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 الرباديغم السلفي 

 –القرآين  أزمة فهم النص    -

 األستاذ عبد العايل العبدوين 

 

حماولة التعاطي مع موضوع الفكر السلفي وارتكازاته املعرفية هي حماولة صعبة إىل حد ما، أل�ا تستلزم إجراء 
ا الورقة اليت حنن مستوى، وطبعً دراسة جردية جملموع ما خطه أعالم هذا الفكر، والقيام حبصر املرتكزات على أكثر من 

لذلك هي حتاول أن تتحيز يف جنبة معينة وهي جنبة فهم النص   ، بصدد وضعها ال ميكنها القيام هبكذا قراءة وجرد
 الديين. حماولني جتاوز املعضالت التصديقية اليت خيلقها هكذا فهم.

وسوف نعتمد الفهم القرآين بوصفه مناط اإلعضال عند هذا الرباديغم، لكن قبل ذلك ال أبس من حتديد 
جمرين يف نفس   ، ن نعمل على تعقب تشخصاته يف فهم النص القرآينقبل أ  ،ماذا نقصد ابلرباديغم السلفي (عنوان أول)

 منهني البحث مبعطى آفاقي.   ،ا له (العنوان الثاين)ا معرفيًّ اآلن نقدً 

 العنوان األول: ماهية الرباديغم السلفي ومدماكيته 

يه يف الغالب بدون الرباديغم هو املنطق الداخلي املتفق على حدوده وحمدداته يف زمان ما ومكان ما، ويركن إل
، ألنه طريق اليقني املبحوث عنه أو على األقل هكذا يتصور، وهو Doxaوعي به لرسوخه يف األنفس كما العقيدة  

 Typeا ما يتم وصفه على أنه األمنوذج  لذلك كثريً   ،ما على هذا األساس يشكل األرضية التحتية للبت خبصوص نقطة  
 الكفيل حبل مجيع املعضالت املعرفية على ضوئه. 

وهو على هذا األساس يتحول إىل عقل مركزي حاكم على جمموع اإلنتاجات الفكرية وعلى مجيع املستو�ت، 
 ا. متحكم يف العقول اجلهوية والفردية دون أن تعي هذه العقول أب�ا تعمل داخل صواميل عمالقة حددت سلفً 

ا ما دامت األعمال تفق يف عدة جوانب مع النسقية الفوكالدية، لكن هذا ليس عيبً قد يكون هذا الطرح ي
الصابة مبدئيًّ  االالفوكالدية  قدّ ا يف نفس  قد  الكافية على صحة وجود نسق كبري متحكم يف جمموع جتاه  األدلة  مت 

 بل حىت يف املمارسات األكثر محيمية.   ، العطاءات الفكرية
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تتجلى فقط يف حتديد املعامل الكربى للعقول اجلهوية والفردية، بل تذهب إىل حدود تطويع لكن املدماكية ال  
هذه العقول والعطاءات بشكل جيعلها غري قادرة على التفكري خارجه، رمبا هذا الكالم فيه كثري من التشييء للعقل 

ا ألنه موجود معريف ال مبا هو هو ليس عيبً   اإلنساين وال تنقصه السوداوية، لكن لو صرحنا أبن الرباديغم يف حد ذاته أي
ا أن املعضلة هي يف احملمول ال يف منه يف أتثيث املشهد الفكري يف عامل الشهادة قد ترتفع هذه السوداوية، وخصوصً   بدّ 

يف نفس    وحيو�ًّ أي أن العيوب املعرفية هتم مضمون الرباديغم ال قالبه، والذي يظل يف مجيع األحوال حياد�ًّ   ؛املوضوع
 اآلن. 

وما دمنا أوضحنا أبن املعضلة هتم احملمول فإنه يكون من املناسب حماولة إجياد فهم ولو كربوي هلذا احملمول 
ا ملفهوم السلفية وحدوده، ألن هذه املفاهيم كما ا موحدً وهو املنظور السلفي. صراحة ال ميكن ألي ابحث أن جيد تعريفً 

 الكثري من املفاهيم تعرف متظهرات كثرية وحتديدات متناسلة يلغي بعضها البعض. 

فهي عند الشيخ ابن تيمية هتم فئة معينة من الناس وهم "السابقون األولون من املهاجرين واألنصار، والذين 
وابلتايل يكون ،  )1عد هؤالء الذين أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم" (اتبعوهم إبحسان، وما قاله أئمة اهلدى ب

املنظور السلفي هو االستناد إىل أقوال السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم إبحسان، وما قاله أئمة 
ا على تقطيع شخصي للسلف نكون شهودً   اهلدى بعد هؤالء الذين أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وابلتايل فإننا 

الصاحل واليت تشكل آراءهم املنظور الديين الصحيح، وحنن وبغض النظر على اإلشكاالت اليت ميكن أن خيلقها هذا 
التعريف فيما خيص التشخيص الصحيح ألئمة اهلدى اجملمع على هدايتهم ودرايتهم، الستحالة حتقق ذلك يف التاريخ 

السلف الصاحل  اإلسالمي، نقول بغض  التطبيقية، نكون أمام معضلة وهي تسلسل  وابلتايل   ، النظر عن هذه األزمة 
 تسلسل أصول املعرفة الدينية، وهذا يناقض أصل الطرح. 

وابلتايل فإن ابب   ، ذلك أنه وعلى أساس التعريف التيمي السلف الصاحل ال زالوا يعايشون الزمن احلديث
 فتوحة على مصراعيها، مما جيعل من املوضوع غري قادر على استيعاب احملمول. أصول املعرفة الدينية ال زالت م 

ا نفس التعريف جنده عند الشيخ أمحد بن حجر العسقالين وإن ابختالف تشخيصي للسلف ابملعىن مبدئيًّ 
عليه أتباعهم   وما كان   ،االصطالحي "ما كان عليه الصحابة رضوان هللا عليهم وما كان عليه أعيان التابعني هلم إبحسان 

ا عن سلف. كاألئمة األربعة وأئمة الدين ممن شهد له ابإلمامة. وعرف عظيم شأنه يف الدين وتلقى الناس لكالمهم خلفً 
والسفيانيني والليث بن سعد وابن املبارك النخعي، والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن دون من رمي ببدعة أو 

فما ميكن   . )2افض واملرجئة واخلربية، واجلهمية، واملعتزلة وسائر الفرق الضالة" (شهر بلقب غري مرضي مثل اخلوارج والرو 
أن نالحظه خبصوص هذا التعريف أن ابن حجر العسقالين وسع من املشخص وأزاح ما ميكن أن خيالطهم يف التوصيف 

 ا إ�هم أبئمة املذاهب األربعة وبعض احملدثني واملشايخ الذين مل ترتسخ مذهبيتم يف التاريخ اإلسالمي. الزمين، حاصرً 
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ضلتني، أوالمها وقف تسلسل السلف الصاحل إىل اترخيه والذي وهذا التعريف كما هو واضح يتخلص من مع 
ا يف تعريف ابن سبق أن أشكلنا به على ابن تيمية، واثنيهما أنه أخرج بعض الفرق من السلف الصاحل والذي يظل قائمً 

 تيمية.

أخرين فهذين التعريفني يشكالن العمدة يف تعريف احملمول أي السلفية، فهناك من يرى بعض العلماء املت
 ء ال يرتفعون إىل درجة السلف الصاحل. وهناك من يرى أب�م علماء أجّال   ، اا صاحلً سلفً 

ا هلذه التعاريف، واليت هلا املرجعية، نكون أمام سقف معريف معني ومشخص على األقل يف عمومياته هو وفقً 
قدية عند الرعيل األول يف اإلسالم جيعل الذي حيدد معامل الفكر الديين الصحيح. لكنه وأمام تكثر اآلراء الفقهية والع

هكذا حاكمية معرفية تتهاوى أل�ا حتمل يف ذاهتا بذور موهتا، فكيف نستطيع أن حنل إشكاليات التعارض الفقهي 
هل نعتمد على املعيار الكمي أو املعيار الكيفي؟ وهل إذا اعتمد� املعيار الكيفي أال نكون حنن   ؟والعقدي عند األوائل

قد أسقطنا بعض السلف من الصاحلية؟ وإن تيسر مثل هذا الطرح فكيف يستقيم القول بوجود سلف صاحل، اخللف  
ا أن بعض من نعمل على رد آرائه إن ابجلملة وإن على اجلملة؟ هي تساؤالت كثرية عاىن منها علماء األمة وخصوصً 

وكسي ذ ا دفع إىل تكون تيارين كربيني أحدمها أرث بل حىت أ�م فسقوهم، مم  ،ا طعنوا يف عقيدة البعض اآلخراعتربوا سلفً 
قضى على هذه اإلشكاليات ابالنتصار جلهة يف مقابل جهة أخرى، وتيار معتدل عمد إىل إجراء استقراء علمي لآلراء 

 ا رأيه على مستوى آخر، مما دفعه إىل أن يرى يف السلف الصاحل مرحلة اترخيية مباركة  هذا على مستوى ما ورادً ابً مصوّ 
  .)3 ( ليس إّال 

وكسي، ذ ا على العموم إال أنه ال ميتاز بصفاء االنتماء كما عند التيار األرث ا التيار املعتدل وإن كان سلفيًّ طبعً 
لذلك جند بعض العلماء األعالم يتخصصون يف علم الكالم والفلسفة وغريها من العلوم العقلية خبالف أتباع التوجه 

 بل حىت أ�م ينزلوها لدرجة الفسقيات.   ،هكذا علوم هي من ابب الرتف  وكسي السلفي، الذين يرونذ األرث

وحنن على هذا األساس نوضح أبن املقصود من الرباديغم السلفي هو هذا التوجه الفكري الذي حييل أو على 
ج نقلي األقل يدعي أبنه حييل على فئة معينة من السلف الصاحل دون الغري الذي ال خيدم تصوره، ليكون هكذا أمنوذ 

انتقائي، نقلي ألنه يعتمد آراء سابقيه يف احلكم على اإلشكاالت الفكرية الدينية اليت يتصدى للحسم فيها، وانتقائي 
 ا عن غريها من اآلراء.  صفحً بل يرجع ملا خيدم غرضه ضارابً   ،ألنه ال يعتمد اآلراء ابجلملة

زهري   الشيخ  قاله  ما  هو  الغرض  هذا  يوضح  تعريف  هم وخري  من  تشخيص  على  عندما حرص  شاويش 
ا لسلف. وكان هذا السلف هلا من سلف يسبقها تنتهي إليه، وهي تكون خلفً   "وتسمية (السلفية) ال بدّ   :السلفيون قائًال 

ا من التابعني. حىت أصبح الفقه، بل من اتبعي التابعني. وقد تبع كل السلفيني وغريهم من املذاهب من كل الفرق. بعضً 



4 
 

ا. ويف بعضها اختالف ظاهر من اتباع األثر. أو التمسك ابلنص والدليل، ا كثرية جدًّ ، وحىت األخالق، أنواعً والعقيدة
أو اجلنوح إىل الرأي ....والسلفيون ينكرون التأويل اللفظي والباطين. وقل على مثل ذلك كان هؤالء السلفيون، مع أن 

 نحرفة. وما أوجد الناس من أحزاب خمرتعة. كل املذاهب والفرق الباطنية. وحىت عند الد��ت امل

من صرف النظر عما كان من فرقة واختالفات بعد الصحابة الكرام رضي هللا عنهم أمجعني. وما   وال بدّ 
ترسب بني املسلمني من أقوال وفرق يف مسائل احلكم، والعقائد، والفقه. وكان منهم عدد كبري من خمتلف الفرق. وكان 

 لفيون). منهم من مسي: (الس

 – السلف الصاحل  –فالسلفية طريقة يف املعتقد والفقه، مفادها: الرجوع إىل ما كان عليه اجليل األول  ، إذن 
يف العقيدة، والعبادة، واألخالق، والسلوك... والسلفية معتمدة على الصحيح الواضح من الكتاب والسنة، والوقوف 

م التابعني من القرون الثالثة اليت شهد هلا سيد� حممد صلى هللا عند اتفاق الصحابة. وما تتابع بعد ذلك بعمل وفه
 .) 4عليه وسلم ابخلريية، وتتابعت بعد ذلك أبقوال أهل العلم، واملعتقد، واحلديث، والدعوة"(

 فالسلفية سلفيات إال أن أفضلها اليت رفضت التأويل ابجلملة أما غريها فباطلة. 

 للشك أبن السلفية عندما تطلق فإنه يراد منها اليت تفهم الدين ال يدع جماًال ا هذا التعريف يوضح لنا مبا  طبعً 
ا بدون أتويل، واليت تعتمد اتفاق الصحابة يف االستدالل، أي أن االختالف ال يكون موطن نقاش. لكن ما أغفله فهمً 

اق هو األصل، وإذا ما بل ترى االتف  ، الشيخ شاويش هو أن السلفية ال ترى أن مثة اختالف معريف عند الصحابة
 أن يقف على مقتضى ا ال ميكنه بتااتً ا رمته ابلشذوذ، لتسقطه من االعتبار. ألن التوجه السلفي واقعً صادفت اختالفً 

فكري ديين واحد ليس فيه اختالف، لذلك تعمد إىل جرب االختالف بعدم االستناد للرأي املخالف والذي يشكل 
 .  ليس إّال ا عدد�ًّ نقصً 

 وكسي. ذ عل من عملية التكميم وحشد اآلراء رأس املسألة االستنباطية عند التوجه السلفي األرثمما جي 

ا اجلواب يكون ابلنفي، مما يدفعنا لكن مثة إشكال يطرح بقوة وهو هل وصلنا جمموع آراء الصحابة؟ طبعً 
ألنه قد يكون قليل العدد فيما لسؤال معريف آخر إذا مل يصلنا جمموع الطروحات فكيف لنا أن حنكم بشذوذ رأي ما،  

  ؟اوصل إلينا ولكنه ابلضرورة ليس كذلك واقعً 

وكسي ذ ا ما جند أقوال أعالم التوجه السلفي األرثحقيقة الطرح السلفي ال جييب على هكذا أسئلة، لذلك كثريً 
إثبات هكذا إمجاع، أي أن يشريون إىل الكثرة دون دليل معترب، بل يتحدثون عن وقوع إمجاع يف قضية ما دون أن يتم 

 . اإلحالة تكون من ابب املسلمات ال من ابب القضا� الواجبة اإلثبات أصًال 
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بل حىت أن بعض األفكار الدينية املعتمدة عند التوجه السلفي نفسه، تكون مناقضة لطروحات سابقيه رغم 
 . ا وفق اإلحالة اجملهولة الوجهةقطعيته بسلفيتهم، ودائمً 

ا فهو ابلضرورة يكون لص إىل أن الرباديغم السلفي هو نقلي انتقائي ظاهري، ذلك أنه ما دام نقليًّ مما جيعلنا خن
 يف مقام تبيان اجلهة جند الشيخ  ال يؤمن ابلتأويل مما يدفعه إىل التطهر من التوجهات الفكرية املختلفة عنه، فمثًال ظاهر�ًّ 

وتعاىل فوق وال ميكن أن يكون يف كل مكان ألنه مستوي على ابن تيمية حيث أثبت (حسب مدعاه) أن هللا سبحانه 
"كتاب هللا من أوله إىل آخره، وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم من أوهلا إىل آخرها، مث   العرش حقيقة على أساس:

وتعاىل هو العلي عامة كالم الصحابة والتابعني، مث كالم سائر األئمة، مملوء مبا هو إما نص وإما ظاهر يف أن هللا سبحانه  
ا أن هذه العقيدة دً مؤكّ   ،)5األعلى، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء"( 

"ليس يف كتاب هللا، وال   :ـذلك أن الباحث لن جيد خالف ما تبناه الفقيه ابن تيمية ف  ،هي عقيدة مجع السلف الصاحل
ال من الصحابة وال من التابعني هلم إبحسان، وال    –يف سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وال عن أحد من سلف األمة  

 . )6ا" (ا وال ظاهرً حرف واحد خيالف ذلك، ال نصًّ    –ختالف  عن األئمة الذين أدركوا زمن األهواء واال

ة واملعتمدين ملا مساه التعطيل والتأويل هم على ثالثة أضراب إال أ�م يف وأن املخالفني لعقيدة الفوقية واجله
أن   – بل نفس عاقل   – خذين عن "تالمذة املشركني والصابئني واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن  آ مجيع األحوال  

لصديقيـن، والشهـداء، �خذ سبيل هؤالء املغضوب عليهم أو الضالني، ويدع سبيل الذين أنعم هللا عليهم من النبيني، وا
 . )7والصاحليـن؟"(

فهناك أهل التخييل وهم املتفلسفة ومن سار على درهبم من متكلم ومتصوف ومتفقه وهناك أهل التأويل 
الذين محلوا اخلطاب على اجملاز حيث جيب التنزيه (الحظوا أن هذا أصل العقيدة األشعرية)، وهناك أهل التجهيل وهم 

 نة وأهل السلف حيث يصفون الرسول عليه الصالة وآله والسالم ابجلهل مبعاين الصفات. كثري من املنتسبني للس

ا أهل التأويل ) وخصوصً 8ا مجيع هذه األضراب ضالة عن احلق بل أن الفقيه يصفــهـم ابلـمــالحــدة ( وطبعً 
 وهم املتكلمة واجلهمية واملعتزلة ومن سار على درهبم. 

االستعانة ببعض تصرحيات املفكرين اإلسالميني الكبار للذب عن طرحه من بينهم صحيح أن ابن تيمية أراد  
ستعانة هبذا املتكلم العظيم جاء من جهة التحريف ألقوال هذا األخري كما سوف يتبني أيب احلسن األشعري، إال أن اال

 لنا أكثر عند نقاش هذه النقطة ابلذات.
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اخرت� فقط منها فرع الفوقية وإثبات اجلهة عند ابن تيمية هي خالصة املوضوع أن الرتسيمة العقدية واليت  
تطهرية مبعىن أ�ا تضلل ابقي الفرق الكالمية واليت ختالفها الطرح بل أ�ا تصف متبعيها ابملالحدة، هذا دون أن ننسى  

 ا. أن بعض هؤالء املالحدة مؤولني وهم من السلفية املعتدلة أيضً 

 ا. وكسي هو منظور تطهري حتمً ذ نعاين أبن املنظور السلفي األرثفعلى هذا املستوى نستطيع أن  

 نتقائي يؤدي ابلضرورة إىل التطهر من اآلراء املخالفة. ا هي أن واقعة أن الطابع النقلي الظاهري واالاخلالصة إذً 

 وهذا الكالم يناقض ابجلملة تصرحيات الشيخ زهري شاويش الذي حاول أن يلمع الصورة. 

 حملاولة رسم خطاطة ولو مبدئية للتصور السلفي الذي الكتفاء هبذا القدر والذي كان ضرور�ًّ على أي نرى ا
 رأينا حتديده يف هذا املوضوع. واالنتقال إىل حبث عملية فهم النص القرآين وفق هذا الرباديغم.

 العنوان الثاين: فهم النص القرآين وفق الرباديغم السلفي 

ا يف نفس اآلن، إحدى مقاربتني أصيلتني ومقاربة عرضية توليفية تعتمدمها معً قراءة النص أي نص يعتمد  
املقارابت األصيلة جوانية واألخرى برانية. واملقاربة اجلوانية هي تلك املقاربة اليت تعتمد الداخل الفكري الديين بلحاظ 

وليس من خارجه، وعند العجز عن   العلوم اآللية، واليت تساعد على التعاطي مع اخلطاب أبوسع تصوراته من داخله
 استقراء النص من الداخل يتم اعتماد األقوال املعرفية اجلوانية املتحوزة للحمولة القدسية.  

أما املقاربة الربانية فهي تلك املقاربة اليت تعتمد اخلارج الفكري الديين بلحاظ تناسق املعرفة البشرية مع الوجود 
 القراءة اخلارجية والباردة للشأن الفكري الديين. اإلمياين، وابلتايل فهي تعتمد  

وهناك املقاربة التوليفية، وهي مقاربة جتمع بني االستقراء الداخل الديين واالستناد للمعارف البشرية اخلارج 
 حصرية جوانية. دينية يف حماولة لفهم النص الديين، عند تعذر االرتكاز واالكتفاء هبكذا معارف

ا نوهنا إىل بعض حدوده مبا هو أنظومة معرفية ال يرى لزوم االستناد إىل املقاربة اخلارجية، املنظور السلفي كم
ا إىل أن فهم السلف الصاحل هو أكمل األفهام وأن كل فهم  ال هوادة فيها على هكذا قراءات مشريً بل جنده شن حرابً 

الفهم يف هذا الرباديغم هو النقل السليم آلراء ا، وعلى هذا األساس فعمدة غري مستند هلم ال ميكن إال أن يكون خاطئً 
وهذا الرأي ينتقل بدوره من فهم   ،السلف، لكن ويف مقام خفاء السند النقلي يتم االجتهاد ابعتماد الرأي الشخصي

لينقلب   ، إنساين اجتهادي إىل رأي سلفي مقدس واجب االعتماد من جهة رأسية قائله ضمن هرم الفيض املعريف السلفي
ا الرأسية وطبعً  ،  بفهم أكمل راجع إىل رأسية أعلى مرتاخية يف الزمنبدوره إىل أصح األفهام واليت ال يستقيم جتاوزها إّال 
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عنها ال حتدّ  املتحدث  الرأي العليا  تعقب  إىل  بدون حاجة  النوعي،  للتابعية ال  الكمي  األتباع ابملعىن  قبل  من  إال  د 
 رجي.  األصوب يف إطار املصداق اخلا

ا يتبع، جند ابن كثري يعرف منهجيته يف فهم النص القرآين يف أحد أهم التفاسري السلفية واليت غدت أمنوذجً 
 ."تفسري القرآن العظيم"  ـا ذلك يف مقدمة تفسريه املوسوم بموضحً 

آخر، فإن "إن أصح الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن ابلقرآن، فما أمجل يف مكان فإنه قد فسر يف موضع  
أعياك ذلك فعليك ابلسنة فإ�ا شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي، رمحه 

 كل ما حكم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن ...   :هللا

ل هللا صلى هللا عليه وسلم والغرض أنك تطلب تفسري القرآن منه، فإن مل جتده فمن السنة، كما قال رسو 
" قال: بسنة رسول هللا. قال: "فإن مل ؟". قال: بكتاب هللا. قال: "فإن مل جتد ؟ملعاذ حني بعثه إىل اليمن: "مب حتكم

". قال: أجتهد برأيي. قال: فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صدره، وقال: "احلمد هلل الذي وفق رسول ؟جتد 
 وهذا احلديث يف املساند والسنن إبسناد جيد، كما هو مقرر يف موضعه.   .يرضى رسول هللا"  رسول هللا عليه ملا

وحينئذ إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف السنة، رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة، فإ�م أدرى بذلك، ملا 
التام، وا الفهم  اختصوا هبا، وملا هلم من  اليت  القرائن واألحوال  الصاحل، ال سيما شاهدوا من  والعمل  الصحيح،  لعلم 

 علماؤهم وكرباؤهم، كاألئمة األربعة واخللفاء الراشدين، واألئمة املهديني، وعبد هللا بن مسعود، رضي هللا عنه.   

  :فربجوعنا إىل املنهجية اليت رمسها الشيخ ابن كثري ميكن لنا أن نبدي عليها جمموعة من املالحظات

إىل حد ما غامضة، فاإلطار   - ا  على صحتها مبدئيًّ   - : أن شرح القرآن ابلقرآن ظلت منهجيةاألوىلاملالحظة  
الرأي  الذي ميكننا أن حناكمها على ضوئه ظلت مغيبة، وال ميكن تصويبها من عدمه إال ابلرجوع إىل  العام  املعريف 

ا على املنهجية هو مهمش كلي بوصفه حاكمً األعلى. واحلال أن هكذا منهجية هي دوران يف الفراغ ذلك أن العقل ال
يف مقام العرض واملقاربة والقراءة، فأقصى ما يراه القوم من دور للعقل هو يف حده األدىن أي ذلك العقل املشرتك بني 

 ن من آلية شرح القرآن ابلقرآن ألنا هكذا حدية يف العقل جتعل منه غري متمكّ وطبعً   ،اجلميع (الطرح العقالئي للمسألة)
ه عن املشرتك اإلنساين العقل القطعي، مما جيعل العقل الوحيد القادر على القيام هبذه املهمة هو العقل الصلب املتنزّ 

 بني اآلراء ال أقل وال أكثر، دون أن جيري عليها قراءة نقدية عقلية للخلوص القارئ العقالئي ال ميكنه إال أن يكون مواز�ً 
 لصحة التفسري من عدمه. 
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*، غري �ً ا تعبدّ فأي قارئ عندما يريد أن يفهم آية كرمية يعود إىل هذه التفاسري رجوعً   ، ا حدث ابلفعلوهذا م 
 ال يقبلها، ذلك أنه يكفيه أن يكون املفسر هو الشيخ الفالين املشهود له ابلعلمية ورمبا قادر على نقضها ولو أنه عقًال 

نه أصلب التفاسري. لكي يتقبلها قبول املسلمات، مما يؤدي إىل وجود أو أن رأس اهلرم املعريف السلفي يقرر أب  ،األعلمية
ستشكال جيب الرجوع إىل األصلب يف املقام املرجعي دون حىت أن تراتبية يف التفاسري ينقض أعالها أد�ها، فعند اال

 ينتبه إىل موطن اخللل يف الفهم.

خيطئ يف تفسري آية ما، وأن التفسري األدىن   إ�ا حاكمية املشهود له ابلتمكن من الصنعة دون حلاظ أنه قد 
 منه يف اهلرمية هو املصيب، فاإلحالة تكون كلية ال موضعية.  

ا هو إمهال خطري لعملية الظهور العريف للقرآن : أن التحدث عن تفسري القرآن ابلقرآن رأسً يةثاناملالحظة ال
واحلال أن هناك آ�ت كثرية تتحدث عن   ، املالكي احلكمي**الكرمي سواء على املستوى اللغوي الداليل أو املستوى  

 تيسره للفهم. 

وإغفال هبذا الثقل ليشكل نقيصة جد حساسة، ويظل غري مقبول، ذلك أن حىت عرض القرآن بعضه على 
بعض يقف على تشخيص الرابط وهكذا تشخيص ال يتحقق إال ابلفهم العريف لآل�ت الكرمية، فيكون املنهج كما مت 

، صحيح أنه أعقب اإلشارة ابجململ واملفسر إال أن هكذا ضميمة يف اجلملة ال ضاحه من قبل الشيخ ابن كثري مقلوابً إي
ا اآلية الكرمية املستند إليها لرفع اإلمجال، تفي ابلغرض ألن اإلمجال والتفسري تستلزم الظهور العريف ألحدمها وخصوصً 

 ن الكرمي هي مغفلة يف التعريف. واحلال أن اإلشارة إىل الفهم الشخصي للقرآ 

صحيح أن ابن كثري على مستوى التفسري أشار إىل الفهم الشخصي مث عضده ابلروا�ت، إال أن ذلك كان 
 الرأي الوارد يف الروا�ت املعتربة لديه على املستوى األول مث يضع ما كون من خالله نه كان يتبّىن إحبيث    ،امعكوسً 

يورد الروا�ت وكأن الفهم املتبادر من اآلية الكرمية يتفق مع فهم السلف الصاحل، وهي لعبة جد قناعته يف األول قبل أن  
ا على املستوى مث يورد الروا�ت املردودة مسبقً   ، مكشوفة ألنه ال ينفك أن يورد الروا�ت املعتربة عنده يف املقام األول

إليها، مما جيعله جي التهوينية  املتبادر واملعضد الثاين مع نوع من اإلشارة  الفهم  أنه من  لقبول رأيه. كما لو  القارئ  هز 
 ابلروا�ت املعتربة يف املقام. 

ابلقرآن  القرآن  تفسري  منهجية  وإيراد  للتفسري  السليم  للطريق  الصحابة   ، فتعريفه  فروا�ت  ابلسنة  بعدها  مث 
ا من مصاديق ا، وهذه أيضً وعلماء األمة دون أن يورد ولو إملاحة للفهم الشخصي ينقض ما حياول جربه يف تفسريه عمليًّ 

 انكشاف اللعبة املخاتلة. 
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ا وطبعً   ، سرةبقيت اإلشارة إىل أن رفع اإلمجال على األقل وفق الظاهر من التعريف هو ابلرجوع إىل اآلية املف
ى إال ابلروا�ت مما جيعل أن اجململ من القرآن على األقل عند الشيخ ابن كثري غري وارد فيه ال السنة هكذا تفسري ال يتأتّ 

ا إىل السنة وإال كيف يفسر النبوية وال قول الصحابة، وهذا ينقض أصل منهجيته ألنه عندما يتحدث ابلعرض يشري لزومً 
، فيجرب هكذا نقيصة مبورد آيوي آخر مشبع ابلرواية أو رأي الصحابة، وهو لعمري انقالب منهجه التفسري ابملأثور

 موردي. 

فإما نقول أبن العمدة يف عرض القرآن على القرآن هو الظهور العريف لآلية الكرمية وتعذرها يف مقام آخر، 
ي والعقلي. وإما نقول أبن العرض يكون على عندها نقول أبن املنهجية هي استقراء اآل�ت القرآنية مبصداق الفهم اللغو 

بل نقول أبننا حنتج مبورد روائي يف آية   ،ايف هذه احلالة ال نقول أبن القرآن يفسر بعضه بعضً   ،أساس السند الروائي
ا، فتكون العملية عبارة عن انعكاس شرطي ال يؤدي الغرض قرآنية ونسقطها على آية قرآنية أخرى غري مفسرة روائيًّ 

ا أبن التفسري ابملأثور متكثر وخمتلف رغم حصول ما يثري الكثري من الغموض على اآل�ت القرآنية، وهلذا جند واقعً   بقدر 
 ا يف فهم اآلية القرآنية. إمجاع املفسرين على جسم روائي واحد، إال أ�م خيتلفون كثريً 

عملية الفهم، نعود إىل مقدمة نعكاس الشرطي والذي ال ميكن إال أن يتحقق خالل  وحىت ندلل على اال
التفسري حيث جند أبن الشيخ ابن كثري احتج يف مقام اعتماد رأي الصحابة على احلديث اآليت: كما قال رسوُل هللا 
صلى هللا عليه وسلم ملعاذ حني بعثه إىل اليمن: "مب حتكم؟". قال: بكتاب هللا. قال: "فإن مل جتد؟". قال: بسنة رسول 

مل جتد؟". قال: أجتهد برأىي. قال: فضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صدره، وقال: "احلمد هلل   هللا. قال: "فإن
وبغض النظر عن   – ا  الذي وفَّق َرُسوَل رسوِل هللا ملا يرضى رسول هللا". فالقارئ العادي هلذا النص الروائي يعلم جيدً 

املسائل الشرعية وال مدخلية له بفهم القرآن الكرمي. فهذا أبن املوضوع يهم القضاء بني الناس يف    –صحته من عدمه  
انقلب دليًال  القرآين،  النص  الكرمي النص على وضوحه والذي ال علقة له بفهم  للقرآن  للقول بصحة فهم الصحابة   

ملداخل وعمدهتم يف هذا املقام عند تغيب السنة. ال أحد يعلم كيف مت التوسع يف مدارك هذا النص النقلي وال ما هي ا
الفهمية اليت مت اعتمادها. وهلي إحالة جتعل املرء يتخوف من اآلن من الطريقة اليت يرتضيها الشيخ يف اإلحالة يف مقام 

 فهم القرآن، ألن من عجز عن فهم النص الروائي ومناطه هو أعجز عن تطبيقه يف فهم آية قرآنية.  

خبصوصه فسوف جنده ينقض أصل عملية العرض، كما أن أصل هذا النقل إذا ما جارينا الشيخ ابن كثري  
يعين أبن هناك بعض اآل�ت ال تفهم ولو مبصداق منهجية العرض لذلك نبحث هلا عن حديث   ؛ فهل هو قائل ابملضمن

إذا عجزت عن حتقيق   – وهذه طامة    – فإن مل جند    ، الرسول عليه الصالة وآله املنهجية  نعود لرأي الصحابة. ألن 
 ية ساقطة، مبعىن أ�ا مل تثر� ومل تكفنا مؤونة البحث وأتسيس منهجية أخرى فإ�ا تسقط كمنهجية. التكاملية هي منهج
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: أن اإلحالة على الصحابة كمنهجية داخل يف االجتهاد يف الفهم، واحلال أن هذه اإلحالة املالحظة الثالثة
أن يلعبها الشيخ ابن كثري وهو إفهام القارئ أبن   تظل منقوضة وال علقة هلا ابالجتهاد يف الفهم، وهنا اللعبة اليت يريد 

 ا لرأي الصحابة. االجتهاد الشخصي ال يعدو أن يكون رجوعً 

إىل  تنضاف  تطبيقية أخرى  أزمة  إليها، وهي  اليت وصل  ينقض كالمه واخلالصة  به  احملتج  النص  أن  كما 
 ه إنسا�ً سابقتها، ذلك أن احلديث مضمنه أبن االجتهاد الشخصي مكفول للمرء بوصف

ً
 ا. ا، وليس للصحابة خصوصً  عامل

ا عندها أقول أبنين أجتهد وال آلو، ألنه ميكن ومن خالل نفس املنطق أن ال أجد يف روا�ت الصحابة شيئً 
ا إال أن الشيخ ابن كثري يرفض هكذا خالصة حىت ال تتفلت �صية الفهم واإلفهام من الصحابة فجعل االجتهاد حمصورً 

 ابمتياز، ال ا من أول اخلط إىل آخره إسناد�ًّ اتبعهم إبحسان من األئمة املهديني، فالقارئ يظل متلقيً يف الصحابة ومن 
جيتهد حىت يصل مقام التقليد الكلي للسلف الصاحل ويتحقق اإلشباع من أفكارهم كما وصلته من الطرقية اإلسنادية 

ياج الفكري السلفي، وهو عني ما أمسيناه الرباديغم، وجيب ا للسواليت ال ختتلف ابلضرورة مما جيعل أي تفكري يظل خاضعً 
 ا بفهم جزئي سلفي سابق وإال سقط كفهم معترب. أن يظل الفهم اجلزئي مرهتنً 

ا ما جند آراء حرب األمة عبد هللا بن عباس ال : أنه وعلى مستوى املصداق هلذا املنهج كثريً املالحظة الرابعة
 ا عليه بني األتباع. ا جممعً  أو فقهيًّ  فكر�ًّ عندما تناقض رأ�ً تعترب يف مقام التفسري، 

ذلك لو أن املنظور الفقهي أو الفكري الديين املعتمد عند علماء املذهب السلفي تناقض مع رأي عبد هللا 
واألدلة على ذلك بن عباس رمي هذا األخري ابلشذوذ، وهي طريقة جتعل من صدقية اعتماد رأي الصحابة يف احملك،  

 ا. كثرية جدًّ 

ا عند املفسر السلفي مث يطفق بتعضيده أي أن التصور يكون جاهزً   ؛ فاملنظور يف احلقيقة تنازيل وليس تصاعد�ًّ 
ابلروا�ت وال أبس أن يرد رأي بعضهم بدعوى الشذوذ أل�ا وببساطة ال تتفق مع التصور اجملمع عليه داخل الرباديغم 

 السلفي. 

اليت ا هذ طبعً  التفسريي لشيخ كابن كثري، بل ابلعكس أمهيته هي  نية قدحية يف اجملهود  النقد ال يتحوز  ا 
ا لتصويب املنظور خبصوصه حىت يتسىن معاينة ابقي التفاسري واملوازنة بينها وإراءة ابقي املناهج التفسريية شكلت حافزً 

 أقوى املناهج وحتقيق القراءة األمثل للنص القرآين. للوقوف على مواطن القوة والضعف لتحقيق التكامل والوصول إىل 
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مة حممد حسني لذا ارأتينا حماولة إراءة املنهج التفسريي عند فطاحلة العلم القرآين يف القرن العشرين وهو العّال 
الطباطبائي صاحب تفسري امليزان، إذ سوف يعاين القارئ مواطن التكامل يف املنهجية وكيف تيسر جتاوز بعض املطبات 

 املعرفية املتحققة يف املنهج السابق.  

 اقراءة آفاقية: الطباطبائي أمنوذجً 

حممد حسني الطباطبائي يف مقدمة تفسريه مة  يف مقام تبيان املرجعية العلمية الصلبة لفهم كتاب هللا جند العّال 
 ح ابآليت: "امليزان يف تفسري القرآن" يصرّ 

الناس أن ال يقتصروا على الفهم العادي واملصداق املأنوس به الذهن يف فهم معاين   ى"وهذا هو الذي دع
إىل أن يتمسك   جتناب عن اخلطأ واحلصول على النتائج اجملهولة هو الذي دعى اإلنساناآل�ت كما كان غرض اال 

بذيل البحث العلمي، وهو أجاز ذلك للبحث أن يداخل يف فهم حقائق القرآن وتشخيص مقاصده العالية، وذلك 
ا أو غري ذلك عن مسألة من املسائل اليت تتعرض له اآلية حىت ا وفلسفيًّ ا علميًّ على أحد وجهني، أحدمها: أن نبحث حبثً 

ية وحنملها عليه، وهذه طريقة يرتضيها البحث النظري، غري أن القرآن ال يرتضيها نقف على احلق يف املسألة، مث �يت ابآل
كما عرفت، واثنيهما: أن نفسر القرآن ابلقرآن ونستوضح معىن اآلية من نظريهتا ابلتدبر املندوب إليه يف نفس القرآن، 

 ونشخص املصاديق ونتعرفها ابخلواص اليت تعطيها اآل�ت....

هللا عليه وآله وسلم: "فإذا التبست عليكم الفنت كقطع الليل املظلم، فعليكم ابلقرآن فإنه   وقد قال النيب صلى 
ليل يدل على دشافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلفه ساقه إىل النار، وهو ال

بطن، فظاهره حكمة وابطنه علم، خري سبيل، وهو كتاب تفصيل وبيان وحتصيل وهو الفصل ليس ابهلزل، وله ظهر و 
ظاهره أنيق وابطنه عميق، له جنوم وعلى جنومه جنوم، ال حتصى عجائبه وال تبلى غرائبه فيه مصابح اهلدى ومنار احلكمة، 
ودليل على املعروف ملن عرف النصفة، فلريع رجل بصره، وليبلغ الصفة نظره ينجو من عطب وخيلص من نشب، فإن 

 صري، كما ميشي املستنري يف الظلمات ابلنور، حيسن التخلص ويقل الرتبص". التفكر حياة قلب الب

 وقال علي عليه السالم: يصف القرآن على ما يف النهج "ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض". 

 هذا هو الطريق املستقيم والصراط السوي الذي سلكه معلمو القرآن وهداته صلوات هللا عليهم.  

بعد أن صرح العالمة أبن الفهم املتبادر العريف ال يسعف يف مجيع األحوال أوضح أبن النهج السليم هو شرح 
ذلك أن الشيخ ابن كثري ال   ؛بريالقرآن ابلقرآن، وهو نفس املنهج الذي أوضحه الشيخ ابن كثري لكن مع اختالف ك

ا جيب عقله ابملأثور، خبالف منظور العالمة الطباطبائي الذي يرتضي الفهم األويل من األساس بل حىت أنه يراه متفلتً 
  غري مفيد للقطع فقط يكفل االطمئنان للمعىن.  يقر حبجيته وإن بدو�ًّ 
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لقرآن راجعة إىل استيضاح معىن اآلية من نظريهتا كما أن منهجية العالمة الطباطبائي يف تفسري القرآن اب
 ابلتدبر املندوب إليه يف نفس القرآن، وتشخيص املصاديق والتعرف ابخلواص أي خصوصية كل آية على حدة. 

أوًال  احلاكم  العريف يظل هو  املصداق ومعاينة فالظهور  لتحديد  القرآنية  العقلي يف اآل�ت  التدبر  ، مث �يت 
اخلصوصية حىت يتم تفسري القرآن ابلقرآن، ولعل مقالة علي بن أيب طالب املشار إليها يف موطن االحتجاج توضح 
بشكل جيد هذه املسلكية، فبعضه ينطق ببعض يعين أنه ينسف الفهم املتبادر وهو ما صرحنا أبنه الفهم البدوي فيكون 

األوىل وذلك بعد حتقق التدبر العقلي يف جممل القرآن، ويشهد   ا نفسه بنفسه ابملصداق القائم يف الدرجةالقرآن مفسرً 
بعضه على بعض مبعىن أن القرآن يصحح الفهم املتبادر من آية قرآنية آبية قرآنية أخرى، فمدار التدبر العقلي متحقق 

 ا، جنبة النطق وجنبة الشهادة. يف اجلنبتني معً 

لمنا أبن كتاب هللا "له ظهر وبطن، فظاهره حكمة وابطنه ا هكذا منهجية ال يتيسر استيعاهبا إال إذا عوطبعً 
 علم" فمناط فهم الباطن هو العلم مبا هو علم. 

ا  أو أتييدً بعد هذه املنهجية الصلبة أتيت الروا�ت والنقوالت لتوضيح املعىن يف أجلى صوره، واليت تشكل دليًال 
 لعقل القطعي. على اخلالصة الفهمية واليت تكون يف الغالب األعم موافقة ل

كما أن من موجبات منهجه أنه يفرق بني املفهوم واملصداق، وابلتايل مل يكن خيلط بني التفسري والتطبيق،  
ا ألزمة التفسري والتطبيق اجملتمعني، فلو وقف على رواية تبني أسباب نزول خبالف التفسري ابملأثور والذي يظل خاضعً 

ة اجلري، يرتفع إىل أعلى ليفسر اآلية الكرمية مبعناها اجلامع ومفهومها الكلي، اآلية الكرمية فإنه مع اإلشارة إىل حقيق
وإال بقينا أمام التطبيق دون التفسري وهو من املطبات الكثرية اليت يقع فيها التفسري ابملأثور، فتضيع احلكمة اإلهلية من 

 مناسبة النزول لتضحي الواقعة هي احلاكمة على الفهم للنص القرآين. 

 منها مة يعترب تنزيل القرآن الكرمي بنحو التجلي ال التجايف، لذا كان شخص معارفه الطولية وجيعل كالًّ لعّال فا
ا من احلمل على الظاهر وحجيته واعتباره. وكان يعطي األصالة يف التفسري للظاهر  منها مانعً يف رتبته اخلاصة، ومل ير أ�ًّ 

ملفهومي، بل كان يدخل الباطن عن طريق حفظ وحجية ظاهرها ويسلك من  يف تفسري اآلية اوال يعترب الباطن أصًال 
 ذلك الباطن إىل ابطن آخر. 

ا على أما فيما خيص التأويل وكيف يعتمد السيد الطباطبائي فهو رهني ابلفهم الطويل لآلية الكرمية حمافظً 
     .)9وإبصار يف احلكم العميق هلا ( ظهورها دون أن يتم جتاوزها إىل النقيض فعملية التأويل عنده تعميق نظر  
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"العّال  أن  إىل  أشار  عندما  النكتة  هذه  إىل  األستاذ حيدر حب هللا  أملح  حبثه وقد  النص يف  مل حيضر  مة 
ا عمله لقواعد التفسري نفسها، وعندما كان �يت للبحث التفسريي، بل تعامل بروح أكادميية صرفة مع تفسري النص خمضعً 

يعقده يف أواخر كل فصل تفسريي كان يكتفي مبجرد عرض النصوص دون أن يوحي لنا أبنه يركز الروائي الذي كان  
ا من ذلك مل يكن الطباطبائي ليخشى النص ا ما مل تكن القضية من حيث أساسها روائية، وانطالقً نظره عليها كثريً 

أنه كان يرى هذا النص يف درجة اتلية ، أي  - ابملعىن غري السليب للكلمة    –الروائي بل كان يتعامل معه بروح فوقية  
 أو ا، وهلذا مل يكن ليتحفظ عن اإلسراع يف استبعاد نص روائي أحيا�ً ا ملا كان قد فرغ منه يف تفسري اآل�ت سلفً منهجيًّ 

ييم ا ذلك أبنه ال يتوافق مع ما تقدم يف تفسري اآلية، ومل يكن لينظر إىل سند النصوص وتق أخرى مربرً جتاهل آخر أحيا�ً 
ا ل منهجيًّ تعارضها وغري ذلك، والشاهد األهم هو فصل النص الروائي التفسريي عن القسم التفسريي نفسه، وهذا يدلّ 

  . )10على أتخر رتيب للنص الروائي، وإال لكان من الضروري استحضاره لدى تفسري النص نفسه" (

إىل النص الروائي بعد تفسري اآلية غري أنه لدينا بعض املالحظات خبصوص هذا التصريح وهو أن اإلشارة  
مة إىل حاكمية ظاهر اآلية الكرمية واليت ال يرى معها الكرمية مل يكن من ابب التوايل الرتيب بقدر ما كان ركون العّال 

ا فيما خيص أسباب النزول وجعلها رأس الفهم لآلية الكرمية، ضرورة للتوضيح الروائي ألن إعمال النص الروائي وخصوصً 
مة، غري ا هكذا اعتماد ينسف أصل مشروع التفسري الذي ارتضاه العّال ا، وطبعً ا وليس تفسريً مة يعتربه تطبيقً لعّال كان ا

وذلك مبنحه األدلة النقلية   ،أنه ويف مجيع األحوال يرتك لنفسه وللقارئ الكرمي فرصة إجراء قراءة تطبيقية لآلية الكرمية
اليت ميكن أن يستعني هبا ليطبق اآلية الكرمية على الواقع واليت تظل يف مجيع األحوال خارج مهمة التفسري اليت أوضحها 

 مة يف مقدمة كتابه.  العّال 

مل نسبة من كما أن الدافع الثاين واألساسي هو أن األدلة النقلية على أمهيتها تظل يف العموم ظنية الورود حت 
عدم صدورها عن املعصوم عليه السالم، وهذه النسبة قد تكرب وقد تتضاءل، فلم يكن ليعول عليها يف مقام تفسري 

مة وهي أصالة البيان يف القرآن، وحاكميته على النص الروائي ا للقاعدة الكربوية اليت أوضحها العّال القرآن الكرمي، مصداقً 
مة للنص الروائي، وابلتايل ال ميكن أن تكون كاشفة للمعىن ابألوىل إال من جهة التعضيد مما جيعل من ظواهر القرآن مقوّ 
 ال من جهة التأسيس للفهم.

ا عن مة الطباطبائي يف خصوص ظواهر القرآن الكرمي رأي خاص، يقضي ابعتبارها حجة وكاشفً "للعّال   ـف
، لبداية اخللقة اإلنسانية ورد نظرية داروين، عاجلته مثًال الواقع، ما مل تقم قرينة قطعية على خالفها كما هو احلال يف م 

العقدي  اجملال  يف  الظواهر حىت  هذه  وحجية  الروا�ت،  مداليل  عن  القرآنية  الظواهر  امتياز  أي  ذلك،  يف  والسبب 
  :والتكويين، ميكن أن يرجع 

 ز صحيحها من سقيمها. : إىل أصالة النص القرآين ومرجعيته العامة حىت يف تقومي الروا�ت ومتييأوًال 



14 
 

 

إىل مبدأ الوضوح القرآين، وأن هذا الكتاب يف نفسه بيان ومبني وواضح يف داللته ومعانيه، أي مبدأ   ا:اثنيً 
 تفسري القرآن ابلقرآن. 

وجود احتمال النقل ابملعىن يف كثري من الروا�ت أو أغلبها، مما يفسح اجملال الحتمال تسرب وعي   ا:واثلثً 
ا يف األلفاظ والعبارات، على الناقل وثقافته وحميطه الفكري وطاقاته الذهنية إىل داخل النص املنقول، مما حيدث فيه تصرفً 

 أللفاظ اليت أعلمها املوىل سبحانه لنبيه الكرمي. خالف احلال يف النص القرآين، إذ ال ريب يف أ�ا عني ا

له عالقة اورابعً  تكون  أن  ما حيتمل  الروا�ت، وهو  ظنية صدور  مقابل  الكتايب يف  النص  يقينية صدور   :
   .)11ا"(أيضً 

ا مة الطباطبائي ال يشمل فقط البعد اللغوي الداليل للكلمة، بل أيضً لكن الظهور املتحدث عنه عند العّال 
ا مبحاولة استيعاب احلكمة من النص القرآين مبعاينة قواعد التفسري د املالكي احلكمي وهي جنبة معرفية هتتم كثريً البع

ستعمالية والكل مرتبطة ابلتضمينات تصال اللغوي وأطرافه وشروطه وقواعده وآاثره والدالالت االا ابالوالتأويل مرتبطً 
ا وفق املعول اللغوي بتوسع جمايل أكرب من املقام الداليل كتناز، ودائمً ة التثوير واال النظرية واجملال املعريف الذي تتم فيه عملي

 ) القرآين  الباحث مصطفوي ابألفهوم  أمساه  ما  املسمى 12الصرف، وهو  الكربوي  العنوان  إطار  يبقى يف  والكل   .(
 التفسري، مع ضرورة اإلشارة إىل أمهية العقل يف هذا املقام. 

 ا من الربهانية اليت أكسبته إ�ها الفلسفة سيما املتعالية، فقد اعترب السيد الطباطبائي أن مثة خلًال "انطالقً   ـف
ا يف التعاطي مع النصوص العقلية، وهذا اخللل يكمن يف أن حجية النص وقيمته متفرعة عن العقل، وابلتايل فال منهجيًّ 

ه، ومن اعترب الطباطبائي أن تقييد البحث الكالمي مبوافقة الشرع معىن ألن تكون النصوص حاكمة على العقل ونشاط 
بل أن هكذا �ج هو وقوع يف الدور ذلك "أن العقيدة   .) 13تسبب يف منع البحث احلر وطريقة التفكري االستداليل"(

ا الشرعية عليه، فهي إذً اليت يراد االستدالل عليها ال تتبع يف ثبوهتا االستدالل، أل�ا شرط يف ممارسة االستدالل وإسباغ  
فتنقلب األمور فيصري "االستدالل اتبع للعقيدة   ،)14ا لغريها"(اثبتة يف املرتبة األوىل وإال ملا كان يصلح أن تكون قيدً 

 يف صحته"، واحلال أن العكس هو الواجب. 

سيد حممد احلسني احلسيين مة الا الرتكيز على البعد األفهومي يف القرآن الكرمي هو عني ما أشار إليه العّال وطبعً 
ا، رعاية املعاين الكلية لأللفاظ املوضوعة، الطهراين ابملعاين الكلية لأللفاظ حيث صرح "ومن خصائص هذا التفسري أيضً 

نطباق وفصلها عن ا حتديد موارد اجلري واالوليس خصوص املعاين اجلزئية الطبيعية واملادية املأنوسة لذهن اإلنسان، وأيضً 
  .)15ل املطابقي لآل�ت" (منت املدلو 
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مة، ذلك أنه يعمد ا ال أبس من إظهار اخلطوط العريضة ملنهجية التفسري عند العّال وحىت نلملم املوضوع جيدً 
يف إطار تفسريه لآلية إىل سوق كل ما يتصل هبا من آ�ت، مع بيان السورة والرقم لكل آية، مث يستخلص املعىن الظاهر 

�ت، كما لو كانت يف سياق واحد، ألن املفروض أن مصدر القرآن واحد، وأنه يعتمد الذي دلت عليه جمموع اآل
ا كاملتصلة. مث يعزز املعىن الظاهر، ويدعمه مبنطق العقل، إن كان من املوضوعات العقلية، وإال أقام القرائن املنفصلة متامً 

ابملعىن القرآين إىل حياة اجملتمع، وقارن بينه وبني عقائد الدليل على أنه ال يتعارض مع العقل يف شيء، فإذا مت هذا انتقل  
الناس وأفعاهلم وعاداهتم، على اختالف أد��م ومذاهبهم، وأثبت أن من خالف القرآن يف شيء من ذلك فقد تنكر 

ن فصول إلنسانيته وجتاىف عن احلياة الكرمية اليت تتضمن له وجملتمعه السعادة واهلناء، مث يلحق املؤلف بكل فصل م
فاالنتقال من الظهور العريف الداليل إىل األفهوم   .)16ا من أحاديث الرسول وأهل بيته( يورد فيه طرفً  مستقالًّ الكتاب ابابً 

 ا ملنهجية التفسري.    القرآين الكرمي من جهة اإلحاطة ابملعارف الكلية بشاهدية القرآن على بعضه البعض، هذا كان إيضاحً 

ا ابعتماد النص الروائي  مة يكون ملزمً يل مبا هو تعميق نظر يف احلكمة اإلهلية فإن العّال أما على مستوى التأو 
وابلتايل   .)17إىل جانب املدركات العقلية واإلثبااتت الشهودية، ألنه يرى أبن بطون القرآن يساعد على أتييد ظواهره (

أقوى وأعمق للثمار املعرفية واملعنوية املوجودة يف   ال تناقض يف التفسري مع التأويل بقدر ما هو تعميق للنظر واستيعاب
مة مل يكن ينتقل للتأويل إال بعد املرور من التفسري، فلو ثنا� اآل�ت الكرمية. ولعل هذا من مصاديق الرتبية ألن العّال 

مة" يف موطن ا إبقحام مجلة "ابملعىن غري السليب للكل تيسر لألستاذ حيدر حب هللا توضيح ذلك ملا وجد نفسه ملزمً 
 بيان املنهج.    

فكما سوف يالحظ القارئ الكرمي أبن عمدة هذه املنهجية هي نفس النقيصة اليت سبق وأوضحناها عند 
قراءتنا ملنهج الشيخ ابن كثري، أي جنبة التدبر العقلي اليت ظلت مغيبة من األول إىل اآلخر، وحاكمية الرواية على النص 

 يف املقام، جتعل من ا بشر�ًّ اجتهادً   إىل آراء السلف الصاحل واليت قد تتناقض ال تشكل إّال ا أن الرجوع  القرآين وخصوصً 
ا، فتكون احملصلة إدراج الفهم الشخصي يوازن ومييل ملا يعتقده سليمً   –والذي هو مطبق ابلضرورة    –مهمة املفسر  

ا يف صحة وروده، فالباحث عن أن املأثور متنازع كثريً ا، هذا بغض النظر على  ا وادعاء املأثور ظاهرً للمفسر/ املطبق واقعً 
 حال الراوي من الطبقة الثانية والثالثة فما فوق يكاد ال يقف على راوي واحد مل يطعن فيه.  

كما أن االجتهاد املرهون بفهم الصحابة جيعل من التفاسري القرآنية اليت أتت فيما بعد ال موجب هلا، ألن 
ة وهو كالم جير إىل اجلمود يف فهم كتاب هللا، خبالف املنهجية اآلفاقية اليت أوضحناها خبفة يف الرؤية اإلسنادية واحد 

 هذا املقام. 
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زبدة الكالم أن فهم الكتاب ال ميكن أن يتحقق إال إبجراء تدبر عقلي معترب يهم مقام الظهور األويل لكالم 
هة أن بعضه �طق ابلبعض وأن بعضه شاهد على بعض، فبهكذا هللا بعدها ننتقل إلجراء قراءة كلية للقرآن الكرمي من ج

العبادية إىل آخر  النصوص وهو نص احلياة  النصوص وأهم  النصوص وأقوى  املعريف يف أقدس  الفتح  منهجية يستمر 
 الزمان، ويظل الوحي عائش فينا وحنن عائشون به. 
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