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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 اهللا ّ العاملني عىل نعمة االشتغال بالقرآن وعلومه، وصىلّاحلمد هللا رب

 .األمني وآله الطاهرين حفظة الدين وترامجة القرآن الكريمّ حممد دناّعىل سي
 يشء خيلو من ذلك؛ ابتنى الوجود عىل حقيقية الظهور والكمون؛ فال

ّام اقرتبنا من التجرد تعمقنا يف الكمون؛ وكلّوكل َّ ّام اقرتبنا من احلس ّ
َّتصفحنا الظهور؛ وحيث إن الظهور عاجز عن جتلية املكنون يف إمكانه  َّ
ًفضال عن مرتبة الوجوب، فقد اقتضت احلاجة والدواعي املعرفية إىل 

ًكمون؛ ومما جعل طريقا ّالتزود بأدوات يمكن من خالهلا استرشاف ال ُ َّ
 .لذلك الصور الرمزية واألمثال القرآنية

ّفالرمزية طريق مفض إىل حقائق كامنة وراء الظاهر املرئي  واملقروء؛ ٍُ
ُكام أن املثل هو اآلخر عادة ما يراد به األمر اآلخر الكامن وراء املعاين  َّ

 .املطابقية لأللفاظ 
ّونظرا ألمه ًلعميقة بالنص الديني عموما ية هذا املوضوع وصلته اً ّ

ًوبالنص القرآين خصوصا  فقد اقتضت احلاجة إىل البحث والتحقيق يف ،ّ
ّالرمزية واألمثلة القرآنية؛ وملناسبة املوضوع وصلته بنصية القرآن فقد 
ّاقتضت احلاجة املعرفية إىل بحث موضوعة النصية بتشعباهتا الكثرية؛  ِّ

َّتشكلت أركان ) ّ واملثل القرآين والنصيةالرمزية( الثالثية ثوهبذه األبحا
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للسيد ) منطق فهم القرآن(ّهذه الدراسة املستلة باألساس من كتاب 
ُ؛ والذي تعرض فيه إىل بيان األسس املنهجية )دام ظله(ُاألستاذ احليدري  َّ

 .تني التفسريية والتأويلية يف ضوء آية الكريسّللعملي
ّملثل القرآنية والنصية نفسها وقد فرضت احلاجة ملوضوعة الرمزية وا

ّة بصورة مستقلة مع إضافات يسرية اقتضتها الصنعة ّيف عرض هذه املاد
ُمن جهة؛ وما هتدف إليه هذه الدراسة من جهة أخرى؛ وهكذا قد جاءت 
هذه الدراسة املنهجية يف الرمزية واملثل القرآين مستوعبة ملوضوعها ـ عىل 

قيقية للمكتبة القرآنية؛ وذلك من خالل ية حلاجة حّاملستوى النظري ـ ملب
ّرفدها بدراسة ختصصية خمترصة ينتفع هبا طلبتنا األعز اء يف دراساهتم ّ

 .احلوزوية واألكاديمية
َّوينبغي اإلشارة إىل أن هذه الدراسة ـ رغم إجيازها ـ قد تعرضت إىل  َّ

؛ ّ األغلب من البحوث النظرية للرمزية واملثل القرآنية والنصيةّاألعم
األستاذ ّ السيد دون االستغراق يف األمثلة والتطبيقات؛ حيث ارتأى

ّالتعرض لذلك يف مناسبة أخرى؛ نظرا لكون ماد ً ُ ة التطبيقات القرآنية ّ
ام هي بحاجة إىل ّللرمزية واألمثال القرآنية ال تستوعبها هذه الدراسة؛ وإن

هذا َّ دورة من عدة جملدات يف ي قد يستدعّتغطية ومسح استقرائي
ّ القدير أن يوفّاملجال؛ آملني من العيل  للعلم والقرآن ًقه لذلك خدمةُ

 .الكريم
 طالل احلسن                                                           

 هـ١٤٣٤/ ل ّربيع األو                                                           
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ّتعرض أعالم الفنون القرآنية ملوضوعة الرمز والرمزية يف النص  ّ
 وقد حاولوا تقديم رؤية واضحة عن ،ّ السيام املعارصين منهم،القرآين
 ولكنهم وبتبع ،ّ لرمزية النصّهمة وقد يرسم بعض املالمح امل،ذلك

ّوا لنا قراءة حمدودة ملوضوعة النص غنيّقدمّرؤيتهم يف قراءة النص  ة يف ّ
ً فكان الغنى التطبيقي انعكاسا طبيعيا،التطبيق فقرية يف التنظري  لضيق ً

ّ وقد كان أس املشكلة يف،الرؤية ّذلك هو طريقة تعاطيهم مع النص ّ كل ُ
ُالقرآين التي غلب عليها طابع الفصل بني املراتب الثالث التي جتاري 

ُالتفسري اجلميل  وُالتفسري املفردايت ونعني بذلك ،اللفظ يف ظاهره
ية التفكيكية  فكان هلذه اخللف،)املوضوعي(والتفسري الرتكيبي ) التجزيئي(

األثر البالغ يف حتجيم الرؤية النظرية يف عرض منشأ وسبب ونتائج 
 .ّالرمزية يف النص

ّوقد واجهت هذه اإلشكالية التفكيكية يف مراتب فهم النص 
ة يف اجلانب التطبيقي رغم أهنم طرحوا ّإشكاالت فرعية انعكست بشد

ًجدانامذج كثرية   يف استجالء خبايا ُت حركة أفقيةّحتركلكنها نامذج  و،ّ
 ، النوعيةّقلةية والّ نعني الكثرة الكم، حركة عموديةّتحركّالنص ومل ت

 .وقد عرفت الوجه يف ذلك
ّ لنا أن القراءة املراتبية الرتكيبية للنص هي رشط ّتضحمن هنا ي

 وقد ارتأينا ،ّأسايس وفق رؤيتنا يف سرب غور النص يف بعده الرمزي
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ة ذات صلة كبرية بأصل الرمزية سوف ّالتعرض إىل موضوعات خمتلف
ّتساعدنا كثريا عىل استرشاف اخلطوط البيانية ملوضوعة رمزية النص ً ُ، 

 ّتحركص البعد املعريف الذي نرمي إليه ونّاملتخص للقارئ ّتضحوسوف ي
رؤية تفسريية هي تقديم  و والذي يدور حول نقطة مركزية،هّاجتاهب

ّممنهجة تضمن لنا التعايش مع النص   .مكان وزمانّ كل يفُ
 الرمزية يف اللغة واالستعامل

الرمز (: قال الراغب ،اإلفصاح دون اإلشارة هو اللغة يف الرمز
كالم ّ كل  عنّربُوع ، والغمز باحلاجبيالصوت اخلف وإشارة بالشفة
َ قال آ تك  ال{:  عن الشكاية بالغمز، قال تعاىلّربُكام ع ،كإشارة بالرمز َ ُ َ َ َ 

َ ت لم ا   َ ٍاس ثالثة  يامُ  َ َ َ ََ   إال َ
ًر زاِ ْ َ{()١(. 

 اإليامء:  من معانيه عند العرباألغلبوأما الرمز، فإن (: ويف اجلامع
، وذلك غري ً باحلاجبني والعينني أحيانااإليامءبالشفتني، وقد يستعمل يف 

قد يقال للخفي من الكالم الذي هو مثل اهلمس بخفض  وكثري فيهم،
  .)٢()الرمز: الصوت
 اجلميل، أو الرتكيبي املعنىيقترص عىل ّ فإنه  يف االستعاملالرمزأما 

 يف ـّ يف ضوئه النص ّتحرك يآخر معنى إىل  ظواهرهاحيث هيدف من وراء
 وعندنا أن الرمزية جماهلا أوسع ، دون اإلفصاح أو البوح بهـُسياقه اجلميل 

ّفهي تؤس ،من ذلك ُس ألهدافها ابتداء من املستوى املفرُ لكن دون  ودايتً
                                                 

 ).رمز(: ةّماد .٢٠٣ص: مفردات غريب القرآن: انظر) ١(
 .٣٥٣ ص،٣ج: القرآن تأويل يف البيان جامع) ٢(
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 يف ّتحرك ملا هو واضح من أن املفردات ت؛أن ينعقد هلا مدلول تصديقي
د فيام ّية سوف ترتشّولات األّتصور ولكن هذه ال،ات ال غريّتصورعامل ال

ًلرتسم أهدافا أكثر قربا ونضجا ،ُبعد يف املستوى اجلميل ً  ولكنها ال ،ً
 أهدافها ّاجتاه الرمزية بكّتحر تّ ثماإلرادة االستعاملية وتتجاوز املدلول

 والقدرة عىل الوقوف ، وهنا تكمن املقاصد الفعلية من جهة،يةّاجلد
 .ُعليها من جهة أخرى
 معاملها ضمن حدود ّتضحَّإن القراءة التفسريية ت: ُبعبارة أخرى

 ـ ال ّتضح كام اـ وهذا ،يّالرمزية يف ضوء احلركة يف تعيني املراد اجلد
 .ّالنهائي يف الوجود اجلميل للنصه بشكله ّحتققُيمكن 

ًمن هنا تتأكد لنا فكرة رضورة السري يف القراءة التفسريية وفقا  ّ
 ونعني بذلك الوجود املفردايت االبتدائي ،ّللنص القرآين للمراتب الثالث

ّوالوجود اجلميل املتوس  لتنتهي الرحلة ،ط والوجود املوضوعي الغائيُ
 وهذا ما ،ة به العملية التأويليّتكفلذي تاملعرفية عند اهلدف األعالئي ال

 ّقوة معامله بأوضحنا والذي ،اختططناه لسرينا املعريف يف قراءتنا التفسريية
   .)١()منطق فهم القرآن( كتابنا يف

ًجداالعهد  قديم فإن الرمز يف بعده االستعاميل ، عىل بدءًاوعود فهو  ،ّ
 يف ّتأملي كانت كثرية الَّ السيام احلضارات الت،وليد احلضارات األوىل

 حيث أعطى ،القدماء واليونانيني الفراعنة عنداحلال  هو كامحقيقة املوت 
ُ حيث كانوا يشريون ،ُالفراعنة للموت رمزية كربى يف أروقتهم املعرفية

                                                 
  .٣ و ج٢ج: منطق فهم القرآن: انظر) ١(
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ُ ويتعاطون معه بصورة مزجية بني األمور ،إىل العامل اآلخر بالغرب
 ،ويدهم بالطعام وامللبس واخلدمبتز وة بتحنيط موتاهمّتمثلية املّاحلس

ُاستئناف حياة أخرى تناسب  وة بعودة الروحّتمثلُوبني األمور الغيبية امل ُ
 .عامل الغرب

ُلكن مفهوم الرمزية مل يتداول كاصطالح ثم تبلوره إىل مدرسة 
 وسيأيت توضيح هلذه ،)١(رةّيف عصور متأخَّإال ومذهب فكري وأديب 

 .التأرخيية عام قريب
ّرمز بقدر ما يشك الّإن ُل معطى معرفيا عظيام ال يمكن التخلف عنهُ ً ً ُ، 
ّيشك ُظاهرة خطرية يمكن من خالهلا تربير انحرافات ًأيضا ل ُ

وق عصا الرمزية يف توجيه معظم النصوص َ وما نجده من س،وضالالت
 ولذلك ينبغي ،من هذا القبيلّ إال ً وإنجيال ما هوًالدينية القديمة توراة

ُ كون توخي بالتشديد عىل ًعد الرمزية يف النص الديني عموما والقرآين ّ ّ
ّ لكي ال يقال بأن،أن خيضع لضوابط رصينة ودقيقةّالبد ًخصوصا  ّ فك ُ

ّرمزية النص القرآين باب مرشع ال يعتمد ضابطا معي ُّ  .ًناًُ
ات يف ّجتاهق أكثر عندما تدخل االّ هذه اإلشكالية تتعمّوال ريب بأن
 فيعود ، يف تطويع دوائر الرمزية لتمرير أهدافهم القبليةُبعدها التأوييل

 . من رأسةإشكال التوراتية واإلنجيلي
                                                 

ّينقل بأن حيث ،م١٨٨٦ عام ّإال زةاملتمي بخصائصه الرمزي املذهبُمل يعرف ) ١( ُ 
 إحدى يف رشُن ًا بيان واأصدر )ًاّفرنسي ًكاتبا نيعرش (ينّتأخرّرواد الرمزية امل

ر األمر ّثم تطو،  مع بيان خصائصهالرمزي املذهب للعامل والدة يعلن الصحف
 .لتغزو الرمزية خمتلف الفنون
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ًوعليه فالرمزية ليست أفقا رحبا ً ام هي مرحلة ّ وإن،ّالبتةقارئ ّ لكل ُ
ة نتائجية توجيهية أعالئية تقع يف طوهلا حلقات غري قليلة من ّتطورُم

 خمترصة ٍ فالرمزية بكلمة،تفسرييةّالتفحص والدراية بمجريات العملية ال
ّيف أفق االستعامل وعىل مستوى تصوير وتقريب املراد اجلد ـ ُ ي الفعيل ُ

   وقد عرفت ،ُ تعترب حلقة صميمية يف كيان العملية التأويلية ـّللنص
ً الحقا أكثر ـ أن املرحلة التأويلية هي هناية املطاف يف قراءة ّتضح وسيـ

 .ّالنص القرآين
ّها رمزيا إنّكر أن النصوص التي تسلك توججدير بالذ ً ام حتمل يف ً
 ،ُ فالرؤية فيها مطلقة غري حمدودة،ة تضيق العبارة هباّرمحها معاين مج

ّ النص يف رمزيته حركة مقدارية ّتحرك في،تضيق هبا مجيع القوالب اللفظية
 وهذا هو املصداق القريب لقوله ،ص القارئّتفح وترسم حدودها رؤية

ًأنزل من ا سماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل ا سيل ز دا {: تعاىل َ َ َ ََ َ َ َُ َْ  ْ  َ ٌَ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ َ َ

ًرا يا
ِ ّ وكام أن األخذ ال يمكن أن يكون بأي حال من ،)١٧: الرعد( }...  ُ

ّاألحوال اتفاقيا فكذلك املعاين القريبة والبعيدة للنص عىل امتداد الزمن  ً
ُال يمكن أن تكون هي األ  . من األحوالّأي حالخرى اتفاقية بُ

ُ احلكيم ال يطلق العبارات املغلقة لكي يرصد هلا القارئ ّتكلمفامل ُ
هنالك دوائر ّإنام  و،تهّم فيها قصديّمعاين اتفاقية تفرضها قبلياته وتتحك

ّمطلقة يف معانيها املراتبية مؤطرة بجملة من القرائن والظروف  ُ
      .ّتدبر ف،املوضوعية

ة والبعيدة ّ اخلفيهّلقارئ وظيفته جتاه رمزية النص استجالء معاني اّإن
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ّاملدى ال أن يوجد للنص معاين أفرزهتا قوالبه اخل  فمثل هذا الدور ،ّاصةُ
ُالسلبي يف حماكاة رمزية النص يفقد النص مضامينه ويبعثر حركته  ّ ُ ّ ُ

 . مقاصده املعرفية العلياّاجتاهاملركزية ب
ًصا أدبيا حمضا يتحرك فيه مبدعه صياغياّفالنص القرآين ليس ن ً ً ًُ َّ ّ، 

ً وتكون عنده مأخوذة ال برشط من حيث املعنى نظرا ّدقةفينتقي املفردة ب
 كام هو احلال يف مجلة من النتاج األديب ،النطفاء الغاية بحضورها

ً إن هذه الالأدرية من حيث املعنى القريب والبعيد معا منفية ،املعارص َّ
 .ّض النص القرآينًمتاما عن حيا

 تها مجلة من مدارسّومن هنا سوف تبطل رؤى عديدة تبن
 ّتكلم تغييب مقاصد املـوأخطرها ـ  والتي من مجلتها ،)١(اهلرمنيوطيقا

                                                 
 بمعنى جمموعة القواعد اهلرمنيوطيقا مصطلح قديم ظهر يف الالهوت الكنيس )١(

وقد استعمل يف الدراسات ، سّ يف فهم الكتاب املقدّالتي يعتمد عليها املفرس
 بنفس ًومل يزل مستخدما، م١٦٥٤لة عىل هذا املعنى منذ سنة ية للدالتهوالال

سع بالتدريج فشمل دوائر ّ مفهومه اتّأن غري ،املعنى يف الالهوت الربوتستانتي
 األديب والنقد اإلنشائيةلدراسات الالهوتية العلوم  تستوعب بجوار اأخرى

 )بريي هرميناس(لفظ يوناين   لفظ اهلرمنيوطيقاَّنإو. روالفلكلووفلسفة اجلامل 
ة ّقضي:  ويعني كام ترمجه قدماء املناطقة، املنطقأجزاء كجزء من أرسطووضعه 
 ، وأصبحني عند اللغوياألمرر ّ تطوّ ثم.أي كيف يمكن تفسري العبارة، العبارة
 يف العرص األموررت ّ تطوّثم،  قضية التفسري:أي، )ذانرتتسيونك (ىّيسم

ويف العرص املبكر عند آباء ، ورجنيأ وعند تاسيان وعند أوغسطنيالوسيط عند 
جملة قضايا  : انظر. الدينيّ كيف يمكن فهم النص:جل معرفةأ من ،الكنيسة

  . حسن حنفي.د والتفسري،اهلرمنيوطيقا  العدد السادس،، إسالمية معارصة



 ٢١ ...........................................................................القرآين ّالنص يف الرمزية

 .ّتكلمُعية مل تؤخذ فيها مقاصد املّ تربٍوإحداث معان
ًإن الرمزية النصية التي نلتزم هبا ليست تعبريا آخر عن : ُبعبارة أخرى َّّ

 ّاجتاههي حتريك الدالالت اللفظية بّإنام  و،ةّعينيع الدالالت اللفظية املمتي
    . احلكيمّتكلمعيت يف مقاصد املوغاياهتا النهائية التي ر

ًنحن نلتزم متاما بطريقية الرمز يف إحداث أو تشكيل عالقة ، نعم
حدامها إىل األخرى غري امللحوظة يف سطور إجدلية بني ظاهرتني تشري 

ُة املربزة من خالل التشكيل الثنائي ّ ولكن هذه الظاهرة اخلفي،ّالنص
ّفالرمزية النصية ال تنطلق من فلسفات ،  احلكيمّتكلماملداخلة يف مقاصد 

 .)١(ّالبتة عبثية فوضوية
 الرمزية التقليدية واحلداثوية

ّللرمزيتني التقليدية واحلداثوية توجهان خمتلفان إىل حد كبري يف  ّ
ت واقرتنت بشكل كبري ّ فالرمزية التقليدية اهتم،وناملضم والشكل

 يف حني ،ّ سواء كانت النسبة للسامء واقعية أم ادعائية،ُباملعطى اإلهلي
 .اقرتنت الرمزية احلداثوية باملعطى البرشي

                                                                                                                   
ّد األستاذ ملوضوعة اهلرمنيوطيقا عند بحث عالقة النص ّض السيّوسوف يتعر ُ

 .بالقراءة يف خواتيم هذا الكتاب
ًإن الرمزية النصية ليست انعكاسا للحركة الرومانتيكية : ُوبعبارة معارصة) ١( َّّ

ُالعاطفية التي تطلق للنفس احلركة يف أفق أهوائها الالحمدو دة بحدود وقيود ُ
ّالعقل، حيث تعصف بالنفس أخيلتها التي عادة ما تكون منفكة عن البعد 

ّهي مسؤولية معرفية كربى يتضلع هبا أرباب الفن ّإنام األخالقي والرتبوي، و ّ
ّوالصنعة ممن ينشدون الكامل ويتحركون باجتاهه ّ.  



  الرمزية واملثل يف النص القرآين.......................................................٢٢

وهنا نشأت إشكالية صميمية تكمن يف تفعيل آليات الرمزية 
ات كانت تتعاطى مع  وحيث إهنا آلي،ّاحلداثوية يف قراءة النص الديني

ّ فإن هؤالء القراء ،ّ ولألخذ والرد،نصوص برشية قابلة لإلضافة واحلذف
ّتناقضات املعطى البرشي وأسقطوها عىل النص  وساقوا معهم جدليات ُ

ً فأحدثوا لنا رشوخا عميقة يف قراءة النص وتركوا أثارا ،ًالديني عموما ًّ
ّسلبية أفضت باملتلقني إىل العزوف عن التعا  ،طي مع النصوص الدينيةُ

 فهذه ،وهذا ما نلحظه بوضوح يف الساحتني التوراتية واإلنجيلية
 ّؤديا كانت تّأهنّ إال النصوص عىل ما أصابتها من تشوهيات تأرخيية

ً خصوصا ـ ـُجمموعة أدوار إجيابية يف بناء اإلنسان واملجتمع األوريب 
 واخلسارة ال تنتهي عند ،ًانطالقا من قداستها وخلفيتها اإلهلية والنبوية

ي من ّ ذلك إىل انطفاء أصل التلقاهاّتعدتّإنام األخالقي و والدور الرتبوي
 حتى صارت معطيات العلوم الطبيعية والتجريبية هي ،ُاملعطى الساموي

ُاملبتدى واملنتهى يف رسم وبناء منظوماهتم الفكرية عىل مدى عقود غري 
 مصائر املعرفة وتشخيص مفاصل يفّول  ومل تزل هي احلاكم األ،قليلة

 .يةّالرؤية الكونية املاد
ّإن النص الديني وإن  ولكنها ، رفع شعار اهلداية يف حمافله التبليغيةَّّ

هداية معرفية ّ أهنا  بمعنى،يةّتدبرهي هداية ّإنام  و،ليست هداية تلقينية
 أخالقية ،ُه من معطيات أخرىّتصورُ ما يمكن ّ وكل،ُباملرتبة األوىل

هي مراتب تقع يف طول اهلداية ّإنام  ،سلوكية واجتامعية وغري ذلكو
 .يةّتدبراملعرفية ال
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 ،ّ الرمزية التقليدية صائبة يف أصل تعاطيها مع النص الدينيّإن
ّوالرمزية احلداثوية صائبة ومهنية أيضا يف تعاطيها مع النص البرشي ً، 

فعيل الرمزية ّوأما تفعيل الرمزية التقليدية يف النص البرشي أو ت
ّاحلداثوية يف النص الديني فذلك أمر يشكل ظاهرة خطرية  ُ ًجداّ ا ّ حتتاج منّ

نا ال نرفض مجيع آليات ّوهذا يعني أن .التحقيق وّتدبرل والّي والتمهّالرتو
ّنرفض بشدة تطويع النص وإلغاء مقاصد ّإنام  و،القراءة احلداثوية للرمزية

 .  بصورة هنائية ومتييع الدالالت اللغويةّتكلمامل
ُني بقراءة النص الديني وامللتفتني إىل ّة مجيع املهتمّر وبشدّمن هنا نحذ ّ

ً هنائيا ّتكلمّ من السقوط يف ثنائية النص والقارئ وعزل امل،ّرمزية النص
ُا يؤسف له أن هذه السقطة املعرفية قد أوقعت ّ ومم،عن حركتهم العلمية

ّالكثري من طال ُ تومهات أفرزهتا العقول املفرغة من ب العلم واحلقيقة يفُ ّ
ُا خسارة أخرى وفوضوية أخرى تضاف إىل ّهنإ .مقاصده وكامالت املطلق ُ ُ

ّاخلسارة الكربى التي خل  ،فتها لنا فوىض القراءة التجزيئية التفكيكيةُ
فكانت النتائج من هذه وتلك واضحة املعامل من حيث السذاجة 

 .والسقوط عن االعتبار
 ، التجزيئية التفكيكية بني مراتب القراءة التفسرييةوهذه القراءة

ّوتلك الفوىض احلداثوية تركت لنا طبقتني من القراء تشرتكان بنقاط 
ّ أما نقاط االشرتاك فأمه،ُوتفرتقان بأخرى ها هي االستغراق ؤا وأسوهُ

 عن احلداثويني ابتعاد وأما نقاط االفرتاق فمنها ،يف ترف معريف كاذب
واستبداله  سياسيةالو جتامعيةاال والروحية همشكالتتذويب و الواقع عامل



  الرمزية واملثل يف النص القرآين.......................................................٢٤

ُ املطلق الذي تطلقه النفوس الالغية لرتشيدات العقلخليالبعوامل ا  فصار ،ُ
 .مستقبلهم وُاخليال الالواعي هو املرتجم الفعيل حلارضهم

 للعقل واملنطق أخذت بالبعض إىل املجهول ةا حماوالت استفزازيّإهن
ّا لسد فراغات كانوا قد ختلأو الاليشء حتديد ّ وا عن إمالئها باملعطى ً

ّ فكان السري منهم رسابيا مع سبق اإلرصار والرتص،اإلهلي د يف أرضية ً
  .)١( فهي الشعور من حيث املعطى اإلهلي، وهي كذلك،وها بالالشعورّسم

                                                 
وقوع الثورة عىل التي انطلقت منذ  لعلامنية باّغري خفي ارتباطللحداثوية ) ١(

التي  الكنيسةهيمنة  من فكريال رّتحرلل  وكانت الثورة تدعو،املسيحية الكنيسة
ّمت احلركة العلمية معتربة أنّحج  املعارف والعلوم وليدها الرشعي الذي ُ

 ما عداه من دعاوى اخلارجني ّفيبطل كل، ُينبغي أن ال يؤخذ من مصادر أخرى
 وهذا ما ،ر عىل العقول واضحةْجَللح فكانت الدعوة ،عىل سنن الكنسية

ّنشاطر أصحاب تلك الدعوات التصحيحية يف حيازة العلم واحلجر السي  ئُ
رات اجلسيمة التي ّ ولكن ما نرفضه هو القطيعة مع أصل الدين والتطو،عليه

 فصار ، التي انتهت إىل حجر معاكس عىل الدين،انتهت إليها األجيال الالحقة
 ،ار فيه اإلنسان ما يشاء يف رسم عالقته مع اهللا تعاىلالدين قضية شخصية خيت
َّعا بتبع مشيئة املتّوبالتايل صار الدين متنو  ، بل ال يوجد ما هو دين حقيقي،ع لهِبً

 وهكذا ،هي سطور يقرأها يف كتاب لنيتشه وفرويد وماركس وغريهمّإنام و
ًرا يف ّسقط عرش الكنيسة والفكر املسيحي وتالشت فعالياته لينحرس مؤخ

وسامع بعض السمفونيات ) الكيك والرشبت(ُحضور جلسة أسبوعية لتناول 
ُ هكذا أبدل ذلك اإلرث التأرخيي برتاتيل ،التي ابتدعها هلم العلامنيون أنفسهم

ٍال يسمن وال يغني من جوع{ قوامها ُ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ َُ  وما تلك العودة ـ التي ،)٧: الغاشية (}َ
  ّ القرن الثامن عرش ـ لتنشيط املسيحية إالُانطلقت مع االستعامر األوريب يف
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ّت الرمزية من جدوائيتها الراصدة حلركة اإلنسان ّحتولوهكذا 
ّاة من رمزية النص ّ وصارت النتائج املتوخ،املطلقةالكونية إىل الفوىض 

للقارئ نفسه ال  النفسية النواحي عن تعبري أو إحياءاملقروء عبارة عن 
 .ّللنص املقروء بشخصه

ّإن رمزية النص الديني قد ألقت بإرثها وتراثها : ُبعبارة أخرى َّ
ة للقارئ زمان ومكان حلاكمية اإلحياءات النفسيّ لكل ّوتوجهاهتا املواكبة

ّليشكل من مفردات النص ما هو يريد ألن ُ ّ  بل ال ،ّ النص فاقد لصوتهُّ
  !صوت له
 للرمزية الفكرية اجلذور

ًمن خالل قراءتنا التأرخيية للرمزية وجذورها الفكرية والعقدية معا 
ً الرمزية مل تنطلق من رحم النص الديني حتديداّوجدنا بأن  فهنالك ،ّ

                                                                                                                   
ّإنام  و، فهي ليست عودة محيدة،ملواجهة اإلسالم بعد أن عجزوا عن إطفاء نوره

ًا بمعاوية ّ فنرصوه ال حب،ة بغضهم لهّهي أشبه بنرصة اخلوارج ملعاوية مع شد
 . والكالم هو الكالم،×عيل لًام بغضا ّوإن

 ،لك التصحيح اآلين انتهى إىل ختريب دائميُوما نريد أن نخلص إليه هو أن ذ
ّوقد أريد هلذا التخريب أن يغزو العامل فيبد ُ  ،ل قيم السامء بقيم اإلنسان الوضعيةُ

 فاخترصوا ،وأن اإلنسان هو املسؤول وحده عن صياغة العامل وصناعة تأرخيه
 دينه ُ ويراد بذلك أنه يصنع،)اإلنسان يصنع تأرخيه(:  فلسفتهم هبذه الكلمةَّكل
من . لوهية العقل وقداسة نتاج التجربةالوهية إله السامء وقالوا بألوا ّ فعط،ًأيضا

ات ذلك يُد األستاذ وحتذيره من الوقوع يف معطّية تشديد السيّهنا نالحظ أمه
 ، وهو عامله الروحيّالنتاج الذي هدم بآلياته الوجود اآلخر لإلنسان احليس

َّه جمرَّوصري ِّد أثاث قديم يذكُ   .قات وتناثر وانطفاء حارضّره بأجماد تأرخيية ومتزُ
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 وهذه اجلذور فلسفية ، التقليدية الكالسيكيةالرمزيةجذور سابقة عىل 
 يف )١(من الرؤى اجلديدة التي جاء هبا أفالطون وفكرية ربام تكون قد انطلقت
 .)٢(نظريته املوسومة بنظرية املثل

                                                 
ّعرف بسمو من أشهر فالسفة اليونان،) م. ق٣٤٧ـ٤٢٧(فالطون أ) ١(  العقل ُ

عظم رائد ستاذه األأتتلمذ عىل يد  خالقها،أمم وعوائد األ ُوبعد النظر يف
يطاليا إ ثينا إىلأستاذه غادر أوبعد مقتل   سنوات،ّاء سقراط ملدة ثامينّمدرسة املش

ّثم سافر إىل مرص لدراسة  ّثم عند تيودور يف سريين، فدرس عند فيثاغورس،
ّثم عاد إىل أثينا وأسس فيها دار العلوم، علم الفلك، مجهورية : من آثاره ّ

العوامل  طياموس الروحاين يف ترتيب ثينا،أاحتجاج سقراط عىل أهل  فالطون،أ
 .قاالت يف تركيب عامل الطبيعةأربع م طياموس الطبيعي، الثالثة العقلية،

 ،األفالطونيةُهنالك فوارق رئيسية بني عاملي املثال واملثل (: ُد األستاذّقال السي) ٢(
ّفإن عامل املثال وجود جمرد عن املاد ّ ُوأما املث ة وبعض آثارها،ّ ّل فإهنا جمرـُّ دة عن ّ

ّة ذاتا وفعال نظرا لتعلقها بعامل العقول املجرد عن ّاملاد ّ ً ًاملادة ذاتا وفعال،ًً ً بل هي  ّ
عندهم عبارة عن جمموعة عقول صدرت عن آخر مرتبة من مراتب العقل 

ًوهذه املجموعة أو املثل متقدمة وجودا عىل عامل املثال، الطولية، ّبل هي علة له  ُّ
ّ عليتها لعامل املادةنًفضال ع ،عندهم  يف ـمجلة من القائلني هبا ً وفقا لكلامت ـ ّ

ّيضا أن عامل املادة أدرسة احلكمة املتعالية والقائلون هبا محاب حني يرى أص ّ ً
ّل ـ عندهم ـ صورت بوجود رب ـُُوحقيقة املث .لـُُمعلول لعامل املثال ال للمث ّ

ّلكل نوع من األنواع املوجودة يف عامل املادة، ّويكون ذلك الرب هو الواسطة يف  ّ
ًراد النوع اإلنساين ـ مثال ـ صادرة فأف. مورهاّوجود أفراد ذلك النوع واملدبر أل

خرى حيث يكون ُوهكذا احلال يف سائر األنواع األ ّمن رب النوع اإلنساين،
ّرب نوعها علة متوسطة يف وجودها، ّ ُ سميت هذه املثلذاو ّ ّ  األفالطونيةل ـُُ

  . بأرباب األنواع
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ُفالطون ـ كام يقال ـ نقل املعطى الفلسفي من األرض إىل إفإن  ُ
 بإجياده ّتكفل حيث ربط اإلنسان بتلك العوامل العلوية التي ت،السامء

 فلم ،ً إن هذه القفزة يف فهم حركة الكون ألغى قيودا كثرية.ُوتدبري أموره
 وكذلك مع ،ً وهذا يتناسب كثريا مع الرؤية اإلرشاقية،تعد هنالك حدود

ُاحلركة املنطلقة من الالشعور التي ال حيدها أفق غري الالأفق ُ  فاإلنسان يف ،ّ
 .ّمليه عليه الوجود احليسيّ مما ًدائرة الالشعور أرحب وجودا

 احلداثويني دعنُمن خالل هذه الفكرة يمكن أن نقرتب من الرمزية 
 وليس ،ُ حيث احلركة الالشعورية الالحمدودة األفق،ّيف قراءة النص

 تنطلق ،ثنية ومن رمحهاّهنالك سوى النص وقارئه؛ فمن بني هذه اإل
 ، ومقاصدهّتكلمامل ّهوية وذلك ما أرشنا له بإلغاء ،معارف احلداثويني

ّولعل الرصاعات االجتامعية احلاد ة التي عاشتها احلارضة الغربية ـ بعد َّ
ًانزواء الكنيسة ـ كانت هي العامل املساعد األقوى حضورا يف تكريس 

 والتعاطي مع االحتامالت ،يف إسقاط احلدود األفالطونية لـُاملث نظرية
                                                                                                                   

ّرشاقيني يرون أن العامل العقيل له مراتب عديّن اإلإ: خرىُأبعبارة  ّوأنه قد  دة،َ
صدرت من مرتبته األخرية عقول كثرية بعدد األنواع املوجودة يف هذا العامل 

  .األفالطونيةل ـُُوهي املث
ّهنا معلولة لتلك إو،  العقلعاملل هي عقول صادرة عن املرتبة األخرية من ـُُفاملث

ُهنا ـ أي املثإو املرتبة، بل  ة،ّ عامل املادّل ـ علة ملا دوهنا من األنواع املوجودة يفـُّ
ًهي علة أيضا لعامل املثال َّعلام بأن . ّ  خصوصّاملراد من العلية ـ والربوبية ـ هنا ً

ُعدادية ال العلة اخلالقة واملبدعة،ّالعلة اإل ُفإنه ال توجد علة موجدة بمعنى  ّ ّ ُ ّ
د كامل ّ للسي،ّمن اخللق إىل احلق:  انظر.)تعاىل اخللق سوى اهللا سبحانه

  . فراقد، دار٣٠ص: احليدري
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 .ن قامت القرائن عىل إبطاهلاِا قيم صحيحة وإّالقريبة والبعيدة عىل أهن
 )باملعنى الغريب(لت الرمزية مرحلة إنقاذ للقارئ احلداثوي ّوهكذا شك

ُبعد التنصل عن املعطى اإلهلي  فأصبحت األفالطونية املعارصة عندهم ،ّ
ًطريقا عمليا ينتشلهم من املسؤوليات الدينية ُون ولكن بمعطى ّ فهم إهلي،ً

   .برشي
 واملجازواالستعارة  الكنايةب الرمزعالقة 

مصدر كنيت بكذا إذا : يف اللغة وهي ،الكناية تقع يف قبال الترصيح
 ز به الزم معناه مع جواأريدلفظ : وىف االصطالح ،الترصيح بهتركت 
 واملراد <طويل النجاد> كلفظ ، ذلك املعنى مع الزمهإرادة أي ، معهإرادته

ختالف  وهي ،ًأيضانجاد  يراد حقيقة طول الأن مع جواز ، طول القامة:به
 طول القامة كإرادة ، الزمهإرادة املعنى احلقيقي مع إرادةاملجاز من جهة 
 املعنى احلقيقي للزوم القرينة املانعة إرادةه ال جيوز فيه ّنإبخالف املجاز ف

 .)١( املعنى احلقيقيإرادةعن 
  ـى كان أو معنً لفظاـ ّمعني ءعن يشّعرب الكناية أن ي: الريض رشح ويف

 عىل بعض السامعني، لإلهباما ّبلفظ غري رصيح يف الداللة عليه، إم
عنه، أو لالختصار كالضامئر  َّعربجاءين فالن، أو لشناعة امل: كقولك

  .)٢(كثري الرمادفالن : ، أو لنوع من الفصاحة، كقولكّتقدمالراجعة إىل م
زم للمعنى املعنى الال: ُ ويراد به،ا املجاز فيقع يف قبال احلقيقةّوأم

                                                 
 .٢٥٧ص: سعد الدين التفتازاين ل،خمترص املعاين: انظر) ١(
 .١٤٧ ص،٣ج: ريض الدين األسرتاباذي ل،رشح الريض عىل الكافية) ٢(
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َتريد كثري حيث ، بنا البحرَّصىل: كقولنا، احلقيقي املوضوع له اللفظ ُ 
 . وهذه الكثرة والسعة استفيدت من سعة البحر،العلم

 أ دك   إ ا  (: ’ومثال الكناية واملجاز قول رسول اهللا 
 ، ففي احلديث هذا كنايتان وجماز عقيل،)١()العرق ا سا ن وا ليل ا ائم

ا الكناية ّ أم.يف احلديث من البالغة كناية وجماز عقيل(: )٢(الريضقال 
ن سكون العرق يلزم منه العرق الساكن يريد به الطمأنينة، أل ’ فقوله

بل أراد الزمه وهو ، ومل يرد سكون العرق فقط. واألملعدم االنزعاج 
  إسناد اسم الفاعلففيوأما املجاز العقيل . هدوء البال وطمأنينة العيش

 يعود عىل الليل، والليل ًن يف النائم ضمريا إىل الليل، أل<نائم> هو الذي
 فهو من إسناد ما يف معنى الفعل ،اإلنسانهو ظرف لنوم ّإنام ليس بنائم و

 البال وراحة ّ عن خلوًويف الليل النائم كناية أيضا. وزمانهإىل ظرفه 
 البال مسرتيح إذا كان خايلّ إال ينام الليل  الاإلنسانن الضمري، أل

 . )٣() وال مريضّالضمري غري متأمل
                                                 

 .٤٥:  رقم،٧٧ص: لرشيف الريض ل،املجازات النبوية: انظر) ١(
 د بن موسى بنّد بن أيب أمحد احلسني بن موسى بن حممّهو أبو احلسن حمم) ٢(

 ًكان عاملا ، هـ٣٥٩ولد يف بغداد . ×إبراهيم ابن موسى بن جعفر الصادق 
 ة،ّعايل اهلم  رشيف النفسًوكان عفيفا ،ً مفلقاًوشاعرا ًأديبا ،ًحافظا للقرآن

 صالت َّه ردّحتى أن مل يقبل من أحد صلة وال جائزة،  بالدين وقوانينه،ًملتزما
 وصيانة اجلانب، ،إلكرامباكان يرىض   ـوناهيك بذلك رشف نفس  ـأبيه

  وأربعامئةّم من سنة ستّيف شهر املحر & ّ تويف.واألصحاب تباعاألوإعزاز 
  .ً وأربعني عاماةعن سبع

 .٧٧ص: يةّاملجازات النبو) ٣(
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َّ فإن أغلب ،ُالكنائية يف القرآن أكثر من أن حتىص واستعامل األلفاظ
ا ألفاظه املجازية فهي ال ّ وأم،ة والنار واليوم اآلخر كنائيةّتسميات اجلن

 .ً عنها عدداّتقل
م حيث وللكناية واملجاز وجه شبه كبري مع الرمز والرمزية يف الكال

والذي نفهمه من الكناية واملجاز ، ه نفس اللفظّؤديإرادة أمر آخر غري ما ي
له ّإنام ُ كام عرفت ـ ال يعني جمانبة اللفظ وـ فالرمز ،هو أهنام وسائل رمزية

ّ لصح استعامل لفظ حملّ وإال،وثيق به ارتباط ُ لفظ آخر ليشار به إىل نفس ّ
ُ للرمز أهدافا قريبة وأخرى بعيدةَّ وحيث إن، وهذا ما مل يقله أحد،الرمز ً 
ِّتارة حيقق هدفه القريب بالكنايةّفإنه  ِّ وتارة حيق،ُ  ،ط باملجازِّق هدفه املتوسُ

 . ُق هدفه البعيد واألبعد بوسائل أخرىِّوتارة حيق
جيريان يف ّإنام  واملجاز الكناية ّ تعرض مجلة من اللغويني إىل أن،نعم
 يف يكون ًعادة ما الرمزن إيف حني  المية،الك النسب أو األلفاظ مفردات

 الرمز ال يشمل موارد الكناية ّ هذا إذا التزمنا بأن،الرتكيبية ملُاجل
 فيكون احلرص باجلمل الرتكيبية ، ولكننا من القائلني بالشمول،واملجاز

  .ًقارصا عن املفاد
 ولكن وقع يف نوع ، فهي رضب من رضوب املجازاالستعارةا ّأمو

ا جماز ّ وآخر قال بأهن،يجماز لغوا ّ فمنهم من قال بأهن، خالفجمازيتها
 لفظ استعمل يف اّهنأ بمعنى ي جماز لغواّ ولكن املشهور فيها هو أهن،عقيل

ًا جماز عقيل كان ناظرا إىل ّ ومن قال بأهن،غري ما وضع له لعالقة املشاهبة
 من قبيل ،ه بهَّملشبيف جنس اه عاء دخولّبعد ادّ إال هَّا مل تطلق عىل املشبّهنأ
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ّدعائي ال ا وهو فرد ،)١(األسد أفراد من ًجعل الرجل الشجاع فردا
ُ وهذا النوع من املجاز هو ما يطلق عليه بمجاز ، كام هو واضح،حقيقي

 .السكاكي
 ،ّ عالقة املجاز بالرمزية من حيث املؤدىّتقدما ّ ممّتضحقد ا: نقول

ا ّ فاملجاز ليس إم،لعقيلفهو رضب من رضوهبا بكال قسميه اللغوي وا
ًلغويا أو عقليا و  ّتكلم فذلك الرتديد رهن بقصد امل،هو لغوي وعقيلّإنام ً
ّأو بفهم املتلق  ًي أو بالتحليل العقيل ملراتب استعامل اللفظ يف معنىُ

 وعىل ،ّتصاقي ـ إدعائي ـ أو يف معنى آخر غري منظور إليه لوال القرينةْال
 الرمزية ناظرة إىل ّا بأنّنّ ألننا بي،اعلة فيهامكال االحتاملني فالرمزية ف

ُآخر غري منظور بصورة مبارشة يف بنية ل إىل معنى ّ وهو التوص،ّاملؤدى
 .اللفظ أو اجلملة أو الرتكيب املوضوعي

 إطالق الرمزية عىل موارد الكناية واملجاز ّجدير بالذكر أن
ًواالستعارة هو األنسب واألكثر تأدبا عند التعاطي  مع النصوص التي ّ

 فاليد والعني والوجه اإلهلية رموز حقيقية إىل ،ث عن اهللا سبحانهّتتحد
وهي جمازات واستعارات يف ،  أعمق من املعاين املوضوع هلا اللفظٍمعان

الرمزية فيها هي األنسب ّ بأن  ولكننا كام أملعنا،البناءات اللغوية والبيانية
 ّقوة يده سبحانه رمز للقدرة والّبأن بنا أن نقول ّ فحري،ًاّواألكثر تأدب

ّ بدال من القول باستعارة مفاد اليد احلسية،واهليمنة وهذا ال يعني . ً
 فقد عرفت املراد ،خروج الكناية واملجاز واالستعارة عن حريم الرمزية

                                                 
  .٢٢٢ص: خمترص املعاين: انظر) ١(
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   .واملقصد
 ما :ًومن شواهد حسن القول بالرمزية بدال من املجازية واالستعارة

ُبل يداه م سوطتان ينفق كيف  شاء...{: جاء يف قوله تعاىل َ َ َ ََ ْ َ ُ ِ ُ ِْ َ َُ َ ُ  : املائدة( }...ْ
ن ترمز إىل عطائه الوفري غري املجذوذ أ حيث أرادت اآلية الكريمة ،)٦٤

ِم سوطتان(ًأبدا  َ َ ُ ْ ً وأن عطاءه ال ينقص من خزائنه شيئا ،)َ َينفق كيف (ُ ْ َ ُ ِ ُ

ُ شاء َ  ،يداه:  ومل يقل،بل يده: عاىل استعارة لقال تّجمرد ولو كان األمر ،)َ
 ولكنها الرمزية ،عطائه وإنفاقه يف ةيد واحد  ـًعادة ـفإن اإلنسان تكفيه 

 .ّتدبر ف،ألمر آخر اقتضت التثنية
ّنا نوفّولعل ة أكثر عند تطبيقات نوعية للرمزية يف َّق للوقوف برويُ

 .)١(ُ أو التفصيل يف دراسات أخرى،النصوص القرآنية بنحو اإلمجال هنا
 الرمزية يف احلضارات القديمة
ّالسيام يف جماالت ،  احلضارات القديمةّازدهرت الرمزية يف ظل

 وحيث ، فاإلنسان مدفوع بفطرته إىل حتصيل الكامالت املطلقة،العقيدة
ه أوجد له ّ فإن، ألسباب خمتلفة؛َّإنه ال يتمكن من تشخيص احلقيقة كام هي

 فام ، بدأت صناعة اآلهلة الوضعية ومن هنا،ًرموزا حتمل تلك املضامني
                                                 

ُد األستاذ يف ّض هلا السيّاملظنون هو أن التطبيقات التفصيلية سوف يتعر) ١(
 ّا سوف تكون ضمن عنوان خاصّ واألرجح هو أهن،ُرآنية أخرىدراسات ق

ّبالرمزية يف القرآن وليس ضمن آية أو سورة معي ض هلا يف هذا ّمل يتعرّإنام  و،نةُ
 فاقتىض ،السفر فذلك للمساحة الكبرية التي تشغلها تطبيقات الرمزية يف القرآن

 . ّقلةُبدراسة مست احلال استقالهلا
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ُيذكر يف بطون الكتب من كون الشيطان قد وسوس لإلنسان اختاذ آهلة 
ُهو حماكاة لداعي ّإنام ًمن الكواكب واحلجر والثمر مل يكن تأسيسيا و

 ، فكانت الشبهة يف املصداق،حتصيل الكامالت املودعة يف فطرة اإلنسان
 األمر سوف يؤول إىل ّفإن ـم البعض ّ كام توهـ ًولو كان األمر تأسيسيا

القدح بأصل الفطرة التي أودع فيها اهللا تعاىل رضورة تشخيص اخلالق 
ٌ فالدواعي إبداع إهلي خالص يف فطرة اإلنسان ،وحتصيل كامالته املطلقة

ها ّ ظن، مصاديق كاذبةّاجتاهة بّمعينّوجهها الشيطان يف مقاطع زمنية 
ات بفجر ّث هبا إىل أن جاءت النبوّاإلنسان هي فجره الصادق فتشب

 .احلقيقة الصادق
ّ احلق ّ فإن،ّ احلق ولكنه أخطأ الطريقّاجتاه اإلنسان بفطرته بّحترك
َوقل ا ق من ر  م  من شاء فليؤمن ومن { ،ًى أبداّ ال يتثنٌ فردٌجوهر َ َِ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ    َ ِ

ُ

ْشاء فلي فر ُ ْ َ ْ َ بمصداق احلقيقة ّ أي من شاء فليتمسك ،)٢٩: الكهف( }...َ
 ومن ،’ بالقرآن والرسول ّتمثل امل،الذي أعلن عن نفسه وأظهر كامله

 . َشاء فليبق عىل مصداق احلقيقة الكاذب
ُّ فإن األرباب التي اختّأي حالوعىل   ّاختاذهاذت يف تاريخ اإلنسانية ليس َّ

  وال ينبغي حتميل اإلنسان، حماوالت فاشلة يف تشخيص املصداقَّإال
  وال ينبغي حتقريه وتسخيفه،ة النوعي مسؤوليات اخلطيئة التأرخييبوجوده

 .)١( بل هو املرشوع األبدي خلالفة اهللا يف أرضه،َّوهو املكرم من قبله تعاىل
                                                 

 ّكل:  أعني، اإلنسان بجميع مصاديقه هو خليفة اهللا تعاىلّقام هو أنما نراه يف امل) ١(
َ واملستخل،فرد فرد بال استثناء ف عليه هو الكامالت اإلهلية املودعة يف فطرته ُ  
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ًعلام بأن اإلنسان قد اقرتب كثريا َّ  من ، ويف أكثر من مقطع زمني،ً
ة ّ كانت له حماوالت جاد.ِّااللتصاق باحلق املطلق والفجر الصادق

 وقد احتاجت يف مجيع ، ولكنها بقيت قصرية النظر، التقديرّتستحق
 .ّمراحلها إىل تدخل يد الغيب

َّجدير بالذكر أن مجيع مصاديق الفجر الكاذب كان اإلنسان يقرهنا 
والقدرة من جهة  ّقوة وبالعصمة وال،باخلري والعطاء والرمحة من جهة

 .)١(ُأخرى
ّقه التأرخيي ومهه َ يعيش أر،امالته املطلقة كّاجتاه بّتحركُه اإلنسان املّإن

ّ ونظرا لتعد،األزيل بتشخيص اخلالق د األخطاء التأرخيية يف تشخيص ً
َقا وا يا  و  اجعل  ا ...{ ،املصداق نجد اإلنسان بفطرته ودواعيه يسأل  َ َْ َ ُ ْ ُ َ

َإلـها كما  هم آ ِهة قال إن م قوم  هلون ُ َ َْ َ ٌ َْ ْ َْ َ َ َ َُ  ِ ِ
َ ٌ ُ ون ئ أي ختط،)١٣٨: افاألعر( }ً

 .ّص املصداق احلقييف تشخ
                                                                                                                   

ّ وهذا هو احلق امللتصق بالرب،السليمة ً وهكذا يمكن أن نجد فهام ، سبحانهّ ُ
ْوقل احلق من ربكم{: آخر لقوله تعاىل َُّ ِّ َِ ُّ َ ِ ْ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرُ َ َ ُ َُ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ْ...{ . 

وز ّ ومت، فعشتار عندهم رمز اجلامل،من قبيل آهلة بابل وسومر يف العراق القديم) ١(
ُ بخالف احلضارات األخرى التي كانت ،رمز اخلصب والعطاء واخلري الوفري

 وهذا ما ،سةاه مصداق الكامل فاختذت األصنام البائّسلحفاتية احلركة باجت
ّنسم ّ أمّ وكل،يه بالوعي التأرخيي العميق الذي عاشته حضارة وادي الرافدينُ ة ُ

 ،ُة راصدة وناقدة ومستفهمة وفاعلةّا أمّ ألهن،ُإذا عظم وعيها تفاقم شقاؤها
ّوليست أمة متلق ُ  حضارات العراق تّدة ومنفعلة؛ وألجل هذا استحقّية ومقلُ

 .اإلنسان يف العاملاملهد احلقيقي حلضارة تكون أن 
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 وهذا جهل آخر بالعبء التأرخيي ،ُ يسخر بعضنا من أولئكقدولكن 
َإنا عرضنا األمانة   { ، من طموحه املطلقٍالذي محله اإلنسان بداع َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ  

ِ
َا سماوات واألرض وا بال فأ   أن  ملنها وأشف ْ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ

ِ ْ َ َ ْ  َ ََ
ِ ِ

ْ
ِ ْ َ ْ ُقن منها و لها اإل سان ِ َ ِ

ْ َ ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ

ًإنه  ن ظلوما جهوال ُ َ ً ُ َ َ َ ُ  ، فظلم فطرته بمصداق كذوب،)٧٢ : األحزاب( }ِ 
 من هنا ينبغي التعاطي مع تلك التجربة ،الفجر الكاذبوأمسك برؤيته 

ُ ونحن مقبلون عىل ،ِ فإن الرحلة مل تنته بعد،ية ووعي كبريينّ بجدةاإلنساني
ًدقةً عسرية هي األكثر عمقا وة وامتحاناتجتارب كبري  . وخطورةّ

ّجدير بالذكر أن معظم علامء الكالم يقر  اإلنسان القاطع ّرون بأنُُ
ّة األخذ بإهله املصطنع وأمسك وصىلّبصح  بفجره الكاذب فهو معذور ُ

 كام هو احلال يف ،ُ بل ويؤجر عىل سعيه،ة يف جانبه التعذيريّلقطعه احلج
ُة من العبادات الرشعية التي قام عليها دليل معترب ثم ظهر امتثالنا لعباد

 ّتحقق بل ومأجور ل، فهو معذور بال ريب،بعدها عدم إصابة الواقع
 فإن املالك احلقيقي املنظور يف مجيع العبادات ،الطاعة واالنقياد هللا تعاىل

 ولذا من أتى بالعبادات عىل ،والطاعات هو االنقياد والطاعة هللا تعاىل
 ما ّة ولكنه مل يقصد فيها الطاعة هللا تعاىل فإنّمل وجه من حيث الصحأك

    .جاء به ال يعدل يف الرشيعة جناح بعوضة
 الرمزية يف لغة التخاطب

   فاللغة العربية ،من أجىل مصاديق الرمزية ما يقع يف لغة التخاطب
شاهد  ّ إال وما األمثال العربية،ة بذلكّ غنيــ عىل سبيل املثال ال احلرص 

طول ُ حيث يراد ،طويل النجادفالن :  مثالّتقدم وقد ،ّحي عىل ذلك
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 ، فاملثال يرمز إىل ما هو أبعد من ذلكّ وإال، يف صورته الظاهريةالقامة
ُ ويف بعد آخر يرمز ،ُفهو بحسب فهمنا يشري إىل ارتفاع مكانته االجتامعية

 .إىل ارتفاع مكانته املعنوية
فالن :  من قبيل،ليل من أمثلة العربوهكذا احلال يف عدد غري ق

جبان > وفالن ،ُ حيث يرمز بذلك إىل جوده وكثرة ضيوفه<كثري الرماد>
 يف <مهزول الفصيل> وفالن ، يف إشارة إىل كونه يف غاية السخاء،<الكلب

 .كثرة والئمه وإشارة إىل جوده
 ،وهكذا نالحظ يف عصورنا كيف تأخذ الرمزية مساحة يف خطاباتنا

ّ وتعمق فهم املتلقّتكلم ارتقت لغة املامّوكل  ،ّي ازدهرت الرمزية وجتذرتّ
ُ الذي يعيش وعي اللغة سوف يصاب بالغثيان من اخلطاب ّتكلمبل إن امل
 .املبارش

 الرمزية يف العبادات
ًجداّا العبادات فرمزيتها بينة ّأم ُا سوف نشري إليها من خالل ّ ولكن،ّ

 ّ وهي فريضة احلج،يف البدء واملنتهىفريضة عبادية مستغرقة يف الرمزية 
ّ فال خيلو ركن أو واجب أو مستحب،سةّاملقد  من ، فيها من الرمزيةُ

ه ّ إن.طواف وسعي ووقوف ورمي ونحر وحلق وبيتوتة وإحرام وتلبية
َّج يف الكامالت بواسطة سلم الرمزيةّالتدر  ولذلك من مل يلتفت لعمق ،ُ
ًبقدر االلتفات لرمزيتها وجودا  و،ثريتها يكون قد فاته من اخلري الكّرمزي

  .ومراتب يكون حتصيل الكامل
ّ رمزية العبادات ليست أمرا إدعائيا أو ترفيا كام يتوهم البعضّإن ً ً ًّ، 
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ّهي حقيقة راكزة وموغلة يف عمق الترشيع وصناعة النصّإنام و  بل ال ،ُ
 من ٌ وهي خلو،عرص ومرصّ لكل  احلركة الترشيعية املوافقةّتصورُيمكن 

 االستفادة من الرمزية : بل من وجوه عظمة الترشيع،ُركنية الرمزية فيها
 هذه املستويات ّ بل إن،الرتكيب واملضمون وعىل نحو الركنية يف الصياغة

ّالرفيعة من جتيل الرمزية يف السلم العبادي حتكي لنا عظمة  الرشيعة يف ّ
كون الرمزية عن  ناهيك ،تعاطيها مع وعي اإلنسان يف حركته التأرخيية

 .فيها من أبلغ أساليب اجلذب نحو حتصيل الكامالت املطلقة
 الرمزية يف العقائد

ُمر بنا يف الرمزية يف احلضارات القديمة تصوير جممل عن حركة  ّ
ة ّة واملستمرّ حتصيل كامالته من خالل حماوالته اجلادّاجتاهًاإلنسان تأرخييا ب

ُ التفصيل يف ذلك بقدر ما نريد  وال نبغي هنا،ّيف تشخيص مصداق احلق
 .توكيد فكرة الرمزية يف العقيدة

 ،ا هي عليه يف الرشيعةّ أبلغ بكثري ممَّن الرمزية يف البناء العقدي هليإ
 وهي ،ّيات العقيدة احلقةّ من جتلهيً الرشيعة ـ العبادات حتديدا ـ ّفإن

ًوجها ظاهريا نقرأ من خالهلا مجال الطريقة واحلقّ إال ليست  .يقةً
ّوينبغي التنبيه إىل أن الرمزية العقدية تعمق لنا فكرة التوحيد وال  ّنبوةُ

ُ فال تذهبن بك املذاهب إىل البعد األسطوري واخلرايف الذي قد ،واملعاد ُ َّ
  .ُيالصق موضوعة الرمزية يف الفهم الساذج هلا

 وليكن ،ُ إبراز بعض اجلوانب العقدية يف بعدها الرمزيّمن هنا نود
 :  مها،يف مصداقنيذلك 
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  . الكعبة والقبلة.١
 . احلرش األكرب.٢

تها للتوحيد بالغة ّ رمزيّ فإن،دينّ للموحًأما الكعبة وصريورهتا قبلة
 ولكنه يف مسريته ،تّد ال التشتّنسان ابن التوحاإل ف،التأثري والعمق

ّله من موحد يلم شتاتهّالبد  ف،تّالبحثية عانى من الترشذم والتشت ُّ، 
ّا كانت الكعبة املرشوهكذ فة هي املرشوع اإلهلي لوحدة اإلنسان ُ

 .ً وهكذا استحالت الكعبة مقصدا وقبلة،ّوتوحيده ملصداق احلق املطلق
َّإن اإلنسان يستطيع أن يعبد رب ه سبحانه مطلق ّ ألنـ  كانّاجتاهّه بأي َّ

 من ّ فالبد، ولكنه سوف يعيش حالة ترشذم جديدة ـّالبتةّه حد ُّال حيد
 . الوحدة للوحدةّيشء ليعيش اإلنسان يف ظلّ كل ّالتوحد يف

ً اسرتاتيجيا ملشكلتنا  ًّ لنا الرمزية يف الكعبة والقبلة حالمِّقدُوهكذا ت
وهكذا يف صورة ،  الكامل املطلقّاجتاهالتأرخيية يف ترشيد حركتنا الفطرية ب

 .تياز غائيّفهمنا هلذه الرمزية البليغة نكون قد سجلنا نجاح التجربة بام
 فهو اليوم الذي ،ا احلرش األكرب ففيه من الرمزية ما يسلب العقولّوأم

 وفيه تشخص ،ُسوف يعاين فيه اإلنسان القدرة اإلهلية بأعظم صورها
ّ فكل ،د األكربّه يوم التوحّ إن.األبصار للواحد األحد الفرد الصمد

ه يوم ّ إن.غفرة له بالعبودية وتسأله املّاخلالئق السابقة والالحقة ستقر
 فال لغة غري ،ّ ويوم تشخيص مصداق احلق،سقوط الشعارات الباطلة

ُ فيوم احلرش يوجز لنا مسرية ، وال فجر غري الفجر الصادق،لغة التوحيد
   لنا ما حتمله مجيع األشياء ّتبني وعندئذ سوف ي،ّالرمزية عىل مر التأريخ
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ّكاية واضحة عن احلق ّـ التي مرت بنا يف احلياة الدنيا ـ من رمزية وح
 .سبحانه

ُوعندئذ تبطل يف حرضة احلرش األكرب مجيع األطروحات التي أخفقت 
َو وم   هم ِ يعا  م  قول  ِ ين أ  وا أ ن { ،يف تشخيص املصداق احلق َْ َ َْ  ُ َ ْ َِ ُ ُ  ُ ً َ ْ ُْ ُُ ْ َ َ َ َ

َ  آؤ م ا ين كنتم تز مون ُ ُ ُْ ََ ْ ُ ِ  ُ ُ ُ َ َ ُلغربة عنهم لريوا  فتنجيل ا،)٢٢ : األنعام( }ُ ِ
 وينطق الرشكاء ـ املصاديق الكاذبة ـ بصوت واحد ،قصور تشخيصهم

ُوقال   آؤهم  ...{ ، إذ ال معبود سواه سبحانه؛تهمّيربؤون فيه من معبودي ُ َ َ ُ َ َ َ

َما كنتم إيانا  عبدون ُ  ُ ُْ َ َ  ِ ْ يف ذلك إشارة إىل تقرير حقيقة  و،)٢٨: يونس( }ُ
ّهنم كانوا يقصدون من عبادهتم تلك وجه احلق أ  وهي، مناّتقدم ما ّؤكدت

ّ كانوا يفت،ّ مصداقه احلقنولكنهم ما كانوا يرو ُشون يف خبايا رشكائهم ُ
 .عن كامالهتم يف رحلة رسابية بـِقيعة

 الرمزية يف لغة الصوفية
ّجيل للمتتب  عاملهم هو عامل ّ وأن، لغة الصوفية هي لغة الرمزَّع بأنّ

ّ رمزا اكتنه رسّيمثلواحد منهم  ُّكل  وهم بأنفسهم،الرمز  وقد ،ه ونجواهً
ّصنفت يف رمزية الصوفية ما يعرس اإلملام به ُ. 

هي ترمجة ّإنام  و،ّالبتةهذه الرمزية مل تكن مناشئها ذاتية ّ بأن وال ريب
ّمبك ّرة جلملة من املعطيات اإلهلية سجلت فيها قصب السبق يف حماكاة ُ

ّ وفقت ،ّرمزية احلق سبحانه  وعجزت ،يف بعضها وأخفقت يف بعض آخرُ
ّعن فك رموز السبق األكرب الذي سج  .اد العصمةّله روّ
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 ، سربت غور الرمزية اإلهلية)١(ّ فإن الصوفية احلقة،وكيف كان
 ،ّونجحت يف مواقع كثرية منها يف كشف اللثام عن كامالت احلق سبحانه

 يف تّحلق فانطفأاولكنها يف موارد غري قليلة خذهلا القصور عن مواكبة 
ّفضح رسها وركبت أمواج الشطحات والتمح  .لّ

 درج :ّومن لطائف ما أجادت به الصوفية احلقة يف جماهلا اخلالص
 فيه الالحق ّتوقفّاملقامات الطولية لكامالت السالك يف سلم ريايض ي

واحلال ،  والقبض واالنبساط، من قبيل الصحو واملحو،عىل السابق
 ،ّ والتجيلّ والتحيلّ والتخيل، والغفلة واليقظة،لبعد والقرب وا،واملقام

 .)٢(َّ وغري ذلك مما ورد يف اصطالحات الصوفية،ّواحلد والصفة والنعت
 رمزية األجناس والفصول

نوع ّ لكل األجناس املرصودة و الفصولّنأفقت كلامت املناطقة عىل ّات
ه ّتصوركن هي أقرب ما أمّإنام  و،ليست هي الفصول واألجناس احلقيقية

 .بالكشفّ إال ُ فأجناسها وفصوهلا احلقيقية ال يمكن الوصول إليها،فيها
َّأن املعروف عند العلامء أن االطالع عىل حقائق األشياء (كام 

                                                 
 حتى بدت الصوفية ،ّمراده من احلقة هو إخراج ما حلقها من زيف عمدي) ١(

ّ مع أن الصوفية احلقة هي ،للناس عبارة عن دروشة وطبول ودفوف ودنابري
ة لوحدانية ّ وقراءة عملية جاد،صولة معرفية صادقة يف رحى التوحيد اخلالص

  .ّوأحدية احلق سبحانه
ّكامل الدين عبد الرزاق  ّاصطالحات الصوفية،: راجع كتاب) ٢( القاساين أو ِّ

 .سورية هـ،١٤١٥ ، الطبعة األوىلّموفق فوزي اجلرب، ضبط وتعليق ،الكاشاين
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 ما يذكر من الفصول ّوكل. رةّوفصوهلا من األمور املستحيلة أو املتعذ
ف  فالتعاري، الزمة تكشف عن الفصول احلقيقيةّخواصهي ّإنام ف

 فعىل من أراد ،ها رسوم تشبه احلدودّاملوجودة بني أيدينا أكثرها أو كل
 عىل ّا أدلّ، ألهنّنة باملعنى األخصّ الالزمة البيّاصةالتعريف أن خيتار اخل

 .)١() وهذا أنفع الرسوم يف تعريف األشياء،ف وأشبه بالفصلّحقيقة املعر
 ،وع اإلنساين يقول بوجود أنواع حتت الن)٢(من هنا نجد مال صدرا

ًأن اإلنسان ليس نوعا أخريا و: بمعنى  وأنواعه هي ،هو جنس ألنواعّإنام ً
فرد ّ كل ل بحسب ما عليهّالصور الباطنية التي عليها اإلنسان والتي تتشك

 . ر عليهَّمن كامل ونقص توف
ُإن حقيقة كل موجود ال تعرف بخصوصها(: &قال  ّ باملشاهدة ّ إال ّ
ّ فحق أهنا ال ،ياء عندنا عني صورها اخلارجيةوفصول األش، احلضورية ّ

بمفهومات وعنوانات صادقة عليها، وتلك املفهومات وإن ّ إال ُتعرف
ًكانت داخلة يف املفهوم املركب املسمى باحلد املشتمل عىل ما يسمى جنسا  ّ ّّ ّ

ًوما يسمى فصال ّ ّأهنا خارجة من نحو الوجود الصوريّ إال ُ  الذي به ّ
                                                 

 .٩٣ ص،١ج: د رضا املظفرّمة حممّ للشيخ العال،كتاب املنطق: انظر) ١(
ّ لقب بصدر املتأهل)هـ١٠٥٠ـ٩٧٩(ّحممد بن إبراهيم الشريازي ) ٢( ّ  وصدر نيُ

، وهو من كبار حكامء اإلسالم يف القرن احلادي »مال صدرا«اشتهر بـ والدين
 وأحدث آراءه البديعة يف »احلكمة املتعالية«ّأسس مدرسته املعروفة بـ عرش،

سفار احلكمة املتعالية يف األ: من آثاره. فشغلت احلكامء من بعده جمال الفلسفة،
 ،صول الكايفأرشح  فسري القرآن الكريم،ت ،)األسفار األربعة(العقلية األربعة 
 . أرسار اآليات،الشواهد الربوبية مفاتيح الغيب، املبدأ واملعاد،
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 وبذلك نخلص إىل أن مجيع الفصول ،)١()ة أو ذا حقيقةيكون اليشء حقيق
ُيشار هبا إىل احلقيقة  ًواألجناس القريبة والبعيدة ال تعدو عن كوهنا رموزا

ُ وهكذا تسجل الرمزية بعدا آخر ي،الكامنة يف األنواع ُ ًّ تها ّأمهي ّؤكدُ
 .الرشعية واللغوية و الفكرية والعقدية،ُورضورهتا يف البناءات العلوية

 الرمزية يف رحم السياسة
ًسجلت الرمزية موقعا م ّا يف عامل السياسة حتى ادّتقدمّ عى مجلة من ً

ًوبلدانا غري أصحاهبا أسامء هلم غري أسامئهم وصفات غري صفاهتم  ُ
  . عليهم إظهارهُإىل ما عرسّ كله  يرمزون بذلك،بلداهنم

ّمتنف ـتشكيلة سياسية ّ كل والذي يعنينا يف املقام هو أن ذة كانت أم ُ
ّ ما يمت ِّ وثقافتها وكلاذت من الرمزية يف شعاراهتّ قد اخت ـُمعارضة ُ

ّ وطريقا يقرًبصلة هلا منفذا ُ ُ حتى عرف يف األوساط ،هبا من حتقيق أهدافهاً
 هم رموز ال ينبغي ،رين يف جمتمعاهتمّالساسة الناجحني واملؤثّ بأن ّعامةال

 وهذا هو ما يدعو الساسة إىل ،ّمسها أو الطعن هبا أمام أسامع الرعية
ر مناخات القدسية ّ ملا للرمزية من إمكانات هائلة توف؛االندكاك بالرمزية

ّ والتي توف،ّواحلصانة للمتلبسني هبا ًر أيضا قنوات إقناعية ختترص ُ
  .اجلهد وألصحاهبا الوقت

ً كان رمزا فريدا من نوعه’فالرسول األكرم  ته ّ امتلك قلوب رعي،ً
 .للذود عنه وأملهم الشهادة بني يديهفتسابقوا 

ًية سجلت هلا بعدا رفيعا يف عامل ّكام أن هنالك مواقع وموارد حس ً ُ ّ
                                                 

  .٣٩٢ ص،١ج:  العقلية األربعةألسفاراحلكمة املتعالية يف ا: انظر) ١(
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ّ وسوف نقف عند شاهد تأرخيي واحد يقرب لنا تغلغل الرمزية ،الرمزية ُ
وفدك نحلة نحلها ، يف حماكاة احلقائق الكربى؛ وأما الشاهد فهو فدك

 ، لتقتات منها هي وعياهلا÷زهراء إىل ابنته فاطمة ال ’رسول اهللا 
ّ حمتج’ّولكن القوم منعوها هذا احلق النبوي بعد رحلة الرسول  ني ُ

 ما تر ناه ،ثّ ن معا  األن ياء ال نور:  قال’َّبأن الرسول األكرم 
 . )١(صدقة

يف عهد ّ إال  ومل تعد فدك لوالة األمر الرشعيني،فكان ما كان
ُ ثم سلبت عنهم م،)٢(رّمتأخ  . وإىل يومنا هذا،ُة أخرىّرَّ

ُ فدك إىل رمز تأرخيي يشار من خالله إىل ّحتولوما يعنينا يف ذلك هو 
ًاحلق املسلوب تأرخييا أن فدك تعني وًدا ّام يعون ذلك جيّ وقد كان احلك،ّ

ع للسري التأرخيي حيرضه جواب اإلمام ّ واملتتب،الرشعية والسيادة واخلالفة
  .)٣(ُاملهدي العبايس أن يعيد له فدك عندما أراد ×موسى الكاظم 

                                                 
 ’ ّ بكر تسأله مرياثها من النبي إىل أيب أرسلت÷  فاطمةَّنأ: روى البخاري) ١(

دك وما ف باملدينة و التي’ ّتطلب صدقة النبي ’  رسولهاهللا عىلأفاء فيام 
 ما تركنا .ثِّال نور: قال ’  رسول اهللاَّنإ: فقال أبو بكر ، من مخس خيربيبق

  .٢٠٩ ص،٤ج: البخاريصحيح : انظر. فهو صدقة
 ولكن ،÷ حيث أعادها ألبناء فاطمة ،كان ذلك يف عهد عمر بن عبد العزيز) ٢(

ّ علام بأنه مل يسل،ُة أخرى بعد وفاتهّيون مررسعان ما سلبها األمو ُ دهم ّمها لسيً
 . ×َّسلمها ألبناء اإلمام احلسن ّإنام  و،×آنذاك وهو اإلمام عيل بن احلسني 

 املظامل ّرآه يرد) العبايس (عىل املهدي × أبو احلسن موسىاإلمام ملا ورد ) ٣(
  أباوما ذاك يا : قال لهف؟ ّردُيا أمري املؤمنني ما بال مظلمتنا ال ت: × فقال(
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 يرمز ًكانت فدك معنى رمزيا(...: +ُقال أستاذنا الشهيد الصدر 
إىل املعنى العظيم وال يعني تلك األرض احلجازية املسلوبة، وهذه 

 ارتفعت باملنازعة من خماصمة أريخالرمزية التي اكتسبتها فدك يف الت
 إىل ثورة واسعة النطاق رحيبة ائرهتدافقها، حمدودة يف ُأعادية منكمشة يف 

 .)١()األفق
ا ّ إهن،ي املحدودّفلم تعد القضية بقعة أرض حمدودة هلا موردها املاد

ما شئت (  ولك أن تدرس،يةّاحلدود املادّ كل ت بل جتاوز،جتاوزت ذلك
، أو ترى ًياّ مادًمن املستندات التارخيية الثابتة للمسألة، فهل ترى نزاعا

 عىل ًق، أو ترى تسابقاّ فدك بمعناها املحدود وواقعها الضي حولًاختالفا
 حيسب له ًفليست شيئا ،ت أرض مهام صعد هبا املبالغون وارتفعواّغال

 احلكم، والرصخة التي ُأسسبل هي الثورة عىل !  ّكال. ًاملتنازعون حسابا
ني عليه التاريخ بعد ُهبا احلجر األسايس الذي ب أرادت فاطمة أن تقتلع

 .)٢() السقيفةيوم
 ودورها ،ُهذه هي الرمزية الكربى وأثرها يف حركة وصناعة التأريخ

 ألن املعاين رفيعة ؛ وال سبيل غري ذلك،يف تشخيص املوقف السيايس
                                                                                                                   

: × فقال ،ها يلَّيا أبا احلسن حد: فقال له املهديذكر فدك ـ ـ إىل أن ؟ احلسن
 منها دومة ٌّ منها سيف البحر وحدٌّوحد  منها عريش مرص،ٌّوحد حد،ُأ منها جبل ٌّحد

. ٥٤٣ ص،١ج: الكايفُأصول :  انظر.)نعم: ×  هذا؟ قالّكل: فقال له ،اجلندل
  .لدولة آنذاكا حدود اّإهن

  .٦٤ص: د باقر الصدرّد حممّلسي ل،فدك يف التاريخ: انظر) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
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ّوخطرية وال مستودع هلا تستقر فيه غري أرضية الرمزية ُ. 
 مساحة الرمزية يف القرآن الكريم

 وهي كام أسلفنا ،ة يف القرآنا اإلشارة إىل مساحة الرمزيّت منّتقدم
 وذلك ألن ،ّالبتة بل هي مستحيلة الرصد ،عسرية التحديد أو التقريب

ٌحمال أن يلم أحدالكريم القرآن   ،)١(ُ بل حمال اإلملام بأحد أطرافه، بأطرافهّ
 ، هائل من الرموزّولذلك سوف تبقى القراءة غري املعصومة مشوبة بكم

َّوال يعلم أيضا بأن املعصو ً  القراءة الكاملة لإلنسانية أم ّقدمُم هل سوف يُ
ّ سوف يكتفي منها بام يغط×أنه   .ُي حاجة اإلنسان إىل يوم يبعثونُ

َّوهنا نجد بعض األكابر حياكي هذه احلقيقة فيقول بأن القرآن سوف  ُ
ًحيرش يوم القيامة بكرا  . ويف ذلك كناية عن عدم تتميم قراءة أطرافه،ُ
عرص ّ كل ُآن الكريم مل تفرضها ظروف مراعاةَّإن الرمزية يف القر

 ، عرصهتُى كان ما جييب به عن إشكالياّ لينهل منه القارئ أن،ومرص
ّهنالك ظروف موضوعية أخرى عمقت احلاجة إىل توسعة رقعة ّإنام و

 منها تربوية القرآن حيث اقتضت اإلشارة إىل بعض ،الرمزية يف القرآن
َوال ...{:  من قبيل قوله تعاىل،يح هباًاسة بدال من الترصّاملطالب احلس َ

ْ يأ   ببهتان  ف  نه    أيديهن وأرجلهن  ِ ِ ِِ ُِ َ ََ ْ َْ َْ َُ ُ َ َ َ َ
ِ
َ ْ

ٍ ِ
ْ

 حيث ،)١٢: املمتحنة( }...
َما ا مسيح ا ن  ر م{:  وقوله تعاىل،اإلشارة إىل الفاحشة َ ْ َُ َْ ُ ِ

ْ ْرسول قد ّ إال َ َ ٌ ُ َ

                                                 
 فال القراءة املفرداتية ،ُيريد بأطرافه خصوص القراءات التفسريية والتأويلية) ١(

 .ً فضال عن املوضوعية والتأويلية،ُ وال اجلملية،كاملة
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ُخلت من  بله ا رسل وأمه ُ ْ ُ َ ُ  ِ ِ ْ َ َِ َ صديقة  نا يأ الن الطعامَ َ َ ِ
َ ُ ْ َ ٌَ َ  يف ،)٧٥: املائدة( }...ِ 

 ومن كان كذلك فهو ال يصلح ،إشارة إىل حاجتيهام إىل دفع الفضالت
َهو ا ي خلق م من  فس واحدة وجعل {: وقوله تعاىل ،ًلوهية قطعالأل َ َ ََ ٍَ ِ ٍ

ْ   ُ َ َ َ ِ  َ ُ

َُ منها زوجها ل س ن إ ها فلم َ َ َ َْ َ ِ َ ْ َ َ َِ ْ ْ ًا  غشاها  لت  ال خفيفاِ ِ َ َ َ ًَ ْ ْ َ َ َ : األعراف( }...َ 
ٍز تونة ال   ية ...{:  وقوله تعاىل، يف إشارة إىل املواقعة واملقاربة،)١٨٩ ٍ ِ ْ َ

 ِ ُ ْ َ

ٍوال غر ية  ِ ْ
َ َ  يف إشارة إىل الوسطية يف السلوك بني ،)٣٥: النور( }...َ

ٍ  ية(االستغراق يف الرهبنة   ِ ْ ٍغر ية(ية ّيف املادواالستغراق ) َ  ِ ْ
 ولذا فهي ،)َ

 التي ،ُ وهكذا احلال يف عرشات اآليات التطبيقية األخرى،نور عىل نور
 .ُنأمل الوقوف عليها يف دراسات أخرى

ّجدير بالذكر أن القرآن استعمل مفردة الرمز مر ة واحدة يف قوله َّ
َ قال رب اجعل  {: تعاىل ْ  َ َ َ  آية قال آ تك أالَ َ ُ َ ََ َ ٍ ت لم ا اس ثالثة  يامً  

َ َ َ ََ َ  َ  َ   إال ُ
ًر زا ِ ْ َ

ِواذكر ر ك كث ا وسبح بالع  واإلب ار
َ َْ

ِ َِ َ َ ِ َ ْ ْ   ً ِ َ َ  ُ  وقد ،)٤١: آل عمران( }ْ
 حيث ورد يف مجلة من ،)١(ون يف بيان هذه الرمزية وأسباهباّفرساختلف امل

 .شارة أو مطلق اإل،ُالروايات أنه كان يومئ برأسه أو بيده
 فإن كان ،ولنا أن نتساءل عن نوع االستثناء يف اآلية الكريمة

ّاالستثناء منقطعا فتلك اإلشارة احلس ية بيده أو برأسه أو بيشء آخر هي ً
                                                 

ته ّ املالئكة شافهته مشافهة بذلك فبرشنعوقب بذلك ألّإنام (: قال الطربي) ١(
فجعل ال يقدر  فأخذ عليه بلسانه، اه،ّفسأل اآلية بعد كالم املالئكة إي بيحيى،

َ آ تك  ال {: فقال اهللا تعاىل ذكره كام تسمعون  ما أومأ وأشار،ّعىل الكالم إال َ ُ َ

َ ت لم ا   َ  اس ثالثة  يام إالُ
ِ ٍ  

َ َ َ ََ ً ر زاَ ْ   .٣٥٢ ص،٣ج: يانالب جامع). } َ
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ّصال فالبدّ وإن كان االستثناء مت،ة يف الكالمّاملعني ً رمزا ّتكلم أن يكون الً
ّ ولو خلينا ،من جنس الكالم العريف احلاصل باللسان ه ّنحن واآلية فإنُ

 فتكون النتيجة هي ،ًصالّينبغي االلتزام باألصل وهو كون االستثناء مت
 وحيث ،ُ العريف اللساين ولكن بصورة مقتضبةّتكلمًه كان مأذونا له بالّأن
ّ يكون خمال فالبدّ االقتضاب ينبغي أالّإن ً  والرمزية ، من الرمزية يف املقامُ
 دروس تربوية عظيمة قد نقف عىل  ويف هذه الرمزية،تفصيلّ لكل هي

ّ ولكن ما ال يدرك كله ال يرتك جله،ُتفصيالهتا يف مناسبة أخرى ُّ ُ ُ. 
ُ النعم مطلقا ينبغي أن تقابل بالشكرّفمنها أن ً ِ ف وا  ما {:  قال تعاىل؛ُ ُ ُ َ

ْرزق م اهللا حالال طيبا واشكروا نعمت اهللا إن كنتم إياه  ع َْ ُ   ِ ِْ ُ ُ َُ َ َ َ َِ ْ ُ ْ َ ً ً ُ ُ ُ َ َبدونَ ُ ُ{ 
كر والتسبيح ِّ فينبغي فيها دوام الذّاصةا النعم اخلّ وأم،)١١٤: النحل(

 .)١(واإلخالص يف ذلك
 عالقة الرمزية باهلدف القرآين

 تتمحور يف حتصيل ّعامة وال،ّ وأخصّخاصة وّعامةللقرآن أهداف 
 ؛ّة لتحصيل اهلدف اخلاصّقدم هي مّعامة وهذه اهلداية ال،ّعامةاهلداية ال

َونز ا عليك الكتاب ت يانا ل   ء وهدى ور ة و  ى {: ل تعاىلقا ْ ُْ ُ َْ َ َ َ ًَ ََ ً َ َْ َ  ٍ ْ َ ُ  ً َ َ َِ ِ ْ َ ْ

َ ِلمسلم  ِ ِ ْ ُ  ولكنها هداية ،ّ كافة فهو هدى للمسلمني)٨٩: النحل( }ْ
 .ّعامة

                                                 
 هلو من أعظم مصاديق ^ك بالعرتة الطاهرة ّ التوفيق للتمسّولعمري بأن) ١(

 . وعليه ينبغي دوام الشكر والذكر والتسبيح،ةّالنعم اخلاص
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 فتتمحور بتوجيه اإلنسان إىل القادة اهلداة ّاصةّوأما األهداف اخل
 ^ أهل البيت ّأئمة وهم ،’ول األكرم امليامني من عرتة الرس

ِإن هـذا القرآن يهدي {:  قال تعاىل؛÷بضميمة السيدة فاطمة الزهراء  ْ
ِ َ ْ ُ ْ َ َ  ِ

ً ِل  ِ  أقوم و    ا مؤمن  ا ين  عملون ا صاِ ات أن  هم أجرا كب ا ً
ِ
َ َْ ُ  َُ َ َْ ِ َ  َ ُ َ َْ َْ َ َِ  ْ

ِ ِ ُ ُُ  َ َ َ ِ
 { 
َإن هـذا {: قوله تعاىل أنه يف ×الصادق  عن أيب عبد اهللا ،)٩: اإلرساء( َ  ِ

ُالقرآن يهدي  ِل  ِ  أقوم َ ْ َْ َ ِ
 ِ ْ

ِ َ ْ  وهذا املعنى قد ،)١()اإلمامهيدي إىل (:  قال،}ُ
ّدته روايات كثرية معتربة جاءت مفرسّأك  فعن اإلمام، ة آليات تناولتهُ

ًوهو خياطب سديرا ×الباقر ّحممد  أ رّإنما يا سدير (: )٢(ُ
ُ

 يأتوا أن  ا اس
 :وهو قول اهللا ،ثم يأتونا فيعلمونا واليتهم  ا ، فيطوفوا بهااألحجارهذه 

َو   لغفار  من{   ٌ  َ َ
ِ َتاب وآمن وعمل صاِ ا  م اهتدى َ َ ََ َْ  ُ ً َ ِ َ ََ َ  أومأ َّثمـ ) ٨٢: طه( }َ

 . )٣()إ  والي نا ـبيده إىل صدره 
 ما هوّالعام  واهلدف ، تعاىليتمحور يف معرفة اهللاّ فإنه ّوأما اهلدف األخص

                                                 
   .٢ح  ٢١٦ ص ١ ج: الكايفأصول ) ١(
 من أصحاب اإلمامني الباقر ، الصرييف الكويف الفضل سدير بن حكيمهو أبو) ٢(

 حول ألطوف إين(: قال ام،ّزيد الشحه عن ّ ورد يف حق،ممدوح ،‘والصادق 
ام ّيا شح: فقال يه،ّ ودموعه جتري عىل خد×  عبد اهللاأيب ّي يف كفّالكعبة وكف

هلي يف إ إىل طلبت إينام ّيا شح: ثم قال ثم بكى ودعا، ؟ّإيل ّما رأيت ما صنع ريب
 ّبهام يل وخىلفوه وكانا يف السجن، سدير وعبد السالم بن عبد الرمحن،

 ،األقوالخالصة : انظر.  مرتبتهامّ عىل علوّوهذا حديث معترب يدل. )سبيلهام
 .١٦٥ص: ّحليلمة اّلعالل

   .٣ح، ٣٩٢ ص،١ ج: الكايفأصول ) ٣(
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ة ّقدممّ إال ما هوّاص  واهلدف اخل،ّة لتحصيل اهلدف اخلاصّقدممّإال 
 .ذلكّ كل ّ وأما اهلدف األخص فهو الغاية من وراء،ّلتحصيل اهلدف األخص

 ّعامة ذلك نعود لنسأل عن عالقة الرمزية بأهداف القرآن الّتضحإذا ا
 ة يف البني؟ فهل هنالك عالق،ّاألخص وّاصةواخل

ًجدا هنالك عالقة وثيقة ،نعم  فهي ، وهذه العالقة طولية مراتبية،ّ
ثم ّاص ّ ثم تشتد يف اهلدف اخل،حمدودة احلركةّالعام عىل مستوى اهلدف 

ّ دائرهتا متاما عىل مستوى اهلدف األخص)١(تنبسط  فالرمزية آخذة ،ً
ً متاما مع  وهذا االرتقاء ينسجم،ام ارتقينا يف األهدافّبالتعقيد كل
ّالعلوم عموما ومع السلم القرآين و املعارفةإسرتاتيجي  ،ً خصوصا)٢(ً

ُما يعرف يقالّ كل فليس ّ إال ُأحد أن يعاين احلقيقةّ لكل  وال ينبغي،ُ
 ،ُ وهذا االستعداد املسبق تكشف حدود الرمزية عنه،بمقدار استعداده

لمون يف للذين ال يع وّوعندئذ سوف نفهم أي مراتب للذين يعلمون
ُقل هل  ستوي ا ين  علمون وا ين ال  علمون إ ما  تذكر {: قوله تعاىل  َ َ َ َ َ َ َ ََ  ِ َ َُ َُ َْ َْ َ َِ ِ  َ ِ

ْ ْ ْ ُ

ِأو وا األ اب َ ْ َ ْ ُ ْ  .)٩: الزمر( }ُ
: ّ يف أي مرتبة من املوت واحلياة التي نحن عليها يف قوله تعاىلّتضحوسي

ْوما  ستوي األحياء وال األ { َْ َْ َْ َ ََ َ َ
ِ

ْ ِ وات إن َ ُ ُ  سمع من  شاءَاهللاَ َ َ َ ُ ِ ْ  .)٢٢: فاطر( }...ُ
                                                 

 .د وليس بمعنى السهولة والوضوحّبمعنى السعة والتمد االنبساط) ١(
ّد األستاذ إىل تفصيالت السلم القرآينّ السيّتعرضي) ٢( ل من الباب ّ يف الفصل األوُ

، كام جاء ذلك يف كتاب )منطق فهم القرآن(الثاين من اجلزء الثاين من كتاب 
 ) .ّمفاتيح فهم القرآن عند العالمة احليدري(
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 الرمزية وفواتح السور
ُلت فواتح السور مساحة كبرية يف أفق الرمزية مل يسرب غورها ومل ّشك ُ

ُ فهي يف أفق املستوى الثالث من أهداف القرآن ،ُتكشف أرسارها بعد
 .حقيقةّ أعني املستوى األخص الذي حيتاج إىل معاينة لل،الكريم
 ٍعة قد انترشت عىل مساحة تسعّ فواتح السور أو احلروف املقطّإن

ّا متثّ وقيل بأهن،ا مفاتيح السور نفسهاّ قيل بأهن،وعرشين سورة ل الوجود ُ
 وقيل بأهنا إمجال حلوادث وقعت بعد زمن النزول ،اإلمجايل لتلكم السور
ا إمجال وقائع ّ بأهن وقيل،هّا إمجال القرآن كلّ وقيل بأهن،بفرتات غري قصرية

 ،ّ ال حتمل أي معنىٍ حروف مبانّجمردا ّوقيل بأهن، البرشية يف آخر أزمنتها
 .وقيل وقيل

ّوهذا اخلالف واالختالف كاشف إين عن غياب احلقيقة الكامنة 
هذه ّ بأن  ولكننا نقول،ا قيلّليس هنالك يشء نستقربه مم و،وراءها

يبعد   وال،للرمزية يف القرآن الكريمُهي مستودع استثنائي عة ّاحلروف املقط
 ّ بمعنى أن،هّهي أرضية الرمزية الفاعلة يف القرآن كل أن تكون هذه الفواتح
ّللرمزية مرجعية حتد ُد مجيع اخلطوط البيانية ألي رمزية أخرىُ  وهذه ،ّ

 .املرجعية تكمن يف هذه الفواتح
 ُسؤال وأطروحات

 : هو و،ةّمهي طرح سؤال يف غاية األّواآلن نود
ّإذا كانت هذه احلروف املقط ّعة متثُ ل أعىل سقف من مستويات ُ

 بتدئ هبا الكالم؟االرمزية يف القرآن الكريم فلامذا 
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  هذا األمر مع أهداف القرآن وإسرتاتيجيته يف إيصال رسالته؟ يتقاطعأال
ن اإلجابة ال إ وحيث ،ً كثريا يف اإلجابة عن ذلكّتأملهنا ينبغي لنا ال

َّنا سوف نطرح عدة ّ فإن،ّكون قطعية بأي حال من األحوالُيمكن أن ت
 :ُأطروحات

ُاألطروحة األوىل  للقرآن) ية والنوعيةّالكم(احلركة التكاملية : ُ
ّ األوىل كم، اإلنسان بحركتنيّاجتاه بّتحركَّإن القرآن الكريم ي ية ُ

 .َّن الفواتح تسري يف ركاب احلركة النوعيةإ و،ُواألخرى نوعية
 واملراد من ، األكثرية من الناس:يةّاملراد من الكم: لكتوضيح ذ

األكثرية غري ملحوظ فيهم ّ بأن  وال ريب، األفضلية يف الناس:النوعية
 يكفي انسياقهم ولو بواسطة العقل اجلمعي حيث إذ ،ّخاصةكامالت 

أما األفضلية فهم امللحوظ فيهم كامالت  و،دورهم تشكيل القاعدة
 .هم القادةُ فهم النخبة و،ّخاصة

 بخالف ،ُ يقصد هبا األكثرية ال النوعيةّعامةوعليه فإن اهلداية ال
ّ ـ فضال عن األخص ـ فإن املقصود فيها األفضليةّاصةاهلداية اخل ً، 

م ال يلتفتون إىل وجود ّ فإهنّاصةًواألكثرية نظرا الفتقادهم للكامالت اخل
 ّاصةبخالف اخل ،ها فيّتأملً فضال عن ال،ًالفواتح فضال عن السؤال عنها
ّواألخص فإهنم يلتفتون بقو ع ّي واملتوقّ فناسب هذا االلتفات اجلد،ةّ

َمنهم أن يستقط ّ وهنا جاءت الفواتح لتلب،بوا بمستوى رفيع من الرمزيةُ ي ُ
 اهلداية ّحتقق فالفواتح ،ّاصةالشغف الواقع واآليت من الطبقة النوعية اخل

 .ّواألخص ّاصة ولكن للطبقة اخل،ُوال تنافيها
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 احلركة القريبة املدى والبعيدة املدى للقرآن: ُاألطروحة الثانية
ُإن القرآن الكريم له حركتان أخريان  :  مها،َّ

 ر هدفها حتقيق حالة من االنبها،حركة تكتيكية قصرية املدى :ُاألوىل
ّ فهي الوسيلة األنجع يف شد ،من البدء بالفواتحّالبد  فكان ،ّجتاه النص
 ،ة واحلكايةّ كام هو احلال يف استخدام ضمري الشأن أو القص،ةّقواألنظار ب

ّحيث اعتادت العرب استخدامه يف األمور العظيمة لشد انتباه املتلق  ،يّ
ًوقد استخدم القرآن الكريم هذا األسلوب أيضا يف أكثر السور رمزية  ُ

َقل هو {: ابتدأت السورة بقوله تعاىل ف، وهي سورة اإلخالص،ًوعمقا ُ ْ ُ

ٌ أحدُاهللا َ َ
َهو( حيث يرى أعالم اللغة أن ،)١ : اإلخالص( } ضمري شأن ) ُ

ٌ أحداهللاُ( اإلسناد يف ّ فالكالم تام،ّال حمل له من اإلعراب َ َّنا نوفّ ولعل،)َ ق ُ
َهو(لبيان املراد من كلمة   .  حجم ما قاله اللغويونّتضحيف اآلية لي) ُ

ّأول ا إعامل النظر يف  هدفه،حركة إسرتاتيجية بعيدة املدى :الثانية
ما  وهذا ، والتحقيقّتأمل والّدقةًج تصاعديا يف الّالسطور ثم التدر

 .ُيفيض بالقارئ إىل تناول بعض اإلشارات واللطائف واحلقائق
ّوعليه فاحلركتان معا تصب  فريتفع اإلشكال من ،ان يف بحر اهلدايةً

   .رأس
 ّتنوع املساحات الرمزية: ُاألطروحة الثالثة

ّت هذه األطروحة فكرة تنوع املساحات الرمزيةَّتبن  ،ّ وهي عىل شقني،ُ
 : مها

َإن القرآن الكريم حر :ّولاأل ع يف عرض مساحات ّص عىل التنوَّ
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 .  هو البدء بالفواتح يف مجلة من السورّتنوع ومقتىض هذا ال،الرمزية
َّإن الفواتح حق :الثاين ِّ ومل تغط،ع بوضوحُّ التنوَقت هدفَّ ت مساحا ُ

 .السور كاملة لكي يرد اإلشكال
ّ كل َّ فإن،ُوما نختاره يف املقام هو املزج بني هذه األطروحات الثالث

ٍّواحدة منها تكشف عن بعد خفي  من ّوإذا كان والبد،  يف رمزية الفواتحُ
ُالفصل بينها فاألطروحة األوىل هي األرجح ُ. 

 رمزية األسامء احلسنى
ْو  األس{: قال تعاىل َ ْ ِ  ِ ِماء ا س  فادعوه بها وذروا ا ين يلحدون   َ َ ُ ِ

ْ  ُ َُ ِ ُ َ َ َ ِ ُ ْ َْ َ َُ ُْ

َأسمائه سيجزون ما  نوا  عملون َ َُ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ِ ِ ْ ّ بأن  وال ريب،)١٨٠: األعراف( }َ
ّليست جمرد مفاهيم جوفاء هللا تعاىل األسامء احلسنى والصفات األسنى 

ل بألفاظ ّام جدوى التوس فّ وإال،ّحقةوجودية خارجية هي حقيقة ّإنام و
ل إليه بوجوده ّ لنا أن ندعوه ونتوسّال خترج عن دائرة االعتبار؟ البد

 ّ فاحلي،املنبسط بأسامئه وصفاته ال بألفاظ قد تصدق عليه وعىل غريه
 ولكن ،والعامل والقادر والسميع والبصري كمفاهيم قد تصدق عىل غريه

جودية اخلارجية ال تصدق حياته وعلمه وقدرته وسميعيته وبصرييته الو
 .عليهّ إال ّالبتة
هي ...) ّالعامل، القادر، احلي، املدرك،(األسامء اإلهلية احلقيقية ف

ّمسميات األسامء اللفظية ّن األلفاظ جمرد أسامء هلاإ و،ُ ّ بأن ُننا مطالبونإ و،ّ
 فمن ، فاللفظية هي أسامء األسامء،ندعوه بأسامء وجودية ال بأسامء لفظية

 وهذا هو ، ومن دعاه بأسامء أسامئه أحلد يف أسامئه،ّأسامئه وحدهدعاه ب
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ِوذروا ا ين يلحدون   أسمآئه{:  وجوه قوله تعاىلأبرز ِِ َ ْ َ ِ َ ُ ْ  ُ َ ِ ْ ُ َ : األعراف( }َ
١٨٠(. 

 فلو كانت ،ّومن الثابت يف حمله أن أسامءه سبحانه هي عني ذاته
ً وهذا ممنوع عقال ،ذلكسة كَّ ألفاظ للزم أن تكون ذاته املقدّجمردأسامؤه 
 . ًونقال

ًوبذلك يتضح لنا أن اإلنسان عندما يدعو ربه قائال ّ ّ ّاللهم إين ": ّ َّ ّ
ّفإنه جمرد لفظ ال فقط؛ ّ فإنه ال يقصد بذلك لفظ االسم "أسألك باسمك ّ

ّيسمن وال يغني من جوع، وإنام هو يسأل ويتوسل بواقع خارجي كائن  ّ ُ ُ
رجي هو الذات بلحاظ صفة، فلو قال وراء اللفظ، وذلك الواقع اخلا

ّيا حميي، يا شايف، يا معطي، فإنه يقصد الذات املقدسة بلحاظ : الداعي ّ ُ ُ
وهذا . اإلعطاءوشفاء، اإلواإلحياء، : ّاتصافها بالصفة التي دعا هبا وهي

ر يف الوجود، فال جدوى من اللفظ وال جدوى ـّهو الواقع اخلارجي املؤث
 .هنمن معناه املاثل يف الذ

 صفة احلكاية عن ذلك ّ والذهنيّالسم بوجوده اللفظيل ،نعم
ر يف الوجود هو االسم بوجوده ـّّ، ومن الواضح أن املؤثّالوجود احلقيقي

ّ طبقا لقانون السببية من أن املؤثر يف نظام الوجود البد أن يكون ّاحلقيقي ّ ّ ًّ
ًشيئا حقيقيا ًّ)١(. 
 بنكتة  األسنىهسنى وصفاتاحل أسامء اهللا ّعلم أنا ذلك فّتضحإذا ا
ّكوهنا متث ًا ال يمكن اإلحاطة هبا قطعا وجزماّل عني ذاته فإهنُ ً  وهذا األمر ،ُ

                                                 
 .٢٤٤ص، ١ج: معرفة اهللا: انظر تفصيل املسألة يف كتاب) ١(
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  فهل األمر كذلك؟، إغالق باب معرفته بحسب الظاهراقتىض
 ،ًالصحيح جزما هو استحالة معرفته سبحانه عىل نحو اإلحاطة به

ّوهكذا احلال يف أسامئه التي متث كن هذا ال يعني إغالق  ول،ل عني ذاتهُ
 فاملطلوب حتقيقه هو الوصول إىل أعىل املراتب يف معرفته ،باب معرفته

ُ وهذه املعرفة غري اإلحاطية هي األخرى إن سلك فيها ،غري اإلحاطية ُ
ا ال حتتاج إىل وسائط ّطريق املعرفة النظرية الربهانية التحقيقية فإهن

 فتكون ، ال تعدو عامل الذهن املعرفة النظرية الربهانيةّ ألن،الرمزية
ا حاجة صورية ال ّ وإذا ما ثبتت احلاجة لذلك فإهن،حمدودة بحدوده

 . ب عليها اليشء الكثريّيرتت
ية فاألمر ّتحققُا إذا سلك فيها طريق املعرفة الشهودية الكشفية الذوأم
 ، بل ال سبيل آخر أمامه، العارف سوف حيتاج إىل الرمزّ فإن،ً متاماُخمتلف
َّ وبذلك نفهم أن ، الرمزية سوف تقيه من االنحراف واخلطلهوهذ

اجلهر يف مواضع اإلخفات التي يقع فيها بعض السالكني ما  و)١(الشطحيات
 وغياب الرمز والرمزية ،والرمزيةدور الرمز تعبري آخر عن غياب ّ إال هي

 وبسببه خرج املحدود عن احلدود ،)٢(عن السالك دليل قصور سلوكه
                                                 

. ّاملحققنيتوجد من ًا ما  نادر.عبارة عن كلمة عليها رعونة ودعوى: الشطح) ١(
 .٤٠٨ ص: رسائل ابن عريب: انظر

ّوالشطحيات كلها من نقصان السالك والسلوك (: &د اخلميني ّقال السي) ٢(
ٍولذلك بعقيدة أهل السلوك البد للسالك من معلم ّاألنانية، وّوبقاء اإلنية ّ ّ 

ّعارفا كيفياته، يرشده إىل طريق السلوك، ّغري معوج ً  عن طريق الرياضات ُ
 .٨٨ص: مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية: انظر .)الرشعية
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 .نده صورة املقصودت عّواختل
وحيث إن املعرفة التي ينبغي أن نكون بصددها ونقرص اجلهد عىل 

ابة ّ فهي بو، منهاّة فإن الرمزية البدّية احلقّتحققحتصيلها هي املعرفة ال
 حيث البوح بمعنى ،ّ وها هنا مكامن الرس وأخفى،الورود إىل املقصد

ُ نكف عنه ونطفئ ال، وقاب قوسني أو أدنى،املنتهى رساج فقد طلع ّ
 .)١(الصبح

  والباطل يف القرآنّرمزية احلق
ّيف ضوء احلركة الرمزية للنص القرآين نالحظ أن ُ ً هنالك اهتامما ّ

ًزا يف إبراز رمزية قطبي القيم اإلهلية واإلنسانية معاّمتمي وًواضحا ً، 
ية  القرآن الكريم يف آاعنه ِّعربُ والتي ي،ّة بقيم احلق وبقيم الباطلّتمثلوامل

 .والية الطاغوت والكريس بوالية اهللا تعاىل
ّإن هذه الوالية بمصداقيها ال حيد  ولذلك فهي ،ها زمان أو مكانَّ

ل ّ وهذا التوغ،ً ومنبسطة متاما عىل روح القضية احلقيقية،يف الرمزيةموغلة 
 لنا احتامل ّتسنى بل ال ي، لنا إنكارمهاّتسنى حقيقتان ال يواالنبساط

ًفت يف أكثر من مورد من أن النص الديني عموما والقرآين  ملا عر؛غريمها ّ
ّحتد بالزمكان ًخصوصا ديمومته ال مالكات خامتية الدين ّأهم  وهذا هو ،ُ

 .اإلسالمي
                                                 

َّوقيل بأن املراد . ×لإلمام عيل ) ِاطف الرساج فقد طلع الصبح(: كلمة) ١(
 ملال ،رشح األسامء احلسنى: انظر.  واملراد بالصبح هو احلقيقة،هو العقلالرساج ب

 .١٣٣ ص،١ج :هادي السبزواري
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ّما نريد أن نقوله يف املقام هو أن هذه الرمزية لقيم احلق والباطل مل  ُ
ّتربز بشكل دقيق وحيوي ّ كام أبرزت يف النص القرآينُ  يف ذلك هو ّ والرس،ُ

ًأن النص القرآين قد اعتمد كثريا يف حركته اإلسرتاتيجية  وعىل ـ ّ
 عىل وسائلية  ـّ واألخصّاصة واخلّعامة ال:املستويات الثالثة من اهلداية

ُالتي يمكن أن نطلق عليها عنوان  و،هاتني القيمتني يف حتقيق أهدافه
 ولكن ،ًب أيضاوسائلية الرتغيب والرتهيب أو وسائلية الثواب والعقا

 .ُمع مالحظة بعض اخلصوصيات
ّ رمزية احلق والباطل يف القرآن يف الوقت الذي متثّإن ُ ًل كامال معرفيا ّ ً
ّمتمي ض للقيم ّالذي سنقف عنده يف الفصول الالحقة عندما نتعر و،ًزاُ

اإلهلية والقيم الطاغوتية يف التفسري املوضوعي لآلية الكريمة ويف 
ّل منفذا للتعبري من قبل طالّثُا متّ فإهن،تأويالهتا ُ  ومن ،ّب احلق واحلقيقةً

ُ وال نعني هنا أسلوب التهدئة واستفراغ ،ُقبل املضطهدين يف األرض
 ،عنينا ترشيد السلوك اإلنساينّإنام  و،ً فذلك مرفوض قرآنيا،الغضب

 ّلذلك فإن و،ُفالرمزية هنا ال تأيت وهي مفرغة من مضامينها احلقيقية
 وهنا يكمن الرتشيد ، آخر عن حضور مضامينها العظيمةحضورها تعبري
ُطالب حق مصيبّ كل  فليس،والتصحيح  . وهذا واضح،)١( للطريقًاّ

                                                 
: ّ حيث قاهلا يف حق اخلوارج×مري املؤمنني ورد هذا املعنى الرفيع يف كلمة أل) ١(

الباطل طلب  فأخطأه كمن ّفليس من طلب احلق ،تلوا اخلوارج بعدياال تق(
  .<٦١>:  رقم،١٠٨ ص،١ج: هنج البالغة. )يعني معاوية وأصحابه  ـفأدركه
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 الرمزية والتفسري
 وهذه احلاجة تتفاوت ،ة للتفسريّهنالك حاجة ماسّ بأن ال ريب

 وحيث ،ّمراتبها بحسب الصياغات واملضامني التي عليها النص القرآين
ّمتثلا ّهنإّ يف النص القرآين أمر واقع و الرمزيةّإن ّ أعىل مراتب النص ُ

 ، والعمقّدقة وموغلة يف ال،ُا بمنأى عن املبارشة والظهورّهنإ كام ،ًمعرفيا
ّذلك سوف يعمق احلاجة للتفسريّكل  ً فتكون الرمزية دليال مربزا ،ُ ُ ً

ً بل هي دليل مربز للتأويل أيضا،إلثبات احلاجة لتفسري القرآن ام  ك،ُ
 .سيأيت

ل ّواملؤوّفرس ُ وهي أن امل،ةّمهي اإلشارة إىل نكتة يف غاية األّمن هنا نود
َمعا إذا مل يكونا ملتفت ُ ّني لرمزية النص القرآين وضوابطها ومواردها ً

ًوأهدافها فإهنام سوف يفقدان رشطا مهام يف الصناعة التفسريية  ً
ًوف يكون قارصا  كام أن نتاجهام التفسريي والتأوييل س،والتأويلية

َّومشو ًها متاماُ ًفضال عن  ـ الكثري من النتائج التفسريية ّتوقفً نظرا ل،ً
 .ّ عىل فك وترمجة مجلة من الرموز ـالتأويلية

 لذاته ًالذلك فالوقوف عىل رمزية النصوص القرآنية ليس مطلوب
 ،ُة أساسية لفهم عدد كبري من النصوص األخرىّقدم موهّإنام فحسب و
ّالرمزية ال تشكّ بأن ضحّتوبذلك ي ًل ترفا فكرياُ ّإنام و  ـم البعضَّ كام توهـ ً

 .هي حلقة أساسية يف منظومة املعارف القرآنية
 الرمزية والتأويل 

 يظهر لنا وجه احلاجة للوقوف عىل الرمزية يف البيانات ّتقدما ّمم
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ً بل سوف تتعمق احلاجة كثريا،التأويلية لية  املرتكز األسايس للعمّ ألن،ّ
 فإذا ما فقدت العملية التأويلية هذا املرتكز ،التأويلية هو الرمز والرمزية

 .سقطت من رأس
ُل من معطيات الرمزية تكون ّر عليه املؤوّوعليه فبالقدر الذي يتوف
 . والعكس بالعكس،القيمة املعرفية لنتاجه التأوييل

 ّتوقف يات والنتاجات التأويلية ينبغي أنّصنف مجيع املّ فإنّمن ثمو
ّاألخذ هبا عىل مقدار ما توفر عليه املؤو وتقييمها  ّ كام أن،ل من الرمزيةّ

ّاملقوم للمتون التأويلية ينبغي أن يكون عىل قدر كبري من الفهم والسلطنة  ُ
 .عىل الرمزية

ُع به بني الفينة واألخرى ّ لنا قيمة التقويم الذي يتربّتضحومن هنا ت
 لنا ّتضح ومن هنا ي،ني التفسريية والتأويليةتّلني عىل العمليّبعض املتطف

ّبؤس التكفرييات والتضليليات التي يصبها البعض ـ ممن جيهل معنى 
ّلني للنص ّين واملؤوّفرسًالتأويل فضال عن معنى الرمزية ـ عىل رؤوس امل

ًخروا جهدا يف محل القرآن وخدمة ّالقرآين ممن فنوا أعامرهم ومل يد
 !أهدافه

 مالحمها ّن الرمزية يف العملية التأويلية سوف تستمدجدير بالذكر أ
: وخطوطها البيانية العليا من عامل خزائنية القرآن املومأ إليه بقوله تعاىل

ٍوإن من يشء{ ْ َ ِّ ِ َّ إال َ ُعندنا خزائنه وما ننزلهِ َ ُُ ِّ َ ُ َ َ َُ ََ ِ َّ إال ِ ٍبقدر معلومِ ُ ْ َّ ٍ َ َ : احلجر( }ِ
نه إ و،ًقا ـ تكمن فيه احلقائق القرآنية الحّتضح وهذا العامل ـ كام سي،)٢١

 . ّعامل وجودي حقيقي خارجي تنتهي مجيع املعارف احلقة إليه
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 )١(الرمزية يف آية الكريس
 ّدقة بالغة الٌمفردة منها رمزيةّأول لته آية الكريس ويف ّيشء سجّأول 
 فلم ، حيث أشارت هبا إىل جامعية الكامل واجلامل واجلالل،والعمق

ُ الوجود احلقي شيئا يذكرُتغادر من ً  وقد كان ذلك من خالل لفظ ،ّ
 ).اهللا(: اجلاللة

ُثم توالت مواقع أخرى للرمزية يف فقرة منها من هذه اآلية ّ كل َّ
ً فقد جتسدت الرمزية عرضا وطوال يف بنية آية الكريس،الرشيفة ً  حيث ،ّ

َهو: نلمح ذلك بوضوح يف املفردات التالية ُّ احلي،ُ َ ُّالقيو ،ْ َ ُكرسيه ،ُمْ ُّ ِ ْ ُ، 
ُالرشد ْ ِّالغي ،ُّ َ ِالطاغوت ،ْ ُ َالعروة الوثقى ،َّ َْ ْ ُ َ ُْ ِالظلامت ،ِْ َ ُ ِالنور ،ُّ ُ َخالدون ،ُّ ُ ِ َ. 

ٌال تأخذه سنة وال نوم(: ت الرمزية يف اجلمل التاليةّكام جتل ْ َ ٌَ ََ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ علم ما  (،)َ ُ َ ْ َ

ْ   أيديهم وما خلفهم ُْ َْ ْ َ َ َ ِ ِ ْ
َ َ َوال  يطون (،)َ ُ ِ ُ َ ِ   ء من علمهَ ِ ٍ

ْ ِ ْ  ْ َ
َبما شاءِ  إال ِ َ َوسع  (،)ِ ِ َ

َكرسيه ا سماوات واألرض ْ َ َ َِ َ  ُ  ِ ْ ِال إكراه   ا ين (،)ُ  ِ َ َ ْ ِ
ْاهللا و  ا ين آمنوا (،)َ ُ َ َ ِ   ِ َ ُ(، 

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور( ُِ  َ
ِ ِ َ ُ  َ  ُُ ْ ُا ين  فروا أوِ آؤهم الطاغوت (،)ُ ُ  ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ  (، 

ِ رجو هم من ا ور إ  الظلمات( َ ُ  َ
ِ ِ ِ َ  ُُ َ ْ ُ.( 

 ّتضح وسوف ي،ّكام جتلت الرمزية يف اآلية الكريمة بوجودها املجموعي
 .ًلنا ذلك جليا يف بحوثنا التفسريية والتأويلية القادمة يف هذا السفر

 ُجدير بالذكر أن رمزية املفردات واجلمل يف هذه اآلية سوف نلحظ
 من قبيل عالقة النور والظلامت بالرشد ،ا وجوه العالقة بينهايف بياناهت

                                                 
ّتعرض السيد األستاذ) ١( ً اىل دراسة تفصيلية آلية الكريس تفسريا وتأويال)دام ظلّه( ّ  يف ً

 .، يف اجلزء الثاين والثالث منه)منطق فهم القرآن(كتاب 
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ٌال تأخذه سنة وال نوم(:  وعالقة،ّوالغي ْ َ ٌَ ََ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ علم ما    أيديهم وما (ـب) َ ََ ْ ِ ِ ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ

ْخلفهم ُ َ ْ  . وهكذا،)َ
 ّتطبيقات للرمزية يف النص القرآين

عمد إىل انتخاب  وسوف ن،ّالنص القرآين حافل بالرمزيةّ بأن ّا منّتقدم
ُأهم النصوص التي جتلت فيها الرمزية يف دراسات أخرى نقرصها عىل  ّ ّ

 وقد ارتأينا يف هذه الدراسة ،بحث الرمزية واألمثال يف القرآن الكريم
ّأهم ُاملحدودة أن نربز هذه الرمزية من خالل تطبيق واحد نعتربه من 

 آدم يف ّهويةد  والذي سوف يدور حول حتدي،موارد الرمزية يف القرآن
 .ضت إىل سجود املالئكة له أمجعنيّاآليات التي تعر
َوعلم آدم األسماء  ها  م عرضهم   ا مالئ ة  قال {: قال تعاىل ََ َ َِ َِ ََ َ َ َْ ُ َ َ َ ََ َ ُ  ُ ْ َ َ  

َأن ئو  بأسماء هـؤالء إن كنتم صاد   ِ ِ َ َْ ُ ُ ُُ
ِ َ ْ َ َ

ِ ِ نا أربع ه وه،)٣١ : البقرة( }ِ
ِّ املعلم ،)ِّاملتعلم( آدم ،)مّالعلم والتعل(ّعلم :  وهي،ّمهمةُمفردات   ،)اهللا(ُ
 ).املعلوم(األسامء 

ّ ولكن حمل اخلالف األكرب ،وقد وقع خالف يف تبيني هذه املفردات
ًالبرش ظهورا عىل ّأول  × آدم ّ فهل هو النبي، آدمّهويةوقع يف حتديد 

ُوقلنا يا آدم ا{:  بقوله تعاىلّ واملعني،األرض َ َ َ ْ ُ َس ن أنت وزوجك َ َُ ْْ َ َ َ ُ ْ

َا نة  آخر؟خص َّ أو أن املراد ش،)٣٥ : البقرة( }...َ 
 )١( العلم الكسبي احلصويل: املراد بالعلم هناامف) ّعلم(: ا املفردة األوىلّأم

                                                 
 ًا عامليكونف ،ء يكون املعلوم احلارض لدى العامل به هو صورة اليش احلصويليف العلم) ١(

ّ احلضوري فإن العلمّوأما يف  وذلك هو مبلغ علمه، بالصورة ال بذي الصورة،  
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 ّ العلم احلضوري الشهودي الكشفي الذوقي التحققي؟م أ،التحقيقي
ّهنا توجد ثالث قرائن تدل ًا شهوديا عىل كون العلم حضوريُ  :  وهي،ً

:  والرشف الذي حصل عليه آدم بنكتةّتقدمَّإن مالك ال :ُالقرينة األوىل
َفسجد ا مآلئ ة  هم أ عون{ َ َُ َُ َ َ َْ َُ ْ  ُ ِ حاكم بكون العلم  ،)٣٠: احلجر( }َ

ًحضوريا شهوديا َّ فإن العلم احلصويل ليس فيه كامالت العلم ،ً أعالئياً
ًلذلك ليس حضوريا فحسب بل هو  و،املالئكةاحلضوري الذي عليه 

ًمساويا للمالئكة يف رتبة العلم صارّ وإال ّتقدمّأعالئي ليصح ال  وهذه ،ُ
 ،)١( أرشف معلوم وهو األسامءُت من خالل ما يناسبّحتققّإنام األعالئية 
 وليس ما ينتهي إىل ، الكاميل يف املقام هو الرشف الوجوديّتقدمورشف ال

ّكان العلم حصوليا والرشف اعتباريا ملا استحق ولو ،ُاألمور االعتبارية ً ً 
 .ّاملتعلم هذا نيل مقام خالفة اهللا تعاىل يف األرض

ّولو كان العلم حصوليا ـ كام فهم البعض ـ فلنا أن نسأل بأي لغة كان  ً
فلو افرتضنا أنه كان باللغة العربية أو الرسيالية فذلك يعني ؟ التعليم ذلك

                                                                                                                   
فهو عامل بذي الصورة  ّ جمرد صورته،املعلوم احلارض لدى العامل به هو عني املعلوم ال

 .ال بالصورة فحسب
ّ أثر عميل وسلوكي وإن كان لهاحلصويل العلم و ً حمدود جداهّ أنّإالٌّ ُ يعدم قدو ،ّ

  . احلضوريالعلمّبخالف ما يرتتب عىل  ًأحيانا،
ًلو كان العلم هنا حصوليا ملا عرفنا شيئا من حقيقة اإلسالم) ١(  العلم املقصود ّ فإن،ً

 فام جدوى علم من علم ، مع احلضورّوهذا ال يكون إال، ُو املستبطن للعمله
ق بسعادة ّ مفاهيم علم األخالق يف كتاب جامع السعادات ولكنه مل يتحقّكل

  .)دام ظلهمنه (. واحدة



 ٦٣ ...........................................................................القرآين ّالنص يف الرمزية

ً وأنه سوف يبقى ممنوعا ،اللغة ال قيمة معرفية لهمن مل يعلم هذه ّ كل َّأن
ً وللزم أيضا أن تكون ،م األسامء ما دام ال جييد لغة األسامء تلكّمن تعل

ن اهللا إ يف حني ،ُهذه اللغة وسائر اللغات األخرى قد أبدعها اهللا تعاىل
 .ن اإلنسان استفاد من قدرته هذهإتعاىل أوجد القدرة عىل إبداع اللغة و

 العلم بأسامئهم كان غري نحو العلم الذي عندنا َّنإ(: ئيطباطبالقال ا
اهم هبا عاملني وصائرين ّ آدم إينباءإبكانت املالئكة ّ وإال ،األشياءبأسامء 

 حيث ، آلدم وال كرامةإكراممثل آدم مساوين معه، ومل يكن يف ذلك 
نوا مثل آدم أو اها كاّهم إيمَّمهم، ولو علِّعلُمه اهللا سبحانه أسامء ومل يَّعل

 كامل َّعىل أن... تهمَّجُأرشف منه، ومل يكن يف ذلك ما يقنعهم أو يبطل ح
ّإنام وم، ّاللغة هو املعرفة بمقاصد القلوب واملالئكة ال حتتاج فيها إىل التكل

م، وباجلملة فام ّى املقاصد من غري واسطة، فلهم كامل فوق كامل التكلّتتلق
 هو غري ما باألسامء آدم هلم نباءإة لمالئكة من العلم بواسطلحصل 

ّإنام وآدم ...  بتعليم اهللا تعاىلباألسامءحصل آلدم من حقيقة العلم 
قالوا ّإنام  إذ املالئكة ،إنبائها دون باألسامء بالعلم اإلهلية اخلالفة ّاستحق

فقد . ، فنفوا العلم<متناّما علّ إال سبحانك ال علم لنا>: يف مقام اجلواب
يات جيب أن يكون بحيث َّ العلم بأسامء هؤالء املسمَّأن َّمرا َّظهر مم

الوضع له َّ ما يتكفّجمرد دون ،يكشف عن حقائقهم وأعيان وجوداهتم
 يات املعلومة حقائق خارجية،َّ فهؤالء املسم، املفهومإعطاءاللغوي من 

 مع ذلك مستورة حتت سرت الغيب غيب ي وه،ووجودات عينية
ًأوالم هبا عىل ما هي عليها كان ، والعلواألرضالسموات   ً ممكناًميسورا: ّ
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 .)١()اإلهلية يف اخلالفة ًدخيال: ًك ساموي، وثانياَلَملوجود أريض ال م
ْثم عرضهم(: هي يف قوله تعاىل :القرينة الثانية ُ َ ََ  والكالم يف عائد ،) 

ْهم(الضمري    أو يشء آخر؟،ما هو؟ هل هو األسامء) ُ
سامء اللفظية باملعنى احلصويل فإن الضمري ًولو كان عائدا عىل األ

 . كام هو واضح،ًسوف يكون عائدا عىل أمر غري عاقل
ملقام ) َّثم عرضها(: ولو كانت هي األسامء اللفظية للزم أن يقول

 عىل كون العائد هو غري ً فيكون التذكري قرينة، مجع غري العاقلتأنيث
ّ وتوجد قرينة أخرى تدل،األسامء ُ  وهو ،لعائد هو غري األسامء عىل كون اُ

ِ قال أن ئو  بأسماء هـؤالء(: قوله تعاىل ُ َُ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ

َ َ كلمة هؤالء ـ وهي اسم  و،)َ
 .ُإشارة ـ تطلق عىل العاقل

 أن الذي حرض للتعليم قد ارتبط علمه وتعليمه :ِّ من ذلك كلهّتبنيفي
ِهـؤالء (بمصداق ُ  بل وحمال أن ، وليس بأمر لفظي حصويل اعتباري،)َ

 .يكون األمر غري ذلك
ُيمكن استفادهتا من اآليات الالحقة التي تفصح عن  :القرينة الثالثة ُ

ًكون العلم حضوريا شهوديا غيبيا خالصا ً ً  وليس هو علم الشهادة ،ً
ُقال يا آدم {:  قال تعاىل؛ وفرق عظيم بني الشهادة والشهود،واحلصول َ َ َ َ

أن ئهم بأسمآئهم فلما أنبأ
َ َ َ ََ  َ َ ْ ِ ِِ َ ْ ُ ْ َهم بأسمآئهم قال أ م أقل ل م إ  أعلم  يب ِ ْ َْ َُ َ َ ََ َ َ َ  

ِ ْ ْ ْ ُْ ُ
ِ ِِ َ ْ ُ

َا سماوات واألرض وأعلم ما  بدون وما كنتم ت تمون َُ ُُ ُ  ْ َ ْ ُْ َ ََ َ َ َْ ُ ُْ َ َ
ِ

َ
ِ  فال ،)٣٣: البقرة( }َ

ّفق أن يكون العلم حصوليا ثم يقول تعاىل حمتجّيت ُ ِ إ  {: ًا عىل املالئكةً
                                                 

  .١١٦ ص،١ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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َأعلم  يب  ْ َْ ُ َ َ
ِا سماوات واألرض ْ َ َ َِ َ  والغيب ،ه علم بغيبهام ال بظاهرمهاّ إن،} 

 .)١(شهود ال شهادة
ٍو ن من  ء{: وهذا العلم الغيبي مقرتن بقوله تعاىل ْ َ  ِ َعندنا ِ  إال َ َ ِ

ُخزائنه وما     ُ  َ ُ َ َ ُ ُ ِ َ ٍبقدر معلومِ  إال َ ُ ْ  
ٍ
َ َ  .)٢١: احلجر( }ِ

َوعلم آدم األسماء  ها{: له تعاىل يف قوواألسامء(: ئيطباطباقال ال َ ُ َ َْ َ َ َ  َ{، 
 ّؤكده مّنأ إىل ً مضافا،حوا بهَّ وهو يفيد العموم عىل ما رص، بالالمّمجع حمىل
:  ثم قوله، وال تقييد وال عهدّسمىاسم يقع مل ُّ كلها، فاملراد هباّكل: بقوله

 ذلك  وهو مع،ة وعلماه ذا حيّاسم أي مسامّ كل  عىل كونّ دال،عرضهم
 الغيب إىل وإضافة. واألرضحتت حجاب الغيب، غيب السموات 

 ، منإضافة أن يكون يف بعض املوارد أمكنن إ وواألرضالسموات 
 ،وإحاطته متام قدرته تعاىل إظهار لكن املورد وهو مقام ،فيفيد التبعيض

 الغيب إىل السموات إضافة يوجب كون ،وعجز املالئكة ونقصهم
 غائبة عن العامل الساموي ُأمور األسامء ّ فيفيد أن الالم،إضافة واألرض
عموم : عنيأ ـ  هذه اجلهاتَتّتأملإذا  و، خارج حميط الكون،واألريض
ة وعلم وكوهنا غيب السموات ايل حيّاهتا أوّمسمي وكون األسامء

:  إليه يف قوله تعاىلأشري بالرضورة عىل ما بانطباقها قضيت ـ واألرض
ٍو ن من  ء{ ْ َ  ِ ُعندنا خزائنه وما     ال ِ إَ ُ  َ ُ َ َ ُ ُ ِ َِ َ َ ٍبقدر معلومِ  إال َ ُ ْ  

ٍ
َ َ ، حيث أخرب }ِ

                                                 
َّينبغي أن يعلم بأن علم اهللا تعاىل ـ بلحاظه ـ كام أن) ١(  ،ةّه ال حصول فيه البتُ

وعليه فإطالق الغيب ،  يشء حارض عنده بعينهّ فكل،ةّفكذلك ال غيب فيه البت
 .كان بلحاظنا نحنّإنام 
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 فله عنده تعاىل خزائن خمزونة باقية ءما يقع عليه اسم يشّ كل هّسبحانه بأن
 يف ّ القدر واحلدّ وأن،ّ وال حمدودة بحد،رة بقدرَّ وال مقد،نافدةعنده غري 

ثرة التي يف هذه اخلزائن ليست من جنس  الكَّ وأن، واخللقاإلنزالمرتبة 
   د املراتب والدرجاتّالكثرة العددية املالزمة للتقدير والتحديد بل تعد

 هؤالء الذين عرضهم اهللا تعاىل عىل املالئكة أنل َّ فتحصـ: ـ إىل أن يقول
 أنزل اهللا ،موجودات عالية حمفوظة عند اهللا تعاىل، حمجوبة بحجب الغيب

ما يف السموات ّ كل َّ واشتق، العامل بخريها وبركتهااسم يفّ كل سبحانه
دون ّدهم ال يتعدّم عىل كثرهتم وتعدّ من نورها وهبائها، وأهنواألرض

 هناك األمريدور ّإنام و ،األشخاص َ وال يتفاوتون تفاوت،األفراد َدُّتعد
هو هبذا ّإنام  ونزول االسم من عند هؤالء ،الدرجات ومدار املراتب
َوأعلم ما  بدون وما كنتم ت تمون{:  وقوله تعاىل،لنزولالقسم من ا َُ ُُ ُْ َ ْ ُ َ ََ َْ ُ ُْ َ َ

{ 
وكان هذان القسامن من الغيب النسبي الذي هو بعض السموات 

ِأعلم  يب ا سموات{:  ولذلك قوبل به قوله،واألرض َ َ  َ ْ َْ ُ َ َ
ِواألرض  ْ َ َ{، 

ري  والساموي وغاألريض أعني اخلارج عن العامل ،ليشمل قسمي الغيب
 . )١()اخلارج عنه

ّوينبغي أن يعلم بأن املراد من الشهود هو التوف َّ  ،ر عىل كامالت املشهودُ
مام أ حضور عني شاخصة ّجمرد وليس حضوره ،فاملعلوم ليس صورة ذهنية

 وهذا هو معنى ،ًحضور املعلوم بكامله لدى العامل به شهوداّإنام  و،العامل هبا
 .له التحقيق احلصويل الربهاينّالتحقق باليشء الذي يقع يف قبا
                                                 

 .١١٨ـ١١٧ ص،١ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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َوعلم آدم األسماء  ها{: وعليه فيكون مفاد َ ُ َ َْ َ َ َ ّ هو التحقق بكامالت }َ 
ً فالعامل باليشء شهودا واجد ،صاف هباّتلك األسامء الوجودية واالت

  .لكامالته
 ؟ كيف حصل ذلك التعليم الشهودي: وهنا لنا أن نسأل

 ؟  واسطةهل كان تعليم آدم بواسطة أو بغري
 بدليل سجود املالئكة له ،َّ هو أنه تعلم األسامء بغري واسطة:وجوابه

 فلو كانت املالئكة هي الواسطة يف فيض األسامء عليه لزم أن ،أمجعون
ًتكون املالئكة أرشف وجودا وأعظم كامال  وهذا ممنوع بقرينة سجودها ، منهً

ُضل ال حيكم من  كام أن الفا،خيضع للرشيفال  فاألرشف ال يسجد و،له
 .قبل املفضول

كام أن اآلية التالية شاهدة عىل أن املالئكة كانت فاقدة للعلم بتلك 
َقا وا سبحانك ال علم  ا{:  وقد جاء اإلقرار منها بذلك،األسامء َ َ ْ ِ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ َما ِ  إال َ

ُعلمتنا إنك أنت العليم ا كيم ُِ َ ِ َ َ َ َْ َ َ َ  ِ ْ م ّتعلُ ولذلك كان امل،)٣٢: البقرة( } 
ّمستحق ّا ملقام اخلالفة بتوفُ  املالئكة نتيجة ّنإ يف حني ،ره عىل كامل املشهودً

ا املفردة ّوا هذا املقام؛ أمّفقدهم لذلك الكامل الوجودي مل يستحق
 فام هي تلك ،)األسامء(: ُاألخرى التي ينبغي الوقوف عندها فهي مفردة

 األسامء؟
 : مها،النُيل يوجد احتامّهنا باللحاظ العريف األو

 السامء واألرض واملاء ،أن يكون املراد منها هو أسامء األشياء: ّولاأل
 . الخ...واهلواء واجلبال والنبات
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 .أن يكون املراد منها خصوص أسامء اهللا احلسنى :الثاين
ّفلم يعهد من القرآن أن: ّولا األّأم  وما ورد ،ه قد جعل لألشياء أسامءُ

َإن ِ  {: يف قوله تعاىل ْ َإال أسماء سميتموها أنتم وآباؤ م ما أنزل ِ َ َ َ َ ُُ  ُ َْ ََ ْ ُ ُ َ َ ْ  
َ بها ُاهللاِ ِ

ٍمن سلطان َ ْ ُ  ، فنسبة التسمية واضحة،دليل عىل عدم التسمية) ٢٣: النجم( }ِ
ّ ناهيك عام جاء فيها ،ُ األخرى التي محلت هذا املضمونوهكذا يف اآليات
َما أنز(:  وهو قوله تعاىل،من إنكار رصيح َ ٍ بها من سلطانُاهللاَل   َ ْ ُ ِ َ ِ.( 

 قال . لذلكةت اإلشارّتقدم و، ملا ييل؛فهو الصحيح: ا الثاينّوأم
 بكون اخلليفةّ إال ّ ال تتم، مقام آخرءقيام يش اخلالفة وهي(: ئيطباطباال

  الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابريه بامهشؤونف يف مجيع ِ للمستخلًحاكيا
َ فاملستخل.)١()فَهو مستخل ً أن يكون عاملا بشؤون َّالبد) اخلليفة(ف ُ
ِاملستخلف ِ ومن شؤون املستخلف،ُ :  لقوله تعاىل؛ه له األسامء احلسنىّ أن:ُ

َ ال إ  إال هو   األسماء ا س ُاهللا{ َْ ُْ َ ْ ُ َ ََ ُ  
ِ َِ ّفاخلليفة احلق هو الذي  ،)٨: طه( }َ

 .عرفت كام ، وهذا ما مل تعلمه املالئكة،ًيعلم تلك األسامء شهودا
ً هذا اخلليفة احلق يمكنه أن يكون مظهرا ألسامء اهللا ّإن: ُبعبارة أخرى ُ ّ
 . بكامالهتاّ هبا والتحيلّتحققاحلسنى بمعنى ال
 هبذه األسامء حيصل اإلنسان عىل العلم اجلامع ّتحققويف صورة ال

 قابع يف عامل اإلمكان ٍّأمر وجودي َّ كلّ فإن،الذي ال يعزب عنه يشء
ا لو ّ الواحد منّومن هنا يظهر أن(: ئيطباطباقال ال. ه األسامء هلذٌحمكوم

 وما تقضيه األشياء بينها وبني التي وعلم الروابط األسامءزق علم ُر
                                                 

  .١١٥ ص،١ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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 عليه ي بام جرى وبام جير علم النظام الكوينًفةّ ومؤلًأسامؤه تعاىل مفردة
َّيل بأن  فإن ق،)١() بعد واحدًية منطبقة عىل جزئياهتا واحداّعن قوانني كل

ّمجلة من الروايات دلت عىل كون املراد من األسامء هي أسامء األشياء 
 :  ما روي من قبيل،اخلارجية

: سألته عن قول اهللا( ×الصادق  عبد اهللا أبىعن عن أيب العباس 
ُوعلم آدم األسماء ك{ َ َْ َ َ َ  َ َلهاـَ رض  وا بال وا شعاب األ: مه ؟ قالَّ ماذا عل،} 

 .)٢()مه ا عل وهذا ال ساط  م:  نظر إىل بساط حتته فقالَّ ثم،واألودية
سألته (: قال × الصادق  عبد اهللاعن الفضل بن عباس عن أيبو

ُوعلم آدم األسماء ك{: عن قول اهللا َ َْ َ َ َ  َ َلهاـَ  األوديةأسماء : قال؟  ما هي،} 
  .)٣()األرضوا بات وا شجر وا بال من 

ّكام أن هنالك روايات أخرى دل ُت عىل أن املراد من األسامء هي ُ
ه ّنأ × الصادقوي عن اإلمام ُما ر:  من قبيل،أسامء حججه يف األرض

    عرضهم ها ثم  أسماء حجج اهللا  ×م آدم   اهللا تبارك وتعا  عل نإ(: قال
الء إن كنتم صادق  ؤأن ئو  بأسماء ه:    ا الئ ة فقال ـوهم أرواح ـ

 ،×  ل س يح م وتقد س م من آدماألرضة    با الفّبأن م أحق
َقا وا سبحانك ال علم  ا{ َ َ ْ ِ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ   إال َ

ُما علمتنا إنك أنت العليم ا كيمِ ُِ َ ِ َ َ َ َْ َ ََ َ  
ِ ْ قال اهللا  } 

ْيا آدم أن ئهم بأسمآئهم فلما أنبأهم بأسمآئهم{ :تبارك وتعا  ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ َْ َْ َ َ َ َُ َُ َ َ َ ْ
ِ ُ وقفوا    }َ

                                                 
  .٢٥٤ص ،٦ج: املصدر السابق) ١(
  .١١ح، ٣٢ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(
 .١٢ ح،٣٢ ص،١ج: املصدر السابق) ٣(
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ي ونوا خلفاء اهللا ّ بأن ّهم أحقّ فعلموا أن، تعا  ذكرههم عند اهللاعظيم م  
بهم عن أبصارهم واستعبدهم بواليتهم ّته، ثم غيّ  أرضه وحججه   بر 

ْأ م { :تهم وقال  مّو ب َ ُأقل ل م إ  أعلم  يب ا سماوات واألرض وأعلم  َ َُ َْ ْ َْ َ ََ َ َِ ْ َْ
ِ َ  َ َ   

ِ ُ ُ

ُما  بدون وما كن َ ََ َ ُ ْ َتم ت تمونُ ُ ُ ُْ َ ْ{()١(. 
يف  ×الصادق  عن معاوية بن عامر عن أيب عبد اهللا ُية أخرىاويف رو
َو  األسماء ا س  فادعوه بها{:  وجلَّقول اهللا عز ِ ُ ُ ْ ْ َْ َ َُ َ

ِ ِ  ن واهللا (:  قال،}َ
 . )٢()بمعرفتناّ إال ًال  ال يقبل اهللا من العباد عمال  ا س األسماء

ُه الروايات يف صورة كوهنا منافية للظهور  هذّ أن:واجلواب هو
 التعاطي معها كيفية ّ فإنـ ُسواء أمكن توجيهها أم مل يمكنـ القرآين 

َّفإن ،  به يف دور الروايات يف العملية التفسرييةنلتزممن خالل ما ضح ّتت
ً عمال ، للعقل فهي ساقطة عن االعتبارًااها خمالفّالروايات إذا كان مؤد

 ×الصادق  اإلمام جعفرعن :  التي منها،ض عىل القرآنبروايات العر
 صواب ّ حقيقة، و     حقّ     إن> :’  رسول اهللا:قال : قالهّأن

ه ّ إن.)٣(<، فما وافق كتاب اهللا فخذوه وما خالف كتاب اهللا فدعوهًنورا
 . كهذه وعالج دقيق للتعاطي مع روايات،تشخيص واضح ورصيح

 .)٤(< م يوافق من ا ديث القرآن فهو زخرفما >: ً أيضا×ه عن و
                                                 

واآلية الثانية . <٣٢: البقرة>: ُواآلية األوىل. ١٤ص: كامل الدين ومتام النعمة) ١(
 .<٣٣: البقرة>: بقسميها

   .٤ح ،١٤٣ ص،١ج: ُأصول الكايف) ٢(
 .١ ح ٦٩  ص١ ج: الكايفُأصول  )٣(
 .٤ ح ٦٩  ص١ ج:  املصدر السابق)٤(
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 .)١(ُويف روايات أخرى جاء التعبري بلزوم رضبه به عرض اجلدار
 : مها،اها غري خمالف للعقل ففي املسألة احتامالنّا إذا كان مؤدّوأم
ُا يمكن رفعه بتوجيه الرواية ال بتوجيه ّ ـ أن يكون هذا االختالف مم١

 . كان هبا فإن أمكن هذا،ّالنص القرآين
 وهنا الصحيح ،ُ ـ عدم إمكان توجيه الرواية بام يوافق ظهور اآلية٢

 . بالظاهر القرآين وترك العمل بالروايةميف املقام  االلتزا
ّال يمكن أن تكون الروايات منبهة إىل خطأ االستظهار من  أ:فإن قلت ُُ

 ّالنص القرآين ؟
ّإن كانت الروايات املخطئة لفهمنا للنص :قلنا ِّ  القرآين ولالستظهار ُ

ُا ترتك وال يعمل هباّ فإهن،احلاصل لدينا منه قليلة  وإن كانت الروايات ،ُ
َا سوف تسقط حجية استظهارنا واستنتاجناّكثرية فإهن  وتدعونا إىل إعادة ،ُ

ّقراءة النص القرآين مر ية ّ ولكن دون أن نرفع اليد عن أصل حج،ُة أخرىّ
َّر القرآن حجة وال يمكن رفع اليد عنهَّ فإن ظاه،ّظهور النص القرآين ُ، 

  دُما خالف كتاب اهللا ر «:’ رسول اهللا هذا املعنى قريب من قول ّولعل
َّ الذي يمكن أن نفهم منه أن استظهاراتنا القرآنية ال جيوز )٢(»إ  كتاب اهللا ُ

 أو بنكتة ،ا بنكتة حاكمية القرآن املطلقةّ إم،َّأن تتشكل خارج القرآن
                                                 

ّض اجلدار، ولكن ليس مطلقا، وإنُ يرضب هبا عر)١( ً ّام يف صورة كون النص ُ
ّا إذا كان النص القرآين من املتشاهبات فالرواية ّالقرآين من املحكامت، وأم

ّاملخالفة له تكون وجها من وجوهه، وإال ً مل يبق معنى لكون القرآن محاال ذا ً َّ
.وجوه 

.٤٧٥١ ح ،٤٩٦ ص ،٣ ج: للشيخ األقدم الصدوق ،حيرضه الفقيه  من ال)٢( 
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َّته هذه غري ما يتشكل من ظهور يف ّ ومدخلي، يف تشكيل ظهورهتهّمدخلي
ُ تشكيل ظهوره أمور كثرية خارجة عن أصل ذهن القارئ الذي تدخل يف

 . ّالنص
ُ الروايات املخالفة للظاهر القرآين ال تسقط ّوبذلك نخلص إىل أن ُ

ّتسقط وتبطل حجّإنام  و،َيته البتةّحج ُ ظهاره  استّ فإن،ُية استظهار املستظهرُ
 االستظهار ّ كام أن،ًليس بالرضورة أن يكون موافقا للظاهر القرآين

ّاجلديد ينبغي أن يصدر من النص القرآين نفسه أو بمعونة نص قرآين  ّ
  .)١(ُ القرآن يفرس بعضه بعضاّ، فإنآخر

 فال إشكال  ـ كام هو احلال هناـ للظهور القرآين ًا إذا مل تكن خمالفةّوأم
  .يف البني
 ، وحضور األشياء لديه،ته للعلمّ جامعيّؤكدُ هذه الروايات تّنبل إ

وهذا  : نظر إىل بساط حتته فقالَّثم(:  حيث تقول،كام يف الرواية األوىل
أراد  × ولكنه ، فإن البساط ال خصوصية له،)مهّا علّال ساط  م

 .اختصار تفاصيل األشياء بذكره
ّجدير بالذكر أن هذه الروايات سوف يشتد ان سجامها مع الظهور َّ

 فإن نسبة األشياء عندهم إىل األسامء اإلهلية ، عىل مباين العرفاءًالقرآين بناء
 . فالعلم باملظهر هو علم بالظاهر،احلسنى هي النسبة بني املظهر والظاهر

َوعلم آدم األسماء {: قال صاحب روح املعاين يف ذيل قوله تعاىل َْ َ َ َ  َ َ
                                                 

منطق فهم  (كتابّاجلزء األول من ل من ّل من الباب األوّالفصل األو: انظر )١(
 ).موقفنا من الدور الروائي يف العملية التفسريية(:  حتت عنوان،)القرآن
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َلهاـُك  بل هو ،ضل خلق اهللا تعاىل عىل اإلطالق أف’وهلذا كان ( :} 
 ومل تزل تلك ، وليس هذا بالبعيد،اخلليفة عىل احلقيقة يف السبع الطباق

 بل متى فارق ،اخلالفة يف اإلنسان الكامل إىل قيام الساعة وساعة القيام
 فهو العامد املعنوي ،الروح التي هبا قوامهّ ألنه ،اإلنسان العامل مات العامل

 والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العامل الذي ، األرضللسامء قبل
 وملا كان هذا االسم اجلامع قابل احلرضتني بذاته ،اإلنسان الكامل روحه

ُال ملا يريد وال فاعل ّ واهللا سبحانه الفع،ّصحت له اخلالفة وتدبري العامل
 .)١() واملنكرون كثريون، ويف املقام ضيق،عىل احلقيقة سواه

:  قال×الباقر جابر عن أيب جعفر نى موافق للمروي عن وهذا املع
 قاء العا م   صالحه، : فقال؟ واإلمام ّتاج إىل النبيُ حيء يشِّألي: قلت(

 أو ّ إذا  ن فيها ن األرض يرفع العذاب عن أهل ّوجل ّ اهللا عز وذ ك أن
  .ة  ساخت األرض بأهلهاّ وال ا ج:  وهو املوافق للمستفيض،)٢()إمام

ّفتلخص مما تقدم أن هذا املتعل َّ َّ َّ م واحلائز عىل كامالت األسامء احلسنى ّ
 تعاىل  هذا التعليم قد حصل له من اهللاّ وأن،ً شهودي وليس حصولياعلمه

ال  إذ ،ّولهللا تعاىل وهو الصادر األّول  فهو اخلليفة األ،ُمبارشة بال واسطة
ه ال معنى ّ كام أن،ّول األم بال واسطة وال يكون هو الصادرّمعنى أن يتعل

 ولذا فهو اخلليفة والصادر ،ّولم بواسطة ويكون هو الصادر األّأن يتعل
                                                 

 . ٢٢٠ ص،١ج: لويسآل ل،روح املعاين: انظر) ١(
ّويف ذيل قول اآللويس علق السي ُ اإلنكار غري مقترص َّبأن هذا: ًد األستاذ قائالّ

  !ُهنالك من الشيعة من ينكر ذلكّإنام  و،عىل مذاهب مدرسة الصحابة
  .١٤ ح،١٩ ص،٢٣ج: بحار األنوار) ٢(
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 العامل بأرسه ّنإ وحيث ،ّواملظهر األتم جلميع األسامء احلسنىّول األ
رشه االعامل اإلمكاين ـ بجميع رش: ـ أي حمكوم لألسامء احلسنى فهو

ًواسطة بالفيض للمالئكة فضال  وبذلك يكون هو ال،حمكوم له ساجد إليه
ّ فاخللق بأرسه أمي يف معارفه وال سبيل له أمامه سواه،ن سواهاّعم ُ، 

ِهو ا ي  عث   {: وصدق اهللا العيل العظيم القائل يف كتابه املجيد َ َ َ ِ  َ ُ

ُاألمي  رسوال منهم  تلو عليهم آياته و ز يهم و علمهم ُ ُ ُ ُُ    َ َ َ ََ َْ ْ ِْ ِ
 َ ِ ِ ْ ْ َْ ُ ً ُ َ َ  ُ ْ

َ الكتاب وا كمة َ َْ ِْ
ْ َ َ ِ 

ٍو ن  نوا من  بل ل  ضالل مب  ِِ ِ ٍ
َ َ َ َُ ُْ ِ َ  .)٢: اجلمعة( }َ

 ،)آدم(: ُا املفردة األخرية التي وقع فيها خالف كبري فهي كلمةّأم
 فمن هو آدم املقصود باآلية؟
 املراد حتديد "آدم" ّ من التذكري بأنّ البد،وقبل اإلجابة عن ذلك

ًالبد أن يكون حائزا عىل تلك الرشوط اآلنفة الذكره ومصداقه ّهويت َّ، 
 .ّوالتي أهلته أن يكون خليفة اهللا املطلق

 الصادر ّ أنّؤكدُهنا لو طالعنا الروايات سوف نجد مضامني كثرية ت
 قال ،’ بالرسول األكرم ّتعلقمّول والشاهد األّول العامل األوّول األ

 خلق اهللا ءيشّأول : ’ اهللاقلت لرسول (: جابر بن عبداهللا األنصاري
 ،)١()خ ّ    خلقه اهللا ثم خلق منه،ك يا جابرّنور ن ي: تعاىل ما هو؟ فقال

ما خلق اهللا نوري، ابتدعه ّأول (: ’ قال رسول اهللا: قال ،ًوعنه أيضا
 ومل ،َّ فقد عربت الروايتان بالنور،)٢()ه من جالل عظمتهّمن نوره، واشتق

                                                 
 .٤٣ ح،٢٤ ص،١٥ج: بحار األنوار) ١(
  .٤٤ح: هسنفاملصدر ) ٢(
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 خلق اهللا ّ ثم،’ّ حممد ّهو نور النبيّول ر األ؛ فالصاد)١(كّنبي: تقوال
 وما سواه ، فهو األوحد املخلوق بال واسطة،خري َّ كلتعاىل من هذا النور

 .خملوق بواسطة
 ّعن النبي عن أيب ذر الغفاري ،ُويف رواية أخرى عظيمة املضامني

يا : قلت(: ’  يف خرب طويل يف وصف املعراج ساقه إىل أن قال’
 اهللا و يف ال نعرف م  يا ن : معرفتنا؟ فقا وا   حقل تعرفونا الئ ة ر  ه

 ،ّه من سناء عزٍ من نوره   نورٍما خلق اهللا؟ خلق م أشباح نورّأول وأنتم 
 وجعل ل م مقاعد    لكوت ، ومن نور وجهه ا كر م،ومن سناء  لكه

   ثم،ةّ مدحيواألرضة، ّ وعرشه   ا اء قبل أن ت ون ا سماء مب ي،سلطانه
 رفع العرش إ  ا سماء ا سابعة   ثم،امّ   ستة أيواألرضخلق ا سماوات 

 ثم خلق ،ونّسون وت  ّحون وتقدّفاستوى   عرشه وأنتم أمام عرشه  سب
حون ّ ب م وأنتم  سبّنمرّ نا  و،ّا الئ ة من بدء ما أراد من أنوار ش 

د ّس ونمجّح ونقدّسب ف ،سونّتقد ودونّون وتمجّلون وت  ّو مدون وتهل
 ب س يح م و ميد م وتهليل م وت ب  م وتقد س مل ّ ونهلّون  

 ، وما صعد إ  اهللا فمن عند م،نزل من اهللا فإ  مأوتمجيد م، فما 
 .)٢()؟ ال نعرف مَِمفل

                                                 
ّ مل تردا يف كتبنا احلديثية إال يف كتاب البحار، وبحسب التتبتان الروايتاناه )١( ع ّ

ّوجدنا الرواية األوىل مروية يف األصل يف بعض كتب مدرسة الصحابة بسند 
ضعيف؛ ولكنها والحقتها من حيث املضمون مقبولتان، وقد أثبتنا ذلك يف 

ّحتقيق خاص بالصادر األول نرجو أن نوفق لنرشه ّ  ).دام ظلّهمنه . (ّ
   .٨ح ،٨ ص،١٥ج: املصدر السابق) ٢(
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 : ثالثة، هيًاروُفهذه الرواية تثبت أم
 .’ول اهللا ّ فهي ال ختتص برس،ً مجيعا^ أهل البيت ّأئمةمكانة  :ّولاأل

 حيث ،ُا تثبت هذه احلقيقة الكونية التكوينية يف أصل اخللقّهنأ :الثاين
  ثم (^َّإن وجود املالئكة كان يف طول وجود الرسول والعرتة الطاهرة 

 وبخالف هذا ما هو ،)ّخلق ا الئ ة من بدء ما أراد من أنوار ش 
 املالئكة َمُّتقديرون  يف ثقافتهم الدينية الذين ّعامةمعروف عند املسلمني 

 وهو كام ،ّول فتكون املالئكة هي الصادر األ،ًعىل الرسول وعرتته وجودا
 . لك األمرّتضح وقد ا،ترى

نزل أفما (م وحدهم الواسطة يف الفيض عىل اخللق أمجعني ّهنأ :الثالث
 ٍ واآلخرون أوان،) وما صعد إ  اهللا فمن عند م،من اهللا فإ  م

ل ب س يح م و ميد م ّ ونهلّد ون  ّس ونمجّقدونح ّف سب(ُمغرتفة 
 ،ُ فام أخذ عنهم فهو العلم) وتمجيد موتهليل م وت ب  م وتقد س م

ّوما أخذ عم  .ًن سواهم فهو اجلهل حمضاُ
 قال لسلمة بن كهيل واحلكم أنه ×وروي يف ذلك عن اإلمام الباقر 

 أهل  رج من عندنا ً ئاشّ إال ً صحيحاً ا لن  دا علما قا وغر  (: ةبن عتيب
 .)١()ا يت

 إن شاؤوا منحوا وإن شاؤوا ، هلم االختيار يف ذلك^م ّواعلم بأهن
 علت فداكُج:  فقلت له× سألت الرضا(: عن الوشاء قال ف،منعوا

َفاسأ وا أهل ا كر إن كنتم ال  علمون{ ُ َ َْ َْ َ ْ ُ ُ ُ
ِ ِ

ْ  َ َ َْ  ن أهل ا كر و ن : فقال؟ }ْ
                                                 

  .٤ ح،٣٠ص: لصفارل ، الكربىبصائر الدرجات) ١(
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:  قلت.نعم: نتم املسؤولون ونحن السائلون؟ قالفأ:  قلت.ا سؤو ون
 ،ال:  عليكم أن جتيبونا؟ قالًاّحق: قلت. نعم:  علينا أن نسألكم؟ قالًاّحق

: ذاك إ نا إن ش نا فعلنا و ن ش نا  م نفعل، أما  سمع قول اهللا تبارك وتعا 
ٍهذا  طاؤنا فام  أو أ سك بغ  حساب{

َ ِ ِ ْ َْ
ِ ْ ِْ

َ َْ ُ ُْ َ َ ََ َ َ{()١(. 
 ، وال ينبغي أن يكون ذلك لغريهم،العلم والدين منهم وإليهم ف

فلما أراد اهللا (: ه قالّأن ×الصادق عبد اهللا  أيب عن ف،ّوأنى لغريهم ذلك
ُأول م؟ ف من ر : أن  لق ا لق ن هم ب  يديه فقال  م رسول : من نطق ّ

نا،  ت ر أن:  صلوات اهللا عليهم فقا واّئمة واأل× وأم  ا ؤمن  ’ اهللا
وأمنا  دي  وعل  ُهؤالء  لة:  وا ين، ثم قال  لمالئ ةَلهم العلم فحم

ُ
 

وا هللا با ر و ية و ؤالء ا فر ّأقر:  آدمّ  خل  وهم ا سؤو ون، ثم قال   
 .)٢()نا أقررناّنعم ر : با والية والطاعة، فقا وا

فنا َعرمن (: ’ومن هنا سوف تفهم بوضوح معنى قول رسول اهللا 
  .)٣()ّ وجلّ اهللا عزَرنا فقد أن رَف اهللا، ومن أن َعر فقد

: أقول(: ئيطباطبا قال ال؛وال ينبغي التشكيك هبذه املضامني العظيمة
 ّتأمل وأنت إذا أجلت نظرة ال، متضافرة يف هذه املعاين كثريةاألخبارو

م  شطر من الكاليءناه، وسيجّقدم فيها وجدهتا شواهد عىل ما واإلمعان
 الرشيفة املأثورة عن األحاديثاك أن ترمي أمثال هذه ّوإي. يف بعضها

                                                 
 .٣٩: ص: ، والثانية٤٣: النحل: ُواآلية األوىل. ٣ح ٢١٠ ص١ج: الكايفُأصول ) ١(
   .٧ح ،١٣٢ ص،١ج: نفسهاملصدر ) ٢(
  .٦، ح٧٥٤ص:  الصدوقأمايل) ٣(
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فة وأوهامهم ّمعادن العلم ومنابع احلكمة بأهنا من اختالقات املتصو
 .)١()فللخلقة أرسار

َوعلم آدم األسماء {:  املراد من آدم يف قوله تعاىلّوبذلك نخلص إىل أن َْ َ َ َ  َ َ

َ ها ت سجود ّقيقته العظمى التي استحق وح،’  هو الرسول األكرم}ُ 
ً فهو السابق وجودا واألتم كامال،املالئكة له ّ  وهذه احلقيقة املحمدية ،ً

 بضميمة فاطمة ^ًالعظمى هي كامله أصالة وهي كامل العرتة الطاهرة 
 . ً وراثة÷الزهراء 

 فام كان ،ر وكامل الحقّوجود متأخّ إال × وما آدم أبو البرش
ّهو صورة حكت تلك احلقيقة التي خر هلا ّإنام  و،السجود له حقيقة

ًاجلميع سجدا ّ ُ. 
 ،ءاّيا    و ال  ن ما خلق اهللا آدم وال حو(...: ’قال رسول اهللا 

 ون أفضل من ن و يف ال ،األرض وال ا سماء وال ،ة وال ا ارّوال ا ن
 و س يحه ّوجل ّنا عزّا الئ ة وقد سبقناهم إ  ا وحيد ومعرفة ر 

 فأنطقنا بتوحيده ،ناَ أرواحّوجل ّما خلق اهللا عزّأول  ّن سه وتهليله ألوتقد
 استعظموا ً واحداًوتمجيده، ثم خلق ا الئ ة فلما شاهدوا أرواحنا نورا

أ ورنا
ُ

ه عن صفاتنا، ّ وأنه م ،  لوقونٌا خلقّ أنُم ا الئ ةَنا  علْحّ فسب،
نا ِ شأنَمَظِنا، فلما شاهدوا عته عن صفاتَه  ونزل س يحنا ا الئ ة ِحت فسب
 َ و سنا بآ ة  ب أن نعبدٌا عبيدّاهللا وأنّ إال  أن ال  ُ ا الئ ةَلنا  علم هل

 اهللا ]توحيد[وا إ  معرفة َدَ فبنا اهت ...اهللاّ إال ال  :  فقا وا.َهمعه أو دون
                                                 

  .١٢١ ص،١ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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نا َعَدوأو ×  اهللا تعا  خلق آدمّ إن  ثم،تعا  و س يحه وتهليله و ميده
 هم هللا عزُ و ن سجودً،  ا و كراماًلبه وأ ر ا الئ ة با سجود   تعظيماُص

 .)١()...  كوننا   صلبهً وطاعةً إكراماوآلدم ًوجل عبودية
ّ الرسول األكرم هو التجيل األعظم واألتمّحيث إنو  واألكمل لالسم ِّ

 هو ’ هّ فذلك يعني أن،ً وبتبعه عرتته الطاهرة وراثة،ًاألعظم أصالة
َّ فيكون قد جتلت فيه ،اإلنسان الكامل احلاكم بكامله عىل كامل اآلخرين

َّاحلقيقة الكربوية املسامة باحلقيقة املحمدية واالسم األعظم واإلنسان 
َّ فهو اهلبة اإلهلية العظمى التي عرب عنها ،)٢(ّ ذلك كله’ فهو ،الكامل

َوما أرسلنا{: القرآن الكريم بقوله تعاىل ْ َ ْ َ َ َك إال ر ة للعا م َ ِ َ َ ْ  ً َ َْ َ  ).١٠٧: األنبياء( }ِ 
 ،ُومن كان هذا مقامه يعرف ما هو دوره يف الوجود اإلمكاين بأرسه

 اآللويس يف تشخيصه لوظيفة ّعالمةَّوقد مرت بنا الكلمة اجلليلة لل
ومل تزل (:  حيث يقول،اإلنسان الكامل ودوره يف حفظ عامل التكوين

                                                 
   .٤ح ،٢٥٤ص: كامل الدين ومتام النعمة) ١(
َن والقلم وما  سطرون{: ُاملشار إليه بقوله تعاىلم َ القل’هو بل ) ٢( ُ ُ ْ َ َ َ َِ َ َ

: القلم .}ْ
َ وجعلنا من ا ماء    ء  {: ُ وهو املاء املشار إليه بقوله تعاىل،١ ٍ ْ َ  ُ َ ََ ِ َ َْ : األنبياء .}َ

 ءل يشّأو: اهللا األنصاري  عندما سأله جابر بن عبد’ املوافق لقوله ،٣٠
 . خريَّ خلقه اهللا ثم خلق منه كل،ك يا جابرّنور نبي: فقال؟ خلق اهللا تعاىل ما هو

ُل والواسطة األوىل يف ّ وهو الصادر األو،<٤٣ ح،٢٤ص١٥ج: بحار األنوار>
ًدا ّ فيكون سي،ةّكاف ^ ًدا عىل األنبياء واملرسلنيّ وبذلك صار سي،الفيض

  ومن خرج،دة لوازم كثرية جيب مراعاهتاا وللسي،وىلَللخلق بأرسه من باب أ
 .ًعنها كان آبقا
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 بل متى ،نسان الكامل إىل قيام الساعة وساعة القيامتلك اخلالفة يف اإل
 فهو العامد ،ّالعامل ألنه الروح الذي به قوامهارق هذا اإلنسان العامل مات ف
من جوارح جسد العامل الذي اإلنسان  ُّ والدار الدنيا جارحة،ملعنوي للسامءا
ِّ؛ ومن الواضح بأن هذه الكلمة القيمة ال تنسجم)١()وحهر  مباين معّ إال َّ

ُمدرسة أهل البيت القائلني برضورة وجود إمام معصوم حيفظ به الوجود 
 وهذه احلقيقة التي ،)٢(بدونه سوف يسيخ بأهله َّ وأن هذا العامل،اإلمكاين

ّ والتي من أهم لوازمها ،ال مناص من القبول هبا وااللتزام بجميع لوازمها
ُاإلقرار بوجود إمام معصوم حي يرزق مات : َّعرب اآللويس كام ّ وإال،ّ

ُّ والدار الدنيا ،ملعنوي للسامءاه العامد ّ ألن،ّالعامل ألنه الروح الذي به قوامه
 .وحهرجارحة من جوارح جسد العامل الذي اإلنسان 

ّقد تعرضنا يف دراسة ختصّكنا نا ّ جدير بالذكر أن ًصية أكثر تفصيال َّ
نـَّا فيها ، األسامء احلسنىملوضوعة ألسامء وسعتها ونظام التدبري  اّهوية بيـَّ

ّ ثم تعرضنا للتجل،واحلاكمية فيها  ًيات الكربوية لألسامء عموما ولالسمّ
ّ حيث أثبتنا أن النبي،ّاألعظم بشكل خاص  والعرتة الطاهرة ’ األكرم َّ

ّ هم التجيل األتم لالسم األعظم^من أهل بيته  ِّ)٣(. 
                                                 

 .٢٢١ـ٢٢٠ ص،١ج: روح املعاين) ١(
ّمن هنا ذهب بعض األعالم املعارصين إىل أن اآللويس يلتزم بالكثري من مباين ) ٢(

َّ وال ريب بأن هنالك ،َّ مما جيعله يف مدرستهم وحوزهتم،أهل البيتمدرسة 
ها ال  ولكنه يف الكثري من، يف هذا القرب واالنسجامًكلامت له أكثر وضوحا

ًيرصح ألسباب كان هو يقدرها جيدا ّ ُ ُِّ ِّ. 
  .٣٦٣ ص،٢ج: د كامل احليدريّلسيل )بحوث يف مراتبه ومعطياته(التوحيد : انظر) ٣(
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 بيان لطيف خلقه وعجيب صنعه: اهلدف احلادي عرش •
 أهداف مشرتكة: اهلدف الثاين عرش •
 القة األمثال باهلدف القرآينع •
  يف القرآن^مثل أهل البيت  •



 
 

َّإن القرآن الكريم له مراتب وجودية سابقة عىل وجوده اللفظي 
ُ ومرتبة أخرى ، فله مرتبة وجودية معرفية مثالية ملكوتية،املعلوم لدينا

 ومرتبة أعالئية وهي ،أرشف من املثالية وهي املرتبة العقلية اجلربوتية
 . بحسب اصطالح العرفاء،يف مقام الواحديةوجوده 
َّ كام أن ، للسابقةّمرتبة الحقة من هذه املراتب األربع هي ظلّ كل َّإن

َّ وال خيفى بأن ،بهّاص عامل له لباسه اخلّ فكل ،حقةّالسابقة حقيقة لال
 وأدنى مراتبه هي يف مقام ،أسبق املراتب هي وجوده يف مقام الواحدية

 فام كان يف مقام اللفظ ،فه اإلهلية بني هذين الطرفنيوتدور معار، اللفظ
ً والذي قد يعرب عنه أيضا باحلصول؛ وما كان فوق ،التفسريُيعلم بواسطة  َّ ُ

َّ املسامة باإلشارة ،ً بالتأويل وفقا ملراتبه الثالثُمقام اللفظ فيعرف
ً والذي قد يعرب عنه أيضا باحلض،واللطائف واحلقائق َّ  .)١(ورُ

ً به وفقا ّخاصةَّ البد أن تكون له خزائن ،ًئاآن بصفته شيَّإن القر
ٍو ن من  ء{: للقاعدة القرآنية ْ َ  ِ ُعندنا خزائنه وما    ِ  إال َ ُ  َ ُ َ َ ُ ُ ِ َِ َ َ ٍبقدر ِ  إال َ

َ َ ِ
ٍمعلوم ُ ْ  وهذه اخلزائنية تشتمل عىل إشارات القرآن ،)٢١: احلجر( } 

ملعاريف يف روايات أهل البيت  وقد ورد هذا التشطري ا،ولطائفه وحقائقه
ّكتاب اهللا عز وجل(: ه قالّ أن× فعن اإلمام احلسني ،)عليهمسالم اهللا ( ّ   

                                                 
 الباب ٣ج: ًوأيضا. ّ الباب الثاين اخلاص بالتفسريه٢ج: منق فهم القرآن: انظر) ١(

 .ّالثالث اخلاص بالتأويل



  الرمزية واملثل يف النص القرآين.......................................................٨٤

 ، فالعبارة  لعوام. وا قائق، وا لطائف، واإلشارة،   العبارة:أر عة أشياء
 .)١() وا قائق  ألن ياء، وا لطائف  ألو اء،ّخواصواإلشارة  ل

لوجود حقيقة للقرآن وراء وجوده ّالعام  هذا هو اإلثبات القرآين
: فهو قوله تعاىلّاص  وأما اإلثبات القرآين اخل،ّاللفظي سامها باخلزائن

ٌو نه   أم الكتاب   نا لع  حكيم{ ِ َِ  ِ
َ َ ََ ْ َ َ ِ

ْ  ُُ
ِ  ِ ّفهو يف أم الكتاب له  ،)٢١: احلجر( }َ ُ

ٌلع  حكيم(ّمرتبة أرشف وأعظم عرب عنها بأنه  ِ َ  ِ
َ ُإنه {: يف الواقعة و،)َ  ِ

ٌلقرآن كر م  ِ
َ ٌَ ْ ٍ   كتاب مكنون *ُ

ُ ْ  ٍ
َ ِ َ ال  مسه إال ا مطهرون*ِ ُ  َ ُ   

ِ ُ  َ  ـ٧٧: الواقعة ( }َ
 . رونَّاملطهّ إال ّفعتها ال يمسهاِِر ول، فاملكنون مرتبة رفيعة،)٧٩

 سؤاالن مفصليان
 ،نيةُهنا ينبغي أن نثري سؤالني مفصليني يف حتصيل املعارف القرآ

 : ومها
 فهذه احلقيقة بحسب ، إذا فرغنا من أن للقرآن حقيقة واحدة.١

ّتنزالهتا الوجودية متر يف نشآت مراتب وجودية م صقع  عامل الـة ّتعددّ
 فهل  ـ عامل امللك، عامل امللكوت، عامل العقل،)مقام الواحدية (الربويب

ّلباسها الوجودي يف تلك النشآت واحد أو متعد  د؟ُ
 فهل هو كذلك يف عامل املثال ًا لفظيًا كان هو يف عاملنا وجودذاإ: أي

إذا كان حتصيل معارف : ؟ وبمضمون آخرصقع الربويبوالعقل وال
  هو كذلك يف عوامله السابقة؟لًي حصوليا فهّالقرآن يف عاملنا املاد

                                                 
  .١٨ ح،٢٠ ص،٨٩ج: بحار األنوار )١(
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ٍ وهو مبتن عىل االلتزام بكون تلك احلقيقة القرآنية الواحدة هلا .٢ ُ
ُ وبالتايل ال يمكن حتصيل ،ّة بحسب العامل الذي حتل فيهُألبسة خمتلف

ُمن طرق أخرى ّالبد ّإنام  و،ًمعارف القرآن يف العوامل السابقة حصوليا
طريق منها أبجدية العامل الذي ّ كل  بحيث حيمل،تنسجم مع تلك العوامل

 .ّحتل فيه
وصلنا الذي  ـ ّادةُهل يمكننا ونحن نعيش يف عامل امل: ا السؤال فهوّأم

 أن نقف عىل تلك املعارف املثالية العالية  ـمن القرآن فيه مرتبته اللفظية
  والواحدية األعىل؟،ُوالعقلية العليا

ًعامل حتل فيه لباسا ّ كل إهنا حقيقة واحدة تأخذ يف:  فجوابه،ّولا األّأم ّ
ية ّتكون ظلّول إهنا يف غري عاملها األ: ّ وبعبارة علمية أدق،ًا هباّخاص
ّيقة من ذلك األصل املنزلورق ّ ففي العقل هي ظل ورقيقة ألصل ،ُ

ّ ويف املثال هي ظل ورقيقة مما هي عليه يف عامل العقل،احلقيقة  ويف عامل ،ّ
ّ هي ظل ورقيقة مما هي عليه يف عامل املثالّادةامللك وامل  فتكون يف عاملنا ،ّ

ّهذا هي ظل ظل الظل ّ ّ)١(. 
ُوهذه احلقيقة تعترب قاعدة مست ًدال عليها عقليا وجتريبياُ ً ًا عقليا ّمأ ،ً

ًا جتريبيا فهي من قبيل ما ّوأم، فذلك موكول إىل فلسفة احلكمة املتعالية
ً فاألعيان امللكية ترتدي لباسا آخر يف عامل ،ُنشاهده يف الرؤى واألحالم

                                                 
ّإن هذه الظل) ١( كلمة اخلالدة لإلمام ال للحقيقة الواحدة جاءت يف الثالثيات َّ

 حيث ،ً والتي تنسجم متاما مع هذا التقسيم املنهجي، اآلنفة الذكر×احلسني 
ّقسم كتاب اهللا عز وجل عىل أربعة أشياء ّ واللطائف، العبارة، واإلشارة، : َّ

  .)دام ظلهمنه . (واحلقائق
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ّ وقريب منك ما رآه يوسف الصد،املثال  حيث رأى والديه ،×يق ُ
ًشمسا وقمرا و  . )١(كواكب ساجدة لهخوته إً

 ولكن ،ُنا يمكننا ذلكّفالصحيح هو أن: ا جواب السؤال الثاينّوأم
ّبطرق أخرى وبأبجدي ّات أخرى هي غري طريق وأبجديُ ة العلوم ُ

 ومن هنا ، بهّاصةته اخلّعامل له طريقه ولغته وأبجديّ فكل ،ّالبتةاحلصولية 
 حازوا عىل تلك اللغة ^م ّ ألهن،رونّاملطهّ إال ّنفهم ملاذا ال يمس حقيقته

ّرون وحدهم هم خزان ّ ومن هنا نفهم ملاذا املطه،وجازوا ذلك الطرق ُ
 وملاذا هم ، وملاذا هم عيش العلم وموت اجلهل،وحي اهللا وعيبة علمه

 وملاذا هم وحدهم ،ُوحدهم لن خيرجونا من هدى ولن يعيدونا إىل ردى
 ، ويغرق من تركها،ا يأمن من ركبه،الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة

  .)٢( والالزم هلم الحق،ر عنهم زاهقّ واملتأخ، هلم مارقّتقدمامل
 ، ملن عرف أبجدية ذلك العاملّ قراءته إالّفالكتاب املكنون ال تتيرس

و ك يا قتادة (: ×وهبذا سوف تنجيل الغربة عن قول اإلمام الصادق 
                                                 

 املحكي عنها يف ’  ولكن األقرب منه رؤيا رسول اهللا،قرآين جليلهذا مثال ) ١(
َ وما جعلنا ا رؤ ا ال  أر ناك إال فتنة للناس وا شجرة ...{: القرآن بقوله تعاىل َ َ ََ َ َ ْ ِْ ِ   ً َ َ َ َ َ 

ِ َ َ ِ  ْ َ

ِا ملعونة   القرآن ْ ُ ِ َ َ ُ ْ ُ يف منامه بني أمية وهم ’  حيث رأى.)٦٠: اإلرساء(. }...َ
ٍ فاغتم لذلك وما استجمع ضاحكا من يومئذ حتى ،ون عىل منربه نزو القردةينز ً ّ

اجلامع ألحكام (تفسري القرطبي : انظر. ه وهو مغموم بذلكّرحل إىل رب
 . ٢٨٣ ص،١٠ج: )القرآن

 ،دّمصباح املتهج: انظر.  يف شهر شعبان×اد ّمن أدعية اإلمام السج) ٢(
 .ُواردة يف روايات معتربةومجيع املضامني السابقة  .٤٥ص: للطويس



 ٨٧ ...............................................................................القرآين ّالنص يف املثل

قة القرآن يف عوامله  أي ال يعرف حقي،)١()ما يعرف القرآن من خوطب بهّإن
َ فإن حزنا كامالت تلك العوامل نخاطب ،)٢(من خوطب بهّ إال ةاألربع ُ ْ ُ

 .ًبالقرآن عيانا
 حيث ،×وهبذا سوف تنجيل الغربة عن كلمة إمام الكالم عيل 

: × أو كلمة صادق أهل البيت ،)٣()ّ   اهللا سبحانه   كتابه(: يقول
 . )٤() ال يب ونّلقد    اهللا  لقه    مه ول ن(

                                                 
 .٤٨٥ح ،٣١٢  ص،٨ج: لكليني ل،الكايفالفروع من ) ١(
ّإن للنص القرآين عالقة وثيقة باملحكم :  منها،ُهنالك وجوه أخرى للحديث )٢( َّ

 القرآن قد ّ والنكتة يف ذلك هو أن، بل هو املحكم واملتشابه بعينه،واملتشابه
ِا ر كتاب أحكمت آياته  م فصلت من { :ىل لقوله تعا؛ُه حمكمّه كلّوصف نفسه بأن ِ ِْ  َْ َُ  ُ ُ ُ َ ََ ٌْ ُ

ِ ن حكيم خب  َ ٍ ِ َ ْ ُ ّ؛ ومن الواضح أن إحكامه كل)١:هود( } ٍ  بلحاظ قراءة ّإنام ًيا َّ
ّ وهذا املعنى يفرس،×املعصوم ؛ )ام يعرف القرآن من خوطب بهّإن( لنا املراد من ُ

ّكام أن القرآن كل ًا  نزل أحسن ا ديث كتابا م شابها { : لقوله تعاىل؛ُه متشابهَّ ً
ِ

َ َ َ ِ ِ ِ َ
ْ َ َ ْ َ َ  َ ُ  

ْمثا   قشعر منه جلود ا ين  شون ر هم ُْ  َ َ َ َْ ََ ََ ِ  ُ ُُ ُ ْ ِ  ِ ْ َ ِ ّ وهو متشابه كل،)٢٣: الزمر( }...  ه ُ
ّبلحاظ القارئ غري املتخص  .صُ

ارة إىل فيه إش) يعرف القرآن من خوطب بهّإنام (ّولعل ما ورد يف هذا اخلرب 
 فمع عدم الوقوف عىل األوتاد ،موضوعة األوتاد ووظائفها املعرفية والعملية

 ).دام ظلّه منه. (بصورة دقيقة، سيؤول األمر إىل النطق باجلهاالت والتفسري بالرأي
ّعالقة النص باملحكم  :عنوان؛ حتت ٢٠٠ ص ١ج : منطق فهم القرآن: انظر

  .ُوظائف أخرى لألوتاد القرآنية: ً تاسعا:؛ حتت عنوان٥٢٥ص، ٢ج: ُواملتشابه؛ و
 .٥٨٦ح، ٢٨٦ ص،٨ج: الكايفالفروع من ) ٣(
ح  ،١١٦ ص،٤ج: يلآلالعوايل : انظر). ّولكنهم ال يبرصون(: ويف رواية أخرى) ٤(  
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َّإن تلك احلقيقة الكربى للقرآن يف عوامل ما قبل عامل امللك هلا نشآت 
 وال ،كها برساج العقلادرإة عن ّ عصي،علوية هي فوق األلفاظ واللغات

ُيبقى سوى اهلجرة من حاكمية هذا العامل إىل حاكمية أخرى هتبنا العني 
َ وتنعم القلب بأ،والبصرية الثاقبةالبارصة  ة وبطمأنينة ّمن املعرفة احلقُ

 .الشهود الصادق
 طرق بلوغ احلقيقة

َّ لدينا بأن للقرآن مراتب معرفية وجودية ّتضحإىل هنا يكون قد ا
َّ وأن ، هباّاصةمرتبة هلا أبجديتها اخلّ كل َّ وأن،ةمنبسطة عىل العوامل األربع

لك  وأن ت،ُتلك املراتب يمكن الوصول إليها ولكن ليس بآلية احلصول
ّاحلقيقة الكربوية العظمى مستدل ً عليها عقليا وجتريبياُ ً. 

 تلك احلقيقة الكربى ّإن:  ذلك نعود ألصل املقصد فنسألّتضحإذا ا
 ونحن يف العدوة الدنيا وهي ،عنها أو إيصاهلا لنا ريعبالتإذا أراد اهللا تعاىل 

ُهنا توجد أمامنا ثالثة طر؟ ّ فكيف يتم ذلك)١(يف العدوة القصوى  ،قُ
 : وهي
 ّالطريق العام: ّولاأل

َولقد   نا  ِلناس   هذا {:  قال تعاىل ؛وهو طريق األمثلة والتمثيل َ َِ ِ  ْ َ َ ْ َ َ َ

                                                                                                                   
 .١٠٧ص ،٨٩ج: بحار األنوار: ًوأيضا. ١٨١

ُإذ أنتم بالعدوة ا  يا وه{: إشارة إىل قوله تعاىل) ١( ْ ُ َُ ََ ْ  ِ ْ
ِ

َ ْ
َم بالعدوة القصوىِ ْ ْ ُُ ْ ِْ َ : األنفال> }ِ

٤٢>. 
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َالقرآن من   مثل لعلهم  تذكرون ُ    َ َ َ َْ ُ
ٍ
َ َ  ُ ِ ِ ْ ُ ُو    نا   { و،)٢٧: الزمر( }ْ َ َ ْ َ َ  ُ َ

َاألمثال  َ ْ َ ة منه تعاىل ملقدار فهمنا رعايّ إال  وما ذلك،)٣٩: الفرقان( }...ْ
 م رسول اهللا ما  (: ×لنا قول اإلمام الصادق ّفرس ُ وهذا ما ي،وعلمنا

إنا معارش األنبياء  :’  قال رسول اهللا.ّالعباد ب نه عقله قط ’
 وهذه الرعاية والرفق والعناية ،)١()م الناس عىل قدر عقوهلمِّكلُ أن نُأمرنا

َأنزل من ا سماء ماء {: دة من قوله تعاىلًتبعا للحقيقة القرآنية املستفا َ  َ ِ َ َ َ

ِفسالت أودية بقدرها فاحتمل ا سيل ز دا را يا و ما يوقدون عليه   ا ار  ِ ِ ِ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ ِ ُ  ْ ِْ َِ ً
ِ ِ ًْ َ َ َُ ََ ٌ َ

َابتغاء حلية أو متاع ز د مثله كذ ِك ي ب اهللا ا ق وا اطل  َِ َ ْ َ  َُ ُ ُ  ِ
ْ َ َ َ ََ ٌ ََ ُ ْ ٍ َ ْ َ ٍ

ْ
ِ َ ِ ُفأما ا ز د ْ  َ  َ َ

ُ يذهب جفاء وأما ما ينفع ا اس  يمكث   األرض كذ ِك ي ب اهللا  ُ ُ  ُِ
ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ

َاألمثال َ ْ   .)١٧: الرعد( }َ
 ّالطريق اخلاص: الثاين

وراء ّ وخلفوا األنا ،ّوهو طريق العناية بأوليائه الذين زكوا أنفسهم
 . ولكن برشطها ورشوطها،لهيُ وهو طريق يمكن ن،ظهورهم
 ّالطريق األخص: الثالث

عنهم  َّعرب امل، ال غري^وهو الطريق املوقوف عىل أهل العصمة 
َّباملطهرين يف قوله تعاىل َال  مسه إال ا مطهرون{: ُ ُ  َ ُ   

ِ ُ  َ  .)٧٩: الواقعة( }َ
َمن هنا نجد أنفسنا ملز  ،وبيان خصوصياتهّالعام مني بتناول الطريق ُ

ُ فهو الطريق الذي خوطب به ،ً وتعميام للفائدة، ألصل البحثًتتميام
 .اجلميع

                                                 
  .١٥ح ،٢٣ ص،١ج: ُأصول الكايف) ١(
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 عهاّتقسيامت األمثال وتنو
 فإذا كان ،لألمثال القرآنية نوعان مها املثل العريض واملثل الطويل
 من قبيل ،املثل يعقد نوع مقارنة بني أمرين أو جهتني فهو مثل عريض

َ ب {: قوله تعاىل َ َ مثال رُاهللاَ ً َ ًجالَ ُ  يه   ءُ َ َ ُ ِ ً م شاكسون ورجال سلما ِ َ َ ًَ ُ َ َ ُ ِ َ َ ُ

َلرجل هل  ست َ َْ ْ
ٍ
ُ َ ِو ان مثال ا مد    ُ ْ َ ً َ َ ِ َ

َبل أ  هم ال  علمون ِ ُ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ ْ َ  ،)٢٩: الزمر( }ْ
رشكاء متشاكسون أي : لق، وقولهُ اخلّيئس  ـبالفتح فالكرس ـالشكس و

 .)١()...متشاجرون لشكاسة خلقهم
وينتهي   واحد يأمتر بأمرهّة تعقد مقارنة بني عبد له ربَّإن هذه اآلي

 فهل ،ونواهيهم  أرباب خيتلفون يف أوامرهمّعدةبنهيه وبني عبد آخر له 
مجع وإثامر ّول  فاأل،ًيستوي هذان الرجالن؟ كال ال يستويان مثال
 وله يف القرآن الكريم ،واآلخر شتات وبوار؛ هذا هو املثل العريض

  و  ن  يهما آ ِهة إال { : منها قوله تعاىل،ةُموارد أخرى كثري
ِ
ٌ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ لفسدتا ُاهللاَ َ َ َ َ

َفسبحان اهللا رب العرش  ما يصفون َُ ِ َ َ َ  ُِ ِْ ْ َ َ ْ   .)٢٢: األنبياء( }َ
ُوأما املثل الطويل فرياد به أن احلقيقة القرآنية هي يف عاملها يشء 

حلقيقة يف عاملنا تأيت  فا،ًولكنها عندما تأيت إىل عاملنا تصبح شيئا آخر
 فاملثل هنا أشبه بمرآة ، وهذا املثل يقع يف طول تلك احلقيقة،بصورة مثل

 ،ُ فهي تريك احلقيقة ولكن بوجود آخر،قد انطبعت فيها صورة احلقيقة
 . هباّتحققا احلقيقة نفسها فتحتاج إىل طريق آخر ملعاينتها والّوأم

ة هلا حقيقة ّ فالقص،ةّلقصُوهذا النوع من األمثال قد يأيت بأسلوب ا
                                                 

 .٢٦٦ص: مفردات ألفاظ القرآن) ١(
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ُ أقصوصة يراد منها الوعظ والنصيحة أو ّجمرد فهي ليست ،وواقعية ُ
 .ة نفسهاّة وليست القصّ فتلك من أهداف القص،التسلية واملتعة

ّ القصص األدبية التي تكتب وتؤلف ليست،نعم ُ هلا خلفية انطلقت  ُ
 ُ عرسٍنطلق من واقعيةا تّة القرآنية فإهنّا القصّ وأم،منها غري خيال كاتبها

ُ فآل األمر إىل أن ترضب لنا عىل هيئة مثل أو ،يها وفهمها كام هيّعلينا تلق
 ؛ وهذا التمثيل الطويل من حسن صنيعه بنا سبحانه،ة أو ما شابه ذلكّقص

 .هاّاجتاهلنسترشف من خالله بعض مالمح احلقيقة وننطلق ب
يستلزم واقعية مجع ُولكن هذا التمثيل الطويل باألسلوب القصيص ال 

ُليست مجيع القصص القرآنية قد أريد : ُ بعبارة أخرى، القرآنيةالقصص
ت لنا هبذا ّ فتنزل؛هباّاص هبا احلكاية عن حقيقة وواقعية هلا عاملها اخل

هنالك مجلة من احلقائق ّ بأن ُنريد القولّإنام  و،النمط من األمثال الطولية
ُوالواقعيات مثـِّلت لنا بأسلوب ا ّ فمثل هذه القصص تنم عن ،ةّلقصُ ُ

 . هباّخاصةحقائق وواقعيات 
م مع الناس يف دعوهتم وإرشادهم َّ اهللا تكلَّإن(: طبائياقال الطب

اهم وبياناته هلم جمرى العقول ّ وجرى يف خماطباته إي؛بلسان أنفسهم
 والقوانني الدائرة يف عامل العبودية باألصولك ّ ومتس،االجتامعية
 وواصلهم ، إليهمً رسالواألنبياء ً نفسه موىل والناس عبيداّعد ف،واملولوية
، والوعد والوعيد، واإلنذار والتبشري ، والنهي والبعث والزجرباألمر

وهذه طريقة . وسائر ما يلحق هبذا الطريق من عذاب ومغفرة وغري ذلك
ه ّا يتومهَّ أعظم مماألمر َّح أنّ فهو يرص،القرآن الكريم يف تكليمه للناس
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 وحقائق ال ،ه حواصلهمُعَسَ ال تءنه يشأ، غري )١(ل إليهمّالناس أو خيي
ل منزلة قريبة من أفق إدراكهم لينالوا ما ّزُ ولذلك ن،حتيط هبا أفهامهم

 * حم(: كام قال تعاىل ،شاء اهللا أن ينالوه من تأويل هذا الكتاب العزيز
ِوالكتاب ا َ ِ ْ ِب ُ مَ ً إنا جعلناه قرآنا * ِ ْ ُُ َ َْ َ  

َعر يا لعل م  عقلونِ ُ ِ ْ َ ْ ُ   َ ًَ ّ
ِ ُُ  و نه   أم * َ

ِ  
ِ َ

ٌالكتاب   نا لع  حكيم ِ َِ  ِ
َ َ ََ ْ َ َ ِ

فالقرآن الكريم يعتمد يف  ،)٤ـ١: الزخرف( )ْ
 فجعل ،)٢(... وما يرتبط هبابه من أحكام اجلزاء أّخصوصيات ما نب

 .ُ ولكنه يشء آخر وحقيقة أخرى،ّمةألفاظه عربية لكي تفهم األ
هو من القرآن بمنزلة الروح (ه ونعقله من القرآن أمر ؤام نقروعليه ف
ّ عليه معارف القرآن املنزل ئّ وهو الذي تعتمد وتتك،من اجلسد
ّ وليس هو من سنخ األلفاظ املفرقة املقطعة وال املعاين املدلول ،ومضامينه ّ
ّ وهذا ما يسم،)٣()عليها هبا نعوته تأويل القرآن النطباق أوصافه و ب+يه ُ

َّ؛ مما يعني أن هنالك نسبة بنيعليه  ،ّاملعارف واملقاصد املبينةوبني  التأويل َّ
ّ وأن مجيع املعارف القرآنية أمثال مرضوبة ،املثالل إىل ـَّنسبة املمث وهي

 . سبحانه وتعاىلللتأويل عند اهللا
                                                 

ه ّ إن:ُفبامذا جييبه غري أن يقول له؟ ما هو اهللا: وقريب من ذلك سؤال الطفل أباه) ١(
احلقيقة  فهو ، ولكن هذا عطاؤه وليس هو،ُهو الذي يعطينا الغذاء واملاء واهلواء

ُ فاألب كان مضطرا للتمثيل بذلك حتى ي،ُالتي ال تدركها العقول ً فهم ولده ُ
 م وه، وبني البرش ـوهو املوىلـ الكالم فيام بني اهللا هو  والكالم ،بقدر سعته

  ).منه دام ظله. (عبيده
  .١٧٥ ص،٢ج: يف تفسري القرآنامليزان ) ٢(
 .٥٤ ص،٣ج: السابقاملصدر ) ٣(
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ّإن اآليات تدل عىل أن تأويل اآلية أمر خارجي (: +ولذلك يقول  ٌ ّ ّّ
ًل إىل املثل، فهو وإن مل يكن مدلوال ـَّىل مدلول اآلية نسبة املمثنسبته إ

ً لكنه حمكي هلا حمفوظ فيها نوعا من احلكاية ،لآلية بام هلا من الداللة ّ ّ
ّيف الصيف ضيعت اللبن>:  نظري قولك،واحلفظ ّملن أراد أمرا قد فوت  <ّ ً

و تضييع املرأة وه ـّ فإن املفهوم املدلول عليه بلفظ املثل ،أسبابه من قبل
ل ـّ وهو مع ذلك ممث،ٌ ال ينطبق يشء منه عىل املورد ـّاللبن يف الصيف
ّ يصوره يف الذهن بصورة مضمنة يف الصورة ، حافظ له،حلال املخاطب ّ

 .)١()التي يعطيها الكالم بمدلوله
ّإذن فاللفظ لو خيل ومعناه املوضوع له فإن ِّ ه ّ ألن، مقاصد املثلّؤديه ال يُ

َّبمعنى أن  ، ولكنه مع ذلك حيكيه بواسطة الداللة اخلارجية،ع لهغري موضو
 .رجية املقرتنة به تضمن حكايته هلااظروف املثل أو الواقعة اخل

كذلك أمر (: + ولذلك يقول ،والكالم هو الكالم يف التأويل
 فاحلقيقة اخلارجية التي توجب ترشيع حكم من األحكام أو ،التأويل

ّ هي مضمون قصة من ،ٍف اإلهلية أو وقوع حادثةبيان معرفة من املعار
ّ وإن مل يكن أمرا يدل عليه باملطابقة نفس األمر والنهي ،القصص القرآنية ً

ٌّ أن احلكم أو البيان أو احلادثة ملا كان كل ّ إال،أو البيان أو الواقعة الكذائية ّ ّ
ة  فهو أثرها احلاكي هلا بنحو من احلكاي، منها ويظهر هبانتيشمنها ي

قتضاء الطبيعة ا عن تيش ين<اسقني>خلادمه ّ السيد ّ كام أن قول،واإلشارة
ّ فإن هذه احلقيقة اخلارجية هي التي تقتيض حفظ ،ّاإلنسانية لكامهلا

                                                 
 .٥٢ص، ٣ج: سابقالصدر امل) ١(
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 وهو يقتيض ،ّ وهو يقتيض بدل ما يتحلل من البدن،الوجود والبقاء
فتأويل  .ً وهو يقتيض األمر بالسقي مثال،ّ وهو يقتيض الري،الغذاء الالزم

 هو ما عليه الطبيعة اخلارجية اإلنسانية من اقتضاء الكامل <سقنيا>: قوله
ِّ فالطبيعة اخلارجية حاكمة تسانخ ما حيقق هلا كامهلا،)١()يف وجوده وبقائه ُ ُ، 

َّفلو تغريت تلك الطبيعة أو احلالة التي عليها اآلمر للزم أن يتغري أمره  َّ
 .ومطلوبه

هذه احلقيقة اخلارجية إىل يشء آخر يباين ّلو تبدلت : ُبعبارة أخرى
ّاألول مثال لتبدل احلكم الذي هو األمر بالسقي إىل حكم آخر ً  وكذا ،ّ

ُ أو ينكر فيجتنب يف واحد من املجتمعات ،ُالفعل الذي يعرف فيفعل ُ
ّ إنام يرتضع من ،اإلنسانية عىل اختالفها الفاحش يف اآلداب والرسوم

ّ وهو يستند إىل جمموعة متحدة متفقة ،مثدي احلسن والقبح الذي عنده ّ
من علل زمانية ومكانية وسوابق عادات ورسوم مرتكزة يف ذهن الفاعل 

 فهذه ،ن شاهده من أهل منطقتهّممّ وتكرر املشاهدة ،ّبالوراثة ممن سبقه
 من غري أن تكون عني ،ّالعلة املؤتلفة األجزاء هي تأويل فعله أو تركه

ّكية مضمنة حمفوظة بالفعل أو الرتكّ لكنها حم،فعله أو تركه  ولو فرض ،ّ
ّتبدل املحيط االجتامعي لتبدل ما أتى به  فاألمر الذي  .من الفعل أو الرتكّ

ًله التأويل سواء كان حكام أو قصة أو حادثة ً ّ ً ّ يتغري بتغري التأويل ال حمالة،ً ّ، 
ُفأما ا ين   قلو {: ّولذلك ترى أنه تعاىل يف قوله ُ

ِ َ ِ َ م ز غ  ي بِِهـَ   َ ٌ ْ َ َعون ما ِـْ ُ

ُ شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو له وما  علم تأو له َُ َ
ِ ِ
ْ َْ َُ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َِ ِِ َ َِ ِِ ِْ َ ّ ملا ذكر ،}...ُاهللاّ إال َ

                                                 
 .السابقصدر امل) ١(
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ّ أهل الزيغ ما ليس بمراد من املتشابه ابتغاء للفتنة، ذكر أهنم بذلك باعّتا ً
ّألن التأويل الذي ّال  إيبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له، وليس

ًتباعا حقا اّتباعهم للمتشابه ايأخذون به لو كان هو التأويل احلقيقي لكان  ّ ً ّ
ّ وتبدل األمر الذي يدل عليه املحكم وهو املراد من املتشابه ،غري مذموم ّ

 .ّإىل املعنى غري املراد الذي فهموه من املتشابه واتبعوه
حقائق عبارة عن ّن تأويل القرآن أًسلفا من ّتبني َّإذن فيتأكد لنا ما 
 ،ّ آيات القرآن يف معارفها ورشائعها وسائر ما بينتهاخارجية تستند إليه

ّبحيث لو فرض تغري يشء من تلك احلقائق انقلب ما يف اآليات من 
 .املضامني
 إليك يلقيه القرآن ّنإف كُمْفه حيتمله ماّ كل ّأن فاعلم(: ايلزغقال ال

 ّتمثلل املحفوظ اللوح بروحك ًمطالعا النوم يف تكن لو الذي الوجه عىل
 هذه برزتُأ مل :تقول كّولعل ...التعبري إىل حيتاج مناسب بمثال لك ذلك

 جهالة يف الناس ارتبك حتى ،ًرصحيا كشفُت ومل األمثلة هذه يف احلقائق
 مل النائم ّأن عرفت إذا تعرفه هذا َّأن فاعلم؛ التخييل وضاللة التشبيه
 الرصيح الكشف دون باملثالّ إال املحفوظ اللوح من الغيب له ينكشف

 عامل بني التي ةّاخلفي العالقة يعرف من يعرفه وذلك ،املثل لك حكيت كام
 نإو نائم العامل هذا يف كّأن عرفت ذلك عرفت إذا ّثم .وامللكوت امللك
 االنتباه عند هلم فينكشف ،انتبهوا ماتوا فإذا نيام فالناس ،ًمستيقظا كنت

 األمثلة تلك أن ويعلمون وأرواحها باملثال سمعوه ما حقائق باملوت
 القرآن آيات صدق نونّويتيق ،األرواح لتلك ًوأصدافا ًقشورا كانت
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 فأنت الدنيا احلياة هذه يف دمت ما أنك هذا من فافهم. اهللا رسول وقول
 ّاحلق رصيح ملشاهدة ًأهال تصري ذلك وعند ،املوت بعد يقظتكّإنام و نائم

 األمثال قالب يف مصبوبةّ إال احلقائق حتتمل ال ذلك وقبل ،ًكفاحا
 ّلاملتخيّ إال له معنى ال أنه ّتظن ّاحلس عىل نظرك جلمود ثم ،اخليالية
 ،)١()قالبكّ إال تدرك وال نفسك روح عن تغفل كام الروح عن وتغفل

ِومن لم  عل {: قال تعاىل
َ ْ َ ْ  َ ِ   نورا  ما   مُاهللاَ ُ َُ ََ َ ً ٍن نورُ

 .)٤٠: النور( } 
 الرمزية واملثل يف آية السجود

ة ّ وهلذا البحث تتم،ا حتقيق يف رمزية آية تعليم األسامء آلدمّ منّتقدم
 هلوق وهو ،السجود ض هلا من خالل بيان طبيعة املثل يف آيةّارتأينا التعر

ُو ذ قلنا  ِلمالئ ة اسجدوا آلدم فسجدوا{: تعاىل ُ َُ َ ََ َ ََ ْ ِ ِ ْ ْ ُ ْ َإبل س أ  واستك   ّ إالَ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ

َو ن من ال فر ن َِ ِ
ْ ِ َ ًوقلنا يا آدم اس ن أنت وزوجك ا نة و  منها رغدا  * َ َُ َْ ْ ِ َ َ ََ  َْ َ َُ ْ ُْ َ ُ َ ْ ُ

َحيث ش تما وال  قر ا هذه ا شجرة  تكونا من الظا ِم  َِ ّ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََ َ ِْ ْ َْ ُ ِ َّفأزل * ُ َهما ـََ ُ

ُا شيطان  نها فأخرجهم َ َ ْ َ ْ ْ  َ ْا  ما  نا  يه وقلنا اهبُ َ ْ ُ َ ِ ِ ُ طوا  عض م  عض عدو ِـِّ َ ْ َْ ِ ْ ُُ ُ َ

ِول م   األرض  ستقر ومتاع إ  ح  ٌ َْ َ َ َ َ ُ ِ ْ ِْ ُ َ تل  آدم من ر ه  مات فتاب  * َ َ َِ َِ  َ ْ ُِ َ ّ َ َ

ُعليه إنه هو ا واب ا رحيم   ِ ُ ّ َ ُ ُ  ِ ْ َ  .)٣٧ـ٣٤: البقرة( }َ
اذه اخلليفة املطلق هللا تعاىل يف عامل ّ واختخلق اإلنسانة بدء ّا قصّإهن

ً والذي رمز له باألرض مراعاة،اإلمكان بأرسه  لعقول وإمكانات ُ
ً فضال عن كون جمموعتنا الشمسية ـ كام هو ثابت ،املخاطبني بالقرآن

 األرض هي مركز جمموعتنا ّنأ و، بأرسهّادةًعلميا ـ هي مركز عامل امل
                                                 

 .٥٢ص: الغزايل حامد أليب ،القرآن جواهر) ١(
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ن اخلطاب إ وحيث ، بأرسهّادةمل املً فتكون األرض مركزا لعا،الشمسية
ًاذ األرض رمزا لعامل ّ فناسب اخت،يّاللفظي كان مع اإلنسان يف عامله املاد

ً رمزا ^من قبل أهل البيت ) فدك(اذ ّ كام هو احلال يف اخت،ّادةامل
ُمستوحاة من رمزية األرض لعامل ) فدك(  فرمزية،حلاكميتهم عىل األرض

 . آية السجود واإلمكان بأرسه يفّادةامل
فالسجود ،  فبعد اخللق وتعيني مقام اخلالفة وقع األمر بالسجود،نعم

 أصل خلق ّ بل إن، ال عىل أصل خلقة آدم،فرع قائم عىل أصل اخلالفة
ِّإن علية اخللق : ُ وبعبارة أخرى،آدم هو اآلخر فرع قائم عىل مقام اخلالفة

جامع مانع للكامالت  وهذا الكامل ، كامل مقام اخلالفةيًوالسجود معا ه
 اجلامع) اهللا(يكون باسم   فهو أشبه ما،ًعرضا وً طوال،ًاملمكنة إطالقا

 . قبله أو بعده كامل آخرّتصورُ فال ي،كامل ومجال وجاللّلكل 
ّإن قص ها واختاذه ّخلقه وتعليمه األسامء كل ـة آدم يف حماورها األربعة َّ

ّ متث ـخليفة واألمر بالسجود له طروحة اإلهلية اجلامعة ملا ُل خالصة األُ
دة يف ثالثية حركة اإلنسان الكاملية ّ واملتجس،كان ويكون وسيكون

ا يف قبال ّواحد منّ كل ةّا قصّ إهن،) وإىل أين، ويف أين،من أين(ـالقائمة ب
 ، واخلالفة،اخللق ( فنحن مرشوعه يف األصول الثالثة،اخللق اآلخر
 ويف املقام ،حن املسجود له ون، ونحن خلفاؤه، فنحن خلقه)والسجود

 ،ع من جالهلا اجلبال الشاخمةّأرسار عظيمة ينخلع هلوهلا القلب وتتصد
:  ال نقول فيها غري،ً بل ممتنعة التلميح أيضا، ممتنعة الترصيح، البوحةّعصي
 .ّا بك يا ربّآمن
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ُ فام نريد إلفات النظر إليه هو توايل حلقات الرمزية يف آية ،وكيف كان
 فهنالك سلسلة متناسقة ،د أن انطلقت من آية تعليم األسامءالسجود بع

 ،م واخلالفة والسجودّبني رمزية التعليم واألسامء والعلم والعامل واملتعل
 فالسجود ،بل هنالك رمزية عظيمة يف إباء السجود إليه من قبل إبليس

ُ ويف كلمة يوسف ، والعصيان شتات وبوار، ـ مجع وإثامرّتقدمآلدم ـ كام 
ُيا صاح  ا سجن أأر اب متفرقون خ  أم اهللا ا واحد {: ×يق ّلصدا ْ  ِ َِ َْ ُ ِ

َ َ ٌَ َ َ ُ  َ ٌ ََ َْ ِ
ْ  

ِ
ُالقهار  َ  إشعار باحلكاية عن ذلك األصل االبتدائي القائم ،)٣٩: يوسف( }ْ

ّبالسجود آلدم أو اختاذ سبيل الشتات من خالل أرباب متفر  وما ،قنيُ
 وهو ،بذلك القيد التوضيحي حيث يصف األرباب ،ّأجله من تعبري

َمتفرقون(: قوله ُ  َ  ولذا فهو قيد ،كذلكّ إال  ألهنم ال ينبغي أن يكونوا،)ُ
ُ هذه تعترب ×يق ّالصديوسف كلمة ّ بأن ً علام،ًتوضيحي وليس احرتازيا

 .ًنموذجا من نامذج املثل العريض
ا  منه،معنى السجود آلدم فيه رموز كثرية وعميقةّ بأن وينبغي التذكري

 ،نا نرى فيه مرتبة هي أعمق من ذلكّ ولكن،باع املطلقّتاخلضوع واال
ناقصون  ـتهم ّ وإبليس بمعيـ  فاملالئكة،بمعنى حتصيل الكامل اّ أهنيوه

 وأضاف ،َّ فتزودت املالئكة بكامالت السجود آلدم فتكاملت،قارصون
ًإبليس لنقصه وقصوره الذاتيني تقصريا عرضيا بإبائه السجود آلدم ً. 

ً أن نختلس سطورا نحكي فيها رسا تربويا عسى أن ينتفع ّوهنا نود ً ًّ
ًه آنفا باحلقيقة ّهويتدنا ّ آدم املسجود له قد حدّ وهو أن،هبا اجلميع

 فكان السجود لتلك ،ُاملحمدية التي أودعت يف صلب آدم أيب البرش
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 ،احلقيقة الفرد يف عامل اإلمكان بأرسه التي هي مالك اخلالفة املطلقة
 أو ،ّ احلق أصالةة هو اخلليف’ّفصاحبها احلق وهو الرسول األكرم 

ًأوال ةاخلليف  ما عداه ممن نال مقام اخلالفة املوصوفة ّ وكل، وبالذاتّ
َال  نال  هدي الظا ِم ...{: بالعهد يف قوله تعاىل ِ  ُِ ْ َ َ َ   ما هو،)١٢٤: البقرة( }َ

والزال  كان ’م  ولذلك فالرسول األكر،ًخليفة ثانيا وبالعرضّإال 
 . املطلق هللا تعاىل واألوحد يف عامل اإلمكان بأرسهةهو اخلليف

ّإن السجود آلدم من رموزه األخرى التي ال تقل : ًونقول أيضا ُ َّ
ّعمقا عام من ّ فكل ، أعني أنه سجود لنا،ه سجود لإلنسانّ أن:ّتقدم ً

ًخلف عامل امللك وراءه سيلمح عيانا سجود عامل امللك له بأرس  .هّ
 فينبغي أن يكون ما عدانا ، لها نحن املسجودّإذا كن: ًونقول أيضا

َسنة اهللا   ا ين {:  فتلك،بذلكّ إال  بل ال ينبغي لنا الرضا،ًساجدا لنا ِ  ِ ِ َ  ُ

ًخلوا من  بل ولن  د  ِسنة اهللا  بديال ِ ْ َْ ِ ِ ِ ُ َ ِ
َ َ َ ََ ُ ْ  ومن مجلة ما ،)٦٢: األحزاب( }َ

 فنحن ال ، بإبليسّ اجلهل املطلق املدعو ذلك:جيب عليه السجود لنا
ًنرىض بغري سجوده لنا مطلقا  إذا كان األمر كذلك فكيف نرىض ،ُ

 .ُة الكربى واخلرسان املبنيّا الطامّإهن! بالسجود له؟
د بالكامالت من ّ السجود من رموزه احلقيقية حكايته عن التزوّ إنّثم

ُ فام الذي يملكه إبليس من كامل لي،املسجود له ٌحكمة {: اّإهن! سجد له؟ِ َ ْ
ِ

ِبالغة  ما  غ 
ْ ُ َ َ ٌ َ ِ ُ ا ذرَ  .)٥: القمر( }ُ 
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 عود عىل بدء
 شطر ّتقدمنفة الذكر فيها من الرمزية ما َّإن موضوعة السجود اآل

ّ ونرجئ املتبق، منهّمهم ُ  ّن إ، فنعود إىل حقيقة املثل فيها،ُي لبحوث أخرىُ
ّأن هناك اجتهو ينبغي الوقوف عليه ما   املوضوعةًاها يف فهم وقائع هذه ّ

 .بنحو خيتلف عن الفهم املتعارف هلا
ّقال الطباطبائي معلقا عىل قصة ً ّوالقصة وإن سيقت (:  السجود هذهِّ

ًمساق القصص االجتامعية املألوفة بيننا، وتضمنت أمرا وامتثاال ومتردا  ًّ ًّ
ًواحتجاجا وطردا ورمجا وغري ذلك من األ ً  غري ،ولويةّمور الترشيعية واملً

ًأن البيان السابق عىل استفادته من اآليات هيدينا إىل كوهنا متثيال للتكوين،  ّ
 أي اخلضوع ،ّبمعنى أن إبليس عىل ما كان عليه من احلال مل يقبل االمتثال

َفما {: شعر به قوله تعاىلُ وي،ّ فتفرعت عليه املعصية،ّللحقيقة اإلنسانية
ِي ون  ك أن  تك    َ  َ ََ ََ ْ َ ُ ّ فإن ظاهره أن هذا املقام ال يقبل )١٣: األعراف( }يهاُ ّ

ّعىل أن  .ّ فكان تكربه فيه خروجه منه وهبوطه إىل ما هو دونه،ّلذاته التكرب
ًاألمر بالسجود أمر واحد توجه إىل املالئكة وإبليس مجيعا بعينه، واألمر  ّ ٌ ٌ

ّاملتوجه إىل املالئكة ليس من شأنه أن يكون مولويا ترشيعي ّ ًا، بمعنى األمر ًّ
ّاملتعلق بفعل يتساوى نسبة مأموره إىل الطاعة واملعصية والسعادة 
ّوالشقاوة، فإن املالئكة جمبولون عىل الطاعة، مستقرون يف مقر السعادة،  ّ ّ
ّكام أن إبليس واقع يف اجلانب املخالف لذلك عىل ما ظهر من أمره بتوجيه 

ًم وأمر املالئكة وإبليس مجيعا آد ّفلوال أن اهللا سبحانه خلق .األمر إليه
ّمنزلة القرب غري متميز من  من بالسجود له، لكان إبليس عىل ما كان عليه
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ُالقرب ومقام البعد، مقام  :ّاملالئكة، لكن خلق اإلنسان شق املقام مقامني
 .)١()الشقاوة  سبيل السعادة وسبيل؛ّوميز السبيل سبيلني

ّ تكون هذه القصة التي وباجلملة يشبه أن(: وقال يف موضع آخر
ّقصها اهللا تعاىل من إسكان آدم وزوجته اجلنة، ثم إهباطهام ألكل الشجرة  ّ ّ
كاملثل يمثـّل به ما كان اإلنسان فيه قبل نزوله إىل الدنيا من السعادة 

 ودار نعمة ، ومنزل الرفعة والقرب،والكرامة بسكنه حظرية القدس
ّ وجوار رب ،ء روحانينيّ وأخال، ورفقاء طاهرين، وأنس ونور،ورسور
 .)٢()العاملني

ّإن هذا املثل يف قص  من بيانات يف تقسيامت ّتقدم وفق ما ـ ة السجودَّ
ّ حيكي حقيقة وواقعية قربت هبذه األلفاظ القرآنيةّطويل  مثل ـاملثل  وأما ،ُ

ّنفس احلقيقة التي متث ُل جانبا مهام من الكامالت العلوية فطريق حيازهتا ُ ً ً
 . اللفظ واحلصولبمنأى عن

 ُنامذج أخرى للمثلني العريض والطويل
 ذكرهّغري الذي تقدم العريض لمثل القرآين ُنامذج أخرى لهناك 

ِولقد   نا  ِلناس   {:  كقوله تعاىل القرآن الكريم بنحو واسعلهونات ِ ّ ْ َ َ ْ َ َ َ

َهذا القرآن من   مثل لعلهم  تذكرون ُ   َ ََ َ َْ ُ َ َ َ  ُ ْ ِ ِ ْ ُ وذلك حماولة منه  ،)٢٧: الزمر( }ْ
إليصال املعارف القرآنية العالية والعميقة إىل خمتلف طبقات الناس من 

                                                 
 .٢٣ص ،٨ ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .١٣٢ ص،١ج: السابقصدر امل) ٢(
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ّخالل األمثال املرضوبة هلم، ألن اهلداية املتوخاة من القرآن ال ختتص  ّ ّ
ّبطائفة دون أخرى، بل تعم اجلميع   . وهذا واضح،بال استثناءُ

ْو  ب اهللا األمثا{: يف ذيل قوله تعاىلو ُ ُ ِ
ْ َ ٍل  ِلناس واهللا ب ل  ءَ ْ َ  ُ ُ َ ِ ّ َ 

ٌعليم ِ ّإشارة إىل أن املثل املرضوب حتته (: قال الطباطبائي ،)٣٥: النور( }َ
ّطور من العلم، وإنام  ختري املثل لكونه أسهل الطرق لتبيني احلقائق اٌ

ُفيأخذ كل ما ق ّوالدقائق ويشرتك فيه العامل والعامي  .)١()سم لهٌّ
َمثلهم كم{: له تعاىلوقال الرازي يف ذيل قو َ ْ ُ ُ ًثل ا ي استوقد ناراَ َ َ َ ْ َ ْ ِ  ِ

َ...{ 
ر يف القلوب ما ال ـّّاملقصود من رضب األمثال أهنا تؤث( َّإن :)١٧:  البقرة(

ّشبيه اخلفي تّ وذلك ألن الغرض من املثل ،ره وصف اليشء يف نفسهـّيؤث
ّ فيتأكد الوقوف عىل ماهي، والغائب بالشاهد،ّباجليل ّري احلس  ويص،تهّ

ّ أال ترى أن الرتغيب إذا وقع يف . وذلك يف هناية اإليضاح،ًمطابقا للعقل
ّاإليامن جمردا عن رضب مثل مل يتأكد وقوعه يف القلب كام يتأكد وقوعه  ّ ً ّ

ّإذا مثل بالنور، وإذا زه ّد يف الكفر بمجرد الذكر مل يتأكد قبحه يف العقول ّ ّ
ّكام يتأكد إذا مثل بالظلمة، وإذا أ مور ورضب مثله خرب بضعف أمر من األّ

بنسيج العنكبوت كان ذلك أبلغ يف تقرير صورته من اإلخبار بضعفه 
ًجمردا، وهلذا أكثر اهللا تعاىل يف كتابه املبني ويف سائر كتبه رضب  ّ

ّ وهذا هو املشهور يف كلامت املفرسين، ونحن نصطلح عليه ،)٢()األمثال
ًباملثال العريض متييزا له عن امل ّ  .ثال الطويلْ

                                                 
 .١٢٥ ص،١٥ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
 .٦٦ ص،٢ج: )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري ) ٢(
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َأنزل من ا سماء {:  قوله تعاىل:ًا املثل الطويل فمن نامذجه أيضاّوأم  َ ِ َ َ َ

ِماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل ا سيل ز دا را يا و ما يوقدون عليه  ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ ِ ُ  ْ ِْ َِ ً
ِ ِ ًْ َ َ َُ ََ ٌ

ِ
َ َ

َ  ا ار ابتغاء حلية أو متاع ز د مثله ك ُ ُ ْ  ٌ ََ َ ٍَ َ ْ َ ٍ
ْ
ِ َ ِ ْ ِ َذ ِك ي ب اهللا ا ق وا اطل ِ  َِ َ ْ َ  َ ُ ُ ِ

ْ َ َ

َفأما ا ز د  يذهب جفاء وأما ما ينفع ا اس  يمكث   األرض كذ ِك  َ َ َِ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ُ  ُ ُ  َ ََ َ ََ ُ ْ  

َي ب اهللا األمثال َ ْ َ ُ ُ ِ
ْ  .)١٧: الرعد( }َ

ّفهنا حتاول هذه اآلية الكريمة أن تقرب لنا حقيقة من أعظم احلقائق  ُ ُ
ّسجلها القرآن الكريم والتي متثالتي  ُ ل ـ بحسب فهمنا ـ املفتاح الرئييس ّ

ّلفهم تراتبية املخلوقات يف السلم الوجودي القائم عىل أساس الكامل 
 هذه اآلية الكريمة يف واقعيتها ّ كام أن،ُاملحرز والسبقة الكاملية ال الزمنية

ّالطولية تؤس ُ يمك(س لنا ميزان خلود العلم والعمل ُ ْ َ ِث   األرضَ ْ َ ِ ُ (
َ يذهب جفاء(وفنائهام  ُ ُ َ َْ  فبقدر ،ً ومنه نفهم أيضا زمنية اخللود والفناء،)َ

 وبقدر مساحة ،ّ مساحة اخللود وتتقلص مساحة الفناءّمساحة النفع متتد
َّ كام أن هذه اآلية ،ص مساحة اخللودّ مساحة الفناء وتتقلّالزبد متتد

ّالكريمة تؤس ّنه مل يمر بمرحلة جرب باملعنى ألق وس لالختيار يف أصل اخلُ
َبقدرها(:  وذلك ملكان الضمري يف كلمة،االصطالحي ِ َ َ  أي بقدر ،)ِ

 فيه قدر ّتصورُ فاملاء هو الفيض اإلهلي الذي ال ي،األودية ال بقدر املاء
 .ّمعني

ّوبذلك حتصل لنا من خالل هذا املثل الطويل أن  اآلية الكريمة قد ّ
 وميزان اخللود ،تراتبية املخلوقات: عظيمة وهيأمجلت لنا حقائق ثالث 
 . وأصالة االختيار،والفناء للعلم والعمل
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 أهداف رضب األمثال
 ،اهلداية بمراتبها الثالث واملقرتنة بأهداف القرآن الثالثةّ بأن ال ريب

َّ البد أن ،ّ كحد أدنىّعامة أو بمرتبتها ال،)١(ّ واألخصّاصة واخلّعامةال
  فيكون املثل وسيلة،ودة يف رضب املثل القرآينتكون حمفوظة ومقص

 بعد أن كان املثل وسيلة ، سلكها القرآن لتحقيق أهدافه الكربويةهدايتية
استعىص حضورها عىل عامل اللفظ ملا عرفت من الفرق تقريبية لواقعيات 

 .بني احلضور واحلصول
ع  ولكن م،لرضب املثل القرآين هو اهلدايةّالعام وعليه فإن السقف 

 ونحن من ،ُاختالف يف الكيفية والتفاصيل بني املثل واألساليب األخرى
ية ّولُاألهداف األخرى ـ األّأهم خالل ذلك سوف نحاول إبراز 

ّ والتي متث،ّاصة واخلّعامةكئ عليها اهلداية الّطة ـ التي تتّواملتوس ل اهلدف ُ
 هذه  فمن مجلة،ًالبعيد وصوال إىل اهلدف األبعد والغاية واملنتهى

 :  ما ييل،األهداف
 ّالتذكري والتذكر: ّولاهلدف األ
 فيحتاج األمر إىل ، يقع اإلنسان فريسة سهلة للغفلة والنسيانًعادة ما

ّوسيلة حيوية توقظ فيه ذاكرته وحترك دواعي العود للجاد ّ ُ  وبذلك ،ةُ
 يف ضوءّ إال ّتحركُيسهم املثل القرآين يف حتقيق األهداف القرآنية التي ال ت

  : قوله تعاىلي ومن نصوص املثل التذكري،اليقظة والوعي املعريف والعميل

                                                 
 ). عنوان عالقة الرمزية باهلدف القرآين(:  بيان ذلك يف بحثّتقدم) ١(
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ُو  ب اهللا...{ ُ ِ
ْ َ َاألمثال  ِلناس لعلهم  تذكرون َ ُ   َ َ َ َْ ُ َ ِ  َ َ ْ  ،)٢٥: إبراهيم( }َ

ِمثل الفر ق   أل   واألصم وا ص  وا سميع هل  ستو ان {: ًوأيضا َ َ َ َ
ِ ِ

ْ ْ ِ ِ  َْ َ َ َِ ِ َ ْ  َ َ َْ َ
ِ

َ َ ُ َْ َ

َثال أفال تذكرونَم ُ  َ َ َ ًَ َ َ مثل الفر ق   أل   واألصم {: ً وأيضا،)٢٤: هود( }َ َ ََ َ ْ َ
ِ ْ

َ َ ُ َ
ِ

ْ َ

َوا ص  وا سميع هل  ستو ان مثال أفال تذكرون ُ  َ َ َ ًَ َ َ َ ِ َ َ َ َ
ِ

ْ ْ ِ ِ  َ َِ ِ َ ً وأخريا ،)٢٤: هود( }ْ
ُ ولقد   نا  ِلناس   هذا القرآن من  {: قوله تعاىل ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ  ْ َ َ ْ َ َ ْ مثل لعلهم َ ُ   َ

ٍ
َ َ

َ تذكرون ُ  َ َ  . )٢٧: الزمر( }َ
 ّالدعوة إىل التفكر: اهلدف الثاين

ّالتفكر :  أرفع القيم اإلنسانية التي منهاّاجتاهّحترك املثل القرآين ب
َ و أنز ا {:  من قبيل قوله تعاىل، يف واقع احلال الذي نحن عليهّتأملوال ْ َ َ ْ َ

َهذا القرآن   ج ََ َ ْ ُ ْ َ ً بل لرأ ته خاشعا مَ ِ َ ُ َ َْ َ َ  
ِتصد  من خشية اهللاٍ ِ َ َْ َ ْ  ً ُ وتلك األمثال َ  َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ

َن  ها  ِلناس لعلهم  تفكرون ُ   َ َ َ َ َْ ُ َُ ِ  ْ
ِ

 فهنا دعوة رصحية إىل ،)٢١: احلرش( }َ
ة ّا إشارة خفيّ إهن،ع اجلبال لهّ باملعطى القرآين الذي خيشع وتتصدّالتبرص

ّ حيث متر نصوصه عىل املتلق،قرآن وإمهالهإىل مساوئ هجرة ال ُ ني مرور ّ
  .ّ يعيش يقظة النص وتأثريهّ اجلبل األصمّنإيف حني  الكرام

 عظ والعامل باملثلّ املتّهويةبيان : اهلدف الثالث
 فهو ليس سلعة ،َّإن التفاعل مع املثل القرآين له رشوطه وضوابطه

 حتكي القيمة ،ية وتربويةهو مدرسة تعليمية وتوعوّإنام  و،بخسة الثمن
َوتلك األمثال ن  ها  ِلناس وما {:  قال تعاىل؛للمتفاعل معهااملعرفية  َ َِ ِ َْ ُ

ِ
َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ

َ عقلها إال العا ِمون ُ َ َ َْ  
ِ

ُ ِ صل ت فاملثل ليس معلومة عابرة ،)٤٣: العنكبوت( }ْ
فيه  فاملثل ،ّتدبر والّتأملهلا سقف معريف يستدعي المعلومة ّإنام  و،اجلميع
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 : هي،جهات ثالث
 . فهم موضوعة املثل.أ 
 . االلتفات إىل أسباب رضب املثل.ب
 . العمل بمضامني املثل.ج

ّوهذه املراتب الثالث تشك ّ التعقل ّ ألن،ّل مالمح التعقل القرآينُ
ّوالفهم القرآين ليس عرفيا مستقال عن العمل بمؤد ً ً ّإنام  و،ى النصوصُ

 ،ّتدبر وأوقف الفهم عىل هذا ال، فيهّتدبرا بالنَفالقرآن ألزم ،رشطه العمل به
 القرآين ح فيكون الفهم باالصطال،العمل بمضامينه القرآين يعني ّتدبروال

ًمشتمال عىل العمل بام فهمناه منه ُ. 
 ّمن ثم و،ًا فيهّتدبرُو ليس مهوعليه فمن مل يعمل بام فهم من القرآن ف

فهم املراد ن ومنه ،العاملني وبالتايل فهو ليس من ،فهو ليس من العاقلني
فاألمثال املرضوبة (: قال الطباطبائي .من العلم هنا باالصطالح القرآين

ّيف كالمه تعاىل خيتلف الناس يف تلقيها باختالف أفهامهم، فمن سامع ال 
ّتلقي ألفاظها وتصور مفاهيمها الساذجة من غري تعمق فيها ّ إال ّحظ له منها ّ ّ

ّيسمعه هؤالء ثم يغور يف  ّع يتلقى بسمعه ما ساموسرب ألغوارها، ومن
 .)١()مقاصدها العميقة ويعقل حقائقها األنيقة

 والعلم الفكري ،ّإن العلم احلديس يعلمه العاقل(: وقال الرازي
ٌيعقله العامل، وذلك ألن العاقل إذا عرض عليه أمر ظاهر أدركه كام هو  ّ

ًبكنهه لكون املدرك ظاهرا وكون املدرك عاقال ِ ً ً وال حيتاج إىل كونه عاملا ،َ
                                                 

 .١٣٢ ص،١٦ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّ وأما الدقيق فيحتاج إىل علم سابق فالبد من عامل.بأشياء قبله ّ ثم إنه قد ،ّ ّ
ًيكون دقيقا يف غاية الدقة، فيدركه وال يدركه بتاممه ويعقله إذا كان عاملا ّ ً، 

َوما  عقلها إال العا ِمون{: إذا علم هذا فقوله ُ َ َ َْ  
ِ

ُ ِ ْ َ  يعني هو رضب للناس }َ
 .)١()العلامءّ إال ًمثاال وحقيقتها وما فيها من الفوائد بأرسها فال يدركهاأ

 دعوة ،ل لدينا أن رضب املثل القرآين هو دعوة للعلم والتعقـّلّفتحص
ّ فإن كان القارئ جامعا لذلك فهو متعق، دعوة للعمل به،ّتدبرلل ل للقرآن ً

ًيس أمرا اعتباريال والعلم حقيقي واقعي ولّ وهذا التعق،العاملنيوهو من  ً، 
 .وهذا واضح
  يف رضب املثلّتأملالدعوة إىل أصل ال: اهلدف الرابع

ّه يعمق الدعوة للّ فإن،ّتقدموهلذا املثل صلة بام  ر يف املثل ُّ والتفكلُّتأمُ
 إنه دور وقائي ينهض به املثل .ةّ املؤمن عن اجلادَّ لكي ال يشذ،القرآين
  ولكن أصحاب النار ال يزيدهم، بعده اإلجيايب إليه يفّويشد املؤمنني ،القرآين

وا ّ وهو اخلسار ملن ضل،ني فيهّتأمل فهو الشفاء والرمحة للم،)٢(ًخساراّإال 
ْوما جعلنا أصحاب ا ار إال  الئ ة وما جعلنا عد هم {:  تعاىل اهللاقال. عنه ُ َ  ِ َِ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ ََ ًَ َ َ  

ِ ِ  ْ َ

ُإال فتنة ل ين  فروا  َ َ َ ِ ِ  ً َ ْ  
ًل س يقن ا ين أوتوا الكتاب و زداد ا ين آمنوا إيمانا ِ َ َ َِ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ْ  َ َ َ َ ََ ِ ُ ُ

ِ ْ ْ ِ
ٌوال يرتاب ا ين أوتوا الكتاب وا مؤمنون وِ قول ا ين   قلو هم مرض  َ ََ َ َ َ ِ ِ

ُ ُ
ِ َ َِ ِ ْ  ََ ُ ََ َ ُ ِ ِْ ُ َ َُ ُ ْ

َوال فرون ماذا أراد  ََ َ َ َ ُ ِ َ ْ ِ بهذا مثال كذ ِك يضُاهللاَ ُ َ َ ََ ً َ َ َ ُ من  شاء و هدي من  شاء ُاهللا ل ِ َُ ََ َ ََ َِ ْ َ

                                                 
 .)٤٣: العنكبوت(:  واآلية.٦٢ ص،٢٥ج: )مفاتيح الغيب( التفسري الكبري )١(
ِو  ل من القرآن ما هو شفاء ور ة للمؤمن  وال يز{: إشارة إىل قوله تعاىل) ٢(

َ َ َ َ ََ َِ ِ ِْ َُ ْ ْ ٌ َ ْ ََ َِ ُ َ ِ ْ ُ ُُ ُ د  

ًالظا ِم  إال خسارا َ َ  َ َ ِ  .)٨٢: اإلرساء( .} 
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ِوما  علم جنود ر ك إال هو وما ِ  إال ذكرى  ِل  
َ ََ َْ َْ َ َِ   

ِ َِ َ ََ َُ ُ َ ُ ُ َ   .)٣١: ا دثر( }ْ
ِوِ قول ا ين   {وهكذا يكون املثل حرية للمنافقني والكافرين  َ ِ  َ ُ َ َ

ٌقلو هم مرض  َ  ِ ِ
ُ َوال فرون ماذا أراُ َ َ َ َ ُ ِ َ ْ ً بهذا مثالُاهللاَد َ َ َ َ  ألهنم نأوا بأنفسهم عن }ِ

  .ّتأملاإلصغاء وال
 ّالتنبيه والرتشيد ملا هو أصح وأفضل: اهلدف اخلامس

ًتأمالّ ازداد دقة و،ًكلام ازداد اإلنسان علام  وهنا ، يف قراءة التفاصيلّ
 ،ّسوف يكون بحاجة ماسة إىل املشورة الصائبة ليس يف انتخاب الصحيح

ً قد يكون مقدورا عليه تبعا للعلم احلائز عليهفذلك أمر احلاجة ّإنام  و،ً
 وهنا تأيت املشورة ،ّتكمن يف تشخيص ما هو األصح أو األفضل

ًاملعصومة لتنبه القارئ وتفتح له آفاقا جديدة ما كان له حيازهتا لوال  ّ ُ ِ
 . ولوال رضب املثل،القرآن

ِّان بام يعلم وف فكلام عمل اإلنس،وهكذا األمر يف تفاصيل العمل ق لعلم ُ
 واألفضل يف أداء ّ فتتعاظم احلاجة لديه النتخاب األصح،ّوعمل أسد أوثق
 . العمل

ُأنزل من ا سماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل ا سيل {: قال تعاىل َْ  ْ  َ ٌَ َ ََ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ َ َ

ْز دا را يا و ما يوقدون عليه   ا ار اب ْ
ِ  ِ ِ َ َ ََ ُ ِ ُ  ِ َ ً

ِ  
ً َتغاء حلية أو متاع ز د مثله كذ ِك َ ٌ ََ َ ُ ُ ْ  َ َ ٍَ َ ْ َ ٍ

ْ
ِ َ ِ

َي ب اهللا ا ق وا اطل فأما ا ز د  يذهب جفاء وأما ما ينفع ا اس  َ َ َ َ َ ُ  ُ ُ  َُ ََ َ ََ َُ ْ َ  َ َ ِ َ ْ  َ ُ ِ
ْ

َ يمكث   األرض كذ ِك ي ب اهللا األمثال َ ْ َ َُ ُ ِ
ْ َ ََ َ َ ِ ْ ِ ُ ُ ْ  فالعلم ،)١٧: الرعد( }َ

   فعلم األنساب ،ً بلحاظ صاحبهام زبدانهام قد يكوناوالعمل عىل إطالق
 ،م ولكنه زبد لغريه،ًدا للبعضّـ عىل سبيل املثال ال احلرص ـ قد يكون جي
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ًدا للبعض ّاملختلفة قد يكون جيّوالتعمق بتفاصيل علم النحو وآرائه 
 فام يمكث يف األرض قد يكون هو الصحيح يف ، وهكذا،ولكنه زبد لغريه

 .ّوقد يكون هو األصح يف قبال الصحيح أقبال اخلط
َ ب اهللا مثال  بدا  ملو  ال  قدر    ء ومن {: وقال تعاىل ََ ٍ ْ َ ً ًَ َ َُ ِ ْ َ َ ًُ ْ  ْ َ ُ َ َ

ْرز ناه منا رزقا حسنا  هو ينفق منه  ا وجهرا هل  ستوون ا مد   بل  َْ َ َ َ َِ ِ ُ ُْ ُ ُ َْ َ َُ ْ  ً ً َْ َْ َ ََ ّ ِ ُِ ِ َِ ً ً
ِ ُ  ْ

َأ  هم ال  عل ْ َ َ َْ ُ ُ ْ َ
َمون َّوهنا قد يظن البعض بأن فضيلة العبد  ،)٧٥: النحل( }ُ ّ

 ّ ولكن الصحيح هو أن،ّ وهذا صحيح إىل حد ما،اآلخر تكمن يف إنفاقه
ًالعبد اآلخر قد حاز أمرا جليال وقام بفعل عظيم ا األمر فهو الرزق ّ أم،ً

 وفيه كناية ،ّ واحلسن هنا يعني الرزق الكايف غري املشوب بالذل،احلسن
ّ أي القـلة ،ي ونقص معنويّفيه نقص مادّول إىل أن رزق العبد األ

ّوالذل؛ وأم ًا الفعل العظيم فهو اإلنفاق رساّ  وهذا يعني حاكمية ذلك ،ّ
ًالعبد عىل نوازع النفس التي متيل به ميال فطريا للشهرة وذياع الصيت ً، 

ّوهنا اآلية توجه ملا هو أصح وأفضل يف اإلنفاق ّ وأفضل ّ وما هو أصح ،ُ
  .يف الرزق

 بيان كون العمل والتقوى مها ميزان التعاطي: اهلدف السادس
ً الثقافة العرقية البائسة واملناطقية األكثر بؤسا يف التعاطي مع ّإن

ًانفك عنه أبدا اآلخر موروث تأرخيي لبني اإلنسان ما  ولذلك نجد قيم ،ّ
 احلرث السامء يف رصاع مستديم مع تلك القيم اهلابطة التي أكلت

 .ً وجعلت اإلنسان القويم نازحا نحو أسفل سافلني،والنسل
ا القرابة ّ وأم،فالقيمة للعلم النافع واإلخالص يف العمل الصالح
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والنسب فلهام رشفهام ولكنها مع العلم النافع واإلخالص يف العمل 
 ، ومع اجلهل واخليانة يكونان أسفل وأقبح،أمجلوالصالح يكونان أرفع 

 فهل انتفع قابيل وابن نوح وأبو هلب بقرابتهم ،أريخ الناطقوأمامك الت
 ؟من األنبياء

 فريى يف مرآته ،ه العدل اإلهلي القائم عىل احلكم القيمي ال غريّإن
 فليس ّ فإذا ما كان األمر كذلك فهو اإلسالم وإال،الغري وتغيب مالحمه

َ ب { :قال تعاىل. يف البني سوى األصنام َ ً  مثال لُاهللاَ َ َ ين  فروا ا رأة َ َ َ ْ ِ ُِ َ َ َ  

َنوح وا رأة  وط   تا  ت  بدين من عبادنا صاِ   فخا تاهما فلم  غنيا  َ َ َ َِ ْ َ َ ُُ ُ ْ ْْ َ َ ََ َ ََ ْ ْ
ِ َ َ ِ ِ ِْ ِْ َ َ َ ٍ

ُ َ َ َ َِ ٍ
َ نهما من اهللا ش ئا و يل ادخال ا ار مع ا اخل  َِ ِ  ََ ََ  َ ًُ ْ َ ِ َِ ْ َُ ِ ْ  هذا يف دائرة األسفل ،}َ

َو ب {:  دائرة األرفع واألمجل فقوله تعاىلا يفّ وأم،واألقبح َ َ ً مثال ُاهللاَ َ َ

ِل ين آمنوا ا رأة فرعون إذ قالت رب ابن   عندك ب تا   ا نة و   من  ِ ِِ ِ َْ َ َ َ ِ ِ
ً ْ ْ َُ ََ َ ْ  َْ َ َ ْ   

ِ َ ْ ِ ِ َِ َ َ َ

َفرعون و مله و   من القوم الظا ِم  َِ  ِ ْ  َْ ْ ِ ِ
َ َ َِ ِ َ َ ََ ْ  .)١١: التحريم( }ِ

ِّيشء باليشء يذكوال  إهلية ّسنة ّيمثل التعاطي القيمي الرفيع ّهو أنو ،رُ
ّ ولذلك نجد القرآن الكريم يعم،ًغري قابلة للتبديل والتحويل أبدا ق هذا ُ

ٍيا  ساء ا   من يأت من ن بفاحشة {:  فيقول’ ّاملعنى مع نساء النبي َ ِ َ
ِ  ُ ِ ِ

ْ َ ََ  ِ
 َ ِ

َمب نة يضا ف  ها الع َ َ َ َ َْ َ ْ ُ ٍ َذاب ضعف   ْ ِ ُ ِ  و ن ذ ِك   اهللاَ َ َ َ َ َ َ َ ِ ً  س اْ ِ ْومن  قنت  * َ ُ ْ َ َ َ

ِمن ن   ِ  ُ ً ورسو ِ و عمل صاِ ا نؤتها أجرها  ر   وأ تدنا  ها رزقا ِ ًْ ْ ْ ْ
ِ

َ َ َ ََ َ ْ ْ َْ ََ َ َ َِ
َ َ َ َ َِ  ْ ِ ُ َ

ًكر ما
ِ
َ يا  ساء ا    س  كأحد من ال ساء إن ا ق* َ   

ِ ِ َ ََ  ٍ َ
َ َ َ ُ ْ  ِ

 ِ ِي  فال  ضعن بالقول َ ْ  َ ْْ
ِ َ ْ ُ َْ َ َ َ

ً يطمع ا ي   قلبه  رض وقلن قوال معروفا ُ ْ  ً َْ َ ََ ْ ْ  ُ َ ٌَ ََ َ َِ ِ ِ ِ  ،)٣٢ـ٣٠: األحزاب( }ْ
 وال مقياس ،عّ واألجر ضعفان عند الرتف،ّفالعذاب ضعفان يف التسفل
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 .سوى التقوى
لع ُ فنطا،^ أهل البيت ّأئمةّوهبذا السمت القيمي القرآين تنفس 

ُ وهو يقول لرجل ادعى أنه من مواليه يدعى ×اإلمام جعفر الصادق  َّ
ه ّن حد حسن وأّ    ا سن من إن(: ً وقد كان شاربا للخمر،الشقراين

 ،)١()أقبحنه منك  حد قبيح وأّ    القبيح من ن  و،اّ   نك منأحسنمنك 
 بام ريض عىل جهة التع^ وقد وعظه بأدب األنبياء ،ًملكانه منهم أيضا

 .مّكان عليه من ارتكاب املحر
 ة اإلنفاق يف سبيل اهللاّأمهيبيان : اهلدف السابع

ّحيث يشد الناس  ،نه دور تربوي واجتامعي ينهض به املثل القرآينإ
ّإىل هذه الفضيلة بصورة مفعمة بالرقي والرتقي والدهشة  صورة متأل ،ُ

ِمثل ا {:  قال تعاىل،ًالنفس تفاؤال وسعادة  ُ َ ِين ينفقون أ وا هم   س يل   ِ َ َِ ْ ُ ْ َُ َ َ ُ ِ َ

َاهللا كمثل حبة أن تت سبع سنابل     س بلة مئة حبة واهللا يضاعف  ِمن  َ َ َ َ َُ ِ َ َ َ َُ ُُ َ ٍ ٍ ٍ  ُ َ َ َُ ْ ُ
ِ َ

ِ َ َْ َ
ِ ِ

ٌ شاء واهللا واسع عليم ِ َ ٌَ ِ َ َُ ُ  .)٢٦١: البقرة( }َ
ًشكلت مثال راقياّ أهنا ّ إالّافالسنابل رغم قرهبا من ً املثل بنا   ينتقل ثم،ّ

ُواهللا يضاعف  ِمن  شاء(: يّإىل صورة الرتق َ َ ََ ُ ِ ُ ُ ُ يأيت مثل آخر مفعم ّ ثم،)َ
َومثل ا ين ينفقون أ وا هم ابتغاء  رضا{:  قال تعاىل؛بالدهشة ْ َ َ ِ ْ ُ ُ ْ َُ َ َ َ ُ ِ َ ِ  ُ َ َ ِ اهللا ةَ

َوت ب تا من أنفسهم كمثل جنة بر وة أصا ها وا َ ََ َ َ َ ََ َ
ٍ َ ْ ِ ٍِ  ِ

َ َ ْ ِ ُ ْ  ً
ِ
ْ ِبل فآتت أ لها ضعف  فإن َ ِ

َ َ َْ َ ْ ِ َ ُ ُ ْ َ ٌ
ِ

ٌلم يصبها وابل  طل واهللا بما  عملون بص  ِ َِ ََ ُ َ َْ َْ
ِ ُِ َ َ َ َ ٌ ُ ْ  . )٢٦٥: البقرة( } 

                                                 
 .٣٦٢ ص،٣ج:  بن شهر آشوبال ، طالبأيبمناقب آل : انظر) ١(
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 ة والضعة التي قد يكون عليها اإلنسانّبيان اخلس: اهلدف الثامن
ّوهنا يسج ّل لنا املثل صورة مرعبة يكشف فيها عن خسة وضعة ُ

 فلم يقده الدليل والعلم الذي ،ًباعا هلواهمّتاهللا تعاىل بآيات ا ّاملكذبني
 فامذا ينبغي أن يكون ، فاستسلم لداعي اهلوى وزجمرة الشيطان،عليه

ّمثـَل هذا اإلنسان الصوري غري املنتفع بعلمه وتعل ُ  ما جاء يف قوله ّمه إالَ
ِو و ش نا  ر عناه بها ولـكنه أخ  إ{: تعاىل َ َ َ َ َْ َ ُ  ِ َ َ ََ َ َِ ُ ْ َ ْ ِ ُ  األرض وا بع هواه  مثله ْ ُ َ  َ ََ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ َ

َكمثل ال ب إن  مل عليه يلهث أو   كه يلهث ذ ِك مثل القوم ا ين  ِ  ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َْ ِ ْ
َ

ِ ِ
َ

ِ
َكذبوا بآياتنا َِ ِ ُ  . )١٧٦: األعراف( }...َ 

  ووالية الكافر، ونتائجه،بيان حقيقة الكفر: اهلدف التاسع
 ولذا ،ّة كربى فالكفر بالنعم أطم وألعنّن الكفر الرصاح طامإن كا

ه لصاحبه ّأنّ إال ًفالعمل املشوب بالكفر الرصاح ـ وإن كان حسنا يف ذاته ـ
ٍمثل ا ين  فروا بر هم أ ما هم كرماد {:  قال تعاىل؛كرماد تذروه الرياح َ َ ََ ْ ُْ ُ َ ْ َ

ِ ِ
 ْ ُ َ ُ ََ َ ِ   

ْاشتدت به ا ر ح   يو َ َِ ُ  ِ ِ
ْ َم  صف ال  قدرون  ما كسبوا    ء ذ ِك هو ْ  ُ َُ ََ ٍَ ْ َ َ ََ  ِ ٍُ ِ ْ َ  ٍ ِ َ

ُا ضالل ا عيد ِ َ
ْ ُ َ ّ فإنه  وأما العمل املشوب بكفر النعم،)١٨: إبراهيم( } 

ًو ب اهللا مثال قر ة {:  قال تعاىل؛ واهلوانّ وللذل،ُموجب للفقد والعوز َ ْ َ ً َ َ ُ َ َ َ َ

َ نت آمنة مطمئنة ي ًَ ً َ ِ َ ْ ْ ِ ِأ يها رز ها رغدا من   م ن ف فرت بأ عم اهللا َ ِِ ُ ْْ َ َُ
ِ

ْ َ َ َ َ
ٍ َ  ً َ َ َ َُ

ِ
ْ

َفأذا ها اهللا  اس ا وع وا وف بما  نوا يصنعون َُ َْ َ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ِ ُ َ ََ  ،)١١٢: النحل( }َ
ّهو والية الكافر رصاحا ومده باملعونة والنرصةّ كله ّواألطم من ذلك ً، 

 ،ي بصاحبه إىل العيش يف وهم خطريّدؤُ العمل البغيض سوف يّفإن
ّحيث يرى نفسه منع  ولكنه ويف واقعه يعيش يف بيت ،ًاًام وحصنه منيعُ
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ُمثل {:  قال تعاىل؛)١(كبيت العنكبوت املصنوع من خيوط شبه ومهية َ َ

ْ ا ين ا ذوا من دون اهللا أوِ اء كمثل العنكبوت ا ذت ب تا و ن ُ
ِ َ

ً َ َْ َ َ َ  
ِ

َ َْ  
ِ
َ َُ َ ْ َ ِ ِ ُ ِ َ َ أوهن ِ َ ْ َ

َا يوت  يت العنكبوت  و  نوا  علمون ُ َ َ َْ َْ َُ َ ْ ُِ ُِ ُْ َ َ ُ  .)٤١: العنكبوت( }ْ
  العلم من العملّبيان نتيجة خلو: اهلدف العارش
ُمثل ا ين  لوا ا وراة  م  م  ملوها كمثل ا مار  مل{: قال تعاىل َ ُ َِ ِْ َْ َ

ِ
َ َِ
ْ

ِ
َ ََ ُ ُْ ْ ُ َ َ   ُ َ ِ  َ 

َأسفارا ب س م َ ْ ِ
ً َ ْ ِثل القوم ا ين كذبوا بَ ُ  َ َ ِ  ِْ ْ َ ُ ِآيات اهللاَ ِ َ ال  هدي القوم ُاهللاَ وَ ْ َ ْ ِ ْ َ َ

َالظا ِم  ِ ًوهذا من أبلغ األمثلة تعبريا وتوصيفا ،)٥: اجلمعة( }  ّ وأشدها ،ً
 ومن لطائف هذا ،ُمل يوافق علمه عملهًتأثريا يف وصف واقع حال من 

ً إمعانا ؛يصفهم باإلبل أو اخليولفلم  ، أنه جعل مثلهم مثل احلامر:التوصيف
ُ واألمحق يودي بصاحبه إىل ،ُ فقد عرف عن احلامر احلمق،بتوهني شأهنم

ًأوال هذا . فهو الذي يضع األشياء يف غري مواضعها،املهالك  يف مأهن: ً وثانيا،ّ
ّ كاحلمري أيضا تتنفر األسامع منههيم وكلامهتم وأصواهتمّتصد :  قال تعاىل،مً

إن أ...{
َ َن ر األصوات  صوت ا ِ  ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِم َ ّ وال ينبغي توهم ،)١٩: لقامن( }ِ

 وينبغي ،ُمثل قد رضب للناسّ إال  فام هم،اختصاص ذلك باليهود
َماذا أراد {: ُيقال  وال،ّاالستامع له والتفكر فيه َ َ َ ً بهذا مثالُاهللاَ َ َ َ َ  فذلك ،}ِ

ُ سوا ا كر و نوا قوما ب...{قول من  ً ْ َ ُ َ َ َ ْ  ُ   .)١٨: الفرقان( ً}وراَ
                                                 

ًمن الثابت علميا أن خيط العنكبوت أكثر وهنا) ١( َّ َّ وأن ،ً وضعفا من خيط احلريرً
ّحزما من خيوط احلرير الرقيقة جد ّا يمكن أن تشكل عقدة أو حبال جتر به ً ً ّ ُ ًشيئا ً

ً وأما خيوط العنكبوت فمهام اجتمعت ال جتدي نفعا،ًآخر أو ثوبا تلبسه ُ.  
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 بيان لطيف خلقه وعجيب صنعه: اهلدف احلادي عرش
َ ال  ستح  أن ي ب مثال ما  عوضة  ما فو ها َاهللاِ إن {: قال تعاىل َ َ َ ََ َْ َ َ ََ ً ًَ ُ ْ َ َ ِ

ْ َْ
ِ

َفأما ا ين آم َ ِ   َ َنوا  يعلمون  نه ا َ ُ  َ َ ُ َ ْ َ َ ُق من ر هم وأما ا ين  فروُ َ َ َ ِ   َ َ ْ ِ
  ِ َا  يقو ون   ُ ُ َ َ ْ

َماذا أراد  َ َ َ ِ بهـذا مثال يضل به كث ا و هدي به كث ا وما يضل بهُاهللاَ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
  ُ َُ ََ ًَ ً ًِ َِ َِ ْ َ ََ   إال َ

ِ
َالفاسق  ِ ِ َ ُ أبرزت من ّمهمةُ إنه مثل يثري أمامنا قضايا ،)٢٦: البقرة( }ْ

ه يبقى هو هّاجتا وأن السري ب،ّ منها أن احلق هدف أوحد،ه بهَّخالل املشب
 وال ينبغي ،اإلنسان املؤمناخليار األمثل واإلسرتاتيجية احلقيقية يف حركة 

 الصغرية ـ التي قد  فاألشياء،تفاصيل حياتهّ كل ّله أن يتنصل عن ذلك يف
ّتتعارض مع الوضع االجتامعي يف نظر العرف ـ إذا كانت ختدم احلق أو 

ًأوال هذا ، هبامُتقربه للناس فينبغي االلتزا فاملثل يستبطن : ًا ثانياّ وأم،ّ
 ما : حيث يتساءل اإلنسان،ر يف أصغر خملوقات اهللا تعاىلّالدعوة للتفك

ُالذي يميز البعوضة لكي يرضب هبا املثل ِّ   الصادقُ وهنا جييب اإلمام،ُ
 ب اهللا ا ثل با عوضة ألن ّإنما (: هقولب، اآليةيف ذيل  عن ذلك ×

اهللا فيها  يع ما خلق   الفيل مع ك ه    صغر حجمها خلق ا عوضة
ّ فأراد اهللا تعا  أن ي به بذ ك ا ؤمن    لطيف ،وز ادة عضو ن آخر ن ُ

 .)١()خلقه وعجيب صنعه
ًجداُوهنالك مثل آخر يرضب بحيوان صغري   أعجز العلامء عىل ما ّ

َيا   ها ا اس  ب {:  وهو ما جاء يف قوله تعاىل، وقدراتّدقةفيه من  ِ
ُ ُ  َ َ َ

ُمثل فاستمعوا   إن ا ين تدعون من دون اهللا لن  لقوا ذبابا و و اجتمعوا  ْ ُ ْ  َُ َ َ َ
ِ
َ َ ََ ً ُ ُ ُ ْ ََ َِ ِ ُ ِ َ َ ِ  ِ ُ َ ِ ْ ٌ َ

                                                 
 .١٣٥ ص،١ج: جممع البيان يف تفسري القرآن: انظر) ١(
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ُ  و ن  سلبهم ا باب ش ئا ال  س نقذوه ُ ِ َ َ َ َْ ْ ً ْ َُ ُ  ُ ْ ُ
ِ َ ُ َ منه ضعف الطالب وا َ ُ ِ  َ ُ َ ُ ْ ُطلوبَمِ ُ ْ{ 

ّل العجيب الذي يشكل حقيقة َذا هو اخللق البديع واملث ه،)٧٣: احلج( ُ
 .ًمن دون اهللا إهلا آخر َونُعْدَصارخة بوجه الذين ي
 أهداف مشرتكة: اهلدف الثاين عرش

ُوأخريا ترضب أمثال لنا ويراد هبا جمموعة أهداف مشرتكة يف  ً
  وهي أمثال كثرية ارتأينا الوقوف عند اثنني،الوصول إىل حقيقة اهلداية

َومثل ا ين  فروا كمثل ا ي  نعق بما ال {: فقوله تعاىلّول  أما األ،منها َ َِ ُ ِ ْ َ ِ ِ  
ِ
َ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ

ُ سمع َ ْ   إال َ
ًد ء ونداءِ َ ِ َ َ َ صم ب م     هم ال  عقلونُ ُ ِ ْ َ َ َْ ُ ُ ٌُ ْ  ٌ ْ  ،)١٧١: البقرة( }ُ

ّحيث يثري أمامنا مسألة التقليد األعمى وعدم التفك  وهي من ،ّتدبرر والُ
 فالناس ، واملصلحني يف األرض^ ّأهم املعوقات التي واجهت األنبياء

ِأبق ما كان عىل ما :  والتي مفادها، النظرة االستصحابيةونعيشي ًعادة ما
ار التأرخييني ودعاة التحرر يف ّهو أن الثوّ كله  والغريب يف ذلك،كان

ة لتلك النظرة وعادوا دعاّ إال موا مقاليد السلطة والنفوذّن تسنإالعامل ما 
 .ً إبقاء عىل ما وصلوا إليه،االستصحابية

 ولذا يصفهم ،ّ التقليد األعمى كاشف إين عن الكسل واخلمولّإن
ٌصم ب م   {م ّاملثل بأهن ْ  ُ ٌُ ْ َال  عقلون{م ّ وذلك ألهن،}ُ ُ ِ ْ َ ُ ال يريدون ،}َ

ة ُ أو باألحرى ال يريدون اخلروج من برجم،ة التقليد األعمىّمظلاخلروج من 
ّ فال هم علامء وال هم متعل،البغبغائية والقردية  القسم الثالث مهّإنام  و،مونُ
 .من تقسيامت البرش

َ م قست قلو  م من  عد ذ ِك {: ا املثل اآلخر فهو قوله تعاىلّوأم ََ ِ ْ  ُ ُْ ُ ُ َ َ  ُ
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َف   ِ
َ  جارة أو أشد قسوة و ن من ا جارة  ما  تفَ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ِ  

ِ َ
ً َْ  َ َْ َجر منه األ هار و ن منها َ َْ ِْ ِ 

ِ َ ُ ْ َ ُ  ُ

َ ما  ُ شقق  يخرجَ ُُ ْ  َ ََ ُ منه ا   ْ َاء و ن منها  ما َمِ َ َ ْ ِ  
ِ ِ هبط من خشية اهللاَ ِ َِ َْ َ ْ ُ ِ َ وما اهللاْ ٍ بغافل َُ ِ

َ
ِ

َ ما  عملون ُ َ ْ َ  ودروس وعرب يضيق ،ّى هلذا املثل أبحاث شت،)٧٤: البقرة( }َ 
 تاركني التفصيل ملناسبة ،ل ذلك بسطورُسنجمّكنا  ول،املقام برسدها

 .ُأخرى
لق للرمحة ُ فكيف بقلب اإلنسان الذي خ،ه أمر يبعث عىل احلريةّإن

 !والرأفة أن يقسو إىل درجة يكون فيها أقسى من احلجارة؟
ّإن اإلنسان عندما يبلغ كامله يف التسف ه ال يبقى فيه بصيص ّل فإنَّ

ُ ما  تفجر منه (: احلجارةمن  ّنأل ، ولذا فهو أقسى من احلجارة،إنساين  ْ ِ ُ َ َ َ َ َ

ُاأل هار َ ْ َ ما (:  ومنها،)َ ُ شقق  يخرج منه ا َ ْ  ِ ُ ُُ ْ  َ ْ ما  هبط من (:  ومنها،)اءَمََ ِ ُ ِ ْ َ َ َ

ِخشية اهللا ِ َ ْ  واإلنسان له قابلية ،ّ فاحلجارة هلا قابلية احلب والعطاء،)َ
ُا يدهش أن أولئك الذي أدركوّ ومم،ًاالنطفاء متاما  للعاملني ًا املبعوث رمحةُ

ّ لقلوهبم أن تقسو وهم عىل مقربة من هنر احلب وفجر ّتسنى كيف ’
 !الصدق؟
ّم ما عرفوا احلب يف حياهتم قطّإهن ّ وما عرفوا للرمحة أفقا قط،ّ ً ُ، 

 و (:  يقول فيها،×ومسك ختام هذا البحث كلمة ألمري املؤمنني عيل 
ٌأحب  جبل  هافت ّ()١(. 

ُ مجيع األهداف املربزة آنفا وغري املربزة للمثل القرآين ّ أنّؤكدبقي أن ن ًُ
 ّهمة هذه املّوأن،  حتقيق األبعاد الثالثة للهدايةّاجتاهوإن كانت تسري ب

                                                 
 .٣٩ص: ّ للسيد عيل خان املدين الشريازي،الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة) ١(
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 ، ولكنها بحسب التحقيق ال متأل مساحة حركية املثل،أساسية وحمورية
   .ُفللمثل مساحات أخرى ينبغي اإلشارة هلا

 القرآينعالقة األمثال باهلدف 
 املثل ّ وأن،ّ وأخصّخاصة وّعامة ًةً للقرآن أهدافا كثريّ لنا بأنّتضحا

ّالقرآين عد وسيلة من الوسائل القرآنية لتحقيق أهدافه  وسائلية ّ وأن،ُ
 كام ، القرآن القريبة والبعيدةف يف تقريب أهداّاصةاملثل هلا امتيازاهتا اخل

 أن تكون حمفوظة ّ الثالث البد اهلداية بمراتبهاّ لدينا أنّتضحه قد اّأن
 نرسم تنيّمهم  وهنا نريد بيان نكتتني،ومقصودة يف رضب املثل القرآين

 . كيفية حركة األمثال يف تقريب األهداف القرآنيةاممن خالهل
َّإن النسبة بني اهلداية بأبعادها الثالثة وبني أهداف  :ُالنكتة األوىل

أبعاد ّ فكل ،)١( التساويالقرآن هي العموم واخلصوص املطلق وليست
أهداف ّ كل  ولكن ليست،اهلداية هي أهداف قرآنية باملعنى االصطالحي

 أهداف ّتصورُ حيث يمكن لنا ،القرآن هدايتية باملعنى االصطالحي
 من قبيل ،ُقرآنية أخرى قد تصلح للهداية ولكنها غري منظور فيها ذلك

 قد يصلح ،الص فهذا هدف معريف خ،بيان عظمة اهللا تعاىل وقدرته
                                                 

اويني أحدمها ّنسبة العموم واخلصوص املطلق أشبه ما تكون بخطني غري متس) ١(
ّأكرب من اآلخر فإذا ما انطبقا فإن األكرب سوف ينطبق عىل متام األصغر ويزيد 

 ولكن ، معصوم بالرضورةّ فكل نبي،ة والعصمةّمن قبيل النسبة بني النبو عليه،
 معصومون وليسوا بأنبياء؛ أو ^ة أهل البيت ّ فأئم،ً معصوم نبيا ّليس كل

 إنسان  ّ فكل خليفة إنسان وليس كل،نسانكالنسبة بني اخلالفة اإلهلية واإل
 .تهّ بخالف التساوي كالنسبة بني اإلنسان وخاص،خليفة
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ًأوال ولكنه غري منظور فيه ذلك ،ًلطريق اهلداية ثانيا وبالعرض  . وبالذاتّ
ث عن ّهنالك نصوص قرآنية وروايات معتربة تتحد :تقريب ذلك

 ،حلظة وجودية ما سوف خيلو فيها الوجود من شاخص غري اهللا تعاىل
ّين ادعوا ملن امللك اليوم؟ أين الذ: سةّحيث يأيت النداء من ساحته املقد

ّمعي إهلا آخر؟ أين اجلب  يبعث اخللق من ّون؟ ثمّارون؟ أين املتكربً
 قد يصلح للهداية لكنه غري منظور فيه ،ه هدف غيبيّ؛ إن)١(إلخ...جديد
ه ال ّ وأن،النظر الظاهري لنا هو بيان القدرة املطلقة هللا سبحانهّإنام  و،ذلك

 .غريه يف الوجود جيب له البقاء
ا قد تعمل ألهداف ّ فإهن، بعض أهداف املثل القرآينوهكذا احلال يف

 من ،ّتحقق وإن كانت اهلداية حمتملة ال،أقرب هلا من أصل حتقيق اهلداية
ر ّر وقيمة التذكّ قيمة التفك، القيم العلياّاجتاههدف حتريك اإلنسان ب: قبيل

 . وغري ذلك من القيم اإلنسانية،وقيمة العلم
ً نظريا وعملياّاوهذا األمر ليس ببعيد عن خدمة : ًا نظريا فمن قبيلّ أم،ً

بعض العلامء يف اخرتاعاهتم ألجل العلم نفسه دون النظر إىل الثمرات 
 .هنفسالعلم نها ّ فهم ناظرون إىل نفس القيمة العليا التي يتضم،العملية
ّا عمليا فمن قبيل مد يد العون للمعوزينّوأم ً فقد يكون ذلك طلبا ،ً

 وقد ،ً وقد يكون ذلك طلبا لراحة النفس وهو قليل،لألجر وهو السائد
 .نها إعانة املعوزينّيكون ذلك لنفس القيمة اإلنسانية التي تتضم

ًففي األمرين معا كان املنظور هو القيمة الكاملية أو اجلاملية أو 
                                                 

 .٢٥٧ ص،٢ج: تفسري القمي: انظر) ١(
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هذا النمط من األداء ّ بأن ة وال شبه،بّاجلاللية وليس األثر املرتت
 .هها عن فضالت العلم والعملّ النفس وتنزّاإلنساين حيكي لنا علو

إهلي (: يف كلمته اخلالدة ×ومنه تفهم ما كان عليه أمري املؤمنني عيل 
ً  يف ثوابك، ولكن وجدتك أهالً من عقابك وال طمعاًما عبدتك خوفا
 .)١()للعبادة فعبدتك

 فمساحة املثل القرآين أوسع من مساحة اهلداية بأبعادها ،ّوعىل أي حال
ً مطلقا من اهلداية ّا أقرب ملساحة أهداف القرآن التي هي أعمّهنإ و،الثةالث

 .كام عرفت
ّإن املثل إذا كان عرضيا فوجوهه مقن :النكتة الثانية ُ ً ا ّ وأم،نة وحمدودةَّ
ًال تنقيض مراتبه تبعا للحقيقة والواقعية التي حيكيها ّ فإنه ًإذا كان طوليا

ًرفية سوف تكون أكثر اقرتانا باملثل الطويل  احلركة املعّيعني أن وهذا .املثل
ُص أن يراعي هذه ّ ولذلك ينبغي للقارئ املتخص،منها باملثل العريض

 .ُالنكتة يف قراءة املثل القرآين وما يمكن استرشافه من نتائج
ّص أن يصب جهده وجهيده يف ّينبغي للقارئ املتخص: ُبعبارة أخرى

 معطيات املثل الطويل ال ّ فإن،ملثل العريضا عليه اّاملثل الطويل بنحو أكرب مم
   .وحمدودية اآلخرّول  إلطالق األ،ُتقاس بمعطيات املثل العريض

) عالقة األمثال باهلدف القرآين( هلذا البحث ّجدير بالذكر أن
األمثلة  سنرجئها إىل تفصيالت ،ّتفصيالت كثرية وتطبيقات قرآنية مجة

 . )٢(نيني يف الرمزية واملثل القرآالتطبيقية
                                                 

  .١٤ ص،٤١ج: بحار األنوار) ١(
 .الرمزية واملثل القرآنينيتطبيقات  يف ّقلةُأي سيكون ذلك يف دراسة مست) ٢(
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  يف القرآن^مثل أهل البيت 
ًم جعلوا مثال استثنائيا ّ أهن:^)١(ُمن كامالت ما حفي به أهل البيت ً ُ

ًما عرف لغريهم أبدا بة ّ حيث كان مثلهم يف العلم والعمل كشجرة طي،ُ
 وامتداد ،ثبات أصلها يف األرض:  وهي، أوصاف عظيمةةموصوفة بثالث

 .رها وديمومة إثام،فروعها يف السامء
 فهو غري ، إىل مقام خالفتهم يف األرضّمهمةويف ذلك إشارات 

ًمكتسب من الغري فال يتزلزل أبدا ً كامل ناله الغري إن مل يكن نابعا ّ وكل،ُ
ُمن تلك الشجرة الطيبة فهو منته إىل الشجرة األخرى التي سنأيت عليها ٍ. 

احتاجوا  فام .كام يف ذلك إشارة واضحة إىل متامية علومهم اللدنية
 وكيف ،ّما انفك الغري عن احلاجة إليهم والعود إليهم و،ًللغري أبدا

 !؟)٢(حيتاجون للسيل وهو منحدر منهم
ٍأ م تر كيف  ب اهللا مثال  مة طيبة كشجرة طيبة {: قال تعاىل َ َ  َ َ َ َ ٍَ َ َ َ ًَ ً ِ َ ً َ ََ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ

َأصلها ثابت وفر ها   ا سماء  ُ ِْ َ َْ َ َ ٌ ِ
َ ُ َ

َتؤ  أ ل *  ُ ُ
ِ
ْ ُها   ح  بإذن ر ها و  ب اهللا ُ ُ ِ

ْ  َ َ ََ َ ِ
ْ
ِ ِ ٍ ِ  ُ

َاألمثال  ِلناس لعلهم  تذكرون ُ   َ َ َ َْ ُ َ ِ  َ َ ْ وقد روي عن  ،)٢٥ـ٢٤: إبراهيم( }َ
 ’ ّيع  ا  (:  أهنام قاال يف هذه اآلية الكريمة‘اإلمامني الباقرين 

                                                 
 ’ وهم الرسول األكرم ،ربعة عرش ال غرياملراد بأهل البيت املعصومني األ) ١(

 .÷دة فاطمة الزهراء ّ والسي^ة االثنا عرش ّواألئم
 ّوال يرقى إيل ،ي السيلّينحدر عن(: ×يف إشارة إىل كلمة أمري املؤمنني عيل ) ٢(

  .اخلطبة الشقشقية.  ٣١ ص،١ج: هنج البالغة: نظرا. )الطري
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 .)١()فيها ا ابت والفرع ا والية  ن دخل األصل هم ، من بعدهّئمةواأل
 جاء قد فم وأما مثل أعدائه، يف القرآن^هذا هو مثل أهل البيت 

ِومثل  مة خب ثة كشجرة خب ثة اجتثت من فوق األرض {: يف قوله تعاىل ْ َْ
ِ

َ َِ ْ  ُ ْ ٍ ٍ ٍَ َ ُ
ِ َِ َ ٍَ َ ََ َ ِ َ َ

ٍما  ها من قرار َ َ َِ َ روى العيايش عن اإلمام جعفر الصادق  ،)٢٦: إبراهيم( }َ
َ ب {(:  أنه قال× َ ٍ مثال  مة طيبة كشجرة طيبةُاهللاَ َ َ  َ َ َ ٍَ َ َ ً ً ِ َ ً َ هذا مثل   ه  }َ
ٍمثل  مة خب ثة كشجرة خب ثة {  و ن  داهم هو.هّ بيت ن يألهلاهللا  ٍ ٍَ َ ُ

ِ َِ َ ٍَ َ َ ََ ِ َ َ

ٍاجتثت من فوق األرض ما  ها من قرار َ َ َ َِ َِ َ ِ ْ َْ
ِ ْ  ُ ْ{()٢(. 

                                                 
   .٨ح ، ١٤١ ص،٢٤ج: بحار األنوار) ١(
 .١٥ ح،٢٢٥ ص،٢ج: تفسري العيايش )٢(
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 ،منهاّهم ّملفردة النص مداليل كثرية سنحاول الوقوف عىل ما هو األ
 وال خيفى ما تركته هذه ، بيان وجوه االشرتاك ومقدار االستفادة منهاّثم

 وقد آل األمر إىل ، لعلوم خمتلفةّمهمةاملفردة من آثار كبرية عىل مسائل 
ّصريورة النص والنصية إىل علم سعى مجلة من املعارصين إ ىل ّ

 ولسنا بصدد تناول أسباب ،استخالصه من جمموعة العلوم اللغوية
ُاهتا بقدر ما نريد أو نحاول التعاطي مع هذا ّربرُالنشأة وعواملها وم

 سواء التزمنا ،ّوالنصيةّوهو النص  ،ّقوةالواقع اجلديد الذي فرض نفسه ب
تي  فاملشكلة ال،ُأو باندراجه كمفهوم ضمن علوم أخرى كعلم باستقالله

 . وهذا ما نصبو إليه،ّ النصّهويةينبغي التعاطي معها هي حتديد 
 هي معطى معريف للحضارة  ـكعلم ـية ّجدير بالذكر أن النص

ّ واملظنون هو أن االفتقار احلاد الذي تعانيه هذه احلضارة يف جمال ،الغربية
ُالنصية قد دعاهم إىل ابتكار صياغات جديدة للنص ليدخل املعطى  ّ ّ

ًيكون منافسا حقيقيا للنصوص التي  و بل،)١(النزاع  يف دائرةالبرشي ً ُ
ّيدعى انتامؤها إىل السامء ُ من قبيل ما هو معتمد لدى احلكومات العلامنية ،ُ

 وما ، بل واألدبية والرتبوية،من الدساتري الدولية والقانونية والقضائية
ّ كل ّ حتى بلغ األمر بالبعض إىل إطالق مفهوم النص عىل،شابه ذلك

                                                 
ُوهو ما يمكن أن نصطلح عليه بأنسنة النص بعد أن عرف بطابعه اإلهلي) ١( ّ ُ. 
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والذي نراه هو أن املشكلة أعقد من . )١(ّخطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة
 .ُ ربام حتني الفرصة لعرضها وبيان مالبساهتا،ذلك بكثري

ّولكي نبني ما انتهينا إليه يف حتديد  ّ مفردة النص ينبغي التمهيد ّهويةُ
  .ّلذلك بعرض املعاين املتداولة واملحتملة ملفردة النص

 ةّالنص لغ
حتى  ،السري الشديد: ّالنص(:  قال األصمعيّذكر الطرحيي أن

 رسول َّلو أن:  سلمة لعائشةّومنه حديث أم. يستخرج أقىص ما عندها
أي .  من منهل إىل منهلًة قلوصاَّالفلوات ناص عارضك ببعض ’ اهللا

ي ّ سمَّ ثم، وغايتهءأقىص اليش ّأصل النصو. رافعة هلا يف السري الشديد
 . )٢()رفعته إليه: نصصت احلديث إىل فالن و،رسيعال السري به رضب من
 حتى ءنصصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن اليش(: ومنه قيل

هو أقىص ما تقدر عليه ّإنام  يف السري ّما عنده، وكذلك النصّ كل تستخرج
: ويقال. منتهى بلوغ العقل: يعنىّنص احلقاق (: ويف الصحاح ،)٣()ةّالداب

ّ وبذلك ينتج أن النص هو استنفاد اليشء ما .)٤()كتهّحر: ءنصنصت اليش
 بخالف ما فهمه البعض من أن ،ً فال يرتك احتامال يف الطرف املقابل،عنده

                                                 
ة العرب والفكر ّبحث منشور يف جمل (، بول ريكور،ّالنص والتأويل: انظر) ١(

 .  بريوت،م١٩٨٨،  العدد الرابع،ّ ترمجة منصف عبد احلق،٣٧ص: )العاملي
  .٣٢١ ص،٤ج: لطرحييل ،جممع البحرين) ٢(
  .٩٨ ص،٧ج:  األفريقيبن منظور ال،لسان العرب: انظر) ٣(
  .١٠٥٩ ص، ٣ج:  للجوهري،الصحاح) ٤(
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ّمؤدى ذلك ّ وعىل أي حال فام صو،)١(هو اإلظهارّ كله ُ رناه سيجعل هذا ّ
ُاملعنى اللغوي قريبا إىل حد كبري من االصطالح األصويل ّ   .ّتضح كام سي،ً

ًالنص اصطالحا ّ 
ًللنص اصطالحا إطالقات عديدة منها ّ : 

َّما هو صادر من الشارع املقدس يف ّ لكل أنه العنوان اجلامع :ّولاأل
 × الرشيفة قول املعصوم ّسنةُ ويراد بال، الرشيفةّسنةحدود القرآن وال

ُ ومن هنا أطلق عىل ،ً فاملتون الرشعية نصوص مجيعا،)٢(تقريره ووفعله
ً فيقال مثال،ّ بعرص النص×صوم عرص املع ًكلام ابتعد الفقيه زمنيا عن : ُ

ّعرص النص تعد ً ويقال أيضا،ّد جوانب الغموض لديه يف فهم النصّ ّ بأن ُ
 فتاواهم ّ وأن،رينّة عىل إمجاعات املتأخّقدمُأعالمنا األوائل إمجاعاهتم م

 . ّقرهبم من عرص النصل وذلك ؛ًأكثر اعتبارا
ًن نصا يف معناهأنه ما كا :الثاين  وهنا يلتقي ، وال حيتمل معنى آخر،ّ

ُالنص االصطالحي باألصويل ما محل ّ كل  فيكون يف قبال، كام سنرى،ّ
ًمعنى آخر سواء كان ظاهرا أم جممال ُ ً. 

                                                 
هذه الدالالت الثالث : ( حيث يقول،هذا ما يراه الباحث نرص حامد أبو زيد) ١(

 ،نقد اخلطاب الديني: انظر). نة يف داللة اإلظهارّ متضم< والبلوغةّالرفع والشد>
 .٩٤ص: بو زيدأ

يف مدرسة أهل البيت ولكن ،  يف مدرسة اخللفاء’ُوهذا منحرص برسول اهللا ) ٢(
 عرش ّ واألئمة االثنا’ وهم الرسول األكرم ،يشمل املعصومني األربعة عرش

 .÷دة فاطمة الزهراء ّ والسي^
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 سواء كان ، من قبل كاتبهّقدمُنتاج إبداعي يّ كل ّ النص هوّنأ :الثالث
أم يف املجاالت  ية الالهوتيةيف جمال اللغة واألدب أم يف املجاالت الدين

 فيكون اجلامع املشرتك هو اجلانب ، وما شابه ذلك،العلمية واالجتامعية
 . وغريه×ّ فيشمل عنوان النص نتاج املعصوم ،املعريف

ُ وهو أن النص ما أريد فهمه ،ُما يمكن اقرتاحه يف املقام :الرابع ّ  
 مه وتقويمه وهوُ وما أريد فه،ّ فقط وهو نص املعصومهيه وتطبيقّوتبن

ُ سواء كان نتاج املعصوم نصا باملعنى األصويل أم ال،ّنص غري املعصوم ً ّ، 
ُ فاجلامع املشرتك هو اجلانب ،ًوسواء كان نتاج غري املعصوم دينيا أم ال

 بغية ، ولكنه اقرتاح بحاجة إىل ترشيد وتقييد ومتحيص،ّتقدم كام ،املعريف
لذي طال هذه املفردة النقية املقرتنة األبواب أمام التزوير والتزمري ا ّسد
َّ ما هو مقدسّبكل ُ.  

ًالنص تراثيا ُ ّ 
ّإن احلديث عن النص يف الرتاث هو حديث عن الرتاث نفسه  وذلك ،َّ

ٍما هو منتم إىل الرتاث ّية لكلّولّالقرتان النصية بالبناءات األ  والرتاث ،ُ
ًيا أم معنوياّ سواء كان ماد،هو املرياث والرتكة فه الرجل ّما خيل هو  أو،ً

ّه قال يف شكواه عام حل به بعد ّ أن× وعن أمري املؤمنني عيل ،)١(لورثته ّ
ًأرى تراثي هنبا(: ’رسول اهللا   فرتاثه هو مرياثه من رسول اهللا ،)٢()ُ

                                                 
 .٢٠١ ص،٢ج: لسان العرب) ١(
 .× اإلمام عيل إلمامل) ِاخلطبة الشقشقية(مقطع من اخلطبة املشهورة باسم ) ٢(
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 .)١( خالفته اإلهلية ومناقبه الذاتية× ويعني به ،’
 كلمة َّ كام أن،وقد استعملت يف قبال كلمة الرتاث كلمة احلداثة

ّ ولذا نجد النص والنصية ،األصالة قد اقرتنت بالرتاث بشكل واضح ّ
 الرتاثية عىل تركة املعصوم ّادة سواء اقترصت امل، آخر عن الرتاثيةًاتعبري
 . أم اشتملت عىل غريه×

ولكن هذا ليس ،  جلميع تراثناّتامةعي العصمة الّ نحن ال ند،نعم
ّرا للتنصّربم ُن تراثنا الديني يفرغ حضارتنا ل عّ فإن التنص،ل عنهً

ّاإلسالمية من مجيع بناها التحتية وتطل  فنحن كمسلمني ،عاهتا املستقبليةُ
ًال نملك يف حضارتنا اإلسالمية شيئا موصوفا بالثبات وقابال للتعاطي  ً ً

 .ثنا الدينياعرص ومرص سوى ترّ كل مع
 حيكي ُة لقراءة تراثنا وفهمه واألخذ منه بامّ نحن بحاجة ماس،نعم
ًهذا األمر احليوي واملوضوعي يتقاطع متاما مع تلك األصوات  و،واقعنا

ّاملقلدة التي تدعي التحر ّ ِّ  ،َّر الفكري وهي تغفو عىل أرسة التقليد األعمىُ
ي ّالصدى والتلقّ إال  اآليت من وراء السطورّوال متلك للصوت األجش

   .املنبوذ
ّ فإن النص قد اقرتن با،ّوعىل أي حال ًلرتاث قديام وحديثاَّ ُ وقد أريد ،ً

                                                 
ُ وأما مناقبه فرياد هبا ما انتحله ، بعده فمعلوم حاهلا’ا خالفته لرسول اهللا ّأم) ١(

 ،يق األكربّيق وهو الصدّ من صد،اآلخرون ألنفسهم أو انتحله اآلخرون هلم
ّوفاروق وهو فاروق األم ّ وأمني األمة وال أمني لألم،ة األكربُ ُ  وذي ،ة غريهُ

 .ّ وهلم جرا، أبو احلسننيالنورين وهو
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ِ ثم تعدى ذلك للس،ًبه ابتداء خصوص النصوص الدينية  واملغازي َريّ
ً فيكون النص ـ تراثيا ـ بعد التوسعة يف ،له لنا التأريخّ ما سجّوكل ّ

 وهو خصوص الرتاث ،سلسلة الرتاث يفّهم  هو اجلزء األ،االصطالح
 . ×الديني املنتهي إىل املعصوم 

ًأصولياّالنص  ُ 
 ًداّردُالدليل الرشعي قد يكون مدلوله م(: +يقول الشهيد الصدر 

 وقد ، وهذا هو املجمل،ها متكافئة يف نسبتها إليهّ وكل،ُأمور أو ،أمرينبني 
 وهذا ، عنهً آخر بدالًد وال حيتمل مدلوالّ حمدأمر يف ًناّيكون مدلوله متعي

 منهام هو ًن واحدا ولك، مدلولنيألحد ً وقد يكون قابال،ّهو النص
 العريف، وهذا هو الدليل اإلنسان واملنسبق إىل ذهن ،ًالظاهر عرفا

ّفالنص أصوليا هو ما كان مدلوله متعي .)١()الظاهر ًّ  وهذا ،ّمعنيًنا يف أمر ُ
 من الوضوح بحيث انطفأت أمامه مجيع ّتامةيفرض حصول الدرجة ال

 .ُاالحتامالت األخرى
ًهو األقرب للنص اصطالحاّوهذا املعنى الثاين للنص  انعكاس ّلعل  و،ّ

ُ حاكمية علمي الفقه واألصول عىل ذلك عىل ما هو مصطلح يعود إىل
 حيث كان وال يزال علام الفقه ،احلركة العلمية يف املعارف اإلسالمية

ُواألصول حيتالن مساحة واسعة من النتاج املعريف يف أوساطنا العلمية 
ًتأثريا هي األسباب  ّ أمهها وأكثرها،ة ولذلك أسباب كثري،صيةّالتخص

ُ وللنصية األصولية هذه قيمة علمية ثمينة ،االجتامعية وليست العلمية ّ
                                                 

  .١٥٨  ص،٢ج: دروس يف علم األصول: انظر) ١(
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ية اجلانب ّد بحجّ إىل التعب دون احلاجة،ًتكمن يف لزوم العمل به دالليا
 .)١(ًي واملدلول التصديقي معاّتصورال  يف املدلولًاّالداليل منه إذا كان نص

ًص أدبياـالن ّ 
ُ فهم يطلقون هذه ،ّمفردة النص كثرية احلضور يف الوسط األديب

 وإن كان الشعر واملقطوعات النثرية هي ،ًنتاج أديب تقريباّ كل عىلاملفردة 
هم يريدون بذلك النتاج املقروء وليس نتاج  و، بذلكًاألكثر وصفا

ًشعرا كان أم نثرا( بمعنى أن النتاج األديب ،القارئ  من هو نتاج مقروء) ً
ّص هو قراءته للنص ّ ونتاج القارئ املتخص،صّقبل القارئ املتخص

 . بالنقد والتقويمّتمثلُ وامل،املقروء
ّ استعامل النصية يف النتاج األديب جاء يف ّوبحسب املتابعة وجدنا أن

 :  مها،سبب التسمية يكمن يف أحد أمرينّلعل  و،رةّمرحلة متأخ
 املتانة والقداسة إىل النتاج األديب هو حماولة إضفاء صفة :ّولاألمر األ
 فاألدب كان يف القرون ،ًف األدب كثريا عن احلركة العلميةّبعدما ختل

ًالسالفة هو األكثر حضورا يف الناس عموما ً بل كان األدب عموما ،ً
 أساسية يف التعاطي مع احلياة والعالقات ّمادة ّيمثلًوالشعر خصوصا 

 ،فرات النوعية للعلم والتقنيات ولكن بعد حصول الط،االجتامعية
ات املعارصين هلا ّتصوروانتشار معطيات العلم احلديث بشكل يفوق 

 فعزفت النفوس ،ًبدأ األدب باالنحسار تدرجيياّ فإنه ،ًفضال عن السابقني
                                                 

 .٥٩ ص،٢ج: املصدر السابق) ١(
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ً العرص لغة وثقافة وطموحا مّ ألن،ّعنه وتوجهت للعلم ً  ، بالعلمّتعلقً
ّثرا كبريا يف متدي أّ للجانب املادّواملظنون هو أن ً  ،د العلم وانحسار األدبً

  وهذا ال يكون،ووقاية األدب وتنمية نتاجه ّمن هنا فكر األدباء يف حفظ
 ّسنةًس ليبقى حارضا كام هو حال القرآن والّباقرتانه بأمر مقدّإال 

ّ ومل يكن هنالك سوى مفردة النص التي ارتبطت بحسب ،الرشيفة
ّ وقد نجحوا إىل حد كبري يف تثبيت نصية ،× باملعصوم ّعامةالثقافة ال ٍّ

 . ً ولكنهم عجزوا متاما عن إضفاء صفة القداسة لنتاجهم،النتاج األديب
ّهو حماولة التضعيف والتقليل من تفرد النص الديني  :األمر الثاين ّ

ّومن جهة أخرى حماولة توهني النص الديني،  هذا من جهة،بذلك ُ، 
 !ّ والقرآن نصّ فالشعر نص،التشكيك بقداستهو

ّنا يطالع كثرة التضمينات التي يتبوّوكل أ هبا النتاج األديب املعارص من ُ
 فهي حماولة لبسط القداسة عىل ،روايات ومضامني دينية خالصةو آيات

 حتى حدا بالبعض ،والتقليل من هيبة ومكانة القرآن الكريم ،األديبّالنص 
 ،ة والكرامة اإلنسانيةّرهتا العفإىل استعامل املفردات القرآنية يف مواضع غاد

ً واقعا ملموسا لدى عدد غري قليل منهمّيمثلوهذا االحتامل الثاين وإن كان  ً 
 .ّولنا نستقرب االحتامل األّأنّإال 

ّوعىل أي حال فالنصية األدبية هي رضب من املجاز أو املساحمة لدى  ّ
ية النتاج األديب لنكتة ّنحن نستقرب نصّكنا  وإن ،ّبقراءة النص الديني نيّاملهتم
   .)١( بياهناّتقدم

                                                 
ًالنص اصطالحا(: ّمرت بنا يف النقطة الرابعة من موضوعة) ١(  . فراجع،)ّ
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ًالنص إعالميا ّ 
 ولكنه ، بهّاصةماته ونظرياته وأساليبه وآلياته اخلّاإلعالم علم له مقو

ُيعاين من إشكاليات كبرية وأمراض مستعصية ُها ضعف مراعاة ّ أمه،ُ
ٍّاملهنية التي تبتني عىل أس ّق  وهو إيصال احل، اإلعالميةّهمة تقوم عليه املُ

ّوضوح إىل املتلق وٍواحلقيقة بشفافية ُ وقد أوقعها ذلك يف مساحمات ،يُ
مني وأشباه ّت برتديد كلامت أنصاف املتعلّمتثلُكثرية وبغبغائية مثرية 

ّاملثق ّفني وأشباح املتخصُ  َ الشاغلُ واالستقطابُ فصارت اإلثارة،صنيُ
 ومن تلك ، الدقيق هلذه الوظيفة الرائدة والرقيبَّ الرئييسَّواهلمّول األ
 تشويه مجلة  ـ بقصد أو بغري قصدـ ناييات التي وقع فيها غالبية إعالمّاملطب

 ّتعلق منها ما ي،من االصطالحات وتزييف مجلة من احلقائق العلمية
ُ فصار النص يطلق عندهم عىل األغاين واألفالم،ّبحقيقة النص ّ 

 فصار ،وواردةشاردة ّ كل  وعىل،كلمة هابطةّ كل  وعىل،املرسحياتو
ّمن هنا يعرس علينا أن نحد! ّذلك هو احلقّ بأن ونّالناس يظن ّد النصية ُ
ُ وال يشء فيها منضبط ومرتابط غري ،ُهة وغري منضبطةّ ألهنا مشو،ًإعالميا

 .عدم االنضباط نفسه وعدم الرتابط
 ّالنص يف اللسانيات املعارصة

 ٌ اللغة فكرّ التزمنا بأن فإذا ما،ُته األوىل هي اللغةّاللسانيات علم ماد
 علم اللسانيات له جذور ّ فذلك يعني أن،ومعطى حضاري بارز وأصيل

ّ بخالف ما هو متصور من حداثوية هذا العلم،تأرخيية عميقة ُ. 
ّا كون اللغة فكرا ومعطى حضاريا فذلك ألنّوأم ً  ّمتثل اللغة ً
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ّواألكثر وضوحا لصفة ومقوّول االنعكاس األ  فاللغة ،امات الناطقني هبً
 ولذا فهي مستودع حقيقي للنتاج ،ل عن تراث أصحاهباّال يسعها التنص

ًأوالالديني  ّ نظرا لكون الدين يمث،ّ  ،وىل يف حركة اإلنسانُاألل االنطالقة ً
ًا عن ّجمردوهذا الكائن الكامن يف رحم اللغة ـ وهو الدين ـ ال يأيت 

 ولذا فهو ،يدة املدىظروفه املوضوعية وحواضنه األساسية ونتائجه البع
ّيأيت معبأ بكل ً ّ  ، كالنزعة العرقية أو الردود الشعوبية، ما هو تأرخيي احلركةُ

 خملصة ّ ولذا فهي تظل،فاللغة كام قلنا معطى حضاري من الدرجة األوىل
 مل تكن ن حركة التغيري يف اللغة إءلنا بوضوح بطّفرس ُ وهذا ما ي،لبيئتها

 .معدومة بالقياسات املعارصة
 بل ال ،ًمن هنا فنحن ال نجد هذا العلم بعيدا عن تراثنا اإلسالمي

 فإن العملية التفسريية ـ عىل سبيل املثال ،ًنراه مولودا خارج هذا اإلطار
 غاية األمر أن مجلة من ،ست يف حارضة هذا العلمّتنف وولدتـ ال احلرص 

ّ الغرب أبرزوه بنحو علم مستقليّمفكري ويلغو د أن ُ ونحن ال نري،ُ
َنغمطهم حق اإلبراز بقدر ما نريد بيان قدم هذا العلم وأصالته وازدهاره  ُِ ّ

ُ وهذا ما ينبـّهنا إىل مدى ،ُيف ضوء العملية التفسريية يف سطورها األوىل ُ
ّ أهل الفن قد جعلوه ّ وكيف أن،هيمنة الرتاث اللساين العريب آنذاك

 .تهم يف سرب غور القرآن الكريمّمطي
ّثنا اللغوي واألديب واإلعجازي حافل بمحاوالت جادُ تراّكام أن ة يف ٌ

 وكشاهد عىل ذلك ما تركه لنا فقيه اللغة والبالغة ،التصنيف األلسني
 ).دالئل اإلعجاز يف علم املعاين(: عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه اجلليل
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ّبعد هذا التمهيد اليسري نكون قد أملعنا إىل وجه الصلة بني النص 
ِّ فإن النصية قد اقرتنت بجذور هذا العلم بشكل يعرس ،لسنياتاألوعلم 
ّ النص ّهويةد لنا ّ هذا من حيث الوجهة التأرخيية التي حتد، انفكاكهّتصور

 وأما يف الوقت املعارص فإن األلسنيات كعلم ،املعصومبخصوص نتاج 
 َّ كلت لتشملَّ حيث امتد، من جذور النشأةانطلقت بأفق أوسع بكثري

 ،ّ فهو نصٌما هو مندرج يف ضمن إطار اللغة ومكتوب ُّ فكل،غويمنتج ل
 .)١(ت اإلشارة إىل ذلكّتقدموقد 

ّفالنص يف األلسنيات املعارصة ليست له مالمح واضحة أو خلفية 
ًمن كونه مندرجا يف جمال اللغة معلومة أكثر  ولكن هذا ال يعني انحصار ،ُ

هو علم ّإنام  و،هذا العلم ساذج عن ّتصور فهذا ،البحث األلسني يف ذلك
سه ّما أس ـوهي لسان الفكر واحلضارة  ـُ بتحليل اللغة لتعطي اللغة ّمتهي

   .وأنتجه اإلنسان عىل امتداد حركته التأرخيية
ًالنص تفسرييا ّ 

 ّمادة ّ أي أن،ّينحرص النص التفسريي يف حدود القرآن الكريم
ّوموضوع التفسري يف عامل النص هو النص القرآين ّ النص ّ بل إن، ال غريّ

ّ النص ّامدة ف، بالظاهر القرآينّهيتمّ ألنه ذلك و،التفسريي أضيق من ذلك
ّ ولذلك فهو خارج عن نصية ، هبا التفسريقصدُيف بعدها الباطني ال ي

 .ّالنص التفسريي
ِّ فهل هي النصية ،ّولنا أن نسأل عن حدود هذه النصية التفسريية

                                                 
 .الكتابمن هذا ) ّمفهوم النص( عنوان: انظر) ١(
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تشمل هذه األطر ّ أهنا أو؟ الظاهر واملجملُاألصولية الواقعة يف قبال 
 ًالثالثة معا؟

يقول ّ فإنه ُ فمن كانت قبلياته فقهية أصولية،ّهنا يوجد خالف حاد
 ، وباالنحصار يف مقام الداللة،الكتاب يف مقام السندّ لكل بشموليته

ّ فإنه ا من كانت انطالقته تفسريية حمضةّ وأم،وهذا هو الرأي الغالب
 وهو ما نميل إليه ونستقربه يف ،ًسندا وداللةّ كله  الكتابِّيقول بنصية

 .املقام
ُ النصية ليست صفة مستحدثة خيلعها اآلخرون عىل القرآن ّفإن ِّ
ُهي صفة وجودية مالصقة للقرآن الكريم وعرض ذايت له ّإنام  و،الكريم

ّلذا فهو نص برم و،ُمنبثقة منهو  وال يبعد أن تكون ،^ته ألهل العصمة ّ
ًك نصيته ثابتة أيضا ملن هم دون ذلكهنال  ولكن بام ينسجم مع قوله ،ِّ
ٌ ِمن  ن   قلب أو أل  ا سمع وهو شهيد{: تعاىل َ َِ

َ َ ُ ْ  َ َ ْ َْ َْ ٌ َ ُ َ َ   .)٣٧: ق( }َ
ًالنص تأويال ّ 

ٍا النص تأويال فهو مبتن عىل أصل ال حياد عنهّوأم ُ ً  وهو القول ،ّ
 ألن التأويلية قائمة عىل أساس ،لظاهرته يف عامل اللفظ واّالكتاب برمِّبنصية 

 الوجود ّيمثل ـ )١(أوضحناه وعامل اخلزائنية ـ كام ، يف عامل اخلزائنيةّتحركال
 يد املعصوم ُ إليه ابتداء غريّ والذي ال متتد،ّاحلقي واحلقيقي للقرآن الكريم

×. 
                                                 

 .الثاينس من الباب ماالفصل اخلمنطق فهم القرآن، : انظر) ١(
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ر عليه من عامل ّتتبلور يف ضوء ما نتوفّإنام  النتائج التأويلية ّإن
ولكنها ال ، ّالبتةُ وإن كانت ال تلغى ،لذلك فإن حدود اللغة و،زائنيةاخل

ًتؤطرنا حتام ّ ًنصية القرآن تأويال تنطلق من ّ بأن  لناّتبنييف ضوء ذلك ي و،ُ ِّ
 ّا يف عامل اخلزائنية فإنّ وأم،ًة التفسريية وفقا ملا استقربناه هنالكِّالنصيـَّ

ما  َّ كلَّ فإن،ملنكشفة للقارئ التأوييلِّنصية القرآن ثابتة يف مجيع املراتب ا
ِّ وهي مرتبة نصية أدنى ملن ، ولكن بلحاظ مرتبته،ّتام ٌّينكشف له فهو حق

مرتبة عالية هي واجدة لكامل  َّ كلَّ كام أن،ر عىل ما هو أشمل منهَّتوف
 .الدانية وال عكس

ا ّ الكشف العلمي مهام بلغ من مراتب رفيعة فإهنَّجدير بالذكر أن
ً ولذلك يبقى عامل اخلزائنية رحبا ال يسرب ،ُدودة بحدود املنكشف لهحم

 .ّمن أغلق دائرة السري وشم رائحة الوجوبّ إال غوره
ٌمور ال أّإن التي يف خزائن الغيب عنده من األشياء (:  الطباطبائيقال

 وال ،رصها األقدار املعهودةحتيط هبا احلدود املشهودة يف األشياء، وال حت
ّشك أهن ّا صارت غيوبا خمزونة ملا فيها من صفة اخلروج عن حكم احلد ّ ً

ًوالقدر، فإنا ال نحيط علام ّبام هو حمدود ومقدر، وأما التي يف خزائن ّ إال ّ َّ
الغيب من األشياء فهي قبل النزول يف منزل الشهود واهلبوط إىل مهبط 

 حمدودة  غرياَّ املقدر هلاوجد بوجودهتّاحلد والقدر، وباجلملة قبل أن 
ًمقدرة مع كوهنا ثابتة نوعا من الثبوت عنده تعاىل  . عىل ما تنطق به اآلية،ّ

 املسجونة يف سجن الزمان هي ،مور الواقعة يف هذا الكون املشهودفاأل
ً ثابتة يف خزائنه نوعا من الثبوت ،قبل وقوعها وحدوثها موجودة عند اهللا
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ّمبهام غري مقدر وإن مل نستطع أن نحيط بكيفي ُ ّ ّيرتتب عىل  و،)١()ة ثبوهتاً
ٍذلك أن هذه اخلزائن بعضها فوق بعض، وكل ما هو عال ّ  منها غري ّ

 .ٍنادّحمدود بحد ما هو 
ّقاعدة العلة واملعلول، تنتظم بحسب تلك املراتب إن : فلسفيةبعبارة 

ّ تكون املرتبة الدانية مقيدة بقيد عدميبحيث ، عىل حني  ما فاقدة لكاملّ
ّلعالية التي علتها مقيدة بالقيد نفسه وإال ملا كانت علة ليست املرتبة ا ّ ّّ

 ً.واملرتبة الدانية معلوال
ّنا يف مقام التعريف والتقريب يف أفق النصية التأويليةّنإوحيث  نا ّ فإن،ُ

   .ُع إىل فرصة أخرىّنكتفي بذلك تاركني التوس
 ّالنص والكتب الساموية

ما ّ كل ن منّ بل هي القدر املتيق،ِّنصية الكتب الساموية أمر مفروغ منه
ـِّن، بيانهّتقدم  ، ولذا فالكالم ينبغي وقوعه يف أمر آخر، وهذا واضح وبي

نا ّ فإن، وأعيان الكتب الساموية بلحاظ الوجود اخلارجيّهويةوهو حتديد 
 واإلنجيل النازل ،×  اهللا موسىّالتوراة النازلة عىل نبيّ بأن ًنلتزم جزما
ة ّ من الكتب الساموية الصحيحة كاعتقادنا بصح×ى  اهللا عيسّعىل نبي

ّ غري متوفرين  احلقيقينيلاإلنجي و ولكن التوراة،القرآن الكريم
ً حيث نالته يد التحريف طوال وعرضا،يلّبوجودمها األو ً لفظا ومضمونا ،ً ً

ُ أخرى من الكتب الساموية ّحجةّبنص القرآن الكريم الذي ال نعدل به 
ّا فضال عن كوهنا حمرتهّصحُاألخرى عىل فرض  ُ  .فةً

                                                 
 .١٢٥ ص،٧ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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َأ تطمعون أن يؤمنوا ل م وقد  ن فر ق منهم  سمعون {: قال تعاىل َ َُ ُ ْ ُ ُ َُ ٌ َْ َ َْ ْْ ْ ِ
َ َ ََ َ ُ ْْ ِ

َ ََ

َ م اهللا  م  رفونه من  عد ما  قلوه وهم  علمون ُ َ ْ ْ َُ َْ ُ َ ُ  ُ َُ َ ِ َ َِ ُ َ  َ ُ َِ  وقال ،)٧٥ : البقرة( }َ
َمن ا ين هادوا  {: ًأيضا َ َُ ُ َ ِ َرفون ال م عن مواضعه و قو ون سمعنا وعصينا ِ  َ َ َ َْ َْ َ َِ َ َ َُ ُُ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ  

ِواسمع     سمع وراعنا  ا بأ س تهم وطعنا   ا ين  َِ
ً ً َْ َ َ ََ َ َْ ِ ِِ َ ِ

ْ َ ّ َ ِ ٍ ْ ُْ َْ َ  ،)٤٦ : النساء( }...ْ
من هنا نخلص إىل نتيجة  و، هذا املعنىّؤكدُوهنالك نصوص أخرى ت

ِّة وهي عدم االلتزام بنصية التوراة واإلنجيل ُّمفق عليها أعالم األّات
 .بوجودهيام احلاليني

ّ مها نصان باملعنى الرابع من اصطالحات النص،نعم ّ فيكونان كأي ،ّ
 . ٍّنص أديب أو قانوين قابل للنقد والطعن

 ّالنص والكتب الوضعية
ّ مفردة النص يف أصل وضعها أو استعامهلا قد اقرتنت ّا بأنّ منّتقدم ُ

 ولكن ، الرشيفةّسنةً وحتديدا نتاج املعصوم من القرآن وال،الدينيالنتاج ب
 ذلك إىل النتاج ىّإذ تعد ؛ّول يقترص عىل مصداقه األهذا املفهوم مل

نتاج أديب ّ كل ّ حتى شملت النصية عندهم،املعارصينَّالبرشي السيام عند 
 .مكتوب وعلمي وفكري

 ولكن ،)١(ّتقدم كام ،صطالحع يف االّنميل إىل التوسّكنا ونحن وإن 
ّ ونعني بذلك انحصار نص املعصوم بفهمه ،بالرشوط اآلنفة الذكر

 .ّ واشتامل نص غري املعصوم عىل إمكان تقويمه ونقده،وتطبيقه
                                                 

ًالنص اصطالحا: يف النقطة الرابعة من موضوعة) ١( ّ. 
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  الدينية والفكرية واألدبية،الكتب الوضعيةّ بأن ُمن هنا يمكن القول
 هلا ،ِّولكنها نصية تبعية ،ِّ مشمولة للنصية،إلخ... ،االقتصادية والقانونيةو

هذا ليست ّ كل  وهي مع،ضوابطها املعرفية وموازينها العلمية والذوقية
ّيعني أن النصية ّ مما ،ّإلمكان حلها ونقضها وعرض البدائل هلا ةّبحج

ِّ بخالف النصية املعصومة ،تها فهي يف معرض التلفّالوضعية عىل تبعي
ّتها هو كوهنا ستظل حمكومة ّي وما نعنيه بتبع،هّفهي بمنأى عن ذلك كل

ً فال يتصور وقوع التعارض بينهام إطالقا،ّللنصية املعصومة َّ  بل وال ،ُ
ّ ويثبت البطالن املحض للنص الوضعي ، النظر من أحدمها لآلخرّتصورُي

 . وهذا واضح وبيـِّن،ّيف صورة تقاطعه من النص الديني املعصوم
 ّحقيقة التنوع يف النصوص

 : ُع من زوايا خمتلفة يمكن حتديدها بام ييلّنوُوهنا يلحظ الت
 .ّع بلحاظ مراتبية النص القرآين بوجوده األفراديّ التنو.١
 .ّع بلحاظ مراتبية النص القرآين بوجوده املجموعيّ التنو.٢
 .ًع بلحاظ وجوديه معا ولكن دون القول باملراتبيةّ التنو.٣

 ّحظ تعيـّنه يف معناه فإن لواّنص فارد إذّ كل فإن :ُأما النقطة األوىل
 ، ولكننا ننطلق من أرضية الطولية يف املعاين،هّتصورع يعرس ّالتنو

 وهذه ،)١(فاملراتبية امللحوظة يف املقام هي الطولية وليست العرضية
ًالطولية ال حد هلا جزما إذ  ّر قراء النصّر بتكثّا تتكثّهنإَّ املراتبية  وهبذه ،ّ

                                                 
ّتعرض لذلك السيد األستاذ ) ١(  الفصل ،)منطق فهم القرآن( يف كتاب )دام ظلّه(ّ

 . ، فراجع)ترابطه ووحدة القرآن(:  حتت موضوعة،لّاخلامس من الباب األو
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  .ّع يف النص بوجوده األفراديّ لدينا التنوّتحققالطولية ي
ّفإن التنو :ا النقطة الثانيةّوأم  ،ًساعاّع فيها سوف يكون أكثر وفرة واتَّ

ّألن امللحوظ هو وحدة النص  وهذه ، وأنه بوحدته جتري القراءة عليه،َّ
األكثر ثمرات واألعمق ّ أهنا ّ إال عادةّتحققالقراءة وإن كانت عسرية ال
 ّتحققع هنا سهل الّ فالتنو،ّ خزائنية النصمعطيات واألقرب إىل عامل

ّالنص الواحد بوجوده املجموعي مركّأن  باعتبار ،ل إليهّوالتوص ب من ّ
 وأن ،ّنص أفرادي فيه مراتب طوليةّ كل  فإذا كان، نصوص أفراديةّعدة

ّ فمن باب أوىل توفر هذه املراتب ،ّد يف معانيه قائم وال حد لهّالتجد
 .لوجود املجموعيرها باّالطولية وتكث

 البينونة النسبية فذلك ّ التنوعفإن لوحظت يف :ا النقطة الثالثةّوأم
ّيعود لألوىل وإالّ فإنه ً إن كان أفراديا،النقطتني السابقتنييعود إىل   ، فللثانيةُ

 ّتنوع فإن ال،ً وهو ما ال نقول به جزما،ّتامةفيه البينونة ال وأما إذا لوحظت
ٍمنتف ع جمازي ّتنوّ فإنه ّتنوع وإذا ما ثبت هنالك ،ّتقدماملً متاما بالنحو ُ

 .هوراءواعتباري ال حقيقة تكمن 
ُعالقة النص باملحكم واملتشابه ّ 

 ، بل هو املحكم واملتشابه بعينه،ّللنص عالقة وثيقة باملحكم واملتشابه
 :يالنكتة يف ذلك هو

ٌه حمكمّه كلّ القرآن قد وصف نفسه بأنّأن • ٌر كتاب َا {:  لقوله تعاىلُ َ ِ
ٍأحكمت آياته  م فصلت من  ن حكيم خب  ِ َ ٍ ِ ِ َِ َْ ُ  ْ  ُ َْ ُ  ُ ُ َ ْ ُ

 ومن الواضح ،)١: هود( }
ّ وهذا املعنى يفرس،بلحاظ قراءة املعصومّإنام ًيا ّ إحكامه كلّأن  ّ لنا املرويُ
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يعرف ّإنما و ك يا قتادة (: ُ وهو خياطب قتادة×عن اإلمام الباقر 
 .)١()القرآن من خوطب به

َ نزل أحسن ا ُاهللا{:  لقوله تعاىل؛ُمتشابهّ كله َّوأن القرآن • َ َ ْ َ َ ًديث كتابا َ  َ ِ ِ ِ
ْم شابها مثا   قشعر منه جلود ا ين  شون ر هم ُْ  َ َ َ َ َْ ََ ََ ِ  ُ ُُ ُ   ْ ِ  ِ ْ َ ِ

ً
ِ  وهو ،)٢٣: الزمر( }...َ
ّبلحاظ القارئ غري املتخصّ كله ُمتشابه  .صُ
ُوبعض القرآن حمكم وبعضه م • َهو ا ي أنزل {:  لقوله تعاىل؛تشابهُ َ َ َ ِ  َ ُ

ٌعليك الكتاب منه آيات  كمات هن أم الكتاب وأخر م شابهات ٌ ٌَ َ َ َ َ َِ
َ َُ  ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ُُ َ َ ََ َْ  ْ آل ( }...ْ

ّ وهذا بلحاظ القارئ املتخص،)٧: عمران  بلغت مراتب هام فهو م،صُ
 وهنا تكمن ،هُ القرآن الكريم سيبقى فيه ما هو متشابه لّصه فإنّختص

ً ومن هنا نفهم أيضا ذيل اآلية ،× احلاجة لوجود اإلمام املعصوم
َفأما ا ين   قلو هم ز غ  ي بعون ما  شابه منه ابتغاء ...{: السابقة وهو َ ٌِ ْ ْ ُْ ِ َ ََ ََ َ ُ ِ  

َ َ ْ ِ ِ
ُ ُ َ ِ   َ َ

ُالفتنة وابتغاء تأو له وما  علم تأو له َ َ
ِ ِ
ْ َْ َُ ْ ْ َْ ََ َ َِ ِِ َ ِ ِ ِ راسخون   العلمَ واُاهللاِ  إال ْ ِ ِ

ْ ْ
ِ َ ُ آل ( }... 

 .)٧: عمران
ُه متشابه ّ وكل،ُحمكم بلحاظ املعصومّ كله ّوعليه فالنص القرآين
 وهذا ،صّ وبني بني بلحاظ القارئ املتخص،بلحاظ القارئ العادي

ُاألخري ما كان منه حمكام فهو نص باصطالح األصوليني ّ ً  وما كان منه ،ُ
ًمتشاهبا فهو الظاهر التشابه ا معنى اإلحكام ومعنى ّوأم، املجمل عندهم وُ

 . )٢()ُأصول التفسري والتأويل(ُفذلك ما نرجع به القارئ إىل كتابنا 
                                                 

  .٤٨٥ ح،٣١٢ ص،٨ج: الكايفالفروع من ) ١(
 .  األصل الرابع،٢٣٩ص: ُأصول التفسري والتأويل) ٢(
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 ّالنصية األفرادية واملجموعية
ّ حصول التشخص والتعني بواسطة الدليل :َّونعني بالنصية األفرادية ّ

ُ وهو املتعارف عليه واملتداول بني األوساط العلمية رغم ندرته،الواحد ُ، 
ّ وهي حصول التشخص بنحو قطعي ،ّويف قباله تقع النصية املجموعية
 ّقلةرغم ّول ًا من األّ وهو األوفر حظ،ًدالليا بواسطة أكثر من دليل

 ال ،هتا جمموعة متونَرَّ فاملجموعي هو حصيلة قيم معرفية وف،التعاطي به
 .حصيلة قيمة واحدة

ُولعل هذا هو األقرب إىل ما هو متداول عند األ ُ  وما نراه يف ،صولينيَّ
 وذلك ،املقام رضورة االهتامم بالنصية املجموعية والتشخيص املجموعي

 :  مها،نيّلسببني مهم
 . وذلك فيام إذا اعتمدنا عىل القرينية،ه الطريق األيرسّنأ .١
 . حصول االطمئنان به بصورة أكرب للمقابل.٢

ّصديق بمؤداه قدرته عىل خلق أجواء نفسية عميقة للت: ُبعبارة أخرى
 .ا عليه احلال يف األفراديّوبصورة أكرب مم

ّبيعة األم بعد × تأكيد اإلمام ّولعل ّة له عىل التذكري بحقه املسلوب ُ
 يف هذا ّيصب ته يف اإلسالم واجلهاد والنرصةّيته باخلالفة وأسبقيّوأحق
أو سمع  )١(ممن حرض غدير خمالشهادة بل إنه كان يطلب ، ّجتاهاال

                                                 
ّمن كنت له موىل فهذا عيل مواله، أللهم وال من (: ’  الذي قال فيه رسول) ١(

ًوقد روى هذا النص املتواتر الفريقان معا. )...ِوااله وعاد من عاداه  وقد ،ّ
مجيع طرق ) الغدير(لعظيم  يف كتابه ا& مة املحقق األمينيّاستعرض العال  
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 وما ،ُ أو بأحاديث أخرى)٢(بحديث الثقلني  أو سمع)١(نزلةبحديث امل
ِّهذا الزخم من األحاديث واملذكرين ّ بأن  العميق× إلدراكهّ إال ذلك ُ

ِّسوف يوفر مناخات حيوية ّفاعلة للعمل مع األمو ُ فهو اإلمام ّ وإال ،ةُ
ُاملفرتض الطاعة منذ قبض رسول اهللا ُ  وال حيتاج ،× إىل يوم شهادته ’ ُ

ر وسلامن وأبو ذر كانوا ّ فاملقداد وعام، البصرية إىل التذكري بذلكوه ذومع
 . حتى وإن خالفته الدنيا×ومضوا معه 

 :ته عىل األثر األفراديّومن لطائف فاعلية األثر املجموعي وأولوي
 سوف يتعاطى مع العصاة يوم ،َّ جلت قدرته،يشء ُّ كلاهللا احلارض عنده ّأن

ِّبأسلوب النصاحلساب  ُ يكتفي سبحانه بشهادة منكر  فال،ية املجموعيةُ
 وال ، وال بصحف األعامل التي ال تغادر صغرية وال كبرية،ونكري

 وال ،ّت وتلقتّ وال بشهادة األرض التي أقل،بمقوالت مالئكة احلساب
                                                                                                                   

 .  فراجع،احلديث وأثبت تواتره
ّيا عيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال (: ’وفيه قال رسول اهللا ) ١(

 ،فضائل الصحابة: و . ٨١ ح،١٠٧ ص،٨ج : فروع الكايف: انظر. )َّنبي بعدي
، ١٢٠ ص،٧ج: صحيح مسلم: و. ة طرقّ فقد رواه بعد،١٤ص: بن حنبلال
  .تاب الطالقك

 ّ يأيت رسول ريبأن برش يوشك ّفإنام أنا الناس أهيا...  بعدأما(: ’وفيه قال ) ٢(
 كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب ّأوهلام تارك فيكم ثقلني وأنا فأجيب،

ي،  بيتوأهل  ـب فيه ثم قالّ عىل كتاب اهللا ورغّفحث ـاهللا واستمسكوا به 
. )ي بيتأهل اهللا يف ّأذكركم ي، بيتأهل اهللا يف ّي، أذكركمت بيأهل اهللا يف ّأذكركم

 .١٢٢ص، ٧ج: صحيح مسلم: انظر
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ًسيأيت بذلك مجيعا وفوقها شهادة األعضاء عىل ّإنام  و،َّبالسامء التي أظلت
 حتى ،َّ واللسان الذي زل، والقدم التي عثرت،قت اليد التي رس،نفسها

ُوقا وا  لودهم  ِم شهد م علينا قا وا {:  قال تعاىل؛تصل النوبة للجلد ُ َُ َ ََ َْ ْ ْ 
ِ
َ َ ِ ِ ُ ِ َ

َأنطقنا  َ َ َ
ٍ ا ي أنطق    ءُاهللا ْ َ  ُ َ َ َ

ِ  وعندئذ نادوا بحرسة ،)٢١: ّفصلت( }... 
 كام حكاهم القرآن بقوله ،لباإلشارة لواقع احلاّ إال يقرص عنها البيان

ٍ نادوا والت ح  مناص{: تعاىل َ ََ َ ِ َ ََ َ ْ  .)٣: ص( }َ
 ّالنص والتواتر

ّقد ال يبدو أن هنالك فرقا كبريا أو مهام بني مفهومي النص والتواتر ً ُ ً ً، 
ُولكن الصحيح هو أن النص إذا ما أطلق ُ حيث يقال ،ُيراد به املتنّ فإنه ّ

ُيراد ّ فإنه ُن التواتر إذا ما أطلقإ يف حني ،جملّبالنص يف قبال الظاهر وامل
ّ ولكن األهم من ذلك ،ق والضعيفّ يف قبال الصحيح واملوث،به السند

ً فإن احلديث املتواتر ـ مثال ـ ينقسم إىل تواتر لفظي ،صورة التوافق بينهام
ّ وهذا كله يصب يف دائرة املتن،ومعنوي وإمجايل  وهو بأقسامه الثالثة ،ّ

ُصا وفق االصطالح األصويل نّسمىي ً  أمر يف ًناّ مدلوله متعيهو ما كان و،ّ
ّ ولكن التعني متفاوت من حيث ، عنهً آخر بدالًد وال حيتمل مدلوالّحمد

َّكالمها مقدمان عىل اإلمجايل  و، عىل املعنويّقدم فاللفظي م،االعتامد ُ
 .ًجزما

 ّعالقة النص باالجتهاد
دليل واستنباط احلكم الرشعي االجتهاد هو بذل الوسع يف فهم ال

 فإذا حصل نوع اختالف يف ، املعتربةّدلة فال اجتهاد خارج دوائر األ،منه
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 كام هو ،فهم الدليل فذلك مقبول ويندرج ضمن العملية االجتهادية
 فأعالم ،احلال يف اخلالف الواقع بني أعالم الفريقني يف آية الوضوء

 يف ، املسح عىل الرجلني يقولون بوجوبً قاطبة^مدرسة أهل البيت 
 ّ وكالمها يستدل،ُحني يرى معظم أعالم مدرسة اخللفاء بلزوم الغسل

ا إذا وقع االجتهاد يف أمر خارج النصوص ّ وأم،بنفس آية الوضوء
ّ فإذا كان هنالك نص عالج ، الرشعية فهو عمل بالرأي الشخيصّدلةواأل

ّموضوع احلكم سمي ذلك باالجتهاد يف مقابل النص ّ فهو عمل ّوإال  ،ُ
ّويعترب االجتهاد يف مقابل النص من أسو، بالرأي ال غري  أنواع العمل أُ
 . بالرأي الباطل

 ، ما وقع يف موضوع الطالق:ّومن نامذج االجتهاد يف مقابل النص
ْالطالق  رتان فإ ساك بمعروف أو {:  وهو قوله تعاىل،فقد نزل قرآن به َ ٍ ُ ْ َ ٌ َِ َ ْ ِ

َ
ِ

َ  ُ َ  

ْ   ح بإح ِ ِ ٌ ِ ْ ٍسانَ
 ،وبني الطالقني رجعتان معلومتان ،)٢٢٩: البقرة( }...َ

َفإن طلقها فال {:  لقوله تعاىل؛قها بعد ذلك ثالثة حرمت عليهّفإن طل َ ََ َ  َ ِ
ُ ل    َ  ِ

َ
ُمن  عد ْ َ َ ح  تنكح زوجا   هِ ْ  َ ً ْ َ َ َِ َ ولكن القوم قالوا  ،)٢٣٠: البقرة( }... َُ

 كأن يقول ،دة وبكلمة واحدة يف واقعة واحًا الطالق ثالثّتحققب
 .زوجتي طالق بالثالث: الزوج

ّإن هذا اجتهاد رصيح يف مقابل النص  ، بل هو لعب بكتاب اهللا تعاىل،َّ
 . )١( يف رجل فعل ذلك’ّعىل حد تعبري رسول اهللا 

                                                 
ق امرأته ثالث ّخرب عن رجل طلُأ قد ’روى النسائي بأن رسول اهللا ) ١(

  ،)لعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركمُأي(: ثم قال ،ًفقام غضبانا ،ًتطليقات مجيعا



 ١٤٧ ......................................................................................ّالنص مفهوم

 فهو اجتهاد يف ،وهكذا احلال يف إيقاع الطالق بدون شاهدي عدل
ًمقابل نص أيضا ٍفإذا بلغن أجلهن فأ سكوهن بمعروف {:  وهو قوله تعاىل،ّ ُ ْ َ َِ   ُ ْ ُُ ِ

َ ََ َ َ ََ ْ َ َ
ِ

ُأو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل من   ْ ٍُ
ْ َُ َ ََ

ِ ِ
ْ َ َ

ٍ ُ ْ َ  ُ
ِ

َ ِم وأ يموا ا شهادة هللاْ َ َ َ  ُ ِ
َ َ ْ...{ 

 .)٢: الطالق(
ّالنص هنا هو نصية الداللة ال السندباملراد ّ بأن ًعلام  ّوالغريب هو أن، ّ

 !ً وسنداًة الذكر وقع االجتهاد فيها وهي نصوص داللةالشواهد اآلنف
 ّالنص يف قبال الشورى

وهذا ما يقف بنا عىل مدرستني خمتلفتني يف تنصيب اإلمام واخلليفة 
ّعىل األم  فهل هو منصوب من قبل اهللا تعاىل كام ترى ذلك مدرسة أهل ،ةُ
َ قال إ  جاعلك  ِلن...{: ً عمال بقوله تعاىل،البيت َُ ِ  

ِ
َ ًاس إماماَ َ ِ : البقرة( }...ِ

ّوأنه ليس لألم ،)١٢٤ الطاعة ّ إال  بل وليس هلم،ة من نصيب يف ذلكُ
َوما  ن  ِمؤمن وال  ؤمنة إذا ق  {: ً عمال بقوله تعاىل،واخلضوع َ َ

ِ ٍ َ ِ ِْ ُْ َُ َ ٍَ
َ َ  ُاهللاَ

ِورسو  أ را أن ي ون  هم ا  ة من أ رهم ومن  عص ْ َ ََ َ َْ ِ ِِ
ْ ُ َْ َ َْ ُ َ َ ِ

ْ ُ َ َ ُ ًُ ُ ُ ْ ورسو   قد َاهللا َ َ َ ُ َ ُ َ َ

ًضل ضالال مب نا َ
ِ  

ً َ ّأو هو ينصب من قبل األم )٣٦: األحزاب( } َ ُ ّ ة بواسطة ُ
                                                                                                                   

  .١٤٢ ص،٦ج: سنن النسائي: انظر. ال أقتله يا رسول اهللا أ:حتى قام رجل وقال
َّعلام بأن   ً واحداً طالقاًمعدوداكان واحد الواقع يف جملس هذا النوع من الطالق ً

حيث أبطل  ،الثاينوسنتني من خالفة ل ّاخلليفة األوو عىل عهد رسول اهللا
ه  الناس قد استعجلوا يف أمر قد كان هلم فيَّإن: ( بقوله’  ّالنبياألخري قول 

، ١٨٤ ص،٤ج: صحيح مسلم: انظر.  فأمضاه عليهم)أناة، فلو أمضيناه عليهم
  .كتاب الطالق، ١٤٧٢ح
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ْوأ رهم شورى ب نهم... {: ًالشورى عمال بقوله تعاىل ُْ ْ ُ َْ َ َ ُ ُ َ  ،)٣٨: الشورى( }...َ
ّفالنص هنا يراد به اجلهة اإلهلية املنص ُ   .ُ أو ما يشار به لذلك،بة لإلمامُّ

ّالنص وتعد  د املعنىّ
ُسنحاول إجياز البحث يف هذه الفقرة مرجئني التفصيل فيه ملناسبة  ُ

 لنا اجلمع بني ّتسنىكيف ي: ُ أن نثري هذه اإلشكاليةّ وهنا نود،)١(ُأخرى
 د يف املعنى؟ّمقولة التعد وّمقولة النص

ُاجلواب عن ذلك هو أن النصية بلحاظ السند ال غبار عليها   ؛ّالبتةّ
 يف قوله <الويل> فكلمة ،دية املعنى وقطعية السندّ الصلة بني تعدلعدم
ُإ ما وِ  م {: تعاىل ُ  َ َ َ ورسو  وا ين آمنوا ا ينُاهللاِ  َِ ِ  ْ ُُ َ َ َُ ُ  )٥٥: املائدة( }...َ

 ولكن أعالم املسلمني اختلفوا ،ًجاءت ضمن متن قطعي السند جزما
 سقطت ،عّباب واضحة للمتتبألس وًفيها كثريا فأعطوا هلا معاين كثرية

 !ُفيها رؤوس وهدمت صوامع
ّ فهل تنسجم هذه النصية مع مقولة ،ّفالكالم الكالم يف نصية املتن

ًنا بناء عىل العرضية المناص من نفي ّ يف املعنى؟ الصحيح هو أنّتعددال
 فال  ـً كام نعتقد ذلك جزماـ وأما بناء عىل الطولية بني املعاين ،التوافق

 فالطولية ال تعني ، بل ال مناص من االلتزام بذلك،اجلمع بينهامبأس يف 
                                                 

 ١ج): منطق فهم القرآن(، يف كتابه ُد األستاذ ذلك يف زوايا سبعّتناول السي )١(
وحدة (ّ، يف الفصل اخلامس من الباب األول، حتت موضوعة ٤٣٧ـ٤٢٦ص

 ).القرآن وترابطه
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 كذوي العلم يشرتكون بالعلم ،هي املراتبية التشكيكيةّإنام  و،التنايف
 . وهكذا، واآلخر أعلم منهام،اآلخر أعلمو  فأحدهم عامل،ًوخيتلفون به أيضا

 ّالفرق بني املتن والنص
 وهي ،ّديت املتن والنصنوع من الرتادف بني مفروجود ُيالحظ قد 

 ،ً ولكن واقع احلال فيها هو أن هنالك رضبا من التسامح،ُمالحظة دقيقة
ّنظرا مل ّنص ّ فكل ، النسبة بينهام هي العموم املطلقّا هو واضح من أنً

 ولكن ،)١( بالرضورةًاّمتن هو نصّ كل  وليس،ًاصطالحي هو متن جزما
ًمع ذلك يمكن القول أيضا ّ السيام مع ،ّيه قابلية النصيةمتن فّكل ّ بأن ُ

 .ُ فتقرتب النسبة وتقيـّد بنتائج البحث،التزامنا بمقولة القرينية
 وهو أن املتن تقع يف قباله ، هنالك فرق آخر ولكنه صوري،نعم
ً النص يقع يف قباله ـ أصوليا ـّنإ يف حني ، والتعليقات واهلوامشاحلوايش ُ ّ 
 .وهذا واضح، ُاملجمل والظاهر
 ّه يف النصما نرا

ِّوهنا ينبغي أن نفرق بني النص ّ  ،ية بلحاظ السندّية بلحاظ املتن والنصُ
 فيشمل القرآن الكريم ،هو ما يقع يف قباله الظاهر واملجملّول واأل
ّقرآنا وسن ـ فالبحث فيه يف نفس الدليلية ، الرشيفةّسنةوال ُ  ال  ـةً

                                                 
 × وليس املعصوم ،صّ القياس يف ذلك هو القارئ املتخصّأنمن الواضح ب) ١(

ص الذي ربام ّوليس القارئ غري املتخص، ّ متن عنده نص بالرضورة ّالذي كل
ً متن نصا الفتقاده ضوابط التشخيص ّيكون عنده كل ّ . 
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قع يف قباله  والثاين هو ما ي،أصويل و وهو اصطالح فقهي،املصدرية
ًفيكون منحرصا بالقرآن ، املقبول والضعيف وق واحلسنّالصحيح واملوث ُ

 ال ّسنة يدور فيه البحث يف مصدرية الًعادة ما و، القطعيةّسنةالكريم وال
 .ُ وهو اصطالح يوافق ما عند أهل احلديث،)١(تهاّيف دليلي

 : والذي نراه يف املقام هو ما ييل
ًأوال ًة البحث علميا ّمهيً تبعا أل،لحاظ املتن ال السندّأقربية النصية ب :ّ
ّ فاآلثار املرتت،ًوعمليا ّبة عىل بحث املتن أعظم بكثري من اآلثار املرتتُ بة عىل ُ
 بل يف جزء ، الرشيفةّسنة وذلك النحصار البحث السندي يف ال،السند

 .يسري منها
ًإن نصية السند ال تنهي البحث بل ال تثمر شيئا :ًثانيا َُّ ُ  فيام إذا كان ّ

ُالنص سندا جممل الداللة ً ًن النص داللة فرصة إثامره كبرية إ يف حني ،ّ َّّ
ًجدا ّ السند قرآنا ويكفي فيه املقبولية سنّ فهو قطعي،ّ ُ  .ًةً

ًوهذا منسجم متاما مع السياقات ال ّ ألعالم املسلمني ومتبنّعامةُ  ،ياهتمُ
ّنا هو أن هذه النصية ّ هيملذياام ّإن و،ّالبتةنا يف املقام ّلكنه ليس هو ما هيمو

 نراه الذيّإنام  و،فة لدى األعالموًسندا ال نلتزم بطرق إثباهتا املعر وًمتنا
 ّسنةّيف دائرة التشخيص السيام يف الّول َّهو أن القرينية هي الفاعل األ

ُهو متعارف ّ مما  ولذلك نجد أن دوائر البحث أوسع بكثري،)٢(الرشيفة
                                                 

ًباعتباره قطعي الصدور عقال ، النتفاء البحث يف مصدرية القرآن الكريم) ١(
 .ًونقال

ّواضح سلفا بأن سندية القرآن الكريم خارجة ختصمن ال) ٢( َّ  .)دام ظلهمنه (. ًصاً
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ُ فنحن ال نلتزم بيشء اسمه ظاهر أو جممل يف ،العلميةعليه يف األوساط 
كام ال نلتزم بيشء اسمه صحيح ، بعد انقضاء بحث القرينيةّ إال دائرة املتن

ّوموث  .ًبعد انقضاء بحث القرينية أيضاّ إال ق وحسن ومقبول وضعيفُ
ٌوبذلك نخلص إىل أن بحث النصية متنا وسندا رهن ًّ  بموضوعة ً

هو ّ مما  مساحة أكرب للبحث العلمي ـ كام أسلفناـُيعطي هذا ما  و،القرينية
ً مراجعة ما قرر سلفادر بنا وهذا يعني أننا كباحثني جي،ُمتعارف عليه ُّ ّ بأن ُ

ّهذا نص وذلك ليس بنص ّكام أن النصية سوف خيتلف مستوى القبول ، ّ
 بل إن مستويات العملية ،ر عليه الباحث من قرائنّهبا يف ضوء ما توف

تهادية ومناطات األعلمية سوف ترتبط بمقولة القرينية بشكل االج
 لدينا القيمة املعرفية التي عليها ّتضح وعندئذ سوف ت،واضح وكبري

ّبعض املقلدة ممن يتكئ عىل ِّ ّما هو مشهور أو جممع أو متّ كل ُ ُ  من ،فق عليهُ
ِّ بعض املقلّ فال يغرت،ةًهنا نفهم أيضا حجم وثقل العملية االجتهادي دة ُ

 .بفهمهم الساذج لالجتهاد
ّني بقراءة النص أن هيتمّومن هنا ننصح مجيع املهتم وا بمقولة القرينية ّ

ّالعلمية الرصينة التي سوف تسد املنافذ والذرائع يف وجه طبول ومزامري 
ّاجلهل املركب يف فهم النص ّ ُ.      

 ّالتناص
منها  و،بعضيف ُ هو تداخل األمور املعرفية بعضها )١(ّالتناص

                                                 
ّ حتى عد ذلك من ،يف اآلونة األخرية) textuality (ّالتناصكثر استعامل مفهوم ) ١( ُ

ّ ويعنون به إحالة نص يف فهمه إىل نص ،مفردات احلداثويني يف اللغة واألدب ّ  
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 ويف ،ات واملضامني واخلواتيمّقدم يف امل،ٍ أو بغري قصدٍ بقصد،النصوص
ً فإذا كان التناص لغويا يف األلفاظ ،التنظيم والتشكيل والتقسيم ّ
ّ وإذا كان التناص يف املضمون ،ّال خيلو نص منهّ فإنه والصياغة والرتاكيب

ّ واألكثر وقوعا منه هو التناص املضموين أو ،ّفهو نسبي  .املعنويً
 ولكنه كمضمون أسبق ،ّوالتناص كمفردة واصطالح حديث العهد

ُفهو حيمل مضمون مفرديت التوارد والتخاطر املتداولتني ، من ذلك بكثري
ّانتشار مفردة التناص يف األوساط األدبية نتيجة ّلعل  و،يف الوسط األديب

 .قرهبا من تلك املفردتني
 ،القح األفكار وتشاور العقولّإن عملية التناص هي تعبري آخر عن ت

 ولكنها بطبيعة احلال ،ً بل ومطلوبة أيضا،ُ فهي عملية مستساغةولذا
ّ فالرسقات النصية أمر ،ًليست تعبريا آخر عن الرسقات األدبية والعلمية

 .ًغري مقبول جزما
ا تسري ّ ألهن،ّومن هنا نجد التناص بشكل واضح بني الكتب الساموية

 ولكن ،قع يف بعضها بل يف أكثرها تزييف وحتريف وإن و، واحدّاجتاهب
َوأنز ا { ،ُذلك مل يمنع من حفظ اخلطوط األوىل ومجلة من التفاصيل َْ َ َ

ِإ ك الكتاب با ق  صدقا  ما    يديه من الكتاب و هيمنا عليه  ِْ ْ َْ َ َ َ َ ًَ ً َ
ِ ُ َُ ِ ِِ ِ ِْ َْ ََ َ َ َ َ َْ    َ ِ ْ

َفاح م ب نهم بما أنزل اهللا وال َ ُ َ َ َ َ ِ ُ ْ َْ َ ُ ُ  ت بع أهواءهم  ما جاءك من ا ق ل  َ ِ   َ َ ِ َ َ َ ْ ُ َْ ْ َ ِ  
َ

                                                                                                                   
ًرصية للنصوص وجعلها نصا واحدا  عوملة عـ إذا جاز لنا التعبري ـ فهي ،آخر ً ّ

ّ واحدة ولكن املالمح خمتلفة بعضها يتمّوية فاهل،ًمنترشا هنا وهناك م البعض ُ
 .اآلخر
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ًجعلنا من م  عة ومنهاجا َ َ َ َْ ِ َِ ً ْ ِ ْ ُ ْ هذا النوع من ّلعل  و،)٤٨: املائدة( }...َ
 واحد ال  ـبحسب الفرض ـ ّتكلم فيه مقدار من التسامح ألن املّالتناص

 .غري
ًيش تناصا ا تعّ فإهن^ أهل البيت ّأئمةوهكذا احلال يف نصوص  ّ

ّوتداخال بنحو ال خيفى عىل غري املتخص ّص فضال عن املتخصً وهذا  ،صً
ّ ألنه رَّ ومرب، واحدّاجتاهيسري بّ ألنه  إجيايب،رَّربّالنوع من التناص إجيايب وم
ّ ومن هنا يشعر القارئ املتفحص بأن،ينتهي عند غاية واحدة  كلامهتم ّ

 .)١(ي ذلكوهنالك نصوص حتك، كنور خيرج من رساج واحد
 مل ينحرص بني ^ّالتناص الذي مارسه املعصومون ّ بأن ًعلام
ً فكأن كلامهتم صارت ظال ،ّمع النص القرآين ّقوةُمورس بّإنام  و،كلامهتم َّ

   .ّللنص القرآين
ّوال ختفى دعوة القرآن الكريم لالستفادة من التناص للوصول إىل 

 فهو هيتف ،ه سواء من خارج نصوص القرآن أم من داخل،احلقيقة
) التوراة واإلنجيل(ُبمخاطبيه بالرجوع إىل الكتب الساموية السابقة 

ّللتأكد من دعوة اإلسالم وصدق النبي ّ فلوال وجود التناص ،’ اخلاتم ّ
                                                 

وحديث  حديثي حديث أيب،(: أنه قال ×منها ما روي عن اإلمام الصادق ) ١(
وحديث احلسني حديث  ي حديث احلسني،ّوحديث جد ي،ّأيب حديث جد

وحديث أمري املؤمنني حديث  × ديث أمري املؤمننيوحديث احلسن ح احلسن،
: الكايفُأصول : انظر. )وجل وحديث رسول اهللا قول اهللا عز ،’ رسول اهللا

 . ١٤ح  ،٥٣ ص،١ج
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ا ّ وأم، هذا من اخلارج. كام هو واضح،َّفإن الدعوة سوف تفقد موضوعها
عدم األخذ  يدعونا إىل ،من الداخل فالدعوة القرآنية رصحية بذلك

ّ نظرا لوحدة النص القرآين،ببعض الكتاب دون بعض  منها ،)١(ترابطه وً
ٍأ تؤمنون ببعض الكتاب وت فرون ببعض...{: قوله تعاىل ْ ْ َْ َ َِ َِ َُ ُ ْ َ َ ِ ِ ِْ

ِ ُ ُ َ : البقرة( }...َ
واحد يسري ّ ألنه ،هّواألخذ به كلّ كله  فاإليامن رهن بفهم الكتاب،)٨٥
 تتداخل نصوصه وتتكاتف ،ة واحدة واحد وينتهي عند غايّاجتاهب

 .مضامينه بصورة انعدم نظريها وندر شبيهها
َ نزل أحسن ا ديث كتابا م شابها مثا  ُاهللا{: يف قوله تعاىلّلعل و ِ َ   ً ً

ِ
َ َ َ ِ ِ ِ َ َ َ ْ َ َ  َ

ْ قشعر منه جلود ا ين  شون ر هم  م تل  جلودهم وقلو هم ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ ُ َُ ُ ُ ُُ ُُ  ِ َ َ َُ  َ َ َ َْ َ ِ  ْ ِ  ِ ِ إ  ذكر اهللا ْ ِ
ْ ِ َ

ِ
ْذ ِك هدى اهللا  هدي به من  شاء ومن يضلل  ِ ِْ ُْ َُ ََ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ َ َ ٍ  ما   من هادُاهللاَ َ ْ ِ ُ َ َ : الزمر( }َ

ُ أي متناص ومتداخل،ُفهو متشابه ومثاين، ه متشابهّالكتاب كل ،)٢٣ ُّ. 
ّإرجاع املحكامت إىل املتشاهبات هو نوع من التناصّ بأن ًعلام ُ  إذ ال ،ُ

ّيف إرجاع نص إىل آخر أجنبيمعنى  ً عنه شكال ومضموناّ ً.  
ّأبرز احلكامء ممن مارس أسلوب التناصّلعل  و،هذا ) التداخل (ُ

بني مقاالته ومقاالت ابن سينا من جهة ومقاالت ابن عريب من جهة  ّقوةب
ه بأنه صاحب ئوُمه مناوّ حتى اهت،أخرى هو احلكيم اإلهلي مال صدرا

 يف حني وصفه البعض اآلخر بأنه صاحب ،اعية إبدريغمدرسة تلفيقية 
 .مدرسة توفيقية

                                                 
ّوحدة النص (:  موضوعة فام بعد، حتت٤٢٣ ص١ج: منطق فهم القرآن: انظر) ١(

 . ل من الكتابّيف الفصل اخلامس من الباب األو) القرآين وترابطه
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 فإن تداخل النصوص وإحالة بعضها للبعض اآلخر ،ّأي حالوعىل 
ُيف فقرة أو يف مجلة أو يف مفردة هلو من األمور الواقعة واملسترشية يف  ُ

ّال خيفى ما يف التناص من   كام،ات إن مل يكن يف مجيعهاّصنفمعظم امل
 ، والتكاملّتأمل الّاجتاهب ّقوة فهو يدفعنا ب، وعملية كبريتنيثمرات علمية

د تطبيقاتنا ّ ويرش،ُويقينا من النظرة األحادية اإلقصائية كحركة علمية
ّوممارساتنا وجين ُ  .بها من التخندق والعزلة كحركة عمليةُ

ِّإن التناص هو ماكنة معرفية جامعة ومولدة للتفسريات املختلفة  ُ ّ
ّئ املتفحص إىل رؤية جامعة مانعةللوصول بالقار  ، وواضحة ناصعة،ُ

 ، عندها لغة التوصيف اجلامعيرضتغيب فيها لغة التصنيف الفردي وحت
ُأو ما يمكن التعبري عنه باخلروج من عامل حواريات الذات إىل عامل 

ِ فتضمر العنديات األحادية وتزدهر العنديات ،حواريات النصوص ِ ِ ُِ
ِّالغريية لتشكل نموذج ًا متكامال أو ما هو قريب من ذلكُ ُ ً. 

ُص عموما واملّالقارئ املتخصَّإن : ُبعبارة أخرى  ًخصوصاّفرس ً
ُسوف يتجاوز ثنائية الذات واملوضوع إىل أفق أوسع تتزاور فيه العقول 

ة ّمهيُ وهذه املعطيات من األ،تتكامل فيه الرؤى ووتتبادل فيه األفكار
ّ النص والكشف عن زواياه بمكان يف طرق الوصول إىل تفصيالت

 ولذا فإن عملية إنتاج ،ّة بمكان يف صناعة النصّمهي ومن األ،ةّاخلفي
ّالنصية عسرية بل مستحيلة بدون االستعانة بمعطيات التناص  بل إن ،ّ

ّ وكلام اشتد فيها التناص ارتفعت ،ّها تناصّالعملية التحقيقية احلقيقية كل ّ
ّالقيمة املعرفية للنتاج املحق  .قُ
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ّوهذا األفق اجلديد الذي نفتحه للتناص وإن كان يتهرب من التلبس  ّّ ُ
م ّأهنّ إال ّ املتخصصني لتحصني نتاجهم من الذيلية والغرييةّعامةبه 

ونحن ال ، ُيامرسونه بال استثناء وعىل أرفع املستويات بقصد أو بغري قصد
ّا للتنصل عن االلتزام بثقافة التناصّربرُنجد م ّ ّتناص هو آلية  ما دام ال،ً

ّتنصل البعض يعود للخلط ّلعل  و،التكامل واإلثراء ودّاالنفتاح والتزو
ّ ـ والتناص السلبي ّتقدمهو ما  وّالواضح عنده بني التناص اإلجيايب ـ

 .املساوق لغياب األمانة العلمية
ّوال ينقيض العجب ممن يتنصل عن األخذ بالتناص وهو ينطلق من  ّ

ّ مد،مزجية وقبليات تراكميةقراءات نوعية وثقافات  ًعيا األصالة فيام ُ
 وذلك أمر ، مع أن األصالة يف ذلك تعني انتفاء اجلذور،يكتب ويقول

 .)١(هو أشبه ما يكون بعنقاء مغرب و،غري معلوم وال مفهوم
ّوربام يبتني التنصل عن التناص ونقده عىل أساس شبهة قائمة عىل  ّ

ّ وجود تناف بني التناص والعمّتصور  فاإلبداع يف هذا ،لية اإلبداعيةٍ
 ولكنها نظرة ،شائبةّ كل  الضيق رهن باجلهد الفردي اخلالص منّتصورال

                                                 
ُمثل يرضب لليشء الذي استحال الوصول ) أو عنقاء املغرب(عنقاء مغرب ) ١( ٌ

َّإن اهللا تعاىل مهام :  إي،َّإن امللك املعبود عنقاء مغرب: ُفيقال يف ذلك، إليه ونيله
ل ّه سوف يبقى بلحاظ املعبود يف أوّبلغ مقام السائر إليه وعظمة توفيقاته فإن

ّ، وعز رب استحالت معرفته معرفة إحاطيةَّ ألن املقصود عنقاء مغ،الطريق
ّالوصول إليه؛ والظاهر أن أرباب الفن يطلقون اصطالح  عىل ) عنقاء مغرب(ّ

 .ّالذات املقدسة يف مقام األحدية
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ًجدافية ّتعس ُفاإلبداع يف مرتبته األوىل يقوم عىل أساس ،  ملفهوم اإلبداعّ
 أي أن نفس فهم اآلخر هو صورة إبداعية ومن ،فهم ما يقوله اآلخرون

ّاء النيص بعد قراءة اآلخرين وحتاور النصوص ا البنّ وأم،ُاملرتبة األوىل
 وعليه ،لكنه من الرتبة الثانية وًوتبادل األفكار فهو صورة إبداعية أيضا

ّي التناص وعدم ّفمقتىض املهنية والعملية اإلبداعية بأعىل مراتبها هو تبن
ُالتنصل عنه بالنحو امل    .ّتقدمّ

ّوأخريا فمن لطائف ما ذكر يف التناص ُ ّ بأن ب إليه الفراهيدي ما ذه:ً
ِو ا قوم إ  أخاف علي م يوم ا ناد{: التناد يف قوله تعاىل َ َ َ َ َ ْ ْ ُْ ْ َ ُ ََ َ  

ِ ِ  ،)٣٢: غافر( }َ
 .)١( أصحاب اجلنة أصحاب النار،ً أي ينادي بعضهم بعضا،ّ يوم التناصهو

 الـقـراءة
ُنريد  ّإنام و،ُال نريد من القراءة املعنى اللغوي هلا وال الفهم العريف هلا

 فالقراءة يف عامل ،منها ما محلته من مضمون جديد يدور بني الفهم والتفسري
ُ ومن هنا جتدنا نطلق عنوان ،النصوص تعني السعي لفهمها أو تفسريها

خصوص ّول  ونريد باأل،صّص يف قبال القارئ غري املتخصّاملتخصالقارئ 
 . ال غريّفرسامل

 ،م العريف يف معنى من املعاينٍوهذا املعنى ليس بمنأى كبري عن الفه
ُفهم يطلقون كلمة القراءة ويريدون هبا الالزم هلا ُ  ، وهو حصول الفهم،ُ

هل قرأت الدرس؟ أو هل قرأت لالمتحان؟ وهنا ال : فيقول لك أحدهم
                                                 

 .١٠ ص،٨ج: الفراهيديأمحد   بنلخليل ل،كتاب العني: انظر) ١(
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ُيراد منه ّإنام  و، إخراج األصوات ولوك احلروفّجمردُيراد من القراءة 
 . وهذا واضح،ا الالزم فأطلق القراءة وأراد هب،خصوص الفهم

 ما جيري عىل ّ وكل،هذه هي القراءة بحسب االصطالح اجلديد
ّ ولكن ماذا يراد من وراء ذلك كل،ٍجار عليهاّ فإنه التفسري والفهم  ه؟ُ

َّ فإن اهلدف ،ُفيام يطرح يف هذا املجالّهم َّالواقع أن هذا السؤال هلو األ
 وهذا ،ية يف الفهم والتفسريدّتعداحلقيقي من وراء ذلك هو االنتهاء إىل ال

ًبطبيعة احلال ليس أمرا ممجوجا  َّ فإن ، بل هو مقتىض سرية العقالء،ّالبتةً
صات يف خمتلف املعارف اإلسالمية ّاملجتهدين ومجيع أصحاب التخص
ّ لكل  وهذا االختالف مقبول ما دام،وغري اإلسالمية خيتلفون فيام بينهم

 أعني الوقوف عىل ،ً جاريا عىل القاعدةهم دليله وما دام اجلميعنواحد م
ّ فام هو الرس الكامن ،فإذا كان األمر كذلك. ضوابط وقواعد االجتهاد

 !ّوراء الطعن بالقراءة والقراء اجلدد واللعن عليهم؟
َّة املوضوع وحساسيته ّمهيً نظرا أل،هذا ما سنتناوله من زوايا خمتلفة َّ

 :  وهي،ختار ثالث زوايا رئيسية وسوف ن،ّوأثره البالغ يف النتاج النيص
  القرآين ومراتبيتهّواقعية النص: ُالزاوية األوىل

َّللجواب عن ذلك ينبغي أن يعلم بأن االختالف يف القراءة تارة  ُ
 وهذا أمر صحيح ، قارئّبكلّاص طلق ويراد به اختالف الفهم اخلُي

ُ وتارة يطلق ويراد به االختالف يف،ومقبول لدى مجيع األطراف  واقعية ُ
 .ّالنص وطبيعته
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ّإن النص الديني: توضيح ذلك اته معنى ّ املقروء هل حيمل يف طي)١(َّ
ّ وأن هذا املعنى الواحد هو احلق املطلق وكل،ًواحدا ال غري  ما عداه باطل ّ

ُ  فذل م اهللا ر  م ا ق  ماذا  عد ا ق{: ًحمض تصديقا لقوله تعاىل َُ ََ َ َْ َ َ ُ ُ َ ُ ِ َ ِ  إال َ
َا ضال  ل ف   

َ َ َت فون ُ ُ َ ْ  أو أنه حيمل معاين عديدة قد تكون ،)٣٢: يونس( }ُ
 ؟ ُمتباينة فيام بينها

ّهنا يكمن أس اإلشكالية فون يف فهم القراءة ويدافعون ّ فالذين يتطر،ُ
ّعنها يريدون إثبات املعاين املتنافية تنافيا كل ً ّ وهي مع تنافيها يصح ،ًياُ

 .االلتزام هبا والقبول
 بل هو أمر يعرس ، هذا أمر يعرس القبول بهّنإ:  وبنحو الفتوىنقول

 . وسيأيت بيان ذلك،فهمه
ّ املعاكس فإهنّجتاهفون يف االّا الذين يتطرّأم ّ هؤالء القراء ّم يرون أنُ
ّليسوا أكثر من مقلاجلدد  دة للغرب الذين اصطدموا بنصوصهم الدينية ُ
ر لوقوع التناقض الشديد فيام  ال يمكن محلها عىل الظواه والتي،فةّاملحر
ّ فضال عام،بينها ُية تسقطه عن اعتبارية ّ حتتويه من خروقات لغوية وفنً

ًكونه نصا دينيا ً ّ ومن جهة أخرى أهن، هذا من جهة،ّ ّم يسيئون الظنُ ً كثريا ُ
ُبالقراء اجلدد ألهنم يسعون إىل حمق الدين وحموه ّ وإحالل ترهاهتم التي ،ّ ُ

ّيسم ّات اجلديدة أو املعارصة للنص حملهوهنا بالتفسريُ ُ فهم دعاة دين ،ّ
 .جديد بل قل هم دعاة أديان جديدة

                                                 
ّد األستاذ خصوص النص الديني ألنّذكر السي) ١( ّ  ،ائمة عليه أصل اإلشكالية قُ

 . ةّوما عدا ذلك فال خالف لنا معهم البت
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ًأوال ّبعد هذا العرض اليسري هلذه اإلشكالية الكبرية والعويصة نود ّ 
ّعرض نقد للمتطر  ،ُ نعرض أطروحتنا االحتاملية يف املقامّ ثم،ًفني معاُ

 .زاوية الثانيةُلننقل بعدها أطروحتنا الفعلية يف بيانات ال
ُ نقد القراء اجلدد ّ 

ُبقطع النظر عن التصويرات البشعة ملناوئيهم فإن القراء اجلدد قد  ّ َّ
ّبعثوا احلياة من جديد يف عامل قراءة النص بعد مروره يف سبات عميق 

ّواجرتارات كانت األكثر خنقا وإساءة للنص الديني  وأعطوا فرصة ،ً
ًوا أهدافا معرفية وإنسانية جديدة  بل ورسم،جديدة جلدوائية القراءة

 .ّ وكشفوا عن قدرة النص عىل التعاطي مع مقتضيات العرص،ّللقراء
ًصني شكال ومضموناّيكون بالنسبة للمتخصّإنام ولكن هذا  الذين  و،ً

ّحيملون يف حركتهم التفسريية مهوما حقيقية الستجالء مرادات النص ُ ً، 
ُملثقفني غري القادرين عىل اخلروج ا بالنسبة ألدعياء العلم وأنصاف اّوأم

ُبرؤية صحيحة عن أجواء النص فضال عن مراداته القريبة فهم يف منأى  ً ّ
ّ بل هو الرس الكامن من وراء هذه الفوىض التي تلو، نقولّعام ث عامل ّ

ّ واملظنون هو أن نق،الفهم والتفسري ُاد القراء اجلدد ُ ُيطلقون سهامهم ّإنام ّ
ًمحلني للعلم والفهم زورا وهبتاناُ هؤالء املتّاجتاهب ً ِّ. 

ًفإذا كان عنوان القراء اجلدد أو عنوان القراءة املنهجية شامال  ّ
ّللمتمحلني أيضا فال مناص من االلتزام بالرد  ولكننا ، والنقض عليهمًِّ

 فهناك أصحاب اختصاص حقيقي ،بحسب املتابعة مل نجدهم كذلك
 .ألبجدية القراءة الصحيحةمزجهم اإلعالم املغرض مع حفنة فاقدين 
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صني والذين نعنيهم بكلامتنا ّ هؤالء املتخصّ فإن،ّوعىل أي حال
 يف أصل ّة للبتّمهينحتاج أن نستفهم منهم ثالث مسائل يف غاية األ

 : ي وه،اإلشكالية
ً هل تريدون بالوجوه اجلديدة للنص الديني ما هو خارج متاما عن .١ ّ ُ

 ور يف مداراهتا؟تدّ أهنا  أو،ألسنتها وألفاظها
ّ النص الديني هو ابن حقيقي ورشعي ّ هل أنكم تلتزمون بدعوى أن.٢

ًني به الختالف البيئتني شكال ومضموناّ وأنكم غري معني،لبيئة نزوله  يف ،ً
  واألغراض واألهداف؟،هاتّ والطموح والتوج،الثقافة والعلم
ّ هل تلتزمون بدعوى قبول الوجوه املتنافية كل.٣ ّا يصح ّ وأهن،ًياُ

 االلتزام هبا؟
 وذلك لسبب ،ُفإن كان اجلواب باإلجياب فهذا ما ال يمكن القبول به

ًجدايسري  ّوهو أنكم ستكونون بصدد قراءة غري النص الديني املزعوم  ّ
ًأوال هذا .)١(قراءته من قبلكم ً وثانيا هو أنكم خترجون بذلك عن كربيات ،ّ
ُللفظ الواحد بمعنيني متنافيني  اّتعلقها عدم إمكان ّ أمه،لغوية صحيحة

 بل سوف تنتفي احلاجة إىل ،انتفت فلسفة الوضع من رأسّ وإال ،ًمتاما
 إىل ّسوف يؤديّ كله وهذا، وضوع له اللفظاالنسباق الذهني إىل املعنى امل

ًلفظ حيمل يف نفسه معنى نقيضا أو متباينا فال ّ كل  فام دام،انتفاء اللغة ًُ
ّ كل  كام أن، وال معنى لالحتجاج عىل اآلخر،ممعنى للمحادثة والتفاه

ًلفظ لو احتمل معنى مباينا للمعنى املوضوع له اللفظ فذلك اإلمكان لن 
                                                 

ّوبعباراهتم هو أهنم يغر) ١(  !دون خارج الرسبُ
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ٍسوف يكون قابال ملعانّإنام  و،ّالبتةينتهي عند ذلك   وهكذا ال ،ُ أخرىً
 .ةّتصورة وغري املّتصورتنتهي السلسلة دون وجود رابط حقيقي بني املعاين امل

ا يلزم منها ّا الثالثة فإهنّ وأم،ُنسبة للدعوة األوىل والثانيةهذا بال
 ويلزم ،زمان ومكانّ كل ّتكذيب النص الديني الذي خاطب اإلنسان يف

 وانفتاح ،’  ّنفي مقتضيات اخلامتية للدين اإلسالمي واخلامتية للنبي
باطل ّ كله  وهذا، يف الترشيعّجة فهم احل،ّ ليصح األخذ منهمّنبوةباب ال

ّهذه الدعاوى يصح معها األخذ بنظرية التعهّلعل  و،ًمجلة وتفصيال د يف ّ
 .)١(ِّ وقد ثبت بطالهنا يف حمله،اللغة والوضع
 نقد قول النافني

ُد يف الفهم منطلقني ّوهم املجموعة الثانية الذين أغلقوا دائرة التعد
 وما عدا ذلك فهو بطالن ،ً واحدا وله وجه واحد ال غريّمن كون احلق

ً فالنص الديني عموما والقرآين ،ُحمض وضالل مبني ّا نص يف خصوصّ ً
 والتحريف ،ً فيكون رصفه إىل معنى آخر رضبا من التحريف،معناه

ّواضح معناه وما يفيض إليه من حكم قطعي بحق صاحبه ُ. 
ّا رؤية متعصّ وال ريب بأهن،هذه هي خالصة رؤيتهم بة ومغلقة ُ
م ّ واملظنون هبم هو أهن،دّلكامنة يف التعدوخمالفة للهدف اإلهلي والغاية ا

ّ وإال ،عددية املراتبية الطوليةتدية املتباينة ال يف الّحرصوا الرفض بالتعد
                                                 

ُيمكن مراجعة ذلك يف الكتب األصولية ألعالم مدرسة أهل البيت) ١( نا  ولكنّ،ُ
د الشهيد ّ للسي، احللقة الثانية،ُدروس يف علم األصول: ننصح بالرجوع إىل

 . د باقر الصدرّحمم
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 وما ذكروه يف املقام ال يعدو ،ً مطلقا ال دليل عليهّتعددفالقول بنفي ال
ات التفسريية ّصنف امتالء امل: ومن شواهد ذلك،القول بالتنايف املطلق

ّ األقوال يف نص واحد دون أن يلزم من ذلك ما تومهوهديةّبتعد ّ. 
 ،ية سوف يغلق أبواب التعاطي مع مقتضيات العرصّتعددَّإن نفي ال

 ال ،ّإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق(: ُوسوف يبطل املقولة اخلالدة فيه
 .)١()ّتفنى عجائبه وال تنقيض غرائبه وال تنكشف الظلامت إال به

 ية ّتعددلّحل إشكالية ا
َّهو أن ّول  األّجتاه الثاين وكبح مجاح االّجتاهما نراه يف املقام لرفع اال

ّية يف معاين النص أصل ال سبيل للتنصل عنهّتعددال ية ّتعددَّ وأن هذه ال،ّ
 بسطنا وهذا ما ،ّتنسجم بشكل كامل مع القول بوحدة النصو تتالءم

َّ بأن ،سنوجزه يف املقامّكنا  ول)٢()منطق فهم القرآن(يف كتابنا القول فيه 
 مالحمه ّتضح العريض أمر مل تية بمعنى التباين الكيل واالصطفافّتعددال

ّ نظرا ملا حتفه بعض اللواز،ويصعب الركون إليه ا ّ منّتقدم الباطلة والتي مًِ
ية فهو قول ّبصورة كلية ّتعددا نفي الّ وأم،ّاإلشارة هلا يف نقد القراء اجلدد

ٍ ومناف ألهداف القرآن الكريم وأغراضهخمالف للوجدان ُ. 
ّذلك التطرف هو القول ّ كل وعليه فالطريق األمثل للخروج من

                                                 
، ١ج: هنج البالغة، رشح ابن أيب احلديد: انظر. ×من كلامت أمري املؤمنني ) ١(

 .٢٨٨ص
 ،لّيف الفصل اخلامس من الباب األو، ٤٢٣ ص١ج: منطق فهم القرآن: انظر) ٢(

 ).وحدة القرآن وترابطه(: يف موضوعة
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ّ فإن املعاين الطولية مهام تعد،ية الطوليةّتعددبال ا سوف ّرت فإهنّدت وتكثَّ
 فإن قيل يف ،)اهللا(جلاللة ا كام هو احلال يف لفظ ،حتكي احلقيقة الواحدة

 ،ه القيـّومّ وإن،ّه احليّ وإن،ه الرحيمّ وإن،لرمحنه اّإن: وصفه ومعناه
ه حيكي احلقيقة الواحدة؛ وهذا ّ وكل،ه صحيحّ فكل،...هّ وإن،...هّوإن
ّ الطويل تارة يراد به الكثرة املصداقية املنضوية حتت املفهوم النيص ّتعددال ُ

  بل هو الطريق األسلم يف،ّالبتة وهذا ما ال غبار عليه ،ُاملنطبق عليها
 نشوء مفاهيم :ية الطولية يف املعاينّتعددُية؛ وتارة يراد بالّتعددتوجيه ال

ل مرتبة طولية ّ مفهوم جديد يمثّ وكل،ّ عامجديدة تنضوي حتت مفهوم
 . وهو حيكي مصاديقه املنضوية حتته،من جهةّالعام حيكيها املفهوم 

اع اجلنس ّية الطولية تعني التكثـّر يف أنوّتعددَّإن ال: بعبارة منطقية
ً من قبيل ما التفت له صدر املتأهلني من كون اإلنسان ليس نوعا ،الواحد

َّ فكأنه أراد القول بأن تلك األفراد ،هو جنس حتته أنواعّإنام  و،حتته أفراد
ّاستقلت من حمدودي تها فارتقت من املصداقية املحضة إىل اجلمع بينها َّ

 .وبني املفهومية
ِّ الطويل يف املعاين النصية باملعنى الثاين ال ّددتعَّ فإن ال،ِّوعىل أي حال
نه قول بحاجة إىل بيانات إ أو باألحرى ،ّبالتوقفّ إال يسعنا القول فيه
ًأكثر حتقيقا وعمقا ُ ولذلك عربنا عن ذلك كله باألطروحة االحتاملية،ً ّ َّ.  

 ّعالقة النص بالقراءة
ية ّتعدد والة والقراءةيِّت لنا مجلة من سطور النصّتضحبعد أن ا

 نكون قد ، املصداقية واملفاهيم اجلديدة، بوجهيها،الطولية يف املعنى
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 ،ُ القراءة األوىلّمادةّ فالنص الديني هو ،ّاقرتبنا من عالقة النص بالقراءة
 فالعالقة هي عالقة ،ُدت إىل النصوص األخرى غري الدينيةّومنه متد

ّى النص الديني معط وبدون القراءة سوف يبق،ّالفهم والتفسري بالنص ُ  ،ًالّ
 وهي مع اختالفها تنتهي أو حتكي احلقيقة العليا ،صيةّولكنها قراءة ختص

،  واحلاكي عنها بصورة إمجالية عامل اللفظ،التي مستودعها عامل اخلزائنية
ّفالقراءة املراتبية الطولية تصح  ودون هذه ،ّح لنا العالقة الوثيقة بالنصُ
ًهة متاماّ مشوالطولية سوف تكون العالقة ُ بل ومستحيلة يف بعض ،ً

 .معانيها
ّجدير بالذكر أن ما يتداول يف األوساط العلمية املعارصة ـ السيام  ُ

 فعل شديد ّوالذي جاء كرد) اهلرمنيوطيقا(األكاديمية منها ـ اصطالح 
ُضد املناهج املغلقة أحادية النتائج  ّيراد به الوجوه التفسريية للنص ّإنام ّ ُ

 فالكالم يف ،ّصية للنصّوهو تعبري آخر عن القراءة التخص ،الواحد
ّفإن قيل بأهنا تعني ـ يف أهم ، )١(القراءة هو عينه يأيت يف اهلرمنيوطيقا

ية ّتعدد وإن قيل بأهنا ال،ّية املباينة للنص فهو قول مردودّتعددمعانيها ـ ال
َّنا نوفّالطولية فلم يأتوا بجديد؛ ولعل ُق يف مناسبة أخرى لُ لبحث يف ذلك ُ

ً بام خيدم العملية التفسريية والتأويلية منهجا وفهام ّقلةيف دراسة مست ً
ُض لبيانات أخرى يف هذه ّال يعفينا من التعرذلك َّأن ّ إال ،ُومعطيات
ِّ ملا عرفت من كوهنا تشكل ، القراءاتّتعددَّ تتعلق بموضوعة ،الدراسة ُ ِ

                                                 
 . فراجع،اهلرمنيوطيقا تعريف يسري بمطلع الكتابَّمر بنا يف ) ١(
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ًسقفا معرفيا مهام ّ ً ًورة معرفيا يف ميادين قراءة  حتى بلغت مستوى الرض،ً
ًالنص الديني عموما والقرآين خصوصا ً ّ. 

 تعدد القراءات وضوابط القراءة الصحيحة: الزاوية الثانية
ُ القراءات ال بد أن يعلمّتعددَّليتضح موضوع  َّ : 

ًأوال  ّ قارئ النصّهوية: ّ
ٍاملراد من قارئ النص الذي نطالبه بمنهج  اعتمده يف استظهاراته ّ

ّا غري املتخصص فال اعتبار ّ أم،ّالقارئ املتخصص غري املعصومِّصية هو الن
ّ ألنه ا املعصوم فال معنى ملطالبته بدليل االستظهارّوأم ،لقراءته من رأس

 .واقف عىل الواقع نفسه
 مالك الظهور املوضوعي: ًثانيا

ّإن النص القرآين املقروء تارة يقرأ بمعي ُ ّ نعقد له  في،َّة القرائن احلافة بهَّ
ُ علتٌظهور ُ يطلق عليه بالظهور املوضوعي؛ وتارة يقرأ ،ه نفس القرينةّ ُ

ِّالنص مستقال عن أي قرينة فينعقد له ظهور  ًّ به؛ وهذا الظهور إن ّخاص ُ
ًكان ذاتيا ال اعتبار ّ وإال ،ًه فهو ظهور موضوعي أيضاّربرُاستند إىل ما ي

َّله؛ وثانيا إن املراد من االعتبار وعدمه   ولذلك ،ية وعدمهاّهو احلجً
 ويف مقامنا هذا هو القرآن ،ّ هو النص الدينيِةّ احلجِفموضوع الظهور

 .الكريم
ً ونظرا ، الظهور واحليثية التي قام عليهاّهويةإذن فاملسألة تدور حول 

ّلكون البحث ذا طابع أصويل فإن نا سوف نقترص عىل ما له صلة وثيقة ُ
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 . )١(د القراءاتّبموضوعة تعد
ّن املقصود من الظهور املوضوعي ليس الظهور املصيب أو املطابق إ
إىل قرائن موضوعية ومنهج صحيح يف ُالظهور املستند  ّوإنام ،للواقع

 وهذا هو املالك ،ّ بغض النظر عن إصابة الواقع وعدمها،االقتناص
 فلو ؛الصحيح يف املوضوعية والذاتية التي يوصف هبا الظهور املقتنص

نسان من خالل اعتامده عىل منظومة فكرية ومنهج حصل ظهور إل
ًسوف يكون هذا الظهور موضوعيافّ أقام الدليل عىل صحته ّاستداليل ّ 
ّوأما إذا كان الظهور حاصال بصورة ال تستند إىل منهج معريف ،ًمعتربا ًّ 

ًأقيم الدليل عىل صحته فال يكون موضوعيا وإن أصاب الواقع ّ ّ ُ، 
عدمه تبع للموضوعية وعدمها وليس إلصابة الواقع فاالعتبار يف املقام و

يف : ؛ أيكشفنّن املدار يف الكاشف ال املإ: ُوعدمها؛ وبعبارة أخرى
 .الطريق املوصل ال يف نتيجة الوصول

                                                 
ّىل املطلع بأن موضوعة تعدٍّغري خفي ع) ١( َّ ّد القراءات مل يستقل هبا علم خاصَّ  ومل ،ّ

ّيتكفل هبا علم خاص ً مما جعل املسألة متنازعا عليها،َّ ُ فاملفرسون اجلدد ،َّ ِّ
ِّ والفقهاء املجددون،أصحاب مدرسة علم الكالم اجلديد دِّواملتكلمون اجلد ُ، 

 فكان بينهم ،ّبأدواته اخلاصةد القراءات وّتعد ّكل منهم قد تناول موضوعة
املناهج املعرفية َّ فمن الواضح بأن ،مقدار من الوفاق وكثري من االختالف
خباري واألصويل والكالمي ختتلف كاملنهج الفلسفي والتجريبي والعرفاين واأل

ًروحا ونتيجة  وهي قراءات رضورية ،ّقراءات متعددة للواقعِّتقدم ً وهي مجيعا ،ً
 واملشكلة ،ّألهنا أفهام وطرق للكشف عن الواقع ، اختالفهاعىللفكر البرشي ل
طرق ووسائل هذه ّإنام يف  و، فذلك رضوري،تعدد القراءات تكمن يف ال

 .)دام ظلهمنه (. القراءات
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  مالك الظهور والقراءاتةوحد: ًثالثا
ٍوهو مبتن عىل السابق  لدينا املراد من املوضوعية املعتربة ّتضح فإذا ا،ُ

َّ وذلك ألن ، القراءاتّتعددَّإننا نكون قد اقرتبنا من فهم مسألة  ف،هامالكو
ّيف مسألة تعدد القراءات يف ا جارية بعينهاآلنفة الذكر هي املوضوعية 
 .ّالنص الديني

ًأوالّه النص ّيمثلالذي ّن الواقع إ: توضيح ذلك مل يقف  وبالذات ّ
ابقة ّعليه شخص لكي نقول بأن القراءة الصحيحة هي خصوص املط

ً ـ ملا عرفت من كون القارئ غري معصوم وإن كان متخصصا ـللواقع ّ ِ 
 مربهن أو ّ القراءة املوضوعية هي تلك التي تستند إىل سياق معريفّوإنام

ّ أقيم الدليل عىل صحتهّمنهج استداليل  .الكاشف وهو الطريق ،ُ
 إىل ةستندُمغري ّالقراءة واالستظهار من النص الديني فإذا كانت 

التفسري «: َّ فإن هذا الطريق غري املعترب يصدق عليه عنوان،هج صحيحمن
: <ّجل جالله>قال اهللا (: ’ّالنبي األكرم  لقول ؛ًاملمنوع رشعا» بالرأي

: ‘ احلسني بن عيل وعن اإلمام ،)١()ّما آمن يب من فرس كالمي برأيه
 أّفليتبومن قال يف القرآن بغري علم : يقول ’ي رسول اهللا ّسمعت جد(

ِّ؛ وهذا القارئ برأيه خمطئ عىل أي حال)٢()مقعده من النار  حتى وإن ،ُ
من قال : ’قال رسول اهللا (: عن جندب قالأصاب الواقع؛ فقد ورد 

                                                 
 .٦٨ص: توحيد الصدوق) ١(
 ،١ج:  وقريب منه ما رواه الطربي يف تفسريه،٥ ح،٩٠ص: املصدر السابق) ٢(

 .٢٧ص
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 .)١()يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
 عنه راجع إىل طريق الكشف دون ّالتفسري بالرأي املنهيإذن ف

ّى مع النص بمنهج وأدوات ال يتعاطّ ألنه ُوقد هني عنه ،كشفنامل
عىل نحو ما  اهللا سبحانه ّعن تفهم كالمإنه هني : وبعبارة أخرى ،صحيحة

َّ ملا علمت بأن الظهور ،الواقعإصابة إن صادف  حتى و،ّيتفهم به كالم غريه ِ
َّ ال يدخل يف مالكه إصابة الواقع؛ ولذلك فإن ةّاملوضوعي املعترب واحلج

 فهو ،حتى مع عدم إصابته للواقعالظهور املوضوعي ينفع صاحبه 
 ،املطلوب منه هو الدليل وليس اإلصابةَّ ألن ،مأجور حتى مع عدم إصابته

حديث َّ فإن صاحبه كام جاء يف ،بخالف الظهور الذايت والتفسري بالرأي
ن أخطأ فهو   و،جرؤ أصاب  م يإن...(: × عن اإلمام الصادق العيايش

 . )٢()أبعد من ا سماء
 ّساس الفلسفي لتعدد القراءاتاأل: ًرابعا
 وكشفه ،الظهور املوضوعي هو الكاشف عن الواقعَّ بأن ّتضحا

ّالبد أن  من هنا ،ة حتى عىل فرض عدم إصابته لنفس الواقعّحجوُمعترب 
ًنسلم أيضا ّيرجع إىل تعدد الظهور   وهذا ال،ّبتعدد هذا الظهور واختالفه ّ

ُليقال ببطالنه الشخيص والذايت ّ ألن الواقع ؛لظهور املوضوعي نفسهل ّإنام و،ِ
                                                 

. لّاألو الباب ،كتاب التفسري ،٢٩٥٢ ح ،١٩٩ص ،٥ج: رتمذيسنن ال: انظر )١(
بحار : وعنهام.  كتاب العلم٣٦٥٢ح، ٣٢٠ص ،٣ج: سنن أيب داود: ًوأيضا
  .٥١٢ ص،٣٠ج: األنوار

  .٤ ح ،١٧ ص،١ج: تفسري العيايش) ٢(
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 فالكاشف عنه يكون ، ذو درجات ومراتب خمتلفةالظهور املنكشف هبذا
ّ وكلها موضوعية،ذا درجات ومراتب ّ ألن كل واحد منها يمث،ّ ًل كشفا ـِّّ

 .ّعن مرتبة خاصة من الواقع
ّوقد ثبت يف حمله من الفلسفة أن الواقع ذو درجات خمتلفة متعددة ّ ؛ ّ

 إىل كشف إحدى ّفالذي يصل من خالل ظهور موضوعيلتايل وبا
ّال حيق له من  ولكن ،ّيصح االلتزام بنتائج ظهوره ،درجات الواقع

 اآلخرين الذين مل يصلوا إىل ئّالناحية العلمية واملنهجية املنطقية أن خيط
 ،أو أهنم قد وصلوا إىل نتائج ال توافقه ؛تلك الدرجة املنكشفة له

ّذنا بنظر االعتبار الروايات التي أكدت أن اإليامن ذو ًخصوصا لو أخ ّ
 .)١( لست عىل يشء: فال يقول صاحب االثنني لصاحب الواحدة،درجات

                                                 
 .باب درجات اإليامن ،٤٤ ص،٢ج: الكايفُأصول نظر ا) ١(

ًأن خادما :ولعل أوضح ما ورد يف ذلك بعثني أبو (: ، قال×اهللا   أليب عبدّ
ّفانطلقنا منها ثم : قال ، يف حاجة وهو باحلرية أنا ومجاعة من مواليه×اهللا  عبد

 ، فجئت وأنا بحالً،وكان فرايش يف احلائر الذي كنّا فيه نزوال ...ّمغتمني رجعنا 
د ق:  قد أقبل فقال×اهللا   إذا أنا بأيب عبد، فبينا أنا كذلك،فرميت بنفيس

 ،ّ فسألني عام بعثني له،ً فاستويت جالسا وجلس عىل صدر فرايش،أتيناك
ّ إهنم ،ّعلت فداك إنا نربأ منهمُج: ّ فحمد اهللا ثم جرى ذكر قوم فقلت،فأخربته

؟ ّيتولونا وال يقولون ما تقولون تربؤون منهم: فقال:  قال.ال يقولون ما نقول
؟ دكم فينبغي لنا أن نربأ منكمفهو ذا عندنا ما ليس عن:  قال.نعم: قلت: قال
؟ طرحنااوهو ذا عند اهللا ما ليس عندنا أفرتاه :  قال.علت فداكُ ج،ال: قلت: قال
ّ إن ،ّفتولوهم وال تربؤوا منهم: قال ؟ علت فداك ما نفعلُ ج،ال واهللا: قلت: قال  
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ّبد من التسليم بمبدأ تعدإذن ال  ما دامت ،االجتهادات املختلفةد َّ
ِّوال بد من التحيل بثقافة  ،ّإىل مناهج معرفية سليمة مستدل عليهاة ستندُم َّ

 ،رؤية واجتهاد اآلخر ما دام ضمن الضوابط اآلنفة الذكرلالقبول 
ّواالبتعاد عن حدية الفتوى التي قد تبلغ أحيانا حمط ً ُات تراق فيها دماء ِّ ٍ

 .ُوتنتهك حرمات
ّ يف بحثه حول االجتاهات املختلفة +الشهيد الصدر ُأستاذنا قال 

 التي ّإن الصورة(: ّالتي نكوهنا عن املذهب االقتصادي يف اإلسالم
ّ ملا كانت متوقفة عىل األحكام واملفاهيم،ّنكوهنا عن املذهب االقتصادي ّ، 
ّ ألن تلك األحكام واملفاهيم التي تتوقف ،ّفهي انعكاس الجتهاد معني ّ

 وطريقة تنسيقها ،ّ الجتهاد خاص يف فهم النصوصٌعليها الصورة نتيجة
 االقتصادي ّ وما دامت الصورة التي نكوهنا عن املذهب.واجلمع بينها

ّ ألن اخلطأ يف ، فليس من احلتم أن تكون هي الصورة الواقعية،اجتهادية
ّ وألجل ذلك كان من املمكن ملفكرين إسالميني خمتلفني ،االجتهاد ممكن ّ

ًأن يقدموا صورا خمتلفة للمذهب االقتصادي يف اإلسالم ً تبعا الختالف ؛ّ
ً وتعترب كل تلك الصور صورا إسالميةاجتهاداهتم  ؛ للمذهب االقتصاديّ

                                                                                                                   
 ومنهم ،من املسلمني من له سهم ومنهم من له سهامن ومنهم من له ثالثة أسهم

 ومنهم ،ّ ومنهم من له ستة أسهم، ومنهم من له مخسة أسهم،أربعة أسهممن له 
 فليس ينبغي أن حيمل صاحب السهم عىل ما عليه صاحب ،من له سبعة أسهم

 وال صاحب ، وال صاحب السهمني عىل ما عليه صاحب الثالثة،السهمني
 .٤٣ ص،٢ج:  الكايفُ أصول.)...الثالثة عىل ما عليه صاحب األربعة



  الرمزية واملثل يف النص القرآين.....................................................١٧٢

ّألهنا تعرب عن ممارسة عملية االجتهاد التي سمح هبا اإلسالم وأقرها ّ ّ، 
 وهكذا تكون الصورة إسالمية ما دامت ،ووضع هلا مناهجها وقواعدها

ًنتيجة الجتهاد جائز رشعا بقطع النظر عن مدى انطباقها عىل واقع 
 .)١()املذهب االقتصادي يف اإلسالم

 ّالظهور املوضوعي بتغري الزمانّتغري : ًخامسا
ًجداَّوهذه النقطة من النقاط احلساسة  َّ لنا أن القراءة ّتضح فبعد أن ا،ّ

رها عىل الظهر املوضوعي القائم عىل أساس ّالصحيحة مناطها هو توف
ّمنهج مستدل  يأيت الكالم يف احتامل تزلزل هذا الظهور املوضوعي ، عليهُ

 ، هو الزمنّتحرك وهذا العنرص امل،بارُبعنرص آخر قد يسقطه عن االعت
ّفهنالك عنرصان البد من التحقق منهام يف القراءات اجلديدة للنص ّ َّ، 

عنرص  :الثاين و،عنرص ثابت يكمن يف نفس الظهور املوضوعي: ّولاأل
ِّمتحرك يكمن يف الزمان ُ. 

ُفلو أردنا أن نحاكم الظهورات املوضوعية لألعالم السابقني يف 
 ، العنرص الثابتّحتققِّلنصية فإهنا قد تكون مقبولة عىل مستوى قراءاهتم ا

َولكنها قد ال تقب  وهو الزمن؛ وهذا ،ّتحركل الختالل العنرص اآلخر املُ
ّالعنرص املتحرك قد يؤث ُ  ومن ،ًر كثريا يف تغيري موضوعات األحكامِّ
ً عىل موضوعاهتا نفيا وإثباتاّتوقفَّالواضح بأن األحكام ت ً. 

ُبد أن يلتفت إىل وهنا ال ً مهامًادورللغة ّأن َّ  يف فاعلية العنرص الثاين ّ
                                                 

 .٤٠٣ص: د باقر الصدرّحممد ّ للسي،تصادنااق) ١(
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ّهي إحدى أهم (:  فاللغة،ثبات الظهور املوضوعي السابقإومدى 
 فقد ،ّالظواهر االجتامعية التي صحبت املجتمع اإلنساين منذ يومه األول

قل جاءت هذه الظاهرة تلبية حلاجة أفراد املجتمع إىل التفهيم والتفاهم ون
ّ وبذلك تكون اللغة تابعة لكيفية الثقافة والفكر الذي حيكم ،املعاين بينهم

ّن كل إ إذ ؛ّ ومن هنا تعددت اللغات يف حياة اإلنسان،ذلك املجتمع ّ
ِّمجاعة حتاول أن تؤمن حاجاهتا الرضورية وتقاليدها يف طريقة العيش 

 التي توجد  من مجلة األدواتُ واللغة،بحسب ظروفها الزمانية واملكانية
العالقة بني أفراد املجتمع اإلنساين من جهة نقل املعاين وتفهيمها 

ّوعليه فكلام تعقدت حياة اإلنسان فكريا وثقافيا تعقدت اللغة . خرينلآل ً ً ّ ّ
ًواتسعت وتعمق مفهومها تبعا لذلك ّ نت اللغة يف املجتمعات ا فقد ك،ّ

ّكتنفها التعقيد والدقة يف ّاإلنسانية البدائية تتسم بالبساطة والسهولة وال ي
ّ فإنا نجد اللغة ،نةّ وهذا بخالفه يف املجتمعات املتمد،االصطالحات

ّ وقد سبب ،)١(ّتأخذ طابع التعقيد والدقة وكثرة املصطلحات واملعاين
ّذلك ـ أي تقدم اللغة بتقدم احلياة اإلنسانية ـ أن تؤلف املجامع العلمية  ّ ّ

ّرى نظرا للحاجة امللحة يف استحداث والقواميس اللغوية بني فرتة وأخ ً
ّاملعاين تبعا لتطور احلياة العلمية والثقافية يف الساحة اإلنسانية ًبناء عىل . ً

                                                 
َّوال ريب بأن هذا التعقيد يف الواقع املدين والبساطة يف الواقع الريفي له تأثري ) ١(

َّ ومن هنا التفت بعض األعالم إىل أن الفقيه املدين ،كبري عىل طريقة تفكري أبنائها
ّنص واحد ومواد مع أهنام يتعامالن من ،الرتبية غري الفقيه الريفي الرتبية  دراسية ّ

 .واحدة
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ّ من زمان آلخر واقعا رضوريا ال مفر منهّ اللغةّذلك يكون تغري ً ًّ()١(. 

ّواملقصود من تغري اللغة ما هو أعم من  فرادية من انتقال املعاين األّ
ّلظهورات املرتبطة باجلمل الرتكيبية واملدلول  حيث يشمل ا،خرإىل آمعنى 

ّ إذ يمكن جلملة تركيبية أن تدل  ؛ّ ال التصوري والوصفي فقطالتصديقي ّ
ّ نظرا لتعدد ؛ بل يف الزمن الواحد نفسه،عىل معنيني يف زمنني خمتلفني ً
َّ؛ وقد تقدمت اإلشارة ـ وسيأيت تفصيله ـ الفنون والصناعات الفكرية

ّأن النص القرآين فيه أبعاد ثالثةب  ،ُ مفرداتية ومجلية وأفكار موضوعية،َّ
ّوأن هنالك نتائج نصية تبتني عىل أساس اجلمع والتفريق ِّ وهو ما نعرب ،َّ ُ

ً كام سيأتينا ذلك عمليا يف فصول التفسري يف هذه ،عنه بالقراءة املزجية
 .الدراسة

 ّ وبيان ما يصح،ضوعة القراءاتَّإىل هنا نكون قد قدمنا رؤية تقريبية ملو
 يف إمضاء الظهور ّتغري واإلشارة إىل دور العنرص امل،ّ وما ال يصحمنها

ّاملوضوعي أو عدم إمضائه؛ وال ريب بأن موضوعة القراءات النصية  َّ
 .)٢( نأمل للتوفيق إليها،ّقلةبحاجة إىل دراسة مست

                                                 
 .٣٥٥ص:  كامل احليدرينا األستاذّ سيد أبحاث،ّالظن: انظر) ١(
ُللوقوف عىل تفصيالت موضوعة القراءات يراجع الكتب والدراسات التالية ) ٢(

. ٨٢ـ٥٣ص: اللباب: والثانية. ٣٤٩ـ ٣٣٥ص: ّالظن: ُاألوىل :ُللسيد األستاذ
 الظهور ّحجية>:  وقاعدة،< يف صدق املفهوماملدار>حيث تناول هنالك قاعدة 

دروسه يف : والثالثة. <اجلري والتطبيق:  وقاعدة،<د القراءاتّالقرآين ونظرية تعد
    <٦٨ـ٥٠>: سودرال ،<مفاتيح عملية االستنباط الفقهي>: خارج الفقه
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 ّعرصنة النص: الزاوية الثالثة
ّرية تؤكد حقيقة قرآنية عظيمة وبالغة األهنالك شواهد روائية كث ة ّمهيُ

ّالقرآين حيا يتنفس يفّالنص وهي كون  ً  وذلك من خالل ،عرصّ كل ّ
 ومصاديقها ال ،ً فاآلية ال متوت أبدا،ظهوره املكثـّف يف أكثر من مصداق

 .ًتنتهي أبدا
َإ ما { ×قلت أليب عبد اهللا (: ّروى الكليني عن أيب بصري أنه قال  ِ

َأنت َ
ٍ منذر ول  قوم هاد َ ٍ ْ َُ  ُ ِ َ ٌ  ّ ا نذر و ’رسول اهللا : فقال؟  )٧: الرعد( }ِ

بىل جعلت فداك مازال منكم : ؟ قلتهل من هاد ا ومّ  مد  يا أبا،ا ادي
 و  نت إذا ّ  مد ر ك اهللا يا أبا:  فقال.فعت إليكُ حتى دٍ بعد هادٍهاد

ّ و كنه   ، اآلية مات ا كتابّنزلت آية   رجل ثم مات ذ ك ا رجل ماتت ّ

 .)١() ري فيمن ب  كما جرى فيمن   
 ّلو ماتت اآلية النازلة عىل وصف عيل(: ويف ذلك يقول املازندراين

 مات ، وال يكون هلا بعده مصداقٍال يكون بعده هادّ بأن بعد موته ×
 ولكن ، لعدم من هيدي الناس إىل أحكامه وأرساره؛ّتعطل والكتاب
 جيري أمره وهنيه وسائر أرساره يف الالحقني ّ باطل ألن الكتاب حيالتايل

 وهو موت تلك اآلية ّقدم فامل،إىل قيام يوم الساعة كام جرى يف املاضني
عرص ّ كل  يف×جودها ووجود مضموهنا بعده  و فثبت،ًأيضا باطل

                                                                                                                   
ُ فضال عام تفضل به يف دروسه العليا يف األصول  ـُنات مل تنرش بعدّ مدوـ َّ ً

  .ان النظريوالعرف
  .٣ ح ،١٩٢ ص،١ج: ُاألصول من الكايف) ١(
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 .)١() زمان حتى قيام الساعةّوكل
ّإن القرآن  (: ه قالّ أن×وروى العيايش عن اإلمام الصادق    م  

 ري  و، و ما  ري ا شمس والقمر،نه  ري ما  ري ا ليل وا هار  و،يمت
 .)٢()اّأو   آخرنا كما  ري   

َوا ين{: يف قوله تعاىل ×ويف الكايف عن اإلمام الصادق  ِ َيصلون َ  ُ ِ  َما َ
َأ ر َ ِبه ُاهللا َ أن ِ

َ
َيوصل  َ   وقد ت ون  ’ّ  مد نزلت   رحم آل(: ؟ قال}ُ

 .)٣()إنه يف يشء واحد: ن يقول لليشءّفال تكونن مم: × َّ ثم قال.قرابتك
ّ لنا حقيقة قرآنية قد أسستها املضامني ّؤكدَّإن هذه الروايات وغريها ت

ّالقرآنية العالية وهي أن القرآن بسوره وآياته وكلامته غري مقي د بزمن دون ّ
ن كان من املمكن إ و،ّمعني مصداق  فدائرة االنطباق غري مغلقة عىل،آخر

ّهو البارز إما حلكمة قرآنية أو نتيجة االستئناس ّول أن يكون املصداق األ
به فيحصل بذلك نوع من التبادر الذي ال يفي بإغالق دائرة االنطباق 

 ، فاملضامني القرآنية غري حمدودة اآلفاق،عىل موارد ومصاديق أخرى
 . أي مادامت الساموات واألرض،نهارجارية يف اخللق جمرى الليل وال

ّوقد تقدم أن ًعدا آفاقيا وآخر أنفسيا يفُآية بّ لكل َّ ً  ،عرص وزمانّ كل ً
 يف وصف ’ّومن هنا تتضح لنا مقاصد أخرى من قول الرسول 

                                                 
  .١٦٥ ص،٥ج :  حممد صالح املازندراينمويل لل،رشح أصول الكايف) ١(
 . ٢٠٤ ص،٢ج: تفسري العيايش) ٢(
 .٢٠٢ ص،٢ج: ُاألصول من الكايف )٣(
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 وقول ،)١()...فيه نبأ ما  ن قبل م وخ  ما بعد م(: القرآن الكريم
ا قبل م وخ  ما بعد م كتاب اهللا فيه نبأ م( :×اإلمام الصادق 
 .)٢() و ن نعلمه،وفصل ما ب ن م

ّإن احلقيقة القرآنية التي تؤسسها املضامني القرآنية العالية والتي  ّ
ّها السنة الرشيفة وهي كام أرشناّؤكدت ّ كل  استمرار دائرة االنطباق يف،ّ

ّ هي بمعنى أن املصاديق البارزة للنص القرآين ال تغلق ،عرص وزمان ّ
ّإنام  و، املصاديق الالحقة ال تدخل من باب املجازّ وأن، االنطباقدائرة

 .ّهي مصاديق حقيقية فعلية
 ّن مفهوم األبيض ينطبق عىلأ: ّويمكن تقريب ذلك بمثال حيس وهو

 ،َّيشء اتصف بالبياض أو األبيضية وإن اختلفت درجات األبيضيةّكل 
ّاألوضح منه هو أن انطباق األبيضية  و،وهذا واضح يف ) القطن(عىل ّ

) القطن(  هو عني االنطباق يف عصورنا هذه عىل’زمن الرسول 
ّعندنا؛ وهبذا املعنى نقرب صورة االنطباق املستمر  وعدم انغالق الدائرة ّ

 .َاملصداقية وإن تفاوتت درجات املنطبق عليه
ًإن القرآن الكريم قد جاء هاديا لإلنسان معرفا بحقيقته حيث وعليه ف ً ّّ ُ

له وما   وما،ذلكّ كل ًنا لهّ مبي،له طريقي اهلداية والضاللًراسام 
 فهو بنفس هذه البيانية يكون قد حكى أحوال إذن ،الخ....،عليه

                                                 
 .٢٣٩ ص،٤ج: مستدرك الوسائل: ًأيضا. ٤٣٥ ص،٢ج: سنن الدرامي) ١(
 .٦ ص،١ج: يفُاألصول من الكا) ٢(
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 . بحسبهٌّ وكل،أحوال الالحقني والسابقني
ّفيظهر مما تقدم ووفقا للمنهجة القرآنية أن اإلنسان يف ً ّ آن ومكان ّ كل ّ

ّبد أن الّ فإنه  وما دام كذلك،ة إليهمقصود يف اخلطابات القرآنية الواصل
ًيكون مصداقا داخال يف حريم مجلة من النصوص القرآنية :  قال تعاىل؛ً

ُهد ناه ِ إنا{ َ َْ َا س يل َ
ِ ًشاكرا ِ إما   ِ ِ و ما َ ًكفورا َ ُ ّ وبذلك يتعني ،)٣: اإلنسان( }َ

واحد  ّ كلّبصورة جادة عىل نحو التنزيل الفعيل عىلعلينا أن نقرأ القرآن 
 .مرتبته وّمنا لريى موضعه

سورة وآية وكلمة هو احلقيقة ّ كل  عدم انحصار دائرة االنطباق يفّإن
ًالقرآنية الراسخة التي ال ينبغي التنصل عنها أبدا هذه االنطباقيـّة ّلعل  و،ّ

ّو ن القرآن ظاهره أنيق (: ×  هي املشار إليها بقول أمري املؤمننياملفتوحة

 وال تنكشف الظلمات ،تف  عجائبه وال تنق  غرائبه ال ،و اطنه عميق
 .)١()ّإال به

ّع أن عدم انحصار دائرة االنطباق يف النص ّ عىل املطلّوغري خفي ّ
ًالقرآين زمكانيا ينسجم متاما ً مع دعوى كون النص القرآين مأخوذاً  بنحو ّ

 .القضية احلقيقية ال اخلارجية أو الشخصية
 مع القاعدة ً انطباق ذلك متاماًاّ عىل املتخصص أيضىوال خيف

ّاألصولية القائلة بأن خصوص املورد ال خيصص الوارد ّ  مللزّ وإال ،ُ
فرد فرد ّ كل  بعدد احلوادث الواقعة من ـ يف جمال الرشيعةـصدور أحكام 

                                                 
 . ٢٨٨ ص،١ج:  رشح ابن أيب احلديد،هنج البالغة) ١(
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 . يف عامل الثبوتًال بحسب الوقائع املفرتضة ابتداء
ُالقاعدة األصولية ّفأخذ النص الرشعي بنحو القضية احلقيقية ومفاد 

ّيؤكدان املوقف القرآين يف قضية خماطبي زمان ّ كل إنسان يفّ لكل ه الشاملةتّ
 يبذل جهده وماله يف حرب أولياء اهللا الصاحلني يأتيه منف .ومكان

ْتبت{:  بقوله تعاىل،القرآين بنحو احلقيقة ال املجازاخلطاب  َيدا   ِأ  َ
َ

ٍ هب 
َ َ 

َ وتب بذل علمه ونتاجه الفكري يف لوي عنق  يمنو .)١: املسد( }َ
ّات اخرى حييد هبا عن احلق إما لطمع ّاجتاهالنصوص الرشعية الثابتة ب ّ ُ

 أو جلبن انطوى عليه ،بامل أو بجاه أو بمقام دنيوي أو خلوف عىل ذلك
َ فهو ممن خياط،قلبه ُ َ رفون{: ب بقوله تعاىلّ ُ  َ َال م ُ ِ َ

ِمواضعه َعن ْ ِ ِ َ  ...{ 

َحيرفون(: هذا الذي نزل فيه: ً وغدا يقال عنه،)٤٦: النساء( ُ ِّ َ  من و،...)ُ
ّيؤمن بدعوة احلق ويسري يف ركب أولياء اهللا سبحانه ويطرد الشك عن  ّ

َحريم القلب خياط ْأ م{: ب بقوله تعاىلُ َ ْ  ح َ َ ْ َ ك َ َصدرك َ ََ َ ووضعنا* ْ َْ َ َعنك َ َ 
َوزرك َ ْ ِا ي * ِ َأنقض   َ َ

َظهرك  َ ْ َور عن * َ ْ َ َ َ ك اَ َذكرك َ َ ْ  ،)٣ـ١: االنرشاح( }ِ
ً ووضع الوزر عنه داال عىل ارتفاع ،ًفيكون انرشاح صدره داال عىل إيامنه

  . وهكذا،ّالشك عن قلبه
 ،ّ لنا املنهج القرآين يف خطابيته ودائرة انطباقهّتضحَّفإذا تقرر ذلك وا

م ّفإننا سوف نحاول بعد ذلك تقديم قراءة تفسريية آلية الكريس تنسج
 . وعىل اهللا سبحانه االتكال وبه املستعان،مع ظروفنا الزمكانية
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منهجة وفق  ، النهائيةا يف نتائجههذه الدراسةّمل أطراف وهنا ينبغي 
ة أو التمهيد أو ما ّقدم املقتضبة أشبه ما يكون باملاون نتائجهتكتنظيمية ل

ُلعرص بالبنى التحتية التي تفا بلغة ّسمىُي ّيد قيام املتأخُ  ؛ّتقدمُر عىل املُ
ِّإقامة بناء هنديس نؤسس فيه إىل نا نرمي ّنإ: ُ معارصةٍ رياضيةٍبلغةو ُ

ها جتربة ّ ولعل،ة اهلرمّقمإىل  ثم ننتهي لالقواعد ثم نرتقي حللقات الوص
 .)١( البحوث القرآنية جمالحديثة العهد يف

ُ يمكن حرصها بام َّوعليه فإن معطيات األبحاث التمهيدية التبيينية
 : ييل

 وعندنا ،اجلميل أو الرتكيبي املعنىًية استعامال تقترص عىل الرمز .١
ّ تؤسفهي ،أن الرمزية جماهلا أوسع من ذلك س ألهدافها من املستوى ُ

 يف ّتحركُاملفردايت دون أن ينعقد هلا مدلول تصديقي لكون املفردات ت
                                                 

 جتربة رائدة يف جمال الفلسفة احلديثة قام هبا الفيلسوف النمساوي باروخ ّثم) ١(
َّ مما يعني ،ثاتّ حيث بنى فلسفته بصورة تراتبية أشبه ما تكون باملثل،اسبينوزا

ِعدم إمكان االستفادة مما كتبه إال إذا قر ُ ُ فال الوصل يغني عن ،ًما كتبه كامال ئَّ
 يعمل عىل مجع  ولكنه مل،مات وال اخلواتيم تغني عن حلقات الوصلّاملقد

ّالنتائج لتكون مقر  وهذا الفوت املعريف التفت إليه السيد ،واخلواتيمبة للنهايات ُ
ُاألستاذ يف هذه التجربة الرائدة بام هو أوفق ملعطيات العرص القائمة عىل أساس 

 .رصد املعلومايت وأخذ النتائج األساسية لبلوغ اهلدفال
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 .ات ال غريّتصورعامل ال
 لكنه مل ،العهد وليد احلضارات األوىل ديمقً استعامال للرمز ّإن .٢

 .ةّتأخريف عصور مّ إال أديب وُيتداول كاصطالح ومدرسة ومذهب فكري
ّ الرمز بقدر ما يشكّإن .٣ ًل معطىُ ّ معرفيا عظيام ال يمكن التخلُ ُ ً ف ً
ّ يشك،عنه ُ خطرية أيضا يمكن من خالهلا تربير انحرافات ًل ظاهرةُ ً

ات يف ّجتاهق أكثر عندما تدخل االّ وهذه اإلشكالية تتعم،وضالالت
 .ُبعدها التأوييل يف تطويع دوائر الرمزية لتمرير أهدافهم القبلية

ّ النص يف رمزيته حركة مقدارية ترسم حدودها رؤية ّتحركي .٤
ّ القارئ وظيفته جتاه رمزية النص استجالء ّ كام أن،ّوتفحص القارئ

ّنص معاين أفرزهتا قوالبه ُ ال أن يوجد لل،ة والبعيدة املدىّمعانيه اخلفي
ً فالنص القرآين ليس نصا أدبيا حمضا ي،ّاصةاخل ً ً ّ ً فيه مبدعه صياغياّتحركّ ُ. 

ً الرمزية النصية ليست تعبريا آخر عن متييع الدالالت اللفظية ّإن .٥ ّ
 غاياهتا النهائية التي ّاجتاههي حتريك الدالالت اللفظية بّإنام  و،ةّعينامل

ّ الرمزية النصية ال تنطلق من ّ كام أن، احلكيمّلمتكُروعيت يف مقاصد امل
 .ّالبتةفلسفات عبثية فوضوية 

 يف حني ،ُاقرتان الرمزية التقليدية بشكل كبري باملعطى اإلهلي .٦
 ولذلك نشأت إشكالية تفعيل ،اقرتنت الرمزية احلداثوية باملعطى البرشي

 وا جدليات حيث أسقط،ّآليات الرمزية احلداثوية يف قراءة النص الديني
ّتناقضات املعطى البرشي عىل النص الدينيو َّ فأدى ذلك إىل العزوف عن ،ُ

 . كام هو احلال بالنسبة للتوراة واإلنجيل،التعاطي مع النصوص الدينية
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ّإن هداية النص الديني ليست تلقينية .٧  ،يةّتدبرهي هداية ّإنام  و،َّ
 .ُمعرفية باملرتبة األوىل أي

ّقليدية يف النص البرشي أو تفعيل الرمزية َّإن تفعيل الرمزية الت .٨
ّاحلداثوية يف النص الديني أمر يشكل ظاهرة خطرية  ُ ًجداّ ًا ّتدبرا ّ حتتاج منّ

ّلتطويع النص ّإنام  و، والرفض ليس آلليات القراءة احلداثوية،ًوحتقيقا
 . ومتييع الدالالت اللغوية بصورة هنائيةّتكلموإلغاء مقاصد امل

 والفوىض ،ّجزيئية التفكيكية للنص الدينيّإن القراءة الت .٩
ّ تركتا لنا طبقتني من القراء يشرتكان باالستغراق يف ترف ،احلداثوية

واستبداله  الواقع عامل عن ويفرتقان بابتعاد احلداثويني ،معريف كاذب
ّ لتتحول الرمزية من جدوائيتها ، تتقاطع مع إرشادات العقلخيالبعوامل  ّ

 وهكذا ألقت رمزية ،ن الكونية إىل فوىض مطلقةالراصدة حلركة اإلنسا
ّالنص الديني بإرثها وتوجهاهتا حلاكمية اإلحياءات النفسية للقارئ  ّ

ُليشكل من مفردات النص ما يريده ّ  بل ال ،ّ ألن النص عنده فاقد لصوته،ُّ
 !صوت له
ًإن الرمزية مل تنطلق من رحم النص الديني حتديدا .١٠  فهنالك ،َّّ

رية ربام تكون قد انطلقت من رؤى أفالطونية يف جذور فلسفية وفك
ُ فإن أفالطون ـ كام يقال ـ نقل املعطى ،نظريته املوسومة بنظرية املثل ُ َّ

َ مما أحدث قفزة بالغة يف فهم حركة ،الفلسفي من األرض إىل السامء َّ
ُ ومن خالل ذلك يمكن ، وهذا يتناسب مع الرؤية اإلرشاقية،الكون
 حيث احلركة الالشعورية ،ّ يف قراءة النص رمزية حداثوينيّتصور
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 . ومقاصدهّتكلم املّهوية التي انتهت إىل إلغاء ،ُالالحمدودة األفق
 لت الرمزية مرحلة إنقاذ للقارئ احلداثوي ـ باملعنى الغريب ـّشك .١١

ُبعد التنصل عن املعطى اإلهلي  فأصبحت األفالطونية املعارصة عندهم ،ّ
ًطريقا عمليا ينتشلهم من ا ُ فهم إهليون ولكن بمعطى ،ملسؤوليات الدينيةً

 .برشي
 فإن ،ُالكنائية يف القرآن أكثر من أن حتىص ّإن استعامل األلفاظ .١٢

َّ وأما ألفاظه املجازية ،ة والنار واليوم اآلخر كنائيةّأغلب تسميات اجلن
 واملجاز الكناية  وهنا يرى مجلة من اللغويني أن،ً عنها عدداّفهي ال تقل
 ًعادة ما الرمزَّن إيف حني  الكالمية، النسب أو األلفاظ مفردات جيريان يف

 فيكون احلرص ، ولكننا من القائلني بالشمول،الرتكيبية ملُاجل يفيكون 
  .ًباجلمل الرتكيبية قارصا عن املفاد

 إطالق الرمزية عىل موارد الكناية واملجاز ّجدير بالذكر أن
ًواالستعارة هو األنسب واألكثر تأدبا  عند التعاطي مع النصوص التي ّ

 يده سبحانه رمز للقدرة ّ بنا أن نقول بأنّ فحري،ث عن اهللا سبحانهّتتحد
ّبدال من القول باستعارة مفاد اليد احلسية  وهذا ال يعني خروج الكناية ،ً

 . املراد واملقصدّتضحواملجاز واالستعارة عن حريم الرمزية بعدما ا
ّ السيام يف جماالت ،رات القديمة احلضاّازدهرت الرمزية يف ظل .١٣
ُ فام يذكر كون الشيطان قد ، حيث بدأت صناعة اآلهلة الوضعية،العقيدة

ًوسوس لإلنسان اختاذ آهلة من الكواكب واحلجر والثمر مل يكن تأسيسيا 
 ،ُهو حماكاة لداعي حتصيل الكامالت املودعة يف فطرة اإلنسانّإنام و
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ٌعي إبداع إهلي خالص يف فطرة  فالدوا،فكانت الشبهة يف املصداق
 ، مصاديق كاذبةّاجتاهة بّمعينّاإلنسان وجهها الشيطان يف مقاطع زمنية 

حماوالت فاشلة يف ّ إال ذت يف تاريخ اإلنسانية ليسُفاألرباب التي اخت
 وال ينبغي حتميل اإلنسان بوجوده النوعي ،تشخيص املصداق

ًا وا يا  و  اجعل  ا إلـها َق{:  قال تعاىل،ةمسؤوليات اخلطيئة التأرخيي َ
ِ َ  َ َْ َ ُ ْ ُ

َكما  هم آ ِهة قال إن م قوم  هلون ُ َ َْ َ ٌ َْ ْ َْ َ َ َُ  
ِ

َ ٌ ص املصداق يون يف تشخئ أي ختط،}ُ
 .ّاحلق

ية ووعي ّ بجدةينبغي التعاطي مع تلك التجربة اإلنساني .١٤
ِ فإن الرحلة مل تنته بعد،كبريين ُ ونحن مقبلون عىل جتارب كبرية ،َّ
ًدقةًت عسرية هي األكثر عمقا ووامتحانا  . وخطورةّ
ّ وتعمق فهم املتلقّتكلمام ارتقت لغة املّكل .١٥ َ  ازدهرت الرمزية ،يّ
ُ الذي يعيش وعي اللغة سوف يصاب بالغثيان ّتكلم املّ بل إن،ّوجتذرت

 .من اخلطاب املبارش
ًإن رمزية العبادات ليست أمرا إدعائيا .١٦ ً ُهي حقيقة موغلة ّإنام  و،َّّ

 احلركة الترشيعية ّتصورُ بل ال يمكن ،ّالترشيع وصناعة النصيف عمق 
ّ بل إن ،ُعرص ومرص وهي خلو من ركنية الرمزية فيهاّ لكل املوافقة

 .الرمزية فيها هي من أبلغ أساليب اجلذب نحو حتصيل الكامالت املطلقة
هي عليه يف ّ مما َّإن الرمزية يف البناء العقدي هلي أبلغ بكثري .١٧
ّي تعمق لنا فكرة التوحيد وال فه،الرشيعة َ بعيدا عن الفهم ، واملعادّنبوةُ ً

 .الساذج هلا



 ١٨٥ .................................................................................بحاثاأل خالصة

 عاملهم بأرسه هو عامل ّنإ و،َّإن لغة الصوفية هي لغة الرمز .١٨
ّ ورمزيتهم ترمجة مبكرة جلملة من املعطيات اإلهلية سجلت فيها ،الرمز ُ

 غور ّ فالصوفية احلقة سربت،ّقصب السبق يف حماكاة رمزية احلق سبحانه
ولكنها يف موارد غري قليلة خذهلا القصور فركبت أمواج  ،الرمزية اإلهلية

 .ُّالشطحات والتمحل
َّإن مجيع الفصول واألجناس القريبة والبعيدة ال تعدو عن  .١٩

ُكوهنا رموزا يشار هبا إىل احلقيقة الكامنة يف األنواع ً. 
ت إىل رمز ّحتول كأرض فدك التي ،رّللرمزية بعد سيايس مؤث .٢٠

ًأرخيي يشار من خالهلا إىل احلق املسلوب تأرخييات ّ ام يعون ّ وقد كان احلك،ُ
 ُأسس الثورة عىل  بل هي،َّأن فدك تعني اخلالفة والرشعية والسيادة

ألسايس  اهبا احلجر أن تقتلع ÷احلكم، والرصخة التي أرادت فاطمة 
 .ني عليه التاريخ بعد يوم السقيفةُالذي ب
ّ كل ُن الكريم مل تفرضها ظروف مراعاةَّإن الرمزية يف القرآ .٢١

ّفرضتها ظروف موضوعية أخرى عمقت احلاجة إىل ّإنام  و،عرص ومرص
 ز تونة ال {:  من قبيل، منها تربوية القرآن،توسعة رقعة الرمزية يف القرآن

ٍ ِ ُ ْ َ

ٍ  ية وال غر ية ٍ  
ِ ْ

َ َ َ ِ ْ  يف إشارة إىل الوسطية يف السلوك بني االستغراق يف ،}َ
ٍرشقية(بنة الره َِّ ْ ٍغربية(ية ّواالستغراق يف املاد) َ َّ ِ ْ  . ولذا فهي نور عىل نور،)َ

َّإن للقرآن أهدافا عامة تتمحور يف اهلداية ال .٢٢ ً ً وأهدافا ،ّعامةَّ
ّ وهدفا أخص يتمحور ، تتمحور بتوجيه اإلنسان إىل القادة اإلهلينيّخاصة ً

 وهلذه األهداف ،ذلكّ كل  وهو الغاية من وراء،يف معرفة اهللا تعاىل
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 .املختلفة صلة وثيقة بالرمزية
ال يبعد أن تكون فواتح السور هي أرضية الرمزية الفاعلة يف  .٢٣
ّ بمعنى أن للرمزية مرجعية حتد،هّالقرآن كل ّد مجيع اخلطوط البيانية ألي ُ

 . وهذه املرجعية تكمن يف هذه الفواتح،ُرمزية أخرى
ّإنام مفاهيم جوفاء وليست  فهي ،ةّلألسامء احلسنى رمزية جلي .٢٤

ر يف الوجود هو ـّّومن الواضح أن املؤث ،ّحقةوجودية خارجية هي حقيقة 
ّ طبقا لقانون السببية من أن املؤثر يف نظام الوجود ّاالسم بوجوده احلقيقي ًّ

ًالبد أن يكون شيئا حقيقيا ًّ  ،ٍ ثم إن حفظ رسوم األسامء واق من الزلل،ّ
 ،خر عن غياب دور الرمز والرمزيةتعبري آّ إال وما شطحيات البعض

 . صورة املقصودّفيخرج املحدود عن احلدود وختتل
ّ والباطل يف القرآن جتلت يف آية الكريس بوالية اهللا ّرمزية احلق .٢٥
ّ ثم إن رمزية احلق والباطل يف القرآن يف الوقت ،والية الطاغوت وتعاىل َّ َّ

ّالذي متث ّل كامال معرفيا متميُ ُ ً ّل منفذا للتعبري من قبل طالّثُ فإهنا مت،ًزاً ُ ب ً
َ ومن قبل املضط،ّاحلق واحلقيقة  نعني ترشيد السلوك ،هدين يف األرضُ

 .اإلنساين
ّحيث إن الرمزية يف النص القرآين متث .٢٦ ُ ّل أعىل مراتب النص َّّ
ّ فإن ذلك سوف يعمق حاجتنا للتفسري،ًمعرفيا ُ ً بل وللتأويل أيضا ـ كام ،َّ

 يفقدان امجيعلهّل لرمزية النص القرآين ّواملؤوّفرس ُملسيأيت ـ فعدم التفات ا
ًرشطا مهام ّ  املرتكز األسايس ّنإ بل ، يف الصناعة التفسريية والتأويليةً

 فإذا ما فقدت العملية التأويلية هذا املرتكز ،للعملية التأويلية هو الرمزية
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َّ وعليه فالنتاج التأوييل يتوقف عىل مقدار ما توف،سقطت من رأس ر عليه َّ
 .ل من الرمزيةّاملؤو

ّإن الرمزية يف العملية التأويلية تستمد .٢٧  خطوطها البيانية العليا َّ
ٍو ن من  ء{: من عامل خزائنية القرآن املومأ إليه بقوله تعاىل ْ َ  ِ َعندنا ِ  إال َ َ ِ

ُخزائنه وما     ُ  َ ُ َ َ ُ ُ ِ َ ٍبقدر معلومِ  إال َ ُ ْ  
ٍ
َ َ ُتكمن فيه  ، وهو عامل وجودي خارجي،}ِ

 .ّتنتهي مجيع املعارف احلقة إليهواحلقائق القرآنية 
 قد ،ة والعمقّلتها آية الكريس بالغة الدقّرمزية سجّأول  .٢٨

 وذلك من خالل لفظ ،أشارت هبا إىل جامعية الكامل واجلامل واجلالل
 ،ّ كام جتلت الرمزية يف اآلية الكريمة بوجودها املجموعي،)اهللا(: اجلاللة
 .ّتضحكام سي

للقرآن الكريم حقيقة واحدة ذات مراتب وجودية سابقة عىل  .٢٩
 ومرتبة ، ومرتبة عقلية جربوتية، فله مرتبة مثالية ملكوتية، اللفظيوجوده

 .أعالئية يف مقام الواحدية
ّإن الكتاب املكنون ال تتيرس .٣٠  ملن عرف أبجدية ذلك َّ قراءته إالَّ
يعرف القرآن ّإنما ة و ك يا قتاد(: × وهو معنى قول الصادق ،العامل

 من َّ إالة أي ال يعرف حقيقة القرآن يف عوامله األربع،)من خوطب به
ً فإن حزنا كامالت تلك العوامل نخاطب بالقرآن عيانا،خوطب به َ ُ ُ. 
) الكامنة يف القرآن ومراتبه الوجودية(َّإن تلك احلقيقة الكربى  .٣١

ّفذلك يتم إم ، عنها أو إيصاهلا لناريعبالتإذا أراد اهللا تعاىل  ا بواسطة ّ
 وهو ّ أو بالطريق اخلاص، وهو طريق األمثلة والتمثيلّالطريق العام
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 وهو ّ أو بالطريق األخص،ّطريق العناية بأوليائه الذين زكوا أنفسهم
َّ عنهم باملطهرين يف قوله تعاىلَّعرب امل،^طريق أهل العصمة  ُال  مسه {: ُ  َ َ  

َإال ا مطهرون ُ  َ ُ  
ِ{. 

 فإذا ،ل القرآنية نوعان مها املثل العريض واملثل الطويللألمثا .٣٢
َّ وإذا أريد به أن ،كان املثل يعقد نوع مقارنة بني أمرين فهو مثل عريض ُ

ًاحلقيقة القرآنية هي يف عاملها يشء ويف عاملنا تصبح شيئا آخر فهو املثل 
َّ ثم إن ،الطويل  د اهللامجيع املعارف القرآنية أمثال مرضوبة للتأويل عنَّ

 .سبحانه وتعاىل
ه سجود ّ أن:×من أرسار ورمزية سجود املالئكة آلدم  .٣٣
 ومن مجلة ما جيب ،ًعدانا ساجدا لناما  فيكون ، أي سجود لنا،لإلنسان

 فإذا كان األمر كذلك فكيف نرىض بالسجود ، إبليس:عليه السجود لنا
 .ُذلك هو اخلرسان املبني! له؟

 ، القرآن لتحقيق أهدافه الكربويةَّإن املثل وسيلة هدايتية سلكها .٣٤
 بعد أن كان املثل وسيلة ،لرضب املثل القرآينّالعام بل اهلداية هي سقفه 

ومن مجلة األهداف ، تقريبية لواقعيات استعىص حضورها عىل عامل اللفظ
عظ ّ املتّهوية وبيان ،ّ والدعوة إىل التفكر،ّ التذكري والتذكر:ُاألخرى

 والتنبيه إىل ما ، يف رضب املثلّتأمل إىل أصل ال والدعوة،والعامل باملثل
 وبيان كون العمل والتقوى هو ميزان التعاطي وليس ،ّهو أصح وأفضل
ة والضعة ّ وبيان اخلس،ة اإلنفاق يف سبيل اهللاّأمهي وبيان ،احلسب والنسب

 ، ونتائج الكفر بالنعم، وبيان حقيقة الكفر،التي قد يكون عليها اإلنسان
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 وبيان لطيف خلقه ، العلم من العملّ وبيان نتيجة خلو،فرووالية الكا
ُ ثم إن مجيع األهداف املربزة وغري املربزة للمثل القرآين،وعجيب صنعه ُ َّ َّ، 

 ولكنها ،ساسية حتقيق األبعاد الثالثة للهدايةاألتها ّن كانت مهمإو
ُ فللمثل مساحات أخرى ،بحسب التحقيق ال متأل مساحة حركية املثل

   .الوقوف عندهاينبغي 
ُ ما عرف ،ً يف القرآن كان استثنائيا^َّإن مثل أهل البيت  .٣٥

 ،بة املوصوفة بثبات أصلها يف األرضّ وهو الشجرة الطي،ًلغريهم أبدا
 ويف ذلك إشارة إىل متامية ، وديمومة إثامرها،وامتداد فروعها يف السامء

الغري عن احلاجة ّ وما انفك ،ًعلومهم اللدنية فهم ما احتاجوا للغري أبدا
ٍومثل  مة خب ثة { ،ً فهو قرآين أيضام وأما مثل أعدائه،ًإليهم أبدا ٍَ ُ

ِ َ َ ِ َ َ َ

ِكشجرة خب ثة اجتثت من فوق األرض ْ َْ
ِ

َ َِ ْ  ُ ْ ٍ َ ِ َ ٍَ َ َ...{. 
ٌّيـة كعلم معطى معرفـي للحضارة الغربيةّالنص .٣٦ ً ُ  دعتهم احلاجة ،ٍ

ُ وبذلك أدخل املعطى البرشي يف دائرة النز،إليها ً بل وأصبح منافسا ،اعُ ُ
ُ فمفهوم النص عندهم يطلق عىل،ّللنص الديني عندهم ّخطاب تم ّ كل ّ
 .تثبيته بواسطة الكتابة

ُة لقراءة تراثنا وفهمه واألخذ منه بام حيكي ّهنالك حاجة ماس .٣٧
ي ّالصدى والتلقّ إال  فال ينبغي الركون إىل األصوات التي ال متلك،واقعنا
   .املنبوذ

ُللنصية األ .٣٨ صولية قيمة علمية ثمينة تكمن يف لزوم العمل به ّ
 يف ًاّ إذا كان نص،ية اجلانب الداليل منهّد بحجّ إىل التعب دون احلاجة،ًدالليا
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 .ًي، واملدلول التصديقي معاّتصورال املدلول
ّول  االنعكاس األّمتثلا ّ ألهن،اللغة فكر ومعطى حضاري .٣٩

 ولذا فهي مستودع ،اث أصحاهباُ فاللغة لسان تر،ِّملقومات الناطقني هبا
ًا عن ظروفه املوضوعية ّجمردحقيقي للنتاج الديني الذي ال يأيت 

ِّيأيت معبأ بكل ذلكّإنام  و،وحواضنه األساسية ً ّ  حركة ءُبطّفرس ُ وهذا ما ي،ُ
 . مل تكن معدومة بالقياسات املعارصةنالتغيري يف اللغة إ

بجذور علم ِّاقرتنت النصية من حيث الوجهة التأرخيية  .٤٠
ا من حيث الوجهة ّ وأم، انفكاكهامّتصوراأللسنيات بشكل يعرس 

 األلسنيات كعلم انطلقت بأفق أوسع بكثري من جذور ّاملعارصة فإن
ّ فالنص يف األلسنيات ،منتج لغويّ كل ت لتشملّ حيث امتد،النشأة

ًاملعارصة ليس له مالمح واضحة أو خلفية معلومة أكثر من كونه مندرجا  ُ
 .جمال اللغةيف 

ّ بل إن النص ،ّينحرص النص التفسريي يف حدود القرآن الكريم .٤١ َّ
 فهو ، دون باطنه،ُّهيتم بالظاهر القرآينّ ألنه ،التفسريي أضيق من ذلك

ّخارج عن نصية النص التفسريي ِّ ثم إن هذه النصية ليست صفة ،ّ َّ َّ
وجودية هي صفة ّإنام  و،ُمستحدثة خيلعها اآلخرون عىل القرآن الكريم

ُمالصقة للقرآن الكريم وعرض ذايت له منبثقة منه ُ. 
 وعامل ، يف عامل اخلزائنيةّتحركَّإن التأويلية قائمة عىل أساس ال .٤٢

َّ ولذلك فإن النتائج ،ّ الوجود احلقي للقرآن الكريمّيمثلاخلزائنية 
 فحدود .ر عليه من عامل اخلزائنيةّتتبلور يف ضوء ما نتوفّإنام التأويلية 
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ً ولكنها ال تؤطرنا حتام،ّالبتةُ وإن كانت ال تلغى ،غةالل ّ َّ ولذلك نقول بأن ،ُ
ّالنصية التأويلية تنطلق من النص  .ة التفسرييةيِّ

 ًا حمدوديبقىَّإن الكشف العلمي مهام بلغ من مراتب رفيعة  .٤٣
ّ إال ً ولذلك يبقى عامل اخلزائنية رحبا ال يسرب غوره،ُبحدود املنكشف له

 .ّة السري وشم رائحة الوجوبمن أغلق دائر
َّ ولكن القدر املتيقن منها ،ِّنصية الكتب الساموية أمر مفروغ منه .٤٤

ّ فغري متوفرين نا احلقيقيل وأما التوراة واإلنجي،ينحرص بالقرآن الكريم
ّ ولكنهام نصان باملعنى الثالث والرابع من اصطالحات ،يلّبوجودمها األو

ٍّ فيكونان كأي نص أديب أ،ّالنص  . و قانوين قابل للنقد والطعنّ
َّيمكن القول بأن الكتب الوضعية  .٤٥ الدينية والفكرية واألدبية (ُ

 ،ِّ ولكنها نصية تبعية،ِّمشمولة للنصية) إلخ... واالقتصادية والقانونية و
 .هلا ضوابطها املعرفية وموازينها العلمية والذوقية

م واملتشابه  بل هو املحك،ّللنص عالقة وثيقة باملحكم واملتشابه .٤٦
ُ فالقرآن وصف نفسه بأنه كله حمكم،بعينه ّإنام  وهذا اإلحكام الكيل ،ّ

ُ كام أن القرآن كله متشابه ولكن بلحاظ ، له×بلحاظ قراءة املعصوم  ّ َّ
ّغري املتخصالقارئ  ُ وبعضه حمكم وبعضه متشابه،صُ  وهذا بلحاظ القارئ ،ُ
ّاملتخص ً وهذا األخري ما كان منه حمكام فهو،صُ ّ نص باصطالح ُ

ً وما كان منه متشاهبا فهو الظاهر واملجمل عندهم،ُاألصوليني ُ. 
ّالنصية إم .٤٧  واألفرادية تعني حصول ،ا أفرادية أو جمموعيةّ

ّالتشخص والتعني بواسطة الدليل الواحد ا املجموعية فهي حصول ّ وأم،ّ
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ًالتشخص بنحو قطعي دالليا بواسطة أكثر من دليل وىل َ وهي األ،ّ
ته ّ ومن لطائف فاعلية األثر املجموعي وأولوي،ّولًا من األّر حظواألوف

ُّعىل األثر األفرادي هو أن اهللا احلارض عنده كل يشء سوف يتعاطى مع  َّ
ِّالعصاة يوم احلساب بأسلوب النصية املجموعية  يكتفي سبحانه  فال،ُ

 وال بصحف األعامل التي ال تغادر صغرية وال ،ُبشهادة منكر ونكري
 .ًسيأيت بذلك مجيعاّإنام  و،...ة كبري

ّقد ال يبدو أن هنالك فرقا بني النص والتواتر .٤٨  والصحيح أن ،ً
ُالنص يراد به املتن ُا التواتر فرياد به ّ أم، فهو يف قبال الظاهر واملجمل،ّ

لفظي ( وتقسيامت املتواتر ،ق والضعيفّ يف قبال الصحيح واملوث،السند
ً نصا ّسمى وهو بأقسامه الثالثة ي، املتنّتصب يف دائرة) ومعنوي وإمجايل ّ

 .ُوفق االصطالح األصويل
ُإن النصية بلحاظ السند ال غبار عليها  .٤٩ ّ  لعدم الصلة بني ،ّالبتةَّ
ُّ وأما نصية املتن مع مقولة التعد،ية املعنى وقطعية السندّتعدد  ،د يف املعنىّ

 الطولية بني  وأما بناء عىل،ًفبناء عىل العرضية المناص من نفي التوافق
 بل ال مناص من ، فال بأس يف اجلمع بينهام ـً كام نعتقد ذلك جزماـاملعاين 

 .االلتزام بذلك
ّالقول بالرتادف بني مفرديت املتن والنص مبني .٥٠  ، عىل التسامحّ

ّنص اصطالحي هو متن ّ فكل ،َّألن النسبة بينهام هي العموم املطلق
ّ وهذا ال ينفي قابلية كل متن ، بالرضورةًاّمتن هو نصّ كل  وليس،ًجزما

ُ فتقرتب النسبة وتقيـّد بنتائج ،ّ السيام مع التزامنا بمقولة القرينية،ّلنصيةل
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 .البحث
ة ّمهيً تبعا أل،ّما نراه هو أقربية النصية بلحاظ املتن ال السند .٥١

ًالبحث علميا وعمليا ً فضال عن انحصار السندية يف جزء يسري من ،ً
ًصية ال تـثمر شيئا فيام إذا كان النص السندي جممال داللةنالَّ إن ّ ثم،ّسنةال ُ ّ ًّ ُ، 

 حجم وثقل ّتضح من هنا ي، داللة فرصة إثامره كبريةّ النصّنإيف حني 
ِّ بعض املقلدة بفهمهم الساذج لالجتهادّ فال يغرت،ةالعملية االجتهادي ُ. 

ُالتناص هو تداخل األمور املعرفية بعضها  .٥٢  ومنها ،بعضيف ّ
 ،ات واملضامني واخلواتيمّقدم يف امل، بقصد أو بغري قصد،النصوص

ّواألكثر وقوعا منه هو التناص املضموين أو املعنوي وهو ماكنة معرفية . ً
ّجامعة ومول ّدة للتفسريات املختلفة للوصول بالقارئ املتفحص إىل رؤية ُ ُ
 لغة التوصيف رض تغيب فيها لغة التصنيف الفردي وحت،جامعة مانعة

 ولذا فهو ، فهو تعبري آخر عن تالقح األفكار وتشاور العقول،اجلامعي
ًمستساغ بل مطلوب أيضا ُ ولذلك دعا القرآن الكريم إىل االستفادة من ،ُ

 وينبغي أن يبتعد عن ،ّالتناص بني الكتب الساموية للوصول إىل احلقيقة
ّ وبيـِّن بأن التناص واقع بشكل واضح بني،الرسقات األدبية والعلمية َُّ 

 بنحو ال خيفى ^ وهكذا احلال يف نصوص أهل البيت ،الكتب الساموية
ِّص فضال عن املتخصصّعىل غري املتخص ـِّن أن إرجاع املحكامت إىل ،ً ُ وبي َّ ٌ

ّاملتشاهبات نوع من التناص ّ كام ال خيفى بأن التناص ،ُ مارسه ) التداخل(َّ
َ حتى اهتم بأنه صاحب مدرسة تلفيقي،ال صدرا بكثافةامل ) ّتناص سلبي(ة ُّ

ه صاحب مدرسة توفيقية ّ يف حني وصفه املنصفون بأن، إبداعيةغري
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 ).ّتناص إجيايب(
 ،القراءة يف عامل النصوص تعني السعي لفهمها أو تفسريها .٥٣

ّولذا جتدنا نطلق عنوان القارئ املتخص ص يف قبال القارئ غري ُ
امن وراء ّ والرس الك، ال غريّفرسخصوص املّول  ونريد باأل،صّاملتخص

ّالطعن بالقراءة والقراء اجلدد هو دعوى إثبات املعاين املتنافية تنافيا كل ً  ،ًياّ
ّولكوهنم بنظر اخلصوم ليسوا أكثر من مقل دة للغرب الذين اصطدموا ُ

 وإبداهلا ،َّ وألهنم يسعون إىل حمق الدين،فةَّبنصوصهم الدينية املحر
ّبرتهات يسم ُّ  بل ،ُ فهم دعاة دين جديد،ّصوهنا التفسريات املعارصة للنُ

ُ ولكنها تصويرات بشعة مبتنية عىل أساس ،قل هم دعاة أديان جديدة
ُ فإن أوىل ثامرهم ه،ة االطالع عىل نتاجهمَّسوء الظن وقل  أهنم قد بعثوا يَّ

 وأعطوا فرصة جديدة ،عميقّحياة جديدة يف عامل قراءة النص بعد سبات 
 وكشفوا ،ّ جديدة للقراء معرفية وإنسانيةً ورسموا أهدافا،جلدوائية القراءة

 .ّعن قدرة النص عىل التعاطي مع مقتضيات العرص
ً أن هنالك ثالث زوايا ومدخالّتضحا .٥٤ دية ّ ملوضوعة تعدَّ
د ّتعد: ّواقعية النص القرآين ومراتبيته؛ والثانية: ُ األوىل.القراءات

 .ّعرصنة النص: القراءات وضوابط القراءة الصحيحة؛ والثالثة
ّإن التعد .٥٥ ّدية يف معاين النص أصل ال سبيل للتنصل عنهَّ َّن إ و،ّ

ّهذه التعددية تتالءم بشكل كامل مع القول بوحدة النص َّ وبيـِّن بأن ،ّ ٌ
 ،ِّية بمعنى التباين الكيل واالصطفاف العريض غري واضح املالمحّتعددال

ّكام أن نفي التعد ٍف ألهداف ُية أمر خمالف للوجدان ومناّدية بصورة كلَّ
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ألمثل للخروج من اإلفراط ا ّ فكان احلل،وأغراض القرآن الكريم
ِّ وفقا للتفصيل املتقدم،ية الطوليةّتعددوالتفريط من خالل القول بال ً. 

ّاملراد من قارئ النص املطالب بمنهج معتمد يف استظهاراته  .٥٦
ّالنصية هو القارئ املتخصص غري املعصوم ِّ. 

 َّ وإال،ه فهو ظهور موضوعي معتربّربرُيإذا استند الظهور إىل ما  .٥٧
ّكان ذاتيا ال اعتبار له؛ واعتباره بمعنى حج  .يتهً

 ّوإنام ، للواقعًامطابقأن يكون الظهور املوضوعي يف  ُال يشرتط .٥٨
 ،إىل قرائن موضوعية ومنهج صحيح يف االقتناصُيشرتط فيه االستناد 

  .صابةاإلّبغض النظر عن 
ّيف تعدد القراءات يف النص  بعينه ٍمالك الظهور املوضوعي جار .٥٩ ّ
 .الديني
 لتفسري بالرأي مصداق ل، إىل منهج صحيحةستندُاملغري القراءة  .٦٠

 .ًاملمنوع رشعا
ّ وكلها ،الواقع املنكشف بالظهور ذو درجات ومراتب خمتلفة .٦١

ّ ألن ل واحد منها يمث،ّموضوعية ّل كشفا عن مرتبة خاصة من الواقعـِّّ ً. 
 ما دامت ،االجتهادات املختلفةد ّبمبدأ تعدَّبد من التسليم ال .٦٢

ِّكام ينبغي التحيل بثقافة  ،ّإىل مناهج معرفية سليمة مستدل عليهاة ستندُم
 .ًقبول قراءة اآلخر ما دامت منضبطة منهجيا

 وأما ،ّل عنرص الثبات يف قراءة النصّالظهور املوضوعي يمث .٦٣
 ّتغريً أصال قابل لل والظهور املوضوعي الثابت،ّالزمان فهو عنرص التغري
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 .ًمصداقا
ًتصح حماكمة الظهورات املوضوعية لألعالم السابقني وفقا  .٦٤ ّ

 . ّللعنرص املتغري
) الزمان( يف فاعلية العنرص الثاين ّصلة وثيقة ودور مهمغة ّلل .٦٥

ّ والتغري اللغوي يشمل ،ومدى ثبات الظهور املوضوعي السابق
ّلول التصديقي ال التصوري ّلظهورات املرتبطة باجلمل الرتكيبية واملدا

  .والوصفي فقط
ّعرصنة النص تساوي حياة النص .٦٦  وهي حقيقة قرآنية بالغة ،ُّ

 وتصوير العرصنة من خالل ، قامت عليها شواهد روائية كثرية،ةّمهياأل
 ،ً فاآلية ال متوت أبدا،االلتزام بالظهور املكثـّف يف أكثر من مصداق

 جارية ،ني القرآنية غري حمدودة اآلفاق فاملضام،ًومصاديقها ال تنتهي أبدا
 فهي ، أي مادامت الساموات واألرض،يف اخللق جمرى الليل والنهار

ّن املصاديق البارزة للنص أ بمعنى ،عرص وزمانّ كل ديمومة االنطباق يف ّ
َّ وأن املصاديق الالحقة ال تدخل من باب ،القرآين ال تغلق دائرة االنطباق

 .املجاز



 
 

 

ّكــامل الــدين عبــد الــرزاق  ،ّاصــطالحات الــصوفية .١ القاســاين أو ِّ
ــق ،الكاشــاين  ، الطبعــة األوىلّموفــق فــوزي اجلــرب، ضــبط وتعلي
 .سورية هـ،١٤١٥

 كامل احليدري، دار فراقد، ّعالمة للسيد ال،أصول التفسري والتأويل .٢
 . إيران،هـ١٤٢٧الطبعة الثانية، 

 ،الكلينـيبن يعقوب ّ حممد جعفر لثقة اإلسالم أيب ،األصول من الكايف .٣
 ، الطبعـة الثالثـة، دار الكتـب اإلسـالمية، عيل أكرب الغفـاريحتقيق
 .  قم،م١٩٩٦

دراســة موضــوعية تتنــاول بالنقــد والبحــث املــذاهب ( اقتــصادنا .٤
االقتصادية للامركسية والرأسـاملية واإلسـالم يف أسـسها الفكريـة 

 ،تـاب اإلسـالمي دار الك،بـاقر الـصدرّ حممـد للسيد )وتفاصيلها
 . إيران،هـ١٤١٨ ،بعة الثانيةطال

 حتقيـق قـسم ،الطـويسبـن احلـسن ّ حممـد الطائفـةشيخ  ل،األمايل .٥
  .ّ قم املقدسة، دار الثقافة، مؤسسة البعثة،الدراسات اإلسالمية

 املـوىل ّعالمـة لل،ة األطهـارّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمـ .٦
 ١٤٠٣سة الوفاء، الطبعـة الثانيـة، ّباقر املجليس، مؤسّ حممد الشيخ

 .هـ، بريوت
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 حتقيـق مـريزا ،بن احلسن الـصفارّ حممد ، الكربىبصائر الدرجات .٧
  . طهران، هـ١٤١٤ ، مؤسسة األعلمي،حمسن باغي

بـن ّ حممـد  أليب عبـد اهللا،)اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي .٨
 ، هــ١٤٠٥ ،أمحد األنصاري القرطبـي، مؤسـسة التـأريخ العـريب

 . بريوت
ّ الـسيد  تصحيح،ّ أليب احلسن عيل بن إبراهيم القمي،تفسري القمي .٩

 ، هــ١٤٠٤ ، الطبعة الثالثـة،  مؤسسة دار الكتاب،طيب اجلزائري
 .ّقم املقدسة

الـرازي ّ حممـد لإلمام فخـر الـدين) مفاتيح الغيب (التفسري الكبري .١٠
عيل بيضون، الكتب العلميـة، ّ حممد ، منشورات)  هـ٦٠٤-٥٤٤(

 .نرش الدار العامرة بمرص: كذلك.هـ١٤٢١بريوت، 
ــد .١١ ــه ؛التوحي ــه ومعطيات ــدروس،بحــوث يف مراتب ــرا ل ــسيد ً تقري ــامل ّ ال ك

 ، م٢٠٠٧ ، الطبعة السادسة، دار فراقد،َّ بقلم جواد كسار،احليدري
  .إيران

بـن عـيل بـن ّ حممـد  للشيخ األقـدم الـصدوق أيب جعفـر،التوحيد .١٢
 ،هاشـم احلـسيني الطهـراينّ السيد ق حتقي،احلسني بن بابويه القمي

 .ّ قم املقدسة، هـ١٣٨٧ ،مجاعة املدرسني
بـن جريـر ّ حممـد  أليب جعفـر،جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن . ١٣

 هـ ١٤١٥ ، دار الفكر،ضبط وتوثيق صدقي مجيل العطار ،الطربي
 .بريوت

 كتوردالـ:  حتقيق،الغزايلّ حممد بنّ حممد حامد أليب ،القرآن جواهر .١٤



 ١٩٩ ....................................................................................املصادر فهرس

 ،١٩٨٥ األوىل، الطبعة ،العلوم إحياء دار ،القباين رضا رشيدد ّحمم
 .بريوت

دار إحيـاء الـرتاث  ، العقليـة األربعـةألسـفاراحلكمة املتعاليـة يف ا .١٥
 . بريوت  هـ ،١٤١٩ الطبعة اخلامسة، العريب،

ــرش  طبــع ،ّ احلــيلّعالمــةل ل،األقــوالخالصــة  .١٦ ــرش ون مؤســسة الن
 ،  هــ١٤١٧ الطبعـة األوىل، ، التابعة جلامعة املدرسـنياإلسالمي

 .قم
عيل خـان ّ السيد ِّ لصدر الدين،الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة .١٧

 ،هــ١٣٩٧ الطبعـة الثانيـة، ،نرش مكتبة بصرييت املدين الشريازي ،
 .إيران

 للسيد كامل ،)رشح كتاب بداية احلكمة (دروس يف احلكمة املتعالية .١٨
 الطبعـة ، املركـز الـدويل، دار الصادقني للطباعة والنـرش،احليدري
 . بريوت،هـ١٤٢٠،ُاألوىل

 للشيخ األكرب حميـي الـدين ابـن عـريب الطـائي، ،رسائل ابن عريب .١٩
 دار الكتـب العلميـة، ،الكـريم النمـري عبـدّ حممد وضع حواشيه
 .بريوت ،  هـ١٤٢١ الطبعة األوىل،

 الفـضل  أليب،روح املعاين يف تفسري القرآن العظـيم والـسبع املثـاين .٢٠
 ، إحياء الرتاث العـريب دار،لويس البغدادي الدين حممود اآلشهاب
 . بريوت

 ،شـعث السجـستاينيب داود سليامن بن األأللحافظ  ،سنن أيب داود .٢١
دار الفكـر للطباعـة والنـرش  ،اللحـامّ حممـد حتقيق وتعليق سـعيد
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 . بريوت،م١٩٩٠ ، الطبعة الثانية،والتوزيع
قيق عبد الوهاب عبـد  حت، الرتمذيبن عيسىّ حممد ،سنن الرتمذي .٢٢

 . هـ ١٤٠٣ ، بريوت، دار الفكر،اللطيف
ّدار إحيـاء الـسنة ، اهللا هبـرام الـدارمي عبـدّ حممد  أبو،سنن الدارمي .٢٣

 .ّالنبوية
ّ للمحدث احلافظ أمحد بن احلسني بن عـيل البيهقـي السنن الكربى .٢٤

 . ، دار الفكر، بريوت) هـ٤٥٨: ت(
 تعليـق املـريزا ،ملازندراينصالح اّ حممد مويل لل،رشح أصول الكايف .٢٥

ــأريخ العــريب،أيب احلــسن الــشعراين  الطبعــة الثانيــة ، مؤســسة الت
  . بريوت، هـ١٤٢٩ ،َّاملصححة

 نرش مكتبة بـصرييت، ، ملال هادي السبزواري،رشح األسامء احلسنى .٢٦
 .قم

 تـصحيح ،ريض الـدين األسـرتاباذي لـ،رشح الريض عىل الكافيـة .٢٧
 . طهران، الصادق النارش مؤسسة،وتعليق يوسف حسن

 ، إلسامعيل بن محاد اجلوهري،تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح  .٢٨
 الطبعـة ، دار العلـم للماليـني،عطـار حتقيق أمحد بن عبـد الغفـور

  . بريوت، هـ١٤٠٧ ،الرابعة
  . بريوت، مسلم بن احلجاج النيسابوري، دار الفكر،صحيح مسلم .٢٩
نا ّ سـيد ألبحاثًقريرا ت)ّدراسة يف حجيته وأقسامه وأحكامه(ّالظن  .٣٠

 ، دار فراقـد،ّحممـود نعمـة اجليـايش بقلـم ، كامل احليدرياألستاذ
 .م٢٠٠٨



 ٢٠١ ....................................................................................املصادر فهرس

املرعـيش ّ الـسيد  حتقيـق، مجهور األحـسائيأيببن  ال،يلعوايل الآل .٣١
 . قم، هـ١٤٠٣ ، مطبعة سيد الشهداء،والشيخ جمتبى العراقي

بـد ، حتقيـق الـدكتور عبـاقر الـصدرّ حممد لسيد ل،فدك يف التاريخ .٣٢
 ، الطبعـة األوىل، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية،اجلبار رشارة 

  . هـ١٤١٥
بن يعقوب ّ حممد  لثقة اإلسالم الشيخ أيب جعفر،الكايفالفروع من  .٣٣

 ،٤ ط، دار الكتـب اإلسـالمية، حتقيق عيل أكرب الغفـاري،الكليني
 . قم، هـ ١٤١٧

 .بريوت ، دار الكتب العلمية، أمحد بن حنبل،فضائل الصحابة .٣٤
 الفراهيديأمحد   بنلخليل ل،كتاب العني .٣٥
بـن عـيل ّ حممد  للشيخ الصدوق أيب جعفر،كامل الدين ومتام النعمة .٣٦

 مؤسـسة ، حتقيق عـيل أكـرب الغفـاري،بن احلسني بن بابويه القمي
 . قم، هـ١٤٠٥ ،النرش اإلسالمي

 ، األفريقـي، دار إحيـاء الـرتاث العـريببن منظور ال،لسان العرب .٣٧
  . هـ ١٤٠٥ ،ُألوىلالطبعة ا

ّ حممـد  حتقيـق الـدكتور طـه،لـرشيف الـريض ل،املجازات النبويـة .٣٨
 . قم، النارش مكتبة بصرييت،الزيني

 ، حتقيق أمحد احلـسيني،الطرحييفخر الدين لشيخ  ل،جممع البحرين .٣٩
  . هـ ١٤٠٨ ، الطبعة الثانية،مكتبة نرش الثقافة اإلسالمية

 ،ُ الطبعـة األوىل،، دار الفكـرينسعد الدين التفتـازا ل،خمترص املعاين .٤٠
 .ّ قم املقدسة، هـ ١٤١١
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 مؤسـسة آل البيـت ، للمحقق النوري الطربيس،مستدرك الوسائل .٤١
 . هـ١٤٠٨ ، الطبعة األوىل،إلحياء الرتاث

 ،بن احلسن الطويسّ حممد  لشيخ الطائفة أيب جعفر،دّمصباح املتهج .٤٢
 .ريوت ب،هـ١٤١١ ،ُ الطبعة األوىل،ّنرش مؤسسة فقه الشيعة

كامل احليدري، بقلم طالل احلسن، نرش مؤسـسة ّ السيد ،معرفة اهللا .٤٣
 .هـ١٤٢٨فراقد، الطبعة األوىل، 

، حتقيق صـفوان األصفهاين الراغب ّعالمة للمفردات ألفاظ القرآن .٤٤
 .هـ١٤٢٤عدنان داوودي، انتشارات ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 

ة من أساتذة النجـف ، حتقيق جلنابن شهر آشوب،  طالبأيبمناقب آل  .٤٥
 . هـ، النجف األرشف١٣٧٦األرشف، طبع ونرش املطبعة احليدرية، 

ّعالمة حممـد  للشيخ ال،املنطق .٤٦  الطبعـة ،رضـا املظفـر، دار التفـسريّ
 .ّ قم املقدسة، هـ١٤١٣ ،الثانية

ّعالمة الـسيد حممـد  للامليزان يف تفسري القرآن .٤٧ ّ حـسني الطباطبـائي، ّ
 .بعة جلامعة املدرسني، قممؤسسة النرش اإلسالمي التا

ّبحث منشور يف جملة العرب والفكر  (، بول ريكور،ّالنص والتأويل .٤٨
 ، م١٩٨٨ ، العــدد الرابــع،ّ ترمجــة منــصف عبــد احلــق،)العــاملي
 . بريوت

 ، نرص حامد أبـو زيـد، املركـز الثقـايف العـريب،نقد اخلطاب الديني .٤٩
 . املغرب، الدار البيضاء،م٢٠٠٧ ،الطبعة الثالثة

 مجع الرشيف الريض، حتقيق الـشيخ، ×  لإلمام عيل، البالغةهنج .٥٠
 .عبده، دار املعرفة، بريوتّحممد 
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