الوحدة املوضوعية يف القرآن الكـرمي، إذ أنّ وظيفتـه كتفـسري             : به، منها 
الكشف والبيان واإلظهـار للمقاصـد والـدالالت، وكتفـسري موضـوعي            : هي
الكشف عن النظرية القرآنيـة يف املوضـوع الواحـد مـن اآليـات القرآنيـة        : هي

يف عموم القرآن الكرمي، وهو مـا يـسمى بالوحـدة املوضـوعية يف       ذات العالقة 
ــا      ــزئني مه ــن ج ــب م ــوان مرك ــوعية عن ــدة املوض ــرآن، فالوح ــدة : الق الوح

نفـراد، والواحـد يف احلقيقـة هـو     اال«: واملوضوع، وقـد عرفـت الوحـدة بأنهـا     
مـن عـدد   ه مـا  ل موجود حىت إنطلق على كُذي ال جزء له البتة، مثّ ي     ء الّ الشي

ألــف ومائــة واحــدة،وعــشرة واحــدة،: قــالوصــف بــه، فييــصح أن يوإلّــا
.)١(»...واحد،

: ل مركـب فلـه اعتبـاران      كُـ «: وقد ذكر أبو البقاء الكفوي يف الكُلِّيـات       
هيئتـه احلاصـلة يف   والوحدة، فالكثرة باعتبار أجزائه، والوحدة باعتبـار     الكثرة

.٨٥٧: الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، ص)١(
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ى سمة املوحـدة تـ  واهليئة االجتماعيـ ، مادةى  سمواألجزاء الكثرية ت  تلك الكثرة 
أحدمها االنفراد، واآلخر االحتـاد  : ، ومنه يظهر أنّ للوحدة تفسريين  )١(»صورة

أو صريورة االثنني فما فوقهما واحداً، فيقال وحدة الدولتني أو وحدة القوانني 
.)٢(مثالً، وقد تعين هذا املعىن األخري باالستعمال

لفظة  بأنها الكتاباقد مر الكالم عنها يف مقدمات هذ      وأما املوضوعية ف  
املـأخوذ مـن   ) موضـوع (صيغت على وزن املصدر الصناعي من اسم املـصدر          

).الوضع(

احتـاد  «: وذكر حممد حممود احلجازي، أنّ الوحدة كمركب وصفي تعـين         
املوضوع الّـذي ذُكـر متنـاثراً مـن دون تبـاين أو اخـتالف، بـل يؤلّـف وحـدة                     

، وأمـا الوحـدة     )٣(»ية كاملة له كقولنا بعبارة أُخـرى وحـدة املوضـوع          موضوع
البحث عن القضايا «هي : املوضوعية يف القرآن الكرمي كاصطالح، فقال عنها

اخلاصة اليت عرض هلا القرآن الكـرمي يف سـوره املختلفـة، ليظهـر مـا فيهـا مـن            
دف، وهـو الوحـدة   معان خاصة تتعلَّق باملوضوع العام الّذي نبحثه لتحقق اهلـ   

، ولو تتبعنا موضـوعات القـرآن الكـرمي يتبـين           )٤(»املوضوعية يف القرآن الكرمي   
لنا، أنّ املعاين اخلاصة املُتعلِّقة باملوضوع العام هي أجزاء ذلك املوضـوع العـام              
املتكون منها، فلو أخـذنا مـثالً حرمـة شـرب اخلمـر، فإننـا سـنجد أنّ القـرآن                    

ــات    )١( ــن موســى، الكُلِّي ــوب ب ــوي، أي ــة معجــم ا(احلــسيين الكف ــروق اللُغوي ــصطلحات والف ، )مل
. درويش وحممد املصريعدنان: ، حتقيق٨٢٨:ص

.٢٨: احلجازي، حممد حممود، الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي، ص: راجع)٢(
.املصدر نفسه: انظر)٣(
.املصدر نفسه)٤(
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سأَلُونَك  {: سـورة البقـرة، وآيتـها   : قرآنية هـي سور ةربعأالكرمي تناوهلا يف   يـ
ــر مِـــن         ـ ــآ أَكْب ـ مهإِثْمــاِس و ـ لِلن ــافِع ـ نمو َكـــبِري ــم ــا إِْثـ ـ ــلْ فِيهِم ــرِ والْميـــسِِر ُقـ ـ ــِن اْلخَم عـ

مر والْميسِر يا َأيها الَِّذين آمنوْا إِنَّما الَْخ{: ، وسورة املائدة، وآياا)١(}...نَّْفعِهِما
 ونتُْفلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجيلِ الشمع نم سرِج األَزْالَمو اباألَنصو* ِريدا يإِنَّم

صدكُم عــن       يـــسِرِ وياْلمـرِ وغْـضَاء فِــي اْلخَمالْبو ةاوــداْلع كُمن يـب وقِــعأَن ي طَانيالـش
يا أَيهـا  {: ، وسورة النساء وآيتها)٢(}هِ وعنِ الصالةِ فَهْل أَنتُم منتَهون     ِذكِْر الّل 

        ـا َتقُولُــون ــواْ مـلَمَتع تَّــىى حـكَار سـ َأنــُتمو ةالــوْا الــص بــوْا الَ تَْقرنآم ٣(}...الَّــِذين( ،
كَرا    ومِن ثَمـراتِ النخِيـلِ واألَعنـا     {: وآيتها سورة النحل، و سـ ه ِمنـ بِ تَتَّخِـذُون

قِلُونعمٍ يةً لِّقَوآلي فِي ذَِلك ا إِننسِرزْقًا ح٤(}و(.

فنالحظ يف اآليات أعاله أنّ القـرآن الكـرمي بـين يف كُـل آيـة جانبـاً مـن                
جوانب املوضوع، ففي سورة البقرة بين جانب النفع والضرر فيه، ويف سـورة     

يته وحدد املوقف الشرعي منها، ويف سـورة النـساء ذكـر    املائدة بين جانب ماه  
أنه سبب للعداوة والبغضاء بني الناس، وبـني النـاس وبـني اهللا تبـارك وتعـاىل               
بترك الصالة اليت هي حبل الوصل بني العبد وربه، ويف سورة النحل بين آثـار   

اك، ويف اآليـة    اخلمر السلبية واليت من أبرزها سلب العقل من اإلنـسان واإلدر          
األخرية بني مادته األولية وما تعطيـه مـن نتـائج سـلبية وإجيابيـة حيـددها نفـس         
اإلنسان، كذلك بين مكانته االقتـصادية، وإذا مـا جمعـت ورتبـت وسلـسلت         

.٢١٩: سورة البقرة)١(
.٩١-٩٠: سورة املائدة)٢(
.٤٣: سورة النساء)٣(
.٦٧: سورة النحل)٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٧...............................................................املختصةاملوضوعيالتفسريُأصول:الرابعاملبحث

هذه النتائج اجلزئية بشكل منطقي فستحصل على نظرة قرآنية ائيـة متكاملـة              
ــى   ــذا إن دلّ عل ــر، وه ــشأن اخلم ــدة    ب ــود الوح ــى وج ــدل عل ــا ي شــيء فإنم

املوضوعية يف القرآن الكرمي، إذ أنّ ما أمكن إثباته يف موضع من القرآن أمكن             
.إثباته يف مجيعه، حيث إنّ البحث يدور حول دائرة الوجود والعدم

لى إذن فالوحدة املوضوعية موجودة يف القرآن الكرمي وثابتة فيه، ولكن ع
أنّ البعض ينكرهـا، وقـد ذكـر البيـومي أنّ       قيقة إالّ الرغم من وضوح هذه احل    

سبب اإلنكار كان ألنّ املنكرين ذهبوا إىل أنّ نظام التأليف عند الناس غريه يف 
كتاب اهللا تعاىل، حيث ال خيضع الكتاب املبني إىل قواعد بشرية يراعيها الكُتاب 

لف مـا تقدمـه، فـإذا    يف عصر ما، مث يأيت جيل جديد فريى من القواعد ما يخا      
.)١(تعددت املوضوعات يف السورة الواحدة فألمر يريده جلّ ذكره ويراه

وقد رد بعض البـاحثني القـرآنيني واملفـسرين بـأنّ عـدم تبويـب الكتـاب         
بشكل موضوعي كما هو املعمول به يف الكتب البشرية، ال يعين عـدم وجـود              

أي مل  .. يجمـع بـشكل موضـوعي      القرآن الكـرمي مل   «ألنّ  الوحدة املوضوعية؛   
بـل إنّ اآليـات املُتعلِّقـة مبوضـوع     .. يوضع كُل موضوع منه يف فـصل مـستقل      

ليس كاملؤلَّفات البشرية تـذكر  «، لذا فهو )٢(»...واحد تقامستها عشرات السور   
موضوعاً واحداً وتلتزم به، بـل نـسيج وحـدة، فقـد يـذكر املوضـوع يف مجلـة                

ضـوع وأطـراف يف أُخـرى، ومـسهباً هنـا ومقتـضباً            واحدة أو طرف منه يف مو     
، وقد اُسند سبب ذلك إىل أنّ القرآن الكـرمي      )٣(»هناك، وقد يكرر أجزاًء هناك    

.٩٩: ، ص٣٧ات، جالبيومي، حممود رجب، إسالمي)١(
.١١٩-١١٨: ، ص١احلسيين الشريازي، حممد رضا، التدبر يف القرآن، ج)٢(
.٢٣: حممد، عبد السالم حممد، دراسات يف القرآن الكرمي من التفسري املوضوعي، ص)٣(
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كتاب نزل حبسب احتياجات البشرية املختلفـة جنومـاً، ومنـه كـان غـري حمـدود           
: ، وكان ضرورياً علـى كُـل مـن يريـد أن خيـرج بــ      )١(بزمان أو مكان خاصني   

لآليات ) النظرة الشمولية (حول موضوع ما أن يمارس      ) رآنية متكاملة رؤية ق (
.املرتبطة بذلك املوضوع

:وخالصة القول
إنّ ثبوت وجود الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي أمر مفروغ منه، إذ  
لو مل تكن هذه الوحدة موجودة فيه، ملا أمكن املفسر املوضـوعي مـن اخلـروج           

ول ذلك املوضوع مـن خـالل مجـع اآليـات املتنـاثرة يف عمـوم          بنتيجة ائية ح  
.الكتاب ايد لعدم وجود الرابط واالرتباط فيما بينها

اختاذ التفسري الرتتييب قاعدة لالنطالق يف التفسري املوضوعي: رابعًا
ــه   لقــد ــاقر احلكــيم يف كتاب ــد ب ن حممــي ــرآن  ب ــساين يف الق اتمــع اإلن

) التجزيئـي (لد يف أحضان املنـهج التـرتييب        وملوضوعيالتفسري ا إنّ  : الكرمي
ل مل يكـن آنـذاك شـامالً لكُـ        ، و ن علـم التفـسري    منذ بدايات تكـو   يف التفسري 

  القرآن الكرمي، وإن  رون يقفون أحياناً وأثنـاء تفـسريهم التـرتييب       ما كان املفس
أو )التقــوى(أو )اإللوهيـة (:ة كــ عنـد موضـوع مـن املوضـوعات القرآنيـ     

ة فيفردون لـه حبثاً مستقالً، حمـاولني بـذلك استكـشاف النظريـ           ،  )الشفاعة(
ل اآليات اليت أشـارت لــه،   ة اخلاصة به، من خالل عرض وتفسري كُ القرآني

. ويف خمتلف املواضع
حـىت  -تبعـاً للحاجـة إليـه   -وقد تطور هـذا املنـهج يف عـصرنا احلاضـر         «

.٣٦٨: إيزدي مباركة، كامران، شروط وآداب تفسري ومفسر، ص: انظر)١(
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.)١(»ل القرآن الكرميامالً لكُأصبح منهجاً مستقالً يف البحث والتدوين، وش
ــصدر أن   ــاقر ال ــد ب ــذا األُ وذكــر حمم ــور ه ــى  ســلوبتط وترجيحــه عل
:مربراتةاُألسلوب التجزيئي كان بسبب أربع

وهو حالة التفاعل مـع الواقـع اخلـارجي، إذ إنّ            :املربر العلمي :األول
مي، مث يعود إىل املفسر يبدأ من خالله بالواقع اخلارجي مث ينتقل إىل القرآن الكر

الواقع اخلارجي مرة أُخرى بنتاج حبثه داخل القرآن، وهو أوسع أُفقاً وأرحـب        
وأكثر عطاًء، باعتبار أنه يتقدم خطوة على التفسري مبا تقدمـه مـن مـواد، ومـن      
هنـا تبقـى للقــرآن قدرتـه الدائمــة علـى القيمومـة والعطــاء املـستجد الّــذي ال       

صول علـى النظريـات األساسـية لإلسـالم         وهو الطريق الوحيـد للحـ     .. .ينفد
.وللقرآن جتاه املوضوعات سواء كانت قرآنية أو حياتية

وهـو ظـاهرة االسـتنطاق القرآنيـة، حيـث أشـار         :املربر الروائي : الثاين
الصدر يف حبوثه القرآنية إىل كيفية معاجلة الواقـع يف ضـوء الـنص اإلسـالمي،            

لنص اإلسالمي، يكون مبثابة اإلطار الّذي فذهب إىل أن القرآن الكرمي املمثل ل
تعرض عليه وقائع احلياة، ليقول رأيه ويبدي تفسريه، فهناك إذن نص مساوي، 
وهناك واقع خيتزن التجربة البشرية بكُل أبعادها، وال ميكن الفصل بني هـذين         

).النص والتجربة البشرية: (الواقعني
ربر يف ترجيح املنهج املوضوعي وقد اعتمد حممد باقر الصدر على هذا امل 

يف التفسري على املنهج التجزيئي، استناداً لكالم اإلمام أمـري املـؤمنني علـي بـن        
ذلـك القـرآن   «: قاله وهو يتحدث عن القرآن الكـرمي     ،عليه السالم  أيب طالب 

.٩: ، صتمع اإلنساين يف القرآن الكرميااحلكيم، حممد باقر، )١(
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أال إنّ فيه علم ما يأيت، واحلـديث  : فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أُخربكم عنه 
.)١(»اء دائكم، ونظم ما بينكمعن املاضي، ودو

فــيكمن يف التعــبري عليــه الــسالموأمــا وجــه االســتدالل بكــالم اإلمــام
حيـث اعتـرب عمليـة التفـسري         ،عليـه الـسالم    باالستنطاق الّذي جـاء يف كالمـه      

املوضوعي بوصفها حواراً مع القرآن الكرمي اسـتنطاقاً لـه، وطرحـاً للمـشاكل           
.على اإلجابة القرآنية عليهااملوضوعية عليه بقصد احلصول 

واجلدير ذكره أنّ عملية االسـتنطاق الـيت حتـدثت عنـها روايـة اإلمـام مل                  
.حتدد كون املوضوع من خارج القرآن الكرمي أو داخله

واملراد به أن شوط التفسري التقليدي شوط طويل :املربر العملي: الثالث
ناس، وهذا الـشوط الطويـل      جداً؛ ألنه يبدأ من سورة احلمد وينتهي بسورة ال        

حيـظ مـن علمـاء      حباجة من أجل إكماله إىل مدة زمنية طويلة أيـضاً، وهلـذا مل              
عـدد حمـدود ـذا الـشرف العظـيم، بينمـا حيـل التفـسري               اإلسالم األعـالم إالّ   

.)٢(املوضوعي هذه املشكلة يف التفسري التجزيئي بزمن أقصر

رنة اليت عقدها الـشهيد الـصدر بـني         واملراد به املقا   :املربر العيين :الرابع
االجتاه الّذي سارت عليه األحباث الفقهية واالجتاه الّذي سارت عليه األحباث   
التفسريية، حيث انتشر االجتاه املوضوعي والتوحيدي علـى الـصعيد الفقهـي،         
وما خطاه من خطـوات كـبرية يف هـذا اـال أدت إىل منـوه وتوسـعه وإثرائـه،            

صـلى اهللا عليـه      من املعاين تفسري لألحاديث الواردة عن الـنيب       فالفقه هو مبعىن    

.٧، ح٦١: ، ص١الكُليين، حممد بن يعقوب، أُصول الكايف، ج)١(
.٤٤: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر)٢(
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بينما سيطر االجتاه التجزيئي يف ،عليهم السالمواألئمة املعصومنيوآله وسلم
.التفسري على الساحة وعلى الصعيد القرآين عرب ثالثة عشر قرناً تقريباً

ــاً فقهيــة شــرحت : وقــد ذكــر الــصدر نــوعني مــن الكتــب الفقهيــة  كتب
وهي تشكِّل -األحاديث حديثاً حديثاً، وكتباً فقهية أُخرى مل تتجه هذا االجتاه       

: بل صنفت البحث إىل املـسائل وفقـاً لوقـائع احليـاة ومثاهلـا     -القسم األعظم 
كتاب جواهر الفقه للقاضي عبـد العزيـز بـن الـسراج الطرابلـسي، وهـو مـن                  

لروايـات الكتـب   أعالم القرن اخلامس اهلجري، حيث كان عبـارة عـن شـرح    
األربعة، ولكنه ليس شرحاً يبدأ بالكتب األربعة روايـة روايـة، وإنمـا يـصنف               

كتـاب البيـع، كتـاب اجلعالـة،        : روايات الكتب األربعة وفقـاً ملواضـيع احليـاة        
كتــاب إحيــاء املــوات، كتــاب النكــاح، مث جيمــع حتــت كُــل عنــوان مــن هــذه  

وع ويـشرحها ويقـارن فيمـا بينـها     العناوين الروايات اليت تتـصل بـذلك املوضـ    
وخيـرج بنظريــة؛ ألنــه ال يكتفـي بــأن يفهــم معــىن هـذه الروايــة فقــط بــصورة    
منفردة، ومعىن هذه الرواية بصورة منفردة؛ إذ مع هـذه احلالـة مـن الفرديـة ال                
ميكن أن يصل إىل احلكم الشرعي، وإنما يصل إىل احلكم الشرعي عن طريق             

ت اليت حتمل مسؤولية حكـم واحـد أو بـاب واحـد             دراسة جمموعة من الروايا   
.)١(من أبواب احلياة

فقيـل يف املـربر   وقد نوقشت هـذه املـربرات مـن قبـل بعـض املختـصني،           
إنــه ال ميكــن اعتبــار خــصوصية مالحظــة الواقــع املوضــوعي القــائم  :األول

ابـة  واإلثارات اليت يثريها هذا الواقع، وتساؤالته وحماولـة احلـصول علـى اإلج         

.٢٦–٢٥: ، صاملصدر السابق: نظر)١(
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واملعاجلة هلذا الواقع من خالل القرآن ميزةً ومرجحاً للتفسري املوضـوعي علـى            
.التفسري التجزيئي؛ ألنّ هذا املُرجح قائم وموجود يف التفسري التجزيئي أيضاً

ومبراجعة كتب التفـسري ملختلـف العـصور جنـد أنّ هـذه املعاجلـة للواقـع                 
ة، وغاية ما يف األمر أن مستوى     املوضوعي اخلارجي يف التفسري قائمة وموجود     

ــع       ــا الواق ــيت يثريه ــارات ال ــسر واإلث ــاختالف املف ــف ب ــد خيتل ــذه املعاجلــة ق ه
.املوضوعي وقدرة املفسر على معاجلة املوضوعات والقضايا املختلفة

وعلــى هــذا، فــإنّ هــذا املُــرجح أمــر مــشترك وميــزة مــشتركة ميكــن أن  
للفظة املوضوع هنـا أن حتـدد ارتبـاط    تنعكس على كال اُألسلوبني، وال ينبغي     

مسألة التفاعل مع الواقع اخلارجي وحماولة اإلجابة عن التساؤالت واإلثارات          
اليت يطرحها هذا الواقع من خالل القـرآن، مبنـهج التفـسري املوضـوعي وحـده       

.)١(دون التفسري التجزيئي
مليزة ولكن على الرغم من صحة اإلشكال، إلّا أنه غي مستحكم؛ ألنّ ا

ميزة اإلثارت اليت يثريها الواقع من خالل التجربة البشرية -قد تكون مشتركة 
بني اُألسلوبني يف التفسري، ولكنها يف التفسري التجزيئي تكون بـشكل ثـانوي       -

وغري مقصودة بالذات، وهي أحباث جزئية قد يلجأ إليها املفـسر ملعاجلـة قـضية        
نما يف التفسري املوضوعي جندها مـن الركـائز      من القضايا، أو مشكلة حمددة، بي     

اليت يعتمد عليها املفسر يف استكـشاف النظريـة القرآنيـة للوصـول إىل مركـب               
.قرآين

إن التعبري باالسـتنطاق يـشمل كـال اُألسـلوبني يف           :وقيل يف املربر الثاين   

.١٠١–١٠٠: احلكيم، حممد باقر، تفسري سورة احلمد، ص: انظر)١(
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القـة  التفسري، إذ لو كان هذا التعبري داالً على التفسري املوضـوعي فقـط، وال ع       
له بالتفسري التجزيئي، الحنصر تفسري القرآن بالتفسري املوضوعي ال حمالـة، فـال         
معىن للتفسري التجزيئي من األساس، وال معىن لكون القرآن متحدثاً، واملفـسر          
التجزيئي مستمعاً ومسجالً، وال معىن لكون القرآن معطيـاً واملفـسر آخـذاً، إذ              

نفي ما قاله من الـدور الـسليب للتفـسري التجزيئـي            التعبري األخري للسيد الصدر ي    
وإثبات الدور اإلجيايب للقرآن؛ ألنّ إصغاء املفسر واستماعه، إمنا هـو فيمـا إذا          

.كان القرآن ناطقاً ومتحدثاً
وميكننا أن نفهم من احلديث املتقدم أنّ املراد باالستنطاق، عملية احلـوار            

ي بــال شــك تـشمل كــال التفــسريين  مـع القــرآن وعمليـة االســتماع إليــه، وهـ   
التجزيئـي واملوضــوعي؛ نعــم هــي يف التفـسري املوضــوعي أوضــح ومــن أبــرز   
املصاديق اليت تنطبق عليها عملية احلوار؛ ألنّ املفسر املوضوعي يجري عمليـة   
حــوار واســتنطاق مــع القــرآن؛ للخــروج بوجهــة نظــر حمــددة إزاء قــضية مــن  

لتجزيئـي قـد يلجـأ إىل عمليـة احلـوار يف بعـض              القضايا، يف حـني أنّ املفـسر ا       
األحيان وإذا اقتضت الضرورة؛ فال ميكننا أن نفهم من كالم الصدر أنه حصر   

إنّ التعـبري باالسـتنطاق هـو       : احلديث املبارك يف التفسري املوضـوعي، بـل قـال         
أروع تعبري عن عملية التفسري املوضـوعي بوصـفها حـواراً مـع القـرآن الكـرمي                 

.للمشاكل املوضوعيه عليه بقصد احلصول على اإلجابة القرآنية عليهاوطرحاً
ومبا أنّ املنطلق يف التفسري املوضوعي هـو الواقـع اخلـارجي فـاحلوار بـني                
املفسر والقرآن يظهر كمحور لفهم القرآن، ولكن احلوار يف التفسري الترتييب هو 

نهجيـة كمـا هـو احلـال يف       أمر هامشي يتعلَّق باجتاهات املفسر وليس ضرورة م       
.التفسري الترتييب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املَوضُوعيالتَفْسِريِأُصوُل: الفصل الثالث........................................................................٢٣٤

ومل يناقش يف املربر العملي، إلّا أنه يبدو من خالل كـالم أمحـد األزرقـي        
وهذا أمر مسلَّم، وأكرب الظن أنّ الشهيد الصدر قـدم          «: أنه مقبول، حيث قال   

بقيـة  هذا املُرجح؛ ألنه كان ينعى نفسه ويتوقع الشهادة يف األيـام احملـدودة واملت    
وحنـن نـشعر بـأن األيـام احملـدودة      : (من عمره الشريف، وهذا ما بينه يف قوله     

املتبقية ال تفي ذا الشوط الطويل، وهلـذا كـان مـن األفـضل اختيـار أشـواط                
أقصر لكي نستطيع أن نكمل عدة أشواط من هذا اجلوالن يف رحـاب القـرآن               

.)١(»)الكرمي
إنّ الفرق بني الفقه والقرآن واضـح،  قد يقال :وقيل يف املربر العيين أنه    

صـلى اهللا    إذ األحاديث ال تكون أمراً واحداً مدوناً من قبل النيب األكرم حممد           
وال تكـون ذات اتـصال      عليهم الـسالم   أو األئمة املعصومني  عليه وآله وسلم  

واحد، بل صدرت يف طيات الزمان وفق حاجة املـسلمني وأسـئلتهم، خبـالف         
مع نزوله يف أكثر من عشرين سنة يكون أمراً واحـداً منـسجماً، ذا      القرآن فإنه 

أجزاء متصلة، السيما إذا قلنا إنّ تدوين القرآن إنما كان يف عهد النيب األكـرم   
هلذا ال جيوز تغيري ترتيب القرآن من حيث ترتيـب           ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    

.تدوين األحاديث أمر ممكناآليات بل ومن ترتيب السور أيضاً، مع أن تغيري
ويرد على هذا الكالم بأنه ال فرق بني األحاديث والقرآن من هذه اجلهة        
فكما أنّ األحاديث صدرت يف طيات الزمان وفق حاجة املسلمني وأسـئلتهم،          

      يبدكذلك احلال يف القرآن الكرمي، فقد نزل بشكل تدرجيي على النصـلى  حمم
ن أغلـب مـا نـزل منـه وفقـاً لوقـائع حمـددة ومـسائل               وكااهللا عليه وآله وسلم   

.٣٧٧: زرقي، أمحد، منهج السيد حممد باقر الصدر يف فهم القرآن، صاأل)١(
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 يبض هلا النكانت تتطلب اإلجابـة علـى بعـض    صلى اهللا عليه وآله وسلمتعر
ما يتعرض له مـن أسـئلة، أمـا قـضية االنـسجام أو قـضية ترتيـب األحاديـث                    
وترتيب املصحف الشريف فال عالقة هلا بعملية إمكان تغيري الترتيب وعدمـه؛          

رض يف التفسري املوضوعي اختيـار موضـوع مـن موضـوعات احليـاة،              ألننا نفت 
ــة يف هــذا     ــة قرآني ــة التوصــل إىل نظري ــرآن الكــرمي، وحماول ــى الق وطرحــه عل

.املوضوع، وهكذا احلال بالنسبة للفقه؛ فإنّ العملية واحدة يف كال االجتاهني
وقد نبـه حممـد بـاقر الـصدر علـى أنّ تـرجيح التفـسري املوضـوعي علـى            

، )١(التفسري التجزيئي ال يعين االستغناء عن األخري، بل تبقى احلاجـة قائمـة لـه           
.على الرغم من أنّ الفصل بني االجتاهني ليس حدياً على املستوى العملي

إنّ الفصل بـني االجتـاهني ليـست هـي دعـوة السـتبدال       : وقد بين أيضاً 
ني علـى أي  منهج بآخر، بل هي عملية ضـم منـهج إىل آخـر، ولكـن االجتـاه       

حال يظلّان على الرغم من ذلك خمتلفني يف مالحمهما وأهدافهما وحـصيلتهما      
.الفكرية

فالتفـــسري املوضـــوعي لـــيس إال خطـــوة لألمـــام بالنـــسبة إىل التفـــسري  
املوضـوعي، إذ   التجزيئي، وال معىن لالستغناء عن التفسري التجزيئـي باالجتـاه           

هو أفـضل االجتـاهني يف التفـسري،        فالتفسري املوضوعي يف املقام   «: قال ما نصه  
إلّا أنّ هذا ال ينبغي أن يكون املقصود منه االسـتغناء عـن التفـسري التجزيئـي،                 
هذه األفضلية ال تعـين اسـتبدال اجتـاه باجتـاه وطـرح التفـسري التجزيئـي رأسـاً                    
ــسري      ــاه، ألنّ التف ــاه إىل اجت ــا إضــافة اجت ــوعي، وإنم ــسري املوض واألخــذ بالتف

.٣٧: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر)١(
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خطوة إىل األمام بالنسبة إىل التفـسري التجزيئـي وال معـىن            س إالّ املوضوعي لي 
.)١(»لالستغناء عن التفسري التجزيئي باجتاه املوضوعي

وإذا ما نظرنا إىل آلية عمل املفسر املوضوعي فإنّ عدم االستغناء يصبح            
واضحاً؛ ألنّ املفسر املوضوعي ال يستطيع الوصول إىل النتيجة النهائيـة مـا مل     

جيمع خيوط نتائجها اجلزئية، وذلك اليتأتى لـه إلّـا إذا أجـرى عمليـة التفـسري            
التجزيئي لآليات املرتبطة به، وتعريف التفسري التجزيئي خري دليل على ذلـك؛   
ألنه يشري إىل هدفه، وهـو الوقـوف علـى الـدالالت اجلزئيـة لآليـات القرآنيـة                

.صوصاًعموماً، وذات العالقة باملوضوع الواحد خ
: إذن خالصة ما تقدم يف هذا األصل

: إنه ال غىن للتفسري املوضوعي عن التفـسري التجزيئـي لـسببني رئيـسيني             
إنّ التفــسري :الثـاين ركنيـة التفـسري التجزيئـي يف التفـسري املوضـوعي؛      :األول

املوضوعي مل يأت ليحل حمل التفسري التجزيئي أساساً، بل أتى ليعضد التفسري            
ئـي ويــسد الــنقص احلاصـل مــن طبيعتــه الكـشفية، وعليــه فــإنّ مــسألة    التجزي

.االستبدال سالبة النتفاء موضوعها

مواكبة القرآن حلاجات البشر يف مجيع األزمنة واملواقع: خامساً
على حقيقة قرآنية قائلة مبواكبة القرآن الكرمي لكُل   ئإنّ هذا األصل يتك   

ان، وعبـر عنـها يف علـوم القـرآن       عصر وزمان، كما ميكن تطبيقه يف كُـل مكـ         
.)٢(خباصية خلود القرآن الكرمي

.املصدر السابق)١(
.٢٧: احلكيم، سيد رياض، علوم القرآن دروس منهجية، ص)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٧...............................................................املختصةاملوضوعيالتفسريُأصول:الرابعاملبحث

:وقد استدلوا لذلك بعدة أُمور هي

وبـني  ، وحمتوياته، فهو بني آيات مرتبطـة بالعقائـد  القرآن طبيعة آيات  ـ١
وبني تشريعات يف خمتلـف اـاالت منـسجمة مـع            ،ىل مكارم األخالق  إدعوة  

 ــساني ــرة اإلن ــع    ة وصــاحلة لترتالفط ــه م ــسان وتنظــيم عالقات ــب شــؤون اإلن ي
.اآلخرين

نعــم هنــاك جمموعــة مــن االعتراضــات والتــساؤالت حــول بعــض        
 ــة واإلســالمي ة بــشكل عــام ومــدى انــسجامها مــع تطــور   التــشريعات القرآني

ــسجام تلــك     ــا وتوضــيح ان ــة عليه ــصدى العلمــاء لإلجاب ــد ت ــات، وق اتمع
عاا هنـا، ألنّ جماهلـا كتـب        التشريعات مع تطور اإلنسان، ولسنا بـصدد اسـتي        

. العقائد وفلسفة التشريع

ىل إد حالل حالل حممنّأشريعة اإلسالم آخر الشرائع ونّأما يشهد    ـ٢
نّأىل يوم القيامة، وحنو ذلك، حيث مـن الواضـح   إيوم القيامة وحرامه حرام   

يمـه  ذي تضمن كثرياً من أصول اإلسالم وتعالالقرآن الكرمي هو الثقل األكرب الّ  
.وتشريعاته، فمن دوام اإلسالم وخلوده نعرف دوام القرآن وخلوده

النصوص الكثرية يف السنة الـيت تـأمر املـسلمني ـ بأجيـاهلم املتعاقبـة ـ        ـ٣
       ل فيه وعظمته وحنـو ذلـك، ويقـف يف مقدمتـها حـديث   باألخذ بالقرآن والتأم

ة حيث تضمن وصـي الثقلني املروي بطرق عديدة واملسلَّم عند مجيع املسلمني،    
النـد   يبللمـسلمني بأجيـاهلم املتعاقبـة    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     األكرم حمم

.بالتمسك بالكتاب والعترة
مسعت رسـول   «: قالعليه السالم  علي بن أيب طالب    وعن أمري املؤمنني  
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ومـا املخـرج   : إنها ستكون فـنت، قلـت   : يقولصلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللا
كتاب اهللا، فيه خرب ما قبلكم وما بعدكم، وحكم ما  : سول اهللا؟ قال  منها يا ر  

ذي ال تزيغ بـه األهـواء وال تـشبع منـه        بينكم، هو الفصل ليس باهلزل، هو الّ      
.)١(»..العلماء، وال خيلق عن كثرة رد، وال تنقضي عجائبه

وإذا ما رجعنا إىل سبب حضور هـذا الكتـاب ايـد الظـاهرة مـن آياتـه                 
اب تِبيانًـا لِّكُـلِّ         ... {: ني ظهرانينا كقوله تعـاىل    الشريفة ب  ونَزلْنـا علَيـك اْلكِتـَ

    لِمِنيسى لِلْمرشبًة ومحرى ودهٍء ويوغريها من اآليـات النازلـة لبيـان    )٢(}ش ،
هذا الغرض، وضممنا إليها خاصية خلود القرآن يتبين جلياً أنّ هـذا الكتـاب             

يب حاجـات البـشر علـى مـر العـصور مـن دون فاصـلة وانقطـاع            ايد جاء ليل  
.)٣(وختصيص

ثبوت نظام القرآن وبناؤه: سادساً
ال شــك أنّ املفــسر املوضــوعي يبحــث عــن املعــاين اجلزئيــة يف اآليــات   
القرآنية اموعة من عموم القرآن واملُتعلِّقة باملوضوع الواحد، للحصول على       

ها واكتشاف النتيجة النهائية الكُلِّية من جمموعها، وهنا نتائج جزئية متهيداً جلمع
يهتم املفسر املوضوعي بـأن تكـون نتائجـه صـحيحة ودقيقـة، وحتديـد صـحة              
النتائج ودقتها يرتبط مبجموعتني من العوامل، إحداها يتعلَّق بنفس املفسر من      

، ٢٤٠-٢٣٩: ص، ٤النــوري، املــريزا حــسن، مـــستدرك الوســائل ومــستنبط املـــسائل، ج     )١(
.مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث: ، حتقيق٤٥٩٥ح

.٨٩: سورة النحل)٢(
.٧٦: الرومي، فهد بن عبد الرمحن، خصائص القرآن، ص: راجع)٣(
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ى تتعلَّـق  أُمور علمية وفنية مسلكية، وهي خارجة عن حمـل الكـالم، واُألخـر        
.منت القرآن الكرمي، وهو املراد: بنفس النص املفسر، أي

وقد بحث يف علم اُألصول يف تركيب اُأللفاظ واجلمـل ومـا تعطيـه مـن       
إنّ تركيـب وتـأليف   : معاين وتغيرها حبسب التأليف وخلـصوا بنتيجـة مفادهـا    

ع، وانتظــام احلــروف يف الكلمــات، والكلمــات يف اجلمــل، واجلمــل يف املقــاط 
أنّ كُل : ، يتعلَّق بشكل التأليف ونوعه، فإن كانت بصورة صحيحة، أي...و

حرف وكلمة ومجلـة ومقطـع يف حملّـه ضـمن التركيـب، فـسوف تعطـي معـىن             
.)١(مفهوم وواضح وصحيح ودقيق، وإلّا فالعكس صحيح
: املعـىن اإلمسـي، أي  : وقد أطلقوا على النوع األول من التراكيب اسـم  

  تكأ عليه، وعلى اآلخر اسم املعىن الّذي ياملعىن : عطي معىن واضحاً ومفهوماً ي
.)٢(املعىن الّذي ال يعطي معىن واضحاً ومفهوماً يتكأ عليه: احلريف، أي

ومنه يتبين أنّ نظم األلفـاظ والتراكيـب واجلمـل لـه أثـر مباشـر يف نـوع           
.لكاملعىن املستفاد منها، فهو إما يكون مفهوماً وواضحاً أو خالف ذ

أما تناسـق األلفـاظ يف اجلمـل، وكـذلك التراكيـب حـىت علـى مـستوى                  
السورة القرآنيـة، فلـه أثـر يف وجهـة املعـىن، إذ أنّ التركيـب يتبـع إرادة نـاظم                     

.الكالم

وهكذا فإنّ يف كال القسمني التغير مؤثر يف نتائجهما، وعـدم ثباتـه يعـين      
غري حمدود مـن  اًاستمراره يعين عددال نتائج ثابتة يف البني يستند إليها، كما أنّ 

.٨٥-٨٣: ، ص١الصدر، حممد باقر، دروس يف علم اُألصول، ج: راجع)١(
.املصدر نفسه: راجع)٢(
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ــه يـــدخل يف مـــصايف    ــة فإنـ ــذه املرحلـ ــسري إذا وصـــل إىل هـ ــائج، والتفـ النتـ
اهلرمونيطيقيا، إضافة إىل أنه يستلزم اإلضالل للعباد نتيجة للخطـأ يف النتـائج              

.وتغيرها الدائم وهو خالف احلكمة واهلدف من نزوله
اجلزء األول من كتابه املُسمى    وقد ذكر حممد علي رضائي األصفهاين يف      

أنّ من أُصول التفسري العام     ) باللُغة الفارسية (املطبوع )منطق تفسري قرآن  : (بـ
ــااال ــذلك لقــرآنلئينــسجام البن الترتيــب اإلهلــي واملنطقــي  الكــرمي، وعــىن ب

قيد الترتيب باإلهلي بعد ما بينا    ي، وبالطبع أصبح واضحاً مل      للكلمات واآليات 
.سطور أعاله عالقة الترتيب والنظم باملعىن املراديف ال

وحري بنا هنا أن نذكر املراد بالنظم مث نـشري إىل مواضـعه الـيت جيـب أن       
: يلحظها املفسر املوضوعي يف عمله فنقول

النون والضاء وامليم أصلٌ واحد يدل علـى تـأليف    «: النظم يف اللُغة هو   
ء قَرنتـه   لُّ شـي  وكُـ .. .التـأْليف، «: أنه، وذكر ابن منظور     )١(»...شيء وتكثيفه 

املَنظـوم، وصـف    :والـنظْم . بآخر أو ضممت بعـضه إىل بعـض، فقـد نظَمتـه           
:أي،ونظمـت األمـر فـانتظم    «: ، وذكـر الطرحيـي أنّ الـنظم هـو         )٢(»باملصدر

ونظـم  ،هو على نظام واحد أي على ج واحد غـري خمتلـف   و .أقمته فاستقام 
أليف كلماته مترتبة املعـاين متناسـقة الـدالالت، حبـسب مـا يقتـضيه          ت: القرآن
.)٣(»العقل

.٩٩٦: ن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، صابن فارس، أمحد ب)١(
.٥٧٨: ، ص١٢لسان العرب، جابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، )٢(
.١٧٦: ، ص٦جممع البحرين، جالطرحيي، فخر الدين، )٣(
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ــا يف االصــطالح فهــو  ــة املعــاين  «: وأم ــأليف الكلمــات واجلمــل مترتب ت
، وقـد قـال عبـد القـاهر         )١(»متناسبة الدالالت على حسب ما يقتـضيه العقـل        

الكلـم مـن   إنّ نظم الكلم هو النظم الفين وهو ما تقتفيـه يف نظـم        «: اجلرجاين
التناسـق يف الداللـة   : آثار املعاين وترتيبها حسب ترتيب املعاين يف الـنفس، أي     

.)٢(»والتالقي يف املعاين على الوجه الّذي يقتضيه العقل
ويبدو أنّ املعىن اللُغـوي ال خيـرج كـثرياً عـن دائـرة املعـىن االصـطالحي                  

الكـرمي، لـذا ميكـن    حيث مل يلحظ فيه املعىن اخلاص كما هـو احلـال يف القـرآن     
طريقة تأليف حروفـه، وكلماتـه، ومجلـه،        : القول أن املراد بالنظم القرآين هو     

وسبكها مع أخواـا يف قالـب حمكـم، مث طريقـة اسـتعمال هـذه التراكيـب يف                 
األغراض مع أخواا يف قالب حمكم، مث طريقـة اسـتعمال هـذه التراكيـب يف                

يف أعـذب  واملعـاين بأوضـح عبـارة    م عنها، للداللـة علـى     األغراض اليت يتكلَّ  
، سـلوب والـنظم  اُأل، ولعل هنا ميكننا أن نلمس الفرق بـني  سياق وأمجل نظم  

سلوب باجلملة الواحدة، وال يدرك اُألُ،سلوب أوسع وأمشلدائرة اُألنّحيث إ
.بينما النظم ميكن إدراكه يف اجلملة الواحدة بل وحىت يف الكلمة الواحدة

:لقرآن يفوميكن أن نلحظ نظم ا
الترابط بني املفـردات؛ فعنـد وضـع املفـردات إىل جانـب بعـضها                :أوالًَ

ليكون للجمل اًضرورياًالبعض تتكون اجلمل، إذ يعترب الربط بني املفردات أمر
معىن تدل عليه، فال ختلو النصوص عادة من وجود ارتباط بني مفرداا، فـال               

.١٥٥٤: ، رقم١٦٧: الشريف اجلرجاين، علي بن حممد بن علي، كتاب التعريفات، ص)١(
. ٣٥: بن عبد الرمحن، دالئل اإلعجاز، صاجلرجاين، عبد القاهر)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املَوضُوعيالتَفْسِريِأُصوُل: الفصل الثالث........................................................................٢٤٢

حروفاً مقطعةً، وعلى هـذا فـإنّ   جتد كلمة يف القرآن دون معىن، حىت لو كانت     
.مفردات القرآن تتمتع باالنسجام املعنوي والقويل

االرتباط بني اجلمل واآليـات؛ فـإنّ كُـل نـص متكـون مـن مجـل                  :ثانياً
يتوقف معناه عليها وعلى االرتباط القائم بينها، وإن جاءت فيه أحياناً بعـض             

كُل النصوص هـو وجـود      اجلمل املُعترضة، ولكن األصل األويل احلاكم على        
.الترابط بني مجله

صـلى اهللا عليـه   ويحكى خبصوص القرآن الكرمي أنّ النيب األكـرم حممـد     
وهو ما قد استلهمه من      )١(كان يشخص مواضع اآليات يف القرآن     وآله وسلم 

.الوحي اإلهلي طبعاً
هذا كُلَّه من جانب، ومـن جانـب آخـر هنـاك مجـل وآيـات تـشكِّل مـع          

لسور وكُل سورة من سوره معجزة، وهذا يعين توقف إعجاز القـرآن            بعضها ا 
. ومعاين مجله على ارتباط اجلمل واآليات مع بعضها

، فيمـا  )٢(وقد أشار احملققون إىل لزوم االنسجام اهليكلي يف القرآن وآياته        
. أشار بعضهم اآلخر إىل عدم لزوم االرتباط بني اآليات

ــ ات جــاءت يف القــرآن الكــرمي كجمــل وجتــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك آي
، ولكـن هـذا ال مينـع وال        )الـتطهري (، وآيـة    )إكمال الـدين  (آية  : معترضة مثل 

ــاط       ــود االرتب ــزوم وج ــل بل ــدم القائ ــام املتق ــل الع ــة األص ــدش يف حكوم خي
. واالتصال واالنسجام اهليكلي يف القرآن

: ، رقـم ١٦٩و ١٦٧: ، ص١الـسيوطي، جـالل الـدين، اإلتقـان يف علـوم القـرآن، ج        : راجع) ١(
. ٢٧٦: ، ص١؛ معرفة، حممد هادي، التمهيد يف علوم القرآن، ج٧٩٦-٧٧٩

.٢٨٠: ، ص١، ج، مصدر سابقالتمهيد يف علوم القرآن: انظر) ٢(
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سـور  الترابط بني سور القرآن؛ فهناك رأيان يف خـصوص ترتيـب    :ثالثاً
أنـه مت ترتيـب الـسور ومجعهـا يف           :األولالـرأي   : القرآن وتنظيمها فيما بينها   

بـأمره أو   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         مصحف يف عصر الـنيب األكـرم حممـد        
.)١(بإشرافه

أنه مت ترتيب الـسور ومجعهـا يف مـصحف يف عـصر              :وأما الرأي الثاين  
ول ال يكــون وجــود االنــسجام علــى هــذا القــبنــاءاً، و)٢(عثمــان بــن عفــان 

واالتصال بني السور الزماً؛ ألنّ ترتيبها احلـايل مل يكـن مـن الـوحي، كمـا أنّ               
بعض املفسرين كالطربسي يف تفسري جممـع البيـان سـعى أن يوجـد ارتبـاط بـني         
آخر كُل سورة مع بداية السور اليت بعـدها، ولكـن مل يـصل إىل نتيجـة وسـار                 

.الطريقةأكثر املفسرين على هذه 
على الرأي األول فإنّ ترتيب اآليات وصفِّها كان علـى أسـاس    اًأما بناء 

بـني  ) الـنظم (حكمة خاصة، إذ ال شك يف وجود االتصال واالنسجام اهليكلي         
سور القـرآن بـدأً بـصياغة مفرداـا يف جمـل، واجلُمـل يف آياـا، واآليـات يف          

.السور
اهليكلي ذو تأثري هام يف فهم القرآن وااللتفات إىل هذا النظم واالنسجام  

وتفسريه؛ ألنّ معىن مجل القرآن يتوقف على ارتباط املفردات واآليات السابقة           

؛ الـسيوطي، جـالل   ٢٧٨و ٢٥٧: يف تفـسري القـرآن، ص      نأبـو القاسـم، البيـا     اخلـوئي،   : انظر) ١(
؛ الطربسي، الفـضل بـن احلـسن،        ٧٤٧: ، رقم ١٦٠:، ص ١الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج     

. ١٥: ، ص١جممع البيان يف تفسري القرآن، ج
حممـد عبـد   ؛ الزرقـاين،  ٢٨٠: ، ص١معرفة، حممد هادي، التمهيد يف علـوم القـرآن، ج   : انظر) ٢(

. ٣٢٠: ، ص١العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، ج
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والالحقة وتعد قرينة لفهم وتفسري اآليـة، وهكـذا سـياق اآليـات يتوقـف هـو           
. اآلخر على االرتباط بني اجلمل واآليات

تقن للمفــردات واجلُمــل وممــا تقــدم تبــين أنّ القــرآن الكــرمي ذو نظــم مــ 
الَـر  {: واآليات والـسور، وقـد أشـار اهللا تبـارك وتعـاىل إليـه يف قولـه تعـاىل                  

بٍِري      يمٍ خـ ن لَّـدن حكـِ ، واإلحكـام ال  )١(}كِتَاب أُحكِمت آياتُه ثُم فُصلَت مـِ
يشمل فقط األحكام وعدم التضاد مع اآليات اُألخـرى أو بـني املوضـوعات،      

إىل كُل شيء يف ذات اآلية ومنها الـنظم، ولعـل مـسألة ثبوتـه            بل شامل أيضاً  
أوضح من الشمس يف رابعة النهار؛ ألنّ الناظم هو العامل الّذي ال تنفذ خزائن 
علمه، واحلكيم الّذي ال يناقض حكمته، واخلبري الّذي ال يفوته وال يعزب عنه 

نسبة اجلهل يف العلـم      شيء، ومعىن التغير فيه خمالفة للحكمة واخلربة واستلزام       
.اإلهلي

إمكانية التوحيد بني التجربة البشرية والقرآن: سابعاً
إنّ أول من طرح مسألة التوحيد بني التجربة البشرية والقرآن هـو حممـد              
باقر الصدر، وفهم معىن ذلك يتأتى باحسن وجه مبراجعة كلماته يف هذه األمر 

ال وظيفة املفسر املوضوعي بأنه مفسر       »ةاملدرسة القرآني «: حيث بين يف كتابه   
يبدأ يف عمله من النص بل مـن واقـع احليـاة فريكـز نظـره علـى موضـوع مـن                     

ثارتـه  أة ويـستوعب مـا   و الكونيـ أة  و االجتماعيـ  أة  موضوعات احلياة العقائديـ   
نـساين حـول ذلـك املوضـوع مـن مـشاكل ومـا قدمـه الفكـر                  جتارب الفكر اإل  

مث ،سئلة ومن نقاط فراغ   أوما طرحه التطبيق التارخيي من      نساين من حلول    اإل

.١: سورة هود)١(
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ــنص القــرآين ال ليتخــذ مــن نفــسه بالنــسبة    ــنص دور املــستمع إيأخــذ ال ىل ال
مـشرقا بعـدد   جـاهزاً ل فحسب، بل ليطرح بني يدي الـنص موضـوعاً    واملسج

، يبـدأ مـع الـنص القـرآين حـواراً     ، وهكـذا ةفكار واملواقف البـشري   كبري من األ  
ن جيمعهـا مـن   أعلى ضوء احلصيلة اليت استطاع و،ن جييبآر يسأل والقر  املفس

  ن يكتـشف موقـف     أة النافعة وهو يستهدف مـن ذلـك         خالل التجارب البشري
ن يـستلهمها مـن     أمكانـه   إة الـيت ب   القرآن الكرمي من املوضوع املطروح والنظريـ      

مـن  النص من خالل مقارنة هذا الـنص مبـا اسـتوعبه الباحـث عـن املوضـوع             
ومن هنا كانت نتائج التفسري املوضوعي نتائج مرتبطة دائمـاً    ،فكار واجتاهات أ

  أل ؛ةبتيار التجربة البشريـ      نـ    ها متثل املعامل واالجتاهـات القرآنية ة لتحديـد النظري
ة كانـت عمليـ  يـضاً أومـن هنـا   ،ة بشأن موضـع مـن مواضـيع احليـاة        سالمياإل

رآن الكـرمي واسـتنطاق لـه، وليـست         ة حـوار مـع القـ      التفسري املوضوعي عمليـ   
للـنص القـرآين يف     هادفـاً  بـل اسـتجابة فعالـة وتوظيفـاً        ،ة استجابة سلبية  عملي

.)١(سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق احلياة الكربى

علـي بـن أيب     مـري املـؤمنني     وقد استند الصدر يف ذلـك إىل قـول اإلمـام أ           
ذلـك  «:الكـرمي قـرآن  وهو يتحـدث عـن ال     السالف الذكر   عليه السالم  طالب

منـه علـم مـا يـأيت      نّأخـربكم عنـه، أال      لكـن أُ   ،القرآن فاستنطقوه ولن ينطـق    
: ، معلقـاً عليـه بقولـه   »واحلديث عـن املاضـي ودواء دائكـم ونظـم مـا بيـنكم           

روع تعبري عن أعليه السالمذي جاء يف كالم ابن القرآن    التعبري باالستنطاق الّ  «
للمـشاكل  مع القرآن الكـرمي وطرحـاً  حواراًة التفسري املوضوعي بوصفها عملي

.٢٢-١٩: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر)١(
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ة عليه بقصد احلصول على اإلاملوضوعي١(»ة عليهاجابة القرآني(.
ل ل مرحلـة ويف كُـ  وظيفـة التفـسري املوضـوعي يف كُـ       ومما سبق يتبـين أنّ      

فكـار  وأ، املفـسر املوضـوعي  ذي عاشـه  ة الّـ ل تراث البشري محل كُ : هيعصر  
ضعها بني يـدي القـرآن      وة مث   مها من جتربته البشري   تعلّقوالت اليت   واملعصره،  

ذي ال يأتيه الباطل من بـني يديـه وال مـن خلفـه لـيحكم علـى هـذه                  الّ الكرمي
  هنـا  ون يفهمه من خالل جمموعة آياته الـشريفة،  أر احلصيلة مبا ميكن هلذا املفس

ىل القـرآن  إالتفسري يبدأ من الواقع وينتـهي      نّأل؛  يلتحم القرآن مع واقع احلياة    
ة منعزلـة  عمليـ التفـسري  ه يبدأ من القرآن وينتهي يف القرآن فيكون نأال   الكرمي،

    آة تبـدأ مـن الواقـع وتنتـهي بـالقر         عن الواقع، بل هذه العملي  م ن بوصـفه القـي
ـ       در الّ واملصىل ذلـك الواقـع   إة بالنـسبة   ذي جيدد على ضوئه االجتاهـات الرباني

قدرتـه علـى القيمومـة والعطـاء املـستجد بـشكل       ومن هنا تبقى للقرآن حينئـذ   
ح القرآن نفسه بـأنّ ه ال ينفد وصرنأت الروايات على فالقرآن الكرمي دلّ   ،دائم

.ال ينفدهعطاءوكلمات اهللا ال تنفد، 

ــرفني        ــة ذات ط ــوعي عملي ــسري املوض ــة التف ــبني أنّ عملي ــدم ي ــا تق ومم
مـن أفكـار ومعلومـات وأسـئلة        أساسيني، أحدمها املفسر املوضوعي مبا حيمل       

حصل عليها من الواقع اخلارجي يف املوضوع املعين، واآلخر القرآن الكرمي، إذ 
يجيب على كُل ما يطرح عليه من أسئلة خبصوص ذلك املوضوع املعين واليت              

.منشأها الواقع اخلارجي
على ذلك فعل املفسر يف عملية التفسري املوضوعي هـو التوحيـد،             اًوبناء

.٢١: املصدر نفسه، ص)١(
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إذ أنه يالقح بني التجربة البشرية والقرآن، ومالحقته ال تعين التأثري علـى آليـة                
بيان املقاصد والدالالت القرآنية، بل هـي األسـاس جلهـة الكـشف، مبعـىن أنّ            

.عملية التفسري املوضوعي تؤثر يف حتديد موضوع احلكم
       ا الـشرعيـة التفـسري مبقتـضياا نفس احلكم فتحـدده عمليـة  وأمة والعلمي

. والفنية بشكل عام

تعيني املنهج الصحيح يف الكشف املوضوعي: ثامناً
لقد ذكرنا يف مقدمة هذا املبحث أنّ املباين أو اُألصول الداللية يف التفسري 
هي اليت تنتظم ا عملية التفسري؛ ومن اُألمور اليت حتقـق ذلـك، تعـيني املنـهج      

ده اليت أشرنا إليها يف الفصل األول مـن     الصحيح بعد الفراغ من ضرورة وجو     
.ا الكتابمنت هذ

 ــسري املوضــوعي، ي ــهج يف التف ــهإنّ تعــيني املن ــع في ــه، رج ــة عمل إىل آلي
فالتفسري املوضوعي أُسلوب خـاص يف التفـسري يـستخدم املرحليـة يف العمـل،               

مرحلة كشف املداليل اجلزئية، ومرحلـة كـشف املـداليل          : وهو على مرحلتني  
لِّية واستكشاف النظرية القرآنية، وبالرجوع إىل تعريف التفسري املوضـوعي          الكُ

ق ل مـا يتعلَّـ    مجـع كُـ   «: وهـو بنظـر االعتبـار،      الكتـاب االّذي اعتمدناه يف هذ   
ل باملوضوع من آيات مث يستفيد من طريقة تفسري القرآن بالقرآن، بأن جيعـل كُـ     

أي ـائي حـول هـذا املوضـوع     مث اخلروج برخرىآية قرينة على فهم اآلية اُأل     
، فإننا نلمـس أنّ املنـهج يف التفـسري املوضـوعي نقلـي، وهـو تفـسري         )١(»القرآين

القرآن بالقرآن، ولكننـا بالتـدقيق والنظـر نلحـظ أنّ ذلـك صـحيح يف املرحلـة         

.٣١١رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقرآن، ص)١(
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اُألوىل من مراحـل التفـسري املوضـوعي وال يـشمل املرحلـة التاليـة منـه، هـذا                 
ذ قيـل يف التفـسري التجزيئـي أنّ املنـهج الـصحيح يف           باإلضافة لعـدم كفايتـه؛ إ     

التفسري هـو املنـهج املتكامـل الّـذي يـستخدم مجيـع املنـاهج التفـسريية حبـسب                  
.)١(االقتضاء واحلاجة إليها يف عملية التفسري

.وأما املرحلة الثانية منه فلم يذكر هلا منهج خاص ا
ح يف التفسري املوضوعي هـو  على ما تقدم يتضح أنّ املنهج الصحي      اًوبناء

نفــس املنــهج املتكامــل املــستخدم يف التفــسري التجزيئــي، ويكتفــى يف التفــسري   
.املوضوعي ذا؛ ألنه أساس التفسري املوضوعي يف مرحلته اُألوىل

. ٢٥: ، صالسابقملصدر ا: راجع)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الرابِعالفَصلُ 

املَوضُوعيقَواعِد التَفْسِريِ 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥١

مدخل الفصل
امليـزان والـضابط   مبثابـة لوم القرآن قواعد التفسري عترب علماء التفسري وع   ي

طأ يف التفسري، بل واملصحح له يف بعض األحيان، كمـا هـو شـأن     اخلاملانع من   
كعلم املنطـق وهـو ميـزان الفكـر، وعلـم النحـو       : يف العلوم اُألخرى  املوازين

.، وعلم اُألصول وهو ميزان الفقهالصحيحوهو ميزان النطق 

م الّـذي تلعبـه قواعـد التفـسري يف صـحة فهـم الـنص                ونظراً للـدور املهـ    
، أي قـسم مـن أقـسام التفـسري منـها           القرآين وكشف مراده ومقاصده، مل خيـلُ      

السيما التفسري املوضوعي

مبختلــف أقـسامه ومنـها التفــسري   علـى أمهيــة القواعـد يف التفـسري   اًوبنـاء 
البحـث فيـه إىل   والّذي قـسمنا من حبثها يف هذا الفصل دكان الب  املوضوعي،

:أربعة مباحث هي
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٢٥٢

ة: لاملبحث األويف قواعد التفسري املوضوعيحبوث متهيدي
تفــسري للقــرآن : أنّ التفــسري املوضــوعيالكتــاباذُكــر يف مقــدمات هــذ

الكرمي حبـسب املوضـوعات، مبعـىن مجـع اآليـات الـواردة حـول املوضـوع يف                  
.)١(وج بنتيجة قرآنيةالسور املختلفة، مثّ تفسريها مجيعاً واخلر

على هذا فـإنّ عمـل املفـسر املوضـوعي ال يتعـدى الكـشف عـن            بناءاًو
املعاين واملقاصد والدالالت يف اآليات القرآنية، لكـن مبجموعهـا ال مبفردهـا،             
األمر الّذي يعين أنّ التفسري املوضـوعي كالتفـسري العـام ال فـرق بينـهما إلّـا يف          

خــصوصاً إذا نظرنــا إىل تقــسيم املختــصني  أُســلوب الكــشف واالســتخراج، 
، وحممـد علـي     )٣(، وحممـد هـادي معرفـة      )٢(حممد بـاقر الـصدر    : للتفسري، مثل 

، إذ اعتربوه على الرتيب اجتاهـاً ولونـاً وأُسـلوباً وطريقـة       )٤(رضائي األصفهاين 
.يف علم التفسري

:وسنقسم احلديث يف هذا املبحث إىل عدة مطالب

تعريف التفسري املوضوعي جلعفر السبحاين وحممد علـي  : هذا الكتابالفصل األول من   : راجع )١(
.رضائي األصفهاين

.٩: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: راجع)٢(
.١٠٣٥، ص٢معرفة، حممد هادي، التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب، ج: راجع)٣(
.٢٩رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية، ص: راجع)٤(
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يف قواعد التفسري املوضوعيتعر: املطلب األول
:التفسري املوضوعي من جزئني رئيسيني مهاتتألَّف كلمة قواعد

: قواعد التفسري:أوالً
، )١(ذكر بعض املختصني، أنّ قواعد التفسري لقب لفـن معـين مـن العلـم      

وهو علم تفسري القرآن الكـرمي، وتعريفهـا لـه مقـدمات البـد مـن املـرور ـا،               
، )قواعد التفسري(تعريف املركبالقاعدة، وتعريف التفسري، مث تعريف : وهي

املفاهيم «: وقد مر تعريف القاعدة يف الفصل األول من هذا البحث على أنها       
، والتفـسري علـى     »التصورية الكُلِّية اليت يتوصل ا إىل استخراج حكـم معـين          

رادها اجلدي، استناداً إىل تبيني املعىن االستعمايل آليات القرآن وإظهار م      «: أنه
قواعد اللُغة العربية وأُصـول احملـاورات العقالئيـة، وباالعتمـاد علـى املـصادر              

.»والقرائن املعتربة

:أما املركب فقد ذُكرت له عدة معاين
األحكام الكُلِّية اليت يتوصل «: ما ذكره خالد بن عثمان السبت بأنه    -١

.)٢(»عظيم ومعرفة كيفية االستفادة منهاا إىل استنباط معاين القرآن ال
السبت يف شـرح التعريـف، أنّ املـراد بـالكُلِّي لـيس الكُلِّـي               وقد أوضح 

توصل بـه إىل    يالعقلي، وإنما الكُلِّي االستقرائي الّذي تنطوي حتته جزئياته، و        
وهـذا القيـد يخـرج    وتوفّر القابلية بالقوة لـذلك،  استنباط معىن القرآن العظيم 

؛ فـاكر امليبـدي، حممـد،    ٣٠: ، ص١السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسري مجعاً ودراسة، ج  )١(
.٣٣: قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، ص

.٣٠: ، ص١ودراسة، جالسبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسري مجعاً)٢(
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القواعد اليت ال يتوصل ا إىل االستنباط من القرآن، كبعض قواعد اُألصـول     
....وقواعد املنطق واهلندسة : مثل، بصلةموضوعللغة اليت ال متتواللُ

ةيدخل القواعد الترجيحي  ف) ة االستفادة منها  معرفة كيفي (:أما ما يراد بـ   
: أُصول الفقه ليدخل بـه بـاب      ذكر أيضاً يف تعريف   وهذا القيد ي   يف التعريف، 

.)١(التعارض والترجيح
قـضية كُلِّيـة، أو   «: ما قاله حممد فاكر امليبدي يف قاعدة التفسري بأنها        -٢

أمر كُلِّي ينطبق على أُمور جزئية يف عملية التفسري، وميكن أن نعرفها يف سياق      
لـيت يتوصـل ـا إىل    هـي القـضية الكُلِّيـة ا    : قاعدة التفـسري  : التعريفات فنقول 

: ، وقد بين أنّ قيد التوصل ا إىل االسـتنباط، يعـين  )٢(»استنباط معاين القرآن 
أنها قابلة لذلك ومعدة له، وهو قيد أُخرج به ما الُ يتوصل بـه إىل االسـتنباط        

.من القرآن
قاعـدة  «: هـي ما كتبه السيفي املازندراين من أنّ القاعـدة التفـسريية           -٣

، )٣(»دة لتحصيل احلُجة على استكشاف مراد اهللا تعاىل من اآليات القرآنيـة       ممه
وكالمه اشتمل على وظيفة القاعدة والنتائج املترتبة على استخدامها ومل يبـين    

.ما هي، والتعريف ذا الشكل تعريف بالالزم

ما بينه جمموعة من الباحثني يف كتـاب روش شناسـي تفـسري قـرآن،                -٤
مـن أنّ  ): باللُغـة الفارسـية  (املطبـوع ) معرفـة منـاهج تفـسري القـرآن      : (وترمجته

.٢٤-٢٣: املصدر نفسه، ص: انظر)١(
.٣٣: فاكر امليبدي، حممد، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، ص)٢(
.١٦٤: ، ص١السيفي املازندراين، علي أكرب، دروس متهيدية يف القواعد التفسريية، ج)٣(
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هي قواعد متقنة مستمدة من البديهيات العقليـة، واملـسلّمات          : قواعد التفسري 
.)١(والقطعيات، واالرتكازات العقالئية اليت تبىن عليها طريقة التفسري

واعـد التفـسري   ما استنتجه رضائي األصفهاين من جمموع ما قيل يف ق -٥
القوانني الكُلِّية الـيت تقـع واسـطة        : (، أنّ قواعد التفسري هي    )٢(بعد التأمل فيها  

ــة أو ســورة خاصــة  إنّ هــذه القــوانني : ، وذكــر)يف االســتنباط والختــتص بآي
الكُلِّية، تقع كحد وسط وكربى قياس حال االسـتنباط مـن اآليـات القرآنيـة،               

:ومثّل لذلك مبثال قال فيه

ــتخدام قاعــدة  إنّ يف  ــشاات إىل املُحكمــات  : (حــال اس ــاع املت ) إرج
هـو الَّـِذي َأنــزَل   {: املـستمدة مـن اآليـة الـسابعة يف ســورة آل عمـران املباركـة      

  اتابِهتَــشم ــر أُخاْلكِتَــابِ و أُم ــنه ــاتكَمحم أيــات ــهمِن ــاب }...علَيــك اْلكِتَ
قاعــدة حــداً وســطاً يف القيــاس، فاآليــة  لفهــم أيــات القــرآن الكــرمي، تقــع ال 

آيـة متـشاة، وبإرجاعهـا إىل اآليـة       )٣(}...يد اللَِّه َفوَق أيِديهِم    ...{: املباركة
) اليـد (يتـضح املعـىن املقـصود مـن     )٤(}...لَـيس كَمِثْلِـهِ شـيء    ... {: املُحكمة

.ليست اجلسمانية، بل يد القدرة: أنها
:التايلأما شكل القياس فهو ك

.كُل آية متشاة ترجع إىل آية حمكمة: الكربى

: راد، جمـتىب، روش شناسـي تفـسري قـرآن    بابائي، علي أكرب، عزيزي كيا، غالم علـي، روحـاين            )١(
.٦٣: ، ص)منهج تفسري القرآن: (، وترمجته)فارسي(

.٢٥١-٢٥٠: ، ص١رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج: انظر)٢(
.١٠: سورة الفتح)٣(
.١١: سورة الشورى)٤(
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.آية متشاة) يد اهللا فوق أيديهم: (الصغرى

: النتيجة

أنّ يـد اهللا فـوق أيـديهم ترجـع       : ينتج) آية متشاة (حبذف احلد الوسط    
.}...لَيس كَمِثْلِهِ شيء... {: إىل آية حمكمة، وهي آية

:واملُحصل مما تقدم
أحكـام أو  : لماء مل خيتلفوا يف مفهوم القاعدة الـيت عنـت عنـدهم           إنّ الع 

قضية أو قوانني كُلِّية، وكُلُّها مسميات لوجه واحـد يتـسم بالكُلِّيـة الـيت تـضم                 
حتت لوائها جزئيات كثرية تقع يف طريق االستنباط واسطة فيه ككربى القيـاس   

عض اللبس وقربت وحده الوسط، ولكنهم اختلفوا يف عبارام اليت أحدثت ب      
.املعىن من وجه وأبعدته من وجوه

لذا نرى أنّ ما استنتجه حممد علي رضائي األصفهاين، فيـه مـن اجلـودة              
أنه يف مصايف اإلتقان املعبر عن الواقـع العملـي          : مبكان ما نستطيع القول عنه    

.والكاشف عنه

اسـطة يف  يـة الـيت تقـع و     لِّالقـوانني الكُ  : وعليه فـإنّ قواعـد التفـسري هـي        
.ية أو سورة خاصةآختتص باالستنباط وال

:التفسري املوضوعي:ثانياً

يف تعريـــف التفـــسري هـــذا املؤلّـــفلقـــد تبـــين يف الفـــصل األول مـــن 
املوضوعي، أنّ التعريف األنسب للتفسري املوضوعي هو الّذي يشري إىل حقيقة        

تفـسري  «:الـسبحاين التفسري املوضوعي وماهيته، ومل يشر إىل ذلك إلّـا يف قـول    
القرآن حسب املوضوعات الواردة، مبعىن مجع اآليات الواردة يف سـور خمتلفـة         

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥٧.......................................................املوضوعيالتفسريقواعديفمتهيديةحبوث:األولاملبحث

وحممــد علــي ، )١(»حــول موضــوع واحــد مث تفــسريها مجيعــاً واخلــروج بنتيجــة
ق ل مـا يتعلَّـ  جبمـع كُـ  «ر فيـه  التفسري الّذي يقوم املفـس إنه : رضائي األصفهاين 

ل طريقة تفسري القرآن بالقرآن، بأن جيعـل كُـ  باملوضوع من آيات مث يستفيد من    
حـول هـذا املوضـوع    مث اخلروج برأي ـائي خرىآية قرينة على فهم اآلية اُأل     

.، لذا ميكن اعتماد قوليهما كتعريف للتفسري املوضوعي)٢(»...القرآين،

:والنتيجة
على ماتقدم أعاله، فإن قواعد التفسري املوضوعي هـي أيـضاً تلـك         اًبناء

يـة أو   آختـتص ب  ال ، ولكنهـا هنـا    ية اليت تقع واسطة يف االستنباط     لِّنني الكُ القوا
من القرآن الكرمي، وإنما ختتص مبجموع اآليـات املـصنفة حـول             سورة خاصة 

املوضوع الواحد يف القرآن الكرمي، وعليه فال يوجد فـرق بـني قواعـد التفـسري     
موضوع القاعدة يف التفسري يف موضوعها، فاملوضوعي وبني قواعد التفسري إالّ

املوضوعي كُلِّي، خبالف التفسري العام الّذي تكون مواضيعه جزئيـة يف أغلـب        
.األحيان

ومن هنا فإنّ الفصل بني قواعد التفسري العام والتفسري املوضوعي يصبح       
يف بعــض احلــاالت عــسرياً؛ لتقارــا أو اشــتراكها يف موضــوع احلكــم، ففــي    

قــرآن الكــرمي مــثالً، جتمــع اآليــات القرآنيــة متهيــداً  اســتنباط األحكــام مــن ال
، إذ )اجلمـع االســتنباطي : (السـتخراج احلكـم منــها، ويعـرف هـذا اجلمــع بــ     

ينصب اسـتخراج احلكـم فيـه علـى امـوع، وـذا يكـون موضـوع القاعـدة            

.٨: ، ص١السبحاين، جعفر، مفاهيم القرآن، ج)١(
.٣١١واالجتاهات التفسريية للقرآن، صحممد علي، دروس يف املناهج رضائي األصفهاين،)٢(
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جممـوع اآليـات القرآنيـة املُتعلِّقـة باملوضـوع،       : املستخدمة يف استخراج احلكـم    
مر ال خيتلف عما هو يف التفـسري املوضـوعي؛ ألنّ موضـوع القاعـدة               وهذا األ 

التفسريية فيه أيضاً جمموع اآليات القرآنية املُتعلِّقة باملوضوع الواحـد، لـذا فـإنّ          
املفسر يف اجلمع االستنباطي ميكن له أن يستخدم نفس القاعـدة املـستخدمة يف        

نه كـان التمييـز بينـهما يف        التفسري املوضوعي مادامت تؤدي نفس الغرض، وم      
املبـادئ مقام العمـل صـعب وعـسري، واسـتناداً هلـذا ال يتميـز النوعـان إلّـا يف                 

.واألهداف، وهو خارج ختصصاً عما حنن فيه
:واخلالصة

تلــك القــوانني الكُلِّيــة الــيت تقــع : (إنّ قواعــد التفــسري املوضــوعي هــي
الواحـد مـن جممـوع آياتـه يف     واسطة يف استنباط األحكام الكُلِّيـة يف املوضـوع       

). عموم القرآن الكرمي
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ األحكام املستنبطة وإن كانـت كُلِّيـة إلّـا           
أنها قد تكون جزئية حتت موضوعها العام؛ العتبار أنّ طبيعي املوضوع        
يتكون من جمموعة األجزاء، وهو من قبيل اجلنس الّذي يضم حتته أنواعاً 

.كثرية
نعثر خالل حبثنا على من ذكر تعريفاً لقواعد التفسري املوضوعي مـن        ومل  

املتقدمني واملتأخرين، وجلّ ماذُكر يف املوضوع هـو تعـداد للقواعـد مـع شـيء        
من التوضيح اليسري فقط والّذي ال يغين وال يسمن من جـوع، وقـد كـان مـن          

بني أيدينا خالل بني الكتب والدراسات اجلامعية واملقاالت العلمية اليت وقعت    
عبد الـستار فـتح اهللا      ل» املدخل إىل التفسري املوضوعي   «: مسرية البحث، كتاب  
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سعيد، حيث ذكر فيه مخسة قواعـد للتفـسري املوضـوعي، تبناهـا صـالح عبـد                 
: ، وكتاب»التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق«: الفتاح اخلالدي يف كتابه

»    ةقواعد التفسري لدى الشيعة والسد فاكر امليبدي، وقد ذكر فيه       » نلُألستاذ حمم
. قاعدةةا عشرتاثن

الفرق بني القاعدة والضابطة: املطلب الثاني
انقسم العلماء يف بيان الفرق بـني القاعـدة التفـسريية والـضابطة، ففريـق        
ذهب إىل أنهما لفظان ملفهوم واحد، واآلخر ذهب إىل أنهما لفظـان ملفهـومني    

، وكـان ممـن مـال    )١(ركا يف أنّ كُل منهما كُلِّي منطبق على أجزائـه   خمتلفني اشت 
، )٣(، والسبت يف قواعد التفـسري )٢(الفيومي يف املصباح  : إىل عدم وجود الفرق   

، وحممـد رضـا املـؤدب يف        )٤(والتهاوين يف كشاف اصطالحات الفنون والعلوم     
.)٥()باللُغة الفارسية(كتاب مباين تفسري القرآن املطبوع

: جالل الدين السيوطي، إذ قال: أما من مال إىل القول بالتفريق بينهما  
»والتقـسيمات، وهـو    يف الـضوابط واالسـتثناءات    .. ا اشـتمل عليـه الكتـاب      مم

ل ضابط ببابه، وهذا هو أحد الفـروق بـني   مرتب على األبواب الختصاص كُ  
الضابط جيمـع   القاعدة جتمع فروعاً من أبواب شىت، و       الضابط والقاعدة، ألنّ  

: حتقيـق ، ٢٤: ، ص١، جاملؤمن، كتاب القواعدعبد تقي الدين احلصيين، أبو بكر بن حممد بن  )١(
.جربيل بن حممد بن حسن البصيلي وعبد الرمحن بن عبد اهللا الشعالن

.٥١٠: ، ص٢املنري، جالفيومي، أمحد بن حممد، املصباح: راجع)٢(
.٣٢: ، ص١السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسري مجعاً ودراسة، ج: راجع)٣(
.١١٧٦: ، ص٣التهاوين، حممد علي، كشاف اصطالحات الفُنون والعلوم، ج: راجع)٤(
.٣٠: مؤدب، سيد رضا، مباين تفسري قرآن، ص: راجع)٥(
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، وقد ختـتص القاعـدة بالبـاب، وذلـك إذا كانـت أمـراً كُلِّيـاً                 فروع باب واحد  
: قولــهيف الكفــوي أبــو البقــاء ، وتبعــه يف ذلــك )١(»...منطبقــاً علــى جزئياتــه

.)٢(»والضابط جيمع فروعاً من باب واحد«
وقد ذكر خالد السبت أهم الفروقات اليت ذُكرت بني القاعـدة التفـسريية        

:ضابطة، وهيوال
.القاعدة جتمع فروعاً يف أبواب شىت والضابط جيمعها يف باب واحد- ١«

اخلالف الواقع يف الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر مـن اخلـالف             -٢
الواقــع يف القاعــدة؛ ألنّ اخلــالف يف القواعــد يقــع يف بعــض تفاصــيلها ال يف  

ا، وذلـك لكوـا حمـدودة،       أما الضوابط فاخلالف يقع كـثرياً يف أُصـوهل        . أصلها
.فهي كاألجزاء بالنسبة للقاعدة

إنّ املـسائل الــيت تـشذّ عــن القواعــد وتـستثىن منــها أكثـر بكــثري مــن     -٣
املسائل اليت تـشذّ عـن الـضوابط، ملـا مـضى مـن سـعة القواعـد وضـيق جمـال             

.)٣(»الضوابط
لقول مثل ا«: ونقل فاكر امليبدي ما ذكره خالد السبت معلّقاً عليه بقوله     

بأنّ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب؛ فإنها ختتص بباب أسباب الرتول         
.)٤(»مثالً

.١٩٢: ، ص١نظائر يف النحو، جالسيوطي، جالل الدين، األشباه وال)١(
ــات  )٢( ــن موســى، الكلّي ــوب ب ــوي، أي ــة احلــسيين الكف ــصطلحات والفــروق اللغوي ، معجــم يف امل

.٧٢٨:ص
.٣٢-٣١: ، ص١السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسري مجعاً ودراسة، ج)٣(
.٣٧: فاكر امليبدي، حممد، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، ص)٤(
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والظــاهر أنّ املتقــدمني مل يكونــوا يــشددون علــى التفريــق بــني القاعــدة  
والضابطة، بل كانوا يشريون جمرد إشارة للتنبيه على الفـرق، وقـد ذكـر ذلـك                 

ومنـها  «: قـال تعريف القاعدة، أنه احلصيين مستشهداً بكالم السبكي بعد ذكر      
ما ال خيتص بباب كقولنا اليقني ال يرفع الشك، ومنها ما خيـتص كقولنـا كُـل             

.)١(»كفّارة سببها معصية فهي على الفور
إنّ القواعد والضوابط باعتبارها أمر كُلِّـي       : على ماتقدم يتبين   اًوبناء

مقـدار مـا أمكـن إعمـال        ينطبق على جزئياته، هلا جمال تطبق فيـه، وجماهلـا           
علـى ذلـك يف مقـام العمـل أنّ         اًالقاعدة أو الضابطة فيـه، وقـد وجـد بنـاء          

القواعد أوسع جماالً من الـضوابط؛ وبعـد أخـذ مـا نقلـه خالـد بـن عثمـان           
السبت يف قواعد التفسري من الفـروق املهمـة بـني القاعـدة والـضابطة بنظـر            

كثرة : التفريق بينهما قائماً، وهو   االعتبار، يتبين أن هناك أمراً آخراً جيعل      
اخلالف يف الـضوابط بالنـسبة للقواعـد، فاإلشـكال يف الـضوابط جـاري يف         

إنّ : أُصوهلا، بينما يف القواعد يقع يف بعـض تفاصـيلها، والـسبب يف ذلـك          
القواعد كثرية الفروع خبالف الضوابط فهي حمدودة؛ ألنها كاألجزاء بالنسبة 

.للقاعدة
أنّ الواقع العملي فضالً عن النظري يثبت أنّ هناك فرقـاً   ومن هنا يظهر    

:بني القاعدة والضابطة، والفرق يكمن يف نقطتني رئيسيتني

إنّ القاعدة جتمع فروعاً يف أبواب شـىت، بينمـا الـضابطة جتمـع              :اُألوىل
.فروعاً يف باب واحد

.٢٤: ، ص١الدين احلصيين، أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن، كتاب القواعد، جتقي)١(
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ذا إنّ جمال تطبيق القواعد أوسع من جمـال تطبيـق الـضوابط، لـ               :الثانية
فهي أعم.

وهذان الفرقـان الرئيـسيان جاريـان يف مجيـع أنـواع العلـوم ومنـها علـم          
أنّ قواعــد التفــسري أعــم مــن ضــوابطه، وكــذا قواعــد التفــسري  : التفــسري، أي

.املوضوعي؛ ألنها جزء ال يتجزأ من علم التفسري

التفسري املوضوعيوالفرق بني قواعد التفسري املوضوعي : الثالثطلبامل
ة وإظهار : سابقاً أنّ التفسري هو  مرتبيني املعىن االستعمايل لآليات القرآني

مرادها اجلدي استناداً إىل قواعد اللُغـة العربيـة وأُصـول احملـاورات العقالئيـة،        
.باالعتماد على القرائن واملصادر املعتربة

، وشرح وتبيني املعىن االستعمايل ال يظهر دائماً من ظاهر اللفظ القـرآين           
على  اًبل يف كثري من األحيان يظهر من خالل عملية استنباط واستكشاف بناء           

.أساس القرائن واألدلّة املعتربة
            وفـق هـوى ة استخدام األدلّة والقرائن يف االستكشاف، تارةً تتموعملي
شخصي أو نوعي خاص، كما هو احلال يف التفسري بالرأي والتفسري الّذي جير             

ئلفرقة أو طائفة معينة، وأخرى وفق أسـس ومبـاد  و الفقهيالنفع العقائدي أ 
عملية صحيحة وموضوعية، وكما هو معروف فإنَّ النتائج التفسريية املعتمدة، 
هي النتـائج الـيت تـستند إىل أُسـلوب اسـتخراج واستكـشاف صـحيح، وهـذا             

.األخري يتوقف على أدوات الكشف والبيان، وهي القواعد فيما حنن فيه
ــثالً ــاىل  فمـ ــه تعـ ــسر قولَـ ــسر أن يفـ ــو أراد املفـ ــِه فَـــوقَ  ...{: لـ ــد اللَّـ يـ
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ر العبـارة مـن دون اسـتخدام القواعـد فيكـون         )١(}...أيِديِهمفسا أنّ يفهو أم ،
، وهو القول بأنَّ اليد يف اآلية الشريفة هـي          اًعلى ذلك فاسد   اًناتج التفسري بناء  

.»التجسيم«باطلة امسها اليد اجلسمانية، مما يفضي إىل عقيدة
وأما أن يستخدم القواعد فريجع يف تفسريها إىل قاعدة إرجاع املتشاات     
إىل املُحكمات املشار إليهـا يف الكتـاب ايـد يف اآليـة الـسابعة مـن سـورة آل                   

، وهو القول بأنَّ اليـد يف  اًعلى ذلك صحيحبناءاًعمران، فيكون ناتج التفسري   
: القــدرة اإلهليــة، ممــا يفــضي إىل عقيــدة حقــة امسهــا اآليــة الــشريفة هــي يــد

).التوحيد(
ومن هنا يظهر أنَّ وجود القاعدة يف عملية التفسري وجوداً وظيفياً يساعد    

إذ لـوال وجودهـا ال يكـون التفـسري صـحيحاً       : على الكشف والبيان والتبـيني    
.ومقبوالً

لكشف والبيان ملدلول نفس عملية ا: ومنه يتبين الفرق، وهو أنَّ التفسري
، بينمـا قواعـد التفـسري هـي الثوابـت           )املراد اإلهلي (اآليات القرآنية ومقاصدها  

واملوازين اليت تضبط الفهم لكالم اهللا عز وجلّ، ومتنع املفـسر مـن الوقـوع يف          
.)٢(اخلطأ يف تفسريه 

واستناداً ملا تقـدم، فـإنّ الفـرق بـني قواعـد التفـسري والتفـسري جـاري يف                   
.التفسري املوضوعي أيضاً؛ الشتراكهما يف اُألسلوب والغاية

.١٠: سورة الفتح)١(
؛ فاكر امليبـدي،  ٣٣: ، ص١السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسري مجيعاً ودراسة، ج  : انظر )٢(

لـي أكـرب،    ؛ الـسيفي املازنـدراين، ع     ٣٩–٣٨: حممد، قواعد التفسري لدى الـشيعة والـسنة، ص        
.١٦٤: ، ص١دروس متهيدية يف القواعد التفسريية، ج
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املوضوعيقواعد التفسريالبحث يف أمهية : املطلب الرابع
راج التفسري ومنذ القدم بأَسـاليب ومنـاهج خمتلفـة اعتمـد بعـضها علـى                
مجع الروايات ذات العالقة وتفسري اآليات القرآنية ا، وهـو مـا يعـرف اليـوم       

، واآلخر اعتمد على العقـل إىل جنـب الروايـة يف تفـسري            )الروائياملنهج  : (بـ
، وقسم اعتمد علـى بيـان     )املنهج العقلي : (اآليات القرآنية، وسمي منهجه بـ    

، وهكذا بقية املناهج )١()املنهج األديب(النكات األدبية يف اآليات القرآنية، وهو 
د شـكَّل هـذا التنـوع نقطـة     اليت زاد عددها مبرور الزمـان وتطـور التفـسري، وقـ          

إجيابية من جهـة، وسـلبية مـن جهـات، إذ سـبب اخـتالف املفـسرين يف بيـان                   
مفاهيم اآليات القرآنية ومراد اهللا تعاىل منها، وقد أبرز هذا االختالف أخطـاء       
واشتباهات املفسرين، وبقاء األمر على ماهو عليه مـن شـأنه أن يفـتح البـاب             

ة ليقِدموا على تفسري القرآن الكرمي وفق ما يشتهون، لـذا           أمام املتطفّلني واجلهل  
كان من الضروري إجيـاد حـلّ يغلـق البـاب يف وجـه هـؤالء، ويقـوم العمليـة                  
التفسريية للمفسرين فيصحح االشـتباهات واألخطـاء يف كلمـام، وجيمعهـم            
على رأي واحد يف القضايا املـسلَّمة علـى أقـل تقـدير، وقـد روى الـسي يف            

للزنـديق  ،عليـه الـسالم  ذلك قـول اإلمـام أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب          
ياك أن تفسر القرآن برأيك، حـىت تفقهـه     إ«: الكرمياملدعي للتناقض يف القرآن     

ه بكـالم البـشر، وهـو كـالم اهللا، وتأويلـه ال           شبترتيل ي  بنه ر إعن العلماء، ف  
كذلك ال يشبه فعله تعـاىل  يشبه كالم البشر، كما ليس شئ من خلقه يشبهه،     

من أفعال البشر وال يشبه شئ من كالمه بكالم البشر، فكالم اهللا تبـارك     شيئاً
ه كـالم اهللا بكـالم البـشر، فتـهلك     شبوتعاىل صفته وكالم البشر أفعاهلم فال تـ   

.١٣-١٢: ، ص١تقي الدين احلصيين، أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن، كتاب القواعد، ج)١(
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، حيث يكشف هذا القول بعد التأمل فيه، عن ضرورة الرجوع إىل      )١(»وتضل
. وجتنب القول يف كتاب اهللا تعاىل بدون علم وال درايةأهل اخلربة يف التفسري

فكانـت القواعـد التفـسريية املبنيــة علـى البـديهيات العقليـة والقطعيــات       
.واملسلّمات الشرعية واإلرتكازات العقالئية
مثل الّذين يقرؤون القـرآن وهـم       «: وقال يف هذا اال أياس بن معاوية      

جـاءهم كتـاب مـن ملكهـم لـيالً ولـيس عنـدهم        اليعلمون تفسريه كمثل قوم     
مصباح، فتداخلتـهم روعـة، واليـدرون مـا يف الكتـاب، ومثـل الّـذي يعـرف               

.)٢(»التفسري كمثل رجل جاءهم مبصباح فقرؤوا ما يف الكتاب

ومن هنا أفىت بعض الفقهاء بوجوب تدريس القرآن الكـرمي يف احلـوزات            
سرياً إمجاليــاً يطلَـب فيــه بيـان مقاصــده   العلميـة وجوبــاً كفائيـاً، وأن يفــسر تفـ   

.)٣(الرفيعة
:ومما سبق يظهر أنّ أمهية البحث يف قواعد التفسري تكمن يف

أجياد ضمانة تبعد املفسر عن التفسري بـالرأي، وهـو مـصداق مـن          : أوالً
، فمـع عـدم وجـود القواعـد         )احملـرم (مصاديق التفسري املنهي عنه يف الـشريعة      

كون مساحة اجتهاد املفسر برأيه أكثر مما لو وجدت القواعد، وهـو            التفسريية ت 
معىن الضمان وعدمه، وعليه يكون وجود القواعد ضرورة يف التفـسري؛ ألنهـا             

.شرط أساسي من شروط التفسري الصحيح املعترب للقرآن الكرمي

.٢، ح١٠٧: ، ص٨٩السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج)١(
.٢٦: ، ص١القُرطيب، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، ج)٢(
.١٧: ، ص٩٨، ج)كتاب حول القرآن( احلسيين الشريازي، سيد حممد، الفقه، : راجع)٣(
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ة، الدور الّذي تلعبه قواعـد التفـسري وتأثريهـا يف النتـائج التفـسريي              :ثانياً
نتـائج خاطئـة أو مـشتبهة إىل        فاستخدامها بشكل صـحيح حيـول النتـائج مـن         

.نتائج صحيحة أو أقل خطأً واشتباهاً
ومن هنا فإنّ ضرورة البحث يف قواعد التفسري وأمهّيته تـستند بـشكل        
أساسي إىل كوا ضمانة يف التفسري من اإلحنراف، وأداة يف استكشاف املراد 

والـدالالت يف اآليـات القرآنيـة يف األعـم األغلـب،            اإلهلي وبيان املقاصـد     
وكمـا أنّ هنــاك ضـرورة وأمهيــة لبحثهـا يف التفــسري العـام، كــذلك هــي يف     

التفسري املوضوعي، فاإلثنان يشتركان يف نفس املـراد        : التفسري اخلاص، أي  
. والغاية
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٢٦٧

املوضوعيقواعد التفسريأقسام : املبحث الثاني
عد التفسري املوضوعي مير عـرب معرفـة أقـسام قواعـد     إن معرفة أقسام قوا 

:التفسري العام؛ ألنّ النسبة بينهما العموم واخلصوص املطلق، وعليه نقول
لقد قسم أصحاب االختصاص القواعد التفسريية إىل أقسام عدة، وكان 

:من مجلتهم
القواعد احلسان لتفسري «: عبد الرمحن بن ناصر السعدي يف كتاب:أوالً

، حيث دون إحدى وسبعني قاعدة مل يتخـذ يف تدوينـها نظـم خـاص،       »القرآن
وقد بدأ بكيفية تلقي التفسري، مثّ قواعد أسباب الرتول وبعض القواعد األدبية،     
مثّ بعض القواعد املُتعلِّقة مبحتوى القرآن، وختم باآليات اليت تشتمل ألفاظهـا             

.على جوامع املعاين
ــاً ــن عثمــان :ثاني ــد ب ــابخال ــسبت يف كت ــاً  «: ال قواعــد التفــسري مجع

ثالمثئـة ومثـانني قاعـدة تفـسريية وفـق نظـم خـاص،            ، حيث مجع فيه   »ودراسة
قواعـد نـزول القـرآن،    : هـي  اًوصنف تلك القواعد يف واحد وعـشرين قـسم        

منهج التفسري، القواعد اللغوية، القواعد املرتبطة بوجـوه املخـاطبني، القواعـد       
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، القواعـد املرتبطـة بالوسـائل الـيت حيتاجهـا       ...اإلضـمار و  املرتبطة باإلظهار و  
املفسر، قواعد الضمائر، أمساء القرآن، العطف، الوصف، التأكيد، التـرادف،          
القسم، األمر والنهي، النفي يف القرآن، االسـتفهام، العـام واخلـاص، املطلـق             

ؤول، امـل  واملقيد، املنطوق واملفهوم، احملكم واملتشابه، النص والظـاهر واملـ        
واملبين، معرفة الفواصل، املـوارد املومهـة لالخـتالف والتـضارب والتكـرار يف       

.القرآن، مبهمات القرآن، النسخ، علم املناسبات، القواعد العامة
ومبالحظة ماذكره خالـد بـن عثمـان الـسبت أعـاله نـسجل املالحظـات              

:التالية
ت عنوان كُلِّّي عام، مثـل  إنّ الكثري من املوارد أعاله ميكن مجعها حت       -١

.عنوان قواعد اُألصول أو القواعد األدبية

بعــض املــوارد أعــاله خارجــة عــن موضــوع قواعــد التفــسري، مثــل  -٢
مبحث مناهج التفسري على الرغم من أنّ بعض القواعد يستفاد منها يف قواعد      

.التفسري، أما نفس مبحث مناهج التفسري فهو خارج عن حبث قواعد التفسري

» أُصـول التفـسري وقواعـده     «: خالد عبد الرمحن العـك يف كتـاب        :ثالثاً
الّذي فصل فيه مباحث مقدمات التفسري عن قواعده، مث قسم قواعـد التفـسري          

: قواعـد التفـسري يف بيـان دالالت الـنظم القـرآين، مثـل          : إىل عدة أقسام هـي    
، وقواعد  ...رادف و احملكم واملتشابه واإلعجاز القرآين والغريب واملعرب واملت      

قواعد الدالالت الواضـحة  : التفسري يف حاالت وضوح األلفاظ القرآنية، مثل   
واملبهمــة وداللــة األلفــاظ علــى األحكــام، قواعــد التفــسري يف حــاالت مشــول  

.األلفاظ القرآنية كالعام واملشترك واخلاص
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د عليـه   وقد تقدم العك على أقرأنه يف تنظيم قواعد التفسري، إلّـا أنـه يـر              
إعجـاز  : (إنّ بعض املوارد خارجة عن موضوع قواعـد التفـسري، مثـل           : أيضاً

.، فضالً عن مواجهة بعض تقسيماته للمشاكل)القرآن
وترمجتــه باللُغــة » روش شناســي تفــسري قــرآن«: مؤلِّفــوا كتــاب:رابعــاً

، إذ فــصلوا مباحــث أُصــول التفــسري )منــهج معرفــة تفــسري القــرآن: (العربيــة
ومصادره عن قواعد التفسري، ولكنهم مل يدونوا قواعد التفسري فيه وفق ج أو 

اد اعتمـ ةقاعـد : نظم خاص، بل ذكروا سبع قواعد تفسريية جبانب بعض هي     
القرآءة الصحيحة؛ اعتماد معىن الكلمات يف زمن الرتول؛ اعتماد قواعد اللُغة            
العربيـة؛ اعتمــاد القــرائن الــصارفة واملعينـة واالتــصال اللفظــي وغــريه وعــدم   
االتــصال والظــروف احمليطــة باآليــات يف زمــن الــرتول؛ اعتمــاد أصــل حجيــة  

.ر بطون اآلياتالقاعدة؛ اعتماد أنواع الدالالت؛ االحتراز من ذك
ــساً ــاب  :خام ــي رضــائي األصــفهاين يف كت ــد عل ــسري  «: حمم ــق تف منط

، حيث فـرق بـني اُألصـول والقواعـد، وقـسم القواعـد التفـسريية إىل            »القرآن
القواعد املشتركة بني التفسري    : القواعد املشتركة، وتضم  : قسمني رئيسيني مها  
واملبـين واملفهـوم واملنطـوق      قواعد األمر والنهي وامـل      : وأُصول الفقه مثل  

قاعــدة لــزوم التوجــه : ، والقواعــد املــشتركة بــني التفــسري واملنطــق مثــل...و
ــة كقاعــدة احلــصر واإلظهــار واإلضــمار    لــدالالت الكــالم، والقواعــد األدبي

، والقواعد املشتركة بني التفسري واللُغـة كقاعـدة حجيـة          ...والتقدمي والتأخري و  
ين مفردات القـرآن ولـزوم التوجـه للوجـوه والنظـائر            قول اللغوي يف فهم معا    

، قاعدة معرفة اخلطاب القـرآين، والقواعـد املـشتركة بـني التفـسري وعلـم                ...و
املعــاين والبيــان، والقواعــد املــشتركة بــني التفــسري وعلــم القــرآءة، والقواعــد   
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املشتركة بني التفـسري وعلـوم القـرآن كقاعـدة النـسخ وإرجـاع املتـشاات إىل                
...كمات واحمل

ة، وتـضم سـت عـشر      )غالبـاً (والقواعد املختصة بالتفسري وقيـدها بقيـد        
الــسياق، اجلــري واإلنطبــاق، حرمــة اســتخدام اإلســرائيليات، : قاعــدة منــها

....وجود الترابط يف القرآن، تأثري أهداف القرآن والسور يف التفسري، و
فهاين قـد صـنف   إنّ حممد علي رضائي األصـ     : ويلحظ يف القسم األول   

.القواعد املشتركة حتت عناوين كُلِّية أشار كُل منها إىل جهة
قواعـد التفـسري لـدى الـشيعة       «: حممد فـاكر امليبـدي يف كتـاب        :سادساً

:، إذ ميز فيه بني القواعد واُألصول، ووزع القواعد على بابني»والسنة
كة بـني العلـوم     القواعـد املـشتر   : باب القواعد العامـة، ومشلـت      :األول

العناية بلغة العرب، مراعـاة النحـو واإلعـراب،      : وضمت قواعد عديدة منها   
، ...يف األلفــاظ، والعنايــة بــالتمييز بــني احلقيقــة واــاز، العنايــة باإلشــتراك  

قاعـدة حجيـة الظـواهر،      : والقواعد املشتركة بني التفسري وعلم الفقـة ومثاهلـا        
وقاعـدة العنايـة بالعـام واخلـاص، وقاعـدة           وقاعدة اعتبار اُألصـول اللفظيـة،     

....ضرورة تبيني جممل القرآن مببينه، و
: القواعــد اخلاصــة بالتفــسري، وقــد قــسمها بــدورها إىل قــسمني:الثــاين

قاعدة حجيـة ظـواهر القـرآن،     : القواعد اخلاصة بالتفسري مطلقاً مثل    : أحدمها
القواعـد  : ، واآلخـر  ...و وقاعدة اعتبار السياق، وقاعدة اجلري واالنطبـاق،      

قاعـدة اإللتـزام التـام بعناصـر القـرآن        : اخلاصة بالتفـسري املوضـوعي، ومثاهلـا      
ــسري       ــة بالتف ــعي، العناي ــي واملوض ــسري التجزيئ ــة بالتف ــدة العناي ــرمي، وقاع الك
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....التحليلي و
علـى املـصادر الـيت اسـتخرجت         بنـاءاً وقد قُسمت قواعد التفـسري أيـضاً        

.ليت استخدمت فيهامنها، والعلوم ا
:نتيجة املبحث

يلحظ مما تقدم أنّ التقسيمات املشار إليها أعاله، هي تقسيمات منطقيـة            
وليست طبيعية، لذا كان لكُل واحد منها مقسم خاص بـه، فمنـها مـن قـسم                  

بنـاءاً ، ومنها من قسم )املصادر اليت استخرجت منها قواعد التفسري(على   بناءاً
بنـاءاً ، ومنها مـن قـسم       )لّذي اختصت به القاعدة التفسريية    املوضوع ا : (على
).العموم واخلصوص يف جمال االستخدام: (على

واملالحظ يف هذه الثالثة، أن جهة كُل منـها متباينـة مـع اُألخـرى وغـري                 
متداخلة مع بعضها البعض، لذا ميكن للباحث يف قواعد التفـسري تعـيني اجلهـة        

.غرضهاملناسبة يف التقسيم حبسب 
وقد أشرنا سابقاً إنّ الغرض يف عقد هذا الفصل هو بيان قواعد التفسري              
املوضوعي، لذا فإنّ غرضنا يتناسب والتقـسيم علـى مقـسم العـام واخلـاص،       

:إن أقسام قواعد التفسري املوضوعي هي: أي
.القواعد العامة للتفسري املوضوعي: أوالً

.ضوعيالقواعد املختصة بالتفسري املو: ثانياً
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٢٧٢

العامة للتفسري املوضوعيقواعد ال: املبحث الثالث
نظراً ألنّ النسبة بني التفسري العام والتفسري املوضوعي هي نـسبة العمـوم       
واخلصوص املطلق، فإنّ القواعد العامة له هي نفـس القواعـد العامـة للتفـسري         

كـر منـاذج   لوسعة البحث يف هذه القواعد سـوف نقتـصر علـى ذ          العام، ونظراً 
: منها حتاشياً لالطناب واخلروج املوضوعي، والنماذج هي

قاعدة تفسري اآليات القرآنية على أساس األُسلوب التفسريي الصحيح، -١
ولزوم رعاية أُصول احملاورات العرفية والعقالئية يف تفسريها

توضيح القاعدة

، )١(}...بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهموما أَرسلْنا مِن رسوٍل إِالَّ{: قال اهللا تعاىل
، بل يفهموا مباشـرة،  )٢(بلغتهم، حبيث ال حيتاجون إىل من يترمجها هلم  : أي

نـزل ـا، وجـرت    وعليه فإنّ لغة القرآن الكرمي ال ختتلف مع لغة العرب الـيت     
تفـسريه  أنها ال تطابقها يف كُل شـيء، إذ بـين الطباطبـائي يف    بنفس جمراها، إالّ  

.٤: سورة إبراهيم)١(
.٢٧٣: ، ص٦الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، ج: انظر)٢(
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خمترعـاً  ، ومل يتخـذ جـاً     بـدعاً  القرآن وإن مل يسلك يف بالغته مسلكاً       :)١(بأنّ
،معانيهـا إزاءيف استعمال األلفاظ وتركيب اجلمل ووضـع الكلمـات بـ       جديداً

.بل جرى يف ذلك جمرى غريه من الكالم
ارق بني كالم القرآن وكالم العربالف

: كالم العرب، هو أنّ القرآن ميتاز بـإنّ الفارق بني كالم القرآن الكرمي و
، ...دقته ومتانته وبالغته وإحاطته باملعاين عامها وخاصها ومطلِقها ومقيِدها و

الكـالم علـى أسـاس مـا        يبنونما  إن ،مني من البليغ وغريه   معاشر املتكلِّ ولكن  
احليـاة  ما يدرك بفهم مكتسب من إن ،لمعاينلمنهمدرك  ه من املعاين، واملُ   وعقل

ةفطرالب تة اليت اختلق  االجتماعي اإلنساني ا احلكم اليت  ة، و ة االجتماعيمن شأ
وافأخـذ منهاح بـاب املـساحمة واملـساهلة علـى أذهـ      تفتـ ابالقياس، وعند ذلـك     

ل أمـر قياسـي أمـراً   كُـ واالكثري مكان اجلميع، والغالب موضع الدائم، وفرضـ  
ل أمر يسري جمرى ما ليس مبوجود كُواجرأل نادر باملعدوم، و   كُ واحلقأَ، و مطلقاً

كذا حسن أو قبيح، وكذا حمبوب أو مبغوض، وكذا حممود أو : هميقول قائل ف
مـا هـو   وإن،مذموم، وكذا نافع أو ضـار، وفـالن خـري أو شـر، إىل غـري ذلـك              

اس، وبالقيـاس   كذلك يف بعض حاالته وعلى بعض التقادير، وعند بعض النـ          
لحـق بعـض التقـادير املخالفـة      مـا ي  ، لكن القائل إن   لقاًإىل بعض األشياء ال مط    

يف إدراكه وحكمه، هذا فيما أدركه من جهات الواقـع اخلـارج،           بالعدم تساحماً 
ة إدراكه من جهات الكون املربوطـة فهـو أكثـر، فمـا     أما ما يغفل عنه حملدودي و
كـشفاً واكاًخرب به اإلنسان وحيدثه عن اخلارج وخيلت له اإلحاطة بالواقع إدر ي

هـو  وما هو مبين على التسامح يف بعض اجلهات، واجلهـل يف بعـض آخـر،             فإن

.٣٨٢-٣٨١: ، ص٥الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج: راجع)١(
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فهـذا حـال   ، من اهلزل إن قدرنا على أن حنـيط بـالواقع مث نطبـق كالمـه عليـه       
كالم اإلنسان املبين على ما حيصل عنده مـن العلـم، وأمـا كـالم اهللا سـبحانه                

   وقـد  ،ء علمـاً  ل شـي  احمليط بكُ  ه عن هذه النقيصة، وهو    جلَّفمن الواجب أن ن
الْهزلِ   *أنّـه لَقَـولٌ فَـصٌل    {:قال تعاىل يف صفة كالمه    ، لـذا قيـل يف   )١(}ومـا هـو بـِ

.)٢(أنه عريب اللسان ال الصفات: القرآن الكرمي
وقد كان السبب يف نزول القرآن بلغة القوم هو البيان هلم بواسطتها غـري     

ل عربيـاً؛ ومنـه يظهـر أنّ التعامـل مـع القـرآن       ، ومن أجله جع)٣(منحصر فيها 
الكــرمي يف فهــم نــصه املقــدس هــو نفــس التعامــل مــع اللُغــة العربيــة يف فهــم  

.نصوصها
ــل ــه قي ــة   : ومن ــم القــرآن الكــرمي ذات الطريقــة العقالئي إنّ أُســلوب فه

والعرفية يف فهم النصوص العربيـة، إذ مل خيـص القـرآن الكـرمي نفـسه بطريقـة          
فهـم نــصوصه، كمـا أنــه مل مينـع مـن اســتخدام الطريقـة العقالئيــة      خاصـة يف 

.)٤(والعرفية يف فهمه
واستناداً هلذا، فإن طريقة فهم وتفسري أيـات القـرآن الكـرمي جتـري وفـق            
أُصــول احملــاورات العرفيــة والعقالئيــة، كالعــام واخلــاص، واملطلــق واملقيــد،   

.يف علم أُصول الفقهمما يبحث... وحجية ظواهر القرآن، و
ويبــدوا ممــا تقــدم أنّ اُألســلوب الــصحيح لتفــسري القــرآن الكــرمي، هــو   

.١٤-١٣: ة الطارقسور)١(
.٦٠: فاكر امليبدي، حممد، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، ص: راجع)٢(
.١٤: ، ص١٦الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن، ج،حممدالصادقي، : انظر)٣(
.٥٠٤: ، ص١رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج: انظر)٤(
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اُألسلوب القائم على الفهم الـصحيح، وهـو ال يتـأتى إلّـا وفـق االسـتناد إىل        
القواعد الصحيحة واألدلّة املعتربة سواء كانت نقلية أو عقلية، لذا كـان لزامـا              

لتفسري بعض أَساليب التفسري اليت ال تقوم على دليل   على املفسر أن جيتنب يف ا     
أصالً، أو تقوم على دليل غري معترب كبعض طرق التفـسري اإلشـاري والعلمـي              

يف صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        ، وقد قال رسول اهللا حممد     )١(والتفسري بالرأي 
م يف القــرآن برأيـه فأصــاب فقــد  ن تكلَّـ مــ... «: ذلـك أحاديــث عديـدة منــها  

، ويبدو من خالل هذا احلديث وأمثاله أنّ اُألسلوب الصحيح لتفسري          )٢(»أخطأ
إنّ املفسر لو استخدم اُألسـلوب اخلـاطيء   : القرآن الكرمي له موضوعية، مبعىن  

ألنّ يف التفـسري ووصـل إىل نتـائج صــحيحة فيـه، فهـو مــع ذلـك غـري معتــرب؛        
لرواية اآلنفة الذكر اُألسلوب خاطيء، وقد أشار الطباطبائي إىل ذلك يف ذيل ا     

فالتفسري بالرأي املنهي عنه أمر راجـع إىل طريـق الكـشف دون          «: أعاله بقوله 
ما ى عن تفهـم كالمـه علـى حنـو مـا يـتفهم بـه        وبعبارة أخرى إن ،املكشوف

كالم غريه وإن كان هذا النحو من التفهم رمبا صادف الواقـع، والـدليل علـى       
أاحلكـم باخلطـ    فـإنّ  -رأيه فأصاب فقد أخطأ   م يف القرآن ب   ن تكلَّ م :قولهذلك

.)٣(»يف الطريقألكون اخلطليس إالّ-مع فرض اإلصابة
ومنه تتبين ضرورة رعاية أُصول احملاورات العرفيـة والعقالئيـة يف تفـسري        
اآليات القرآنية؛ ألنّ مع عدم أخذها بنظر االعتبار تنتفـي صـحة التفـسري وإن         

.ا على أساس خاطيءكانت نتائجه صحيحة لقيامه

.٢٦: لي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية، صرضائي األصفهاين، حممد ع)١(
.٢٠، ح١١١: ، ص٨٩السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج)٢(
.٧٦: ، ص٣امليزان يف تفسري القرآن، جالطباطبائي، حممد حسني، )٣(
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مثال تطبيقي

ــ{:قــال اهللا تعــاىل يف كتابــه ايــد إِنَّم  ــم َلحو مالــدَتــَة ويالْم ُكمَلــيع مــر ا ح
.)١(}...الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ

ـا عَلــى َطــاعٍِم يطْع       {: وقــال مـرحم إَِلــي ِحــيــا أُوفِــي م إِالَّ أَن  قُــل الَّ َأجِــد ـه مـ
.)٢(}...يكُون ميتًَة أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيٍر

، إال )٣(واملراد بتحرمي الدم اإلطالق يف احلُرمة كما هو ظاهر من اآلية          
أنّ هذا اإلطالق مقيـد باآليـة الثانيـة الـيت ذكـرت أنّ احملـرم مـن الـدم هـو                      

م منها، إذ يبقى جزء منـه يف الذبيحـة          ماخرج من بدن احليوان ال مطلق الد      
أَو دمـا  ... {: يف قولـه ) املـسفوح (، وهو ما عنتـه اآليـة بلفـظ    )٤(بعد الذبح 

. }...مسفُوحا
فتالحظ أنّ الوصول إىل هذه النتيجة الصحيحة كـان بفـضل اسـتخدام             
اُألسلوب الصحيح يف التفسري، ورعاية أُصول احملـاورات العرفيـة والعقالئيـة،       

.واليت من خصوصياا أن تستخدم اإلطالق والتقييد يف كالمها

.١٧٣: سورة البقرة)١(
.١٤٥: سورة األنعام)٢(
؛ الطوسـي،  ٥٠: ، ص٢لبيـان يف تفـسري القـرآن، ج    الطربي، حممد بـن جريـر، جـامع ا        : راجع )٣(

؛ الراوندي، قطب الدين، فقـه القـرآن      ٨٤: ، ص ٢التبيان يف تفسري القرآن، ج    حممد بن احلسن،    
اجلـامع ألحكـام القـرآن،     ؛ القرطيب، حممد بـن أمحـد،        ٢٥٨: ، ص ٢يف شرح آيات األحكام، ج    

.٢١٦: ، ص٢ج
؛ ٣٥٨: ، ص١د، جـواهر احلـسان يف تفـسري القـرآن، ج          الثعاليب، عبد الرمحن بـن حممـ      : راجع )٤(

.٢٨٦: ، ص١رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج
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قاعدة اجلري والتطبيق- ٢
توضيح القاعدة

إنّ اجلري يف مصطلح املفسرين عبـارة عـن انطبـاق           «: ذكر فاكر امليبدي  
انطبـاق اآليـة   : ، وأما التطبيق فهو)١(»ألفاظ القرآن وأياته على غري ما نزل فيه 

؛ لـذا فـإنّ   )٢(من بني مـصاديق اآليـة القرآنيـة املعينـة        على فرد خاص هو األمت    
العناية بإمكان الوصول إىل ما خفي من    : املقصود بقاعدة اجلري والتطبيق هو    

املعاين أو ما خفي من املصاديق بعد التوجـه إىل املعـاين الظـاهرة احلاصـلة مـن            
.عضهااأللفاظ املفردة وتراكيبها، ومن مث بيان بعض التأويالت ورفض ب

فيمـا ورد مـن   ) اجلـري : (وقد نشأ هذا االصطالح مـن اسـتعمال مـادة     
:عليـه الـسالم  كقول اإلمام البـاقر ،عليهم السالمالنصوص عن أهل البيت  

، وقوله)٣(»ولكن القرآن جيري أوله على آخره ما دامت السماوات واألرض«
ما مل يكن بعد ظهره ترتيله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه «:عليه الـسالم  

. )٤(»جيري كما جيري الشمس والقمر، كُل ما جاَء منه شيٌء وقع

واجلدير ذكره أنّ هـذا املـصطلح موجـود يف تفاسـري أبنـاء العامـة أيـضاً،                  
: قـال )٥(}الـصراَط اُملـسَتقِيم  {: ما ذكره السيوطي يف تفسري قوله تعـاىل      : مثل

حامت وابن عدى وابن عساكر من   وأخرج عبد بن محيد وابن جريج وابن أىب         «

.٣٠١: فاكر امليبدي، حممد، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، ص)١(
.املصدر نفسه)٢(
.٢٤: ، ص١الفيض الكاشاين، ملّا حمسن، تفسري الصايف، ج )٣(
.١٠، ح٤٦: ، ص١، سيد هاشم، الربهان يف تفسري القرآن، جالبحراين) ٤(
.٦: سورة احلمد)٥(
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هو :قال}الصراطَ املُستَقِيم{:طريق عاصم األحول عن أىب العالية يف قوله     
فـذكرنا ذلـك     :قـال  ،صـاحباه مـن بعـده     و سـلم و رسول اهللا صلّى اهللا عليـه     

.)١(»حصدق أبو العالية ونص:للحسن فقال
أحـدمها عـام،    : وقد قسم السيفي املازندراين هـذه القاعـدة إىل قـسمني          

ية املـستفادة منـها     لِّوسريان املفاهيم الكُ  جريان كربيات اآليات القرآنية   «: وهو
ــيف مجيــع مــصاديقها العرضــية احلادثــة يف ة املتحققــة يف زمــان الــوحي والطولي

عمود الزمان، ومشول إطالقاا وعموماا لتمام األفـراد املـستحدثة يف خـالل     
يـة  لِّالقيامـة، وعـدم اختـصاص مداليلـها الكُ    القرون وطـي األعـصار إىل يـوم    

مبوارد وأسباب نزوهلا وال بزمان نزول الوحي وعصر النصلى اهللا عليه وآله يب
هــذا، مــضافاً إىل مــا علمنــاه «: ، وأضــاف علــى قولــه)٢(»والــصحايبوســلم

بضرورة الـشرع مـن كـون اإلسـالم آخـر األديـان، وأنّ القـرآن آخـر الكتـب                    
خامت النبـيني؛ فـإذا كـان    صلى اهللا عليه وآله وسلم   نبينا حممداً السماوية، وأنّ   

القرآن جيب األخذ والعمل به على النـاس إىل يـوم القيامـة، فالبـد مـن دوام                  
ندائه وبقاء أحكامه إىل يوم القيامة وعـدم انقطاعـه حبـوادث الـدهر وال تغيـر               

جيال، وهذه اخلـصوصية ال  املضامني املستفادة منها مبوت األفراد وانقراض األ  
.)٣(»تالئم إلّا قاعدة اجلري ذا املعىن العام

عديـدة،  اًإنّ للقاعدة مبعناهـا العـام خصائـص       : وبين السيفي املازندراين  
:وهي

.١٥: ، ص١السيوطي، جالل الدين، الدر املنثور يف تفسري املأثور، ج)١(
.٢٠٩: ، ص١السيفي املازندراين، علي أكرب، دروس متهيدية يف القواعد التفسريية، ج)٢(
.املصدر نفسه: انظر)٣(
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ابتناُء هذه القاعدة على كون العربة يف تفسري اآليات القرآنية بعمـوم             -١
خبصوص أسباا وال خبـصوصية     ألفاظها ومشول كربيات مضامينها الكُلِّية، ال       

.أهل زمان نزوهلا
إنّ اجلـري ــذا املعــىن داخــل يف جمــرى أصــالة الظهــور، وإنّ املعــىن  -٢

الظاهر من الكالم أو املنت يف جمرى هذه القاعدة، هو الطبيعي القابل للـصدق       
. على كثريين

يراجـع إىل    –إنّ مرجع البحث يف قاعدة اجلـري ـذا املعـىن العـام               -٣
إىل ما سبق آنفاً من البحـث عـن حجيـة ظـواهر القـرآن،                –صول اللفظية   اُأل

.ولذلك تدخل يف القواعد التفسريية العامة
سريان بطـن القـرآن وجريـان املعـىن املـراد مـن             «: واآلخر خاص، وهو  

متــشاات اآليــات يف مــصاديقها الطوليــة احلادثــة بعــد عــصر الــوحي يف طــي 
عىن إنما يستكشف ببيان املعـصومني يف النـصوص       القرون واألعصار، وهذا امل   

ويطلـق عليـه التأويـل وبطـن القـرآن يف        ،عليهم السالم  املفسرة الواردة عنهم  
.قبال الترتيل وظهر القرآن

وقاعدة اجلري ذا املعىن ختتص مبتـشاات اآليـات ومـا اسـتفيد تأويلـه        
.الظاهرة يف مضامينهامن اآليات القرآنيةعليهم السالمببيان املعصومني

وهي يف احلقيقة مبىن التأويل املقابـل للترتيـل املـشار إليـه يف النـصوص،                 
عليـه الـسالم   ومرجعه إىل تطبيق اإلمام معىن بطن اآليات املتشاة املعلوم لـه          

.)١(»على مصاديقه الطولية

.٢١١: ص،١، ج، مصدر سابقهيدية يف القواعد التفسرييةدروس مت)١(
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جريـان تأويـل اآليـات      «: علـى ذلـك هـو      بنـاءاً وقال إنّ تعريف اجلري     
ة املعصومنيالقرآني١(»عليهم السالم ة ببيان األئم(.

: )٢(وقد شخصت هلذه القاعدة خصوصيتان

.عليهم السالماختصاص العلم مبجاريها باملعصومني-١

إنّ كشف املعاين املرادة من اآليـات املتـشاة منـوط بإعمـال قاعـدة       -٢
تأويــل متــشابه بعليــه الـسالم اجلـري بــاملعىن الثـاين ابتــداًء مــن جانـب اإلمــام   

اآليات؛ ألنه ما دام مل نعلم تأويلها الوارد يف النصوص بلسان اإلمام املعصوم       
.ال نتمكّن من استكشاف مراد اهللا تعاىل من هذه اآليات،عليه السالم

وقد استند يف اعتبار هذه القاعدة إىل الروايات الشريفة عن أهل البيـت          
:احلصرمنها على سبيل املثال العليهم السالم

عليـه  سـألت أبـا جعفـر   : بإسناده عن الفضيل بن يسار قـال     «:ما روي 
اا وهلا ظهر وبطن وما فيه حرف إلّـ       ية إلّ آعن هذه الرواية ما يف القرآن       السالم

ظهـره ترتيلـه    : ما يعين بقوله هلا ظهر وبطن، قـال        ،علَل حد مطّ  ولكُ ،له حد و
جيـري كمـا جيـري الـشمس     منـه مـا مل يكـن بعـد       و وبطنه تأويله منه ما مـضى     

اللَّـه  إِالّ   ومـا يعَلـم تَأْوِيَلـه     {: ء وقـع، قـال اللَّـه تعـاىل        ما جاء منه شـي    لَّوالقمر كُ 
.)٣(»حنن نعلمه}والراِسخُون فِي الِْعلِْم

جيــري كمــا جتــري :عليــه الــسالمفــإنّ املقــصود مــن اجلريــان يف قولــه

.، مصدر سابقدروس متهيدية يف القواعد التفسريية)١(
.٢١٢: راجع، دروس متهيدية يف القواعد التفسريية، ص)٢(
.٢٩: ، ص١الفيض الكاشاين، مال حمسن، تفسري الصايف، ج)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٨١..............................................................املوضوعيللتفسريالعامةالقواعد:الثالثاملبحث

ىن ســريان املعــىن البــاطن ال الــشمس والقمــر، هــو جريــان بطــن القــرآن، مبعــ 
. الظاهر

تطبيـق املعـىن البـاطن الكُلِّـي        : من التأويل هو  عليه السالم  أما مقصوده 
عليـه  املختص علمه باإلمام على مصاديقه الطولية، ويؤيد ذلـك قـول اإلمـام       

ــة النافيــة للعلــم بالتأويــل عــن غــري   الــسالم يف ذيــل احلــديث مستــشهداً باآلي
.الراسخني يف العلم

    يبصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وما ورد يف النصوص الدالّة على أنّ الـن
على التأويل؛ حيث يعلم منـه  عليه السالمكما يقاتل على الترتيل يقاتل علي 
.صلى اهللا عليه وآله وسلماختصاص الترتيل بزمان النيب حممد

:وخالصة القول

:وتفيد نصوصها فيما يليإنّ قاعدة اجلري والتطبيق من قواعد التفسري

اشتمال اآليات القرآنية على كربيات عامة ومضامني كُلِّية صادقة           :أوالً
على مـصاديقها العرضـية والطوليـة، وأنّ هـذه املفـاهيم العامـة القرآنيـة كمـا                  

        يبة يف زمان الوحي وعصر النصلى اهللا عليـه    صدقت على مصاديقها العرضي
دق علـى مـصاديقها الطوليـة احلادثـة يف طـي القـرون         كذلك تـص   ،وآله وسلم 

.واألعصار املتأخرة إىل يوم القيامة
إنّ التأويل واستكشاف مراد اهللا تعاىل جيري وفق املنـهج العقلـي             :ثانياً

وليس أمراً جزافياً؛ ألنه يرجـع إىل تطبيـق املعـىن املـراد مـن اآليـة ومـضموا                  
.عليه السالمانب اإلمام املعصومالكُلِّي املعلوم على مصاديقه من ج

متكـني املفـسر مـن استكـشاف املعـىن املـراد مـن اآليـات املتـشاة           :ثالثاً
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ونظائرها، وتفسريها علـى ضـوء التـأويالت املـأثورة بتنقـيح املـالك القطعـي،                
علـيهم  فينفتح بذلك لنا باب التفسري األثـري، املُلـهم مـن علـوم أهـل البيـت            

.وتفسريهمالسالم
ال تطبيقيمث

: جتري هذه القاعدة يف أيات كثرية من القرآن الكرمي نذكر منوذجاً منها

ــاىل  ــه تعـ ــ... {: قولـ ـ ــ  إِنَّم ــذِر ولُِكـ ــوٍم هـــادٍ لِّا َأنْـــت منـ ، إذ ورد يف )١(}قَـ
ومٍ هـادٍ  لِّولِكُ{: النصوص ما يدل على تأويل قوله   بعلي بن أيب طالـب }قـَ

ويفهم من هذه النصوص أنّ      ،عليهم السالم  وأوالده املعصومني عليه السالم 
وحجة من اهللا يهـديهم، ال كُـل مـن           اًاملعىن املراد من اآلية، أنّ لكُل قوم إمام       

.تصدى هلداية الناس
:وإليك بعض هذه النصوص

من األيـام عنـد أيب جعفـر   كنت يوماً: عن عبد الرحيم القصري قال  -١
ا إِنَّمـ {: قـول اهللا : قـال .لبيـك : قلـت ! يا عبد الـرحيم «:فقالعليه السالم 

نـا  أ:صلى اهللا عليه وآله وسلمإذ قال رسول اهللا  }قَومٍ هـادٍ   لِّأَنْت منذِر ولِكُ  
مث رفعـت رأسـى      فمكثت طويالً : املنذر وعلى اهلادي ومن اهلادي اليوم؟ قال      

جعلت فداك هي فـيكم توارثوهـا رجـل فرجـل حـىت انتـهت إليـك،                 : فقلت
القـرآن حـي ال   نّإصدقت يـا عبـد الـرحيم    : قال.فداك اهلاديفأنت جعلت 

.)٢(»اآلية حية ال متوتوميوت،

.٧: سورة الرعد)١(
.٢٦، ح٤٨٤: ، ص٢تفسري نور الثقلني، ج، عبد على بن مجعهي،ويزالعروسي احل)٢(
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: قـال عليـه الـسالم    ىب جعفر أحنان بن سدير عن أبيه عن       ما رواه    -٢
ومٍ هـادٍ  لِّا أَْنـت منـِذر وِلكُـ    إِنَّمـ {: مسعته يقول يف قـول اهللا تبـارك وتعـاىل         « }قـَ

إمـام ل املنذر وعلى اهلـادي، وكُـ  عليه وآله وسلم صلى اهللا  رسول اهللا : فقال
.)١(»ذي هو فيههاد للقرن الّ

: قلت لـه «: قالعليه السالمماروي عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا     -٣
}لُِكإِنَّمو ذِرنم مٍ هادٍلِّا أَنْت؟ }قَو

وعلـي   املنـذر صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسول   :عليه السالم  فقال
هلادي، يا أبا حممد فهل ِمنا هاد اليوم؟ ا

بلى جعلت فداك مـا زال فـيكم هـاد مـن بعـد هـاد حـىت رفعـت           : قلت
. إليك

ولو كانت إذا نزلت آية على . رمحك اهللا يا أبا حممد   :عليه السالم  فقال
رجل مثّ مات ذلك الرجل ماتت اآلية، مات الكتاب، ولكنه حي جرى فيمن             

. )٢(»مضىبقي كما جرى فيمن 
ويظهر من هذه النصوص وأشباهها أنّ املستفاد منها يف احلقيقة من قبيل        
التأويل املقابل للترتيـل؛ أي جـري املـضمون الكُلِّـي املـستفاد مـن اآليـة علـى               
مصاديقه الطولية احلادثة يف عمود الزمان طي القرون وخالل األعصار، وهـو             

.من قبيل اجلري مبعناه اخلاص

.٢٨املصدر نفسه، ح)١(
املـريزا حمـسن   : ، حتقيـق ٩، ح ٥١: الصفّار، حممد بن احلـسن، بـصائر الـدرجات الكُـربى، ص            )٢(

.كوچه باغي
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ة التفسري بالرأيقاعدة حرم-٣
توضيح القاعدة

: فـالرأي . أصل يدل على نظر وإبصار بعني أو بصرية       «: الرأي يف اللُغة  
رأي القلـب، وجيمـع   «: ، الـرأي )١(»ما يراه اإلنـسان يف األمـر، ومجعـه اآلراء        

.)٢(»على اآلراء
:وأما اصطالحاً ففيه آراء منها

سـتقالل يف الفتـوى مـن       اال: إنّ معىن التفسري بالرأي   ... «: قول اخلوئي 
غري مراجعة األئمـة مـع أنهـم قرنـاء الكتـاب يف وجـوب التمـسك بـه ولـزوم                      

.)٣(»االنتهاء إليهم
: بـالرأي اسـتناداً للحـديث النبـوي القائـل         والطباطبائي يف شأن التفسري     

ونظـريه يف سـنن الترمـذي      ،  )٤(»من فسر القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار       «
ــ«: بلفــظ ــالم ــل)٥(»...ن ق ــه  «: ، واحلــديث القائ ــرآن برأي ــم يف الق ــن تكلَّ م

هو االعتقاد عـن اجتـهاد، وربمـا    : إنّ الرأي «: ، وهو )٦(»فأصاب، فقد أخطأ  
) برأيـه (أُطلق على القول عن اهلوى واالستحسان؛ وإضافة الرأي إىل الضمري      

. ٤١٥: ابن فارس، أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص)١(
.٣٠٦: ، ص٨د، كتاب العني، جالفراهيدي، اخلليل بن أمح)٢(
.٢٨٧: اخلوئي، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ص)٣(
.٣٢: ، ص١الفيض الكاشاين، ملّا حمسن، تفسري الصايف، ج)٤(
صــدقي مجيــل : ، ضــبط٢٩٥٩، ح٨٣٧: الترمــذي، حممــد بــن عيــسى، ســنن الترمــذي، ص)٥(

.العطار
.٢٠، ح١١١: ، ص٨٩ر، جالسي، حممد باقر، حبار األنوا)٦(
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حـىت يكـون   تفيد أنّ املراد من النـهي لـيس االجتـهاد املطلـق يف تفـسري القـرآن        
باملالزمة أمراً باالتباع واالقتصار على ما ورد من الروايات يف تفـسري اآليـات،     
على أنه ينايف اآليات الكـثرية الدالّـة علـى كـون القـرآن عربيـاً مبينـاً واآلمـرةَ                     

: بالتدبر فيه؛ وإنّ اإلضافة تفيد أيضاً معىن االختصاص واالنفراد واالستقالل  
تفـسري القـرآن مبـا عنـده مـن األسـباب يف فهـم الكـالم         بأن يـستقل املفـسر يف     

العريب، فيقيس كالمه تعـاىل بكـالم النـاس؛ فـإنّ قطعـة مـن الكـالم مـن أي                     
متكلِّم إذا وردت علينا مل نشك يف استخدام القواعد املعمولة يف كـشف املـراد            

ــذلك  ــرارات   : الكالمــي، وحنكــم ب ــه يف اإلق ــه أراد كــذا، كمــا جنــري علي أن
هادات وغريمهـا، والبيـان القـرآينّ غـري جـار هـذا اـرى، بـل هـو كـالم           والـش 

:الـسالم عليـه  كمـا قالـه علـي   )١(»بعضه ببعض يف عني أنه مفصول  موصول
فـال يكفـي مـا     . )٢(»...ويـشهد بعـضه علـى بعـض       . وينطق بعضه ببعض  ... «

كـشاف  يتحصل من آية واحدة بإعمال القواعد املقررة يف العلوم املربوطة يف ان 
املعىن املراد منها دون أن يتعاهد مجيـع اآليـات املناسـبة هلـا، وجيتهـد يف التـدبر        
فيها، فالتفسري بالرأي املنهي عنـه راجـع إىل طريـق الكـشف دون املكـشوف،                

عن تفهم كالمه على حنـو مـا       صلى اهللا عليه وآله وسلم     حممد ى النيب : أي
.نحو من التفهم ربما صادف الواقعيتفهم به كالم غريه، وإن كان هذا ال

ومما يدل على أنّ العنصر األصلي يف التفسري بالرأي املنهي عنه هو عدم           
صحة طريق الوصول إىل املعىن كما يلوح مـن كـالم اإلمـام جعفـر بـن حممـد          

. ٧٦: ، ص٣الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج: راجع)١(
: ، شرح٣٠٨: ، ص١٣٣، خ٢الشريف الرضي، حممد بن احلسني بن موسى، ج البالغة، ج    )٢(

.حممد عبده
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من فسر القرآن برأيه، إن أصاب مل يؤجر، وإن أخطأ          «: عليه السالم  الصادق
.)١(»ءفهو أبعد من السما

إنّ املفـسر بعـد   : وقاله جوادي اآلملي يف بيـان انتظـار املفـسر مـن املـنت            
عرض سؤاله على املـنت وانتظـار جوابـه جيـب عليـه الـصمت، وال جيـوز لـه                  
النطق؛ إذ النطق هنا هو وظيفة املـنت ال املفـسر، وإذا نطـق املفـسر كـان نطقـه          

.)٢(تفسرياً بالرأي
: املضمار أمرينوقد ذكر معرفة يف هذا 

إن يعمد املفسر إىل آية قرآنية، فيحاول تطبيقها على ما قصده مـن            :األول
رأي أو عقيدة أو مذهب أو مسلك؛ تربيراً ملا اختاره يف هذا السبيل، فهو قد جعل 

.القرآن وسيلة إلجناح مقصوده بالذات، ومل يستهدف تفسري القرآن يف شيء
تفسري القرآن، حمايداً طريقة العقالء يف فهـم         االستبداد بالرأي يف   :الثاين

فإنّ للوصول إىل مراده تعاىل من كالمـه        : معاين الكالم، السيما كالمه تعاىل    
مراجعة كالم السلف والوقوف على اآلثـار الـواردة يف          : وسائالً وطرقاً، منها  

اآليات ومالحظة أسباب الرتول وغري ذلك من شرائط جيب توفّرهـا يف مفـسر           
.)٣(قرآن الكرميال

مـد بـن احلـسن،    ؛ احلر العـاملي، حم ١٧: ، ص١العياشي، حممد بن مسعود، تفسري العياشي، ج )١(
مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسالم       : ، حتقيـق  ١١: ، ص ٦٦، ح   ١٣، ب ١١وسائل الـشيعة، ج   

.إلحياء التراث
التسنيم يف تفسري القرآن : (، وترمجته)فارسي: (جوادي آملي، عبد اهللا، تسنيم تفسري قرآن كرمي       )٢(

.٢٢٥: ، ص١، ج)الكرمي
.٦٩: ، ص١ون يف ثوبه القشيب، جمعرفة، حممد هادي، التفسري واملفسر)٣(
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كُل تفـسري اليـستند إىل األدلّـة والقـرائن املعتـربة يف          : ومما تقدم يتبين أنّ   
تفسري القرآن الكرمي هو تفسري بالرأي، وكُل تفسري محل فيـه املفـسر رأيـه علـى        
القرآن الكرمي فهو تفسري بالرأي أيضاً، وكـذا كُـل تفـسري جـرى علـى يـد غـري               

.املتخصص

وهـذا العمـل باإلضـافة إىل أنـه حمـرم يف      «: األصفهاينوقد قال رضائي 
.)١(»نظر الشارع فهو مدان عند العقالء أيضاً

: إذن يظهر مما تقدم أنّ املقصود مـن قاعـدة حرمـة التفـسري بـالرأي هـو                  
العناية بكشف مراد اهللا تعاىل من القرآن بالطرق الـصحيحة واملعتـربة، ولـزوم              

.لقرآناحلذر من حتكيم الرأي يف ا
مثال تطبيقي

أَتْممت والْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم ... {: فسر الزخمشري قوله تعاىل   
الم دينـًا فَمـنِ اْضـُطر يف     و علَيكُم نِعميت  اِإلسـ َلكُم ضيتتَجـانٍِف    رم ـرٍة غَيـصخْمم

حيمر غَُفور اللَّه قائالً)٢(}إلِثٍْم َفإِن :
}.. .موالْي...{  مـا أراد بـه الزمـان احلاضـر ومـا      مل يرد به يوماً بعينه، وإن

كنـت بـاألمس شـاباً     : يتصل به ويدانيه من األزمنة املاضية واآلتيـة، كقولـك         
ذي قبـل يومـك وال بـاليوم       وأنت اليوم أشـيب، فـال تريـد بـاألمس اليـوم الّـ             

.كيوم
} ...  كُمدِيـن لَكُم لْتكفيتك}...أَكْمكم، وجعلت اليد م أمر عدو

.٢٤٧: رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقرآن، ص)١(
.٣: سورة املائدة)٢(
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اليوم كمل لنا امللـك وكمـل لنـا مـا نريـد، إذا           : ليا لكم، كما تقول امللوك    الع
أكملت لكم ما حتتـاجون  أو ،كفوا من ينازعهم امللك ووصلوا إىل أغراضهم      

إليه يف تكليفكم من تعليم احلالل واحلـرام والتوقيـف علـى الـشرائع وقـوانني              
.القياس وأُصول االجتهاد

بفتح مكـة ودخوهلـا آمـنني ظـاهرين،        }...وأَتْممت علَيكُم نِعمتِي  ... {
مل يطـف  مـن  مل حيج معكـم مـشرك، و  من وهدم منار اجلاهلية ومناسكهم وأن  

: أمتمت نعميت عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال       أو. بالبيت عريان 
، ألنـه ال نعمـة أمتّ مـن         اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت بذلك       

.)١(نعمة اإلسالم
وهذا الرأي التفسريي ال يستند إىل دليل، ألنـه مل يـستدل بـدليل سـوى                 
كالم العرب وقوهلم، وهو ليس حبجة يف تعيني املراد اإلهلي، بـل هـو مـساعد               

دلّـت خـالف    علـيهم الـسالم    فيه، كما أنّ النصوص املتواترة عن أهل البيت       
اليوم هو يوم الغدير وأنّ النعمة نعمة الوالية واإلمامة وأنّ ذلك، إذ أكدت أنّ 

ــا مــع    ــاً إلّ باإلمامــة أكمــل اهللا اإلســالم وال يرضــى للمــسلمني باإلســالم دين
وإمامة األئمة املعصومني من ،عليه السالماالعتقاد بوالية علي ابن أيب طالب

.)٢(عليهم السالم ولده

:لداللة على ذلك منهاوقد نقل العلماء نصوصاً كثرية يف ا
حملمـد بـن   أُصـول الكـايف  مـا نقـل يف تفـسري العروسـي احلـويزي عـن      -

.٦٠٥-٦٠٤:، ص١الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل، جالزخمشري، حممود، : انظر)١(
.٢٤٩: ، ص١س متهيدية يف القواعد التفسريية، جالسيفي املازندراين، علي أكرب، درو: راجع)٢(
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٢٨٩..............................................................املوضوعيللتفسريالعامةالقواعد:الثالثاملبحث

على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب عمـري عـن            «:يعقوب الكُليين بسنده عن   
ذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكري بن أعـني وحممـد بـن مـسلم            عمر بن أُ  

وكـان الفريـضة     :عليـه الـسالم    جعفـر بو  أقال  : وبريد بن معاوية قالوا مجيعاً    
ض فـأنزل اهللا عـز    ائخـرى، وكانـت الواليـة آخـر الفـر         ترتل بعـد الفريـضة اُأل     

قـال  ،}...أَتْممت علَيكُم نِعمتِـي والْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم ... {: وجلّ
نـزل علــيكم بعـد هــذه   أال : وجـلّ يقـول اهللا عــز :عليــه الـسالم بـو جعفـر  أ

.)١(»ضايضة، قد أكملت لكم الفرفري
حدثين أىب عن صـفوان بـن   «: قالتفسري على بن إبراهيم وما نقل يف     -

  د بن مـسلم عـن أيب          حيىي عن العآخـر  : قـال عليـه الـسالم    جعفـر ال عن حمم
الْيـوم  {: لرتل بعـدها فريـضة، مث نـز       فريضة أنزهلـا اهللا تعـاىل الواليـة، مث مل يـ           

صـلى اهللا عليـه   فأقامها رسـول اهللا بكراع الغميم  }ينكُمأَكْملْت لَكُم دِ  
.)٢(»رتل بعدها فريضةفلم يحفةباجلُوآله وسلم

ــاء      ــري اعتن ــن غ ــظ م ــشريفة بظــاهر اللف ــة ال ــسري اآلي ــى أنّ تف وال خيف
بالنصوص املفسرة الكاشفة عن مراد اهللا تعاىل يف اآليـة القرآنيـة، هـو مـن             

.التفسري بالرأي

.٢٥، ح٥٨٧: ، ص١، تفسري نور الثقلني، جعبد على بن مجعهي،ويزالعروسي احل)١(
.٢٧، ح٥٨٨: ، صالسابقاملصدر )٢(
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٢٩٠

القواعد املختصة بالتفسري املوضوعي: حث الرابعاملب
يف التفسري اثنيت عشرة قاعدة للتفسري املوضوعي، )١(ذكر بعض املختصني 

، وقد لوحظ   )٢(مشلت قواعد ذكرها بعض املختصني يف التفسري من أبناء العامة         
أنهم مل يذكروها على حنو االستدالل بل اكتفوا بـذكرها وتعـدادها علـى حنـو            

نـص  : (كر امل، إلّا أننا يف هـذا املبحـث سـنتناوهلا بـشيء مـن التفـصيل         الذ
، وقد أُخرجت بعض )القاعدة؛ توضيح القاعدة؛ منشأ القاعدة؛ مثال تطبيقي     

القواعد اليت ذُكرت يف كتب املختـصني مـن مجلـة القواعـد املختـصة بالتفـسري                 
صة بالتفـسري  ليست من القواعد املختـ : املوضوعي، وكان سبب إخراجها أنها   

.املوضوعي، بل هي من القواعد العامة يف التفسري
: وأما القواعد فهي

.»قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة«: حممد فاكر امليبدي يف كتاب: وهو)١(
، وتبعه صالح عبد »املدخل إىل التفسري املوضوعي«: سعيد يف كتاب عبد الستار فتح اهللا   : وهو )٢(

.»التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق«: الفتاح اخلالدي يف كتاب
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٢٩١............................................................املوضوعيبالتفسرياملختصةالقواعد:الرابعاملبحث

االلتزام التام بعناصر القرآن يف مرحلة حتديد املوضوع-١
توضيح القاعدة

إنّ فهم املراد من هذه القاعدة يتوقف على فهم املراد بالعنصر فيها، لذا    
:البد من بيان معناه أوالً، وهو

جـاء  ،  أصـل احلـسب   «: اخلليل بن أمحد الفراهيدي أنّ العنصر هـو       ذكر  
ء يف كالمهــم مــن عــن الفــصحاء مــضموم العــني منــصوب الــصاد، وال جيــي 

حنـو اجلنـدب   :أو مهزة  ما يكون ثانيه نوناً    الرباعي املنبسط على بناء فعلل إالّ     
وجاء السودد كذلك كراهية أن يقولوا سـودد فتلتقـي الـضمات مـع           ،واجلؤذر

.)١(»الواو
:اَألصل قال: العنصروالعنصر«: ونقل يف لسان العرب أنّ

ــروا ــِروتمهجـــ وهم بنـو العبـد اللئـيِم العنـصِر      أميـــــا تمهجـــ

وقـال أَبـو عبيـد      : قال... هو لَِئيم العنصر والعنصر أي اَألصل     : ويقال
.)٢(»هو العنصر، بضم الصاد، اَألصلُ

األصـل الّـذي تتـألَّف منـه األجـسام          «: جلرجاين أنّ العنـصر هـو     وذكر ا 
.)٣(»األرض، واملاء، والنار، واهلواء: املختلفة الطباع، وهي أربعة

هو األصـل لغـةً واصـطالحاً،    ) العنصر(يف األقوال يظهر أنّ      وبالتحقيق
لفـة  ما يفتقر إليـه املوضـوع يف تكوينـه، وتتكـون منـه املوضـوعات املخت               : أي

.٣٣٧: ، ص٢كتاب العني، جالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، )١(
.٦١١: ، ص٤لسان العرب، جابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، ) ٢(
.١٠١٩: ، رقم١١٢: ريف اجلرجاين، علي بن حممد بن علي، كتاب التعريفات، صالش)٣(
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املَوضُوعيالتَفْسِريِواعِدَق: الفصل الرابع..........................................................................٢٩٢

بذاا أو بطبعها، وقد يكون هذا التكوين وهذا التشكُّل مـن عنـصر واحـد أو        
.أكثر من ذلك

ومنه يتبين أنّ املراد بالعناصر املُشار إليها يف القاعدة أعاله ليست سوى            
املُعطيات التفصيلية اجلزئية الـيت تتكـون مـن جمموعهـا وجهـة النظـر القرآنيـة،             

كون منها النظرية القرآنية يف املوضوع املعين، وسوف        واملُعطيات الكُلّية اليت تت   
.يتضح ذلك جلياً حني ذكر املثال التطبيقي للقاعدة

منشأ القاعدة

الزبـرِ وأَنْزلْنـا إِلَيـك      و بِالْبينـاتِ {: يقول اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه الكـرمي       
       هِملَ إِلَـيـاسِ مـا نُـزلِلن نـيلِتُب الذِّكْر  ونَتفَكَّـري ـملَّهَلعوقـد قيـل بـسبب    )١(}و ،

أوّل مفسر يشرح النص    صلى اهللا عليه وآله وسلم     ذلك أنّ النيب األكرم حممد    
.)٣(، واستفيد منها جواز تفسري القرآن الكرمي)٢(القرآين ويبين أهدافه

آله وسلمصلى اهللا عليه و وقد صرح الطربي يف تفسريه بأنّ النيب األكرم       
،عليه الـسالم بين للناس القرآن ببيان اهللا تعاىل له بوحيه إليه بواسطة جربئيل         
أَنْزلْنـا  و...{: وذلك يف نظره هو املعىن الّذي أمره اهللا ببيانه هلم يف قوله تعـاىل          

   تَفَكَّــري ــم لَّهلَعو هِمــي ــزلَ إِلَ ــاسِ مــا نُ لِلن نــي لِتُب الــذِّْكر ــكإِلَيوتبعــه يف )٤(}ون ،
اسِ  {. يعىن القرآن،  }وأَنْزلْنا إِلَيك الذِّكْر  {: بقولهذلك القرطيب    لِلنـ نيلِتُب

.٤٤: سورة النحل)١(
.٩٦: احلكيم، حممد باقر، علوم القرآن، ص)٢(
.٣٠: ، ص١الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القرآن، ج)٣(
.السابقاملصدر : راجع)٤(
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٢٩٣............................................................املوضوعيبالتفسرياملختصةالقواعد:الرابعاملبحث

  هِملَ إِلَييف هذا الكتاب من األحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك،    :}ما نُز
فالرسول صلّى اهللا عليه وسلم مبيوجلّن عن اهللا عزكتابه ا أمجله يفمراده مم

، وذكـر الطوسـي يف      )١(»ا مل يفـصله   من أحكام الصالة والزكاة، وغري ذلـك ممـ        
صـلى اهللا عليـه وآلـه    تفسريه أنّ تبيني مانزل إىل الناس من قبـل الـنيب األكـرم        

األحكام والداللة على توحيد اللَّه، لكي يتفكروا  فيه من   «ما  هو بيان    ،وسلم
.)٢(»يف ذلك ويعتربوا

قوال املفسرين أعاله يف اآلية املباركـة أنهـم فهمـوا ذلـك       ويظهر من أ  
بعد ...«: ا اللُغوي على أصل واحد هو، حيث دلّ معناه)ِلتبين(من كلمة 

، واالصطالحي على إظهار املتكلِّم املراد للـسامع،     )٣(»...الشيء وانكشافه 
) التفـسري (فتـه بيان ما فيه من خفاء، وعليه فـإنّ املبـين أثنـاء أداء وظي        : أي

ليس له أن يضيف شيئاً من عنده على ما يكشفه ويبينه من معـىن خفـي يف       
الكلمة أو النص القرآين، وهو عمل املفسر التجزيئي واملوضوعي على حد 

.سواء

املوضوعي مـن عناصـر   املفسر مبا استخرجه ومنه تظهر ضرورة االلتزام     
وعدم إضافة أي عنصر خارجي هلا مـن     الكرمية،  بعد النظر يف اآليات القرآنية    
، إذ أنّ اإلضافة من خارج القـرآن الكـرمي تخـرج    أي مصدر غري القرآن الكرمي    

.)٤(التفسري من حده املعترب إىل غري املعترب

.١٠٩: ، ص١١امع ألحكام القرآن، جاجلالقرطيب، حممد بن أمحد، )١(
.٣٨٥: ، ص٦التبيان يف تفسري القرآن، جالطوسي، حممد بن احلسن، )٢(
.١٤٧: ابن فارس، أيب احلسني أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص)٣(
.١٧٤: ، ص٢رضائي أصفهاين، حممد علي، منطق تفسري قرآن، ج: انظر)٤(
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٢٩٥............................................................املوضوعيبالتفسرياملختصةالقواعد:الرابعاملبحث

:عناصر املوضوع املستفادة من اآليات

:ق يف اآليات وتفسريها، يتبينبعد التدقي

ل رت كُـ الـيت تـصد  }ِبسِم اللَِّه الرحمِن الـرحيِم    {يف اآلية اُألوىل    :أوالً
بـدأ  ين أالباري تبارك وتعاىل اإلنـسان     معلِّي) ما عدا سورة براءة   (سور القرآن   

ه، وتنفيـذ خططـ    هلـ اعمأداء  أستعني بـه يف     يـ باسم اهللا الرمحن الـرحيم و      لهعم
د فإنه جي،هليةضعيفة بالبحار العظيمة للقدرة اإله القوتيربط  ك ألنه عندما  وذل

، ل عمـل يـة كُـ  اه رمز بسم اهللا يف بد    لُّوهذا كُ  ،كتسب روحاً جديدة  يالعظمة و 
أعمالنا مهما تكن فهي فانية زائلـة وصـغرية حمـدودة، أمـا عنـدما نربطهـا                  إنّف

ا ستـصطبغ  إنهـ يـة، ف احد هلا وال     بتلك الذات القدسية الباقية اخلالدة اليت ال      
.زليتهأبصبغته وتستلهم من عظمته و

يـة البعثـة    ايف اآلية الثانية كالم عن خطاب جربئيل األمـني يف بد          و :ثانياً
للند كرماأل يبهعنـدما احتـضن   صلى اهللا عليه وآله وسلم     حمم ه وقـال وضـم:
}لَقالَّذِي خ كبِم رْأ ِبسإْقر{.

صلى اهللا عليـه وآلـه       يبد بدأ جربئيل منهاج رسالته عند بعثة الن       وذا فق 
.باسم اهللاوسلم

ت حلظة عندما حلَّعليه السالم نوح ةعن قص  تثاآلية الثالثة حتد  :ثالثاً
هلــي الــشديد علــى قومــه الكفــرة، واســتعدت الــسفينة  الطوفــان والعقــاب اإل

مل يتجـاوز  ذين الّـ لـسالم عليـه ا  نـوح  يبصـحاب الـن   للحركة وصـدر األمـر أل     
.}بسم ا جمريها ومرسها{:لك قالن يركبوا يف الفُأب،عددهم الثمانني

اىل عليـه الـسالم  سـليمان النيب يف اآلية األخرية كالم عن كتاب       :رابعاً
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املَوضُوعيالتَفْسِريِقَواعِد: الفصل الرابع..........................................................................٢٩٦

.صناموعبادم لألهاد عن قومدهاهلُطائر ن أخربه أملكة سبأ بعد 
:ما تقدم يظهر اآليتمن جمموع و

مـن  تسـواء كانـ   األعمال مهما كان لوا ونوعها وجهة صدورها،        إنّ  
علـيهم  نبيـاء و مـن األ أعليـه الـسالم  نه أو من اخللق أو من جربئيـل      ااهللا سبح 

رتبط تـ و) بسم اهللا (: بدأ بـ تن  أ، جيب   عليه السالم  مثل نوح وسليمان  السالم
....والعلم وةالقواستمد منهتبالذات املقدسة و
 ذه القاعدة هو الّذي جعل مـن    وهكذا يتبي ن من هذا املثال أنّ اإللتزام

.نتيجة املوضوع نتيجة قرآنية صرفة عكست مراد اهللا تعاىل يف كتابه ايد

مراعاة خصائص القرآن الكريم- ٢
املقدمة

قبل اخلوض يف توضيح القاعدة البـد لنـا مـن معرفـة املـراد باخلـصائص        
الصفات اليت امتاز ا القـرآن الكـرمي عـن      : (ا أنها القرآنية، وقد قيل يف معناه    

االّهال ميـس : ، فمنـها خـصائص عامـة مثـل     )١()غريه من الكتب، وهـي كـثرية      
املطهرون، وتعهد اهللا حبفظه من التحريف، وحفظه يف الصدور، ومنها خاصة         

إنه كتاب مساوي نازل من عنـد اهللا        : تعلَّق بعضها بشرفه وفضله ومكانته مثل     
ارك وتعاىل، وإنه حمكـم ومهـيمن علـى بقيـة الكتـب الـسماوية فـضالً عـن                   تب

غريها، وإنه كتاب هداية وشفاء، وإنه شفيع ألهله يوم احملـشر، وفيـه العقائـد               
نظمـه، تـصويره   : واألخالق واألحكام؛ ومنها ما تعلَّـق بأُسـلوبه ولُغتـه مثـل       

وال يقـصر عـن اخلاصـة؛       للمعاين وتيسريها لألفهام، ال يعلو عن أفهام العامة         
.١٣: الرومي، فهد بن عبد الرمحن، خصائص القرآن، ص: انظر)١(
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:ومنها ما تعلّق بطبيعته من أنه
احلاكم على غريه، املهـيمن علـى       هو: أصل اُألصول مجيعاً، أي   :أوالً

.احلَكَم عند التنازع يف القواعد والفروعما سبقه، وهو
د أن ا، فالباشياء وميز تقان؛ ألنه معيار األ   حكام واإل ية يف اإل  اغ:ثانياً

، فـال يوجـد فيـه    ونظمه ومعناه هعلى أمتّ الوجوه وأوفاها يف لفظ      يكون مركّباً 
.التناقض أو التعارض

ــاً ــهآياتــه، ومنــهانفــسبــذلك تيــة كمــا نطقــاكتــاب هد:ثالث : بقول
}...ــتَّقِني ى لِّْلمــدــاسِ... {، و)١(}هى لِّلنــد ــات  )٢(}...ه ، وغريهــا مــن اآلي

.الشريفة
اس من الظلمات إىل النور، فـال جيـوز      نخرج ال جاء القرآن كي ي   :رابعاً

 ـة تفـسرياً للقـرآن؛          أن يات العلوم واملـذاهب الفكريالعتبـار أنّ جعل من نظري
.قطعيثباا نسيب إضايفّ، وثبات القرآن مطلق 

.وغري ذلك من اخلصائص اليت يطول املقام لذكرها

توضيح القاعدة

ف أسـاس يف تفـسريه جيـب    إنّ املفـسر لـه هـد   : أما توضيح القاعدة فهو 
شــرح وبيــان للمعــاين والــدالالت يف اآليــات : عليــه أن الخيــرج عنــه، وهــو

القرآنية، واستظهار املقاصد واألهداف منها، وااللتزام به من مقتضيات تفسري          
القــرآن الكــرمي جبميــع أنواعــه، وتــأمني ذلــك حيتــاج إىل دقــة وعنايــة خاصــة  

.٢: سورة البقرة)١(
.١٨٥: سورة البقرة)٢(
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اج إىل ضابط وميزان، حيـث توجـد يف         وإخضاع النتائج للتقييم، وهو أمر حيت     
اخلـصائص الطبيعيـة    : هذا الـشأن يف التفـسري أكثـر مـن ضـابطة وميـزان منـها               

للقرآن الكـرمي، ومنـه لـزم املفـسر املوضـوعي رعايتـها تفاديـاً مـن الوقـوع يف                  
خمالفة النتائج التفسريية للتفسري املوضوعي للخـصائص الناشـئة         : احملذور وهو 

.)١(لكرميمن طبيعة القرآن ا
مراقبتـه إىل مـاذا     : مراعاة االنسان لألمر  ... «: وأما املُراد باملراعاة فهي   
: ال تَقُولُـوا  ... {: راعيـت النجـوم، قـال تعـاىل       : يصري، وماذا منه يكون، ومنه    

ء يف نفـسه أو  تفقـد للـشي   «: ، وهي )٢(»]١٠٤/ البقرة[/ }...راعِنا وقُولُوا انْظُرنا  
ــه ــتحفظ وا،أحوالــ ــةوالــ ــة واملراقبــ ــائر: حملافظــ ــيض،نظــ ــاةونقــ املراعــ
التفحص والتفقّد للنتائج التفسريية ألن : ، واملراعاة على هذا  )٣(»...:االغفال

تكــون دائمــاً صــحيحة، ووزان صــحتها أن تكــون غــري متعارضــة مــع طبيعــة 
.أهداف القرآن الكرمي ومقاصده، ومنه لزم رعايتها يف تفسري القرآن الكرمي

عدةمنشأ القا

املوضوعي لبعض أو احتمال خمالفة نتائج التفسري   : (هذه القاعدة  منشأو
كل خصائص القرآن الكرمي، مما يتسبب يف وقوع التضاد أو التعارض بني مراد 
اهللا تعاىل املفهوم من جممـوع آياتـه املباركـة املتعلّقـة باملوضـوع الواحـد، وبـني                

غايـة األمهيـة السـتلزامه       الكتاب احلكيم الّـذي ينطـوي عليهـا، وهـو أمـر يف            
).اإلضالل للمسترشد به

.٦٩-٦٠: القبول والرد لتفسري النص القرآين، صاحلسني، عبد القادر حممد، معايري: راجع)١(
.٣٥٧: الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، ص)٢(
.٣٨٧: ، ص١الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، ج)٣(
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مثال تطبيقي

عليه الـسالم يقول القرآن الكرمي يف شأن ي اهللا تبارك وتعاىل النيب آدم      
وُقْلنا يا آدم اسكُن {: عن االقتراب من الشجرة الوارد ذكرها يف قوله تعاىل

ــداً      ــَة وُكـــال ِمنهـــا رغَـ ــت وَزوجـــك اْلجنـ ــا هـــذِِه الـــشجرة     أَنْـ حيـــث شِـــئْتُما وال تَْقربـ
  الظَّــالِمني ن ويــا آدم اسـُكن َأْنــت وزَوجـك اْلجنــَة   {: ، وقولــه)١(}فَتَكُونـا مـِ

    الظَّـالِمني فََتكُونا مِن ةرجبا هذِِه الششِئْتُما وال تَْقر ثيح وقـال  )٢(}فَكُال مِن ،
ح ـا يف  رونتيجة لوسوسة الـشيطان الـيت صـ    ليه السالم ع أنّ النيب آدم   :أيضاً

ــه تعــاىل ــْل أَدلُّــك علــى  {: قول ه مقــالَ يــا آد طانيــِه الــش إَِلي ســو سِة الُْخْلــدِ فَورــج ش
كمـا يف  الصادر إليه اقترب منها وخالف النهي اإلهلي ، قد  )٣(}وملٍْك ال يبلـى   

بــدت لَهمــا سـوآتُهما وطَِفقــا يخْـصِفاِن علَيِهمــا ِمــن   َفــأَكَال مِنهـا َف {: قولــه تعــاىل
إقـرار  : ترتب على ذلـك أثـر هـو   قد و،)٤(}آدم ربه فََغـوى ورِق اْلجنِة وعصى  

باملعصية وظلم نفسه، لذا انـربى لطلـب املغفـرة كمـا يف       عليه السالم  النيب آدم 
نْفُـسنا وإِن لَـم تَْغفِــر لَنـا وتَرحمنــا لَنكُـونَن مِــن     قــاال ربنـا َظَلمنــا أَ {: قولـه تعــاىل 

٥(}اْلخاسِرين(.
خالف النـهي   عليه السالم  واملفسر املوضوعي إذا خرج بنتيجة أنَّ النيب آدم       

ه فَغَـوى     وعـصى ... {: اإلهلي خمالفة معـصية لـصريح قولـه تعـاىل          بـر مـه  }آدفإن ،

.٣٣: سورة البقرة)١(
.١٩: سورة األعراف)٢(
.١٢٠: سورة طه)٣(
.١٢١: سورة طه)٤(
.٢٣: سورة األعراف)٥(
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كتـاب هدايـة   صوصية أنـه    يف القرآن الكرمي، وهو خمالف خل     يلتزم بوقوع التناقض    
ال يعطـي  ؛ ألنّ التنـاقض  ال تناقض فيـه للبشرية، والّذي يقتضي أن يكون حمكماً    

:بداًء أو نتيجة، وبيان ذلكإضاللهيوجب رؤية واضحة للمسترشد به مما 
ج ا املفسر على النتيجة املفترضة اليت خربناءاًت ثَبَقد أنَّ القرآن الكرمي 

، والعيـاذ بـاهللا  عاصي هللا تبـارك وتعـاىل  عليه السالمأنّ النيب آدم   ،املوضوعي
ألنّ املعـصية  ؛ عليـه الـسالم    من قبلـه   شرك باهللا العظيم  ال تستلزمنتيجة  وهي  

ظـامل لنفـسه لقولـه    عليـه الـسالم  نـه الزم ذلك أ و،  )١(مرتبة من مراتب الشرك   
ي     وإِْذ قَـاَل لُْق   {: تعاىل نـا ب يـ ِعظُـهويهِنـِه وِلاب ـانالم     كَ لَظُلْـمرالـش رِْك بِاللَّـهِ إِنش تـُ
 ظِـيمأ، و )٢(}عوجلّالّذين اصطفاهم اهللامن األخيار ليسهن كما يف قولـه  عز
الّـذين اختـارهم اهللا   :أي،)٣(}وأنّهم عِندنا لَمِن الْمصطَفَين االخيـارِ     {: تعاىل
واْذُكـر ِإسـماعيَل والْيـسع وَذا اْلِكْفـِل وُكـل ِمـن              {:تعـاىل لقولـه ؛  )٤(ةللنبو

أنـه لـيس مـن األنبيـاء، وهـي نتيجـة       تلك االستلزامات   ، ونتيجة   )٥(}االخيـارِ 
مـن األنبيـاء، وذلـك يف قولـه     عليـه الـسالم  أنـه بالقرآن الكـرمي    تقرير  تخالف  

ران عَلـى الْعـالَمني       آدم وُن  إِن اللَّه اصَطفى  {: تعاىل وآَل ِعمـ ـراهيم٦(}وحـًا وآَل إِب( ،
.عليه السالمنبوتهاليت توجب تهيوجب عصماإلهلي -االصطفاءإذ أنّ 

.٤٨-٤٧: ، ص)تقرير حبث السيد كمال احليدري(القاضي، حممد، العصمة، )١(
.١٣: سورة لقمان)٢(
.٤٧: سورة ص)٣(
ــرآن، ج    : راجــع)٤( ــسري الق ــان يف تف ــع البي ــسن، جمم ــن احل ــضل ب ــي، الف ؛ ٧٥٠: ، ص٨الطربس

.٤٦١: ذهان إىل تفسري القرآن، صالسبزواري النجفي، حممد بن حبيب اهللا، إرشاد األ
.٤٨: سورة ص)٥(
.٣٣: سورة آل عمران)٦(
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رأيـان  عليـه الـسالم  أن يكـون يف الـنيب آدم    يوجـب    تنيااللتزام بالنتيج ف
يـاء أنه مـن األنب   : أنه عاصي وظامل ومشرك، واآلخر    : للقرآن الكرمي، أحدمها  

ومل يرجح القرآن الكرمي أحد الـرأيني علـى      -املصطفني األخيار   عليهم السالم 
وتـرك األمـر واحلـال هـذه يوجـب حـرية        -اآلخر يف موضع ما أو أشار إليهما      

وضاللة املسترشد به، وهـو خـالف كـون القـرآن كتـاب هدايـة كمـا يف قولـه           
ــاىل ــِه اْل  ... {: تع ــِزلَ فِي ــَضان الَّــِذي ُأن مر رــه ش   ـن ــاٍت مـ نيبــاِس و ى لِّلنــد ه آنُقــر

ــانِ  ــدى واْلفُرقَ ــه)١(}...الْه ــٌة مــن     {: ، وقول ـاءْتكُم موِعَظ جـ َقــد ــاس ـا الن هـــا َأي ي
مِنِنيؤةٌ لِّلْممحرى ودهوِر ودا ِفي الصِشفَاء لِّمو كُمب٢(}ر(.

عليـه   صل الـرأيني القـرآنيني يف آدم      كما أننا لو أخذنا بنظـر االعتبـار حمـ         
مـن  عليـه الـسالم  بأنه نيب غري معصوم، فـإنّ ذلـك يـستلزم إخراجـه        :السالم

ــاء لقولـــه تعـــاىل  ــع   {: مجلـــة األنبيـ ــوا مـ ــوا اللَّـــه وُكونُـ ــا أيهـــا الّـــذين آمنـــوا اتَّقُـ يـ
 اِدقنييـاء األنبهـم  يف هـذه اآليـة   جاء يف التفسري أنَّ الـصادقني   حيث  ،  )٣(}الـص

، وحيث أنه غري معصوم فهو خارج عن مصاديق )٤(عليهم السالم    املعصومني
.هذه اآلية املباركة، وهو أمر جمانب للحقيقة والواقع ويستلزم اإلضالل

واخلصائص اُألخرى وأخـذها  يةالقرآنةصيصهذه اخلوعليه فإنَّ مراعاة   
ون نتيجته صـحيحة  بنظر االعتبار يف التفسري املوضوعي هو الّذي يكفل أن تك  

.ومعتربة، لذا وجب رعايتها كقاعدة من قواعده عند ممارسته

.١٨٥: البقرةسورة )١(
.٥٧: يونسسورة )٢(
.١١٩: سورة التوبة)٣(
.١٢٢: ، ص٥الطربسي، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج: راجع)٤(
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وجوب عدم االكتفاء جبمع اآليات املشتملة على ألفاظ املوضوع فقط-٣
توضيح القاعدة

غري خفي مما مر سابقاً، أنّ البحث عن اآليات القرآنية الـيت تـدور حـول       
أحـدمها تتبـع ألفـاظ      : يـتم بأُسـلوبني   موضوع واحد يف القـرآن الكـرمي، إنمـا          
ــات القــرآن الكــرمي، أي  اآليــات الــيت اشــتملت علــى لفــظ  : املوضــوع يف آي

املوضوع فقط، واآلخر تتبع اآليات املُتعلِّقة باملوضوع، وبالنظر لطبيعة القـرآن      
مفرقـة يف عمـوم القـرآن الكـرمي         (يف عرض املوضوعات وجزئياا وتفاصـيلها     

، فإنّ اآليات املُتعلِّقة باملوضـوع ليـست فقـط الـيت           )ملختلفةبزواياها وجوانبها ا  
حتمل ألفاظ ذلك املوضوع، بل اليت حتمل زواياه وجوانبه وجزئياته وتفاصيله           

.أيضاً

وحيــث مــر القــول ســابقاً أنّ التفــسري املوضــوعي تفــسري جيمــع اآليــات  
يــستخرج أنــه : القرآنيــة املتعلّقــة باملوضــوع الواحــد مــن عمــوم القــرآن، أي 

جزئيات نتائجه من عموم القرآن الكرمي ليشكل منها وجهة نظـر قرآنيـة ينـتج            
منها نظرية قرآنية، صار البد من مجع كُل ما له عالقة باملوضـوع الواحـد مـن     
آيات قرآنية، سواء احتوت على لفظ املوضوع أو مل تشتمل عليـه، ومنـه لـزم              

.ى ألفاظ املوضوع فقطوجوب عدم االكتفاء جبمع اآليات املشتملة عل
منشأ القاعدة

، )أُسلوب القرآن الكـرمي يف عـرض املوضـوعات   : (هذه القاعدة  ومنشأ
حيث مل جيمع القرآن الكرمي تفاصيل كُل موضوع مـن موضـوعاته يف بـاب أو      

بعـض  كمـا هـو احلـال يف        مشتمل على ألفاظ ذلك املوضوع فقط       فصل معين   
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بـل إنّ اآليـات املُتعلِّقـة باملوضـوع     ،)١(غريهـا الكتب البـشرية املؤلَّفـة الدينيـة و    
ســواء اشــتملت علــى لفــظ الواحــد تقامستــها العــشرات مــن الــسور القرآنيــة 

أن يلقـي   للمفسر املوضـوعي    لذا أصبح ضرورياً    املوضوع أم مل تشتمل عليه،      
مجيع آيات القـرآن الكـرمي لإلحاطـة جبميـع اآليـات املتعلّقـة        ملة على   انظرة ش 

.)٢(للخروج برؤية قرآنية تامة حولهاملوضوعب
وقد اختذ القرآن الكرمي هذا اُألسلوب يف عـرض املوضـوعات القتـضاء           

إنّ اهلـدف مـن ذلـك       : همكتبـ يف  االختـصاص   أهـل   احلكمة من نزوله، وذكر     
.)٣(التثقيف والتعليم والتربية والتغيري االجتماعي: هو

، بـل  ةف القرآنيـة مجلـة واحـد   فاهللا تبارك وتعاىل مل يرتل املفاهيم واملعـار    
أنزهلا جنوماً حبسب مقتضياا التربوية على مدى ثـالث وعـشرين سـنة، وقـد               

تعاىل بعباده، إذ قال اإلمام حممد بن علـي البـاقر   عد ذلك رمحة ورفقاً من اهللا       
ليس أحد أرفق من اهللا عز وجلّ، فمن رفقه تبارك وتعاىل أنه «:عليه السالم

.)٤(ة إىل خصلة، ولو محل عليهم مجلة هللكوانقلهم من خصل
: على ذلك يتبين أنّ اُألسلوب القرآين يف عرض املوضوعات هو          بناءاًو

) اشتملت علـى اللفـظ أم ال     (سواءتفريق جزئياا على آياته وسوره الشريفة       
ر املوضوعي أن جيمـع كُـل مـا جـاء          على املفس  هلدف خاص، ومنه صار لزاماً    

وص املوضــوع املعــين مــن عمــوم القــرآن الكــرمي، وأن ال مــن آيــات يف خــص

.٢٣قرآن الكرمي من التفسري املوضوعي، صحممد، حممد عبد السالم، دراسات يف ال: انظر)١(
.١١٩: ، ص١احلسيين الشريازي، حممد رضا، التدبر يف القرآن، ج: انظر)٢(
.٢٨٠: احلكيم، حممد باقر، علوم القرآن، ص: انظر)٣(
.٣٩٥: ، ص٦الکُليين، حممد بن يعقوب، فروع الكايف، ج)٤(
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           إالّمتثـل  ال هـا يكتفي جبمع اآليات املـشتملة علـى ألفـاظ املوضـوع فقـط، فإن
.رؤية قرآنية ناقصةإالّيعطي ال االعتماد عليها ، وجانباً من جوانب املوضوع

يمثال تطبيق

لكـرمي، هـو مثـال    إنّ من األمثلة الواضحة على هذه القاعدة يف القرآن ا      
يف كتـاب اهللا ايـد، فإننـا إذا مـا أردنـا      عليه السالمقصة تكليف النيب موسى  

دراستها دراسة موضوعية، البد أن جنمع آياا من عموم القرآن الكـرمي، وال              
على اللفظ فقط، فنجدها مثالً يف سورة القـصص يف           املشتملةنكتفي باآليات   

ار ِبأَهِلـِه آَنـس ِمـن جانِـبِ الطُّـورِ َنـارا قَـاَل         ضَى موسىفَلَما قَ {: قوله تعاىل  سـلَ واألَج
           لَّكُـمـارِ لَعالن ٍة مِـنذْو جـ ـٍر أَوا بِخَب هـنلِّي آتِيكُم ما لَّعنَار تكُثُوا إِنِّي آنَسلِهِ املِأَه

  طَلُوناِد   * تَصـاطِِئ اْلـوا نُودِي مِن شا َأتَاهفَلَم      َكـِة ِمـناربـِة اْلمقْعـنِ فِـي الْبي األمي
       ـالَمِنيالْع بر ى إِنِّـي َأنَـا اللَّـهوسا مِة أَن يرجالش *      ز ا تَهتـَ آهـا ر اكَ فَلَمــصأَلْـقِ ع أَنو

   ي لَما وِبردلَّى مو انال    كَأنّها جـى أَقْبِـلْ ووسـا مي قِّـبمِـ   ع إِنَّـك تََخـف  اآلِمـنِني ن *
          ن اسلُك يدكَ فِي جيبِك تَخْرج بيـضَاء مِـن غَيـرِ سـوءٍ واْضـمم إِلَيـك جناحـك مـِ

          ا فَاسِـقِني مـكَـانُوا قَو لَِئهِ أنّهـممو نوعإِلَى ِفر كباَناِن مِن رهرب ِب فََذانِكهالر *
   ِمـن إِنِّي قَتَْلـت بقْتُُلـوِن    َقاَل رأَن ي ـافا َفأَخنَْفـس مـي      * همِن حَأفْـص و هـ ونار َأخِـي هـو

اف َأن يَكـذِّبوِن        قُنِي إِنِّـي َأخـدصا يءرِد عِيم سِلْهانًا َفأَرَك    * لِسضُد عـ دش نـَقـالَ س
صِلُون ِإلَيُكمــا     ـلَْطانًا َفَلــا يـــا سـُل لَُكمعَنجو ــا   آِببَِأخِيـكُكمعـِن اتَّبمــا و ـا أَنُتمياتِن

ون١(}الْغَالِب(.
لْ َأتَـاَك حـِديث موسـى     {: ويف سورة طه يف قوله تعـاىل    هـا  * وَأى نَـارإِْذ ر

.٣٥-٢٩: سورة القصص)١(
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    ارِ هـلَى النع أَجِد سٍ أَوا بِقَبهنلِّي آتِيكُم ما لَّعنَار تكُثُوا إِنِّي آنَسلِهِ امى فَقَالَ لِأَهد
إِنِّي َأنَا ربك َفاخَلع َنعلَيك إِنَّك بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى * فَلَما أََتاها نُوِدي يا موسى * 
َأَنــا َفاعبــدِني وَأِقــِم الــصَلاة إِالّ إِنَِّنــي َأَنــا اللَّــه ال ِإَلــه* وَأَنــا اختَرُتــك فَاســتَمِع ِلمــا يــوحى  * 

ا تَـسعى       * رِي  ِلذِْك ى كُـلُّ نَفْـسٍ بِمــزا لِتُجفِيهأُخ ةٌ أَكَادةَ ءاَتِياعالس إِن *  َفـال
* ومـا تِْلـك بِيمِيِنـك يـا موسـى      * يصدنَّك عنها من الَ يؤمِن بِها واتَّبع هواه فَتَردى     

  صع اَقاَل هِي     َأهــا وهلَيكَُّأ عى        ي َأتَور ُأخـ آِرب ا مـ فِيهـ لِـيمِـي وَلـى غَنـا عبِه قَـالَ  * ش
ذْها وال  * ةٌ تَـسعى  فَأَْلقَاها فَِإذَا هِي حي   * أَْلقِها يا موسى     ا    َقـالَ خـتَها سِـريهعِيدـنس تََخـف

لِنِريك * ٍء أيةً ُأخرى واضْمم يدكَ إِلَى جناحِك تَخْرج بيضَاء مِن غَيرِ سو* األُوىل 
  ى  آمِنرا الْكُبأّنه طََغـى  * ياتِن نوعإَِلى فِر برِي     * اْذهـدِلـي ص حـراش بَقـالَ ر *

رِي      لِي َأمـ رسياِني        * وـن لِّـسم ةْقـدُلـْل عاحلِي   * وـوا قَـوفْقَهي *     ـنا مزِيـرل لِّـي و عـاجو
رِي   * اشدد بِِه أَْزرِي  * َأخِي   هارون* َأهلِي   فِـي َأمـ رِْكهأَشو *   كحبُنـس كَـي

َقاَل َقـد أُوتِيـت سـؤلَك يـا     * إِنَّك كُنت بِنا بصِريا * وَنذُْكرَك كَثِريا  * كَثِريا  
.)١(}موسى

ونلحــظ يف اآليــات اآلنفــة الــذكر أنهــا قــد اشــتمل بعــضها علــى لفــظ  
عض اآلخر مل يشتمل عليه، بل عبر عنه بالـضمري ومل يـصرح بـه      والب»موسى«

ملقتضيات البالغة القرآنية، وإذا ما أردنا االقتصار على اآليات املـشتملة علـى          
اللفـظ فقــط، فــإنّ املعــاين ســتكون مـشوهة والــصورة ناقــصة، وذلــك حلاجــة   

عـرض  إحداها لُألخرى يف التفسري بـسبب ارتباطهـا بـسياق واحـد منطقـي يف           
القصة، وحاجة إحداها لُألخرى يف اكتمال صورة التكليف؛ ألنها متثـل جـزء       

.القصة املفقود يف املقطع األول من آياا

.٣٦-٩: سورة طه)١(
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ومبا أنّ النظرية القرآنية تستخرج على ضوء الصورة الكاملة للموضـوع           
واستيعاب مجيع جزئياته، لـذا كـان لزامـاً علـى املفـسر املوضـوعي النظـر إىل            

يات املتعلقة باملوضوع واملشتملة على مجيـع جزئياتـه يف إطـار القـرآن       مجيع اآل 
.فقط)موسى(الكرمي، وأن ال ينظر إىل اآليات املشتملة على لفظ 

ضرورت الفهم التحليلي لآليات-٤
:توضيح القاعدة

فهـم اآليـات   : تفريد اآلية، أي «: إن املراد بالفهم التحليلي لآليات هو     
التفـسري الّـذي يتبـع فيـه املفـسر          «: ، أو بعبـارة أخـرى هـو       )١(»كُلِّها على حدة  

ترتيب املصحف، فيشرح مجلة من اآليات، أو الـسورة، أو القـرآن كُلُّـه علـى        
هذا النمط املوضعي، ويبين ما يتعلَّـق بكُـل آيـة مـن مناسـبات وسـبب نـزول              

ويـذكر  ومفردات وحنو ذلك مما يتقرر به معناهـا ومـا ترمـي إليـه يف تراكيبـها،         
وقـد يعبـر عـن    «: ، وقد قال حممـد علـي أيـازي       )٢(»وجه الربط بني مقاصدها   

.)٣(»بالتفسري البياين التحليلي-أي التفسري التحليلي-ذلك
فهـم اآليـات   «: وقال فتح اهللا سعيد الّذي أورد هـذه القاعـدة يف كتابـه            

كـن لـه   قبل الشروع يف التفسري املوضوعي، وهذا أمر ضروري للمفسر حىت مي          
، )٤(»االستناد واالستشهاد ـا، ويـستطيع ترتيـب مباحثهـا وتـأليف عناصـرها        

.٤٢٣: فاكر امليبدي، حممد، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، ص)١(
.٣٨-٣٧: مسلم، مصطفى، مباحث يف التفسري املوضوعي، ص)٢(
.٤٨: أيازي، حممد علي، املفسرون حيام ومنهجهم، ص)٣(
.٦٤:، صاملدخل إىل التفسري املوضوعيعبد الستار فتح اهللا،سعيد، )٤(
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فاهلدف منه بيان املراد بالتحليل والشرح والتوضيح، واملفسر املوضوعي حيتاج 
إىل هذا الفهم قبل بدءه بالتفسري؛ ألنّ عمله يقتضي الوضوح التام يف املقاصد            

، حىت يستطيع استخراج وجهة النظر القرآنية       والدالالت القرآنية اجلزئية ابتداًء   
يف املوضوع الواحد املُعين من اموع واليت تبتين عليها النظرية القرآنية، ومـن         

ضروري للتفسري املوضوعي؛  ) الفهم التحليلي (إنّ التفسري التحليلي  : هنا قيل 
املفـسر  ، وما حيـصل عليـه  )١(ألنه يتعاون ويتكامل معه يف خدمة النص القرآين 

املوضوعي من نتائج يوظفه يف خدمة التفسري املوضوعي ليخـرج بنتيجـة تامـة              
.منه

منشأ القاعدة

شـرط قابليـة القابـل،     ونعـين بـه     ): املقتـضي (إنّ منشأ هذه القاعدة هـو       
الشيء الّذي البد من حتققه يف املادة حىت تصبح مؤهلة الستقبال كمال            «: أي

علــى هــذا نفــس التفــسري املوضــوعي، فاملفــسر ، وهــو)٢(»جديــد مــن القابــل
املوضوعي إذا أراد أن خيرج بنتيجة تامة، البد له مـن كمـال يف وضـوح املـادة      

أُخـرى شـرط   اليت تستخرج منها النتيجة الكُلِّيـة النهائيـة، كمـا أنـه مـن جهـة             
ــة الفاعــل، أي ــه أن ينجــز   «: لفاعلي ــستطيع الفاعــل بدون ــشيء الّــذي ال ي ال

، فاملفسر املوضوعي ال يأيت بـشيء جديـد مـن عنـده، بـل يـستخرج               )٣(»هعمل
النتيجة اليت جادت ا النصوص القرآنية املتعلّقة باملوضوع الواحد املُعين ويبين 
عليها نظريته النهائية، لذا كان البد له من استكشاف كُل ما له عالقـة بـذلك           

.السابقاملصدر :انظر)١(
.١٤-١٣: ، ص٢مصباح اليزدي، حممد تقي، املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة، ج)٢(
.١٣: املصدر نفسه، ص)٣(
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: و ما يتم عمله فيما يعرف اليوم بـويسهم يف إنتاجه إنتاجاً صحيحاً تاما، وه    
التفـسري التحليلـي    «أنّ  ، لذا قال بعـض أهـل االختـصاص          )التفسري التحليلي (

ضرورة للتفسري املوضوعي، فهما يتعاونان وال يتعارضان، بل يتكامالن خلدمة 
.)١(»النص القرآين، وإنضاج علم التفسري كُلَّه

مثال تطبيقي

القـسم بـالنيب حممـد   مـسألة جـواز     : قاعدة هـو  إنّ املثال التطبيقي هلذه ال    
إشارة، ومعرفة نظر القرآن الكرمي شخصاً ووصفاً وصلى اهللا عليه وآله وسلم 

:يف هذه املسألة يتطلّب مجع اآليات القرآنية ذات العالقة باملوضوع وهي
اتِي إِن كُنـتُم َفـاعِلِني             {: قوله تعاىل -١ نـالء بـؤكَ  * قَـاَل هر مـلَِفـي   لَع أنّهـم

 ونهمعي تِهِمكْرس *رِقِنيشةُ محيالص مذَتْه٢(}فَأَخ(.

* وشـاهٍِد ومـشهوٍد   * والْيومِ الْموعودِ   * والسماء َذاِت الْبروِج    {: قوله تعاىل -٢
.)٣(}قُتِلَ أَصحاب األُخدودِ

ووالٍِد ومـا وَلـد   * وأَنت حِلٌّ بِهَذا الْبَلدِ * َلدِ ال أُْقسِم بِهذَا الْب   {: قوله تعاىل -٣
.)٤(}َلقَد خَلقْنا اْلإِنسان ِفي كَبٍد* 

ولكن جمرد استخراج اآليات من القرآن الكرمي ومجعها ال ميكِّـن املفـسر             
وإن فُــسرت تفــسرياً جتزيئيــاً، وذلــك القرآنيــة النهائيــة مــن اســتخراج النظريــة 

.٦٤: سعيد، عبد الستار فتح اهللا، املدخل إىل التفسري املوضوعي، ص)١(
.٧٣-٧١: سورة احلجر)٢(
.٤-١: سورة الربوج)٣(
.٤-١: سورة البلد)٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٠٩............................................................املوضوعيبالتفسرياملختصةالقواعد:الرابعاملبحث

.اإلامات فيهابعضود لوج
خفاء القصة الـيت مـن أجلـها أقـسم اهللا     آيات سورة احلجر  إذ يالحظ يف    

من  املرادلعدم وضوح    ؛مربالعلعمـرك (مر وعلى مـن يعـود الـضمري يف          الع( ،
الشاهد واملشهود اليوم املوعود وعدم وضوح املراد من آيات سورة الربوجويف 

يف آيات سـورة البلـد مل يتـضح مـن ظـاهر         وأماومصداقهما من ظاهر اللفظ،     
.ن هو الّذي حلّ فيهاسم البلد وموقعه اجلغرايف وماللفظ 

يلزم املفسر بتفسري تلك اآليـات تفـسرياً ميكِّنـه       اإلامات  كل هذه   وإزالة  
مــن فهمهــا فهمــا كــامالً وهــو منــتج التفــسري التحليلــي، وذلــك باملباشــرة أو  

األمثـل يف تفـسري   «: التحليلي ملعرفتها، مثل كتـاب الرجوع إىل كتب التفسري    ب
أنـوار الترتيـل وأسـرار      «: لناصر مكارم الشريازي، وكتـاب     »كتاب اهللا املرتل  

: لناصـر الـدين البيـضاوي، وكتـاب    ) تفسري البيضاوي: (املعروف بـ »التأويل
،)١(هلاشم بن سليمان البحراين، وغريها من التفاسري»الربهان يف تفسري القرآن«

.وبعد معرفة متام اجلزئيات تستخرج النظرية القرآنية من جمموعها

مع قومه الّـذين  عليه السالم  فإنّ القصة قصة النيب لوط    : وأما اجلزئيات 
صـلى اهللا  اختذوا الرجال دون النساء شهوة، ذكرها القرآن الكرمي ليطلـع نبيـه       

.)٢(لعمرك: عليها، وهو املخاطب يف قولهعليه وآله وسلم

وأمـا اليـوم املوعــود فهـو يــوم القيامـة، والـشاهد واملــشهود ففيـه قرابــة       

.٨٤٣: أيازي، حممد علي، املفسرون حيام ومنهجهم، ص: انظر)١(
؛ البيـضاوي،  ٩٤: ، ص٨مكارم الشريازي، ناصر، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املُـرتل، ج         : انظر )٢(

.٢١٥: ، ص٣، جأنوار الترتيل وأسرار التأويلناصر الدين، 
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صـلى اهللا عليـه وآلـه    هـو الـنيب حممـد   الثالثني معىن أكثرها اتفاقـاً أنّ الـشاهد         
.)١(هو يوم القيامةواملشهودوسلم

صـلى   وبالنسبة للبلد فهو مكة الواقعة يف اجلزيرة العربيـة، والـنيب حممـد            
.)٢(و الّذي حلَّ فيههوسلماهللا عليه وآله

وهكذا نرى أنّ الـرأي القـرآين النـهائي بعـد إزالـة تلـك اإلامـات هـو                 
أكثـر مـن   صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   اجلواز، إذ أقسم اهللا تبارك وتعاىل بنبيه  

مرة يف القرآن الكرمي وبـصيغ خمتلفـة، والوصـول إىل هـذه النتيجـة القرآنيـة مل             
القصة اليت كانت يف سياق أية : رفة اجلزئيات الدقيقة فيهايكن ممكناً إلّا بعد مع

لعمرك ومصداق الـشاهد واملـشهود والبلـد        : القسم ومن هو املقصود يف قوله     
ومــن حــلّ فيــه، ومنــه كانــت ضــرورة الفهــم التحليلــي قبــل إجــراء التفــسري  

.املوضوعي

رعاية ما يلزم يف تفسري القرآن بالقرآن-٥
توضيح القاعدة

ح هذه القاعدة يعتمد على فهـم آليـة العمـل يف تفـسري القـرآن               إنّ توضي 
: بالقرآن

عىن اآلية مـن    ملهو استيضاح القرآن بالقرآن    ريفستن  إ«: ذكر الطباطبائي 

أنـوار الترتيـل وأسـرار    ؛ ٧٩: ، ص٢٠، ج، مصدر سابقاألمثل يف تفسري كتاب اهللا املُرتل  : انظر )١(
.٣٠٠٨٤٣: ، ص٥، ج، مصدر سابقالتأويل

أنــوار الترتيــل وأســرار ؛ ٢٠٦: ، ص، مــصدر ســابقاألمثــل يف تفــسري كتــاب اهللا املُــرتل: انظــر)٢(
.٣١٣:، ص، مصدر سابقالتأويل
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ها تـ عرفمص املـصاديق و   يشختـ ر املندوب إليه يف نفس القـرآن، و       ا بالتدب انظري
لْنـا علَيـك اْلكِتـاب     نَزو ...{:باخلواص اليت تعطيها اآليات، كما قـال تعـاىل        

وحاشـا أن يكـون القـرآن تبيانـاً     ]٨٩: سـورة النحـل   /[}...ءٍشـي  لِّتِبيانًا لِكُ 
.)١(»لنفسهء وال يكون تبياناًل شيلكُ

والتدبر يف اآليات يقتضي أن يطرح املفسر التـساؤالت ومـن مثّ يحـاول               
: آليتاإلجابة عليها، وهذه التساؤالت تتمثل يف البحث عن ا

.معىن الكلمة:أوالً

ختيــر الكلمــة، ويــراد بــه البحــث يف وضــعها يف حملّهــا املناســب  :ثانيــاً
. الطبيعي

.موقع الكلمة، والّذي يرشد إىل اهلدف من جميئها يف هذا املوقع:ثالثاً

الشكل اخلارجي، والّذي يدل على احلكمة منه والفكرة اخلاصـة           :رابعاً
التقدمي والتأخري، واإلفراد والتثنية واجلمـع، واملعلـوم       : فيه، وميكن إلتماسه يف   

. واهول، وسائر األشكال اُألخرى

التسلسل املعنوي والتناسب يف االنتقال مـن غـرض إىل آخـر،      :خامساً
عالقـة الـسبب واملـسبب،    : وميكن التماسه يف العالقات املختلفة يف اآلية مثل     

.يع، وإىل غري ذلك من أنواع العالقاتوالتكامل، والتعليل، والتشابه، التفر

تقسيم ما ورد من آيـات قرآنيـة وفقـاً لألبعـاد            : التصنيف، أي  :سادساً
.)٢(الزمنية، أو املواقف االجتماعية، أو الصفات النفسية، أو غري ذلك

).بتصرف(، ١١: ، ص١الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج)١(
.٩٤-٥٨: ، ص١احلسيين الشريازي، حممد رضا، التدبر يف القرآن، ج: جع عن التساؤالترا)٢(
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إرجاع املتشاات إىل احملكمات، واجلمع بني : كذلك يلزم يف هذا املنهج
يـدة والعـام واخلـاص، وتوضـيح اآليـات املـة بواسـطة              اآليات املطلقة واملق  

ــع      ــات، ورف ــن ســياق اآلي ــصداق، واالســتفادة م ــيني امل ــة، وتع ــات املبين اآلي
االخــتالف الظــاهري بــني اآليــات املختلفــة، وحتديــد معــاين اآليــات القرآنيــة  
باالسـتعانة باآليـات اُألخــرى، وتعـيني أحــد احتمـاالت معــىن اآليـة باآليــات      

، وقـد عـد رضـائي األصـفهاين     )١(، ومجع اآليات الناسخة واملنسوخة    اُألخرى
هــذه اللــوازم يف املنــهج مــن مــصاديق تفــسري القــرآن بــالقرآن، بــل مــن أهــم  

.)٢(متطلباته
وهكذا يتبين أن تفسري القرآن بـالقرآن لـيس جمـرد عـرض آيـة علـى آيـة           

  ة منهجية تسري وفق جمموعة أُخرى لتفسريها تفسرياً قرآنياً خالصاً، بل هي عملي
من اخلطوات الـيت توصـل إىل وضـوح املـراد اإلهلـي، واملفـسر املوضـوعي يف                  
مرحلـة تفـسري اآليـات القرآنيـة ذات العالقـة باملوضـوع الواحـد مبنـهج تفــسري         
القرآن بالقرآن، يلزمه مراعـاة كُـل ماذكرنـا أعـاله مـن أُمـور تفـسريية يف هـذا          

.اضحة اليت تسهم يف حصول النتيجة النهائيةاملنهج للوصول إىل النتائج الو
منشأ القاعدة

:وإيضاحه) مقتضى نفس تفسري القرآن بالقرآن: (ومنشأ هذه القاعدة

إنّ التفسري املوضوعي يعتمـد أوالً وبالـذات علـى نتـائج تفـسري اآليـات                
ذات العالقـة باملوضـوع، والـيت ميكـن حتـصيلها           ) املـداليل التفـصيلية   (القرآنية

رضــائي األصــفهاين، حممــد علــي، دروس يف املنــاهج واالجتاهــات التفــسريية للقــرآن،  : راجــع)١(
.٦٨-٦١:ص

.٦١: املصدر نفسه، ص)٢(
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عديدة منها االستعانة بنفس القـرآن الكـرمي أو مـا يعـرف اليـوم بتفـسري             بطرق
.)١(القرآن بالقرآن

لذا اقتضى على املفسر املوضوعي يف حـال اسـتخدامه هلـذه الطريقـة يف             
مـن التـدبر   : التفسري رعاية كل ما يلزم فيها لتكون النتائج التفسريية صـحيحة         

ة عن الـسياق واملناسـبة وغـري ذلـك مـن          يف اآلية واالستشهاد باآليات املقطوع    
ــسري اآليــة         ــن التفــسري؛ لالســتمداد يف تف ــوع م لــوازم ومقتــضيات هــذا الن

، والثمرة املتوخاة يف هذه القاعدة صحة نتائج التفسري املوضـوعي؛            )٢(بنظرياا
ملدخليتها يف تكوين الرأي القرآين النهائي يف املوضوع الواحد املعـين، والّـذي            

.لنظرية القرآنيةتتمخض عنه ا
يةتطبيقالأمثلة

تقييد اُِّـطلق: اِّـثال األّول

جاء ذكر الصالة يف بعض اآليات القرآنية مطلقاً مل يقيـد بزمـان             : ومثاله
ــاىل  ــه تعــ ــاص كقولــ ــع     {: خــ ــواْ مــ ــاة وارَكعــ ــواْ الزكَــ ــصالة وآتُــ ــواْ الــ وَأِقيمــ

اِكعِنيــواْ ... {: وقولــه، )٣(}الــر أَقِيمو   ــيال ــم َتــولَّيتُم إِالَّ َقِل الــصالة وآُتــواْ الزَكــاة ُث
  رِضُونعأَنتُم مو نكُموْا     {: وقوله،  )٤(}مما ُتقَـد مـو َكـاةآتُوْا الزو ةالوْا الصأَقِيمو

الَّذِين ِقيَل لَهم أََلم تَر إَِلى {: ، وقوله)٥(}...َألنُفسُِكم من خيرٍ َتجِدوه عِند اللِّه

.٥٨: ، صاملصدر السابق: راجع)١(
.٤٢٣: د، قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، صفاكر امليبدي، حمم: انظر)٢(
.٤٣: سورة البقرة)٣(
.٨٣: البقرةسورة )٤(
.١١٠: البقرةسورة )٥(
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ةالوْا الصأَقِيمو كُمدِيوغريها من اآليات الكرمية)١(}...كُفُّوْا أَي ،.
وأَِقـِم الـصالة َطرَفـِي      {: وهذا اإلطالق مقيد يف القرآن الكرمي بقوله تعاىل       

ة لِـدلُوِك الـشمِس إَِلـى    أَِقـِم الـصال  {: ، وقوله تعـاىل )٢(}...النهارِ وزُلَفًا من اللَّيلِ   
ان مـشهودا          رِ كـَ الْفَجـ آنر : ؛ ألنّ معـىن )٣(}غَسقِ اللَّيلِ وقُرآن الْفَجرِ إِن قـُ

طريف النهار وزلفاً من الليل ودلوك الشمس وغسق الليل وقرآن الفجـر كُلُّهـا              
يقيـد  ، وهـو حتديـد زمـاين    )٤(مواقيت إلقامة الصلوات اخلمـس الواجبـة      : أنها

. ذلك اإلطالق

توضيح اآليات اِّـجملة بواسطة اآليات اِّـبّينة: اِّـثال الثاني

يا أَيها الَّذِين آمنوْا أَوفُواْ بِالْعقُودِ أُحِلَّت لَكُم بهِيمـةُ      {: قوله تعاىل : ومثاله
     كُمي يـع ذحبـاً يف اآليـة    إنّ حملل األكـل والب : ، أي )٥(}...األَنْعامِ إِالَّ ما يتْلَى علـَ

كالشاة والبقر والبعري سواء كانـت وحـشية وغريهـا، أو     »األنعام«معلوم بلفظ   
أجنة مشعرة يف بطون أمهاا وغريها، فهو محـل علـى اجلميـع مـن شـاة وبقـر             

.)٦(وبعري وغري ذلك

.٧٧: النساءسورة )١(
.١١٤: هودسورة )٢(
.٧٨: اإلسراءسورة )٣(
؛ ٥١٠-٥٠٨و٧٩: ، ص٦الطوسـي، حممـد بـن احلـسن، التبيـان يف تفـسري القـرآن، ج       : راجـع )٤(

.٤٩٧-٤٩٦: ، ص١ين، سيد هاشم، الربهان يف تفسري القرآن، جالبحرا
.١: املائدةسورة )٥(
؛ الطربسـي، الفـضل بـن     ١٤١: ، ص ١اجلصاص، أمحد بـن علـي، أحكـام القـرآن، ج          : راجع )٦(

.٢٣٤: ، ص٣احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج
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وأما احملرم من اللحوم فإنه سوف يبين يف املستقبل، وهو جممل يف احلال           
.حتجاج بهوال يصح اال

حرمـت علَـيكُم الْميتَـةُ    {: وقد بينت تلك املوارد املة يف قوله تعـاىل      
ةُ والنطِيحـةُ ومـا          يـدتَرالْمو قُوذَةوالْمخَنِقَةُ ونالْمرِ اللّهِ بِهِ وا أُهِلَّ لِغَيمزِيرِ والْخِن ملَحو مالْدو

األَزْالَمِ ذَلِكُـم         َأكََل السبع إِالَّ   ا ذُبِـح علَـى النـصبِ وأَن تَستَْقـسِمواْ بـِ مـو تُما ذَكَّيم
قرة لإلمجال يف اآلية اُألوىل)١(}...فِسلذا فإنّ هذه اآلية تكون مفس ،.

لزوم العناية بالتفسري التجزيئي-٦
توضيح القاعدة

ملوضـوع مـن   الدراسة القرآنيةحياول القيام بتفسرياملوضوعيإنّ التفسري 
دف حتديـد موقـف    ـ ة  ة أو الكونيـ   موضوعات احلياة العقائديـة أو االجتماعيـ      

، وذلك يستلزم فهم املفسر لطريقـة     )٢(جتاه ذلك املوضوع   نظري للقرآن الكرمي  
: العمل يف هذا النوع من التفسري، واليت تتألّف من ثالث مراحل أساسية هـي         

اليل اجلزئية من اآليات ذات العالقة باملوضوع آيـة فآيـة،           مرحلة استخراج املد  
ــة مــن جممــوع املــداليل اجلزئيــة يف اآليــات    ومرحلــة اســتخراج املــداليل الكُلِّي
املشتركة يف جانب من جوانب املوضوع األصلي، ومرحلة اسـتخراج النظريـة        

م اخلـروج  جبمع املداليل يف املرحلة الثانيـة لتكـوين وجهـة نظـر قرآنيـة كُلّيـة ثُـ        
.بالنظرية القرآنية حول املوضوع الواحد املُعين

أنّ حتصيل  : ونالحظ يف هذه املراحل الثالث أنّ الغيث يبدأ بقطرة، أي         

.٣: سورة املائدة)١(
.١٢: ة القرآنية، صالصدر، حممد باقر، املدرس: انظر)٢(
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النتيجة النهائية الكُلِّية تبدأ بفهم اآليات املُتعلِّقة باملوضوع آية فآية، وقـد ذكـر              
دم التفـسري التـرتييب علـى       عادة ما يق  «: حممد علي رضائي األصفهاين يف ذلك     

، )١(»...املوضوعي؛ ألنه البد للمفسر من التعرف علـى مفـاهيم اآليـات أوالً      
والتعرف على املفاهيم اجلزئية لآليات ذات العالقة باملوضوع الواحد ال يتأتى           
إلّا بإجراء التفسري التجزيئي، لذا وجب على املفسر يف هذا النـوع مـن التفـسري       

إنّ التفسري التجزيئـي  : ات إليه قبل اإلقدام على التفسري املوضوعي، أي      االلتف
إنّ : هو مبرتلة املقدمة الالزمة من دون انفكـاك للتفـسري املوضـوعي، لـذا قيـل          

           ،جـاه التجزيئـيجاه املوضـوعي يف التفـسري إىل االتاالت املسألة هنا مسألة ضم
زيئـي، وخطـوة أُخـرى هـي        خطـوة التفـسري التج    : مبعىن افتراض خطوتني مها   

.)٢(»خطوة التفسري املوضوعي
أنّ التفـسري التجزيئـي مقـدم علـى         ) خطـوة أُخـرى   : (ويبدو مـن القـول    

.التفسري املوضوعي
وقد عبر مصطفى مسلم عن هذه اخلطوة باللبنات اُألوىل واملادة األوليـة      

.)٣(اليت يراد إقامة بنيان التفسري املوضوعي عليها
للباحث يف التفسري املوضوعي العناية بالتفسري التجزيئيوعليه الب د.

منشأ القاعدة

، الّـذي يـدور     )مقتضى نفس التفـسري املوضـوعي     : (ومنشأ هذه القاعدة  
العمل فيه على حتصيل رأي القرآن النهائي يف موضوع ما، متهيداً السـتخراج            

.٣١٥: رضائي األصفهاين، حممد علي، دروس يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقرآن، ص)١(
.٣٣: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر) ٢(
.٥٤: مسلم، مصطفى، مباحث يف التفسري املوضوعي، ص: انظر) ٣(
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ل اجلـزء فيـه   النظرية القرآنية فيه، حيث يتكون الرأي من مركـب ارتبـاطي ميثـ       
ن، جمـسداً مبـدلول قـرآين كُلّـي، هـو           عـي جانباً من جوانب املوضوع الواحـد املُ      

حصيلة جمموعة من املـداليل التفـصيلية لآليـات القرآنيـة، والـيت يـتم إبرازهـا                 
.بواسطة التفسري التجزيئي

:وتوضيحه
إنّ عملية حتصيل الرأي القرآين النهائي يف موضوع ما، عملية تستند إىل    

جود مداليل تفصيلية لآليات املتعلقة باملوضوع، وإبراز هذه املـداليل ال يـتم             و
إلّا بواسطة التفسري التجزيئي، لذا فإنّ من مقتضيات التفسري املوضوعي التـزام          

ثُـم الوصـول إىل      مفسره بإجراء التفسري التجزيئي ابتداًء مث التفسري املوضـوعي        
.يةنتائجه الكُلّية ثُم نظريته القرآن

مثال تطبيقي

ــاىل   ــدرة اهللا تع إنّ املفــسر املوضــوعي إذا أراد أن يبحــث يف موضــوع ق
: ويعرف رأي القرآن النهائي فيه، يبدأ بطرح هذا السؤال على القرآن الكـرمي            

مجـع  املفسر املوضوعي يف حتصيل الرأي      أول ما يبدأ    وهل أن اهللا قادر أم ال؟     
وضـــوع، ومــن مثّ يبـــدأ بعمليـــة التفـــسري  عالقـــة باملالالقرآنيـــة ذاتاآليــات  

ويعـرف رأي القـرآن النـهائي       املوضوعي، ولكي يستطيع البـدء ـذه العمليـة          
بالتفـسري   اآليـات، فيتناوهلـ   لتلـك ا  البد له مـن حتـصيل املـداليل اجلزئيـة           فيها،  

ادِِه وهـو           {: ومنها قوله تعـاىل    ،آية آية التجزيئي   َق عِبـفَـو الَْقـاهِر ـوهو  كِـيماْلح
{:، واملداليل فيها  )١(}الْخَبِري   الْقـاهِر ـوهالقـادر علـى أن يقهـر     : معنـاه  }...و

.١٨: سورة األنعام)١(
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قهره واستعالؤه عليهم فهم حتت تسخريه :عيني}...فَوقَ عِبادِهِ... {، وغريه
: وتذليله مبا عالهم به من االقتدار الّذي ال ينفك منه أحد، ومثله قوله تعاىل           

وهـو  ... {: نـه أقـوى منـهم، وقولـه    إ: ، أي)١(}...فَـوَق أيـِديهِم   يد اللَّـِه  ... {
اْلخَــبِري ــيم مــا تقتــضيه نــه مــع قدرتــه علــيهم ال يفعــل إالّإ:معنــاهف}الْحكِ

.)٢(وتأويله أنه العامل مبا يصح أن يخرب به،ءاحلكمة، واخلبري العامل بالشي
ء فيـضطره إىل  ء علـى شـي  إظهار شـي وعليه فالقهر نوع من الغلبة تعين   

مطاوعة أثر من الغالب خيـالف مـا للمغلـوب مـن األثـر طبعـاً أو بنحـوه مـن                  
.)٣(االفتراض

وهو اْلقَاهِر َفوَق عِباِدهِ ويرسُِل علَيكُم حفَظَةً حتَّى إِذَا {: ومنها قوله تعاىل
م َال     هـا وـلُنسر فَّْتهَتو توالْم كُمداء َأحج ُطـونَفرومعنـاه أيـضاً يف مجلـة   ،)٤(}ي :

ء بـالقوة  قهـر اسـتعال  القادر على أن يقهـر غـريه     }...وهو اْلقَاهِر فَوقَ عِبادِهِ   {
والقدرة ال باملكان، ومن مظاهر تلك القدرة إرسـال املالئكـة الّـذين حيفظـون              

عهـم أو   أعمال اإلنسان وحيصوا عليه حىت يأتيه املوت وال قدرة لـه علـى دف             
.املوت: إخفاء األمور عليهم، كذلك من مظاهر قدرته القاهرة اليت ال مرد هلا

َتطَعُتم َأن تَنفُـذُوا ِمـن       {: ومنها قوله تعاىل  اإلِنـِس ِإنِ اسـو الِْجـن رـشعا مي
  ضِ فَانُفذُوا ال تَنُفذُوناَألراِت واوملْطَاٍنإِالّ َأقَْطاِر السالـسلطان يف  ، ومعىن)٥(}بِس

.١٠: سورة الفتح)١(
.٤٣٥: ، ص٤جممع البيان يف تفسري القرآن، جالطربسي، الفضل بن احلسن، : انظر)٢(
.٣٥: ، ص٧الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج: راجع)٣(
.٦١: األنعامسورة )٤(
.٣٣: الرمحنسورة )٥(
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، واليت يعطيها اهللا تعاىل ومـن  )١(»القوة اليت يتسلط ا على األمر   «: هذه اآلية 
.)٢(دوا ال نفوذ

وإِن يمسـسك الّلـه بِـضُرٍّ َفـال َكاِشـف َلـه إِالَّ هـو                 {: ومنها قولـه تعـاىل    
       يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وٍر فَهبِخَي كسسمإِن يناها أنّ اهللا سبحانه إن ، ومع)٣(}و

أحلَّ باإلنسان بالء أو شدة أو مرض ال يقدر أحد على كـشفه غـريه سـبحانه                  
.)٤(لقدرته املطلقة

وإِن يمسـسك الّلـه بِـضُرٍّ َفـال َكاِشـف َلـه إِالَّ هـو                 {: ومنها قولـه تعـاىل    
ــصيب ِبـــِه مـــن     ـــٍر َفـــال رآد لَِفـــضْلِِه يـ َك ِبخَيــرِد ــور    وإِن يـ ــو اْلغَُفـ هـــاِدهِ و ـ عِب اء مِـــنـــشي

 حِيمومعناها ما ذُكر يف اآلية أعاله بإضافة أنّ املراد بـال راد لفـضله،       ،  )٥(}الـر
.)٦(ال يقدر منعه أحد: أي

وهكــذا نلحــظ أنّ تفــسري اآليــات املتعلقــة باملوضــوع قــد أبــرز املــداليل  
:التفصيلية التالية

.أنّ اهللا قادر-١

.ة اهللا مبسوطة على كل العبادأنّ قدر-٢

.أنّ قدرته شاملة لكل شيء-٣

.٤٧٤: ، ص٩الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، ج)١(
.٤٠٨، ١٧الشريازي، ناصر مكارم، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل، ج: انظر)٢(
.١٧: األنعامسورة )٣(
.٢١٠: ، ص٥الطربسي، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج: انظر)٤(
.١٠٧: سورة يونس)٥(
.٢١١: ، صمصدر سابقجممع البيان يف تفسري القرآن، : راجع)٦(
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.أنّ قدرته ال مرد هلا-٤

إنّ : (وحمصل هذه املداليل وجهة نظر القرآن الكرمي النهائية يف املوضوع     
وهـي  ،النظريـة القرآنيـة  والـيت تـتمخض عنـها   ،)اهللا قادر قدرة مطلقـة قـاهرة   

.النهائية يف املوضوع
ال إجـراء التفـسري التجزيئـي ملـا اسـتطعنا الـدخول يف             وهكذا نرى أنه لو   

مرحلة حتصيل النتائج الكُلّية سواء على مستوى حتصيل وجهة النظر القرآنيـة            
.أو استخراج النظرية القرآنية

لزوم رعاية األُسلوب الصحيح يف التفسري املوضوعي- ٧
توضيح القاعدة

للتفـسري املوضـوعي   إنّ«: قال مكارم الشريازي يف كتاب نفحات القرآن      
ــة أو    : أحــدمها: نيأُســلوب ــة كالعقائدي ــه املواضــيع املختلف ــسر في ــاول املف يتن

األخالقية وغريها، وبعد أن يذكر حبوثـاً فلـسفية وكالميـة أو أخالقيـة، يـذكر                
حيمـل آيـات    : بعض اآليات القرآنية املرتبطـة باملوضـوع بعنـوان الـشاهد، أي           

قوم فيه املفسر قبل كُل شيء جبمع اآليات الواردة        القرآن على رأيه، واآلخر ي    
يف املوضوع من مجيع أحناء القـرآن، وقبـل أي حكـم أو إبـداء نظـر يـتم مجـع              
اآليات وتفسريها جنباً إىل جنب، وجبمعها ومالحظة ترابطها حيصل منها على      
الصورة الكاملة، ويف هذا اُألسـلوب شـيء مـن القـرآن، ويكـون مهّـه كـشف         

يات، وإذا استعان بكلمات اآلخرين بـل حـىت باألحاديـث، فهـو يف        حمتوى اآل 
، وتبىن مكارم الشريازي هذا اُألسلوب األخري )١(»املرحلة الثانية وبنحو منفصل

.١٨: ، ص١مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج)١(
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ــه ــرآن«: يف كتابـ ــات القـ ــسري  » نفحـ ــصحيح يف التفـ ــلوب الـ ــاره اُألسـ باعتبـ
ــو ذات      ــدة فه ــذه القاع ــصحيح يف ه ــراد باُألســلوب ال ــا امل ــوعي، وأم املوض

إجراء التفـسري املوضـوعي    : اُألسلوب الثاين الّذي ذكره مكارم الشريازي وهو      
وفق املراحل الصحيحة للتفسري املوضوعي وااللتزام ا، ونظراً لنجاح التفسري    

علـى ذلـك، كـان رعايـة اُألسـلوب           بنـاءاً املوضوعي بإعطاءه أفـضل النتـائج       
.الصحيح قاعدة من قواعد هذا النوع من التفسري

القاعدةمنشأ

، )مقتضى اعتبار النتائج يف التفـسري املوضـوعي     : (إنّ منشأ هذه القاعدة   
:وبيانه

إنّ التفسري املوضوعي تفسري ميكن إجـراءه بـأكثر مـن أسـلوب تفـسريي،       
ومنه أنّ املفسر يتبع اآليـات القرآنيـة ذات العالقـة باملوضـوع لرأيـه فيـأيت ـا                   

           ر املوضـوعي خلـف اآليـات القرآنيـة         كشاهد عليه، ومنـه مـا يـسري فيـه املفـس
كالظل، فيفهم كل شيء من القـرآن الكـرمي ويكـون كُـل مهـه كـشف حمتـوى         
اآليات الكرمية ليحصل منها على الصورة الكاملة والنظرية القرآنية التامة من            

.دون أن يضيف شيئاً من عنده
راد ونظراً ألنّ التفسري املوضـوعي للقـرآن الكـرمي تفـسري يبحـث عـن املـ                

وجهـة نظـر القـرآن الكُلِّيـة النهائيـة الـيت        : اإلهلي الكُلّـي يف موضـوع مـا، أي        
تتمخض عنها النظرية القرآنية، لذا يلزم مفسره أن يستلّ نتائجـه مـن اآليـات            

.القرآنية من دون إضافة شيء من عنده لكي تكون نتائجه معتربة
رعايتــه هــو وعلــى هــذا فــإنّ اُألســلوب الــصحيح الّــذي يلــزم املفــسر  
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اُألسلوب الّذي يفضي إىل نتائج قرآنية حمضة كاشفة عـن مـراد إهلـي كُلّـي يف                
.املوضوع

ومبراجعة األساليب اليت بحث ا التفسري املوضوعي، جند أنّ اُألسـلوب   
الصحيح يف إجراءه، هو الّذي يبدأ قبل كُلِّ شيء جبمع اآليـات القرآنيـة ذات            

اء القرآن الكرمي، وقبل أي حكم أو إبـداء نظـر      العالقة باملوضوع من مجيع أحن    
يتم وضع اآليات بعضها جنب بعـض ومجعهـا ومالحظـة ترابطهـا واحلـصول               

.)١(منها على صورة كاملة

مثال تطبيقي

التـاريخ  هـل أنّ  (:إنّ املثال التطبيقي علـى هـذه القاعـدة هـو موضـوع        
 ذي تناولـه ناصـر   ، الّـ )مـصدر مـن مـصادر املعرفـة البـشرية؟         ةواآلثار التارخيي

علـى أنـه مـصدر مـن مـصادر      »نفحـات القـرآن   «: مكارم الشريازي يف كتابـه    
املعرفة، وقد راعى فيه اُألسلوب الصحيح وأجرى البحث يف املوضـوع علـى             

: أساسه، إذ بدأ

. املُتعلِّقة باملوضوعاآليات جبمع:أوالً
.قام بشرح املفردات الرئيسية يف البحث:ثانياً

.مجع آيات البحث وفسرها:ثالثاً

.خرج بالنتيجة من التفسري:رابعاً
.حبث املوضوع يف الروايات اإلسالمية وج البالغة:خامساً

.وصل إىل النتيجة النهائية:سادساً
.١٨: ، ص١مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: راجع)١(
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:بيان املثال

:متهيد

:ة بأُسلوبنييا التارخيياللقضالكرمي تعرض القرآن 
القرآن ايد يسرد للمـسلمني بعـض     أنّ:املدون، أي اُألسلوب :األول

ن بــيقة ودقيقــة، وية لألقــوام الــسالفة بألفــاظ وعبــارات شــياحلــوادث التارخييــ
اُألمـور الغامـضة مـن تـارخيهم، ويـشري إىل عواقـب أعمـاهلم، وذلـك لتوعيــة         

اس حقائق مـن حيـام يف   لكي يرى الن؛ يا املختلفةااملسلمني وتعريفهم بالقض 
.السالفنيمرآة تاريخ 
ة الـيت   كشف القرآن عن اآلثار التارخيي     :التكويين، أي اُألسلوب: الثاين

اآلثار اليت ميكنها ؛اآلثار الصامتة ظاهراً واملدوية باطناً  ؛قوام الغابرة فتها األ خلَّ
مام اإلنسان يرى فيها وجـه  أاآلثار اليت تعترب مرآة ؛ن تصور لنا التاريخ الغابر  أ

.واملستقبلحياته يف احلاضر 
:خطوات الدراسة

:قراءة مناذج من كال القسمني يف اآليات التالية:أوالً
.]١١١: سورة يوسف/ [}لََقد كَان يف قصصِِهم عِربة ألُيل األلباب{ـ١

.]١٧٦: سورة األعراف/ [}فَاقصِص القَصص َلعلّهم يَتفَكَّرون{ـ٢

٣.}    أنبــاِء القُــرى َنقُــص ِمــن ــك ســورة  / [}ه عليــك مِنــها قَــائم وحــصِيد   ذَلِ
.]١٠٠:هود

رآن وإن       {ـ٤ ذا القـُ هـ ـكا إلينيا أَوحصِ مبالقَص نأحس لَيكع نَقُص ننَح
.]٣: يوسفسورة / [}كُنت مِن قَبلِِه لَمِن الغَافلني
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/ }يْخـشى لَِعـربة لِمـن  إن يف ذَلِـك  * فََأخذَه ا َنكَالَ اآلِخـرةِ واألُوىل   {ـ٥
.]٢٦و٢٥:النازعاتسورة [

أَفلَم يسريوا يف األرض َفتَكُون لَهم قُلوب يعقِلُون هبا أو آذان يسمعون  {ـ٦
.]٤٦: سورة احلج/ [}بِها

اَفلَم يسريوا فِي األرض فَينُظروا كَيف كَان عاقِبُة الَّذين مِن قَبلِهم      {.٧
ر امأمثالُهاد لِلكافرينلَيهم ودسورة / [}ع١٠: حمم[.

قَد خَلت مِن قَبلُِكم سنن َفسريوا يف األرض َفانُْظروا كَيف كَـان   {ـ٨
ُة اُملكَذِّبنياقِب١٣٧: آل عمرانسورة / [}ع[.

نـــشَأة ُقــل ِســريوا يف األرض فَـــانْظُروا كَيــف بــدء اخلَلْـــق ُثــم ا ينــشِيء ال      {.٩
.]٢٠: العنكبوتسورة / [}شيء َقديرلِّاألَِخرة إن ا على ُك

:البقـرة سورة / [}ألَم تَر إىل الَّذي حاج إبراهيم يف ربهِ أن أَتاه ا املُلْك       {ـ١٠
٢٥٨[.

ــَل ربــك ِبعــاد  {.١١ َفع كَيــف ــاِد* أملْ َتــر َذاِت الِعم م٦:الفجــرســورة / [}إر
.]٧و

. ]١:الفيلسورة / [}أََلم َتر كَيف َفعَل ربك ِبأصحاِب الِفيل{ـ١٢

:شرح املفردات:ثانياً

:وهي
يت القـصة  مالتتبع آلثـار شـيء مـا، وقـد سـ           :تعينو)قصص(كلمة   ـ١

خبار واحلوادث املختلفة، وعليه فالقصة ال تعين الرواية   لألعاًفيها تتب  قصة ألنّ 
ل شـيء  كمـا تطلـق علـى كُـ    ، شـياء ع آلثار األغوياً ـ التتب ين ـ لُ فحسب، بل تع
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.متتابع ومتسلسل
وتعين التنقل من) عبر(و) عبور(ت من مادة فاشتقّ):ِعبرة(أما كلمة ـ٢

يف األصـل ـ يعــين عبـور املـاء ســباحة أو      )العبــور(خـرى، و أُحالـة إىل حالـة  
ت هذه املفردة مبعـىن أوسـع    بالزورق أو على اجلسر وأمثال ذلك، وقد استعمل       

ألنـه  ) عبـارة (خرى، ويقال لقسم من احلديث أُل من حالة إىل حالة   وهو التنقّ 
.م إىل إذن السامععابر من لسان املتكلِّ

، كيفية صاحلة للمشاهدة ينتقل اإلنسان ا إىل شيء غري مـشاهد         العربةو
   كمـا  ، )١(ىل مـراده الداللـة الـيت توصـل اإلنـسان إ      :تعينها  وقد ذكر البعض أن

كثرياً من اُألمور اليت يكتشفها اإلنسان عـن طريـق          ألنّ ؛جاءت مبعىن التعجب  
ة واجللية تثري العجباحلوادث املهم.

ي وا فـِ ريِسُقلْ {:احلركة على األرض، واذا قيل  :تعينو)السري(كلمة   ـ٣
فرداتـه القيد األخري تأكيد للسري، وقد قال الراغب يف م نّإف }...ِضاألر :  ذُِكـر

ومـشاهدة  احلركة اجلسمانية علـى األرض     :أحدمها: معنيان للسري يف األرض   
ة ودراسـة الكائنـات، وقـد    احلركة الفكري: خرواآل،الكائنات وآثارها املختلفة 

السري يعين العبور املستمر يف جهة واحدةإنّ: ح البعضصر.
إىل يــشرياسـتعماهلا  و،الطريقـة واُألســلوب :فــتعين) الـسرية (أمـا كلمــة  

.أو ما يعرف بالسرية الذاتيةتاريخ حياة األشخاص
حدمها املشاهدة بالعني، واآلخـر     أ:فقد جاءت ملعنيني   )الرؤية(كلمةـ٤

العلم واملعرفة أو املشاهدة الباطنية، وقد استعملت يف القرآن الكرمي يف مـوارد             

.٢١٧: ، ص٥الطربسي، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج)١(
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.واخلربةالعلم: أي،كثرية باملعىن الثاين
ة سواء كان اعتقاداً يقينياً أو االعتقاد القليب والنظري:فيعين )الرأي(وأما  

.ظنياً
فيعنيـان الـتفكري أو الـسعي والتتبـع للحـصول            )التروي(و )الروية(وأما  
ةعلى النظري.

دراك دوران العـني أو حركـة الفكـر إل   :يف األصل تعـين    )نظر(كلمة   ـ٥
ص وتارة جـاء مبعـىن   البحث والتفح:أيضاً مبعىن  تأمر ما أو مشاهدته، وجاء    
، وقد ذكر صـاحب جممـع البحـرين ثالثـة معـان             صاملعرفة احلاصلة بعد الفح   

ر ـ التفكّ ٣؛ـ التدقيق يف الشيء بواسطة العني ٢؛ـ مشاهدة الشيء ١: للنظر
.للحصول على العلم أو الظن

اين أما صاحب لسان العرب فقد شرح النظر بأنـه املـشاهدة بـالعني والثـ              
صـلى اهللا    املشاهدة بالقلب، واملفيد أنه استـشهد بعـد ذلـك حبـديث للرسـول             

، ويف تفـسري  )١(»النظر إىل وجه العـامل عبـادة    «: حيث قال فيه  عليه وآله وسلم    
  ه قال هذا احلديث يـ معىن احلـديث هـو أنّ  : نقل عن ابن األثري أناس حينمـا  الن

ال إلـه إالّ اهللا مـا      «:يقولـون ا  كـانو عليه السالم  كانت أعينهم تقع على علي    
.)٢(»...ال إله إالَّ اهللا ما أعلم هذا الفىت،أشرف هذا الفىت

:مجع اآليات وتفسريها

علـي  : ، حتقيـق ٢٠٥: ، ص٢الصدوق، حممد بن علي بن احلـسني، مـن ال حيـضره الفقيـه، ج             )١(
.رب غفّاريأك

.٢٧٨: ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر بن حممد، سعد السعود، ص)٢(
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إذ إىل املـصري املـؤمل لـبعض اُألمـم الـسالفة      قد أشارت:اآلية اُألوىل  إنّ
ؤالء ، فالتفكري يف مصري ه}لََقد كان يف قصصِهِم عِبرة ألُويل األلباب{: قالت

يعد اُألسلوب اَألمثَل ُألويل األلباب ملعرفة عوامل الـسعادة والتعاسـة، ومتييـز            
.طريق اهلالك عن طريق النجاة

فَاْقـصص  {: قائلةصلى اهللا عليه وآله وسلم خاطبت الرسول  :والثانية
، وهــذا يــدل علــى أن البيــان الــصحيح لتــاريخ }الَْقـصص َلعلّهــم يَتفَكَّـرون  

.ومادا األوليةموجب لصحوة األفكار السالفني

بعد أن بينت مصري بعض األقوام السالفة مثل قـوم نـوح       :واآلية الثالثة 
ذِلـك مِـن أنبـاِء الُْقـرى نَُقـصه       {: وشعيب وفرعون ولوط وعاد ومثود، قالـت      

ومنـها مـن   ،من القرى من هو باق حلد اآلن: ، أي}علَيك مِنها قائم وحصِيد   
. فاعتربوا يا أُويل األلبابىن زال وف
ــاو ــة ســورة يوســف،  :الرابعــةأم ــيت جــاءت يف بداي ــأَت أَذهــانَ فال يه

ن َنقُـص علَيـك    {: املستمعني يف البداية لتلقـي وإدراك مـا سـيقال فقالـت           َنحـ
ــا َأوحينـــا َأ ِمـــن لَيـــك هـــذا الُْقـــرآن وإن كُنـــت ِمـــن قَبِلـــهِ َل ِإحـــسن القَـــصِص ِبمـ

.}الغافِلِني
كوسـيلة  ) القصص(و )القصة(ربع إىل موضوع    قد استندت اآليات األ   و
.للمعرفة

: قالـت إذ  شـارا إىل تعـذيب فرعـون        إبعـد   ف:آلية اخلامسة بالنسبة ل و
العـربة و،}إن يف ذلِك لَعِبرة لِمن يْخـشى * فََأخذَه ا نَكاَل اآلخِرةِ واألُوىل    {

االنتقال من ،خرىأُمن حالة إىل حالة والعبورل التنقّ:تعينسبقاً  كما ذكرنا م  
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.حالة صاحلة للمشاهدة إىل حقائق مشاهدة هلا واعتربا وسيلة للمعرفة

: قـد أكـدت علـى مـسألة       ف:السادسة والسابعة والثامنـة والتاسـعة     أما  و
اطبتـهم  السري يف األرض، ودعت الناس إليه بأَساليب خطابية خمتلفة، فمرة خ           

ف كـان عاقِبـُة الَّـذِين ِمـن َقـبلِهِم        {: بـ ُظروا َكيـنوا يف األرض فَيسريأفلم ي{ ،
بعد ما ذمتـهم لعـدم    }َفانُْظروا كَيف كان عاقِبُة الْمَكـذِّبني     {:ومرة بـ 

.سريهم يف األرض

َقـد خَلـت   {: ويف آيات أُخر خوِطب مجيـع النـاس أو املـسلمني بـالقول            
    ْ ِض فَــــــانْظُروا كَيــــــف كــــــان عاقِبــــــةُ     رمِــــــن قَــــــبلِكُم ســــــنن َفــــــسريوا يف األَِ

كَذِّبنيالْم{.
ويف آية أُخرى هناك دعوةٌ للناِس ألن يسريوا يف األرض للبحث عن بدء 

.اخللق واالستفادة من ذلك للعلم بكيفية النشأة اآلخرة

قـد أكّـدت    ف:ية عشرة آليات العاشرة واحلادية عشرة والثان    لنسبة ل ابو
لــيس بــالعني الباصــرة، بــل بعــني القلــب) الرؤيــة(املــشاهدة و:علــى مــسألة

.)البصرية(
حممـد لرسـول لموجه اُألوىل ن اخلطاب يف اآليات الثالث      كما أننا جند أ   

مجيـع   فقـط، بـل    املراد ا ذلك ال يعين أنه     إالَّ أنّ   ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    
  ؛ خلصوص أنّ القرآن الكرمي نزل بإياك أعين وامسعـي          اس كافّة املؤمنني، بل الن

تأكيـد احلقـائق   : مفـاده بـصيغة اسـتفهام تقريـري   يا جارة، وقد جـاءت أيـضاً       
.املذكورة

مـا   :أي ،ركّزت اآليات اخلمس اُألوىل حبثها على التـاريخ املـدون         وقد  
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األخـرية حبثهـا    جاء يف صفحات الكتب التارخيية، بينما ركّزت اآليات األربـع           
األقـوام الغـابرة يف بقـاع    مـن اآلثـار الباقيـة     :أي ،على التاريخ التكويين احلي   

.خمتلفة من العامل

شـارة فيهـا إىل     اإلمـن املمكـن أن تكـون        ف:اآليات الثالث األخـرية   أما  
التاريخ املدون أو التاريخ اخلارجي أو كليهما، ويتضح من جمموع هذه اآليات       

األمهية القصوى اليت أوالها القرآن لقسمي التاريخ       ) قرآن الكرمي وأمثاهلا يف ال  (
اهللا عز وجلّ يـدعو النـاس تـارةً ألن يـشاهدوا     ؛ ألنّ كمصدر للمعرفة والعلم 

بأم أعينهم قصور الفراعنة وآثار دمار مدن عاد ومثود وقـصور منـرود وأعوانـه        
ي يعرفـوا أنَّ مـصري   كـ  ؛والبالد اليت جِعـلَ عاليهـا سـافلها التابعـة لقـوم لـوط             

.تجبرين سيؤول إىل هذه النهايةاملُ

وتارة جند القرآن نفسه يشرح بدقة هذه احلوادث ويسلط األضواء عليها           
ــة     ــراً عاقب ــر ذاك ــد الِعب ــر بع الِعب ــد عــاملني(و) املكــذبني(وي ــافرين(و) الظ ) الك

.يف ضمن حبوثه التارخيية هذه) املفسدين(و

:وخالصة القول

إنهـا نقلـت حقـائق تارخييـة بدقـة ال يرقـى       : اد تفسري هذه اآليـات إنّ مف 
إليها الشك، وأيدت ذلك بالتنبيه على السري يف األرض لتقصي اآلثـار الباقيـة              

.على أرض الواقع املتعلقة باحلقائق املذكورة فيه
وحيث إنّ التاريخ من منظومة املعارف الـيت يـسعى لتحـصيلها اإلنـسان              

ب أن ال يرتقـى إليهـا الـشك؛ لـضمان صـحتها ودقتـها               من مصادرها اليت جيـ    
املؤثرة يف حتقق اآلثار املترتبة عليها، وخـصوصاً بالنـسبة للغـابرة منـها الـيت مل                 
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يدركها املدون البشري األول، فقد تناوله القرآن الكـرمي ضـمن آياتـه املباركـة           
يـر لوجهـة نظـر    اليت خاطب ا العقالء ليدبروا فيها ويعتـربوا منـها، وهـذا تقر      

واآلثــار إنّ التــاريخ : الــرأي هــوالقــرآن الكــرمي يف هــذا املوضــوع، مبعــىن أنّ 
.مصدراً من مصادر املعرفة البشريةالتارخيية

ــد أُكــدت هــذه احلقيقــة يف كتــب األحاديــث والروايــات اإلســالمية    وق
كتاب ج البالغة اجلامع خلطب اإلمـام علـي بـن أيب طالـب            : النختلفة، مثل 

.السالمعليه
:ةسالميالتاريخ يف ج البالغة والروايات اإل

حمتـوى تربـوي غـين جـداً، أكـد علـى       وج البالغة كتـاب عظـيم ذ     نّإ
عليـه الـسالم  أمري املؤمنني، حيث كان قائله وهو اإلمام  ة كثرياً يا التارخيي االقض

عند حديثه عن احلوادث التارخييه يأخذ بأيدي النإىل مكان اس ة يصورها وكأن
سـرائيل ومـن مث    إفي بين   عاحلدث ويريهم فرعون وجنوده ويقتفون آثار مستض      

.يشاهدون غرقهم يف ر النيل
ذي ر قوم نوح وقوم عـاد ومثـود حتـت تـأثري الـدمار الـشامل الّـ                نه يصو إ

اس يـشاهدون   مطـار احلجريـة، والنـ     خلَّفَه الطوفان والصواعق والـزالزل واأل     
م وهالكهـم  ااغية والالهية مع قصورهم ومـدم وبطغيـ   أخذ هذه اُألمم الط   

يف طرفة عني حبيث مل يبق إالّ آثار اخلـراب والـصمت القاتـل املهـيمن عليهـا،                 
ل من ساح يف ج البالغة مر م ورجـع بكـرت هائـل مـن العلـم واملعرفـة                   وكُ

. )١(واخلربة
: ، ص١٥٧، خ ٢الـشريف الرضـي، حممـد بـن احلـسني بـن موسـى، ـج البالغـة، ج                  : راجع) ١(

٣٤١.
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التدقيق التام قبل التعقيد والتأصيل-٨
توضيح القاعدة

مما تقدم سلفاً، أنّ التفسري املوضوعي تفسري يعتمد ابتـداًء           اًأصبح واضح 
على اجلمع األويل لآليات القرآنية املُتعلِّقة باملوضوع من عموم القرآن الكرمي،         
وأنّ من عمل املفسر فيـه مجـع اآليـات، ولكـن قـد جيمـع املفـسر املوضـوعي                

غري إحصاء واستقصاء دقيق، ثُم يصدر      اآليات القرآنية وينظر يف جمموعها من       
حكماً أو يؤصل جامعاً أو يضع قاعـدة كُلِّيـة، ممـا يـؤدي إىل غلـط أو ختلـيط               

، وحدوث غفلـة عـن بعـض جوانـب املوضـوع،      )١(حيرف الكلم عن مواضعه 
علـى ذلـك، لـذا لـزم املفـسر املوضـوعي          بناءاًفتظهر النتائج ناقصة أو خاطئة      

ذا احملذور، التأكّد واالطمئنان والوقوف على كُـل جوانـب         لتاليف الوقوع يف ه   
املوضوع، بعمل اإلحصاء الدقيق واالستيعاب الكامل لكُـل األلفـاظ القرآنيـة         

.الواردة فيه واآليات الشريفة املتعلّقة به، ومنه كان وجوب التدقيق
منشأ القاعدة

، حيـث  )مقتضى طبيعة التفـسري املوضـوعي    : (إنّ منشأ هذه القاعدة هو    
أفصحت عن طبيعته تعاريف املختصني، بأنـه تفـسري حيـصل نتائجـه مـن كُـل                 

من كُل آياتـه املُتعلِّقـة باملوضـوع، ويف غـري هـذه الـصورة       : القرآن الكرمي، أي  
تكون نتائجه إما ناقصة وإما غري معتربة، ويفهم من كلمـة كُـل الـيت وردت يف              

ــضهم  ــوال بع ــتيعاب و )٢(أق ــتغراق واالس ــب   ، االس ــاء يف كت ــشمول، إذ ج ال
.٧٤: سعيد، عبد الستار فتح اهللا، املدخل إىل التفسري املوضوعي، ص: انظر) ١(
ــرآن،   رضــائي األصــفهاين، حم: انظــر)٢( ــاهج واالجتاهــات التفــسريية للق ــي، دروس يف املن ــد عل م

.٣١١ص
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دالَّــة بالوضــع علــى عمــوم مــدخوهلا ســواء كــان عمومــاً ) كُــل(اُألصــول أنّ 
استغراقياً أو جمموعياً، وإنّ العموم معناه الشمول جلميع أفرادها مهما كان هلـا      

، وعليـه فـإنّ طبيعـة التفـسري املوضـوعي       )١(من اخلصوصيات الالحقة ملدخوهلا   
قبل التـدقيق يف    عد  واقالضع  وول  يأصحكام والت هي القاضية بعدم إصدار األ    

.ها يف القرآن الكرمياستقصاءمتاموإحصاء

يقيبمثال تط

قـصة أصــحاب  : إنّ املفـسر املوضـوعي لـو أراد أن يبحــث يف موضـوع    
الفيل يف القرآن الكرمي، البد له من تقصي هذه القصة يف عموم القرآن الكرمي           

قبــل اخلــروج بالنظريــة القرآنيــة، وبعــد التقــصي ليخــرج اآليــات املُتعلِّقــة ــا 
والبحث يف عموم القرآن الكـرمي ظهـر أنّ موضـع هـذه القـصة تناولتـه آيـات               

:سورة الفيل يف عموم القرآن الكرمي، وهي
.)٢(}أََلم َتر كَيف َفعَل ربك ِبأَصحاِب الْفيِل{: قوله تعاىل-١

.)٣(}تَْضليٍليدهم يفلَم يجعْل كََأ{: قوله تعاىل-٢

.)٤(}أَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابيلَو{: قوله تعاىل-٣
.)٥(}تَرميهِم بِحِجارٍة مِن سِجيٍل{: قوله تعاىل-٤

.١٤٠: ، ص١املظفر، حممد رضا، أُصول الفقه، ج: انظر)١(
.١: سورة الفيل)١(
.٢: سورة الفيل)٢(
.٣: سورة الفيل)٣(
.٤: سورة الفيل)٤(
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.)١(}فَجعلَهم كَعصفٍ مْأكُوٍل{: قوله تعاىل-٥

ها، سـواء  فلو مل يدقق املفسر املوضوعي يف مجع اآليات ومل حيصي بعـض    
كانت منفردة أو جمموعة، فإنـه سـوف خيـرج بالنتـائج غـري املعتمـدة؛ لنقـصها           
وعدم متامها الّذي يفضي إىل نتائج معتربة من قبل الشارع املُقـدس يف التفـسري             

.املوضوعي

.٥: سورة الفيل)٥(
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نَماذِج مِن التَفْسِريِ املَوضُوعِي
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دخل الفصلم
ا الفــصل علــى أربعــة مباحــث كنمــاذج تطبيقيــة يف التفــسري يــشتمل هــذ

املوضـوعي، إذ تكـشف لنـا عمـالً عـن منهجيـة وطريقـة استكـشاف النظريـة          
القرآنية، حيث تتطلّـب عمليـة االستكـشاف جهـداً كـبرياً ومـستوى فكريـاً ال                
يتوفر عند الكثري من الناس فضالً عن أهل االختصاص، وسيعقد لكُل منوذج         

ا مبحث خاص به لتسهيل التمييز بينها، وقد اختريت املباحث اآلتيـة وفقـاً      منه
.لطرق التحقيق املوضوعي األربعة اليت مر ذكرها يف الفصل الثاين

ويهدف عقد هذا الفـصل إىل إعطـاء دليـل ملمـوس علـى مثـرات هـذا                   
.النوع من التفسري وأمهيته
:وأما املباحث فهي
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اف إرسال الرسل يف القرآن الكريمأهد: املبحث األول

يتناول هذا املبحث منوذجاً ميثّل طريقة البحث املوضوعي داخـل القـرآن       
الكرمي، حيث يعرض دراسة ناصر مكارم الشريازي ملعرفة وجهة النظر الكُلِّيـة    

.للقرآن الكرمي يف اهلدف من إرسال الرسل

متهيد
ــة إنّ  ــاء اهللابعث ــسالم أنبي ــيهم ال ــال اوعل ــب   إرس ــزال الكت ــل وإن لرس

حينمـا يقـول   ؛ ف ة للقـرآن الكـرمي    السماوية، هلا عالقة مباشـرة بـالنظرة الكونيـ        
دون    ومـا خلَْقـت الِْجـن واِإل      {: القرآن الكرمي  بـعإِالَّ لِي ـا  {: ، ويقـول  )١(}نـسي

َقـالَ َلـه   {: قـول ، وي)٢(}سان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحاً فَمالقِيِه    نَْأيها اِإل 
إننا نستطيع أن نفهـم  ، ف)٣(}موسى هْل أَتَِّبعك عَلى َأن ُتعلِّمِن مِما علِّمت رشـدا    

.٥٦: سورة الذاريات)١(
.٦: سورة اإلنشقاق)٢(
.٦٦: سورة الكهف)٣(
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ذي يهـدف مـن خاللـه الوصـول إىل الكمـال            أنّ اإلنسان يف طريقه الطويل الّ     
حيتاج إىل القادة واملـوجهني حـىت لـو كـانوا يف مـستوى األنبيـاء أو يف                 املطلق،  

مـع العبـد   عليه الـسالم كما هو احلال يف قصة النيب موسى ،تبهم ومرتلتهم مرا
الصاحل اليت أشارت إليها اآلية اآلنفة الذكر، وقول اإلمام علي بـن أيب طالـب            

: ويف نفـسه صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       يف الـنيب األكـرم حممـد      عليه السالم 
من لدن أن كان فطيما أعظـم  مصلى اهللا عليه وآله وسل ولقد قرن اهللا به   ...«

، ملك من مالئكته يسلك به طريق املكارم، وحماسن أخالق العامل ليله وـاره        
ل يـوم مـن أخالقـه علمـا     مه يرفع يل يف كُ  ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أُ      

از هـذا الطريـق دون    يـ جتاإلنـسان ا  يـستطيع   ال، فـ  )١(»...ويأمرين باالقتداء بـه   
. نيهني الربانيواملوجاحلاجة إىل القادة 

قادة االُمم والكتب السماوية مبثابـة  عليهم السالم يعترب األنبياء ومن هنا 
خرجـه مـن الظلمـات    وصله إىل غايتـه وت ، اليت تأخذ بيد اإلنسان لت     )القوانني(

.إىل النور

ة لإلنـسان جمـردة عـن       خرى، ال ميكن تصور احليـاة االجتماعيـ       أُوبعبارة  
يب والذات املقدسة، ال يف التقنني والتنفيذ وال يف جمـال ضـمان         هداية عامل الغ  

يف الواقع ميثّلون مهزة الوصل بني    عليهم السالم  ة، فاألنبياء االجتماعيالعدالة
ة والغيبعاملي اإلنساني.

.٤٤٢: ، ص١٩٢، خ٢الشريف الرضي، حممد بن احلسني بن موسى، ج البالغة، ج)١(
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باملوضوعاآليات املُتعلِّقة 

-اسم السورةت
رقم السورة

رقم نص اآلية القرآنية
اآلية

ميني رسوال مِنهم يتْلُـوا عَلـيهِم   هو الَّذِى بعث فِى اُأل {)٦٢(اجلمعة١
ــَة    ـ الْحِكْمو الْكَِتـــاب ـــم هلِّمعيو كِّيهِمـــزياِتـــهِ وآي

}وإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِى ضَالل مبِني

٢

يْتلُوا علَيهِم آياتِـك  ربنا وابعث فِيهِم رسوال منهم  {)٢(البقرة ٢
    إِنَّـك كِّيهِمـزيةَ والْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّمعيو

كِيمالْح زِيزاْلع أَنْت{

١٢٩

ــوال مــــنكُم يتُْلــــوا     {)٢(البقرة ٣ ــيكُم رســ ــلْنا فِــ ــا أَرســ كَمــ
اب علَيكُم آياتِنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكَِت 

ونلَمتَكُونُوا تَع ا لَمم كُملِّمعيةَ والْحِكْمو{

١٥١

ــم     {)٥٧(احلديد ٤ ــا معهـــ ــاِت وَأْنزْلنـــ ــلْنا رســـــلَنا ِباْلبينـــ ــد َأرســـ َلقَـــ
ــوم النــ  ــا اساْلكِتــاب واْلميــزان لِيقُ لْنأَنْزطِ وبِاْلقِــس

 نــافِعمو ــديد ش ــْأس فيــِه ب ديــداْلح  اللَّــه َلمعِلــيــاسِ و لِلن
زيزع َقوِي اللَّه ِب إِنِباْلغَي لَهسرو هرصني نم{

٢٥

الَّـــِذين يتَِّبعــــون الرســــولَ الـــنيب اُألمــــي الَّــــِذي   {)٧(األعراف ٥
ــه مْكُتوبـــا ِعنـــدهم ِفـــي التَّـــوراِة واِإلْنجِيـــلِ       يِجدونَـ

رْأمحِـلُّ        يينكَـرِ ونِ الْمع ماههنيوفِ ورعم بِالْمه
    مهـن عـ ــضَع يو ــث ـيهِم اْلخَبآئِ ــرم علـَ حيــاتِ و بالطَّي ــم لَه

١٥٧
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  َفالَّـــذِين هِمَلـــيع َل الَِّتـــي َكاَنـــتاألَْغـــالو مهـــر إِص
ــوْا النــ  عاتَّبو وهرَنــصو وهرــز عــواْ ِبــهِ ونُأنــِزلَ آم الَّــِذي ور

ونفِْلحالْم مه َلئِكأُو هعم{

إبراهيم ٦
)١٤(

ــ  { الن لِتُْخــرِج ــكإِلَي ــاه لْنأَنز الَــر كِتَــاباس ِمــن
الظُُّلمــاِت ِإَلــى النــورِ ِبــإِْذنِ ربِهــم ِإَلــى ِصــراِط الْعِزيــزِ  

}اْلحمِيدِ

١

ــُل {)٦(األنعام ٧ ــا ُنرِسـ ـ مو  ــِذرِين ــشرِين ومنـ ــلِني إِالَّ مبـ ـ سرالْم
       ـــمَال هو هِمَلـــيع فـــوخ ــال ــَلح فَـ ــن وأَصـ ــن آمـ فَمـ

نُونزحي{

٤٨

اِس    و رسال مبشرين {)٤(النساء ٨ لِلنـ كُوني ِلئَال ِذريننم
ـِل    سـالر ـد عـــٌة ب جَلــى اللَّــهِ حزيــ وعع ــه زاً كــان اللَّ

}اًحكيم

١٦٥

ــان النـــ {)٢(البقرة ١٠ ــيني   اسكَـ ــدة فَبعـــث اُ النِبـ أُمـــةً واِحـ
     الْكِتَـــــاب ـــــمهعَل مــز مبـــــشِرين ومنـــــذِِرين وَأنـــ

الن نيب كُمحلِي قتَلَفُوا فِيهِاسِبِالْحما اخفِي{

٢١٣

إبراهيم ١١
)١٤(

}  ٌغ لِّلنالذَا به       إَِلـه ـوـا هـوا أَنَّملَمعلِيوا بِِه ونَذرلِياِس و
}لْبابِد ولِيذَّكَّر أُولُوا اَألواِح

٥٢

ـوِل ِإذا     {)٨(األنفال ١٢ سـلِلروا لِلَّــِه وــتَجيب ــوا اس نآم ـا الَّــذين هـيــا َأي
ـوُل       حـي اللَّــه ــوا أَنلَماعو يــيُكمحلِمــا ي عــاكُمد

يبونرشهِ تُحإِلَي أَنَّهقَلْبِهِ وءِ ورالْم ن{

٢٤
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طوائف اآليات
إنّ مالك التصنيف يف طوائف اآليات، هـو نـوع اهلـدف مـن اإلرسـال،            

: وقد ظهر بعد تدقيق النظر فيها أـا تنقـسم إلـی طوائـف هـي علـی التـوايل               
اة من الظلمـات،    التربية والتعليم، إقامة القسط والعدل، حرية اإلنسان، النج       

بالنـسبة للبـديهيات    (البشرى واإلنذار، إمتام احلُجة، رفع االخـتالف، التـذكري        
.، الدعوة إلی احلياة اإلنسانية الطيبة)واملستقالت العقلية

:وأما الطوائف فهي

تْلُوا هو الَّذِى بعث فِى االُْميني رسوال مِنهم ي  {: قوله تعاىل  :الطائفة اُألوىل 
لُ لَفِـى            قَبـ انُوا مِـن اب واْلحِكْمـةَ وإِن كـَ علَيهِم آياتِهِ ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم اْلكِتـَ

ـنهم يتْلُـوا علَـيهِم آياتِـك         {: ، وقوله تعـاىل }ضَالل مبِني  ـوال مسر يهِم ث فـِ عـابا و نـبر
، وقولـه  }مةَ ويزكِّيهِم إِنَّك أَْنت الْعزِيـز اْلحكِـيم     ويعلِّمهم الْكِتَاب واْلحِْك  

يكُم آياتِنـا ويـزكِّيكُم          {: تعاىل نكُم يتْلُـوا علـَ وال مـسر ا فِيكُملْنسا أَركَم
ونلَمتَكُونُوا تَع ا لَمم كُملِّمعيةَ واْلحِكْمو الْكِتَاب كُملِّمعيو{.

ــم     {: قولـه تعــاىل :ائفـة الثانيــة الط هعـا ملْنأَنزاتِ و نـيا بِالْبــلَن سا رلْن سـأَر لَقَـد
اسِ         لِلنـ افِع نـمو ـدِيدش ْأسفِيهِ ب دِيدا اْلحلْنأَنزطِ وبِاْلقِس اسالن قُوملِي اناْلمِيزو الْكِتَاب

رو هرنصن يم اللَّه َلمعلِيوِزيزع َقوِي اللَّه ِب إِنِباْلغَي لَهس{.

ي الَّـذِي       {: قوله تعاىل  :الطائفة الثالثة  األُمـ يبـوَل الـنسالر ـونتَّبِعي الَّـذِين
ـــاهم عـــِن    هنيوفِ ورعم ِبـــاْلمهرـــْأم اإلِْنجِيـــِل ياةِ ورِفـــي التَّـــو مهـــا عِنـــد كْتُوبم وَنـــهِجدي

ــنهم إِصــرهم واألَْغــاللَ   الْ ع ــضَعيو آئِــثاْلخَب هِمــي منكَـرِ ويحِــلُّ لَهــم الطَّيبــاتِ ويحــرم علَ
         ــهعأُنـزَِل م الَّــِذي ور ـوْا النـعاتَّبو وهرَنــصو وهرز عــواْ ِبــهِ ونآم َفالَّـِذين هِمَلــيع الَِّتـي َكاَنـت
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ه لَئِكأُوونفْلِحالْم م{.
مِن اسالَر كِتَاب أَنزلْناه إِلَيك لِتُْخرِج الن  {:قوله تعاىل  :الطائفة الرابعة 

.}الظُّلُماِت إَِلى النورِ بِِإذِْن ربِهم إِلَى ِصراِط اْلعزِيِز الْحمِيِد

الَّ مبشرِين ومنذِِرين وما نُرسُِل اْلمرسلِني ِإ{:قوله تعاىل:الطائفة اخلامسة 
نُونزحي مالَ هو هِملَيع فوخ فَال لَحأَصو نآم نفَم{.

منـِذرين لِـئَال يُكـون      و رسـال مبـشرين   {:قوله تعاىل  :الطائفة السادسة 
.}اًيمكان اللَّه عزيزاً حكولِلناِس عَلى اللَّهِ حجٌة بعد الرسِل

أُمـةً واِحـدة فَبعـث اُ النبِـيني     اسكَان الن{:قوله تعاىل:الطائفة السابعة 
       الن نيب كُمحلِي قبِاْلح الْكِتَاب مهعلَ مأَنزو نذِرِينمو رِينشبتَلَفُوا اسِمما اخفِي

.}فِيهِ

الغٌ لِّلناِس ولِينذَروا بِِه ولِيعلَموا أَنَّما هـو  هذَا ب{: قوله تعاىل:الطائفة الثامنة 
.}لْبابِد ولِيذَّكَّر أُولُوا اَألإِلَه واِح

تَجيبوا لِلَّـِه  {: قوله تعاىل:الطائفة التاسعة  وا اسـنآم ا الَّذينهـولِ  ويا َأيسِللر
  يـــيُكمحــا ي ـــوا أَن وِإذا دعـــاكُم ِلمـ لَمءِ   اعـــرالْم نــي ــولُ بـ ــه يحـ ــهِواللَّـ ـــهِ  وقَلْبـِ إِلَي أَنَّـــه

ونرشتُح{.

أهداف بعثة الرسل
بعد مراجعة طوائف اآليات اآلنفـة الـذكر يف التفـسري تبـين أنهـا ذكـرت          

:أهدافاً عديدة إلرسال الرسل
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البية والتعليم: أّوًال

ــ{: وىلتعــاىل يف اآليــة اُألاهللا تبــارك ويقــول  ه نيــي ِفــى االُْم ــثعالَّــذِى ب و
آليات احلق تعاىل )٢(، ونظراً إىل كون التالوة)١(}...رسوال مِنهم يْتلُوا علَيهِم آياتِهِ

مبثابة املقدمـة بالنـسبة للتزكيـة وتعلـيم الكتـاب واحلكمـة وحمـو آثـار الـضاللة                   
اب واْلحِكْمـةَ    ويـزكِّيهِم ويع ...{: والشرك، يضيف تعاىل قـائالً    لِّمهـم اْلكِتـَ

.}وِإن كَانُوا مِن قَبلُ َلفِى ضَالل مبِني

صحيح أنّ الغاية الرئيسية من تالوة اآليات وتعلـيم الكتـاب واحلكمـة       و
م الكتـاب واحلكمـة     تعلُّ تزكية وتطهري الروح والبدن والفرد واتمع، وأنّ       يه

نسبة إىل التزكيـة، لكنهـا مـع ذلـك تقـدمت      له دور الطريقية، ومبثابة مقدمة بال   
.عليهما نظراً ألمهيتها

يف حني أننا جند اآلية الثانية من آيات حبثنا اليت تتعـرض لـدعاء إبـراهيم         
)تعلـيم الكتـاب واحلكمـة   (ة، تقوم بتقـدمي  يف حق االُمة اإلسالمي   عليه السالم 

ربنـا وابعـث   {: تقـول يف مكانه الطبيعي له، حيث   الً، وتضع كُ  )التزكية(على  
       كِّيهِمـز يـــةَ و اْلحِكْمو ــاب ـم اْلكِتَ هـلِّمعيو ـك ــيهِم آياتـِ ـوا علَ ــنهم يتْلـُ ـوال مِ سـر ـيهِم فـِ

   كِـيماْلح زِيـزالْع أَْنت ـ أبـان  قـد  عليه السالم، وإبراهيم)٣(}إِنَّك طلـب  الذا
    اهلدف من بعثة هذا النوسـائر األنبيـاء  اهللا عليـه وآلـه وسـلم   صـلى العظيميب

.ل وضوحبكُعليهم السالم

.٢: سورة اجلمعة)١(
.٣٩٣: ، ص١املصطفوي، حسن، التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ج: راجع)٢(
.١٢٩: سورة البقرة)٣(
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٣٤٥....................................................الكريمالقرآن يفالرسلإرسالأهداف:األولاملبحث

:ءانإنّ التأمل يف هاتني اآليتني يكشف عن نكات جديرة باالعت

وىل دليـل علـى معرفـة اهللا تعـاىل مـن      العبارة الواردة يف اآلية األُ  إنّ  -١
ن مـ صلى اهللا عليه وآله وسـلم حممدجهة، وعلى النبوة اخلاصة لنيب اإلسالم       

ــ  أُجهــة  ــة أنّ اهللا تعــاىل هــو الّ ــد اآلي ــث تؤكّ ــاً ــذه  خــرى، حي ذي بعــث نبي
هـو الَّـذِى    {: ا عن طريـق القـدرة اإلهليـة فقـط         وهذا ال يتم إلّ    ،اخلصوصيات

 ـثعوكذلك تقول . }...ب : إنّ النذي ظهـر مـن بـني    هو ذلـك الـشخص الّـ      يب
ماً للمئـات واآلالف،    مجاعة اُميني، لكنه على الرغم من ذلك فقد أصبح معلِّ         

وأفاض على أتباعه العلم واحلكمة حىت ظهر من بينهم بعد فترة قـصرية أكـابر      
.)١(ذين قاموا بتأسيس حضارة عظيمة مشرقةالعلماء الّ
تـالوة آيـات   (:دار احلديث يف كلتا اآليتني عن أربعة مواضيع وهي       -٢

ــاب(و) اهللا تعــاىل ــيم الكت ــيم احلكمــة(و)تعل ــتطهري (وأخــرياً )تعل ــة وال التزكي
.)والتربية
إنّ احلالة الطبيعية هلذه املواضيع األربعة، هي كما اُشري إليها، بأنه جيب             ف

    درك بعـد ذلـك   ابتداًء أن يتعرف ويستأنس مسع اإلنسان بكلمات احلق تعاىل لي
  ف بعد ذلك علـى احلكمـة   مضمون الكتاب من أعماق هذه الكلمات، مثّ يتعر

.)٢(ة فيها، وأخرياً يطهر وينقي الروح واجلسمأي األسرار الكامن
عليــه هــذا الترتيــب الطبيعــي يالحــظ يف اآليــة املرتبطــة بــدعاء إبــراهيم

كمـا جـاء   )تعليم الكتـاب واحلكمـة  (قد تقدمت على  )التزكية(لكن   :السالم

.١٧: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج)١(
.السابقاملصدر : انظر)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املَوضُوعِيالتَفْسِريِمِنَنماِذج: الفصل اخلامس..................................................................٣٤٦

سِهِم يتْلُـوا    َلقَد من اُ عَلى الْمؤمِنِني ِإذْ بعث فِـيهِم رسـ    {: يف قوله تعاىل   ن أَْنفـُ وال مـِ
لُ لَفِـى            قَبـ انُوا مِـن اب واْلحِكْمـةَ وإِن كـَ علَيهِم آياتِهِ ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم اْلكِتـَ

يوذلك لكي تتبين هذه احلقيقة الـيت تـرى أنّ اهلـدف الرئيـس    ،  )١(}ضَالل مبِني 
ارة والتقـوى وتربيـة اإلنـسان    ل هذه املقدمات يف تلك اآليات هـو الطهـ       من كُ 

.)٢(ةة واإلنسانيل والقيم األخالقيثُومنو املُ
يف آيـتني مـن القـرآن الكـرمي     )التعلـيم (علـى  )التزكيـة (نظراً لتقـدم    -٣

آية واحدة، يرد هذا السؤال    رها عنه يف  وتأخ :منهما يكون األصل حقيقة     أي
واآلخر فرع؟

صعوبة كما تقدمت اإلشـارة إىل     اجلواب عن هذا السؤال ليس بتلك ال      و
ة، واهلـدف الرئيـسي هـو تربيـة         ة املقدميـ  ة الطريقيـ  له حيثيـ   )العلم(ألنّ   ؛ذلك

إنّ تالوة آيات القرآن : خرىأُاإلنسان وتزكية النفس وتكامل الروح، وبعبارة 
علـى  بنـاءاً ها دف إىل هذا اهلدف األمسى، و لُّالكرمي وتعليم العلم واحلكمة كُ    

 ل هذه مقدمة بالنسبة للتزكية اليت تعتـرب ذي املقدمـة، ومـا الـسبب               كُ ذلك تعد
ا لبيـان  يف آيـتني اُخـريني إلّـ       )تعليم الكتاب واحلكمـة   (قبل   )التزكية(وراء ذكر   

.دورها اخلطري هذا
ل واحـد مـن هـذين األمـرين يتـرك أثـره علـى              عن ذلك، فإنّ كُـ     فضالً
مـا مل تتحقـق مرحلـة تزكيـة      نّ اإلنـسان ال يـسعى وراء العلـم        أ:صاحبه، أي 

النفس، وما مل يتحقق العلم فسوف لن حتـصل املراحـل العاليـة مـن التزكيـة،          
هلمـا أثـران متقـابالن، كمـا حيتمـل أن      )التزكية(و)التعليم(على هذا فـ    بناءاًو
.١٦٤: سورة آل عمران)١(
.١٧: ، ص٧، ج، مصدر سابقنفحات القرآن: انظر)٢(
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٣٤٧....................................................الكريمآن القريفالرسلإرسالأهداف:األولاملبحث

يكون الغرض من تنوع اآليات حول هذا املوضوع هو إلفـات النظـر إىل هـذا      
.األمر

لوم املرتبطة باملعرفـة بـصورة   نّ البعض من العلوم كالعا خيفى أ  وينبغي ألّ 
      ة ومعرفة اهللا تعاىل ونظائرها هلا حيثيعام ة ذاتي خرى فهـي  أُُة، أو بعبارة  ة وعيني
ة، وهلـذا  ة مقدميـ خـرى لـيس هلـا حيثيـ    مطلوبة بالذات، يف حني أنّ العلـوم اُأل      

.)١(املالحظة أيضاًميكن أن يكون تنوع اآليات اآلنفة الذكر إشارة إىل هذه 
يعتقد البعض بأنّ    )احلكمة(و )الكتاب(حول االختالف احملتمل بني      -٤

الكتــاب إشــارة إىل القــرآن الكــرمي، واحلكمــة إىل األحاديــث والــسنة النبويــة  
ــشريفة، أو أنّ  ــاب(ال ــة    )الكت ــر اإلهلي ــام واألوام ــة األحك ــارة إىل جمموع إش

ام وفلـسفتها، ألنّ اإلحاطـة بتلـك        إشـارة إىل أسـرار تلـك األحكـ         )احلكمة(و
آخـر  األسرار تزيد من عـزم اإلنـسان علـى تنفيـذها، كمـا أنّ هنـاك احتمـاالً              

إشـارة إىل مـصدري   )الكتـاب واحلكمـة  (نّ ذكرمهـا معـاً   أوهـو  ،  أيـضاً  اًوجيه
٢()العقل(و)الوحي(ني أي املعرفة الرئيسي(.

رين، إشارة إىل اُولئك على حد قول الكثري من املفس)نياالُمي(لفظة   -٥
،)٣(ذين ال يعرفون القراءة والكتابة وجيهلون العلم واملعرفـة علـى اإلطـالق            الّ

 وظهور النهـو دليـل   ،بـني قـوم كهـؤالء   صلى اهللا عليه وآله وسـلم األكرم يب

.١٧: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)١(
.السابقاملصدر : انظر)٢(
، ؛ السبزواري، حممد بن حبيـب اهللا   ٣٣٥: ، ص ٥اجلصاص، أمحد بن علي، أحكام القرآن، ج       )٣(

ــائي، حممــد حــسني، امليــزان يف تفــسري  ٥٥٨: إرشــاد األذهــان إىل تفــسري القــرآن، ص  ؛ الطباطب
.٢٦٣: ، ص١٩القرآن، ج
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املَوضُوعِيالتَفْسِريِمِنَنماِذج: الفصل اخلامس..................................................................٣٤٨

.على عظمته وصدق دعوته
إشـارة إىل أهـل مكّـة الـيت     » االُمـيني «لفظـة   أنّرين  بعض املفس  وقد نقل 

ـــسمى كانــت تــ ــ«ب ل أكثــر تناســباً مــن تلــك  املعــىن األو«، لكــن )١(»رىاُم القُ
.)٢(»املعاين

هـو أفـضل تعـبري يعكـس حالـة عـرب             )ضالل مبني : (إنّ التعبري بـ   -٦
ـه ضـالل مـبني ظـاهر جبميـع           اجلاهلية، فهم كانوا يف ضالل، وأي ضـالل، إن

عصبات القبلية املقيتة واحلروب    أبعاده، أمل يكن وأد البنات وعبادة األوثان والت       
مبيناً؟الدائمة واإلفتخار باإلغارة على اآلخرين وأمثاهلا ضالالً

واآلية الثالثة تشري أيضاً إىل مـسألة التربيـة والتعلـيم الـيت حـصلت عنـد                 
مـع هـذا الفـارق    صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      املسلمني على يدي نيب اإلسالم    

لعلوم واملعارف اليت يـستحيل كـسبها بـدون        وهو التأكيد بصورة خاصة على ا     
 بعثة النـوال   {: تقولإذ،صلى اهللا عليه وآله وسلم   يبسر ا ِفـيُكملْنسا َأركَم

ــزكِّيكُم ويعلِّمُكـــم الْكَِتـــاب واْلحِكْمـــَة       ـــا ويـ اتِنآي ُكمَلـــيتُْلـــوا عي ُكمــن ِمـ
.)٣(}مونويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُوا تَعلَ

وتفسري هذه اآلية كسابقاا، مع فارق وجود مجلة يف ذيلـها تـشري إىل أنّ        
اس علومــاً يــستحيل م النَّــقــد علَّــصــلى اهللا عليــه وآلــه وسـلم نـيب اإلســالم 

احلصول عليها من دون الوحي، وهنا ينبغي أالّ يفوتنا التفـاوت الواضـح بـني        

؛ الطربسـي، الفـضل بـن    ٤: ، ص١٠الطوسي، حممد بن احلـسن، التبيـان يف تفـسري القـرآن، ج           )١(
.٤٢٨: ، ص١٠احلسن، ج

.١٩: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج)٢(
.١٥١: سورة البقرة)٣(
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٣٤٩....................................................الكريمالقرآن يفالرسلإرسالأهداف:األولاملبحث

}لَـم َتعلَمـوا  {النافية إلمكانيـة الـتعلّم و      }...لَم تَكُونُوا تَعلَمـون   ... {:مجلة
.النافية للعلم

قال يف روح املعاين بعد اإللتفات إىل اجلملة األخرية اليت تشري إىل العلـوم    
ليكون مـن عطـف املفـرد علـى     «: اليت ال ميكن اكتساا إالّ عن طريق الوحي  

خر غري مشارك ملـا قبلـه   ه جنس آه تعاىل كرر الفعل للداللة على أن     ا أن املفرد إلّ 
.)١(»مفهو ختصيص بعد التعمي،أصالً

ســبقاه يف )٣(تفــسريه أيــضاًالطربســي يف ، و)٢(تفــسريهلكــن الطوســي يف 
.واضحةوالتوجه إىل هذه املالحظة وأشارا إليها بعبارة خمتصرة 

:إنّ القرآن الكرمي حيتوي يف احلقيقة على قسمني من العلوم
عارف اليت ميكن أن تكتسب عن طريق االستدالل من امل:لفالقسم األو

العقلي، وإن كان القرآن قد عرض هذا القسم بـشكل أكمـل وأكثـر اطمئنانـاً          
.من االستدالل العقلي
ذي متّ  يستحيل اكتسابه بغري الوحي كما تقدم، وهو الّـ         :والقسم اآلخر 

عامل ما بعد املوت    كالكثري من احلقائق املرتبطة ب    (االستناد إليه يف اجلملة األخرية      
واليت  ،السابقنيعليهم السالم  ، أو التواريخ املعتربة لألقوام واألنبياء     )والقيامة

  الزمن، وكـذلك العلـوم واملعـارف الـيت حجبـت عـن أنظـار             ضاعت على مر
.املفكّرين يف ذلك الزمان على أقلّ تقدير

، ٤١٧: ، ص١اآللوسي، سيد حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظـيم والـسبع املثـاين، ج               )١(
.علي عبد الباري عطية: حتقيق

.٣٠: ، ص٢الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، ج)٢(
.٤٣٠: ، ص١قرآن، جالطربسي، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري ال)٣(
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املَوضُوعِيالتَفْسِريِمِنَنماِذج: الفصل اخلامس..................................................................٣٥٠

إقامة القسط والعدل: ثانيًا

أَنْزلْنا معهم الْكِتابوأَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتَِلقَد{: تعاىلاهللا تبارك ويقول 
لِـيعَلم اللَّـه   ومنافِع لِلناسِوَأْنزْلنا اْلحديد فيهِ بأْس شديدوبِالْقِسطِ اساْلميزان لِيقُوم الن  و

 هرصني نزيـ      و مع قَـوِي اللَّـه ِب إِنِباْلغَي لَهسربـشكل عـام إىل   ، ويـشري فيـه   )١(}ز
أال وهو إقامة العدالة ،عليهم السالمأحد األغراض الرئيسية من بعثة األنبياء   

.ة، وأنّ نزول الكتاب وامليزان مبثابة املقدمة لذلكجتماعياإل
مقدمـة إلقامـة العـدل، وهـي         تعتـرب يف هذه اآلية ثالثة اُمور       جاءتقد  و

تعـين األدلّــة كمـا ال خيفـى، واملــشتملة علـى املعــاجز     الـيت }...بِالْبينـاتِ ... {
وأخبـار الـسابقني    علـيهم الـسالم    واألدلّة العقلية علـى أحقيـة دعـوة األنبيـاء         

ذي يشري إىل الكتب السماوية اليت حتتوي على     الّ }...الْكِتاب... {منهم، و 
ذي يعـين   الّ }...الْميـزان ... {بيان املعارف والعقائد واألحكام واألخالق، و     

.)٢(القوانني املميزة للخري من الشر والفضائل من الرذائل واحلق من الباطل
نتـهم مـن    مكَّبقـوة   عليهم الـسالم   أنبياء اهللا  تهذه القوى الثالث متع   و

دفع البشرية حنو إقرار العدالة، وامللفت للنظر هنا هو عدم نسبة إقامة العدالـة          
     إىل األنبياء، بل التصريح بأنّ ا  ة تنـشأ علـى نـوع مـن التربيـة           تمعات البـشري

واملهم أيضاً هو ظهـور هـذه املـسألة         ! يدفعها بالنتيجة إىل إقامة العدالة بنفسها     
ة ال قهريتمع بصورة إراديةيف ا.

مـا هـو لـدورها      عـن القـوانني اإلهليـة إن       }...الْميـزان ... {: والتعبري بـ 

.٢٥: سورة احلديد)١(
.٢١: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)٢(
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٣٥١....................................................الكريمالقرآن يفالرسلإرسالأهداف:األولاملبحث

 ةاملهم يف املسائل احلقوقيل شـيء كمـا هـو    لدور امليزان يف بيان وزن كُة املشا
          ـاء حالـة اخلـالف والـرتاع القائمـة، ونظـراً لكـون القـوانني البـشرية عليه، وإ

فـال ميكـن اإلعتمـاد عليهـا وال     ،الوضعية صادرة من علـم اإلنـسان النـاقص       
ميكنها أبداً حتقيق العدالـة، بـل ينحـصر حتقـق هـذا األمـر يف القـوانني اإلهليـة                    

شـتباه، ذلـك   ذي ال خيالطـه اخلطـأ واال  عة من علم اهللا تعـاىل الالـائي الّـ     الناب
.)١(ذي تنسجم معه النفس املؤمنة وتركن إليهالعلم الّ

   ل شيء مور، بل نراه يضع كُمن هذه اُألويوجد أيضاً فريق ال يبايل بأي
د مـن مقاومـة هـؤالء بقـوة         حتت قدميه حفاظاً على مصاحله الشخـصية، فالبـ        

إالّ إشـارة  يف اآلية }...وأَنْزلْنا اْلحديد فيهِ بْأس شديد   ... {:الح، وما مجلة  الس
.ذي ال يعرف سوى لغة السيفإىل هذا الفريق الّ
يعـين جمـيء   يف اآليـة،  }...وأَنْزلْنـا ... {:البعض أنّ التعبري بـوقد اعتقد 

وهـو  خـرى،  واكـب األُ إىل كرتنا األرضية مـن الك   ) الصخور احلديدية (احلديد  
يف أنـواع   جاء  فمثالً ،يف غري احلديد أيضاً    ىأنزلنا أت بتعبري  نظر فيه تأمل؛ ألنّ ال    

ــه تعــاىلكاحليوانــات  ــةَ أَزْواج ... {: قول انِيــامِ ثَم االَْْنع مِــن ــم ، )٢(}...وأَْنــزلَ لَكُ
اس  يا بنِى آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباسًا     {: وقوله تعاىل  لِبـِريشاً وو آِتكُموارِى سوي

     ونـذَّكَّري ـملَّهَلع ِاِت ا آيـ ِمـن ذَلِك ريخ ى ذَلِكأللبـسة الـيت   يف ا)٣(}التَّقْو
، واحليوانات واللباس مل يأتيا من كوكب آخر، بل وجدت          تغطّي بدن اإلنسان  

.الكرة األرضيةمنذ أول وجودها، ألنها من مقتضيات احلياة على وجه 

.٢١: ، ص٧، جاملصدر السابق: انظر)١(
.٦: سورة الزمر)٢(
.٢٦: سورة األعراف)٣(
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ــداع اإلهلــي يف نفــس   ف ــين أنّ املــراد منــه هــو اخللقــة واإلب ــة تب هــذه اآلي
ة الشامخ إىل مقام اإلنسان ونزول هذه املوهبة اإلهلية من مقام الربوبياألرض،

.الداين، يعرب عنها بأنزلنا وبعثنا
امـر  كما يشاهد هذا التعبري أيضاً يف احملاورات اليومية، فحينمـا تـصدر أو    

إنّ هـذه األوامـر أو    : إىل مادونـه يقـال     أو تبعث هدية مـن رئـيس دولـة مـثالً          
.)١(اهلدية قد جاءت من املراتب العليا

حرّية اإلنسان: ثالثًا

الَّذِين يتَِّبعون الرسوَل النبِى االُْمى الَّذِى يجِدونَه {: تعاىلاهللا تبارك ول اق
 مهدكْتُوبًا عِنحِلُّ مينكَرِ ونِ الْمع ماههنيوفِ ورعبِالْم مهرْأماالِْجنِيلِ ياةِ ورفِى التَّو

          ـى كَانَــت ـرهم واالَْْغــاللَ الَّتـِ إِصـ مهــن ع ــضَعيو ائِــثالْخَب هِمــي ـم الطَّيبــاتِ ويحــرم علَ لَهـ
 هِملَـيعـد آخـر مـن أبعـاد فلـسفة بعثـة األنبيـاء       إىل هذه اآلية  يف ريشأُو،  )٢(}عب

.أال وهو جناة اإلنسان من خمالب األسر واالستبداد،عليهم السالم
        ة النة أدلّة على أحقيإنّ القرآن الكرمي يقيم عدصلى اهللا عليـه  األكرم يب

:، واألدلّةبذكره هلذه األوصافوآله وسلم
أو علـوم كهـذه مـن قبـل     كونه اُمياً، فهل ميكن عرض كتاب كهذا         -١

.شخص مل حيضر حلقات الدرس
.ة نبوتهالسابقني على حقانيعليهم السالمهو شهادة األنبياء-٢

إذ يـستحيل إجيـاد   ، إنـسجام تعليماتـه مـع أوامـر العقـل والوجـدان      -٣

.٢١: ، ص٧الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، جمكارم : انظر)١(
.١٥٧: سورة األعراف)٢(
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مذهب ورسالة هلا مثل هذا اإلنسجام مع حكم العقـل والوجـدان، والـدعوة              
يئات والتوجـه حنـو الفـضائل وتـرك الرذائـل يف        إىل اإلحسان والنهي عن الـس     

.حميط مليء باخلرافات واجلهل واجلاهلية والفظاظة
بيان حرية اإلنسان والسعي إلنقاذه مـن خمالـب األسـر فطاملـا كبـل                -٤

احلكّام املاديون اإلنسان بـاألغالل والقيـود لتقويـة مكانتـهم، وأجـازوا أنـواع               
   ـ   العذاب يف حقه، بل قد سـلبوا حرة، ومل تكـن هنـاك مدرسـة    يتـه باسـم احلري

تنادي خبالص اإلنسان من ظلـم الطواغيـت وحتريـره سـوى مدرسـة األنبيـاء            
.)١(عليهم السالم

الـيت تعـين عقـد    ) ِمـصر (علـى وزن  )إصـر (واجلدير بالذكر هو أنّ كلمة  
الشيء وحبسه وقهره على حد قول الراغب يف مفرداتـه وقـد فـسرها الـبعض        

العهـد وامليثـاق   :مثـل (ؤكّد أيضاً، مثّ استعملت يف لوازم هذا املعىن       باحلبس امل 
وجاءت هنا كناية ،)٢()ذي تربط به اخليام وأمثال ذلك     وثقل الذنوب واحلبل الّ   

.عن أنواع القيود اليت تثقل كاهل اإلنسان
)غَلَــلْ(وهـي مـشتقّة يف األصـل مـن مـادة      )غـل (مجـع  )األغـالل (و

لتدرجيي لألشياء كنفوذ املاء اجلـاري وسـط األشـجار،         املأخوذة من النفوذ ا   
هـي تلـك احللقـة الـيت حتـيط بالرقبـة أو ـا مـع اليـد                )الغـل (ونظراً لكون   

لـنفس  )اجلامعـة (وأحيانـاً يطلـق عليهـا    )غالً(:والرجل جمتمعة فقد مسيت 
.)٣(ذلك الغرض أيضاً

.٢٣: ، ص٧، ج، مصدر سابقنفحات القرآن: انظر)١(
.٩٣: ، ص١املصطفوي، حسن، التحقيق يف كلمات القرآن، ج: انظر)٢(
.٢٣: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املَوضُوعِيالتَفْسِريِمِنَنماِذج: الفصل اخلامس..................................................................٣٥٤

)وق العنـق  طـ (وأكثر ما استعمل القرآن الكرمي هذه املفردة للتعـبري عـن            
.هي األغالل اليت يف أعناق الكفّار: ولذا قالوا

نّ أعلى أية حال، فقد وردت هنا كنايـة عـن أغـالل األسـر، والغريـب            
  إشارة إىل التكاليف الـشاقّة      )األغالل(و )اإلصر(رين قد اعترب    الكثري من املفس

عليه وآله  صلى اهللا  حممداليت فرضها اهللا تعاىل على اليهود، وإنّ نيب اإلسالم          
يف حني أنه ال يوجد أي دليل على ،قد رفعها بشريعته السهلة السمحاءوسلم

ة أنـواع  حيث مشلت كافّـ ،أوسعاًنّ لآلية مفهومإهذا التقييد والتخصيص، إذ   
قيــود عبــادة األوثــان واخلرافــات والعــادات  :ثقــال املعنويــة وقيــود األســراأل

، قيود أنواع التفرقة واحلياة الطبقية    ، و ياعقيود اجلهل والض  ، و والتقاليد اخلاطئة 
، حيـث وقيود األسر واالستبداد يف خمالب الطواغيـت ، قيود القوانني اخلاطئة  و

علـيهم الـسالم    وسـائر األنبيـاء   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       أعاد نيب اإلسالم  
احلري ة إىل اإلنسان وذلك برفعهم هلـذه األثقـال وفكّهـم لتلـك القيـود       ة احلقيقي

.األغالل عنهو

النجاة من الظلمات:رابعًا

اهلـدف وراء البعثـة ونـزول    ،يف اآليـة الـسادسة  اهللا سبحانه وتعـاىل    ذكر  
اَلـر كِتَـاب    {:اس مـن الظلمـات إىل النـور       وهـو إخـراج النـ      ،القرآن ايـد  

ــاه إِلَيــك لِتُْخــرِج النــ  لْنأَنزــِإذِْن اس ــورِ ِب ــاِت ِإَلــى الن الظُُّلم زِيــزِ  ِمــناطِ الْعإِلَــى صِــر ــم ربهِ
.)١(}اْلحمِيدِ
نهـا متثــل مفهومـاً واســعاً   إنظـراً لورودهــا بـصيغة اجلمــع ف  » الظلمـات «و

.١: سورة إبراهيم)١(
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ظلمة الشرك والظلم واجلهـل وهـوى الـنفس،         : ل أنواع الظلمات  لكُ وشامالً
وأنواع احلجب اليت تسدل على قلب اإلنسان وكذلك الظلمات اليت ختيم على 

.)١(اتاتمع
ل هـذه   فاهلدف من نـزول الكتـب الـسماوية هـو إنقـاذ اإلنـسان مـن كُـ                 

الظلمات واألخذ بيده حنو نور التوحيد والتقوى والعدل واإلنصاف واالُخـوة      
...و

بــصيغة )النــور(بــصيغة اجلمـع و )الظلمـات (وامللفـت للنظــر هنـا جمــيء   
واه، وهـو  املفرد، وذلك ألنّ طريق التوحيد واحلـق واحـد ال يوجـد طريـق سـ        

ذي يـربط بـني املبـدأ واملعـاد فهـو خيتلـف عـن طـرق           ذلك الطريق املستقيم الّـ    
حتـاد، أمـا    الضالل املتشعبة، فنـور اإلميـان والتقـوى هـو أسـاس الوحـدة واال              

ظلمات الشرك واتباع اهلوى والطغيـان فهـي الـسبب األسـاس يف االخـتالف               
.)٢(واحلرية والضياع

  ــس ــض املف ــصر بع ــاتالظل(رين وح ـــ)م ــشرك(:ب ــور(، و)ال ـــ)الن : ب
فقط ال يستند إىل دليل، إذ ليس ما ذهبـوا إليـه إالّ أحـد املـصاديق                   )التوحيد(

.)٣(الواسعة لآلية
على هذا فأحـد أهـداف البعثـة هـو جنـاة اإلنـسان مـن الظلمـات                   بناءاًو

ةة، وهدايته حنو النور واحلياة الواقعيالفكرية والعقائدية واألخالقية والعملي.

.٤٥١: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل، ج: راجع)١(
.املصدر نفسه: راجع)٢(
.٢٦: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)٣(
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وميكن أيضاً إيراد هذا اهلدف يف أهداف التربيـة والتعلـيم وإقامـة العـدل      
يف القــرآن هل هــدف علـى حــد ة، أو العكــس، ولكـن نظــراً لــورود كُـ  واحلريـ 

.الكرمي، فقد راعينا عرضها بصورة مستقلّة أيضاً
والنــور واهلدايــة الخيتــصان بــالقرآن الكــرمي فحــسب بــل قــد ورد تعــبري  

: أيــضاً يف اآليــةصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلماألكــرميبنيف حــق الــ)النــور(
.)١(}وداعِياً إلَى اللِّه ِبإِذِْنهِ وسِراجًا منِريًا{

، هـو لبيـان أنّ   )٢(حبسب ما ذهب إليه تفسري امليـزان )اسالن(:والتعبري بـ 
هـو هلدايـة عامـة     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهلدف مـن بعثـة نـيب اإلسـالم        

بإذن (:والتعبري بـ) ل زمان ومكان ما دامت السماوات واألرضونيف كُ(اسالن
هـي يف الواقـع جـزء مـن     علـيهم الـسالم  هـو لبيـان أنّ هدايـة األنبيـاء         )ربهم

ذي يرتضيه هو، انسجام الربوبية يف ويف مساره الّ  )ربوبية الباري جلّت قدرته   (
.)٣(عامل التشريع مع ربوبيته يف عامل التكوين

البشرى واإلنذار: ًاخامس

ــة    ــة اإلهلي ــة واملعنوي ــات املادي ــات واملكافئ ـــواع اِهلب مـــع أنّ الترغيــب بأن
نذار من العقاب الشديد النفسي والبدين مها الطريق إىل التربيـة           والترهيب واإل 

خراج من الظلمات إىل النور، لكن نظراً لتركيز والتعليم، والعامل املساعد لإل
علـيهم   ا كثرياً ميكن اعتبارمها أحـد أهـداف بعثـة األنبيـاء           القرآن الكرمي عليهم  

.٤٦: سورة األحزاب)١(
.٨-٧: ، ص١٢الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج: راجع)٢(
.٢٧: ، صالسابقاملصدر : انظر)٣(
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إذ اهلـدف إىل هـذا اإلشـارة ويف اآلية السـابعة من آيـات البحث متّت    ،السالم
.)١(}...وما نُرسُِل اْلمرسلِني إِالَّ مبشِرين ومنِذرِين{: تعاىلويقول اهللا تبارك

ــ و )بشارة: (الـاآلية ونظائرها تعترب    ف مبثابـة برنـامج رئيـسي       )إنـذار : (ال
ذين يعتـربون األنبيـاء  عـد أيـضاً رداً علـى اُولئـك الّـ      وت ،عليهم السالم  لألنبياء

ل أنـواع القـدرة اإلهليـة، وعلـى         آهلة ويرجـون منـهم إظهـار كُـ        عليهم السالم 
إذ يؤكّـد اهللا تعـاىل أنّ      ،ذين انكروا دعـوم وخـالفوهم يف مـسريم        اُولئك الّ 

مور فهي هي البشرى واإلنذار فقط، أما باقي اُأل  عليهم السالم  فة األنبياء وظي
:قولـه تعـاىل  اس أنفـسهم كمـا يف   وأنّ اهلداية مرتبطة بالنـ     ،موكولة إليه تعاىل  

} ...       نُونزحي مالَ هو هِملَيع فوخ فَال لَحأَصو نآم نـوا  {، }فَم كَذَّبـ الَِّذينو
ل ففي الواقع ميكـن حـصر كُـ   ، )٢(}نا يمسهم الْعـَذاب بِمـا َكاُنـوا يفْـسُقـون    بِـآياِت

 دفـع  (و)جلـب املنفعـة   (: ة فـي هاتني اجلمــلتني املعــروفتني      الدوافـع اإلنسـاني
عليهمـا، كمـا أنهمـا مبثابـة        )اإلنـذار (و) البـشارة (زت  ، وقد ركّ  مطلقاً) الضرر

.ةة ومعنوية ماديل تربية إهلية وبشريكُذي تعتمد عليه األساس الّ

من حاكميتهما معـاً  البدالبشارة ال تكـفي لوحدها وكذلك اإلنذار، بل  
ل مراحـل التربيــة منـذ نعومـة أظفـاره حـىت الرمـق          على حياة اإلنسان ويف كُـ     

خـرى سيفـشل يف براجمـه، إذ كمـا أنّ      ذي يلتـزم بإحـدامها دون اُأل      األخري، والّ 
ــشويق ي ــامالً الت ــد ع ــد ي ع ــذلك التهدي ــاً، فك ــسبة   حمرك ــاً بالن ــاً قوي ــد رادع ع
.)٣(للمعاندين

.٤٨: سورة األنعام)١(
.٤٩: سورة األنعام)٢(
.٢٧: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)٣(
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ّجةإتمام الُح:سادسًا

مـن األنــانيني واملتغطرسـني املـــعاندين   فريــقأن ميتنـع  إنّ مـن الطـــبيعي  
خمالفـة ألغراضـهم الشخـصية عـن      عليهم السالم  ذيـن يرون دعـوة األنبياء   الّ

فمن ،سلبياً، ولو أنّ اهللا سبحانه وتعاىل مل يبعث نبياًقبوهلا ويقفون منها موقفاً
واهية، مـن بينـها، أنّ اهللا سـبحانه          اًاملمكن أن يدعي هؤالء ادعاءات وحجج     

وتعاىل لو بعث نبياً الستقبلناه بصدور رحبة وآلمنا برسالته ومبا يقول، إىل غري 
.ذلك من االدعاءات الكاذبة

ف بعثة األنبياء هو إلقاء احلجـة علـى         وعلى هذا األساس فإنّ أحد أهدا     
:لجة هذا، ميثِّة املعاندين، وأنّ إلقاء احلُكافّواموعة هذه

العدل اإلهلي بالشكل الواضح والدقيق:الًأو.
يقطع على أهل الكـذب الطريـق وحيـول دون تقـدميهم احلجـج             :وثانياً

تحقاق اجلـزاء بالنـسبة   واالدعاءات اجلوفاء، أو بتعبري علمي أدق فإنّ مسألة اس      
ز الفعلييموعة خترج من إطار االستعداد والقوة إىل ح١(ةهلذه ا(.

اِس علَـى اللَّـِه       و رسـال مبـشرين   {:ولذا قال تعاىل   لِلنـ ُكـوني لِـئَال ذِرين نـم
ملعنــى  ، كما ورد نظـري هـذا ا  )٢(}اًكان اللَّه عزيزًا حكيمـ    و حجٌة بعد الرسِل  

ولَو أَنَّــا أَهلَكْنــاهم بِعـَذاب    {:خريني يتحد مضمـوما يف قوله تعاىل  آيف آيتني   
ــِذلَّ         ـــِل أَن نَـ ــن قَبـ ــع آياتِــــك مِـ ــوال َفنتَّبِـ ــا رسـ ــْلت إِلَينـ ــوَال َأرسـ ـــا لَـ ــالُوا ربنـ ــِه َلقَـ ــن قَبلِـ مِـ

ولَـوالَ أَن  {:يف قولـه تعـاىل  يـضاً  أوورد قريب من هذا املعىن     ،  )٣(}ونَخْــزى 

.٢٨: ، ص٧، جاملصدر السابق: انظر)١(
.١٦٥: سورة النساء)٢(
.١٣٤: سورة طه)٣(
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   اتِــكآي تَّبِــعــوال فَنســا ر نإِلَي ــْلت سالَ أَرــا لَــونبقُولُــوا رفَي ــدِيهِم أَي تمــا قَــدةٌ بِمــصِيبم مهتُــصِيب
مِنِنيؤالْم مِن نَكُون١(}و(.

رفع االختالف: سابعًا

زال تعاين مـن االخـتالف وحتتـرق      ة كانت وال تـ   الـمجتمعات البشري إنّ  
ــك         ــسببه، تل ـــلة ب ــات اهلائ ــدرات واإلمكان ــن الق ـــزيد م ــضيع امل ـــاره، وت بن

.اإلمـكانات التـي لو وضعت يف مكاا املناسب لغدت الدنيا جنة الفردوس
ــة  ــ  أُومــن جه ــسلّم أنّ الن ــه مــن املُ ــسوية خــرى فإن ــستطيعون ت اس ال ي

ل بـسبب قـصور وحمدوديـة علمهـم بكُـ     االختالفات الـيت تقـع بينـهم، وذلـك     
ذي ميــنعهم مــن االذعــان ر الّــجوانــب احليــاة، باإلضــافة إىل األنانيــة والتكبــ 

.والركون إىل بعضهم البعض
ذين ينبـع علمهـم مـن حبـر علـم اهللا تعـاىل              الّعليهم السالم  أما األنبياء 

ن أداء دور ذي ال يقارن مبستوى علم البشر، فإنهم يتمكّنون مـ       الالمتناهي والّ 
.فعال يف حلّ تلك االختالفات وإزالتها

كَـان  {: قائلةولذا أشارت اآلية التاسعة من البحث إىل هذا اهلدف      
ــاب     اسالنـــ ـــم الْكَِتـ ـ هعلَ مـــز ــِذرِين وأَنـ رِين ومنـ ـــشـبم نيــي ــدة فَبعـــث اُ النِبـ ــةً واِحـ ـ أُم

 نيب كُمحلِي قبِـالْحتَلَفُوا فِيهِاسِالنما اخ٢(}فِي(.
:تطلق على،يف األصل على ما ذهب إليه الراغب يف مفرداته     )االُمة(و

ل مجاعة جيمعهم أمر ما إما دين واحـد، أو زمـان واحـد، أو مكـان واحـد        كُ«

.٤٧: سورة القصص)١(
.٢١٣: سورة البقرة)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املَوضُوعِيالتَفْسِريِمِنَنماِذج: الفصل اخلامس..................................................................٣٦٠

.)١(»سواء كان ذلك األمر اجلامع تسخريا أو اختيارا، ومجعها اُمم
ْل َقـالُوا إِنَّـا وجدَنــا آباءنَــا     {: عنـى العقيدة أيضاًوردت هـذه اللفظة مب    وقد بـ

 ونتَدهم َلـى آَثاِرهِمإِنَّا عة ولَـى ُأمع * ة مِنيفِى َقر لِكقَب ا مِنلْنسا َأرم َكذَلِكو
.)٢(}ا علَى آَثاِرهِم مقَْتدوننَِذير إِالَّ َقاَل متْرفُوها إِنَّا وجدَنا آباءنَا عَلى ُأمة وإِنَّ

وقَـاَل الَّـِذى نَجـا    {:قولـه تعـاىل  كمـا  وأحياناً جاءت مبعىن نفس الزمـان   
وَلئِن {:وقوله تعاىل، )٣(}مِنهما وادكَر بعد أُمة أَنَا أُنَبئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرسِلُونِ       

ــنهم اْلعــذَاب إِلَــى أُ  ا ع ــأْتِيهِم لَــيس مــصروفاً  أَخرنـَ ي مــوأَالَ ي هبِــسحــا ي م قُــولُنة لَيودــدعــة مم
نزِؤتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحو مهن٤(}ع(.

جـــاءت مبعـــىن اجلماعـــة » االُمـــة«ويف اآليـــة مـــورد البحـــث يبـــدو أنّ 
.)٥(الواحدة

رى؟ اشت يف بـداية اخلــلقة يـا تـ        لكن ما هي هـذه االُمة الواحدة اليت ع       
     ا؟ يـوجد بني املفسرين حـديث طــويل وعـريض حــول هـذا         ومـا هي عقيد

نها كانت اُمة مهتديـة، وكانـت هدايتـها نابعـة مـن             إ:كان من أمهّه   املوضوع،
مـن علمهـا   ئالفطرة اإلهلية املودعة لديها، مثّ اختلفت ذلك االخـتالف الناشـ        

.٨٥: الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، ص)١(
.٢٣-٢٢: خرفسورة الز)٢(
.٤٥: سورة يوسف)٣(
.٨: سورة هود)٤(
؛ الطربسي، الفضل ١٩٤: ، ص٢الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، ج   : انظر )٥(

؛ البيضاوي، عبد اهللا بن عمـر، أنـوار   ٥٤٣: ، ص٢بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج       
.١٣٥: ، ص١الترتيل وأسرار التأويل، ج
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أحكـام الفطـرة واملـستقالت العقليـة عـن األخـذ بزمـام            احملدود، وذلك لعجز    
ة إىل البـشري علـيهم الـسالم  مور لوحدها، ومن هنا بعث اهللا تعاىل األنبيـاء  اُأل

.لتخليصها من مشكلة االختالفات الناشئة من اجلهل وحمدودية معرفتها
ووضـعوا حداً هلذه االختالفات وبينـوا     عليهم السالم  فبعث اهللا األنبياء  

حلقائق، لكنه ظهر بعد ذلك اختالف آخر نشأ من البخـل والظلـم والفـساد،              ا
وهنـا أيضاً مشلت األلطـاف اإلهليـة املـؤمنني املخلـصني، فـسلكوا الطريـق إىل                
احلق مهتدين بنور إميام وتقواهم إىل أن بلغوا الصراط املـستقيم، بينمـا بقـي            

.اآلخرون غارقني يف ظلمات االختالف
كانـت علـى احلـق،    الًالتفسري، فاالُمة الواحدة اليت ظهرت أووطبقاً هلذا 

ة إدراك العقــل البــشري كانــت ســبباً يف االختالفــات، مثّ أعلــن لكــن حمدوديــ
عن خامتة هذه االختالفات عن طريق الوحي املعـصوم         عليهم السالم  األنبياء

بـروز  من اخلطأ، لكن هوى النفس وامليول والتكرب والعجب كان السبب وراء          
.)١(اختالفات جديدة، ومل ينج من هذه االختالفات سوى املؤمنني الصاحلني

)واِّـستقالت العقلّيةللبديهياتبالنسبة (التذك: ثامنًا

ـــاء ف ــام األنبي وتعليمــام تؤيــد أحكــام العقــل    علــيهم الــسالم أحك
: ةاملباركـ اآليــة اليت أشـارت هلـا   وتدعمها، وهذه بنفسها أحد أهداف بعثتهم     

ــ   { ــوا َأنَّمــ ــِه وِليعلَمــ ــَذروا بِــ ــاِس ولِينــ ــالٌغ ِللنــ ــذا بــ ــوا   هــ ــد ولِيــــذَّكَّر ُأولُــ ــه واحِــ ــو ِإلــ ا هــ
: وتوضيح ذلك، )٢(}الْأَلْباب

.٣٠-٢٩: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)١(
.٥٢: سورة إبراهيم)٢(
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وكـذلك مـا ينبغـي ومـا ال          ،إنّ اإلنسان يدرك الكثري من حقائق الكـون       
اإلدراكـات   مزمنـة كامنـة يف هـذه       اًينبغي بواسطة عقله، لكـن هنـاك وساوسـ        

العقلية، خصوصاً إشكاالت السفسطائيني أو الطوائف املنكرة للحسن والقبح   
ــذه      ــر إىل ه ــايل النظ ــل وبالت ــعاف العق ــؤدي إىل إض ــيت ت ــا ال ــيني وأمثاهل العقل

.اإلدراكات واملستقالّت العقلية نظرة سلبية
ليؤكّـدوا  علـيهم الـسالم    وهنا يستوجب اللطف اإلهلي إرسـال األنبيـاء       

ة عوم إىل اهللا تعاىل صحة اإلدراكات العقلية وعلى أنّ الفنت الواقعيـ  ضمن د 
م الـصادرة مـن                 إنما هي من فعـل العقـل البـشري، وذلـك مـن خـالل بيانـا

ــرض هــذه      ــيت تعت ــام الوســاوس ال ــق أم ــوا الطري ــسماوي، ويقطع ــوحي ال ال
.)١(اإلدراكات

:ة مـورد البحـث  يف اآليـ ) التـذكّر (:ذي عبـر عنـه القـرآن بــ      هذا هو الّ  
كــثري جــداً يف القــرآن، )الــذكر(:والتعــبري بـــ، }ولِيــذَّكَّر أُولُــوا االَْلْبــابِ...{

     ة يف خمتلف اآليـات والـيت تـشري أغلبـها إىل          وجمموع ما ذكر إثنتان ومخسون مر
.القرآن الكرمي

ة فقـد جـاء يف سـت       -بـصيغة األمـر    يبخماطبة الـن  -) ذكّر(:أما التعبري بـ  
يف سـبعة عـشر مـورداً،    )تـذكّرون (يف مثانيـة مـوارد، و   ) يتـذكّر (موارد، وتعبري   

يف سبعة موارد، وما أكثر مـشتقات هـذه املـادة يف القـرآن الكـرمي        )يتذكّرون(و
هلـا  عليهم الـسالم   واليت تبين مبجموعها أنّ قسماً عظيماً من تعليمات األنبياء        

ات إىل األصبغة تذكري٢(ذهان على أقل تقديرة وإعادة املنسي(.

.٣٢: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)١(
.٣٣: املصدر نفسه، ص: انظر)٢(
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ال يعــين العـــلم )كرالــذّ(غـــة أنّ اللُهــليــستفاد مــن كلمـــات بعــض أو
، يقول الراغـب يف مفرداتـه       )إعادة اإلطّالع على الشيء   (:واملعـرفة، بل يعين  

التفاوت بينهما هو أنّ احلفظ يقال اعتباراً       : )احلفظ(و )كرالذّ(بعد مقارنته بني    
ــال   ــذكر يق ــاإلحراز، وال ــاراً باب ــائالً الاعتب ــضيف ق ــذكر : ستحــضار، مثّ ي ال

وهـذا  ،  )١(ذكر عن نسيان وذكر ال عن نسيان بـل عـن إدامـة احلفـظ              : ضربان
ل األحوال نوع من اإللتفـات املـستأنف للـشيء    التعبري يبين أنّ الذكر هو يف كُ      

ذي كان ساكناً يف الذهن سـابقاً، سـواء كـان بعـد النـسيان أم ال، وقـد ورد              الّ
ل إشـارة إىل    األو: »غـة مقـاييس اللُ  معجـم   «: كتـاب مبعنيني أيضاً يف     )كرالِذ(

.)٢(اجلنس املذكّر يف قبال اجلنس املؤنث، والثاين ما يقابل النسيان
إنّ هذه التعابري القرآنية ميكنها أن تكون إشارة إىل ما ذكـر أعـاله، وهـو          

حيـصل علـى    أنّ اإلنسان يدرك سلسلة من احلقائق عن طريـق العقـل، كمـا و             
عد من املـستقالت العقليـة      ذي ي الّ) ما ينبغي وما ال ينبغي    (القسم األعظم من    

كحسن أنواع اإلحسان وقـبح أنـواع الظلـم والفـساد، لكـن الـشك والترديـد                 
.يراود هذه البديهيات أحياناً بسبب وساوس الشياطني

ذه اس وتأييــد هــملــسـاعدة النـــَّعلــيهم الــسالموهنــا يــأيت دور األنبيــاء
خــرى أُاإلدراكــات العقليــة، إذ يبطلــون مفعــول هــذه الوســاوس، أو بعبــارة 

.مور إىل األذهانيعيدون هذه اُأل
يكمـن يف   عليهم الـسالم   يستفاد من اآلية اآلنفة الِذكر أنّ دور األنبياء       و

.٣٢٨: الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، ص: انظر)١(
.٣٦٨: ابن فارس، أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص: انظر)٢(
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إمتام احلجة،  :والثاينإبالغ الدعوة اإلهلية للبشرية مجعاء،       :لاألو:هي مورأُ
اإلنذار والتبشري، وأخرياً التعليم والتذكري وقد متّت اإلشارة إليهـا يف           :والثالث

.)١(اآليات السابقة أيضاً
بةة الطّيالدعوة إُّـ الحياة اإلنسانّي: تاسعًا

لقد أشارت اآلية احلادية عـشرة مـن آيـات حبثنـا هـذا إىل نقطـة اتفقـت                   
وهـي أنّ األنبيـاء     هداف اليت سبقت االشارة إليها من بعثـة األنبيـاء،         عليها األ 

ل دعوا أفراد البشر لكي حييون حياة طيبـة حقيقيـة وشـاملة لكُـ      عليهم السالم 
.متطلبات العيش

ــال  ــارك وق ــتَجيبوا لِلَّــِه  {:تعــاىلاهللا تب ــوا اس نآم ــا الَّــذين هــوِل إِذا ويــا َأي سلِلر
  يــــيُكمحــا ي ــاكُم ِلمــ ــوُل بــــين   ودعــ ــه يحــ ــوا أَن اللَّــ ــرءِاعلَمــ ــه ِإَليــــهِ  وقَلِْبــــِهوالْمــ َأنَّــ

 ونرش ويف نفس الوقت أمشل تعبري ورد حبق   ،وهذا التعبري هو أقصر   ،  )٢(}تُحـ
عليهم ودعوة كافّة األنبياءصلى اهللا عليه وآله وسلم حممددعوة نيب اإلسالم    

اديـة  امل: ذي يؤكد على أنّ هدف البعثة هو احلياة يف كافّة أبعادهـا           والّ،السالم
واملعنوي ة واإل ة والثقافيـ   قتصادية واألخالقيـ ة واإل ة والسياسيمــع أنّ   ،  ةجتماعي

يف قولـه  أحيانـاً، كمـا   ة  احلياة يف آيــات القـرآن قـد وردت مبعـىن احليـاة النباتيـ              
ــاىل ــاتِ     {:تع اْالي ـم ــا لَكـُ نيب ــد ــا قَ تِهوم ـد عـب ضــىِ االَْر حي َا ـوا أَن لَمـاع لَُّكــمَلع

قِلُوناِتـِه   {:يف قوله تعاىلأُخرى كما    احلياة احليوانية أحياناً  و ،)٣(}تَعآي ِمـنو
ــا     اهيالَّــذِى أَح إِن ــتبرو تــز ــاء اهتَ ــا الْم هلَيــا ع لْنــإِذَا أَنز ــعةً فَ أَنَّــك تَــرى االَْرض خاشِ

.٣٤-٣٣: ، ص٧مكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)١(
.٢٤: سورة األنفال)٢(
.١٧: سورة احلديد)٣(
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٣٦٥....................................................الكريمالقرآن يفالرسلإرسالأهداف:األولاملبحث

ــ     َلــى كُــلِّ شع تَى إِنَّــهــو ـِى اْلم لَُمحـيــدِير ــاة   ، )١(}ء قَ ــىن احلي ــا مبع ــا وردت هن لكنه
تـًا    {:ذين آمنـوا ة، قال تعـاىل يف بعـض املـؤمنني الّـ     اإلنسانييم كَـان ـنم أو
اهـ .)٢(}...فَأَحيين
)اجلهـاد (على هذا فلو رأينا البعض يعتـرب اآليـة املعنيـة نـاظرة إىل           بناءاًو

أو العلـم  )اإلميـان بـاهللا  (االُمـم، أو     ساسي يف حياة  لوحده باعتباره العامل األ   
  ا يف بعـض مـصاديقها    واملعرفة أو احلياة االُخروية، فهم يف الواقع إندوما حيـد

.هالِّفحسب، وإالّ فمفهومها أوسع وأمشل من هذه كُ

:مبعـىن )٣(وامللفت للنظر أنّ احلياة يف هذه اآلية قد فـسرت يف الروايـات            
وهي يف احلقيقة أحد مـصاديقها اهلامـة         ،ه السالم علي والية علي بن أيب طالب    

هــي الــسبب للــدعوة إىل اإلســالم يف كافّــة عليــه الــسالموذلــك ألنّ واليتــه
.ااالت، فواليته دعوة إىل العلم والزهد والتقوى واإليثار واإلخالص

نتيجة اِّـبحث

إنّ اهلدف من إرسال الرسل حبسب وجهة نظر القرآن الكرمي، هو هدف   
سـعادة اإلنـسانية وهدايتـها حنـو        : ب ومتعدد اجلوانـب، حمـوره األسـاس       مركَّ

، قامة القسط والعدل  وإذيب النفوس،   والتعليم،  : وجوانبهالكمال املطلق،   
ونظراً ألمهيته فرقـه القـرآن الكـرمي        ة ورفع االختالفات،    جقامة احلُ وإاحلرية،  و

ديـام الـسماوية والتعـاليم    أاألنبيـاء و ولوالبني آياته الشريفة كُل على حدة،    

.٣٩: سورة فُصلت) ١(
.١٢٢: سورة األنعام)٢(
.٥٢و٥٠، ح١٤١، ص٢ج، العروسي احلويزي، عبد علي بن مجعة، تفسري نور الثقلني)٣(
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نتظــر النــساين، ل لنــشأة اتمــع اإلمنــذ اليــوم األواملقدســة الــيت جــاءوا ــا 
. بعض ظلماته احلالكةيف عصرنا احلاضرنعيش ة مصري مظلمنسانياإل

نّ الـدين واملـذهب علـى خـالف مـا يـراه             إ:من الشرح أعاله   ويستنتج
    قالكثري من البسطاء وذوى النظر الضيه مل يأن ،عدة خاصة، بـل  مسألة شخصي

يضفحقيقة هلا وجودها ودورها الفاعل يف كافّة أبعاد حياة اإلنـسان، وأنهـا تـ        
ذي ترفعـه اليـوم     الـشعار الّـ   ، وأنّ   على كافّة شؤون احلياة صبغة إهلية وإنسانية      

الدول اليت يـصطلح عليهـا بـاملتطورة، هـو    :أي،ل القوى العظمى يف العامل كُ
ة كالعدالة االجتماعيـ   ،حفظ املثل والقيم  وليس  احلفاظ على منافعها اخلاصة،     

    ية واألخالق اإلنسانيا نّ مثل هذه القيم ال توجد إلّـ أة، إذ  وإقامة القسط واحلر
.وال غريعليهم السالممبعية دعوة األنبياء
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٣٦٧

عناصر اتمع يف القرآن الكريم: املبحث الثاني
املبحث طريقة من طُرق التفسري املوضوعي، وهـي طريقـة   نتناول يف هذا 

التفسري املوضوعي خارج القرآن الكرمي، ونعرض كنموذج لـذلك دراسـة قـام           
ا حممد باقر الصدر لعناصر اتمـع يف القـرآن الكـرمي، إذ يعتـرب واضـع هـذه            
الطريقة يف البحث التفسريي القـرآين، وقـد اعتمـدنا يف عـرض هـذه الدراسـة               

ى كتاب املدرسة القرآنية، وكتاب منهج حممد بـاقر الـصدر يف فهـم القـرآن         عل
ألمحد األزرقي، وهو يف األساس رسالة كُتبت لنيل درجة املاجستري يف التفسري          

.وعلوم القرآن الكرمي

متهيد
قدم القرآن الكرمي الدين، بوصفه مقوماً أساسياً خللق اهللا تبارك وتعاىل،        

، تقبـل التحـدي،   )*(ياة والتاريخ؛ سنة من الـشكل الثالـث  وسنة من سنن احل 
.لكن على الشوط القصري، وحتديها يعاقب بسنن التاريخ نفسها

فََأقِم وجهك لِلـدينِ  {: وقد أشري إىل هذه اخلاصية يف ذيل اآلية املباركة      
ـا ال تَبــدِي  اسحنِيفًــا فِطْــرة اللَّــهِ الَِّتــي فَطَـــر النــ      هـلَيع    ماْلقَـــي ينالــد َل ِلخَلْـــِق اللَّــِه َذِلــك

.أنّ وجودها واقعي، ووقوعها حتمي: أي) *(
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  الن َأكْثَر َلكِناسِو ونلَمع{: بعبارة)١(}ال ي ...  النـ أَكَْثـر َلكِنالاسِو
ونلَمعتمع اإلنساين، وهنـا      }ية يتطلّب حتليل عناصر انوتوضيح هذه الس ،

كبها االجتمـاعي، وكيـف   ما هي عناصر اتمع، وما هي مقومات مر       : نسأل
من أي إطار، وأي سنة؟ضتكون العالقة بني أطرافه، و

ل يف فهذه األسئلة جييبنا عليها القرآن الكرمي الّذي حتدث عن اخللق األو
وإِْذ َقاَل ربك لِلْمالِئكَِة إِنِّـي جاعِـٌل ِفـي اَألرِض خلِيَفـًة َقـالُواْ أََتجعـُل        {: قوله تعاىل 

ن ُنـسبح ِبحمـِدكَ وُنقَـدس َلـك قَـاَل إِنِّـي                فِيها َنحـاء ومالـد فِكـسيـا وفِيه فْـسِدن يم
ونلَما الَ تَعم لَم٢(}أَع(.

عناصر اتمع
حينما نستعرض اآلية املباركة السابقة الذكر، جند أنها تنبـئ عـن إخبـار             

تمـع علـى األرض، وعنـدما نتـدبرها      اهللا تعاىل للمالئكة عن قـراره بإنـشاء جم        
: عناصرهنستخلص منها أنّ

وهو احملور األساس والعنصر األهم من بني عناصـر         ): اخلليفة(اإلنسان
اتمع اإلنساين الّذي خلقه اهللا تعاىل للقيام ذا الـدور االجتمـاعي؛ األرض          

مرتبطة ا أو الطبيعة، ويراد منها جسم الكرة األرضية وما حييط ا من عوامل   
وباإلنسان؛ العالقة القائمة بني اإلنـسان واألرض مـن ناحيـة، وبـني اإلنـسان               

.هاالعنصر هو العنصر املرن واملتحرك فيواإلنسان من ناحية أُخرى، وهذا 
وهذه الثالثة أساسية ومقومة وثابتة يف أي جمتمع كان، وال توجد نظرية            

.٣٠: سورة الروم)١(
.٣٠: سورة البقرة)٢(
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    ــدث عــن ا ــة، أو ماديــة تتح ــة إهلي ــذه    اجتماعي ــا ه ــع وال تفتــرض فيه تم
.)١(العناصر

صيغ العالقة ب عناصر اِّـجتمع

ــث املــرن واملتحــرك   ــه صــيغتان مــن عناصــر اتمــع  إنّ العنــصر الثال ل
ترتبط مبوجبها الطبيعة واإلنسان  )رباعية(، وأُخرى   )ثالثية(صيغة  : أساسيتان

يف إطـار  لـيس داخـالً  رابـعٍ طـرف رابـع هلـا أو بعـٍد    مع اإلنسان، مع افتراض 
        تمع، بل خارجاً عنه، حيث تعتربه مقوماً مـن املقومـات األساسـية للعالقـة  ا

تمع، وهـذه الـصيغة ذات األبعـاد األربعـة              االجتماعية برغم خروجه عن ا،
هي اليت طرحها القرآن الكرمي حتت اسم االستخالف، الّذي جند عنـد حتليلـه              

عليه وهي األرض، )مستخلَف(سان، و وهو اإلن  )مستخلَف(: أنه يتكون من  
ة ضـمن صـيغة     فالعالقـة االجتماعيـ   ،  وهو اهللا سـبحانه وتعـاىل      )مستخِلف(و

           نـة  االستخالف تكون ذات أطراف أربعة وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظـر معي
بوجهة نظر قائلة بأنـه ال سـيد وال مالـك وال إلـه للكـون              ،حنو احلياة والكون  

مارسة حياتـه إمنـا هـو    اللّه سبحانه وتعاىل، وأنّ دور اإلنسان يف م      وللحياة إالّ   
دور االستخالف واالستئمان، وأي عالقة تنشأ بني اإلنسان والطبيعة فهـي يف        

     ما هي عالقة أمني على أمانـة مـأمون        جوهرها ليست عالقة مالك مبملوك وإن
ــه اإلنــسان مهمــا كــان    ــني اإلنــسان وأخي ــشأ ب ــة تن املركــز عليهــا، وأي عالق

االجتماعي هلذا أو لذاك فهي عالقة استخالف وتفاعل بقـدر مـا يكـون هـذا                
.لواجبه ذه اخلالفةاإلنسان أو ذاك مؤدياً

.١٢٦-١٢٤: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر)١(
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صيغة تربط بـني اإلنـسان واإلنـسان       :أما الصيغة الثالثية األطراف فهي    
 ها تقطع صلة هذه األطراف مع الطرف الرابع، وجترد تركيـب       والطبيعة، ولكن

وجـدت األلـوان املختلفـة للملكيـة والــسيادة    أة عنـه، لـذا   ة االجتماعيـ العالقـ 
). سيادة اإلنسان على أخيه اإلنسان بأشكاهلا املختلفة اليت استعرضها التاريخ(

وبالتدقيق يف املقارنـة بـني الـصيغتني، يتـضح أن إضـافة الطـرف الرابـع                 
تحـدث تغـيرياً   بل هي إضافة نوعية   للصيغة الرباعية ليس جمرد إضافة عددية،     

   خرى نفسها، ة ويف تركيب األطراف الثالثة اُألنوعياً يف بنية العالقة االجتماعي
 ل عالقة اإلنسان مع أخيه اإلنسان إىل عالقة الـشريك يف محـل األمانـة          إذ حتو

ل مـا عليهـا ومـن    ل ما فيها مـن ثـروات وبكُـ       واالستخالف وتعود الطبيعة بكُ   
عليها جمرد أمانة الب١(رعاية واجبها وأداء حقهامن د( .

خطوط العالقة االجتماعّية

ويف بيان خطوط العالقة االجتماعية وفق الصيغة الرباعيـة جنـد الـصدر              
ــة املباركــة  ــشهد باآلي ــاِل   {: يست اْلجِبضِ واَألراِت واومَلــى الــساَنــَة عا اَألمْضــنرإِنَّــا ع

فَقْنأَشا وهمِلْنحأَن ي نيوًالفَأَبها جظَلُوم كَان إِنَّه انا اإلِنسلَهمحا وه٢(}مِن( ،
ليستدل ما على سننية الدين من جانب، وعلى فاعلية العالقة الرباعيـة مـن          

إن األمانة اليت عرضـت علـى اإلنـسان مل تعـرض عليـه              : جانب آخر، فيقول  
تثال والطاعة، بقرينة   عرضاً تشريعياً بوصفها تكليفاً أو طلباً على مستوى االم        

أن هذا العرض كان معروضاً على اجلبال والسموات واألرض، ومن الواضح 

.١٣٠-١٢٧: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر) ١(
.٧٢: سورة األحزاب) ٢(
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.أنه ال معىن لتكليف اجلبال والسموات واألرض
ولكن العرض كان عرضاً تكوينياً، هذا العرض معنـاه أن هـذه العطيـة              

ائن الربانية كانت تفتش عن املوضع القابل هلا يف الطبيعة، واإلنـسان هـو الكـ              
الوحيــد الّــذي كــان حبكــم تركيبــه، وبنيتــه، وفطرتــه الــيت فطــره اهللا عليهــا،   

.منسجماً مع العالقة االجتماعية ذات األطراف األربعة
إذن فالعرض هنا عرض تكويين، والقبول هنا قبول تكويين، وهو معـىن        

إنّ العالقة االجتماعيـة ذات األطـراف األربعـة داخلـة يف          : سنة التاريخ، يعين  
.)١(تكوين اإلنسان وتركيب مساره الطبيعي والتارخيي

مث يستعرض الصدر آية أُخرى ليدلل ا على أمهية التوحيد، وهي قوله          
فََأقِم وجهك لِلديِن حنِيًفا فِْطرة اللَِّه الَِّتي فََطر الناس علَيها لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ {: تعاىل

   ينالد اللَّهِ ذَلِكممـل    : ، قائالً)٢(}الْقَيهذه القيمومة يف الدين هـي التعـبري ا
: يف آية: يف تلك اآلية عن العالقة االجتماعية الرباعية اليت طرحت يف اآليتني 

ــا عرْضـــنا اْلأَماَنـــَة عَلـــى الـــسماواتِ  {:وآيـــة}ِإنِّـــي جاعِـــلٌ فِـــي األَرِض خلِيفَـــةً { إِنَّـ
إذن فالـدين سـنة احليـاة والتـاريخ، والـدين هـو        «: قّب قائالً ، مث يع  }واْلـَأرِض 

الدين القيم، والدين القـيم هـو العالقـة االجتماعيـة الرباعيـة األطـراف الـيت                 
يدخل اهللا فيها بعداً رابعاً؛ لكي حيـدث تغـيرياً يف بنيـة هـذه العالقـة، ال لكـي                 

.)٣(»تكون جمرد إضافة عددية
: يل احلـديث عـن هـذه الظـاهرة، أي    وبعد ذلك يتجه الـصدر إىل تفـص     

.١٣٤-١٣١: صدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، صال: انظر)١(
٣٠: سورة الروم)٢(
.١٣٥-١٣٤: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص)٣(
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الدين بـصفته املتقدمـة سـنة تارخييـة وانعكاسـها علـى املـسار التـارخيي، بادئـاً                 
.اإلنسان والطبيعة: بالتركيز على عنصري

فبالنسبة إىل العنصر األول يعـود الـصدر إىل متهيـده الّـذي ذكـر فيـه أن                
تتطلـع إىل املـستقبل،   حركة التاريخ تتميز بكوا حركة هادفـة هلـا علـة غائيـة      

فاملستقبل هو احملرك ألي نشاط من النـشاطات التارخييـة، واملـستقبل معـدوم،         
الّـذي يتمثـل يف املـستقبل، ويتمثـل         وإنما يحرك مـن خـالل الوجـود الـذهين           

األفكار الـيت حيملـها اإلنـسان    : احملتوى الداخلي لإلنسان بركنني أساسيني مها    
لإلنـسان هـو   حتفزه على ذلك، فاحملتوى الـداخلي   حيال اهلدف، واإلرادة اليت   

الّذي يصنع هذه الغايات، وجيسد هذه األهداف من خالل مزجـه بـني الفكـر        
.واإلرادة

وأما العالقة بـني احملتـوى الـداخلي لإلنـسان والبنـاء الفـوقي والتـارخيي               
ساً للمجتمع فهي عالقة سبب مبسبب، واحملتوى الداخلي لألمة كأمة يعترب أسا 

.وقاعدةً للتغيريات يف النباء العلوي يف احلركة التارخيية كُلِّها

نظرية اِّـثل الُعليا القرآنّية

تركز هذه النظرية على احملتوى الداخلي لإلنسان، والّذي يتأثر بالصورة        
الذهنية اليت يكوا اإلنسان يف فكـره وذهنـه للمـستقبل، والـيت يتخـذها غايـة               

ى له يتحرك حنوه بإرادته، ومن أجـل الوصـول إليـه تكـون           وهدفاً، ومثالً أعل  
.إرادته إرادة لألعمال والنشاطات اليت توصله إليه

الّذي يكونـه اإلنـسان يف ذهنـه عـن          ) املثل األعلى (فالصورة الذهنية أو    
نقطــة البــدء يف بنــاء احملتــوى الــداخلي لإلنــسان وللجماعــات : املــستقبل هــو
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ثـل مـثالً صـاحلاً ومطلقـاً وغـري حمـدود حبـدود، فـإنّ         البشرية، فإذا كان هـذا امل     
احملتوى الداخلي لإلنسان يتغيـر يف صـورة هـذا املثـل الالحمـدود، وكـذلك إذا        
كان هذا املثل منخفضا وحمدوداً وقاصراً، فإنّ حمتواه الداخلي يتغير تبعـاً هلـذه          

.الصورة أيضاً

يطلـق علـى املثـل       والقـرآن الكـرمي والتعـبري الـديين       ... «: يقول الـصدر  
األعلى يف مجلة من احلاالت اسم اإلله، باعتبـار أن املثـل األعلـى هـو القائـد               
اآلمر املطاع املوجه، وهذه الصفات يراها القرآن لإلله، وـذا يعبـر عـن كُـل               
من يكون مثالً أعلى باإلله؛ ألنه هو الّذي يصنع مسار التـاريخ، حـىت ورد يف       

واه          أَر{: قوله سبحانه وتعـاىل    هـ ـهـِن اتََّخـَذ إِلَهم ـتسـورة الفرقـان   / [}...أَي :
، إذ عبر عن اهلوى بأنه إله حينما تصاعد تصاعداً مـصطنعاً فأصـبح هـو           ]٤٣

.)١(»املثل األعلى، وهو الغاية القصوى هلذا الفرد أو ذاك

أقسام اُِّـُثل الُعليا

:هيقسم حممد باقر الصدر املثل األعلى إىل ثالثة أقسام

وهـذا  املثل الّذي يـستمد مادتـه مـن الواقـع الّـذي يعيـشه اإلنـسان،        -أ
القسم يراه الصدر مثالً تكرارياً، واحلركة التارخيية على أساسه حركة تكرارية          
أيضاً، والتكرار يتمثل بأخذ احلاضر ليكون هو املستقبل، ويتحـول إىل مطلـق             

.ال عطاء فيه
ثـل املنخفـضة فريجـع يف رأيـه إىل سـببني          أما سبب تبين هذا النوع من امل      
:متكئاً يف ذلك على النصوص القرآنية

.١٤٧-١٤٥: ، صاملصدر السابق) ١(
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، وهـي عوامـل     )١()اُأللفة والعادة واخلمول والضياع   : (سبب نفسي  -١
نفسية مىت ما انتشرت مجدت الواقع، وأصبحت مـثالً أعلـى؛ ولـذلك وقفـت         

بـدين آبـائهم،    متمسكة  عليهم السالم  أمثلة هذه اتمعات أمام دعوة األنبياء     
وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا ما أَنزَل اللّه َقالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَْلفَينا علَيِه آباءَنـا أَوَلـو     {: قال عز وجلّ  

ونَتدهَال يئاً ويش قِلُونعالَ ي مهاؤآب ٢(}كَان(.
اكزهم جيدون زعزعة التسلط الفرعوين؛ فالفراعنة حينما حيتلون مر     -٢

ع إىل املستقبل، وأي جتاوز للواقـع الّـذي   لوجودهم وهزاً ملراكزهم يف أي تطلّ  
     سيطروا عليه، ومن هنا فإنّ من مصلحة فرعون أن ياس على غمض عيون الن

ميكــن جتــاوزه، إلــه أو مثــل أعلــى ال:لــه إىل مطلــق، أيهــذا الواقــع، وحيو
إطـار نظرتـه ووجـوده هـو، لكـي ال     ل األمـة يف  فيحاول أن حيـبس ويـضع كُـ     

، عن مثل أعلى ينقلـها مـن احلاضـر إىل املـستقبل    تبحثة أن ممكن هذه األُ تت
ا الْمـُأل   وَقاَل{: وقد عرض القرآن الكرمي هذا املثل يف قوله تعاىل  هـا َأي يـ نوعِفر

        ع ان امـا ه لِـي يـ قِـدـِري فَأَوإَِلـٍه غَي ـنَلكُم م تلِما عا      محـرـل لِّـي صعلَـى الطِّـِني فَاج
  الَْكاِذبِني مِن هإِنِّي ألَظُنى ووسإِلَى إِلَِه م لِّي أَطَّلِعقَـاَل ...{: ، وقوله تعاىل)٣(}لَّع

.)٤(}سبِيلَ الرشادِما أَرى وما أَهدِيكُم إِّالفِرعون ما أُرِيكُم إِّال
اًة أيـ بـشري الذي تعيـشه اجلماعـة    الواقع الّـ   إذن هذا التجميد ضمن إطار    

، علــى أن يــضمنوا يهــاينــشأ مــن حــرص أولئــك الّــذين تــسلطوا علكانــت، 

.١٥١-١٤٩: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر) ١(
.١٧٠: سورة البقرة)٢(
.٣٨: سورة القصص)٣(
. ٢٩: سورة غافر)٤(
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فيه، والقرآن الكرمي يسمي هذا النوع مـن القـوى      وجودهم والواقع الّذي هم     
دوه    {:بالطاغوت؛ قال اهللا سـبحانه وتعـاىل       بـعَأن ي ـوا الطَّـاغُوتبتَناج الَّـِذينا و

اِد             عِبـ رش ى فَبـرش اْلبـ ـموا إِلَى اللَِّه لَهَأنَابو*      هنـسأَح ـونتَّبِعلَ فَيالْقَـو ونتَمِعـسي الَّـذِين
.)١(}أُوَلئِك الَِّذين هداهم اللَّه وأُوَلئِك هم أُولُوا األَلْباِب

اإلجراءات التاريخّية تجاه اُألمة اِّـنهارة

ن قـدم حممـد بـاقر الـصدر تـصوره حـول القـسم األول مـن املثـل            بعد أ 
األعلى، اجته إىل حتليل اجتماعي للنتائج املترتبة علـى األمـة الـيت تتحـول إىل       
شبح نتيجة لفقداا املثل األعلى، مشرياً إىل أن هناك ثالثـة إجـراءات تترتـب               

: على ذلك
.رجيأن تتداعى اُألمة أمام الغزو اخلا: األول

.أن تستورد مثالً جديداً هو احلضارة اُألوربية: الثاين
أن تتولد يف أعماقها فكرة إعادة املثل األعلى الديين، وهذا مـا          : الثالث

حدث يف بداية عصر اإلسـتعمار، حيـث ظهـر رواد الفكـر يف مقابـل حـضارة           
.)٢(الغرب

ثـل  هـذا النـوع هـو امل   واملثل الّذي يستمد مادته من طمـوح حمـدد،      -ب
إنّ يف هذا املثـل األعلـى    : األعلى املشتق من طموح حمدد، حيث يرى الصدر       

فجانبـه  ، ولكنه حيتوي على إمكانيات خطـر كـبري،     اًوصحيح اًموضوعي اًجانب
ــه أن يــستوعب   : املوضــوعي هــو إن اإلنــسان عــرب مــسريته الطويلــة، ال ميكن

.١٨-١٧: سورة الزمر)١(
.٤٣٤: األزرقي، أمحد، منهج السيد حممد باقر الصدر يف فهم القرآن، ص: انظر) ٢(
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طلق، وإنما هـو    املطلق؛ ألنّ الذهن البشري حمدود، وال ميكن أن يستوعب امل         
دائماً يستوعب نفحة من املطلق، وهذا أمر طبيعي وصحيح، ولكن اخلطر فيه           
هو أنّ القبضة اليت يقبضها اإلنسان من املطلق، كومة حمدودة، تتحول إىل مثل 
أعلى ومطلق، وحينئـذ سـوف يكـون هـذا املثـل عقبـة أمـام اسـتمرار زحـف              

.)١(اإلنسان حنو كماله احلقيقي
يشري إىل خطورة تعميم هذا املثـل، فيتحـول مـن       ) الصدر(فإنهومن هنا   

حمدود إىل مطلق، وهـذا التعمـيم تـارة يكـون تعميمـاً أفقيـاً خاطئـاً، وأُخـرى                   
. تعميماً زمنياً خاطئاً

وقد حلل الـصدر الظـاهرة االجتماعيـة لـدى اإلنـسان األوريب معتربهـا               
أنّ اإلنـسان األوريب يف بـدايات   منوذجاً هلذا النوع من التعميم، حيث أملـح إىل      

عصر النهضة وضع مثالً أعلى له وهو احلريـة؛ ألنـه رأى أنّ اإلنـسان الغـريب              
كان حمطماً ومقيداً حبكم الكنيسة وتعنتها، فأراد أن جيعـل مـن اإلنـسان كائنـاً           
خمتاراً وهذا الشيء صحيح، والشيء اخلاطيء الّذي احتضنه الكـائن األوريب،           

إنه قد حوله إىل مثل مطلق، وهذا ما ال ينسجم مع واقع : ر هو قد اقترن خبط  
. التركيبة الذهنية احملدودة

إنّ لتحول املثل األعلى مـن مقيـد إىل مطلـق مراحـل          : وقد قال الصدر  
:هي

مرحلــة الفاعليــة والعطــاء والتجديــد بقــدر مالــه مــن  :املرحلــة اُألوىل
آن الكـرمي بالعاجـل، فهـذه مكاسـب     ارتباط يف املستقبل، وهذا ما يسميه القـر      

.١٦٥-١٦٣: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص) ١(
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مـن َكـان    {: ، يقول تعـاىل   )١(عاجلة وليست مكاسب على اخلط الطويل     
ــذْموما      ا مالهــصي مــنهج ــا َلــه لْنعج ُثــم ــن نُِّريــداء ِلمــا َنــش ــا م فِيه ــا َلــه لْنجاِجَلــَة عالْع ِريــدي

ؤمِن َفأُوَلئِـ    ومن أَراد اآلخِرة وس  *مدحورا   مـ ـوها وهيـعا سى لَهم   عهيـعس كَـان ك
ـك        *مــشكُورا بـــاء ر ــا َكــان عَط مو ــك بطَــاء رع الء مِــنــؤ هالء وــؤ ه ــد كُــال نُِّم

.)٢(}محظُورا
مرحلة جتميد املثل األعلى حينما يستنفد طاقته وقدرتـه         :املرحلة الثانية 

ينئـذ يتحـول هـذا املثـل إىل متثـال، وتتحـول قـادة األمـة مـن           على العطـاء، ح   
موجهني إىل سادة وكرباء، ومجهور األمة يتحول إىل مطـيعني ومنقـادين ال إىل      

ــا إِنَّــا َأطَعنــا ســادتَنا {: ، يقــول تعــاىل)٣(مــشاركني يف اإلبــداع والتطــور نبَقــالُوا رو
اءنَا َفأَضَلُّونَا السركُب٤(}بِيالو(.
وهي املرحلة الطبقية، مرحلة االمتداد التارخيي هلـؤالء،        :املرحلة الثالثة 

حيث تتحول السلطة إىل فئة تتوارث موقعها عائلياً أو طبقياً، وحينئـذ تـصبح              
هذه الطبقة هي الطبقة املترفة املنعمة اخلالية مـن األغـراض الكـبرية، املـشغولة             

لْنا ِمـن     {: تعـاىل يف ذلـك  ، وقـد قـال    )٥(مومها الـصغرية   سـا أَر مـ َكـَذلِكو
  لِكـن نَّـِذيٍر إِّال      قَبـٍة ميَلـى آثَـاِرهِم           ِفـي َقرإِنَّـا عـٍة وَلـى أُماءَنـا عنَا آبـدجـا إِنَّـا وفُوهتْرقَـاَل م

ونقْتَد٦(}م(.

.١٧٢: ، صالسابقاملصدر : انظر) ١(
.٢٠-١٨: سورة اإلسراء)٢(
.١٧٤: ر، املدرسة القرآنية، صالصدر، حممد باق: انظر) ٣(
.٦٧: سورة األحزاب)٤(
.١٧٤: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر)٥(
.٢٣: سورة الزخرف)٦(
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مرحلة سيطرة ارمني، حيث يسيطر أناس مثـل هتلـر       :املرحلة الرابعة 
: وال ذمة، على أناس آخرين، يقـول اهللا تبـارك وتعـاىل    ريه، ال يرعون إالّ   وغ
ـــا          { مـــا و وْا فِيهكُـــرمـــا لِي رِمِيهجم ـــٍة أََكـــاِبر يـــا ِفـــي ُكـــلِّ َقر لْنعج َكـــذَلِكو

ونرعشا يمو إِالَّ بِأَنفُسِهِم ونكُرم١(}ي(.

اساً يف البحث عن الـسنن  وهو املستهدف أساملثل األعلى احلقيقي،  -ج
التارخيية بشكل عام، وسنة الدين بشكل خاص، وهذا املثل هـو اهللا سـبحانه               

هذا التنسيق بني احملدود وغري احملـدود سـوف جنـده يف      «: الصدريقول  وتعاىل؛
املثل األعلى الّذي هو اهللا سبحانه وتعاىل، ملاذا؟ ألنّ هذا املثل األعلـى لـيس          

ذهنياً لإلنسان، بل هو مثل أعلى عيين، له واقـع          س إفرازاً من نتاج إنسان، لي   
.)٢(»املطلقة وله عدله املطلقعيين، هو موجود مطلق يف اخلارج، له قدرته

ــا اْلإِنـسان إِنَّــك َكــادِح ِإَلــى ربــك   {: وقــد اســتدل بقولــه تعــاىل هــا َأيي
تعاىل هدفاً أعلـى لإلنـسان،   ، إذ حتدد اآلية اهللا سبحانه و   )٣(}َكدحا فَمَلاقِيـِه  

واإلنسان هنا مبعىن اإلنسانية كَكُل، فهي مبجموعها تكدح حنو اهللا عز وجـلّ،       
مبعىن الـسري املـستمر باملعانـاة وباجلهـد وبااهـدة؛ ألنّ هـذا الـسري لـيس سـرياً                    

.اعتيادياً، بل هو سري ارتقائي، هو تصاعد وتكامل وسري تسلق
حتريكـه حنـو اهللا تعـاىل بقـدر مـا      –ها لإلنـسان  يف خماطبت–فاآلية التعين 

إنّ كُل تقـدم يف سـري اإلنـسان إنمـا يـشري      : تعبر عن واقع موضوعي ثابت هو 
حنو اهللا حىت من متسك مبثل منخفض وبآهلة مصطنعة، ويشمل هذا السري أيضاً           

.١٢٣: سورة األنعام) ١(
.١٧٦: املدرسة القرآنية، ص)٢(
.٦: سورة االنشقاق)٣(
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حــىت أولئــك املــسمون باملــشركني، ولكنــه يتميــز فيمــا بينــه بــأنّ يكــون ســرياً   
جمـرد  : ، أو كما هو بلغة الفقه سري عبادة، أو يكون غري مـسؤول، أي        مسؤوالً

. تقدم منفصل عن الوعي، تقدم على أي حال

أثر اِّـثل األعلى على اِّـسة البشرّية

إنّ البشرية إذا تبنت يف مسريا املثل األعلى احلقيقي، ووفقت بني وعيها 
لى حقيقة قائمة، فإنـه سـوف   البشري والواقع الكوين الّذي يفترض املثل األع 

: حيدث نوعان من التغيري مها

أنّ الطريـق حينمـا يكـون طريقـاً إىل املثـل            «: ويقصد به : التغيري الكمي 
أنّ جمـال التطـور واإلبـداع والنمـو         : األعلى احلق يكون طريقاً غري متنـاه، أي       

كـان   قائم أبداً ودائماً، ومفتوح لإلنسان باستمرار من دون توقف، ومـن هنـا            
ديــن التوحيــد صــراعاً مــستمراً مــع خمتلــف أشــكال اآلهلــة واملثــل املنخفــضة  

.)١(»والتكرارية اليت حاولت أن حتدد من كمية احلركة
إعطـاء احلـل املوضـوعي الوحيـد للجـدل          «: ويقصد به :التغيري الكيفي 

والتناقض اإلنساين، إعطاء الشعور باملسؤولية املوضوعية من خالل إميانه ذا         
املثل األعلى ووعيه عن طريقـه حبـدوده الكونيـة والواقعيـة، مـن خـالل هـذا                
الوعي ينشأ بصورة موضوعية شعور معمـق لديـه باملـسؤولية جتـاه هـذا املثـل                 
ــر      ــى م ــشر عل ــيت حركــت الب ــشرية ال ــل الب ــاريخ املث ــرة يف ت ــى ألول م األعل

.)٢(»التاريخ

.١٤٥: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص) ١(
.١٤٩-١٤٨: املصدر نفسه، ص) ٢(
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سـتخدم مـصطلح التنـاقض    هذا ومما يالحظ أنّ حممد بـاقر الـصدر قـد ا         
اإلنساين، واجلدل اإلنساين، مفسراً هذا التناقض بأنّ اإلنسان من مركـب مـن             
التراب ونفحة من روح اهللا، اُألوىل جتـره إىل الـشهوات، واُألخـرى جتـره إىل          
ــساس      ــن خــالل اإلح ــارين يحــل م ــذين التي ــني ه ــاقض ب ــى، وأن التن األعل

.باملسؤولية
ذه املفـردات ومل يقـصد ـا املعـىن املنطقـي أو        وأكرب الظن أنه استعمل هـ     

.الفلسفي، بل استعملها مبا هلا من مفهوم اجتماعي ومعىن عريف مساحمي

فاألنبياء واِّـ الصراع ب

إنّ عملية تغيري املُثُل املصطنعة واملنخفضة والتكرارية اليت تريـد أن جتمـد            
ؤولية من ناحية أُخرى، متر عرب احلركة من ناحية، وأن تعريها من الشعور باملس       

، عليهم الـسالم بوابة الدين حبسب ما يعتقد حممد باقر الصدر بواسطة األنبياء   
وعملية إزالة هذه املثل املصطنعة تستنفر املترفني ليدافعوا عنها، فيقفـوا بوجـه           

.)١(األنبياء لتضرر مصاحلهم، ودنياهم بإزالتها
سـنة مـن سـنن التـاريخ، وهـي أنّ      ومن هنا أشار حممد باقر الـصدر إىل      

دائمـاً كـانوا يواجهـون املتـرفني مـن جمتمعـام كقطـب        عليهم السالم األنبياء
لْنا      {: معارض؛ ألنهم املستفيدون، واستدلّ بقولـه تعـاىل        ســا أَرم كَـذَلِكو

َنا آباءنَا عَلى ُأمٍة وإِنَّا علَى آَثاِرهِم َقاَل متْرفُوها إِنَّا وجدِمن َقبِلك فِي َقريٍة من نَِّذيرٍ إِالّ
 ونقْتَـدِفــي     {: وقولـه تعـاىل  ، )٢(}م ونـرَتكَبي الَّـذِين اتِي آيـ ـنع ــرِفَأصس

. ١٩٢-١٩٠: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص:انظر)١(
.٢٣: سورة الزخرف)٢(
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خِذُوه األَرضِ بِغَيرِ الْحق وإِن يرواْ كُلَّ آيةٍ الَّ يؤمِنوْا بِها وإِن يرواْ سبِيلَ الرشدِ الَ يتَّ
سبِيال وإِن يروْا سبِيلَ اْلغَي يتَّخِذُوه سبِيال ذَلِك بِـأَنَّهم كَـذَّبواْ بِآياتِنـا وكَـانُوْا عنهـا           

و)١(}غَافِلِني ،....
عيل أصول الدين للمسة البشرّيةتف

، تساهم)التوحيد، والعدل، واملعاد، والنبوة، واإلمامة  (إنّ أصول الدين  
يف تركيب املثل األعلى، وإعطـاء تلـك العالقـة وبـصيغتها القرآنيـة الرباعيـة،               
موقعها الطبيعي والصحيح من مسار اإلنسان، وإنّ االنشداد إىل املثل األعلى           

الّذي تتبناه البـشرية مبـا يـستتبعه مـن التغـيري الكمـي والكيفـي،              -اهللا تعاىل  -
؛ مبعـىن أن    التوحيـد : هـا، وهـي   يتوقف جناحه على معرفة األصول املـشار إلي       

تكون لإلنسان رؤية واضحة حيال املثل األعلى، متمثلة يف عقيدة التوحيد مبا            
تنطوي عليه من إميان باهللا سبحانه، حيث توحد بني كُل الطموحات البشرية،  

.بصفة أن املثل األعلى جيسد القدرة والعدل والرمحة مطلقاً
وحيد العام، وهو صـفة مـن صـفات      ؛ فالعدل داخل يف إطار الت     والعدل

اهللا تعاىل، إلّا أنه اُفرز نظراً الرتباطه بالبعد االجتماعي، واملدلول التـوجيهي،       
.والتربوي

؛ وتعين أنّ املثل األعلى مبا أنه منفصل عن اإلنسان، فالبـد مـن              النبوةو
السماء إىلئإليصال مباد) اهللا جلّ جالله : (وجود صلة تربط بينه وبني املثل     

.اآلخرين
؛ مبعىن أنّ مثة مراحل تارخيية تتطلب امتداداً آخر للنبوة متمـثالً            اإلمامةو

. ١٤٦: سورة األعراف)١(
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.يف اإلمامة
؛ مبعىن اإلميان بوجود اليوم اآلخر وما يترتـب عليـه مـن الثـواب             املعادو

والعقاب، وهو ما جيسد الطاقة الروحية احملفزة للبشرية على ممارسة نـشاطها            
.)١(العبادي

ة االجتماعية يف حركة التاريخدور العالق
يرى حممد باقر الصدر أنّ حركة التـاريخ ختـضع لعالقـات ثالثيـة، هـي                
عالقــة اإلنــسان باإلنــسان وبالطبيعــة، وعالقــة اإلنــسان بــاهللا تعــاىل، وهــذه   

.العالقات تعترب كُلَّها من سنن اهللا يف الكون
اً يف الطبيعـة واتمـع،      إنّ عالقة اإلنسان باهللا هي اليت جتعله كائناً مندجم        

ومتعالياً عليهما يف نفس الوقـت، بـصفته خليفـة اهللا يف األرض، لـذلك فهـو                 
العنــصر الرئيــسي يف حركــة التــاريخ، وأنّ التــاريخ يــستمد معنــاه مــن عالقــة 

إلـه واحـد، بـشرية      : اإلنسان باهللا، وهي عالقـة تنـتج عنـها عقالنيـة صـارمة            
لكـن الـصدر ال يهمـل    . حنو غاية إالهيـة واحدة، ومصري واحد، اجتاه التاريخ   

.)٢(دور العوامل االقتصادية واإلجتماعية يف حركة التاريخ
إن التطلع إىل املثل األعلى حالة طبيعية يف اإلنسان إىل جانب كونه بعداً 
عقائدياً، حيث إنّ التطلع إىل غريه شرك، ومتناقض مـع الفطـرة، لكـن هنـاك       

تشكل عائقاً أمام حركة التـاريخ، وهنـاك الّـذي يفـتح            مثُل عليا خمتلفة مزيفة     
.أمام التاريخ حركة ال اية هلا، وهو اهللا تعاىل

.١٥٥-١٥٣: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر) ١(
.٤٥: عبد اللّاوي، حممد، فلسفة الصدر، ص)٢(
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سـنة التـأثري    : (وأما عالقة اإلنسان مع الطبيعة، فهي سـنة تارخييـة ثابتـة           
، واملشكلة اليت تواجهها البـشرية يف عالقتـها مـع          )املتبادل بني اخلربة واملُمارسة   

مثل يف التناقض بني حاجات البشر وبني رفـض الطبيعـة اإلسـتجابة             الطبيعة تت 
إلشباعها، حيث إنّ القانون املذكور حيـل التنـاقض بينـهما مـن خـالل التـأثري                 
املتبادل بني اخلربة واملُمارسـة، فبقـدر مـا تكتـسب البـشرية خـربة فإنهـا تـسيطر          

مارسـة، وكُـل   عليها، وحيث إنّ كُل خـربة تتولّـد يف هـذا احلقـل عـادة مـن املُ           
ممارسة تولِّد بدورها خربة، فقانون التأثري املتبادل بني اخلـربة واملُمارسـة قـانونٌ            

١(يكفل حلّ هذا التناقضموضوعي(.
وآَتـاكُم مـن   {: وقد استدل حممد باقر الصدر يف ذلك باآليـة املباركـة      

ــدواْ ِنعمـــت الّلـــهِ َال   ـــأَلْتُموه وإِن تَعـ ــا س ـ اُكـــلِّ موهــص ــائالً)٢(}ُتحـ ــاف قـ : ، وأضـ
فـأكرب الظـن أنّ هــذا الـسؤال مـن اإلنــسانية كَكُـل وعلـى مــر التـاريخ وعــرب        «

املاضــي واحلاضــر واملــستقبل، يتمثــل يف الــسؤال الفعلــي، والطلــب التكــويين 
الّذي حيقـق باسـتمرار التطبيقـات التارخييـة لقـانون التـأثري املتبـادل بـني اخلـربة                   

.)٣(»واملُمارسة
وأما عالقة اإلنسان مع أخيه اإلنسان، فهي تتناقض اجتماعياً، إذ تتخذ           
صيغاً اجتماعية متعددة، وألواناً خمتلفـة، ولكـن تبقـى يف حقيقتـها وجوهرهـا               

، وقـد تكفّـل اإلسـالم حبـل هـذا           )٤(واحدة، كالتناقض بني القوى والـضعيف     

.١٥٨: باقر، املدرسة القرآنية، صالصدر، حممد ) ١(
.٣٤: سورة إبراهيم)٢(
.١٥٩: املدرسة القرآنية، ص)٣(
.املصدر نفسه: انظر)٤(
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، وقبـل ذلـك     التناقض عن طريق تصفية التناقضات االجتماعية على الـساحة        
عمل علـى تـصفية اجلـدل يف احملتـوى الـداخلي لإلنـسان والّـذي أطلـق عليـه            

.)١()اجلهاد األكرب(: اسم

التأث اِّـتبادل َّـ العالقات االجتماعّية

بـني خطـي عالقـة اإلنـسان مـع       -كما يراه الـصدر      -إن التأثري املتبادل    
:قرآنيتني، مهاالطبيعة وعالقة اإلنسان مع اإلنسان يربز ضمن عالقتني 

العالقة الطردية بني سيطرة اإلنسان على الطبيعة وبـني ازديـاد اسـتغالل        
إِن َكـال {: اإلنسان ألخيـه اإلنـسان، وهـذا مـا أشـري إليـه يف قولـه تعـاىل              

.)٢(}اإلِنسان لَيْطغَى
وعالقة عكسية بني ازدهار العالقـة بـني اإلنـسان وأخيـه اإلنـسان وبـني            

سان بالطبيعة، فكلَّما ازدهرت العدالة يف عالقة اإلنسان مع         ازدهار عالقة اإلن  
أخيه اإلنسان أكثر فأكثر ازدهرت عالقات اإلنسان مع الطبيعة، وهذه العالقة  

وأَلَّـوِ  {: هي اليت شرحها القرآن الكرمي يف نـصوص عديـدة منـها قولـه تعـاىل           
     اء َغـد م مـاهنــَقي لَـى الطَّرِيقَـةِ َألسوا عَتقَام {:، وقولــه)٣(}قًااسـ   اةروْا التَّــوأََقـام ـمأَنَّه َلــوو

تِ أَرجلِهِـم           مِـن تَحـو قِهِمألكَلُواْ مِن فَو هِمبن را أُنزِلَ إِلَيهِم مماإلِجنِيلَ و٤(}...و( ،
....و

.١٦١: ، صاملدرسة القرآنية، مصدر سابق: انظر) ١(
.٦: سورة العلق)٢(
.١٦: سورة اجلن)٣(
.٦٦: سورة املائدة)٤(
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الفرق ب اِّـثل األعلى واِّـثل الفرعوني

ر اإلسـالمي بــني املثــل  مقارنــة وفقـاً للتــصو )١(عقـد حممــد بـاقر الــصدر  
إنّ املثــل : األعلــى واملثــل الفرعــوين، وبــين أنّ الفــارق الرئيــسي بينــهما هــو 

األعلى بشموليته يوحـد البـشرية، ولكـن املُثـل املنخفـضة جتزئهـا، واستـشهد           
.)٢(}إِن هذِِه أُمتُُكم ُأمةً واِحدة وأََنا ربكُم َفاعبدوِن{: بقوله تعاىل
ا جمتمـع الظلـم وآهلـة جمتمـع الظلـم يتحـدث عنـهم القـرآن الكـرمي                   بينم

.)٣(}إِن فِرعون عال فِي اَألرِض وجعَل أَهلَها شِيعا{: بقوله
طوائف اِّـجتمع الفوعوني

ويف ضوء هذا الفارق بني املثل األعلى واملثل الفرعوين، قدم حممد بـاقر             
ظلم، يعتمد من خالله على التجزئـة الفرعونيـة        الصدر حتليالً تارخيياً تمع ال    

:)٤(للمجتمع، حيث قسمته إىل فصائل ومجاعات وطوائف هي
ظاملة ومستضعفة يف آن واحد، وهم أعوان الظلمة، حيث يدعمون          -١

السلطة فتنسحب عليهم صفة الظلم، وخيـضعون لفرعـون فتنـسحب علـيهم             
رى ِإذِ الظَّالِمون موقُوفُون عِنـد  ولَو تَ{: مسة االستضعاف، وذلك يف قوله تعاىل 

  لَا أَنتُموا لَورتَكْباس تُضْعِفُوا لِلَّذِيناس قُولُ الَّذِينلَ يٍض اْلقَوعإِلَى ب مضُهعب جِعري هِمبر
مِنِنيؤا م٥(}لَكُن(.

.٤٤٦: د باقر الصدر يف فهم القرآن، صاألزرقي، أمحد، منهج السيد حمم: انظر) ١(
.٩٢: سورة األنبياء)٢(
.٤: سورة القصص)٣(
.٢٣٨-٢٣٠: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر) ٤(
.٣١: سورة سبأ)٥(
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ن ظاملون يشكِّلون حاشية ومتملقون، أولئـك الّـذين قـد ال ميارسـو             -٢
ظلمـاً بأيـديهم بالفعـل، ولكـنهم دائمـاً وأبـداً علـى مـستوى نـزوات فرعـون           
وشهواته، يسبقونه بـالقول مـن أجـل أن يـصححوا مـسلكه، وذلـك يف قولـه              

وَقاَل الْمُأل مِن َقوِم ِفرعون أََتذَر موسى وقَومه ِليْفسِدواْ فِي اَألرضِ ويَذرَك    {: تعاىل
.)١(}سنقَتِّلُ أَبناءهم ونَستَحيِي نِساءهم وإِنَّا فَوقَهم قَاهِرونوآلِهتَك قَالَ

هــم اهلمــج الرعــاع الّــذين يتحركــون دون وعــي، وذلــك يف قولــه  -٣
.)٢(}أَضَلُّونَا السبِيالنَا َفوَقالُوا ربنا إِنَّا أََطعنا سادتَنا وكُبراء{: تعاىل

ذين يشكِّلون القسم الثالث يف تقـسيم أمـري املـؤمنني علـي     وهؤالء هم الّ  
فعامل رباين، ومتعلّم : الناس ثالثة... «: قالحينما عليه السالمبن أيب طالب

على سبيل جناة، ومهج رعاع أتباع كُل ناعق مييلون مع كُل ريح، مل يستضيئوا 
.)٣(»...بنور العلم،

فـسهم، أولئـك الّـذين مل يفقـدوا         وهم الّذين يستنكرون الظلم يف أن      -٤
لُبهم أمام فرعون والفرعونية، فهم يستنكرون الظلم ولكنهم يهادنون الظلـم            

إِن الَّذِين َتوفَّـاهم الْمآلِئكَـةُ ظَـالِمِي     {: ويسكتون عليه، وذلك يف قوله تعاىل     
    فِنيتَضْعسا مقَالُوْا كُن كُنتُم قَالُوْا فِيم الّلـهِ  أَنْفُسِهِم ضَأر تَُكن اْ َألَمِض َقالْوفِي اَألر

.)٤(}واِسعةً فَتُهاجِرواْ فِيها
وهي الطائفة اليت تتهرب عن مسرح احلياة، وقد قسمها الـصدر إىل             -٥

.١٢٧: سورة األعراف)١(
.٦٧: سورة األحزاب)٢(
.٢٥٧، ح٢١٧: ، ص١الصدوق، حممد بن علي بن احلسني، اخلصال، ج)٣(
.٩٧: سورة النساء)٤(
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:صيغتني
الرهبانية اجلادة اليت تريد أن تفر بنفسها كي ال تتلـوث بـأحوال        :اُألوىل

ـــةً ... {: عبـــر عنـــها القـــرآن بقولـــهاتمـــع، هـــذه الرهبانيـــة الـــيت انِيبهرو
.، وهي صيغة يشجبها اإلسالم)١(}...ابَتدعوها

الترهـب والتلـبس مبـسوح الرهبـان،        : صيغة مفتعلـة للرهبانيـة     :الثانية
ولكن ليس راهباً يف أعماق نفسه، وإنما يريد بذلك أن يخدر النـاس، وذلـك       

ا مــن األَحبــارِ والرهبــانِ لَيــأْكُلُون أَمــوالَ النــاس  إِن َكــثِري{: يف قولــه تعــاىل
.)٢(}ِبالْباِطلِ ويصدون عن سِبيِل اللِّه

هم املستضعفون، ففرعون حينما اختذ من قومه شيعاً استضعف طائفة          - ٦
منهم، خصها باالستضعاف واالستذالل وهدر الكرامة؛ ألنها هـي الطائفـة الـيت             

سم هـو أن تـشكل إطـاراً للتحـرك ضـده، وقـد استـشهد الـصدر علـى هـذه                   يتو
ــة بقولــه تعــاىل   ـوء الْعــذَاِب      {: الطائف سـ ونَكُمومــسي نـو عـآلِ فِر ــنإِذْ أَجنَــاكُم م

ظِيمع كُمبن رالء مفِي ذَلِكُم بو اءكُمنِس ونيتَحسيو اءكُمنأَب ونحذَبي٣(}و(.

إن اتمع  : (هنا فإن حممد باقر الصدر ينتهي إىل حقيقة ثابتة وهي         ومن  
يتناسب مع مدى الظلم فيـه تناسـباً عكـسياً مـع ازدهـار عالقـة اإلنـسان مـع              
الطبيعة، ويتناسب مع مدى العدل فيه تناسباً طردياً مع ازدهار عالقة اإلنسان    

.)٤()مع الطبيعة

.٢٧: سورة احلديد)١(
.٣٤: سورة التوبة)٢(
.٤٩: سورة البقرة)٣(
.١٨٣: الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية، ص: انظر)٤(
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نتيجة املبحث
عناصـر  : (من حبثـه املتقـدم حـول موضـوع    لقد خرج حممد باقر الصدر  

بنظرية حتليلية قرآنية كاملة هلا، وألدوار هذه العناصر وللعالقة القائمة ) اتمع
خط عالقـة اإلنـسان مـع أخيـه        : بني اخلطني املزدوجني يف العالقة االجتماعية     

اإلنسان، وخط عالقات اإلنسان مع الطبيعة، وانتهى على ضوء هذه النظريـة   
آنية الشاملة إىل أنّ هـذين اخلطـني أحـدمها مـستقل عـن اآلخـر اسـتقالالً                  القر

نــسبياً، ولكــن واحــد منــهما لــه حنــو تــأثري يف اآلخــر علــى الــرغم مــن ذلــك  
االستقالل النسيب، وأنّ هذه النظرية تشكل أساسـاً لالجتـاه العـام يف التـشريع           

طـه يتـأثر وينبثـق      اإلسالمي، فإن التشريع اإلسالمي يف اجتاهاته العامة وخطو       
ويتفاعل مع وجهة النظر القرآنية واإلسالمية إىل اتمع وعناصره وأدوار هذه 

.العناصر والعالقات املتبادلة بني اخلطني
ومن هنا فإنه يـؤمن بـأنّ الـصورة التـشريعية الكاملـة للمجتمـع هـي يف                

اصـر  حتتوي على عناصر ثابتة، وحتتوي على عن      : احلقيقة حتتوي على جانبني   
ــاً        ــا وفق ــشرعي ملئه ــاكم ال ــرك للح ــة ت ــر املتحرك ــذه العناص ــة، وه متحرك

.للمؤشرات اإلسالمية العامة
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مصداق من عنده علم الكتاب يف تفسريي : املبحث الثالث
عليه السالمالنيب عيسىالطوسي والفخر الرازي، وقصة صلب 

األربعة والقرآن الكريمبني األناجيل
التفسري املوضوعي (بحث طريقة البحث املوضوعي املُقارن يتناول هذا امل  

، إذ نعـرض فيـه منـوذجني بحـث فيهمـا موضـوعان مثّـل كُـل منـهما                  )املُقارن
:منوذجاً لطريقة من طُرق إجراءه

من عنده علم الكتاب يف تفسريي الطوسي والفخر مصداق: األول
الرازي

قولـه   يف» م الكتـاب  ومـن عنـده علـ     «عقدت هذه املقارنة لبيان مصداق      
بينكُموبِاللَّهِ شهيدًا بيينويقُوُل الَّذين كََفروا لَست مرسال ُقْل َكفى{: تعاىل

من وجهة نظـر الطوسـي والفخـر الـرازي، ويف     )١(}من عِنده عِْلـم اْلكِتـابِ    و
: ذلك نقول

إىل كـشف وبيـان   الشك، أنّ عملية تفسري كالم اهللا تعاىل عملية ـدف       
بفُهـم املعـىن، وهـذا    مراد اهللا عز وجلّ يف كتابه ايد، وكشف املراد اليتم إالّ       

.٤٣: سورة الرعد)١(
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األخري يتوصل إليه بطرق خمتلفة منها ما يسمى بالظهور اللفظي للكلمة، وهـو   
الظهور التصوري الّذي ينشأ من ظـاهر اللفـظ بغـض          : أحدمها: على قسمني 

اليتعـين يف   الظهـور التـصديقي الّـذي       : اآلخـر النظر عن القرائن وما أشبه، و     
، )١(إذا أُخذت القرائن الداخلية واخلارجية بنظر االعتبـار كثري من األحيان، إالّ 

السيما اليت حتدد مصداق اللفظ يف زمن نزول اآلية أو يف غـريه، وفهـم املعـىن             
إىل من هذا الطريق له أمهية كربى يف التفسري، إذ حيوله من تفسري حي متحـرك         

جامد مميت آليات القرآن الكرمي، وذلك بتفسريها مبصداق معين يف زمن معين    
.جتمد عليه، واألول هو املنسجم مع حقيقة القرآن الكرمي بأنه معجزة خالدة

العلم؛ الكتاب: اِّـفردات

حضور صـورة الـشيء   : أنه، يقول أهل املنطق يف تعريف العلم     :العلم
.)٢(رة الشيء يف العقلعند العقل أو انطباع صو

:)٣(أما يف الفلسفة فقالوا
.االعتقاد اليقيين املطابق للواقع: العلم:أوالً

جمموعة مـن القـضايا الـيت أخـذ بعـني االعتبـار لـون مـن                 : العلم :ثانياً
.التناسب بينها ولو كانت شخصية وخاصة

، خاصجمموعة من القضايا العامة اليت لوحظ فيها حمور       : العلم :رابعاً

، ١٠٥-١٠٣و٩٠-٨٧و٨٢-٧٥: ، ص١الصدر، حممـد بـاقر، دروس يف علـم اُألصـول، ج       )١(
).ملخص(

.١٤-١٢: ص، ١ج، ظفر، حممد رضا، املنطقامل)٢(
.٤٥: ، ص١مصباح اليزدي، حممد تقي، املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة، ج)٣(
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.وكُل واحدة منها قابلة للصدق واالنطباق على موارد ومصاديق متعددة
جمموعة من القضايا العامة احلقيقية غري االعتباريـة الـيت   : العلم :خامساً

ومـن مجلتـها    ، هلا حمور خاص، ويشمل هـذا مجيـع العلـوم النظريـة والعمليـة             
.الشخصية واالعتباريةولكنه ال يشمل القضايا، اإلهليات وما وراء الطبيعة

جمموعة القضايا احلقيقية الـيت ميكـن إثباـا عـن طريـق         : العلم :سادساً
.التجربة احلسية

لغـة هـو مـا عرفـه أهـل      العلم أنّاملناطقة والفالسفة،واحملصل من قول  
إنّ العلم جمموعة من القضايا : املنطق، واصطالحاً هو قول الفالسفة وحمصله    

.بقة للواقع يف موضوع خاصاحلقيقية املطا
الكاف والتاء والبـاء أصـل صـحيح واحـد       «: كلمة مؤلَّفة من  :الكتاب

:وهـو ،  )١(»...مـن ذلـك الكتـاب والكتابـة،       . يدل على مجع شيء إىل شـيء      
لذا فهو يطلـق   ، مصدر يطلق على ما يكتب فيه مبالغة من دون مالحظة احملل          

شمل املادي واملعنوي أو الطبيعي وذا ي، على ما ظهر وجتلى يف اخلارج لثبوته
.امساً له) الكتاب(وبأخذ ما كتب فيه بنظر االعتبار يكون ، )٢(الذايت

التثبيـت  ف:فأمـا األصـل  وبـاب، أصـل معـىن الكتـاب  يفمنه يظهر أنَّ   و
اإلظهــار أو ف: ، وأمــا البــابســواء كــان ماديــاً خارجيــاً أو يف اللــوح احملفــوظ

.و مادياًالتجلي كون الكتاب معنوياً أ
مافيـه مـن حقـائق ومفـاهيم ومـضامني           عـين أنّ  توإطالق كلمة الكتـاب     

.٨٨٥: ابن فارس، أمحد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص: انظر)١(
.٢٣-٢١: ، ص١٠املصطفوي، حسن، التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ج: انظر)٢(
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تبـع القـرآن    هلـذا ي  ، تعتريها حاالت الـشك والريبـة     ثابتة ال وحمتويات وأحكام 
لـدعم هـذا التثبيـت      أُخـرى   كلمة الكتاب ذه الصفة واخلاصية بكلمة       الكرمي  
تَّقِني   ذَِلـك اْلكِتَـاب ال ريـب       {:قولـه تعـاىل    كما يف  لِْلمـ دى وقـد  ، )١(}فِيـهِ هـ

 إذ تعين تقرير ما ينوى وتثبيته ، )ك ت ب(ة فهمت هذه اإلشارة من أصل املاد
ى كتابـاً حـىت لـو كـان         سميـ فما مل يكن ثابتاً ال    ، باألسباب اليت تناسبه خارجاً   

.)٢(ةمادمعىن ال
،لقـرآن ا: وقد استعملت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي بعدة معـاىن هـي           

كتـاب  ، اللـوح احملفـوظ   ، الكتـب كُلَّهـا   ، الزبـور ، الـصحف ، التوراة، اإلجنيل 
.)٣(العدة ، الكتابة، القضاء، ديوان احلفظة، املكاتبة، الفرض،سليمان خاصة

}ومن عِنده عِلْم الْكِتابِ... {: تفس الطوسي لـ

د لـك يـا حممـ   هم يقولون نأحكى اللَّه تعاىل عن الكفار    «: قال الطوسي 
ك لست مرسلًا من جهته تعاىل، فقل هلم حسيب اللَّه شـِهيداً بيِنـي وبيـنكُم،              نإ

. )٤(»ومن ِعنده ِعلْم الِْكتاِب

قـوال أثالثـة   }ومـن عِنـده عِْلـم اْلكِتـاِب       ... {: يف معـىن   قيلوذكر أنه   
هل الكتاب أهم (: ه قالنأروي عن ابن عباس أهل الكتاب؛  :األول«:هي

.٢: لبقرةسورة ا)١(
؛ ابـن   ٦٩٩: ص،املفـردات يف غريـب القـرآن      الراغب األصفهاين، احلسني بـن حممـد،        : راجع )٢(

؛ املـصطفوي، حــسن،  ٦٩٨: ص، ١ج،لــسان العـرب منظـور، مجـال الـدين حممــد بـن مكـرم      
.٢٢-٢١: ص، ١٠ج،التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي

.٤٨١-٤٧٩: وجوه القرآن، صاحلريي النيسابوري، امساعيل بن أمحد،: راجع)٣(
.٢٦٧: ، ص٦التبيان يف تفسري القرآن، جالطوسي، حممد بن احلسن، )٤(
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منـهم عبـد اللَّـه بـن     ، ومـصاديقهم كـثرية      )ذين آمنوا من اليهـود والنـصارى      الّ
.قتادة وجماهدهو قول و، سالم، وسلمان الفارسي، ومتيم الداري

اللَّه ذي عنده علم الكتاب هو الّ: قال احلسن اهللا تبارك وتعاىل؛    : الثاين
اجتعاىل، وبه قال الزج.

بـو أجعفر و بوأقال  ؛  صلى اهللا عليه وآله وسلم       مدأئمة آل حم  : الثالث
ذين هم الّد صلّى اللَّه عليه وسلم، ألنئمة آل حممأهم : عليه السالم  اللَّهعبد

.)١(»ء من ذلك دون من ذكروهعندهم علم الكتاب جبملته اليشذ عنهم شي
عِْلـم  ومـن عِنـده  ... {:هما قرءانأوروي عن ابن عباس وجماهد  «: وقال

بكسر امليم، وعلم الكتاب على ما مل يسم فاعله، وبه قرأ سـعيد        }اْلكِتـابِ 
كيف جيوز ذلك والـسورة  : هوعبد اللَّه بن سالم، قال    : ا قيل له  بن جبري، وملّ  

.)٢(»سلم بعد اهلجرة مبدةأمكية وهو
:املالحظات

}م اْلكِتـاِب ومـن عِنـده عِلْـ   ... {إنّ يف تفسري الطوسي للجملة القرآنيـة       
:جمموعة من النكات ميكن مالحظتها من ظاهر قوله، وهي

ظهر من تفسريه للجملة القرآنية مورد البحث أنّ املسألة          :النكتة اُألوىل 
.خمتلف فيها بني املفسرين

.حصر اخلالف يف املسألة بثالثة أقوال:النكتة الثانية
ال، إلّا أنه يبدو من كالمه قد مل يرجح تصرحياً أحد األقو:النكتة الثالثة

.٢٦٨: املصدر نفسه، ص)١(
.٢٦٧: ، ص٦التبيان يف تفسري القرآن، جالطوسي، حممد بن احلسن، )٢(
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رجح القول الثالث؛ ألنه أعقبه بتعليق، ممـا يـدلل علـى عنايتـه ـذا القـول،                   
خبالف بقية األقوال الـيت ذكرهـا جمـرد ذكـر، والّـذي يبـدو للنظـر أنـه مـرجح              

.)١(عليهم السالم عنده، وعليه فإنّ من عنده علم الكتاب هم أئمة آل حممد
وبنـاء علـم   ) وِمـن (وجود قراءة أُخرى للجملة بكـسر املـيم         ذكر  : رابعاً

، »الكتـاب علـى مـا مل يـسم فاعلـه       وعلـم «: قولـه الكتاب للمجهـول، وهـو      
وهي مجلة }ومِن عِندِهِ علِم الكِتَاب{: على هذه القرآءة بناءاًفيصبح املعىن   

.إخبار فقط وليس إنشاء

قال بأنّ مصداق من عنده ذكر إشكال سعيد ابن جبري على من : خامساً
كيـف جيـوز ذلـك      «:علم الكتاب هو عبد اهللا بن سالم، رد على ذلك بقوله          

.»والسورة مكية وهو أسلم بعد اهلجرة مبدة

 الْكِتابِ... {:لـالفخر الرازيتفس عِلْم هدعِن نمو{

ــرازي أنّ يف    ــر ال ــر الفخ }ومــن عِنــده عِْلــم الْكِتــاِب   ... {: قولــهذك
: نيقراءت

ذي عنـده علـم     يعـين والّـ    ،}ومـن عِنـده   {: القراءة املـشهورة   :اُألوىل
. الكتاب

ن ومِـ : أي،البتداء الغايـة يف اآلية)من(القراءة الشاذّة بقراءة  :والثانية
. الكتابلمِعلَصاللّه حنِدِع

:هيأقوالأربعةهوىل فيتفسري اآلية على القراءة اُألو
ذين آمنوا برسول اللّه صلّى اللّه      راد شهادة أهل الكتاب من الّ     امل نّإ-١

.املصدر نفسه:راجع)١(
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؛عبد اللّه بن سـالم، وسـلمان الفارسـي، ومتـيم الـداري     : وهم ،عليه وسلم 
الـسورة مكيـة   : ه كان يبطل هذا الوجه ويقـول أن: عن سعيد بن جبري   ىويرو

       اهلجـرة  هم آمنـوا يف املدينـة بعـد       فالجيوز أن يراد به ابن سالم وأصحابه، ألن،
:وأجيب عن هذا السؤال بأن قيل

فإثبـات  مدنيـة، وأيـضاً  هـذه اآليـة  أنّاهذه السورة وإن كانت مكيـة إلّـ   
النبوة بقول الواحد واإلثنني مع كوما غري معـصومني عـن الكـذب الجيـوز،          

.)١(وهذا السؤال واقع

ذي جئتكم به معجز قـاهر    الكتاب الّ  أنّ :أراد بالكتاب القرآن، أي    -٢
ملـن علـم مـا يف هـذا         اإلّـ  ه الحيصل العلـم بكونـه معجـزاً       أناوبرهان باهر، إلّ  

،الكتاب من الفصاحة والبالغة، واشتماله على الغيوب وعلى العلوم الكثرية         
ومـن  ..{: فقوله. فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه علم كونه معجزاً     

.قول األصمالقرآن وهوملِْعِهِدنِعنِمو:أي،}عِنده عِْلم الْكِتابِ
ذي حصل عنده علـم  الّ: املراد به}ومن عِنده عِْلـم اْلكِتـابِ    ... {-٣

ذين الكتـابني علـم اشـتماهلما     ل من كان عاملاً   كُ نّإ: التوراة واإلجنيل، يعين  
   د صلّى اللّه عليه وسلم، فـإذا أنـصف ذلـك العـامل ومل     على البشارة مبقدم حمم

صلّى اللّه عليه وسلم رسول حق من عنـد        داًحمم على أنّ  شاهداًيكذب كان   
.اللّه تعاىل

اللّه تعاىل، وهوقول احلسن، وسعيد بن ومن عنده علم الكتاب هو -٤
 ذي كفـى بالّـ  : اللّه، واملعـىن اواللّه ما يعين إلّ  ال: قال احلسن  ،اججبري، والزج

.٥٤: ، ص١٩الغيب، جمفاتيح فخر الدين الرازي، حممد بن عمر، : انظر)١(
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بـيين وبيـنكم،     شـهيداً إالهـو ذي اليعلم علم ما يف اللوح       يستحق العبادة وبالّ  
اللّه تعاىل اليستشهد على صحة حكمه بغريه، وهذا األشبه أنّ: اجوقال الزج

ايف اجلملة إلّعطف الصفة على املوصوف وإن كان جائزاً       القول مشكل، ألنّ  
ذا زيد والفقيه، بل يقال: اليقال، إذ ه خالف األصل  أن شهد به زيد : شهد

نّا قوله إالفقيه، وأمه اللّه تعاىل اليستشهد بغريه على صدق حكمه فبعيد، ألن
ونِ  {:ملا جاز أن يقسم اللّه تعـاىل علـى صـدق قولـه بقولـه       / }والـتِّنيِ والزيتـُ

.اجفيما ذكره الزجفأي امتناع ، ]١: التنيسورة [
ن لدنه علم الكتاب، ألن وِم: فاملعىن:القراءة الثانيةتفسريها على ا وأم

.من فضله وإحسانه وتعليمهيعلم الكتاب إالّالأحداً
:تقديران) علم الكتاب(على هذا ففي بناءاًو

ما حصل من عند هذا العلم إن:ذي هوضد اجلهل، أيالعلم الّ:األول
.اللّه

ا أمر نبيه أن حيتج عليهم بشهادة اللّه تعـاىل علـى مـا        ه تعاىل ملّ  نإ:الثاين
إظهار القرآن على وفق    االلّه تعاىل على نبوته إلّ     ذكرناه، وكان المعىن لشهادة   

بعد اإلحاطة مبـا يف القـرآن وأسـراره،        اإلّ دعواه، واليعلم كون القرآن معجزاً    
الوقـوف علـى     أنّ: من عند اللّه، واملعىن   اهذا العلم الحيصل إلّ    ن تعاىل أنّ  بي

مه علم د بأن يعلّف اللّه تعاىل ذلك العبإذا شراالحيصل إلّكون القرآن معجزاً
.)١(القرآن

.٥٥: ، صاملصدر السابق: انظر)١(
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:املالحظات

ومـن عِنـده عِْلـم      ... {:للجملـة القرآنيـة    الفخـر الـرازي   يلحظ يف تفسري    
:النكات التالية}الْكِتابِ

ذكر قـراءتني للجملـة القرآنيـة مـورد البحـث، إحـدامها املـشهورة وهـي          
عِلْم ن عِندهِوِم{: ة وهي، واُألخرى شاذّ}ومن عِنده عِْلم الْكِتابِ{: قوله

علـى  بنـاءاً ، وقـد تنـاول التفـسري      }اْلكِتـاب  ملـِ ومن عِنـده ع   {و }الْكِتابِ
.اختالف القراءة للجملة

علـى القـراءة اُألوىل ومل مييـز بينـها، فتـارة ذكـر       بناءاًخلط بني املصاديق  
مـن آمـن   اهللا تعـاىل وأهـل الكتـاب وكُـل    : مصداق مـن عنـده علـم الكتـاب       

القـرآن  : بالقرآن وعلم مبـا فيـه وكُـل مـن علـم بـالتوراة واإلجنيـل، وأُخـرى                 
.الكرمي، والتوراة، واإلجنيل

علـى القــراءة املـشهورة ملــن عنـده علــم    بنــاءاًإنّ املـصاديق الــيت ذكرهـا   
اهللا تعـاىل، وأهـل الكتـاب       -أحـدمها مـشخص وحمـدد     : الكتاب على قسمني  
غري مشخص وحمدد، وهم كُل من علِّم القـرآن   ، واآلخر -احملددون بالروايات 

وحصل على علم التوراة واإلجنيل الّـذي تـشمل دائرتـه كُـل مـن حـصل لـه                 
.العلم ما من غري اليهود والنصارى

إنّ الفخر الرازي مل يقبل مصاديق أهل الكتـاب الـيت ذكرـا الروايـات،      
ة يف ذلك رواية سعيد بن  سواء اليت أوردها يف تفسريه أو يف غريه، ومل تكن العلّ          

إنّ النبوة الجيوز أن تثبت خبرب الواحد واالثنني غري : جبري، بل أعم منها، وهي
.املعصومني
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إنّ مفاد العلّة اليت رفض من أجلها الفخر الرازي مصاديق أهل الكتـاب      
إنه إذا كان الواحد واالثنان معصومني يقبل قوهلمـا         : الواردة يف الروايات هي   

.بالنبوة وجيوز ذلكبالشهادة
المصاديق تذكر على ضوء القراءة غري املشهورة كون اجلملة فيهـا مجلـة           

.خربية وليست مجلة إنشائية
اِّـقارنة ب التفسين

:إنّ نقاط اإلشتراك يف التفسري بني املفسرين تكمن يف

ــصاديق  -١ ــسألة م ــده عِلْــم اْلكِتــابِ   ... {إنّ م عِن ــنمــة يف }و خالفي
. لتفسريا

ـده ِعلْــم الْكِتــاِب    ... {: هنــاك قراءتــان لـــ   -٢ ِعنـ ـن مـأحـــدمها ،}و
.مشهورة واُألخرى شاذة

ومـن  ... {اعتمدا القراءة املشهورة يف بيـان املـصاديق وهـي قـراءة             -٣
فتـصبح  ) نومِـ (، أمـا علـى القـراءة الـشاذة بكـسر املـيم          }عِنده عِلْم الْكِتابِ  

ة خارج نطاق البحثاجلملة القرآني.
ــصاديق   -٤ ــن م ــرا أنّ م ـده عِلْــم اْلكِتــابِ   ... {ذك عِنـ ـن مـأهــل : }و

.الكتاب، واهللا تبارك وتعاىل
عبد اهللا بن سالم، وسـلمان      : مل يعتمدا مصاديق أهل الكتاب وهم     -٥

.الفارسي، ومتيم الداري
وراة إنّ املــراد بالكتــاب هــو التــ : ذكــرا يف أحــد املــصاديق مفهومــاً -٦

.واإلجنيل
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:أما نقاط االفتراق فهي

ذكر الطوسي ثالثة أقـوال يف املـصداق، بينمـا ذكـر الفخـر الـرازي                -١
.أربعة أقوال

صـلى اهللا عليـه وآلـه    مل يذكر الفخر الرازي من املصاديق آل حممـد         -٢
خبالف الطوسي، كما أنّ األخري مل يذكر من املـصاديق القـرآن الكـرمي،             وسلم

.علم التوراة واإلجنيلومن حصل له
إنّ املـصاديق الــيت ذكرهــا الطوســي كانــت مشخــصة وحمــددة وغــري  -٣

.متداخلة، خبالف املصاديق اليت ذكرها الفخر الرازي
اإلثنان أخرجا عبد اهللا بن سالم من مجلة املصاديق، وذلـك لروايـة         -٤

سعيد بن جبري عنـد الطوسـي، وقاعـدة عـدم جـواز الـشهادة بـالنبوة للواحـد          
.غري املعصوم عند الفخر الرازينيواالثن

ذكر الفخر الرازي أنّ مصداق الكتاب هو من عنـده علـم القـرآن،        -٥
.خبالف الطوسي الّذي مل يذكر من املصاديق القرآن الكرمي

نتيجة املقارنة
عند } ومن عِنده عِْلم الْكِتابِ... {من خالل ماتقدم تبين أنّ مصداق       

ألنهم الّذين عندهم علم الكتاب ؛ عليهم السالم    ة آل حممد  الطوسي هم أئم  
.ء من ذلك دون من ذكروهجبملته اليشذ عنهم شي

من علم بالقرآن الكرمي؛ ألنه كتاب    : أما الفخر الرازي فاملصداق عنده هو     
دلـيالً علـى صـدق نبوتـه،     صلى اهللا عليه وآله وسـلم النيب األكرم  بهاء  جمعجز  

.وصحة شهادتهالكتاب على هذا الوجه علم كونه معجزاًفمن عرف هذا
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واملتأمل يف الرأيني جيد أنّ املصداق واحد؛ ألنّ األئمة املعصومني من آل  
كونـه كتابـاً   (هـم العـاملون بـالقرآن الكـرمي علـى حقيقتـه           عليهم السالم  حممد

جـابر ، كيف ال وهم ِعدل القرآن الكرمي، حيث ورد يف احلـديث عـن     )معجزاً
يف حجة صلى اهللا عليه وآله وسلم يبكنا مع الن  «:بن عبد اهللا األنصاري قال    

ي اس إنـ  هـا النـ   أي: اس فقـال  ا رجع إىل اجلحفة نزل مث خطب النـ        فلم ،الوداع
غت ونـصحت  نشهد أنك بلّ: مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون؟ قالوا     

ف فـيكم  ي خملّـ احلـوض وإنـ  ي لكم فرط وأنتم واردون علي   إن: وأديت، قال 
همـا لـن   كتاب اهللا وعتـريت أهـل بـييت، وإن   : واالثقلني إن متسكتم ما لن تضلّ 
، ومن ذلك استدلّ علـى تـوفر العـصمة       )١(»...يفترقا حىت يردا علي احلوض،    

بقـول  فيهم لإلقران، واليت شرط الفخر الرازي توفرها يف جواز إثبات النبـوة            
، فأهـل البيـت املعـصومني   ا معصومني عن الكـذب الواحد واإلثنني مع كوم  

.يشملهما مصداق الفخر الرازي من اجلهتنيعليهم السالم
ومن هنا فإنّ الّذي يبدو للنظر، أنّ املصداق الّذي اختاره الفخر الرازي           

هو من قبيل بيان املفهوم وليس حتديـد نوعـه،     }ومن عِنده عِلْم الْكِتابِ   {لـ
ذي عين نوعه وحدد شخصه، وعليه فإنّ ماذكره الطوسي         خبالف الطوسي الّ  

.مصداق أعلى للمفهوم الّذي ذكره الفخر الرازي

بني األناجيل األربعة والقرآن الكريمعليه السالمقصة صلب النيب عيسى: الثاني
أهم املسائل   ىحدإه تعد وقتلعليه السالم  النيب عيسى صلب  إنّ مسألة   

ومــن القــضايا املــسلَّمة يف األناجيــل األربعــة ديانــة املــسيحيةليف اة األساســي ،

.٢١: ، ص١، جيف الكتاب والسنة واألدباألميين، عبد احلسني، الغدير)١(
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، حيـث نقلـت يف الفـصول األخـرية منـها       )امىت؛ لوقا؛ مرقس؛ يوحن   : إجنيل(
الـيت   )الفداء(بصورة تفصيلية وبشكل متواتر، وترتكز هذه املسألة على فكرة          

هـذا العـامل     إىلجـاء   عليه السالم  إنّ النيب عيسى  : يعتقد ا املسيحيون، وهي   
ليكون قرباناً يفتدي بنفسه مقابـل اخلطايـا واآلثـام الـيت يرتكبـها البـشر، وقـد                 

، لـذلك كـان     مـن العقـاب    ذهمصلب وقتل ليغسل بدمـه ذنـوب البـشر وينقـ          
اإلميـان ـذا    طريق اخلالص والنجاة من العذاب والعقـاب هـو         بأنّاعتقادهم  

.)١(املوضوع
ديـن  أو)ذاإلنقـا (املـسيحية بـدين   ومن هذا املنطلق فهم أحيانـا يـدعون     

.)اديالفَ(أو)صخلِّاملُ(أو)ذنقاملُ(بـعليه السالمويسمون املسيح،)الفداء(
إلّـا إميانـا   ،اعتمادهم املفرط على الصليب واختاذه شـعاراً ألنفـسهم  ما  و

.قضيةالمنهم ذه
هدف اِّـقارنه

إلجنيلــي يف بــني الــنص القــرآين والــنص اقارنــةاملدراســة ــدف هــذه ال
إظهار رأي القرآن الكـرمي     إىل وقتله،عليه السالم النيب عيسى  موضوع صلب 

.واألناجيل األربعة يف هذا املوضوع وبيان الفرق بينها
الصلب؛ يسوع: اِّـفردات

:إنّ حمور البحث يف هذه الدراسة يرتكز على مفردتني رئيسيتني مها

اســتخراج الــودك مــن : بالــصلَب واالصــِطال«:ونعــين بــه:الــصلب
د صـلِْبِه علـى     شـ هو: تعليق اإلنسان للقتل، قيل   ذي هو العظم، والصلْب الّ  

.٢٣-٢٢:، ص٦القس منيس، دائرة املعارف الكتابية، ج، عبد النور: انظر)١(
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ومـا قَتَُلـوه ومـا      ... {: قـال تعـاىل   . مـن صـلِْب الـودِك     ما هـو  إن: خشب، وقيل 
وهلَبخْلِ... {،]١٥٧: النساءسورة  / [}...صذُوعِ النفِي ج كُمنلِّبوألُص...{/

: ذي يصلَب عليه، والصِليب   أصله اخلشب الّ  : والصِليب،]٧١: طهسورة  [
على هيئة اخلشب الّذي زعموا أنه صِلب عليه ؛ ألنه ذي يتقرب به النصارىالّ

.)١(»...عليه آثار الصِليِب،:وثوب مصلَّب، أي،عليه السالمعيسى
انت وسيلة اإلعـدام هـي الـشنق،        ، إذ ك  )التعليق(أو) الشنق: (وقيل أنه 

يعـدم عليـه اـرم، أو جمـرد عمـود      ) خـازوق (وكان يف بدية األمر عبارة عـن     
يعلّق عليه ارم حىت ميوت من اجلوع واإلجهاد، مث تطور حىت أصبح يف عهد               
الرومان عموداً تثبت يف طرفه األعلى خشبة مـستعرضة أوقبـل النهايـة العليـا               

باللُغــة اإلنگليزيــة، وهــو الــشكل )T(رف يتبقليــل فيــصبح علــى شــكل حــ
.املألوف من الصليب ويعرف بالصليب الالتيين

وقد تكون اخلشبتان املتقاطعتان متساويتان، وهـو الـصليب اليونـاين، أو            
أيـضاً، ويعـرف   باللُغة اإلنگليزية)X(يكون الصليب على شكل حرف أكس    

كل مـن الـصليب يف      ، وقد اسـتخدم هـذا الـش       )صليب القدس اندراوس  : (بـ
.)٢(العصور الرومانية املتأخرة

الـرب  :ومعنـاه  )يشوع(ة لالسم العربي    الصيغة العربي ونعين به    :يسوع
نّإ«:النجـار وقد ذكر املالك ليوسـف    . )يسوع املسيح (:الرب«ص، وهو خيلّ

/»ص شـعبه مـن خطايـاهم      لّـ خه ي ألنـ  ،امسـه يـسوع   وتـدعو بناًا العذراء ستلد 
. ]٢١: ١،إجنيل مت[

.٤٨٩: ، صاملفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، )١(
.٣٠-٢٩: ، ص٥عبد النور، القس منيس، دائرة املعارف الكتابية، ج: انظر)٢(
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وسفر يف األناجيل  )يسوع املسيح (االسم الشخصي للرب   فيسوع إذن، 
)املـسيح (مقرونـا بكلمـة      -ة  بعامـ  -ا يف الرسـائل، فيظهـر     أمـ  ،أعمال الرسل 

)يـسوع (ة يذكر باسـم  روميرسالة بولس إىل أهل  وإن كان ىف    ) املسيح برنا (أو
. )١(فقط

قصة الصلب َّـ األناجيل األربعة

خمتلـف فيهـا يف   عليـه الـسالم   صـلب املـسيح عيـسى بـن مـرمي         إنّ قصة   
األناجيل األربعة، واختالفها كائن يف بعض اجلزئيات اليت مل تضر جبوهرهـا أو    
عمودها الفقري، بل وبكثري من تفاصيلها أيضاً؛ ألنَّ ما اختِلف فيه هو بعض              

.أمساء الشخصيات، وأمساء الشراب وأمثال ذلك
:جيل األربعةجوهر القصة يف األنا

باإلعـدام، أخـذ اجلنـود    عليـه الـسالم   بعد ما حكم على النيب عيسى     
يسوع وألبسوه لباساً أُرجوانياً وظفروا لَه طوقـاً مـن الـشوك وألبـسوه إيـاه          
بعنوان تاج للملوكية، ووضـعوا يف يـده عـصا وبـصقوا يف وجهـه وأخـذوا               

ني ذلك استهزاًء به، مثّ فاعل) السالم يا ملك اليهود: (يعظمونه ويقولون له
أخذوا العصا من يـده وضـربوا ـا رأسـه وخرجـوا بـه سـائرين إىل مكـان          

، ومحلـوا الـصليب     )جلجـة (أوباللُغة العربيـة    ) مججمة: (الصلب املُسمى بـ  
وعلى رواية أُخـرى علـى ظهـر      ،عليه السالم  على رواية على ظهر عيسى    

ممزوجــاً مبــرارة ) اً أومخــراًخلّــ(مسعــان أومشعــون القــريواين، فــأعطوه شــراباً 
ليشرب فلم يقبل، ثُم صِلب وسط اثنني من املعـاقبني مبثـل عقوبتـه، وقـد             

.١٣٩: ، ص٧، جاملصدر نفسه: انظر)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املَوضُوعِيالتَفْسِريِمِنَنماِذج: الفصل اخلامس..................................................................٤٠٤

هـذا يـسوع الناصـري ملـك        : (ِعلّـة صـلبه   : كُِتب على صليبه الِعلّـة، أي     
، مث أقتسم اجلنود مالبسه وكانوا أربعة، واقترعوا على قميـصه؛           *)()اليهود

وا علـى تقطيعهـا ومتزيقهـا، ويف وقـت الظهـر            ألنه كانَ قطعة واحـدة أِسـفُ      
ن اظلمت الدنيا وحجبت الشمس، حينها صرخ يسوع صرخة عظيمة، وكا

بإسفنجه وضعوها على قصبة وأوصلوها إليـه،    يشعر بالعطش فسقوه خالّ   
.ثُم مات) انتهى: (وقال

وعند خشبة الـصلب وقفـن نـساؤه والـشعب والرؤسـاء والكتبـة وقائـد          
.)١(، فلما رأى منه قائد اجلند ذلك، اَمن وآمن معه كثري)اجلند(املئة

:ويف هذا اجلوهر يلحظ التايل
عليـه  إنّ قصد القتل وأرادتـه متحقـق مـن اليهـود يف حـق الـنيب عيـسى                 

.وقد حكموا عليه باإلعدام،السالم
وفعلـوا بـه مـا       ،عليـه الـسالم    إنّ اليهود ألقوا القبض على النيب عيـسى       

.قادوه إىل مكان قتله وصلبهفعلوا، مث
.، هو املقتول واملصلوبعليه السالمإنّ يسوع املسيح عيسى بن مرمي

ــل      ــا يف األناجي ــض جزئيا ــصة وبع ــيل الق ــاً يف تفاص ــاك اختالف إنّ هن
.األربعة

.هذه العبارة جامعة بني ما ذكر يف األناجيل األربعة) *(
ــاب العهــد اجل : انظــر)١( ــة الكــراريس الربيطانيــة، كت ــدمجعي ، ٢٧: مــت، إصــحاح: إجنيــل: (دي

؛ ٤٩-٢٦: ، ص٢٣: ؛ لوقــا، إصــحاح٣٠-١٦: ، ص١٩: ؛ يوحنــا، إصــحاح٤٤-٢٧ص
).٤٢-١٦: ، ص١٥: مرقس، إصحاح
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قصة الصلب َّـ القرآن الكريم

عليـه يقول اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه ايد عن قصة صلب النيب عيسى        
ا قَتَُلـوه ومـا صـلَبوه          {:السالم مــولَ اللّـهِ وسر مير مـ نى ابعِيس سِيحا الْمإِنَّا قَتَلْن لِهِمقَوو

       اع عِلٍْم إِالَّ اتِّبـ م بِِه مِنا لَهم هنكٍّ متََلفُوْا فِيهِ َلفِي شاخ الَّذِين إِنو ملَه هبلَكِن شو
ــاالظَّــن ومــ قِيني ــا  * ا قََتُلــوه كِيما حِزيــزع ــه ــل رَفعــه اللّــه إَِليــهِ وَكــان اللّ و)١(}ب ، :

رَك ِمـن الَّـذِين َكفَـروْا             { طَهـمو ِإلَـي ـكافِعرو فِّيـكَتوى إِنِّي ما عِيسي إِْذ َقاَل اللّه
ةِ ُثــم ِإَلــي مــرجِعكُم  وجاِعـُل الَّــذِين اتَّبعــوكَ َفــوَق الَّـذِين َكَفــ   امـِم اْلقِيــووْا ِإَلــى ير
فِيهِ تَخْتَلِفُون ا كُنتُمفِيم كُمنيب كُم٢(}فَأَح( .

مل عليـه الـسالم    إنّ الـنيب عيـسى    : وذكر املفسرون يف تفسري هذه اآليات     
اليهود يف ذلك يقتل ومل يصلب، بل رفعه اهللا تبارك وتعاىل إليه، وإنّ ما ادعاه      

كان وال يزال ادعاًء كاذباً الوجه له من الـصحة وال نـصيب لـه مـن احلقيقـة،        
واستدل املفسرون على ذلك بصريح ظاهر القرآن الكـرمي يف اآليـات الـسالفة              

.)٣(الذكر، والروايات التفسريية اليت أكدت ذلك
إبطـال ملـا    ،  وما قَتلُـوه ومـا صـلَبوه      : قوله تعاىل «إنّ  : يقول السبزواري 

قتلهم رسول اللّه تعاىل عيسى بن مرمي، واجلملة يف موضع احلال،          زعموه من 
ما نفى عز وجـلّ القتـل والـصلب        وإن. واحلال أنهم مل يقتلوه ومل يصلبوه     : أي
لبيان النفي التام، حبيث اليشوبه شك وريب فلم تصل  ،عليه السالم  عنه معاً

به ملا قد يتوهم من أن نفـي مطلـق          لقتل، ودفعاً أيديهم إليه بأي حنومن أحناء ا     
.١٥٨-١٥٧: سورة النساء)١(
.٥٥: سورة آل عمران)٢(
.٢١٠-٢٠٩: ، ص٣الطربسي، الفضل بن احلسني، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج)٣(
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الينايف أن يكون قتله غري عادي، فنفى عز وجـلّ عنـه            عليه السالم  القتل عنه 
. )١(»مجيع أحنائه

مــا :أي،}ومــا قََتُلــوه يِقينـًا ... {: وقولــه«: وقــال الطباطبــائي يف ذلــك
: إن الضمري يف قولـه :أوما قتلوه أخربك خرب يقني، ورمبا قيل       ،قتلوه قتل يقني  

} ... مثّ ذكـر  )٢(».ما قتلـوا العلـم يقينـا     :أي ،راجع إىل العلم  }...وما قَتَلُوه ،
ةقـص وبين أنّ ال}بْل رفَعه اللَّه إِلَيهِ وكان اللَّه عزِيـزاً حكِيمـًا  {: قوله تعاىل 

لَّه يا عِيـسى إِذْ قاَل ال{: جلّ جاللهاهللا سبحانه يف سورة آل عمران فقال قصها  
إَِلي كوراِفع فِّيكَتوفذكر التويف مث الرفع، }...إِنِّي م.

وهذه اآلية حبـسب الـسياق تنفـي وقـوع مـا ادعـوه مـن القتـل                   «: وقال
ذي ادعي إصابة القتـل والـصلب    الّ ، وظاهر اآلية أيضا أنّ    ...،والصلب عليه 

رفعه اهللا إليه وحفظـه     ذي  الّبشخصه البدين هو  عليه السالم  عيسىإياه، وهو 
،فقد رفع عيسى جبسمه وروحه ال أنـه تـويف مث رفـع روحـه إليـه       ،من كيدهم 

 فهذا الرفع نـوع التخلـيص       ...،ا ال حيتمله ظاهر اآلية مبقتضى السياق      فهذا مم
.)٣(»...،ذي خلصه اهللا به وأجناه من أيديهمالّ

أن القـصص  ورمبا ذكر بعـض حمققـي التـاريخ     «: وذكر الطباطبائي أيضاً  
واحلـوادث املربوطـة بدعوتـه وقـصص      ،عليـه الـسالم    ة املـضبوطة فيـه    التارخيي

-تنطبـق علـى رجلـني اثـنني مـسميني باملـسيح            ،معاصريه من احلكام والدعاة   
املتقدم منهما حمق غـري مقتـول، واملتـأخر         : وبينهما ما يزيد على مخسمائة سنة     

.١١٧: ، ص١٠يف تفسري القرآن، جالسبزواري، سيد عبد األعلى، مواهب الرمحان )١(
.١٣٣: ، ص٥الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج)٢(
.املصدر نفسه)٣(
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مـن التـشبيه هوتـشبيه      منهما مبطل مصلوب، وعلى هـذا فمـا يـذكره القـرآن             
.)١(»واهللا أعلم. املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا باملسيح املصلوب

ا عِيــسى إِنِّــي   {: يف قولــه تعــاىل) التــويف: (ويف معاجلــة معــىن يـ إِْذ َقـالَ اللّــه
   إِلَـي ك افِعـرو فِّيكتَوأحـدها (:معناه أقوالوقيل يف«: يقول الطربسي}...م (

... قابضك برفعك من األرض إىل السماء من غري وفـاة مبـوت        أن املراد به إين   
:ويـدل عليـه قولـه    ... إين متوفيك وفاة نـوم ورافعـك إىل يف النـوم          ) وثانيها(

ــلِ { بِاللَّي فَّــاكُمتَووالَّــذِي يــوم أخــو }وه ــتكم ألن الن ــال،املــوتأي ميي :وق
ــَأنُْفس ِحــني موتِهــا والَِّتــي { إين ) وثالثهــا(اآليــة }َلــم َتمــت ِفــي منامِهــا اللَّــه يَتــوفَّى اْل

.)٢(»..عن ابن عباس ووهب قاال أماته اهللا ثالث ساعات،متوفيك وفاة نوم
ء وافياً متاماً يف تدلّ على أخذ الشي) ف يو(ومادة «: وقال السبزواري

مبعىن اجلملة، وهذا املعىن شائع يف االستعماالت العرفية والقرآنية، وأما الوفاة           
نعـم، شـاع    . املوت، فهوأحد موارد استعماالا، وليس من املعىن احلقيقي هلـا         

اإلنسان يأخذ من احليـاة نـصيبه التـام حبـسب            نّألذلكاستعماهلا يف املوت، و   
استعداده، فاللّه مييته بعد ذلك وينقله إىل عـامل آخـر، ومـن هـذه اآليـات ومـا         

    م من نظائرها يستفاد أن التوفّي أعممن املوت، بل مل يـستعمل التـوفّي يف   تقد
.)٣(»...املوت إال بعناية خاصة، وإلّا استعمل املوت بدله

إنه ليس مـن املـستحيل أن يتـوىف         : وأما الطباطبائي فقد قال ما ملخصه     

.١٣٣: ، ص٥، ج، مصدر سابقامليزان يف تفسري القرآن)١(
.٧٥٨-٧٥٩: ، ص٢جممع البيان يف تفسري القرآن، جالطربسي، الفضل بن احلسني، )٢(
-٣٢٣: ، ص٥اري، سيد عبـد األعلـى، مواهـب الرمحـان يف تفـسري القـرآن، ج        السبزو: أنظر )٣(

٣٢٤.
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إِْذ َقـالَ الّلـه يـا عِيـسى     {: اهللا املسيح ويرفعه إليه على غري العادة اجلارية، واآليـة       
الختلــو مــن )١(}...يــك ورافِعـك ِإَلــي ومطَهــرَك ِمـن الَّــذِين َكَفــروْا  إِنِّـي مَتوفِّ 

أخذاً يءوعدم موته، فالتويف أخذ الشعليه السالمإشعار أو داللة على حياته
قُـْل يَتوفَّـاكُم مَلـك      {: تاماً، ولذا يستعمل يف املوت، وبالتأمل يف قوله تعاىل        

اللَّـه  {: ، وقوله تعاىل)٢(}َل ِبكُم ُثم إِلَى ربُكم تُرجعـون     الْموتِ الَّذِي وكِّ  
ت فِـي منامِهـا فَيمـسِك الَِّتـي َقـضى         و يتَوفَّى الْأَْنفُس حِني موتِها    َتمـ لَالَّتِي َلـمع  تـوـا الْمهي

رى يرسِلُ األُ و ن أنّ التويف يف القرآن الكرمي مل تستع )٣(}خـمل مبعىن املوت، يتبي
.)٤(بل بعناية األخذ واحلفظ

ــن      ــصداق م ــه م ــل إن ــرمي، ب ــرآن الك ــوت يف الق ــين امل ــاة التع إذن فالوف
مل ميت قبل رفعه إىل الـسماء،       عليه السالم  مصاديقها، وعليه فإنّ النيب عيسى    

ا قَتَُلـوه     وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنا الْمسِيح عِيسى ابن مـر {:لذا يف قوله تعاىل    مــولَ اللّـهِ وسر مي
           ـم ِبـِه ِمـنا لَه مـ ه نــكٍّ متََلفُوْا فِيهِ لَِفـي شاخ الَِّذين إِنو ملَه هبلَكِن شو وهلَبا صمو

ــوه يِقينــــا  ــزا بــــل رَفعــــه اللّــــه إِلَيــــِه وكَــــان اللّــــه * عِلْــــٍم ِإالَّ اتِّبــــاع الظَّــــن ومــــا قَتَلُــ عزِيــ
ا قَتَُلـوه ومـا    ... {: ، أكد على عدم القتل وعدم الصلب يف مجلة   }حكِيما مـو

وهلَبص...{.
.٥٥: سورة آل عمران) ١(
.١١: سورة السجدة)٢(
.٤٢: سورة الزمر)٣(
؛ الطوسي، حممد بن ١٣٤: ، ص٥الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج    : انظر )٤(

؛ الطـربي حممـد بـن جريـر، جـامع البيـان يف        ٤٧٨: ص ،٢احلسن، التبيان يف تفـسري القـرآن، ج       
؛ ابن كثري الدمـشقي، امساعيـل بـن عمـرو، تفـسري القـرآن       ٢٠٣-٢٠٢: ، ص ٣تفسري القرآن، ج  

.حممد حسني مشس الدين: ، حتقيق٤٠٠: ، ص٢العظيم، ج
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:إنّ آيات القرآن الكرمي تثبت:واخلالصة مما تقدم

.مل يقتل ومل يصلبعليه السالمإنّ النيب عيسى-١

به عيـسى شـ : إنّ الّذي قُتل وصلب هو من أُلقي عليـه الـشبه، أي            -٢
وقد اختلف يف من يكون، فبعضهم قال من سعى به، وبعضهم     ،عليه السالم 

.قال من أتى للقبض عليه، وبعضم قال أحد احلواريني
إنّ الناس انقسموا يف ذلك إىل مكذبني وهم رؤساء اليهود، وظانني         -٣

.وهم عامة الناس

.اختالفإنّ القرآن الكرمي نقل القصة بوجه واحد ليس فيه -٤
اِّـقارنة

عليـه  إذا تأملنا يف نقل األناجيل األربعة لقصة قتل وصلب النيب عيـسى          
:ونقل القرآن الكرمي نلحظ اآليت،السالم

إنّ الــنقلني يــشتركان يف أنّ املقــصود بالقتــل والــصلب مــن ِقبــل  :أوالً
.عليه السالماليهود هو النيب عيسى

ذكرت القـصة بكامـل جزئياـا وتفاصـيلها،     إنّ األناجيل األربعة :ثانياً
.بينما يف القرآن الكرمي ذُكرت حماور القصة الرئيسية فقط

مل تذكر األناجيل ضمن جزئيات القصة اليت نقلتها إىل شبيه النيب            :ثالثاً
.لعدم إمياا به، خبالف القرآن الكرمي،عليه السالمعيسى

عليه الـسالم   نّ رفع النيب عيسى   إنّ األناجيل األربعة ذكرت أ     :رابعاً
إىل السماء كان بعد موته ودفنه، بينما ذكرت يف القرآن الكرمي قبـل صـلب    

.الشبيه
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املَوضُوعِيالتَفْسِريِمِنَنماِذج: الفصل اخلامس..................................................................٤١٠

وجود االختالف يف نقل القصة بني األناجيل األربعة، خبـالف          :خامساً
.القرآن الكرمي

:والنتيجة

غـري ثابتــة يف القــرآن  عليـه الــسالم إنّ قـصة قتــل وصـلب الــنيب عيــسى  
.الكرمي، خبالف األناجيل األربعة اليت أثبتت الصلب واختلفت يف تفاصيله
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٤١١

والشمس {: جريان الشمس يف قوله تعاىل: املبحث الرابع
بني القرآن }َتجرِي لِمستَقَرٍّ لَّها ذَِلك َتقْدِير اْلعزِيِز الْعِليِم

والعلم احلديث
ضـوعي ملوضـوع مـن مواضـيع     يتناول هـذا املبحـث طريقـة البحـث املو     

القرآن الكرمي يقع موضوعاً مـن موضـوعات علـم الفلـك، وهـذا النـوع مـن             
البحث يعرف بطريقة البحث املوضوعي بني القرآن الكرمي والعلوم اُألخـرى،        

:وهو كاآليت

مقدمة املبحث
اسـتطاع الـصينيون   بعـد أن  ازداد االهتمام بعلم الفلك يف عهد اليونان،      

٥٠٠-٥٨٠(فيثــاغورسفقــرر ، يتنبــؤوا بالكــسوف واخلــسوفوالبــابليون أن
األرض ثابتــة، وهــي مركــز الكــون،  أنّ): م.ق٣٢٢-٣٨٤(وأرســطو) م.ق

.)١(ل الكواكب تدور حوهلا يف كون كروي مغلقوالشمس وكُ

ارســطرخوسالفلكــي اليونــاينويف بدايـة القــرن الثالــث قبــل املــيالد جــاء  

: ص، القرآن والكون من اإلنفجار العظيم إىل اإلنسحاق العظـيم اخلضر، أُسامة علي،    : راجع )١(
٥٥٥-٥٥١.
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املَوضُوعِيالتَفْسِريِمِنَنماِذج: الفصل اخلامس..................................................................٤١٢

ه بدوران األرض حول الـشمس، ولكنـ    :قائلة خرىبنظرية أُ  )م.ق ٣٣٠- ٣١٠(
، وكـان أول فلكـي يـرفض فكـرة مركزيـة      *)(اعترب الشمس جرماً ثابتاً يف الفـضاء     

ة وحكموا على مؤيديها بالزندقة وأنزلوا ـم        اس هذه النظري  ، ورفض الن  األرض
ليثبـت مركزيـة    )م.ب١٧٠- ١٠٠(بطليمـوس ، وجـاء بعـده العـامل        أشد العقـاب  

. على تلك احلال حىت انتهت العصور الوسطىوبقي األمراألرض، 
كتابـه عـن الفلـك       )كوبرنيكوس(نشر العامل البولوين     )م١٥٤٣(يف عام   

ه اعتـرب  نظريـة دوران األرض حـول الـشمس، ولكنـ        هوأرسى فيـ   ،والكواكب
.)أريستاركوس(الشمس ثابتة كسلفه أيضاً أنّ

  مث بدأت تتحووبـدأ  ،التلـسكوب ة إىل حقيقة بعـد اختـراع  ل هذه النظري
    إىل أن استطاع العامل الفلكي اإليطايل       ،ة تدرجيياً العلماء مييلون إىل هذه النظري

أن يــصل إىل هــذه احلقيقــة عــرب مــشاهداته الدائمــة وتعقّبــه حلركــة  )غــاليليو(
، ويف القـرن  املـيالدي وكان ذلك يف القـرن الـسابع عـشر       ،الكواكب والنجوم 

إىل أنّ) ١٦٣٠-١٥٧١(يوهــانز كــابلرملــاين نفــسه توصــل العــامل الفلكــي األ
بـل تـسبح يف مـدارات خاصـة ـا            ،الكواكب ال تدور حول األرض فحسب     

.)**(شكل إهليجيبحول مركز هو الشمس 
ريتـشارد  (ليـزي  گشف العامل اإلنتكاوبقي األمر على ما هو عليه إىل أن    

تـدور حـول    الشمس   أنّ امليالدي، يف منتصف القرن التاسع عشر     )كارينغتون
.وذلك من خالل تتبعه للبقع السوداء اليت اكتشفها يف الشمس، نفسها

.غازيةوأجسام صخرية أقمار وأكل ما يسبح ىف الفضاء من جنوم وكواكب وهو: اجلُرم)*(
متولِّد بـسبب  نةضغط أقوى يف جهة معيهي احلركة املتكونة نتيجة لوجود   : احلرکة اإلهليجية ) **(

.حركة ارات حول مركزها
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٤١٣...................................................جريان الشمس بني القرآن والعلم احلديث: املبحث الرابع

هـا  الشمس قد قطعت نـصف مـدة حياـا، وأن     أنّ ،ويعتقد العلماء اآلن  
ء بعد مخس مليارات سنة، بعد أن تربد طاقتها   يل تدرجيياً إىل جنم منطف    ستتحو

.)١(وتتكثف الغازات فيها

يةنظرة املفسرين إىل اآل
ياح جتري، والشمس جتري    والر. اخليل جتري : جري«: قال الفراهيدي 

طريقته الـيت   : واإلجرياواجلراء للخيل خاصة،  .ه جيري جرية  ا املاء فإن  إلّ جرياً
الرسـول،  : واجلـري ... ضرب من اجلـري   : واإلجريا. جيري عليها من عادته   

ا جيـري  املـاء، وملَّـ  ركمالسريع، وأصله  راملَ: اجلَري. ألنك أجريته يف حاجتك   
.)٢(».جرى يجِري ِجرية وجرياناً: يقال. جبريه

املاء، وملـا  رالسريع، وأصله كمراملَ: اجلَري«: وقال الراغب األصفهاين  
العادة اليت جيري  : اِإلجِريا... جرى يجِري ِجرية وجرياناً   : يقال. جيري جبريه 

.)٣(»...عليها اإلنسان،
ســال، خــالف وقــف : جــرى املــاء... «: وقــال فخــر الــدين الطرحيــي

واملاء . حالة اجلريان: وجرية املاء بالكسر. واملصدر اجلري بفتح اجليم   . وسكن
.)٤(»...اجلاري هو املتدافع يف احندار واستواء

آن الكـرمي والـسنة املطهــرة،   لمـي يف القــر أمحـد، يوسـف احلــاج، موسـوعة اإلعجـاز الع    : انظـر )١(
.٣٦٧-٣٦٦ص

.١٧٤: ، ص٦كتاب العني، جالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، )٢(
.١٩٤: املفردات يف غريب القرآن، صالراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، )٣(
.٨٣: ، ص١جممع البحرين، جالطرحيي، فخر الدين، )٤(
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أنّ مفهـوم هـذه     «: ويقول املصطفوي يف املراد من هذه الكلمـة القرآنيـة         
واحد، وهو احلركـة املنظمـة الدقيقـة يف طـول مكـان، ويعبـر عنـه                 املادة أصل   

.باالنسياح
جمـازا، جـرت الـسفينة،       -يقال جرى املاء، جرى النجم، جـرت العـني        

.)١(».جرت الشمس، جرت الريح
اجلري يف القرآن الكرميةنسب

: هيمورأوقد نسب اجلري يف القرآن الكرمي اىل 

أُوَلئِك جزآؤهم مغِْفرة من ربهِم {: له تعاىلاملاء يف األار والعيون، كقو
        ـامِلِنيالْع ـرأَج ـمنِعا و فِيهـ الِـدِينخ ارا األَنْهتِهرِي مِن تَحتَج اتنجـا  {؛ )٢(}وفِيهِم

.)٣(}عينانِ تَجرِيانِ

: عـاىل والسفن اجلارية يف البحر، وقد ذُكرت بأكثر من تعبري مثـل قولـه ت   
؛ )٤(}تَجرِي بِأَعينِنا جزاء لِّمن كَان كُفِر * وحمْلناه علَى ذَاتِ أَلْواٍح ودسٍر      {
ــِه إِن ِفــي      { ــرِيكُم مــن آياِت ــتِ اللَّــهِ لِيمــرِ بِنِع حــِري ِفــي الْب َتج الُْفْلــك أَن ــر َأَلــم َت

ــبارٍ شــــكُورٍ   ــلِّ صــ ــاٍت لِّكُــ ــرِ   {؛ )٥(}ذَلِــــك لَآيــ ــي اْلبحــ ــواِر فِــ ــهِ اْلجــ ومِــــن آياتِــ
.)٦(}َكاْلأَعَلاِم

.٧٦: ، ص٢كلمات القرآن الكرمي، جالتحقيق يفاملصطفوي، حسن، )١(
.١٣٦: سورة آل عمران)٢(
.٥٠: سورة الرمحن)٣(
.١٤-١٣: سورة القمر)٤(
.٣١: سورة لقمان)٥(
.٣٢: سورة الشورى)٦(
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ولِسلَيمان الريح عاِصفَةً َتجرِي ِبأَمرِِه إَِلـى   {: والريح، كما يف قوله تعاىل    
الِمِنيٍء عيا بِكُلِّ شكُنا وا فِيهكْنارضِ الَّتِي ب١(}اْلأَر(.

والـشمس َتجـِري ِلمــسَتقَرٍّ لَّهـا َذِلــك    {: اىلوالـشمس، كمــا يف قولــه تعــ 
.)٢(}تَقْدِير اْلعزِيزِ الْعلِيمِ

اِر ويـولِج                  {: والقمر، كما يف قوله تعاىل     هــَل ِفـي الناللَّي ـولِجي اللَّـه أَن َتـر أََلـم
ٍل مـسمى وأَن اللَّـه بِمـا      النهار فِي اللَّيلِ وسخَّر الشمس واْلقَمر كُـلٌّ يجـرِ     ي ِإلَـى َأجـ

بِريخ لُونم٣(}تَع(.
:واحملصل

احلركـة املنظمـة الدقيقـة يف طـول     إنّ األصل يف املـادة واحـد يـدل علـى         
سـال وسـاح، ومـصدر      : ، يقال جـرى املـاء، أي      مكان، ويعبر عنه باالنسياح   

: ، أما معىن اجلـري فهـو    )جرى(ي  وهو مأخوذ من الفعل الثالث    ) اجلَري(املادة  
، واِجلريـة  )جرى يجـِري ِجريـة وجريانـاً     : (املَر السريع، وأصله مر املاء، يقال     

أحدمها حركة املاء اخلاصة به، حيـث جيـري وفـق    : حالة اجلريان وهي ضربني   
عادته طبعه متدافعاً منحدراً يف استواء، واُألخرى الطريقة اليت جيري عليها من 

ولـيس طبعـه، كجريـان اخليـل مــثالً، وقـد أشـري يف القـرآن الكـرمي إىل هــذين         
النــوعني مــن احلركــة يف جريــان املــاء، ويف جريــان الــريح والــسفُن والــشمس 

.والقمر

.٨١: سورة األنبياء)١(
.٣٨: سورة يس)٢(
.٢٩: سورة لقمان)٣(
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واجلـامع الّـذي ميكـن تـصوره هلـا تعلـيالً السـتخدام نفـس الفعـل فيهـا           
األصـل  و، وهلا أكثر من شكل،مجيعاً، هو أنها متغرية احلركة بطبعها أو عادا    

املتغرية تغرياً فورانيـاً يف نفـس الوقـت         : فيها واملقياس حركة املاء املتدافعة، أي     
الـسيح أو الـسباحة الـيت      : ، أي )تـسطح (الّذي يسري فيه إىل األمام يف إسـتواء       

س والَْقمــر وهـو الَّــذِي خَلــق اللَّيــلَ والنهــار والــشم {: أشــري إليهــا يف قولــه تعــاىل
     ونحبـسهـا دائمـة احلركـة مـن دون توقـف،        )١(}كُلٌّ فِي فََلـٍك يكـذلك أن ،

مبعىن يشمل زمان حركتها احلال واالستقبال، وحيث أنّ األشياء مـن طبيعتـها             
أنّ هلا اية معينة، لذا تكون احلركة يف املستقبل إىل أمـد معـين وأجـل مـسمى         

وسـخَّر  ... {: ركة الشمس والقمر يف قوله تعـاىل     كما عبر القرآن الكرمي يف ح     
.)٢(}...الشمس واْلقَمر كُلٌّ يجِري إِلَى أَجٍل مسمى

:والنتيجة
رِي    {: مما تقدم يتبين أنّ املـراد بـاجلري يف اآليـة الـشريفة             تَجـ سمالـشو

هو أنّ الشمس متحركة، وحركتها دقيقة }ِملِمستَقَرٍّ لَّها ذَلِك تَقْدِير اْلعزِيزِ الْعلِي
ومنتظمة متدافعة ومـتغرية، مبعـىن أنّ هلـا أكثـر مـن حركـة واحـدة، ومنحـدرة                    

يف ذات اآلية الـشريفة باملـستقر، وحركتـها    باستواء حنو اية معلومة عبر عنها   
هذه جتري وفق عادا وليس طبعها، ومتر مراً سريعاً، إذ أنّ اجلري كما سلف       

: يقـال . ا جيـري جبريـه  املـاء، وملَّـ  رأصـله كمـ  مبا أنّ السريع، و  راملَ: ل فيه القو
.، عبر القرآن عن حركة الشمس باجلريجرى يجِري ِجرية وجرياناً

.٣٣: سورة األنبياء)١(
.٢٩: سورة لقمان)٢(
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ويف معىن اجلري فقد ذكر أكثـر املفـسرين مـن املتقـدمني واملتـأخرين، أنّ          
وجهات نظرهم يف املـراد مـن       الشمس متحركة حنو مستقرها، إلّا أنه أختلفت        

.حركتها ومعىن استقرارها
ــك   ــول الطــربي يف ذل ــه... «إنّ : يق ـسَتقَرٍّ   {: قول ــِري ِلمـَتج سمالــشو

جتري رى هلا :معىن ذلك: وقال آخرون،وقت واحد التعدوه: قال،}لَها
رجـع  ها جتري إىل أبعد منازهلا يف الغروب، مث تأن: إىل مقادير مواضعها، مبعىن   

ل ليلـة حـىت تنتـهي إىل أبعـد          وذلـك أـا التـزال تتقـدم كُـ         : قالوا. والجتاوزه
)١(»مغارا مث ترجع

،أقــوال}...ِلمــسَتقَرٍّ لَهـا ... {:يف قولـه أنّ «: أمـا الطربســي فقـد ذكــر  
فـال تـزال جتـري حـىت         ،ها جتري النتهاء أمرها عند انقـضاء الـدنيا        أن) أحدها(

:أي،مـسلم ومعـىن هـذا ومعـىن المـستقر هلـا واحـد            قال أبـو     ،تنقضي الدنيا 
هــا جتــري لوقــت واحــد التعــدوه أن) وثانيهــا(،القــرار هلــا إىل انقــضاء الــدنيا

ها جتـري إىل أقـصى منازهلـا يف         أن) وثالثها(،عن قتادة  ، وهو مروي  والخيتلف
هلا يف االرتفاع غايـة التتجاوزهـا وال        واملعىن أنّ  ،الشتاء والصيف التتجاوزها  

وهلـــا يف اهلبـــوط غايـــة التتجاوزهـــا والتقـــصر عنـــها فهـــو ،تنقطـــع دوـــا
.)٢(»مستقرها

:وقولـه ،حركتـها ن الشمسجرياإنّ : وبين صاحب امليزان الطباطبائي 
الالم مبعىن إىل أو للغاية، واملستقر مصدر ميمي أو اسم }...لِمستَقَرٍّ لَهـا  ... {

    ستقرها أو حىت تنتهي إىل مـستقرها   ها تتحرك حنو م   زمان أو مكان، واملعىن أن،

.٦-٥: ، ص٢٣ي، حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القرآن، جالطرب)١(
).بتصرف(، ٦٦٣: ، ص٨جممع البيان يف تفسري القرآن، جالطربسي، الفضل بن احلسن، )٢(
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.)١(بانقضاء أجلها أو زمن استقرارها أو حمله، وذلك استقرارها وسكوا:أي
هذه اآلية تبين بوضوح حركـة الـشمس   «إنّ : وقد قال مكارم الشريازي 

    ـا مــا هــو املقـصود مــن تلــك احلركـة؟ فللمفــسرين أقــوال بـشكل مــستمر، أم
.)٢(»متعددة

:)٣(اليت نقلها فتتلخص يفأما األقوال 

حركة الشمس الظاهرية حول األرض، تلك احلركة اليت ستستمر    :أوالً
.ذي هو اية عمر الشمس ذااإىل آخر عمر العامل الّ

ميـل الـشمس يف الـصيف والـشتاء حنـو الـشمال واجلنـوب علـى               :ثانياً
الربيـع بطـرف    التوايل، ألننا نعلم بأنّ الشمس متيل عن خـطّ اعتـداهلا يف بـدء             

تعـود مـع بـدء الـصيف قلـيالً     ودرجـة مشـاال،  ) ٢٣(الشمال، لتدخل يف مدار     
حىت تنتهي إىل خطّ اعتداهلا عند بداية اخلريف وتستمر على خطّ سـريها             قليالً

ذلك باتجاه اجلنوب حىت بدء الـشتاء، ومـن بـدء الـشتاء تتحـرك باتجـاه خـطّ                   
.اعتداهلا حىت تبلغ ذلك عند بدء الربيع

حركة الـشمس املوضـعية بالـدوران حـول نفـسها، حيـث أثبتـت         :ثالثاً
.دراسات العلماء بشكل قطعي أنّ الشمس تدور حول نفسها

حركة الشمس مع منظومتها باتجاه معين ضمن ارة اليت تكون        :رابعاً
قيل أنّ حركتها باتجاه جنم بعيد جـدا أطلقـوا          و اموعة الشمسية جزءا منها،   

.٨٩: ، ص١٧امليزان يف تفسري القرآن، جالطباطبائي، حممد حسني، : انظر)١(
.١٨٤: ، ص١٤اب اهللا املرتل، جاألمثل يف تفسري كتمكارم الشريازي، ناصر، )٢(
.١٨٥-١٨٤: املصدر نفسه، ص: راجع)٣(
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.)افيگ(:معليه اس
نّ تعـبري اآليـة يـشري إىل        إ:يف تفسري هذه اآلية   وهو آخر ما قيل      :خامساً

.نظام السنة الشمسية الناشئ عن حركة الشمس عرب األبراج املختلفة
ل هذه املعاين املـشار     كُ«: وقال مكارم يف اية عرضه لألقوال يف املسألة       

إشـارة إىل مجيـع    )جتـري (ة  إليها ال تتضارب فيما بينها، وميكن أن تكون مجلـ         
خرى مل يصل العلم إىل كـشفها، وسـوف يـتم كـشفها يف     أُتلك املعاين ومعاين    

.)١(»املستقبل

نظرة العلم احلديث إىل جري الشمس
الشمس تدور وأنّ،األرض ثابتةأنّ،كان االعتقاد السائد لقرون طويلة 

ديثـة منـذ القـرن الـسابع       ة احل ر هذا االعتقاد مـع النهـضة العلميـ        تغي حوهلا، مثّ 
لينظر العلماء وقتها إىل الـشمس علـى أـا ثابتـة وأن الكواكـب تـدور                ،عشر
.)٢(حوهلا

ولكن وبعد اكتشاف ارات وبعد الدراسات الدقيقة اليت أجريـت علـى    
 ذه البـساطة     ن أنّ الشمس تبي فالـشمس تـسري وتتحـرك وليـست      . األمر ليس

أن للشمس حركة واحـدة هـي حركـة دورانيـة           وقد كان يظن يف البداية      . ثابتة
ن فيمـا بعـد أن الـشمس تتحـرك باجتـاه مركـز            ، ولكن تبي  )*(حول مركز ارة  

.٨٥: ، ص١٤األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل، جمكارم الشريازي، ناصر، )١(
.١٠٢-١٠٠: إدريس، أكرم أمحد، الفلك والطب أمام عظمة القرآن، ص: راجع)٢(
مليون سـنة، أي مـا يعـادل دوران        ٢٥٠إنّ دوران الشمس حول مركزها دورة واحدة يستغرق       )*(

.»السنة الكونية«مليون دورة، وتسمى هذه املدة بـ ٢٥٠األرض حول الشمس 
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.)١(ارة أيضاً
، )٢(ن أيضاً أن الشمس تتحرك حركة دورانية وتتذبذب ميينـاً ومشـاالً       تبيو

جـاً  مثل إنسان جيري فتجده مييل مييناً ويساراً، ولذلك فهي ترسم مـساراً متعر     
، كاملسار الّذي ترمسـه اخليـل يف جرياـا كمـا يف الـشكل األول، أو           يف الفضاء 

الّذي ترمسه السفينة يف البحر كما يف الشكل الثاين، وأنّ حركتها إهليجية كمـا    
.يف الشكل الثالث

كمـا يف الـشكل الرابـع،      الشمس تسبح حول فلـك حمـدد يف اـرة          إنّو
نة ، وتـسمى هـذه املـدة بالـس    )مليـون سـنة  ٢٤٠(حول ارة وتستغرق دورا   

رية  ا)galacticyear(،      وهي جتري بـسرعة)كمـا   )كيلـو متـر يف الثانيـة       ٢٢٠ ،
اخـتالف نـسيب   ، مـع تندفع مع النجوم ااورة هلـا بـنفس الـسرعة تقريبـاً      أنها  

.)٣()كيلو متر يف الثانية٢٠(حبدود 
يوم  ٢٥(ورها مرة كُل    كذلك وجد الفلكيون إنّ الشمس تدور حول حم       

. )٤()كيلومتر يف الثانية٢٥٠(، وتسري بسرعة )أرضي

، مـع اـرة الـيت تتوضـع فيهـا     العلماء حديثاً حركة للشمسوقد الحظ  
كيلو متـر  ٦٠٠(، تسري بسرعة )جمرتنا(أو )درب التبانة(جمرة يعتقدون أنّ فهم

.١٠٤: إدريس، أكرم أمحد، الفلك والطب أمام عظمة القرآن، ص: انظر)١(
.املصدر نفسه)٢(
، إلنـسحاق العظـيم  القـرآن والكـون مـن اإلنفجـار العظـيم إىل ا           اخلضر، أُسـامة علـي،      : راجع )٣(

.٧٢٤ص
ــرآين يف العلــوم والطــب والفلــك، ج       )٤( ، ٢، ب٢، ق٢طيــاره، ناديــة، موســوعة اإلعجــاز الق

. ٩٩ص
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سيالن املاء يف النهر كمـا   ك ، وجترف معها مجيع النجوم ومنها مشسنا      )يف الثانية 
.يف الشكل اخلامس

لقد بدأ اهتمـام علمـاء الفـضاء بدراسـة حركـة الـشمس ـدف إطـالق                
مركبات فضائية خارج اموعة الشمسية الستكشاف الفضاء ما بعد اموعة           

وعند ، )٢، وفوياجر١فوياجر(وقد أطلقوا هلذا اهلدف مركبيت فضاء ،الشمسية
الفـضائية للخـروج خـارج       اتجيـب أن تـسلكه املركبـ       ذيلمسار الّ لتهمدراس

،مـن قبـل    نظَـ األمـر لـيس بالـسهولة الـيت كانـت ت           ن أنّ تبي ،النظام الشمسي 
،تـزال جمهولـة التفاصـيل حـىت اآلن        فالشمس جتري حبركة شديدة التعقيـد ال      

تسري باجتـاه حمـدد     إنّ الشمس   : هاولكن هناك حركات أساسية للشمس حمصل     
.تكرر دورا من جديدلتستقر فيه، مث

وقــد وجــد العلمــاء أن أفــضل تــسمية الجتــاه الــشمس يف حركتــها هــو  
. )مستقر الشمس(

:واحملصل

إنّ الشمس من وجهة نظر العلـم احلـديث تـسري وتتحـرك حركـة دائمـة                 
اليعتريها الثبات حىت املستقر، وإنّ حركتها خمتلفة ومتغيـرة، حيـث رصـد هلـا                

:كات، وهيالفلكيون من ضرب من احلر

؛ حركتـها بإجتـاه   )درب التبانـة (حركتها الدورانيـة حـول مركـز اـرة     
مركز ارة؛ حركتها صعوداً ونزوالً، أو حركتها الذبذبيـة؛ حركتـها حـول       
نفسها؛ وقيل حركتها بالنسبة ملواقع النجوم أو ما يعرف باملرتل، وهو معىن         

.التنقل
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نتيجة املبحث
تعقيد ال تزال أكثر تفاصيلها جمهولة إىل       وجتري الشمس حبركة شديدة ال    

اآلن، لكن هنـاك حركـات أساسـية للـشمس، وهـي الـيت رصـدها الفلكيـون              
وأُشري إليها أعاله، حمـصلها أنّ الـشمس تـسري باجتـاه حمـدد وحبركـات متعـددة          
لتستقر فيه، مثّ تعيد دورا من جديد، وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه احلقيقة 

مل تكن معروفة يف زمان نزولـه يف        ) عام ١٤٠٠-١٢٠٠: (رابة الـ علمية قبل ق  
ك تَقْـدِير الْعزِيـزِ الْعلِـيمِ      {:قوله تعاىل  ، وهـي  }والشمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ لَّهـا ذَلـِ

، وجرياـا   }...جتـري ... {أنّ الشمس هلا حركات خمتلفة عبر عنـها بلفظـة           
، وأنّ البد هلذا اجلريان من )١(ية وغريهاأعم من حركة الشروق والغروب اليوم

، وقد اكتشف العلم احلديث هذه احلقيقة بعـد هـذه           )مستقر: (اية تسمى بالـ  
املدة الزمنية، ومنه يتبين أنّ القرآن الكرمي أو الدين بشكل عام اليتعارض مـع     

.العلم، وِقدم ذكر هذه اُألمور يعد إعجازاً علمياً فيه
امللحقات

ل األولالشك

.٤٢٥: رضائي أصفهاين، حممد علي، درآمدي بر تفسري علمي قرآن، ص: راجع)١(
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الثاينالشكل 

الشكل الثالث
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الشكل الرابع

الشكل اخلامس
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٤٢٥

امتة اخل
إىل التفـسري املوضـوعي للقـرآن الكـرمي،     الكتـاب يف هذا    املؤلّفتعرض  

، وقد متت املعاجلة وفق خطوات منهجية   تهومشروعي هعاجل فيه مشكلة اعتبار   و
النظرية، بيان طرق العمل، بيان اُألصول، بيان القواعد، بيـان           ملبادئاحتديد  (

نّ أ: ووهـ فيـه،   نتج عنها إثبات شقي فرضية البحث       ) الشرائط، ذكر النماذج  
اًقواعـد وله يـستند إليهـا يف ضـبط عمليـة التفـسري           للتفسري املوضـوعي أُصـوالً    

.يستند إليها يف استكشاف املقاصد القرآنية

:هيإىل جمموعة من النتائج، وصل تكما أنه  
.يستند إليها يف ضبط عملية التفسريإنّ للتفسري املوضوعي أُصوالً:أوالً

يستند إليها يف استكـشاف املقاصـد        اًإنّ للتفسري املوضوعي قواعد   :ثانياً
.القرآنية

إنّ امتالك التفسري املوضوعي لُألصول والقواعد جعله ميتـاز عـن    :ثالثاً
.لتفسري املُحرم، كالتفسري بالرأي واهلرمونيطيقيا املُحرمةأنواع ا
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ةحلـ مرإنّ التفسري املوضوعي ال يستغين عن التفسري التجزيئي يف     :رابعاً
.وخطواااُألوىل عمله 
إنّ للتفسري املوضوعي طُرقاً خمتلفـة تجـرى وفـق منهجيـة ذات            :خامساً

خـر، والنـسبة بينـها      خطوات مشتركة يف بعـضها ومفترقـة يف بعـضها اآل          
.العموم واخلصوص من وجه

وقد دلّت هذه النتائج مبجموعها على اعتبار التفسري املوضوعي للقـرآن           
الكرمي ومشروعيته اليت يترتب عليها حجية نتائجه وضرورة العمل ا؛ ألنهـا            

).النظرية القرآنية(كشف عن املراد اإلهلي يف صورة النتيجة الكُلِّية
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قرتحاتامل
بعد إجناز البحث يف أُصول وقواعد التفسري املوضـوعي للقـرآن الكـرمي،       
ميكن أن نقترح على الباحثني واملختـصني يف التفـسري وعلـوم القـرآن ال سـيما         

:املهتمني بالتفسري املوضوعي للقرآن مايلي
تعميق الدراسـات النظريـة احلاليـة يف التفـسري املوضـوعي للقـرآن        :أوالً

.وتوسيعها لتستوعب مجيع جوانبهالكرمي
كتابـة دراسـات نظريـة جديـدة يف جوانـب مل تتناوهلـا الدراسـات                 :ثانياً

.السابقة
جعـل التفـسري املوضـوعي حمـوراً للدراسـات والبحـوث العلميـة               :ثالثاً

.التفسريية املستقبلية
.يتهعقد املؤمترات العلمية إلبراز وإلفات نظر الباحثني إىل أمه:رابعاً
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٤٢٨

واملراجعصادر امل
.القرآن الكرمي
.ج البالغة

الكتب
: اآلمدي، علي بن أيب علي بن حممد، اإلحكام يف أُصول األحكام، حتقيـق           -١

.ق.هـ١٤٠٢املكتب اإلسالمي، دمشق، الطبعة الثانية، : عبد الرزاق عفيفي، الناشر
حممـد عـوض    : حتقيـق ابن فارس، أمحد بن زكريا، معجـم مقـاييس اللُغـة،            -٢

دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة اُألوىل، : مرعب وفاطمة حممد أصالن، الناشر
.ق.هـ١٤٢٢

عبد الـرمحن   : حتقيق وتعليق ، التفسري الكبري،    بن عبد احلليم   ابن تيمية، أمحد  -٣
.ق.هـ١٤٠٨، )ط.د(دار الكتب العلمية، بريوت، : عمرية، الناشر

دار الصادر، بريوت، ر، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب،    ابن منظو -٤
.ق.هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 

دار : ابن هـائم، أمحـد بـن حممـد، التبيـان يف تفـسري غريـب القـرآن، الناشـر                 -٥
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٤٢٩.................................................................................................مصادر البحث

. ق.هـ١٤٢٣الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة اُألوىل، 
حممـد  : آن العظيم، حتقيـق ابن كثري الدمشقي، امساعيل بن عمرو، تفسري القر  -٦

.ق.هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة اُألوىل، : ، الناشرحسني مشس الدين
حممـد  : أمحـد بـن حنبـل، حتقيـق    أيب عبد اهللا ابن حنبل، أمحد، مسند اإلمام      -٧

.ق.هـ١٤٢٩دار الفكر، بريوت، الطبعة اُألوىل، : ، الناشرمجيل العطارصدقي حممد
: الناشـر د، سـعد الـسعود،  طاووس، علي بن موسى بن جعفر بن حممـ       ابن-٨

.ق.هـ١٣٦٩املطبعة احليدرية، النجف، الطبعة اُألوىل، 
مؤسـسة التـاريخ   : الناشـر ابن عاشور، حممد بـن طـاهر، التحريـر والتنـوير،     -٩

.ق.هـ١٤٢٠العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 
: ثـري يف تفـسري القـرآن الكـرمي، الناشـر         أبو طربة، هدى جاسم، املنهج األ      -١٠

. ق.هـ١٤١٤مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، الطبعة اُألوىل، 
: أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسـف، البحـر احملـيط يف التفـسري، حتقيـق         -١١

.ق.هـ١٤٢٠، )ط.د(دار الفكر، بريوت، : ، الناشرصدقي حممد مجيل
: ، الناشـر )دراسـة يف علـوم القـرآن     (أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص،        -١٢

.م١٩٦٩املركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 
أبو زيد، نصر حامـد، إشـكاليات القـراءة وآليـات التأويـل، املركـز الثقـايف           -١٣

.م١٩٩٩العريب، بريوت، الطبعة اخلامسة، 
القـاهرة،  سـينا للنـشر،    : أبو زيد، نصر حامد، نقد اخلطاب الديين، الناشر        -١٤

.م١٩٩٤الطبعة الثانية، 
أمحد، يوسف احلاج، موسوعة اإلعجاز العلمـي يف القـرآن الكـرمي والـسنة        -١٥
.ق.هـ١٤٢٨دار ابن حجر، دمشق، الطبعة اجلديدة، : الناشراملطهرة، 
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أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن.......................................................................٤٣٠

مؤسـسة  : الناشـر إدريس، أكرم أمحد، الفلك والطب أمام عظمة القـرآن،    -١٦
.ق.هـ١٤١٥، )ط.د(عز الدين، بريوت، 

: الناشـر األزرقي، أمحد، منهج السيد حممد بـاقر الـصدر يف فهـم القـرآن،             -١٧
.ق.هـ١٤٢٩مركز الشهيدين الصدرين للدراسات والبحوث، قم، الطبعة اُألوىل، 

عباس حممد آل : حممد حسني، حاشية كتاب املكاسب، حتقيقاألصفهاين، -١٨
.ق.هـ١٤١٨وىل، الطبعة اُألاملُحقق، قم، : ، الناشرسباع

األملعي، زاهر بن عواض، دراسات يف التفسري املوضوعي للقـرآن الكـرمي،              -١٩
.ق.هـ١٤٠٥املؤلِّف، الرياض، الطبعة اُألوىل، : الناشر

علـي  : حتقيقاآللوسي، سيد حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم،       -٢٠
.ق.هـ١٤١٥، بريوت، الطبعة اُألوىل، دار الكتب العلمية: عبد الباري عطية، الناشر

دار : الناشــر، يف الكتــاب والــسنة واألدباألمــيين، عبــد احلــسني، الغــدير-٢١
.ق.هـ١٣٧٩، )ط.د(الكتاب العريب، بريوت، 

ــاء التــراث العــريب،  املعجــم الوســيط، إبــراهيم وآخــرين،،أنــيس-٢٢ دار إحي
).ت.د(، )ط.د(بريوت، 

مؤسسة الطباعـة  : الناشررون حيام ومنهجهم، املفسأيازي، حممد علي،  -٢٣
.ق.هـ١٤١٤وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، طهران، الطبعة اُألوىل، / والنشر

: إبـراهيم عبـده، الناشـر     : إشـراف  بياري، إبراهيم، املوسوعة القرآنية،   األ -٢٤
.ق.هـ١٤٠٥، )ط.د(مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 

-مؤسـسة البعثـة   : حتقيـق يد هاشم، الربهان يف تفسري القرآن،     البحراين، س -٢٥
ــات اإلســالمية  ــسم الدراس ــم-ق ــرق ــة اُألوىل،   : ، الناش ــران، الطبع ــت، طه ــاد بعث بني

.ق.هـ١٤١٦
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٤٣١.................................................................................................مصادر البحث

حممـد  : البيضاوي، عبد اهللا بن عمر، أنوار الترتيل وأسرار التأويل، حتقيـق      -٢٦
.ق.هـ١٤١٨راث العريب، الطبعة اُألوىل، دار إحياء الت: عبد الرمحن املرعشلي، الناشر

، صدقي مجيـل العطـار    : ضبطالترمذي، حممد بن عيسى، سنن الترمذي،        -٢٧
.ق.هـ١٤٢٢دار الفكر، بريوت، الطبعة اُألوىل، : الناشر

دار الفكـر، قـم، الطبعـة      : الناشـر التفتازاين، سعد الدين، خمتـصر املعـاين،        -٢٨
.ق.هـ١٤١١اُألوىل، 

: حتقيـق ، كتاب القواعد،  املؤمناحلصيين، أبو بكر بن حممد بن       الدين   تقي -٢٩
مكتبـة  : جربيل بن حممد بن حسن البصيلي وعبد الرمحن بن عبد اهللا الشعالن، الناشـر            

.ق.هـ١٤١٨الرشيد، الرياض، الطبعة اُألوىل، 
دار : التهاوين، حممد علي، كشاف اصـطالحات الفُنـون والعلـوم، الناشـر            -٣٠

).ت.د(، )ط.د(الصادر، بريوت، 
: حتقيـق الثعاليب، عبد الرمحن بن حممد، جواهر احلسان يف تفـسري القـرآن،              -٣١

دار إحيـاء التـراث العـريب،      : حممد علـي معـوض وعـادل أمحـد عبـد املوجـود، الناشـر              
.ق.هـ١٤١٨بريوت، الطبعة اُألوىل، 

دار : الناشـر سري القرآن،   الثعليب، أمحد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تف       -٣٢
.ق.هـ١٤٢٢إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة اُألوىل، 

مطبعـة  : الناشـر اجلرجاين، عبد القاهر بن عبد الرمحن، دالئـل اإلعجـاز،            -٣٣
.ق.هـ١٤١٣املدين، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

، حممد صادق قمحاوي  : اجلصاص، أمحد بن علي، أحكام القرآن، حتقيق      -٣٤
.ق.هـ١٤٠٥، )ط.د(دار إحياء التراث العريب، بريوت، : الناشر

مجعيـــة : ، الناشـــرمجعيـــة الكـــراريس الربيطانيـــة، كتـــاب العهـــد اجلديـــد-٣٥
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أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن.......................................................................٤٣٢

.م١٩٨٧، بريوت، الطبعة الثانية، الكراريس
: اجلوهري، امساعيل بن محاد، الصحاح تاج اللُغة وصحاح العربية، حتقيق      -٣٦

ــد الغفــور ا  دار العلــم للماليــني، بــريوت، الطبعــة الرابعــة،  : ، الناشــرلعطــارأمحــد عب
.ق.هـ١٤٠٧

: احلائري الطهراين، مري سيد علي، مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر، الناشر-٣٧
.ش١٣٧٧، )ط.د(دار الكتب اإلسالمية، طهران، 

: احلجازي، حممد حممـود، الوحـدة املوضـوعية يف القـرآن الكـرمي، الناشـر                -٣٨
.ق.هـ١٤٢٤كتبة دار التفسري، الزقازيق، الطبعة الثانية، م

مؤسسة آل البيـت   : احلر العاملي، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة، حتقيق        -٣٩
إلحياء التراث، عليهم السالممؤسسة آل البيت: إلحياء التراث، الناشرعليهم السالم

.ق.هـ١٤١٤قم، الطبعة الثانية، 
علــي بــن احلــسني، قواعــد التــرجيح عنــد املفــسرين،  احلــريب، حــسني بــن-٤٠

.ق.هـ١٤١٧دار القاسم، الرياض، الطبعة اُألوىل، : الناشر
دار : ، الناشـر )كتاب حـول القـرآن  (احلسيين الشريازي، سيد حممد، الفقه،       -٤١

.ق.هـ١٤١٠العلوم، بريوت، الطبعة الثانية، 
دار : لقـرآن إىل األذهـان، الناشـر      احلسيين الشريازي، سيد حممـد، تقريـب ا        -٤٢

.ق.هـ١٤٢٤العلوم، بريوت، الطبعة اُألوىل، 
دار العلــوم، : احلـسيين الــشريازي، حممـد رضــا، التــدبر يف القـرآن، الناشــر   -٤٣

.ق.هـ١٤٣١بريوت، الطبعة الثانية، 
: حتقيـق ،أو آيـات العقائـد  ، القـرآن والعقيـدة    محـود  احللّي، مسلم احلسيين   -٤٤

.ق.هـ١٤٢٣مؤسسة مدين، طهران، الطبعة اُألوىل، : حلسون، الناشرفارس ا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٣٣.................................................................................................مصادر البحث

احلـسني، عبـد القـادر حممـد، معـايري القبـول والـرد لتفـسري الـنص القــرآين،          -٤٥
.ق.هـ١٤٢٨دار الغوثاين، دمشق، الطبعة اُألوىل، : الناشر

احلسيين الكفوي، أيوب بن موسى، الكُلِّيات معجم املصطلحات والفـروق       -٤٦
مؤسـسة الرسـالة، بـريوت،    : عـدنان درويـش وحممـد املـصري،الناشر      : اللُغوية، حتقيق 

.ق.هـ١٤١٩، )ط.د(
دار اهلـالل،  : احلكيم، سيد رياض، علوم القـرآن دروس منهجيـة، الناشـر    -٤٧

.ق.هـ١٤٢٥النجف، الطبعة الثانية، 
قر الــصدر، احلكـيم، سـيد منــذر، جمتمعنـا يف فكــر وتـراث الـسيد حممــد بـا      -٤٨

ــني املــذاهب اإلســالمية، طهــران، الطبعــة اُألوىل،   : الناشــر امــع العــاملي للتقريــب ب
.ق.هـ١٤٣٠

امـع العلمـي اإلسـالمي،    : احلكيم، حممـد بـاقر، علـوم القـرآن، الناشـر           -٤٩
.ق.هـ١٤٠٣، )ط.د(طهران، 

سـالمي،  جممـع الفكـر اإل   : احلكيم، حممد باقر، تفسري سورة احلمد، الناشر       -٥٠
.ق.هـ١٤٢٠قم، الطبعة اُألوىل، 

املركـز  : ، الناشـر  اتمـع اإلنـساين يف القـرآن الكـرمي        احلكيم، حممـد بـاقر،       -٥١
.م٢٠٠٣اإلسالمي املعاصر، بريوت، الطبعة اُألوىل، 

جنــف : النيــسابوري، امساعيــل بــن أمحــد، وجــوه القــرآن، حتقيــق احلــريي -٥٢
ة لآلسـتانة الرضـوية املقدسـة، مـشهد، الطبعـة      مؤسـسة الطبـع التابعـ     : ، الناشـر  عرشي

.ق.هـ١٤٢٢اُألوىل، 
: اخلالدي، صالح عبد الفتاح، تعريف الدارسني مبناهج املفسرين، الناشـر          -٥٣

.ق.هـ١٤٢٣دار القلم، دمشق، الطبعة اُألوىل، 
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أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن.......................................................................٤٣٤

اخلالدي، صالح عبد الفتـاح، التفـسري املوضـوعي بـني النظريـة والتطبيـق،            -٥٤
.ق.هـ١٤١٨دار النفائس، بريوت، الطبعة اُألوىل، :الناشر

اخلالــدي، صــالح عبــد الفتــاح، التفــسري املوضــوعي ملــصطلحات القــرآن،  -٥٥
.هـ١٤١٦دار النفائس، اُألردن، الطبعة اُألوىل،      : ، الناشر )التفسري والتأويل يف القرآن   (

.ق
نشر اإلسالمي، اخلراساين، حممد كاظم، كفاية اُألصول، حتقيق، مؤسسة ال -٥٦

.ق.هـ١٤٢٠مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، الطبعة اخلامسة، : الناشر
اخلضر، أُسامة علي، القرآن والكون مـن اإلنفجـار العظـيم إىل اإلنـسحاق       -٥٧

.ق.هـ١٤٣٠املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة اُألوىل، : العظيم، الناشر
ــو -٥٨ ــرآ  اخلــوئي، أب ــسري الق ــان يف تف ــد، : الناشــرن، القاســم، البي دار التوحي

.ق.هـ١٣٩٩الكويت، الطبعة الرابعة، 
دار اإلرشاد، سورية،   : الناشردرويش، حمي الدين، إعراب القرآن وبيانه،       -٥٩

. ق.هـ١٤١٥الطبعة الرابعة، 
الدامغاين، احلسني بن حممد، الوجـوه والنظـائر أللفـاظ كتـاب اهللا العزيـز،               -٦٠

وزارة األوقاف-مجهورية مصر العربية  : ، الناشر زم الزفييت حممد حسن أبو الع   : حتقيق
ــ ١٤١٦، )ط.د(جلنة إحياء التراث، القاهرة، -الس األعلى للشؤون اإلسالمية    - .ه

.ق
املُؤلِّــف، القــاهرة، : الــذهيب، حممــد حــسني، التفــسري واملفــسرون، الناشــر -٦١

.ق.هـ١٣٩٦الطبعة الثانية، 
: حتقيـق هاين، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن،   الراغب األصف -٦٢

الـدار الـشامية، بـريوت، الطبعـة        / دار العلـم، دمـشق    : صفوان عدنان الداودي، الناشر   
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٤٣٥.................................................................................................مصادر البحث

.ق.هـ١٤١٢اُألوىل، 
الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، مقدمة تفـسري الراغـب األصـفهاين،            -٦٣

جامعـة طنطـا، مـصر، الطبعـة         -كُلِّية اآلداب : حممد عبدالعزيز بسيوين، الناشر   : حتقيق
.ق.هـ١٤٢٠اُألوىل، 

مركز النـشر التـابع   : الناشرالرباين الگلبايگاين، علي، ما هو علم الكالم،      -٦٤
.ق.هـ١٤١٨ملكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، الطبعة اُألوىل، 

حـسني صـايف  : ترمجةرجيب، حممود، حبوث يف منهج تفسري القرآن الكرمي،       -٦٥
ــة الفكــر اإلســالمي، بــريوت، الطبعــة اُألوىل،   : فرجــي، الناشــر مركــز احلــضارة لتنمي

. م٢٠٠٧
: الراوندي، قطـب الـدين، فقـه القـرآن يف شـرح آيـات األحكـام، الناشـر            -٦٦

. ق.هـ١٤٠٥مكتبة املرعشي النجفي، قم، الطبعة الثانية، 
تبة وهبة، القاهرة، مك: الرمحاين، أمحد، مصادر التفسري املوضوعي، الناشر     -٦٧

.ق.هـ١٤١٩الطبعة اُألوىل، 
: الرومي، فهد بن عبد الرمحن، حبوث يف أُصول التفسري ومناهجه، الناشـر  -٦٨

. ق.هـ١٤١٣مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة اُألوىل، 
مكتبة العبيگان، : الرومي، فهد بن عبد الرمحن، خصائص القرآن، الناشر        -٦٩

.ق.هـ١٤٢٠ة، الرياض، الطبعة العاشر
أمحـد مشـس الـدين،    : الرازي، حممد عبد القـادر، خمتـار الـصحاح، حتقيـق       -٧٠

. ق.هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت، : الناشر
رضائي األصفهاين، حممد علـي، دروس يف املنـاهج واالجتاهـات التفـسريية         -٧١

عليـه وآلـه وسـلم   صـلى اهللا مركز املصطف : ، الناشر قاسم البيضاين : للقرآن، تعريب 
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.ق.هـ١٤٣١العاملي للترمجة والنشر، قم، الطبعة الثانية، 
مكتبـة احليـاة، بـريوت،    : الزبيدي، حممد مرتـضى، تـاج العـروس، الناشـر          -٧٢

).ت.د(، )ط.د(
يوســف عبــد : الزركــشي، بــدر الــدين، الربهــان يف علــوم القــرآن، حتقيــق-٧٣

دار املعرفة،  : ، الناشر يم عبد اهللا الكُردي   إبراهو الرمحن املرعشلي ومجال محدي الذهيب    
. ق.هـ١٤١٥بريوت، الطبعة الثانية، 

حممد : حتقيقالزرقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن،-٧٤
املكتبـة العـصرية، بـريوت، الطبعـة اُألوىل،     : علي قطب ويوسف الشيخ حممـد، الناشـر   

.ق.هـ١٤١٧
دار : الناشـر الكـشاف عـن حقـائق غـوامض الترتيـل،        ود،  الزخمشري، حمم  -٧٥

.ق.هـ١٤٠٧الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 
مؤسـسة الوفـاء، بـريوت،    : السباعي، كاظم، القرآن كتـاب حيـاة، الناشـر     -٧٦

.ق.هـ١٤٠٤الطبعة اُألوىل، 
ابـن  دار: السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسري مجعـاً ودراسـة، الناشـر            -٧٧

.ق.هـ١٤٢١عفان، اخلُبر، الطبعة اُألوىل، 
مؤسـسة  : السبحاين، جعفـر، املنـاهج التفـسريية يف علـوم القـرآن، الناشـر              -٧٨

.ق.هـ١٤٢٦قم، الطبعة الثالثة، ،عليه السالماإلمام الصادق
عليـه  مؤسـسة اإلمـام الـصادق   : السبحاين، جعفر، مفاهيم القرآن، الناشر -٧٩

.ق.هـ١٤١٣طبعة الرابعة، قم، ال،السالم
ــر    -٨٠ ــال، الناش ــم الرج ــات يف عل ــر، كُلِّي ــسبحاين، جعف ــشر  : ال ــسة الن مؤس

.ق.هـ١٤١٥اإلسالمي، قم، الطبعة الثانية، 
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٤٣٧.................................................................................................مصادر البحث

: السبزواري، سيد عبد األعلى، مواهب الرمحان يف تفسري القرآن، الناشـر           -٨١
.ق.هـ١٤٠٩بريوت، الطبعة الثانية، ،عليهم السالممؤسسة أهل البيت

السبزواري النجفي، حممد بن حبيب اهللا، إرشاد األذهان إىل تفسري القرآن،   -٨٢
.ق.هـ١٤١٩دار التعارف للمطبوعات، بريوت، الطبعة اُألوىل، : الناشر

عبـد الـرمحن   : حتقيـق سرور، عبد احلكيم حممد، السفري يف أُصول التفسري،     -٨٣
).ت.د(، )ط.د(حراء، مكة، مكتبة دار: بن عبد الرمحن مشيلة، الناشر

سعيد، عبد الستار فتح اهللا، املـدخل إىل التفـسري املوضـوعي، دار التوزيـع             -٨٤
.ق.هـ١٤١١مصر، الطبعة الثانية، -والنشر اإلسالمية، بور سعيد

دار الفكـر،  : السمرقندي، نصر بن حممـد بـن أمحـد، حبـر العلـوم، الناشـر         -٨٥
.ق.هـ١٤١٦بريوت، الطبعة اُألوىل، 

دار الكتــب : الــسمعاين، أبــو مظفــر، قواطــع األدلّــة يف اُألصــول، الناشــر -٨٦
.م١٩٩٧العلمية، بريوت، الطبعة اُألوىل، 

ــسريية،     -٨٧ ــد التف ــة يف القواع ــرب، دروس متهيدي ــي أك ــدراين، عل ــسيفي املازن ال
.ق.هـ١٤٣٠/ هـ١٤٢٨مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، الطبعة اُألوىل، : الناشر

ــة : الــسيوطي، جــالل الــدين، األشــباه والنظــائر يف النحــو، الناشــر  -٨٨ املكتب
.ق.هـ١٤٢٠العصرية، بريوت، الطبعة اُألوىل، 

سعيد املندوب،  : حتقيقتقان يف علوم القرآن،     اإلجالل الدين،   السيوطي،  -٨٩
.ق.هـ١٤١٦دار الفكر، لبنان، الطبعة اُألوىل، : الناشر

زهري عثمان علي : حتقيقالتحبري يف علم التفسري،    السيوطي، جالل الدين،  -٩٠
دولـة  -وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية     -إدارة الـشؤون اإلسـالمية    : نور، الناشر 

.ق.هـ١٤١٦قطر، قطر، الطبعة اُألوىل، 
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أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن.......................................................................٤٣٨

مكتبــة : الناشــر، يف تفــسري املــأثورالــسيوطي، جــالل الــدين، الــدر املنثــور-٩١
.ق.هـ١٤٠٤، )ط.د(املرعشي النجفي، قم، 

مكتبــة : الناشــرشـبر، عبــد اهللا، اجلــوهر الـثمني يف تفــسري الكتــاب املـبني،    -٩٢
. ق.هـ١٤٠٧األلفَني، الكويت، الطبعة اُألوىل، 

دار اجليــل، بــريوت، الطبعــة  : الناشــرالــشرباصي، أمحــد، قــصة التفــسري،  -٩٣
.م١٩٧٨الثانية، 

دار : تاب التعريفات، الناشر الشريف اجلرجاين، علي بن حممد بن علي، ك        -٩٤
.ق.هـ١٤٢٦الفكر، بريوت، الطبعة اُألوىل، 

حممـد  : الشريف الرضي، حممد بن احلسني بن موسى، ج البالغة، شـرح     -٩٥
. ق.هـ١٤٢١دار البالغة، بريوت، الطبعة الثامنة، : عبده، الناشر

ائـرة  د الشنتاوي، أمحد، خورشـيد، إبـراهيم زكـي، يـونس، عبـد احلميـد،             -٩٦
).ت.د(، )ط.د(دار املعرفة، بريوت، : املعارف اإلسالمية، الناشر

انتــشارات : الناشــرالـصادقي، حممــد، الفرقـان يف تفــسري القــرآن بـالقرآن،    -٩٧
.ش١٣٦٥فرهنگ إسالمي، قم، الطبعة الثانية، 

ــن الــصباغ، حممــد -٩٨ املكتــب : الناشــرلطفــي، حبــوث يف أُصــول التفــسري،  ب
. ق.هـ١٤٠٨وت، الطبعة اُألوىل، اإلسالمي، بري

دار التعـارف للمطبوعـات،     : الناشـر الصدر، حممد باقر، املدرسة القرآنية،      -٩٩
.ق.هـ١٤٠١بريوت، الطبعة الثانية، 

ــصادنا،   -١٠٠ ــاقر، اقت ــد ب ــصدر، حمم ــرال ــات،  : الناش ــارف للمطبوع دار التع
.ق.هـ١٤٠٢بريوت، الطبعة السادسة عشر، 

جلنـة التحقيـق التابعـة     : حتقيـق  مد باقر، اإلسالم يقود احليـاة،     الصدر، حم -١٠١

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٣٩.................................................................................................مصادر البحث

مركز األحبـاث والدراسـات التخصـصية       : للمؤمتر العاملي لإلمام الشهيد الصدر، الناشر     
.ق.هـ١٤٢١، الطبعة اُألوىل، )م.د(للشهيد الصدر، 

مؤسـسة النـشر    : الناشـر الصدر، حممد بـاقر، دروس يف علـم اُألصـول،           -١٠٢
).ت.د(، ٥٠٤: ي، قم، رقماإلسالم

علـي  : حتقيقالصدوق، حممد بن علي بن احلسني، من ال حيضره الفقيه،   -١٠٣
.ق.هـ١٤٠٤جامعة املدرسني، قم، الطبعة الثانية، : ، الناشرأكرب غفّاري
دار املُرتـضى،  : ، الناشـر الصدوق، حممد بن علـي بـن احلـسني، اخلـصال      -١٠٤

.ق.هـ١٤٢٩بريوت، الطبعة اُألوىل، 
دار املـؤرخ العـريب،     : الناشـر الصغري، حممد حسني علي، تاريخ القـرآن،        -١٠٥

.ق.هـ١٤٢٠بريوت، الطبعة اُألوىل، 

العامــة لتفـسري القــرآن الكـرمي بــني   املبـادئ الـصغري، حممــد حـسني علــي،   -١٠٦
.ق.هـ١٤٢٠دار املؤرخ العريب، بريوت، الطبعة اُألوىل، : الناشرالنظرية والتطبيق، 

املريزا حمـسن كوچـه     : حتقيقالصفّار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات،     -١٠٧
. ق.هـ١٤٠٤، )ط.د(مؤسسة األعلمي، طهران، : ، الناشرباغي

ــرآن،     -١٠٨ ــسري الق ــزان يف تف ــسني، املي ــد ح ــائي، حمم ــرالالطباطب ــر : ناش دفت
.ق.هـ١٤١٧الطبعة اخلامسة، ى مدرسني حوزه علميه، قم،اسالمى جامعهانتشارات

ــة،     -١٠٩ ــسني، ايــة احلكم ــد ح ــائي، حمم ــرالطباطب مؤســسة النــشر  : الناش
.ق.هـ١٤١٦اإلسالمي، قم، الطبعة الثانية عشر، 

حممد : الطربسي، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، حتقيق         -١١٠
.ش١٣٧٢انتشارات ناصر خسرو، طهران، الطبعة الثالثة، : ، الناشرجواد البالغي

انتـشارات  : الناشـر الطربسي، الفضل بن احلسن، تفسري جوامـع اجلـامع،          -١١١
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.ش١٣٧٧، الطبعة اُألوىل، هرانط، هران ومديريت حوزه علميه قمطدانشگاه 
دار : الناشـر الطربي، حممـد بـن جريـر، جـامع البيـان يف تفـسري القـرآن،                 -١١٢

. ق.هـ١٤١٢املعرفة، بريوت، الطبعة اُألوىل، 
، ســيد أمحــد احلــسيين: الطرحيــي، فخــر الــدين، جممــع البحــرين، حتقيــق-١١٣

.ش١٣٧٥كتاب فروشي مرتضوي، طهران، الطبعة الثالثة، : الناشر
محـدي عبـد ايـد    : الطرباين، سليمان بـن أمحـد، املُعجـم الكـبري، حتقيـق        -١١٤

. ق.هـ١٤٢٢دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، : ، الناشرالسلفي
حبيـب  أمحد : الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن، حتقيق     -١١٥

.ق.هـ١٤٠٩مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، الطبعة اُألوىل، : ، الناشرقصري العاملي
دار ابـن  : الناشـر الطيار، مساعد بن سليمان، فصول يف أُصول التفـسري،    -١١٦

.ق.هـ١٤٢٠انية، اجلوزي، الدمام، الطبعة الث
طيـاره، ناديــة، موسـوعة اإلعجــاز القــرآين يف العلـوم والطــب والفلــك،   -١١٧

ــ ١٤٢٨بـريوت، الطبعـة اُألوىل،      -دمشق/ اليمامة، اإلمارات / مكتبة الصفاء : الناشر .ه
.ق

دار : الناشــرعبـد الغفـار، أمحــد، الـنص القـرآين بــني التفـسري والتأويـل،       -١١٨
.م١٩٩٦، )ت.د(اهرة، املعرفة اجلامعية، الق

ــر -١١٩ ــاوي، حممـــد، فلـــسفة الـــصدر، الناشـ ــارف : عبـــد اللّـ مؤســـسة العـ
.ق.هـ١٤٢٢للمطبوعات، بريوت، الطبعة الثانية، 

دار الثقافـة،   : الناشـر عبد النور، القس منيس، دائـرة املعـارف الكتابيـة،           -١٢٠
).ت.د(القاهرة، الطبعة الثانية، 

يف ف بـن أيب شـيبة  صن، مـ بن حممد بن أيب شيبةعبد اهللا الكويف،  العبسي   -١٢١
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ــار  ــث واآلث ــام، الناشــر   : حتقيــق، األحادي ــعيد حممــد اللّح ــر، بــريوت،  : س دار الفك
.ق.هـ١٤٢٨،)ط.د(

ــن ســليمان، تفــسري القــرآن الكــرمي أُصــوله    -١٢٢ العبيــد، علــي بــن مــساعد ب
.ق.هـ١٤١٨مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة اُألوىل، : وضوابطه، الناشر

سـيد  : العروسي احلويزي، عبد علي بن مجعة، تفسري نور الثقلني، حتقيق    -١٢٣
مؤسسة امساعيليان للمطبوعات، قم، الطبعـة الرابعـة،       : هاشم الرسويل احمللّايت، الناشر   

.ق.هـ١٤١٥
مؤسـسة النـشر    : حتقيـق غويـة،   هالل، معجم الفـروق اللُ    العسكري، أبو -١٢٤

.ق.هـ١٤١٢املدرسني، قم، الطبعة اُألوىل، جامعة: اإلسالمي، الناشر
ــر     -١٢٥ ــده، الناش ــسري وقواع ــول التف ــرمحن، أُص ــد ال ــد عب ــك، خال دار : الع

.ق.هـ١٤١٤النفائس، بريوت، الطبعة الثالثة، 
، إيـران، الطبعـة     )ن.د: (الناشـر علي، حممد صنقور، املعجم األصـويل،       -١٢٦

.ق.هـ١٤٢٦الثانية، 
ل، دراسات يف التفسري املوضـوعي للقـصص القـرآين،          العمري، أمحد مجا   -١٢٧

.ق.هـ١٤٠٦مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة اُألوىل، : الناشر
سيد هاشم الرسويل : العياشي، حممد بن مسعود، تفسري العياشي، حتقيق   -١٢٨

.ق.هـ١٣٨٠، )ط.د(املكتبة العلمية اإلسالمية، طهران، : احمللّايت، الناشر
امـع  : الناشـر نة،  كر امليبدي، حممد، قواعد التفسري لدى الشيعة والس       فا-١٢٩

مركز التحقيقات والدراسـات  / املعاونية الثقافية/ العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 
.ق.هـ١٤٢٨العلمية، قم، الطبعة اُألوىل، 

لفقـه،  فخر الـدين الـرازي، حممـد بـن عمـر، احملـصول يف علـم أُصـول ا                  -١٣٠
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أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن.......................................................................٤٤٢

مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة الثانيـة،          : طه جابر فياض العلواين، الناشـر     : حتقيق
.ق.هـ١٤١٢

دار إحيـاء   : فخر الدين الرازي، حممد بن عمر، مفـاتيح الغيـب، الناشـر            -١٣١
.ق.هـ١٤٢٠التراث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 

انتـشارات هجـرت،   : لناشـر الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العـني، ا  -١٣٢
.ق.هـ١٤١٠قم، الطبعة الرابعة، 

دار : الناشرالفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، -١٣٣
).ت.د(، )ط.د(العلم للجميع، بريوت، 

الفريوز آبادي، مرتـضى احلـسيين، فـضائل اخلمـسة مـن الـصحاح الـستة،          -١٣٤
.ق.هـ١٤٠٢الطبعة الرابعة، مؤسسة األعلمي، بريوت،: الناشر

حممـد  : حتقيـق ا حمسن، األصـفى يف تفـسري القـرآن،    الفيض الكاشاين، ملّ  -١٣٥
مركز انتشارات دفتر تبليغات إسالمي، قـم،       : حسني دراييت وحممد رضا نعميت، الناشر     

.ق.هـ١٤١٨الطبعة اُألوىل، 
نتـشارات الـصدر،   ا: الفيض الكاشاين، ملّا حمسن، تفسري الصايف، الناشر      -١٣٦

.ق.هـ١٤١٥طهران، الطبعة الثانية، 
منـشورات دار  : الناشـر ، املصباح املـنري،  بن عليالفيومي، أمحد بن حممد -١٣٧

.ق.هـ١٤١٤اهلجرة، قم، الطبعة الثانية، 
: الناشـر  ،)تقرير حبث السيد كمال احليـدري     (القاضي، حممد، العصمة،    -١٣٨

.ق.هـ١٤٢٣نة، دار فراقد، قم، الطبعة الثام
انتشارات ناصر : الناشرالقرطيب، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن،-١٣٩

.ش١٣٦٤خسرو، طهران، الطبعة اُألوىل، 
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٤٤٣.................................................................................................مصادر البحث

تقريـرات حبـث الـسيد      (القطيفي، منري عدنان، الرافد يف علـم اُألصـول،          -١٤٠
ين، قـم، الطبعـة   مكتب آيةاهللا العظمـى الـسيد علـي السيـستا       :الناشر،)علي السيستاين 

.ق.هـ١٤١٤اُألوىل،
قسم القرآن مع البحوث اإلسالمية، املعجـم يف فقـه لغـة القـرآن وسـر         -١٤١

.ق.هـ١٤٢٠اآلستانة الرضوية املقدسة، مشهد، الطبعة اُألوىل، : الناشرالبالغة،
رضــا : القمــي، عبــاس، الــدر النظــيم يف لغــات القــرآن العظــيم، حتقيــق-١٤٢

.ق.هـ١٤٢٨جممع البحوث اإلسالمية، مشهد، الطبعة اُألوىل، : ناشر، الأُستادي
، )تقريرات حبـث املـريزا النـائيين      (الكاظمي، حممد علي، فوائد اُألصول،       -١٤٣

مؤســسة النــشر اإلســالمي، قــم، الطبعــة : رمحــة اهللا رمحــيت األراكــي، الناشــر: حتقيــق
.ق.هـ١٤٠٩اُألوىل، 

ــر   الكُبيــسي، خليــل، علــم الت  -١٤٤ ــده، الناش ــوله وقواع مكتبــة : فــسري أص
.ق.هـ١٤٢٧الصحابة، اإلمارات، الطبعة اُألوىل، 

، اموعـة األوىل  -الكَركي، علي بـن احلـسني، رسـائل املُحقـق الكَركـي           -١٤٥
.هـ١٤٠٩مكتبة املرعشي النجفي، قم، الطبعة اُألوىل، : ، الناشرحممد احلسون : حتقيق

.ق
علي أكـرب  : ، حتقيق)اُألصول والفروع (يعقوب، الكايف الكُليين، حممد بن     -١٤٦

.ق.هـ١٣٦٧-١٣٨٨دار الكتب اإلسالمية، طهران، الطبعة الثالثة، : غفّاري، الناشر
بنيـاد  : ، الناشـر )احملكـم واملتـشابه  (اللّاري، عبد احلسني، جمموع الرسـائل      -١٤٧

.ق.هـ١٤١٨معارف إسالمي، قم، الطبعة اُألوىل، 
: الناشـر  جالل الدين، السيوطي، جالل الدين، تفسري اجلاللـني،        احمللي،-١٤٨

.ق.هـ١٤١٦مؤسسة النور للمطبوعات، بريوت، الطبعة اُألوىل، 
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أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن.......................................................................٤٤٤

ــسري       -١٤٩ ــن التف ــرمي م ــرآن الك ــات يف الق ــد، دراس ــسالم حمم ــد ال ــد، عب حمم
.ق.هـ١٤٠٨مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة الثانية، : الناشراملوضوعي،
١٥٠-ــد بـاقر، حبــار األنـوار،    امؤسـسة الوفــاء، بــريوت،  : الناشــرلـسي، حمم

.ق.هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، 

: الناشـر  مركز الثقافة واملعارف اإلسالمية، علوم القرآن عند املفـسرين،        -١٥١
.ق.هـ١٤٢٨مؤسسة بوستان كتاب، مشهد، الطبعة الثانية، 

دار القلـم،   : ي، الناشـر  مسلم، مـصطفى، مباحـث يف التفـسري املوضـوع          -١٥٢
.هـ١٤١٠دمشق، الطبعة اُألوىل، 

: الناشــرمــصباح اليــزدي، حممــد تقــي، دروس يف العقيــدة اإلســالمية،  -١٥٣
اجلمهورية اإلسالمية يف إيـران،  -معاونية العالقات الدولية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي  

.ق.هـ١٤٠٨قم، الطبعة اُألوىل، 
١٥٤-  د تقـي، املنـهج اجلديـد يف تعلـيم الفلـسفة، ترمجـة             مصباح اليزدي، حمم :

- ٤١٥: ، رقم)ط.د(مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، : ، الناشرحممد عبد املنعم اخلاقاين
.ق.هـ١٤٠٧، ٤١٦

ــة،  -١٥٥ ــة قاعــدة فقهي ــد كــاظم، مئ د حممــسي ــشر املــصطفوي، ال مؤســسة الن
.ق.هـ١٤١٧اإلسالمي، قم، الطبعة الثالثة، 

بنگـاه  : الناشـر  وي، حسن، التحقيق يف كلمـات القـرآن الكـرمي،         املصطف-١٥٦
.ق.هـ١٣٦٠، )ط.د(ترمجة ونشر كتاب، طهران، 

مؤسـسة امساعيليـان للمطبوعـات،    : الناشـر املظفر، حممد رضا، املنطـق،    -١٥٧
.ق.هـ١٣٨٨قم، الطبعة الثالثة، 

تب اإلعـالم   مك -مركز النشر : الناشراملظفر، حممد رضا، أُصول الفقه،      -١٥٨
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.ق.هـ١٤١٥اإلسالمي، قم، الطبعة الثانية، 
ــه القــشيب،  -١٥٩ : الناشــرمعرفــة، حممــد هــادي، التفــسري واملفــسرون يف ثوب

.ق.هـ١٤٢٨اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية، مشهد، الطبعة الثالثة، 
مؤسـسة النـشر   : الناشـر هادي، التمهيد يف علـوم القـرآن،       معرفة، حممد    -١٦٠

.ق.هـ١٤١٦اإلسالمي، قم، الطبعة الثانية، 
ــرآن الكــرمي،  -١٦١ ــد هــادي، شــبهات وردود حــول الق ــة، حمم ــقمعرف : حتقي

.هـ١٤٢٣مؤسسة التمهيد، قم، الطبعة اُألوىل،      : قم املقدسة، الناشر  -مؤسسة التمهيد 
.ق

دار الكتـب اإلسـالمية،   : الناشـر مغنية، حممـد جـواد، تفـسري الكاشـف،        -١٦٢
.ق.هـ١٤٢٤ان، الطبعة اُألوىل، طهر

مدرسـة اإلمـام علـي    : الناشرمكارم الشريازي، ناصر، القواعد الفقهية،     -١٦٣
.ق.هـ١٤١١قم، الطبعة الثالثة، ،عليه السالمبن أيب طالب
مدرسة اإلمام علي بن : الناشرمكارم الشريازي، ناصر، نفحات القرآن،-١٦٤

.ق.هـ١٤٢٦عة اُألوىل، قم، الطب،عليه السالمأيب طالب
: الناشــرمكــارم الــشريازي، ناصــر، األمثــل يف تفــسري كتــاب اهللا املــرتل،  -١٦٥

.ق.هـ١٤٢١قم، الطبعة اُألوىل، ،عليه السالممدرسة اإلمام علي بن أيب طالب

أبو الفضل، حبوث يف تاريخ القرآن وعلومه، السيد ، الزرنديمري حممدي-١٦٦
.ق.هـ١٤٢٠اإلسالمي، قم، الطبعة اُألوىل، مؤسسة النشر: الناشر

: حتقيــقالنـوري، املــريزا حــسن، مــستدرك الوسـائل ومــستنبط املــسائل،   -١٦٧
.ق.هـ١٤٠٨إلحياء التراث، بريوت، الطبعة اُألوىل، عليهم السالممؤسسة آل البيت

تقريـرات حبـث الـسيد      (اهلامشي، سيد حممود، حبـوث يف علـم اُألصـول،           -١٦٨
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ــاقر الــصدرحممــد  ــة،  : الناشــر، )ب مركــز الغــدير للدراســات اإلســالمية، الطبعــة الثاني
.ق.هـ١٤١٧

كمـال بـسيوىن    : حتقيـق الواحدي، علي بن أمحد، أسباب نزول القـرآن،       -١٦٩
.ق.هـ١٤١١، الطبعة اُألوىل، ة، بريوتدار الكتب العلمي: ، الناشرزغلول

مؤسـسة امساعيليـان    : الناشـر اليزدي، حممـد كـاظم، حاشـية املكاسـب،        -١٧٠
.ق.هـ١٣٧٨، )ط.د(للمطبوعات، قم، 

: الناشــريعقـوب، اميــل بـديع، موســوعة النحــو والـصرف واإلعــراب،    -١٧١
.ق.هـ١٤٢٨انتشارات استقالل، طهران، الطبعة اخلامسة، 

دار اُألمة، مدينة   : الناشر يونس، حممد كبري، دراسات يف أُصول التفسري،      -١٧٢
.ق.هـ١٤٢٥بعة اُألوىل، كانو، الط

: ترمجة، )العلم والدين: (، وترمجته)فارسي: (آيان، باربور، علم ودين  -١٧٣
مركــز نــشر دانــشگاهي، طهــران، الطبعــة الثانيــة،  : ــاء الــدين خــرم شــاهي، الناشــر

.ش١٣٧٤
ــسري   -١٧٤ ــروط وآداب تف ــامران، ش ــة، ك ــزدي مبارك ــسروإي ــي: (مف ، )فارس

مؤســسة انتــشارات أمــري كــبري، : الناشــر،)التفــسري واملفــسرشــروط وآداب : (وترمجتــه
.ش١٣٧٦طهران، الطبعة اُألوىل، 

بابائي، علي أكرب، عزيزي كيا، غـالم علـي، روحـاين راد، جمـتىب، روش         -١٧٥
بژوهـشگاه  : الناشـر  ،)منهج تفسري القـرآن   : (، وترمجته )فارسي: (شناسي تفسري قرآن  

.ش١٣٨٧ثة، حوزه ودانشگاه، قم، الطبعة الثال
: ، وترمجتـه )فارسـي : (جوادي آملي، عبد اهللا، تسنيم تفسري قرآن كـرمي        -١٧٦

مركـز نـشر إسـراء، قـم، الطبعـة اُألوىل،          : الناشـر  ،)التسنيم يف تفـسري القـرآن الكـرمي       (
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٤٤٧.................................................................................................مصادر البحث

.ش١٣٧٨
: أبــو القاسـم، تفــسري موضــوعي آيــات قــرآن ســيد السيــستاين، احلـسيين  -١٧٧

گـنج معرفـت، قـم،      : الناشر ،)املوضوعي آليات القرآن   التفسري: (، وترمجته )فارسي(
.ش١٣٨٦الطبعة اُألوىل، 

، )فارسي: (رضائي أصفهاين، حممد علي، درآمدي بر تفسري علمي قرآن-١٧٨
انتـشارات اُسـوة، قـم، الطبعـة     : الناشـر ،  )مقدمة يف التفسري العلمي للقـرآن     : (وترمجته
.ش١٣٧٥اُألوىل، 

١٧٩-  وترمجتـه  )فارسـي : (د علي، منطق تفسري قرآن    رضائي أصفهاين، حمم ، :
العامليـة،  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       جامعة املـصطفى  : الناشر ،)منطق تفسري القرآن  (

ــن     ــزاء م ــب األج ــسب ترتي ــة حب ــة: (٣/ ٢-١الطبع / ١٣٨٧(، )اُألوىل/ اُألوىل والثالث

.ش)١٣٨٩
،)يثاق اخلالـد  امل: (، وترمجته )فارسي: (السبحاين، جعفر، منشور جاويد   -١٨٠

).ت.د(قم، الطبعة اُألوىل، ،عليه السالممؤسسة اإلمام الصادق: الناشر
، )فارســي: (تفــسرييیعلــوي مهــر، حــسني، روش هــا وگــرايش هــا -١٨١

انتـشارات أُسـوة، قـم، الطبعـة اُألوىل،     : الناشـر ، )مناهج واجتاهات التفسري : (وترمجته
.ش١٣٨١

ــرز-١٨٢ ــين قراملكــي، أحــد، روش ش فرام ــات دي ، )فارســي: (ناســي مطالع
دانشگاه علوم إسالمي رضوي، مشهد،     : الناشر ،)منهج الدراسات الدينية  : (وترمجته

.ش١٣٨٠الطبعة اُألوىل، 
، )فارسـي ): (آيات األحكـام تطبيقـي   (فاكر امليبدي، حممد، فقه القرآن،      -١٨٣

ت مركـز جهـاين علـوم    انتشارا: الناشر، )فقه القرآن املقارن، آيات األحكام  : (وترمجته
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أصول وقواعد التفسري املوضوعي للقرآن.......................................................................٤٤٨

.ش١٣٨٣إسالمي، قم، الطبعة اُألوىل، 
ــراد-١٨٤ ــق    ي م ــي، روش حتقي ــد عل ــشاركي لــساين، حمم زجنــاين، حــسني، ف

منـهج التحقيـق املوضـوعي يف القـرآن        : (، وترمجته )فارسي: (موضوعي در قرآن كرمي   
.ش١٣٨٥انتشارات قلم مهر، زجنان، الطبعة اُألوىل، : الناشر، )الكرمي

ــرآن كــارمم-١٨٥ ــام ق ــشريازي، ناصــر، پي ــه)فارســي: (ال وحــي : (، وترمجت
قم، الطبعة اخلامـسة،  ،عليه السالممدرسة اإلمام علي بن أيب طالب   : الناشر،  )القرآن
.ش١٣٧٤

مباين تفسري  : (، وترمجته )فارسي: (سيد رضا، مباين تفسري قرآن     مؤدب،-١٨٦
.ش١٣٨٦بعة اُألوىل، انتشارات دانشگاه قم، قم، الط: الناشر، )القرآن

التفــسري : (، وترمجتــه)فارســي: (فــتح اهللا، تفــسري تطبيقــيجنارزادگــان،-١٨٧

ــارن ــر، )املق ــة اُألوىل،      : الناش ــم، الطبع ــالمي، ق ــوم إس ــاين عل ــز جه ــشارات مرك انت
.ش١٣٨٣

مقدمـة يف   : (، وترمجته )فارسي: (أمحد، درآمدي بر هرمونتيك    واعظي،-١٨٨
ــا ــشه معاصــر،   : الناشــر،)اهلرمونيطيقي ــش وأندي ــگ دان ، )ط.د(، )م.د(مؤســسة فرهن

.ش١٣٨٠

تاال
ــد،  -١٨٩ ــشيت، أمح »  ــار ــوازم وآث ــي: (»هرمونيوتيــك ل : ، وترمجتــه)فارس

طهـران،  ،٦، ع)كتـاب النقـد  : وترمجتـها (كتاب نقد: ، جملّة)اهلرمونيطيقيا لوازم وآثار  (
.ش) ١٣٧٧/ ١٣٧٦(

ــد،  -١٩٠ ــشيت، أمح » ــوازم و ــارهرمونيوتيــك ل ــي: (»آث : ، وترمجتــه)فارس
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٤٤٩.................................................................................................مصادر البحث

،١٤ع، )رسـالة الثقافــة : وترمجتـها (گنامـه فرهنـ  : ، جملّـة )اهلرمونيطيقيـا لـوازم وآثـار   (
.ش) ١٣٨٧-١٣٨٦(طهران، 

: ، جملـة »التفسري املوضوعي للعلّا مة الشهيد الصدر   «احلكيم، سيد منذر،    -١٩١
.ش١٣٨٨طهران،، )خاص مبناسبة ذكرى استشهاد الشهيد الصدر(٧٦راحية، ع

تفسري موضوعي قرآن از ديگاه اُستاد حممد تقي مـصباح       «رجيب، حممود،   -١٩٢
التفسري املوضوعي مـن وجهـة نظـر اُألسـتاذ حممـد تقـي            : (، وترمجته )فارسي: (»يزدي

ــزدي ــة)مــصباح الي ــها(قــرآن شــناخت: ، جمل ــارف القرآنيــة: وترمجت ــم، ، ٤، ع)املع ق
.ش١٣٨٩

حتديد العمل : القسم األول (،  »لعمل التفسريي ماهية ا «العراقي، حمسن،   -١٩٣
.ق.هـ١٤٢٤إيران، ،٣، ع)ألكترونيةشهرية جملّة (التقريب نت: ، جملّة)التفسريي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٥١

احملتويات
٥................................................................................اإلهداء

٦..................................................................مقدمة اللجنة العلمية

٨.........................................................................مقَدِمةُ البحثِ
٨.........................................................................................بيان موضوع البحث-١

٩........................................................................................سبب اختيار البحث-٢

٩.................................................................................................أهمية البحث-٣

١٠.........................................................................................بيان أهداف البحث-٤

١٠.............................................................................................فرضّية البحث-٥

١١........................................................................الدراسات السابقة َّـ البحث-٦

١٢...............................................................................................حدود البحث-٧

١٢...................................................................................الجديد َّـ هذا البحث-٨

١٣............................................................................................منهجية البحث-٩
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٤٥٢

الفَصلُ األَولِ
ـات البحثِكُـلِّي

١٧........................................................................مدخل الفصل

١٨.............................................تعريف مفردات البحث: املبحث األول
١٨....................................................................................................التفس: أّوًال

٢١.....................................................................................................التأويل: ثانيًا

٢٧......................................................................................................األصل: ثالثًا

٣٠...................................................................................................القاعدة: رابعًا

٣٤..............................................................مناهج التفس وأسباب تعددها: خامسًا

٣٩.............................................................................................اُألسلوب: سادسًا

٤٥.................................................................................................اِّـوضوع: سابعًا

٥٠....................................................................................التفس اِّـوضوعي: ثامنًا

٥٥..............................................تاريخ التفسري املوضوعي: املبحث الثاني
٦٤..................................................................................أقسام التفس اِّـوضوعي

٦٥.................................................................................أشكال التفس اِّـوضوعي

٦٧.............................................أمهية التفسري املوضوعي: املبحث الثالث

٧٠............................فوارق التفسري املوضوعي والتفسري الرتتييب: املبحث الرابع
٧٠............................................التفس اِّـوضوعي والتفس التيبيوجوه االختالف 

٧٧......................................................تقّدم التفس التيبي على التفس اِّـوضوعي
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٤٥٣

الفَصلُ الثَّانِي
طُرقُ البحثِ يف القُرآنِ الكَرِيمِ

٨١........................................................................الفصلمدخل

٨٥..............................................َأساليب البحث القرآني: املبحث األول
٨٦..........................................................طريقة البحث والتفس  َّـ ُكل آية قرآنّية

٩١........................................................................منهجّية البحث َّـ القرآن الكريم

٩٧..................................ُطرق البحث يف التفسري املوضوعي: املبحث الثاني
٩٧.........................................................التفس اِّـوضوعي داخل القرآنطريقة : أّوًال

١١٠......................................................طريقة التفس اِّـوضوعي خارج القرآن: ثانيًا

١١٦..............................................................طريقة التفس اِّـوضوعي اِّـقارن: ثالثًا

١٢٢.......................................التفس اِّـقارن ب القرآن الكريم والعلوم اُألخرى: رابعًا

١٣١................................خطوات البحث يف التفسري املوضوعي: املبحث الثالث
١٤١................................................................................صور جمع اآليات القرآنّية

١٥٤...................................................................حّيز اِّـوضوع َّـ التفس اِّـوضوعي

١٥٩..........................ت اُألسلوب املوضوعي يف التفسريمشكال: املبحث الرابع

الثَالِثالفَصلُ
أُصولُ التَْفسِريِ املَوضُوعي

١٦٥.......................................................................مدخل الفصل

١٦٩................................................................................متهيد
١٦٩.............................................................ماهية العمل َّـ التفس اِّـوضوعي: أّوًال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٥٤

١٧٧..................................................بالهرمونيطيقياارتباط التفس اِّـوضوعي : ثانيًا

١٨٧......................................مفهوم أُصول التفسري املوضوعي: املبحث األول
١٩١......................................................................مكانة اِّـفهوم َّـ عملية التفس

١٩٤......................................أقسام أُصول التفسري املوضوعي: املبحث الثاني
١٩٤........................................................................أقسام ُأصول التفس العام: أوًَّال

١٩٨................................................................أقسام ُأصول التفس اِّـوضوعي: نيًاثا

٢٠٠.....................................أُصول التفسري املوضوعي العامة: املبحث الثالث
٢٠٠........................................................القرآن كتاب موحى من اهللا تبارك وتعاُّـ-١

٢٠٣.....................................................................القرآن كتاب سالم من التحريف-٢

٢٠٦....................................................................القرآن كتاب ظواهر آياته ُحّجة-٣

٢٠٨...................................................................شمولّية القرآن وعاِّـّيته وخلوده-٤

٢٠٩..........................................................................القرآن الكريم كتاب حكيم-٥

٢١٢............................................................................إمكان فهم وتفس القرآن-٦

٢١٣....................................................عدم قابلية افاق القرآن عن الُسّنة اُِّـطهرة-٧

٨-٢١٤............................................................................الواقعية وُحجّية التفس

٢١٧....................................أُصول التفسري املوضوعي املختصة: املبحث الرابع
٢١٧...............................................................وجود الحاجة للتفس اِّـوضوعي: أّوًال

٢٢١..........................................................ّية القرآنّيةإمكانّية استخراج النظر: ثانيًا

٢٢٤.................................................وجود الوحدة اِّـوضوعّية َّـ القرآن الكريم: ثالثًا

٢٢٨......................اِّـوضوعياتخاذ التفس التيبي قاعدًة لالنطالق َّـ التفس : رابعًا

٢٣٦.........................مواكبة القرآن لحاجات البشر َّـ جميع األزمنة واِّـواقع: خامسًا

٢٣٨......................................................................ثبوت نظام القرآن وبناؤه: سادسًا
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٤٥٥

٢٤٤........................................إمكانّية التوحيد ب التجربة البشرّية والقرآن: سابعًا

٢٤٧................................................تعي اِّـنهج الصحيح َّـ الكشف اِّـوضوعي: ثامنًا

الفَصلُ الرابِع
قَواعِد التَفْسِريِ املَوضُوعي

٢٥١.......................................................................مدخل الفصل

٢٥٢............................ة يف قواعد التفسري املوضوعيحبوث متهيدي: املبحث األول
٢٥٣....................................................تعريف قواعد التفس اِّـوضوعي: اِّـطلب األوَّل

٢٥٩........................................................الفرق ب القاعدة والضابطة: اِّـطلب الثاني

٢٦٢..................الفرق ب قواعد التفس اِّـوضوعي والتفس اِّـوضوعي: اِّـطلب الثالث

٢٦٤.....................................أهمية البحث َّـ قواعد التفس اِّـوضوعي: اِّـطلب الرابع

٢٦٧.....................................أقسام قواعد التفسري املوضوعي: املبحث الثاني

٢٧٢..................................القواعد العامة للتفسري املوضوعي: املبحث الثالث
قاعدة تفس اآليات القرآنّية على أساس اُألسلوب التفسي الصحيح، ولـزوم رعايـة     -١

٢٧٢................................................ُأصول اِّـحاورات العرفّية والعقالئّية َّـ تفسها

٢٧٧................................................................................قاعدة الجري والتطبيق-٢

٢٨٤.........................................................................قاعدة حرمة التفس بالرأي-٣

٢٩٠.................................القواعد املختصة بالتفسري املوضوعي: املبحث الرابع
٢٩١....................................االلتزام التاّم بعناصر القرآن َّـ مرحلة تحديد اِّـوضوع-١

٢٩٦.....................................................................مراعاة خصائص القرآن الكريم-٢

٣٠٢.................م االكتفاء بجمع اآليات اِّـشتملة على ألفاظ اِّـوضوع فقطوجوب عد-٣
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٤٥٦

٣٠٦.....................................................................ضرورت الفهم التحليلي لآليات-٤

٣١٠...........................................................لقرآنرعاية ما يلزم َّـ تفس القرآن با-٥

٣١٥....................................................................لزوم العناية بالتفس التجزيئي-٦

٣٢٠.......................................لزوم رعاية اُألسلوب الصحيح َّـ التفس اِّـوضوعي-٧

٣٣١...............................................................التدقيق التاّم قبل التعقيد والتأصيل-٨

الفَصلُ اخلَامِسِ
نَماذِج مِن التَْفسِريِ املَوضُوعِي

٣٣٧......................................................................مدخل الفصل

٣٣٨........................أهداف إرسال الرسل يف القرآن الكريم: املبحث األول
٣٣٨...........................................................................................................تمهيد

٣٤٠...................................................................................اآليات اُِّـتعلِّقة باِّـوضوع

٣٤٢.................................................................................................طوائف اآليات

٣٤٣.........................................................................................أهداف بعثة الرسل

٣٦٧...............................عناصر اتمع يف القرآن الكريم: املبحث الثاني
٣٦٧...........................................................................................................تمهيد

٣٦٨...............................................................................................عناصر اِّـجتمع

٣٨٢........................................................دور العالقة االجتماعّية َّـ حركة التاريخ

٣٨٨.................................................................................................نتيجة اِّـبحث

ــاب يف تفــسريي الطوســي والفخــر       :املبحــث الثالــث  ــده علــم الكت مــصداق مــن عن
ــة والقـــرآن       ــل األربعـ ــه الـــسالم بـــني األناجيـ ــنيب عيـــسى عليـ ــلب الـ الـــرازي، وقـــصة صـ
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٣٨٩............................................................................الكريم
٣٨٩................لرازيمصداق من عنده علم الكتاب َّـ تفسي الطوسي والفخر ا: األوَّل

٣٩٩................................................................................................نتيجة اِّـقارنة

٤٠٠..............قصة صلب النَّبيّ عيسى عليه السالم ب األناجيل األربعة والقرآن الكريم: الثاني

والشمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ لَّها ذَلِـك  {: جريان الشمس يف قوله تعاىل: املبحث الرابع 
٤١١...................................بني القرآن والعلم احلديث} تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ

٤١١................................................................................................مقدمة اِّـبحث

٤١٣...................................................................................نظرة اِّـفسِّرين إُّـ اآلية

٤١٩..............................................................نظرة العلم الحديث إُّـ جري الشمس

٤٢٢.................................................................................................نتيجة اِّـبحث

٤٢٢........................................................................................................اِّـلحقات

٤٢٥................................................................................اخلامتة

٤٢٧...........................................................................املقرتحات

٤٢٨...................................................................املصادر واملراجع

٤٢٨...........................................................................الكتب

٤٤٨............................................................................االت

٤٥١............................................................................احملتويات
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٤٥٩

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةإصدارات

يف العتبة احلسينية املقدسة
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  –   
  –

 
 

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  
الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –ر األصنامتكسي  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  التحقيقشعبة: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

مصالويالعلي كاظم . د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  
السيد نبيل الحسني    
السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–ينيةالحسالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     

وآله وسلم
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صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي م أنموذج الصبر وشارة الفداءاإلمام الحسين بن علي عليهما السال  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  ية في فكر اإلمام الحسين عليه السالمالقيم التربو  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
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  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   
  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  
السيد هادي الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  
مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  
مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  
مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد اهللا الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
في علم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن قواعد المرام 

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السالمباب فاطمة   
ي الشهرستانيالسيد عل تربة الحسين عليه السالم وتحولها إلى دم عبيط في كربالء  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  
السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   
الشيخ ميثاق عباس الخفاجي ة العين في صالة الليلقر  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   
السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنبي  
الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين  
الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History
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السيد محمدكاظم: تحقيق معاني األخبار للشيخ الصدوق  
عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبار  

السيد عبدالستار الجابري المنهج السياسي الهل البيت عليهم السالم  
عبداهللا حسين الفهد ألهلهوامش على رسالة القول الفصل في اآلل وا  
عبدالرحمن العقيلي فالن وفالنة  
عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  
السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  
السيد نبيل الحسني دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية  

السيد محمد علي الحلو الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السالم  
عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  
الشيخ علي الفتالوي قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم السالم  

محمدحسين الصغير. د المثُل العليا في تراث اهل البيت عليهم السالم  
الشيخ ماجد العطية خاصف النعل  

عبد السادة الحداد جعفر عليهما السالم ورواياته الفقهيةاإلمام موسى بن   
الحدادةعبد الساد اإلمام حسن العسكري عليه السالم ورواياته الفقهية   
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