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 هذا الكتاب 

هيدف هذا اجلزء من سلسلة ]هذه إيران.. وهذا مرشوعها[ إىل  

 أمرين، كليهام مما يدعو إليه العلم والرشع واألخالق:

اجلمهورية  أوهلام ترمي  التي  الرشسة  اهلجامت  تلك  عىل  الرد   :

 اإليراين، القديم منه واحلديث.  اإلسالمية اإليرانية بأهنا 

: التعريف بام أنتجته إيران طيلة تارخيها يف خدمة القرآن وثانيهام

البالد  من  غريها  وبني  بينها  وصل  حلقة  ذلك  يكون  حتى  الكريم، 

 األعداء للتفريق بينها وبينهم. اإلسالمية، والتي يسعى 

للرتاث   املوجز  العرض  عىل  الكتاب  هذا  يف  نقترص  مل  ولذلك 

من  عمل  بكل  عرفنا  وإنام  وعلومه،  الكريم  بالقرآن  املرتبط  اإليراين 

التواصل   لتحقيق  فرصة  ذلك  ليكون  منهجه ومزاياه،  وبينا  األعامل، 

اإلعالم اهلجمة  قبل  واقعا  ذلك  كان  كام  الباحثني،  والدينية  بني  ية 

يف  واملركزي  املرجعي  دورها  عن  إيران  فصل  حاولت  التي  الرشسة 

   العامل اإلسالمي.
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 املقدمة 

مما   أمرين، كليهام  إيران.. وهذا مرشوعها[ إىل  اجلزء من سلسلة ]هذه  هيدف هذا 

 يدعو إليه العلم والرشع واألخالق: 

اإليرانيأوهلام  اإلسالمية  اجلمهورية  ترمي  التي  الرشسة  اهلجامت  تلك  الرد عىل  ة  : 

بأهنا صاحبة مرشوع فاريس أو جمويس أو صفوي، وأهنا بذلك ال عالقة هلا باإلسالم، وال  

 بمصادره.  

أبواب   من  تفنيدها وردها  الرشعي وجوب  التكليف  يستدعي  وهي هتمة خطرية 

أوهلا نرصة املسلم ألخيه املسلم، وعدم غمط الناس حقوقهم، والشهادة باحلق، وعدم  كثرية  

عاين الكثرية التي غابت لألسف عند مثريي أمثال هذه الشبهات، بدليل  كتامن العلم.. وامل

 العلمي اإليراين، القديم منه واحلديث.  جهلهم املطبق بكل الرتاث

خدمة القرآن الكريم، حتى يكون  يف    : التعريف بام أنتجته إيران طيلة تارخيها وثانيهام 

اإلسالمية، والتي يسعى األعداء للتفريق بينها  ذلك حلقة وصل بينها وبني غريها من البالد  

 . وبينهم

هذا الكتاب عىل العرض املوجز للرتاث اإليراين املرتبط بالقرآن  يف    ولذلك مل نقترص

ذلك   ليكون  ومزاياه،  منهجه  وبينا  األعامل،  من  عمل  بكل  عرفنا  وإنام  وعلومه،  الكريم 

قعا قبل اهلجمة اإلعالمية والدينية  فرصة لتحقيق التواصل بني الباحثني، كام كان ذلك وا

 العامل اإلسالمي. يف  الرشسة التي حاولت فصل إيران عن دورها املرجعي واملركزي

  وقد حاولنا أن نفعل ذلك، إما بالرجوع املبارش لذلك الرتاث، وهو متوفر بحمد اهلل

سواء من اإليرانيني أو   املواقع واملكتبات املختلفة، أو بالرجوع ملن عرفوا بذلك الرتاث، يف 
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  غريهم، وخاصة ما كتبه العالمة املعرفة، باعتباره من أكرب املختصني بعلوم القرآن وتفسريه 

 هذا العرص. يف 

 وبناء عىل هذا قسمت الكتاب إىل ثالثة فصول: 

: والتي تبدأ  خدمة القرآن الكريم قبل الثورة اإلسالمية يف   جهود اإليرانيني ـ   األول 

ل إىل ما قبل انتصار الثورة اإلسالمية، وقد حاولت أن أمجع فيه أكرب قدر  من العرص األو

إيران، ويف مجيع بالد العامل اإلسالمي، سواء  يف    ممكن من الكتب التي كان هلا تأثريها الكبري

 كانت من إنتاج أعالم املدرسة السنية، أو إنتاج إخواهنم من املدرسة الشيعية. 

: والتي تبدأ  الثورة اإلسالمية بعد  خدمة القرآن الكريم    يف   جهود اإليرانيني الثاين ـ  

أمهها   عىل  اقترصت  فقد  جدا؛  كثرية  أهنا  وبام  اآلن،  إىل  اإلسالمية  الثورة  انتصار  من 

 وأشهرها. 

اإليرانيني ـ    الثالث  جهود  وخصائصها يف    جماالت  الكريم  القرآن  وقد  خدمة   :

فقط، بل هي نوعية أيضا، ألهنا ختدم    حاولت من خالله أن أبني أن هذه اجلهود ليست كمية 

احلقائق القرآنية وأهدافها.. وقد دعاين إىل ختصيص هذا بفصل خاص هو تلك األحكام  

 املسبقة التي يطلقها البعض عىل اجلهود اإليرانية من غري تعرف عىل حمتوياهتا. 

بالشكر اجلزيل  أتقدم  ال أنسى أن  ،  (1) ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(من  ومن باب ) 

التي  همة  املعلومات  املمن   الذي استفدت منه الكثري  جالل مريأقائي ستاذنا الكبري السيد  أل

لم  ف  ؛ ، وخاصة احلديث منهاإليراين املتعلق بالقرآن   الرتاثيف    البحثلوالها ملا استطعت  

وإفاداته  توجيهه  لوال  عليها،  ألتعرف  الذي ترشف  أكن  وهو  كذلك،  يكون  ال  وكيف   ،

، والعالمة  واعظ زادة اخلراسايناحبة كبار علامء إيران كالعالمة التسخريي والعالمة  بمص

 
  (4198(، وأبو داود )7755رواه أمحد )  (1) 
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 ، وغريهم، والذين عرفني هبم وبغريهم من خالل أحاديثه عنهم. حممد هادي معرفة

جهود   عىل  كثب  عن  للتعرف  الفرصة  يل  أتاح  أنه  عىل  أشكره  أن  أنسى  ال  كام 

بتيسري تواصيل معهم، وتوفري كل ما أحتاجه من  خدمة القرآن الكريم، وذلك  يف    املعارصين

هذا العمل، بل له احلظ األكرب منه ابتداء من التوجيه  يف    مراجع، ولذلك أعتربه رشيكا يل

 لكتابته، وانتهاء بتوفري املراجع والرشح ملا يعرض يل من غموض. 

فذلك   واالستقصاء؛  اإلحصاء  إىل  هيدف  ال  العمل  هذا  أن  إىل  مستحيل،  وأنبه 

القديم واحلديث، مع ذكر النامذج  يف    وحيتاج إىل األسفار الكثرية، ولذلك اهتم بأهم ما كتب

 واألمثلة التي تدل عىل غريها. 

اهلل  غرضهيف    وأسأل  الكتاب  هذا  يؤدي  أن  املقدمة  هذه  الوحدة  يف    ختام  خدمة 

الباإلسالمية،   العلمي والروحي بني املسلمني وخصوصا  التواصل  احثني منهم،  وحتقيق 

 . هم التفريق بينيف   تفويت الفرص عىل األعداء ل
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 الفصل األول 

 ية سالم خدمة القرآن الكريم قبل الثورة اإل يف   جهود اإليرانيني 

التاريخ   طيلة  فإيران  احلاقدون؛  املغرضون  إال  فيها  جيادل  ال  التي  اجلهود  وهي 

ا العلوم  لكل  أسس  ومركزا حضاريا  منارة علمية،  كانت  بام  اإلسالمي  ابتداء  إلسالمية، 

التفاسري   وأنواع  القرآنية،  العلوم  كل  بأن  القول  يمكن  ولذلك  الكريم،  بالقرآن  يرتبط 

الفصل، والذي قسمناه إىل مخسة    هذا يف    املدن اإليرانية، كام سنرى ذلك بوضوح يف    أسست 

 مباحث، هي: 

 . ـ اجلهود املرتبطة بلغة القرآن الكريم وبالغته  أوال 

 .املرتبطة بالتفسري باملأثور ـ اجلهود   ثانيا 

 . ـ اجلهود املرتبطة بالتفسري الكالمي  ثالثا 

 . ـ اجلهود املرتبطة بالتفسري الفقهي رابعا 

 . ـ اجلهود املرتبطة بالتفسري العرفاين  خامسا 

 أوال ـ اجلهود املرتبطة بلغة القرآن الكريم وبالغته: 

هذا  يف    اإليرانيني حوهلا أهنم رواد التأليف وقد رأينا من خالل االطالع عىل مؤلفات  

تفسري القرآن  يف    أكثر العلوم اللغوية التي استخدمت يف    ألفوا   أن منإىل    اجلانب، باإلضافة

 . الكريم منهم 

 اجلانب والتي كان هلا تأثريها عىل ما كتب فيه: هذا يف   م اهتوسنذكر هنا أبرز مؤلف

 لشافية: وأرسار البالغة والرسالة ا دالئل اإلعجاز  

هـ(  471ـ    400بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين )   أليبمؤلفات  ثالثة  وهي  
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)جرجان(  املنتسب  إال    (1)ملدينة  القرآن  يفهم  )مل  عنهام:  قيل  اللًذين  أحد  وهو  اإليرانية، 

 ( 2) جرجان(يف  اآلخر زخمرش، ويف  أعرجان أحدمها 

: )دالئل اإلعجاز(  كتبهعد  تالبالغة، وويعترب ـ بشهادة كل املؤرخني ـ مؤسس علم  

القرآن(، من أهم ما ألفيف    )الرسالة الشافيةوو)أرسار البالغة(   هذا املجال،  يف    إعجاز 

من شعر    األخرىإعجاز القرآن الكريم وفضله عىل النصوص  إثبات  وقد كان هدفه منها  

 ونثر. 

يف    حممود حممد شاكر عىل فضلها وسبقها، ومنهم    الكتبذه  أمجع كل املعرفني هب  وقد

ق   يمنذ دهر بعيد، حني شققُت طريق[: )دالئل اإلعجازمقدمة تعليقه عىل كتاب ]  إىل تذوُّ

قها كتاب    يالكالم املكتوب، منظومه ومنثوره، كان من أوائل الكتب الت  عكفُت عىل تذوُّ

القاهر بن [ دالئل اإلعجاز] أبى بكر عبد  الرمحن اجلرجاين   ، للشيخ اإلمام  ، األديِب  عبد 

كان يريُد    هأن أنه بَدا يل  إىلتنبَّهُت  ويومئٍذ  ي..  ، وامُلتكلِِّم األشعريالنحوي، والفقيِه الشافع

البالغة  يف  أن يؤسس بكتابه هذا علام جديدًا استدَرَكُه عىل من سبقه من األئمة الذين كتُبوا 

 كتابه سريَة  يف     الغرابة، أنه مل َيِسر أشدَّ   يوىف إعجاز القرآن، ولكن كان غريبًا عند
ِ
  من بناء

يف   كتابه العظيم، أو ما فعله أبو الفتح ابن ِجنىيف  فعله سيبويه  يعلاًم جديدًا، كالذ يؤسس

كتابه أرسار البالغة، بل كاَن عمُله  يف    فعله عبد القاهر نفُسه  يكتابه اخلصائص، أو كالذ

التبويب والتقسيم  يف     بحميَّة جارفٍة ال تعرف األناةَ وهو يؤسس هذا العلَم اجلديد، َمُشوباً 

َعَجلٍة من أمره، وكأّن منازعا كان ُينازُعُه عند ُكّل فكرٍة يريُد أن  يف    والتصنيف، وكأنه كانَ 

 
، وهي إحدى املدن الشهرية يف إيران. وتقع أو كركان )بالفارسية:گرگان(، وكانت تسّمى قدياًم أسرتاباذ أو أسرتاباد  (1) 

يف شاميل إيران حاليًا، وكانت جرجان مركز منطقة اسرتآباد.. وإليها ينتسب الرشيف اجلرجاين واملريداماد احلسيني الفيلسوف  

 واملري فندرسكي واللغوي النحوي عيل الفصيحي وكذلك األمني األسرتابادي. 

 . 238: 3لسبكي وطبقات ا 298: 1وفيات األعيان  (2) 
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 رأيه 
ِ
ته ومضاء  ( 1)(جُيَّلَيها برباعته وذكائه ورُسعة ملَرحه، وبقّوِة ُحجَّ

دالئل  ]موضوعات يف   الناظرمقدمة حتقيقه له: )يف  املحقق ياسني األيويبوقال عنه 

ها فهرسُته املنشور   [اإلعجاز الصفحات األوىل منه، ينتابه شعور بأنَّ صاحب  يف    التي ضمَّ

الكتاب، تفجرتر عنده ينابيع املعرفة، فسلكتر به شتى الدرس البالغي الذي راح يلقيه  

اء زمانه، من طلبة وعلامء تفاوتتر مدارُكهم و قدراهتم بني املتقبل املتذوق، والّدعيِّ  عىل قرَّ

، فأفرَغ ُجلَّ ما توصل إليه من حقائق ومعلومات صاغها بمنطق املحارض املوسوعي،   الغبيِّ

الباب،  يف    ال يسعه االنضواء  موضوع واحد، بل يلتفت إىل هذا اجلانب وذاك، وإىل هذا 

 ( 2)(األطراف وهذا امليدان، من أبواب الفكر البالغي وميادينه املرتامية 

ـ: ) الواردة فيه، والتي قد يتوهم أهنا جمرد استطراد  ـ مبينا قيمة املباحث  عىل  وقال 

الرغم من كون الكتاب قد وضع لتأسيس علم املعاين، وما يقتضيه من مسائل حمددة توافق  

فإننا   والدارسون،  العلامء  تداخلت    إمامعليها  التي  املوضوعات  من  خليط  أو  سلسلة 

  ، اتَّسقتر وافرتقتوتفرعتر ائتلفتر واختلفتـ    أو  نقول:  تؤلِّف  يف    ألهنا ـ    وال  ها،  َتضامِّ

مل   اللذين  والبديع  البيان  مفتوحًا عىل علمي  املعاين،  ه: علم  ملا سامَّ الواسع  البالغي  األفق 

إالَّ  األول،  العلم  عن  أو  يف    يستقالَّ  السكاكيِّ  مع  املتأخرين  والتحديد  االصطالح  نطاق 

 (3)(، وَمنر تبعهام وعارصمها من علامء البالغة القزويني

املطروحة  املوضوعات  استعرض  أن  )يف    وبعد  قال:  أبرز  الكتاب،  هذه  كانت 

موضوعات الكتاب، صغُتها بكثري من اجلمع والتلخيص، إن دلَّت عىل يشء، فعىل املنحى  

 
  (3شاكر )مقدمة/  قيق:دالئل اإلعجاز حت   (1) 

  (8األيويب )ص: حتقيق:   دالئل اإلعجاز  (2) 

   (9)ص:  املرجع السابق،  (3) 
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من   إليه  يؤدي  أو  به  يتعلق  وما  النظم  إعجاز  مركزية هي  نقطة  املتشعب حول  الدوراين 

دروب وقنواٍت، كل واحدة منها متثل مرشوع دائرة شبه مستقلة، وما ذاك إالّ لغنى العنارص  

يتكون منها اإلعجاز البالغي الذي حييط بالنظم القرآين وكلِّ نظم آخر يقتدي به أو    التي

وال يسعني ههنا إالَّ    اإلبداع الفني.. يف    يقتبس منه، ويسعى لبلوغ ما بلغه من مراتب السمو

يتطلبها   التي  الشمولية  وبالنظرة شبه  واملعاجلة،  الطرح  بموسوعية  قبل  من  قلرُته  ما  تأكيد 

ا بإحكام،  الدرس  اإلملام  يفرتض  الذي  املعاين  علم  وبخاصة  إليها؛  وُيفريض  لبالغي، 

ي بمقتىض احلال  (1)(بمختلف علوم اللغة وقواعدها. ذاك أنه األصل والقاعدة وما سمِّ

طريقته  بني  ومنهجهيف    ثم  )يف    الطرح،  فقال:  القاهر  الكتاب،  عبد  كتابة  تندرج 

اإلعجاز بخاصة، حتت عارضة العقل واملنطق، ألن    اجلرجاين البالغية بعامة، وكتاب دالئل 

القياس   معتمدًا  العكس،  أو  له،  والتمثيل  وبسطة  الرأي  إبداء  عىل  قائم  عنده  يشء  كل 

اًم عقله وتفكريه، معتمدًا املبادئ املعرفية التي حيكم هبا البلغاء احلقيقيون،   واالستنتاج، حمكِّ

يسبقها  األدبية،  الشواهد  عيون  من  املعجز   وما حيصله  القرآين  الشاهد  يواكبها  فكان ؛  أو 

،  التفاصيل واجلزئيات وصوال إىل خالصة الرأي وزبدة النظريةيف    أحيانًا مستقرئًا، يبحث 

مفاهيمه ورشوحه يعرض  ثم  احلكم  ميزان  وينصب  الرأي،  يطرح  مستنتجًا،  يف    وأحيانًا 

شياء، فضاًل عن املنطق اليوناين  بوتقة العقيل املستمد من ثقافته الفكرية التأملية ومقاربته األ

املنطق   ولكنه خفَّف من جفاء  علامء عرصه؛  من  كبرية  طائفة  به  بتر  ترشَّ الذي  األرسطي 

 (2)(ورصانة العقل بام اكتسبه من لطافة الذوق ورهافة اإلحساس

من   اجلرجاين  طرحه  ما  وعقالنية  قوة  عىل  الدالة  واألمثلة  النامذج  ذكر  أن  وبعد 

 
  (10)ص: املرجع السابق،   (1) 

  (10)ص: املرجع السابق،   (2) 
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ال أغايل إذا قلت إِنَّ كل رأي صدر عن اجلرجاين، وكل نظرية طرحها  )  أطروحات، قال: 

ل إليها، إنام سلَك  إطار  يف  ، االستقرائيسبيلهام هذا املسلَك القيايس االستداليل يف  أو توصَّ

س  ،  من التحليل املنطقي والتفكري العقالين بغض النظر عام َيُؤول إليه أو يستنتجه أو يؤسِّ

يف    معظم ما رشح وأوضح، وبرهن ودلَّل وعلَّل كانيف    جلرجاين، أنه،أثبت ا. وقد  عليه.

لطلبته بكل صرب ورويَّة، متوخيًا   م معارَفه  املمتاز يقدِّ املنهجي، واملحارض  الباحث  وضع 

 (1)(عىل الدوام اإِلقناَع واإلفادة

 : مفردات ألفاظ القرآن 

  اتفق كل الباحثني وقد  ،  هـ(   502هو كتاب من تأليف الراغب األصفهاين )املتوىف  و

مجيع  يف    ه مع العلم أن،  هذا املجاليف    عىل فضله وكونه من الكتب الرائدة  علوم القرآنيف  

األلفاظ واملصطلحات، وحياول أن يبحث عن معانيها القرآنية، واألمثلة عىل  يف  كتبه يدقق

الذريعة إىل  )و(، اداالعتقيف  رسالة )و (، تفصيل النشأتني وحتقيق السعادتني) يف  ذلك كثرية 

بذلك تكون هذه  (، باإلضافة إىل تفسريه الذي سنتحدث عنه الحقا.. و)مكارم الرشيعة

 ( 2) (لكتاب املفردات الكتب مكملة 

الباحث   فرحاتيقول  حسن  ] يف    أمحد  القرآنكتابه  مفردات  موازنات    : معاجم 

يكاد  [: )املفردات القرآنيةمعاجم  يف    مفردات الراغب معلم بارزحتت عنوان ]   [ ومقرتحات

  للراغب األصفهاين يأت   [مفردات ألفاظ القرآن] جيمع علامء األمة وأعالمها عىل أن كتاب  

علوم  يف    هذا املوضوع، فليس هناك مؤلفيف    املرتبة األوىل من الكتب الكثرية املؤلفة يف  

ويشعر  إال  ـ  األصفهاين  الراغب  بعد  ـ  كاتب  أو  مفس  أو  دارس  أو  باألجالل    القرآن، 

 
  (10)ص: املرجع السابق،   (1) 

   (18معاجم مفردات القرآن )موازنات ومقرتحات( )ص:   (2) 
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كبرية نقلة  بحق  يعترب  الذي  العظيم  العمل  هلذا  هاماً يف    واإلعجاب  ومنعطفًا  يف    ميدانه، 

 ( 1)  (تاريخ معاجم املفردات القرآنية

ما   الكتب، وسنلخص  من  بغريه  هلا  مقارنا  الكتاب  ميزات  بتفصيل  استعرض  ثم 

 :(2)ذكره من غري تلك املقارنات 

ففي    جذر املعنى الذي تلتقي عنده مجيع معانيها،أي أنه يتبع    : كشف جذر الكلمة 

ر منه التوسع. فاشتق منه    (برّ )  مادة أي:    ( الرب)يقول الراغب: الرَب: خالف البحر، وتُصوِّ

  معروف، وتسميته بذلك لكونه أوسع ما حيتاج إليه ( الرُبُّ )فعل اخلري. ثم يقول: ويف    التوسع

 ع هو اجلذر الذي جيمع بني املعاين.  وهكذا يكون التوس ..الغذاءيف 

نسبة الكلمة وإضافاهتا، فريى  يف    وال يقف الراغب عند هذا، وإنام حياول درك هذا

ِحيمُ }ينسب إىل اهلل تعاىل تارة نحو    (الرب )أن   رَبُّ الرَّ ُه ُهَو الر بر  )وإىل العبد تارة، فيقال:    {إِنَّ

الثواب. ومن العبد الطاعة، وهو يريد بذلك    طاعته، فمن اهلل تعاىليف    أي: توسع  (العبد ربه

.. وهكذا يربط كل ما ارتبط  الطاعة من العبديف    الثواب من اهلل مقابل التوسع يف    أن التوسع 

ب فالسعةبالرب  التوسع،  الوالدين:  بر  إليهاميف    يقول:  تتبعه  ..  اإلحسان  نرى  وهكذا 

ا فكرة  دائاًم  فيها  يلمح  وهو  وإضافاهتا  الكلمة  املعنى  لترصيفات  أصل  هو  الذي  لتوسع 

فقه اللغة وأرسار االشتقاق، ويتدرج  يف    وجذره وبذلك يعطى القارئ، ما هو بحاجة إليه

الكلمة يف    به صعداً  للتعامل مع رس  يؤهله  العربية، والوقوف عىل تصاريفها، مما  يف    فهم 

 .(3)الكتاب املعجز وتذوق حالوهتا وإدراك دالالهتا وإحياءاهتا 

 
   (9معاجم مفردات القرآن )موازنات ومقرتحات( )ص:   (1) 

 (، فام بعدها.  10انظر: معاجم مفردات القرآن )موازنات ومقرتحات( )ص:   (2) 

   (11معاجم مفردات القرآن )موازنات ومقرتحات( )ص:   (3) 
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يبدأ الراغب عادة كالمه عىل املعنى األصيّل، ثم يتتبع املعاين    : املستعارة تتبع املعاين 

فهو ـ مثال ـ عند  تتبع تسلسل املعاين وانتقال بعضها عن بعض،  ياملستعارة منه، وهو بذلك  

ل سائره،    (ريش )كلمة  رشحه  بني  من  باجلناح  خُيَصُّ  وقد  معروف،  الطائر  ريش  يقول: 

للثياب استعري  لإلنسان  كالثياب  للطائر  الريش  تعاىل  (1)ولكون  قال  َولَِباُس  }.  َوِريشًا 

َوى    {التَّقر

وذلك عندما يشتبه املعنى الصحيح للفظ بغريه من املعاين،    : حتّري املعاين الصحيحة 

األقوال التي يمكن تفسريها عىل غري  من  يصدر عن األنبياء  ومن األمثلة عىل ذلك تأويله ملا  

صحيح    وجهها بام ال يتفق مع عصمة النبي، ويف مثل هذه احلال، حيرص عىل حتري معنى

النبي بعصمة  عند رشحه  يليق  مثال  فهو  املرض  [سقم ]  كلمة،  ُم:  قر والسُّ ُم  قر السَّ يقول:   :

ُقُلوهِبِمر َمَرض  }البدن ويف النفس، نحو  يف    املختص بالبدن، واملرض قد يكون وقوله    {يِف 

فمن التعريض أو اإلشارة إىل ماض، وإما إىل مستقبل، وإما إىل قليل  ،  {إِينِّ َسِقيم  }تعاىل:  

..  حيس به  ينفك من خلل يعرتيه وإن كان ال احلال، إذ كان اإلنسان ال  يف    مما هو موجود

وهكذا يتبني لنا وجوه من املعاين الصحيحة يمكن محل اآلية عىل أحدها بام ال يتعارض مع  

 .(2) عصمة النبي 

ملعنيني  اجلامعة  عندما    : الكلامت  غريه  به  يقوم  ما  عىل  وذلك عىل خالف  يطلقون 

حيث تطلق عىل كل من    [ الُقرء]لمة  كيف    بعض الكلامت أهنا من األضداد، كام هو احلال

واحليض،   لذلك  يقدم  الراغب  لكن  الطهر  ـ )يقول:  فتعلياًل  اسم  يف    والُقرُء  احلقيقة: 

له،  يف    للدخول  املتعقب  الطهر واحليض  احليض عن طهر وملا كان اساًم جامعًا لألمرين: 

 
  (372املفردات يف غريب القرآن )ص:   (1) 

  (415املفردات يف غريب القرآن )ص:   (2) 
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واحد منهام إذا    أطلِق عىل كل واحد منهام، ألن كل اسٍم موضوع ملعنيني معًا يطلق عىل كل

القرء   انفرد، كاملائدة: للخوان وللطعام، ثم قد يسمى كل واحد منهام بانفراده به، وليس 

تر أثر الدم ال يقال هلا ذات    اساًم للطهر جمردًا، وال للحيض جمردًا بداللة أن الطاهر التي مل 

 ( 1)  (قرء، وكذا احلائض التي استمر هبا الدم ال يقال هلا ذلك 

ويبني املعنى  املوهومة،  حيرص الراغب عىل نفي املعاين  حيث    :معان موهومة نفي  

اخلوف من  أن )حيث ذكر    [خوف]مادة  يف    ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره الالئق باللفظ،  

به   يراد  إنام  بل  الرعب، كاستشعار اخلوف من األسد،  بالبال من  ما خيطر  به  يراد  اهلل: ال 

ات.. والتخويف من اهلل تعاىل: احلث عىل التحرز وقال:  الكف عن املعايص وحتري الطاع

َوَرائي } املرََوايِلَ ِمنر  ُت  فخوفه منهم أال يراعوا الرشيعة، وال حيفظوا    . [ 5]مريم    {َوإِينِّ ِخفر

نبياء ـ  فالِقنريات الدنيوية أخّس عند األـ    كام ظنه بعض اجلهلةـ    الدين ال أن يرثوا ماله  نظام

 ( 2)(أن يشفقوا عليها من ـ  عليهم السالم 

كلية  نرى    : قواعد  الكلامت  ـ  الراغب  حيث  لبعض  ـ حياول استخراج  أثناء رشحه 

ومن األمثلة عىل ذلك اعتباره  ستخلصها من تتبع االستعامل القرآين للكلمة،  يقواعد كلية  

كل موضع  و  ..(3)تنبيه عىل اختصاصه تعاىل باخلريات  [تبارك] كل موضع ذكر فيه لفظ  أن )

أثبت اهلل السمع للمؤمنني، أو نفى عن الكافرين، أو حث عىل حتريه، فالقصد به إىل تصور  

كل موضع مدح اهلل تعاىل بفعل الصالة أو حث عليه، ُذكِر بلفظ  . و.(4) املعنى والتفكر فيه

 
  (668املفردات يف غريب القرآن )ص:   (1) 

  (303املفردات يف غريب القرآن )ص:   (2) 

 . 120املفردات:   (3) 

 . 426املفردات:   (4) 
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 .(1)اإلقامة

أكثرية  الراغبحيث    : قواعد  األكثر  ينص  بأهنا  القواعد  بعض  االستعامل  يف    عىل 

الكلية،   اعتباره أن  لينفي عنها صفة  ما يستعمل ومن األمثلة عىل ذلك  يف    [السعي]  أكثر 

أكثر ما تستعمل  . و املكروه.يف    املحبوب واملد يف    أكثر ما جاء اإلمداد . و األحوال املحمودة.

  [ اخلوض ]أكثر ما ورد  . و  من هو أدنى.انضامم من هو أعىل مرتبة إىل يف    القرآن يف   الشفاعة

 .(2)القرآن فيام ُيَذمُّ الرشوع فيهيف 

 تفسري الراغب األصفهاين: 

والتعمق وفلسفتها  باللغة  هتتم  ـ  الراغب  كتب  كسائر  ـ  املرتبطة  يف    وهو  املعاين 

الباحثني  وقدباأللفاظ،   من  جمموعة  بجمعه  أحدهم(3) قام  وقال  ) يف    ،  به:  من  التعريف 

كتب التفسري نجد أن كل كتاب اختص بيشء، ميزه عن غريه، وأبدع فيه،  يف    خالل النظر

اآلية من األحاديث واآلثار، وأقوال السلف، وذاك اهتم بإعرابه،  يف    فهذا اهتم بسد ما ورد

وثالث اهتم بأحكام الفقهية الواردة فيه، وآخر كتبه لينرص فيه مذهبه الذي يتبعه، ويدعو  

نجده  ومن    إليه..  إليه  النظر  وعند  األصفهاين(،  الراغب  املشهورة:)تفسري  التفاسري  مجلة 

ولك  .  اختص بكل ما ذكر أعاله فكان بحق تفسريًا موسوعيًا نال إعجاب من اطلع عليه.

 
 . 491املفردات:   (1) 

   (16معاجم مفردات القرآن )موازنات ومقرتحات( )ص:   (2) 

جامعة طنطا، الطبعة   -املقدمة وتفسري الفاحتة والبقرة: حتقيق ودراسة: د. حممد عبد العزيز بسيوين، كلية اآلداب     (3) 

 م.  1999 -هـ  1420األوىل: 

ِدي، دار   من سورة النساء، حتقيق 113وحتى اآلية  -: من أول سورة آل عمران 3، 2جزء  ودراسة: د. عادل بن عيل الشِّ

 م.  2003 -هـ  1424الرياض، الطبعة األوىل:  –النرش: دار الوطن 

النساء    114: )من اآلية  5،  4جزء   املائدة(، حتقيق ودراسة: د. هند بنت حممد بن زاهد    -من سورة  وحتى آخر سورة 

 م..   2001 -هـ  1422األوىل:  جامعة أم القرى، الطبعة -رسدار، كلية الدعوة وأصول الدين 
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ن هذا التفسري عىل أنه من التفاسري املشهورة، إال أنه من التفاسري  إأن تعجب إذا قلت لك: 

تفسري مشهور عند العلامء قدياًم، ولكنه مغمور    هذه العبارة، فهو يف    وال تناقض ..  املغمورة

عرصنا، وعدم االهتامم بطبعه ونرشه، ناتج عن قلة درايتهم  يف    عند كثري من طالب العلم 

 (1)(هبذا التفسري، وما فيه، مما يميزه.. أضف إىل ذلك أنه مل يكمل، بل وجد ناقصاً 

 : ، وهيالتفسريثم ذكر خصائص هذا 

  ثاره من النقل عن أئمة اللغة.. وهلذا النقل أمهيته، إذا علمنا أن املصنف متبحر إك.  1

 هو صاحب )املفردات( ، خاصة وأنه  علوم البالغة، والنحو، واالشتقاق، واملعاينيف 

حكم املفقود، مما جيعل هذا  يف    إكثاره من النقل عن املفسين الذين تعترب كتبهم.  2

 ووحيدًا لبعض اآلراء. التفسري مصدرًا هامًا، بل 

احتواء هذا التفسري عىل مجلة من الفوائد، والنكت، واللطائف التفسريية التي ال  .  3

 تكاد توجد عند غريه. 

 : لطائف الكتاب العزيز يف    بصائر ذوي التمييز 

الكبري   اللغوي  العالمة  ألفه  وقد  املهمة،  اللغوية  التفاسري  من  أبو  وهو  الدين  جمد 

صاحب الالمع املعلم العجاب،    هـ(   817)املتوىف:    (2) يالفريوزآباد  طاهر حممد بن يعقوب 

وغريها من مراجع  اجلامع بني املحكم والعباب، والقاموس املحيط، والقاموس الوسيط،  و

 اللغة العربية الكربى. 

تفسري ابن عباس(، و)تيسري  يف    )تنوير املقياسالتفسري، وهييف    باإلضافة إىل كتبه

 فسري فاحتة الكتاب(، و)الدر النظيم املرشد إىل مقاصد القرآن العظيم( ت يف  فاحتة اإلياب

 
 قراءة يف)تفسري الراغب األصفهاين(، بتحقيق د.عادل بن عيل الشدي، عبد اهلل الشمراين.   (1) 

 هـ.  729ولد بكازرون وهي بلدة بفارس سنة   (2) 
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  ابن حجر وقد اتفق كل املرتمجني له عىل أنه من أئمة اللغة العربية الكبار، فقد قال عنه  

:  و  (1) (كان حافًظا للغة، واسع املعرفة هبا )تقريب التهذيب:  يف   ماينُّ كان  )قال عنه التَِّقيُّ الكِرر

هو آخر من مات  )وقال املقري:  ،  (2) (زمانه، نظاًم ونثًرا بالفاريس والعريبيف    النظريعديم  

كان كثري  .. ومن الرؤساء الذين انفرد كل منهم بفنٍّ فاق فيه أقرانه عىل رأس القرن الثامن

  ( 3) (احلفظ واالطالع والتصنيفيف    العلم واالطالع عىل املعارف العجيبة، وباجلملة كان آية 

 (4)(اللغة واحلديث والتفسرييف  كان مرجع عرصه)وقال عنه الزركيل: 

القرآن،  تفسريه عىل  حيتوى  و املباحث العامة املتعلقة به،  وبعض  مقدمة فيها فضل 

ذكر مباحث تتعلق بالقرآن سورة سورة، عىل ترتيبها  يف    كالنسخ، ووجوه خماطباته، ثم يأرخذ

ـ عدد اآليات    2ـ موضع النزول    1ة مباحث تسعة  كل سوريف    املصحف.. فيذكريف    املعروف 

   3واحلروف والكلامت  
ِ
ـ اسم    5ـ جمموع فواصل السورة    4عدد اآليات  يف    ـ اختالف القراء

نة له    يـ مقصود السورة، وما ه  6السورة َأو َأسامؤها   ـ الناسخ واملنسوخ من السورة    7متضمِّ

 ـ فضل السورة.  9ـ املتشابه منها   8

إمِجالياً يعقد بحثم   القرآن، وعدد كلامته وحروفه، وما جيرى هذا  يف    ثًا  آيات  عدد 

.  املجرى؛ كعدد كل حرف من احلروف اهلجائية فيه، فيذكر مثاًل َأن عدد الالمات فيه كذا.

الراغب  نحو عمل  القرآن عىل  مفردات  لتفسري  يعرض  باعتبار    ،مفرداته يف    ثم  ويصنِّفها 

فاملب الكلمة،  من  األَول  األَلفاحلرف  بحرف  ويصّدر  يف    دوُء  وهكذا.  األَلف،  حرف 

مباحث كل حرف بالكالم عىل وصف احلرف ومعناه لغة، والنسبة إِليه ونحو ذلك. ونراه  

 
 .  1/13ابن حجر: تقريب التهذيب   (1) 

 . 5/31السخاوي: الضوء الالمع   (2) 

 .  1/250أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض    (3) 

 ..  7/146الزركيل: األعالم   (4) 
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الزائد يف    حرف األَلف. ويأرتى هذا القسميف    الكلمة، فنرى اإِلنزاليف    قد يراعى احلرف 

.
ِ
باب الثالثون، فيذكر فيه األنبياء  ثم يأرتى ال .  تسعة وعرشين بابا عىل عدد حروف اهلجاء

 .(1)هذا البابيف  القرآن، وَأعداَءهم وقصصهم، وما يدخل يف  املذكورين

 التفسري باملأثور:  ب ثانيا ـ اجلهود املرتبطة  

القرآن الكريم نفسه من البيان والتفصيل  يف    وهو التفسري الذي يعتمد )عىل ما ورد

 (2)، أو عن الصحابة والتابعني(لبعض آياته، باإلضافة إىل ما ُنقل عن الرسول 

من تأليف علامء  أكثرها وأمهها وأسبقها  التفسري باملأثور نجد  يف    عند مطالعة ما ألفو

 : وهذه نامذج عنها إيرانيني، 

 ية: السن تفاسري املدرسة  ـ    1

 التفاسري التي ألفها علامء إيرانيون من املدرسة السنية:من أهم 

 تفسري ابن جرير الطربي: 

أبو جعفر حممد بن جرير بن  [، ومؤلفه  تأويل القرآنيف    جامع البياناملسمى ]وهو  

 هو من أهل آمل، من بالد مازندران ويزيد بن كثري بن غالب الطربي، نسبة إىل طربستان،  

طّوف األقاليم، فسمع  و  هو شاب،و  طلب العلميف    رحل، و( هـ  224ولد هبا سنة )  ،إيرانب

 ( هـ 310استقّر ببغداد، إىل أن تويّف هبا سنة ) و العراق، ثم ألقى رحله و الشام و بمرص

هذا النوع من التفسري، بل أهم مرجع ترجع إليه مجيع  يف    أهم كتابتفسريه  يعترب  و

وقد قال  ،  قدر من الروايات التفسريية  رب ك التفاسري ـ باتفاق مجيع املؤرخني ـ فهو اجلامع أل

الذهبي مبينا أمهية تفسريه، وتأثريه فيام بعده من التفاسري: )يعترب تفسري ابن جرير من أقوم  

 
   (29/ 1من مقدمة املحقق حممد عيل النجار، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز )   (1) 

 ( 112/ 1هـ(، مكتبة وهبة، القاهرة، )1398التفسري واملفسون، د. حممد السيد حسني الذهبي )املتوىف:  (2) 
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ين الذين عنوا بالتفسري النقيل، وإن   التفاسري وأشهرها، كام يعترب املرجع األول عند املفسِّ

قليل األمهية من مراجع التفسري العقيل، نظرًا ملا فيه  الوقت نفسه ُيعترب مرجعًا غري  يف    كان

النظر   يعتمد عىل  ترجيحًا  بعض،  بعضها عىل  وترجيح  األقوال،  وتوجيه  االستنباط،  من 

تفسري ابن جرير، لوجدنا أن  يف    العقيل، والبحث احلر الدقيق.. ولو أننا تتبعنا ما قاله العلامء 

كم عىل عظيم قيمته، واتفقوا عىل أنه مرجع ال  الرشق والغرب قد أمجعوا احليف    الباحثني

  (1) ِغنَى عنه لطالب التفسري(

وذكر أسبقيته جلميع كتب التفسري، فقال: )ونستطيع أن نقول: إن تفسري ابن جرير  

الفن   ناحية  من  لية  وأوَّ زمنية،  لية  أوَّ التفسري،  كتب  بني  لية  األوَّ له  الذى  التفسري  هو 

ا  ليته  أوَّ أما  كتابوالصناعة..  أقدم  فألنه  من  يف    لزمنية،  سبقه  وما  إلينا،  وصل  التفسري 

م إال ما وصل إلينا  الله املحاوالت التفسريية ذهبت بمرور الزمن، ومل يصل إلينا يشء منها،  

ليته من ناحية الفن والصناعة،  يف    منها  ثنايا ذلك الكتاب اخلالد الذى نحن بصدده.. وأما أوَّ

به الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه، حتى    فذلك أمر يرجع إىل ما يمتاز

  (2)أخرجه للناس كتابًا له قيمته ومكانته.(

)وكتابه قوله:  السيوطي  عن  جريرـ    ونقل  بن  حممد  تفسري  التفاسري  ـ    يعنى  ل  أجَّ

واإلعراب،   بعض،  عىل  بعضها  وترجيح  األقوال،  لتوجيه  يتعرض  فإنه  وأعظمها، 

 يفوق بذلك عىل تفاسري األقدمني( واالستنباط، فهو  

عىل أنه مل ُيصنَّف مثل تفسري الطربي(، وقال أبو حامد    األمة وقال النووي: )أمجعت  

اإلسفراييني: )لو سافر رجل إىل الصني حتى حيصل عىل كتاب تفسري حممد بن جرير مل يكن  

 
 (149/ 1املرجع السابق، ) (1) 

 (150/ 1املرجع السابق، ) (2) 
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 ذلك كثريًا( 

عنه املعرفة  العالمة  )  ، وقال  تفسريه:  خبريا  وعن  الرجل  بأقوال  و  بالتاريخكان 

ترجيح بعض األقوال  و   تفسريه،يف    له بعض االجتهادو  ،ناقدا بصرياو  السلف، عاملا فاضال

بعض للتاريخ؛و  ، عىل  أبا  اعترب  كام  للتفسري  أبا  الطربي  اعترب  جامعّية  و  قد  باعتبار  ذلك 

نقله. لكنه  يف    يذكر أقوال السلف باألسانيد مما يستدعي الثقة به و   ، شمولهو  سعته و  تفسريه 

ال  و  االختالق، و  لفيف من املعروفني بالكذب و   املجاهيل،و النقل عن الضعفاءيف    قد أكثر

الذي أخذ    األمر  ،شّوه وجه التفسريو  يات، بام أفسدرسائيلسّيام جانب إكثاره من نقل اإل 

بني صحيحها  متييز  غري  من  الروايات  يذكر  جرير؛ حيث  ابن  تفسري  ال  و  سقيمها،و  عىل 

لو مل ينّص عىل درجة الرواية  ـ و  دالسنلعله حسب أّن ذكر  و  بيان ضعيفها عن قوهّيا،تعّرض ل

املؤاخذةـ    ضعفا و  قّوة املؤّلف و  يرفع  عن  مشحون  يف    التبعات  هذا  تفسريه  أّن  حني 

ال سّيام عندما يتعّرض لذكر  و   يات،رسائيلاإلو  املوضوعاتو  املنكرة،و  بالروايات الواهية

 (1)(بالذات نبياءاألقصص و  الفتن، و املالحم 

( بقوله:  نقد فاحص و ثم عقب عىل ذلك  إىل  ابن جرير بحاجة  تفسري  فإّن  ثم    من 

املوضوعو عىل  املشتملة  التفسري  كتب  من  كثري  كاحتياج  شامل،  القصص  و  متحيص 

ذكر  ،  رسائييل اإل له،السنوليس  بعاذر  مّحلك  و   د  فقد  لك  أسند  من  قوهلم:  هنا  جيري  ال 

د، كام زعمه األستاذ الذهبي، ألّن جتويز نرش مثل هذا اخلضّم من  السنالبحث عن رجال  

 ( 2)(عبده مام يات، لعله ذنب ال يغفر، كام نّوه عنه اإلرسائيلاإلو املوضوعات 

وعىل  وأقواهلم؛ فيقول: )مجع آراء السلف  يف    لكنه مع ذلك يعود فيثني عىل فضله

 
 .  313، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 .  314، ص: 2جاملرجع السابق،   (2) 
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  أي تقدير، فإّن مثل تفسري ابن جرير يعّد اليوم من خري كتب التفسري اجلامعة آلراء السلف 

  النقل يف    لواله لرّبام ضاعت أكثر هذه اآلراء، فهو من أّمهات التفاسري املعتمدة و   أقواهلم،و

  املنقول عىل يديه كثري من الغّث يف    إن كانو  نحن نعتمد صحة نقله، و  ، التفسري باملأثورو

 ( التمحيص و  الفاسد، مما ألزم علينا النقدو

أّوال، ثم يعقبها بتفسري غريب الّلغة    اآلية إنه يذكر  ، فقال: )التفسرييف    منهجه وذكر 

ذلك، إىل  احلاجة  دعت  إذا  مشكلها،  إعراب  أو  العربو  فيها،  بأشعار  يستشهد    ربام 

، أي تفسريها عىل الوجه الراجح، فيأت بحديث  اآلية يل  بعد ذلك يأت إىل تأوو  أمثاهلم. و

اآلراء، فعند ذلك يذكر  و  أو قول مأثور إن كان هناك رأي واحد. أما إذا ازدمحت األقوال

أتى بمرّجحاته إن لغة أو  و  رّبام رّجح لدى تضارب اآلراء أحدها و  كل تأويل عىل حّده، 

 ( 1) (األدبو استشهاده بالشعر و اإلعراب،و اللغةيف  ربام فّصل الكالم و اعتبارا،

الرأي وذكر   أهل  جتاه  )إالتفسرييف    موقفه  فقال:  يقف ،  الرأي يف    نه  أهل  يف    وجه 

عنيفا، بّينة لظاهر دالئل    اهللتفسري كالم  يف    الرأي  أعامليرى من  و   التفسري موقفا  خمالفة 

الصحابةيف    يشّددو  الرشع، عن  املأثور  العلم  إىل  الرجوع  ذلك  و  التابعني، و  رضورة  أّن 

 ( 2)(وحده هو عالمة التفسري الصحيح

 تفسري ابن أيب حاتم الرازي: 

  240)  (4)الرازي (3) ومؤلفه هو أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أيب حاتم احلنظيل 

 
 .  315، ص: 2جاملرجع السابق،   (1) 

 .  319، ص: 2جاملرجع السابق،   (2) 

 احلنظيل نسبة إىل درب حنظلة بالري.  (3) 

جملدات، دار    5انظر يف ترمجته: تذكرة احلفاظ، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقايرامز الذهبي ،    (4) 

 . 99/  4، 1980سنة  ؛ و األعالم خلري الدين الزركيل، دار العلم للماليني بريوت. ـ لبنان46/  3الكتب العلمية، بريوت، 
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طلب احلديث إىل البالد مع أبيه  يف    هـ(، وهو من كبار حفاظ احلديث، وقد رحل   327ـ  

 معرفة الرجال.  يف   األسانيد العالية، كان إماما وبعده، وأدرك 

من أقدم التفاسري باملأثور، وعليه وعىل تفسري الطربي يعتمد هذا النوع من  تفسريه  و

حتريت إخراج التفسري بأصح األخبار  مقدمة تفسريه، فقال: )يف    وقد ذكر منهجه التفسري،  

مل أذكر معه أحدا من الصحابة    رسول اهلل    إسنادا وأشبهها متنا، فإذا وجدت التفسري عن 

درجة   أعالهم  ذكرت  متفقني  كانوا  فإن  الصحابة  عن  وجدته  وإذا  ذلك،  بمثل  أتى  ممن 

بأصح األسانيد، وسميت موافقيهم بحذف اإلسناد، وإن كانوا خمتلفني ذكرت اختالفهم  

عن   أجد  مل  فإن  اإلسناد،  بحذف  موافقيهم  وسميت  إسنادا،  منهم  واحد  لكل  وذكرت 

 ( 1) (الصحابةيف  بة ووجدته عن التابعني عملت فيام أجد عنهم ما ذكرته من املثالالصحا 

امتاز هذا التفسري بأنه مجع بني دفتيه تفسري الكتاب  التعريف بميزاته: )يف  قال حمققه

به روايات كثرية ال  . واختار أصح األسانيد... ووآثار الصحابة والتابعني باإلسناد  السنة ب

غريه وبأسانيده، وانفرد هبا، ويدل عىل هذا أنه من خالل مجع مروياته مثال من  توجد لدى  

أبى   ابن  إىل غري  ينسبها  ومل  الرواية  يذكر  السيوطي  أن  نجد  للسيوطي  املنثور  الدر  كتاب 

حفظ لنا تفسري ابن أبى حاتم كثريا من التفاسري املفقودة مثل  . وحاتم، وكذلك ابن كثري.

معظم التفاسري تنقل عنه كثريا من اآلثار  و  .مقاتل بن حيان وغريمها. تفسري سعيد بن جبري و 

كل العصور  يف    والروايات التي أوردها، فهو مصدر أصيل معتمد لدى مجهور علامء التفسري

 (2) (بعده

( التفاسري وكتب احلديث:  بعده من  فيام  تأثريه  أخذ عنه احلسني بن مسعود  وذكر 

 
  (10/ 1تفسري ابن أيب حاتم )  (1) 

  (10/ 1مقدمة املحقق أسعد حممد الطيب لتفسري ابن أيب حاتم )  (2) 
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يف   جمموع الفتاوى، واحلافظ ابن كثري نقل عنهيف   وابن تيمية  كتابه معامل التنزيل،يف  البغوي

كتابه فتح الباري، وأما  يف    وابن حجر العسقالين،  كتابه تفسري القرآن العظيم اليشء الكثري

حاتم  أبى  ابن  تفسري  فقد خلصت  فقال:  املنثوريف    السيوطي  الدر  وهو  واإلمام  ،  كتايب، 

 (1)(ثريا، وغري ذلك من الكتبفتح القدير استفاد منه كيف  الشوكاين 

 :  الكشف والبيان 

  ، إسحاق أمحد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوريواملعروف بتفسري الثعلبي، وهو أليب 

علم التفسري، وصنّف التفسري  يف    كان أوحد زمانه )ابن خّلكان:  عنه  قال    ،( 427تويّف سنة )

صاحب التصانيف اجلليلة، من  )ياقوت:  عنه  وقال  ،  (2)(الكبري الذي فاق غريه من التفاسري

واإلشارات،  املعاين  من  الفرائد،  أنواع  احلاوي  احلقائق، ووجوه    التفسري  أرباب  وكلامت 

 (3)(اإلعراب والقراءات

إين مذ فارقت املهد إىل أن بلغت  مقدمة كتابه منهجه فيه، فقال: )يف   وقد ذكر مؤلفه 

االقتباس من هذا العلم الذي من الدين  يف    األشّد اختلفت إىل ثقات الناس، واجتهدت

وله    ،والصباح.. حّتى رزقني اهلل تعاىل   أساس والعلوم الرشعية الرأس.. الظالم بالضياء

من    ، احلمد والصحيح  الفاضل،  من  واملفضول  الباطل،  من  احلّق  به  عرفت  ما  ذلك  من 

يف    لفيت املصنّفني ، واحلّجة من الشبهة. فأالسنةالسقيم، واحلديث من القديم، والبدعة من  

مثل   واآلراء  املسالك  وفرقة  واألهواء  البدع  أهل  منهم  فرقة  فرقا عىل طرق:  الباب  هذا 

البلخي واجلبائي واألصفهاين والرماين، وقد أمرنا بمجانبتهم وترك خمالطتهم، وهنينا عن  

 
  (11/ 1تفسري ابن أيب حاتم )  (1) 

 . 37، ص 1وفيات األعيان، ج   (2) 

 . 37، ص 5معجم األدباء، ج   (3) 
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ا غري أهّنم  االقتداء بأقواهلم وأفعاهلم فاختاروا ممّن تأخذون دينكم، وفرقة أّلفوا وقد أحسنو

  ، خلطوا أباطيل املبتدعني بأقاويل السلف الصاحلني مثل أيب بكر القفال وأيب حامد املقري

ومها من الفقهاء الكبار، والعلامء اخليار، ولكن مل يكن التفسري حرفتهم، وال علم التأويل  

الرواة والنقل دون  .  صنعتهم ولكل عمل رجال، ولكل مقام مقال. وفرقة اقترصوا عىل 

لدراية والنقد مثل الشيخني أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم احلنظيل، وأيب إسحاق إبراهيم  ا

وفرقة حّرموا األسناد الذي هو الركن والعامد، ومتّلكوا الصحف  .  بن إسحاق األنامطي.

واملتني،   والركيك  والسمني،  الغّث  وذكروا  اخلواطر،  بني  هو  ما  عىل  وجهدوا  والدفاتر 

لامء فصنت الكتاب عن فكرهم، والقراءة والعلم سنة يأخذها األصاغر  عداد العيف    وليسوا

لقال من شاء ما شاء. األكابر. ولوال االسناد  السبق.  عن  عمدة  يف    وفرقة حازوا قصب 

التصنيف واحلذق، غري أهّنم طّولوا كتبهم باملعادات، وكثرة الطرق والروايات، وحشوها  

املسرتشد طمع  عنها  فقطعوا  بّد،  منه  الطربي،    بام  جرير  بن  حممد  جعفر  أيب  اإلمام  مثل 

للفهوم. العلوم مضّلة  وفرقة  .  وشيخنا أيب حممد عبد اهلل بن حامد األصفهاين. وازدحام 

جّردوا التفسري دون األحكام، وبيان احلالل من احلرام، واحلل عن الغوامض واملشكالت،  

لعلامء القدماء من التابعني  والرد عىل أهل الزيغ والشبهات كمشايخ السلف الصاحلني، وا

وأتباعهم مثل جماهد ومقاتل، والكلبي والسّدي، ولكل من أهل احلّق فيه غرض حممود  

 ( 1) (وسعي مشكور

هذا  يف    فلام مل أعثر وبعد أن رسد املناهج السابقة للمفسين، ذكر منهجه فيه، فقال: )

الناس عن هذا    ورأيت  علم القرآن عليه،يف    الشأن عىل كتاب جامع مهّذب يعتمد رغبة 

النظر  عن  وطباعهم  قارصة،  فيه  البحث  عن  ومهمهم  ظاهرة،  نافرة،  يف    العلم  البسائط 

 
  (73/ 1الكشف والبيان عن تفسري القرآن )  (1) 
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إسعافهم أردت  املحّصلني،  والعلامء  املربزين،  من  قوم  سؤال  ذلك  إىل  ..  وانضاف 

تعاىلف اهلل  منظوم،  يف    استخرت  مفهوم  ملّخص،  مهذب  كامل،  شامل  كتاب  تصنيف 

التطبيقات،   من  التقطته  ما  سوى  مسموعات،  جمّربات  كتاب  ومائة  نيف  من  مستخرج 

واألجزاء املتفّرقات وتلّقفنه عن أقوام من املشايخ، وهم قريب من ثالثامئة مستمع فسقته  

التنسي بغاية  اإلثبات  الرتتيب، وسعة  لكّل  بأبلغ ما رصت عليه من  ق والرتتيب وسيبقى 

فن قد سيق إليه أن ال يعدم كتابة بعض اخلالل التي أنا ذاكرها إّما استنباط  يف    مؤّلف كتابا 

يشء إن كان مقفال أو مجعه إن كان متفّرقا، أو رشحه إن كان غامضا، أو حسن نظم تأليفه،  

التي ذكرهتا واهلل  وأرجو أن ال خيلو هذا الكتاب عن هذه اخلصال  .  أو إسقاط يشء وتطويل.

 (1)(املوّفق ملا نويت وقصدت

هبا  هيتم  التي  النواحي  ذكر  ) يف    ثم  فقال:  أربعة  تفسريه،  عىل  فيه  الكالم  خّرجت 

والروايات،   والقصص،  والرتتيالت،  والعدد،  واملقّدمات،  البسائط،  نحوا:  وعرشين 

والعلل،   والقراءات،  واإلواالحتجاجاتوالوجوه  واللغات،  والعربية،  عراب،  ، 

واملشكالت،   والغوامض،  واجلهات،  واملعاين،  والتأويالت  والتفسري،  واملوازنات، 

واملتعلقات   واألخبار  والكرامات،  والفضائل،  واإلشارات،  والفقهيات،  واألحكام، 

 ( 2) (أثناء الكتاب، بحذف األبوابيف  أدرجتها 

التفاسري املعتربة، حيث  احلق أّن هذا التفسري من  وقال حمقق الكتاب مبينا ميزاته: )

مقدمة الكتاب، وأّنه  يف    فّسه بام جاء عن السلف مع اختصاره لألسانيد، اكتفاء بذكرها 

ظاهر بتوّسع  فيها  وخيوض  النحوية  للمسائل  الكلامت  ..  يعرض  لرشح  يعرض  أّنه  كام 

 
  (75/ 1)املرجع السابق،   (1) 

  (75/ 1)املرجع السابق،   (2) 
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  الكالم يف    ويتوسع..  اللغوية وأصوهلا وتصاريفها، ويستشهد عىل ما يقول بالشعر العريب 

يتناول آية من آيات األحكام، فرتاه يذكر األقوال واخلالفات    عندما عن األحكام الفقهية  

نواحيها. مجيع  من  للمسألة  ويتعرض  اخلصوص .  واألدلة  عىل  مذهب  يف    ويتوسع  بيان 

أدلته ويسد  النازلة يو..  الشافعي  اآليات  ذكر  عند  البيت  أهل  فضائل  حّقهم،  يف    ذكر 

وهكذا يتطرق  .  حق عيل بن أيب طالب عن السلف الصالح.يف    وباخلصوص اآليات النازلة 

وكان هذا    .. كتاب تفسريي آخريف    الكتاب إىل نواح علمية متعددة ال يكاد جيدها القارئ

من   كثري  عند  حتى  إليها  يرجع  التي  اإلسالمية  املصادر  من  مصدرا  زال  وال  التفسري 

 (1)(املفسين، وأهل التاريخ واحلديث وغريهم 

عيوب هذا التفسري التي اتفق اجلميع عىل ذكرها ولعه باإلرسائيليات، وسكوته  ومن  

( الذهبي:  يقول  هلا،  روايته  أثناء  ناحية  عنها  هناك  ه  أخرىإن  التفسري،  هذا  هبا    ي يمتاز 

يات بدون أن يتعقب شيئًا من ذلك أو ُينبِّه عىل ما فيه  رسائيلذكر اإل يف   التوسع إىل حد كبري

وغ استبعاده  قصصًا  رغم  فيه  قرأُت  وقد  هنايةإرسائيلرابته،  أن  .  الغرابة.يف    يًا  لنا  ويظهر 

ألَّف كتابًا يشتمل عىل    يالثعلب أنه  كان مولعًا باألخبار والقصص إىل درجة كبرية، بدليل 

األ تعاىلنبياء قصص  لقوله  تفسريه  إليه عند  أنك رجعت  [ من سورة  10]   اآلية يف    ، ولو 

لوجدته يروى عن السدى ووهب وغريمها كالمًا    ،{إِىَل الكهف  إِذر َأَوى الفتية }الكهف:  

إليه، ولوجدته يروى عن    أصحابأسامء  يف    طويالً  الكهف وعددهم، وسبب خروجهم 

كعب األحبار، ما جرى هلم مع الكلب حني تبعهم إىل الغار، ولعجبَت حني تراه يروى أن  

دار الدنيا، وأمره  يف    ه لن يراهم الكهف فأجابه اهلل بأن  أصحابطلب من ربه رؤية      يالنب

ال يكاد العقل    ي ه ليبلغوهم رسالته.. إىل آخر القصة التأصحاببأن يبعث هلم أربعة من خيار  

 
  (10/ 1)املرجع السابق،   (1) 
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 (1)(يصدقها 

 تفاسري املدرسة الشيعية: ـ    2

 من أهم التفاسري التي ألفها علامء إيرانيون من املدرسة الشيعية: 

 : واملصّفى   واألصفى   تفسري الصايف 

ل تفاسري  ثالثة  )وهي  الكاشاين،  حممود  بن  مرتىض  بن  حممد  ــــ    1007لمال 

، وهو من )كاشان( املدينة  (2) املعروف باملال حمسن، وامللقب بالفيض الكاشاين  هـ( 1091

، وهو حكيم وحمدث ومفس للقرآن وفقيه شيعي، وقد تتلمذ عند أكابر  (3)اإليرانية املعروفة

وله  ،  ه من أمثال املال صدرا، والشيخ البهائي، واملري فندرسكي، واملري داماد عرصيف    العلامء

 . يسالمالفقه واحلديث والتفسري والفلسفة واألخالق والعرفان اإليف  مؤّلفات كثرية

بني   تتدرج  الثالثة  التفاسري  عىل  وهذه  وسّميت  وموجز،  ومتوسط  كبري  تفسري 

 )الصايف واألصفى واملصّفى(  ـ الرتتيب ب

،  ، وهو خمترص وشامل التي جتمع بني الرواية والدرايةمن التفاسري  الصايف  وتفسريه  

وقد كان وال زال موضع اهتامم املفسين الذين جاؤوا بعده، فقد كان السيد حممد احلسني  

 . تفسريه امليزانيف   الطباطبائي يستشهد كثريا بأقوال مؤلفه

قّدم لتفسريه مقّدمة تشتمل عىل اثني عرش فصال، بحث فيها عن خمتلف شئون   قدو

من أحسن املقّدمات  ، وهي ـ كام يذكر املعرفة ـ ) القرآن وفضله وتالوته وتفسريه وتأويله

 
  (166/ 1التفسري واملفسون )  (1) 

 . 39، ص 5رياض العلامء وحياض الفضالء، ج  (2) 

وهي رابع أهم مدينة إيرانية من حيث وجود اآلثار التارخيية فيها بعد أصفهان وشرياز ويزد، فهي عريقة يف التاريخ    (3) 

يف الفن املعامري اإليراين. كام أن كاشان ُتعرف عامليًا بسّجادها الذي تصنعه أنامل نسائها يف أغلب بيوهتا، فضالً عن مصانع  

 املدينة.. السّجاد احلديثة املوجودة يف هذه
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النقل واالعتامد عىل الرأي، وما  يف    التفسريية، التي أوضح فيها املؤّلف مواضع أهل التفسري

ساّمهن مقدمات:    قد و.  ّس عند تفسريه للقرآن، من مؤهالت رضورّية.جيب توّفره لدى املف

فضل القرآن، والوصية بالتمسك به.  يف    نقل ما جاء يف    كانت املقدمة األوىل ـ بعد الديباجة ـ 

أن علم القرآن كله عند أهل البيت، هم يعلمون ظاهر القرآن وباطنه، علام شامال  يف    والثانية

أن جّل القرآن وارد بشأن أولياء اهلل ومعاداة أعداء  يف    . والثالثةالقرآن الكريم   ي جلميع آ

بيان وجوه معاين اآليات من التفسري والتأويل، والظهر والبطن، واملحكم  يف    والرابعة.  اهلل.

ذلك  واملنسوخ، وغري  والناسخ  واخلامسة .واملتشابه،  وبيان  يف    .  بالرأي  التفسري  من  املنع 

القرآن من التحريف.  يف   والسادسة   . املراد منه. تبيان لكل  يف    والسابعة.  صيانة  أن القرآن 

.  القراءات واعتبارها. يف    . والثامنة. يشء، فيه أصول معارف الدين، وقواعد الرشع املبني

شفاعة القرآن وثواب تالوته  يف    . والعارشة .نزول القرآن الدفعي والتدرجيي يف    والتاسعة

بيان مصطلحات تفسريّية  يف    . والثانية عرشة . آداهبا التالوة ويف    واحلادية عرشة  . وحفظه.

وهذا التفسري ـ عىل مجلته ـ من نفائس التفاسري اجلامعة جلّل  .  الكتاب.يف    اعتمدها املؤّلف 

البيت   الغّث    إناملرويات عن أئمة أهل  تأويال. وإن كان فيه بعض اخللط بني  أو  تفسريا 

 ( 1) (والسمني

تفسري خمترص  األخرىـ   بالنسبة إىل التفاسري  ـ    التفسريعنه حممد عيل أيازي: )هذا  قال  

الكريم، وكان العلم والبحثيف    للقرآن  اهتامم أهل  العلمية  يف    السابق موضع  احلوزات 

 احلوزة(يف  حتى تم تدريسه للطلبة

اإلعراب  يعتمد اللغة أوال، ثم  فهوـ  كام يذكر العالمة املعرفةـ  )التفسري  يف    منهجه أما  

الّسالم، معتمدا عىل   البيت عليهم  أهل  للمأثور من روايات  يتعرض  أحيانا، وبعد ذلك 

 
 .  337، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 
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املعروفة  احلديث  كتب  من  والعيايش، وغريها  القمي  الصحة   ،تفسري  يتحّرى  ال  يف    لكنه 

بعض  يف    النقل، ويتخىّل بنفسه ملجرد ذكر مصدر احلديث، األمر الذي يؤخذ عليه؛ حيث 

نراه يذكر احلديث، وكان ظاهره االعتامد عليه، مما يوجب إغراء اجلاهل، فيظنّه   األحيان 

.  تفسريا قطعيا لآلية الكريمة، وفيه من اإلرسائيليات والروايات الضعاف اليشء الكثري. 

بعض األحيان بيانات عرفانية قد تشبه تأويالت غري متالئمة مع ظاهر النص، بل  يف    وله

لقد كان األجدر به ـ وهو الفقيه النابه املحقق ـ أن ينبذ تلكم  و  .لعقل والفطرة. ومع دليل ا

الروايات اإلرسائيلية املشوهة، حتى ولو كانت بصورة الرواية عن أهل البيت افرتاء عليهم،  

 ( 1) (كان األجدر به أن يرتكها دون ارتكاب التأويل

اإلشار التفسري  إىل  يميل  بالصوفية  تأثره  نتيجة  ما  وهو  ذلك  األمثلة عىل  ومن  ي، 

[، والتي راح يؤوهلا بدل أن  قصة هاروت وماروتالقصلة اإلرسائيلية املعروفة ]يف    ذكره

 ( قال:  حيث  أساسها،  من  العامل  يكذهبا  من  فإهنام  والقلب،  الروح  بامللكني:  املراد  لعل 

شبكة  يف    الدنيا، ووقعا   الروحاين، أهبطا إىل العامل اجلسامين، إلقامة احلق، فافتتنا بزهرة احلياة

تغذيته   بمنع  هلام،  الناصح  عقلهام  وقتال  اهلوى،  صنم  وعبدا  الغفلة،  مخر  فرشبا  الشهوة، 

بالعلم والتقوى، وحمو أثر نصحه عن أنفسهام، وهتيآ للزنى ببغي الدنيا الدنية التي تيل تربية  

وفاتت منهام  الدنيا  فهربت  بزهرة،  املسمى  الكوكب  فيها  والطرب  من النشاط  كان  ملا  هام، 

موضع مرتفع؛  يف    عاداهتا أن هترب من طالبيها؛ ألهنا متاع الغرور، وبقي إرشاق حسنها 

قلبهام إىل أن  يف   السامء. ومحلهام حبها يف  بحيث ال تناهلا أيدي طاّلهبا، ما دامت الزهرة باقية 

ارا بعد وضعا طرائق من السحر، وهو ما لطف مأخذه ودّق، فخرّيا للتخّلص منهام، فاخت

رفعا  ثم  العذابني،  أهون  إليهام  العقل  وعود  إىل    التنّبه  بعد  ورأسهام  معّذبني،  الربزخ  إىل 

 
 .  520، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 
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 ( 1) أسفل، إىل يوم القيامة(

انتخبه من تفسريه )الصايف(  وقد  أوسط التفاسري الثالثة،  ؛ فهو  األصفىأما تفسريه  

.  املأثور من تفاسري أهل البيت.وأوجزه، وأهناه إىل أحد وعرشين ألف بيت. اقترص فيه عىل  

وهو تفسري موجز لطيف حيتوي عىل أّمهات املسائل التفسريية، عىل مرشب أهل احلديث،  

تبيني معاين القرآن ورشح  يف   مقترصا عليه. ففيه لباب الكالم وعباب املرام، يكفي املراجع

 .(2)مبانيه

 تفسري القمي: 

إبراهيم بن هاشم القمي املتوىّف    أيب احلسن عيل بن وهو منسوب للمحدث الكبري  

يف    النسبة غري صحيحة كام يذكر كبار املحدثني واملؤرخني، والذين يذكرونو  ،(329سنة ) 

 . نفس الوقت أن هلذا القمي تفسريا لكنه غري التفسري املنسوب إليه

وربام يكون صاحب التفسري األصيل قد استفاد من تفسري القمي، وأضاف إليه أشياء  

التفسري مما ال حرج فيه، يقول  يف    تشوهيه، ذلك أن الكثري مما ورديف    كانت سببا من عنده  

يبدأ هذا التفسري بذكر مقّدمة يبنّي فيها صنوف أنواع اآليات الكريمة، من  العالمة املعرفة: ) 

ناسخ ومنسوخ، وحمكم ومتشابه، وخاص وعام، ومقّدم ومؤّخر، وما هو لفظه مجع ومعناه  

ناه اجلمع، أو ماض معناه مستقبل، أو مستقبل معناه ماض، وما إىل ذلك  مفرد، أو مفرد مع 

بعد ذلك يبدأ بالتفسري مرّتبا حسب ترتيب السور  و  . من أنواع اآليات وليست بحارصة.

واآليات آية فآية، فيذكر اآلية ويعقبها بام رواه عيل بن إبراهيم، ويستمّر عىل هذا النمط حتى  

 
  .130، ص 1تفسري الصايف، ج   (1) 

 338، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (2) 
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ايات سورة آل عمران نراه يمزجه بام رواه عن أيب اجلارود، وكذا هناية سورة البقرة. ومن بد

 ( 1)  (عن غريه من سائر الرواة، ويستمر حتى هناية القرآن

( فيقول:  فيه،  رأيه  يذكر  التفسريثم  يعتمد  يف    وهذا  به،  بأس  نفسه تفسري ال  ذات 

اللفظ،  يبدو من ظاهر  ما  القرآن وجيري عىل  ويتعّرض  إجياز  يف    ظواهر  بديع،  واختصار 

لكنّه مع ذلك ال يغفل   ، لبعض اللغة والشواهد التارخيية لدى املناسبة، أو اقتضاء الرضورة

  األحاديث املأثورة عن أئّمة أهل البيت، مهام بلغ اإلسناد من ضعف ووهن، أو اضطراب 

ضه العقول،  املتن؛ وبذلك قد خيرج عن أسلوبه الذات فنراه يذكر بعض املناكري مما ترفيف  

يف   ويتحاشاه أئمة أهل البيت األطهار. لكنه قليل بالنسبة إىل سائر موارد تفسريه. فالتفسري

جمموعه تفسري نفيس لوال وجود هذه القّلة من املناكري. وقد أرشنا إىل طرف من ذلك، عند  

 ( 2)  (الكالم عن التفاسري املعزّوة إىل أئمة أهل البيت 

ومن األمثلة عىل تلك املناكري التي ذكرها، والتي تتناقض مع ما ورد عن أئمة اهلدى  

قصة داوود وكيف افتتن بامرأة أوريا حني  ما نسبه إىل اإلمام الصادق من    عصمة األنبياء من  

بامرأته   ليقتله، فقتل وتزّوج  التابوت  أوريا بني يدي  قّدم  تغتسل، وكيف  إليها وهي  نظر 

، والتي رد بعضهم عليها، ال بنفي نسبتها إىل اإلمام الصادق، وإنام  (3)نوولدت له سليام

)عيون أخبار  يف    فقد رويالتقية؛ إذ التقية ال تصل إىل حّد ُيلَصق بنبي ذنوبًا،  بحملها عىل  

الرضا عند سؤاله عن هذه القّصة، رضب عىل  اإلمام  الرضا( بإسناده إىل أيب الصلت عن  

وإنا إليه راجعون، لقد نسبتم نبيًا من أنبياء اهلل إىل التهاون بصالته حني  إنا هلل  )جبهته وقال:  

 
 .  327، ص: 2جاملرجع السابق،   (1) 

 .  327، ص: 2جاملرجع السابق،   (2) 
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 ( أثر الطري، ثم بالفاحشة، ثم بالقتل!!يف  خرج

: )جعل اهلل عزو جل  ، وقولهالصادق ومثل ذلك تلك القصة املكذوبة عن اإلمام  

سليامن  ايف    ملك  ومجيع  والشياطني  واإلنس  اجلن  حرضته  لبسه  إذا  فكان  لطري  خامته؛ 

والوحش وأطاعوه، فيقعد عىل كرسيه، وبعث اهلل عزوجل رياحًا حتمل الكريس بجميع ما  

اهلواء إىل موضع يريده  يف    عليه من الشياطني والطري واإلنس والدواب واخليل، فتمّر هبا 

الشياطني أن حتمل    ،سليامن يأمر  الظهر بفارس، وكان  بالشام ويصيّل  الغداة  وكان يصيّل 

ف من  بالشاماحلجارة  يبيعوهنا  والتي    (1) (..ارس  العجيبة،  القصة  آخر  السيد  إىل  اعتربها 

 ( 2) ميزانه )مما لعبت هبا أيدي الوضع(يف   الطباطبائي وأمثاهلا 

  امرأة   )فقالت  تفسري اهلم، حيث أورد هذه الرواية اإلرسائيلية:يف    ومثل ذلك ما رواه

  عىل   عاّضاً   البيت   ناحيةيف    يعقوب  صورة  يوسف  رأى  مّها   فلام  األبواب،  وغلقت  العزيز

األرض  يف    النبيني، وتريد أن تكتب يف    مكتوب  السامءيف    أنت!  يوسف  يا :  يقول   إصبعيه، 

 ( 3)من الزناة؟ فعلم أنه قد أخطأ وتعّدى..(

ورد ما  ذلك  يالتفسري  يف    ومثل  مع  تعارض  مما  أمثلتها  ومن  العلمية،  احلقائق  مع 

ه قال: )إن من األوقات التي قّدرها اهلل للناس مما حيتاجون  عيل بن احلسني أنحدث به عن  

والقمر   الشمس  فيه جماري  قّدر  اهلل  وإن  السامء واألرض،  بني  اهلل  الذي خلق  البحر  إليه 

والنجوم والكواكب، ثم قّدر ذلك كّله عىل الفلك، ثم وكّل بالفلك ملكًا معه سبعون ألف  

منازهلا  يف    لقمر والنجوم والكواكب معه نزلتملك، يديرون الفلك، فإذا دارت الشمس وا 

 
 . 237ـ  236املرجع السابق:  (1) 

 . 207: 17الطباطبائي، امليزان  (2) 
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التي قّدرها اهلل فيها ليومها وليلتها، وإذا كثرت ذنوب العباد وأراد اهلل أن يستعتبهم بآيٍة من  

آياته، أمر امللك املوّكل بالفلك أن يزيل الفلك الذي عليه جماري الشمس والقمر والنجوم  

 (1)(.. ملك أن يزيلوا الفلك عن جماريه   والكواكب، فيأمر امللك أولئك السبعني ألف

  أن سبب الكسوف واخلسوف هو طمس الشمس أو القمر إىل آخر الرواية التي تذكر  

وقد حاول املحيّش عىل هذه الرواية أن يوّجهها  )البحر املوجود بني السامء واألرض..  يف  

الرواية بمثابة جزء العلة واجلزء اآلخر هو ما كشفته  يف    بأنه من املحتمل أن يكون ما ذكر

احلقيقة العلمية من أن الكسوف عبارة عن حيلولة القمر بني الشمس واألرض، واخلسوف  

هو حيلولة األرض بني الشمس والقمر.. إال أن هذا الكالم ال يتّم؛ للقطع احلاصل عند  

  ء والدليل أننا نستطيع أن هنّي   العلامء من أن سبب الكسوف واخلسوف هو ما ذكر ال غري،

 (2)   (خمترباتنا األرضية من دون حاجة إىل أي عّلة أخرى يف    كسوفًا اصطناعيًا من هذا القبيل

)األرض مسرية مخسامئة عام، اخلراب منها مسرية   :ومثله ما رواه عن اإلمام عيل أن

مائة عام، والشمس ستون فرسخاً  ستني فرسخًا،  يف    أربعامئة عام، والعمران منها مسرية 

أربعني فرسخًا، بطوهنام يضيئان ألهل السامء، وظهورمها يضيئان يف    والقمر أربعون فرسخاً 

 .(3)ألهل األرض، والكواكب كأعظم جبل عىل األرض..(

وليس من   القمي  إىل  منسوبا  الكتاب  كون  تؤكد  التي  الكثرية  األمثلة  من  وغريها 

إن إمثال  ال يثبت فيه عدم صحة نسبة الكتاب: )مقيف   الشيخ حممود هيدوستأليفه، يقول  

التفسري وهذا بعيد؛ إذ ليس هناك مرّبرات موضوعية للدّس  يف    هذه الروايات إّما قد دّست 

 
 . 15ـ  14: 2تفسري القمي  (1) 

دراسة علمية عىل ضوء علم الرجال واحلديث، الشيخ حممود هيدوس،    –انظر مقاال علميا مهام بعنوان: تفسري القّمي     (2) 

 جملة نصوص معارصة. 

 .17املرجع السابق:  (3) 



39 

 

ما دامت هي مسألة علمّية ال عالقة هلا بعقيدة أو خصوصيات مذهب وغري ذلك، وإما أن  

لكّل  نقول بكذب بعض رواهتا، وهنا كيف يمكن األخذ بإطالق هذه   العاّمة  التوثيقات 

الكتاب، فال بد من دراسة الروايات املامثلة هلذا النموذج داللًة وسندًا،  يف    الرواة املوجودين

حال متّت الداللة عىل  يف    داللًة للتأكد من خمالفتها حلقيقة علمية، وسندًا لتشخيص الكاذب

  ذج املتنّوعة أن القرينة تاّمة ونستنتج من جمموع هذه النام. أن املضمون خمالف  ملا هو قطعي.

الدّس يف   احتامل  وهو  االحتامالت،  أحد  عىل  بنينا  إذا  إال  التوثيق،  هبذا  األخذ  يف    عدم 

الكتاب، فمع تشّخص هذا الدّس كام ذكرنا، يبقى التوثيق عىل حاله عند املّدعي، لكّن هذا  

 (1) ( نامذج أخرىيف  هبعض النامذج، إال أّننا استبعدنا يف  االحتامل وإن كنّا استقربناه

الباحث بعد عرضه لألدلة الكثرية عىل عدم صحة نسبة الكتاب    وقد استنتج هذا

 :(2)للقمي، هذه النتائج

األوىل:  بعض    النتيجة  إىل  باإلضافة  تفسريين،  من  خليط   القمي  تفسري  كتاب  إن 

متييز   يمكن  كام  املجموع،  بني  من  القمي  تفسري  متييز  يمكن  لكن  األخرى،  الروايات 

الروايات التي تفوح منها رائحة الوضع من خالل عرضها عىل ما عليه املذهب من عصمة  

 املالئكة واألنبياء. 

فسري القمي ـ كالكتاب نفسه ـ خليط  من كالمني بحسب  : إن مقّدمة ت النتيجة الثانية 

الظاهر، األول من حني الرشوع هبا إىل عبارة: )قال أبو احلسن عىل بن إبراهيم..(، واآلخر  

 لعيل بن إبراهيم وهو الذي ما بعد العبارة املذكورة. 

 له. : إّن التوثيق العاّم جلميع رواة عيل بن إبراهيم ال يمكن قبوالنتيجة الثالثة 

 
 املرجع السابق.   (1) 

 املرجع السابق.   (2) 
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ويبدو أن الذي دس أو نسب هذا التفسري للقمي استغل كونه ثقة ليدس من خالله  

: )عيل بن إبراهيم بن هاشم القّمي، أبو احلسن  عنه النجايش كل تلك التشوهيات، فقد قال 

يف    احلديث، ثبت، معتمد، صحيح املذهب، سمع فأكثر، وصنف كتبًا وأرّض يف    القمي، ثّقة

 ( 1) تفسري، كتاب الناسخ واملنسوخ، كتاب قرب اإلسناد(وسط عمره، وله كتاب ال

 : نور الثقلني 

احلويزي) وهو من   العرويس  بن مجعة  عبد عيل  من حمّدثي    ،( هـ  1112ت  تأليف 

القرن احلادي عرش، كان حمّدثا فقيها، وشاعرا أديبا سكن شرياز وحّدث هبا، وتتلمذ عىل  

 . غريه يديه مجاعة، منهم السيد نعمة اهلل اجلزائري، و

مجع ما عثر عليه من روايات  .  خبارية. عىل مرشب اإل  قال عنه العالمة املعرفة: )كان

الذكر احلكيم، تفسريا    يمعزّوة إىل أئمة أهل البيت عليهم الّسالم مما يرتبط نحو ارتباط بآ

صلب  يف    . ويف األغلب ال مساس ذاتيا للحديث مع اآلية .أو تأويال، أو استشهادا أو تأييدا

مفهومها أو داللتها، وإنام تعّرض هلا بالعرض لغرض االستشهاد، ونحو ذلك، هذا فضال  

املعتربة. املجامع احلديثية  املنقول من  القليل  إاّل  أو إرساهلا  وهو ال  .  عن ضعف األسانيد 

آ مجع  تباعا،    ي يستوعب  للروايات  القرآين، سوى رسده  النص  يذكر  ال  أنه  كام  القرآن، 

 ( 2)(ال عالج معارضاهتا و والسور. وال يتعّرض لنقد الروايات  حسب ترتيب اآليات 

)وأما ما  مقدمة تفسري يعفي نفسه من الروايات الغريبة التي أوردها فيه:  يف    وقد قال

أوردته   وإنام  اعتقاد وال عمل،  بيان  به  أقصد  فلم  الطائفة  مما ظاهره خيالف إلمجاع  نقلت 

ليعلم الناظر املّطلع كيف نقل وعّمن نقل، ليطلب له من التوجيه ما خيرجه من ذلك، مع  

 
 .183رجال النجايش:  (1) 
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الكشف  يف    أين مل أخل موضعا من تلك املواضع عن نقل ما يضاده، ويكون عليه املعّول 

 ( 1)(واإلبداء

بذلك يتخّلص بنفسه عن مأزق تبعات ما  وقد عقب عليه العالمة املعرفة بقوله: )و

كتابه من مناقضات وخمالفات رصحية، مع أسس قواعد املذهب احلنيف، ويوكل  يف    أورده

ذلك؛ إذ كان من وظيفته  يف    ونحن نرى أنه قرّص .  ذلك إىل عاتق القارئ.يف    النظر والتحقيق

بحار أنواره؛ إذ رّب رواية  يف    واضع اإلهبام واإلمجال، كام فعله املجليس اإلعالم والبيان مل 

أوهنت من شأن الدين فال ينبغي السكوت عليها واملرور عليها مرور الكرام، مما فيه إغراء  

الّسالم فلم   البيت عليهم  أئمة أهل  بالنسبة إىل مقام  اجلاهلني أحيانا، أو ضعضعة عقيدة 

الرواية   نقل  ينبغي  مشاكل يكن  أوجب  اّلذي  األمر  عواهنها،  عىل  عقائد  يف    وتركها 

 (2)(املسلمني 

إِنَّ اهللََّ  }تفسري قوله تعاىل:  يف    األمثلة عىل الروايات الغريبة التي ذكرها ما أورده من  و

َقَها  َفور َفاَم  َبُعوَضًة  َما  َمثاًَل  َب  ِ َأنر َيرضر يِي  َتحر َيسر الصادمنسوبا لإلما   [26]البقرة:    {اَل  ق:  م 

 ( 3) )البعوضة: أمري املؤمنني، وما فوقها: رسول اهلل(

قّصة هاروت وماروت،  يف  مثلام فعل قل اإلرسائيليات واملوضوعات وهكذا نراه ين

 . مأل هبا كتابهالتي  من األساطري اإلرسائيلية وغريها وأن الزهرة كانت امرأة فمسخت، 

من غري اهتامم بام ورد فيها من  سد الروايات وهلذا؛ فإنه مثل أكثر اإلخباريني هيتم ب

 معان سليمة أو معيبة.. وقد أورد العالمة املعرفة الكثري منها، ومنها: 

 
   (. )مقدمة الكتاب2، ص 1نور الثقلني، ج   (1) 

 .  329، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (2) 

 . 91، ص 1نور الثقلني، ج   (3) 
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سورة النساء يبدأ بذكر ثواب قراءهتا، فيذكر رواية مرسلة عن النبي  يف    . ما أورده 1

  أّن من قرأها فكأنام تصدق عىل كل من ورث مرياثا . 

املرأة سّميت بذلك؛ ألهنا  ، وّميت حّواء؛ ألهنا خلقت من حّي أّن حّواء إنام س.  2

ثم يناقض ذلك بذكر رواية تنفي أن تكون خلقت من ضلع   ..خملوقة من املرء، أي الرجل 

ويتعّرض لكيفية تزاوج ولد آدم، وينفي أن يكون قد  ..  آدم، بل إهنا خلقت من فاضل طينته

البهائم.  تزّوج الذكر من كل بطن مع األنثى من بطن آخ ر؛ ألن ذلك مستنكر حتى عند 

بأسنانه   جب نفسه وبلغه أّن هبيمة تنّكرت له أخته فنزا عليها، فلام كشف عنها أهنا أختها  

 وخّر مّيتا. 

سناد واملتون،  اإليف    وهكذا يذكر الروايات تباعا من غري نظرثم عقب عليها بقوله: )

ونحن نجّل مقام األئمة املعصومني عن .  وال مقارنتها مع أصول املذهب أو داللة العقول.

اإلفادة بمثل هذه التافهات الصبيانية، اّلتي حتّط من مقامهم الرفيع، فضال عن منافاهتا مع  

نعم قد يوجد خالل هذه التافهات بعض الكالم املتني؛ إذ قد  .  رفعة شأن القرآن الكريم. 

يم بالسقيم، اّلذي يتحاشاه  األسفاط، لكنه من خلط السليف   األسقاط ما ال يوجديف  يوجد 

 ( 1)(أئمة أهل البيت عليهم الّسالم 

 : بحر العرفان 

غاين القزويني احلائري )ت.  وهو ل رَبَ علامء  من  ،  هـ(   1263صالح بن آغا حممد تقي الر

البابية الفرقة  لنشوء  القاجاري، وكان معارصًا  التي تولدت  يف    العهد  الفرقة  إيران، وهي 

البهائية، وقد ُتويف مقتوالً بسبب هنوضه ضد احلركة البابية آنذاك، ولذلك ُيطلق  منها الديانة  

 عليه مريدوه لقب الشهيد الثالث. 

 
 .  330، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 
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أنه   الفرقة  كام  إليه  ُنسبت  التي  األحسائي  الدين  زين  بن  أمحد  بروز  فرتة  عارص 

ر  سرية األحسائي.  يف   حوادث معروفة ومسجلة يف  ه الشيخية، وهو أول من كفَّ

من أعاظم جمتهدي قزوين وأكابر العلامء  )حممد عيل اللكنوي الكشمريي:    عنهقال  

 ( 1) (املتفقني والشهداء السعداء األسعدين

احلاج حممد تقي بن حممد الربغاين القزويني املعروف بالشهيد  )قال حسن الصدر:  و

واملرّبزين أعاظم علامء عرصه،  ثمّ ( التدريس والفتوىيف    املرجعيةيف    الثالث، من  قال:  ،   

الباع) واسع  الفقهاء،  يف    وكان  وكلامت  للفتاوى  االستحضار  تاّم  االطالع،  كثري  الفقه، 

 ( حسن املحافظة، جّيد الوعظ

اإل)الطهراين:  وقال   الثالث من جهابذة علامء  بالشهيد  الشهري  ية ومشاهري  مامهو 

 (هذا القرنيف  فقهائهم املجاهدين

كان عاملًا أديبًا فّذًا، جماهدًا، آمرًا باملعروف ناهيًا عن املنكر،  )حممد حرز الدين:  وقال  

 . (ال خيشى سلطان عرصه فتح عيل شاه القاجاري

وكان كثري  )، ثّم قال:  ( من أكابر علامء الشيعة )قال حممد عيل املدّرس التربيزي:  و

أوقاته  يرصف  الليل،  وإحياء  والتقوى  والزهد  الدين  يف    العبادة  أحكام  وختريب  ترويج 

 ( أساس املبتدعني 

األميني:  وقال   احلسني  وأحد  ) عبد  واهلدى،  العلم  وعلم  والتقى،  الفقه  مثال  هو 

اإل الذين شكرهم    سالمجهابذة  املجاهدين،  من  املحققني، واألوحدي  الناهبني، وعلامئه 

 ( العلم والدين

فبقي  مسجده وهو ساجد، رضبوه ثامين رضبات  يف    قتله البابية) قال حمسن األمني:  و

 
 ، وتكملة أمل اآلمل. 197ص  9يف: أعيان الشيعة جا القول وما بعده انظر هذ  (1) 
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  ترمجته له يف    بتفصيل   ه حكى قصة مقتل، ثم  (يومني ومات، وهو املعروف بالشهيد الثالث

منتصف ليلة الواقعة عىل عادته اجلارية إىل املسجد  يف    خرج )  :، حيث قال شهداء الفضيلةيف  

آخذًا فيه بأطراف العبادة والترضع والبكاء وملا أزف الفجر دخل عليه ملة من طغمة البابية،  

يقولوهو   املناجاة اخلمسة عرش، وهو  املوىل سبحانه بقراءة  يبتهل إىل  ،  ( مل تقتلوين)  : آنئذ 

فأتته طعنة ثالثة عىل فمه الرشيف، وأثخنوه بجراحات ثامن، فبادر مع ذلك إىل اخلروج عن  

املسجد حذار تلويثه بدمه الزاكي، وإذا بلغ باب املسجد سقط عىل األرض مغشيًا عليه ثم  

 (1)(فمه ولسانهيف   ، وقىض بعد يومني مل يتسنَّ له فيهام الكالم ملكان اجلرحمحل إىل داره

يف    صغريو  ، تسعة جمّلدات يف    وسيط وسبعة عرش جمّلدا،  يف    له ثالثة تفاسري: كبريو

واحد وقد  جمّلد  )يف    استقص ،  األطهارالكبري  األئمة  عن  املروّية    التفسري، يف    األحاديث 

ترك  و   لكنّه إنام ذكر الروايات التي زعمها صاحلة، و  السور، و   اآليات رّتبها حسب ترتيب  و

تعبريه. حسب  النورة  جراب  من  صادرا  باطال،  زعمه  بدء  .  ما  روايات  رسد  عند  فنراه 

باحلورّية  التزاوج  رواية  عىل  يقترص  زاعام صحتها،و  النسل،  تزاوج  و  اجلنّية،  رواية  يرتك 

يف    النظر  أعاملفهو تفسري باملأثور مع  ،  بطالنه   األنثى من محل آخر، لزعمو  الذكر من محل

 (2)(الرتك فحسب و األخذ

 : منهج الصادقني 

ل )ت.  وهو  الكاشاين  اهلل  بن شكر  اهلل  فتح  وهوهـ(   988لموىل  ومفس    ،  حمدث 

 . عهد الشاه طهامسب الصفوييف  العهد الصفوي، وبالتحديدمن شيعي إيراين  

تفسري القرآن املبني  يف    منهج الصادقني بالتفسري، فمن تفاسريه ]والذي كان له اهتامم  

 
 . 330شهداء الفضيلة. ص   (1) 
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املخالفني ]وإلزام  ومنها  بالفارسية،  وهو  املنهج [،  وهو خالصة  منهج    [،  لكتابه  خمترص 

و]الصادقني  التفاسري،  الكريم  زبدة  القرآن  ترمجته  إىل  باإلضافة  العربية،  باللغة  وهو   ،]

 .(1)للفارسية

يف    فقيه متكّلم صاحب نظر واختيار ة فيه ويف تفاسريه: )هو  وقد قال العالمة املعرف

التفاسري( وهذا   )زبدة  باسم  العربّية  باللغة  له تفسري  الصفوي.  العهد  التفسري، من علامء 

الفارسّية خدمة ألبناء بالده باللغة  أّول تفسري فاريس اشتهر وطبع    ، التفسري وضعه  وهو 

عهد متأخر والذي سبقه  يف  ري أيب الفتوح الرازيثم ظهر تفس  ، عرش جمّلداتيف  عّدة مّرات 

وقد اعتمد املفّس عىل أشهر التفاسري املعتمدة، منها تفسري أيب الفتوح وجممع البيان    ،بقرون

 ( 2) (وقد اعتنى بالروايات اعتناء البالغ. وهو تفسري جّيد لطيف ، والبيضاوي والكّشاف

 الكالمي:  التفسري  ب ا ـ اجلهود املرتبطة  لث ثا 

عند مطالعة ما  و،  التي هتتم بطرح القضايا العقدية، وتناقشها   التفاسري  ا هبونقصد  

من تأليف علامء إيرانيني،  أكثرها وأمهها وأسبقها  التفسري باملأثور نجد  هذا النوع من  يف    ألف

 : وهذه نامذج عنها 

 ية: السن ـ تفاسري املدرسة    1

 إيرانيون من املدرسة السنية:من أهم التفاسري التي ألفها علامء 

 :  التفسري الكبري   أو مفاتيح الغيب  

أليب   الدين،  وهو  بفخر  ب  امللقَّ الرازى،  الطربستانى  بن  عمر  بن  حممد  اهلل،  عبد 

فريد عرصه، ومتكلم  قال عنه الذهبي: )  ،هـ(   606ـ    544)   بابن خطيب الري واملعروف  

 
 .  393/ 8أعيان الشيعة،   (1) 
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التفسري والكالم، والعلوم العقلية،  يف    اماً زمانه، مجع كثريًا من العلوم ونبغ فيها، فكان إم

شهرة عظيمة، فكان العلامء يقصدونه من البالد،    ي وعلوم اللغة، ولقد أكسبه نبوغه العلم

ويشدون إليه الرحال من خمتلف األقطار، وقد أخذ العلم عن والده ضياء الدين املعروف  

من العلامء الذين عارصهم  ، وعن الكامل السمعانى، واملجد اجليىل، وكثري  يبخطيب الر

الوعظ، حتى قيل إنه كان يعظ باللسان  يف    ولقيهم، وله فوق شهرته العلمية شهرة كبرية

حال الوعظ ويكثر البكاء، ولقد خلَّف  يف    ، وكان يلحقه الوجد ي واللسان العجم  العريب 

تصانيفه من  كبرية  جمموعة  هذه  يف    للناس  انترشت  وقد  املختلفة،  يف    التصانيفالفنون 

البالد، ورزق فيها احلظوة الواسعة، والسعادة العظيمة، إذ أن الناس اشتغلوا هبا، وأعرضوا  

 ( 1) (عن كتب املتقدمني

تفسريه   الكبري(  أما  الغيب( و)التفسري  )مفاتيح  سامه  فهو الذي  كتب    ،  أكثر  من 

املختلفة، وقد قال حممد  املعاين القرآنية، وما يرتبط هبا من العلوم  يف    التفسري حتقيقا وبحثا 

العلامء،   بني  واسعة  بشهرة  ليحظى  الرازي  الفخر  تفسري  )إن  عنه:  الذهبي  السيد حسني 

نواح شتَّى  يف    وذلك ألنه يمتاز عن غريه من كتب التفسري، باألبحاث الفيَّاضة الواسعة،

  (2)يبة(من العلم، وهلذا يصفه ابن خلكان فيقول: )إن الفخر الرازي مجع فيه كل غريب وغر

تفسريه هذا من جالئل كتب التفسري، وقد استوىف الكالم  وقال عنه العالمة املعرفة: )

متجّولة براعته  يدع  ومل  العلوم،  وفنون  املعارف  بأنحاء  االضطالع  من  وسعه  بام  يف    فيه، 

النظرية والعقلية،   املسائل االجتهادية  خمتلف مسائل األصول والفلسفة والكالم، وسائر 

ا االعتدال وأسهب  حّد  عن  أخرجه  ربام  بام  فيها،  من    ،لكالم  ملّة  وراءه  يرتك  ما  وكثريا 

 
  (206/ 1التفسري واملفسون )  (1) 

 (208/ 1)املرجع السابق،  (2) 
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التفسري، ولكنّه مع ذلك فإنه فّتاح لكثري  يف    تشكيكات وإهبامات بام يعرقل سبيل الباحثني

 ( 1) (أبحاث إسالمية عريقةيف   من مغالق املسائل 

عّقبها بموجز الكالم عنها  إنه يذكر اآلية أّوال، وي، فقال: )التفسرييف    منهجهوذكر  

يبحث  فيها مسائل،  أن  إمجالية، ويذكر  اآلية:  يف    بصورة  كل مسألة عن طرف من شئون 

  قراءة، وأدبا، وفقها، وكالما، وما أشبه من املباحث املتعلقة بتفسري اآلية، ويستويف الكالم 

املسائيف    ذلكيف   تتجّزأ  التفسريية،  األساليب  أحسن  من  وهو  املطاف.  وترتّكز  هناية  ل 

حمّلها، من غري أن خيتلط البحث أو تتشابك املطالب، ومن ثّم ال  يف    األبحاث، مفصلة كاّل 

حائرا القارئ  فيه. يف    يرتك  ورد  اّلذي  البحث  من  جيعل  .  أمره  مل  أنه  األمر  طريف  ومن 

التفسري، والغاية التي أقدم ألجلها عىل كتابة مثل    لتفسريه مقدمة ليرشح فيها موضعه من 

  ا التفسري الضخم، والسفر اجللل العظيم، وكان ال بّد أن يرشح ذلك. كام مل يذكر منابعه هذ

حني أّنا نعلم أنه اعتمد خري  يف    مثل هذا التصنيف، يف    التفسري، وال الكتب التي اعتمدها يف  

املصنفات وأحسن  العهد،  لذاك  الزمان،يف    املؤلفات  مسلم  يف    ذلك  أيب  تفسري  مثل 

األصفهاين واجلّبائي والطربي وأيب الفتوح الرازي، وأمثاهلم من مشايخ عظام وعلامء أجّلة  

 ( 2) (معروفني حينذاك

تفسريه إال أن الغالب عليه  يف    الرازي  لكن مع كل هذه االهتاممات التي بدا عليها 

ذلك  يف  الّلون الكالمي الفلسفي، الضطالعه هبذين العلمني، ومن ثم نجده يكثر الكالم)

مسائل فلسفية بعيدة األغوار، بام ربام يف    كلام أتاحت له الفرصة، فيغتنمها، ويسهب الكالم

 
 .  407، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 .  407، ص: 2جاملرجع السابق،   (2) 
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 ( 1)(أخرجه عن حّد تفسري القرآن، إىل مباحث جدلية كالمية، وربام كانت فارغة

اصة بآل بيت  ومن األمور التي متيزه كام متيز الكثري من العلامء اإليرانيني عنايته اخل

بإجالل وإكبار، ويفّخم من شأهنم؛    فهو   الرسول   ينب) يذكرهم  متني  ئمما  ك عن والء 

 ( 2)(بالنسبة إىل العرتة الطاهرة، الذين هم عدل القرآن العظيم 

وأما  )عند الكالم عن اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم:  ومن األمثلة عىل ذلك قوله  

دينه  يف    بالتسمية، فقد ثبت بالتواتر، ومن اقتدىأّن عيل بن أيب طالب عليه الّسالم كان جيهر  

قوله عليه الّسالم: )اللهم أدر احلّق مع عيل    بعيّل بن أيب طالب فقد اهتدى، والدليل عليه 

 (3)حيث دار(

إّن راوي قولنا عيّل بن أيب طالب عليه  )ثم يقول عند ترجيحه للقول بوجوب اجلهر:  

يقول: وعمل عيل بن   إماما  الّسالم، وأخريا  اخّتذ علّيا  الّسالم معنا، ومن  أيب طالب عليه 

 ( 4)(دينه ونفسه يف  لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى 

،  ( كتعقيبه السم النبي  السالم عليهم ) ـ أسامء أئمة أهل البيت بهكذا نراه يعقب  و

ه  ، يصفه أوال بلقبه الفخيم )الصادق( ثم يعقبالصادقهو عندما يروي عن اإلمام جعفر  و

قال جعفر بن حممد الصادق عليه الّسالم: النعيم:  )   تفسري النعيم: يف    قال   ،( السالم عليهب )

 (5)(املعرفة واملشاهدة، واجلحيم: ظلامت الشهوات 

وهكذا نجده يذكر  يقول العالمة املعرفة عن مدى اهتاممه بتعظيم أئمة أهل البيت: )

 
 .  407، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 .  411، ص: 2جاملرجع السابق،   (2) 

 من التفسري الكبري.  207ـ  204، ص 1تفسري سورة الفاحتة، ج   (3) 

 من التفسري الكبري.  207ـ  204، ص 1، ج تفسري سورة الفاحتة  (4) 

 . 85، ص 31التفسري الكبري، ج   (5) 
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تفسري سورة  يف    لوفرة ذرية الرسول  أئمة أهل البيت بإكبار وإجالل، هو عندما يتعرض  

والكاظم   والصادق  كالباقر  العلامء،  من  األكابر  من  فيهم  كان  كم  انظر  يقول:  الكوثر، 

والرضا عليهم الّسالم، والنفس الزكية وأمثاهلم والذي جيلب النظر أنه عّقب أسامء األئمة  

مبلغ  السالم عليهماألربعة فقط ب ) الذي يدل بوضوح عىل  األمر  البيت  (،  تشّيعه آلل 

 (1)(عليهم الّسالم 

)أمري  وهو باإلضافة إىل ذلك ـ كام يذكر العالمة املعرفة ـ يطلق عىل اإلمام عيل لقب 

شخصيته الكريمة حراسة لدين اهلل وحفظا  يف   ويعتقد)أّيام عمر،  حتى عند ذكره املؤمنني( 

البيت   هلذا  الوالء  أهل  عليه  جرى  اّلذي  األمر  الشيعة  حلدوده،  تعتقد  وهكذا  الرفيع، 

 ( 2) (أئمتها األطهاريف  اإلمامية

بناء عىل هذا كله ذهب العالمة املعرفة إىل أن ما يوجد فيه خالف ذلك ليس منه  و

، (3)وإنام من عمل النساخ، باإلضافة إىل أن تفسريه قد أضيفت له نصوص كثرية مل يكتبها 

ه عىل الشيعة وربام لعنهم بعنوان )الروافض(  أما ما نجده أحيانا من حتامل)  ذلك:يف    يقول

سفه اهلذر،  يف  فلعّله من عمل النّساخ؛ إذ ال يليق بقلم كاتب أديب، وعالمة أريب أن هيدر 

 
 .  412، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 . 212، ص 18التفسري الكبري، ج   (2) 

وقد اتفق عىل هذا كل من ترجم له، يقول ابن خلكان: له التصانيف املفيدة يف فنون عديدة، منها تفسري القرآن الكريم،     (3) 

(، وقال ابن حجر: اّلذي أكمل  249، ص  4)وفيات االعيان، ج    مجع فيه كل غريب وغريبة، وهو كبري جدا، لكنه مل يكمله

)الدرر    (، وهو مرصي727د بن أيب حزم نجم الدين املخزومي القمويل، املتوىّف سنة )تفسري فخر الدين الرازي، هو أمحد بن حمم

(، و قال حاجي خليفة: صنف الشيخ نجم الدين أمحد بن حممد القمويل تكملة 304، ص  1الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ج  

( )كشف الظنون،  639منه أيضا. تويّف سنة )  له، وقايض القضاة شهاب الدين أمحد بن خليل اخلوئي الدمشقي كّمل ما نقص

 ( 1756، ص 2ج 
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 ( 1) (من يعن باحلمد ال ينطق بام سفه، ومل حيد عن سبيل احللم واألدب

دلة املثبتة هلا،  هذه املالحظة التي ذكرها العالمة املعرفة، والتي ذكر الكثري من األو

حوادث شهر شوال، يوم عيد الفطر:  يف    ، حيث قالالشيخ حممد هباء الدين العاميل سبقه هلا  

)و فيه سنة ست وستامئة، تويف فخر الدين الرازي، امللّقب باإلمام، وأصله من مازندران،  

الكبري تفسريه  تصّفح  من  عىل  ال خيفى  كام  الّتشّيع،  إىل  يميل  وكان  بالّرّي،  وقربه  وولد   .

 (2)بمدينة هرات(

نقل ابن حجر العسقالين    ية، فقد السنبل سبقه إليها من ترجم له من علامء املدرسة  

أّن الفخر  )كتابه )الّرد عىل الكّشاف( أنه أسند عن ابن الطباخ:  يف    عن ابن خليل السكوين

تصانيفه: )وكان عيل  بعض يف   كان شيعّيا، يقّدم حمبة أهل البيت، كمحّبة الشيعة، حتى قال 

 (3)عليه الّسالم شجاعا بخالف غريه(

الطويف:   املخالفني )وقال  شبه  يورد  القّوة  يف    إنه  من  يكون  ما  غاية  عىل  املذهب، 

يف    وبعض الناس يّتهمه  .. واحلق عىل غاية من الوهاء  السنة والتحقيق، ثم يورد مذهب أهل  

 (4)(ا يعتقده، وال جيس عىل الترصيح به هذا، وينسب ذلك إىل أنه كان ينرص هبذا الطريق، م

 : أنوار التنزيل وأرسار التأويل 

لقايض نارص الدين أبو اخلري، عبد اهلل بن عمر بن حممد بن عيل، البيضاوي  وهو ل

مدينة البيضاء بفارس قرب شرياز، وويل قضاء شرياز مدة،  يف  هـ(، ولد691الشافعي)ت  

 
 .  413، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 .  583، املطبوعة ضمن رسائل باسم )املجموعة النفيسة(، ص  25توضيح املقاصد، ص   (2) 

 .  429، ص 4لسان امليزان، ج   (3) 

 .  428، ص 4. واللسان، ج 26اإلكسري يف علم التفسري للطويف، ص   (4) 
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 .(1) فيها ورصف عن القضاء، فرحل إىل تربيز فتويف

)أنوار التنزيل وأرسار التأويل( من أشهر التفاسري التي اعتمدها املتأخرون    هتفسريو

يعترب نموذجا للكتب الدراسية املقررة  ولذلك لقي العناية الكبرية إىل اآلن، وهو  لسهولتها،  

 التي تعتمد التلخيص والتبسيط. 

فقال:  يف    قد ذكرو فيه،  اتبعه  الذي  تفسريه، ومنهجه  أهدافه من  كتابه  )إن  مقدمة 

الدينية   العلوم  رئيس  هو  الذي  التفسري  علم  ومنارا،  وأرفعها رشفا  مقدارا  العلوم  أعظم 

  ورأسها، ومبنى قواعد الرشع وأساسها، ال يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إال من برع

وفيف   أصوهلا  كلها  الدينية  وفاقالعلوم  األدبية  يف    روعها،  والفنون  العربية  الصناعات 

هذا الفن كتابا حيتوي عىل صفوة مما بلغني  يف    ولطاملا أحدث نفيس بأن أصنف .  بأنواعها.

من عظامء الصحابة، وعلامء التابعني، ومن دوهنم من السلف الصاحلني، وينطوي عىل نكت  

أ من  قبيل  ومن  أنا  استنبطتها  رائعة،  ولطائف  املحققني،  بارعة،  وأماثل  املتأخرين،  فاضل 

ويعرب عن وجوه القراءات املشهورة املعزّوة إىل األئمة الثامنية املشهورين، والشواذ املروية  

  إال أن قصور بضاعتي يثبطني عن اإلقدام، ويمنعني عن االنتصاب.  عن القراء املعتربين.

ىل الرشوع فيام أردته، واإلتيان  هذا املقام حتى سنح يل بعد االستخارة ما صمم به عزمي ع يف  

فها أنا اآلن أرشع  ،  بام قصدته، ناويا أن أسميه بعد أن أمتمه بأنوار التنزيل وأرسار التأويل

 (2)وبحسن توفيقه، أقول وهو املوفق لكل خري ومعطي كل مسؤول(

: )و قد اتفق إمتام تعليق سواد هذا الكتاب املنطوي عىل فرائد فوائد  تهخامت يف    وقال

تفسري  يف    ذوي األلباب، املشتمل عىل خالصة أقوال أكابر األئمة، وصفوة آراء أعالم األمة،

 
 ( 110/ 4األعالم للزركيل ) (1) 

  (23/ 1تفسري البيضاوي )  (2) 
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القرآن وحتقيق معانيه، والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه، مع اإلجياز اخلايل  

  (1)عن اإلخالل، والتلخيص العاري عن اإلضالل(

مقدمة الكتاب وخامتته هو ما اتفق عليه كل من ترجم له وعرف به،  يف    وما ذكره 

عنه   يقول  بيف    ـالسيوطي  حيث  املسامة  التفسري  عىل  وشوارد    ـحاشيته  األبكار  )نواهد 

بكل    : ـاألفكار(   وأتى  فأجاد،  الكتاب  هذا  خلّص  البيضاوي  الدين  نارص  القايض  )إن 

وطرح   االعتزال،  أماكن  فيه  وماز  مهامت،  مستجاد،  وحرر  وأزال،  الدسائس  موضع 

رائعة النهار، وعكف  يف    واستدرك تتامت، فظهر كأنه سبيكة نضار، واشتهر اشتهار الشمس

عليه العاكفون، وهلج بذكر حماسنه الواصفون، وذاق طعم دقائقه العارفون، فأكّب عليه  

 ( 2) (العلامء تدريسا ومطالعة، وبادروا إىل تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة

كشف الظنون: )وتفسريه هذا كتاب عظيم  يف    هـ( 1067  ت حاجي خليفة )وقال  

.  الشأن، غني عن البيان، خلص فيه من )الكشاف( ما يتعلق باإلعراب، واملعاين، والبيان.

والكالم. باحلكمة،  يتعلق  ما  الكبري(  )التفسري  يتعلق  .  ومن  ما  الراغب(  )تفسري  ومن 

وضم إليه: ما ورى زناد فكره من  .  ولطائف اإلشارات.باالشتقاق، وغوامض احلقائق،  

العلم بسطة  يف  الوجوه املعقولة، والترصفات املقبولة، فجال رين الشك عن السيرة، وزاد

العلوم، حسبام يليق  يف    ميدان فرسان الكالم، فأظهر مهارتهيف    ولكونه متبحرا..  وبصرية

تارة، عن وجوه حماسن اإلشا  القناع  رة، وملح االستعارة، وهتك األستار  باملقام، كشف 

أخرى، عن أرسار املعقوالت، بيد احلكمة ولساهنا، وترمجان الناطقة وبناهنا، فحل ما أشكل  

املرام.  هلم صعب  وذلل  األنام،  الشبه  يف    وأورد .  عىل  عن  به  يؤمن  ما  الدقيقة:  املباحث 
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 (1)(املضلة، وأوضح له مناهج األدلة

أما الوجه الذي  ىل تأويالته التي أراد منها التنزيه بقوله: )ثم رد عىل الذين اعرتضوا ع

ية، كقوله: ومحل  السنتفرد فيه: وظن بعضهم أنه مما ال ينبغي أن يكون من الوجوه التفسريية  

املالئكة العرش وحفيفهم حوله، جماز عن حفظهم، وتدبريهم له، ونحوه، فهو ظن من لعله  

فمن اعرتض بمثله عىل  ؛  علمه إىل اإلحاطة بام فيه  يقرص فهمه عن تصور مبانيه، وال يبلغ

كالمه، كأنه ينصب احلبالة للعنقاء، ويروم أن يقنص نس الشامء، ألنه مالك زمام العلوم  

وقد اعرتفوا له قاطبة بالفضل  ،  واجلامعة   السنةالدينية، والفنون اليقينية، عىل مذهب أهل  

حيتوي فنونا من العلم، وعرة املسالك،  املطلق، وسلموا إليه قصب السبق، فكان تفسريه  

الطرائق القواعد، خمتلفة  فن إال وصده عن سواه، وشغله،  يف    وقّل من برز،  وأنواعا من 

واملرء عدو ما جهله، فال يصل إىل مرامه، إال من نظر إليه بعني فكره، وأعمى عني هواه،  

نفسه الغلط والزلل، ويقتديف    واستعبد  السفسطة  طاعة مواله، حتى يسلم من  رد  ر عىل 

 (2)(واجلدل

هو تفسري جّيد لطيف، مجع فيه بني حسن العبارة وقّوة  )قال عنه العالمة املعرفة:  و

تفسريه الصايف، وله  يف   البيان، ومن ثم اعتمده كثري من املفسين، كاملوىل الفيض الكاشاين

 ( 3)(حّل معضالت اآليات يف   نظرات وآراء دقيقة 

َتِقيمَ }قوله تعاىل:  ويرضب مثاال عىل ذلك بام فس به   اَط املرُسر َ ِدَنا الرصِّ ]الفاحتة:    {اهر

نّوع اهلداية إىل مراحل أربعة، مرتّتبة بعضها إثر بعض، فإنام يسأل العباد النيل إىل  حيث [ 6
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للعباد اهلل  هداية  من  أعىل  )مراتب  بقوله:  عليه  وعلق  يوّجه سؤال  ،  طريف  تفسري  وهذا 

 (أمثال هذه اآلية، ربام مل يسبقه إليه أحد من املفسين يف  اهلداية

يقال: إنه أشعري  رمي به من كونه نزه الكشاف من االعتزال، فقال: )   وقد رد عىل ما 

املسلك، ومن ثم إنه أخذ من تفسري الكشاف كثريا، لكنه ترك ما فيه من اعتزال، وهذا غري  

تفسريه مذهب أهل العدل والتنزيه، ومن ثم نراه يؤّول كثريا من  يف    صحيح؛ ألنه يذهب

 (1) ( ظواهر آيات تنايف دليل العقل 

َبا اَل َيُقوُموَن إِالَّ َكاَم  }  : قوله تعاىل ل  هتفسريويرضب مثاال عىل ذلك ب ِذيَن َيأرُكُلوَن الرِّ الَّ

املرَسِّ   ِمَن  يرَطاُن  الشَّ َيَتَخبَُّطُه  الَِّذي  كقيام  )يقول:  حيث    ، [275]البقرة:    {َيُقوُم  قياما  إاّل 

ثم يفّس )املس(    ،نسان فيرصعاملرصوع، وهو وارد عىل ما يزعمون أّن الشيطان خيبط اإل

 ( 2)(عقله  باجلنون، ويقول: وهذا أيضا من زعامهتم أّن اجلنّي يمّس الرجل فيختلط

أّن اجلن ال تسّلط هلا عىل اإلنسان، فيام  يرى و هذا موافق مع مذهب االعتزال الذي  

يِلَ    }مشهد القيامة:  يف    تعاىل حكاية عن إبليس كام قال  عدا الوسوسة واإلغواء؛   َوَما َكاَن 

َتَجبرُتمر يِل  ُتُكمر َفاسر  [  22]إبراهيم:   {َعَليرُكمر ِمنر ُسلرَطاٍن إِالَّ َأنر َدَعور

إىل باإلضافة  عليها  اعتمد  التي  التفاسري  للزخمرشي  ومن  )التفسري  ،  )الكشاف( 

ضم إىل ذلك بعض اآلثار الواردة عن  )، و(األصفهاين   الكبري( للرازي، و)تفسري الراغب

الصحابة والتابعني، لكنه أعمل فيه عقله، فضّمنه نكتا بارعة، ولطائف رائعة، واستنباطات  

ذي بصرية ثاقبة،    أسلوب رائع موجز، وعبارة تدق أحيانا وختفى إاّل عىل يف    دقيقة، كل هذا

نرّية. يعرض    . وفطنة  أنه  كام  أيضا،  الشواذ  ذكر  وربام  القراءات،  بذكر  أحيانا  هيتّم  وهو 
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األحكام   آيات  عند  يتعّرض  أنه  كام  واستفاضة،  توسع  بدون  ولكن  النحوية،  للصناعة 

منه توّسع  بدون  الفقهية  املسائل  ذكر  .  ذلك.يف    لبعض  من  جدا  مقّل  أنه  به  يمتاز  ومما 

ثم إنه  .  ايات اإلرسائيلية، وهو يصدر الرواية بقوله: روي أو قيل، إشعارا منه بضعفها.الرو

أن خيوض بدون  يرتكها  فإنه ال  الكونية،  لآليات  الطبيعية،    مباحث يف    إذا عرض  الكون 

 (1)(ولعل هذه الظاهرة رست إليه عن طريق )التفسري الكبري( لإلمام الرازي

العامل اإلسالمي،  يف    من املقررات الدراسيةلتفسري  هذا اأصبح    ولكل هذه األسباب

حظي بالكثري من االهتامم رشحا وتعليقا واختصارا، يقول حاجي خليفة:  و ولفرتة طويلة، 

ثم إن هذا الكتاب، رزق من عند اهلل سبحانه وتعاىل بحسن القبول، عند مجهور األفاضل  )

والتحشية  بالدرس  عليه  فعكفوا  ع؛  والفحول؛  من  منه؛  فمنهم:  سورة  عىل  تعليقة  لق 

ى حتشية تامة؛ ومنهم: من كتب عىل بعض مواضع منه  ( 2) (ومنهم: من حشَّ

احلوايش    جملدات، ومنها دون ذلك، ومنيف    ، منها ما يقعحاشية  نحو مخسنيثم ذكر  

 : التي ذكرها، والتي ألفها بعض العلامء اإليرانيني 

شارح البخاري،  ، هـ(  786ت  حاشية شمس الدين حممد بن يوسف الكرماين ). 1

 احلديث، والتفسري، واألصلني، والفقه، واملعاين، والعربية. يف  وكان عاملا 

بالصادقي .  2 الشهري  احلاذقي  بن احلسني األفضيل  الشيخ حممود  الكيالين    حاشية 

آخر  ،  هـ(   970حدود سنة سبعني وتسعامئة )ت  يف    املتوىف  إىل  وهي من سورة األعراف 

 القرآن سامها )هداية الرواة إىل الفاروق املداوي للعجز عن تفسري البيضاوي( 

العالمة السيد الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين املتوىف سنة عرشة وثامنامئة  . حاشية  3
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 هـ(  816)ت 

 : أجوبتها و   آن املجيد أسئلة القر 

هـ(، وهو من مواليد    666زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي املتوىّف سنة ) وهو ل

إليه  ثم نسب  بأنه  الرّي، ومن  وله  ، وصفه مرتمجوه  االّطالع،  الذكاء وسعة  عىل غاية من 

اإلبريز  )الذهب  مثل  جّيدة،  الفصاحة(يف    تآليف  و)روضة  العزيز(،  الكتاب  يف    تفسري 

امللوك( و)حتفة  احلريري(  مقامات  و)رشح  الصحاح(،  و)خمتار  والبيان،  يف    البديع 

 . ، وغريها العبادات

هذا )تفسريه  تفسريه:  عن  املعرفة  العالمة  وم  قال  ألف  عىل  سؤال  ائيشتمل  تي 

وجواب حول متشاهبات القرآن، أوردها بصورة موجزة وموفية باملقصود، وكانت معروفة  

وضع كتابه عىل ترتيب السور، يتعّرض للشبهة بصورة سؤال، ثم  . وقد  بمسائل الرازي. 

بابه، حسن  يف    جييب عليها إجابة وافية، حسبام أوت من علم وبصرية، وهو تأليف لطيف

 (1)(مثلهيف  األسلوب، بديع

 : متشابه القرآن 

املتوىّف    (2)للقايض عامد الدين أيب احلسن عبد اجلّبار بن أمحد اهلمداين املعتزيلوهو  

طلب  يف    خرج إىل البرصةو  قرية أسدآباد،يف    ضواحي مدينة مهدان،يف    ولد  ،هـ(  415سنة ) 

تكّلم  و  التفسري،و األدبو احلديثو  الفقهيف  اختلف إىل جمالس العلامء، حتى برعو العلم،

  دولة بني بويه؛ يف    ّي، عىل عهد الصاحب بن عباد   الر يف    توىّل القضاءو   ، املعتزلةعىل مذهب  

 
 .  514، ص: 2فسري واملفسون يف ثوبه القشيب، جالت  (1) 

الكثري من املعتزلة كان يتبنى املذهب احلنفي باإلضافة إىل أن مواقفهم من     (2)  السنية بناء عىل أن  أوردناه مع املدرسة 

 .  التاريخ تشبه كثريا مواقف األشاعرة وغريهم 



57 

 

القضاء  تولية  يرى  الصاحب ال  كان  القول  يف    حيث  أهل  من  معروفا  كان  ملن  إاّل  دولته 

 .(1) بالعدل

الكريم بالقرآن  املرتبطة  مؤلفاته  املطاعن  ومن  عن  القرآن  و)تنزيه  يف    كتابه(، 

  يقف و  املصحف، يف    يستعرض فيه سور القرآن حسب ترتيبها والذي )،  ( متشاهبات القرآن)

نوعني من اآليات: اآليات املتشاهبة التي يزعم اخلصم أن فيها داللة عىل  كل منها عند  يف  

مقدمة  يف  ذلك ما ألزم به نفسه و اآليات املحكمة الدالة عىل مذهب احلق، و مذهبه الباطل، 

الكتاب.و  الكتاب، هناية  حتى  عليه  أفاد،و   استمر  فيام  أجاد  فيام  و  لقد  الكالم  استوعب 

 (2)(أراد

 : ة الشيعية ـ تفاسري املدرس   2

 من أهم التفاسري التي ألفها علامء إيرانيون من املدرسة الشيعية: 

 : تفسري القرآن يف    التبيان 

أليب  )   وهو  الطويس  احلسن  بن  عيل  بن  احلسن  بن  حممد  هـ(  460-  385جعفر 

إىل )طوس من بالد خراسان، اآلهلة بالعلم والثقافة  ، وهو ينتسب  املعروف بشيخ الطائفة

والعمران، وال تزال معهدا للدراسات اإلسالمية؛ حيث مثوى اإلمام عيل بن موسى الرضا  

 (3)(عليه الّسالم، وتعّد اليوم من أكرب مدن إيران اإلسالمية املزدهرة

العلوم  و) سّباق  األسبق،  وإمامها  املقّدم  وشيخها  الطائفة  أعالم  من  علام  يعّد 

شتى شئون العلوم اإلسالمية، من  يف    ن كتب وأّلفواملعارف اإلسالمية، والقدوة العليا مل
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الطائفة؛ ألنه  .  فقه وتفسري وكالم، فضال عن األصول والرجال واحلديث.  ولّقب بشيخ 

 ( 1) (خمتلف العلوميف  زعيمها وقائدها وسائقها ومعّلمها األول 

تفسري حافل جامع، وشامل ملختلف أبعاد الكالم حول القرآن،  أما تفسريه؛ فهو ) 

بحيث مل يرتك جانبا من جوانب هذا    ، وأدبا، قراءة ونحوا، تفسريا وتأويال، فقها وكالما   لغة

إحاالت  يبدو من  ، ووجازة وإيفاء بيانيف    الكالم اإلهلي اخلالد، إاّل وبحث عنه بحثا وافيا،

تفسريه إىل كتبه الفقهية واألصولية والكالمية، أنه كتب التفسري متأخرا عن سائر  يف  الشيخ 

سائر العلوم، ومن ثم فإن هذا الكتاب حيظى بقّوة ومتانة وقدرة علمية فائقة، شأن  يف    هكتب

وبحق فإن هذا التفسري حاز قصب  .  سنني عالية من حياة املؤّلف. يف    أي كتاب جاء تأليفه 

أكثرها   كانت  واّلتي  الوقت،  ذاك  حلد  دارجة  كانت  التي  التفاسري  سائر  بني  من  السبق 

تعالج جان التفسري دون مجيع جوانبه،خمترصات،  التفسري    با من  مما أوجب أن يكون هذا 

 (2)(املفسون من قبل، وحاويا جلميع ما بحثه السابقون عليه  جامعا لكّل ما ذكره 

إن اّلذي محلني عىل  ):  دوافعه ومنهجه فيه، فقال  مقدمة تفسريه يف    وقد ذكر الطويس 

ن أصحابنا قديام وحديثا من عمل كتابا عمل هذا الكتاب، أين مل أجد أحدا ميف    الرشوع

مجع  يف    حيتوي عىل تفسري مجيع القرآن، ويشتمل عىل فنون معانيه، وإنام سلك مجاعة منهم 

احلديث، ومل يتعّرض أحد منهم الستيفاء  يف    الكتب املروية يف    ما رواه ونقله وانتهى إليه 

  القرآن من علامء األمة، بني مطيل تفسري  يف    ذلك وتفسري ما حيتاج إليه، فوجدت من رشع

مجيع معانيه، واستيعاب ما قيل فيه من فنونه ـ كالطربي وغريه ـ وبني مقرّص اقترص عىل  يف  

ذلك مسلك ما قويت فيه منّتهم،  يف    سلك الباقون املتوسطونو  ، ذكر غريبه، ومعاين ألفاظه
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به هلم  معرفة  ال  ما  أرشع ..  وتركوا  تعاىل  اهلل  شاء  إن  اإلجياز  يف    وأنا  وجه  عىل  ذلك 

اختصارا يقرص   فيه، وال اخترص  الناظر  فيمّله  أطيل  فنونه، وال  لكل فن من  واالختصار 

 (1)(فهمه عن معانيه

يف    يبدأ بذكر مقدمات متهيدية، تقع نافعةه؛ فهو أنه )تفسرييف    أما املنهج اّلذي سلكه

بالتفسري والتأويل، واملحكم  معرفة أساليب القرآن، ومناهج بيانه وسائر شئونه، مما يرتبط  

واملتشابه، والناسخ واملنسوخ، ومعرفة وجوه إعجاز القرآن، وأحكام تالوته وقراءته، وأنه  

احلديث  عن  والكالم  واحد،  بحرف  أحرف   نزل  سبعة  عىل  القرآن  نزل  ،  املعروف: 

بدأ  أّما صلب التفسري، في.  والتعّرض ألسامي القرآن وأسامي سوره وآياته، وما إىل ذلك.

بذكر اآلية، ويتعّرض لغريب لغتها، واختالف القراءة فيها، ثم التعّرض ملختلف األقوال  

معنويا  تفسريا  اآلية  تفسري  إىل  وينتهى  واإليفاءيف    واآلراء  الوجازة  يذكر  . غاية  وهكذا   .

أسباب النزول، واملسائل الكالمية املستفادة من ظاهر اآلية، حسب إمكان اللغة واألدب  

كل    ، الفقه واألحكام، ومسائل االعتقاد ونحوها يف    كام يتعّرض للمسائل اخلالفيةالرفيع،  

 ( 2)(التعبرييف   ذلك مع عّف اللسان وحسن األدب

ويذكر العالمة املعرفة أن اهتامم املفس األكرب كان بالقضايا العقدية الكالمية، يقول:  

صبغة أدبية رفيعة، وال  يف  لم الكالم، ومما جيدر التنّبه له، أّن هذا التفسري يتعّرض ملسائل ع)

يرتك موضعا من اآليات الكريمة اّلتي جاءت فيها اإلشارة إىل جانب من مسائل العقيدة،  

 ( 3) (تفصيل وبسط كالميف  إاّل وتعرض هلا، وأكثر
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 .  377، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (2) 

 .  377، ص: 2جاملرجع السابق،   (3) 
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الطويس إىل هذا أشار  فقال:  يف    وقد  الكربى،  أهدافه  تفسريه، واعتربه من  مقدمة 

كتاب مقتصد، جيتمع عىل مجيع فنون  يف  أصحابنا قديام وحديثا يرغبون سمعت مجاعة من )

علم القرآن: من القراءة، واملعاين، واإلعراب، والكالم عىل املتشابه، واجلواب عن مطاعن  

خيتص   ما  وذكر  وغريهم،  واملجّسمة  واملشّبهة  كاملجربة  املبطلني،  وأنواع  فيه،  امللحدين 

بمواض االستدالل  من  به  مذهبهم أصحابنا  عىل صّحة  منه،  كثرية  الديانات  يف    ع  أصول 

ذلك عىل وجه اإلجياز واالختصار لكل فن من  يف    وفروعها. وأنا إن شاء اهلل تعاىل أرشع

 (1)(فنونه، وال أطيل، فيمّله الناظر فيه، وال اخترص اختصارا يقرص فهمه عن معانيه

 : جممع البيان لعلوم القرآن 

عيل وهو   أيب  اإلسالم،  من  ألمني  أصله  الطويس،  الطربيس  احلسن  بن  الفضل   ،

  هـ وعاش   468طربستان، وقيل من تفرش )طربس( من نواحي مدينة قم بإيران، ولد سنة  

هـ، ثّم انتقل إىل سبزوار حيث عاش فيها حتى وفاته    523املشهد الرضوي حتى سنة  يف  

ل،  هـ  552سنة   املرتمجون  ذكر  عه  وقد  أيب  الشيخ  يد  عىل  تتلمذ  الطائفة  أّنه  شيخ  ابن  يل 

الطويس، وكذلك الشيخ أيب الوفاء عبد اجلّبار بن عيل املقري الرازي، والشيخ احلسن بن  

 ..(2)احلسني بن احلسن بن بابويه القمي الرازي

،  والسنةوميزة تفسريه أنه من التفاسري التي جتد رواجا وقبوال عند كل من الشيعة  

التفسريية، وقد اعتمد فيه منهجية علمية مميزة، حيث  بل اعتربه الفريقان من أقدم املصادر  

يعتمد عىل اللغة، ثم اإلعراب، ثم احلجة، ثم القراءة، ثم املعنى، وال يقترص عىل آراء مذهب  

ية، ولذلك صار هذا التفسري مميزًا عن سائر  سالمدون آخر، بل يذكر آراء مجيع املذاهب اإل

 
 ( 4/ 1التبيان يف تفسري القرآن )  (1) 

 ص أ ش. 1راجع ترمجته يف مقّدمة املحقق الشيخ آغا بزرگ الطهراين للتبيان، ج   (2) 
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 ية قاطبة. سالماإل األمةالتفاسري، ومعرتفًا به من قبل 

الذهبي نقل  عمدة  يف    وقد  )إن  عنه:  قوهلم  بعضهم  عن  واملفسون(  )التفسري 

ين، أمني الدين، ثقة اإل  ، كان  ، أبو عىّل الفاضل بن احلسن بن الفضل الطربسى سالماملفسِّ

من نحارير علامء التفسري، وتفسريه الكبري املوسوم بمجمع البيان، بيان كاف ودليل واف  

الكشاف   كتاب  التأليف  هذا  بعد  إليه  وصل  ملا  ثم  والكامل،  الفضل  لفنون  جلامعيته 

ولطائف   األول  تفسريه  لفوائد  شاماًل  خمترصًا،  آخر  تفسريًا  ألَّف  طريقته،  واستحسن 

يف    أخرىامع، وله تفسري ثالث أيضًا أخرص من األولني، وتصانيف  الكشاف، وسامه اجلو

  (1)الفقه والكالم(

ية، ومن بينهم الشيخ  سالم وقد أشاد هبذا التفسري مجيع رواد التقريب بن املذاهب اإل

مقدمته إلحدى طبعاته: )إّن تفسري جممع  يف    حممود شلتوت شيخ جامع األزهر الذي قال

عىل    سالم ا يفضل عىل مجيع تفاسري القرآن املؤلفة من قبل علامء اإلالبيان بام فيه من مزاي

  (2)ني(السناختالف مسالكهم ومذاهبهم طوال مئات 

مجاعة   ووكيل  آنذاك  األزهر  اجلامع  شيخ  سليم،  املجيد  عبد  الشيخ  عنه  وقال 

الرتتيب، ال أحسبني   الفوائد وحسن  العلم كثري  الشأن غزير  التقريب: )هو كتاب جليل 

مقدمة كتب التفسري التي تعد مراجع لعلومه وبحوثه، وجدت صاحبه  يف    بالغًا إذا قلت إنه م

ه وتعبريه، شديد احلرص عىل  أسلوب يف    عميق التفكر عظيم التدبر، متمكنا من علمه، قويا 

 أن جيىل للنّاس كثريا من املسائل التي يفيدهم علمها( 

هناك من مجع بني هذه األبعاد  امعة ـ: )قال العالمة املعرفة ـ عند ذكره للتفاسري اجلو

 
 (74/ 2التفسري واملفسون ) (1) 

 الطربيس، جممع البيان لعلوم القرآن، املقدمة. (2) 
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وقد  ،  املتنّوعة، فجاء تفسريه جامعا ملختلف اجلوانب التي تعّرض هلا املفّسون املتخّصصون

العصور املتأّخرة، فكانت تفاسري جامعة بني العقل  يف    شاع هذا النمط اجلامع من التفسري

  عيل الفضل بن احلسن الطربيس والنقل، مضافا إليه جانب أدب القرآن، أمثال تفسري أيب  

؛ حيث كان من أحسن  (جممع البيان)  ـبحق أسمى تفسريه بو  ،من أكرب علامء القرن السادس 

 ( 1) (أمجعهن ملختلف جوانب القرآن الكريمو  التفاسري

مقدمة كتابه عند ذكر دوافعه لتأليفه، فقد  يف    إىل كل ما ذكروهالطربيس  وقد أشار  

  ، إبراز مكنونهيف    واجتهدوا   ،علم تفسري القرآن يف    ، قديام وحديثا   ، العلامءوقد خاض  )  :قال

يف    وشّققوا الشعر  ، أعامق جلجهيف    كثري منها يف    غاصوا   ،وأّلفوا فيه كتبا مّجة   ،وإظهار مصونه 

ذلك  يف    مل يدّونوا  ،نا أصحابإاّل أّن    .وتغلغل شعابه  ،تفتيح أبوابهيف    وحّققوا  ،إيضاح حججه 

خمترصات  األخبار  ،غري  من  إليهم  وصل  ما  فيها  وكشف    ، نقلوا  املعاين  ببسط  يعنوا  ومل 

من كتاب   ، أبو جعفر حمّمد بن احلسن الطويس ، السعيد األجلإاّل ما مجعه الشيخ  ،األرسار

قد تضّمن   ،ويلوح عليه رواء الصدق  ،فإّنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء احلق  ،)التبيان( 

البديعة الّلغة الوسيعة  ، من املعاين األرسار  ومل يقنع بتدوينها دون    ، واحتضن من األلفاظ 

 ( 2)  (وأطأ مواقع آثاره ،ء بأنوارهوهو القدوة أستيض  ،وال بتنميقها دون حتقيقها  ، تبيينها 

فقال:   فيه،  اعتمده  الذي  منهجه  ذكر  ثّم قرصت ومهي    اهلل واستخرت  ) ثم  تعاىل 

وشّمرت عن ساق    ،عىل اقتناء هذه الذخرية اخلطرية واكتساب هذه الفضيلة النبيلة ومّهي  

والكد  ،اجلد اجلهد  غاية  الناظر   ،وبذلت  اخلاطر  ،وأسهرت  التفكري  ،وأتعبت    ، وأطلت 

وابتدأت بتأليف كتاب    ، سبحانه التوفيق والتيسري  اهللواستمددت من    ، وأحرضت التفاسري

 
 .  19، ص: 2التفسري و املفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 . 33/ 1التبيان،   (2) 
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  ، جيمع أنواع هذا العلم وفنونه  ،وحسن النظم والرتتيب  ،غاية التلخيص والتهذيبيف    هو

ومعانيه    ،ولغاته وغوامضه ومشكالته   ،من علم قراءته وإعرابه  ،وحيوي نصوصه وعيونه 

والكالم    ،وحالله وحرامه   ، وحدوده وأحكامه  ، وقصصه وآثاره  ، ونزوله وأخباره  ، وجهاته

نا من االستدالالت بمواضع كثرية منه  أصحابوذكر ما يتفّرد به    ، عىل مطاعن املبطلني فيه

األ من  يعتقدونه  ما  واملسموع  ،والفروع  صولعىل صّحة  االعتدال    ،واملعقول  وجه  عىل 

ال حتتمل أعباء العلوم    ،هذا الزمانيف    فإّن اخلواطر  ،فوق اإلجياز ودون اإلكثار  ،واالختصار

ومن    ،إذ مل يبق من العلامء إاّل األسامء   ، احللبات اخلطريةيف    اء األجروتضعف عن    ، كثريةال

يف    ثّم ذكر االختالف  ،مطلع كل سورة ذكر مّكّيها ومدنّيها يف    وقّدمت.  .العلوم إاّل الذماء 

لل  ثّم ذكر الع  ، القراءاتيف    كّل آية االختالفيف    ثّم اقّدم   ،ثّم ذكر فضل تالوهتا   ، ا آياهت  عدد

ثّم ذكر األسباب    ،ثّم ذكر اإلعراب واملشكالت   ، ثّم ذكر العربّية والّلغات  ، واالحتجاجات

والتأويالت  ، والنزوالت املعاين واألحكام  ذكر  انتظام    ، والقصص واجلهات  ، ثّم  ذكر  ثّم 

قد مجعت   اآليات  أيّن  كّل غّرة الئحةيف    عىل  إعرابه كّل حّجة واضحة   ، عربّيته  ويف    ،ويف 

كّل  متنيمعانيه  قول  مبني  ،   برهان  كّل  مشكالته  بحمد    ،ويف  عمدة  اهلل وهو    ، لألديب 

  ، وللمحّدث حمّجة  ،وللمتكّلم حّجة   ،وللناسك ذخرية  ،وللمقرئ بصرية  ،وللنحوّي عّدة

 ( 1) (وللواعظ آلة ، وللفقيه داللة

تفسريه   بدأ  الطربيس  فإن  هذا،  أساسيةبناء عىل  مسائل  يف    بمقّدمات خمترصة عن 

  ، القراءات املختلفة يف    كتعداد آي القرآن وذكر أسامء القّراء املشهورين والرأي   ،القرآن علوم  

ومن ثّم    ،وذكر أسامء القرآن ومعانيها   ، ثّم بحث التفسري والتأويل واملعنى واعراب القرآن

التحريف  القرآن وصيانته عن  يف    مع ذكر بعض ما جاء من األخبار  ،التأكيد عىل سالمة 

 
 . 35جممع البيان/ مقّدمة املفّس/ ص   (1) 
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 .أهله واستحباب قراءته وحتسني الصوت فيه فضل القرآن و

ثّم    ،يرشع عادة بذكر نزول السورة وآياهتا املكّية واملدنّية، فهو  متن التفسرييف    أما 

القراءة واحلّجة    فيقّدم هلا بمباحث   ،مباحث تفسري اآليات يف    ومن ثّم يبدأ   ،أسامئها وفضلها 

الّلغة   ،فيها  الكلامت وبيان  يف    ثّم مباحث  له  رشح  معانيها واستعامهلا وإعراب اآليات بام 

 . مسائل إعراب القرآنيف  وضوح معانيها وتفسريها ممّا هو معلوميف  دخل

القرآين لريبط اآليات بام  يف    فينظر   ، بعد ذلك يدخل إىل بيان معنى اآليات  السياق 

ت استنادا  بيان اآليا يف    ثّم يدخل  ،من إشارات عاّمة   اآليةيف    وما   ، إن وجد ارتباط  ،سبقها 

  ، ناسبا إّياها إىل مصادرها رواية أو خربا أو رأيا ألحد املفّسين  اآلية، يف    إىل األقوال املذكورة 

أهّنا تعطي وجوها خمتلفة وحمتملة أو  مع بعض  يتكامل بعضها  األقوال  آن  يف    فإذا كانت 

ترجيح  ،واحد دون  يرتكها  احلّجة    ،فقد  لديه  كانت  أو  تناف  اآلراء  بني  كان  وقوي  وإذا 

عرض رأيه ورّجح ما رجح لديه مع بيان    اآلخر، الدليل ألحدها أو بعضها دون البعض  

 .الدليل بأجىل صورة وأقوى بيان

وقد يستفيد من السياق القرآين واملعنى الّلغوي الظاهر لديه رأيا دون سائر اآلراء  

مناقشا بقّية    فيعرض رأيه  ،التي يرّجحها لتعارضها مع السياق أو عدم هنوض الدليل عليها 

ب رفيع  أسلوباآلراء  وأدب  هادئ  من    ، علمي  غريه  من  الكثري  عن  تفسريه  مّيز  ما  وهو 

 . التفاسري التي ال ختلو من نقد وجتريح

املفّسين   وآراء  واألخبار  للروايات  الشامل  والعرض  الواسع  االستقصاء  ومع 

اجلانب املأثور من  يف    ،عدهعىل سائر التفاسري من قبله ومن ب ( جممع البيان)تقّدم    ، السابقني

إاّل أّنه وبالنظر إىل    ، مساحاته املختلفةيف    رغم كثرة البحوث العقلّية التي انترشت  ، التفسري

هذا  يف    كان له الّسبق   ، التعامل معها يف    حجم املاّدة املأثورة والطريقة العلمية واملوضوعية 
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 .امليدان

مل هيمل رأيا ومل حياكم رواية أو خربا  ، ذلك أنه  املأثور من التفسريتعامله  يف    هو مميز و

بل تراه يستقيص سائر املنقوالت ليعرضها بأمانة علمية    ، عىل أساس مذهبي أو رؤية مسبقة

رفيعة أدبّية  يرّجح    ،وأخالقّية  أو  يناقش  لذلكـ  ثّم  موجب  هناك  كان  ال  ـ    حيث  الرأي 

ا من سبقه صحبة عامل لعلامء حيرتم  لذا كانت له جولة واسعة مع اآلراء وصحب فيه  ، القائل

  ، التفسرييف    ورّبام كان ممّا يساعد عىل ذلك أّن غالب الروايات،  رأهيم وال يقّلد أحدا منهم

فرصة   يوّفر  ما  وهو  غالبا  وضعفه  إلرساله  االسناد  أساس  عىل  بينها  الرتجيح  يمكن  ال 

لقرائن احلالية وغري ذلك من  ملناقشة املتون عىل أساس السياق والّلغة والشواهد القرآنية وا 

 .(1)األدّلة والبيانات

ومع كل هذه املوضوعية واالنفتاح التي حتىل هبا الطربيس نجد الذهبي مرصا عىل  

املذهبية ويف    عقدته  وطائفته،  مذهبه  خيالف  ما  كل  مع  فهو  التعامل  استدالله  ينتقد  لذا 

عض املآخذ عليه فهو تشّيعه ملذهبه  وإذا كان لنا ب)  : بالقرآن بام يدعم عقائده وآراءه فيقول

له لكتاب    ،وانتصاره  وعقيدته  اهللومحله  يّتفق  ما  ما    ،عىل  عىل  األحكام  آليات  وتنزيله 

شاكلته عىل  ومن  هو  فيها  خالف  التي  االجتهادات  مع  من    ،يتناسب  لكثري  وروايته 

  ، عقيدتهيف    ّرفا وال متط   ،تشّيعهيف    ليس مغاليا   -واحلق يقال   -غري أّنه   ،األحاديث املوضوعة 

 ( 2)  (ّية االثني عرشيةمام كام هو شأن كثري غريه من علامء اإل

ومن اآلراء التي يعتقدها الذهبي وينتقد التفاسري عىل أساسها، ويعتربها من ذوات  

الرأي املذموم ]مسألة رؤية اهلل تعاىل[، ال كام يذكر املنزهة من الرؤية القلبية، وإنام كام يذكر  

 
 . 421د . احسان األمني، التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة، ص  (1) 
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  ؛ القيامةمن قبل الناس يوم    اهللفإذا كان املفّس ممّن ينكر رؤية  املجسمة من الرؤية احلسية،  

فأخرج بذلك    ؛وفّس القرآن برأيه ووفقا ملذهبه  (،واجلامعة  السنة أهل  ) فإّنه قد خرج عن  

  .(1)مجلة من املفّسين شيعة وسنّة 

كالقول بأّن    (واجلامعة  السنةأهل  )عّدها من أساسّيات عقائد    أخرىوأضاف مسائل  

السير جنس  من  هو  اإلهلي  العرش  تأوّ   ، كريس  التي  والقدرة  العلم  املعتزلة  ال  هلا 

 . (3) قد وقع عليه السحر ال كام أنكره هؤالء  وأّن النبّي  ،(2) والشيعة

ومع ذلك مل يملك إال أن يشيد به، خاصة وقد أشاد به كبار علامء األزهر بام فيهم  

عنه:   يقول  فلهذا  الطربيس )شيخه،  تفسري  أّن  نزعات    ـ   واحلّق  من  فيه  عاّم  النظر  برصف 

فنون خمتلفة من العلم  يف    يدل عىل تبّحر صاحبه  ،بابهيف    كتاب عظيم  ـ  تشيعية وآراء اعتزالية 

لنا صاحبهوالك   .واملعرفة أوضحها  التي  الطريقة  وترتيب  يف    ، تاب جيري عىل  تام  تناسق 

جييد  ،مجيل  عنها يف    وهو  يتكّلم  التي  النواحي  من  ناحية  القراءات    ،كل  عن  تكّلم  فإذا 

أجاد أجاد  ، ووجوهها  للمفردات  الّلغوية  املعاين  عن  تكّلم  وجوه    ،وإذا  عن  تكّلم  وإذا 

أجاد اإلمج  ،اإلعراب  املعنى  املرادوإذا رشح  أوضح  النزول    ،ايل  أسباب  عن  تكّلم  وإذا 

  ، وإذا تكّلم عن األحكام تعرض ملذاهب الفقهاء   ، ورشح القصص استوىف األقوال وأفاض

وإذا ربط بني اآليات آخى بني    ، وجهر بمذهبه ونرصه إن كانت هناك خمالفة منه للفقهاء

الت القرآن أذهب  وإذا عرض ملشك  ، وأوضح لنا عن حسن السبك ومجال النظم  ، اجلمل

ويرجح   ، ا صحاهبمن املفّسين معزوة أل وهو ينقل أقوال من تقّدمه  . اإلشكال وأراح البال 

 
  212،  197،  141: ص  2، وج  467و  455،  445،  404،  378،  375،  369،  367: ص  1ج  ،  التفسري واملفّسون  (1) 

 . 248و

 . 450و 378ص 1ج املرجع السابق،   (2) 

 . 424د . احسان األمني، التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة، ص  (3) 
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 ( 1)  (ويوجه ما خيتار منها 

 : ُروح اجلَنان و   اجِلنان   ض )َروح( و رَ 

  480امل الدين احلسني بن عيل اخلزاعي املعروف بـأيب الفتوح الرازي)حوايلوهو جل

   .القرن السادس للهجرة يف  هـ(، من حمدثي ومفسي الشيعة 552ـ بعد 

  من أشهر أعامله، وقد ذكر  اجلنان   بروح اجلنان وروح الكبري، املعروف  وهذا التفسري  

بلده التمسوا منه أن  يف  مجاعة من أعاظم أهل العلم)ّن  أ ، حيث ذكرتأليفه مقدمته سبب  يف 

أفهامهم،   من  يقرب  تفسريا  هلم  حيث  يضع  زمانه؛  أهل  عامة  لدى  منه  التناول  ويسهل 

عوزازهم تفسريا جامعا وشامال وسهال عىل الناس، فأجاب مللتمسهم وأزاح اإلشكال من  ا

املخّل   اإلجياز  بني  متوسطا  الوقت  نفس  ويف  وشامال،  جامعا  تفسريا  فوضع  نفوسهم. 

ين القرآن، وأنواع آيه،  فقّدم عىل تفسريه مقدمات، ذكر فيها: أقسام معا ..  واإلطناب املمّل 

والرتغيب تالوته،  ثواب  ثم  واآلية،  السورة  ومعنى  ومعنى  يف    وأسامءه،  غريبه،  معرفة 

 (2)(التفسري والتأويل 

  ، التي كانت دارجة ذلك العهد، (3)وضعه باللغة الفارسيةقال عنه العالمة املعرفة: )

يقرب من متناول أهل تلك البالد،  بالد إيران؛ وذلك أن أحّس بحاجة األمة إىل تفسري  يف  

الكالم عن  يف    هو تفسري جّيد متني، قد فّصل و  ..نثر أديّب بليغ وسبك سهل بديعيف    فكان

 
 .113ص املرجع السابق،   (1) 

 . 392، ص: 2نقال عن: التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (2) 

 من التفاسري التي كتبت بالفارسية غري هذا التفسري:  (3) 

األحزان األذهان وجالء  وهو  جالء  الفارسيّة،  باللغة  الثامن(  )القرن  اجلرجاين  احلسن  بن  املحاسن حسني  : وهو أليب 

 ي إىل حّد ما. مأخوذ من تفسري أيب الفتوح الرازي الشيع 

: وهو ملحّمد حسني الروحاين، تعّرض فيه إىل املباحث االعتقادية للشيعة والدفاع عنها، وإن كان تفسري كالمي قرآن جميد

 تفسريه جامعًا ذا اجتاه اجتامعي. 
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وافيا  اآليات، ورشحها رشحا  متعرضا جلوانب  يف    معضالت  بيان.  أوجز كالم وأخرص 

 يتكلم عن علم  خمتلفة من الكالم حول اآلية، إن كالمّية أو أدبّية أو فقهية ونحو ذلك، وإنام

املسألة حقها بإجياز وإيفاء. التفسري مكانة رفيعة.  ومعرفة واسعة، ويؤّدي  كتب  يف    وهلذا 

عىل   مسائلها  وبنت  الركينة  قواعده  عىل  مبانيها  التفسري رست  كتب  من  فكثري  التفاسري، 

 ( 1) (مباحثها احلكيمة

املرعيش:    وقال التسرتي  التفسري من  )القايض نور اهلل  التفاسري، وقد  إّن هذا  خري 

عذوبة ألفاظه  يف  كتب التفسري، يف  سمحت به قرحية شيخنا الرازي الوّقادة، ومما ال نظري له 

الرازي  الفخر  بنى عليه  اختياره، وقد  أسلوبه ودّقة  تفسريه  يف    وسالسة عباراته، وظرافة 

زاد تشكيكاته، مما  الّلباب، وزاد عليه بعض  منه  فأخذ  األصل    احلجم، ولكنيف    الكبري، 

 (2)اللباب، هو ما ذكره مفسنا الرازي أبو الفتوح الكبري(

وقد تتبعت مواضع من التفسريين،  وقد عقب عليه العالمة املعرفة مقرا له، فقال: )

الرازي، وجاء حتقيق   الفتوح  أبو  ذكره  ما  األصل  كان  القايض،  ذكره  كام  األمر  فوجدت 

 ( 3) (تالفخر فرعا عليه ومقتبسا منه، ولو مع زيادا

تعاىل:  تفسري قوله  يف    أبو الفتوح ثم ذكر األدلة الكثرية عىل ذلك، ومنها ما ذهب إليه  

َكافِِرينَ } رَبَ َوَكاَن ِمَن الر تَكر لِيَس َأَبى َواسر أّن إبليس  ، حيث ذكر  [34]البقرة:    {َفَسَجُدوا إِالَّ إِبر

اإليامن يوجب استحقاق الثواب الدائم،  مل يزل كان كافرا، وأن املؤمن سوف ال يكفر؛ ألن  

 .(4) وكذا الكفر يوجب استحقاق العقاب الدائم، واجلمع بني االستحقاقني حمال 

 
 .  392، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 .  490، ص 1جمالس املؤمنني للقايض التسرتي، ج   (2) 

 .  393، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (3) 

 . 138، ص 1تفسري أيب الفتوح، ج   (4) 
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تقرير أنه  يف    الوجه الثاين ):  الرازي  قالحيث  )التفسري الكبري(،  يف    نفس األمر ورد و

ثواب الدائم،  كان كافرا أبدا، قول أصحاب املوافاة؛ وذلك ألن اإليامن يوجب استحقاق ال

والكفر يوجب استحقاق العقاب الدائم، واجلمع بني الثواب الدائم والعقاب الدائم حمال،  

عنه ـ والعياذ باهلل ـ بعد ذلك كفر، فإما أن    وقت ثم صدريف    فإذا صدر اإليامن من املكّلف 

وهو أيضا  يبقى االستحقاقان معا وهو حمال ـ عىل ما بينّاه ـ أو يكون الطارئ مزيال للسابق،  

 (1)حمال؛ ألّن القول باإلحباط باطل(

َكافِِرينَ }يبحث الرازي عن قوله:    ثم  هل كان هناك  و  ، [34]البقرة:    {َوَكاَن ِمَن الر

كالم  يف    كّفار غري إبليس حتى يكون واحدا منهم؟ فيجيب عن ذلك بجوابات، كلها واردة 

 .(2) أيب الفتوح الرازي

ذكر السورة وأسامئها وفضلها وثواب قراءهتا، ثم  يبدأ بالتفسري  يف    منهجه يف    وهو 

والنحو   باللغة  فيبدأ  مجلة،  مجلة  ويفسها  بالفارسية،  ترمجتها  مع  اآليات،  من  مجلة  يذكر 

باللغة   ذلك  كل  أخريا،  والتفسري  النزول،  أسباب  ذكر  ثم  أحيانا  القراءة  ثم  والرصف، 

 . (3) أسلوب سهل بديعيف  الفارسية القديمة، ولكن

 : بحر الغرائب و   دقائق كنز ال 

لمريزا حممد بن حممد رضا بن إسامعيل بن مجال الدين القمي األصل، املشتهر  وهو ل

كان فاضال أديبا  ، قال عنه مرتمجوه: إنه  باملشهدي؛ حيث نشأ وترّبى بمشهد اإلمام الرضا 

 ( هـ  1125) سنة علم من أعالم القرن الثاين عرش، تويف وهو  جامعا، وحمّدثا فقيها، 

 
 . 237، ص 2التفسري الكبري، ج   (1) 

 . 238ـ  237، ص 2، والتفسري الكبري، ج 139، ص 1انظر: تفسري أيب الفتوح، ج   (2) 

 .  394، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (3) 
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 ( تفسريه:  عن  املعرفة  العالمة  متبّحرا قال  كان  أنه  هذا  تفسريه  من  شّتى  يف    يظهر 

التي كانت دارجة ذلك العهد، من الفلسفة والكالم، واألدب واللغة،   العلوم اإلسالمية 

تفسريه هذا من خري تفاسري ذلك  و .  وقد اضطلع بعلم التفسري والتأويل. .  والفقه واحلديث. 

العهد، وهو حصيلة ما سبقه من أمهات تفاسري أصحابنا اإلمامية: النقلية واالجتهادية، قد  

السابقة عليه،   الكتب والتفاسري  أينام وجده طي  التعبري،  البيان وعباب  لباب  مجع فيه من 

 يخه الفيض الكاشاينوالتي كانت راقية لديه. فقد اختار حسن تعبري البيضاوي، اقتداء بش

)جممع البيان( تبويبه وترتيبه، مضيفا  يف    كام انتخب من أسلوب الطربيس  ،تفسريه الصايفيف  

من   وكثريا  البهائي،  الشيخ  العاّلمة  وحوايش  الزخمرشي  )كّشاف(  من  استحسنه  ما  إليه 

واإلشارات. يف    تأويالت جاءت  الّرمز  أهل  أعالم و  . تفاسري  من  علامن  تفسريه  قّرظ    قد 

التفسري   هذا  قدر  جاللة  عىل  يدّلك  مما  الكبري،  واخلوانساري  العظيم،  املجليس  األمة: 

 (1)(الفخيم 

واالجتهادي،   األثري  التفسري  أو  واملعقول،  املنقول  بني  باجلمع  اهتاممه  يذكر  ثم 

بحق إنه تفسري جامع كامل، مع إجيازه وإيفائه، شمل جوانب خمتلفة من الكالم  فيقول: )

تفسري كالم اهلل، فلم يرتك شاردة وال واردة من األحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت  حول  

ثم   مستوعب،  بشكل  واللغة  األدب  ثم  بتفصيل،  هلا  وتعّرض  أوردها  إاّل  الّسالم  عليهم 

الكالم والفلسفة والفقه لتأويل اآلية وتفسري  يف    مسائل  املناسبة، وأخريا يتعّرض  جماالته 

ه، ومن ثم فإنه يعّد من التفاسري اجلامعة الشاملة لكل جوانب التفسري  بطوهنا حسب تعبري

 ( 2) (املعهود ذلك احلني

 
 .  402، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 .  402، ص: 2جاملرجع السابق،   (2) 
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فيقول: و اإلرسائيليات،  من  بموقفه  اإلرسائيليات  )أ  يشيد  من  موقفه  ما 

قصة  يف    االجتناب عنها، دون ذكر التفصيل، مثال يذكر و  واملوضوعات فهو موضع الردّ 

؛  ركب فيهام الشهوة و  ما روي أهنام مثال برشينو   يث يقول:ماروت ما يفنّدها؛ حو  هاروت

 ( 1) (فمحكّي عن اليهود

اجلمع بني الرواية  يف    كان هلذا التفسري مكانته ثم يلخص كل هذه امليزات بقوله: )

كتب التفسري  يف    يشتمل عىل ما و  والدراية، وإعطاء صورة واضحة للتفسري عند اإلمامية، 

فهو تفسري جامع شامل جلوانب عّدة من  .  والبيان، بشكل موجز رائع.من اللغة واإلعراب  

ممتازا عىل  و   أسلوبه، يف    فرداو  بابه، يف    الكالم، حول تفسري آي القرآن، األمر الذي جعله فّذا

 (2)(تفاسري جاءت إىل عرصة الوجود، ذلك العهد

 : متشاهبات القرآن وخمتلفه 

ب بن أيب نرص بن أيب اجليش املازندرايّن  جعفر حمّمد بن عيّل بن شهرآشو وهو أليب  

، وهو  (عّز الدين )و  ( رشيد الدين)( املعروف بـابن شهر آشوب وامللقب بـهـ  588ـ   488)

وحمدثيهم الشيعة  فقهاء  اهلجرينييف    من  السادس  القرن  وأوائل  اخلامس  القرن  ،  أواخر 

وّي إليه، وإىل أبيه وجّده أهّنم كانو َ ا من مدينة ساري مركز حمافظة  وُيستَشّف من نسبة السَّ

 مازندران.

فخر الشيعة ومرّوج الرشيعة، حميي آثار املناقب والفضائل،  )املحقق القمي:  عنه  قال  

 (3)(والبحر املتالطم الزّخار الذي ال يساجل، شيخ مشايخ اإلمامية

 
 .  402، ص: 2جاملرجع السابق،   (1) 

 .  402، ص: 2جرجع السابق، امل  (2) 

 .. 332، ص 1الكنى واأللقاب للقمي، ج   (3) 
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حفظ أكثر القرآن ومل يبلغ الثامنة من عمره، كان يرحل إليه من  ) الصفدي:    وقال

واسع العلم، كثري اخلشوع والعبادة  .. وكان  علم القرآن والغريب والنحو يف    البالد، له تقدم 

 ( 1)والتهّجد، مل يكن إاّل عىل وضوء. عاش عيشته احلميدة مائة عام(

هذا  الذي تعرض فيه ملتشاهبات القرآن، فقد وصفه العالمة املعرفة بقوله: )أما كتابه  

تشاهبات القرآن، وأمجعها وأشملها، وأتقنها إحكاما وبيانا ميف    هو من خري ما كتب الكتاب  

بمسائل  يبدأ  طريف،  أسلوب  عىل  وضعه  والفعل،    وتفصيال،  الذات  وصفات  التوحيد 

والنبّوة   والشقاء،  والسعادة  والقدر،  والقضاء  والعقل،  والروح  والقلب  الذر  وعامل 

وا القرآن،  إعجاز  عىل  والكالم  األنبياء،  وتاريخ  والوحي  والعصمة،  واملتشابه،  ملحكم 

واخلالفة والتكليف، واجلن وامللك والشياطني، ومسائل اإلمامة والوالية، ثم بأصول الفقه  

والكناية   واملجاز،  واحلقيقة  والرشط،  واالستثناء  والنسخ،  والرشائع،  واألحكام 

عيا منسجام،  واالستعارة والتشبيه، وسائر املسائل األدبية واللغوية، وما إىل ذلك، ترتيبا طبي

 ( 2) (عبارات سهلة جزلة، فلّله دّره وعليه أجرهيف   سهل التناول قريب املنال، 

 تفسري القرآن يف    امليزان 

مدينة تربيز  يف    هـ( 1321لعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، ولد سنة ) وهو ل

املدن االيرانية،   النجف األرشف،    ،مسقط رأسه يف    هم يبدأ تعلحيث  إحدى  اىل  ثم رحل 

سنة وبقي فيها عرش سنوات منكبا عىل حتصيل خمتلف العلوم اإلسالمية،    22وعمره آنذاك  

املقدسة،   ثم رجع اىل مسقط راسه تربيز وبعدها هاجر اىل قم  حتى نال درجة االجتهاد، 

 واستقر فيها منشغال بالتدريس.

 
 .. 332، ص 1الكنى واأللقاب للقمي، ج   (1) 

 .  515، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (2) 
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القرن الرابع  يف    من كبار علامء الشيعة فقيه، أصويل، عارف  وهوـ  كام يذكر مرتمجوه ـ:  

ومن الشخصيات الكبرية التي تركت بصامت واضحة عىل الساحة العلمية    ،عرش اهلجري 

الكثري من األعالم    ه خترج من حلقة دروس، حيث  إيران ويف العامل اإلسالمييف    والفكرية

الب والشهيد  اليزدي  مصباح  والشيخ  اآلميل  جوادي  والشيخ  مطهري  هشتي  كالشهيد 

الساحة  يف    وغريهم من التالميذ الذين كان هلم األثر الكبريوالسبحاين ومكارم الشريازي  

والعلمية  الراهن يف    الفكرية  الفرنيس    ،العرص  الفيلسوف  مع  مناظراته  لعبت  وقد 

مهام  دورًا  كاربن  هنري  الشيعي  بالشأن  وصورة  يف    واملتخصص  الشيعي  الفكر  إيصال 

 يب. التشيع إىل املجتمع األور

وقد كان لكتاباته املرتبطة بالقرآن الكريم أثرها عىل تالميذه، ومن بعدهم، إىل اآلن،  

التفاسري  أجود  الذي يعترب من  عرشين جملدا، ويف    [ تفسري القرآن يف    امليزان ]كتابه  وأمهها  

وقد   ترمجوأمهها،  الفارسية  تهمتّت  إرشافه  يف    إىل  وحتت  الطباطبائي  العالمة  حياة  فرتة 

من قبل شخصيات كبرية منهم الشيخ مكارم الشريازي، والشيخ مصباح اليزدي،    شخصياً 

الكرماين   الصاحلي  رضا  وحممد  اخلامنئي،  حممد  والسيد  كرماين،  حجتي  جواد  وحممد 

املوسوي    ،وغريهم  باقر  السيد حممد  قبل  امليزان ترمجة أخرى من  ترجم وطبع كتاب  كام 

تالميذ  ، اهلمداين من  كان  نفسهوحتت  ه،  والذي  األستاذ  من  ،  إرشاف  أجزاء  ترمجت  كام 

 . الكتاب إىل اللغات اإلنجليزية واألوردية وطبعت هبذه اللغات

له  باإلضافة  ]  وله  سامه  يتمه  مل  آخر  البيان تفسري  احلديث  يف    تفسري  بني  املوافقة 

مشتماًل عىل السورة القرآنية    ه وقد صدر الكتاب بعد رحيل  باملأثور، تفسري  [، وهو  والقرآن

 األوىل إىل اآلية األخرية من سورة يونس. 

بحق   يعترب  الذي  التفسري  هذا  ميزات  أهم  باختصار  هنا  عامل  يف    ا فتحوسنذكر 
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 :(1)أمهها التفسري، ملا امتاز به من ميزات كثرية،  

وسورة    بني نمطي التفسري املوضوعي والرتتيبي، فقد فّس القرآن آية فآية   ه ـ مجع  1

لكنه إىل جنب ذلك، نراه جيمع اآليات املتناسبة بعضها مع البعض، ليبحث عن    ،فسورة

سائر  يف    املوضوع اجلامع بينها، كلام مّر بآية ذات هدف موضوعي، وكانت هلا نظائر منبّثة 

 القرآن. 

كل سورة ذات هدف أو  فالقرآن،  يف    الوحدة املوضوعية السائدةبـ عنايته التاّمة    2

إاّل   أهداف السورة  تتم  فال  بالذات،  السورة  بنيان  تشّكل  اهلدف    معّينة،  اكتامل  عند 

، كام عرب عن ذلك  عدد آهيا يف   املوضوعي الذي رامته السورة، وبذلك نجد السور تتفاوت

: )إن لكل طائفة من هذه الطوائف من كالمه تعاىل التي فّصلها قطعا قطعا وسّمى  بقوله 

التأليف وااللتئام، ال يوجد بني أبعاض من سورة، وال بني    كل قطعة سورة نوعا من وحدة

سورة وسورة، ومن هنا نعلم أن األغراض واملقاصد املحّصلة من السور خمتلفة، وأّن كل  

  (2)واحدة منها مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض حمّصل، ال تتّم السورة إاّل بتاممه(

  آن كّله، باشتامله عىل روح كلية سارية ـ نظرّية )الوحدة الكلّية( احلاكمة عىل القر  3

السائدة عىل  يف   القرآن األصّلية  التي تشّكل حقيقة  الروح هي  آياته وسوره، وتلك  مجيع 

أنه    ، أبعاضه وأجزائه ألفاظ وكلامت وحروف روحا  حيث  الظاهر من  أّن وراء هذا  يرى 

، كام  ن اإلنساناجلسد ميف    كلّية، كانت هي جوهر القرآن األصيل، وكانت بمثابة الروح

: )فاملحصل من اآليات الرشيفة أّن وراء ما نقرؤه ونعقله من القرآن،  عرب عن ذلك بقوله 

 
 114، ودروس يف القرآن وعلومه ومناهج املفسين، ص471، ص:  2انظر: التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج   (1) 

 .  118ـ 

 .  14، ص 1امليزان، ج   (2) 
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أمرا هو من القرآن بمنزلة الروح من اجلسد، واملتمثل من املثال، وهو الذي يسّميه تعاىل  

وال   األلفاظ  سنخ  من  وليس  القرآن،  معارف  عليه  تعتمد  الذي  وهو  احلكيم،  بالكتاب 

 القرآن. يف  وبذلك وبالذي قبله، تتشّكل وحدة السياق، (1)عاين(امل

تفسريه عىل القرآن ذاته،  يف    يعتمد  ، فهو ـ االستعانة بمنهج )تفسري القرآن بالقرآن(   4

يقول  القرآن،  لتفسري  القرآن غري صالح  أّن غري  بالقرآن  يف    فريى  القرآن  ذلك: )أن نفس 

نفس القرآن، ونشخص املصاديق  يف    نظريهتا بالتدبر املندوب إليهونستوضح معنى اآلية من  

برَياًنا لُِكلِّ  }ونتعرفها باخلواص التي تعطيها اآليات، كام قال تعاىل:  
نَا َعَليرَك الركَِتاَب تِ لر َوَنزَّ

 
ٍ
ء [ وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل يشء وال يكون تبيانا لنفسه، وقال  89]النحل:    {يَشر

َقانِ }تعاىل:  ُفرر َُدى َوالر  (2) ( [185]البقرة:   {ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن اهلر

التفسري تناول أمورًا عرصية  يف    الوقت الذي سلك فيه املؤلف طريقة القدامىيف    ـ  5

علمية،   بطريقة  اإلسالمية  املفاهيم  موضحا  الشبهات،  عىل  رادًا  احلديثة  النهضة  أثارهتا 

 الل اآليات القرآنية الكريمة. اجتامعية واعية من خ

نقله، ونقده آلراء اآلخرين، بال  يف    مانة واملوضوعية واألخالق العالية التزم األـ    6

تعصب، وال استهانة بالغري، وإنام يعزز أبحاثه باألدلة العلمية، ويعرض املناسب من تلك  

 .  وغريهئمة املذهب كاملجليسأاآلراء بل يرفض تارة، ويضعف أخرى مرويات ينقلها 

معاين   7 وبيان  توضيح  عىل  هبا  لالستعانة  واملصادر  الكتب  خمتلف  عىل  اعتمد    ـ 

التفسري: جامع البيان  يف    اآليات، أو لتأييد فكرة ما، أو للنقد والتحليل، ومن تلك الكتب

للطربي، والكشاف للزخمرشي، وجممع البيان للطربيس، ومفاتيح الغيب للرازي، وروح  

 
 .  55، ص 3امليزان، ج   (1) 

 .. 14، ص1تفسري امليزان، ج  (2) 
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الراغب  ،  املعاين لآللويس، وغريها من التفاسري التي اعتمدها: مفردات  ومن كتب اللغة 

،  أكثر النقل عنه، وصحاح اجلوهري، ولسان العرب، والقاموس املحيط االصفهاين، الذي  

العيايش،  يف    واعتمد وتفسري  للسيوطي،  املنثور  والدر  الطربي،  تفسري  عىل  املأثور  نقل 

 والقمي، والربهان للسيد هاشم البحراين، وغريها. 

منهجه   8 أنه  يف    ـ  هو  اآليا يف    يشريالتفسري  مكي  اىل  يذكرها  سورة  أي  ت  بداية 

اليها   تتعرض  التي  السورة، واألغراض  تعاجله  الذي  الغرض األساس  ثم يبني  ومدنيها، 

أو  ،  آياهتا  آية واحدة،  املقطع  قرآنية، وقد يكون  السورة عىل شكل مقاطع  ثم يوزع آيات 

وبعدها يرشح معاين مفردات اآلية بالشكل الذي يعني عىل كشف املقصود،  .  بضع آيات. 

والصور   اإلعراب،  ألقوال  ويذكر  ويتعرض  فائدة،  أو  نكتة  لبيان  أحيانًا،  البالغية 

ألصول العقائد، وقصص القرآن، مبتعدًا عن الروايات  . وهو يتعرض أثناء ذلك  املفسين. 

للعقل  واملنافية  عىل  املتناقضة  يعتمد  نراه  وهلذا  والرباهني  ،  واللغوية،  الرشعية  القواعد 

اجلانب الكالمي والفلسفي بنزعة  يف    فسينألقوال امل  ته ذلك من خالل مناقشوالعلمية؛  

التي ركن اليها بعض املفسين  واملوضوعات  من اإلرسائيليات  ، باإلضافة إىل حتذيره  علمية

 من خالل املأثور من دون حتقيق وتدقيق. 

 : مصطفى اخلميني السيد  فسري  ت 

ل مصطفى  وهو  اخلميني،  بن  لسيد  اهلل  روح  يف    الناشطني علامء  المن  وكان  السيد 

حوزة قم وحوزة النجف، ومن أبرز  يف    درس،  إيران وهو ابن زعيمها يف    الثورة اإلسالمية 

أساتذته السيد الربوجردي والسيد اخلوئي، والسيد حمسن احلكيم، كام له عّدة مؤلفات منها  

 .(1)ما ُفقد، ومنها ما ُطبع

 
تم طبع هذا التفسري بجهد تلميذه السيد حممد السجادي، ويف الذكرى السنوية العرشون الستشهاد العالمة املصنف،     (1) 
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ني قائد الثورة، وكان له  ُعرف بجهاده السيايس ومساندته إىل أبيه اإلمام اخلميوقد  

البارز فيها، مما تسبب  ،  اعتقاله من قبل حكومة الشاه، ثم نفيه إىل تركيا مع أبيه يف    الدور 

األرشف  يف    وتويف  العمر    1356سنة  شهيدا  النجف  من  وله  وُدفن  47ش،  يف    عامًا، 

 الصحن العلوي الرشيف. 

  الثورة، ألنه كتبه قبلها، وقد قال حمققه ضمن مرحلة ما قبل  هذا التفسري  قد أدرجنا  و

)يف   به:  الكثرية،  التعريف  والعلوم  العظيمة،  الفوائد  عىل  احلاوية  النادرة  التفاسري  من 

واملواعظ الدينية النافعة، واألخالق اإلسالمية الرفيعة، مما حييي    والنكات العلمية املتنوعة، 

وال عجب  .  دور ويملؤها هداية ونورا. القلوب ويزيد املؤمن إيامنا واطمئنانا ويرشح الص

العربية من لغة ورصف ونحو   بالعلوم  للمعقول واملنقول، عارف  حيث إن مؤلفه جامع 

بارع، وقد   بالكالم واحلكمة والعرفان، وهو بعد ذلك فقيه أصويل  وبالغة وغريها، ملم 

متت إىل    تفسريه أن يتجنب البحوث التي ال طائل حتتها واليف    أخذ عىل نفسه مع توسعه

أهداف القرآن بصلة، وال جيتني منها القارئ هداية وال يكتسب منها نورا، وأن هيذب كتابه  

وقد اهتدى صاحب  ،  هذا عن اآلراء السقيمة والوجوه الباردة اخلالية عن النفع والفائدة

التفسري   الرشيفة   السنة بهذا  واألحاديث  بالدليل  يف    املطهرة  آراءه  عزز  كام  هذا،  تفسريه 

إن  وا حيث  وهاد    السنةلربهان،  هلام  مؤيد  الرشيد  والعقل  الكريم،  القرآن  قرينة  املطهرة 

فهم القرآن الكريم  يف    إليهام، فهي مجيعا متطابقة. وهبذا استطاع هذا املفس العالمة أن يغور 

 ( 1) (بدقة وعمق، ويكشف عن أرسار اآليات الرشيفة

 
ت مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني باهتامم بالغ إىل تصحيحه وحتقيقه وطبعه مع ثالثة وعرشين جملدا آخر من تراثه  سع

 الغزير يف الفقه واألصول والفلسفة. 

 . 9تفسري مصطفى اخلميني: مقدمة التحقيق، ص   (1) 
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يف    يز هذا التفسري فوق ذلك بتدقيقه وقد متثم ذكر بعض مزايا هذا التفسري، فقال: )

  آرائهم، كاشفا عن مواطن خطئها، مبديا لرأيه يف    كلامت القرآن كلمة كلمة، مناقشا للغويني 

  تفسريه من خالل تأمله يف    قباهلم عن علم واجتهاد وحتقيق، وقد استفاد من ذلك كثريايف  

 (1)(دقائق األلفاظ وتراكيب الكالميف 

هذا، وقد كتب  فيها تفسريه، وسبب عدم إكامله، فقال: )  وذكر الظروف التي كتب 

الفريد  تفسريه هذا  العالمة  الوحيديف    الشهيد  يف    شموليته واستيعابه يف    أسلوبه وطريقته 

أقيص البارع    النجف األرشف حني  املحقق  العالمة  العارف  احلكيم  والده  مع  عن وطنه 

الرش قدس رسه  العظيم  اخلميني  اإلمام  الكبري  تفسري  املجاهد  تدريسه  أثناء  وذلك  يف، 

ومل تتسع مهلة احلياة للعالمة الشهيد إلمتام تفسريه هذا، ومع أنه سيخرج  .  القرآن الكريم.

مخسة جملدات، إال أنه مل يتجاوز اآلية السادسة واألربعني من  يف    - بإذن اهلل    - للمأل العلمي  

 (2)(سورة البقرة ابتداء من سورة الفاحتة

 : برتوي از قرآن( ) أنوار من القرآن  

قرية من  (، وهو من  هـ1399ـ  هـ 1329) لسيد حممد بن أيب احلسن الطالقاين وهو ل

طهران( )قريب  طالقان  وقرى  ضد  ،  واملجاهدين  املناضلني  العلامء  من  النظام  كان 

ثائرين عىل  كسائر ال  برسالة العودة اىل القرآن  كام أن له اهتاممه الكبريالشاهنشاهي اإليراين،  

 . ذلك النظام

دخل السجن ألول مرة دفاعًا   وقد تعرض للكثري من األذى بسبب مواقفه، حيث 

عهد  يف    شهر، ثم أفرج عنه، ثم اهتمأعهد الشاه رضا وظل مسجونًا ستة  يف    عن احلريات 

 
 . 9تفسري مصطفى اخلميني: مقدمة التحقيق، ص   (1) 

 .  9ص ابق، املرجع الس  (2) 
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عليه   الثالثة وحكم  للمرة  ثم سجن  بعد شهور،  عنه  أفرج  ثم  الشاه حممد رضا، وسجن 

 السجن ثامين سنوات أفرج عنه. يف  هـ بعد أن قىض 1390وات، ويف سنة بالسجن عرش سن 

ثم   زابل  مدينة  اىل  فنفي  الناقمني عليها،  من  امللكية، كان  أقيمت االحتفاالت  وملّا 

ناقاًم ال هيدأ، فأدخل السجن من جديد وسجنوا معه بعض   ثائرًا  أعيد اىل طهران، وظل 

ح الثورة اإلسالمية، فأفرج عنه، ولكن مل يلبث  أقربائه واهل بيته، وظل مسجونًا حتى نجا 

 .(1) طهرانيف  مقربة )جنة الزهراء( يف  ودفن، إال قلياًل حتى تويف 

الظلم   ضد  الثورة  إىل  هتدف  التي  احلركية  التفاسري  ضمن  تصنيفه  يمكن  ولذلك 

وقد   األصيل،  املحمدي  اإلسالم  إىل  العودة  إىل  والدعوة  والتحريف،  قال  واالستبداد 

الطالقاين تفسريه:يف    العالمة  واالعراب    مقدمة  واللغة  القراءة  بحوث  اّتسعت  )كلام 

خيّص آيات القرآن، تقّيدت أذهان املسلمني من كسب  واملواضيع الكالمية والفلسفية فيام  

يف    وهي بذلك ُتشبه اىل حّد بفوانيس ضعيفة ترجتف   ، اهلداية الواسعة والعامة من القرآن

خّضم ظلامت رهيبة، فهي وان كانت ُتنري ما حوهلا عىل نطاق ضّيق، إال أهنا تنحس دون  

ن يتخلصوا من تراكم غيوم العقاد  أمون  ن استطاع املسلإف  ملعان النجوم الساطعة املتألقة..

و الفكري  أواألفكار،  الدنس  من  اخلايل  الرحب  الفضاء  ذلك  وآفاق  أبواب  يفتحوا  ن 

الصحيحني   واالدراك  بالرتكيز  إذن    الستنباطاتوالفطري،  واملعقولة  الدالة  املحققني 

ودرك    يعاب الستلغمرت أنوار اهلداية نفوسهم، والستفّزت دوهنا العقول احلذرة والضافة  

ُسُبل تشخيص اخلري والرش. اىل  الوجود، والوصول  اىل  .  حقائق  بالعودة  املقصود  وليس 

  املجال الفطري البدائي، أن نرجع اىل عادات وتقاليد املعيشة للمسلمني األوائل وحماكاهتم

نا  عرصيف    املأكل وامللبس، بل هو التخّلص من هيمنة آراء وأفكار وظواهر املدنية املتهّرئة يف  

 
 ..  219، من املستدرك /1أمني سيد حمسن، أعيان الشيعة، ج  (1) 
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إن اآليات التي كانت ُتتىل عىل لسان الرسول واملسلمني املؤمنني األوائل.. لو أهنا    احلارض.. 

تلك الفرتة.. فيقينًا  يف    ُشكلت ومزجت مع البحوث األدبية والكالمية، وباجلدل كذلك

أهنا مل تكن لتحصل عىل تأثري ذاك، فبالقدر الذي توّسعت فيه األمصار اإلسالمية، وتغريت  

معيشة املسلمني، وبالقدر الذي راجت فيه العلوم اجلدلية، وخرج عىل مسح الوجود  طرز  

اختصاصيون فنيون، تقيدت معها األذهان، وتشتت آيات القرآن عرب عدسات املعلومات  

البيئية، وغدت بلون تلك البلورات، وحيل بينها وبني أن تكون عاكسًا لتامم النور اجلامع،  

 ( 1) لقرآن الكريم(وأغنى اهلداية بوساطة ا

الكريميدعو  هو  و القرآن  إىل حتكيم  يقوليف    كل حني  احلياة،  لقد  )  :مجيع شؤون 

أي شأن، بعدما  يف    ُحكم عىل هذا الكتاب اهلادي بالتخيّل عن احلياة العامة وعدم التدخل

يتحكم  أيضًا، كام كان  يف    كان  والقضاء  النفسية واألخالقية، ويف احلكومة  الشؤون  مجيع 

منتصف القرن األول لإلسالم، ذلك العامل اإلسالمي الذي كان قائدًا ورائدًا بقيادة يف    حاله

عرصنا احلارض تابعًا غري متبوع، وحتّول اىل أثر قديم، بعد أن كان  يف    هذا الكتاب، غدى

وثيقة ديننا، وحاكاًم عىل مجيع أمورنا، وإختذ كتاب التالوة صفة التقديس والتربك وحسب،  

 ( 2) صميم الوجود واحلياة العامة وأدخل عامل األموات والترشيفات اجلنائزية(وأخرج عن 

 :( 3) وهذه أبرز خصائص تفسريه

،  28تفسري عرصي غري تام، يشتمل عىل سورة احلمد اىل سورة النساء آية  . هو  1

سجن الشاه عندما كان مسجونًا  يف    ه كتب، وقد  ستة جملدات يف    وجزء الثالثني من القرآن 

 
 .   20/ 1أنوار من القرآن ،   (1) 

 .  207و  105و 48/ 1أنوار من القرآن ، ج  (2) 

 ..  290 -285، ص 1السيد حممد عيل ايازي، املفسون حياهتم ومنهجهم، ج  (3) 
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والرتبوي  وقد  فيه،   البياين  املنهج  فيه  عند  لذلك  حتل  ا ووالرسايل،  سلك  بارزة  مكانة 

 اإليرانيني من حيث منهجه احلركي، وتلبيته حلاجات الناس. 

ا2 املوضوعي.  التناسب  ببيان  التحلييل يف    هتم  والبيان  السور  و موضوعات  مل  ، 

و فيه  تعرض  ي الكالمية  املسلمني للفرق  هداية  كانت مهمته  بل  فيها،  واقعيته  يف    اخلوض 

 . اجلديدة من حياهتم، للتخلص من هيمنة وأفكار املدنية الغربية املزيفة 

تفسريه عىل من سبقه من التفاسري مشريًا اىل أسامئها، أو أسامء مؤلفيها،  يف    اعتمد .  3

رضا،   رشيد  للسيد  و)املنار(  للطربيس،  البيان(  )جممع  للطنطاوي  كتفسري  و)اجلواهر( 

والفرقان(   اهلدى  وهو  )القرآن  تفسري  صاحب  اهلندي  خان  أمحد  والسيد  اجلوهري، 

 وغريهم، مع توجيه أو ترجيح أو نقد لبعض األقوال. 

ذكر اسم السورة وحمل نزوهلا وعدد آياهتا، ثم ذكر قطعة    :التفسريمتن  يف    منهجه.  4

التفسري ببيان اجلو العام الذي نزلت  يف    من اآليات وترمجتها باللغة الفارسية، ثم الرشوع

فيه السورة، واملالبسات التارخيية لنزوهلا، واحلقائق واألهداف التي حتتوي عليها. ثم ذكر  

 وأقوال املفسين فيها. معنى اآلية، يف   الوجوه واالحتامالت 

  بداية مجع من اآليات وبعد ترمجته لعدد منها يبنّي مجلة من اللغات املستعملةيف    .5

اآلية، ثم يذكر مناسبتها ملا قبلها، ثم يبني معنى اآلية، ثم يشري اىل الدروس املستفادة من  يف 

تب التأريخ، وما  اآلية بأسلوب تربوي اجتامعي، لكي يستفيد القارئ منها، وقد ينقل من ك

 يرتبط بحياة االنسان وتطوره. 

االعتناء بالتفسري العلمي وحتليل اآليات الكونية، وبيان ما تنطوي عليه من حكم  .  6

َفاِق  يف    َسُنِرهيِمر آَياتِنَا }تفسري قوله تعاىل:  يف    وإشارات وحقائق تزيد املهتدين هدى، كام اآلر

هَلُ   َ َيَتَبنيَّ َحتَّى  َأنرُفِسِهمر  َقُّ  َويِف  احلر َأنَُّه  ينقل 53]فصلت:    {مر  العلمي من  يف    [. وقد  تفسريه 
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 اجلواهر للطنطاوي اجلوهري، ومن كتب العلوم احلديثة ما يرتبط باآليات. 

  الكتاب   متن يف    واجلديد  القديم   العهد   منالكتاب املقدس  يف    ينقل كثريًا ما جاء .  7

 . فيهام ُحّرف  عام ورداً ، القرآنيف  جاء  بام انطباقاً ، وهوامشه

مل يتعرض للفرق الكالمية واخلوض فيها،  أنه  بيان مواقفه الكالمية،  يف    منهجه .  8

بل يكتفي بتفسري اآلية وما يراه مناسبًا لعقيدته الشيعية االمامية، دون تعصب أو تعريض  

 ذلك. يف   للمذاهب األخرى أو تفصيل 

دون توسع فيها، بل يبنّي اآلية ويذكر    مناسبات اآلية منيف    يذكر األحكام الفقهية.  9

 . بيانهيف  آراء االمامية وينترص هلا، إال أنه خمترص وُمقل 

 الفقهي: التفسري  ب ـ اجلهود املرتبطة    رابعا 

التكليفية  باألحكام  تتعّلق  التي  لآليات  تتعرض  اّلتي  التفاسري  هي  الوضعية  و  و 

التفسري املوضوعي الذي له  ا من أنواع  ولذلك يمكن اعتباره نوع  املكّلفني،  أعامل املرتبطة ب

 . تعّرض جلانب من اآليات القرآنية

هذا اجلانب، وهلم فيه الكثري من التفاسري  يف    وقد كان لعلامء إيران السبق والريادة

 التي تعترب مصادر لغريها، وسنذكر هنا أمهها. 

 ية: السن ـ تفاسري املدرسة    1

 ية:السنون من املدرسة من أهم التفاسري التي ألفها علامء إيراني

 ]تفسري اجلصاص[:   أحكام القرآن 

كان إمام  و،  هـ( 370ـ    305)احلنفي بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص  وهو أليب  

ما كتب كتابه  يعد  و  ،وقته يف    احلنفّية أفضل وأسبق  القرآن، ويقعيف    من  ثالثة  يف    أحكام 

 جملدات. 
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 : الكتاب مزايا ومن 

آليات    1 استيعابه  تعرضـ  حيث  خالف  يف    األحكام،  فبني  اآليات،  هلذه  كتابه 

 السلف فيها. 

 أحكام اآليات، ويذكر أدلة كل فريق.يف   ـ يبني خالف العلامء  2

 ـ يذكر األحاديث واآلثار غالبًا باألسانيد، ويتكلم عىل بعضها. 3

  يف   وناقش أدلة املخالفني وفندها، وهذا ،  ـ مجع أدلة األحناف وحاول استيعاهبا   4

 كل مسألة غالبًا. 

حيث اعتمدوا كتابه أو نقلوا منه فممن اعتمدوا  ويعترب رائدا لكل من جاء من بعده،  

التفسري الكبري.  يف    ـ الفخر الرازي  2أحكام القرآن.  يف    ـ الكيا اهلراس  1عليه ونقلوا عنه:  

  5كام القرآن.  اجلامع ألحيف   ـ القرطبي   4 (أحكام القرآن)كتابه  يف    ـ ابن العريب املالكي،  3

  7.  (استنباط التنزيل يف  اإلكليل)يف  ـ والسيوطي  6فتح الباري.  يف  ـ وابن حجر العسقالين 

 نيل األوطار. يف  ـ والشوكاين

وقد فند العالمة املعرفة ما رماه به النقاد وخصوصا الذهبي من التعصب املذهبي،  

يف    يعّد من أهم الكتب املدّونة و  حنيفة، أحكام القرآن، كتبه عىل مباين مذهب أيب  فقال: )

الكتب و  املوضوع،  أبسط  آيات  و   ذلك،يف    لعله  معاين  من  كثرية  جلوانب  فيه  تعّرض  قد 

يف    مستوعبة كل جوانب الكالم، بعيدا عن التعّصب املذهبي و   صورة مسهبة،يف    األحكام

حتامله عىل  و  نيفة، إن كان األستاذ الذهبي قد رماه بالتعّصب ملذهب أيب حو  غالب ما يكتبه، 

 ( 1) ه(إنام هو بيان احلق، حسبام يراو ال تعّصبا أعمىو سائر األئمة. لكنّا مل نر حتامال منه

يقول   املجسمة،  به  يقول  بام  يقل  مل  كونه  بسبب  باالعتزال،  له  رميهم  عىل  رد  كام 

 
 .  357، ص: 2التفسري و املفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 
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  تعاىل،  وهكذا أخذ عليه الذهبي ميله إىل مذهب االعتزال، ألنه نفى إمكان رؤيتهاملعرفة: )

وهذا من كامل فضله؛ حيث حّكم العقل عىل  ..  محله أخبار الرؤية عىل العلم لو صحت و

 (1)(هو دأب املحّصلني و النقل،

يف    ، والذي اعتربه الذهبي من مثالبه، يقول(2)كام رد عليهم بسبب موقفه من معاوية

دينه. إّن معاوية بغى عىل إمام  يف    صالبته و  وأما حتامله عىل معاوية فمن ثبات عقيدته ذلك: )

منابذتهو  زمانه بالسيف، فعىل كل مسلم  بالسيف، فضال عن  و  خرج عليه  التحامل عليه 

 (3)(ذلك مراوغة خبيثة يف  سكوت بعض السلفو اللسان.

   للبيهقي:   أحكام القرآن 

النيسابوري  الذي   البيهقي  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو  الكبري  احلافظ  مجعه 

الشافعي املتوىّف سنة  ، وقد نسبه إىل  (458ن الكربى، املتوىّف سنة ) السني، صاحب  الشافع

204 ) 

حول استشهاده  الشافعية،  املدرسة  كالم الشافعي إمام  يف    يشتمل عىل ما جاء   هو و

قد  مقدمته تعريفا به وبمنهجه: ) يف    وقد قال مؤلفه عامة أبواب الفقه،  يف    بالقرآن الكريم

وإعرابه ومبانيه، وذكر    تفسري القرآن ومعانيه،يف    تقدمني واملتأخرينصنف غري واحد من امل 

 
 .  361، ص: 2التفسري و املفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

َكاَة    }من األمثلة عىل ذلك قول اجلّصاص يف تفسري قوله تعاىل:     (2)  اَلَة َوآَتُوا الزَّ ِض َأَقاُموا الصَّ َرر نَّاُهمر يِف األر ِذيَن إِنر َمكَّ الَّ

ُُمورِ َوَأَمرُ  ا َعِن املرُنرَكِر َوهللَِِّ َعاِقبَُة األر ُروِف َوهَنَور [: )و هذه صفة اخللفاء الراشدين الذين مّكنهم اهللّ يف األرض  41]احلج:    {وا بِاملرَعر

، و قد مّكنوا  .. و فيه الداللة الواضحة عىل صحة إمامتهم؛ إلخبار اهللّ تعاىل بأهنم إذا مّكنوا يف األرض أقاموا بفروض اهللّ عليهم 

يف األرض، فوجب أن يكونوا أئمة قائمني بأوامر اهللّ، منتهني عن زواجره و نواهيه.. و ال يدخل معاوية يف هؤالء؛ ألن اهللّ إنام  

القرآن  أحكام  الطلقاء(]  من  هو  بل  املهاجرين،  من  معاوية  ليس  و  ديارهم،  من  أخرجوا  الذين  املهاجرين  بذلك  وصف 

 [ 246، ص 3للجّصاص، ج 

 .  361، ص: 2التفسري و املفسون يف ثوبه القشيب، ج  (3) 
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أحكامه ما بلغه علمه، وربام يوافق قوله قولنا وربام خيالفه، فرأيت من  يف    كل واحد منهم

أبا عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي املطلبي ابن عم حممد    - دلت الداللة عىل صحة قوله 

  وكان ذلك مفرقا ،  ان ما جيب علينا معرفته من أحكام القرآنقد أتى عىل بي  -  رسول اهلل  

هذه األجزاء عىل ترتيب املخترص،  يف    األصول واألحكام، فميزته ومجعتهيف    كتبه املصنفةيف  

حكاية كالمه عىل ما يتبني منه املراد  يف    ليكون طلب ذلك منه عىل من أراد أيس واقترصت 

أصول الفقه واستشهاده باآليات التي احتاج إليها من  يف    دون اإلطناب، ونقلت من كالمه

 (1)(ما يليق هبذا الكتاب  - الكتاب، عىل غاية االختصار 

 : أحكام القرآن لكيا اهلّرايس الشافعي 

هو   بالكياومؤلفه  املعروف  الطربي  عيل  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين   عامد 

من خراسان ثم رحل إىل نيسابور، وتفقه    أصله وهو من فقهاء الشافعية الكبار،    ،(2) اهلرايس

عىل إمام احلرمني اجلويني مّدة حتى برع، ثم خرج إىل بيهق ثم إىل العراق، وتوىّل التدريس  

 ( 504باملدرسة النظامية ببغداد، إىل أن تويف سنة ) 

آيات  يف    ، وهو مرجع هلم أحكام القرآن عند الشافعّيةيف    كتابه من أهّم املؤّلفات و

القدماء املعتربين،  يبني منهجه فيه   مقدمتهيف    وقد قال؛  األحكام : )إين ملا تأملت مذاهب 

والعلامء املتقدمني واملتأخرين واختربت مذاهبهم وآراءهم، وحلظت مطالبهم وأبحاثهم،  

رأيت مذهب الشافعي ريض اهلل عنه وأرضاه أسدها وأقومها، وأرشدها وأحكمها، حتى  

نظره آرائه، ومعظم  يف    كان  إىل درجة احلق  كرب  الظن والتخمني،  أبحاثه، يرتقى عن حد 

ومل أجد لذلك سببا أقوى، وأوضح وأوىف، من تطبيقه مذهبه عىل كتاب اهلل تعاىل،  ،  واليقني 

 
  (18/ 1مجع البيهقي ) -أحكام القرآن للشافعي   (1) 

 كيا: كلمة فارسية، معناها: الكبري القدر، املقّدم بني الناس.    (2) 
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ِه َوال ِمنر َخلرِفِه َتنرِزيل  ِمنر َحكِيٍم مَحِيٍد( ِ َيَدير ُل ِمنر َبنير
باطِ وأنه أتيح له درك  ،  الذي:)ال َيأرتِيِه الر

معانيه، والغوص عىل تيار بحره الستخراج ما فيه، وأن اهلل فتح عليه من أبوابه،    غوامض

ويس عليه من أسبابه، ورفع له من حجابه، ما مل يسهل ملن سواه، ومل يتأت ملن عداه، فكان 

َبعَ  قوله: يف  عىل ما أخرب اهلل تعاىل عن ذي القرنني   َسَببًا، َفَأتر
ٍ
ء وملا  ، َسَببًا( )َوآَتيرناُه ِمنر ُكلِّ يَشر

أحكام القرآن كتابا أرشح فيه ما انتزعه الشافعي يف    رأيت األمر كذلك، أردت أن أصنف

غوامض املسائل، وضممت إليه ما نسجته عىل منواله،  يف    ريض اهلل عنه، من أخذ الدالئل

واحتذيت فيه عىل مثاله، عىل قدر طاقتي وجهدي، ومبلغ وسعي وجدي، ورأيت بعض  

دراك مستلكاته فهمه، ومل يصل إىل أغراض معانيه سهمه، جعل عجزه عن  من عجز عن إ

در برغم من جهله، وأن آفته من قصور    معاليه. ومل يعلم أن الدر يف    فهم معانيه، سببا للقدح 

فهمه، وقلة علمه، وما يرض الشمس قصور األعمى عن إدراكها، واحلقائق عجز البليد عن  

اب، وما فيه من العجب العجاب، إال من وفر حظه من  ولن يعرف قدر هذا الكت  حلاقها.. 

الفروع واألصول، ثم أكب عىل مطالعة هذه الفصول  يف    علوم املعقول واملنقول، وتبحر

 (1)(بمسكة صحيحة، وقرحية نقية غري قرحية 

  ومن خالل هذه املقدمة يتبني لنا مدى تعصبه للمذهب الشافعي، والذي كان سائدا

ان مذهب الشافعي ريض اهلل عنه أسّد املذاهب  وقد عرب عن ذلك بقوله: )ذلك العرص؛ يف 

أكثر آرائه ومعظم أبحاثه، يرتقى عن  يف    وأقومها. وأرشدها وأحكمها، وان نظر الشافعي

 ( 2) (حّد الظن والتخمني إىل درجة احلق واليقني

الذهبيوقد   هذا  قال  ناط):  معلقا عىل  الكالم  بمثل هذا  الكتاب  تقديم  بأن إّن  ق 

 
   (2/ 1أحكام القرآن للكيا اهلرايس )  (1) 

  (2/ 1)املرجع السابق،   (2) 
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كتابه مسلك الدفاع عن قواعد  يف    الرجل متعّصب ملذهبه، وشاهد عليه بأنه سوف يسلك

ودونك الكتاب، لتقف عىل    . الشافعي وفروع مذهبه، وإن أّداه ذلك إىل التعّسف والتأويل.

 (1) ه( مبلغ تعّصب صاحبه وتعّسف

( يقول:  ـ  للجصاص  خالفا  ـ  املخالفني  مع  أدبه  عىل  يثني  ذلك  مع  أن  لكنه  غري 

كان َعّف اللسان والقلم مع أئمة املذاهب األخرى، ومع كل َمن   -واحلق يقال   - اهلراسى 

اص وغريه،    يالشافعيف    يتعرض للرد عليه من املخالفني، فلم خيض فيهم كام خاض اجلصَّ

اص موقفًا كان فيه شديد املراس،   وكل ما الحظناه عليه من ذلك هو أنه وقف من اجلصَّ

اص  ي قاسى العبارة، إذ أنه عرض ألهم مواضع اخلالف التقوى اجلدال،   يف    ذكرها اجلصَّ

تفسريه وعاب فيها مذهب الشافعى، ففنَّد كل ُشبهة أوردها، ودفع كل ما وجهه إىل مذهب  

اص، فرماه    الشافعى، بحجج قوية يسلم له الكثري منها، كام أنه اقتص للشافعى من اجلصَّ

 (2)(قذعة واجلزاء من جنس العملبالعبارات الساخرة، واأللفاظ امل

 ـ تفاسري املدرسة الشيعية:   2

 من أهم التفاسري التي ألفها علامء إيرانيون من املدرسة الشيعية: 

 تفسري القطب الراوندي: 

املعروف    هـ( 573احلسني سعيد بن عبد اهلل الراوندي )متوىف    قطب الدين أيبوهو ل

الشيعة  الرواندي من حمدثي ومفسي ومتكلمي وفقهاء وفالسفة ومؤرخي  يف    بالقطب 

 القرن السادس اهلجري.  

من أئمة املذهب، وعني من عيون الطائفة، وأوحدي    إمام)الشيخ األميني:  قال عنه  

 
  (328/ 2فسون )التفسري وامل  (1) 

 (328/ 2)املرجع السابق،   (2) 
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مآثره  يف  من أساتذة الفقه واحلديث، وعبقري من رجاالت العلم واألدب، ال يلحق شأوه

ه البارة،  أعامل فضائله ومساعيه املشكورة، وخدماته الدينية، ويف    جلمة، وال يشق له غبارا

وله   كام  وثقة  الطائفة،  أعيان  من  وعني  فقيه،  اجلنات:  روضات  صاحب  القيمة.  وكتبه 

 (1)(تصانيف عديدة

كان فاضال وعاملا ..  الفقيه املحّدث املفّس األديب )هو    وقال عنه العالمة املعرفة:

خمتلف العلوم اإلسالمّية، فيام يقرب من ستني مؤّلفا،  يف    امعا ألنواع العلوم، له مصنّفاتج

أمجلها: الرباعة   من  احلديديف    منهاج  أيب  ابن  اعتمد  وعليه  البالغة،  هنج  رشح  يف    رشح 

 (2)(النهج

تفاسريه:   الكريم؛ فمن  القرآن  بتفسري  املهتمني  القرآن وهو من  ين،  جملديف    تفسري 

فضل آية  يف    اللباب، والتنزيهيف    يات املشكلةاآلرشح  ،  جملدات  10يف    التفسري  خالصةو

 .(3)الناسخ واملنسوخ من القرآن، والكريس 

املعرفة:  العالمة  عنه  قال  وقد  األحكام،  بآيات  املرتبط  التفسري  هذا  تفاسريه    ومن 

مرّتب حسب ترتيب  هذا الكتاب هو من خري كتب أحكام القرآن وأقدمها وأجّلها. وهو )

ذلك الباب. ومن ثّم  يف    كل باب عىل آيات متناسبة مع فروع املسائليف    أبواب الفقه، حاويا 

اإلجياز واالختصار  يف    فهو أشبه بالتفسري املوضوعي لآليات املرتبطة باألحكام. وهو غاية 

 (4) (أكثر األحيانيف  بام أوجب إهباما،

 تفسري األردبييل: 

 
 . 239، ص7أعيان الشيعة، ج  (1) 

 .  370، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (2) 

 .  419، ص2جاملرجع السابق،   (3) 

 . 239، ص7أعيان الشيعة، ج  (4) 
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أل  حممد  وهو  بن  املقّدس    ( هـ993  )تويف  (1) األردبييل محد  أو  باملحقّق  املعروف 

اهلجريوهو  األردبييل،   العارش  القرن  فقهاء  أعالم  من  عنه  علم   قال  اهلل  ،  أسد  الشيخ 

،  الشيخ األجّل، األكمل، األفضل، األعلم، األوحد، األورع، األتقى، األزهد)التسرتي:  

األسعد، الفقيه، املفّس، املتكّلم، املتبّحر، العظيم الشأن، الساطع الربهان، الفاتح ألبواب  

غوامض األفكار، ودقائق األنظار، التي مل حيوها قبله نطاق البيان، واملخصوص بمناقب  

العلامء   أساطني  عنها  وتقرص  األذهان،  فيها  حيار  وعملية،  علمية،  وبدنية،  نفسية  ومزايا 

 ( 2) ان، املؤّيد بعواطف لطف اهلل اخلفي واجليل، املوىل أمحد بن حممد األردبييل(األعي

عنه   األردبييل )املجليس:  وقال  بلغ  يف    واملحّقق  والفضل  والزهد  والتقوى  الورع 

 (3)املتقّدمني واملتأخّرين(يف  الغاية القصوى، ومل أسمع بمثله

عنه   العاميل وقال  عيل  أعبدهم،  أزهد  ):  وغريه  الشيخ  زمانه،  أهل  أورع  الناس، 

كرامات   له  األمثال،  به  ُيذكر، يرضب  أن  من  أشهر  الشأن،  القدر، عظيم  أتقاهم، جليل 

 ( 4) ومقامات، من زّهاد الفقهاء واإلمامّية(

إليها   واملعيد  النجف،  حوزة  بمحيي  األردبييلَّ  الصدر  حسن  السيد  وصف  وقد 

 .(5) مركزّيتها بعد أفوهلا العلمي

منها:    يف   وله كتب  جمموعة  قاله  التفسري  ما  عىل  تعليقة  أو  الكشاف  عىل  حاشية 

رشح كلمة: ال إله  و  ،حاشية عىل أنوار التنزيل أو تعليقة عىل ما قاله البيضاويو  ، الزخمرشي

 
   مدينة إيرانية تقع شامل غرب البالد عاصمة حمافظة أردبيل قرب احلدود مع أذربيجان. :أردبيل  (1) 

 .. 15الشيخ أسد اهلل التسرتي، مقابس األنوار:   (2) 

 .. 42: 1بحار األنوار   (3) 

 .  199/ 2الدر املنثور   (4) 

 ..  143السيد حسن الصدر، تكملة اآلمال:   (5) 
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 إالّ اهلل أو رشح كلمة التوحيد. 

[ املسمى  األحكام  بآيات  اخلاص  تفسريه  البيانومنها  أحكام  يف    زبدة  براهني 

 [تفسري آيات األحكام[، أو ]ن القرآ

رشح  يف    وهذا الكتاب كان مسّمى بزبدة البيان)كشف األستار:  قال عنه صاحب  

أصحاب    السنة يف    آيات أحكام القرآن، لكن ملّا ساّمه هبذا االسم هذا الشيخ اجلليل، وهكذا

أوردناه بديل،  وال  عديل  هلم  يكون  ال  الذين  للكاملني يف    العلم  تبعًا  الباب  يف    هذا 

 (1)(األصحاب

 االسرتآبادي تفسري  

مل األوهو  إبراهيم  بن  بن عيل  الرجايل،    (2) سرتاباديحمد  العامل  املكي  عنه  ثم  قال 

مريزا حممد بن عيل بن إبراهيم االسرتآبادي: كان فاضال، )تذكرة املتبحرين:  يف    الشيخ احلر

والرجال، له كتاب الرجال الكبري  عاملا، حمققا، مدققا، عابدا، ورعا، ثقة، عارفا باحلديث  

ما صنف  والصغري،  يذكر  يف    واملتوسط  مل  أنه  إال  أمجع،  وال  تصنيفه  من  أحسن  الرجال 

 ( 3) (املتأخرين

فقيه، متكلم، ثقة من ثقات هذه  )حقه:  يف    ل معارصه السيد مصطفى التفرييشا قو

 ( 4) ه(التفسري حتقيقًا ال مزيد عليو الروايةو زّهادها، حّقق الرجالو عّبادها و الطائفة، 

  حممد بن عيل بن إبراهيم األَسرتابادي ثم املكي وقال عنه العالمة السبحاين: )هو  

 
 .  68/ 1كشف األستار   (1) 

أسرتاباد ـ إحدى املدن الشهرية يف إيران. وتقع يف شاميل إيران حاليًا وكانت جرجان مركز منطقة اسرتآباد. وإليها     (2) 

 ينتسب الرشيف اجلرجاين. 

 .  11283/رقم الرتمجة 17انظر: معجم رجال احلديث ج  (3) 

 .  282، ص: 11موسوعة طبقات الفقهاء، ج  (4) 
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بن عيل بن عبد العايل    االمامية تلّمذ عىل الفقيه ظهري الدين إبراهيم   العامل الرجايل، أحد كبار

إيران، ببالد  الساكن  عنه،و   املييس  حمسو  روى  حممد  أيب  الدين عن  غياث  بن  عيل  بن  ن 

بن حممد    قرأ هبا عىل املحقق أمحدو  انتقل إىل النجف االرشف، فسكنها و  منصور الدشتكي

احلديثيف    مهر و  االردبييل  علمي  سيام  ال  كافة  درجة  و  الرجال،و   العلوم  عىل  حاز 

 (1)(االجتهاد

املشهورة)قال:  و الثالثة  الرجال  كتب  العاّلمة، صاحب  بالفضل  .  .العامل  وصيته 

  إىل مّكة املكّرمة،  هـ( 993ارحتل املرتجم بعد وفاة ُأستاذه االردبييل )سنة و التام شائع ذائع 

قرأ  و   جاور هبا وقد قرأ عليه املحّدث حممد التوين املعروف بنرصا كتب احلديث األَربعة،و

منه إجازة    الرجال، ولهو  عليه السيد حممد عيل بن ويل األَصفهاين عددًا من كتب احلديث 

 ( سنة  األَسرتابادي  و  هـ(  1015تارخيها  أمني  حممد  منهم:  العلامء،  من  مجاعة  عنه  أخذ 

كامل الدين  و  رشف الدين عيل بن حجة اهللّ الشولستاين، و  وصاهره عىل ابنته،   االخباري،

 (2) (صاحب عيل بن عيل األَسرتاباديو  حممد بن احلسن بن الشهيد الثاين،و  حسني العاميل، 

الرجال، هي: الكبري واملتوسط والصغري، وقد سّمى الكبري  يف  ثالثة كتب وقد ألف  

 حتقيق أحوال الرجال. يف  منها: منهج املقال 

فقهي سامهوله   االَحكام]  تفسري  آيات  االَحكام([رشح  يف    ، حاشية عىل )هتذيب 

 أخرى. احلديث للطويس، كتاب زيد بن عيل بن احلسني، ورسائل  

 :  أحكام القرآن 

أليب احلسن عباد بن العباس بن عباد الديلمي القزويني الطالقاين، والد الصاحب  

 
 .  281، ص: 11جاملرجع السابق،   (1) 

 .  282، ص: 11جاملرجع السابق،   (2) 
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األنساب: )أبو احلسن عباد بن العباس  يف  السمعاينعنه قال ، ( 334املتوىف سنة  )بن عباد، 

يفة الفضل بن احلباب البرصي هبا، وأبا بكر حممد بن حييى  بن عباد الطالقاين، سمع أبا خل

من   ومجاعة  املازين  حبان  بن  وحممد  الفرياين،  احلسن  بن  وجعفر  البغدادي،  ثم  املروزي 

وثالثامئة. وثالثني  أو مخس  أربع  سنة  وتويف  بن  .  البغداديني...  أمحد  العالء  أبا  سمعت 

الفضل  أبا  سمعت  بأصبهان:  لفظه  من  احلافظ  احلافظ،    الفضل  املقديس  طاهر  بن  حممد 

دار كتب  يف    يقول: رأيت أليب احلسن عباد بن العباس الطالقاين والد الصاحب إسامعيل 

 ( 1)أحكام القرآن(يف  ابنه أيب القاسم إسامعيل ابن عباد بالري كتابا 

 :  معارج السؤول ومدارج املأمول 

آيات األحكام ب، و يف تفسري  اللباب(   ـ يعرف  املوىل    لكامل   )تفسري  الدين حسن بن 

)الفصول   شارح  املسكن،  والنجفي  املولد  األسرتآبادي  حسن،  بن  حممد  الدين  شمس 

 أواخر القرن التاسع. يف  النصريية( املتوىف

قيلو )يف    قد  ضخم وصفه:  كتاب  املجلدينيف    هو  ورأيت  كبريين،  يف    جملدين 

بلده هراة، وقد حذا هبذا الكتاب  يف    أصفهان عند الفاضل اهلندي، ورأيت املجلد منه أيضا 

)كنز العرفان( ولكن هو أبسط وأفيد من )كنز العرفان( بام ال مزيد  يف    حذو الشيخ املقداد 

النفع كثري  كتاب جليل  وهو  سبط  يف    عليه،  الكتاب  هذا  عن  ينقل  وقد  والتفسري،  الفقه 

سخة التي رأيتها  والن،  حتقيق أمر صالة اجلمعة( يف    رسالة )اللمعةيف    الشيخ عيل الكركي

املجلد   تأليف  من  الفراغ  تاريخ  وكان  وتسعامئة،  إحدى ومخسني  سنة  كتابتها  تاريخ  كان 

األول من كتابه املذكور سنة إحدى وتسعني وثامنامئة ـ إىل أن قال: ـ وباجلملة قد كان والده  

 
ـ    (1)  للسمعاين  ـ  آبادي، 178/    8األنساب  اخلرم  احلائري  الشيخ حممد عيل  الشيعي،  الرتاث  القرآن يف  فقه  ، وانظر: 

 ..  157، ص15 العد:
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أبيه تالمذة  من  أنه  والظاهر  عنه،  ينقل  وقد  العلامء  من  الك،  أيضا  ترتيب  عىل  تب  وهو 

 ( 1) جزءين(يف  الفقهية، ويف املقلمة مباحث أصولية،

  ، وقد قال كتاب )عيون التفاسري( الذي استخرج منه هذا الكتاب أيضا  ومن مؤلفاته  

)احلمد هلل الذي أدار رحى نظام العامل هببوب رياح حكم الرشيعة املصطفوية..  مقدمته: يف 

، أن أستخرج من عيون التفاسري الذي  أما بعد، فقد أشار عيل من طاعته حتم، وإسعافه غنم 

حضني إليه بتصنيفه.. تفسري اآليات التي هي أصول األحكام الرشعية.. ورتبته عىل مقدمة  

 ( 2) وكتب وخامتة(

 : التفسري الشاهي 

الفقيه  العربشاهي    ،للمتكلم  احلسيني  خمدوم  املريزا  ابن  الفتح  أبو  األمري  السيد 

سنة    ، اجلرجاين اجلرجاينمن    ،ـه   976املتوىف  الرشيف  السيد  فقيها  ،  أحفاد  يا  أصولكان 

 متكلام حمدثا مفسا. 

ورد الصفوي):  ترمجته يف    مما  شاه طهامسب  السلطان  عند  معظام  من  . كان  وله   ..

وقد ألفه بأمر السلطان    ،التفسري الشاهي  :الكتب كتاب رشح آيات األحكام بالفارسية سامه

  (3)(وهو كتاب معروف  ،املذكور

التفسري أحسن وأكمل وأنفع  : )هذا  الشيخ حممد عيل احلائري اخلرم آباديوقال عنه  

 (4)(وهو عىل ترتيب الكتب الفقهية ،هذا املوضوع باللغة الفارسية يف  وأتم ما ألف

 تفاسري أخرى:  

 
 .  181/  21و  42/  1، الذريعة  5/   2، مرآة الكتب  243/  5أعيان الشيعة  (1) 

 .  158، ص15: دنقال عن فقه القرآن يف الرتاث الشيعي، الشيخ حممد عيل احلائري اخلرم آبادي، العد  (2) 

 .  486/  5رياض العلامء  (3) 

 . 76، ص16: دفقه القرآن يف الرتاث الشيعي، الشيخ حممد عيل احلائري اخلرم آبادي، العد (4) 
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 باإلضافة إىل ما ذكرنا سابقا نشري هنا باختصار إىل تفاسري أخرى منها: 

:  ترمجتهيف    مما ورد و ،  هـ(   976  )ت للسيد األمري أبو الفتح الرشقه    : آيات األحكام 

وهو صاحب تفسري    ، طهامسب احلسيني الصفوي  أجلة علامء عرص السلطان شاه  )كان من

 ه(وقد كان معظام جليال عند ، معروف  ،آيات األحكام بالفارسية

ىل األعظم  تويف املو  976سنة  يف    أنه ):  (أحسن التواريخ )يف    قال حسن بيك روملو و

وكانت    ، األفهم جامع الفنون والعلوم واحلكم األمري أبو الفتح الذي كان من سادات رشقه

بأردبيل   من   كان  الذي  ـ  األسفرائيني  يعني  ـ  الدين  عصام  املوىل  تالمذة  منوكان    ،وفاته 

 ( 1) (اجلامي املوىل  تالمذة

الذريعة  يف    الطهراينذكره الشيخ  ،  للموىل حممد بن احلسن الطبيس :  آيات األحكام 

  ، نسبة إليه املوىل املقدس األردبييل   ،للموىل حممد ابن احلسن الطبيس   :آيات األحكام)  :فقال

 (2)(فهرسها يف  اخلزانة الرضوية كاميف  يوجد ،زبدة البيانيف  ،993املتوىف سنة  

شاهي  القطب  األحكام ]   أو:  تفسري  ملآيات  اليزدي[  قايض    ، حمد  بشاه  املعروف 

ألف هذا  ، وقد  أوائل القرن احلادي عرش اهلجري يف    يةماموهو من أكابر علامء اإل،  اليزدي

  1020الذي ملك بعد أبيه )   ،الكتاب باسم السلطان حممد قطب شاه ابن السلطان حممد قيل 

 هـ(  1035ـ 

عىل أربعة    يشتمل ، وبرتتيب الكتب الفقهية  ، تفسري آيات األحكام اخلمسامئةيف    وهو 

األول  :أبواب فصول.   أصوليف    : الباب  ويف مخسة  الثاين.  الدين  .  العبادات.يف    :الباب 

 
 ..  492/  5رياض العلامء  (1) 

 .  159/  9، أعيان الشيعة  218رقم  43/  1الذريعة  (2) 
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 .(1) األحكاميف  :الباب الرابع. املعامالت.يف  : الباب الثالث

للسيد حممد سعيد بن رساج الدين قاسم    : رشح آيات األحكام يف    مفاتيح األحكام 

سنة   املتوىف  القهبائي،  الطباطبائي  األمري حممد  عنه  ه  1092بن  قال  )جليل  ـ،  األردبييل: 

  القدر رفيع املنزلة، عامل فاضل كامل، ورع صالح دين، له تأليفات منها: مفاتيح األحكام 

مواليف   الزكي  الريض  العادل  الكامل  للفاضل  األحكام،  آيات  األردبييل،  رشح  أمحد  نا 

  إحياء املوات، وحاشية عىل حاشية الفاضل الزكي موالنا عبد اهلل عىل التهذيب يف    ورسالة

تني وتسعني بعد األلف  اثن  سنةيف    وتويف  ،سنة اثنتي عرشة، بعد األلف يف    املنطق، ولديف  

 (2)ريض اهلل عنه(

  حمد بن مرتىض الفيض الكاشاينوهو مل  : أحكام القرآن يف   التعليقة عىل زبدة البيان 

ذكر له هذه التعليقة  القرن احلادي عرش،  يف    من أكابر علامء اإلمامية  ،ـ ه  1092املتوىف سنة 

 .(3)ـه 993أحكام القرآن( للموىل األردبييل، املتوىف سنة  يف  عىل كتاب )زبدة البيان

ح التنكابني، املشهور  ملحمد بن عبد الفتا : أحكام القرآن يف    التعليقة عىل زبدة البيان 

: )كان من أفاضل تالمذة سمينا الفاضل  ترمجتهيف    ـ، مما ورد ه  1124بساب، املتوىف سنة  

 وعلم املناظرة وغريها، وله من املصنفات املشهورة  ني الفقه واألصولييف    اخلراساين، ماهرا 

خر املوسوم  أصول الدين وخصوما اإلمامة، وكتابه اآليف    كتابه املوسوم ب )سفينة النجاة(

بالفارسية، القلوب(  )ضياء  احلقيف    ب  مذهب  وإثبات  اإلمامة  هذه  يف    خصوص  فرق 

األردبييل،    األمة.. للمقدس  األحكام(  آيات  )تفسري  كتاب  عىل  الرفيعة  تعليقاته  ومنها: 

 
 .  197برقم  41/  1، الذريعة 330/  7أعيان الشيعة   (1) 

 .. 86، ص16: دحممد عيل احلائري اخلرم آبادي، العدفقه القرآن يف الرتاث الشيعي، الشيخ   (2) 

 .  21/  12الذريعة يف   (3) 



96 

 

الثاين، وحواشيه    وحواشيه املشهورة عىل )أصول املعامل( للشيخ حسن بن شيخنا الشهيد

عىل كتاب مدارك الفقه، وحواشيه عىل )ذخرية املعاد( ألستاذه املحقق السبزواري، وعىل  

 .(1) كتاب )رشح اللمعة( وغري ذلك

ملريزا عبد اهلل بن عيسى التربيزي  :  آيات األحكام يف    التعليقة عىل مسالك األفهام 

املشه  سنة  واألصفهاين،  حدود  املتوىف  باألفندي،  عنه  ه  1130ر  قال  اهلل  ـ،  عبد  السيد 

اجلزائري: )كان فاضال، عالمة، حمققا، متبحرا، كثري احلفظ والتتبع، مستحرضا ألحكام  

 ( 2)املسائل العقلية والنقلية، يروي عن املوىل املجليس(

ان موالنا املجليس الثاين، بل من مجلة  زم  علامء  من   هللا رمحه  وقال اخلوانساري: )كان  

يف    حرضته املقدسة، بل بمنزلة خازن كتبه، الغري املفارق جملسه ومدرسه، وقد أشريفضالء  

ه األجلة... وله بصرية  ذتضمن تراجم أساتيف    تضاعيف كتابنا هذا إىل كثري من أحواله،

 ( 3) عجيبة بحقيقة أحوال علامء اإلسالم، ومعرفة تامة بتصانيف مصنفيهم األعالم(

احلديث والتفسري والعلوم العقلية والرجال والرتاجم،  الفقه ويف    له مؤلفات كثرية 

يف    ومنها تعليقته عىل كتاب )مسالك األفهام،  كرياض العلامء وحياض الفضالء، وغريها 

 ( 4) آيات األحكام(

لألمري حممد إبراهيم ابن  :  أحكام القرآن يف    رشح زبدة البيان يف    حتصيل االطمئنان 

ابن األمري أولياء احلسيني التربيزي القزويني، املتوىف سنة  األمري معصوم ابن األمري فصيح  

 (. 9)  ـ ه 1149

 
 . 112، ص16: دفقه القرآن يف الرتاث الشيعي، الشيخ حممد عيل احلائري اخلرم آبادي، العد  (1) 

 . 146اإلجازة الكبرية:   (2) 

 .  255/  4روضات اجلنات   (3) 

 . 114، ص16: دخ حممد عيل احلائري اخلرم آبادي، العدفقه القرآن يف الرتاث الشيعي، الشي  (4) 
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ولده عن  نقال  األمني  العالمة  عليه  الثمينة]كتاب  يف    أثنى  )كان    ، [الآللئ  فقال: 

فنون كثرية، عمدة األماثل وقدوة األفاضل، ثقة وأي ثقة،  يف    عالمة دهره، وفهامة عرصه

زاهدا  الدنيا،  عن  أخراه..  جاهها و  ماهلا يف    معرضا  عىل  مقبال  والقناعة،  للعزلة  خمتارا   ،

وفضائله ال حتص، ومن مؤلفاته )رشح آيات األحكام، لألردبييل( مل يتم، عرض جملدا منه  

عىل أستاذه مجال املحققني، فاستحسنه وكتب بخطه عىل ظهره: قد أوقفني رائد النظر عىل  

، فوجدهتا ملا فيها من تبيان الدقائق وتكثري  مواقف هذه احلوايش الرشيفة والتعليقات املنيفة 

الفوائد عىل تفسري زبدة البيان، كحوايش األهداب عىل األجفان، وقد أحسن جامعها ـ مجع  

تأليفاته، وأجاد ـ وحق له االحسان ـ فيام حقق وأفاد، أدام اهلل تعاىل تأييده،  يف    اهلل شمله ـ 

اهلل  إىل  الفقري  ذلك  وكتب  وتوفيقه،  أجره  احلسني  وأجزل  بن  حممد  الدين  مجال  الباري   

  1117شهر مجادى الثانية سنة  يف    اخلوانساري أوتيا كتاهبام يمينا، وحوسبا حسابا يسريا،

 (1)ـ(ه

بحر متالطم مواج، ما من  ))تتمة أمل اآلمل(:  يف    وقال الشيخ عبد النبي القزويني

أنواع  يف    زهاء ألف ومخسامئة كتاب خزانة كتبه  يف   علمي إال وقد نظر فيه وحصل منه، كان 

 ( 2)العلوم(

لألمري هباء الدين حممد بن األمري حممد  :  أحكام القرآن يف    التعليقة عىل زبدة البيان 

 باقر املختاري احلسيني النائيني السبزواري، املتوىف أواسط القرن الثاين عرش اهلجري. 

هاء األركان، أديبا ماهرا،  صاحب الروضات: )كان من العلامء األعيان، الفققال عنه  

عن   باإلجازة  الرواية  وله  اإلشارة...  طيب  العبارة،  جيد  متكلام،  حكيام  كابرا،  وجليال 

 
 .  227/  2انظر: أعيان الشيعة   (1) 

 . 53تتميم أمل اآلمل:   (2) 
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صاحب البداية املتقدم ذكره باإلطالة والوجادة، ويستفاد من بعض مؤلفاته الرشيفة أنه كان  

بينه وبني األربعني،يف    باقيا  فيام  تويف  املائة والثالثني، وقيل  السلطنة  يف    ودفن  حدود  دار 

 ( 1) بأصفهان(

إلسامعيل بن حممد حسني بن حممد رضا بن عالء  :  التعليقة عىل مرشق الشمسني 

 . ـ ه 1177، أو  1174الدين حممد املازندراين، املشهور باخلواجوئي، املتوىف سنة  

عنه   وحمققا  اخلوانساريقال  بصريا،  وناقدا  جامعا،  وحكيام  بارعا،  عاملا  )كان   :

نحريرا، من املتكلمني األجالء، واملتتبعني األدالء، والفقهاء األذكياء، والنبالء األصفياء،  

طريف الفكرة، رشيف الفطرة، سليم اجلنبة، عظيم اهليبة، قوي النفس، نقي القلب، زكي  

ايف    الروح،  محيد  الزهد،  كثري  مسلوب  العقل،  الدعاء،  مستجاب  السياق،  حسن  خللق، 

أعني امللوك واألعيان، مفخام عند أويل اجلاللة والسلطان، حتى أن نادر  يف    االدعاء، معظام

شاه ـ مع سطوته املعروفة، وصولته املوصوفة ـ كان ال يعتني من بني علامء زمانه إال به، وال  

حيقق   وال  أمره،  إال  يمتثل  وال  بإذنه،  إال  وذلك  يقوم  دعاه،  إال  يسمع  وال  رجاه،  إال 

عام اجلميل  واللباس،  يف    الستغنائه  والرشب  األكل  من  بالقليل  واكتفائه  الناس،  أيدي 

 (2)وقطعه النظر عام سوى اهلل، وقصده القربة فيام تواله(

وقال: )وقد تلمذ عنده مجلة من مشايخ أشياخنا األعيان املتقدمني، كاملوىل مهدي  

ين، واآلقا حممد البيدآبادي اجليالين، املريزا أيب القاسم املدرس األصفهاين ـ  النراقي الكاشا 

 (3)أستاد جدنا األمري أيب القاسم اخلوانساري واملوىل حمراب احلكيم العارف املشهور(

 
 .  121/  7روضات اجلنات   (1) 

 .  114/  1روضات اجلنات   (2) 

 .  119/  1روضات اجلنات   (3) 
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كتب والفلسفة يف    وقد  والتفسري  واحلديث  املتعلقة  والعقائد،    الفقه  كتبه  ومن 

لشيخ  امجع فيه  ، والذي  إكسري السعادتني(و  مرشق الشمسني: تعليقاته عىل كتاب ) بالتفسري

 . رشحها و رشحها واألَحاديث الصحاحو آيات االحكام  هباء الدين العاميل 

للمفتي السيد حممد قيل بن حممد حسني بن :  تفسري آيات األحكام يف    تقريب األفهام 

 . ـ ه 1260حامد حسني بن زين العابدين املوسوي النيشابوري الكنتوري، املتوىف سنة  

املعقول، حسن املناظرة، جيد التحرير،  يف    العالمة األمني: )كان متكلام بارعا قال عنه  

الرد عىل  يف  اشتغل، اديواسع التتبع، من تالميذ السيد دلدار عيل بن حممد معني النصري آب

الرد عىل الباب األول من  يف   السيف النارصي،  املخالفني فقام به أحسن قيام، له مؤلفات:

االثني عرشية( الفاخر ، و)التحفة  الدهلوي  يف    األجوبة  الدين  الفاضل رشيد  كتبه  ما  رد 

النارصي(  )السيف  املكائد، ، و جوابا عىل  التحفةيف    تقليب  الثاين من  الباب  برهان  و  ، رد 

الرد عىل  يف    تشييد املطاعن لكشف الضغائن،، و اإلمامةيف    رد الباب التاسع منها يف    السعادة

منها  العارش  والباب  األوهام، ،  لقطع  األفهام  منها يف    مصارع  عرش  احلادي  الباب  ،  رد 

يف    تقريب األفهام ، والرد عىل )الرصاط املستقيم( لبعض العامة يف    الفتوحات احليدرية، و

 ( 1)(، وغريها تفسري آيات األحكام 

املرام  آيات األحكام يف    دالئل  الدين األسرتآبادي :  تفسري  ملحمد جعفر بن سيف 

 . ـه  1263الطهراين، الشهري برشيعتمدار املتوىف سنة  

عنه  اإلمامية    قال  كبار علامء  أحد  املوىل حممد جعفر  الشيخ  )هو  الطهراين:  الشيخ 

 )نوكنده( من قرى بلوك انزان من أعامل اسرتآباد يف    ولد  هذا القرنيف    ومصنفيهم املتفننني

بالده مدة..  يف    ، وكان والده من األتقياء األخيار وجه ولده لطلب العلم فاشتغل1198يف  

 
 .  155/  2، مرآة الكتب 136و 127انظر: كشف احلجب واألستار   (1) 
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العراق فحرض عىل السيد عيلـ  صاحب )الرياض(ـ  وألف  يف    رشفة ثم ترشف إىل العتبات امل

األوتاد األستاد(يف    )مالذ  منه يف    تقرير  القاجاريـ    األصول. فطلب  فتح عيل شاه    ـ   أي 

إىل طهران، فأجابه واشتغل بالتدريس واإلفادة والتصنيف والتأليف، وخترج عليه    يءاملج

السيد  السنخالل تلك   الفهامة  العالمة  نرص اهلل األسرتآبادي، نزيل طهران، والعالمة  ني 

النوري وغريهم  طاهر  بن حممد  جعفر  واملوىل  الطهراين،  االندرماين  املريزا حممد  ..  الثقة 

سائر العلوم اإلسالمية من الفقه واألصول  يف    وخلف أوالده األجالء، وتصانيفه القيمة 

والنجوم والفلك وعلوم األدب  والكالم والرجال واحلديث والتفسري والرياضيات واهليئة  

 ( 1)واألخالق واخلطابة والوعظ واألدعية والزيارات وغري ذلك(

 تفسري آيات األحكام( إال أنه غري تام. يف  )دالئل املرام  املرتبطة بالتفسري ومن تآليفه 

األيتام  الدرر  األحكام يف    نثر  آيات  تفسري  جعفر  :  تفصيل  حممد  بن  عيل  للشيخ 

 . ـه 1315األسرتآبادي، الشهري برشيعتمدار املتوىف سنة 

عنه   ـ  قال  )اجلواهر(  ـ صاحب  حسن  حممد  الشيخ  عىل  )حرض  الطهراين:  الشيخ 

والشيخ املرتىض األنصاري، ووالده املوىل حممد جعفر، وغريهم، وهو عىل رس أبيه فقد كان  

متبحرا الفحول،  أجالء  بلاملعقيف    من  واملنقول،  والعلوم  يف    ول  اإلسالمية  الفنون  مجيع 

وحدة الفكر، وحسن    جودة النظر، يف    عرصه مثله يف    الغريبة وأكثر الصنائع العجيبة، مل ير 

السليقة، وشدة احلفظ والذكاء، وسالمة النفس، واجلامعية ألنواع العلوم والفنون.. خلف  

ثروة علمية كبرية، فمؤلفاته رغم كثرهتا  بالنظريات    كوالده  بالتحقيقات ومشحونة  مليئة 

 (2)العالية(

 
 .  252/   8و 41/  1الذريعة   (1) 

 .  210/  3، رحيانة األدب 52/  24و 42/  1الذريعة   (2) 
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تآليفه   بالتفسريومن  األيتام  املرتبطة  الدر  )نثر  آيات  يف    كتابه  تفسري  تفصيل 

ملخص من كتابه  ، وهو  (أنموذج تفسري آيات األحكاميف    درر األيتام ، ومنها )األحكام(

 الكتب الفقهية. )نثر الدر األيتام( فس فيه آيات األحكام برتتيب 

للشيخ حممد باقر بن حممد حسن بن أسد اهلل بن عيل حممد الرشيف  :  آيات األحكام 

الشيخ الطهراين: )كان من  ـ، قال عنه  ه  1352البريجندي الكازاري القائيني، املتوىف سنة  

سامراء مدة مع املوىل حممد عيل اآلت ذكره، وله  يف    أفاضل تالميذ السيد املجدد الشريازي 

املازندراين،  اإل اهلل  لطف  واملوىل  النوري،  العالمة  وشيخنا  اإليرواين  الفاضل  عن  جازة 

جعفر   والشيخ  النجفي،  املامقاين  حسن  حممد  والشيخ  القائيني،  أصغر  عيل  والشيخ 

حسن   االشتغال  دائم  متبحرا،  حمدثا  فقيها  وكان  األسرتآبادي،  حممد  والشيخ  التسرتي، 

ه من العمر اثنان وعرشون سنة.. له تصانيف طبع منها )إكفاء  السرية، بلغ رتبة االجتهاد ول 

 ( 1)املكايد( و)فاكهة الذاكرين( و)كربيت أمحر(... و)آيات األحكام(

 آيات األحكام برتتيب الكتب الفقهية، من الطهارة إىل الديات. يف   وقد رتب كتابه

القاسم بن مهدي املوسوي    أليب تراب بن أيب : تفسري أحكام الكتاب يف   لب اللباب 

  اخلياباين: )هو من أكابر علامء اإلمامية   درس ملاـ، قال عنه  ه  1346اخلوانساري، املتوىف سنة  

هذا العرص، عامل عامل، وحمقق مدقق، وفقيه أصويل، وحمدث رجايل، ومعقويل منقويل،  يف  

وآخري كمري  الكوه  حسني  السيد  تالمذة  من  كان  النفس،  وكريم  زاهد،  له  وعابد  ن، 

 (2) تفسري أحكام الكتاب( يف  تأليفات متنوعة.. منها )لب اللباب

، قال  هـ(  14للشيخ إسامعيل بن عيل نقي األرومي التربيزي )ق    : آيات األحكام 

 
 .  43/  1الذريعة   (1) 

 .  188/  2، رحيانة األدب 283/  18و 42/  1الذريعة   (2) 
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، وهاجر إىل العتبات املقدسة فجاورها عرش سنني إىل  1295يف    الشيخ الطهراين: )ولدعنه  

ا الفقيه الشيخ حممد طه نجف، وله الرواية  ، وأخذ عن علامئها وال سيام شيخنـ ه  1328

لمذ عىل  تعنه، وعن شيخ الرشيعة، واملوىل حممد عيل اخلوانساري، وبعد عودته إىل تربيز ت

منها   كثرية  تصانيف  وله  أمحد،  املريزا  ابن  املجتهد  حسن  واملريزا  السايب،  فتاح  السيد 

من  يف    )التكملة  جملدين  منها  طبع  التبرصة(  )آيات  رشح  ومنها  الديات..  إىل  البيع 

 (1)األحكام(

مجع فيه  ،  ملحمود املوسوي الدهسخي األصفهاين: أحكام القرآنيف    اجلامن احلسان 

الفقهية، وجعل الكتب  برتتيب  املتن  بعنوان  األحكام  الرشوح  يف    آيات  بعض  حواشيها 

الدرر )قالئد  كتاب  من  باألثر(  يف    املقتبسة  األحكام  آيات  اجلزائري،  لشيلبيان  أمحد  خ 

 أحكام القرآن( للمقدس األردبييل، وغريمها.يف  و)زبدة البيان

 : العرفاين التفسري  ب ـ اجلهود املرتبطة  خامسا  

ونقصد هبا كل تفاسري الصوفية، سواء ما كان منها من النوع اإلشاري، والذي قبله  

أكثر العلامء، بسبب ابتعاده    التأويل إىل احلد الذي رفضه فيهيف    أكثر العلامء، أو ما كان موغال

 عن ظواهر النصوص. 

هذا اجلانب، نجد أن أكثره من النوع األول، بل  يف    الرتاث اإليراين يف    وعند بحثنا 

ية أو الشيعية، وسنذكر نامذج عن أهم تفاسريهم  السن املدرسة  يف    هم املؤسسون له، سواء

 هنا.

   : سهل بن عبد اهلل التسرتي تفسري  

أبو   املؤسس هلا، ومؤلفه  اعتباره  العرفانية، ويمكن  التفاسري  أوائل  حممد  وهو من 

 
 . 162/  1، نقباء البرش 42/  1الذريعة   (1) 
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، من )تسرت( إحدى مدن حمافظة خوزستان  هـ(  345ـ    273) سهل بن عبد اهلل التسرتي  

 ية. يراناإل

وقد  هم،  علوميف    أئمة الصوفية وعلامئهم املتكلمني   أكرب وكان سهل التسرتي أحد  

نعيم األصفه أبو  وتنقية األحوال عن  عاملتصفية األيف    اين: )عامة كالم سهلقال عنه   ،

 ( 1) املعايب واألعالل(

يف    مطبوع ، وهو  هذا النوع من التفسرييف    مرجع  أكربالتفسري يعترب أول ويف    وكتابه

حجم صغري، مل يتعّرض فيه املؤلف لتفسري مجيع القرآن، بل تكلم عن آيات حمدودة ومتفرقة  

  التفسري، مجعها البلدي املذكور يف    ّن التفسري جمموعة من أقوال سهل من كل سورة. ويبدو أ

 .(2) أول الكتابيف 

واملطلع،   احلّد  ومعنى  والباطن  الظاهر  معنى  توضيح  فيها  جاء  مقدمة  للكتاب  و 

آية )فيقول:   من  فالظاهر: يف    ما  ومطلع.  وحد  وباطن  ظاهر  وهلا  إاّل  التالوة،    القرآن 

واحلد: حالهلا وحرامها، واملطلع: إرشاق القلب عىل املراد هبا، فقها من  والباطن: الفهم.  

 ( 3)(اهلل عّز وجل فالعلم الظاهر علم عام، والفهم لباطنه، واملراد به خاص 

  إن اهلل تعاىل ما استوىل ولّيا من أمة حمّمد  ): ينقل عنه قوله  موضع آخر يف    ويقول 

الظاهر نعرفه، إن  له:  قيل  باطنا.  إما ظاهرا وإما  القرآن،  قال:    إاّل عّلمه  فالباطن ما هو؟ 

 (4)فهمه، وإن فهمه هو املراد(

بل  هو  و اإلشاري،  التفسري  عىل  يقترص  يعّقبها  أحيانا  ذكر  يال  ثم  الظاهرة  املعاين 

 
 (  310/ 5(، و)1/ 10حلية األولياء وطبقات األصفياء، ) (1) 

 .  541، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (2) 

 . 3تفسري التسرتي، ص   (3) 

 .  3ص املرجع السابق،   (4) 
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يفعل ما يفعله أكثر الصوفية من املعاين  وحينام يعرض للمعاين اإلشارية    ..باملعاين اإلشارية

الباء: هباء اهلل. والسني: سناء  )  تفسري البسملة:يف    املستغربة التي ال دليل عليها، مثل قوله 

اهلل. وامليم: جمد اهلل. واهلل: هو االسم األعظم الذي حوى األسامء كلها، وبني األلف والاّلم  

نّى، غيب من غيب إىل غيب، ورّس من رّس إىل رس، وحقيقة من حقيقة إىل  منه حرف مك

اإليامن.   األدناس، اآلخذ من احلالل قواما رضورة  الّطاهر من  إاّل  ينال فهمه  حقيقة، ال 

والرمحن: اسم فيه خاصية من احلرف املكنّى بني األلف والالم. والرحيم: هو العاطف عىل  

 (1)(األصل، رمحة لسابق علمه القديم يف  تداءالفرع، واالبيف  عباده بالرزق

الصوفية قوله و َبى  }  تفسري قوله تعاىل:يف    من األمثلة عىل إشاراته  ُقرر الر َاِر ِذي  َواجلر

بِيلِ  َنرِب َوابرِن السَّ اِحِب بِاجلر ُُنِب َوالصَّ َاِر اجلر بعد ذكره للتفسري الظاهر:  [  36]النساء:    {َواجلر

القربى هو القلب، واجلار اجلنب هو الطبيعة، والصاحب باجلنب   وأما باطنها، فاجلار ذي )

 ( 2)(هو العقل املقتدى بالرشيعة، وابن السبيل هو اجلوارح املطيعة هللّ

تعاىل:  يف    قالو قوله  َفَسادُ }تفسري  الر النَّاسِ يف    َظَهَر  َأيرِدي  َكَسَبتر  باَِم  ِر  َبحر َوالر رَبِّ    {الر

اجلوارح بالرّب، ومّثل القلب بالبحر، وهم أعّم نفعا وأكثر خطرا.  مّثل اهلل  ) :  [ 41]الروم:  

 (3)(هذا هو باطن اآلية، أ ال ترى أّن القلب إنام سّمي قلبا لتقّلبه، وبعد غوره

وعىل العموم؛ فأكثر إشاراته مما ال حرج فيه، بخالف باطنية الصوفية الذين أبعدوا  

 نصوص. التأويل واالبتعاد عن ظواهر اليف  النجعة

 : حقائق التفسري 

 
 .  9ص املرجع السابق،   (1) 

 . 45ص املرجع السابق،   (2) 

 . 45ص املرجع السابق،   (3) 
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بعد تفسري التسرتي، وصاحبه هو  الصوفية التي ظهرت  اإلشارية  تفاسري  الثاين    هوو

( واملتوىّف  330عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى األزدي الّسلمي، املولود سنة ) أبو  

 . كان شيخ الصوفية ورائدهم بخراسانو ، (412سنة ) 

ووتفسريه   الصوفية،  تفاسري  أهم  لكل  ه من  مرجع  عنه،  و  تأخر  أمثال  من  من 

)ملا رأيت املتوّسمني  مشريا إىل منهجه:    مقدمته يف    قال   وقدوغريمها،  القشريي والشريازي  

أنواع فرائد القرآن، من قراءات وتفاسري ومشكالت وأحكام،  يف    بعلوم الظاهر قد سبقوا 

فهم اخلطاب عىل  وإعراب ولغة، وجممل ومفّصل، وناسخ ومنسوخ، ومل يشتغل أحد منهم ب

لسان احلقيقة إاّل آيات متفّرقة، أحببت أن أمجع حروفا استحسنها من ذلك، وأضّم أقوال  

 ( 1) مشايخ أهل احلقيقة إىل ذلك، وأرّتبه عىل السور، حسب وسعي وطاقتي(

وقد كان كتابه ـ خصوصا ـ حمل انتقاد من جهات متعددة، وخاصة من أهل احلديث  

له أو من غريهم، ومن األمثلة عىل ذلك قول   الواحدي  سواء من املعارصين  أيب احلسن 

صنّف أبو عبد الرمحن الّسلمي )حقائق التفسري( فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسري،  )املفّس:  

 (2)(فقد كفر 

الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئا من  ):  ه ابن الصالح بقولهوقد عقب علي

أمثال ذلك أنه مل يذكره تفسريا، وال ذهب به مذهب الرشح للكلمة املذكورة من القرآن  

العظيم، فإنه لو كان كذلك، كانوا قد سلكوا مسلك الباطنّية، وإنام ذلك ذكر منهم لنظري ما  

يذك  النظري  القرآن، فإن  به  النفسورد  بالنظري، ومن ذلك قتال  الكريمة  يف    ر  َا  }اآلية  َياَأهيُّ

اِر   ُكفَّ ِذيَن َيُلوَنُكمر ِمَن الر ِذيَن آَمنُوا َقاتُِلوا الَّ فكأنه قال: أمرنا بقتال النفس  [  123]التوبة:    {الَّ

 
 . 2ـ  1حقائق التفسري للّسلمي، ص   (1) 

 . 29فتاوي ابن الصالح، ص   (2) 
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يتساهلوا  مل  ليتهم  فيا  ذلك  ومع  الكفار،  من  يلينا  اإلهبام  يف    ومن  من  فيه  ملا  ذلك،  مثل 

 (1)(إللباسوا

َوَلور َأنَّا َكَتبرنَا َعَليرِهمر َأِن  }قوله تعاىل:  يف    ومن األمثلة عىل إشاراته التفسريية، ما ورد

ِمنرُهمر  يل  
َقلِ إِالَّ  َفَعُلوُه  َما  ِدَياِرُكمر  ِمنر  ُرُجوا  اخر َأِو  َأنرُفَسُكمر  ُتُلوا  اقتلوا  ):  [66]النساء:    {اقر

وا من دياركم، أي أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، ما  أنفسكم بمخالفة هواها، أو أخرج 

 (2)املعاين، وهم أهل التوفيق والواليات الصادقة(يف  العدد، كثرييف  فعلوه إاّل قليل منهم

َض َوَجَعَل فِيَها َرَوايِسَ }تعاىل: قوله  يف  قال و َرر هو  ):  [3]الرعد:   {َوُهَو الَِّذي َمدَّ األر

أ فيها  األرض وجعل  بسط  امللجأ وهبم  الذي  فإليهم  عبيده،  أوليائه وسادة من  من  وتادا 

رضب  فمن  خاب  يف    النجاة،  لغريهم  بغيته  كان  ومن  ونجا،  فاز  يقصدهم  األرض 

 (3)(وخس

ةً }تعاىل:  قوله  يف    قالو خُمررَضَّ ُض  َرر األر بُِح  َفُتصر َماًء   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َأنرَزَل  اهللََّ  َأنَّ  َتَر  ر    {َأمَل

أنزل مياه الرمحة من سحائب القربة، وفتح إىل قلوب عباده عيونا من ماء  ):  [ 63]احلج:  

الرمحة، فأنبتت فاخرّضت بزينة املعرفة، وأثمرت اإليامن، وأينعت التوحيد، أضاءت باملحبة  

فهامت إىل سّيدها، واشتاقت إىل رهّبا فطارت هبّمتها، وأناخت بني يديه، وعكفت فأقبلت  

أمجع. ذاك آواها احلق إليه، وفتح هلا خزائن أنواره، وأطلق هلا    عليه، وانقطعت عن األكوان

 (4)بساتني األنس، ورياض الشوق والقدس(يف  اخلرية

وغريها من األمثلة الكثرية، والتي يمكن قبوهلا من دون أي حرج ما دام صاحبها ال  

 
 . 29فتاوي ابن الصالح، ص   (1) 

 .  49تفسري الّسلمي )حقائق التفسري(، ص   (2) 

 . 138ص املرجع السابق،   (3) 

 . 212ص املرجع السابق،   (4) 
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بإنكاره من رصح  إال  العلامء  وبسائر  به،  الظن  هو  وهذا  الظاهر،  التفسري  للمعاين    ينكر 

 الظاهرة. 

   : لطائف اإلشارات 

قرية من ضواحي  يف    ولد  ،لقاسم عبد الكريم بن هوازن القشريي النيسابوريلهو  و

 ( سنة  وهو هـ(  376نيسابور  مشايخ    ،  كبار  ومن  كل  يف    الصوفيةاألشاعرة  ويف  عرصه، 

 العصور. 

اإلشاري، وقد لقي القبول الكبري،   التفسري العرفاينيف  وكتابه هذا من أشهر الكتب

 هذا املجال. يف   وال يزال يعترب أهم ما كتب 

: )يف    ومن أهم أسباب شهرتهـ  كام يذكر حمققه  أنه من الناحية املوضوعية  التعريف بهـ 

واألحوال،   املجاهدات  أرباب  الكريم عىل طريقة  القرآن  تفسري  هامة وهى  قضية  يعالج 

منهج نادريف    وهذا  قليل من  يف    التفسري  أن جتد عددا غري  تستطيع  فأنت  العربية،  املكتبة 

ضوء اللغة العربية أو اإلعراب أو البالغة أو الفقه أو  يف    التفاسري التي تتناول النص القرآين 

أسباب النزول أو الترشيع أو القصص واألخبار أو نحو ذلك مما هو مألوف ومعروف منذ  

دراسته، ويمكن أن جتد عدة مصنفات لعدة  يف    ختلفة نزل القرآن ومنذ ظهرت االجتاهات امل

منها عاّم سوامها.يف    شخصيات اثنان  أو  يغنيك واحد  األلوان بحيث  .  كل لون من هذه 

  : أهمّ ـ  كام يقول صاحب )تاريخ أدبيات در ايران(ـ وحتى القرن اخلامس اهلجري ال نجد 

..  (1) (إلخالص للغزايلوتفسري سورة ا  ي من حقائق السلمى ولطائف اإلشارات للقشري

عرائس  )وفيام عدا ذلك يمكن القول إن أبرز التفاسري الصوفية التي نعرفها كتابان أوهلام  

القرآنيف    البيان سنة    ( حقائق  املتوىف  الشريازي  البقىل  النرص  أبى  بن  ألبى حممد روزهبان 

 
 . 256تاريخ أدبيات در ايران للدكتور ذبيح اهلل صفا )مكتوب بالفارسية( فصل التفسري صفحة   (1) 
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 (1)هـ( 654لنجم الدين داية املتوىف سنة    (التأويالت النجمية )وثانيهام ، هـ 606

هبذا   اهتاممهم  مدى  دليل عىل  وهو  إيرانيون،  ألفها  ذكرها  التي  الكتب  هذه  وكل 

 النوع من أنواع التفسري، كاهتاممهم بغريها من أنواعه. 

ومن األسباب األخرى التي ذكرها املحقق، والتي دل عليها الواقع، والتي جعلت  

التفاسري اإل التفسري حيظى بام ال حيظى به غريه من  شارية هو مزج مؤلفه بني الظاهر  هذا 

 نفس الوقت. يف  والباطن، باعتباره كان متكلام وصوفيا 

سفر نفيس كتبه صاحبه حماوال أن يوّفق    :لطائف اإلشاراتيقول حمقق الكتاب: )

بني علوم احلقيقة وعلوم الرشيعة، وقاصدا إىل هدف بعيد أنه ال تعارض بني هذه وتلك،  

 (2) ( منهام وعىل كليهام   يوأن أي كالم يناقض ذلك خروج عىل أ

الواردة املشهورة  العبارة  ساق  القشريية: يف    ثم  مؤيدة    الرسالة  غري  رشيعة  )كل 

ف تعبده  باحلقيقة  أن  الرشيعة  فغري حمصول،  بالرشيعة  مقيدة  غري  حقيقة  وكل  مقبول،  غري 

 (3)واحلقيقة أن تشهده(

وهذا ما حدث فعال.. فأنت خالل قراءة )اللطائف( تشعر  ثم علق عليها بقوله: )

القرآن، ويتجىّل ذلك بصفة خاصة  يف    أن كل صغرية وكبرية  علوم الصوفية هلا أصل من 

املصطلح ورد  القرآين يف    الصويف رصحيا   حيثام  والويل    النص  والرضا،  والتوكل  كالذكر 

 (4)(والوالية واحلق والظاهر والباطن، والقبض والبسط

َت  }تفسري قوله تعاىل: يف  ومن األمثلة عىل إشاراته الصوفية قوله  ِذيَن َأنرَعمر اَط الَّ رِصَ

 
  (4/ 1لطائف اإلشارات )  (1) 

  (4/ 1)املرجع السابق،   (2) 

 .  46الرسالة القشريية ص   (3) 

  (4/ 1لطائف اإلشارات )  (4) 
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الِّ  ُضوِب َعَليرِهمر َواَل الضَّ ِ املرَغر يعنى طريق من أنعمت عليهم  : ) [ 7]الفاحتة:    {نيَ َعَليرِهمر َغرير

عنهم،    يقال طريق من أفنيتهم.. وباهلداية إىل الرصاط املستقيم، وهم األولياء واألصفياء 

. ويقال رصاط  . الطريق، ومل تصدهم عنك خفايا املكريف    وأقمتهم بك لك، حتى مل يقفوا

يقال رصاط  . والب حظوظهم. من أنعمت عليهم بالقيام بحقوقك دون التعريج عىل استج

إليك بك.  آثارهم حتى وصلوا  أنعمت عليهم حتى  . و من طهرهتم عن  يقال رصاط من 

حترروا من مكائد الشيطان، ومغاليط النفوس وخماييل الظنون، وحسبانات الوصول قبل  

ويقال رصاط من أنعمت عليهم بالنظر واالستعانة بك، والتربي من    . . مخود آثار البرشية

السعادة سابق االختيار، والعلم بتوحيدك فيام  يف    احلول والقوة، وشهود ما سبق هلم من 

املسار واملضار.  أنعمت عليهم بحفظ األدب. ومتضيه من  الذين  أوقات  يف    يقال رصاط 

اهليبة. نعت  واستشعار  واخلدمة،  عليهم  .  بأن حفظت  عليهم  أنعمت  الذين  يقال رصاط 

لبات بواده احلقائق حتى مل خيرجوا عن حد العلم، ومل خيّلوا  آداب الرشيعة وأحكامها عند غ

الرشيعة. أحكام  من  ء  تطفئ شموس  . وبشى  مل  عليهم حتى  أنعمت  الذين  يقال رصاط 

ويقال رصاط الذين أنعمت    .. معارفهم أنوار ورعهم ومل يضّيعوا شيئا من أحكام الرشع

 (1)عليهم بالعبودية عند ظهور سلطان احلقيقة(

التي ذكرها ملن عرف لغة الصوفية ومصطلحاهتم، ال حرج فيها    وكل هذه املعاين 

 النصوص من صفات املتقني الصاحلني. يف  ذلك أهنا تتوافق مجيعا مع ما ورد

وهلذا؛ فقد شهد له العالمة املعرفة بذلك عىل الرغم من موقفه املتشدد من هذا النوع  

اجلمع بني الرشيعة والطريقة،  يف     الصوفيةإنه من أوفق التفاسريمن التفسري، فقد قال عنه: )

اخلوض  عن  كاميف    وأسلمها  وينفرها،  اللفظ  يأباها  التي  البعيدة  سائر  يف    التأويالت 

 
 . 51، ص: 1ج املرجع السابق،   (1) 
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 (1)(تفاسريهم

اَمِعيَل    }لقوله تعاىل:    تفسري اإلشارياللكنه مع ذلك اعترب   َراِهيَم َوإِسر َنا إِىَل إِبر َوَعِهدر

لِلطَّ  َبيرتَِي  َرا  َطهِّ ُجودِ َأنر  السُّ ِع  كَّ َوالرُّ ِفنَي 
َعاكِ َوالر )  [125]البقرة:    {ائِِفنَي  الشطحات  من 

، ونحن ـ مع احرتامنا له ـ  (2) ( والتأويالت البعيدة، مما يعّد تفسريا بالرأي املمنوع منه رشعا 

يتناىف مع ما ورد نوافقه عىل ذلك؛ فام ذكره ال  بالتزكية وتطهري  يف    ال  األمر  الرشيعة من 

كام أنه مل يلغ بقوله التفسري الظاهر لآلية الكريمة، ولو طبقنا ما حكم به عليه أللغينا    القلب،

 هذا النوع من التفسري. يف  كل ما ورد

يقول   ذلك،  من خالل  القارئ  ليحكم  بنصه،  هنا  القشريي  كالم  وسأسوق نص 

تطهري  . و ب. الظاهر بتطهري البيت، واإلشارة من اآلية إىل تطهري القليف    األمرالقشريي: )

األجناس   مالحظة  عن  بحفظه  القلب  وتطهري  واألوضار،  األدناس  عن  بصونه  البيت 

طواف احلجاج حول البيت معلوم بلسان الرشع، وطواف املعاين معلوم ألهل  و  .واألغيار.

احلق؛ فقلوب العارفني املعاين فيها طائفة، وقلوب املوّحدين احلقائق فيها عاكفة، فهؤالء  

قلوب القاصدين بمالزمة اخلضوع عىل باب  و . التلوين وهؤالء أرباب التمكني.أصحاب 

قلوب الواجدين عىل  و   . قلوب املوّحدين عىل بساط الوصل أبدا راكعة.و  ، اجلود أبدا واقفة 

  ي ويقال صواعد نوازع الطالبني بباب الكرم أبدا واقفة، وسوام،  بساط القرب أبدا ساجدة

 ( 3) (أبدا طائفة، ووفود مهم العارفني بحرضة العّز أبدا عاكفةقصود املريدين بمشهد اجلود 

 : حقائق القرآن يف    عرائس البيان 

 
 .  551، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 .  551، ص: 2جاملرجع السابق،   (2) 

 . 124، ص: 1لطائف اإلشارات، ج   (3) 
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حممد روزهبان بن أيب نرص البقيل الشريازي  أيب  لمتكلم املفس الفقيه الصويف  لهو  و

القاهرة واإلسكندرية زمنا،  يف    أصله من )شرياز( زار مرص، فقىض،  هـ(   666املتوىّف سنة ) 

باسم )روزهبان املرصي( ثم عاد إىل شرياز، واستمر بالوعظ والتذكري مخسني  حتى عرف  

واشتهريف    سنة بمدينة شرياز،  العتيق  بلقب  السنهذه  يف    اجلامع  األخرية  اخلمسني  وات 

فارس وهو  شطاح  إقليم  ) يعد  ،  مفاخر  من  الفرس  واعتربه  اإلسالم،  أعظم صوفية  من 

 ( 1) ( فارس، ومن مقدسات شرياز

)قال   تفسريه:  املعرفة عن  الصوفية  العالمة  الطريقة  رمزي عىل  إشاري  تفسري  هو 

تفسريا   فكان  العرفان،  وأهل  الصوفية  أقطاب  من  تقّدمه  من  آراء  فيه من  العرفانية، مجع 

الوقت جامعا وكامال  نفس  ذاته يف    عرفانيا موجزا، ويف  تفسريه مع  يف    وهو جيري  ..حّد 

 ( 2)  (جزءين يضّمهام جملد واحد كبرييف  ية القرآن، وطبعاملجرد، حتى هنا  الذوق العرفاين

ظاهر القرآن  يف    وقد قال مؤلف الكتاب بعد إيراده لبعض أقوال الصوفية وغريهم

 ( األزليات،  وباطنه:  حكم  من  غرفات  األزلية  البحور  هذه  من  أغرف  أن  تعّرضت 

احلكام وعقول  العلامء،  أفهام  عنها  تقرص  التي  األبديات  باألولياء،  واإلشارات  اقتداء  ء، 

حقائق القرآن كتابا موجزا خمففا ال إطالة فيه  يف    وأسوة باخللفاء، وسنة لألصفياء، وصنّفت 

القرآن  يف    وال إمالل، وذكرت ما سنح يل من حقيقة القرآن، ولطائف البيان، وإشارة الرمحن

املشايخ آية مل يفسها  لطيفة، وعبارة رشيفة، ورّبام ذكرت تفسري  ، ثم أردفت بعد  بألفاظ 

منها؛    قويل  كثريا  وتركت  بربكاهتم،  أظرف  وإشارهتا  ألطف،  عبارهتا  مما  مشاخيي  أقوال 

ذلك، واستعنت به؛  يف    ليكون كتايب أخّف حممال، وأحسن تفصيال، واستخرت اهللّ تعاىل 

 
 . 5، ص: 1مقدمة املحقق لتفسري عرائس البيان يف حقائق القرآن، ج   (1) 

 .  587، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (2) 
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و  ليكون موافقا ملراده، ومواظبا لسنة رسوله صىل اهللّ عليه وسّلم وأصحابه وأولياء أمته، وه 

وما أصبت  ،  حقائق القرآن(يف    عرائس البيان )حسبي وحسب كل ضعيف، وسّميتها: ب  

ذلك؛ فهو بتأييد اهللّ ونرصته، وما أخطأت فيه؛ فهو الزم يل، وأنا أستغفر اهللّ تعاىل من ذلك،  

 ( 1)  وف رحيم(ؤإنه غفور حليم، جّواد كريم، ر 

ُد هللَِِّ}تفسري  يف    ومن األمثلة عىل تفسريه قوله َمر َعاملنَِيَ احلر شكر  : )[2]الفاحتة:    { َربِّ الر

نفسه للعباد؛ ألنه علم عجزهم عن شكره، وأيضا: أّدب اخللق بتقدم محده امتنانه عليهم  

لسان احلمد ثالثة: لسان اإلنسايّن، ولسان الروحايّن، ولسان الربايّن،  . و عىل محدهم نفسه. 

للعوام،   فهو  اإلنسايّن(:  )اللسان  تصديق  أما  مع  وإكرامه،  اهللّ  بإنعام  بالتحدث  وشكره 

الشكر.  بأداء  لطائف  و  القلب  القلب  ذكر  وهو  للخواص،  فهو  الروحايّن(:  )اللسان  أما 

أما )اللسان الربايّن(: فهو للعارفني،  و  .تربية األحوال، وتزكية األفعال. يف    اصطناع احلق

إدراك   بعد  جالله  جّل  احلق  شكر  يصدق  الّس،  حركة  وغرائب  وهو  املعارف،  لطائف 

بحر  يف    قربه، واجتناء ثمرة األنس، وخوض الروحيف    الكواشف بنعت املشاهدة والغيبة

يف    محدهم هللّ، بتفاوت لساهنميف    احلامدونو  .القدس، وذوق األرسار مع مباينة األنوار. 

ب مقرونا  املعامالت،  صفاء  من  نالوا  بام  محدوه  اإلرادة  وأهل  ومقاصدهم،  نور  مقاماهتم 

القرب، وأهل املحبة محدوه بام نالوا من أنوار املكاشفات، مقرونة بنور رصف الصفات،  

التوحيد   الربوبية، وأهل  املشاهدات، ممزوجا بعلم  نالوا من مجال  بام  املعرفة محدوه  وأهل 

محدوه بام نالوا من سناء خصائص الصفات، وجالل قدم الذات، مشوبا بنعت البقاء، وأهل  

قلوهبم من نور القدس، وقدس القدس، وبام  يف    بنعت األنس محدوه بام الحشهود األزل  

يف    أودع اهللّ أرواحهم من أرسار علوم القدم، وما أفرد مواطن أرسارهم من غصن األبصار

 
 .  13، ص: 1حقائق القرآن، ج يف   تفسري عرائس البيان  (1) 
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والرجاء   بالبسط  الكشاف، فحمدهم  وما خصها بكشف  عند حقائقها،  احلدثان  تعرض 

 ( 1)  (خرس االصطالم واملحو يف  واالنبساط شطح، ومحده

 : التأويالت النجمية 

كان  ، وهـ(   654تويّف سنة )   ،بكر عبد اهلل الرازي املعروف بداية أيب  نجم الدين  وهو ل

أّول أمره بخوارزم، ثم خرج منها أّيام هجوم چنگيزخان، إىل  يقيم  من كبار الصوفية، وكان  

عالء الدولة أمحد بن    وقتل هبا، وبام أنه مات قبل أن يتمه؛ فقد أمته من بعدهبالد الروم،  

 دامغان( و سمنان )بني الرّي ، وهو من ( هـ 736  -  659) حممد السمناين، 

)و  املعرفة:  العالمة  عنه  أسلوب  يف    ه تفسريقال  عىل  وضع  كبار،  جمّلدات  مخس 

 ( 2)(ظرافة بالغة ويف عبارات شائقة يف  التفسري اإلشاري، ولكن

 تفسري صدر املتأهلني: 

الكبري   للفيلسوف  الدين  وهو  بصدر  املشتهر  القوامي،  إبراهيم  بن  الدين  صدر 

،  هـ979ايران سنة  يف    مدينة شرياز يف    ولد، والذي  ، وصدر املتأهلنيااملال صدر، والشريازي

 هـ.  1050تويف سنة و

القرآن،    ه تفسريو بعض  تفسري  عىل  القرآن يشتمل  مجيع  طبع ال  وقد  سبعة  يف    ، 

 :(3) التفسري إىل قسمنييف  ويمكن تقسيم أسلوبه عرفاين فلسفي، ابع ، وهو ذو طجملدات

ما  يذكر اآلية أوالً، و يفعل مثل ما يفعل سائر املفسين، حيث  ففي القسم األول:  

النحو، والبالغة، ثم يذكر تفسريًا ظاهريًا طبقًا للقواعد  واللغة،  والقراءات،  يرتبط هبا من  

 
 .  18، ص: 1حقائق القرآن، ج يف   تفسري عرائس البيان  (1) 

 .  588، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (2) 

 .  435ة، ص انظر: املناهج التفسريية عند الشيعة والسن  (3) 
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 هذه املرحلة. يف  غريه األصول والتفسري، وغالبًا ينقل كلامت يف  املوجودة

ويف القسم الثاين: يظهر صدر املتأهلني بسمة فيلسوف عميق وعارف كبري، فيفس  

، وقد قال  عقل والقرآن الكريم القرآن العظيم عىل املنهج العرفاين، مع التأييد بالربهان من ال

( ذلك:  املذكورة يذكر  التفاسري  لب  فيها  املفسين  يف    وذكرت  كالم  وخلصت  معانيها، 

مبانيها، ثم أتبعتها لطيفة احلال واملقام، وأردفتها بفوائد رشيفة يفضيها املفضل  يف    الناظرين

 (1)املنعام(

به   الفالسفة ويف    هوبمنهجوقد أشاد  الكثري من  االستاذ  املفكرين، ومنهم  التفكري 

يلذ يل احلديث كثريًا عن املوىل صدر الدين  ) مقدمة األسفار:  يف    الذي قالحممد رضا املظفر  

حممد بن ابراهيم الشريازي.. وأنا أحد املعجبني بعقله، وسمو نفسه، وقوة عارضته، وحرية  

ما القى من عنت  اإلعالن عن آرائه، مع  يف    تفكريه، وحسن بيانه، ونضج أفكاره، ورصاحته 

وتفكري، وكل ذلك استشعرته من كتبه ورسائله، قبل أن أفهمه من حديث الناس املرتمجني  

فرتات  يف    واحلق: أن صاحبنا من عظامء الفالسفة اإلهليني، الذين ال جيود هبم الزمن إال   له..

  الثالثة   القرون  هذهيف    اإلهلية  الفلسفة  ملدرسة  األول  املدرس  بعدمتباعدة من القرون، وهو  

ية،  واإلسالم   اليونانية  للفلسفة   األخري  والوارث ،  اإلمامية  اإلسالمية  البالد يف    األخرية

هذه البالد فإن  يف    والشارع هلام، والكاشف عن أرسارمها.. وكل من جاء بعده من الفالسفة

بواسطة،   ولو  تلميذه  إنه  أو  كالمه  ارسار  يفهم  إنه  عنه:  يقال  أن  منهم  املجيل  ومن  فخر 

  سلسلة يف    به   باتصاهلم  يفتخرون  ـ  يسمونه  كام  ـساتذة فن املعقول  أالطريف حقًا أن نجد  

حفظ اسامء أشخاص هذه السلسلة، كالعناية بسلسلة  يف    التلميذة، حتى أن بعضهم يبالغ

رواة احلديث، وأكثر من ذلك أن شيخنا وأستاذنا العظيم املحقق احلجة الشيخ حممد حسني  
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ت عنه أنه كان يقول: لو أعلم أحدًا يفهم كتاب األسفار، لشددت إليه  ، سمع األصفهاين

أقص الديار، وكأن أستاذنا قدس اهلل نفسه الزكية يريد  يف    الرحال للتلمذة عليه، وإن كان

أن يفتخر بأنه وحده بلغ درجة فهم أرساره، أو أنه بلغ درجة من املعرفة أدرك فيها عجزه  

  أزيدك أين من املؤمنني بأن صاحبنا صدر املتأهلني أحد األقطاب عن اكتناه مقاصد العالية، و

املتوىف حدود  يف   الفارايب  أبو نرص  الثاين  والشيخ    340الدورة اإلسالمية، هو واملعلم  هـ 

هـ، هؤالء هم  672- 597هـ، واملحقق نصري الدين الطويس  427- 373الرئيس ابن سينا 

وصاحبنا   للفلسفة،  األصول  وهم  األول  واملروج  الرعيل  آلرائهم،  والشارح  خامتتهم، 

الرتبة العلمية،  يف    لطريقتهم، واالستاذ األكرب لفنهم، ولوال خوف املغاالة لقلت: هو األول 

 ( 1)(املكاشفة والعرفانيف  ال سيام

وهذه املدرسة أخرى  تفسريه؛ فقال: )يف    فلسفته، والذي اعتمدهيف    ثم ذكر منهجه

يفتأ  املعرفة، وهي:  يف    له  اليقينية، عىل هذا مل  الفلسفة  التوفيق بني الرشع اإلسالمي وبني 

  يستشهد عىل كل مسألة حكمية عويصة باآليات القرآنية واآلثار اإلسالمية، وهو بارع حقاً 

هذه املدرسة مؤسس جمدد أيضًا، مل نعرف  يف    تطبيق ما يستشهد به عىل فلسفته، واحلق: أنه يف  

  دفع   لغرض   رياءً   يسميها   كامن تكون استشهاداته باألدلة السمعية  له نظريًا فيها، وحاشا أ

أنه ال يرى أحدًا يفهم أرسار  ب  يتبجح  دائامً   هو   بل ،  الرشع  عىل   باخلروج   له  املتهمني   عادية

التوفيق بني فلسفته والدين، مبالغة  يف    املطهرة كام يفهمها هو، ويبالغ  والسنة القرآن الكريم  

لرياء والدجل، حتى يكاد أن جيعل كتبه الفلسفية تفسريًا للدين،  جتعله أبعد ما يكون عن ا

التفسري  يف  وكتبه الدينية كتفسري القرآن ورشح الكايف تفسريًا للفلسفة، ولذا نقول: إن كتبه
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 (1)(ورشح احلديث هي امتداد لفلسفته 

وضع  حيث )للرشع،    لعقل لتأييد  وهو يذكر أن كل كتبه ترتبط هبذا اجلانب؛ فهي إما  

تأييد  (.. أو  الرشع اإلسالمي بالفلسفةيف    فيها كتبه الفلسفية، ويستهدف هبا تأييد ما جاء 

للعقل،   )الرشع  جاء حيث  ما  تأييد  هبا  ويستهدف  الدينية،  كتبه  فيها  فلسفته  يف    وضع 

كتبه الدينية  اعتبار  كتبه الفلسفية كتبًا دينية أي: كالمية، و(، ولذلك يمكن اعتبار  بالرشع

 ( 2) التفسري(يف  كتبه الدينية كانت امتدادًا لفلسفته حتى كتبه .. فـ )فلسفية كتبًا 

 :(3)تفسريه عىل املنهج التايليف   بناء عىل هذا؛ فقد اعتمد 

ه مثل سائر التفاسري  تفسريمن  اهلدف األسايس  ، وهو  ذكر اإلهلامات التفسريية.  1

 العرفانية.

الظاهري.  2 بالتفسري  ذلك  العناية  ويف  األلفاظ  ):  يقول،  بأن خروج  خبري  وأنت 

القرآنية عن معانيها املتعارفة املشهورة يوجب حتري الناظرين فيها، والقرآن نازل هلداية العباد  

تكون   أن  فيجب  واإلشكال،  للتعقيد  ال  أمكن،  مهام  عليهم  األمر  وتسهيل  وتعليمهم 

 (4)يوجب عليهم االلتباس(  اللغات حممولة عىل معانيها الوضعية املشهورة بني الناس؛ لئال

الكتاب واحلديث من غري  يف    كن أحد رجلني: إما املؤمن بظواهر ما ورد ويقول: )

حتقيق واملعاين، مع مراعاة جانب الظواهر وصور  يف    ترصف وتأويل، أو العارف الراسخ

 ( 5)املباين(
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سائر كتبه،  يف    ، مثلام هو احلالالعناية بالتفسري اإلشاري وعدم االكتفاء بالظواهر   .3

فيقول:  وهلذا   بالظواهر،  املكتفني  عىل  تفسري  )نراه هيجم  عىل  إال  القرآن  من  يطلع  مل  من 

والبيان، وعلم   الفصاحة  األدبية، وعلم  والفنون  العربية  دقائق  اللغات،  األلفاظ، وتبيني 

حصيل  يشء، وأن القرآن إنام أنزل لتيف    بدائع اللسان، وهو عند نفسه أنه من علم التفسري

َفاًرا }أي:  هذه املعارف اجلزئية، فهو أحرى هبذا التمثيل،  اَمِر حَيرِمُل َأسر
ِ ]اجلمعة:   {َكَمَثِل احلر

5] ) 

ال  ؛ فلزوم طهارة الروح وهو يرى أنه ال يمكن البلوغ إىل هذه املرتبة من التفسري إال ب

أنك لو أردت    واعلم ):  ذلكيف    تصدر الكلامت الروحانية إال من األرواح الطاهرة، يقول 

أن تكون عاملًا ربانيًا مفسًا للكالم اإلهلي، من دون أن تتعب نفسك وتداوم عىل األمور  

عن   الذهن  وجتريد  والصالة،  والصرب  واخلشوع  واخلضوع  الرياضة  من  للقدس،  املقربة 

النظر املشاعر، ودوام  أبواب  أو  يف    اخلواطر، وسد  بممتنع  نفسك  فقد حدثت  اإلهليات، 

 (1)متنع(شبيه بامل

ومتثيل  ):  ـحتت عنوان )مكاشفة قرآنية(  ومن األمثلة عىل تفسرياته اإلشارية قوله ـ  

َض  }قوله:  يف    كام  كتاب اهلل، يف    القرآن بامء املطر شائع َرر َيا بِِه األر  َماًء َفَأحر
ِ
اَمء َواهلل َأنرَزَل ِمَن السَّ

إِنَّ  هِتَا  َمور َد  َيسر يف    َبعر ٍم  لَِقور آَلَيًة  أنا نسوق ماء  65]النحل:    {َمُعونَ َذلَِك  يروا  أو مل  [ يعني: 

العلم القرآين، من سامء امللكوت العقيل، وجو العامل األعىل، اىل أرض النفوس الساذجة،  

املنقطعة عن شواغل الدنيا وعوائق اهلوى، فنخرج به زرع العلوم الكشفية اإلهلية، واآلداب  

ر باألوىل  ويتقوى  يتغذى  العملية  العقلية،  واألحكام  للقوة  تكمياًل  وباطنه؛  اإلنسان  وح 

ويرتوض ويتهذب بالثانية نفس اإلنسان وظاهره؛ تكمياًل للقوة العملية؛ فإن النفس بمنزلة  
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العقيل، للروح  لفظ    املركب  استعري  هلذا  احليوانية،  للنفس  املركب  بمنزلة  البدن  أن  كام 

ال يمنعه عن  احليوان، أي:  يروض  املوضوعة ملن  والتعليم،  الرياضة  التأديب  لتقبل  علف 

ألجل النفس احليوانية عند تسخري الروح العقيل إياها وضبطه هلا عن اللذات، لتشايع قواها  

 ( 1) سلوكه طريق احلق وسريه اىل اهلل(يف  الروح، 

، كام  العناية بجمع الفلسفة والعرفان والنقل واملسلامت الناجتة من علم الكالم.  4

ليست فلسفة اليونانيني  سامة ]احلكمة املتعالية[، ولذلك فإن فلسفته ) فلسفته امليف    منهجهو  

و مضادة  أ،  والسنة املشائني، وليست فلسفة العرفاء واالرشاقيني، وليست خمالفة للكتاب  

لالعتقادات الكالمية الصادقة، بل فلسفته كمفرتق ختم به الكل، فهو يعتقد عدم خمالفة  

 (2)(والسنةكتاب يف  ية ملا يوجد العلوم الصحيحة العقلية أو الكشف

( العبارة:  هذه  أمثال  دائام  يكرر  البيضاء،    ا حاشوهلذا  احلقة  تكون  أالرشيعة  ن 

مصادأ مطابقة  م حكامها  غري  قوانينها  تكون  لفلسفة  وتبًا  الرضورية،  اليقينية  للمعارف  ة 

و(3)(والسنة للكتاب   للقوانني  )يقول:  ،  مطابقة  الذوقية  مكاشفاهتم  جعلنا  قد  ونحن 

 (4)الربهانية(

ا ينتقد بشدة  نراه  والباطنيةوهلذا  إىل  لصوفية  أنه  اجتناهبام، ويدعو  ذلك  فرق بني  ، 

 الصادقني، وبني منهج املتصوفني والباطنيني واملؤولني ملا هو واضح  منهج العرفاء الكاملني

يقول:   ظواهرها  )وجيل،  بتأويل  الرشيعة،  مجيع  هدم  اىل  الباطنية  توسلت  الطريق  وهبذا 

غرتار بتلبيساهتم؛ فإن رشهم أعظم عىل الدين  وتنزيلها عىل رأهيم، فيجب االحرتاز عن اال
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 ( 1) اطتهم تتذرع اىل انتزاع الدين من قلوب املسلمني(من رش الشياطني؛ إذ الشياطني بوس

  ا أن تفسريه يعد تفسريًا إشاريًا، لكن: فمع  اجتناب التأويالت املخالفة للظواهر.  5

نراه خيالف ابن عريب القائل  ذا  وهلمع كونه من املعجبني هبم،  بعض العرفاء الكبار،  اه ينتقد  نر

العذاب ميف    بعدم  أدلة  ذكر  وبعد  يقول:  اآلخرة،  العذاب،  ينكر  أصولنا  )ن  عىل  وأما 

احلكمية اإليامنية، فاجلواب عنها بام مر من أن العقوبة إنام حتلق الكفار، ال من جهة انتقام  

منتقم خارجي يفعل اإليالم والتعذيب عىل سبيل املثال القصد وحتصيل الغرض، حتى يرد  

ه تعاىل أو اىل العبد، بل العقوبة إنام  السؤال عن الفائدة وعدم الفائدة، أو الفائدة عائدة إلي

 ( 2) حتلقهم من باب اللوازم والتبعات والنتائج والثمرات(

أن  6 اعتباره  درجات.  درجاتالفهم  يف    للقرآن  لإلنسان  يقولكام  ذلك:  يف    ، 

وباجلملة: إن للقرآن درجات ومنازل، كام إن لإلنسان مراتب ومقامات، وأدنى مراتب  )

اجللد والغالف، كام أن أدنى الدرجات لإلنسان  يف    مراتب اإلنسان، وهو ما القرآن كأدنى  

اإلهاب والبرشة، ولكل درجة منه محلة حيفظونه ويكتبونه وال يسمونه إال بعد  يف    هو ما 

طهارهتم عن حدثهم أو حدوثهم، وتقدسهم عن عاليق مكاهنم أو إمكاهنم، والقرش من  

ورته املحسوسة، ولكن اإلنسان القرشي من الظاهرية  اإلنسان ال ينال إال سواد القرآن وص

ال يدرك إال املعاين القرشية، وأما روح القرآن ولبه ورسه، فال يدركه إال أولو األلباب، وال  

 (3)ينالونه بالعلوم املكتسبة من التعلم والتفكر، بل بالعلوم اللدنية(

 
 . 30كس أصنام اجلاهلية، ص  (1) 

 .  365:  1تفسري القرآن الكريم   (2) 

 . 41مفاهيم الغيب :   (3) 



120 

 

 الثاين الفصل  

 ية سالم الثورة اإل   د بع خدمة القرآن الكريم يف   جهود اإليرانيني 

وأن  املرتبطة بالقرآن الكريم؛  لكل العلوم  التأسيس  يف    اإليرانينيبعد أن عرفنا دور  

كانت التي  اإليرانية  املدن  من  كانوا  املفسين  كربى يف    أكثر  مراكز حضارية  احلني    ذلك 

الثورة اإلنتساءل عن   انتصار  اجلهود،  ية، وعن نوع تلك  سالماستمرار تلك اجلهود بعد 

 ومدى متيزها عن غريها. 

ية، يتومهون ويشيعون أن  سالماحلضارة اإليف    ذلك أن الكثري ممن يقرون بدور إيران 

 ثورهتم. يف  ذلك الدور قد توقف، وأن اإليرانيني قد انقلبوا عىل أعقاهبم بعد انتصارهم

نواح    يف  عىل هذا السؤال ليست ترفا من البحث، بل هي تفيدنا   جابةولذلك؛ فإن اإل

 متعددة: 

: التعرف عىل مدى مصداقية تلك الدعاوى العريضة التي ينرشها أعداء إيران  أوهلا 

ية ـ وخاصة من أبناء التيارات السلفية واحلركية ـ والذين يومهون أهنا ثورة  سالموثورهتا اإل

اإل قبل  ما  وتارخيها  فارس،  أجماد  أثناء  سالمالستعادة  أجمادها  استعادة  ال  التاريخ  ، 

 ي. سالماإل

اإل ثانيها  أن  اإل  مام:  الثورة  قادة  وكل  أهنم  سالماخلميني  ـ  حني  كل  ـ  يذكرون  ية 

خالل   من  أساسها  عىل  قامت  التي  والدولة  ثورهتم  مبادئ  باملركزية  إيامهنيستمدون  م 

، وهل هي جمرد  يامنالقرآنية، وهذا يستدعي البحث عن األسس التي يقوم عليها ذلك اإل

 معنى هلا، أو أن هلا مستندا واقعيا، يغذهيا، ويؤصل هلا.   شعارات ال

  سالم اخلامنئي ـ يذكرون اإل  مام ية ـ وخصوصا اإل سالم: أن كل قادة الثورة اإلثالثها 
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..  سالم يكي والسعودي وغريمها من أنواع اإلاألمر   سالممقابل اإليف    املحمدي األصيل

، وهو  سالمط احلقائق املرتبطة هبذا اإلوهذا يستدعي بداهة العودة للقرآن الكريم الستنبا 

 البحث واالستنباط، فهل حتقق هذا، وكيف حتقق؟ يف  ما يتطلب جهودا كبرية

ية من خالل  سالم: أن الكثري من الباحثني واملثقفني يعرفون إيران وثورهتا اإلرابعها 

عال هلا  ليس  وأنه  عليهام،  قارصة  الثورة  أن  ويتوهم  العسكري،  أو  السيايس  قة  جانبها 

 باجلوانب العلمية والثقافية، وهذا يستدعي البحث عن مدى مصداقية هذا، وتصحيحه. 

النشاطات واجلهود التي خدم اإليرانيون  يف  البحثمنا وهذه األسئلة مجيعا تتطلب 

ية، ومدى تلبيتها للحاجات املختلفة هلذا النوع من  سالمهبا القرآن الكريم بعد الثورة اإل

 ية. سالمسائر البالد اإليف   ، علوم القرآنخدمة يف  الستفادة منها ، وهل يمكن االبحوث

مباحث،    أربعة إىل    الفصل ـ وبصورة خمترصة ـ قسمنا هذا  ا السؤال  عىل هذ  جابةولإل

 هي:  

ونقصد هبا ما خيدم العلوم اللغوية وغريها من    :علوم القرآنـ اجلهود املرتبطة ب  أوال

 العلوم املرتبطة بالقرآن الكريم.

وهي التفاسري املتنوعة التي فست القرآن    ـ اجلهود املرتبطة بالتفسري الرتتيبي:   ثانيا 

 الكريم بحسب ترتيب املصاحف. 

املوضوعي:  ثالثا  بالتفسري  املرتبطة  اجلهود  ف  ـ  التي  املتنوعة  التفاسري  ست  وهي 

 القرآن الكريم بحسب املواضيع التي تناولتها آياته. 

الشامل:  رابعا  بالتفسري  املرتبطة  اجلهود  الرتتيبي    ـ  بني  جتمع  التي  التفاسري  وهي 

 واملوضوعي مع إضافات أخرى.

من   البحث  هذا  يتطلبه  ما  بكل  الوفاء  عىل  قدرتنا  عدم  عن  بشدة  نعتذر  ونحن 
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هذا  يف    ألن الكثري من املنجزات العظيمة لإليرانيني  رشوط، وخاصة تلك املرتبطة باللغة،

ولذلك   الفارسية،  باللغة  مكتوبة  العربية  ركزنا اجلانب  باللغة  منها  كتب  ما  ، ألن  (1)عىل 

األ الكليات    كربهدفنا  أن  رأينا  فقد  املجهودات؛  تلك  عىل  بالعربية  الناطقني  تعريف  هو 

ية ـ وخاصة التي هلا عالقة بالقرآن الكريم ـ حمرومة متاما من تلك اجلهود اجلبارة،  سالماإل

 مع كوهنا متوفرة باللغة العربية، وبسهولة. 

 : علوم القرآن أوال ـ اجلهود املرتبطة ب 

تؤصل ألهنا  جدا،  مهمة  إىل    وهي  باإلضافة  الكريم،  القرآن  مع  التعامل  لكيفية 

كتابات   عىل  اطالعنا  خالل  من  ـ  رأينا  وقد  به،  املرتبطة  الشبهات  ورد  بتارخيه  اهتاممها 

لدى   الكافية  العناية  تعط  مل  كبرية  موسوعية  جهودا  ـ  املوضوع  حول  العربية  اإليرانيني 

 ية. السنالباحثني العرب، وخاصة من املدرسة 

هنا باختصار أن نذكر نامذج عن تلك اجلهود، لنرى مدى أمهيتها، وكوهنا    وسنحاول

 احلقول التي ألفت فيها:يف  رائدة

 ـ لغة القرآن الكريم وبالغته:   1

بام أن فهم القرآن الكريم وإعجازه مرتبط باللغة؛ فإن البحث اللغوي أسايس لفهمه  

اهتام نرى  وهلذا  ألفاظه..  حتملها  التي  األعامق  هذا  وإدراك  حول  اإليرانيني  من  كبريا  ما 

 ، وجهودهم فيه كثرية جدا، وسنذكر هنا نموذجني لذلك: علوم القرآناجلانب من 

 فقه لغة القرآن ورّس بالغته: يف    موسوعة املعجم 

القرآنية، وقد  يف    تاريخ الكتابةيف    وهي موسوعة ال يوجد هلا نظري اللغة والبالغة 

عي الكبري ]آية اهلل واعظ زادة اخلراساين[، والذي شارك  أرشف عىل تأليفها العالمة املوسو

 
 وهذا ال يعني أننا مل نذكر غريها، بل ذكرنا نامذج منه فقط.    (1) 
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ية التابع للعتبة الرضوية، وقد فاق عدد  سالمجممع البحوث اإليف    فيه الكثري من الباحثني

 جزء.  60أجزائه  

ية التابع للعتبة  سالمجممع البحوث اإليف    وقد أشار مدير قسم الدراسات القرآنية 

يف   سن مؤمن زادة إىل أن هذا الكتاب هو أهم آثار املجمع الرضوية ـ سابقا ـ الشيخ حممد ح

املشاركون تواله  الذي  الشديد  العناء  وذكر  القرآنية،  والدراسات  القرآن  علوم  يف    جمال 

تأليف الكتاب، فقال ـ عند ذكره خلصائصه ـ: )يف جمال األلفاظ ومعاين املفردات وجذورها  

كثرها أصالة وتوثيقا، كام يضم الكتاب الكثري  تّم الرجوع إىل أمهات كتب اللغة العربية وأ

من آراء املفسين مهام اختلفت، وهذا يعترب ميزة فريدة خيتص هبا الكتاب، ألنه ال يوجد  

من   كانوا  سواء  ونظرياهتم  املفسين  أراء  خمتلف  بنقل  املقدار  هبذا  اهتم  آخر  كتاب  أي 

  ومضن قام به الباحثون املشاركون   عائد إىل عمل دؤوب  األمر املتقدمني أو املتأخرين، وهذا  

 (1) إعداد الكتاب الذين راجعوا بشكل دقيق مجيع املصادر التفسريية قديمها وحديثها( يف 

اللغوي البحث  مزايا  أبرز  إىل  بحثي  يف    وأشار  عمل  هناك  )كان  فقال:  الكتاب، 

العربية والتي  علمي ودقيق حول جذور مجيع املفردات، وحول املفردات الدخيلة عىل اللغة  

القرآن الكريم، ويف مسألة استخدام املفردات كان هناك إشارات قيمة ومفيدة إىل  يف    وردت

  الدراسات   أصحاب يفتح أبوابا جديدة للباحثني و  األمر القضايا البالغية والتفسريية، وهذا  

 ( 2) جمال علوم القرآن والتفسري( يف 

نظري نجد  ال  الذي  الضخم  العمل  هذا  فإن  لهولألسف  العربية  يف    ا  الدول 

 
اخلرب:   (1)  رقم  الشيعة،  نت، حديث  موقع حديث  بالغته،  ورّس  القرآن  لغة  فقه  يف  املعجم  كتاب  بعنوان:  مقاال  انظر 

65342  . 

 املرجع السابق.  (2) 
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للباحثني سالمواإل املعينة  املصادر  أهم  من  كونه  مع  به  الكافية  العناية  يلق  مل  جمال  يف    ية، 

 الدراسات القرآنية واللغوية وما ارتبط هبا. 

وأقروا   كثريا،  به  أشادوا  ضالتهم  فيه  وجدوا  الذين  الباحثني  من  املنصفني  لكن 

  مام ية اإلسالمهذا الباب، ومنهم قائد الثورة اإليف    ما كتب كل  يف    بفضله، وأنه ليس له نظري

، واقرتح تسمية  2004العام  يف    احلرم الرضوي الرشيف يف    كلمه له يف    اخلامنئي الذي أشاد 

 هذا الكتب باسم ]املوسوعة القرآنية الكربى[ 

 كلامت القرآن الكريم: يف    التحقيق 

 ( املصطفوي  حسن  العالمة  إيران  ـ(ه  1426ـ    هـ   1334ومؤلفه  علامء  من   ،

اإل للثورة  والفارسية  سالماملعارصين  العربية  للغات  إجادته  عمله  عىل  أعانه  وقد  ية، 

التحقيق  من  مكنته  التي  والفرنسية، وهي  والرتكية  الكلامتيف    والعربية  كتابه  يف    جذور 

 . كلامت القرآن(يف  )التحقيق 

وهو أيضا ـ كالكثري من العلامء اإليرانيني ـ له تفسري للقرآن الكريم باسم ]التفسري  

 ، سنتحدث عنه الحقا. جملدا 16يف   املنري[ وهو ترمجة لتفسريه بالفارسية )تفسري روشن( 

يقع  يبدأ    14يف    والكتاب  الكريم، حيث  القرآن  كلامت  تأصيل  منه  اهلدف  جملدا، 

الكلمة  معاين  يقوم    أشهر يف    بذكر  ثم  املتعددة،  واستعامالهتا  واشتقاقاهتا  العربية  املعاجم 

كل كلمة معتمدا عىل إرجاع كل الكلامت ذات اجلذر الواحد ملعنى واحد هو  يف    بالتحقيق

يف    عىل خمتلف موارد االستعامل صيّل األصل الذي تعود إليه، ثم يعمد عىل تطبيق املعنى األ

االخ أوجه  يذكر  كام  الكريم،  الكلامت  القرآن  بني  الدقيقة  نفس    األخرى تالف  هلا  التي 

 املعنى. 

  مقدمة الكتاب معرفا به وبأهدافه: )ملّا كانت االستفادة من احلقائق يف    وقد قال مؤلفه 
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اآلداب من القرآن املجيد، متوّقفًة عىل فهم مفردات كلامته عىل وجه  و األحكامو املعارفو

التمييز  و  اللغات،و  إدراك حقائق تلك الكلامت  يف  التحقيق؛ فيلزم علينا أن نجهدو  التدقيق

احلقيقّية  مفاهيمها  وقد و  بني  املؤّلفة   املجازّية..  الكتب  خمتلفة، يف    كانت  العرب    لغات 

االشارة اىل مطلق موارد االستعامل بأّي وجه  و  الغرض فيها مجع األقوال و  أكثرها ما أّلفتو

  تعاىل..  اهللكلامت  يف    حترّياو  يد إاّل ضالاًل ال تز و  كان، فهذه الكتب ال تغني من احلّق شيئًا،

 ( 1) تأييده: أن وّفقنى لتأليف هذا الكتاب الرشيف هبذا املنظور(و املتعال  اهلل من فضل و

 :(2)ثم ذكر خصائصه؛ وهي

اعتمد1 الدّقة يف    .  مبنى  اّلفت عىل  كتب  الّلغات عىل  احلقيقةو  نقل  َتة و  متييز    النُّكر

  اجلمهرة و  املصباح التهذيبو  االشتقاقو  املقاييس و  الصحيح، كالصحاحإيراد  و  التحقيق و

 أمثاهلا. و  العنيو

منها 2 يقرب  عاّم  نقل  تأييداو  الدّقةيف    .  كاألساسو   التحقيق،    الفائق و  توضيحا، 

 اللسان. و املفرداتو

زيادة، مع إسقاط ما مل متّس  و  . كان النقل عن الكتب بمقدار احلاجة من دون تغيري3

 اليه. احلاجة 

احرتز4 التطويل،و  التعليقيف    .  عن  موضوع  و  البيان  عن  خارج  هو  ما  نقل  عن 

 عن املكّررات. و البحث، 

رؤية  5 من  للكلامت،  احلقيقّية  املعاين  عن  والكشف  التحقيقات  بعض  إضافة   .

 عرفانية.

 
 . 1/6التحقيق يف كلامت القرآن الكريم املؤلف، املصطفوي، حسن ،  (1) 

 .  9- 6/ 1املرجع السابق،  (2) 
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الواحد 6 إذا ظهر األصل  املجازّيةيف    .  املعاين  أرجع سائر  اليه،و  ماّدة:    املستعملة 

  وجه املناسبة بينها. بنّي و

 ـ ضوابط التعامل مع النص القرآين:   2

االستنباط من القرآن الكريم، وهي تشمل ما كتب    أصولأو ما يمكن أن يطلق عليه  

حول ناسخ القرآن الكريم ومنسوخه، وحمكمه ومتشاهبه، وتنزيله وتأويله، وعاّمه وخاّصه،  

العلوم التي يطلق عليها اصطالحا ]علوم  وإطالقه وتقييده، وترتيله وجتويده.. وغريها من  

 القرآن[، والتي كتب فيها أسالف اإليرانيني الكثري من الكتب.

يف   بكثري، بل ال يمكن مقارنته بكل ما كتب  أكرب ية سالملكن ما كتب بعد الثورة اإل

 ية. سالمهذا املجال، ويف مجيع الدول اإل

هذا اجلانب، وكتبوا  يف   الذين ختصصواوسنكتفي هنا بذكر نموذج لعامل من العلامء  

هلا  نظري  يوجد  ال  التي  الرائدة،  املوسوعية  الكتب  كتب يف    فيه  ما  القديم  يف    كل  التاريخ 

، وهو من  (1)  حممد هادي معرفةواملعارص حول علوم القرآن الكريم، وهو العالمة الشيخ  

اإل الثورة  أبعادهسالمأنصار  الفقيه  ]والية  كتاب  فيها  وألف  و]والية  ية،  وحدودها[،  ا 

التفسري  يف    بجانب براعته   صول الفقه واأليف   الفقيه[، وغريها من الكتب الدالة عىل براعته

 وعلوم القرآن. 

]التمهيد يف    فمن كتبه  القرآن[، وهو يف    هذا اجلانب كتاب  ،  أجزاءعرشة  يف    علوم 

كتبه أنه  متفاوتةيف    ويبدو  الق يف    ، وهو موسوعة ضخمة (2)   فرتات  تكتفي  رآنعلوم  ، ال 

 
 ن تفسريه. سنذكر ترمجته عند احلديث ع (1) 

هـ؛ الطبعة الثانية، انتشارات إسالمي التابعة 1396النارش: مطبعة مهر. ثالثة جملدات. الطبعة األوىل، قم املقّدسة،    (2) 

سني بقم )ستّة أجزاء( )اجلزء األول يف   صفحة،   465صفحة، واجلزء الثالث يف    414صفحة، واجلزء الثاين يف    491جلامعة املدرِّ

هـ؛ الطبعة الرابعة، 1411صفحة(،  413صفحة، واجلزء السادس يف  730صفحة، واجلزء اخلامس يف  322 واجلزء الرابع يف 
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التي ال نجد أمثاهلا  يف    باجلمع والعرض، وإنام تضيف إليها الكثري من التحقيقات املميزة 

 غريه. 

حديثه عىل  يف    الفصل الذي خصصه للوحي مل يقترص يف    ومن األمثلة عىل ذلك أنه 

اللغة واالصطالح،  يف    هذا اجلانب من احلديث عن تعريف الوحييف    ما يورده عادة العلامء

أنواع الوحي ونحو ذلك من املباحث املعروفة، وإنام أضاف إليها مباحث مهمة هلا عالقة  و

بعلم الكالم والفلسفة، وذلك للردود عىل الشبهات املرتبطة به، فقد قال حتت عنوان ]وقفة  

الوحي  الرسايل عند مسألة  الوحي  )إّن  املادة، حيصل  يف    [:  واقعه: اتصال روحي بام وراء 

.. أّما كيف  إخالص وعي وأمانة ويف    اىل الناس  اهللبداعي الرسالة، فيحملون رسالة    نبياءلأل

حيصل هذا االتصال الروحي، وما هي مقوماته وما هي عنارصه األّولّية، فهذا أمر خفي  

مادّية، ال   ومعايري  مادية  أحاسيس  نملك سوى  وال  األرض،  عىل  العائشني  نحن  علينا، 

ملادة وما وراء املاّدة، وهذا اخلفاء من جهة قصورنا الذات، دعا  متكننا فهم حقائق هي فوق ا

تباعد ما بني العاملني، العامل    إنكارببعض املتشاكسني   النبّوات من رأس، متذّرعني بحجة 

العلوي والعامل السفيل، ذاك ناصع بيضاء لطيف، وهذا منكدر ظلامء كثيف، وإذ ال رابط  

. لكن إذا  اآلخر وكثيف، فال علقة تربط أحد العاملني ببني نور وظلمة، وال صلة بني لطيف  

وجودا برزخيا ذا جانبني، هو من أحدمها جساميّن كثيف، وفيه    نسانما عرفنا من هذا اإل

روحايّن لطيف، وهو ملكوّت رفيع، مل يكن موقع    اآلخر خصائص املاّدة السفىل. ومن جانبه  

 ( 1)  هلذه الشبهة رأسا(

شأ هذه الطروحات، ومنهج الرد عليها، فقال: )نعم جاءت  ذكر من يف    ثم راح يفصل

 
 هـ.. 1368مطبعة مهر، 

 . 32، ص: 1التمهيد، ج (1) 
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، وهي نظرة قارصة بشأن  نسانالوحي، نتيجة للنظرة املادّية البحتة اىل هذا اإل  إنكارفكرة  

أوروبا نساناإل سادت  تتقّدم  يف    ،  جعلت  والتي  احلياة،  عن  املادّية  الفكرة  نشوء  عرص 

الصناعّية العلوم  تقّدمت  كّلام  وأخذت  اليف    وتتوّسع  عرش،  والتاسع  عرش  الثامن  قرنني 

لوال  احلياة تتدهور تراجعا اىل الوراء. وكادت املوجة تطبق العامل أمجع،  يف  املقاييس املعنوّية

أمريكا ومنها رست إىل اروبا كّلها فجعلت مسألة الوحي  يف    أن انتهضت الفكرة الروحية

 (1) حتيى من جديد( 

الوحي حتى أحاطها من كل جوانبها، سواء ما تعلق منها  وهكذا مل ينته من مباحث 

كتب  يف    باللغة أو االصطالح، أو بالفلسفة والكالم، وغريها من املباحث التي ال نجدها 

علوم القرآن العادية، وهي دالة عىل املوسوعية التي يتسم هبا علامء إيران، نتيجة مزاوجتهم  

 بني الدراسة احلوزوية والدراسة احلديثة. 

بابه، ومل يؤلف مثله، ال من حيث اجلمع والتفصيل،  يف    عىل العموم؛ فالكتاب نادرو

املكتبات والكليات  يف    وال من حيث التحقيق والتنقيح، وهو ـ مع هذه األمهية ـ ال وجود له 

ية؛ حيث حرم الباحثون من هذا السفر الثمني بسبب الطائفية املقيتة،  السن البالد  يف    املوجودة

عرضه أو نقده بني سني وشيعي، بل إنه أحيانا كثرية يشيد ببعض  يف  خ ال يفرق مع أن الشي

نفس الوقت الذي ينتقد فيه الباحثني من املدرسة الشيعية  يف    ية السنالباحثني من املدرسة  

 التي ينتمي إليها. 

 . أنواع التفسري والتأويل وضوابطها: 3

تساهم التي  الرضورية  املجاالت  من  وتاريخ  يف    وهي  القرآنية  باملعاين  التعريف 

دالالهتا، وأنواع تلك الدالالت، والضوابط التي حتكمها، ومدى انسجامها مع  يف  البحث 

 
 . 52، ص: 1التمهيد، ج (1) 
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 القرآن الكريم. يف  ما ورد

ذكرناه ما  تكمل  بذلك  من  يف    وهي  الكريم  القرآن  حتمي  فهي  السابقة؛  اجلهود 

املعنوي، كام حيميه ما كتب القرآن  يف    التحريف  املثارة حول  تاريخ  الشبهات  الكريم من 

 التحريف اللفظي. 

ونيف    ومن أهم الكتب العربية التي ألفت  ثوبه  يف    هذا املجال كتاب ]التفسري واملفسِّ

العرض املفصل مع التحقيق   أسلوبالقشيب[ للشيخ حممد هادي معرفة، والذي انتهج فيه  

 والتنقيح والنقد. 

الت أوهلا:  أقسام:  ثالثة  إىل  قسمه  واختالف  وقد  ومعانيها،  التفسري  بمفردة  عريف 

م حرص تأويل القرآن   ، وتوهُّ التفسري عن التأويل والرتمجة، والعلوم التي حيتاج إليها املفسِّ

القرآن،   ظواهر  وحّجية  بالرأي،  التفسري  من  واملراد  القرآن،  تفسري  وتوقيفية  تعاىل،  باهلل 

ترمجة القرآن وجوازها وإمكاهنا، ومناهج  االنتقال وبيان املطالب، وبحث  يف    ومنهج القرآن

 وآراء الفريقني بشأن الرتمجة، ونقد وتقييم الرتمجات. 

ة لكّل مرحلٍة من  صّلياملراحل اخلمسة من التفسري، واملسائل األ يف    الثاين: ويبحث 

ين يف    هذه املراحل، وخصائص كّل واحدة من هذه املراحل، وتعريف وتقييم كبار املفسِّ

 كّل مرحلٍة من هذه املراحل اخلمسة. يف  راحل، وقيمة التفاسريمجيع هذه امل

إىل   أشار  وقد  االجتهادي(.  و)التفسري  املأثور(  )التفسري  منهجي  ويتناول  الثالث: 

مثل: ضعف   التفسريين..  التي تعرتض كال  يف    ّيات رسائيلد، والوضع، واإلالسناآلفات 

والت  اخلاطئة،  التأويالت  ومثل  باملأثور،  الحقا التفسري  إليها  سنشري  التفسري  يف    ي 

 االجتهادي. 

يفصل ـ  كعادته  ـ  كل  يف    والكاتب  من  بحيث حييط هبا  قضايا،  يطرحه من  ما  كل 
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تفسري القرآن الكريم  يف    يات، وآثارها السلبيةرسائيلجوانبها، فهوـ  مثالـ  عند حديثه عن اإل

آلفة إىل التفسري واحلديث،  يات، وتسلُّل هذه ارسائيلبّث اإليف    يعرف باألشخاص البارزين 

 ونامذج وجذور ذلك. 

انتقاده ملا كتب حول التفسري يتسم بروح علمية وموضوعية عالية، فهو ينظر  يف    وهو

إىل حمتويات التفاسري ومدى انسجامها مع القرآن الكريم، بغض النظر عن صاحب التأليف  

 والطائفة التي ينتمي إليها. 

 حممد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي  فهو ـ مثال ـ عند حديثه عن تفسري

العيايش   هـ(   320)تويف   بتفسري  أنه )يسرتسلاملعروف  يذكر  اآليات، يف    ،  ضمن  يف    ذكر 

وال   الكريمة،  لآليات  وتأويال  تفسريا  الّسالم  عليهم  البيت  أهل  عن  مأثورة،  أحاديث 

تي حذفت مع األسف.  يتعّرض لنقدها جرحا أو تعديال، تاركا ذلك إىل عهدة اإلسناد الّ 

سائر الكتب  يف    ويتعّرض لبعض القراءات الشاّذة املنسوبة إىل أئمة أهل البيت، مما جاءت 

 ( 1)  (األمة بأسانيد ضعاف، أو مرسلة ال حجّية فيها، والقرآن ال يثبت بغري التواتر باّتفاق 

(:  329)تويف  [ املنسوب لعيل بن إبراهيم بن هاشم القمي  ويقول عن ]تفسري القمي 

ذات نفسه تفسري ال بأس به، يعتمد ظواهر القرآن وجيري عىل ما يبدو من  يف  )هذا التفسري

اللفظ، لدى  يف    ظاهر  التارخيية  والشواهد  اللغة  لبعض  ويتعّرض  بديع،  واختصار  إجياز 

عن  املأثورة  األحاديث  يغفل  ال  ذلك  مع  لكنّه  الرضورة.  اقتضاء  أو  أهل    أئّمة   املناسبة، 

املتن؛ وبذلك قد خيرج عن  يف    ت، مهام بلغ اإلسناد من ضعف ووهن، أو اضطرابالبي

البيت  أسلوب أهل  أئمة  ويتحاشاه  العقول،  ترفضه  مما  املناكري  بعض  يذكر  فنراه  الذات  ه 

لوال  جمموعه تفسري نفيس  يف   األطهار. لكنه قليل بالنسبة إىل سائر موارد تفسريه. فالتفسري

 
 .  324، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج (1) 
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 ( 1)  ناكري(وجود هذه القّلة من امل

التفسري باملأثور[ جلالل الدين السيوطي الشافعي )تويف  يف    ويقول عن ]الدّر املنثور 

ذلك.  يف    باب، من حيث االقتصار عىل نقل اآلثار، وتوّسعه يف    (: )هذا التفسري فريد 911

من   الكثري  فيه  وأورد  والسمني،  الغث  بني  مجع  وإنام  الصّحة،  يتحّر  مل  فإنه  ذلك  ومع 

منه  ئيلرسااإل فإن األخذ  ثّم  السلف. ومن  األئمة  لسان  املوضوعة، عن  يات واألحاديث 

 ( 2)  حيتاج إىل إمعان نظر ودّقة ومتييز(

عرضه للتفاسري ومناقشته هلا،  يف  وهكذا نراه يتحدث بلغة علمية وموضوعية عالية 

الب عليه  دل  بام  إال  اجلهات  من  أي جهة  نحو  له  ميول  بأي  القارئ  يشعر  ال  حث  بحيث 

 العلمي. 

يف   هذا املجال لعل أمهها كتابه ]التأويل يف  أخرى ونحب أن ننبه إىل أن للكاتب كتبا 

املذاهب واآلراء[، وقد ورد  به يف    خمتلف  الكتاب  يف    التعريف  الكتاب: )يعد هذا  مقدمة 

هذا اجلانب من جوانب علوم القرآن، تقّدم حتقيقا شّيقا حول جزئيات  يف    دراسة موّسعة

بالتأويل كمذهب صميمي متّسكت به طائفة عريضة من املسلمني، وبيان الفرق بينه  متعّلقة  

  أسلوب كعلم يعنى بفحوى اآلي العام وبني التخّرصات التي أقحمت عىل أهّنا تأويل، ب

استيعاب القضايا  يف    رشيق وشّفاف، بعيدا عن الفهم التقليدي اخلاطئ، والتزّمت املوروث

يف   وتكتسب هذه الدراسة أمهّيتها من أمهّية موضوعه الذي يدخل  هذا النطاق.. يف  املتعّلقة 

ي األصيل؛ ألّنه يتّصل بصميم القرآن نّصا ومفهوما،  سالمالترشيع والتاريخ والرتاث اإل 

 
 . 327املرجع السابق، ص (1) 

 . 327املرجع السابق، ص (2) 
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 ( 1) ويتعّلق بجانبه اإلحيائي والتفسريي املأثور( 

 . اجلهود املرتبطة برتمجة القرآن الكريم: 4

ية اإليرانية، ال عىل مستوى  سالماهتمت هبا اجلمهورية اإلوهي من املجاالت التي  

العاملية،   اللغات  من  غريها  إىل  ترمجته  بل  فقط،  الفارسية  اللغة  إىل  الكريم  القرآن  ترمجة 

 القرآن الكريم. يف  الرتمجات لتشويه احلقائق الواردةيف  لتفادي التالعب الذي حيصل عادة

أوردته وكالة األنباء اإليرانية )مهر( بتاريخ  ومن األمثلة عىل ذلك هذا اخلرب الذي  

وهو )أن الدارس الشيعي االسباين جعفر جونزالز هو الذي كشف عن    2011/ 3/ 12

مبارشة، وجاء  العربية  اللغة  ترمجته من  تم  الكريم، حيث  للقرآن  إسبانية    778يف    ترمجة 

للق االسبانية  النسخة  وتعد  والدقيقة..  السلسة  بالرتمجة  اتسمت  ثاين  صفحة  الكريم  رآن 

ثامنينيات القرن املايض  يف    سالمالرتمجات التي انجزها الدارس جونزالز، الذي اعتنق اإل 

ترمجة القرآن الكريم  يف    إيران لعدة أعوام ودرس الفارسية والعربية وبدأ العمل يف    وعاش

نية للقرآن  اىل االسبانية.. ومن املتوقع ان تقوم إيران بطباعة نسخ اضافية من النسخة االسبا 

للكتاب يف    الكريم الدولية  املعارض  بمختلف  لعرضها  القادم  )فنزويال،  يف    العام 

خطط   اىل  باالضافة  وكولومبيا(  واملراكز    أخرى واألرجنتني،  السفارات  عىل  لتوزيعها 

 (2)   الثقافية بدول أمريكا الالتينية(

ا  التابعة لقناة  اللبنانية لإلعالم  ما أوردته ]املجموعة  بتاريخ:  ومنها  ماي    22ملنار[ 

إيران أعلن عن اصدار ترمجة  يف    ، من أن مدير عام مؤسسة ]ترمجان الوحي[ الثقافية2015

حوار خاص مع وكالة األنباء القرآنية العاملية  يف   لغة عاملية. وأنه قال  12القرآن الكريم إىل 

 
 .  6التأويل يف خمتلف املذاهب واآلراء، ص:  (1) 

 ..  2011/ 12/3إيران تكشف عن ترمجة إسبانية للقرآن الكريم، جريدة األنباء، الكويت،  (2) 



133 

 

إىل   الكريم  القرآن  ترمجة  )تتم  ال  12)ايكنا(:  اللغة  منها  عاملية  والبشتوية،  لغة  روسية، 

واليابانية، والرواندية، واللوغاندية واجلرجية، والبلتية، واألردية، واإليطالية والسويدية،  

واليابانية،   والبنغالية،  األردية،  الرتمجة  إنتهاء  تم  فقد  الرتاجم  هذه  بني  ومن  والبنغالية.. 

طار تقديم الرتاجم  واجلرجية التي متيض مرحلة التنقيح وتكون عىل وشك الطباعة.. ويف ا

الصحيحة والسلسة للقرآن الكريم فقد متكنت مؤسسة ]ترمجان الوحي[ الثقافية من تقديم  

اآلذرية،   والرتكية  اإلسطنبولية،  والرتكية  والفرنسية،  اإلنجليزية،  هي  تراجم  ست 

 ( 1)  واإلسبانية، والصينية(

إىل ضوابط الرتمجة املعتربة، وهي الضوابط التي    معرفة  هاديحممد  وقد أشار الشيخ  

تعمل عليها اجلهات املختصة برتمجة القرآن الكريم ألي لغة؛ فقال: )إن الرتمجة الدقيقة ـ  

التي تعربِّ عن مجيع مزايا القرآن الكريم، وهي الرتمجة احلرفية ـ غري ممكنة، بل هي بحكم  

ملعنوية ـ التي تبنيِّ معاين القرآن ـ فال بأس هبا.  مسخ القرآن، وجيب اجتناهبا. وأما الرتمجة ا

وال يسعني إالّ أن أذكر رشطًا واحدًا لذلك، وهو أن    ، حيتاج إىل دّقة عالية  األمر َبيرَد أن هذا  

االختصاص  ذوي  من  جمموعة  من  مؤلَّفة  املرشوع  هلذا  الناظمة  اللجنة  خمتلف  يف    تكون 

ص أساليب اللغة ودقائق البيان العريب، وال    يف  احلقول. من ذلك: أن يكون هناك متخصِّ

أن   العربية  اللغة  إىل  باإلضافة  بل عليه  العربية،  باللغة  املرتجم عاملًا  أن يكون  يكفي جمّرد 

األدب العريب والنحو والرصف واملعاين والبيان والبديع وما إىل ذلك، عىل  يف    يكون ضليعاً 

لنّص واللغة. كام عليه أن يكون مطلعًا  نحٍو دقيق وكامل، وأن يكون كذلك مهيمنًا عىل ا

 
 22نار، بتاريخ:  لغة عاملية يف ايران، املجموعة اللبنانية لإلعالم التابعة لقناة امل  12إصدار ترمجة القرآن الكريم إىل    (1) 

 .. 2015ماي 

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=240579 
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عىل مظاّن العثور عىل معاين الكلامت.. إذن ال ُبدَّ من إنجاز هذا املرشوع من قبل جلنٍة من  

خمتلف االختصاصات، ال أن يتّم االقتصار عىل مرتجٍم واحد. كام جيب  يف    عّدة أشخاص

إليها بشك املرتَجم  اللغة  أن يكون متمكنًا من  أن  عىل املرتجم  ـ  ـ كذلك  ٍل كامل.. وجيب 

ن من احلصول عىل املعاين التي أرادها القرآن الكريم، بمعنى أن تكون لديه القدرة   يتمكَّ

عىل استنباط املفاهيم القرآنية، وذلك بأن يكون فقيهًا، وأديبًا، متقنًا للفلسفة والكالم وعلم  

ما يتعلَّق بالعلوم  يف    ومات عامة االستدالل )املنطق(، وأن تكون لديه ـ مضافًا إىل ذلك ـ معل 

ن من ترمجة اآليات من هذه اللغة إىل تلك اللغة(  ( 1) الطبيعية والرياضية، وأن يتمكَّ

 : الرتتيبي التفسري  ب ثانيا ـ اجلهود املرتبطة  

نرى الباحثني  معظم التفاسري، وخاصة القديمة منها، حيث  يف    وهو املنهج السائد 

، يقفون منها عند بعض اآلية، أو  (2)املصحفيف    ترتيب سوره يتناولون تفسري القرآن عىل  

املتناول، وتتعلق   يؤثره  اللون الذي  فيبّينون ما فيها عىل ضوء  أو مجلة من اآليات،  اآلية، 

 تفسريه. يف   شخصيته

 ويمكن تقسيمه إىل قسمني: 

ورد باملأثور، وهو  التفسري  :  األول  ما  يعتمد  أو  يف    الذي  الكريم  الروايات  القرآن 

حشيت   والتي  الكثرية،  املؤلفات  فيه  ألفت  وقد  القرآنية،  املعاين  يوضح  مما  واألحاديث 

 يات، وكل ما يشوه احلقائق والقيم القرآنية. رسائيللألسف باملوضوعات واإل

 
انظر: حوار  يف املسائل القرآنية، حوار  مع: الشيخ حممد هادي معرفت، ترمجة: حسن عيل مطر، جملة نصوص معارصة،     (1) 

 هان فرهنگي« )السنة العارشة( موقع املجلة عىل النت، وأصل احلوار يف:  العدد الثاين عرش من جملة »كي

يوجد تفسري آخر يعتمد عىل ترتيب النزول، فيفس القرآن زمنيًا، بحسب مراحل النزول، وهذا يعني االبتداء بسورة   (2) 

العلق اىل آخر ما نزل من القرآن عىل اختالف الروايات. ويعرّب عن هذه الطريقة بالرتتيب النزويل، أو املنهج التارخيي، انظر:  

 .34، ص  1ملفسون حياهتم ومنهجهم، جا
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ما يطلق عليه التفسري بالرأي، أو التفسري االجتهادي،  ، وهو  التفسري التدبري:  الثاين 

استنباط  يف    هذا النوع يستعمل وسيلة التدبريف    مية باعتبار أن املفسوقد اخرتنا هذه التس 

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن الرقرآن َوَلور َكاَن ِمنر ِعنرِد  }الفوائد املختلفة من القرآن الكريم، كام قال تعاىل:  

 ِ تاَِلًفا َكثرًِيا اهلل َغرير  [ 82]النساء:   {َلَوَجُدوا فِيِه اخر

يشمليف    وهو واملوضوعي،    احلقيقة  والرتتيبي  التحلييل  من  التفسري  أنواع  مجيع 

من   املعارف  الستنباط  وسيلة  التدبر  تستعمل  مجيعا  ألهنا  وغريها،  القرآنية  والدراسات 

 القرآن الكريم؛ لكنا نقصد هنا التفاسري التحليلية، أو التي تفس القرآن الكريمة آية آية. 

هذا املجال، سنذكر  يف    ربة ت ثري من اجلهود املعية الكسالمولعلامء إيران بعد الثورة اإل

 بعضها ـ باختصار ـ هنا: 

 : تفسري القرآن املجيد املستخرج من تراث االمام اخلميني 

اخلميني  مستخرج  تفسري  وهو   االمام  وكلامت  وكتابات  آثار  من  جمموعة  عن 

التي مجعت من بني عرشات الكتب والرسائل والكلامت وتقارير  ، وهـ(1320-1410)

الدروس، مما كان قد جاد به بمناسبة الكالم عن آية أو عند تفسريه آلية معينة أو أنه كان قد  

كتاب  يف    فجمعت كلها   ؛بحث موضوعًا معينًا واستند فيه اىل آيات معينة أو استشهد هبا 

وأطلقت عليه تسمية: تفسري القرآن املجيد املستخرج من تراث    ، يتألف من مخسة جملدات

 .(1) نياالمام اخلمي

 
 من الدراسات التي ألفت حول هذا التفسري:  (1) 

نامه تفسري(، املجلد األول من تفسري القرآن املجيد، وهو من تأليف السيد حممد عيل  . دراسات حول التفسري )شناخت1

 هـ.1427ص، 700سم، 24ايازي، مؤلف هذا الكتاب، 

 م.1998هـ /1418. منهج االمام اخلميني يف التفسري. عبد السالم زين العابدين، كتاب قضايا إسالمية معارصة، قم، 2

املنهج، فهم القرآن دراسة عىل ضوء املدرسة السلوكية. جواد عيل كسار، طهران، مؤسسة  . االمام اخلميني، النهضة و3
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تفسري سورة  االمام اخلميني  بداية الثورة اإلسالم ُطلب من  يف    ه اإلشارة اىل أنمع  

احلمد، ليقدم عىل شكل دروس عىل التلفزيون؛ ففعل ذلك، لكنه بسبب اعرتاض بعض  

التفسري توقف عن إلقائها، وال تزال الدروس التي قدمها إىل  يف  العلامء عىل املنهج العرفاين

املجمل ال يمكن أن يفهمها بتفاصيلها إال من درسوا  يف    اآلن تبث عىل بعض القنوات، وهي

ا به عالقة،  هذا  التي مل  وقد ُطبع تفسري سورة احلمد  لفن، أو هلم  الدروس  بناء عىل تلك 

 يكملها. 

كام طبعت مؤسسة تنظيم ونرش تراث االمام اخلميني كتاب تفسري وشواهد قرآين  

 .هـ   1425  عاميف  بمجّلد واحد

 :(1)ويتميز هذ التفسري باملنهج التايل

، وهو  داًء من سورة احلمد وانتهاء بسورة الناسوفقًا لرتتيب املصحف ابت  ه رّتب. أنه  1

ثم  سورة احلمد، واإلخالص، والقدر،  يف    كالذي سار عليه  اتياآل بيان مقصد  هيدف إىل  

يف    ثم يتدرج  ، خامتتها يف    بداية تلك السورة، أويف    ذكر فضيلة وأمهية تلك السورة، سواءي

رشح معاين املفردات، ثم بيان  يف    تفسريها قساًم بعد قسم، ساعيًا القتفاء ُخطى املفسين

هذا القسم عناوين مثل: بحث  يف    وخيتار ،  معنى اآلية ومقصودها برؤية تفسريية وتأويلية

عرفانية،   فائدة  ومالحظة،  تنبيه  تنبيه  إ عرفاين،  ايامين،  ثم  إيقاظ  ذلك،  شابه  وما  رشاقي، 

 
 هـ.ش. 1382هـ /1424عروج للطباعة والنرش، 

. برريس سيامي قرآن در انديشه حرضت امام مخيني )استقراء معامل القرآن يف فكر االمام اخلميني(، معصومة ريعان، 4

 هـ.شز1379بيام آزدي، باللغة الفارسية. طهران، دار نرش 

. أفردت جملة كلستان قرآن)روض القرآن( عددًا خاصًا للفكر القرآين لالمام اخلميني. وبحثت يف هذا العدد موضوعات  5

، السنة السادسة، 150خمتلفة يف جمال التفسري واملعارف والفكر عند االمام اخلميني. )جملة كلستان قرآن، الدورة الثالثة، العدد 

 هـ.ش( 1382، خرداد 193تواصل العدد امل

 ..  489-482، ص 1السيد حممد عيل ايازي، املفسون حياهتم ومنهجهم، ج (1) 



137 

 

 يدرج البحث الذي يتناسب مع ذلك العنوان. 

التفسري وهي  يف    ر مضمونه، اتبع األساليب الشائعةللكشف عن اللفظ وإظها .  2

 تفسري القرآن بالقرآن، أو التفسري بالسنة والعقل.  

بأن التفسري اخلايل  فهو يرى التفسري املقاصدي؛ أي أنه جيعل للتفسري هدفًا، . اتبع 3

من رشح مقاصد القرآن واملجرد من التوجيه نحو نور الطريق املوصل لإلنسانية واإلرشاد  

ذن ينبغي  إنحو السعادة، ليس بتفسري. فكتاب اهلل كتاب معرفة وأخالق ودعوة اىل الكامل، ف

أن يكون كتاب التفسري أيضًا كتابًا عرفانيًا وأخالقيًا ومبينًا للعرفان واألخالق والدعوة اىل  

 السعادة. 

اعتباره  4 و.  النزول،  من  مراتب  للقرآن  هذه  أبأن  بعض  عن  االنسان حمجوب  ن 

 .(1) املراتب، وينبغي السعي إلزالة هذه احلجب من أجل الكشف عن معاين القرآن

االجتاه العقالين حتى أنه كان يقول التفكر والعقالنية    . اهتاممه بطرح القضايا وفق5

 مفتاح أبواب املعارف ومقاليد خزائن العلوم. 

مع حمدوديتها ـ إال  ونحب أن نذكر هنا أن كلامت اإلمام اخلميني املرتبطة بالتفسري ـ  

 كل النتاج القرآين بعد الثورة اإلسالمية. يف  أنه كان هلا تأثريها الكبري

املجاالت  يف    القرآن، كانت تدعو كل الباحثني يف    فخطاباته الداعية للتدبر والبحث

يرصح كل حني بأن القرآن الكريم كتاب  املختلفة لالستفادة من القرآن وخدمة علومه؛ فهو  

املائدة  يمكن فهمه   الكتاب وهذه  املسلمني كل بحسبه، ومن ذلك قوله: )إن هذا  جلميع 

، يستفيد منها الناس مجيعا العامي  القيامة الرشق والغرب، منذ زمان الوحي حتى  يف    املمتدة

يستفيد منه عىل قدر استعداده، فثم    نسانوالعامل والفيلسوف والعارف والفقيه.. وإن اإل

 
 . 191رشح األربعني حديثًا، ص  (1) 
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،  سالم ، وهناك مسائل يستفيد منها عرفاء اإلسالم فة وحكامء اإلمسائل يستفيد منها الفالس

ومسائل يستفيد منها الفقهاء، فهذه املائدة عامة للجميع، وكام أن هذه الطوائف تستفيد من  

  (1)املسائل السياسية واالجتامعية والثقافية(ـ  أيضا ـ  القرآن، فإن فيه 

الظاهر والباطن، فيقول: ).. وبناء عىل هذه  وهو يرد عىل الذين تصوروا الرصاع بني  

والروايات   اآليات  وترده  وعطل،  قرص  بابه  عىل  ووقف  بالظاهر  متسك  فمن  النظرة، 

كتبه وكلامته، ومن سلك طريق  يف    آيات اهلل، والتفكريف    املتكاثرة الدالة عىل حتسني التدبر

أخذ الظاهر ومتسك به    الباطن بال نظر إىل الظاهر ضل وأضل عن الطريق املستقيم، ومن 

للوصول إىل احلقائق، ونظر إىل املرآة لرؤية مجال املحبوب فقد هدي إىل الرصاط املستقيم،  

 ( 2) ه( وتال الكتاب حق تالوت 

ذكر املقاصد القرآنية، وجيمع فيها بني الرؤية العرفانية الذوقية،  يف    وهكذا يسرتسل

أو    اآلخر.. ال يرى أن أي أحد منها يزاحم  واملنهج العقيل الكالمي، واالستنباطات الفقهية

 يرفضه. 

وبناء عىل ذلك قسم التعامل مع القرآن الكريم إىل ثالث مناطق، اثنتني منهام مقبولة،  

وبياهنا   القرآن  مقاصد  عن  الكشف  املفس  فيها  يتحرى  التي  التفسري(،  )منطقة  وهي 

و)منطقة التفكري والتدبر(  ورشحها، فهذه هي مهمة التفسري التي يضطلع هبا املفسون..  

واإل  والرتبوية  األخالقية  والعظات  املعاين  والدروس  يامنواستفادة  املفاهيم  وكذلك  ية، 

لوازم  السننالسياسية واالجتامعية، ووعي   منطقة واسعة تشمل  ، وما شابه ذلك، وهذه 

العق الربهان  عليه  قام  وما  واملعاين،  احلقائق  ومراتب  املفاهيم،  ومصاديق  أو  الكالم  يل 

 
 (26القرآن يف كالم اإلمام اخلميني، )ص:  (1) 

 انظر مقاال بعنوان: رشوط فهم القرآن، اإلمام اخلميني، موقع هدى القرآن. (2) 
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 العرفاين..  

يف    أما املنطقة الثالثة املرفوضة فهي )منطقة التفسري بالرأي املمنوع(، بناء عىل ما ورد

الروايات من أن )من فس القرآن برأيه إن أصاب مل يؤجر، وإن أخطأ خر )هوى( أبعد من  

 السامء( 

 التعرف عىل القرآن: 

الفيلسوف   املفكر  للعالمة  املطهريوهو  مرتىض  (  هـ1399ـ    هـ1338)   الشهيد 

خراسانيف    املولود حمافظة  قرى  من  فريامن  تالميذ  قرية  من  كان  اخلميني  ،  الكبار  االمام 

والعرفان  يف    خاصة عىل  الفلسفة  تلمذته  إىل  البورجرديباإلضافة  حممد  و  السيد  السيد 

هـ. من  1373عام  يف    ثم هاجر ،  تفسري القرآنيف    حسني الطباطبائي صاحب كتاب امليزان 

مدرسة املروي، واشتغل بتدريس الكتب الفلسفية  يف    قم اىل طهران وعقد حوزة تدريس

وحيقق يف    املختلفة  يؤلف  وأخذ  طهران،  والفقهية،  يف    جامعة  الثقافية،  املختلفة  املباحث 

ايران بمدة  يف    وبعد انتصار الثورة اإلسالمية،  والفلسفية، واالجتامعية وخصوصًا القرآنية

أحد شوارع  يف    تشهد عىل يد مجاعة ُتطلق عىل نفسها اسم مجاعة )الفرقان( شهرين تقريبًا اس

 . (1)طهران

ـ   التفسري  إىل هذا  باإلضافة  ـ  املطهري  كتبها حول  وللعالمة  أخرى  قرآنية  كتابات 

القرآن، واملجتمع والتاريخ، واالنسان  يف    فلسفة التاريخ من منظار القرآن، والعقل والتعّقل

ا ومعرفة  التي  والقرآن،  األخرى  اإلسالمية  القضايا  والفطرة( وعرشات  )االنسان  لقرآن 

 .(2)ضوء الرؤية القرآنية، بشكل موضوعييف  كتبها 

 
 . 15 – 11ي العبقري الرسايل، صاملطهر  (1) 

 . 510مجاعة من الباحثني حتت ارشاف الدكتور عبد الكريم رسوش، يادنامه أستاذ شهيد مطهري، ص  (2) 
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عبارة عن  [  آشناين با قرآنحتت عنوان ]  الفارسية وتفسريه هذا، والذي كتب باللغة  

يلقيها  التي كان  تعقد أسبوعياً يف    سلسلة من املحارضات  ىل  طهران ع يف    جلسات كانت 

حينها عىل أرشطة تسجيل، ثم أفرغت الحقًا  يف    وكانت ُتسجل   ـ مدى مخس وعرشين سنة

تنظيمها وطبعت الورق وأعيد  أطياف  ،  عىل  اجتامعية من  ُيلقى شفويًا عىل رشائح  وكان 

ثم استؤنف مرة أخرى من بداية    ، شتى، وهو يبدأ من سورة مريم ويستمر اىل آخر القرآن

اآلية   اىل  السورةمن    23القرآن،  األنفال    ،هذه  سورت  من  آيات  تفسري  ثانية  جرى  ثم 

 .(1)والتوبة

صدر حتى اآلن من تفسري التعّرف عىل القرآن عرش جمّلدات تضم سور: احلمد،    وقد

واجلاثية،   والدخان،  والزخرف،  والنور،  والتوبة،  األنفال،  سور:  من  وآيات  والبقرة، 

ون، والتغابن، والرمحن، والواقعة، واحلديد،  والفتح، والقمر، والصف، واجلمعة، واملنافق

والقيامة )منذ عام   واملّدثر، واملزمل،  ،  هـ(1425وحتى عام    1402واحلرش، واملمتحنة، 

 وقد أعلنت اللجنة املرشفة عىل نرش تراث املطهري أن بقية املجّلدات قيد النرش. 

يل املنهج  وقد ُكتبت حول هذا التفسري بحوث ورسائل جامعية اهتمت بوصف وحتل

ُترمجت أجزاء من هذا التفسري اىل اللغة العربية حتت  ، كام  تفسريه هذايف    الذي اتبعه األستاذ

بريوت ويف طهران، ونرش أيضًا حتت عناوين  يف    عنوان التعرف عىل القرآن الكريم وُطبع

التفّكر وخاصة،  عامة  حمارضات  الكريم،  القرآن  تفسري  مثل:  اجلهاد  القرآن،  يف    أخرى 

 .(2) وحاالت، القرآن ومسألة من احلياة

 
 . 7، ص2آشناين با قرآن )التعرف عىل القرآن(، ج  (1) 

 .  221، ص1، السيد حسن األمني، مستدرك أعيان الشيعة، ج70عامر احللو، معجم الدراسات القرآنية، ص  (2) 
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 :(1) ومن امليزات التي متيز هذه املجموعة التفسريية

برشح  فيبدأ  بداية كل حمارضة اآليات التي يروم تفسريها،  يف    يعرضاملفس  . أن  1

 . معاين الكلامت العويصة، ويوضح اختالفها عن الكلامت األخرى

رسم  ت يعرض موضوعات تارخيية  ، وهنا قد  اآلية  اىل حتليل وبياناملفس  يتطرق  .  2

صورة ملعامل عرص نزول اآلية، وما ينعكس فيها من ثقافة ذلك العرص، وما يرافق ذلك من  

هذا املقطع من اآليات القرآنية األخرى  يف    ويستفيد  ، ادراك ملشاكل وظروف عرص البعثة

التح بالُبعد  يتسم  تفسريه  جعل  ما  وهذا  والنظرية.  جهة،  املشاهبة  من  والتارخيي  لييل 

 واالجتامعي من جهة أخرى.  

 بالقضايا التي حيتاجها املخاطبون، والرد عىل شبهات املخالفني. . اهتامم املفس 3

  حيتل منهج تفسري القرآن بالقرآن، واملنهج العقيل واالستداليل حّيزًا واسعًا جداً .  4

ملشرتكة اىل جانب بعضها، وأجرى  هذا التفسري، وقد جعل فيه املوضوعات املتشاهبة وايف  

 عليها ما ينبغي من التحليل واملقارنة.

 : تفسري القرآن الكريم يف    التسنيم 

يف    ولد  ،العلامء والفالسفة املعارصينكبار  عبد اهلل جوادي اآلميل من    وهو للشيخ

، ودرس عىل كبار العلامء والفالسفة  مدينة آمل بوالية طربستان مازندرانيف    هـ 1353عام  

واالمام    ، م(1989واملريزا هاشم اآلميل )م    ،واملحقق الداماد  العالمة الطباطبائيمن أمثال  

 م( 1989اخلميني ) 

وقد كان من أنصار الثورة اإلسالمية الكبار، وتوىل عدة مسؤوليات بعد انتصارها،  

الدستور، ورابطة مدريس    فقد للقضاء، وجملس خرباء تدوين  كان عضو املجلس األعىل 

 
 .  383 -278، ص1انظر: السيد حممد عيل ايازي، املفسون حياهتم ومنهجهم، ج  (1) 
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الـ   احلوزة العلمية بقم، وجملس خرباء القيادة.. ويف عقدي السبعينات والثامنينات للقرن 

إىل    14 اخلميني  اإلمام  رسالة  أوصل  كام  قم،  مجعة  إمام  كان  الشميس  اهلجري  من 

 . هـ. ش  1367د السوفيتي السابق سنة رحلة له إىل االحتا يف  تشوف غوربا 

التي قام هبا  احلوزة الدينية هي تدريس العلوم العقلية والعرفان  يف    وأهم نشاطاته 

يف    هـ( واىل اآلن يلقي دروسه1395وال زال منذ سنوات طويلة )أي منذ عام    ، والتفسري

الدروس ُتبث لعموم    كام أن هذه  ، قميف    التفسري عىل أسامع جّم غفري من طلبة العلوم الدينية 

 . (1)الناس من خالل أجهزة التلفاز واملذياع

متأثر حسني  يف    دروسه يف    وهو  حممد  العالمة  ألستاذه  امليزان  بتفسري  التفسري 

 . منهج تفسري القرآن بالقرآنالذي يعتمد فيه  و ،الطباطبائي

فيها بني العقل  وله باإلضافة إىل هذا التفسري الكثري من الكتب التي حاول أن يربط  

دين  وعامل  فيلسوفا  باعتباره  كتبهيف    والنقل،  ومن  الوقت..  رسالة  يف    نفس  املجال:  هذا 

القرآن، وغريها من  يف    نسانالقرآن، واحلياة احلقيقية لإليف    اهلداية، والوحي والنبوة، واملعاد

 الكتب. 

 :( 2) ومن أهم ميزات هذا التفسري

بالدرجة  (3)التفاسري اجلامعة  أكرب يعترب تفسريه ]التسنيم[ من  .  1 فيه  ، وقد اعتمد 

 
ش،  1385تري    18انظر: السرية الذاتية لسامحة آية اهلل جوادي اآلميل من لسانه، املوقع اإلعالمي للحوزة العلمية،  (1) 

 ..  1397يبهشت ارد 25آخر مراجعة يف 

 .  371 -367، ص 1السيد حممد عيل ايازي، املفسون حياهتم ومنهجهم، ج  (2) 

منحت    2006صدرت الرتمجة العربية لبعض األجزاء األوىل من الكتاب يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، ويف عام     (3) 

سكو يف فرع الدراسات اإلسالمية للشيخ عبد اهلل جوادي  املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة اإليسيسكو جائزة اإليسي

 آميل عن هذا التفسري.  
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القرآن   تفسري  ثم  بالقرآن،  القرآن  تفسري  عىل  بالعقل  بالسنة األوىل  القرآن  تفسري  ثم   ،

يقوم بتوضيح  ،  واالجتهاد نراه  امليزان، وهلذا  امتدادًا ملنهج صاحب تفسري  ـ  ـ هبذا  ويعترب 

مباحث امليزان وتبسيطه واإلضافة عليه، وهذا سبب ضخامة حجمه؛ فعندما يذكر العالمة  

  أخرى الطباطبايي ملوضوع ما بعض النامذج من اآليات القرآنية، يضيف إليها شواهد قرآنية  

 تفسري امليزان. يف   ة تطرحكل قضييف  كثرية، وهكذا

هو جيمع بني التفسري التحلييل واملوضوعي، حيث يعرض املوضوعات القرآنية  .  2

أو   اجتامعية  أو  أو فلسفية  دينية  املختلفة، سواء كانت  املعرفية  باحلقوق  الكثرية، ويربطها 

 فقهية أو غريها. 

من طلبة العلوم  بداية األمر عىل شكل حمارضات عىل حشد  يف    ألقي هذا التفسري.  3

 الدينية، ثم جرى تبديل أسلوبه اخلطايب فيام بعد اىل األسلوب الكتايب.  

  يبدأ   حيث   الرتتيبي   النحو  املوضوعي للقرآن، وعىل   اجلانب  عىل هذا التفسري    يركز .  4

  مستهل يف    ويستعرض   ، احلمد  سورة   لتفسري  منه   األول   املجّلد  ويفرد،  احلمد  سورة  من   فيه

مباحث حول   التفسريالكتاب  ومنهج  القرآن  تناوهلا   ،معرفة  التي  املباحث  هذا  يف    وأهم 

ختص باملباحث اجلديدة من علم القرآن ومعارفه والرد عىل الشبهات وخاصة  االقسم ما  

 ما يتعلق منها بفهم النصوص الدينية.  

احلوزة  طلبة  ىل  خصوصا إالكتاب مدريس بصياغة صناعية وهو موّجه  . أسلوب  5

السبب فهو ال خيلو من صعوبة،  الدينية  نقل    ، وهلذا  اىل  يميل  ما  نادرًا  أنه  هذا فضاًل عن 

 . النقد التحلييل لألقواليف  قوال املسندة أو اخلوضاأل

يقّدم عند ذكر اآلية تفسريًا مقتضبًا هلا بدالً من ترمجتها، لكي يتسنّى فهم معناها  .  6

 جياز. إب
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اجتامعي  إال أنه ذو طابع  عىل منهج تفسري القرآن بالقرآن  . كام يعتمد هذا التفسري  7

ن منهج تفسري كتاب اهلل التدويني  بقوله: )إ، وقد عرب عن ذلك  مرشب عرفاين وفلسفيو

فكتاب التكوين الذي هو النظام العيني والعامل الواقعي خارج    ؛ مشابه ملنهج كتابه التكويني 

العرفاين والعقل الربهاين، ويمكن إدراكه    دالذهن يمكن إدراكه تارة بشكل مبارش بالشهو 

لربهان أو العرفان الواعي، حيث  تارة أخرى بشكل غري مبارش من قبل أوليائه عن طريق ا 

إدراكات من  اليه  توصلوا  بام  اآلخرين  كتاب    ، خيربون  معرفة  اىل  بالنسبة  احلال  وهكذا 

التدوين، والطريق غري املبارش اليه يكون من خالل النقل، ويكون تفسري القرآن التدويني  

  (1)تفسريًا بالواسطة للقرآن التكويني(

مزيدًا  .  8 التفسري  النزول،  يبدي هذا  السياق، وشأن  قبيل  االهتامم ألمور من  من 

 واألجواء التي نزلت فيها السورة واآلية. 

مقّدمة.  9 يمثل  بكتاب  لتفسريه  املفس  يف    القرآن)  قرآن   در  قرآن   وعنوانه  له  قدم 

القرآن، خلود    رسالة،  القرآن   اعجاز،  القرآن  حقيقة  مثل  موضوعات  يتناول  وهو(  القرآن 

 القرآن، صيانة القرآن من التحريف، وفهم القرآن. 

التفسري مستقى من اآلية الرشيفة:  .  10 ) }اسم هذا  نِيٍم  َتسر َعيرنًا  27َوِمَزاُجُه ِمنر   )

ُبونَ  ُب هِبَا املرَُقرَّ َ  [، أي أن رشاب املقربني من عني نقية رقراقة. 28،  27]املطففني:   {َيرشر

 ب اهلل املنزل: تفسري كتا يف    األمثل 

للعالمة   نا وهو  ولدرصالشيخ  الشريازي،  املكارم  شرياز،  1347سنة      ببلدة  هـ 

  رس امديف    سلم الدراسة األكاديمية حتى الثانوية فيها، ثم اجته اىل العلوم الدينية يف    وتدرج

من أمثال العالمة  شرياز، ثم رحل اىل مدينة قم، وأقام فيها واستفاد من األساتذة الكبار،  

 
 .  856/ 1دانشنامه قرآن وقرآن بزوهي، )دائرة معارف القرآن(، ج  (1) 
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درجة  ا نال  حتى  وغريمها  )امليزان(  تفسري  صاحب  الطباطبائي  والعالمة  لربوجردي، 

والتأليف،  االجتهاد بالتدريس  اشتغل  التحصيل،  أثناء  وويف  الثورة  ،  أنصار  من  كان 

املدن  يف    ية سالماإل من  عدد  إىل  للنفي  تعرض  وبسببها  فيها،  الكبرية  جهوده  وله  إيران، 

 النائية. 

اسري وأبسطها وأيسها وأكثرها تنظيام، باإلضافة إىل حتقيقاته  من أمجل التفتفسريه  و

العربية الكثرية،   باللغة  التفسري  هذا  الشيخ حممد    20يف    وقد نرش  قال  هادي  جزءا، وقد 

معرفة معرفا به: )هو أول تفسري نموذجي ظهر إىل الوجود، وكان قد تعاون عليه مجع من  

املقدسة؛ وذلك بقم  العلمية  )  فضالء احلوزة  مدة    هـ(   1410ـ    1396( سنة ) 14خالل 

تدوينه جهود، ولكن حتت إرشاف العاّلمة  يف    وهلذا كان التفسري عمال مجاعّيا، قد بذلت 

املجاهدين ومن  العرص،  أعالم  أحد  الشريازي،  مكارم  نارص  الدعوة  يف    الشيخ  سبيل 

واجتهاد.. وهذا التفسري  ية عريقة، وصاحب نظر ورأي  إسالمية، صاحب تآليف  سالماإل

املواضيع   من  باألهم  جاء  ولذلك  املعارص؛  للجيل  نافعا  غذاء  ليكون  وكتب  دّون  إنام 

ية، الرتبوية واألخالقية، ومتناسبا مع املستوى العام، فكانت خدمة جليلة أسداها  سالماإل

واس بشكل  القرآن  معاين  فهم  إىل  املتعّطش  للجيل  وقّدموها  وأعوانه،  مكارم  ع،  الشيخ 

 ( 1) واالستقاء من مناهله العذبة( 

جاء وهي  يف    ومما  ومتطلباته،  خصائصه ورضوراته  )لكل عرص  التفسري:  مقدمة 

السائدة والفكرية  االجتامعية  األوضاع  من  مشاكله  يف    تنطلق  ولكل عرص  العرص،  ذلك 

جتمع  ومالبساته الناجتة عن تغيري املجتمعات والثقافات، وهو تغيري ال ينفك عن مسرية امل

احلياة االجتامعية، هو ذلك الذي فهم الرضورات واملتطلبات،  يف    التارخيية، واملفكر الفاعل 

 
 .  476، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج (1) 
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الفئات،   خمتلف  من  إلينا  وردت  أسئلة  دوما  واجهنا  وقد  واملالبسات.  املشاكل  وأدرك 

وخاّصة الشباب املتعّطش إىل نبع القرآن عن التفسري األفضل، كانت هذه األسئلة تنطوي  

يف    بحث عن تفسري يبنّي عظمة القرآن عن حتقيق ال عن تقليد، وجييب عىل ما ضمنيا عىل  

و وآالم  وتطّلعات  احتياجات  من  عن  آمالالساحة  وخيلو  الفئات،  كل  جيدي  تفسري   .

  املصطلحات العلمية املعّقدة، ونحن نفتقر إىل تفسري مثل هذا. فالسلف واملعارصون كتبوا 

 ( 1)  بالعلامء واألدباء، وعىل مستويات رفيعة( ذلك كثريا، ولكنها بأساليب خاصةيف 

ثم ذكر أنه وفريقه مل جيدوا بّدا من اإلقدام عىل مثل هذا التفسري هبذا الشكل الصالح  

 :(2)  مقدمة الكتاب خصائصه، وهييف  للفهم العام، وقد ذكر 

ـ  1 نرّكز  مل  فإّنا  حياة(  )كتاب  القرآن  كان  ملّا  املسائل  يف    ـ  عىل  ـ  األدبية  الّتفسري 

املسائل   وخاّصة  ـ  واملعنوّية  املادّية  ـ  احليوية  املسائل  عاجلنا  ذلك  من  بدال  بل  والعرفانّية، 

الفرد   بحياة  قريب  من  يرتبط  ما  وخاّصة  وحتليال،  بحثًا  إشباعها  إىل  اإِلجتامعّية، وسعينا 

 واملجتمع. 

تناولنا حتت عنوان )بحوث( املسائل املطروحة يف    ـ   2 آية  بشكل    اآلية يف    ذيل كّل 

مستقل، كالربا، والّرق، وحقوق املرأة، وفلسفة احلج، وأرسار حتريم القامر، واخلمر، وحلم  

اإل اجلهاد  ومسائل  عن  سالماخلنزير،  القارئ  يستغني  كي  املوضوعات،  من  وأمثاهلا  ي، 

 هذه املجاالت. يف  األخرىمراجعة الكتب 

نا األمهّية ملعاين الكلامت  أعطيـ عزفنا عن تناول البحوث ذات الفائدة القليلة، و  3

 . اآليةالفهم الدقيق ملعنى يف  وأسباب النّزول ممّا له تأثري

 
  (11/ 1تفسري األمثل ) (1) 

  (11/ 1املرجع السابق، ) (2) 



147 

 

  سالم اإل  أصولاملطروحة حول    واالعرتاضات ـ عرضنا التساؤالت والشبهات    4

واملأكول،   اآلكل  شبهة  مثل  باختصار،  عليها  اجلواب  وذكرنا  آية،  كّل  بمناسبة  وفروعه 

املرأة   ودية  والرجل،  املرأة  إرث  بني  االختالف  وسبب  الزوجات،  وتعّدد  واملعراج، 

املقّطعة  واحلروف  اإليف    والرجل،  والغزوات  األحكام،  ونسخ  ّية،  سالمالقرآن، 

ا  واالختبارات وعرشات  عند  األخرى ملسائل  اإِلهلّية،  استفهام  عالمة  أّية  تبقى  ال  كي   ،

 مطالعة تفسري اآليات. 

ـ أعرضنا عن استعامل املصطلحات العلمية املعّقدة التي جتعل الكتاب خاّصًا بفئة    5

ذلك تناولنا  الرضورة  ولدى  القّراء،  من  استفادة يف    خاّصة  أجل  من  الكتاب  هامش 

 املتخّصصني. 

 :(1) تتمثل فيام ييل   التفسرييف   طريقتهمانت باإلضافة إىل هذا، فقد ك

العام  .  1 واجلو  وخصائصها،  السورة  اسم  من  هلا  ذكر  هبا  يرتبط  وما  وسياقها، 

املهمة،   والبحوث  املوضوعات  من  حتوهيا  وما  أمهيتها  وبيان  وتناسبها،  العامة  األهداف 

 لتفاسري. ايف   شأن السورةيف  والتعليل لبيان اسم السورة، واخلصوصيات الواردة

اجلو العام الذي نزلت فيه السورة واآلية، واإلشارة اىل مضمون اآلية بيانًا . ذكر  2

وحتلياًل، مع سالسة البيان وجزالة العبارة، ثم يشريون اىل املسائل احليوية املادية واملعنوية،  

 والعرفانية.  وخاصة املسائل االجتامعية املرتبطة باآلية، بدالً من املباحث األدبية والبالغية  

املتناسب  يف    . 3 )بحث(  عنوان:  املوضوعية حتت  للمباحث  يتعرض  آية  كل  ذيل 

 اآلية، كالربا والرق، وحقوق املرأة، وغريها. يف  لمسائل املطرحة ل

نظر املؤلف واملشاركني معه، بيان املعاين للكلامت واعطاء فهم  يف    املقصود املهم .  4

 
 .  224 -217، ص 1حممد عيل ايازي، املفسون حياهتم ومنهجهم، ج السيد  (1) 
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الفهم الدقيق ملعنى  يف    تأثري  الذي لهصحيح للقرآن، ولو بنقل احلديث، أو أسباب النزول  

 اآلية، مع االجتناب عن تناول البحوث ذات الفائدة القليلة. 

ا5 عرض  توسع.  ودون  خمترص  بشكل  وانيف    ألحكام  واألقوال،  كانوا    الفروع 

 يعتنون ألرسار احلكم وفلسفته.

قوله تعاىل:    تفسرييف    ومن األمثلة عىل ذلك ما وردالتفسري العلمي،  . االهتامم ب6

َس ِضَياًء } مر بعدما فس اآلية عىل اثبات كروية األرض  ف[، 5]يونس:   {ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

قة تشري اىل إحدى املسائل العلمية  احلقي يف    والشمس تم العامل بنورها، قال: )ان هذه اآلية

البرش  الساموية، حيث أن  العلم ومل  يف    املرتبطة باألجرام  الزمان كانوا حمجوبني عن  ذلك 

 (1)يدركوا أن للقمر حركة، أما الشمس فال حركة هلا(

، نقاًل عن الكايف  اهلدىوأئمة  يات عن النبي اذكر األحاديث والرو. االهتامم ب7

 . وغريه  ة نقاًل عن الدر املنثوري السناملدرسة  الواردة من  اإلضافة إىل الروايات  بونور الثقلني،  

اإلرسائيليات واملوضوعات واخلرافات، ويشريون اىل وضعها  . يتجنب التفسري  8

فمثالً  آية  يف    ودّسها،  البقرة  103ذيل  سورة  قال:يف    من  وماروت  هاروت  )كثر    قصة 

واألساطري عن هذين امللكني، واختلطت اخلرافة باحلقيقة  احلديث بني أصحاب القصص  

التارخيية،   بشأهنام، حتى ما عاد باإلمكان استخالص احلقائق مما كتب بشأن هذه احلادثة 

ثم ذكر بيان  ،  ويظهر أن أصح ما قيل هبذا الشأن، وأقربه اىل املوازين العقلية هو ما ييل..( 

)وهذا الذي ذكرناه ينسجم مع العقل    لصحيحة وقال:الواقعة املستفادة من اآلية واألخبار ا

أما ما تتحدث عنه بعض كتب التاريخ ودوائر  ..  واملنطق، وتؤيده أحاديث أئمة آل البيت 

 
 .  280/ 6األمثل،   (1) 
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  (1)املعارف هبذا الشأن، فمشوب باخلرافات واألساطري، وبعيد كل البعد عام ذكره القرآن(

نرش  وهلذا  املثقفني،    طبقاتجلميع  التفسري من التفاسري الرتبوية، سهل الفهم  . هذا  9

 . كثرية جدا منه باللغة الفارسية طبعات 

وهكذا استطاع الشيخ نارص مكارم الشريازي مع الفريق املساعد له أن جيعل من  

 تفسريه أيس وأشمل تفسري، يغني عن غريه، وال يغني غريه عنه. 

 تفسري القرآن املبني: يف    منية الطالبني 

الوهو   الكبري  التآليف  لعالمة  التربيزي، صاحب  السبحاين  بن حممد  لشيخ جعفر 

والفلسفةيف    الكثرية والتفسري  الكالم  الثورة  (2) علم  قائد  تالمذة  أبرز  من  كان  وقد   ،

اإل سالماإل األ  مامية  درسه  حرض  حيث  أبحاثه  صويلاخلميني،  وقرر  سنوات،  لسبع   

 م. 1955، سنة  أجزاءثالثة يف   ( صولية التي طبعت حتت عنوان )هتذيب األصولاأل

الكريم   القرآن  تفسري  الكبري  اهتاممه  أوالها  التي  املجاالت  أهم  من  كان  وقد 

بعض كتبه بقوله: )ثم من فضل اهلل ومنته عىل  يف    والدراسات املرتبطة به، وقد عرب عن ذلك

  عبده الفقري هو أين عشت مع القرآن الكريم قراءة وتفسريًا، مدة مديدة من عمري، منذ 

ألفت وقد  هرمي،  إىل  كام  يف    شبايب  والفارسية،  العربية  باللغة  موسوعتني  القرآن  تفسري 

العمر عىل   به  يسنح  بام  الكريم، وأما اآلن فإين عازم  القرآن  كبريا من سور  فست عددا 

 (3) القرآن الكريم(  أجزاءتفسري  

 
 .  275/ 1 املرجع السابق،   (1) 

وهو مؤسس مؤسسة اإلمام الصادق واملرشف عليها، وهي من املؤسسات الثقافية اإلسالمية الكبرية يف قم، وتتبعها    (2) 

مؤسسات ومراكز فرعية أخرى.. انظر مقاال بعنوان: منية الطالبني يف تفسري القرآن املبني عصارة خربة علمية وثمرة مسرية 

 م.. 2015/  11 / 9حافلة، الشيخ حسن الصفار، جملة البصائر 

 املرجع السابق. (3) 



150 

 

ال الساحة  )إن  فقال:  تفسريه،  أمهية  إىل  الصفار  حسن  الشيخ  أشار  فكرية  وقد 

  ، األمة ية تستقبل اآلن مرشوعا قرآنيا واعدًا، يوفر فرصة رائعة ألبناء هذا اجليل من  سالماإل

تطورات  يف   يواكب  بام  مضامينها،  واستشفاف  الكريم،  القرآن  آيات  معاين  عىل  التعرف 

جذاب،    أسلوباحلياة املعارصة، ويستجيب للتحديات الفكرية القائمة، بلغة واضحة، و

الصادرة من    جزاء سهاب اململ، واالختصار املخل.. وسيجد من يطلع عىل األ بعيدا عن اإل

خمتلف حقول  يف    هذا التفسري املمّيز، كيف يوّظف الشيخ السبحاين خربته وجتربته العلمية

اعامق معاين اآليات الكريمة، من أجل تقديم آللئ مضامينها ناصعة  يف    املعرفة، للغوص 

 (1) (مرشقة بني يدي القارئ الكريم 

معنى عقديًا، يربزه وجيّليه    اآلية التفسري، فقال: )فحينام تستبطن  يف    ثم وصف طريقته 

إىل حدث تارخيي، يسلط عليه األضواء بام خيدم هدف    اآلية بدقة ووضوح.. وحني تشري  

تضمنت    اآلية وإذا  والدروس..  العربة  أخذ  اختالف    اآليةمن  ناقش  ترشيعيا،  حكام 

والفقهاء تعالج  يف    املذاهب  وعندما  احلكم..  ذلك  أخالقيًا،    اآليةتشخيص  تربويًا  بعدًا 

  إمام تزكية النفس وتقويم السلوك.. وهكذا جيد القارئ الكريم نفسه  يف    يتناول مقاصدها 

  (2) بحوث علمية مرّكزة، وطرح معريف مكّثف، بلغة عرصية واضحة مرشقة( 

 : تفسري القرآن يف    الفرقان 

) ل  وهو تأليفه خالل سنوات  تّم  الطهراين،  الصادقي    1407ـ    1397لشيخ حممد 

 احلوزتني النجف وقم.  يف  هـ(، وكان بصورة حمارضات يلقيها عىل طلبة العلوم الدينية 

هو تفسري جامع شامل، اختذ منهج تفسري القرآن  العالمة املعرفة بقوله: ) وقد وصفه  

 
 املرجع السابق. (1) 

 املرجع السابق. (2) 
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يراها   أحاديث  إىل  االستناد  مع  اجتامعي،  تربوي  حتلييل  وهو  اإلمكان،  حسب  بالقرآن 

صحيحة وأخرى مالئمة مع ظواهر القرآن، ولذا احرتز عن اإلرسائيليات بشكل قاطع،  

تفسريه  يف   ام أّن املؤّلف يعّد من الفقهاء، فإنوب . وكذا عن األحاديث املوضوعة والضعيفة. 

يف    اليشء الكثري من التعّرض ملسائل الفقه واألحكام بصورة مبّسطة، وهكذا جتده يفّصل

االعتقادية  الكالمية  احلديث،  يف    املسائل  العلم  بنظرات  القرآن  حتميل  جيتنب  كام  نزاهة، 

  إشارات عابرة جاءت يف    ع بذلك إهبامغنى عن ذلك، اللهم إاّل إذا رفيف    ويرى أّن القرآن

 (1)(رشط أن تكون النظرية ثابتة القرآن، عىل يف 

،  النظريات العلمية عىل القرآنجوهري وحتميله  الشيخ طنطاوي  وهلذا ينتقد بشدة  

العلوم والنظريات  يف    : )و من ذلك كثري عند املتفرنجني من املفّسين الذين غرقواويقول

تبّدل وحتّول من خطأ  يف    أّن القرآن هو علم اهلل، فلن يتبّدل، والعلم دوما اجلديدة، ونسوا  

 ( 2) إىل صواب ومن صواب إىل أصوب(

 التفسري األثري اجلامع. 

يف    ، وهو من كبار املختصني هـ(  1427ــ    1348حممد هادي معرفة ) وهو للعالمة  

حمسن احلكيم، والسيد أيب    من أمثال السيدالقرآن الكريم وعلومه، تتلمذ عىل كبار العلامء  

الفاين   عيل  والسيد  احليل،  حسني  والشيخ  الزنجاين،  باقر  واملريزا  اخلوئي،  القاسم 

 . األصفهاين، واإلمام اخلميني 

السيد حممد الشريازي، والسيد عبد  العلامء أمثال  بادر بتعاون مجاعة من أفاضل  وقد  

وحممد   البحراين،  عيل  والسيد حممد  الشهرستاين،  املحمودي  الرضا  جملة  إباقر  اصدار  ىل 

 
 .  473، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 . 31، ص 1الفرقان يف تفسري القرآن، ج   (2) 
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شهرية حتت عنوان )أجوبة املسائل الدينية( باللغة العربية وأخذ ينرش فيها مقاالت حول  

املرأة وم حقوق  قبيل  من  النقد  يف    ضوعات  إمكانية  الكريم،  القرآن  ترمجة  اإلسالم، 

 ايران. يف  وقد ُترمجت تلك املقاالت الحقًا اىل اللغة الفارسية ،ورضورته 

حقل القرآن من مستوى املقاالت اىل مرحلة  يف     تلك املّدة ارتقى تدرجييُا ببحوثهويف

واىل جانب انشغاله بالتدريس والبحث أخذ يعد    ،هاجر اىل قم   1972ويف عام    ،التأليف 

م. أخذ يصدر تباعًا  1978ومنذ عام    ، علوم القرآنيف    للنرش ما كان قد ألفه من كراسات

،  علوم القرآن يف    ، أي كتاب التمهيدعلوم القرآنكون بموسوعة  كتابه الذي هو أشبه ما ي

  حقل القرآن، فقد نرش الكثري من املقاالت يف    فضاًل عن تأليف الكثري من الكتب املتخصصة 

 ايران باللغتني العربية والفارسية.  يف  املجالت التي تصدريف 

)بمناسبة وفاة العامل العامل  وقد أصدر اإلمام اخلامنئي بمناسبة وفاته بيانا جاء فيه:  

آية اهلل احلاج الشيخ حمّمد هادي معرفة )رمحة اهلل عليه(، ُأعّزي احلوزة   والباحث القرآين 

املتخّصصني  والفضالء  والعلامء  األوفياء،  يف    العلمية  قم  مدينة  وأهايل  القرآين،  احلقل 

جليلة للوسط العلمي    وأرسته وأوالده املحرتمني.. هذا العامل الرفيع الشأن قّدم خدمات

الدينية، خاّصة واملؤّلفات  الدراسات  الكريم وعلومه،  يف    عىل صعيد  القرآن  تفسري  جمال 

اخلالدة  اآلثار  من  ُتعّد  مؤّلفاته  أّن  كذلك  يف    بحيث  العامل  هذا  سّجل  لقد  املجال..  هذا 

ادة إّبان  مراحله املختلفة، ونال نجله درجة الشهيف    سوح كفاح الشعب اإليراين يف    حضوراً 

 (1)فرتة الدفاع املقّدس(

ست جملدات، وهو موسوعة من حيث عدد األحاديث واآلثار  يف    ويقع هذا التفسري

التي ذكرها، باإلضافة إىل التحقيقات البديعة التي طبقها عىل األحاديث وفق املقاييس التي  

 
 فارسية. ، املوقع اإللكرتوين للمرتجم له باللغة ال1798رقم  421ُانظر: معجم رجال الفكر واألدب:   (1) 
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وجود، كان التفسري  ال يف  مقدمته: )حتّى بعد أن ظهر التفسري االجتهادييف   عرب عنها بقوله 

منابعه أركاناألثري من أوثق   االستخراج والتحقيق.. وعليه فالتفسري بشّتى  يف    ه وأعظم 

األ مراجعة  عن  له  غنى  ال  وأشكاله  الصالح    صولأنحائه  السلف  عن  املأثورة  واألقوال 

  وسائر األعالم، غري أّن هناك بعض اخللط بني السليم والسقيم من تلك اآلثار، بام يستدعي 

متحيصا وحتقيقا شامال، لكي يمتاز الصدف عن اخلزف وختلص اجلواهر من األحجار..  

إىل   يعود  فيام  األخبار،  من  الضعيف  من  الصحيح  ملعرفة  حماولة  أيديكم  بني  الذي  وهذا 

الكريم، حماولة  القرآن  الكتاب  يف    تفسري  فنّّيا وفق    والسنة ضوء حمكامت  القويمة، عرضا 

  صول مجع األخبار واآلثار من أّمهات الكتب واأليف    ّلنا مل نأل جهدا تقييم اآلثار، ولع  أصول 

احلديث   كتب  من  اعتمدوه  فيام  طوائفهم  خمتلف  وعىل  املسلمني  كاّفة  لدى  املعتمدة 

منهجّي رتيب، عسى أن   أسلوبيف    والتفسري، ونضدها ونقدها حسب املناسبة، وعرضها 

لك مجاعة من العلامء من ذوي االختصاص  ، وساعدنا عىل ذاهللنكون قد نفعنا هبا إن شاء  

احلوزة العلمّية بقم املقّدسة، سوف ننّوه بأسامئهم، لنشكرهم عىل هذا اجلهد  يف    بعلوم القرآن 

 ( 1)  املتضامن(

 :(2) ومن أهم مزايا هذا التفسري

والشواهد    . 1 القرآنية  اآليات  عىل  اعتامدًا  معناها  رشح  عىل  يأت  اآلية  ذكر  بعد 

النبي   املنقولة عن  الروايات األخرى  يفّسها استنادًا اىل  ثم  أو  أئمة اهلدى  و  األخرى، 

ثم يستعرض األحاديث ذات الصلة بأي   ، الصحابة الذين كانوا هيتمون بفهم معاين القرآن

 اءة والنظم والبديع وتوضيح املعاين واألحكام. جانب من الفضائل والقر

 
 .  6، ص: 1التفسري األثرى اجلامع، ج (1) 

 .  388 -384، ص1السيد حممد عيل ايازي، املفسون حياهتم ومنهجهم، ج  (2) 
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تفسري روائي شيعي، وتفسري  يف    اعتمد بشكل أسايس عىل األحاديث التي وردت .  2

هنض فريق من تالميذ الشيخ  قد  و  ، روائي سني ومها تفسري نور الثقلني، وتفسري الدر املنثور

العبارإبمهمة   قبيل حتقيق  من  التمهيدية  األعامل  من  قسم  األسانيد  نجاز  واستخراج  ات 

 والنسخ البديلة ومجيع املعلومات التمهيدية لألحاديث. 

بام أن قساًم من مأثورات التفسري هي عبارة عن كلامت الصحابة والتابعني، فقد  .  3

 أخضعت للتمحيص والتقييم، ومتت االستعانة هبا لتأييد املعنى.  

البداية األحاديث التي    يف  حيث نقل   ، جاء نقل األحاديث برتتيب منطقي ومنظم.  4

بيان معاين املفردات وأعقبها  يف    ثم نقل بعدها األحاديث التي وردت  ،تبنّي سبب النزول 

التي   باألحاديث  ذلك  بعد  جاء  ثم  مبارش،  بشكل  اآليات  معاين  تفس  التي  باألحاديث 

 اخلتام األحاديث املوضوعة. يف  وردت بام يتناسب مع اآلية أو السورة، ثم نقل 

بداية املجّلد األول بحوثًا متهيدية للتفسري مثل فضائل القرآن،  يف    املفس  تب. ك5

القرآن، وصياغة   ولسان  بالرأي،  والتفسري  والباطن،  والظاهر  والتأويل،  التفسري  ومعنى 

القرآن، والتفسري األثري،  يف    القرآن، وأسلوب القرآن، وحجية ظواهر القرآن، والسياق 

 ملقطعة، ونقد اآلثار عىل منصة التمحيص، ومباحث أخرى. وآفات التفسري، واحلروف ا

 صحة وسقم اخلرب وترجيح بعضها عىل بعض. ينبه إىل  تفسري أثري اجتهادي  . هو  6

 :  عابدي كر تفسري  

ية اإليرانية، وهو  سالمية التي ألفت بعد الثورة اإل السن، وهو من التفاسري  أجزاء  4يف  

وكان يدرس تفسري القرآن    ،ومؤلفه عامل من املدرسة احلنفية   ،الرتكامنية أول تفسري باللغة  

 سنة.  30الكريم ملدة  

اإل  إذاعة اجلمهورية  بثت  الرتكامن،  سالموقد  اإليرانية دروسه ملسلمي  واستفاد  ية 
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مجهورية تركامنستان والعراق والصني وغريها.. كام قامت  يف   منه مجيع الرتكامن املتواجدين

زة العلمية الشيعية، وهو دليل كبري عىل أن القرآن الكريم هو الذي جيمع مجيع  بنرشه احلو

 مسلمي إيران بغض النظر عن مذاهبهم. 

 : تفسري القرآن املجيد يف    املخترص املفيد 

تفسري خمترص للشيخني حممد عيل التسخريي وحممد سعيد النعامين، وهو بعنوان    وهو

مقدمته تنوهيا وإشادة بخط يد  يف    [، والذي ذكر(1)يدتفسري القرآن املجيف    ]املخترص املفيد 

رسالة أرسلها إىل السيد كاظم احلائري حول هذا  يف    املرجع الشهيد السيد حممد باقر الصدر 

والشيخ حممد سعيد التسخريي  العزيزين  ولدينا  )رّسين مرشوع  فيها:  يقول  يف    التفسري، 

املقرتح كام رسين  النحو  الكريم عىل  القرآن  ما  تفسري  له  أ اطالعكم عىل  نتجا وارتضاءكم 

 (2)فأسأل املوىل تعاىل هلام التوفيق والتسديد وإكامل هذا املرشوع العظيم( 

هدية اهلل    :بيان غرضهام منه: )القرآن الكريم يف    مقدمتهيف    وقد قال صاحبا التفسري

مجعاء  للبرشية  القويم؛ .تعاىل  السبيل  سواء  هيدهيا  معامل    .  هلا  التكامليةويرسم    ، مسريهتا 

ية احلية هي  نسانوأّن تعاليمه اإل  ،ويعلمها كيفية الوصول اىل غرض خلقتها من أقوم الطرق 

اإل  للشخصية  األساس  ترتكزسالماملقوم  أن  فيجب  ولذا  مجيعاً يف    ية،  األفراد    ، نفوس 

لن  يًا.. وإنسانوتصنع أنامط السلوك املطلوب    وتتحول اىل منابع فّياضة تصوغ األحاسيس،

 ( 3) وجودهم اىل معيار فاصل، ورؤية وحيدة( يف  يفلح املسلمون يومًا اال اذا حتول القرآن 

 ثم ذكرا املزايا التي يتمتع هبا هذا التفسري، وهي: 

 
العاملي للتقريب ربني املذاهب االسالمية لعام    604وهو يقع يف    (1)  الوزير، وقام بنرشه املجمع  صفحات من احلجم 

 م..  2010

 .  2014/ 11/ 15،  4634نقال عن مقال بعنوان: املخترص املفيد، امحد احلمد املندالوي، احلوار املتمدن، العدد:  (2) 
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. االجياز اىل احلد املمكن مما جيعل كل صفحة من القرآن الكريم تقابلها صفحة من  1

 التفسري تقريبًا. 

 . مدلول القرآين ومنها البعد االجتامعي االصيل . طرح االبعاد املختلفة لل2

اهل  3 عن  املروي  عىل  الرتكيز  مع  أمكن  مهام  اآلراء  خمتلف  وفق  التفسري  . طرح 

 البيت. 

 . . اعتامد املنهج التقريبي وجتنب االستفزاز والتجريح4

 تفسري املنري 

ل ) وهو  املصطفوي  حسن  يف    الباحثني كبار  أحد    ، هـ(   1426ـ    هـ   1334لعالمة 

املتنوعةامل حتقيقاته  واللغوية  والتفسريية  العرفانية  القرآنية  سبق    عارف  وقد  مجيعا،  فيها 

 [ كلامت القرآن الكريم يف  التحقيق احلديث عنه، وعن كتابه القيم ]

باللغة    هذا  وهو  الفارسية وتفسريه  جلميع  ،  شامل  موجز  تربوي  عرصي  تفسري 

عنه  القرآن  قال  ايازي،  عيل  حممد  )السيد  باللغة  :  الناطقون  هم  التفسري  هلذا  املخاطبون 

استطالع املسائل األخالقية واملعنوية واألبعاد  يف    الفارسية، حيث يراجعون من الراغبني

املجتمع واختار اللغة  يف    االرشادية للتفسري.. وهذا التفسري رغم أنه كتب للمرتبة املتوسطة

ة الناس من الناطقني هبذه اللغة، ولكن توجد الكثري من املباحث  فهام عامإالفارسية هبدف  

الدقيقة الفن والتحقيق، وقد كتب املفسيف    العلمية  الكتاب ختتص بأهل  املجلد  يف    هذا 

يف   األول هلذا الكتاب مقدمة خمترصة وذكر فيها خصوصيات التفسري واألصول املوضوعة 

بيني معاين اآليات والتي تعترب من مميزات هذا  تيف    تفسريه، ومن األصول املهمةيف    منهجه

التفسري اخلاصة، هو ما تقدم من التأكيد عىل املعاين احلقيقة أللفاظ القرآن، ويف احلقيقة أن  

كلامت القرآن( أقام تفسريه عىل أساس من معرفة  يف    املؤلف بعد تأليفه لكتاب )التحقيق
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 ( 1)(امت القرآن كليف  املصطلحات والتأكيد عىل عدم وجود املجاز

كثرية جدًا، فمن املصادر الروائية: الدر املنثور، تفسري    ه، وهيمصادر تفسريوذكر  

،  الربهان، نور الثقلني، أصول الكايف وسائر الكتب األربعة للشيعة، تفسري عيل بن إبراهيم 

 وغريها من التفاسري. تفسري الصايف، و جممع البيان، باإلضافة إىل استفادته من 

ختام كل جملد فهرسة للمفردات التي تم حتقيقها واستخراج معناها  يف    رد هو يوو

مجيع املوارد آليات  يف    احلقيقي )ال املجازي( وفقًا ملبنى املؤلف كيام يمكن االستفادة منها 

ر املفسين  ئ القرآن الكريم ويتضح بذلك تفاوت هذا اللون من بيان معاين الكلامت مع سا 

 واملرتمجني. 

 :(2) تفسريه، فهو كام ييل  يف  منهجهأما 

البداية من قبيل اسم السورة وفضيلتها وثواب التالوة،  يف    ذكر بعض الكليات .  1

وشأن وموقع النزول، ثم يتطرق لذكر اآليات واحدة بعد أخرى ويبنّي مقاصدها ويرشح  

 معانيها.

ها،  البداية ترمجة اآلية، ويمكن اعتبار ترمجته متميزة عن غرييف    يبحث املصنف.  2

كلامت واصطالحات القرآن وتأكيده عىل عدم وجود  يف    ملا تقدمت اإلشارة اليه من مبناه

هذه الرتمجة أهنا تأخذ صبغة التفسري وال  يف    مفردات القرآن، واملالحظة األخرىيف    املجاز

 يصح القول أهنا ترمجة خالصة. 

لغات،  .  3 عنوان:  حتت  املشكلة  املفردات  لتوضيح  الرتمجة  قبل  املصنف  يتطرق 

وأحيانًا تكون هذه التوضيحات بمقدار مجلة ومقطع من اآلية، وال يقترص ذكرها عىل هذا  

 
 .  425، ص  1السيد حممد عيل ايازي، املفسون حياهتم ومنهجهم، ج  (1) 

 .  431 -425، ص  1السيد حممد عيل ايازي، املفسون حياهتم ومنهجهم، ج  (2) 
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متن التفسري مصحوبة بتحقيق ومقارنة  يف    املورد، بل نالحظ أحيانًا بعض هذه التوضيحات 

الكلامت، هلذا هيت  العبارات باجلانب األديب منها،  يف    موبحث عن جذور  توضيح وتبيني 

ذيل تفسري اآليات عنوانًا باسم: )لطائف( يستعرض فيه املصنف نكات  يف    وربام شاهدنا 

 دقيقة وظريفة لآلية لدى مقارنتها بالعبارات األخرى ومدى تفاوت موارد استعامهلا. 

ذا التفسري عليه، فاملفس  اهتاممه بالبعد العرفاين والسلوكي الذي بنيت دعائم ه.  4

ونالحظيف    احتفظ  املنهج  هبذا  املتعددة  لألبحاث  يف    كتبه  متعددة  موارد  التفسري  هذا 

ِد  }ذيل تفسري اآلية:  يف    األخالقية واملعنوية، وعىل سبيل املثال يذكر ُثمَّ َقَستر ُقُلوُبُكمر ِمنر َبعر

بحث74]البقرة:    {َذلَِك  وخص  مفصال  ا [  وحاالته  القلب  احلاالت  عن  ويعّدد  وصياته، 

اإل بني  مقارنًا  للقلب  والروحانية  عن  اجلسامنية  البحث  بمناسبة  يقول  ثم  واجلامد،  نسان 

)ولكن أشد أنواع قساوة القلوب هو ما يصفه القرآن بأهنا كاحلجارة، ألن    قساوة القلب: 

املادة فان مقاومته  العوامل    مقابل تأثري ونفوذ يف    كل موضوع كلام لطف وابتعد عن عامل 

األحجار اخلارجية ويف  يف    املادية يكون أكثر، مثاًل احلرارة والنور والرطوبة والربودة مؤثر

القلب الروحاين الباطني، وهنا تؤكد اآلية عىل  يف    القلوب اجلسامنية، ولكنها ال تؤثر اطالقاً 

مجيع    أن قلوهبم الروحانية، يعني أرواحهم أصبحت حمجوبة وملوثة ومظلمة اىل درجة أن

  اآليات اإلهلية والكلامت الساموية وأحاديث األنبياء ومواعظهم اخلالصة ال تؤثر فيهم أثرًا، 

عامل املادة من املكان والزمان واجلامدات  يف    حيث أن العوامل املعنوية تؤثر أثرها حتى يف  

املقدسة واملسجد احلر املساجد واملشاهد  ام  والنباتات واحليوانات، وهلذا نجد أن أحجار 

 ( 1) ر متعلقاهتا تتمتع بروحانية خاصة وامتياز االستثنائي(ئوأرضها وتراهبا وسا 

بدالً  وهو املباحث االجتامعية والشبهات العرصية بالدراسة،  املؤلف  قلام يتناول . 5

 
 .  333/ 1تفسري املنري )روشن( ، ج  (1) 
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 . املطالب الكالميةهيتم بمن ذلك  

 ت القرآن(كلاميف    ترمجة مجيع املفردات اللغوية من كتابه )التحقيقاملؤلف  اقتبس  .  6

يعتقد  .  7 القراءة  املؤلف  ال  سوى  معتربة  قراءة  يرى  وال  القراءات،  باختالف 

 هذا املجال. يف  املشهورة وقد أورد املؤلف بحثًا مفصاًل 

نقل  يف    دائاًم أن يتجنب نقل أقوال املفسين اآلخرين، بل يرى أناملؤلف  يسعى  . 8

وإجياد للحرية والضاللة ويعتقد أن املفس فيام  آراء بعض املفسين إنام هو تكثري للشبهات  

لو حاز رشائط التفسري وكان يتمتع بنورانية باطنية وروحانية كاملة وله اطالع علمي وأديب،  

 فسيكون تفسريه أقرب اىل احلق والواقع وال حيتاج اىل ذكر آراء املفسين. 

كنه يعتقد أنه عىل  ل  ،يستفيد املؤلف كثريًا ضمن تفسريه من روايات أهل البيت  . 9

والعرفانية   العلمية  والدقائق  واللطائف  واملعارف  احلقائق  آالف  وجود  من  الرغم 

يف   لكن وجود بعض الروايات املذكورة  م، األحاديث املعتربة هل يف  واإلرشادية واألخالقية

بل   املطلعني،  غري  واألشخاص  الناس  لعموم  مفيدة  غري  التفسري  توجب  إ كتب  قد  هنا 

بعض املوارد اخلاصة والتي  يف    فكار وهلذا يستفيد املصنف من الروايات الرشيفة انحراف األ

 هلا جنبة تفسريية أو ارشادية وتربوية أو لتوضيح معاين الكلامت واآليات الرشيفة. 

فهم املراد من اآلية ولكنه  يف    . رغم أن املؤلف يرى أن سبب نزول اآليات مؤثر 10

أن يكون خمصصًا أو مقيدًا ملضمون اآلية الرشيفة بشكل  يؤكد عىل أن شأن النزول ال يمكن  

مطلق إال إذا أثبتت القرائن اخلارجية متامًا وبقرينة اآلية نفسها عىل التقييد والتخصيص،  

بعض املوارد فيام لو كان سند  يف    مضمون اآلية يف    وهلذا يكون سبب النزول مفيدًا ومؤثراً 

 اخلرب سلياًم أيضًا. 

 العرفان خمزن  تفسري  
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عاملة  ، وهي  صفهانأمدينة  من  ،  هـ(1423  - هـ  1308لسيدة نرصت األمني ) وهو ل

حمدثة شيعية إيرانية من أعالم القرن الرابع عرش اهلجري، أخذت إجازهتا  و  هة يجمتهدة فق

من عدة علامء أبرزهم: الشيخ عبد الكريم احلائري مؤسس حوزة قم احلديثة، كام قامت  

 اية لعدة علامء من بينهم السيد شهاب الدين املرعيش النجفي.  الرويف  بإعطاء إجازة

تفسري حافل جامع، هو من خري التفاسري التي  قال العالمة املعرفة عن تفسريها: )هو  

مخسة عرش جملدا، باللغة الفارسّية السهلة  يف    أسلوب رائع بديع،يف    أنتجها اجليل اجلديد،

ات، السيدة نرصت بنت السيد حممد عىل أمني، من  السلسة، وضعتها مفخرة النساء اإليرانيّ 

يف    هتذيب األخالق،و تزكية  هيتم بال وضع عىل أسلوب تربوّي،  قد  و .  كبار علامء أصفهان.

 (1)(شكل جّيد بديع. ويعّد من خري اآلثار

 املوضوعي: التفسري  ب ا ـ اجلهود املرتبطة  لث ثا 

وهو التفسري الذي هيتم باجلمع املنهجي لآليات ذات املوضوع الواحد، ثم تبيينها  

  الشيخ نارص مكارم الشريازيوقد قال  واستنطاقها للخروج باملوقف القرآين من املوضوع،  

طرق التفسري إىل: تفسري مفردات القرآن، التفسري الرتتيبي، التفسري  تعريفه ـ بعد أن قسم  يف  

إنه التفسري  ):  ـ  (2)سري االرتباطي، والتفسري الكيل أو النظرة العاملية للقرآناملوضوعي، التف 

املوضوع الواحد، ووضعها إىل جانب  يف    الذي يقوم بجمع خمتلف اآليات القرآنية الواردة

دة حول نفس  يف    بعضها البعض، ومن ثم قراءهتا  حدود موضوعها، واخلروج بنظرة موحَّ

موضوع األدّلة عىل معرفة اهلل سبحانه وتعاىل، كالفطرة،  يف    واردة املوضوع. مثاًل: اآليات ال 

القرآنية   الرباهني  وسائر  واإلمكان،  الوجوب  برهان  النظم،  يتّم  األخرىبرهان   ،

 
 .  479، ص: 2التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب، ج  (1) 

 . 19: 1نارص مكارم الشريازي، رسالة القرآن  (2) 
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القرآن يفسِّ بعضه  )استخراجها من القرآن الكريم، وضّمها إىل بعضها البعض، وفقًا ملبدأ 

إطار وحدوّي، مع التسلط عىل مجيع أبعاد املوضوع،  يف    ، فيتّم من خالل قراءهتا مجيعاً (بعضاً 

 ( 1) (ذات املوضوعيف   اخلروج بنظرية قرآنية 

ري، يقوم املفسِّ فيه بتجميع خمتلف  نوع  من التفس )الشيخ جوادي اآلميل بأنه  وعرفه  

موضوٍع واحد، ويضّمها بعضها إىل البعض، بحيث تضّم خمتلف  يف    اآليات القرآنية الواردة

الواردة  والروايات  األحاديث  بتجميع  يقوم  ثانية  مرحلة  ويف  املوضوع،  نفس  يف    أبعاد 

اآل  بضّم  يقوم  ثالثة  مرحلة  ويف  البعض،  بعضها  إىل  ويضّمها  والروايات  املوضوع،  يات 

بعضها إىل بعض، ليخرج من خالل هذا اجلمع الثالثي املراحل بنظرّية شاملة ملختلف أبعاد  

 (2) ، القرآن والعرتة الطاهرة(سالماملوضوع، وذلك بعنوان )نظرية اإل أجزاء و

إنه منذ التاريخ األول للتفسري كان  ):  مبدأ االهتامم به قائال   هادي معرفةالشيخ    وذكر

آخر، مل    أسلوب التفسري، وظهر إىل جانبه  يف     الرتتيبي هو املنهج التقليدي واملعتادالتفسري

املوضوع   ذات  اآليات  بعض  تفسري  إىل  ه  اجتَّ وإّنام  والتفسري،  بالدرس  القرآن  مجيع  يأخذ 

هبا وفق   الواحد، وبمعنى آخر: فإّن هذا التفسري اهتّم بمواضيع القرآن، حيث مجعها، وبوَّ

قد اصُطلح عليه بالتفسري املوضوعي. وإىل جانب عموم املسائل الدينية اهتّم  موضوعاهتا. و 

االجتامعية   املسائل  وُبعد  املعارف واألحكام،  ُبعد  اثنني:  ُبعدين  من  بالقرآن  التفسري  هذا 

جانبها النظري والعميل، ومل يكن يتوجه إىل القرآن من منظاره  يف    والسياسية واألخالقية

احلقيق القرآن وتبيني رسالتهاللفظي. ويف  بإيصال رأي  املوضوعي هيتّم  التفسري  فإن  يف    ة 

جانبها البالغي  يف    مواضيع خمتلفة، وال عالقة له باجلانب الفني املتعلق باللفظ أو باملفردات 

 
 .21: 1املرجع السابق (1) 

 ، قم، مؤسسة إرساء. 59جوادي اآلميل، زن در آيينه مجال وجالل:  (2) 
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دخل هلا  يكون  الذي  بالقدر  إالّ  و...  بعض  يف    والفني  عن  الكشف  أو  املوضوع  تفسري 

الفنيةيف    مستقّل جوانبه كموضوع، وليس كلفظ     العالمة املعرفة . ف(1)معناه، ويف صورته 

شتى املواضيع.  يف    كان ينظر إىل التفسري املوضوعي بأنه تفسري بلحاظ نظرية القرآن ورسالته 

الكتابات  اليوم  دت  تعدَّ من  يف    وقد  العرص  يفرضه  ما  وفق  التفسري،  من  النوع  هذا 

اهتمَّ  التي  الكتب  وأما  ومستجّدات.  األديب مستحدثات  باجلانب  بعض  يف    ت  أو  القرآن 

التفسري   دائرة  عن  موضوعًا  خارجة  فإهّنا  واملتشابه،  كاملحكم  والعلمية،  الفنية  املباحث 

 .  (2)املوضوعي

ية ـ اهتامما كبريا، باعتباره التفسري الذي  سالموقد أواله اإليرانيون ـ بعد الثورة اإل

 املرتبطة به إىل قسمني:  همجهود ، ويمكن تقسيم يسمح بتأصيل القضايا املختلفة

  : الدراسات والبحوث القرآنية املرتبطة بمواضيع معينة، وخصوصا ما يدخلاألول 

ية والسياسية واالجتامعية وغريها، وهلم فيها دراسات  نسانأسلمة العلوم، كالعلوم اإليف  

ولت هذا  كثرية جدا، ليس هذا موضع ذكرها أو تفصيلها، خاصة وأن املؤمترات القرآنية ت 

 اجلانب، بتخصيص كل مؤمتر بقضية من القضايا. 

من خالل تفسريه   : التفاسري املوضوعية، والتي حتاول حرص املواضيع القرآنيةالثاين 

 مجيعا. 

 تفسري مفاهيم القرآن:  

ركز فيها  ، والذي يمكن اعتباره موسوعة قائمة بذاهتا، وقد  الشيخ السبحاين   للعالمة

إىل عرشة أقسام، تناول كل    ها قسم عىل القضايا املرتبطة بالعقائد واملفاهيم والتصورات، و

 
ون يف ثوبه القشيب  (1)   هـ.1418، مشهد، دانشگاه علوم إسالمي رضوي، 526: 2معرفت، التفسري واملفسِّ

 املرجع السابق.  (2) 
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  البحث حول معامل التوحيدجملد خاص، وهذه األقسامـ  بحسب ترتيبهاـ  هي:  يف    قسم منها 

  القرآن الكريم.. معامل النبوة يف    ية سالمكومة اإلالقرآن الكريم.. البحث حول معامل احليف  

النبي  يف   وما أثري من حوهلا من شبهات..    القرآن الكريم.. الرسالة املحمدية ومعاجز 

األ اإليف    نبياءعصمة  ومفهوم  الكريم  أسامء  مامالقرآن  الصحابة..  وعدالة  ودالئلها  ة 

القرآن.. مسألة  يف    وحياته   القرآن الكريم.. شخصية النبي  يف    وصفات اجلليل سبحانه

 ة. مام .. األمثال القرآنية معانيها وأقسامها وفوائدها ونامياهتا.. العدل واإلالقيامة املعاد و

: )إّن التفسري الرائج يف    وقد قال األجيال املاضية هو تفسري  يف    مقدمة كتابهـ  معرفا بهـ 

كّل سورة، فمنهم من سنحت له الفرصة أن يفس  يف    القرآن حسب السور واآليات الواردة

من   النوع  السور، وهذا  بعض  إالّبتفسري  احلظ  يسعفه  مل  ومنهم من  برمتها،  القرآن  آيات 

ي،  سالمالتفسري الذي يطلق عليه اسم التفسري الرتتيبي، ينتفع به أكثر رشائح املجتمع اإل

من التفسري يطلق عليه اسم التفسري  وكّل حسب استعداده وقابلياته، بيد اّن هناك لونًا آخر 

الذي ظهر  نظرًا  يف    املوضوعي  العلامء  اهتامم  العقود األخرية، واستقطب قسطًا كبريًا من 

اآليات   مجع  بمعنى  فيه  الواردة  املوضوعات  حسب  الكريم  القرآن  تفسري  وهو  ألمهيته، 

بنتيجة واحدة،  سور خمتلفة حول موضوع واحد، ثّم تفسريها مجيعًا واخلروج  يف    الواردة

 (1) ( وقد ُأطلق عىل هذا اللون من التفسري بالتفسري املوضوعي

باأل املرتبطة  باملواضيع  االهتامم  وهو  تفسريه،  من  الكربى  الغاية  ذكر    صول ثم 

الكريم بحث  القرآن  أّن  )بام  فقال:  الدين،  يقوم عليها  التي  ومواضيع    أمور يف    واألسس 

آ  فقد  لذا  أحد،  الكثرية  كثرية ال حييط هبا  املواضيع  العقائدي من هذه  اجلانب  ثرنا دراسة 

التوحيد  نسانحياة اإليف    وترسيخه  يامنترسيم معامل اإليف    جدًا، ألمهيته  . وتؤّلف قضايا 
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كّل الرشائع الساموية.  يف  ية، بل حجر األساسسالمالعقيدة اإليف  والرشك حجر األساس

اّن القرآن الكريم بذل حيال مسألة التوحيد  فبإلقاء نظرة رسيعة عىل اآليات القرآنية يتضح

من املسائل العقائدية    أخرىاألُلوهي والربويب من العناية ما مل يبذل مثلها حيال أية مسألة  

التي تعد من القضايا املهمة    القيامةيوم  يف    واملعارف العقلية.بل حتى قضية )املعاد( والبعث 

صورة )عقيدة ساموية( ومنهج  يف    أن يتجىل نظر القرآن بحيث ال يمكن ألي دين  يف    جداً 

 ( 1)  إهلي دون االعتقاد هبا، كام ال يمكن لذلك املنهج أن ينفذ إىل األعامق واالفئدة بدوهنا(

 تفسري نفحات القرآن:  

الشيخ والتيسري  للعالمة  التبسيط  استعمل  والذي  الشريازي،  مكارم  يف    نارص 

توضيح املواضيع القرآنية، ورد الشبهات املثارة حول أي موضوع، وبذلك يمكن اعتباره  

ية، مثله مثل تفسري األمثل كام ذكرنا ذلك  سالم الساحة اإليف    أيس تفسري موضوعي موجود 

 سابقا.

قوله  ذلك  عىل  الكتابيف    وكمثال  بالتفسري  مقدمة  االهتامم  رس  يوضح  وهو   ،

اإل قبل  املوضوعي؟..  التفسري  هو  )ما  من طرح    جابةاملوضوعي:  السؤال البّد  هذا  عىل 

موضوعي بحيث يشبه الكتب املتداولة؟ بل   أسلوبسؤال آخر وهو: ملاذا مل جُيمع القرآن ب

بنظر االعتبار خمتلف  أّنه خيتلف معها مجيعًا.. واجلواب هو: إّن املؤلف أو املؤلفني يأخذون 

املتشاهبة  املتداولة، فمثاًل يف    املواضيع  الكتب  علم الطب  يف    بوتقة واحدة من أجل اعداد 

)خمتلف   االعتبار  بنظر  اإلاألمريؤخذ  سالمة  بمسألة  ترتبط  التي  ُتقسم  نساناض  ثّم   )

القلب،   )امراص  وابواب  املواضيع عىل فصول  املتعلقة هبذه  العصبيةاألمراملسائل  ،  اض 

التنفس،   اجلهاز  امراض  اهلضمي،  اجلهاز  وسائر  األمرامراض  اجللدية  اض(،  األمراض 
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ومن ثّم يبحثون كلَّ فصل وكلَّ باب من خالل االعتامد عىل املقّدمات ونتائجها وهبذا النحو  

يتّم تأليف كتاب باسم كتاب )الطب(. بيد أنَّ القرآن ليس كذلك، فهذا الكتاب نزل عىل  

ًا للحاجات والظروف اإلجتامعية املختلفة والوقائع املتباينة، واملراحل  سنة وفق  23مدى  

ي، ويف نفس الوقت مل يتعلق بزمان ومكان  سالمالرتبوية املتفاوتة، وسائر حياة املجتمع اإل

 ( 1)  معني!(

كامل   يوم  )فخالل  فيقول:  الكريم موضوعيا؛  القرآن  ترتيب  يوضح رس عدم  ثم 

حمور مقارعة الوثنني والرشك وتعليم التوحيد بكل فروعه،    تدور كافة بحوث القرآن حول 

مّكة  يف    املبدأ واملعاد: )كالسور التي نزلتيف    هذه املرحلة كّلها يف    والّسور واآليات النّازلة 

آخر تكون البحوث ساخنة وقوية    ماالوىل من البعثة(، ويف يو   ث عرشةالثال وات  السن خالل  

حول اجلهاد ومواجهة األعداء الداخليني واخلارجيني واملنافقني، ويوم  تقع غزوة االحزاب  

آية منها تتحدث عن هذه املعركة والتجارب    17فتنزل سورة االحزاب، وما ال يقل عن  

يوم آخر جرت واقعة صلح احلديبية   فيها ووقائعها، ويف  الرتبوية  فتنزل سورة  والقضايا 

.. واخلالصة،  أخرىوآيات    خالص الفتح: وبعدها فتح مّكة وغزوة حنني فتنزل سورة اإل

ي كانت تنزل اآليات املناسبة  سالم والتحرك العامل للمجتمع اإل  سالم فتزامنًا مع انتشار اإل

 ( 2) ( نسانوتصدر األوامر املالزمة، وهذا ما كان يكّمل املسرية التكاملية لإل

وب ـ  القضايا  وهكذا  كل  يوضح  ـ  السليمة  والفطرة  العقل  ختاطب  بسيطة  لغة 

 القرآن الكريم، وبسهولة ويس، بعيدا عن التعقيدات الكالمية. يف  املعروضة

وقد وضح غايته من تفسريه، فقالـ  حتت عنوان )ما هي املشكالت التي ُيمكن حلُّها  
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للغاية من خالل مالحظة ما    عىل هذا السؤال واضحة  جابةبالتفسري املوضوعي؟(: )إّن اإل 

وهو: إّن الكثري من    األمر مرَّ ذكره آنفًا، ولكن للمزيد من التوضيح ينبغي االلتفات اىل هذا  

مسألة   خيص  فيام  فمثال  ما،  موضوع  ابعاد  من  واحدًا  ُبعدًا  تأخذ  الكريم  القرآن  آيات 

)رشوط    خراآل بعض اآليات اصل امكان الشفاعة.. ويف البعض  يف    )الشفاعة( فقد ورد 

ومريم  23الشفاعة( )سبأ   )األ78،  هلم(  )املشفَّع  بعضها رشوط  غافر  28  نبياء (.. ويف   ،

(.. ويف بعض آخر  44(.. ويف بعض ُتنفى الشفاعة عن اجلميع ما عدا اهلل تعاىل )الزمر  18

الشفاعة بدًء    أمور(.. نجد انَّ حالة من الغموض حتيط ب48ثبتت الشفاعة لغري اهلل )املدثر  

ن حقيقة الشفاعة وحتى سائر الرشوط واخلصائص، ولكن عندما نأخذ آيات الشفاعة  م

ظلِّ بعضها البعض يرتفع هذا الغموض  يف  من القرآن ونضعها اىل جانب بعضها ونفّسها 

من   الغرض  أو  اجلهاد.  بأبعاد  املتعلقة  اآليات  وكذلك  وجه،  أحسن  عىل  املشكلة  وحُتُل 

اإل امل سالمأحكام  اآليات  أو  علم  ،  موضوع  وكذلك  اهلل،  علم  مسألة  أو  بالربزخ،  تعلقة 

يف    الغيب، وهل أّن العلم بالغيب ممكن  ملا سوى اهلل أم ال؟ فلو ُوضعت آيات كل موضوع

التفسري   طريق  عن  املوجودة  االشكاالت  وحُتلُّ  املوضوع  حق  اداء  املمكن  فمن  جانب 

 ( 1)  التفسري املوضوع(

العالمة   استطاع  يطرح  وهكذا  أن  التفسري  الشريازي من خالل هذا  مكارم  نارص 

الكثري من القضايا القرآنية، وبلغة يسرية بسيطة مملوءة بالرباهني العقلية، التي يستفيد منها  

 عامة الناس، كام يستفيد منها خاصتهم. 

هذا تفسريه  جعل  الشاملة،  يف    وقد  الدراسة  هلذه  باإلضافة  وله  جملدات،  عرشة 

الواليةف  أخرىدراسات   آيات  مثل:  الكريم،  بالقرآن  صلة  هلا  وأمثال  يف    رعية  القرآن، 
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 .. وغريها. ( 1) القرآنيف  القرآن، واألخالق

 : ية عارف القرآن امل 

  مدينة يزد هـ ب  1353ولد ) لشيخ حممد تقي مصباح اليزديوهو تفسري موضوعي ل

إيران، وقد    ،(إيران يف   أبرز علامء وفالسفة  أنشأ عّدة مدارس ومؤّسسات، بعد  وهو من 

التعليم  قسم  أمّهها  اخلميني،  اإلمام  من  وتشجيع  وبإسناد  اإلسالمية  الثورة  يف    انتصار 

 ( باقر العلوم)ومؤسسة   (يف طريق احلق)مؤسسة  

بال كبري  اهتامم  له  العلوم  من  وغريها  بالفلسفة  اهتاممه  إىل  تفسري  وباإلضافة 

املوضوعي، وله فيه جمموعة دراسات قيمة، استطاع أن يوظف فيه خرباته الفلسفية، ومن  

 تلك الكتب: 

من جمموعة دروس التفسري املوضوعي للقرآن    السادسالقسم  : وهو  معرفة القرآن 

وقارنه    ، اهلل  املعجزة األساسية لرسول  هو  القرآن  ، وقد حاول أن يثبت فيه أن  الكريم

 وجوه إعجاز القرآن، إضافة إىل حل بعض الشبهات. ، وذكر فيه السابقة ويةالسام بالكتب

وهو  القرآن يف    األَخالق  املوضوعي  :  التفسري  دروس  جمموعة  من  السابع  القسم 

الكريم فيوقد  ،  (2) للقرآن  للقرآن    لمباحث ل  هعرَض  موضوعي  األَخالقية  تصنيف  عرب 

التمهيدية  خاص،   املباحث  طرح  للبحث  يف    والفلسفيةفبعد  أخضع  األَخالق،  باب 

ثالثة أبواب: األَخالق اإلهلية، واألَخالق  يف    األَخالق اإلنسانية التي يصبو إليها القرآن،

 
وهو يف ثالث جملدات من احلجم الكبري، وهو عبارة عن دراسة حول املسائل الكلية يف األخالق، تعرض برناجمًا     (1) 

الفضائل   من خالل عرض  اخلطوات  املتعلقة هبذه  التفاصيل  تبني  ثّم  األساسية،  اخلطوات  إظهار  مع  النفس  لتزكية  تفصيليًّا 

 يث الواردة عن أهل البيت.  والرذائل باالعتامد عىل القرآن الكريم واألحاد 

وتم حتقيقها يف ثالثة جمّلدات بقلم حممد حسني اسكندري. وطبعتها دار النرش التابعة ملؤسسة اإلمام اخُلميني)قدس     (2) 
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 الفردية، واألَخالق االجتامعية.  

ن أربعة أبواب: يتناول  يف    القرآنيف    جمموع مباحث األَخالق   ت وعىل هذا املنوال ُدوَّ

األَخالق ونظرة عامة عنها ـ وهي املباحث التمهيدية ـ وُيعنى الباب    الباب األَّول مفاهيم 

اإلهلية باألَخالق  الفردية  ،(1)الثاين  األَخالق  الثالث عن  الباب  تضّمنه    (2)ويتحّدث  وقد 

 وقد تضّمنه املجّلد الثالث.   ( 3) املجلد الثاين. وأما الباب الرابع فهو عن األَخالق االجتامعية

الكريم يف    ية اإلمامة والوال  الوالية  :  القرآن  إِثبات أصل  الكتاب هو  موضوع هذا 

اهلل  رسول  وسنّة  الكريم  القرآن  آيات  إىل  يفس    استنادًا  وهو  ُتعنى    14،  قرآنية  آية 

هناية كل واحدة منها  يف    باإلضافة إىل تفسري وتبيني هذه اآليات، ُأدرجت،  بموضوع الوالية

 هناية الكتاب نتائج هذه البحوث. يف   آلية. وُذكرت أمثلة من األحاديث التي ختص تلك ا

اليزدي: و القرآن يف    اجلهاد و   احلرب  الشيخ مصباح  َألقاها  التي  الدروس  يف    يضّم 

ستة فصول  يف    وهو يقع،  1987و   1986ما بني عام    (يف طريق احلّق ) مجع من طلبة مؤّسسة  

الظاهرة ومناقشتها من وجهة نظر القرآن  تعالج قضايا احلرب وما يّتصل هبا مع حتليل هلذه 

وريم.كال عاجلها:.  التي  املواضيع  مجلة  م  من  احلربكتبيني  التيف    انة  مع  كالنظام  ويني 

املختلفة، التوضيح الفلسفي لنشوب احلرب وعوامل    ىاحلرب من خالل الرؤ  االشارة اىل

 
حول عالقة اإلنسان برّبه، وقيمة معرفة اهلل والسبيل    ُطرحت يف باب األخالق اإلهلية مباحث جّذابة وذات تأثري فاعل   (1) 

النفسية  باملاّديات(، واالنعكاسات  املفرط  التعّلق  الظن،  التعويل عىل  التقليد،  احلسيّة،  )النـزعة  املعرفة  إىل حتصيلها، وموانع 

 والسلوكية ملعرفة اهلل. 

لروح بالبدن، أو عالقة األنا الُسفلية باألنا الِعلوية، أو  من األمثلة عىل املباحث التي طرحت يف هذا الكتاب: عالقة ا  (2) 

 عالقة األنا الفردية باألنا االجتامعية.. ومنها امليول األساسية للنفس البرشية.. وغريها من املباحث املهمة.. 

واالجتاه   (3)  االجتامعي  االجتاه  يف  القرآن  رأي  الكتاب:  هذا  يف  طرحت  التي  املباحث  عىل  األمثلة  من    من  النافر 

املعنوية عىل   العدل، اإلحسان، تقّدم املصالح  املعايري عبارة عام ييل:  املجتمع..معايري عاّمة يف األَخالق االجتامعية: أهّم هذه 

 املنفعة املاّدية.. األرُسة: عالقة اإلنسان مع زوجه وأوالده وأعضاء ارسته...  
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النظام  يف    ة احلرب انكرشح ملو ّلية للقرآن بخصوص احلرب،  كالسيطرة عليها والتعاليم ال

ملس توضيح  مع  احلرب أالترشيعّي  اجلهاد،  يف    لة  ترشيع  اإلسالم،  سبقت  التي  الديانات 

  القرآن، َأساليب استنهاض املجاهدين يف    اإلسالم، عرض لألنواع الثامنية للحرب يف    اجلهاد

 ّق. َغَلبة احلو بيان لإلمدادات اإلهلّية الغيبّيةو تربيتهم وفقًا للتعاليم القرآنية،و

مقّدمة وسبعة  يف    متت صياغة مباحث هذا الكتاب: وقد  القرآن يف    احلقوق والسياسة 

هي: املباحث  هذه  وأهّم  القانون    فصول،  تعريف  السياسة،  عن  الدين  انفصال  عدم 

احلق   )ويشمل  له.  املشاهبة  واملفاهيم  احلق  واحلقوق،  األَخالق  بني  الفارق  واحلقوق، 

واحل والتكليف،  واحلق  االصطالحية  وامللك،  املعاين  من  معنيني  إىل  إشارة  واحلكم(،  ق 

ـ مجع احلق(،  2ـ النظام السائد عىل السلوك االجتامعي ألبناء املجتمع الواحد  1للحقوق ) 

 القرآن واحلديث. يف  العالقة بني هذين املعنيني، وكلمة احلق 

االجتامعية    ملباحثاعرض فيه  قد  : و املجتمع والتاريخ من وجهة نظر القرآن الكريم 

يضم اثني عرش بابًا؛ ُأفردت األبواب الثالثة األُوىل منها ملباحث فلسفة  ، ومن منظور قرآين 

العلوم االجتامعية، مثل بحث مفهوم املجتمع، وأصالة الفرد أو املجتمع، وقانونية املجتمع  

الفرد،  يف    ثري املجتمع)سري املجتمع وفقًا للقانون(. أما املباحث التالية فهي عىل التوايل: تأ

الفرد  التفاوتيف    تأثري  ألوان  احلياة االجتامعية، املؤسسات االجتامعية،  يف    املجتمع، دور 

يف    التغيريات االجتامعية، التوازن واألزمة والثورة، القيادة، املجتمع املثايل، السنن اإلهلية

 تدبري املجتمعات. 

 وادي آميل: جل التفسري املوضوعي  

لدا باللغة الفارسية، وقد ذكرت وكالة االنباء القرآنية العاملية )ايكنا(،  جم  18يف    وهو

يف    نقال عن موقع اإلرساء االعالمي عىل شبكة االنرتنت أن رئيس مركز اإلرساء للرتمجة 
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ايران )حسن عبدي بور( أعلن عن بدء العمل عىل انجاز الرتمجة العربية للتفسري املوضوعي  

تفسري القرآن بالقرآن واعتمد عىل روايات أئمة    أسلوب فه اعتمد  وأن مؤل  للقران الكريم.. 

 .(1)اهلدى من أجل تكميل وتنظيم املواضيع

 ومن األقسام املنشورة من هذا التفسري: 

الفطرة  املوضوعي،  القرآن يف    العقيدة من خالل  التفسري  : وهو حلقة من حلقات 

وهو ترمجة للجزء اخلامس من التفسري الذي كان يلقيه كمحارضات من خالل التلفزيون  

املبدأ نزوع  واإليراين،   النزوع إىل  القرآن،  يضم ستة عرش درسًا حتدثت عن: فضل تالوة 

فطري، الفطرة من وجهة نظر القرآن، الربهان العام للفطرة عىل التوحيد الربويب، معارف  

احتجاج النبي  يف    نطلب الدين اإلهلي، برهان الفطرة  نسانالدين معارف فطرية، فطرة اإل 

ل الصادقة وامليول الكاذبة من وجهة نظر القرآن الكريم، نسيان  إبراهيم عليه السالم، امليو

النفس ونسيان اهلل، الفطرة ارتباط وجودي واع بالعلة الغائية، معرفة النفس، أساس معرفة  

شهود  يف    املبدأ واملعاد، البيان القرآين لشهود النفس ونسياهنا، حتليل آية امليثاق، دور التقوى

 صوهلا، النية اخلالصة وعالقتها بالتزكية. احلقائق، التزكية وسبل و

احللقات  يف    : وهو من املواضيع التي قام بتدريسها لطالبهالقرآن يف    والية اإلنسان 

[، ويبني أن الوالية قسامن: والية  نساناألوىل من تدريسه وهو يتناول موضوع ]والية اإل

ية واقعية متثل مقامًا معنويًا  اعتبارية ظاهرية جعلته بمعنى احلكومة والتدبري واإلدارة، ووال

لبعض أسامء اهلل احلسنى مما   السالك إىل اهلل عّز وجّل ويصري فيه مظهرًا وجمىل  إليه  يصل 

  عليه آثار خاصة كنرصة اهلل تعاىل لذلك الويل ومنحه قدرات استثنائية عىل الترصف   بت يرت

 
، رمز  11/9/2011لعظمي جوادي آميل، بتاريخ: اهلل اضوعي بقلم آية انظر: بدء انجاز الرتمجة العربية للتفسري املو  (1) 

 .  2184646اخلرب: 
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عىل عدة أسئلة    جابة ل اإلاملوجودات، وحمل البحث هي الوالية باملعنى الثاين حيث حياويف  

توضح الصورة الكاملة للموضوع، وعىل هذا رتب فصول الكتاب بحسب تلك األسئلة  

أوالً  ثم يف    فيبحث  الوالية  هذه  ألقسامها  يف    معنى  يتعرض  ثم  وثبوهتا  وجودها  أصل 

مستعرضًا   الوالية  هذه  وطرق حصول  ملسببات  وأخريًا  األقسام  تلك  وأحكام  وأنحائها 

 القرآن الكريم. يف  ولياءألبعض نامذج ا

 قه القرآن: ف 

كتاب مؤلفه  يف    وهو  فيه  وقد حترى  األحكام،  بآيات  اخلاص  املوضوعي  التفسري 

أبواهبا، وضّم  يف    أّي سورة كانت، فنّظمها يف    الشيخ حممد بن عيل اليزدي آيات االحكام 

 بعضها اىل بعض. 

الفقه املنتظمة الفقيف    وقد ساير فيه ترتيب أبواب  الفقهاء،  الكتب  هية لدى أغلب 

باب بالطهارة، مجع اآليات التي هلا صلة هبا أينام كانت، سواء  يف    ومن األمثلة عىل ذلك أنه 

بدل   التيمم  تضّم  التي  الرتابية  الطهارة  أو  والغسل،  الوضوء  تشمل  التي  املائية  الطهارة 

فيه، وحول    هذا الباب عن التيمم وموارده، وما جيوز يف    الوضوء وبدل الغسل؛ فتحّدث

، وإعامر املؤّسسات الداعية اىل  ماهّية املاء املطلق، وإزالة اخلبث، ويف فضل مسجد النبي  

النجس  إدخال  وحرمة  ثّم  يف    احلق،  وامليتة،  الدم  ونجاسة  املرشكني،  ونجاسة  املسجد، 

صلة   هلا  التي  الكريمة  لآليات  مقتضب  برشح  يقّدمه  ذلك  كّل  القول؛  يستخلص 

 . (1)باملوضوع

ها، واخلشوع  أجزاءباب الصالة، حيث حتدث عن تعريفها، ووجوهبا، ويف    وهكذا

والتسبيح والسجود،  والركوع  القيام  ووجوب  واجلهر  يف    فيها،  والسجود،  الركوع 

 
 . 14، ص: 1من مقدمة الكتاب: فقه القرآن، ج (1) 
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 واإلخفات، والوقت، والصالة الوسطى، ووقت نافلة الليل، وغريها. 

: الطهارة، الصالة، الصوم، الزكاة،  ، يضّم األّول أجزاءأربعة يف  وقد وضع الكتاب 

باملعروف والنهي    األمريضّم الثاين: الوالية واحلكومة، اجلهاد،  و  اخلمس، احلج والعمرة، 

يضّم الثالث: أحكام فقه األرسة،  و   عن املنكر، القصاص، احلدود، والقضاء والشهادات،

ا بقي من األحكام الفقهية  يضّم الرابع: مو  وما يرتبط هبا، باإلضافة لفقه البيوع واملكاسب،

 مثل بيان الذنوب وتعدادها، وغريها من املواضيع. 

 : تفسري آيات األحكام 

ابن السيد حممود نجل السيد    ، (هـ  1386لسيد حممد احلسني اليزدي املتوىّف ) لهو  و

 هـ( صاحب كتاب العروة الوثقى. 1337حممد كاظم الطباطبائي اليزدي النجفي )م 

عىل أساس ترتيب    ارن فيه ما ورد بني املذاهب اإلسالميةيقفقهي موجز  وتفسريه  

غري مستوعب مجيع اآليات، بل تعرض  هو  غري مبوب بأبواب الفقه، و، والسور واآليات

 لكل آية فيها تعلق باألحكام. 

هـ ومل يطبع املجلد الثاين  1385النجف األرشف عام  يف  قد صدر اجلزء األول منه و

 مدينة قم. يف   جملة )رسالة القرآن( التي تصدرها دار القرآن الكريميف  حلقات كّنه نرش أإال 

)وكان سلفنا الصالح  مقدمة الكتاب مبينا منهجه ودوافع تأليفه: يف    مؤلفه قال وقد 

البحث والتحقيق عن كنوزه اخلبية، ومل يرتكوا شيئًا من حكمه  يف    من العلامء مل يألوا جهداً 

آيات  يف    اهم اهلل خري اجلزاء، ولكن مل أعثر عىل كتاب وأحكامه بقدر طاقتهم البرشية، جز

العظيم  القرآن  نسق  عىل  ألف  اإلمامية  يف    األحكام  أصحابنا  من  وآياته  قدس    –سوره 

 (1)(اآليات  وترتيب   السور منهاج عىل  الكتاب هذا  تأليف  اىل فبادرت – أرسارهم 

 
 . 3/  1تفسري آيات األحكام،   (1) 
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واشتامله عىل املحكم  فضل القرآن، وكيفية نزوله،  يف    ابتدأ تفسريه بذكر مقدمة وقد  

القرآن،   القرآن، ولزوم عرض احلديث عىل  واملنسوخ وحجية ظواهر  والناسخ  واملتشابه 

 ولزوم األخذ من العرتة الطاهرة بمفاد حديث الثقلني وغري ذلك. 

مدنية كانت أو مكية، وعدد آياهتا،  و،  ها بذكر اسموهو يبدأ عادة مباحث كل سورة  

، ثم يتعرض  هلا تعلق باألحكام، وذكر احلكم، وبيان الفائدةثم بيان مفردات اآليات التي  

منهجه عن  معربا  قال  وقد  فيها،  املوجودة  األحكام  آليات  الفقهية  يف    بعدها  الدراسة 

معنى اآلية وبعض  يف    مل أقترص عىل بيان احلكم املستفاد من اآلية، بل أذكر ما ورد)   لآليات: 

،  وحمكامته   الكتاب   ظواهر   من  هذا تفسريي  يف    أخرجأن ال  يف    خصوصياهتا األخرى، ملتزماً 

لعقل  ا  به  استقل   ما   أو،  السالم   عليهم  البيت  أهل   عن  مأثورة  بطرق  أو   بالتواتر  ثبت   وما 

.  . ظاهرية  حجةالسليم، الذي جعله اهلل حجة باطنية، كام جعل النبي واألئمة املعصومني  

ورد وما  ومفسهيم،  العامة  فقهاء  آراء  لبعض  تعرضت  من  يف    وقد  الروايات  من  ذلك 

املذاهب   بني  واملقارنة  الفائدة  لعموم  واالختالف،  االتفاق  موارد  اىل  مشريًا  طرقهم، 

 (1)املشهورة، معرفًا بقرص الباع وقلة االطالع(

ََراِم ِقَتاٍل  }تفسري قوله تعاىل:  يف    ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد ِر احلر هر َأُلوَنَك َعِن الشَّ َيسر

نقاًل عن تفسري    ا وسبب نزوهل  ا بعد ما ذكر معنى اآلية وذكر مفرداهتف  ،[217رة: ]البق   {فِيهِ 

)ملا بني سبحانه وتعاىل كيفية    الربهان عن عىل بن إبراهيم وأسباب النزول للواحدي قال:

سبيله تعاىل عىل أصناف املؤمنني لسّد حاجاهتم حتى يوجد فيهم روح  يف  بذل املال وإنفاقه

اإل  بني  ما  يف    خوة التعاون  يصيبه  الواحد  كالبدن  أو  الواحدة،  كاألرسة  ليكونوا  اإليامن 

األرسة اإلسالمية تصلح مجيع أعضائها،  يف    أصيب به أخوه املؤمن، فاذا وجد التكافل العام 

 
 .  3/  1 املرجع السابق،   (1) 
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وظيفته كل عضو  فيؤدي  األعضاء،  من  منه عضو  يشتكي  السليم ال  كالبدن  يف    وتكون 

 ( 1) مقتىض النظام األتم األقدس(املجتمع، ويعمل العمل الذي ُهيئ له ب

يف    األخوة والتعاون بني املسلمني، ونقل من بعض املفسينيف    اآلية مقاصد  ثم ذكر  

باملوضوع  يرتبط  اآلية وفلسفتها، وما  نزول  القتال واجلهاد يف    زمان  اهلل،  يف    مسألة  سبيل 

اختالف  يف    البحث بحث املرتد وأقسامه، وداللة اآلية عىل قبول توبة املرتد وما فيها من  

 قبول توبة املرتد. يف   الفقهاء 

 الشامل: التفسري  ب ـ اجلهود املرتبطة  رابعا  

ونقصد به التفسري الذي جيمع بني املأثور والتدبري واملوضوعي، ولعل أحسن مثال  

الشيخ   العالمة  به  قام  الذي  الكبري  باالستعانة   (2)رفسنجاينأكرب هاشمي  له، ذلك اجلهد 

 بفريق من الباحثني. 

  هذا العمل الشامل، فقال يف    رفسنجاين بداية تفكريه أكرب هاشمي  وقد ذكر الشيخ  

 القديمة عرب إطاللة  آمايلاألفق اقرتاب جتسيد  يف    املقدمة األوىل من التفسري: )ها أنا أحلظيف  

  قديمة، ذلك أهنا جتذرت   الآم اجلزء األول من التفسري الرتتيبي للقرآن اىل عامل النرش، إهنا  

ية.. حيسن أحيانًا أن نضطر اىل مراجعة  سالمفكري وروحي منذ بداية دراستي للعلوم اإليف  

هذه   تتكرر  أن  والبد  خاص،  موضوع  بشأن  نظرة  وجهة  استيضاح  بغية  بأكمله  القرآن 

يتطلب   ثم  ومن  آخر.  موضوع  بصدد  القرآنية  النظرية  استخالص  يراد  حينام  املراجعة 

 
 . 107جملة رسالة القرآن، العدد الثامن /   (1) 

( سيايس ورجل  2017يناير    8ـــ    1934أغسطس    25رفسنجاين )أكرب هاشمي  أكرب هاشمي رفسنجاين املعروف ب    (2) 

دين إيراين. حكم عليه بالسجن عدة مرات يف فرتة حكم شاه إيران. بعد انتصار الثورة اإلسالمية شغل خمتلف املناصب بام يف  

ان منصب رئاسة جممع تشخيص مصلحة النظام  كو  (1997-1989ذلك رئاسة الربملان ورئاسة اجلمهورية لدورتني متتاليتني )

 عاًما.   82عن عمر يناهز  2017( آخر منصٍب شغله. تويف رفسنجاين عام 1989-2017)
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 ( 1)  كل موضوع فرصة طويلة، فتتعثر حركة التحقيق والبحث وتسري ببطء(يف  حثالب

خلدمة التدبر القرآين، فقال: )إن التفاسري التي    عاملثم بني رضورة هذا النوع من األ

حررها العلامء واملحققون املسلمون حسب مستوى ثقافة العرص ذخائر ثمينة بني يدينا. إال  

هاجس  يف    أن االستفادة من هذه املصادر تستدعي وقتًا وجهدًا كبريين، وترتك الباحث دائامً 

نية.. وهناك كثري من التفاسري املوضوعية  من عدم استيعابه لكل األبعاد والنظريات القرآ

واملعاجم اللفظية واملعنوية.. إال أهنا ال تشبع كل ما حيتاجه الباحث القرآين.. حينئذ رأيت  

سبيل تعبيد طريق البحث القرآين، وتوفري الوقت  يف    أن الواجب يفرض عيّل أن أبذل اجلهد 

إعداد مقدمات  يف    ظراته، وأن أبدأاستلهام القرآن واستكشاف نيف    الباحثني  إمامواجلهد  

 ( 2) ثقافتنا الدينية( يف  هذا العمل ألسد هذا النقص العلمي

التي اعرتضته، فقال: )لكن العقبات  املرة، حيث كانت  يف    ثم ذكر  أيام االستبداد 

ترصف وأوقاتنا  طاقاتنا  هذا  يف    أكثر  لتجسيد  املطلوب  املجال  ترتك  ومل  النضايل،  العلم 

أهم   كنت  بأرسها  السلبي  النضال  مراحل  خالل  الرفيع..  واهلدف  املقدس  اإلحساس 

وقعت  كلام  املرشوع،  هذا  التحقيق  يف    بإنجاز  مراحل  إمتام  وبعد  السجن  رشاك 

هناية  يف    واالستجواب.. لكن قرص مدة تلك الفرتات مل تكن وافية لتحقيق هذا اهلدف..

سبة وجمال واسع لطرح هذا املرشوع وحتقيق  املطاف استجيب دعائي وتوفرت يل فرصة منا 

 (3) هذا التطلع امللح( 

]معجم الدراسات القرآنية[ تعريفا هبذا العمل بأقسامه املختلفة: )ومن  يف  ومما ورد 

 
ة الشيخ الرفسنجاين قبل مقدمة مركز  ، من مقدمة سامح11/ 1ة هنا إىل: تفسري راهنام، جردرجعنا يف املعلومات الوا (1) 

 .  152/  25وعدد  161/ 4، جملة بينات، عدد 357، ص7الثقافة واملعارف القرآنية، وانظر: جملة قضايا إسالمية، عدد 

 املرجع السابق.  (2) 

 املرجع السابق.  (3) 
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هذا القبيل كان سعي سامحة العالمة املجاهد اهلاشمي الرفسنجاين، فلقد كان سامحته يفكر  

عية حول القرآن من اجل حّل احدى مشكالت  سنني طويله بتدوين دائرة معارف موضو

استفاد من  يف    الباحثني الساحة، واخريًا  إىل  القرآن  اخراج  أجل  القرآنية ومن  الدراسات 

ش(    1357ـ    1354زنزانات الظلم امللكي ) يف    آخر مرة يسجن فيها يف    الفرصه املتاحه له 

حوايل   بلغت  بطاقات،  عىل شكل  كامله  موضوعيه  القرآن  دوره  بطاقة،    27000ودون 

انتصار   بعد  مل جيد فرصه  البطاقات    اإلسالمية  الثورةولكن  الكامل وتنظيم وتقسيم هذه 

واملشكالت   باملسائل  النشغاله  وذلك  أوكل    التنفيذيةواملوضوعات  فقد  وهلذا  للثورة، 

التفكيك    البداية يف    اكامهلا  مرحلة  حتى  العمل  هؤالء  واصل  حيث  الباحثني،  بعض  اىل 

،  خمتلفةاضيع، وبام اّن التحقيق املذكور: عمل علمي ويتطلب حتقيقات برامج  وترتيب املو

  ي للحوزه العلميه سالمفقد اوكل سامحته اكامل وتنظيم هذا العمل اىل مكتب االعالم اإل

القرآنيه هلذا  يف   الثقافه واملعارف  املكتب مركز  املكتب عليه، وقد اسّس  تلبية القرتاح  قم 

 (1) الغرض( 

القرآنية( عمله  الثقافة واملعارف  )مركز  بدأ  م    1987ـ    ش   1366عام  يف    وهكذا 

  عامل ، وكانت نتيجة عمله إخراج األ(2)احلوزة العلميةيف    مستعينًا بمجموعة من الباحثني

 :(3)التالية

 :  التفسري الرتتيبي للقرآن الكريم 

لبداية كل آية ثم يؤت بكل  ايف    ال بالشكل الشائع حاليًا واملتداول اآلن، اّنام تكتب

 
 . 10، ص: 1معجم الدراسات القرآنية، ج (1) 

دورة كاملة آليات القرآن وفق الطرح الذي اختاره،   –مع ندرة املصادر    –حّرر الشيخ رفسنجاين طول مدة سجنه    (2) 

 وكانت احلصيلة اثنني وعرشين دفرتًا كبريًا، ثم أخذها مركز الثقافة واملعارف القرآنية بغية إكامهلا يف احللية واملضمون.  

 . 11، ص: 1معجم الدراسات القرآنية، ج (3) 
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املطالب التي تستنبط منها من ظاهر اللفظ او الروايات او شأن النزول بطريقة مرتبة، عندها  

ب املرتبطة  املوضوعات  كل  األاآليةتكتب  هذا  وفائدة  من    سلوب..  القارئ  متكني  هو 

 وبرتتيب منطقي ومقسم.  أسلوب ، وباآليةاحلصول عىل كل املفاهيم املرتبطة ب

 د انتهجوا فيه املنهج التايل: وق

 بشكل كامل، مع ترمجتها ترمجة دقيقة باللغة الفارسية.  اآلية. كتابة 1

، املشتقة من املالحظات التفسريية  اآلية. تثبيت املصطلحات والعناوين املرتبطة ب2

  بعنوان معجم موضوعي للقرآن، وقد جاءت هذه املصطلحات والعناوين بشكل مفهرس 

 ية، وأخذ كل عنوان رقاًم يعادل الرقم الذي يتعلق باملالحظة ذات العالقة. هناية كل آ يف 

. تقسيم املواضيع أو املالحظات املرتبطة باآليات إىل قسمني: أوهلام: املالحظات  3

التي تستند اىل االحتامالت الداللية، أو سبب النزول أو آراء بعض املفسين ويثبت منها  

ه.. وثانيهام: املالحظات التي ال تستند اىل أي من االحتامالت  االحتامل الثابت الذي يعقد ب

السابقة، والتي ال يمكن نسبتها اىل اجلانب الداليل، بل تنشأ من عوامل غري لفظية، كالقرائن  

التارخيية والعقلية، ويف هذه احلالة مل تغفل هذه االحتامالت، كام مل تنسب بشكل قطعي اىل  

 )*( للداللة عىل احتاملية املالحظة.  القرآن، وهلذا ثبتوا عالمة

وقد عرب عن ذلك بعض أعضاء اللجنة القائمة عىل التفسري بقوله: )بام أن مفاهيم  

الوحي عظيم وخطري   أن كالم  وبام  الذهن،  لدى  كلها  واسعة وعميقة وال حترض  القرآن 

فتحنا قساًم للمالحظات االحت هنا  للقرآن، من  أي فكرة  نسبة  يمكن  املية،  ومقدس، فال 

لكي ال تضيع بعض االستنتاجات ذات األمهية.. ويف نفس الوقت نتجنب نسبة املفهوم  

التفكري    إمامبشكل قطعي اىل القرآن. ونحن نعرف أن كتاب اهلل بامتداده الالهنائي مفتوح  

والتعقل عىل الدوام، وتثبيت املالحظات االحتاملية ليس إال ألجل نقدها وادامة البحث  
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 والتفكري( 

 غري واضحة.  اآلية. توضيح ما يستدعي بيانه حني تكون اإلفادة من 4

 هنايتها. يف   . كتابة املالحظات املستفادة من الروايات والتي تتعلق باآليات5

. كتابة بعض املالحظات املستفادة من عدة آيات أو سياقها، أو الربط، أو الربط  6

 بني جمموعة من اآليات. 

يف    ىل اجتهادات ورؤى كثرية، فقد اعتمدوا فيه ـ كام ذكرواوبام أن هذا العمل حيتاج إ 

العمل اجلامعي لتنظيم وضبط العمل، فكل جلنة رباعية أو مخاسية تبدأ    أسلوبمقدمته ـ  

وداللته بعد مطالعة وقراءة أكثر من مخسة عرش تفسريًا من تفاسري   اآلية مضمون يف   بالتدبر

، ثم تثبيت ما حصلوا عليه، وبعد ذلك، يعقد لقاء للمناقشة مع كل واحد  والسنة الشيعة  

 من أعضاء اللجنة بإرشاف مسؤول اللجنة. 

من   املستفادة  املالحظات  تثبيت  لتثبيت  اآلية وبعد  باملناقشة  الروايات  جلنة  تقوم   ،

قراءة دقيقة،   اآليةملالحظات التي تستخلص من الروايات؛ فتقرأ الروايات الواردة حول  ا

، يثبت هذا املفهوم  اآليةوحينام يكون هناك مفهوم جديد تطرحه الرواية يضاف اىل ظاهر  

 التفسري. يف  حينام توافق عليه أكثرية اللجنة بالرشح الذي ذكره صاحب املقدمة

وما حيفها من القرائن   اآلية ول حينام تنسجم مع مضمون واعتمدوا عىل أسباب النز

باآليةالداخلية واخلارجية من   الرواية جيب دعمها  بأن  ، فام كان موافقًا  اآلية، ويستدلون 

 حمكومة بالرواية.  اآليةلآلية أخذ به، ال أن نجعل 

 ومن أهم خصائص هذا التفسري: 

بحاث املتفرقة واألفكار . عرض تفسري كامل للقرآن بلغة ميسة، مع حذف األ1

 التي ال تتمحور حول التفسري بشكل مبارش. 
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القرآنية، 2 واملفاهيم  املالحظات  وتنظيم  تصنيف  هنج  من  االستفادة  مراكز  يف    . 

 التعليم والبحوث. 

 الواحدة، ألجل البحث والتحقيق.  اآلية. عرض املواضيع املرتبطة ب3

البحوث  4 للتطوير وتكامل  التفسري  . إعداد أرضية  القرآنية، عرب نرش  املوضوعية 

 الرتتيبي بشكل جديد. 

 : القرآن الكريم مفاهيم  معجم  

نرش يف  [، وفرهنگ قرآن ، ويطلق عليه بالفارسية ]مفتاح القرآن )دليل القرآن(أو  

الفارسية  33 باللغة  ضخام  العربية  ،جملدا  اللغة  إىل  األول  املجلد  وهو  وترجم  معجم  ، 

للقرآن  مصطلحي  ألفه    مفاهيمي  وقد  حتت  الكريم،  بقم  العلمية  احلوزة  علامء  من  مجع 

 . إرشاف أكرب هاشمي

عنوانا ملوضوعات أصلية و فرعوا منها حوايل    3000أكثر من وحيوي الكتاب عىل  

 موضوعا فرعيا من القرآن الكريم .   60000

املرتبطة  و اآليات  كل  مجع  فقد   ، الكريم  للقرآن  املوضوعية  التفاسري  من  يعترب 

 ملفاهيم القرآنية مرتبة عىل أساس احلروف اهلجائية و طبع الكتاب. با 

كل    خدمةيعد حماولة علمية إحصائية يف ترتيب و تفصيل اآليات القرآنية من أجل  و

 باحث أو مفس للقرآن الكريم.

 : بنك معلومات معارف القرآن الكريم 

جمال املعارف الدينية وباألخص املعارف القرآنية حيتاج من  يف  اجلامع بام أن البحث  

جهة اىل معلومات وجتمع كل املصادر والوثائق واملنابع، وجيب ان يكون ذا نظام منطقي  

جهة   من  ومتصل  املعلومات  أخرىومقسم  من  املجموعة  هذه  التفسري  هذا  فقد وضع   ،
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 مقساًم..  اخلاصة بمعارف القرآن الكريم واعطائها نظامًا متسقا و

واهلدف من اعداد هذا القسم هو زيادة الكفاءة املؤثرة لعمل مفسي القرآن الكريم  

من خارج   املحققني  بقيه  كفاءه  املوضوعية، وكذلك  الرتتيبية  املتنوعة  التفاسري  من حيث 

املركز، ولقد اعدت فهارس لقسم كبري من مصادر معارف القرآن الكريم، وكذلك دونت  

 ية املأخوذة من جمموعات التفسري وسلمت للحاسب اآليل. البطاقات التفسري

 : املعجم املوضوعي لتفاسري القرآن 

بنك املعلومات، وخيص التفاسري التي دونت حول القرآن الكريم.    أعاملوهو أحد   

ية وفقا للزمن  نسانألن هذه املجموعة من تراث الثقافة تبحث وتدرس مئات املواضيع اإل

النادر ان نجد كتابا كتبت حوله  واالحتياجات والتطور ات االجتامعية والتارخيية.. ومن 

املذاهب   نظر  ومن وجهات  بأساليب خمتلفة  وذلك  الكريم،  للقرآن  كام حدث  التفاسري، 

تفسري..    1500ية املختلفة ايضا، حتى ان البعض أوصل عدد تلك التفاسري ايل  سالماإل

ل السهل، خصوصا بالنسبة للمحقق  واحلصول عىل هذه املجموعة من معارف ليس بالعم

 هذا الكنز. يف  الذى يريد التعامل بصوره موضوعيه باحثا بذلك عن موضوع خاص 
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 الثالث الفصل  

 وخصائصها خدمة القرآن الكريم  يف    جهود اإليرانينيجماالت  

دور   عرفنا  أن  العلوم  يف    اإليرانيني بعد  الكريم خدمة  بالقرآن  الثورة    املرتبطة  قبل 

جهودهم فيها مميزة من كل النواحي، نتساءل عن املجاالت التي اهتمت هبا    وبعدها، وأن 

 تلك اجلهود، ومدى ارتباطها بالقرآن الكريم أوال، وباحلياة والواقع ثانيا. 

للداللة عىل كون اجلهد إجيابيا؛ فالرتاث   املؤلفات وحدها ال تكفي  ذلك أن كثرة 

 وتشويه اإلسالم. اهلدم يف  السلفي مع كثرته، إال أنه كان سببا 

 سبعة مباحث، هي: وقد رأينا أن اجلواب عىل هذا السؤال يستدعي 

وذلك ردا عىل الذين يذكرون حتريفه أو    : أوال ـ االهتامم بصحة ثبوت القرآن الكريم 

 ثبوته. يف   يشككون 

وذلك إلثبات حجيته وكونه من عند    : ثانيا ـ االهتامم بإثبات إعجاز القرآن الكريم 

 اهلل تعاىل. 

والدخن  الدخيل  من  القرآن  بتنقية  االهتامم  ـ  التحريفات    :ثالثا  عىل  للرد  وذلك 

 املعنوية التي طالته وشوهته، ورصفت عن معانيه احلقيقية. 

وذلك لتحقيق الرسالة    :مجيع جوانب احلياة يف    رابعاـ  االهتامم بتفعيل القرآن الكريم 

 الواقع. يف  نيةالقرآ

وذلك لتحقيق    :خامسا ـ تيسري التعامل مع القرآن الكريم ونرشه عىل أوسع نطاق 

 اهلداية القرآنية بني مجيع الناس.

: وذلك لتفادي اخلرافة  سادسا ـ الطرح العلمي واملوضوعي لعلوم القرآن الكريم 
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 وكل دخن علق بالقرآن الكريم. 

ذلك أن القرآن الكريم    : والتقارب بني املذاهب اإلسالمية سابعا ـ مراعاة الوحدة  

وليس   مجيعا،  الوحدة    ا خاصلألمة  لتحقيق  األكرب  احلبل  وهو  طوائفها،  من  بطائفة 

 اإلسالمية. 

وخاصة مجيعا،  املعاين  هذه  نثبت  أن  حاولنا  الثورة  يف    وقد  بعد  املبذولة  اجلهود 

 عليها. اإلسالمية، ألن الكثري يشكك فيها من غري اطالع 

غنى عنها، لوال أن الشبه  يف    وقد اضطررنا لذلك لذكر الكثري من التفاصيل التي كنا 

ـ وخاصة شبهة حتريف القرآن ـ أصبحت من املسلامت والبدهييات ليس عند العامة فقط،  

 بل عند اخلاصة أيضا. 

 أوال ـ االهتامم بصحة ثبوت القرآن الكريم: 

يدعويف    وذلك الذين  املغرضني  القرآن  مواجهة  بتحريف  يقولون  الشيعة  أن  ن 

ممن أغرموا باجلمع دون التحقيق، وممن ال أثر    اإلخباريني اعتامدا عىل ما كتبه بعض  الكريم،  

مجيع املجتمعات الشيعية، والتي يطغى عليها الطابع التحقيقي التأصييل، ال الطابع  يف    هلم

 اإلخباري. 

لكلفوا   وموضوعيني  صادقني  كانوا  هؤالء  أن  إيران،  أنفسولو  إىل  بالذهاب  هم 

واالطالع عىل املصاحف املطبوعة فيها، واملوزعة عىل مجيع مدهنا وقراها وأريافها، والتي  

التي   الشبهة  تلك  عىل  للرد  كاف  وحده  وذلك  املسلمني،  مصاحف  سائر  عن  ختتلف  ال 

 مصاحفهم اخلاصة. يزعمون فيها أن إليران أو للشيعة 

ويف عرصنا هذا ال حيتاج أحد للتنقل للتأكد من ذلك، ففي إمكان أي كان أن يفتح  

أي قناة فضائية إيرانية، أو أي إذاعة حملية تابعة هلا ليسمع القرآن الكريم، وبقراءات مجيلة  
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 م من العرب. إخواهنجدا، ال ختتلف عن تلك القراءات التي يقرؤه هبا  

عىل التاريخ أو الواقع اإليراين القديم واحلديث ذلك  خالل االطالع  بل إننا نجد من  

مثله نجد  ال  والذي  الكريم،  للقرآن  والتقديس  العربية  يف    االهتامم  الدول  من  الكثري 

 مجيع املجاالت. يف   ية من خالل قراءته والتربك به وتفعيله سالمواإل

املعل اجلديدة  احلرب  وبفعل  ـ  لألسف  ـ  املالحظة  هذه  قيام  لكن  منذ  إيران  نة عىل 

اإل املأجورة،  سالممجهوريتها  األقالم  من  الكثري  حولتها  حيث  فيها،  التشكيك  ورد  ية، 

أعمتهم   الذين  الطائفيني  من  كبري  سيل  ومعهام  الضخمة،  اإلعالمية  املؤسسات  ومعها 

يشككون فراحوا  احلقائق؛  يبرصوا  أن  عن  الكريم  إيران  موقفيف    األحقاد  القرآن  ،  من 

، أو أن هلم قرآنا آخر  يقولون بتحريفهون بني عوام الناس وخواصهم أن اإليرانيني  ويطرح 

 غري القرآن الذي يقرؤه سائر املسلمني. 

العلامء اإليرانيني، والذين يعتربون مراجع  بناء عىل هذا  و سنذكر هنا موقف كبار 

 العامل أمجع، قبل الثورة وبعدها.يف  للشيعة 

 آن الكريم قبل الثورة: . االهتامم بصحة ثبوت القر 1

ية بالشكل الذي طرحت عليه بعدها،  سالممع أن هذه الشبهة مل تطرح قبل الثورة اإل

العلامء  أننا مع ذلك نجد ترصحيات وشهادات كبار  الرسائل  يف    إال  الرد عليها، بل كتابة 

اإلخباري النوري  الرد عىل هذه الشبهة بعدما ألف  يف    الكتب الكثرية فمن  ذلك،  يف    والكتب 

يف    )كشف االرتياب:  حتريف كتاب رب األرباب(يف    ، كتابه )فصل اخلطابهـ( 1320)ت 

، ومنها )حفظ الكتاب الرشيف  هـ(1313عدم حتريف كتاب رب األرباب( للطهراين )ت  

، ومنها )احلجة  هـ(1315عىل شبهة القول بالتحريف( للسيد هبة الدين الشهرستاين )ت  

،  هـ( 1372إبطال القول بتحريف الكتاب( لعبد الرمحن اهليدجي )   يف   عىل فصل اخلطاب 
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م(، ومنها 1954ـ    هـ 1374ومنها )الربهان عىل عدم حتريف القرآن( للمريزا الربوجردي )

،  هـ( 1318الرد عىل حتريف القرآن( للمريزا عبد الرحيم املدرس اخلياباين ) يف    )آالء الرمحن 

 ،وغريها كثري. هـ( 1319، للمريزا األشتياين )ت  رشح الفرائد( يف  ومنها )بحر الفوائد 

هنا   ـ  وسنورد  التحريف  نفي  إيران حول  علامء  كبار  وشهادات  بعض ترصحيات 

التارخيي التسلسل  هلم    ـ   بحسب  تزال  ال  سنذكرهم  الذين  العلامء  هؤالء  أن  العلم  مع 

 مكانتهم العلمية الكربى بني العامة واخلاصة. 

 :  ( 460أبو جعفر الطويس )ت  

زيادته  يف   وأّما الكالم)  :(التبيان)مقّدمة تفسريه يف  فقد قال، شيخ الطائفةوامللقب ب

ألّن الزيادة منه جممع    ، ونقصانه فماّم ال يليق هبذا الكتاب املقصود منه العلم بمعاين القرآن

منه والنقصان  بطالهنا  خالفه   ، عىل  املسلمني  مذهب  من  أيضا  األليق    ،فالظاهر  وهو 

الروايات. غري أّنه رويت  يف    وهو الظاهر  ، وهو الذي نرصه املرتىض.  مذهبنا.بالصحيح من  

كثرية من    روايات  منه  ونقل يشء  القرآن  آي  من  كثري  بنقصان  والعاّمة  اخلاّصة  من جهة 

  ،واألوىل اإلعراض عنها   ، طريقها اآلحاد التي ال توجب علام وال عمال  ، موضع إىل موضع

  (1)(تأويلها ألّنه يمكن   ، وترك التشاغل هبا 

وهذا هو املوقف السليم الذي تبناه كل علامء إيران ما عد بعض األفراد املحدودين  

من الطائفة اإلخبارية، والذين غلبوا اآلحاد عىل املتواتر، مثلهم مثل نظرائهم من الطائفة  

 الكريم. ية والذين يروون أخبارا كثرية توهم نقص القرآن السناملدرسة يف  السلفية 

 : ( 548أبو عيل الطربيس )ت  

ممّا ال    ،زيادة القرآن ونقصانهيف    والكالم):  [جممع البيانه ]مقّدمة تفسرييف    فقد قال 

 
 . . 3، ص  1التبيان ، ج  (1) 
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أّما الزيادة فيه فمجمع عىل بطالنه وأّما النقصان منه فقد روى مجاعة من   يليق بالتفسري. 

أنّ أصحاب العامة  من حشوية  وقوم  ونقصانا.يف    نا  تغيريا  مذهب    .القرآن  من  والصحيح 

 (1)وهو الذي نرصه املرتىض واستوىف الكالم فيه غاية االستيفاء( ،نا خالفهأصحاب

 : ( 993  املحّقق األردبييل )ت 

أّن جتويز قراءة ما    صولبل يفهم من بعض كتب األ) :  رشادرشح اإليف    حيث قال

فكّل ما ليس بمعلوم أّنه يقينا قرآن منفّي كونه قرآنا   ؛ بل كفر  ، ليس بمعلوم كونه قرآنا فسق

فينبغي ملن جيزم أّنه يقرأ قرآنا حتصيله من    ، . فقال بوجوب العلم بام يقرأ قرآنا أّنه قرآن. يقينا 

أّنه مضبوط   ، وملّا ثبت تواتره فهو مأمون من االختالل   .. فال بّد من العلم  ، التواتر يف    مع 

ممّا يفيد    ، وكذا طريق الكتابة وغريها   ،حّتى أّنه معدود حرفا حرفا وحركة حركة   ، الكتب

 ( 2) قص(الظّن الغالب بل العلم بعدم الزيادة عىل ذلك والن

 : ( 1090الفيض الكاشاين )ت  

توّهم  يف    حيث قال ـ بعد نقل روايات  التفسري  التي وضعها قبل  السادسة  املقّدمة 

  : وقد قال تعاىل  ،عىل هذا مل يبق لنا اعتامد بالنّص املوجود )كتاب اهلل ـ:  يف    وقوع التحريف

َتاب  َعِزيز  )}
ُه َلكِ ِفِه َتنرِزيل  ِمنر َحكِيٍم مَحِيدٍ ( اَل َيأرتِيِه  41َوإِنَّ ِه َواَل ِمنر َخلر ِ َيَدير ُل ِمنر َبنير

َباطِ   {الر

َلُه حَلَافُِظونَ }  : وقال  ، [42،  41]فصلت:   ا  َر َوإِنَّ كر نَا الذِّ لر ُن َنزَّ وأيضا  ،  [ 9]احلجر:    {إِنَّا َنحر

القرآن العرض عىل  التحريف خمال  ،(3) يتناىف مع روايات  ف لكتاب اهلل  فام دّل عىل وقوع 

 
 . 15، ص  1جممع البيان ، ج  (1) 

 .  218، ص  2جممع الفائدة ، ج  (2) 

، فقال:)أهّيا الناس، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اهلل فأنا قلته، وما  خطب الناس بمنى  من أمثلة تلك األحاديث أنه    (3) 

 .(5ح 69/ 1جاءكم عنّي خيالف كتاب اهلل فلم أقله()الكايف، 

:)إن عىل كل حق حقيقة، وعىل كل صواب نورا، فام وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خالف  ويف حديث آخر قال رسول اهلل  
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 (1)ه(وتكذيب له. فيجب رّده واحلكم بفساده أو تأويل

بعد  عند الكالم عن إعجاز القرآن، و  [الدين  أصوليف    علم اليقني]  كتابهيف    وقال

اهلل  كتاب  إىل  التحريف  تسند  روايات  من  مجلة  والواردةاستعراض    السنة مصادر  يف    ، 

أّنه عىل ذلك التقدير مل يبق لنا اعتامد عىل يشء   :وهو  ،ويرد عىل هذا كّله إشكال): والشيعة 

إذ عىل هذا حيتمل كّل آية منه أن تكون حمّرفة ومغرّية وتكون عىل خالف ما أنزله    ، من القرآن 

لنا حّجة أصال يف    فلم يبق   ،اهلل به.   األمرفتنتفي فائدته وفائدة    ، القرآن  .  باّتباعه والوصّية 

َتاب  َعِزيز  ) َوإِنَّ }  : عز وجلقال اهلل    ، وأيضا 
ِه َواَل ِمنر  41ُه َلكِ ِ َيَدير ُل ِمنر َبنير

َباطِ َيأرتِيِه الر ( اَل 

ِفِه َتنرِزيل  ِمنر َحكِيٍم مَحِيدٍ  فكيف تطّرق إليه التحريف والنقصان    ؛[ 42،  41]فصلت:    {َخلر

َر  }  : عز وجلقال اهلل    ، والتغيري!؟ وأيضا  كر نَا الذِّ لر ُن َنزَّ ا َلُه حَلَافُِظونَ إِنَّا َنحر .  . [9]احلجر:    {َوإِنَّ

  عىل   عنهم  املروّي   اخلرب  عرض  لسالم ا  ألئّمة عليهم ا  وعن  وأيضا قد استفاض عن النبي  

  حمّرفا   بأيدينا   الذي  القرآن  كان  فإذا  ،بمخالفته   وفساده  له  بموافقته  صّحته   ليعلم   ، اهلل  كتاب

  رّده  فيجب  ، له  مكّذب   اهلل   لكتاب  خمالف   التحريف  خرب   أنّ   مع   ، العرض  فائدة  فام  مغرّيا

 
 .(325/ 17ل كتاب اهلل فدعوه()مستدرك الوسائ

وروي عن اإلمام عيل أنه قال:)الوقوف عند الشبهة خري  من االقتحام يف اهللكة، وتركك حديثا مل تروه خري  من روايتك  

حديثا مل حتصه، إّن عىل كل حّق حقيقة، وعىل كل صواب نورا، فام وافق كتاب اهلل فخذوا به، وما خالف كتاب اهلل فدعوه()بحار  

 ري العيايش( ، وتفس2/165األنوار: 

[ ما روي عن اإلمام عيل أنه قال:)ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فخذ هبا، وما جاءتك من 15]احلديث:  

 .(11/ص1رواية من بر أو فاجر ختالف القرآن فال تأخذ هبا()البهبودي/صحيح الكايف/ج 

يش قال:)كل  أنه  الصادق  اإلمام  عن  اهلل  وروي  كتاب  إىل  مردود  فهو  ء  اهلل  كتاب  يوافق  ال  حديث  فكل  والسنة، 

 ..(  78/  18زخرف()وسائل الشيعة 

 .  274ـ  273، ص  2، املقدمة السادسة ؛ والوايف ، ج  34ـ  33، ص  1الصايف يف تفسري القرآن ، ج  (1) 
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 (1)ه(تأويل  أو  بفساده واحلكم

الروايات  تلك  من  املراد  بني  ) يف    ثم  فقال:  صحتها،  بالبال حال  دفع  يف    وخيطر 

  هو   إّنام  واحلذف  والتغيري  بالتحريف  لسالما اإلشكال ـ والعلم عند اهلل ـ أّن مرادهم عليهم

  خالف   عىل   محلوه  أي   ، وتأويله  تفسريه يف    وغرّيوه  حّرفوه  أي  ، اللفظ   دون  املعنى   حيث   من

ال ما    ، ه ذلكب  املراد   أنّ   انزلت   كذا   : لسالما عليهم   قوهلم  فمعنى  ، األمر  نفس يف    عليه   هو   ما 

فحذف ذلك إخفاء للحّق   ، اللفظيف    يفهمه الناس من ظاهره. وليس املراد أهّنا نزلت كذلك

 (2)(وإطفاء لنور اهلل

  :اخلري  سعد   إىل   رسالتهيف    كتب  أّنه الباقر    مام بام روي عن اإلذلك  ثم استدل عىل  

حدوده  حروفه  أقاموا  أن  الكتاب  نبذهم  من  وكان) يرعونه.    ،وحّرفوا  وال  يروونه  فهم 

 (3)(والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية  ،واجلّهال يعجبهم حفظهم للرواية

 : ( 1307املحّقق التربيزي )ت  

)القول بالتحريف    :تعليقته عىل رسائل أستاذه املوىل املحّقق األنصارييف    فقد قال

مذهب   أل  ،(4) واحلشوية  اإلخبارينيهو  احتامل    صولاأل  صحابخالفا  رفضوا  الذين 

 ( 5) (وهو احلّق  ،القرآن رفضا قاطعا يف  التحريف 

 : لوجوه التاليةثم استدل عىل ذلك با  

 
 . 565، ص  1علم اليقني يف اصول الدين للمحّقق الفيض الكاشاين ، ج  (1) 

 . 565، ص  1الدين للمحّقق الفيض الكاشاين ، ج  علم اليقني يف اصول (2) 

 . 565، ص  1علم اليقني يف اصول الدين للمحّقق الفيض الكاشاين ، ج  (3) 

نالحظ هنا مجعه بني اإلخباريني واحلشوية، وهو ما يدل عىل أن هذا القول يشمل الطوائف مجيعا، والذين يغلبون    (4) 

 األحاديث عىل القرآن.. اآلحاد عىل التواتر، وال يؤمنون بعرض 

 . 91أوثق الوسائل برشح الرسائل ، ص  (5) 
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عىل ما حكاه الشيخ الطويس والطربيس واملرتىض علم اهلدى    ، إمجاع الطائفة  :أّوال 

 تفنيد هذه الشبهة. يف  . وهذا وحده كافية. ماموالصدوق وغريهم من أقطاب اإل 

( وآية احلفظ  82  :كآية التدّبر )النساء  ،رصاحة القرآن بعدم إمكان التغيري فيه   : ثانيا 

)فّصلت9  :)احلجر  الباطل  إتيانه  وآية عدم  الداّلة عىل  .(42  : (  الكثرية  الروايات  . وكذا 

 وجوب الرجوع إىل القرآن. 

العقل  : ثالثا  املبني  ، دليل  الرشع  وأساس  الدين  عامد  القرآن  معجزا    ،حيث  لكونه 

بحفظه وحراسته عىل ما كان    األمة. ويؤّيد ذلك عناية  القيامةصّدقا ملقام النبّوة إىل قيام  وم

 رسم اخلّط ونحوه. فال بّد من تأويل ما ورد بخالف ذلك أو طرحه. يف    العهد األّوليف    عليه

   : ( 1313)ت    املعّرب الطهراين 

رسالة  ؛ فقد كتب  باملعّرب الطهراينالفقيه املحّقق حممود بن أيب القاسم الشهري  وهو  

مجادى   17)يف    فرغ منها   (عدم حتريف الكتابيف    كشف االرتياب)سامها  لتفنيد هذه الشبهة  

الذي كتب كتابا حول   النوريوهو من املعارصين للشيخ  ،صفحة  300يف   (1302 الثانية

ا أجلأ إىل  ممقاطعة،   استدالالت متينة حتريف القرآن الكريم، وقد رد عليه املعرب الطهراين ب

 .(1)اليشءالرتاجع عن رأيه بعض 

رسالة  بقام  ولذلك   اإل  أخرىتأليف  بصدد  من  و  جابةفارسية  قصده  ما  توجيه 

التحريف، بأّنه ما أراد من الكتاب املحّرف هذا القرآن املوجود بني الدّفتني، فإّنه باق عىل  

ال نقصان  و  مل يلحقه زيادةو   عثامن، مل يتغرّي حالته االوىل منذ أن توّحدت املصاحف عىل عهد  

الكتاب اإلهلي املنزل، فقد سقط منه عند اجلمع األّول  وأن مراده    .. منذ ذلك الزمان إىل اآلن

، وأن ذلك ما يتوافق ما ذهب إليه املحدثون من  غري األحكاميف    ذلكو  ما ذهب ببعضه،

 
 . 103صيانة القرآن من التحريف، ص:  (1) 
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 . السنة أهل 

أنه   يقول  وذكروا  بـ  كان  نفسه،  عن  الردّ دفاعا  رسالة  وصلته  أن  املعرب    عد  من 

الرسالة اجلوابية عىل  يف    ال أرىض عن الذي يطالع فصل اخلطاب أن يرتك النظر):  الطهراين ـ 

كان يويص كّل من كانت عنده نسخة من فصل اخلطاب أن يضّم إليه  و  (، كشف االرتياب 

 مؤّلفه. الكاشف عن مقصود  و تلك الرسالة، فإهّنا بمنزلة املتّمم لذلك الكتاب 

الشيخ   ذكر  الطهراين وقد  الذريعة   آغابزرك  فقاليف    شهادته  صاحب  :  ذلك، 

حاولت ) إيّن  يقول:  النوري  شيخي  بني  يف    سمعت  املوجود  هذا  أّن  إثبات  الكتاب  هذا 

  مل يطرأ عليه تغيريو   عرص عثامن، يف    أّول مجعه كذلكيف    الدّفتني كذلك باق عىل ما كان عليه

يسّمى  يف    تبديل كام وقع و بأن  الكتب. فكان حرّيا  عدم حتريف  يف    فصل اخلطاب )سائر 

الناس عىل خالف مرادي، خطأ(الكتاب الذى حيمله  التسمية،  يف    ! فتسميته هبذا االسم 

إن شئت فسّمه  و  بل مرادي إسقاط بعض الوحي املنزل اإلهلي،   ، لكنّي مل أرد ما حيملونه عليه

 ( 1) (زلالوحي النا  إسقاط بعضيف  القول الفاصل )

الطهراين   للشيخو فيها  رسالة    آغابزرك  أسامها  دافع  النوري  شيخه  النقد  )عن 

حاول فيها تأويل ما عرف عن شيخه من    ( نفي التحريف عن القرآن الرشيفيف    اللطيف 

قّدمه للشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء يطلب  ، لكنه بعد أن  القول بتحريف الكتاب

خشية أن يساء الفهم؛ فالدفاع عن احلقيقة أوىل من    عدم نرشهطلب منه    الكتاب يف    رأيه

   .(2) الدفاع عن األشخاص

ونحب أن نذكر هنا أن كل املعارصين لصاحب الكتاب الذي يستدل به الطائفيون  

 
 ..  9، ص 18؛ وج 232 -  231، ص 16: وج 221 - 220، ص 10الذريعة، ج  (1) 

 ..  278، ص 24الذريعة، ج  (2) 
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( املعرفة:  الشيخ  يقول  عليه،  املنكرين  من  كانوا  القرآن  بتحريف  الشيعة  قول  وجد  عىل 

وحشة العزلة منذ أن سلك هذا الطريق الشائك، إذ وجد من أقطاب  يف    نفسه الشيخ النوري  

لكن من  و  كم حاول العثور عىل رفقة من مشاهري العلامء و  ،الطائفة مّتفقة عىل خالف رأيه 

مسّبات سوف تنهال عليه من كّل  و   قد أحّس الرجل من أّول يومه بشنعاتو   غري جدوى،

 (1) (الورطة التي كان خيافها يف  وقعو بالفعل قد حصلو مكان،و صوب 

النوري، وهو   للشيخ  ينقل عن بعض املعارصين  الشهرستاين  ثم  الدين  السّيد هبة 

 (نارشه يومذاكو مؤّلفه و نعرات ثارت حول الكتابو ضّجة)عن 

رسالة بعثها تقريظا عىل رسالة الربهان التي كتبها املريزا مهدي الربوجردي  ثم ينقل  

فيـ  ه   1373بقم   املنيف،  )ها:  يقول  التأليف  هذا  بنعمة  أوالك  إذ  موالك  شاكر  أنت  كم 

لعصمة املصحف الرشيف عن وصمة التحريف. تلك العقيدة الصحيحة التي آنست هبا  

مكوثي أّيام  الصغر  العلميف    منذ  متركز  رأيس، حيث  مسقط  لواء  و  سامراء،  الدين حتت 

زيلها املحّدث النورى، بشأن تأليفه  اإلمام الشريازي الكبري، فكنت أراها متوج ثائرة عىل ن

العّجة ضّد  و  نسمع الضّجة و  احلوزة العلمية إاّل يف    فال ندخل جملسا   ( فصل اخلطاب)كتاب  

 ( 2) (حداد السنة بنارشه يسلقونه و مؤّلفه و الكتاب

الرّد  يف    وهكذا هّب أرباب القلم يسارعونوقد علق الشيخ املعرفة عىل هذا بقوله: )

لبّث آرائهو  كتابه بأقسى كلامتنقض  و  عليه نرش عقائده  و  أعنف تعابري الذعة، مل يدعوا 

 (3)(ال قيد شعرةو جماال

 
 . 101صيانة القرآن من التحريف، ص:  (1) 
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 (  1315حممد حسني الشهرستاين )ت  

حفظ الكتاب الرشيف عن شبهة  )سامها  الرد عىل هذه الشبهة  يف    رسالة والذي كتب  

الداللة عىل  يف    أحسن الكالم قد  و، وقد أشاد هبا الشيخ معرفة، فقال: )( القول بالتحريف

واقعها يف    الرسالة و  . . رّد شبهات املخالف ببيان واف شافو   صيانة القرآن عن التحريف 

 (1)(التحّمس املقيتو ظريف بعيد عن التعّسف  أسلوبيف   لكنو  رّد عىل فصل اخلطاب،

التحريف إىل  رسالته من ردود قوله: )يف    ومما ورد هؤالء  إّنام تستقيم نسبة عقيدة 

والها: تعّهد صاحب الكتاب بصّحة  أ  األجاّلء إذا ما جتّمعت هناك مقّدمات أربع رضورّية:

التحريف  يف    ثانيتها: ظهور تلك األحاديث.  ما يرويه عىل اإلطالق تعّهدا رصحيا وشامال.

حمامل   أو  تأويال  حيتمل  ال  بحيث  بّينا  نقل  آ ظهورا  أو  عقل  من  شواهد  عىل  معتمدة  خر 

.  الثها: عدم وجود معارض هلا بحيث يرتّجح عليها حسب نظر صاحب الكتاب. ث.  متواتر. 

مسائل  يف   ، اإلخبارينيرابعها: حّجية خرب الواحد عند صاحب الكتاب، كام هو حّجة عند  

فإذا ما توّفرت املقّدمات األربع صّحت نسبة التحريف إىل  .  االصول والفروع عىل سواء. 

وايات التحريف كام زعموا! ولكن أّنى هلم بإثبات ذلك،  أرباب تلكم الكتب املشتملة عىل ر

 (2) ودون إثباته خرط القتاد( 

ثّم مع فرض التعّهد أيضا فهو أمر تقريبي  وقد علق العالمة املعرفة عىل هذا بقوله: ) 

هذا  يف    بأّن ما يرويه  ه( مفتتح كتابه )الفقييف    هذا الصدوق رمحه اهللّ قد التزمف  ؛ال حتقيقي 

مون الصّحة ويعتقد حّجيته فيام بينه وبني رّبه، ومع ذلك نراه قد يروي املراسيل  الكتاب مض

من ثّم فمن اجلفاء نسبة القول بالتحريف  و  ،أو شواّذ األخبار، ورّبام عىل خالف فتواه رصحيا 

 
 . 104صيانة القرآن من التحريف، ص:  (1) 
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التحريف يستدعي  ما  بعض  عىل  العثور  ملجّرد  األجاّلء  األقدمني  الكتب  أرباب  يف    إىل 

 (1) ( ناسب ال غريكتبهم، حسب زعم ال

فعله   ما  املعرفة  العالمة  رد  الباب  هذا  النوري  ومن  القول  املحّدث  نسبته  من 

الكايف روايات قد تستدعي حتريف الكتاب داللة  يف    لكليني استنادا إىل إيراده بالتحريف ل

غالبّية الروايات التي أشار إليها، إّنام أوردها الكليني إيرادا  ) ذلك:  يف    ، يقول تبعية ال ذاتية

األكثر.  يف    بضعف أسنادها   الرشحـ يف    من غري التزام بصّحتها. وقد رّصح العاّلمة املجليس ـ 

 ه( بل هلا معان غري ، هذا فضال عن عدم داللتها عىل التحريف وال إشارة إليه

يني لكل من ينسبون له هذا القول، ومنها أنه  ثم أورد األدلة الكثرية عىل خمالفة الكل

بابا أسامه: )باب أّنه مل جيمع القرآن كّله إاّل األئّمة    [ اصول الكايف]كتاب احلّجة من  يف    عقد

مقصوده من مجع القرآن كّله هو ما  ، وبني أن )(2)   ه( عليهم الّسالم وأهّنم يعلمون علمه كلّ 

 ه( ف تفسريي: أي العلم بجميع القرآن ظاهره وباطنالعبارة التالية له التي هي عطيف    ذكره

هي نفس الروايات التي ذكرها حتت هذا العنوان، وهي ست  )و الدليل عىل ذلك  

روايات، كانت الثانية حتى اخلامسة ضعيفة اإلسناد، واالوىل خمتلف فيها، واألخرية حسنة  

 ( 3)  الرشح(يف  رّصح بذلك املجليس ، كالصحيحة

 : هـ( 1402بائي )ت:  حممد حسني الطباط 

ومما ورد    ،تفسري ]امليزان[ يف    فصول   سبعة يف    ذكره وله بحث مفصل حول املوضوع،  

 ( قوله:  العريب حمّمدًا  فيه  النبي  أّن  التاريخ:  قرنًا    من رضوريات  أربعة عرش  قبل  جاء 

 
 . 95 صيانة القرآن من التحريف، ص: (1) 

 ..  228، ص 1الكايف، ج  (2) 

 . 34ـ  30، ص 3مرآة العقول، ج  (3) 
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القرآن،  تقريبًا، وانتهض للدعوة، وآمن به أّمة من العرب وغريهم، وأّنه جاء بكتاب يسّميه  

وكان   إليها،  يدعو  كان  التي  الرشيعة  وكّلّيات  املعارف،  جلمل  متضّمن  رّبه،  إىل  وينسبه 

يتحّدى به، ويعّده آية لنبوته، وأّن القرآن املوجود اليوم بأيدينا هو القرآن الذي جاء به وقرأه  

د كّله، ثّم يوضع  اجلملة؛ بمعنى: أّنه مل َيِضعر ِمن أصله؛ بأن ُيفقَ يف    عىل الناس املعارصين له 

يشاهبه، وينسب إليه، ويشتهر بني الناس بأّنه القرآن النازل    نظمه أو اليف    كتاب آخر يشاهبه 

فهمه، وال احتمل بعض ذلك  يف    يشء منها إال مصاب يف    ال َيرتاب  أمورفهذه    عىل النبي  

 (1)(مسألة التحريف من املخالفني واملؤالفنييف  أحد من الباحثني

 : ومن الوجوه التي استدل هبا عىل نفي التحريف

للقرآن.  1 يومهيف    إّن  أّول  من  هبا  حتّدى  قد  ونعوتا  خاصة  أوصافا  وسوره    ، آيه 

اليوم  حّتى  حمفوظة  هي  كام  االختالف   ،كاإلعجاز  ، ونجدها    ، والنورية   ، واهلداية   ، وعدم 

تلك    ، واهليمنة  ، والذكرية  بعض  منه  لزالت  حتريف  فيه  وقع  كان  فلو  ذلك.  شاكل  وما 

 السامت. 

والرجوع إليه عند    ،العرض عىل كتاب اهللاألحاديث والروايات من  يف    . ما ورد 2

 ونحو ذلك.  ، وحديث الثقلني ، مورمشتبكات األ

أ3 بإثبات  .  وافية  غري  خمدوشة  كّلها  بالتحريف  القائل  هبا  متّسك  التي  الوجوه  ّن 

 مقصوده. 

حياته  يف    ما ورد بشأن اجلمع األّول والثاين يفيد القطع بأهّنم إّنام مجعوا ما كمل.  4

   نقصانا   أو   زيادة  املتنيف    بيد  يمّسوها   أن   غري  من   الدّفتني   بني  مجعوها .  وسور   آيات   من ،  

 . بسالم  اليوم إىل الباقي وهو

 
 .  137ـ  106، ص  12امليزان ، ج  (1) 



194 

 

 : هـ(   1390ت  األميني التربيزي النجفي ) العالمة  

الرد عىل ابن يف    صاحب موسوعة الغدير، ومن أمثلة ردوده عىل هذه الشبهة قوله 

هذه الفرية.. هؤالء   طليعة اإلمامية إاّل نفاةيف  لكن القارئ إذا فحص ونّقب ال جيد حزم: )

أعالم اإلمامية ومحلة علومهم الكالئني لنواميسهم وعقائدهم قديام وحديثا يوقفونك عىل  

مني الرجل فيام يقول، وهذه فرق الشيعة ويف مقّدمهم اإلمامية جممعة عىل أّن ما بني الدّفتني  

ارت بني شدقي  وإن د.  هو ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه. وهو املحكوم بإحكامه ليس إاّل.

أحد من الشيعة كلمة التحريف فهو يريد التأويل بالباطل بتحريف الكلم عن مواضعه، ال  

وقومه   هو  املعنى  هبذا  التحريف  يقول  كام  بحرف،  حرف  تبديل  وال  والنقيصة،  الزيادة 

 ( 1) ويرمون به الشيعة(

 . االهتامم بصحة ثبوت القرآن الكريم بعد الثورة: 2

يمكن إحصاؤها، ذلك أن كل علامء إيران، والباحثني فيها ردوا  وهي كثرية جدا، ال  

ينرشوهنا، ومنشورات  بمقاالت  أو  يوردوهنا  بترصحيات  إما  الشبهة  هذه  كتب    عىل  أو 

 . ذلكيف  بعض أقواهلم وبحوثهم يكتبوهنا، وسأقترص هنا عىل 

 ( هـ   1399ت  مرتىض مطّهري ) 

ا من أركان معرفته،  ركنحمارضاته وبحوثه الكثرية يعترب صحة ثبوت القرآن  يف    فهو

[ ثالثة أركان هلذه املعرفة، وهي تبدأ بام أطلق عليه  التعرف عىل القرآن كتابه ]يف    فقد ذكر 

أو االنتسابية] )املعرفة اإلسنادية  امليس بقوله:  املرحلة،  [، والتي رشحها بأسلوبه  يف هذه 

رضورة انتساب الكتاب إىل كاتبه، لنفرض مثال: أننا نريد أن نعرف    نريد أن نعرف مدى

ن ما اشتهر من ديوان حافظ، له كله أم  أاملقدمة ال بد من معرفة  يف    حافظ أو خيام،  ديوان

 
 .. 101، ص 3الغدير، ج   (1) 
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. هنا ال بد من  . أن بعض الكتاب له والباقي ينسب إليه، وهكذا بالنسبة إىل خيام أو غريمها 

. ونالحظ أن مجيع الكتب ال تستغني عن  .ا وأكثرها اعتبارااالستعانة بنسخ الكتاب أقدمه 

ديوان حافظ املعرفة.  من  النوع  أكثر    هذا  من  فيه  واستفاد  القزويني  املرحوم  طبعه  الذي 

..  كثري من البيوت واملطبوعةيف    النسخ اعتبارا، خيتلف اختالفا كبريا مع النسخة املوجودة

منزلة واحدة ومستوى  يف    )رباعية(   200، ربام ترى  وعندما ما تلقي نظرة إىل رباعيات اخليام

ختالف فإنه كاختالف أشعار كل شاعر مع العلم بأننا لو  اواحد تقريبا، وإذا كان فيها أي  

  20رخييا إىل الوراء واقرتبنا من عرص اخليام، لرأينا أن املنسوب إليه قطعا يقل عن ا رجعنا ت

أنه من نظم شعراء آخرين دون ترديد.إليه،    انتسابهصحة  يف    رباعية، والباقي يشك .  أو 

وعىل هذا فإن أوىل مراحل معرفة الكتاب هي أن نرى مدى اعتبار إسناد الكتاب الذي بني  

املائة من  يف    وهل يصح إسناد كل الكتاب أم بعضه إليه؟ ويف هذه احلالة كمه،  يدينا إىل مؤلف 

لك، بأي دليل نستطيع أن ننفي  وعالوة عىل ذ   ..الكتاب نستطيع تأييد إسناده إىل املؤلف 

 (1)(البعض اآلخر؟يف  بعضا ونؤيد بعضا ونشك

وبعد أن قدم هذه املقدمة املهمة التي تبني رس االهتامم بثبوت القرآن الكريم، قال:  

الوحيد) الكتاب  يعترب  فإنه  املعرفة، وهلذا  من  النوع  هذا  يصح    القرآن مستغن عن  الذي 

احلصول عىل أي كتاب قديم قد مىض عليه قرونا من الزمان    إسناده منذ القدم، وال يمكننا 

. وأما املوضوعات التي تطرح أحيانا، ومن  .وبقي إىل هذا احلد صحيحا معتربا دون شبهة

  بعض السور أو بعض اآليات، فإهنا موضوعات خاطئة وال داعي لعرضها يف    قبيل املناقشة

القرآن تقدم عىل علم معرفيف   أن  يف    ة النسخ، وال يوجد أدنى ترديدالدراسات القرآنية، 

جاء هبا عنوانا لإلعجاز،  .  .الذي جاء هبذه اآليات من اهلل عز وجل، هو حممد بن عبد اهلل  

 
 . 29التعرف عىل القرآن،   (1) 
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هنا كالم اهلل، وال يقدر أحد أن يدعي أو حيتمل وجود نسخة أخرى غري هذا القرآن، وال  أل

يبدأيف    يوجد  واحد،  مسترشق  عن  يف    العامل  القرآن  بحثه  نسخ  حول  بالتحقيق  القرآن 

)حاجة   احلاجة  أن هذه  من  وبالرغم  القرآن،  من  متعددة  نسخ  هناك  توجد  فال  القديمة، 

التحقيق  لدى  موجودة  القديمة(  النسخ  والشاهنامه  يف    مالحظة  واإلنجيل  التوراة 

 ( 1) ()للفردويس( وديوان سعدي وأي كتاب آخر، فإن القرآن ال يقال بحقه مثل ذلك

)ثم   فقال:  ذلك،  سبب  معرفة  يف    السذكر  علم  عىل  القرآن  تقدم  هو  األمر  هذا 

والقرآن عالوة عىل أنه كتاب ساموي مقدس وأتباعه ينظرون إليه هبذه العني، فإنه    ، النسخ

وإضافة إىل ذلك، فإن القرآن  .  أصدق دليل عىل صدق ادعاء الرسول ويعترب أكرب معجزاته.

م  نزلت  التي  التوراة  مثل  النسخة  ليس  هي  ما  اإلشكال:  هذا  يصح  حتى  واحدة،  رة 

 ( 2)(األصلية؟ بل إن آيات القرآن نزلت بالتدرج وطوال ثالثة وعرشين سنة 

ومن اليوم األول لنزول القرآن،  ) ثم ذكر العوامل املساعدة عىل ذلك احلفظ، فقال: 

ء، وخصوصا  تنافس املسلمون عىل تعلمه وحفظه وفهمه، كام يتهالك الظمآن عىل رشب املا 

  فإن املجتمع اإلسالمي وقتئذ كان جمتمعا بسيطا، ومل يكن هناك كتاب ال بد للمسلمني من

القرآن.وفهمه    حفظه  جنب  إىل  إىل  باإلضافة  الذهن،  .  الفكر،  وخلو  الذاكرة  و فراغ  قوة 

  وعدم اإلملام بالقراءة والكتابة كلها كانت الدافع إىل أن تركز املعلومات السمعية والبرصية 

مع   القرآن  بيان  موافقة  فإن  ذلك،  قويا، وألجل  تركيزا  ذاكرته  ويف  املسلم  اإلنسان  لدى 

.  الصخر.يف    قلوهبم كام يرتكز الرسم املحفوريف    عواطفهم وأحاسيسهم، أدى إىل تركيزه 

كانوا يقدسونه باعتباره كالم اهلل ال كالم البرش، وال يسمحون ألنفسهم  باإلضافة إىل ذلك 

 
 . 30املرجع السابق،   (1) 

 . 31 املرجع السابق،  (2) 
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ة واحدة، بل حرفا واحدا فيه أو أن يقدموا أو يؤخروا حرفا، وكان كل مههم  أن يغريوا كلم 

 ( 1) أن يقرتبوا من اهلل بتالوة هذه اآليات تالوة صحيحة(

عالوة عىل كل هذا،  ثم يضيف إىل هذه العوامل الفطرية، عوامل أخرى، فيقول: )

األيام األوىل، انتخب عددا  منذ   فإن ذكر هذه النقطة رضورية، وهي أن الرسول األكرم  

من خواص الكتاب، ويعرفون باسم كتاب الوحي، وحتسب هذه ميزة للقرآن، إذ أن الكتب  

القديمة مل تكن كذلك، كتابة كالم اهلل منذ البداية تعترب عامال قطعيا حلفظ القرآن وصونه  

 ( 2) (من التحريف

ما عرب عنه بقوله:    ومن العوامل األخرى التي ذكرها مطهري لتيسري حفظ القرآن

للقرآن،  ) الناحية األدبية والفنية  الناس، وهو  القرآن لدى  وهناك سبب آخر حلسن تقبل 

والتي يعرب عنها بالفصاحة والبالغة، اجلاذبية األدبية الشديدة للقرآن، كانت تدعو الناس  

يترصف  بالتوجه إليه، واالستفادة منه بسعة، وذلك خالفا للكتب األدبية األخرى، التي  

، فال جييز أحد  نوأما القرآ،  فيها رواد األدب كيفام يشاؤون، ليكملوها حسبت تصورهم

َيِمنِي ُثمَّ  }لنفسه الترصف فيه، ألن هذه اآلية:   َنا ِمنرُه بِالر َض األََقاِويِل أَلََخذر َل َعَليرنَا َبعر َوَلور َتَقوَّ

َوتنِيَ  نَا ِمنرُه الر خرى توضح مدى عقوبة الكذب عىل  أوآيات  (  46- 44)احلاقة، اآلية  { َلَقَطعر

وهبذا الرتتيب، قبل أن  . خميلته ينرصف عن هذا األمر.يف    اهلل، وعندما تتمركز هذه اآليات

آياته ووصلت إىل مرحلة ال   تواترت  الساموي،  الكتاب  إىل هذا  له طريقا  التحريف  يرى 

هذه الناحية من القرآن،  يف    يمكن إنكار أو حتريف حرف واحد منه. ولذا، ال يلزمنا البحث
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 ( 1) (هذا املجاليف   العامل ال يرى لنفسه رضورة البحثيف  كام أن كل عارف للقرآن

هنا ال بد أن نتذكر  وهو يذكر كيف استمر ذلك احلفظ بعد العرص األول، فيقول: )

الشديد   الناس  واهتامم  اإلسالمية،  احلكومة  نطاق  سعة  بسبب  أنه  وهي  واحدة،  نقطة 

بواسطة بعد عامة املسلمني عن املدينة املنورة التي كانت مركز الصحابة وحفاظ  بالقرآن، و

نسخ القرآن كان أمرا  يف    القرآن، فإن احتامل خطر بروز تغيريات متعمدة أو غري مقصودة

إال أن فطانة ودقة مراقبة املسلمني منعتا    واردا، خاصة بالنسبة إىل املناطق النائية عىل األقل 

األم هذا  اخلطر،    ؛ر حدوث  هذا  احتملوا  للهجرة  األول  القرن  أواسط  منذ  فاملسلمون 

عمدا    ولذلك استفادوا من وجود الصحابة وحفاظ القرآن، ولتجنب أي خطأ أو اشتباه،

املناطق البعيدة، فإهنم استنسخوا نسخا مصدقة )من قبل الصحابة الكبار  يف    كان أو سهوا

خ من املدينة إىل األطراف، ولذلك قطعوا  وحفاظ القرآن( من القرآن، ووزعت هذه النس

هذه   مثل  ظهور  من  األبد  إىل  قبل  االنحرافاتأو    االشتباهاتالطريق  من  وخصوصا   ،

 (2)(فن التحريفيف  اليهود الذين يعتربون أبطاال

 :  هـ(   1409)ت    اخلميني روح اهلل  

انتصار الثورة  وقد كان من السباقني للدعوة لالهتامم هبذا اجلانب، وخصوصا بعد  

جيلونه،  يةسالماإل وخاصتهم  عامتهم  اإليرانيني  كل  أن  ذلك  به،  االكتفاء  ويمكننا   ،

 ويقدرون مواقفه، ويعتربوهنا دينا. 

املرتبطة هبذا اجلانب قوله  املسلمني بجمع  ومن ترصحياته  الواقف عىل عناية  : )إّن 

ة املزعومة. وما ورد فيه  الكتاب وحفظه وضبطه، قراءة وكتابة، يقف عىل بطالن تلك الشبه
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تلوح  ]مكذوب[  من أخبارـ  حسبام متّسكواـ  إّما ضعيف ال يصلح لالستدالل به، أو جمعول  

عليه أمارات اجلعل، أو غريب يقيض بالعجب. أّما الصحيح منها فريمي إىل مسألة التأويل  

لك حيتاج إىل  لفظه وعباراته.. وتفصيل ذيف    ذلك اليف    والتفسري، وأّن التحريف إّنام حصل

أّن  يف    تأليف كتاب حافل ببيان تاريخ القرآن واملراحل التي قضاها طيلة قرون، ويتلّخص

القراءات  يف    وأّن االختالف  ،الكتاب العزيز هو عني ما بني الدّفتني، ال زيادة فيه وال نقصان

  االجتهادات، من غري أن يمّس جانب الوحي الذي نزل يف    أمر حادث، ناشئ عن اختالف 

 ( 1)  به الروح األمني عىل قلب سّيد املرسلني(

ىل التأليف  إوقد ذكر الشيخ السبحاين مدى اهتامم اخلميني برد هذه الشبهة، والدعوة  

جملس الدرس بكّل محاسة وشّدة، وكان  يف    فيها، فقال: )إّن سّيدنا االستاذ كان يذكر ذلك

العزيز    اهلل نسبتهم التحريف إىل كتاب    يف  اإلخبارينيشديد التغرّي عىل تلك الفئة الشاّذة من  

احلميد.. وله قّدس رّسه مقال آخر أوسع وأشّد حلنا بصدد نفي مزعومة التحريف، قاله  

بشأن إثبات حّجية ظواهر الكتاب، رّدا عىل مقالة من زعم عدم الظهور، مستداّل بوقوع  

قال:    . ب زعمه.نّص الكتاب العزيز، املوجب لعروض اإلمجال فيه بذلك حسيف    التحريف 

وهذا ممنوع بحسب الصغرى والكربى. أّما االوىل، فلمنع وقوع التحريف فيه جّدا، كام هو  

  (2)   واملعتربين من الفريقني( سالممذهب املحّققني من علامء اإل 

 : هـ(   1367  ولد )   عيل احلسيني امليالين 

بالرد عىل هذه الشبهة  املجاالت املختلفة، وقد اهتم  يف    وهو من علامء إيران البارزين

[، ورسالة بعنوان  نفي التحريف عن القرآن الرشيفيف    التحقيقوله فيها كتاب بعنوان ]
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 [، استعمل فيهام كل األدلة عىل تفنيدها. سالمة القرآن من التحريف ]

ولكون الكتاب حيوي الكثري من التفاصيل؛ فسنقترص عىل ما ورد رسالته عن سالمة  

الكتاب، وبطريقة بسيطة واضحة، وقد  يف    ي تلخص كل ما وردالقرآن من التحريف؛ فه

ن بني أيدي املسلمني  أّن القرآن املجيد املوجود اآليف   ال ريب وال خالفمقدمتها: ) يف   قال

، وهو املعجزة اخلالدة له، وهو الذي أوىص ُأّمته بالرجوع  هو كالم اهلل املنزل عىل رسوله  

وأفاد إليه،  والتحاكم  والعرتة مها  حديف    إليه،  القرآن  أّن  الفريقني  املتواتر بني  الثقلني  يث 

أئّمتنا  . وهلذا اهتم  ُأّمته لئاّل تضّل ما دامت متمّسكة هبذين الثقلني.يف    الثقالن اللذان تركهام 

بالقرآن بأنواع االهتاممات، فأمري املؤمنني أّول من مجع القرآن، أو من أوائل الذين مجعوا  

واالئّمة وتالوة    القرآن، وهو  القرآن،  إىل  الرجوع  األمة عىل  كانوا حيّثون  كّلهم  بعده  من 

آخره. إىل  القرآن،  وتعّلم  القرآن،  إىل  والتحاكم  القرآن،  وحفظ  كان  .  القرآن،  وهكذا 

والقرآن الكريم هو املصدر االّول الستنباط االحكام الرشعية عند  .  شيعتهم إىل يومنا هذا.

 (1)(استنباط االحكام الرشعية واستخراجها يف   فقهائنا، يرجعون إىل القرآن 

هذا القرآن  وهكذا يذكر من أدلة حفظ القرآن الكريم اهتامم أئمة اهلدى به، يقول: )

الكريم هو القرآن الذي أنزله اهلل سبحانه وتعاىل، وهو الذي اهتّم به أئّمتنا سالم اهلل عليهم،  

أقواهلم املختلفة، فإذا  يف    ويتمّسكون بآياته، ويستدّلون هبا وطاملا رأيناهم يستشهدون بآياته،  

كلامهتم بكثرة،  يف  رجعنا إىل الروايات املنقولة نجد االهتامم بالقرآن الكريم واالستدالل به

أويف    سواء البالغة  الكايف أويف    هنج  أيضًا عقدوا هلذا  يف    أصول  كتبنا، واملحّدثون  سائر 

وكفاية عن أي كتاب    كتاب الوايف أو بحار االنوار غنًى يف    املوضوع أبوابًا خاصة، ولعّل 
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 ( 1) (أبواب ختص القرآن الكريميف  آخر، حيث مجعوا هذه الروايات

  ثم حتدث بتفصيل عن الروايات التي يستند إليها من يزعم نقصان القرآن، والواردة 

نحن اإلمامية، فيام يتعّلق    كتبنا يف    إّن الروايات الواردةاملصادر السنية والشيعية؛ فيقول: )يف  

يف    بموضوع نقصان القرآن الكريم، يمكن تقسيمها إىل أقسام عديدة، وهذا التقسيم ينطبق

  يّن أريد أن أبحث عن املسألة بحثًا موضوعّيًا، ولست رأيي عىل روايات أهل السنة أيضًا، أل

 (2)(مقام الدفاع أو الردّ يف 

 : وايات إىل األقسام التاليةثم قسم ما يمكن أن حتمل عليه تلك الر

يف    كثري من الروايات الواردة ذلك: )فيف    : يقول احلمل عىل اختالف القراءات أوالـ  

فيه،   إنكار  ال  موجود  وهذا يشء  القراءات،  اختالف  للحمل عىل  قابلة  كتبهم  ويف  كتبنا 

.  ددة. رواياتنا، ويف روايات متعيف    كتبنا موجود، يف    القراءات يشء موجود، يف    االختالف 

يتمّسك برواية قابلة للحمل عىل  أن  أراد  أّن شيعّيًا  لو  ليفحم  يف    االختالف  إذن،  القراءة 

رواياتكم ما يدّل عىل حتريف القرآن، هذا غري  يف    اخلصم بأّنك تقول بتحريف القرآن، أو 

 ( 3) (كتبنا يف   وجودة املروايات ال صحيح، كام ال يصّح للسنّي أن يتمّسك ب

 : مثل األحاديث القدسية وغريها.ال بعنوان القرآن ما نزل  ثانيا ـ  

الواردة  الروايات  أسانيد  ـ ضعف  يقولذلك يف    ثالثا  إّنام  ألذلك: )يف    :  الرواية  ّن 

فلو  ؛ مسألة من املسائل، إذا ما تّم سندها، ومتّت داللتها عىل املدعىيف   يصّح االستناد إليها 

الوجوه املذكورة وغريها من الوجوه، فحينئذ  فرضنا أّن الرواية ال تقبل احلمل عىل وجه من  
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الرواية ظاهرة البحث عن سندها يف    تبقى  إىل  النوبة  القرآن، فتصل  ،  الداللة عىل نقصان 

هنا نقطة اخلالف بيننا وبني أهل السنة، ومع االسف فإّننا وجدنا الروايات التي تدّل داللة  و

الوجوه الصحيحة أبدًا، وجدنا   واضحة عىل نقصان القرآن وال تقبل احلمل عىل يشء من

سنداً  وصحيحة  عددًا  كثريًة  الروايات  السنة يف    تلك  أهل  نجد،  كتب  أن  إالّ  يف    اللهّم، 

املعارصين ـ كام نجد َمن يقول بام نقول ـ بأنر ال كتاب صحيح عند السنة من أّوله إىل آخره  

م توّرطوا عندما قالوا بصّحة  أبدًا، ونحن أيضًا منذ اليوم االّول قلنا بالنسبة إىل كتبهم: إهّن 

ثنايا كتب املعارصين، ويف بعض  يف    نعم، نجد االن..  الكتب الستة وال سّيام الصحيحني

املحارضات التي تبلغنا عن بعضهم، أهّنم ينكرون أو ينفون القول بصّحة الكتابني أيضًا،  

بينهم من صّحة الصحيحني  عىل املشهور    وأّما بناء.  وهذا يفتح بابًا هلم، كام يفتح بابًا لنا.

  . .إىل كتب وإن مل تسّم بالصحاح إالّ أهّنم يرون صّحتها   باإلضافةوالكتب االربعة األخرى،  

داللتها عىل التحريف،  يف    فامذا يفعلون مع هذه الروايات؟ وماذا يقولون؟ روايات ال ريب

يه الصحيح، ال  يعني كّلام حاولنا أن نحملها عىل بعض املحامل الصحيحة ونوّجهها التوج 

أّما نحن، فقد تقّرر عندنا منذ اليوم االّول، أنر ال كتاب صحيح من أّوله إىل آخره   نتمّكن..

أّوالً. هذا  القرآن،  فإهّنا  .  سوى  الكريم  القرآن  خالفت  رواية  كّل  أّن  عندنا  تقّرر  وثانيًا: 

يمكن تأويله، وفرضنا أّن  تطرح... نعم، كّل خرب خالف الكتاب بالتباين فإّنه يطرح، إن مل 

 ( 1) (هذا القسم االخري ال يمكن تأويله

( فقال:  النقصان؛  عىل  النوري  هبا  استدل  التي  الشاذة  الروايات  ذكر  يف    نعمثم 

رواياتنا ـ ونحن ال ننكر ـ توجد روايات شاذة، قليلة جّدًا، هذه ال يمكن محلها عىل بعض  

صحاب، السّيد املرتىض رمحة اهلل عليه املتوىف  لكن هذه الروايات أعرض عنها األ.  املحامل.
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الروايات   هذه  وجود  مع  القرآن،  نقصان  عدم  عىل  االمجاع  يّدعي  تقريبًا  سنة  ألف  قبل 

الشاذة، يّدعي االمجاع عىل ذلك، فيدّل عىل إعراضهم عن هذه الروايات وعدم االعتناء  

الطويس يف    هبا، وكذلك الطربيس  البيان، والشيخ  ..  يان، وهكذا كبار علامئنا التبيف    جممع 

فنّص عبارته:    ؛هّم من ذلك كّله، لو أّنكم الحظتم كتاب االعتقادات للشيخ الصدوق واأل

مع  .  ومن نسب إلينا أّنا نقول بأّن القرآن أكثر من هذا املوجود بني أيدينا فهو كاذب علينا.

بعض كتبه، وقد  يف    العلم بأّن الصدوق نفسه يروي بعض الروايات الدالة عىل التحريف 

الكتب العلمية أّن الرواية أعّم من االعتقاد، ليس كّل راو حلديث يعتقد بام  يف    تقّرر عندنا 

دّل عليه احلديث، يشهد بذلك عبارة الصدوق رمحة اهلل عليه الذي هو رئيس املحّدثني، فإّنه  

: من نسب  تدّل عىل نقصان القرآن، لكنّه يقول  قد يروي بعض الروايات التي هي بظاهرها 

ال يقول بمضامني    هو  إذن،  إلينا أّنا نقول بأّن القرآن أكثر ممّا هو االن بأيدينا فهو كاذب علينا 

 ( 1)(هذه الروايات، فهذه نقطة أخرى

للمسألة تتبعه  يذكر  ورديف    ثم  بام  ويقارنه  املختلفة،  الشيعية  املصادر يف    املصادر 

يف    التفسري، كتبنا يف    احلديث، كتبنا يف    م، كتبنا لقد تتّبعت كتبنا منذ القديالسنية، فيقول: ) 

أيضاً  الفقه  أيضًا، ويف  القراءة حيث تطرح مسألة  يف    علوم احلديث، ويف األصول  أبواب 

املذهب من  يف    نقصان القرآن، فلم أجد من علامئنا الكبار الذين ُيرجع إليهم ويعتمد عليهم

 أّنك إذا راجعت كتاب البخاري الذي  إالّ   يقول بنقصان القرآن بعدد أصابع اليد الواحدة

التزم فيه بالصحة، وإذا راجعت كتاب مسلم الذي التزم فيه بالصحة، والكتب األخرى،  

هذا املوضوع اسم أربعني عاملًا من كبار  يف  كتايبيف  ككتاب مسند أمحد وغريه.. لقد ذكرت

القوم،  بينهميف    علامء  ومن  التحريف،  أحاديث  يروون  القرون،  عرشة    خمتلف  من  أكثر 
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كتبهم، فلو أردنا أن ننسب هذا القول إىل  يف    يلتزمون بصّحة تلك االحاديث التي رووها 

قد قلنا إّن البحث    ا نأّما نحن، فال نقول هذا، ألإليهم..  حرى ينسب  قوم من املسلمني فباأل

االقوال نجدهم   عىل صعيد االقوال جيب أن ال خيتلط بالبحث عىل صعيد االحاديث، ففي 

القرآن.  نقصان  عدم  عىل  االمجاع  يّدعون  وال  .  أيضًا  عندنا  ال  ناقص،  غري  القرآن  إذن، 

عندهم، ولو كان هناك قول فهو قول شاّذ منّا ومنهم، لكن الروايات عندهم كثرية، وهي  

دهم صحيحة، أكثرها عن عمر بن اخلّطاب، وعن عائشة، وعن أيب موسى االشعري،  عن

وعن زيد بن ثابت، وعن عبد اهلل بن العباس، وعن مجاعة آخرين من كبار القّراء عندهم،  

ُعرش   يوجد  وال  االحاديث،  تلك  يروون  هم  مسعود،  بن  اهلل  وعبد  كعب،  بن  ُأيب  من 

 (1)(كتبنا يف  أعشارها 

هّنم ما  ، وكيف استثمره املغرضون، فقال: )إكتاب فصل اخلطاب  ثم يتحدث عن

زالوا يواجهون الطائفة الشيعية بكتاب فصل اخلطاب للمريزا النوري، صحيح أّن املريزا  

لكنّكم مل تقرأوا كتاب فصل اخلطاب، لرّبام قرأتم كتبًا لبعض    .. نوري من كبار املحّدثني 

اخلل بعض  أو  الباكستانيني،  أو  عىل  اهلنود،  يتهّجمون  الذين  املرصيني،  بعض  أو  يجيني، 

التهّجم إالّ نقاط منها مسألة حتريف القرآن، وليس عندهم  يف    الشيعة، وال يوجد عندهم

إالّ املريزا النوري وكتاب فصل اخلطاب، هذا تقرؤونه، وما زالوا يكّررون هذا، ما زالوا  

الطائفة ه إىل  ينسب  أن  يومنا هذا، بعضهم حياول  أجل كتاب فصل  وحّتى  القول من  ذا 

اخلطاب، ولكنّكم لو قرأتم كتاب فصل اخلطاب لوجدتم مخسني باملائة من رواياته من أهل  

السنة أو أكثر من مخسني باملائة، ولوجدتم أّن فصل اخلطاب يشتمل عىل الروايات املختلفة  

وتقبل احلمل  التي تقبل احلمل عىل اختالف القراءات، وتقبل احلمل عىل احلديث القديس،  

 
 . 30، ص املرجع السابق  (1) 



205 

 

أرشت إليه من قبل، والذي جيب أن يدرس    عىل الدعاء، وال يبقى هناك إالّ القليل الذي

وحّتى أيّن وجدت كتابًا قد ُأّلف من قبل بعضهم، نظري كتاب فصل  .  من الناحية السندية.

اخلطاب، إالّ أّن احلكومة املرصّية صادرت هذا الكتاب وأحرقته بأمر من مشيخة االزهر،  

الكتاب موجود  وحا  أّن  إالّ  به أحد،  ينترش وال يسمع  يغّطوا عىل هذا األمر، فال  أن  ولوا 

 (1)(صادرته احلكومة املرصّيةوقد قم، يف  نعندنا اآل

الفرق  التعامل مع هذه الشبهة بني علامء السنة والشيعة، فيقول: )يف    ثم يبني الفرق

مّرًة واحدة منذ كذا من السنني، ليست   بيننا وبينهم، أّنا إذا طبع عندنا كتاب فصل اخلطاب 

هناك حكومة تصادر هذا الكتاب، إالّ أهّنم لو أّن باحثًا كتب شيئًا يرّض بمذهبهم بأّي شكل  

من االشكال حاربوه وطاردوه وصادروا كتابه وحّرقوه وحكموا عليه بالسجن، والكتاب  

وقد ذكرت لكم من قبل إّنا  قم وال جيوز يل إظهاره لكم،  يف    الذي أرشت إليه موجود عندنا 

وعىل اجلملة، فإّن هذا املوضوع  .  ال نريد أن نطرح املسألة بحيث ترّض باإلسالم والقرآن. 

دائرة البحث العلمي املوضوعي، وعىل صعيدي االقوال والروايات  يف    جيب أن يبحث عنه

ّجم من أحد  كالًّ عىل حدة، بحيث يكون بحثًا موضوعّيًا خالصًا بحتًا، وال يكون هناك هت

  أّول يف    فحم عىل أحد، ولو أّن السني أراد أن يواجه شيعّيًا عاملًا مّطلعًا عىل هذه القضايا أل

موسم  يف    حلظة، ولكنّهم ينرشون كتبهم عىل خمتلف اللغات وبأشكال خمتلفة، ولرّبام حّتى 

ئفة، إالّ أّن  احلّج يوّزعون كتبهم عىل احلّجاج، حّتى ينترش هذا االفرتاء منهم عىل هذه الطا 

يباحث أن  يف    واحدًا منهم ال يستعد النر  الذي طاملا حاولوا  مثل هذا املوضوع احلّساس 

االّول.  اليوم  منذ  املظلومة  الطائفة  هذه  به  دائاًم  .  خيصموا  أهّنم  هو  وبينهم  بيننا  الفرق  إّن 

حياولون أن يغّطوا عىل مساوهيم وسّيئاهتم، ثّم يتهّجمون عىل اآلخرين باالفرتاء والشتم،  
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يقصده   ال  ما  إىل  وينتهي  أحيانًا  ينجّر  البحث  وإّنام  أحد،  عىل  التهّجم  بصدد  ولست 

 ( 1)(اإلنسان

[؛  رآن عيل ما يطلقون عليه ]ق ثم يتحدث عن الشبهة التي يطرحها املغرضون حول

أّن أمري املؤمنني مجع القرآن، وقد أرشت إىل هذا من قبل، فاإلمام جاء  فيقول: ) صحيح 

بالقرآن إليهم، فرفضوه، وهذا أيضًا موجود، كان لعيل قرآن، هذا موجود والكل يذكره،  

كان موجودًا    فهرست النديم أيضًا أّن قرآن عيل يف    عيل مجع القرآن الكل يذكره، حتى جاء 

  ن وخيتلف هذا القرآن عن القرآن املوجود اآل..  عرص النديم يف    عند أحد علامء الشيعة الكبار

يات بعض  هوامش اآليف    أّن علّيًا قد أضافيف    الرتتيب أّوالً، وخيتلف عن القرآن املوجوديف  

أّما أن يكون   . اهلوامش.يف  يات، ذكرها واملتعّلقة بتلك اآل الفوائد التي سمعها من النبي  

القرآن  القرآن خيتلف عن هذا  القرآن، هذا غري  يف    ألفاظه أي يف    ذلك  القرآن ومتن  سور 

املوجود القرآن  هذا  مع  خيتلف  أّنه  هناك  ما  غاية  عندنا،  فيه  يف    ثابت  أّن  ويف  الرتتيب، 

باآل تتعّلق  املؤمنني  أمري  النبي إضافات  هوامش تلك  يف    ، فكتبها   يات وقد سمعها من 

 ( 2)(يات، إذن، هذا املوضوع ال عالقة له بمسألة نقصان القرآناآل

عن   يتحدث  وكتابهثم  النوري  املريزا  من  العلامء  )موقف  فيقول:  عليه  ،  رّد  لقد 

املعارصين له ومن كبار علامئنا املتأخرين عنه،    العلامء، وكتبت ردود كثرية عىل كتابه، من

بري وضخم، رّد عىل روايات فصل اخلطاب  الرد عىل فصل اخلطاب، كتاب كيف    هناك كتاب 

والحظوا أنتم كتاب  ..  واحده واحدة، ونظر فيها واحدًا واحدًا، وهذا املؤّلف معارص له

تفسري القرآن للشيخ البالغي الذي هو معارص للشيخ النوري، الحظوا هذا  يف    آالء الرمحن
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 ( 1) (الكتاب وانظروا كيف يرّد عليه بشّدة

 : هـ(   1427حممد هادي معرفة )ت  

رد  يف    الدراسات القرآنية، ولهيف    من أكرب العلامء املختصنيـ كام ذكرنا سابقا ـ    وهو

قد مأله بكل  و ؛  هذه الشبهة كتاب جامع مل يؤلف مثله بعنوان ]صيانة القرآن من التحريف[

إىل   الشبهة باإلضافة  العقلية والنقلية عىل رد هذه  ذكره كل ما كتب حول  أصناف األدلة 

املسترشقون   يثريها  التي  الشبهات  رد  إىل  باإلضافة  وترصحيات،  شهادات  من  املوضوع 

 هذا املجال. يف  وغريهم 

ولذلك سنذكر هنا بعض التفاصيل التي ذكرها، والتي تدلنا عىل منشئ هذه الشبهة،  

 لتالية: ، وذلك من خالل العناوين اوكوهنا دخيلة عىل اإلسالم بمدارسه املختلفة 

 ية: السن املدرسة  يف    الثبوت يف    أ ـ التشكيك 

أورد العالمة حممد هادي املعرفة األدلة الكثرية عىل كون مصدر هذه الشبهة هو  فقد  

العرص األول، قبل أن تكون هذه التقسيامت املعروفة  يف   بدأتية نفسها، وأهنا السناملدرسة 

 .للطوائف واملدارس اإلسالمية 

إّن نسبة التحريف إىل كتاب اهللّ العزيز احلميد نسبة ظاملة  )  بقوله: وقد قدم لذلك  

يف نفس  و  هي نسبة عمياء. وسالمته عرب اخللود. و  طبيعة نّص الوحي املضمون بقاؤه  ا تأباه

الوقت قديمة يرجع عهدها إىل عرص اختالف أصحاب املصاحف االوىل، حيث التنافس  

  قراءة، و    فريق يرى الصحيح فيام عنده من هجاء يف هجاء قراءته، كّل و ثبت نّصهيف    العارم

هكذا ملّا توّحدت املصاحف عىل عهد عثامن، كان ذلك عىل يد  . واخلطأ ما عند اآلخرين.و

اخلطري، األمر  هذا  كفاءة  تعوزهم  كانت  خمالفاتو   مجاعة  وقعت  ثّم  اخلّط، يف    من    رسم 
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به يف    اختالف و املحتفظ  االّم  املصحف  مع  املصاحف  املدينة نفيف    نسخ  وس  من  ..  كان 

هجاء القراءات  و  بعض التابعني خالل هذا االختالف من ينتقد نسخ املصاحفو  الصحابة

من مشى عىل شاكلتهم  و  أرضاهبمو  ابن عباسو  عائشةو  كانوا كثرة كابن مسعودو  آنذاك،

  ضبطها و  حكايات أولعت احلشوية بنقلها و  بقي من ذلك التناوش رواياتو  ..من التابعني

نّص  يف    أّمهات اجلوامع احلديثية، ممّا أوجب فيام بعد مشكلة احتامل التحريفيف    ا تدوينهو

 (1)(القرآن الكريم 

ية رد تلك السجاالت، ال برفضها،  السنثم بني كيف حاول الكثري من علامء املدرسة  

قد حاول مجاعة من أهل  ذلك: )و يف    ، يقول (نسخ التالوة)أو تأويلها، وإنام بام أطلقوا عليه  

زعموا صّحة   أن  بعد  من غري جدوى،  لكن  فنّية،  بأشكال  الروايات  تلكم  معاجلة  النظر 

انتهوا أخريا إىل  و  ،نّص الكتاب العزيزيف    وقوع التحريفيف    رصاحة مداليلها و  أسانيدها 

  من ثّم إّما قبوال هلا عىل عاّلهتا و   ، املعلوم بطالهنا وفق قواعد علم األصول  اختالق مسألة

نظرا لصّحة أسانيدها فيام زعموا، أو    ـ   كام فعله فريقـ  اإلفتاء وفق مضامينها  و  األخذ هبا و

 ( رفضا هلا رأسا بعد عدم إمكان التأويل

ـ عىل زعمه  الرجم  الذي استدل حلكم    األندليسابن حزم  ثم ذكر مثاال عىل ذلك ب

يّب بن كعب، قال: كم تعّدون سورة األحزاب؟  أبإسناده عن بكتاب اهلل تعاىل ـ حيث روى 

،  قال: إن كانت لتقارن سورة البقرة أو هلي أطول منها   ، سبعني آيةو  قيل له: ثالثا أو أربعا 

البتة نكاال من اهللّو  إذا زنى الشيخ ) هي:  و   إن كان فيها آلية الرجم،و   الشيخة فارمجومها 

هذا إسناد صحيح كالشمس ال مغمز  ):  بقوله  ابن حزم، وقد علق عليها  ( اهللّ عزيز حكيمو
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 (1)(بقي حكمها و لكنّها ممّا نسخ لفظها و. فيه.

قوله و ذلك  املحّرمة:  يف    مثل  الرضعات  عدد  من  )مسألة  حيرم  ال  قال  من  احتّج 

أقّل من مخس رضعات مّحادالرضاع  من طريق  رويناه  بام  الرمحان عن عروة عن و  ،  عبد 

(  و مخس معلومات )ثّم نزل بعد    ( أن ال حيرم إاّل عرش رضعات)عائشة قالت: نزل القرآن  

سقط  و ثّم  القرآن  من  نزل  ممّا  كان  الرمحان:  عبد  لفظ  عرش  ) يف  إاّل  الرضاع  من  حيرم  ال 

هّن ممّا يقرأ من  و   رسول اهللّ  قالت: فتويّف   ( و مخس معلومات )ثّم نزل بعد    (رضعات

 ( القرآن 

ال  و  ثقتهم، و   جاللة الرواةو   غاية الصّحةيف    هذان خربانوثم علق عىل ذلك بقوله: ) 

 ( يسع أحدا اخلروج عنهام 

فإّن ذلك   ثّم نقل اعرتاض القائل: كيف جيوز سقوط يشء من القرآن بعد موته  

بقي حكمه كآية الرجم  و  املصاحفيف    بأّنه ممّا بطل أن يكتبله  اعتذر  ، والقرآنيف    جرم 

 . (2) سواء سواء

ية  السن وهكذا كانت أمثال هذه الروايات، وما يؤيدها من أقوال العلامء من املذاهب  

  هذاالذي فتح للقول بالتحريف، كام عرب عن ذلك الشيخ املعرفة بقوله: )خصوصا الباب  

 (3)(كتاب اهللّ العزيز احلميديف  أمثاله ممّا دعا بعض القدامى إىل زعم وقوع حتريف و

وهو يذكر أن األمر مل يقترص عىل الفقهاء واملحدثني، بل تعداه إىل الصوفية، والذين  

جتمعات اإلسالمية، ولفرتة طويلة، ويرضب املثال عىل  امليف    كان هلم شهرة ووجود كبري
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  نقل عنه الشيخ عبد الوّهاب الشعراين ، حيث  ( 638)ت    حميي الدين ابن عريب ذلك بالشيخ  

قد زعم بعض  و   قال: ، ) من قرآن   مصحف عثامن ناقص عاّم نزل عىل رسول اهللّ  قوله بأن  

  لو أّن رسول اهللّ  ووقال:  ،  أهل الكشف أّنه سقط من مصحف عثامن كثري من املنسوخ 

  قال: ، وقلنا: هذا وحده هو الذي نتلوه إىل يوم القيامة و   كان هو الذي توىّل مجع القرآن لوقفنا 

لبّينت مجيع ما سقط من  يف    وضع احلكمةو  لوال ما يسبق للقلوب الضعيفةو) غري أهلها 

 ( 1) ه(أحد فيمصحف عثامن فلم ينازع يف  أّما ما استقرّ و قال: .  مصحف عثامن. 

وهكذا كان القول بنسخ التالوة، هو املقدمة للقول بنقصان القرآن الكريم، وهلذا  

العلامء من الفريقني هناك مزعومة هلج هبا  الرد عىل هذا، يقول الشيخ املعرفة: )يف    انربى 

من  اكثري من أصحاب احلديث ومجاعة من   لدهيم  ما صّح  العاّمة، حاولوا معاجلة  صويّل 

سلوب خمتلق، قالوا: إهّنا  أتنّم عن ضياع كثري من آي القرآن، فحاولوا توجيهها بروايات  

آية )الرضعات العرش( وآية  يف    كام  ، من منسوخ التالوة، ولو فرض احلكم باقيا مع األبد

)رجم الشيخ والشيخة( وآية )ال يمأل جوف ابن آدم إاّل الرتاب( وغريهّن كثري، حسبوها  

، لكنّها رفعت فيام بعد ونسيت عن الصدور، وإن   عىل عهده  آيات قرآنية، كانت تتىل 

حاولوا توجيه ما عساه كان ثابتا   بقي حكمها واجب العمل أبدا. وهبذا االسلوب الغريب 

 ( 2)لدهيم من صحاح األحاديث(

أّما علامؤنا املحّققون فقد شطبوا عىل  ثم بني موقف علامء املدرسة الشيعية بقوله: )

الف رصيح القرآن، ومل يصّح لدهيم يشء من أسانيدها بتاتا، وألّن كتاب  هكذا روايات خت

هذا مضافا إىل أّن توجيه  .  اهللّ العزيز احلميد أعّز شأنا وأعظم جانبا من أن حيتمل التحريف. 
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 ( 1) (الغلط غلط آخر بل أفحش، األمر الذي ارتكبه القوم مع األسف

لهم مع ما يطلق  هية الكبار وتسا لسناويرضب مثاال عىل موقف بعض علامء املدرسة  

ا اإلمام  عليه ]نسخ التالوة[ مقارنة باملوقف املتشدد من علامء املدرسة الشيعية، فيقول: )فهذ

املحّقق االصويل حممد بن أمحد السخيس، بينام ينكر أشّد اإلنكار مسألة وقوع النسخ بعد  

الرسول   إمكان سبق    وفاة  إىل  التالوة دون احلكم، ويؤّوهلا  يعرتف بمسألة نسخ  تراه 

 ( 2) (النسخ عىل الوفاة مع خفائه عىل الصحابة األّولني

إّن صوم    :بقاء احلكم فبيانه ـ فيام قال علامؤنا ـ  وأّما نسخ التالوة مع ثم نقل قوله: )

كّفارة اليمني ثالثة أّيام متتابعة، بقراءة ابن مسعود: )فصيام ثالثة أّيام متتابعات( وقد كانت  

ولكن مل يوجد فيه النقل املتواتر الذي يثبت بمثله    ،هذه قراءة مشهورة إىل زمن أيب حنيفة

فال وجه لذلك إاّل أن نقول: كان ذلك ممّا   ؛ الته وإتقانهعديف   وابن مسعود ال يشّك  ،القرآن 

برصف اهللّ    حياة الرسول  يف    القرآن كام حفظه ابن مسعود، ثّم انتسخت تالوته يف    يتىل 

القلوب عن حفظها إاّل قلب ابن مسعود ليكون احلكم باقيا بنقله، فإّن خرب الواحد موجب  

فك روايته،  دون  تكون  ال  وقراءته  به،  هبذا  للعمل  التالوة  نسخ  بعد  احلكم  هذا  بقاء  ان 

 ( 3)الطريق(

، وهو من كبار املتكلمني واألصوليني من  (403بكر الباقالين )ت  ومثله ما فعل أبو  

  عن بعض السلف حيث نسب إليهم من القول بنقص الكتاب عاّم كان عليه )حماولة الدفاع  

من قبيل آية الرجم وغريها. فحاول إثبات أهّنا من منسوخ التالوة إن    حياة الرسول  يف  
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 (1) (صّحت النسبة، وإاّل فهو حمال باطل

الصادرة   الغريبة  األقوال  هذه  عىل  علق  علمثم  املدرسة    من  أعالم  ـ  السن كبار  ية 

( بقوله:  ـ  كثري  أمثاهلا  التمّحلويوجد  هذا  إىل  الغريب  انظر  والتأويل  وكل  الباهت  ما  .. 

ه هبذا الصدد ال يعدو ختّرصا بالغيب من دون استناد إىل شاهد أو دليل قاطع، ومن  وذكر

ثّم فهي حماولة عمياء جتاه أمر واقع ـ فيام زعموا صّحته ـ األمر الذي يشبه عالج القضية بعد  

ورة إىل عهد متأّخر فهي  إذا كانت القراءة مشه . ذلك أنه  وقوعها عالجا من غري جدوى.

ـ  حّجة  تصبح  أصحاهبا  عن  املشهورة  القراءات  ثبوهتا  يف    كسائر  وال جيب  ـ  مصطلحهم 

كام أسلفنا أّن القراءات املعروفة ليست متواترة ال عن عهد الرسالة    بالتواتر عن الرسول  

من ثّم فكالم  و  .وال عن أرباهبا أيضا. هذا مع كون القرآن بذاته متواترا وفق قراءة املشهور. 

  الزيادات باإلضافة إىل أن    ..هبذا الصدد يبدو متناقضا والباقالين وغريمها  اإلمام السخيس  

كالم السلف وال سّيام مثل ابن مسعود، إّنام كانت زيادات تفسريية ال عن قصد أهّنا من  يف  

ام ومهه هذا  نّص الوحي، ورّبام اعتمدها بعض الفقهاء اعتبارا بفهم صحايب كبري، ال بنقله ك

 (2)(اإلمام

ولزيادة تأكيد موقفه مما يطلق عليه ]نسخ التالوة[ واعتباره نوعا من أنواع القول  

ية، ومنهم  السنبتحريف القرآن الكريم حتريف نقصان، ما نقله عن بعض أعالم املدرسة  

، صاحب كتاب الفرقان، والذي أثار فيه الكثري  حممد عبد اللطيف املعروف بابن اخلطيب 

املتعلقة   املسائل  الكريم  من  للموقف  بالقرآن  أمثال  السنمنتقدا  مجعه وتالوته  ي منها، من 

 ، مع كونه من علامء األزهر. ونقله وتوثيقه 
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 ( قوله:  التالوة  نسخ  عىل  ردوده  بعض  ومن  أّن  اّدعاؤهم  العجاب  أعجب  ومن 

إطالقا! وذلك ألّن  اآليات قد نسخت تالوهتا وبقي حكمها، وهو قول ال يقول به عاقل  

نسخ أحكام بعض اآليات ـ مع بقاء تالوهتا ـ أمر معقول مقبول، حيث إّن بعض األحكام  

أّما ما يّدعونه من نسخ تالوة بعض اآليات ـ مع بقاء    مل ينزل دفعة واحدة، بل نزل تدرجيّيا..

مة العقل، إذ ما  حكمها ـ فأمر ال يقبله إنسان حيرتم نفسه، ويقّدر ما وهبه اهللّ تعاىل من نع

صدور قانون واجب التنفيذ،  يف    نسخ تالوة آية مع بقاء حكمها؟! ما احلكمة يف    هي احلكمة 

 ( 1) ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟!(

ال جيوز أن  )كتابه )تاريخ الترشيع اإلسالمي(:  يف    قال الشيخ حممد اخلرضي  مثلهو

وقد منعه بعض املعتزلة وأجازه اجلمهور حمتّجني بأخبار    يرد النسخ عىل التالوة دون احلكم.

  آحاد ال يمكن أن تقوم برهانا عىل حصوله. وأنا ال أفهم معنى آلية أنزهلا اهللّ تعاىل لتفيد 

  حكام ثّم يرفعها مع بقاء حكمها. ألّن القرآن يقصد منه إفادة احلكم واإلعجاز بنظمه معا. 

بقاء حكمها. إّن ذلك غري مفهوم، وقد أرى أّنه ليس    رفع آية منه معيف    فام هي املصلحة

 ( 2) ه(هناك ما يدعو إىل القول ب

زيد مصطفى  الدكتور  )النسخيف    وقال  الكريم(:  يف    كتابه  يبقى  )القرآن  ثّم  ومن 

واقعة واحدة، وهلذا نرفضه ونرى  يف    )منسوخ التالوة باقي احلكم( جمّرد فرض مل يتحّقق

 (3)(أّنه غري معقول وال مقبول

ال نستطيع االقتناع بصّحة وجود املنسوخ تالوة الثابت  )و قال الدكتور حممد سعاد:  
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حكام ألّن صفة القرآنية ال تثبت لنّص إاّل بدليل قطعي، والنسخ الوارد عىل القطعي ال بّد  

فال بّد إلثبات كون النصوص املذكورة قرآنا منسوخا، من دليلني قطعيني،    ؛أن يكون قطعيا 

وواحد من    ،: داّل عىل ثبوت القرآنية للنّص، وثانيهام: داّل عىل زوال هذه الصفة أحدمها 

يف    الدليلني مل يقم لواحد من تلك النصوص، فال يتّم كونه قرآنا منسوخا. فال يصّح عندنا 

 ( 1)(احلكم دون التالوةيف   موضع اخلالف إاّل القول بثبوت النسخ

تفسريه:  يف    وقف، فقد نقل عن األلويس قوله وهكذا نقل عن العلامء القدامى هذا امل

والقول بأّن ما ذكر إّنام يلزم منه نسخ التالوة، فيجوز أن تكون التالوة منسوخة مع بقاء  )

احلكم ـ كآية الشيخ والشيخة ـ ليس بيشء ألّن بقاء احلكم بعد نسخ لفظه حيتاج إىل دليل،  

 (2)ه(وإاّل فاألفضل أّن نسخ الداّل يرفع حكم 

عن   الشريازيونقل  إسحاق  )اللمع(صاحب    أيب  الفقه  أيف    كتاب  :  قولهصول 

وقالت طائفة: ال جيوز نسخ التالوة مع بقاء احلكم، ألّن احلكم تابع للتالوة، فال جيوز أن  )

 ( 3)(يرفع األصل ويبقى التابع

 عليها: الشيعة  ب ـ انتقال الشبهة إىل املدرسة الشيعية وردود علامء  

الرتاث الشيعي، وعالقتها  يف  ملعرفة مؤرخا لكيفية دخول هذه الشبهة يقول الشيخ ا

ل يالسنالرتاث  يف    بنظرياهتا  بيانه  عند  وذلك  من  ،  القرآن  )صيانة  لكتاب  كتابته  سبب 

قني الشيعة والفقهاء قاطبة ينكرون   رين واملحقِّ التحريف(: )الواضح عندنا أن العلامء واملفكِّ

وجُيمعون عىل   التحريف،  التاريخمسألة  ثابت من رضورة  أمر   ، وهو  القرآن حمفوظ  ،  أن 
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املحيط   الذين عاشوا عىل هامش  احلادي عرش ظهر بعض  من  اهلجري  القرن  منذ  ولكنر 

فة، ورّوج هلذه املسألة حينها: ما  يف    فكنت أتساءل  ،العلمي الشيعي، واخّتذ مواقف متطرِّ

األشخاص   هؤالء  بعض  فإن  فعله؟  يمكن  الشيعة،  الذي  بني  سة  مقدَّ بمكانة  يتمتَّعون 

إن   مفادها:  نتيجٍة  إىل  توصلت  واحلديثية، حّتى  الكتب األخالقية  ألَّف  َمنر  منهم  وهناك 

ىل من احلفاظ عىل هذه اجلامعة القليلة.   احلفاظ عىل سمعة التشيُّع وأصالة وحقيقة الشيعة َأور

امل، وهي أن الشيعة منذ اليوم األّول  ومن هنا أخذُت عىل عاتقي إيضاح هذه احلقيقة إىل الع

عرص  يف   هم مسريًا بتوجيٍه من أمري املؤمنني عليه السالم، واستمّر الشيعةنفسقد اختطوا أل

الباقر والصادقماماإل   هامش   عىل   يعيش   َمنر   هناك  وكان..  النهج  ذات  عىل   السرييف    ’ ني 

ان هذا هو  وك.  التشيُّع   عىل   الءهؤ  عدُّ   جيب   ال   وعليه .  املسألة  حقيقة   يستوعبوا   ومل   ، موراأل

الشيعة من صدر   بتقسيم علامء  الكتاب؛ حيث قمُت  تأليف هذا  الذي دفعني إىل  السبب 

قني قد بدأت    سالماإل ثني. وإن مجاعة املحقِّ قني، ومجاعة املحدِّ إىل جمموعتني: مجاعة املحقِّ

ميني. وقد ذكرُت مجيع  بالشيخ املفيد، وتواصلت إىل يومنا هذا مع السيد اخلوئي والسيد اخل

م ال يمكن   آرائهم ومواقفهم بشأن هذه املسألة، حيث وقفوا بوجهها، واعتربوها جمّرد َوهر

ثني فيبدأون من الشيخ الصدوق، وصوالً إىل   أن يمّت إىل احلقيقة بصلٍة، وأما مجاعة املحدِّ

لسلة هذه  الشيخ احلّر العاميل والفيض الكاشاين صاحب تفسري الصايف، وقد استمّرت س

التحريف،   مسألة  اجلامعة  هذه  أنكرت  وقد  اهلجري.  عرش  احلادي  القرن  إىل  اجلامعة 

يقول،يف    وانسجموا الصدوق  الشيخ  نجد  حيث  قني،  املحقِّ مجاعة  مع  كتاب  يف    ذلك 

القول   إلينا  نسب  وَمنر  القرآن،  حتريف  عدم  عىل  تقوم  عقيدتنا  معناه:  ما  االعتقادات، 

 ( 1)ى علينا(بالتحريف فقد كذب وافرت
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هذا املجال، فقال: )وقد استمّر هذا التيار  يف   ثم ذكر اجلهود التي بذهلا علامء الشيعة

  عدم حتريف القرآن، والفيض الكاشاينيف    إىل زمن الشيخ احلّر العاميل حيث كتب رسالة 

ثني حّتى    ،جملَّدينيف    الكثري من مؤلَّفاته، ومن بينها: كتاب )احلّق املبني(،يف   وعليه فإن املحدِّ

قني متاماً  مواجهة القول بتحريف  يف    القرن اهلجري احلادي عرش كانوا منسجمني مع املحقِّ

 (1)القرآن(

ثم ذكر كيف تسب القول بالتحريف لبعض أفراد الشيعة، ممن ال اعتبار هلم بني  

)ظهر شخص  اّدعى أنه من    ـ إىل أن  العالمة املعرفةعىل ذلك ـ كام يذكر    األمروبقي  العلامء،  

اهلل   نعمة  السيد  وهو  سقمه،  من  صحته  تثبت  مل  اّدعاء   وهو  ـ  املجليس  العاّلمة  تالميذ 

احلياة(،   )منبع  بعنوان  كتاب   وله  املسألة.  هذه  بطرح  بدأ  َمنر  أّول  هو  وكان  اجلزائري، 

  واملعنون   وموضوعه )جواز تقليد األموات(، ولسُت أعلم ما هو مدى العالقة بني العنوان

.  .هذا الكتاب. إالّ أن املعلوم أن هذا الشخص قد رفع منذ البداية راية املخالفة للشيعة يف  

ث عن    ،كان الشيعة جيمعون عىل عدم جواز تقليد امليت ابتداءً  ويف ذات هذا الكتاب حتدَّ

 (2) ( مسألة حتريف القرآن، وساق ما اّدعى أنه أدّلة عىل التحريف 

إن هؤالء؛ حيث كانوا يؤمنون  جعله يقول هبذا القول، فقال: )ثم ذكر السبب الذي  

بوالية األئمة، مل يستطيعوا استيعاب أن ال يشتمل القرآن عىل ذكٍر رصيح هلذه الوالية، من  

إثبات الوالية، وإن هذه اآليات هي  يف    هنا قالوا بأن القرآن قد اشتمل عىل آياٍت رصحية

 ( 3) (التي طالتها يد التحريف
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انظر: حوار  يف املسائل القرآنية، حوار  مع: الشيخ حممد هادي معرفت، ترمجة: حسن عيل مطر، جملة نصوص معارصة،     (2) 

 وأصل احلوار يف:  العدد الثاين عرش من جملة »كيهان فرهنگي« )السنة العارشة(  موقع املجلة عىل النت،

 املرجع السابق.   (3) 



217 

 

ث املريزا حسني النوري،   ثم ذكر كيف أمخدت هذه املسألة ومل تثر إال عىل يد املحدِّ

التحريف كتابه حول  ألَّف  لدى علامء  يف    الذي  كبرية  أثار ضجة  أنه  الفرتة، وكيف  تلك 

وعامة الشيعة إال أن اضطر أن يسعى جاهدًا من أجل سحب الكتاب من املكتبات، ولكنر  

 بعد فوات األوان. 

)مسألة التحريف هي من املسائل التي كانت موضع  يذكر العالمة املعرفة أن  وهكذا  

ـ وهو    إنكار الشيخ الصدوق  ثني، منذ  قني واملحدِّ املحقِّ التاريخ، وإن  الشيعة طوال  علامء 

ثني، وهو الشيخ احلّر العاميل والفيض الكاشاين، كانوا عىل   ثني ـ إىل خاتم املحدِّ شيخ املحدِّ

 ( 1) (يفعدم التحر عقيدة

ية ـ  سالمثم يشري الشيخ إىل مسألة مهمة جدا، متيز اجلهود اإليرانية ـ بعد الثورة اإل 

عىل غريها من اجلهود، وهي املرتبطة بتصحيح كل ما علق بالدين من خرافات وأباطيل،  

ذلك: )وقد أّلفُت كتايب  يف    ولو عىل حساب تلك اهلالة التي تعطى عادة لعلامء الدين، يقول

كان   حيث  األساس،  هذا  اجلامعة    األمرعىل  هؤالء  بسمعة  التضحية  بني  دائرًا  عندي 

كّفة   املذهب، فرجحت عندي  التضحية بسمعة  الشيعة وبني  بوصفهم من مشاهري علامء 

 ( 2) التضحية هبؤالء، وإنقاذ سمعة التشيُّع والقرآن(

فق كتابه،  إيران من  كتايب  ثم ذكر موقف علامء  السبحاين  العاّلمة  )عندما رأى  ال: 

ن موقفي، وقال يل: لقد نطقت بام كان جيول صدورنا منذ  يف    سارع إىل إبداء استحسانه، وثمَّ

د اهلل قلبك،   درَت قلبي برَّ أعوام.. وقد اّتصل يب العاّلمة العسكري هاتفيًا، وقال يل: )لقد برَّ

عامل  لقد خدمُت  اهلل صدرك،  أثلج  بإخراج هذين  وأثلجت صدري  كبرية  التشيُّع خدمة   

 
 املرجع السابق.   (1) 
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الشخصني من عامل التشيُّع. إن كل ما قمُت به هو التضحية هبذين الشخصني، وليُكنر بعدها 

 (1)ما يكون!(

 ومن العلامء الذين ذكر ردودهم عىل هذه الشبهة باإلضافة إىل من ذكرناهم سابقا: 

: حيث  ( 381الصدوق )ت ـ شيخ املحّدثني، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني  1

اعتقادنا أّن القرآن الذي أنزله  )رسالته التي وضعها لبيان معتقدات الشيعة اإلمامية:  يف    قال

أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك.  يف    وهو ما   ،هو ما بني الدّفتني  اهلل تعاىل عىل نبّيه حمّمد  

( املعروف  عىل  سوره  سورة114وعدد  تعّد  ،  (  سورة  وعندنا  نرشح(  و)أمل  )والضحى( 

إّنه أكثر من ذلك فهو  ..  واحد، وكذا )إليالف( و)أمل تر كيف(  أّنا نقول  إلينا  ومن نسب 

 (2)كاذب(

كتابه  يف    قال : حيث  ( 413ـ عميد الطائفة، حممد بن حممد بن النعامن املفيد )ت    2

ق فيه الشيعة اإلمامية  )أوائل املقاالت( الذي وضعه لبيان أصول املسائل اإلسالمية فيام تفرت

وقد قال مجاعة من أهل اإلمامة: إّنه مل ينقص من كلمة وال من  )عن غريهم من أهل العدل:  

مصحف أمري املؤمنني من تأويله وتفسري  يف    ولكن حذف ما كان مثبتا   ، آية وال من سورة

اهلل تعاىل الذي  منزال وإن مل يكن من مجلة كالم    معانيه عىل حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتا 

  وعندي أّن هذا القول أشبه )أي أقرب  وقد يسّمى تأويل القرآن قرآنا.. ،هو القرآن املعجز 

النظر( من مقال من اّدعى نقصان كلم من نفس القرآن عىل احلقيقة دون التأويل، وإليه  يف  

حّد يلتبس    وأّما الزيادة فيه فمقطوع عىل فسادها، إن أريد بالزيادة زيادة سورة عىل .  أميل.

إن أريد زيادة كلمة أو كلمتني أو حرف  و  ، عىل الفصحاء، فإّنه متناف مع حتّدي القرآن بذلك

 
 املرجع السابق.   (1) 

 . 94ـ  93اعتقادات اإلمامية، ص   (2) 
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 (1)ه(ولست أقطع عىل كون ذلك، بل أميل إىل عدمه وسالمة القرآن عن  ، أو حرفني

فإن قال قائل: كيف يصّح القول بأّن الذي بني  )أجوبة املسائل السوية:  يف    و قال

كالم اهلل تعاىل عىل احلقيقة من غري زيادة وال نقصان وأنتم تروون عن األئّمة  الدّفتني هو  

أئمة وسطا( وقرأوا:   للناس(، )و كذلك جعلناكم  أئّمة اخرجت  أهّنم قرأوا: )كنتم خري 

ّن األخبار  إقيل له:    أيدي الناس؟ يف    املصحف الذي يف    )يسألونك األنفال( وهذا بخالف ما 

حاد ال يقطع عىل اهلل تعاىل بصّحتها، فلذلك وقفنا فيها ومل نعدل  التي جاءت بذلك أخبار آ 

مع أّنه ال ينكر أن تأت القراءة عىل    ،املصحف الظاهر، عىل ما أمرنا به حسب ما بّيناهيف    عاّم 

وجهني منزلني أحدمها ما تضّمنه املصحف، والثاين ما جاء به اخلرب، كام يعرتف به خمالفونا  

 ( 2)وجوه شتّى(من نزول القرآن عىل 

رسالته  يف    قال ـ حيث    : ( 436ـ الرشيف املرتىض، عيل بن احلسني علم اهلدى )ت    3

القرآن كالعلم بالبلدان    إّن العلم بصّحة نقل )  :وىل عن املسائل الطرابلسيات ـ اجلوابية األ

العناية  واحلوادث الكبار والوقائع العظام والكتب املشهورة وأشعار العرب املسطورة. فإّن  

ذكرناه، ألّن   فيام  يبلغه  مل  إىل حّد  نقله وحراسته، وبلغت  توّفرت عىل  والدواعي  اشتّدت 

  علامء املسلمني قد بلغوا و  ،القرآن معجزة النبّوة ومأخذ العلوم الرشعّية واألحكام الدينّية

وحروفه  يف   وقراءته  إعرابه  من  فيه  اختلف  كّل يشء  عرفوا  حّتى  الغاية،  ومحايته  حفظه 

 ( آياته، فكيف جيوز أن يكون مغرّيا ومنقوصا، مع العناية الصادقة والضبط الشديدو

صّحة نقله كالعلم بجملته، وجرى  يف    إّن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه)و قال:  

ذلك جمرى ما علم رضورة من الكتب املصنّفة، ككتاب سيبويه واملزين. فإّن أهل العناية  

 
 .. 56ـ  55أوائل املقاالت، ص   (1) 

 .  75، ص 89الرسالة مطبوعة ضمن رسائل نرشهتا مكتبة املفيد بقم؛ وانظر: البحار، ج   (2) 



220 

 

كتاب  يف     ما يعلمونه من مجلتهام، حّتى لو أّن مدخال أدخل هبذا الشأن يعلمون من تفصيلهام

النحو ليس من الكتاب لعرف ومّيز وعلم أّنه ملحق وليس من أصل الكتاب.  يف    سيبويه بابا 

كتاب املزين. ومعلوم أّن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية  يف    وكذلك القول 

الشعراء.  ودواوين  سيبويه  كتاب  ولذبضبط  فإن  .  خالفلك  اإلمامية  يف    من  من  ذلك 

يعتّد بخالفهم، فإّن اخلالف  ذلك مضاف إىل قوم من أصحاب احلديث  يف    واحلشوية ال 

 (1)ه(نقلوا أخبارا ضعيفة ظنّوا صّحتها، ال يرجع بمثلها عن املعلوم املقطوع عىل صّحت 

  : ( 726ـ مجال الدين، أبو منصور احلسن بن يوسف ابن املطّهر العاّلمة احليّل )ت    4

احلّق أّنه ال تبديل  ):  عن ذلك  أجوبة املسائل املهناوية، عندما سأله السيد املهنا يف    حيث قال

وال تأخري وال تقديم فيه، وأّنه مل يزد ومل ينقص، ونعوذ باهلل تعاىل من أن يعتقد مثل ذلك  

 (2)املنقولة بالتواتر( ل ذلك، فإّنه يوجب التطّرق إىل معجزة الرسول وأمثا 

يف    قال حيث    : ( 1228شيخ الفقهاء، الشيخ جعفر الكبري كاشف الغطاء )ت  ـ    5

من سورة وال آية من بسملة وغريها    القرآن يف    ال زيادة)كتاب القرآن من موسوعته الفقهية:  

ني ممّا يتىل كالم اهلل تعاىل، بالرضورة من املذهب بل  ومجيع ما بني الدّفت ،ال كلمة وال حرف 

واألئّمة الطاهرين وإن خالف بعض من ال يعتّد    الدين وإمجاع املسلمني وأخبار النبي  

أّنه حمفوظ من النقصان بحفظ امللك الدّيان كام دّل عليه رصيح القرآن  يف    وكذا ال ريب   به..

ة بالنادر، وما ورد من أخبار النقيصة متنع البدهيية  مجيع األزمان، وال عربيف    وإمجاع العلامء 

من العمل بظاهرها، وال سّيام ما فيه من نقص ثلث القرآن أو كثري منه، فإّنه لو كان ذلك  

لتواتر نقله لتوّفر الدواعي عليه، والخّتذه غري أهل اإلسالم من أعظم املطاعن عىل اإلسالم  

 
 .  364ـ  361الذخرية يف علم الكالم للرشيف املرتىض، ص   (1) 

 .  121أجوبة املسائل املهناوية ، ص   (2) 
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وخصوصا   ،املحافظة عىل ضبط آياته وحروفه ثّم كيف يكون ذلك وكانوا شديدي  ،وأهله

بعض السور ومنهم فالن وفالن، وكيف  يف    ما ورد أّنه رّصح فيه بأسامء كثري من املنافقني 

 (1)السرت عىل املنافقني ومعاملتهم بمعاملة أهل الدين(  يمكن ذلك وكان من حكم النبي  

قال رّدا عىل اإلخباريني:   وصدرت منهم أحكام غريبة وأقوال منكرة عجيبة،  )و 

ويف   وطرحها.  بتأويلها  البدهية  تقيض  روايات  إىل  مستندين  القرآن،  بنقص  قوهلم  منها: 

سورة )تّبت( منها أسامء مجاعة  يف    بعضها: نقص ثلث القرآن أو ربعه ونقص أربعني اسام

وقرأه عىل    لبدهية العقل، ألّنه لو كان ذلك ممّا أبرزه النبي    ويف ذلك منافاة ،من املنافقني

مأمورا إاّل بالسرت عليهم، ولقامت    املسلمني وكتبوه الفتضح املنافقون، ومل يكن النبي  

اخلتام. ثّم لو كان حّقا لتواتر  يف    ابتداء اإلسالم من الفتن ما كانيف    احلرب عىل ساق، وكان

هّنم كانوا يضبطون آياته وحروفه وكلامته متام الضبط، فكيف  نقله وعرفه مجيع اخللق، أل 

  ، ولعرف بني الكّفار، وعّدوه من أعظم مصائب اإلسالم واملسلمني   ،يغفلون عن مثل ذلك

لكان القرآن غري حمفوظ، وقد  و  ، احلقيقةيف    ولكان القارئ لسورة من السور الناقصة مبّعضا 

الشيعة، وعدّ  بني  ولعرف  بحفظه،  اهلل  األّولني من  أخرب  األدّلة عىل خروج  أعظم  وه من 

يا للعجب من قوم يزعمون سالمة  . والدين، ألّن النقص ـ عىل تقدير ثبوته ـ إّنام هو منهم.

مّدة ألف ومائتي  يف    الكتب،يف    ومنقولة  لسناألحاديث وبقائها حمفوظة وهي دائرة عىل اال

هم حيكمون بنقص القرآن، وخفي  سنة، وأهّنا لو حدث فيها نقص لظهر واستبان وشاع لكنّ

 ( 2) مجيع األزمان(يف   ذلك

)ت    6 الغطاء  كاشف  احلسني  الشيخ حممد  قال  : ( 1373ـ  التي  يف    حيث  رسالته 

 
 .  299ـ  298 كشف الغطاء، كتاب القرآن من كتاب الصالة، ص  (1) 
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الشيعة:  يف    وضعها  املوجود )أصول معتقدات  الكتاب  الكتاب  يف    إّن  أيدي املسلمني هو 

وأّنه    ،لإلعجاز والتحّدي ولتعّلم األحكام ومتييز احلالل من احلرام  الذي أنزله اهلل إليه  

ومن ذهب منهم أو من غريهم من  ، وعىل هذا إمجاعهم  ،ال نقص فيه وال حتريف وال زيادة

نَا    }  فرق املسلمني إىل وجود نقص فيه أو حتريف فهو خمطئ نّص الكتاب العظيم  لر ُن َنزَّ إِنَّا َنحر

حَلَافُِظونَ  َلُه  ا  َوإِنَّ َر  كر الظاهرة [  9]احلجر:    {الذِّ أو طرقهم  الواردة من طرقنا  يف    واألخبار 

نقصه أو حتريفه ضعيفة شاذة، وأخبار آحاد ال تفيد علام وال عمال، فإّما أن تؤّول بنحو من  

 ( 1) االعتبار أو يرضب هبا اجلدار(

والصحيح  حيث قال: ):  ( 1031بن احلسني احلارثي العاميل )ت  حممد  ـ الشيخ    7

أّن القرآن العظيم حمفوظ من التحريف، زيادة كانت أو النقصان بنّص آية احلفظ من الذكر  

 (2)مواضع من الكتاب فهو غري معترب عند العلامء(يف   وما اشتهر من اإلسقاط ، احلكيم

صاحب املوسوعة    :( 1104العاميل)ت    حممد بن احلسن بن عيل املشتهر باحلرّ   الشيخ 

يرد عىل هذه  بعض معارصيه  لرسالة كتبها  يف    ، حيث قال احلديثية الكربى )وسائل الشيعة(

إّن من تتّبع أحاديث أهل البيت وتصّفح التاريخ واآلثار علم علام يقينّيا أّن القرآن  )  :الشبهة 

التواتر، قد حفظه االلوف من   منذ    الصحابة ونقلته االلوف، وكانقد بلغ أعىل درجات 

 ( 3) جمموعا مؤّلفا( عهده 

بعد نقل  ـ    : حيث قال( 1352مد جواد بن حسن بن طالب البالغي )ت الشيخ حم 

والبهائي   الغطاء  وكاشف  والطويس  واملرتىض  الصدوق  جهد  )ـ:  وغريهم  كلامت  وقد 

 
 .. 133أصل الشيعة وأصوهلا، ص   (1) 

 .. 133أصل الشيعة وأصوهلا، ص   (2) 
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223 

 

استدّل هبا عىل النقيصة،  مجع الروايات التي  يف    كتابه )فصل اخلطاب(يف    املحّدث املعارص 

وكّثر أعداد مسانيدها بأعداد املراسيل، مع أّن املتتّبع املحّقق جيزم بأّن هذه املراسيل مأخوذة  

ويف مجلة ما أورده من الروايات ما ال يتيّس احتامل صدقها. ومنها ما هو  .  من تلك املسانيد. 

افر منها ترجع أسانيدها إىل بضعة  خمتلف بام يؤول إىل التنايف والتعارض. مع أّن القسم الو

املذهب جمفّو   فاسد  بأّنه ضعيف احلديث  إّما  منهم  كاّل  الرجال  علامء  وقد وصف  أنفار، 

الرواية، وإّما بأّنه كّذاب مّتهم ال أستحّل أن أروي من تفسريه حديثا واحدا، وأّنه معروف  

ومن الواضح أّن  .  رمى بالغلّو. وإّما بأّنه فاسد الرواية ي  ،رضا مام ال بالوقف وأشّد عداوة لإل

مثل هذا املقام اخلطري  يف    ولو تساحمنا باالعتناء برواياهتم.  أمثال هؤالء ال جتدي كثرهتم شيئا.

لوجب من داللة الروايات املتعّددة، أن ننزهلا عىل أّن مضامينها تفسري لآليات أو تأويل أو  

األفراد وأحّقها بحكم العام، أو ما كان مرادا  بيان ملا يعلم يقينا شمول عمومها له ألّنه أظهر  

وعىل  .  بخصوصه عند التنزيل، أو هو مورد النزول، أو ما كان هو املراد من اللفظ املبهم.

حيمل   كام  جربيل  به  نزل  وأّنه  تنزيل  أّنه  ورد  ما  حيمل  األخرية  الثالثة  الوجوه  هذه  أحد 

يشهد بذلك مكاتبة سعد إىل أيب جعفر    الروايات عىل حتريف املعنى، كاميف    التحريف الوارد

. وكام حيمل ما  ه( عليه الّسالم )و كان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحّرفوا حدود

ورد بشأن مصحف أمري املؤمنني عليه الّسالم وابن مسعود أّنه من التفسري والتأويل، لقوله  

وهكذا ما ورد  ..  يل والتأويل( عليه الّسالم: )و لقد جئتهم بالكتاب كمال مشتمال عىل التنز

أّنه كان كتاب حتديث  يف    من زيادة )بوالية عيل(  الّسالم. ومعلوم  مصحف فاطمة عليها 

بأرسار العلم، وقد ورد أّنه مل يكن فيه يشء من القرآن. وأيضا ما ورد من تنزيل )األئّمة(  

املعنى. وكذا نظائره    يف   موضع )األمة(، ال بّد من محله عىل التفسري، وأّن التحريف إّنام هو 

وإىل ما ذكرنا وغريه يشري ما نقلناه من كلامت العلامء األعالم قّدس  .  من سائر الروايات. 
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 (1)اهلل أرسارهم(

وكّل  الرد عىل هذه الشبهة: ) يف  حيث قال   : ( 1381السيد رشف الدين العاميل )ت  

القرآن احلكيم من   قداسة  فإّنه مفرت عليهم ظامل هلم، ألّن  القرآن  إليهم حتريف  من نسب 

مرتّد   فهو  املسلمني  من  فيها  اإلمامي، ومن شّك  اإلسالمي ومذهبهم  دينهم  رضوريات 

ـ من أبلغ حجج اهلل تعاىل، وأقوى   القرآن ـ فضال عن نصوصه  بإمجاع اإلمامية. وظواهر 

بحكم البداهة األّولية من مذهب اإلمامية. ولذلك تراهم يرضبون بظواهر  أدّلة أهل احلّق  

  األحاديث املخالفة للقرآن عرض اجلدار، وال يأهبون هبا وإن كانت صحيحة. وتلك كتبهم 

احلديث والفقه واألصول رصحية بام نقول. والقرآن احلكيم الذي ال يأتيه الباطل من بني  يف  

أيدي النّاس، ال يزيد حرفا وال ينقص  يف    ا بني الدّفتني وهو ما يديه وال من خلفه إّنام هو م

كّل  يف  حرفا وال تبديل فيه لكلمة بكلمة وال حلرف بحرف، وكّل حرف من حروفه متواتر

 ( 2) جيل تواترا قطعّيا إىل عهد الوحي والنبّوة(

اهلل تعاىل من  نعوذ باهلل من هذا القول، ونربأ إىل  )أجوبته ملسائل جار اهلل:  يف    و قال

  هذا اجلهل وكّل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفرت علينا، فإّن القرآن العظيم 

وسكناته   وحركاته  حروفه  وسائر  وكلامته  آياته  بجميع  طرقنا  من  متواتر  احلكيم  والذكر 

معتوه،  ذلك إاّل  يف    تواترا قطعّيا عن أئّمة اهلدى من أهل البيت عليهم الّسالم، ال يرتاب 

عن اهلل تعاىل، وهذا أيضا ممّا  وأئّمة أهل البيت كّلهم أمجعون رفعوه إىل جّدهم الرسول  

 (3)ه(ال ريب في

 
 .  27ـ  25، ص 1مقدمة تفسريه )آالء الرمحان(، ج   (1) 

 . 165الفصول املهّمة، ص   (2) 

 . 28أجوبة مسائل جار اهلل، ص   (3) 
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ال يقول  ) :  هذه الشبهة رّدا عىل  حيث قال    :( 1371السّيد حمسن األمني العاميل )ت  

 عن كّلهم. بل  أحد من اإلمامية، ال قديام وال حديثا أّن القرآن مزيد فيه قليل أو كثري، فضال 

  كّلهم مّتفقون عىل عدم الزيادة. ومن يعتّد بقوله من حمّققيهم مّتفقون عىل أّنه مل ينقص منه.. 

 (1)ه(من نسب إليهم خالف ذلك فهو كاذب مفرت جمرتئ عىل اهلل ورسولو

وهو من كبار علامء الشيعة بلبنان، وقد    : هـ(   1400)ت    الشيخ حمّمد جواد مغنية 

لفت  )أ   يقول: حيث    ، ويّل مناصب القضاء حّتى وصل إىل رئاسة املحكمة الرشعية العليا 

أّن الشيعة  إىل  كتب بعض علامئهم.  يف    نظر من حيتّج عىل الشيعة ببعض األحاديث املوجودة

املوجودة أّن كتب احلديث  الكايف،  يف    تعتقد  ـ ومنها  واالستبصار، والتهذيب،  مكاتباهتم 

ومن ال حيرضه الفقيه ـ فيها الصحيح والضعيف، وأّن كتب الفقه التي أّلفها علامؤهم فيها  

اخلطأ والصواب، فليس عند الشيعة كتاب يؤمنون بأّن كّل ما فيه حّق وصواب ـ من أّوله  

الكريم، فاألحاديث املوجودة  القرآن  ـ غري  الشيعة ال تكون  يف    إىل آخره  حّجة عىل  كتب 

مذهبهم، وال عىل أّي شيعّي بصفته املذهبية الشيعية، وإّنام يكون احلديث حّجة عىل الشيعي  

الذي ثبت عنده احلديث بصفته الشخصية، وهذه نتيجة طبيعية لفتح باب االجتهاد لكّل  

استخراج احلكم  يف    د وضعفه، كام يكونالسنصّحة  يف    من له األهلية، فإّن االجتهاد يكون

آ  إّن االعتقاد بوجود الكذب والدّس بني األحاديث    غايل أية أو رواية. وال  من  إذا قلت: 

رضورة من رضورات دين اإلسالم، من غري فرق بني مذهب ومذهب، حيث اّتفقت عىل  

 ( 2) ذلك كلمة مجيع املذاهب اإلسالمية(

 
 . 41، ص 1أعيان الشيعة، ج   (1) 

ـ    382، ص  44، العدد  11جملة رسالة اإلسالم، الصادرة عن دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية ـ القاهرة ـ السنة    (2) 

385  . 
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صيانة  بإثبات  مفصال  بحثا  : حيث كتب  هـ(   1413)ت السيد أبو القاسم اخلوئي  

أو نقصان )،  القرآن من احتامل كّل زيادة  بقوله:  املعروف بني املسلمني عدم  وقد استهله 

النبي األعظم  يف    وقوع التحريف القرآن، وأن املوجود بأيدينا هو مجيع القرآن املنزل عىل 

منهم رئيس املحدثني الصدوق حممد بن بابويه،    ،، وقد رصح بذلك كثري من االعالم

ل بعدم التحريف من معتقدات االمامية. ومنه شيخ الطائفة أبو جعفر حممد  وقد عد القو

أول تفسريه التبيان ونقل القول بذلك أيضا عن شيخه  يف    بن احلسن الطويس، ورصح بذلك

  علم اهلدى السيد املرتىض، واستدالله عىل ذلك بأتم دليل. ومنهم املفس الشهري الطربيس 

بحث القرآن من كتابه  يف    ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر جممع البيان،    مقدمة تفسريه يف  

بحث القرآن  يف    كشف الغطاء وادعى االمجاع عىل ذلك ومنهم العالمة اجلليل الشهشهاين 

من كتابه العروة الوثقى ونسب القول بعدم التحريف إىل مجهور املجتهدين. ومنه املحدث  

القاساين حمسن  املوىل  بيف    الشهري  ومنهم  جواد  كتابيه.  حممد  الشيخ  املجاهد  العلم  طل 

وقد نسب مجاعة القول بعدم التحريف إىل كثري من   آالء الرمحن.  مقدمة تفسريهيف  البالغي

األعاظم. منهم شيخ املشايخ املفيد، واملتبحر اجلامع الشيخ البهائي، واملحقق القايض نور  

اإلمامة من علامء  يف    تباهلل، وأرضاهبم. وممن يظهر منه القول بعدم التحريف: كل من ك

الشيعة وذكر فيه املثالب، ومل يتعرض للتحريف، فلو كان هؤالء قائلني بالتحريف لكان  

 ( 1) ه(ذلك أوىل بالذكر من إحراق املصحف وغري

 لعدم قول الشيعة بالتحريف:   السنة ج ـ انتصار املحققني املنصفني من العلامء  

بشأن نزاهة    السنة هناك شهادات من أعالم التحقيق من أهل  وقد قدم هلا بقوله: )

يف    ومن درس بحوث أعالم الطائفة   ، مواقف علامء الشيعة اإلمامية جتاه مسألة التحريف

 
 .  201البيان يف تفسري القرآن، السيد اخلوئي،   (1) 
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نظرهتم   احلميد، جيد  العزيز  اهللّ  كتاب  جوانب  يمّس  فيام  سياّم  وال  الدين،  خمتلف شؤون 

الن الكتاب، كام جيدهم أحرص  اس عىل حفظه وحراسته والدفاع عن املرّشفة بشأن هذا 

وا من سخف القول بالتحريف، الذي هو  ؤفأجدر هبم أن يتربّ  ؛ قدسيته طول عهد اإلسالم

حياة االّمة، وعىل رأسها علامء الطائفة،  يف    مّس بكرامة القرآن وحّط من شأن أقدس يشء

 (1)أئمتهم(الذين هم رهن إرشادات 

 ومن تلك الشهادات التي نقلها:

الشيعة )وقد    قسم ، حيث  األشاعرةإمام مدرسة    : احلسن األشعريادة أيب  . شه 1

تفكري وال  يف    فريق هم أصحاب الظواهر، ممّن ال عمق هلم   ريقني: فإىل  ساّمهم الروافض(  

هلم النظرية  جماالت يف    باع  لقب  البحوث  ذلك  بعد  عليهم  أطلق  الذين  وهم   ،

يزعمون  ية، وهؤالء  السن املدرسة  يف    احلديث[، وهم يشبهون السلفية وأهل  (2) خباريةاإل]

ممّا ال قيمة هلا عند  )أّن القرآن قد نقص منه، استنادا إىل لفيف روايات يرووهنا هبذا الشأن، 

غري أهّنم  ،  السنةاملحّققني، وإّنام أخذها هؤالء عىل عاّلهتا، نظري إخواهنم احلشوية من أبناء  

ّص املوجود، وأّن ذلك غري جائز برضورة الرشع،  النيف    ينكرون أشّد اإلنكار وجود زيادة

أّنه ذهب منه ـ يف    كام ال تبديل  يشء    زعمهم ـ يف    يشء منه وال تغيري عاّم كان عليه. سوى 

 ( 3) كثري(

ال يقولّن  ية من قول ابن عمر: )السناملصادر  يف    موقفهم هذا يشبهون ما ورديف    وهم

 (4)(ه؟ قد ذهب منه قرآن كثريأحدكم قد أخذت القرآن كّله، ما يدريه ما كلّ 

 
 . 74 :صيانة القرآن من التحريف، ص (1) 

   (، ط بغداد31ساّمهم بذلك اجلزائري يف رسالته )منبع احلياة( )ص،  (2) 

 . 75 صيانة القرآن من التحريف، ص: (3) 

 . 72، ص 3اإلتقان، ج  (4) 
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وهم  من أهل النظر واالستنباط ـ  واألصوليون  وهم املحّققون    و أّما الفريق الثاين ـ 

عدد العامة واخلاصة، كام ال يساوي  يف    أكثر الشيعة، بل ال يساوي اآلخرون أمامهم شيئا ال 

 ية؛ فيقولون خالف ذلك. السنأفراد السلفية شيئا أمام سائر املدرسة 

القرآن، هل زيد فيه أو نقص منه؟ وهم  يف    واختلفت الروافض)األشعري:  يقول  

وأّما الزيادة فذلك غري جائز    ؛ وىل منهم يزعمون أّن القرآن قد نقص منهفرقتان، فالفرقة األ

أن يكون قد كان، وكذلك ال جيوز أن يكون قد غرّي منه يشء عاّم كان عليه، فأّما ذهاب كثري  

والفرقة الثانية منهم وهم القائلون باالعتزال  .  منه، واإلمام حييط علام به.   منه فقد ذهب كثري

يزعمون أّن القرآن ما نقص منه وال زيد فيه، وأّنه عىل ما    )لقوهلم بأصل العدل( واإلمامة

 ( 1) ه(أنزله اهللّ تعاىل عىل نبّيه عليه الصالة والسالم، مل يغرّي ومل يبّدل، وال زال عاّم كان علي 

)  وقد بقوله:  هذا  املعرفة عىل  العالمة  الفكر  علق  زعامء  من  زعيم  أكرب  كالم  هذا 

( يشهد بوضوح أّن األعالم املحّققني  330مطلع القرن الرابع اهلجري )ت  يف    اإلسالمي

مجيع أشكاله، فمن ذا يا ترى يمكنه  يف    من علامء الشيعة اإلمامية يرفضون القول بالتحريف 

 (2)(ضالل؟! يف   أن يكون تائها نسبة هذا القول إليهم إاّل 

القرآن املجيد عند  )  :، حيث قال كتابه )إظهار احلّق(يف    :رمحة اهللّ اهلندي . شهادة  2

التغيري والتبدي الشيعة اإلمامية االثني عرشية حمفوظ عن  قال منهم    ل،مجهور علامء  ومن 

 ( هم خبارية( فقوله مردود غري مقبول عندبوقوع النقصان فيه )أي الفئة اإل

أعالم   يستشهد بكلامت  املرتىض والطربيس  الشيعة  ثّم  الصدوق والرشيف  أمثال: 

أّن املذهب املحّقق عند  ، ويعقب عليها بقوله: )واحلّر العاميل وغريهم من مشاهري فظهر 

 
 .  120ـ  119، ص 1مقاالت اإلسالميني، ج  (1) 

 . 75 صيانة القرآن من التحريف، ص: (2) 
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علامء الفرقة اإلمامية االثني عرشية أّن القرآن الذي أنزله اهللّ عىل نبّيه هو ما بني الدّفتني،  

وحفظه  ،  عهده  يف    وأّنه كان جمموعا مؤّلفا ،  ذلك  أيدي الناس، ليس بأكثر منيف    وهو ما 

الصحابةأونقله   أما  لوف من  التغيري فقوهلم مردود  ..  بوقوع  قالت  التي  القليلة  الرشذمة 

بينهم فيام  اعتداد هبم  التي رويت..  عندهم وال  الضعيفة  األخبار  مذهبهم ال  يف    وبعض 

 ( 1) ه(م املقطوع عىل صّحتيرجع بمثلها عن املعلو

:  [مدخل إىل القرآن الكريم كتابه ] يف    : حيث يقول حممد عبد اهللّ دّراز  . شهادة د. 3

بام فيه فرق   العامل اإلسالمي ـ يف  ومهام يكن من أمر فإّن هذا املصحف هو الوحيد املتداول )

اإلمامية )أهّم فرق الشيعة(،  منذ ثالثة عرش قرنا من الزمان. ونذكر هنا رأي الشيعة    الشيعة ـ 

مجلة القرآن الذي أوحى به اهللّ تعاىل  يف  كام ورد بكتاب أيب جعفر )الصدوق(: )إّن اعتقادنا 

هو كّل ما حتتويه دّفتا املصحف املتداول بني الناس ال أكثر.. أّما من ينسب    إىل نبّيه حمّمد  

وبناء عىل ذلك أّكد )لوبلو( أّن القرآن  .  .أّن القرآن أكثر من هذا فهو كاذب(يف    إلينا االعتقاد 

قد أعلن ذلك   تغيري يذكر.. وكان )و موير(  أّي  ليس فيه  الذي  الّرباين  الكتاب  اليوم  هو 

 (2)جلميع الفرق اإلسالمية املتنازعة( قبله.. فلم يوجد إاّل قرآن واحد

النورين   سورة  إّن  كاظم:  إسكندر  ملريزا  مقال  عن  لونقل  كذبا  املنسوبة  لشيعة،  ـ 

هذا العامل اجلليل قد أثبت أّن  )فموضوعة بال شّك،    ـ  نرشها )جارسني دى تاسى(والتي  

أّنه مل يرد ذكرها يف    هذه السورة املزعومة ال يوجد هلا أثر  يف    مصحف الشيعة، فضال عن 

أن   تعدو  ال  التي  املقطوعة  هذه  قراءة  وتكفي  التقليدّية..  بمجادالهتم  اخلاّصة  مؤّلفاهتم 

راكام ركيكا من العبارات والكلامت املسوقة من القرآن، لنتبنّي التعارض الشديد  تكون ت 

 
 .  209ـ  206ص ، 2إظهار احلّق )حتقيق الدسوقي(، ج  (1) 

 .. 40ـ  39مدخل إىل القرآن الكريم، ص  (2) 
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 ( 1) ه(بينها وبني أناقة االسلوب القرآين وتناسق

يقول:  ، حيث  عميد كّلية الرشيعة باجلامعة األزهرية  : حممد حممد املدين . شهادة  4

كتبهم، كام يف  هي روايات رويتوأّما أّن اإلمامية يعتقدون نقص القرآن فمعاذ اهللّ! وإّنام )

الشيعة  يف    كتبنا، وأهل التحقيق من الفريقني قد زّيفوها وبّينوا بطالهنا، وليس يف    روي مثلها 

يستطيع من شاء أن  و   .من يعتقده.  السنةيف    اإلمامية أو الزيدية من يعتقد ذلك، كام أّنه ليس 

أمثال هذه الروايات التي نرضب عنها  يرجع إىل مثل كتاب )اإلتقان( للسيوطي لريى فيه  

م كتابا اسمه )الفرقان( حّشاه بكثري من  1948سنة  يف    وقد أّلف أحد املرصيني.  صفحا.

أمثال هذه الروايات السقيمة املدخولة املرفوضة، ناقال هلا عن الكتب واملصادر عند أهل  

بالدليل والبحث    . وقد طلب األزهر من احلكومة مصادرة هذا الكتاب بعد أن بنّي السنة 

العلمي أوجه البطالن والفساد فيه، فاستجابت احلكومة هلذا الطلب وصادرت الكتاب،  

اإلداري القضاء  فحكم  تعويضا،  فيها  يطلب  دعوى  صاحبه  الدولة  يف    فرفع  جملس 

ينكرون قداسة القرآن؟ أو يعتقدون نقص القرآن لرواية    السنةأفيقال: إّن أهل  .  برفضها.

بعض  يف    فكذلك الشيعة اإلمامية، إّنام هي روايات ..  لكتاب أّلفه فالن؟  فالن؟ أو  رواها 

 ( 2) (بعض كتبنا يف  كتبهم كالروايات التي 

 القرآن الكريم: بإثبات إعجاز  ـ االهتامم  ثانيا  

الكريم،   القرآن  رسالة  لتبليغ  مهم  أسايس  ركن  مرتبط  وهو  به  اإليامن  أن  ذلك 

رانيون به اهتامما شديدا، ذلك أن كل بناء الدين قائم  وهلذا اهتم اإلي باحلجج الدالة عليه،  

 عليه. 

 
 .. 40ـ  39مدخل إىل القرآن الكريم، ص  (1) 

 . 78 نقال عن صيانة القرآن من التحريف، ص: (2) 
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،  فقط  هذا اجلانب، نرى أهنم مل يكتفوا بالكالم العاميف    ومن خالل مالحظة ما كتبوا 

 إثباته من نواحيه املختلفة. يف   وإنام استعملوا ما مترنوا عليه من أدوات الكالم 

 : لثالثة أغراض اهتامماهتم هبذا قبل الثورة وبعدها وسنورد هنا بعض النامذج عىل  

 هذا اجلانب. يف   : الدعوة لالستفادة من تراثهم األول 

اإلسالم،  الثاين  دخلوا  إنام  الفرس  أو  اإليرانيني  بأن  يشيعون  الذين  عىل  الرد   :

 ليفسدوه وحيرفوه، مع أن أكثر الرتاث الذي انترص لإلسالم هو تراث إيراين. 

من الردود عىل دعوى حتريف القرآن الكريم، ذلك أهنا تتناقض مع  : املزيد  لث الثا 

 االهتامم بإثبات إعجازه. 

 الثورة:   قبل القرآن الكريم  بإثبات إعجاز  . االهتامم  1

بام أن أكثر املفسين وعلامء الكالم كانوا من إيران؛ فإنه من الصعب علينا أن نورد  

بإعجاز القرآن الكريم، ولذلك سنكتفي هنا    هنا شهاداهتم أو أعامهلم الدالة عىل اهتاممهم 

مسامهتهم هلم  كانت  ممن  وخاصة  بعضهم،  عن  اللغوية  يف    بنامذج  العلوم  بعض  تأسيس 

 والرشعية التي هلا صلة هبذا اجلانب.

 :  ( 460أبو جعفر الطويس )ت  

ب  الطائفة وامللقب  حول    ،شيخ  مفصل  بحث  أورده وله  القرآن،  كتابه  يف    إعجاز 

 :(1)، وقد حاول إثبات اإلعجاز من خالل املقدمات التالية)االقتصاد(

 ـ إّنه ظهر بمكة وادعى النبّوة. 1

 ـ إّنه حتّدى العرب هبذا القرآن. 2

ولو نقل لعلم، ألّن الدواعي متوّفرة إىل   ،وقت من األوقاتيف  مل يعارضوه  مهّن أ ـ  3
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 . القرآن، ونقل احلّجة أوىل من نقل الشبهة   نقله، وألّن املعارض لو كان لكان هو احلّجة دون

طلب التخليص ممّا  ، مع أهنم كانوا بحاجة للعجزهم عن املعارضةكان  ذلك  ـ أن    4

ألزموا به من ترك أدياهنم ومفارقة عاداهتم وبطالن ما ألفوه من الرئاسات، ولذلك نقلوا  

 دخول الشبهة فيه.  كالم مسيلمة واألسود العنيس وطليحة مع ركاكته وسخافته وبعده عن

أنه   يرى  لفصاحته  وهو  كان  سواء  معجز،  القرآن  أّن  عىل  دّل  أمجع  ذلك  ثبت  إذا 

وال يمكن دعوى  .  .وأّي األمرين ثبت ثبتت نبّوته    ،البالغة أم ألّن اهللّ رصفهم عن ذلك

اخلوف من أنصاره وأتباعه، إذا ال موجب للخوف مع ضعف املسلمني بمكة وعىل فرضه  

أو فال   استسارا،  نقله  نقل  يف    يمنع  كام  وغريمها،  واحلبشة  كالروم  النائية  البالد  سائر 

 هجاؤهم وسّبهم وكان أفحش وكان أدعى للخوف إن كان. 

وإذا ثبت أهّنم مل يعارضوه، فإّنام مل يعارضوه للعجز، ألّن كّل فعل مل يقع مع توّفر  

أّنه   تداعيه عليه، قطعنا عىل  لفاعله وشّدة  للتعّذرالدواعي  يفعل  توّفرت دواعي    ،مل  وقد 

النفوس  إالعرب   بذلوا  فقد  أجله،  من  املشاّق  تكّلفوا  وقد  يفعلوها،  فلم  معارضته  ىل 

واألموال وركبوا احلروب العظام ودخلوا الفتن، طلبا إلبطال أمره، فلو كانت املعارضة  

الطريق  يرتك  العاقل ال  ألّن  السهل،  الصعب عىل  اختاروا  ملا  هلم  ويسلك    ممكنة  السهل، 

الطريق الوعر الذي ال يبلغ معه الغرض، إاّل أن خيتّل عقله أو يسفه رأيه، والقوم مل يكونوا  

 هبذه الصفة. 

وليس ألحد أن يقول: إهّنم اعتقدوا أّن احلرب أنجح من املعارضة فلذلك عدلوا  

مل يّدع النبّوة فيهم بالغلبة والقهر، وإّنام ادعى معارضة مثل القرآن،    وذلك أّن النبي    ،إليها 

األغلب مغلوبني مقهورين، فكان يف    احلرب كانوا   ثّم مع قيام   ، ومل يكن احتامل حرب إذ ذاك

 جيب أن يقوموا باملعارضة فإن انجعت وااّل عدلوا اىل احلرب. 
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ليس مثله. قيل: قد حصل املطلوب،    فإن قالوا: خافوا أن يلتبس األمر فيظّن قوم أّنه 

 ألّن االختالف حينذاك يوجب الشبهة، فكان أوىل من الرتك الذي يقوى معه شبهة العجز. 

و ليس هلم أن يقولوا: مل تتوفر دواعيهم اىل ذلك. ألهّنم حتّملوا املشاق، والعاقل ال  

 يتكّلف ذلك إذا مل تتوّفر دواعيه اىل إبطال دعوى خصمه. 

قالوا:   يعارضوه، ألنّ فإن  مل  هذا غري  يف    إّنام  قلنا:  مقاربه.  أو  مثله  هو  ما  كالمهم 

كالمهم مثله  يف    مسّلم. وعىل فرض التسليم فان التحّدي وقع لعجزهم فيام يأت، فلو كان

 املستقبل. يف  حتّقق التحّدي بالعجز عن اإلتيان بمثلهيف  فهو أبلغ لعجزهم 

هذا باطل، ألّنه كان ينبغي أن يعارضه من  قيل:   ،فإن قيل: واطأه قوم من الفصحاء

منهم أدون  كانوا  وإن  فإهّنم  يواطئه،  عىل  يف    مل  ـ  يقاربه  ما  عىل  يقدرون  كانوا  الفصاحة، 

الفصحاء   أّن  عىل  العادة.  خيرق  حّد  اىل  ينتهي  ال  الفصحاء  بني  التفاوت  ألّن  ـ  الفرض 

يف    ني عنه، كاألعشى الكبري الذيوقته، كّلهم كانوا منحرفيف    املعروفني والبلغاء املشهورين

يف    آخر األمر، وهويف    الطبقة األوىل ومن أشبهه مات عىل كفره، وكعب بن زهري، أسلم 

ولبيد بن ربيعة، والنابغة اجلعدي من الطبقة    الطبقة الثانية، وكان من أعدى الناس له  

عىل أّنه لو كان لكان اإلسالم بطائل.  يف    الثالثة، أسلام بعد زمان طويل، ومع ذلك مل حيظيا 

واط املربزون  الفصحاء  له:  ويقولون  ذلك  عىل  يوافقوه  أن  فإّن  ؤينبغي  ووافقوك،  وك 

 كّل زمان ال خيفون عىل أهل الصناعة. يف  الفصحاء

وهو أفصح العرب، قد تأّتى منه القرآن، وتعّذر عىل    فان قيل: مل ال يكون النبّي  

 زمان قصري؟يف  نوا من معارضتهزمان طويل فلم يتمكّ يف  غريه، أو تعمله 

قيل: هذا ال يتوّجه عىل من يقول بالرصفة، ألّنه جيعل رصف مهمهم عن ذلك دليال  

 عىل اإلعجاز، ولو فرض متّكنهم من املعارضة. 
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أفصح، ال   الفصاحة والبيان، فإّن كون النبي يف  و أّما من قال: إّن جهة اإلعجاز

عىل أّن    ،املعارضة ومقارضة الشعر يف    هو املتعارف بينهميمنع من أن يقارنوه أو يدانوه، كام  

العرب مل يتفّوهوا بذلك ومل يقولوا له: أنت أفصحنا، فلذلك يتعّذر علينا ما يتأّتى منك.  

مدة طويلة أكثر من عرشين عاما يتحّد  يف    عارضهم  وأّما احتامل التعّمل فباطل، ألّنه  

 اهم طول املّدة. 

إذ قد ثبت أّن القرآن معجز، مل  الرباهني ومقدماهتا، قال: )بعد أن أورد كل هذه  و

 ( يرّضنا أن ال نعلم من أّي جهة كان إعجازه. غري أّنا نومئ اىل مجلة من الكالم فيه 

 ثم ذكر بعض وجوه اإلعجاز التي ذكرها غريه، وأقرها مجيعا، وهي باختصار: 

لب العرب العلوم التي كانت  : أّن اهللّ تعاىل سووه   ،إعجاز الرّصفة. ما يطلق عليه  1

 تتأتى منهم هبا الفصاحة التي هي مثل القرآن متى راموا املعارضة. 

 . جهة اإلعجاز الفصاحة املفرطة التي خرقت العادة من غري اعتبار النظم . 2

 النظم واألسلوب مع الفصاحة، وهو األقوى. . من جهة 3

 م العرب. ء من كاليش يف   سلوب خمصوص ليسأهو معجز الختصاصه ب. 4

 تأليف القرآن ونظمه مستحيل من العباد، كاستحالة اجلواهر واأللوان. . 5

 معجز ملا فيه من العلم بالغائبات. هو  . 6

كان معجزا الرتفاع اخلالف والتناقض فيه، مع جريان العادة بأّنه ال خيلو كالم    .7

 طويل من ذلك. 

بالفصاحة  .  8 الختصاصه  للعادة  خارقا  معجزا  كان  النظم  يف    املفرطة إّنام  هذا 

 . املخصوص، دون الفصاحة بانفرادها، ودون النظم بانفراده، ودون الرصفة 

ّن التحّدي معروف بني  ، واستدل له بقوله: )إأقوى األقوالوقد اعترب القول األخري  
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نظمه ووصفه، ألهّنم  يف    التحّدي معارضة الكالم بمثلهيف    العرب بعضهم بعضا، ويعتربون

  خلطب بالشعر وال الشعر باخلطب، والشعر ال يعارضه أيضا إاّل بام كان يوافقه ال يعارضون ا

الوزن والروّي والقافية، فال يعارضون الطويل بالرجز، وال الرجز بالكامل، وال السيع  يف  

أوصافه. مجيع  يعارضون  وإّنام  مجع  .  باملتقارب،  القرآن  أّن  ثبت  فقد  كذلك،  كان  فإذا 

والنظم  املفرطة  ليس   الفصاحة  معارضته،  يف    الذي  عن  عجزوا  فإذا  مثله،  العرب  كالم 

فأّما الذي يدّل عىل اختصاصها بالفصاحة املفرطة، فهو أّن  .  فيجب أن يكون االعتبار هبام. 

القرآن من الفصاحة ما يزيد عىل كّل  يف    كل عاقل عرف شيئا من الفصاحة يعلم ذلك، وإّنام

الط وجدنا  وقد  كذلك  يكون  وكيف ال  األوىلفصيح،  له،    بقة  وطربوا  بذلك  قد شهدوا 

اجلعدي،   والنابغة  ربيعة  بن  ولبيد  زهري  بن  وكعب  الكبري  واألعشى  املغرية  بن  كالوليد 

منهم  كثري  ولبيديف    ودخل  والنابغة  ككعب  فمعلوم  ..  اإلسالم  بالنظم  اختصاصه  وأّما 

من خطبة أو    ء من كالم العرب ما يشبه نظمه، يش يف    رضورة، ألّنه مدرك مسموع، وليس

 ( 1)شعر عىل اختالف أنواعه وصفاته. فاجتامع األمرين منه ال يمكن دفعهام(

القائل  لمرتىض  ـ رغم كونه التلميذ األكرب ل  الطويس ونحب أن ننبه هنا إىل أن العالمة  

)رشح اجلمل( بأّنه حيث  يف    كتابه )االقتصاد( معتذرا لنرصته يف    ـ إال أنه رد عليه   بالرصفة

وأقوى األقوال عندي قول من  )  : رده عليهيف    قال، وقد كتابه مل حيسن خالف مذهبهرشح  

املفرطة  بالفصاحة  الختصاصه  للعادة،  خارقا  معجزا  كان  إّنام  النظم  يف    قال:  هذا 

الرصفة ودون  بانفراده  النظم  ودون  بانفرادها  الفصاحة  دون  كنت    ، املخصوص،  وإن 

ما كان يذهب إليه املرتىض )رمحه اهللّ( من حيث    رشح اجلمل القول بالرصفة، عىل يف    نرصت 
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 ( 1)(رشحت كتابه فلم حيسن خالف مذهبه 

بالرصفة  القول  رّد عىل  العلوم،  )  :بقوله  ثّم  لو كان وجه اإلعجاز سلب  أّنه  اعلم 

وهبذا أجبنا من قال: مل ال  .  لكانت العرب إذا سلبوا هذه العلوم خرجوا عن كامل العقل.

ّتى منه الفعل املحكم، معتقدا أو ظاّنا دون أن يكون عاملا بأن قلنا: ما  جيوز أن يكون من تأ

إاّل باختالل عقله   ألجله تأّتى الفعل املحكم هو أمر يلزم مع كامل العقل، فال خيرج عنه 

والعلم بالفصاحة من هذا الباب، فلو سلبهم اهللّ هذه العلوم لكانوا خرجوا من كامل العقل،  

أبلغولو كان كذلك لظهر و مل يعلم    ،باب اإلعجاز من غريهيف    اشتهر، وكان يكون  وملّا 

حال من األحوال، دّل ذلك عىل أهّنم مل يسلبوا  يف    كوهنم كذلك وأّن العرب مل يتغرّي حاهلم

العلوم، وإذا مل يسلبوها وهم متمّكنون من مثل هذا القرآن كان جيب أن يعارضوا، وقد بّينا  

 ( 2) فبطل هذا القول(أّن ذلك كان متعّذرا منهم، 

   : هـ(   471عبد القاهر اجلرجاين )ت  

املرور  هو  و دون  الكريم  القرآن  إعجاز  عن  احلديث  يمكن  ال  الذين  العلامء  من 

إثبات    هامكان هدفه منقد  ، وسس علمّي املعاين والبيانألالواضع األّول  عليهم، ذلك أنه  

يرى   كان  حيث  الكريم،  القرآن  قائم  إعجاز  العرب  به  حتّدى  الذي  القرآن  إعجاز  أّن 

 . فصاحته البالغة وبالغته اخلارقة وأسلوب بيانه البديعب

إعجاز   وجوه  لبيان  متهيدا  اإلعجاز(  و)دالئل  البالغة(  )أرسار  كتابيه  وضع  وقد 

كالم حول إعجاز القرآن واإلجابة عىل  للوثّلثهام برسالته )الشافية( التي خّصصها    ،القرآن 

 . الشبهات املرتبطة به

 
 .  172االقتصاد: ص   (1) 
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يبني أسباب اهتاممه بعلوم اللغة، وكوهنا   [دالئل اإلعجاز]مقدمة كتابه يف   قالوقد  

وإذا  )الكالم وتأليفه وتنسيقه:  يف   بعد أن أشاد بشأن النظم خادمة لإلعجاز القرآين، وذلك 

لنا: إذا كانت هذه األمور وهذه الوجوه من التعّلق  كان ذلك كذلك، فام جوابنا خلصم يقول  

ينبغي وكام  الصّحة  النظم، موجودة عىل حقائقها وعىل  منثور كالم  يف    التي هي حمصول 

العرب ومنظومه، ورأيناهم قد استعملوها وترّصفوا فيها وكملوا بمعرفتها، وكانت حقائق  

ه خربا ملبتدإ أو صفة ملوصوف أو  ال تتبدل وال خيتلف هبا احلال، إذ ال يكون لالسم بكون

  كالم آخر.. يف    كالم حقيقة هي خالف حقيقته يف    حاال لذي حال أو فاعال أو مفعوال لفعل 

العجيب من الوصف،  و  فام هذا اإلعجاز الذي جتّدد بالقرآن من عظيم مزّية، وباهر الفضل، 

وقّيد اخلواطر    حتى أعجز اخللق قاطبة، وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر، 

وعدم نطق الناطق وحتى مل جير لسان، ومل يبن بيان، ومل    ،والفكر، حتى خرست الشقاشق

يساعد إمكان، ومل ينقدح ألحد منهم زند، ومل يمض له حّد، وحتى أسال الوادي عليهم  

أ يلزمنا أن نجيب هذا اخلصم عن سؤاله، ونرّده  ..  عجزا، وأخذ منافذ القول عليهم أخذا؟

له، وأن نطّب لدائه، ونزيل الفساد عن رائه؟ فإن كان ذلك يلزمنا، فينبغي لكّل  عن ضال

ينظر أن  وعقل  دين  وضعناه  يف    ذي  الذي  اإلعجاز]الكتاب  دالئل  ويستقيص    [،كتاب 

 ( 1) التأّمل ملا أودعناه(

األخري الرباهني  يف    وهكذا ينتقل من مقدمة إىل مقدمة بأسلوب مجيل سلس ليعطي

 الكثرية الدالة عىل إعجاز القرآن الكريم. 

كتابه )دالئل اإلعجاز( ليدّل الناشدين  اجلرجاين  وضع  يقول العالمة املعرفة عنه: )

ذلك باحلجة  يف    عىل ضاّلتهم، ويضع يدهم عىل مواقع اإلعجاز من القرآن، ويدعم مدعاه

 
  (58األيويب )ص: حتقيق:   دالئل اإلعجاز  (1) 
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 (1)والرائد ال يكذب أهله( ،والربهان

كيف  ):  دالئل إعجاز القرآن، فقاليف    عن سبب بحثه ية  الشافرسالته  يف    هكذا عرب و

صميم العرب ويف مثل قريش ذوي األنفس األبية واهلمم العلية واألنفة  يف    جيوز أن يظهر 

واحلمية من يّدعي النبّوة ويقول: وحّجتي أّن اهلل قد أنزل عيّل كتابا تعرفون ألفاظه وتفهمون  

توا بمثله وال بعرش سور منه وال بسورة واحدة، ولو  معانيه، إاّل أّنكم ال تقدرون عىل أن تأ

ثم ال تدعوهم نفوسهم إىل أن يعارضوه    ، جهدتم جهدكم واجتمع معكم اجلّن واإلنس

الغيظ من مقالته حّدا تركوا معه  يف    ويبّينوا رسفه دعواه، لو كان ممكنا هلم، وقد بلغ هبم 

ح ولقوه بكّل أذى ومكروه  أحالمهم وخرجوا عن طاعة عقوهلم، حتى واجهوه بكّل قبي

وهل سمع قّط بذي عقل استطاع أن خيرس خصمه بكلمة جييبه    .ووقفوا له بكّل طريق. 

هبا، فيرتك ذلك اىل أمور ينسب معها اىل ضيق الذرع وأّنه مغلوب قد أعوزته احليلة وعّز  

عليه املخلص، وهل مثل هذا إاّل مثل رجل عرض له خصم فاّدعى عليه دعوى خطرية  

م عىل دعواه بّينة، وكان عند املّدعى عليه ما يبطل تلك البّينة أو يعارضها، فيرتك إظهار  وأقا 

باملهج  وإخطار  عنيف  جدال  اىل  بينهام  احلال  ليصري  مجلة،  الصفح  عنه  ويرضب  ذلك 

 (2)هذه شهادة األحوال، وأما شهادة األقوال فكثرية(و والنفوس.. 

بالرصفة، ذلك أنه قول يدعو إىل الكسل  ألجل هذا كان له موقف متشدد من القول  و

 وعدم البحث عن أرسار اإلعجاز، وهو ما خيالف ما ذهب إليه. 

اعلم أّن الذي  الكثري من الردود التي قدم هلا بقوله: ) رسالته )الشافية( يف  وقد أورد 

الظن من حديث القول بالرصفة أن يكون الذي ابتدأ القول هبا ابتدأه عىل توّهم أّن  يف    يقع 
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التحّدي كان اىل أن يعرّب عن أنفس معاين القرآن بمثل لفظه ونظمه دون أن يكون قد أطلق  

القول هبا عىل غري هذا الوجه أمورا شنيعة، يبعد أن  يف    ذاك ألنّ ،  املعاين كّلها يف    هلم وخرّيوا

العاقل ويدخل فيها  تراجعت حاهلا   ،يرتكبها  العرب قد  أن يكون  يلزم عليه  أّنه  يف    وذاك 

نقصوا  قد  يكونوا  وأن  اللفظ،  ورشف  النظم  جودة  ويف  والبيان،  قرائحهم  يف    البالغة 

وأذهاهنم، وعدموا الكثري ممّا كانوا يستطيعون، وأن تكون أشعارهم التي قالوها، واخلطب  

وحتّدوا اىل معارضة    ن أوحي اىل النبّي  التي قاموا هبا وكّل كالم اختلفوا فيه من بعد أ

  وأن يكون قد ضاق عليهم   ،القرآن قارصة عاّم سمع منهم من قبل ذلك، القصور الشديد

اجلملة جمال قد كان يتسع هلم، ونضبت عنهم موارد قد كانت تعزز، وخذلتهم قوى قد  يف  

مدحه، ويف الرّد عىل  يف    التي قالوها   كانوا يصولون هبا، وأن تكون أشعار شعراء النبّي  

 (1)(اجلاهلية يف  املرشكني، ناقصة متقارصة عن شعرهم 

مل يشعروا هبذا  عىل هذا القول الكثري من اإلشكاالت، ومنها أن املرشكني  ثّم أورد  

فصاحتهم، فكيف عرفوا مزّية القرآن عىل كالمهم، وإذا مل يعرفوا مزّية  يف    النقصان احلاصل

اعرتفوا بعجز  نيلها القرآن، فكيف  بنقصان حدث   .. هم عن  أحّسوا  إذا  أنفسهم،  يف    وأّما 

فعند ذلك فالالزم أن ال يعرتفوا بمزّية القرآن عىل كالمهم، بل هبذا العجز النفيس احلاصل  

قرائحنا، وما هذا  يف  : ما لناقد نقصنا ـ  ولو عندما خيلو بعضهم لبعضـ هلم قهرا، فيتذاكروا 

سياق آية التحّدي ما يدّل عىل فساد هذا الزعم، إذ ال    ويف.. )أذهاننا؟يف    الكلول احلادث 

يّن قد جئتكم بام  إيقال عاّم إذا منع اإلنسان عن اليشء قهرا عليه، مع قدرته عليه قبل املنع:  

مثله عىل  تقدرون  وبني    ،ال  بينكم  أحول  أن  عىل  القدرة  يل  إن  يقال:  أن  جيب  كان  بل 

 
 . 146ثالثة رسائل يف إعجاز القرآن: ص   (1) 
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 (1)(ارفا عندكم مقدوركم، وأسلبكم القدرة عىل أمر كان متع

ينسب بحوث عبد  حاول أن    (2) ونحب أن نذكر هنا أن بعض الباحثني املعارصين

(،  أبوسعيد، احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان السريايف النحوي ، وهو )القاهر اجلرجاين لغريه

 عرصه. يف  إمام النحو واللغة والشعر والعروض والقوايفوالذي كان 

هـ بفارس عىل ساحل البحر مما ييل كرمان،    280بسريايف سنة  ولد  وهو أيضا إيراين )

وهبا بدأ طلبه للعلم، ثم خرج منها إىل عامن وتفقه هبا، وأقام بعسكر مكرم؛ ثم انتقل إىل  

 (3)(هـ  368بغداد، وأقام هبا حتى توىف سنة 

يدلنا  ما  املرتبطة    وهو  والعلوم  الكريم،  القرآن  بإعجاز  إيران  اهتامم علامء  به،  عىل 

 ذلك. يف   بغض النظر عمن سبق منهم 

 : ( هـ   502)تويف    الراغب األصفهاين 

الذين اجتهدوا الكريم من خالل كتبه املختلفة،  يف    وهو من  القرآن  إثبات إعجاز 

املعجزات التي أتى هبا األنبياء  : )جاز القرآنفصل عقده إلعيف    مقدمة تفسريه يف    وقد قال 

السالم رضبان: حيس   وعليهم  كناقة صالح،  بالبرص،  يدرك  ما  فاحليس:  وفان ط وعقيل: 

نوح، ونار إبراهيم وعص موسى عليهم السالم والعقيل: ما يدرك بالبصرية، كاإلخبار عن  

الغيب تعريضًا وترصحيًا، واإلتيان بحقائق العلوم التي حصلت عن غري تعلم، فأما احليس:  

د طبقات العامة، وأخذ بمجامع قلوهبم،  إدراكه العامة واخلاصة، وهو أوقع عنيف    فيشرتك

احلقيقة، وبني ما يكون كهانة  يف    وأرسع إلدراكهم، إال أنه ال يكاد يفرق بني ما يكون معجزة

 
 . 155ص املرجع السابق،   (1) 
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إال  أو شعبذة أو سحرًا، أو سببًا اتفاقيًا، أو مواطأة، أو احتياالً هندسيًا، أو متوهيًا وافتعاالً  

ياء، وأما العقيل: فيختص بإدراكه كملة اخلواص  العلوم التي يعرف هبا هذه األشيف    ذو سعة 

.  من ذوي العقول الراجحة، واإلفهام الثاقبة، والروية املتناهية، الذين يغنيهم إدراك احلق. 

وأكثر معجزات  . وجعل تعاىل أكثر معجزات بني إرسائيل حسيًا لبالدهتم، وقلة بصريهتم. 

وألن هذه الرشيعة ملا  ..  وا هبا كاألنبياءفهامهم التي صارأهذه األمة عقليًا لذكائهم وكامل  

كانت باقية عىل وجه الدهر غري معرضة للنسخ، وكانت العقليات باقية غري مبتذلة، جعل  

يف    من معجزاته احلسية، كتسبيح احلصا   وما أتى به النبي  .  أكثر معجزاهتا مثلها باقية. 

وجم  له،  الذئب  ومكاملة  وأح  يءيده،  حواها  فقد  إليه،  وأما  الشجرة  أصحابه،  صاها 

من احلكم التي قرصت عن بعضها أفهام حكامء األمم    العقليات: فمن تفكر فيام أورده

بأوجز عبارة، اطلع عىل أشياء عجيبة، ومما خصه اهلل تعاىل به من املعجزات القرآن: وهو  

وهنارًا   دعاهم لياًل لذلك  و ..  األرضيف    آية حسية عقلية صامتة ناطقة باقية عىل الدهر مبثوثة 

فجعل عجزهم علاًم للرسالة، فلو  فعجزوا..  البيان إىل معارضته  يف    مع كوهنم أوىل بسطه

 (1)(قدروا ما قرصوا 

ثم بني أن هذا الدليل العام، وإن كان كافيا لكل العقول السليمة حتى لو مل يدركوا  

عىل   تعقيبا  يقول  ذلك،  رس  عن  البحث  هو  منه  األكمل  أن  إال  اإلعجاز،  كالمه  أرسار 

وهذه اجلملة املذكورة، وإن كانت دالة عىل كون القرآن معجزًا، فليس بمقنع إال  السابق: )

أم   النظم؟  املعنى، أم  أم  اللفظ،  الذي هو معجز: أهو  ما  بتبيني فصلني: أحدمها: أن يبني 

نوعه  والثاين: أن املعجز: هو ما كان  .  ثالثتها؟ فإن كل كالم منظوم مشتمل عىل هذه الثالثة.

األجسام.  وإبداع  املوتى  كإحياء  اإلمكان،  حتت  داخل  مقدورًا،  .  غري  نوعه  كان  ما  فأما 
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،  النوع، فإنه ال حيسم نسبة ما دونه إليه يف    فمحله حمل األفضل، وما كان من باب األفضل

وإن تباعدت النسبة حتى صارت جزءًا من ألف، فإن النجار احلاذق وإن مل يبلغ شأوه ال  

 ( 1) (إذا استطاع غريه جنس فعله يكون معجزاً 

قد    إن اإلعجازنواحي إعجاز القرآن الكريم، فقال: )يف    وبناء عىل هذا راح يفصل 

، والثاين: برصف الناس عن  ته بفصاحالقرآن عىل وجهني: أحدمها: إعجاز متعلق  يف    ذكر

اللف هو  الذي  بعنرصه  ذلك  يتعلق  فليس  بالفصاحة:  املتعلق  اإلعجاز  فأما  ظ  معارضته: 

آًنا َعَربِيًّا }واملعنى، وذلك أن الفاظه ألفاظهم، ولذلك قال تعاىل:   ( َذلَِك  1امل ) }، وقال:  {ُقرر

الكالم  {الركَِتاُب  التي هي مادة  الكتاب مركب من هذه احلروف  وال  ،  تنبيهًا عىل أن هذا 

ُه َلِفي  }الكتب املتقدمة ولذلك قال تعاىل:  يف    يتعلق أيضًا بمعانيه، فإن كثريا منها موجود َوإِنَّ

لنِيَ  َوَّ األر وقال  {ُزُبِر  َما }،  َبيِّنَُة  َتأرهِتِمر  ر  ُوىَل يف    َأَومَل األر ُحِف  من جهة    {الصُّ فيه  معجز  هو  وما 

املعنى، كاإلخبار بالغيب فإعجازه ليس برجع إىل القرآن بام هو قرآن، بل هو لكونه خربًا  

ان موردًا بالفارسية أو بالعربية أو بلغة  وسواء ك،  بالغيب، وذلك سواء كونه النظم أو بغريه 

بعبارة أو  بإشارة  أو  قرآنا ؛  أخرى  القرآن  صار  املخصوص  بالنظم  بالنظم  ،  فإذا  أنه  كام 

فالنظم صورة القرآن، واللفظ واملعنى  .  املخصوص صار الشعر شعرًا، أو اخلطبة خطبة.

كاخلا  بعنرصه،  ال  واسمه  اليشء  حكم  خيتلف  الصور  وباختالف  والقرط  عنرصه،  تم 

الذهب   هو  الذي  بعنرصها  ال  صورها  باختالف  وأسامؤها  أحكامها  ختتلف  واخللخال 

 (2)(والفضة، فإذا ثبت هذا ثبت أن اإلعجاز املختص بالقرآن متعلق بالنظم املخصوص 

هو أن نبني نظم الكالم، ثم نبني أن هذا    وبيان كونه معجزا ثم استدل هلذا بقوله: )
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سائر لنظم  خمالف  حروف  النظم  ضم  األوىل:  مراتب:  مخس  الكالم  لتأليف  فنقول:  ه، 

.  التهجي بعضها إىل بعض، حتى يرتكب منها الكلامت الثالث: االسم والفعل واحلرف.

والثانية: أن يؤلف بعض ذلك مع بعض حتى يرتكب منها جلمل املفيدة، وهي النوع الذي  

ال له: املنثور من الكالم، والثالثة:  خماطباهتم، وقضاء حوائجهم، ويقيف    يتداوله الناس مجيعاً 

أن يضم بعض ذلك إىل بعض ضاًم له مبادئ ومقاطع، ومداخل وخمارج، ويقال له املنظوم،  

اخلامسة: أن  .  أواخر الكالم مع ذلك تسجيع ويقال له: املسجع.يف    والرابعة: أن جيعل له

وباحلق صار كذلك: فإن  .  وقد انتهى..  جيعل له مع ذلك وزن خمصوص، ويقال له الشعر.

الكالم إما منثور فقط، أو مع النثر نظم، أو مع النظم سجع، أو مع السجع وزن، واملنظوم:  

إما حماورة، ويقال هلا: اخلطابة، وإما مكاتبة، ويقال هلا: الرسالة، وأنواع الكالم ال خترج عن  

بنظم ليس هو  والقرآن حاو ملحاسن مجيعه  .  ولكن من ذلك نظم خمصوص. .  هذه اجلملة. 

نظم يشء منها بداللة أنه ال يصح أن يقال: القرآن رسالة، أو خطابة، أو شعر، كام يصح أن  

َتاب   }وهلذا قال تعاىل:  ،  يقال: هو كالم، ومن قرع سمعه فصل بينه وبني سائر النظم
ُه َلكِ َوإِنَّ

ِه َواَل ِمنر 41َعِزيز  ) ِ َيَدير ُل ِمنر َبنير
َباطِ تنبيهًا عىل أن تأليفه ليس عىل هيئة    {َخلرِفهِ   ( اَل َيأرتِيِه الر

 ( 1) (نظم يتعاطاه البرش، فيمكن أن يزاد فيه كحال الكتب األخر

فإن قيل: وملَ ملر يتبع نظم  نظم القرآن الكريم كنظم الشعر؛ فقال: )عدم  ثم بني سبب  

م  من  أعىل  مرتبة  الكالم  من  للموزون  أن  علم  وقد  الشعر،  هو  الذي  الوزن  رتبة  القرآن 

املنظوم غري املوزون، إذ كل موزون منظوم وليس كل منظوم موزونًا؟ قيل: إنام جنب القرآن  

َمَقرُّ الصدق،  يف    نظم الشعر ووزنه خلاصية الشعر منافية للحكمة اإلهلية، فإن القرآن هو 

ِدُن احلق املدح والذم  يف  صورة احلق، وجتاوز احلديف  وقصوى الشاعر تصوير الباطل، وَمعر
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حتري الصادق، حتى إن الشاعر ال يقول الصدق وال يتحرى احلق  يف    ون استعامل احلقد

وهلذا يقال: من كانت قوته اخليالية فيه أكثر كان عىل قرض الشعر أقدر، ومن  .  إال بالعرض. 

وألجل كون الشعر مقر الكذب، نزه  .  قرضه أقرص. يف   كانت قوته العاقلة فيه أكثر فيه كان

وألجل شهرة  ..  ملا كان مرشحًا لصدق املقال، وواسطة بني اهلل وبني العباد عنه    اهلل نبيه  

أكثر األمر إىل البطالن والكذب  يف    سة املؤدية يالشعر بالكذب، سمي أصحاب الرباهني األق 

الكالم عىل سبيل  يف    القرآن من األلفاظ متزنة، فذلك بحسب ما يقعيف    شعري، وما وقع

 ( 1) (ناس فيهفاق، وقد تكلم ال تالعرض باال

القرآن، ويبني ضوابطه، عىل الرغم من عدم  يف    وهكذا نراه يشري إىل اإلعجاز العلمي

بيان انطواء كالم اهلل تعاىل  يف    فصلذلك العرص، يقول ـ حتت عنوان ]يف    توفر البحث فيه

تعاىل:  كتاب اهلل تعاىل منطو عىل كل ذلك بداللة قوله  [: )عىل احلكم كلها علميها وعمليها 

َصيرنَاهُ }  َأحر
ٍ
ء َ  }وقوله:    {إَِماٍم ُمبِنيٍ يف    َوُكلَّ يَشر ِديَق الَِّذي َبنير رَتَى َوَلكِنر َتصر َما َكاَن َحِديًثا ُيفر

 
ٍ
ء ِصيَل ُكلِّ يَشر ِه َوَتفر نَا }، وقوله تعاىل:  {َيَدير طر  يف    َما َفرَّ

ٍ
ء َتاِب ِمنر يَشر

نَا  }وقوله تعاىل:    {الركِ لر َوَنزَّ

 َعَليرَك  
ٍ
ء لُِكلِّ يَشر برَياًنا 

تِ للراسخني{الركَِتاَب  العلم، ولكونه  يف    ، لكن ليس يظهر ذلك إال 

ا َكثرًِيا}تفسري قوله تعاىل:  يف    منطويًا عىل احلكم كلها قيل ً َمَة َفَقدر ُأوِتَ َخرير كر
َت احلرِ ،  {َوَمنر ُيؤر

َوَلور َردُّوُه  }ك قال تعاىل:  تفهمه ولذليف    أنه عنى به تفسري القرآن ثم منازل العلامء تتفاوت

ِمنرُهمر  َتنربُِطوَنُه  َيسر ِذيَن  الَّ َمُه 
َلَعلِ ِمنرُهمر  ِر  َمر األر ُأويِل  َوإِىَل  ُسوِل  الرَّ ، وأعظم ما يقرص تفهم  {إِىَل 

األكثرين عن إدراك حقائقه: أحدمها: راجع إىل اللفظ، واآلخر راجع إىل املعنى فالراجع  

ما اختص به اللغة العربية من اإلجياز، واحلذف، واالستعارات  إىل اللفظ شيئان: أحدمها:  

يف    سوى هذه اللغة واآلخر: ما يوجديف    ة مما ليس ض واإلشارات اللطيفة، واللمحات الغام

 
  (46/ 1تفسري الراغب األصفهاين )  (1) 
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 (1)(غريه من الكالميف  القرآن خاصة من اإلجيازات واحلذف مما ليس

 : هـ(   573  ت ) القطب الراوندي  

ن، أتى عىل جوانبه ببيان كاف شاف عىل أسلوب  بحث مستوىف عن إعجاز القرآوله  

الذي خّصصه    (2) (واجلرائح  الباب الثامن عرش من كتابه )اخلرائجيف    أوردهوقد  ،  املتكلمني

 . املرتبطة بالقرآن الكريم بذكر املعجزات

الدالة عليه املعجزات  كثرة  احتوائه عىل  الكريم ورس  القرآن  أمهية  مبينا  قال  :  وقد 

كتاب اهللّ املجيد ليس مصدقا لنبّي الرمحة خاتم النّبيني فقط، بل هو مصّدق لسائر  اعلم أّن  )

قبله،و  األنبياء مجلةو  األوصياء  بعده،  األوصياء  الكتاب  و  . تفصيال.و   سائر  مجلة  ليس 

بل هي معجزات ال حتص، ألنّ  الكوثر،  معجزة واحدة،  إّنام هي  فيه  فيها  و  أقرص سورة 

: أّنه قد تضّمن خربا عن الغيب قطعا قبل وقوعه، فوقع كام أخرب  إعجاز من جهتني: أحدمها 

رَتُ }هو قوله:  و  عنه من غري خلف فيه،  َبر ملا قال قائلهم: أّن    [ 3]الكوثر:    {إِنَّ َشانَِئَك ُهَو األر

  ال خلف له يبقى به ذكره، فعكس ذلك عىل قائله، و  فإذا مات انقطع ذكره،  أبرتحممدا رجل  

جيمع نظام    آية، قرص  و    من طريق نظمه، ألّنه عىل قّلة عدد حروفه،الثاينو  .كان كذلك.و

ن  إ  ثم ،  أوجز بيانو  تعّبدا للعبادات، بأقرب لفظ و  بشارة للرسول، و  أمرا عجيبا، و  بديعا،

خربا عن الغيوب، فلذلك  و جزالةو  السور الطوال متضّمنة لإلعجاز من وجوه كثرية نظام

 
  (25/ 1تفسري الراغب األصفهاين )  (1) 

، وتأت أمهيته يف أن املؤلف استطاع التوفيق بني  : من الكتب التي تناولت إثبات معجزات النبي اخلرائج واجلرائح   (2) 

املعجزات والدالئل واملسائل الكالمية الواردة عليها، وتأت مكانته العتامد أصحاب املؤلفات عليه يف مؤلفاهتم من الفريقني  

([،  121/  92يه.. وقد اعتمدنا يف النقل عنه هنا من ]بحار األنوار )الشيعة والسنة، يف نقل الروايات واألحاديث الواردة ف

ذلك أن العالمة املجليس اقتبس الكثري من كالمه عند حديثه عن وجوه اإلعجاز، وقد قدم هلا بقوله: )ولنذكر هنا ما أورده  

 هذا الباب، ومقنع يف دفع الشبه املوردة  القطب الراوندي رمحه اهلل بطوله يف كتاب اخلرائج واجلرائح يف هذا املعنى، فانه كاف يف 

 عىل ذلك يف كل باب( 
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ضعافه، فلذلك خّطأنا قول  أال و  حد وال ألف معجز،ال جيوز أن يقال: اّن القرآن معجز وا

ألف معجز أو ألفي معجز، بل يزيد ذلك عند اإلحصاء عىل    من قال: أّن للمصطفى  

 ( 1) (األلوف

إعج بيان  يتم  ال  التي  املقدمات  ذكر  اا ثم  فقال:  لقرآن  ز  بإثباهتا،  إال  الكريم 

  أن القرآن معجز ال يتم إال بعد بيان مخسة أشياء: أحدها ظهور حممد  يف    الستدالل )ا

بمكة، وادعاؤه أنه مبعوث إىل اخللق ورسول إليهم، وثانيها حتديه العرب هبذا القرآن الذي  

ظهر عىل يديه، وادعاؤه أن اهلل أنزله عليه وخصه به، وثالثها أن العرب مع طول املدة مل  

،  دةيعارضوه للتعذر والعجز، وخامسها أن هذا التعذر خارق للعا يعارضوه، ورابعها أنه مل  

مل   ولذلك  بفصاحته،  للعادة  خارقا  معجزا  نفسه  القرآن  يكون  أن  فإما  ذلك  ثبت  فاذا 

ن اهلل رصفهم عن معارضتهم ولو ال الرصف لعارضوه، وأي االمرين ثبت  أل  يعارضوه، أو

نبوته   وأما ظهوره عليه  .  العادة ملبطل.  نه تعاىل ال يصدق كاذبا، وال خيرق أل  صحت 

السالم بمكة، ودعاؤه إىل نفسه فال شبهة فيه، بل هو معلوم رضورة ال ينكره عاقل، وظهر  

وأما الذي  .  خر. اآليف    أحدمها كالشكيف    هذا القرآن عىل يده أيضا معلوم رضورة، والشك

يدعي أن اهلل تعاىل  حتدى بالقرآن فهو أن معنى قولنا إنه حتدى: أنه كان    يدل عىل أنه  

عليه السالم أتاه به، وذلك معلوم رضورة ال يمكن    ربيل ج  خصه هبذا القرآن وإنبائه به، وأن

 (2)(املعنى يف  الحد دفعه، وهذا غاية التحدي

يف    وبعد أن أجاب عىل الشبهات الكثرية املرتبطة باملقدمات التي ذكرها راح يفصل

وأما وجه إعجاز القرآن فاعلم أن  ذلك: )يف    ويناقشها، يقول وجوه اإلعجاز، ويعرضها،  

 
   (122/ 92بحار األنوار )  (1) 

   (123/ 92بحار األنوار )  (2) 
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يف    املسلمني اتفقوا عىل ثبوت داللة القرآن عىل النبوة وصدق الدعوة، واختلف املتكلمون

 ( 1) (جهة إعجاز القرآن عىل سبعة أوجه

 : (2)هذه الوجوه، والتي سنعرضها هنا باختصار مع بيان موقفه منها يف  ثم فصل

األو  االعجازل الوجه  وجه  أن  معارضته،  يف    :  عن  العرب  اهلل رصف  أن  القرآن 

وسلبهم العلم بكيفية نظمه وفصاحته وقد كانوا لوال هذا الرصف قادرين عىل املعارضة  

 . متمكنني منها 

الفصاحة خارقة للعادة،  يف    أنه إنام كان معجزا من حيث اختص برتبة  : الثاين الوجه 

العباد، فال يمتنع أن  يف    تتفاوت بحسب العلوم التي يفعلها اهللن مراتب الفصاحة إنام  أل

الفصاحة حمصورة متناهية،  يف    جيري اهلل العادة بقدر من املعلوم فيقع التمكني هبا من مراتب 

 ويكون ما زاد عىل ذلك زيادة غري معتادة معجزا خارقا للعادة.

مستالثالث الوجه   معانيه صحيحة  كانت  حيث  من  إعجازه  أن  النظر،  :  عىل  مرة 

 وموافقة للعقل. 

من حيث زال عنه االختالل والتناقض عىل وجه مل جتر  إعجازه  : أن  الرابع الوجه  

آَن  }  ، وذكر الراوندي أن هذا القول مستنبط من قوله تعاىل: العادة بمثله ُقرر َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن الر

ِ اهللَِّ َلَوَجُدوا فِيهِ  تاَِلًفا َكثِرًيا  َوَلور َكاَن ِمنر ِعنرِد َغرير ذلك    األولون فحمل  : )[82]النساء:   {اخر

مشتملة عليهام عامة فيهام، وجيوز أن يكون كال    اآلية ون عىل اللفظ، واآلخرعىل املعنى و

القولني معجزا عىل بعض الوجوه، الرتفاع التناقض فيه، واالختالف فيه، عىل وجه خمالف  

 
   (127/ 92بحار األنوار )  (1) 

   (127/ 92)املرجع السابق،   (2) 



248 

 

 ( 1)(للعادة

، وقد علق عليه الرواندي بقوله:  يتضمن االخبار عن الغيوب : أنه  اخلامس الوجه  

وأما من جعل جهة إعجازه ما تضمنه من االخبار عن الغيوب فذلك ال شك أنه معجز،  )

بالغيب،   االخبار  من  خال  القرآن  من  كثريا  الن  التحدي  به  قصد  الذي  هو  ليس  لكن 

 (2)(والتحدي وقع بسورة غري معينة

القرالسادس الوجه   أن  خمالف  :  خمصوص  بنظم  الختصاصه  معجزا  كان  إنام  آن 

 للمعهود. 

  جز عنهام بمنع خلقهعألن اهلل أ   ال   : أن تأليف القرآن ونظمه معجزان السابع الوجه  

العباد، وقد كان جيوز أن يرتفع فيقدر عليه لكن حمال وقوعه منهم كاستحالة إحداث  يف  

 . واءاالجسام وااللوان، وإبراء االكمه واالبرص من غري د

واالشبه باحلق، واالقرب إىل احلجة،  ثم ذكر رأيه وترجيحه بني هذه الوجوه، فقال: )

الفصاحة، فيكون  يف    بعد ذلك القول قول من جعل وجه إعجاز القرآن خروجه عن العادة

القدرة التي يمكن هبا من رضوب  يف    ما زاد عىل املعتاد معجزا كام أنه ملا أجرى اهلل العادة

هنا إذا زادت عىل ما تأت العادة، كانت ال حقة  إح كالطفو بالبحر ومحل اجلبل فأفعال اجلوار

 (3) ( باملعجزات كذلك القول ههنا 

إىل آخر التفاصيل الكثرية التي ذكرها، والتي تدل عىل مدى اهتاممه بكل الدراسات  

 املرتبطة بإعجاز القرآن الكريم.

 
   (129/ 92)املرجع السابق،   (1) 

   (129/ 92)املرجع السابق،   (2) 

   (128/ 92)املرجع السابق،   (3) 



249 

 

   : ( هـ   606فخر الدين الرازي )ت  

[،  دراية االعجازيف  هناية االجيازإثبات إعجاز القرآن الكريم رسالة بعنوان ] يف   وله

 باإلضافة إىل أنه شحن تفسريه الكبري باحلديث عن اإلعجاز، ويف مظان خمتلفة. 

ذكره  ما  تعاىل:  يف    ومنها  قوله  ُكنرُتمر }تفسري  َعبرِدَنا  يف    َوإِنر  َعىَل  نَا  لر َنزَّ مِمَّا  َفأرُتوا  َريرٍب 

ُعوا ُشَهَداَءُكمر ِمنر ُدوِن اهللَِّ إِنر ُكنرُتمر َصاِدِقنَي   ، حيث قال:  [23]البقرة:    {بُِسوَرٍة ِمنر ِمثرلِِه َوادر

األول: أن يقال إن هذا القرآن  :  معجزا يمكن بيانه من طريقني  القرآن الكريم   اعلم أن كون )

اويا لسائر كالم الفصحاء، أو زائدا عىل  ال خيلو حاله من أحد وجوه ثالثة: إما أن يكون مس

سائر كالم الفصحاء بقدر ال ينقض العادة أو زائدا عليه بقدر ينقض، والقسامن األوالن  

باطالن فتعني الثالث، وإنام قلنا إهنام باطالن، ألنه لو كان كذلك لكان من الواجب أن يأتوا  

زع وحصل اخلوف من عدم القبول  بمثل سورة منه إما جمتمعني أو منفردين، فإن وقع التنا 

الشبهة، وذلك هناية  يزيلون  كانوا يف    فالشهود واحلكام  اللغة  يف    االحتجاج ألهنم  معرفة 

الغاية حتى بذلوا  يف    حمبة إبطال أمره يف    الغاية. وكانوايف    واالطالع عىل قوانني الفصاحة

واألنفة عىل حد ال    احلميةيف    النفوس واألموال وارتكبوا رضوب املهالك واملحن، وكانوا

قوله واملعارضة أقوى  يف    يقبلون احلق فكيف الباطل، وكل ذلك يوجب اإلتيان بام يقدح

القوادح، فلام مل يأتوا هبا علمنا عجزهم عنها فثبت أن القرآن ال يامثل قوهلم، وأن التفاوت  

ن معجزا،  بينه وبني كالمهم ليس تفاوتا معتادا فهو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن يكو

يكتف  مل  كام  سبحانه  أنه  فظهر  الداللة  هذه  تقرير  من  املراد  هو  التوحيد  يف    فهذا  معرفة 

 (1)(معرفة النبوة مل يكتف بالتقليد يف  بالتقليد فكذا

( فقال:  نواحي اإلعجاز،  يثبت بعض  املقدمة، راح  تقريره هلذه  أنه قد  وبعد  اعلم 

 
  (347/ 2مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )  (1) 
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فصيف    اجتمع  نقصان  تقتيض  كثرية  وجوه  فإنهالقرآن  ذلك  ومع  بلغ  يف    احته،  الفصاحة 

العرب   فصاحة  أن  أحدها:  معجزا،  كونه  ذلك عىل  فدل  وراءها  هلا  غاية  ال  التي  النهاية 

وصف مشاهدات مثل وصف بعري أو فرس أو جارية أو ملك أو رضبة أو طعنة  يف  أكثرها 

  القرآن من هذه األشياء يشء فكان جيب أن ال يف    أو وصف حرب أو وصف غارة وليس 

وثانيها: أنه تعاىل راعى    .. كالمهميف    حتصل فيه األلفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب عليها 

مجيعه وكل شاعر ترك الكذب والتزم الصدق نزل  يف   فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب

شعره ومل يكن جيدا أال ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت ملا أسلام نزل شعرمها. ومل  

اجلودة كشعرمها اجلاهيل وأن اهلل تعاىل مع ما تنزه عن الكذب  يف    اإلسالمي يكن شعرمها  

وثالثها: أن الكالم الفصيح والشعر الفصيح إنام    .واملجازفة جاء بالقرآن فصيحا كام ترى. 

البيت والبيتني والباقي ال يكون كذلك، وليس كذلك القرآن ألنه كله  يف    القصيدةيف    يتفق

  ورابعها: أن كل من قال شعرا فصيحا   .عنه كام عجزوا عن مجلته. فصيح بحيث يعجز اخللق  

وصف ذلك اليشء بمنزلة كالمه األول.  يف    وصف يشء فإنه إذا كرره مل يكن كالمه الثاين يف  

هناية الفصاحة ومل يظهر التفاوت  يف    ومع ذلك كل واحد منها   ،ويف القرآن التكرار الكثري

عىل  .أصال اقترص  أنه  وخامسا:  وحتريم .  العبادات  مكارم    إجياب  عىل  واحلث  القبائح 

الفصاحة. تقليل  توجب  الكلامت  هذه  وأمثال  اآلخرة،  واختيار  الدنيا  وترك  .  األخالق 

،  وسادسها: أهنم قالوا إن شعر امرئ القيس حيسن عند الطرب وذكر النساء وصفة اخليل

وشعر زهري عند    وشعر النابغة عند اخلوف، وشعر األعشى عند الطلب ووصف اخلمر،

غري ذلك  يف    فن فإنه يضعف كالمهيف    الرغبة والرجاء، وباجلملة فكل شاعر حيسن كالمه

وسابعها: أن القرآن  ..  كل الفنون عىل غاية الفصاحةيف    الفن، أما القرآن فإنه جاء فصيحا 

علم  القرآن، وعلم الفقه كله مأخوذ من القرآن، وكذا  يف    أصل العلوم كلها فعلم الكالم كله
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الدنيا وأخبار اآلخرة، واستعامل مكارم  يف    وعلم النحو واللغة، وعلم الزهد   ، أصول الفقه

كتابنا ،  األخالق تأمل  اإلعجاز) يف    ومن  بلغ   ( دالئل  قد  القرآن  أن  وجوه  يف    علم  مجيع 

 . الفصاحة إىل النهاية القصوى

 التسليم  لإلعجاز، وهو القول بالرصفة، وهو قول مبني عىل   الطريق الثاين ثم بني  

: أن نقول: القرآن ال خيلو إما أن  اجلديل وليس عىل الرباهني العقلية؛ فقال: )الطريق الثاين 

فإن كان األول ثبت أنه    ؛ الفصاحة إىل حد اإلعجاز، أو مل يكن كذلكيف   يقال إنه كان بالغا 

إتياهنم باملع  ، معجز ارضة مع  وإن كان الثاين كانت املعارضة عىل هذا التقدير ممكنة فعدم 

كون املعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم عىل اإلتيان هبا أمر خارق العادة فكان ذلك معجزا  

 ( 1) (فثبت أن القرآن معجز عىل مجيع الوجوه

 :(2)، هيوجوهلكنه رد عىل هذا القول ودحضه بثالثة 

أن  أّن اهللّ أعجزهم عنها، بعد  سببه    : أّن عجز العرب عن املعارضة لو كاناألّول 

كانوا قادرين عليها، ملا كانوا مستعظمني لفصاحة القرآن، بل جيب أن يكون تعّجبهم من  

تعّذر ذلك عليهم، بعد أن كان مقدورا عليه هلم، كام أّن نبّيا لو قال: معجزت أّنى أضع يدي  

مل يكن تعّجب    ،ويكون األمر كام زعم ،عىل رأيس هذه الساعة ويكون ذلك متعذرا عليكم 

وملّا علمنا بالرضورة أن تعّجب    ،وضعه يده عىل رأسه، بل من تعّذر ذلك عليهم   القوم من

 العرب كان من فصاحة القرآن نفسها بطل ما قاله النّظام. 

الفصاحة قبل التحّدي لفصاحة القرآن لوجب  يف    : أّنه لو كان كالمهم مقاربا الثاين 

وك التحّدي  بعد  كالمهم  بني  الفرق  ولكان  بذلك،  يعارضوه  بني  أن  كالفرق  قبله  المهم 

 
  (348/ 2مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )  (1) 

 . 79هناية اإلجياز يف دراية االعجاز للرازي: ص   (2) 
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 وملّا مل يكن كذلك بطل ذلك.  ، كالمهم بعد التحّدي والقرآن

مّدة يسرية يدّل عىل زوال العقل، ومعلوم أّن  يف    : أّن نسيان الصيغ املعلومة الثالث 

 . العرب ما زالت عقوهلم بعد التحّدي، فبطل ما قاله النّظام

 : هـ(   1110ت  ) حممد باقر املجليس  

التي تعّد أكرب دائرة    (بحار األنوار )موسوعة    ، وأمهها (1)الكثرية  صاحب املصنفات

شيعية حديثية  وذكر  معارف  الكريم،  القرآن  إعجاز  وجوه  من  الكثري  فيه  خلص  فقد  ؛ 

 مقدمات كثرية لذلك. 

خصوص وجوه إعجاز القرآن الكريم، وموقف كبار أعالم  يف    نكتفي هنا بام ذكرهو

يف    الثالث:]بحار األنوار[ عند حديثه عن دالئل النبوة: )يف   يقول، حيث  علامء الشيعة منه

تيان  حتدى بالقرآن، ودعا إىل اإل  بيان إعجاز القرآن ووجهه زائدا عىل ما تقدم، وهو أنه 

بسورة مثله مصاقع البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرهتم كثرة رمال الدهناء،  

،  ةواملبارا  ةعصبية، ومحية اجلاهلية، وهتالكهم عىل املباها وحص البطحاء، وشهرهتم بغاية ال

هذا الباب، فعجزوا حتى آثروا املقارعة عىل  يف    والدفاع عن االحساب، وركوب الشطط 

ولو   لعارضوا  املعارضة  عىل  قدروا  فلو  املدافعة،  دون  واألرواح  املهج  وبذلوا  املعارضة، 

الصار  وعدم  الدواعي  لتوفر  إلينا.  لنقل  والعلمعارضوا  كسائر    ف،  قطعي  ذلك  بجميع 

أو عارضوا ومل ينقل    ، العاديات، ال يقدح فيه احتامل أهنم تركوا املعارضة مع القدرة عليها 

 
ومة الشاه عباس  هـ، يف عرص الدولة الصفوية وبالتحديد يف زمن حك   1037ولد املجليس يف مدينة أصفهان سنة     (1) 

اهلل  عبد  واملال  البهائي  الشيخ  تالمذة  أبرز  من  أنه  كام  وجمتهدهيم،  الشيعة  أعيان  من  املجليس  تقي  حممد  الشيخ  أبوه  األول، 

، ص 1الشوشرتي واملريداماد، أّمه بنت صدر الدين حممد عاشوري القمي والتي تنحدر من بيت علم وفضيلة ]الذريعة، ج  

151 ] 
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 ( 1) (إلينا ملانع، كعدم املباالت، وقلة االلتفات، واالشتغال باملهامت

( فقال:  القرآن،  إعجاز  وجوه  ذكر  العامة  ثم  من  فاجلمهور  إعجازه  وجه  وأما 

الطبقة العليا من الفصاحة،  يف    صة ومنهم الشيخ املفيد عىل أن إعجاز القرآن بكونهواخلا 

الفرق   وعلامء  بسليقتهم،  العرب  فصحاء  يعرفه  ما  عىل  البالغة،  من  القصوى  والدرجة 

اإل يف    بمهارهتم  عىل  اشتامله  مع  هذا  الكالم،  بأساليب  وإحاطتهم  البيان،  عن  فن  خبار 

واآلتية،   املاضية  املبداملغيبات  وأحوال  االهلية،  العلوم  دقائق  ومكارم    ئوعىل  واملعاد، 

االخالق، واإلرشاد إىل فنون احلكمة العلمية والعملية، واملصالح الدينية والدنيوية، عىل  

ما يظهر للمتدبرين، ويتجىل للمتفكرين، وقيل: وجه إعجازه اشتامله عىل النظم الغريب،  

العرب   العجيب املخالف لنظم  مطالعه ومقاطعه وفواصله، فإهنا  يف    ونثرهمواألسلوب 

وقيل: هو اشتامله عىل  ..  كالمهم، وكانوا عاجزين عنهيف    القرآن عىل وجه مل يعهديف    وقعت 

 (2)(االخبار بالغيب، وقيل: عدم اختالفه وتنافضه مع ما فيه من الطول واالمتداد

 الثورة: بعد  القرآن الكريم  بإثبات إعجاز  . االهتامم  2

اهتم العلامء اإليرانيني بعد الثورة اإلسالمية بالبحث عن التفاصيل املرتبطة بإعجاز 

ذلك، لذلك نقترص  يف    ، وال يمكن هنا ذكر كل أبحاثهممجيع املجاالتيف    القرآن الكريم

   عىل ما ذكره أعالمهم املعروفني املشهورين:

 : هـ(   1427حممد هادي معرفة )ت  

مفصلة   بحوث  فيه  الرابعيف    مجعها وله  كتا   املجلد  التمهيدمن  قبل  ب  ذكر  فقد  ؛ 

طرحيف    الدخول  ما  بني  جتمع  مهمة،  مقّدمة  عرشة  سّت  اإلعجاز(  الكتب  يف    )دالئل 

 
   (223/ 17وار )بحار األن  (1) 

   (224/ 17بحار األنوار )  (2) 
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واآلراء   اإلضافات  من  الكثري  إىل  باإلضافة  وتنقيح،  حتقيق  مزيد  مع  باملوضوع  املختصة 

 املهمة. 

أنه ذكر عند احلديث عن رّس  يف     اإلعجاز، وجوه اإلعجاز ومن األمثلة عىل ذلك 

وهي والنظرات،  اآلراء  والبالغة،  يف    خمتلف  الفصاحة  من  وجوه،  عرشة  جمموعها 

العجيب،    سلوب واأل الصوت  والنظام  نثر(،  هو  وال  هو شعر  ال  )الذي  واجلديد  البديع 

العلمية،   واإلشارات  الساطعة،  والرباهني  احلكيمة،  والترشيعات  السامية،  واملعارف 

 البيان وسالمته من التناقض، واإلعجاز اخلارجي. يف  امةواالستق

ثم حتدث عن النظريات املختلفة حول إعجار القرآن ابتداء من النظريات القديمة،  

 . حيث تناول آراء أربعة عرش عاملًا، ملخصا هلا مع التوثيقات العلمية املرتبطة هبا 

وائل قد مّهدوا السبل  دراسات الالحقني، فقال: )نعم كان األ يف    ثم ذكر اإلعجاز

ليستمروا  اآلخرلدراسات   الالحقون  السبق. وجاء  وأّسسوا وأبدعوا وحازوا قصب  ين 

من ذي قبل، لكنّهم زادوا ونّقحوا وهّذبوا، وبذلك نضجت    املعّبدةثرهم عىل الطريقة  إعىل  

يف    األفكار وتوّسعت العقول واكتملت اآلراء واألنظار. أّما الذي زاده اخللف عىل السلف 

مسألة إعجاز القرآن، فهو الذي ملسوه من تناسق نظمه البديع وتناسب نغمه الرفيع، كانت  

ملكوتّية   قدسّية  ونفخة  نسمة  اللطيف  موسيقاه  رّنة، وألحلان  الرصيف  ألجراس صوته 

مثيل  هلا  يوجد  ال  وجذبة،  ذات  يف    ذات جذوة  املعهودة  املوسيقى  تواقيع  من  توقيع  أّي 

ا إّنه منتظم عىل أوزان ال كأوزان الشعر، وعىل قوايف السجع  األشكال واأللوان  ملعروفة. 

نفس الوقت، كام  يف    وليس بسجع، ففيه خاصّية النظم وهو نثر، فهو كالم منظوم ومنثور

يف   ومع ذلك فهو ليس بأحدها، وإّنام هو كالم فريد ، عني احلاليف   هو مسّجع ومقّفى أيضا 

هذا هو الذي أحّسته أرباب الفنون    ، فوق كالم املخلوقني   هللا ه، إّنه كالم  أسلوبيف    نوعه وفذّ 
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األذواق الظريفة بشأن القرآن الكريم، إذا تليت آياته عىل هنجها األصيل، ذات    أصحابو

 (1) روعة وخالبة، كام قال قائلهم: إّن له حلالوة وإّن عليه لطالوة(

جديدة حول اإلعجاز ونواحيه املتعددة ملخصا ومناقشا هلا بدقة    عرشة آراءثم مجع  

قطب سيد  كتبه  ما  الطروحات  تلك  ومن  اإليقاع  يف    عالية،  عن  الفني(  )التصوير  كتابه 

عبد  يف    املوسيقى  حممد  الدكتور  كتبه  ما  ومنها  التوقيعي    اهلل القرآن،  اجلامل  حول  دراز 

 .(2)  هوالتنسيقي، اىل جنب حمتواه من جالئل أرسار

تغني   هادئة  علمية  مناقشة  وناقشها  الشيخ  عرضها  التي  الطروحات  من  وغريها 

 هذا املجال. يف  القارئ عن الرجوع للكثري مما كتب

العلمي  اإلعجاز  من  موقفه  الكريميف    وبخصوص  الشيخ    (3)القرآن  أن  نالحظ 

استهل الباب الذي   حتدث عنه بلغة علمية قل أن نجد هلا نظريا بني العلامء املعارصين؛ فقد 

َّ }  كتابه التمهيد بقوله تعاىل: يف    خصصه له َلُم السِّ َزَلُه الَِّذي َيعر ضِ يف    ُقلر َأنر َرر اَمَواِت َواألر   {السَّ

َيترُلو َعَليرِهمر  }ال شّك أّن القرآن كتاب حكمة وهداية وتربية وإرشاد  ، ثم قال: )[ 6]الفرقان:  

يِهمر   آَياتَِك َوُيَعلُِّمُهُم الركَِتاَب  َمَة َوُيَزكِّ كر
هذه هي رسالة القرآن رسالة  ..  [ 129]البقرة:    {َواحلرِ

يِن ُكلِّهِ }  األرض يف    اهللّ َقِّ لُِيظرِهَرُه َعىَل الدِّ َُدى َوِديِن احلر َسَل َرُسوَلُه بِاهلر ]التوبة:    {ُهَو الَِّذي َأرر

 
 . 104، ص: 4التمهيد، ج (1) 

 . 112، ص: 4التمهيد، ج (2) 

انظر دراسة بعنوان: )آراء آية اهلل حممد هادي معرفة يف التفسري العلمي(، لزينب هبجة بور، وحمسن قمرزاده، هذا ما    (3) 

ورد يف ملخصها: )يتصدى البحث لدراسة املباحث النظرية التي طرحها الشيخ حممد هادي معرفة يف جمال التفسري العلمي عىل 

فسري العلمي )عالقة رسالة القرآن بالتفسري العلمي( و )اإلعجاز العلمي والذي هو بعد  مستوى املباين اخلاصة باملفس يف الت 

القرآن أبعاد إعجاز  العلمي. ويف    (من  البحث أربعة حماور من الضوابط اخلاصة بالتفسري  التفسري   جمال منجوقد ذكر يف 

ت املشاهبة واملنسجمة( )العناية بآراء املفسين(  العلمي عند الشيخ معرفة طرحت جمموعة من العناوين منها )االهتامم باآليا 

   ()اإلهتامم بالروايات املتعلقة باملوضوع( )العناية بآراء علامء العلوم التجريبية(، ويف اخلتام تم التعرض إىل آفات التفسري العلمي
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بالذات سوى إشارات    إذا فليست الرشيعة دراسة طبيعة، ومل يكن القرآن كتاب علم ..  [33

عرض الكالم، وإملاعات خاطفة ورسيعة اىل بعض أرسار الوجود، واىل  يف    عابرة جاءت 

لكن إمجاال ويف غموض تاّم يعرفها العلامء الراسخون، إذ    ،طرف من كوامن أسباب احلياة 

نفس الوقت تنّم عن خضّم بحر ال ينفد، وعن  يف  مل تصدر عىل سبيل القصد والبيان، وهي 

ُر َقبرَل َأنر َتنرَفَد َكلاَِمُت  }  ون علم ال يتناهىخمز َبحر ُر ِمَداًدا لَِكلاَِمِت َريبِّ َلنَِفَد الر َبحر ُقلر َلور َكاَن الر

نعم، إهّنا شذرات بدت من طّي كالمه تعاىل، ورشحات فاضت  ..  [109]الكهف:    {َريبِّ 

تقّدمت ركب   كّلام  بيانه، كانت عظيمة وفخيمة،  العلم  من عرض  وتأّلق نجم  احلضارة، 

يف    واملعرفة عىل آفاق الوجود، وإذا بالقرآن يسبق االنسان بخطوات، وال يكاد يلحق أذياله

 }هذا املسري 
ٍ
ء برَياًنا لُِكلِّ يَشر

نَا َعَليرَك الركَِتاَب تِ لر  ( 1) ([89]النحل:   {َوَنزَّ

اإلعجاز وجه  يبني  )يف    ثم  فيقول:  احلهذا،  هذه  اىل  أضفنا  أهنا  إذا  املذهلة،  قيقة 

عرضت عىل يد رجل اّمي ال يكتب وال يقرأ عن كتاب وال درس عند استاذ، من اّمة عربية  

صحراء جرداء قاحلة، بعيدة عن حضارات  يف    البداوة، يف    جاهلة، ويف بيئة بدوية متوّغلة 

يها االمم وثقافات العامل بمسافات شاسعة، فنحن إذا أمام معجزة خارقة للعادة، ال شّك ف

وال ريب، وإّنام يكابر فيها من استغلق عىل نفسه مشارع البصرية، وعاقب نفسه إذ حجب  

الكريم. الكتاب  التي يشّعها هذا  الرمحة  َشاكًِرا  }.  عنها إشعاع تلك  ا  إِمَّ بِيَل  السَّ نَاُه  َهَدير إِنَّا 

ا َكُفوًرا َبرَصاُر َولَ }  [ 3]اإلنسان:    {َوإِمَّ َمى األر َا اَل َتعر تِي َفإِهنَّ ُقُلوُب الَّ َمى الر ُدورِ يف    كِنر َتعر   {الصُّ

 ( [46]احلج:  

البحوث من  النوع  هلذا  ودعوته  تأييده  وجه  يبني  بقوله:  يف    ثم  القرآين  اإلعجاز 

هذا العرض إّنام نحاول فهم جانب من اآليات الكونية، رّبام صعب دركها  يف    وليعلم أّننا )

 
 .  7، ص: 6التمهيد، ج  (1) 



257 

 

إليها حينئذ االهتداء  املستطاع. وقد نخطئ    ضوء حقائقيف    ، وأمكن  راهنة، جهد  علمية 

آية قرآنية ذات حقيقة ثابتة  .  الصواب، ويعود العتب علينا بالذات. إّننا ال نحاول تطبيق 

عن   الكشف  جهدنا  مبلغ  إّنام  والتبديل،  للتعديل  قابلة  وهي  ثابتة  غري  علمية  نظرية  عىل 

الذكر احلكيم آيات  لفيف من  العلم  يف    ، كشفا حقائق وأرسار كونية انطوت عليها  ضوء 

سريه، نظري  يف  الثابت يقينا حسبام وصلت إليه البرشية قطعّيا، ممّا ال حيتمل تغيريا أو تعديال 

الطبيعة، واجلاذبية العاّمة، ودرجات ضغوط األجسام  يف    ما وصل إليه العلم من دورة املياه

ىل نظرّية علمّية غري بالغة مبلغ  فإّن بقاء اآلية عىل إهبامها أوىل من حماولة تطبيقها ع؛  وما شابه

القطعية والكامل، ورّبام كانت حتميال عىل اآلية ومتّحال باهتا، إن مل يكن قوال عىل اهللّ بغري  

 (1)(علم

 : ( 1927يف    نارص مكارم الشريازي )ولد 

خدمة القرآن الكريم وعلومه املختلفة،  يف    وقد سبق أن ذكرنا جهوده العلمية الكبرية

كل كتبه  يف    بينها اهتاممه باإلعجاز القرآين، وفهمه الواسع له، وتطبيقه لذلك الفهم ومن  

يف    القرآنية التي تتميز بالعمق والبساطة، بحيث يمكن أن يفهمها اجلميع ويستفيدوا منها 

 سهولة ويس. 

هنا  الكثري من مؤلفاته، وسنقترص  يف    وقد وضح موقفه من نواحي اإلعجاز املختلفة 

 ا ورد منها هنا. عىل بعض م

( فقال:  باملوضوع؛  املرتبطة  التساؤالت  بعض  بطرح  ـ  كعادته  ـ  بحثه  بدأ  أين  فقد 

يكمن اعجاز القرآن؟ أمن حيث البالغة والفصاحة، أي من حيث حالوة عباراته ودخوهلا  
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 ( 1)إلعجازه؟( اىل القلب بنفوذ عجيب، أم أنَّ هناك جوانب اخرى 

أمارات االعجاز  عوة القارئ إىل أن يالحظ بنفسه ثم راح جييب عىل هذا السؤال بد

لكل كالم صفتان،  ، ذلك أن )فصاحته وبالغته .. وأوهلا ـ كام يذكر الشريازي ـ  واضحةال

باالنسجام    ( حمتواه )و   ( الفاظه) وتتميز  والئقة  مجيلة  والكلامت  االلفاظ  تكون  فعندما 

التعقيد، بحيث يوصل تركيب اجل الالزم وخالية من  تاّمة  والرتابط  املراد بدّقة  املعنى  مل 

أنَّه فصيح وبليغ. الكالم  قيل لذلك  مقبولة وجذابة  تتجسد هاتان  .  وبطريقة  القرآن  ويف 

الصفتان جتسدًا ال حد له، بحيث أنَّ أحدًا مل يستطع حتى اآلن أنر يأت بآيات وسور تضاهي  

 ( 2)(آيات القرآن وسوره من حيث اجلاذبية واحلالوة والتناغم 

ب ُدعوا ملواجهة حتدي  )  ، فيقول: الوليد بن املغرية ويذكر مثاال عىل ذلك  وكان ممّن 

  القرآن،   من  آيات  بضع  سامع  عند  وانفعل   مشاعره   هاجت   القرآن من قبل مرشكي العرب 

ريه العميق اىل إلصاق أي هتمة به إال أن يصفه بالسحر وإال أنر يصف رسول  تفك   يتوصل  ومل

 (3)(اهلل بالساحر! 

ذلك:  يف    لذلك يصف وصف املرشكني للقرآن بالسحر اعرتافا بإعجازه، يقول   وهو 

الذم  ) القرآن عىل سبيل  بآيات  السحر  إلصاق صفة  يكررون  راحوا  م  أهنَّ الّرغم من  عىل 

الواقع مدحًا وتكرياًم، إذ أنَّ فيه اعرتافًا ضمنيًا بسيطرة القرآن  يف    والتنديد، إال أنَّ ذلك كان

أعامقهالكريم   اىل  املخاطب ونفوذه  للعادة عىل  أنر تفس    ، اخلارقة  تستطيع  إّنك ال  بحيث 

لكنهم بدالً من أنر يتقبلوا  ، ذلك تفسريًا عاديًا، إال أنر تقول أنَّ فيه جاذبية غامضة وجمهولة
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ا سحر   تلك احلقيقة ويعتربوها معجزة فيؤمنوا هبا، انحرفوا عن جادة الصواب وقالوا إهنَّ

 ( 1)(وأساطري

كل   يفهمها  مجيلة  بسيطة  سهلة  وبلغة  لذلك،  املثبتة  الكثرية  األدلة  يذكر  وهكذا 

ويذكر لنا التاريخ أمثلة كثرية عن أشخاص غالظ شداد كانوا يفدون عىل  الناس، يقول: )

يف    نر يستمعوا اىل بضع آيات منه حتى يتغري حاهلم وينبعث نور االيامنإ، وما  رسول اهلل  

 (2)(القرآن الكريم من فصاحة وبالغة معجزيف    لذي يدل بوضوح عىل أنَّ ما قلوهبم، االمر ا

،  وهو يرى أن هذا اللون من اإلعجاز ليس قارصا عىل املعارصين لرسول اهلل  

أّيامنا هذه نجد العارفني بآداب اللغة العربية  يف  بل إنَّنا وإنام هو عام لكل األجيال؛ يقول: )

كريم ازداد إحساسهم بالراحة واللذة ملا فيه من حالوة وما يثريه  كلام كرروا تالوة القرآن ال

م ال يتعبون من تكرار تالوته   (3)(فيهم من شعور بحيث أهنَّ

املتناهية املحسوبة،  ثم يصف رس ذلك؛ فيقول: )  بالدقة  القرآنية  العبارات  تتصف 

رم شديد عند  الوقت نفسه ناطق رصيح، وصا يف    فالقرآن عفيف البيان متني البنيان، وهو

 ( 4)(االقتضاء 

ثم يطرح ما ذكره املتكلمون من توفر الدواعي إىل قبول التحدي، وكون قوم رسول  

وال بّد من  كانوا أفصح الناس وأبلغهم وأكثرهم اهتامما بالفنون األدبية، فيقول: )  اهلل  

  وصناعة   ونثر  شعر   من  االدبية  الفنون يف    االشارة اىل أنَّ العرب منذ ذلك الوقت كانوا قمة 

انًا  مك عكاظ  سوق وكان الشعر،  أرفع من  تعترب   اجلاهيل  الشعر  من قصائد  زالت  وما  كالم، 
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أجودها، وخيتارون  يف    جيتمع فيه فطاحل الشعراء كّل سنة ينشدون فيه اشعارهم ويتنافسون

وعند    ،السنة تلك  يف    أفضلها طرًا ويعلقوهنا عىل جدار الكعبة باعتبارها خري قصيدة قيلت 

هور الّدعوة االسالمية كانت هناك سبع قصائد معلقة عىل حائط الكعبة، اطلق عليها اسم  ظ

السبع) طعم،  .  . (املعلقات  وال  لون  أي  املعلقات  لتلك  يبق  مل  القرآن  نزول  بعد  ولكن 

 (1)(زيلت الواحدة بعد االخرى وطواها النسيانأف

التفسري   كتب  مراجعة  إىل  القارئ  يدعو  األمثل  ثم  لتفسريه  وخصوصا  املختصة، 

لقد سعى املفسون جهد  اللغة القرآنية، يقول: )يف    الذي حاول أن يشري إىل نواحي اإلعجاز 

العجيبة  االهلي  االبداع  دقائق  اىل  لإلشارة  تلك  يف    طاقاهتم  اىل  الرجوع  فيمكن  القرآن، 

 (2)(هبذا اخلصوص   (تفسري االمثل ) يمكنكم الّرجوع اىل   ، ملزيد من االطالعو ، التفاسري

ينتقل إىل ركن آخر من أركان اإلعجاز عرب عنه هبذا العنوان ] نظرة القرآن اىل  ثم 

، وقد بدأ احلديث عنه بوصف البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم، وكوهنا بيئة عادية  [العامل

قبل كل يشء ينبغي أنر نتعرف عىل  رة.. يقول: ) ال تسمح له بأن ينظر إىل العامل بتلك النظ

جيمع املؤرخون عىل أنَّ  . حيث  البيئة التي نزل فيها القرآن عىل الصعيدين الفكري والثقايف. 

م   م كانوا يعربون عن سكاهنا بأهنَّ أرض احلجاز كانت من أكثر بلدان العامل ختلفًا بحيث أهنَّ

بادة االصنام ومتسكوا هبا متسكًا شديدًا،  . وقد عكفوا عىل ع. متوحشون أو شبه متوحشني

وكانوا يصنعوهنا من احلجر واخلشب بإشكال متنوعة، فكانت تلقي بظلها املشئوم عىل كل  

م كانوا يصنعون االصنام من التمر ويسجدون هلا، ولكنهم إذا أحسوا   ثقافتهم، حتى قيل أهنَّ

م كانوا يئدوهنن احياء  وعىل الرغم من كرههم الشديد للبنات بح.. باجلوع أكلوها! يث أهنَّ
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اهلل بنات  املالئكة  إن  يقولون:  كانوا  انسانًا   ،لكنهم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يعتربون  بحيث 

وعندما دعاهم نبي االسالم    ،وكان ينتاهبم العجب من التوحيد وعبادة إله واحد.  مثلهم. 

هَِلََة إِهَلً  ﴾ ]ص،  اىل عبادة اهلل االحد، قالوا بدهشة: ﴿َأَجَعَل اآلر ء  ُعَجاب  ا َواِحًدا إِنَّ َهَذا َليَشر

املزيفة  ..  [5اآلية   واساطريهم  خرافاهتم  خيالف  من  بكل  اجلنون  صفة  يلصقون  وكانوا 

وكان النظام القبيل هو السائد عىل املجتمع، حيث النزاعات  .  ويتعرض ملعتقداهتم الواهية.

مل ختمد   نار احلروب  أنَّ  أشدها، حتى  ما اصطبغت  القبلية كانت عىل  بينهم، وكثريًا  يومًا 

القراءة  .  أرضهم بالدماء، ويفتخرون بالقتل والنهب والسبي.  واذا ظهر بينهم من يعرف 

 ( 1) (والكتابة أصبح نارًا عىل علم، وكان من النادر أنَّ تعثر بينهم عىل عامل مفكر

يف   بام ورد ، راح يقارهنا وبعد هذا الوصف البليغ للبيئة التي ولد فيها رسول اهلل 

هذا هو املحيط الذي بزغ فيه نور  القرآن الكريم من املعاين الغريبة عنها كل الغرابة، يقول: )

ّمي مل يدخل مدرسة وال رأى معلاًم، ولكنه أتى بكتاب عميق املحتوى اىل درجة أن  أنسان إ

واس معانيه  باستكناه  مشغولني  قرنًا  عرش  أربعة  بعد  يزالون  ما  واملفسين  تخراج العلامء 

 (2)(حقائق جديدة منه فهو معني ال ينضب ابداً 

إنَّ الصورة التي يرسمها القرآن  ثم ينتقل من الوصف العام إىل التفصيل، فيقول: )

حاالته،   بأكمل  التوحيد  فيعرض  مدروسة،  دقيقة  صورًة  ونظامه  الوجود  لعامل  الكريم 

وال والشمس  والنهار  والليل  والسامء  االرض  خلق  أرسار  والنباتات  ويعرض  قمر 

يف    ويتعمق أحياناً   . .واالشجار واالنسان عىل أنَّ كاًل منها آية تدل عىل وحدانية اهلل االحد

ُفلرِك َدَعُوا  يف    غوار النفس االنسانية ويتحدث عن التوحيد الفطري، فيقول: ﴿َفإَِذا َركُِبوا أ الر
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يَن َفَلامَّ   ُكوَن﴾ ]العنكبوت اهللَ خُمرلِِصنَي َلُه الدِّ ِ رَبِّ إَِذا ُهمر ُيرشر اُهمر إِىَل الر وقد يسلك  ..  [65:  َنجَّ

السري اىل  مستندًا  التوحيد  إلثبات  واملنطق  العقل  ومذّكرًا  يف    سبيل  االنفس،  ويف  اآلفاق 

بأرسار خلق السموات واالرض واحليوانات واجلبال والبحار، وهطول االمطار، وهبوب  

﴾ ]فصلتيف    نسان: ﴿َسنُِرهيِمر َآَياتِنَا الرياح ودقائق اعضاء اال ََفاِق َويِف َأنرُفِسِهمر ..  [ 53:  اآلر

وعندما يكون الكالم عن صفات اهلل خيتار أعمقها وأجلبها للنظر، فيقول: ﴿َليرَس َكِمثرلِِه  

 ( 1) (..[11  الشورى:] ﴾ ءيَش 

كريم بغريه من  وبعد رسده لألمثلة الكثرية الدالة عىل ذلك يدعو إىل مقارنة القرآن ال

وعظمة حمتواها وخلوها من اخلرافات، ال    علوم القرآن إنَّ قيمة  الكتب املقدسة؛ فيقول: )

  تقول   ما   تتضح إال إذا وضعت اىل جانب الّتوراة واالنجيل املحرفتني للمقارنة بينهام، لنرى 

تقول  .  .الشأن  هبذا  الكريم   القرآن   يقول   وما   آدم   خلق   بشأن  الّتوراة بشأن  وماذا  الّتوراة 

املجيد. القرآن  يقوله  التوراة واالنجيل.  االنبياء وما  تقوله  يقوله  يف    وما  اهلل، وما  وصف 

 ( 2)(عندئذ يتبني الفرق واضحًا بينهام  ، ذلكيف   القرآن 

القرآن[، وحتدث  يف  ثم انتقل بعدها إىل بيان موقفه مما يطلق عليه ]اإلعجاز العلمي

القرآن  العلامء املعارصين، حيث قال ـ حتت عنوان ]يف    ثلها عنه بلغة علمية، قل أن نجد م 

ال شك أنَّ القرآن ليس كتابًا من كتب العلوم الّطبيعية  [ ـ: )واالكتشافات العلمية املعارصة 

فهو ال يرتك شيئًا  ،  كتاب هداية وبناء لروح االنسان  هنإأو الّطبية أو النّفسية أو الّرياضية، بل  

القرآن دائرة معارف  يف    لذلك ليس لنا بالّطبع أنر نرى،  به  إال وأتى هذا السبيليف    رضورياً 

بل   والنظام    هنإعاّمة،  واالخالق  واالنسانية  والتقوى  واهلداية  االيامن  نور  عن  عبارة 
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والقرآن ومن أجل الوصول اىل هذه االهداف، يشري  .  والقانون، فهو يضم كل هذه االمور.

يعية وأرسار اخللق وعجائب عامل الوجود وخاصة خالل  أحيانًا اىل جانب من العلوم الطب

اخللق   عامل  أرسار  بعض  عن  الستار  فريفع  الكون،  بنظام  واالستدالل  التوحيد  بحوث 

ذلك الزمان ويف تلك البيئة، حتى العلامء  يف    ويكشف امورًا مل يكن أحد يعرف عنها شيئاً 

 ( 1) (علميةمعجزات القرآن ال ) هذه االرسار جتتمع حتت عنوان .  منهم.

القرآن الكريم من  يف    وهبذا املنطق السليم استطاع أن جيمع بني املوافقة عىل ما ورد

للغرض   مصادمتها  عدم  يبني  الوقت  نفس  ويف  جاهل،  إال  ينكرها  ال  علمية  إشارات 

تفاسريه الكثري من البحوث  يف    األسايس من القرآن الكريم، بل كوهنا خادمة له، وهلذا نرى

 املرتبطة باإلشارات العلمية بلغته السهلة اجلميلة. 

هَنَا }تفسري قوله تعاىل:  يف    ومن أمثلتها ما ورد  ِ َعَمٍد َتَرور اَمَواِت بَِغرير   {اهللَُّ الَِّذي َرَفَع السَّ

، وقد علق  (2) تروهنا(  ال  لكن  عمد  َثمّ : )فقالاالمام الّرضا  ، والتي سئل عنها  [2]الرعد:  

ّن هذه اآلية بالرغم من وجود هذا احلديث الذي يفّسها، فإهّنا تكشف عن  إ)عليها بقوله:  

ذاك الوقت كانت نظرية  يف    حقيقة علمية مل تكن معروفة عند نزول اآليات الكريمة، ألّنه 

العامل وعىل أفكار الناس،  يف    املحافل العلميةيف    اهليئة تتحّكم بكّل قواها يف    (بطليموس )

فإ النظرية  مل  وطبقًا هلذه  البصل، وإهّنا  الّساموات عبارة عن أجرام متداخلة تشبه قشور  ّن 

ولكن بعد نزول هذه  .  تكن معّلقة وبدون عمد، بل كّل واحدة منها تستند إىل األُخرى. 

اآليات بألف سنة تقريبًا توصل علم اإلنسان إىل أّن هذه الفكرة غري صحيحة، فاحلقيقة إّن  

تستند إىل يشء، فاليشء الوحيد الذي جيعلها   ر ثابت، والاألجرام الّساموية هلا مقّر ومدا 
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مكاهنا هو تعادل قّوة التجاذب والتنافر، فاألُوىل تربط األجرام فيام بينها،  يف    مستقّرة وثابتة

هذا التعادل للقّوتني الذي يشّكل أعمدة غري مرئّية حيفظ  .  واألُخرى هلا عالقة بحركتها. 

 ( 1) (مكاهنا يف  وجيعلها مستقّرةاألجرام الّساموية 

 : ( هـ   1399ت  مرتىض مطّهري ) 

مجيع مناحي احلياة، ولذلك  يف    وهو من املهتمني بالدعوة للقرآن الكريم، وتفعيله

الرباهني الدالة عليه من املمهدات األساسية حتى ال يتم التفعيل الصحيح  يف    كان البحث 

 إال هبا. 

للبحث بالدعوة  هيتم  نراه  يقولايف    وهلذا  أنواعه،  بكل  القرآين،  كتابه  يف    إلعجاز 

)دراسات عقائدية( عند احلديث عن اإلعجاز العلمّي والفكرّي للقرآن: )لو أخذنا بعض  

ق هلا القرآن، كالتوحيد مثاًل، فسنرى أنَّ مقاربة القرآن هلا كانت بنحٍو   املوضوعات التي تطرَّ

العامل برّمته، حّتى ما كان سائدًا عند اليونان والرومان،  يف    يفوق بكثرٍي ما كان سائدًا ومألوفاً 

.. وهكذا هو احلال يٍّ يف   وهذا خرُي دليٍل عىل إعجازه، وال سّيام أنَّه صدر عن رجٍل عريبٍّ ُأمِّ

فهي  والقوانني،  والتعاليم،  والرتبية،  كاألخالق،  األخرى،  الكريم  يف    املسائل  القرآن 

القرآن حول  يف    تكون عليه، حّتى إنَّه ُيلحظ أنَّ ما جاء   بمستوى يفوق كّل مستوى كانت أو 

ممّا جاء  أرقى وأسمى  املواضيع  لتواتر  يف    هذه  والفقه اإلسالمّي حوهلا، وذلك  الروايات 

ة  البرِشيَّ األيدي  تدخلت  بينام  التحريف،  وبقائه حمفوظًا من  والفقه..  يف    القرآن  الروايات 

؟!.. وقد ذكر  فكيف تكون مقاربُة هذه املوضوعات هبذ يٍّ ا الرقّي وهي صاِدرة  من رجٍل ُأمِّ

جمال الطبيعة، كالذي ذكره حول الريح، واملطر، واألرض،  يف    القرآن الكريم مسائل عديدة

والسامء، واحليوانات. وال يزال العلم يصل بني فرتٍة وأخرى إىل حقائق قد أثبتها القرآن منذ  
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ك، وكانت ُتعَترَب من املواِرد املتشاهِبات.. وقابلِّيُة  سنة، ولكنَّها مل تكن مفهومًة آنذا  1400

واألئّمة، الذين ذكروا أنَّ القرآن    كالم النبِّي  يف    القرآن الكريم قد وردت يف    الكشف هذه

  (1) معِجز  بلفظه ومعناه، وأنَّه جديد  عىل الدوام ال يبىل، وأنَّه ال خيتصُّ بزمان دون زمان(

  اإلعجاز القرآين)عجاز املرتبط باللغة، وأمهيته، فيقول:  يتحدث عن اإلوهكذا نراه  

البيان، كلها كانتيف   اللغة وحالوة  الرسالة اإلهلية،  يف    الفصاحة والبالغة ومجال  خدمة 

بمعنى أن القرآن جعل الفن األديب واإلعجاز وسيلة خلدمة هذه الرسالة الساموية، وهذا  

 ( 2) (بزمان أو مكان حمددين، بل دائم التألق والتجددسبب جعل تأثري القرآن غري حمصور 

يعترب كل العلوم الكونية علوما رشعية ودينية، ألهنا ختدم املقاصد القرآنية، وقد  وهو  

السؤال:  يف    سئل هذا  العلميبعض حمارضاته  التحصيل  العلوم،  يف    هل  التالية:  الفروع 

الظروف احلالية للمجتمع، أكثر إفادة،  الطب واهلندسة وغريها من العلوم العرصية، ويف  

 أم االلتحاق باحلوزات العلمية وحتصيل العلوم الدينية واإلسالمية؟ 

يف األصل هذا النوع من التقسيم )علوم عرصية وعلوم دينية( هو تقسيم  فأجاب: )

العلوم  يف    ، فقد يتوهم البعض ئخاط التقسيم املذكور )علوم دينية وعلوم غري دينية( أن 

)بغري   عليها  الدينالاملصطلح  عن  غريبة  والدين    ،دينية(  اإلسالمي  املجتمع  أن  والواقع 

اخلاتم يقتيض أن كل علم مفيد ونافع وهو الزم ورضوري للمجتمع اإلسالمي فهو علم  

ورضوري هلم جيب أن نعّده من العلوم   دينّي، إذن فكل علم نافع حلال املسلمني واإلسالم 

الدينية، فإن كان املرء خالص النية، وحّصل العلم من أجل خدمة اإلسالم واملسلمني، فإنه  

 
دراسات عقائدية، الشهيد مرتىض مطهري، مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية، مركز نون للتأليف والرتمجة، الطبعة:   (1) 
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 . 57أسئلة من آثار آية اهلل الشهيد مطهري،  مجعية القرآن الكريم للتوجيه واإلرشاد بريوت، لبنان، ص 110  (2) 
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املالئكة   الرشيفة )إن  التي تشملها األحاديث  العلوم  والثواب، وهو من  باألجر  مشمول 

حتصيل  يف    يكن خالص النيةأما إذا مل    ،لتضع أجنحتها لطالب العلم حتى يطأ عليها رضًا به(

 ( 1)(العلم حتى ولو كان تعّلم آيات من القرآن الكريم، فإنه ال ينال عىل عمله أجرًا وثواباً 

 : الدخيل والدخن بتنقية القرآن من  هتامم  ثالثا ـ اال 

بطريقة   الكريم  القرآن  مع  يتعامل  أن  يريد  من  كل  به  يبدأ  الذي  املنطلق  وهو 

االنحرافات التي علقت بالقرآن الكريم هي ]التحريف املعنوي[ الذي  صحيحة، ذلك أن  

الكثري من األحيان إىل عكس املراد منها، كام أشار إىل ذلك  يف    حجب عن معانيه، وحوهلا 

اجلواد بقوله: )كل أمة قد رفع اهلل عنهم علم الكتاب حني نبذوه ووالهم عدوهم    ماماإل

ن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه وال  حني تولوه، وكان من نبذهم الكتاب أ

 ( 2)  يرعونه، واجلهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية(

َِديِث لُِيِضلَّ َعنر َسبِيِل  }وهو ما أشار إليه قوله تعاىل:  ي هَلرَو احلر
رَتِ َوِمَن النَّاِس َمنر َيشر

ِ ِعلرٍم َوَيتَِّخَذَها    اهلل الكريمة تشري إىل    اآلية[ ف6]لقامن:    {هَلُمر َعَذاب  ُمِهني    أولئكُهُزًوا  بَِغرير

عن    أولئك ختتلف  ال  حكايات  إىل  اجلميلة  القرآنية  احلقائق  حولوا  الذين  األسطوريني 

حكايات ألف ليلة وليلة، أو حكايات رستم واسفنديار التي كان حيكيها النرض بن احلارث  

 قصصه. يف   لقرآن الكريم املتضمنة ليشغل هبا الناس عن حقائق ا

ية عىل رفض كل  سالمالثورة اإل ، وخصوصا بعد وهلذا نجد اتفاق مجيع علامء إيران

  دخيل يمس بنقاوة القرآن الكريم ومعانيه السامية، وسنذكر هناـ  باختصارـ  بعض مواقفهم 

 ذلك. يف 
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 هـ(: 1402حممد حسني الطباطبائي )ت:  

يرد عىل يف    فهو امليزان  الكريم،  تفسريه  للقرآن  املحرفة  والتأويالت   اإلرسائيليات 

وقد   للتشيع،  ينتسبون  الذين  من  حتى  الطوائف  مجيع  كيف  يف    ذكرومن  تفسريه  مقدمة 

 ( فقال:  والتحريفات،  التأويالت  تلك  مفسي  لتسبت  من  األوىل  الطبقة  كانت  قد 

ما يرتبط من اآليات    وكان البحث يومئذ ال يتجاوز عن بيان..  املسلمني مجاعة من الصحابة

بجهاهتا األدبية وشأن النزول وقليل من االستدالل بآية عىل آية وكذلك قليل من التفسري  

 (1)(القصص ومعارف املبدأ واملعاد وغريها يف  بالروايات املأثورة عن النبي 

عىل هذا  بعد تلك الفرتة القصرية، فيقول: )و  ثم يذكر كيف تسبت اإلرسائليات

والشعبي   ليىل  أيب  وابن  وقتادة  كمجاهد  التابعني  من  املفسين  بني  احلال  الوصف جرى 

يزيدوا عىل طريقة سلفهم من  يف    والسدي وغريهم مل  فإهنم  اهلجرة،  القرنني األولني من 

ينها روايات دسها اليهود  مفسي الصحابة شيئا غري أهنم زادوا من التفسري بالروايات، وب

القصص واملعارف الراجعة إىل اخللقة كابتداء الساموات وتكوين  يف    أو غريهم، فأوردوها 

األرض والبحار وإرم شداد وعثرات األنبياء وحتريف الكتاب وأشياء أخر من هذا النوع،  

 (2)(املأثور عن الصحابة من التفسري والبحث يف  وقد كان يوجد بعض ذلك 

التحريفات التي تسبت إىل تفسري القرآن نتيجة اختالط املسلمني بغريهم  ذكر    ثم

زمن اخللفاء باختالط  يف    استوجب شيوع البحث الكالمي بعد النبي  من امللل، فقال: )

األديان واملذاهب   املسلمني وعلامء  بيد  املفتوحة  البالد  أمم  املختلفة من  بالفرق  املسلمني 

السلطنة األموية أواخر القرن األول من  يف  ة يونان إىل العربية نقل فلسف، واملتفرقة من جهة 
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عهد العباسيني، وانتشار البحث العقيل الفلسفي بني الباحثني من املسلمني  يف    اهلجرة، ثم 

ظهور التصوف مقارنا النتشار البحث الفلسفي ومتايل الناس إىل  . ومن جهة أخرى ثانية.

دة والرياضة النفسانية دون البحث اللفظي والعقيل  نيل املعارف الدينية من طريق املجاه

بقاء مجع من الناس وهم أهل احلديث عىل التعبد املحض بالظواهر  . ومن جهة أخرى ثالثة. 

 ( 1) (الدينية من غري بحث إال عن اللفظ بجهاهتا األدبية من جهة أخرى رابعة

اختلف  ه، فقال: )ثم ذكر اآلثار السلبية لكل ذلك عىل فهم القرآن الكريم وتفسري

املذاهب ما عمل، ومل يبق  يف    مسالكهم بعد ما عمل فيهم االنشعابيف    التفسرييف    الباحثون

معنى  يف    واختلفوا   الرأي والنظر إال لفظ ال إله إال اهلل وحممد رسول اهلل  يف    بينهم جامع

وا  والقضاء  عليها  وما  واألرض  فيها  وما  والساموات  واألفعال  والصفات  لقدر األسامء 

والنار،   واجلنة  والبعث  الربزخ  ويف  املوت  ويف  والعقاب  والثواب  والتفويض  واجلرب 

فتفرقوايف    وباجلملة املس،  بعض  ولو  الدينية  واملعارف  احلقائق  متسه  ما  طريق  يف    مجيع 

 (2)(البحث عن معاين اآليات، وكل يتحفظ عىل متن ما اختذه من املذهب والطريقة 

التفاسري التي ظهرت بعد ذلك، مبينا الدخن الذي علق هبا، وأوهلا  ثم ذكر أصناف  

أما املحدثون، فاقترصوا عىل التفسري بالرواية عن تفاسري املحدثني، التي وصفها بقوله: )

السري حيث ما يسري هبم املأثور ووقفوا  يف    السلف من الصحابة والتابعني فساروا وجدوا

ذلك فإن  يف   واأأخط وقد.  .عنى ظهورا ال حيتاج إىل البحثفيام مل يؤثر فيه يشء ومل يظهر امل 

كتابه، وكيف يعقل ذلك وحجيته إنام تثبت به! ومل جيعل  يف    اهلل سبحانه مل يبطل حجة العقل

أقوال الصحابة والتابعني وأنظارهم عىل اختالفها الفاحش، ومل يدع إىل السفسطة  يف    حجية
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آياته، فرفع به أي  يف    قوال، ومل يندب إال إىل التدبربتسليم املتناقضات واملتنافيات من األ

اختالف يرتاءى منها، وجعله هدى ونورا وتبيانا لكل يشء، فام بال النور يستنري بنور غريه!  

 ( 1)(وما شأن اهلدى هيتدي هبداية سواه! وكيف يتبني ما هو تبيان كل يشء بيشء دون نفسه! 

أما املتكلمون فقد دعاهم األقوال  ، فقال: )وبني الدخن الذي علق بتفاسري املتكلمني 

التفسري عىل ما يوافق مذاهبهم بأخذ ما وافق وتأويل ما  يف    املذهبية عىل اختالفها أن يسريوا

واختيار املذاهب اخلاصة واختاذ املسالك واآلراء  ،  خالف عىل حسب ما جيوزه قول املذهب

أو ليشء آخر كالتقاليد والعصبيات  املخصوصة وإن كان معلوال الختالف األنظار العلمية  

به أن   البحث أحرى  الطريق من  القومية، وليس هاهنا حمل االشتغال بذلك، إال أن هذا 

ففرق بني أن يقول الباحث عن معنى آية من اآليات: ما ذا يقول  ،  يسمى تطبيقا ال تفسريا

ب أن ينسى كل  القرآن؟ أو يقول: ما ذا جيب أن نحمل عليه اآلية؟ فإن القول األول يوج

يف    عىل ما ليس بنظري، والثاين يوجب وضع النظريات  ئأمر نظري عند البحث، وأن يتك

الكالم ليس  يف    املسألة وتسليمها وبناء البحث عليها، ومن املعلوم أن هذا النحو من البحث 

 (2)(نفسه يف  بحثا عن معناه

الفالسفة  و بتفسري  علق  الذي  الدخن  الكري هم  موفهوبني  )للقرآن  فقال:  أما  م، 

ورطة التطبيق  يف    الفالسفة، فقد عرض هلم ما عرض للمتكلمني من املفسين من الوقوع

للمسلامت بظاهرها  املخالفة  اآليات  أعني:  يف    وتأويل  األعم  باملعنى  الفلسفة  فنون 

الرياضيات والطبيعيات واإلهليات واحلكمة العملية، وخاصة املشائني، وقد تأولوا اآليات  

وآيات  يف    الواردة  واألرض  الساموات  وحدوث  اخللقة  وآيات  الطبيعة  وراء  ما  حقائق 

 
 . 8، ص  1ج املرجع السابق،   (1) 

 . 9، ص  1ج املرجع السابق،   (2) 



270 

 

التأويل ارتكبوا  أهنم  حتى  املعاد،  وآيات  الفرضيات  يف    الربزخ  تالئم  ال  التي  اآليات 

نجدها  التي  املوضوعة  واجلزئية  يف    واألصول  الكلية  األفالك  نظام  من  الطبيعي:  العلم 

والعنرصية إىل غري ذلك، مع أهنم نصوا عىل أن هذه  وترتيب العنارص واألحكام الفلكية  

 ( 1) (األنظار مبتنية عىل أصول موضوعة ال بينة وال مبينة

)و فقال:  الصوفية،  وتفاسري  بفهوم  علق  الذي  الدخن  فإهنم  بني  املتصوفة،  أما 

باطن اخللقة واعتنائهم بشأن اآليات األنفسية دون عامل الظاهر وآياته  يف    الشتغاهلم بالسري

بحثهم عىل التأويل، ورفضوا التنزيل، فاستلزم ذلك اجرتاء الناس عىل  يف    اآلفاقية اقترصوا

إىل   التأويل، وتلفيق مجل شعرية واالستدالل من كل يشء عىل كل يشء، حتى آل األمر 

ا ورد  اجلمل  بحساب  اآليات  النورانية  تفسري  واحلروف  والبينات  الزبر  إىل  لكلامت 

من الواضح أن القرآن مل ينزل هدى للمتصوفة خاصة، وال أن  و  ،والظلامنية إىل غري ذلك 

عىل   مبنية  معارفه  أن  وال  واحلروف،  واألوفاق  األعداد  علم  أصحاب  هم  به  املخاطبني 

ليونانية وغريها إىل  أساس حساب اجلمل الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقل النجوم من ا

 ( 2) (العربية

وهكذا ذكر أصناف التحريفات، ودعا إىل تنزيه القرآن عنها، وأول ذلك بالعودة إىل  

 فهمه؛ فام فس القرآن مثل القرآن. يف  القرآن نفسه

 : ( هـ   1399ت  مرتىض مطّهري ) 

حمارضاته وبحوثه الكثرية عىل التحذير من كل  يف    حيرص الشهيد مرتىض مطهري

ن الذي علق بالقرآن الكريم ومنع من التعرف احلقيقي عليه، ومن األمثلة عىل ذلك  الدخ
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 [ من أصناف املنحرفني عنه. التعرف عىل القرآنكتابه ]يف  ما ذكره 

تعريفه هبم من خالل طرح جمموعة من األسئلة واإلشكاالت عرب عنها   بدأ  وقد 

( التحقيقبقوله:  لدى  نفسه  يطرح  أول سؤال  يمكن  موضوعا يف    إن  القرآن، هو هل  ت 

يف    القرآن؟ وهل يمكن التفكر والتدبر يف    أصال معرفة القرآن؟ وهل هناك إمكانية التحقيق

مواضيع ومسائل القرآن؟ أم أن هذا الكتاب مل يعرض أساسا للمعرفة؟ بل فقط للتالوة  

 (1)(والقراءة والتربك والتيمن وأخذ الثواب؟

السؤال، ولكن الواقع اإلسالمي    اإلجابة عىل هذاثم أجاب عىل هذا بأنه مع وضوح  

ال يشك أحد أن القرآن كتاب  أجاب عنه إجابة خمالفة ملا تقتضيه الفطرة والعقل، يقول: ) 

خاطئة  قضايا  لظهور  ولكن  خمتلفة يف    للمعرفة،  بعلل  القرآن  معرفة  العامل  يف    مسألة 

فعال تأثري  هلا  املسلمنييف    اإلسالمي، وكان  وتدهور  زالت  انحطاط    ـ مع األسف  ـ   وال 

جمتمعاتنا، لذلك يلزمنا أن نوضح قليال  يف    جذور تلك األفكار املنحطة اخلطرة موجودة

 (2)(هذا املوضوع 

وأوهلم   القرآن،  املنحرفني عن  بجرأة شديدة أصناف  يذكر  راح  هذا  من  وانطالقا 

الشيعة قبل ثالثة أو  ظهر بني علامء  بعض الشيعة الذين تومهوا أنه ال حجية للقرآن، يقول: )

ثالثة من املنابع األربعة  يف    ومل يعرتفوا  ، أربعة قرون، أشخاص يعتقدون بعدم حجية القرآن

للفقه، والتي ارتىض هبا علامء املسلمني، بمثابة معايري ملعرفة املسائل اإلسالمية، وهي القرآن  

املذاهب األخرى وال    كانوا يدعون: إن اإلمجاع من بنات علامء .  والسنة والعقل واإلمجاع.

فكانوا   للقرآن  بالنسبة  وأما  أخطائه،  لكثرة  عليه  االعتامد  جيوز  ال  والعقل  اتباعه،  يمكن 
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للنبي   إال  حيق  وال  فيه  ونتأمل  نطالعه  أن  البرش  نحن  نستطيع  أن  من  اكرب  بأنه  يعتقدون 

 ( 1)(آيات القرآن ونحن ال حيق لنا غري تالوة اآليات يف   واألئمة من التعمق 

أطلق عليهم التسمية التي عرفوا هبا بجرأة وشجاعة، حتى ال خيتلط أمرهم عىل    ثم

  ، ال جيوزون إالّ مراجعة األخبار واألحاديث؛ فهم  خباريونوهؤالء هم اإل غريهم، يقول: )

ذيل  يف  ربام تعجبتم إذا علمتم أن بعض التفاسري التي كتبت من قبل هؤالء، إذا رأوا حديثا 

مل   وإن  ذكروها،  ليست آية  اآلية  تلك  اآلية، وكأن  ذكر  من  امتنعوا حتى  يف    جيدوا حديثا 

 (2)(القرآن 

هذا العمل كان نوعا من  ثم يصف موقف هؤالء بأنه عداوة رصحية للقرآن، يقول: )

. وطبيعي أن جمتمعا يطرد هبذا الشكل كتابه الساموي ـ وأي  . الظلم والعدوان جتاه القرآن

 (3)(مسري القرآنيف  النسيان، ال يمكن أن يتحرك أبداكتاب كالقرآن ـ ويسلمه بيد 

الكريم، فيقول: )  ثم يذكر فرقة أخرى من القرآن  وكان هناك فرق  املنحرفني عن 

اإل  غري  القرآن أخرى  وضع  من  يمتنعون  الناسيف    خباريني  من  العامة  أيدي    .. متناول 

بل معناها فهم املعاين    آن،آيات القر يف    الذين يعتقدون بأن معرفة القرآن ال تعني التدبرو

شيئا. واقعها  من  هيمنا  وال  نقبلها  اآليات  ظاهر  من  عرفناه  ما  أن  أي  لآليات،  .  اللفظية 

وطبيعي أن هذا األسلوب من املعاملة مع القرآن، رسيعا ما يدعو إىل الضالل واالنحراف،  

حيصلوا عىل    ألنه ال مفر من توضيح معاين اآليات، ولكن ألهنم عطلوا العقل، فال بد أن 

القرآن.  من  ساذجة  وبسبب  نتائج  اإلدراك  .  طريق  عن  انحرفوا  التفكري  من  النوع  هذا 
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التجس  قبيل  من  باطلة،  اعتقادات  واعتقدوا  اهلل جسم،  يالصحيح،  أن  أي  من  وم،  مئات 

اهلل بواسطة اللسان  وكالم  العقائد االنحرافية األخرى مثل قوهلم بإمكانية رؤية اهلل بالعني  

 (1)غريها(والعضوي 

( بقوله:  وصفها  أخرى  فرقة  يذكر  من  ثم  القرآن  تركت  التي  الفرق  مقابل  ويف 

وأهدافهم   أغراضهم  إىل  للوصول  وسيلة  القرآن  جعلوا  أخرى  فرقة  ظهرت  األساس، 

الشخصية. وكلام كانت تقتيض مصاحلهم قاموا بتأويل القرآن ونسبوا إليه أمورا ال ترتبط  

واجهتهم أي اعرتاض كانوا جييبون أهنم دون غريهم يعرفون  أساسا بروح القرآن، وعند م 

 (2)(بواطن اآليات، وأن املعاين املستخرجة حصلوا عليها من معرفة بواطن اآليات 

والصوفية..   اإلسامعيلية  صنفان:  الفرقة  هذه  عن  النامذج  من  يذكر  أما  ثم 

وقد    ،إيرانيف    ضهماإلسامعيلية يسكنون اهلند ويسكن بعبقوله: )  فيصفهماإلسامعيلية؛  

يعرف اإلسامعيليون بأهنم من  ، مرص يف   استالم احلكم، وهي احلكومة الفاطميةيف    نجحوا

اال الشيعة  علامء  أمجع  ولكن،  األئمة،  من  بستة  ويعتقدون  هؤالء  الشيعة،  أن  ثنا عرشية، 

ال يعتقدون بأئمة الشيعة كام تعتقد    بعيدون عن التشيع كل البعد، حتى أهل السنة الذين

األئمة أالشيعة،   من  بستة  املعتقدين  الشيعة  هؤالء  من  التشيع  إىل  اقرب  وقد  رتكب  ، 

تاريخ اإلسالم، وكان هلم دور  يف    كثرية االسامعيليون بواسطة اعتقادهم بالباطنية خيانات  

 ( 3) (األمور اإلسالميةيف  إجياد االنحراف يف  كبري

القرآنية وتشوهيها، فيقول: )يف    وفية ثم يذكر دور الص وإذا انرصفنا  حتريف املعاين 
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الذين هلم دور كبري املتصوفة  مسألة حتريف اآليات، وتأويلها  يف    عن اإلسامعيلية، فهناك 

طريقتهم تتضح  حتى  لتفاسريهم،  واحدا  مثاال  هنا  أذكر  الشخصية،  لعقائدهم  يف    طبقا 

القارئ حديثا مفصال من إبراهيم  .  هذا املجمل.   التحريف، وليقرأ  عليه  عندما ورد ذكر 

املنام ـ  يف    القرآن، حيكي القرآن أن إبراهيم كان يؤمريف    عليه السالموابنه اسامعيل    السالم 

البداية من هذا األمر، ولكن بعد  يف    سبيل اهلل. يتعجب إبراهيميف    عدة مرات ـ بذبح ابنه

خي ثم  اهلل،  إىل  أمره  ويسلم  يتيقن  الرؤيا  بكل  تكرر  ابنه  ويقبل  املوضوع،  هذا  عن  ابنه  رب 

اهلل   حلكم  ويستسلم  اهلل، تعاىل..  إخالص  بقضاء  والرىض  التسليم  إظهار  هو    والغرض 

ولذلك فعندما يستعد األب واالبن بكل إخالص لتنفيذ أمر اهلل تبارك وتعاىل، يتوقف تنفيذ  

ملقصود من إبراهيم هو العقل،  ويف تفسري هذه احلادثة يقول املتصوفة: إن ا .  احلكم بإذن اهلل. 

 ( 1) (واملقصود من إسامعيل هو النفس، والعقل ـ هنا ـ كان يريد أن يذبح النفس

وواضح أن هذا النوع من التفسري ال يكون لعبا بالقرآن،  ثم علق عىل هذا بقوله: )

املعرفة االنحرافية املنحرفة واملبتنية عىل    ،وإظهار نوع من  التفاسري  األميال  وبالنسبة هلذه 

  )من فس القرآن برأيه فليتبوأ مقعده  :واألهواء النفسية واحلزبية، يقول الرسول األعظم  

 ( 2) (نه خيانة كربىإوهذا النوع من التفسري يعترب اختاذ القرآن لعبا، و ، النار(يف 

ثم يبني أن التحريفات مل تتوقف عند ذلك احلد، بل هي مستمرة، ويف كل األجيال،  

، وقد أخذت األفكار  املنحرفةعرصنا احلارض ـ ولألسف ـ التفاسري  يف    لقد كثرت) يقول:  

 ( 3)(اإلحلادية صبغة إسالمية أحيانا 
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 : هـ(   1427حممد هادي معرفة )ت  

التي  بحوث يف    فهو االنحرافات  من  نوعني  مواجهة  عىل  يركز  الكثرية  القرآنية  ه 

 ارتبطت بالتفاسري القرآنية:  

 أوالمها: اإلرسائيليات واخلرافات واألساطري الكثرية املرتبطة هبا. 

 كتب التفسري العرفاين. يف  ثانيها: األلغاز والشطحات والرموز الغريبة 

ـ   الرد املفصل أما اإلرسائيليات؛ فقد رد عليها  املجلد  يف    تفسريه ـ يف    باإلضافة إىل 

قد ذكر كيفية تسهبا للرتاث والتفاسري القرآنية، فقال: )يف هذا  ف؛  ب التمهيدمن كتا   الرابع

يف    التفسري؛ وذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب،يف  ياترسائيلالدور دخل كثري من اإل

عا يف    سالم اإل يزال  ال  وكان  بالذات،  العهد  وأساطري  هذا  األقاصيص  من  بأذهاهنم  لقا 

اخلالية   األمم  وأخبار  الكائنات  وبدء  الوجود  وأرسار  اخلليقة  بدء  إىل  يعود  ما  أسالفهم، 

التوراة، وسائر الكتب  يف    ، وكثري من القصص األسطورية التي جاءتنبياءوأحاديث األ

رآن الكريم، وال سّيام  الق يف    السالفة.. وكانت النفوس مّيالة لسامع تفاصيل ما جاء إمجاهلا 

العهدين. فكان املسلمون يستمعون إىل  يف   فيام يعود إىل أحداث هيودية أو نرصانية، ممّا جاء

التابعون تلكم األساطري.. وقد تساهل  رغم  ـ    أقاصيص هؤالء، ويصغون مسامعهم إىل 

ت، بدون يا رسائيلالتفسري بكثري من هذه اإل يف    فزّجواـ    ه الكرام أصحابو  مناهي النبّي  

ومتحيص  عبد    ، حتّر  الكتاب:  أهل  مسلمي  من  ذلك  عنه  روى  من  سالم،    اهلل وأكثر  بن 

 ( 1)  وكعب األحبار، ووهب بن منّبه، وعبد امللك بن جريج، وأرضاهبم(

وبني سبب ذلك، فقال: )كانت العرب منذ أّول يومها تزعم من أهل الكتاب، وال  

سّيام اليهود القاطنني بني أظهرهم، أهل دين وثقافة ومعرفة بشئون احلياة، ومن ثم كانوا  
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  نبياء معرفة شئون اخلليقة وتواريخ األمم السالفة واأليف    يراجعوهنم فيام تتوق إليه نفوسهم

الكتاب  سالمذا بعد ظهور اإلوما إىل ذلك. وهك معرفة  يف    كانوا يفّضلون مراجعة أهل 

 (1) والدعوة(  سالمشئون اإل

وهكذا نرى موقفه مما يطلق عليه التفسري العرفاين، أو الباطني للقرآن الكريم؛ فهو  

ألهل   )هناك  فيقول:  الواضحة،  القرآنية  احلقائق  عن  انحرافا  ويعتربه  بشدة،  عليه  ينكر 

اطني تفاسري وضعت عىل أساس تأويل الظواهر، واألخذ ببواطن التعابري دون  العرفان الب

دالالهتا الظاهرة، اعتامدا عىل داللة الرمز واإلشارة فيام اصطلحوا عليه، مستفادة من عرض  

فقد فرضوا لظواهر التعبري بواطن    ،الكالم وجانبه، وليس من رصيح اللفظ وصميم صلبه

الك  القرآن  عىل  محال  الفهم  محلوها  وراء  اخلاص،  العرفاين  الذوق  جمّرد  إىل  استنادا  ريم، 

اإل قديمة، دخيلة عىل  نزعة صوفية  العام، وهي  الفلسفة  سالماملتعارف  ترمجت  أن  بعد   ،

أوساط عاّمّية كانت بعيدة عن تعاليم أهل  يف    القرنني الثاين والثالث، وتفّشت يف    اليونانية،

ر عىل هؤالء تأويالهتم غري املستندة، نرى أن للقرآن  البيت عليهم الّسالم.. ونحن إذ نستنك

، وكان )الظهر( عبارة عن املعنى املستفاد    كرمحديث الرسول األيف    ظهرا وبطنا، كام جاء 

باب التفهيم والتفّهم. وأما  يف    املقررة  صول ، ومن ظاهر التعبري حسب األاآليةمن تنزيل  

وتأويلها إىل حيث    اآلية ، املستنبط من فحوى  )البطن( فهو عبارة عن املفهوم العام الشامل

تنطبق عليه من موارد مشاهبة، حسب مّر الدهور. وكان للتأويل ضوابط ذكرنا حدودها  

مع   القوم  ارتكبه  كام  السالئق،  تنّوع  حسب  املختلف  الذوق  حسب  وليس  ورشائطها، 

 (2) األسف( 
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الصوفية نتيجة سوء فهمهم ملعنى  ثم يبني حمل اخلطأ الذي وقع فيه هذا النوع من  

الباطن القرآين، فقال: )كان الصويف إنام ينظر إىل القرآن نظرة تتمّشى مع أهدافه وتّتفق مع  

القرآن رصاحة تّتفق  يف    تعاليمه، حسب النزعة الصوفّية الباطنّية، ومل يكن من السهل أن جيد

القرآن جاء هل أو يتمّشى بوضوح مع نزعته؛ حيث  الناس إىل معامل احلياة  مع نظرته،  داية 

ومل يأت إلثبات أو دعم نظرّيات وتعاليم   ،الكريمة، وجاء بتعاليم تّتفق مع واقعّيات احلياة

هذه احلياة، وإنام هي أشياء فرضوها  يف    نسانجاءت غري مألوفة، وال هي ماّسة بواقع اإل

متنافر كانت  وربام  الواقعّيات،  عن  جمردا  احتامال  واحتملوها  والعقل  فرضا  الفطرة  مع  ة 

إمكان اجلمع بني الرشيعة والطريقة، حياول أن يعثر  يف    السليم.. غري أّن الصويف، زعام منه

يف    عىل مقصوده حيثام وجد إىل ذلك سبيال ولو بالفرض واالحتامل، ومن ثّم تراه يتعّسف 

ىل معاين  محل اآليات القرآنية عيف    من غري هوادة، ويتكّلف  والسنةتأويل ظواهر الكتاب  

 ( 1)  غريبة عن روح الرشيعة، ويتخّبط خبط عشواء بال توّرع. وكان ذلك مصداقا المعا(

القرآن   مع  الصحيح  التعامل  عىل  السلبية  وآثارها  هؤالء  عالمات  بعض  ذكر  ثم 

التكلم بال هوادة، واألخذ  البارزة، هو  الصويف  التفسري  فقال: )وأوىل سامت  يف    الكريم، 

تكّلف ظاهر.. إن التفسري الصويف  يف   طة، واالعتامد عىل سجع الكالم التأويل من غري ضاب

ء  ال يعتمد عىل مقّدمات علمية وال براهني منطقية، وال يعّلله سبب معقول، وإنام هو يش 

أرفع حمّل  من  جاءته  نورّية،  إرشاقات  بسبب  عليه  أفيض  قد  مقامه    ،حسبه  من  يرى  أنه 

الكشف  درجة  إىل  وصال  العرفاين  سجف    الصويف  من  املعاين  له  لتنكشف  والشهود، 

حتمله   ما  الغيب  سحب  من  قلبه  عىل  وتنهّل  القدسّية،  اإلشارات  له  وتظهر  العبارات، 

النبوّية، من معارف سبحانية متعالية عن أفهام العاّمة، هكذا يزعم    والسنةاآليات القرآنية  
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العلامء والفقهاء،    هواجس خياله.. وبذلك افرتقت طرائق الصوفية عن مذاهب يف    الصويف 

القويمة  الكتاب  يف    وطريقتهم  من    والسنةفهم  شيئا  العلامء  يعترب  مل  ثّم  ومن  الرشيفة، 

 ( 1)  تأويالت الصوفّية ومن مشى عىل طريقتهم من أهل العرفان الباطني املجّرد(

 : مجيع جوانب احلياة يف    القرآن الكريم بتفعيل  ـ االهتامم  رابعا  

الكثرية  من مظاهر   الدعوات  الكريم، تلك  للقرآن  يوليها اإليرانيون  التي  االهتامم 

احلياة، فهو الكتاب الذي حيوي مجيع القيم اإليامنية واألخالقية واحلضارية، وهو  يف    لتفعيله 

الكتاب الذي جعله اهلل حبله املمدود إلنقاذ البرشية وختليصها من األهواء واالستبداد وكل  

قال اإلمام الصادق عليه السالم: )من مل يعرف احلق من القرآن مل يتنكب  أنواع الفتن، كام  

 (2)الفتن(

ورس ذلك كام عرب عنه هو )أن اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان، وال لناس  

 ( 3)كل زمان جديد، وعند كل قوم غض إىل يوم القيامة( يف  دون ناس، فهو 

مان هذا النوع من االهتامم، وكيف ال يفعلون  ولذلك محل اإليرانيون من سالف الز 

ذلك، وقد سمعوا صيحات اإلمام الرضا فيهم، وهو خياطبهم من مشهد، واصفا القرآن  

اجلنة،   إىل  املؤدي  املثىل،  وطريقته  الوثقى،  وعروته  املتني،  اهلل  حبل  )هو  بقوله:  الكريم 

النار، ال خيلق عىل األزمنة، وال يغث عىل اال ، ألنه مل جيعل لزمان دون  نةلسواملنجي من 

زمان، بل جعل دليل الربهان، واحلجة عىل كل إنسان، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من  

 ( 4) خلفه تنزيل من حكيم محيد(
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وسمعوا بعده اإلمام اجلواد، وهو حيذرهم من نبذ القرآن الكريم، أو حتريف معانيه  

وقيمه، ويقول هلم: )كل أمة قد رفع اهلل عنهم علم الكتاب حني نبذوه ووالهم عدوهم  

حني تولوه، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه وال  

 (1)هم للرواية، والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية(يرعونه، واجلهال يعجبهم حفظ

وبناء عىل تلك الدعوات وغريها، سار الكثري من املجددين ودعاة اإلحياء الذين  

 أنجبتهم إيران طيلة تارخيها، والذين كان هلم األثر البالغ عىل العامل اإلسالمي مجيعا. 

ترصحيات العلامء  من  ولبيان هذا وتأكيده، نحب أن نقترص هنا عىل بعض األمثلة  

 مجيع مناحي احلياة. يف  الدعوة لتفعيل القرآن الكريميف  ني قبل الثورة وبعدها اإليراني

 . االهتامم بتفعيل القرآن الكريم قبل الثورة: 1

  األمثلة عىل اهتامم املرشوع احلضاري اإليراين القديم بالدعوة لتفعيل القرآن الكريم 

وسنقترص هنا عىل بعض الدعاة لذلك من املدرستني السنية والشيعية    احلياة كثرية جدا،يف  

 مع مراعاة الرتتيب التارخيي، مع العلم أهنا جمرد أمثلة فقط. 

 : هـ(   505)ت    أبو حامد الغزايل 

الغزايل   حامد  السنيةأبو  املدرسة  علامء  كبار  والكالم  يف    من  واألصول  الفقه 

املتأخرين أكثر  الشافعية،  يف    والتصوف، وهو مرجع  املدرسة  هذه اجلوانب، وخاصة من 

التي ترشفت باإليف    عاش وتربىوقد   املدينة  تعاليمه ال    ماممشهد، تلك  الرضا، وكانت 

أحد يشك  ال  والذي  فيها،  تؤثر  مهمةيف    تزال  حلقة  والتجديد  يف    كونه  اإلحياء  تاريخ 

 ي. سالماإل

، العودة إىل القرآن الكريم،  فقد كان من أهم ما تركزت عليه دعوة الغزايل اإلحيائية
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ذلك كتابه املعروف  يف    وعدم االكتفاء بقراءته قراءة جمردة عن أي تأثري واقعي، وقد وضع

مجيع مناحي  يف    )جواهر القرآن( الذي بني فيه مناهج تدبر القرآن، واالستفادة من حقائقه

  قدتك، أهيا املسرتسل مقدمته غرضه من تأليفه، فقال: )إين أنبهك عىل ريف    احلياة، وقد ذكر 

تالوتك، املتخذ دراسة القرآن عمال، املتلقف من معانيه ظواهر ومجال، إىل كم تطوف  يف  

عىل ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها؟ أوما كان لك أن تركب متن جلتها لتبرص  

وتغوص أطايبها؟  الجتناء  جزائرها  إىل  وتسافر  بنيل  يف    عجائبها؟  فتستغني  عمقها 

احلرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إىل سواحلها  يف    أوما تعري نفسك  جواهرها؟

ين  اآلخروظواهرها؟ أوما بلغك أن القرآن هو البحر املحيط؟ ومنه يتشعب علم األولني و

غمرة  يف    كام يتشعب عن سواحل البحر املحيط أهنارها وجداوهلا؟ أوما تغبط أقواما خاضوا

أعامقها فاستخرجوا الياقوت األمحر، والدر  يف    محر؟ وغاصواأمواجها فظفروا بالكربيت األ 

األزهر، والزبرجد األخرض؟.. وها أنا أرشدك قاضيا حق إخائك، ومرجتيا بركة دعائك  

  (1) إىل كيفية سياحتهم وغوصهم وسباحتهم(

)إحياء علوم الدين( الذي دعا فيه  يف   كل كتبه، وخاصةيف  ونجد أمثال هذه الدعوة 

القرآن، وعدم االكتفاء بظاهر التالوة، وقد كانت تلك اآلداب من  إىل العبو ر إىل حقائق 

 مع القرآن الكريم، وال يمكن ألحد أن يقرأها، وينفعل  يامينالتعامل اإليف    أحسن ما كتب

 هلا دون أن يتأثر بذلك، وتتغري قراءته للقرآن الكريم تغريا جذريا.

احلياة ذلك األدب الرفيع الذي سامه  يف    م ومما له عالقة كربى بتفعيل القرآن الكري

بكل   املخصوص  أنه  قراءته  أثناء  القرآن  قارئ  يقدر  أن  به  ويعني  )التخصيص(،  الغزايل 

، وإن سمع وعدا أو وعيدا فمثل  أمورخطاب فيه، فإن سمع أمرا أو هنيا قدر أنه املنهي وامل
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خاصة، بل    لرسول اهلل    ذلك، )وكيف ال يقدر هذا، والقرآن ما أنزل عىل رسول اهلل  

 (1) هو شفاء ورمحة ونور للعاملني(  

ونتيجة ذلك ـ كام يرى الغزايل ـ أن ال تتخذ دراسة القرآن عمال، بل يقرؤه كام يقرأ  

ذلك عن مالك  يف    العبد كتاب مواله الذي كتبه إليه ليتأمله، ويعمل بمقتضاه، وينقل الغزايل 

وبكم يا أهل القرآن؟.. إن القرآن ربيع املؤمن، كام أن  قل يف    قوله: )ما زرع القرآن  بن دينار

 (2)القرآن ربيع األرض(

وال يكون ذلك ـ كام يرى الغزايل ـ إال بالتعامل اجلدي مع القرآن الكريم، واعتبار  

وفائدة حكمة  فيه  ما  غري  يف    كل  سمرا  مثالـ  ـ  قصصه  فليست  بعينه،  شخص  كل  حق 

تأ ملن  وتثبيت  وإنام هي عرب  نعمة  مقصود،  بشكر  الكافة  تعاىل  اهلل  أمر  هذا  ملها، وألجل 

، بل هو متعلق بكل مكلف، فقد قال تعاىل:  القرآن الكريم باعتبار نزوله غري خمتص به  

َمَت   ُكُروا نِعر َمِة َيِعُظُكمر بِِه﴾ )البقرة:   اهلل ﴿ َواذر كر
  َعَليرُكمر َوَما َأنرَزَل َعَليرُكمر ِمَن الركَِتاِب َواحلرِ

231) (3 ) 

 : هـ(   1314املشهور باألفغاين )ت    مجال الدين األسد أبادي 

كل الدعاة  يف    العرص احلديث، والذي كان له التأثري الفاعليف    هو باعث النهضةو

بعده الذين جاءوا  أفغانيا واملفكرين  اشتهر بكونه  إيرانيا، لكن  احلقيقة  يف    مع كونه  ، وقد 

اللقب خوفا عىل دعوته من أن تغتال إذا علمت  املصلحة والتقية دعته ألن يلقب بذلك  

 .(4) السلطات العثامنية خصوصا بأصله
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يف    وقد كان جوهر دعوة مجال الدين ينطلق من العودة إىل القرآن الكريم، وتفعليه

مجيع زوايا  يف    مجيع مناحي احلياة، أو كام عرب عن ذلك بقوله: )عىل العلامء واخلطباء واألئمة

يتواص  سالماإل هلمأن  مراكز  ينشؤوا  وأن  البعض،  بعضهم  مع  ويتحاوروا  أنحاء  يف    لوا 

القرآن   العامة إىل تعاليم  الوحدة ويرشدوا  ليبحثوا قضايا  األرض املختلفة، جيتمعوا فيها 

األماكن املقدسة، وأّي مكان أقدس من  يف    الكريم واحلديث الرشيف، وجيمعوا الشتات 

رمحانية، فيمتلؤوا عزيمة وثباتًا بوجه املعتدين، ويقفوا  بيت اهلل احلرام، ينهلوا من فيوضاته ال 

عىل احتياجات الناس، ويف هذا العمل نرش للعلوم ومحاية للدين وكذلك طرد  للبدع وتنوير  

العلمية ومسؤوليات كل فرد ويسّد باب   املدارج  العملية سيحّدد  لألذهان، وتنظيم هذه 

تواصل هذه فإّن  البدعة،  لو ظهرت  وحتى  وأدها   البدع،  سيتيح  بعضها  مع  يف    الرشائح 

   ( 1) مهدها لئال تنترش بني الناس(

وهو يرجع مجيع أنواع البالء والتخلف والفقر واالستعامر التي حصلت للمسلمني  

ُقرى  }إىل ابتعادهم عن القرآن الكريم، ويستدل لذلك بقوله تعاىل:  لَِك الر َوما كاَن َربَُّك لُِيهر

ُلها ُمصر  (، ويستخرج منها أسباب اخللل الذي حصل لألمة  117)هود:    {لُِحونَ بُِظلرٍم َوَأهر

ية، ويتساءل متعجبا: )كيف أتيح للكفار أن يظهروا عىل املسلمني؟ ما الذي جرى؟  سالماإل

ية إىل ما وصلت إليه من الضعف واالنحالل والوهن بعد  سالمكيف وصلت احلضارة اإل

 
 ومن يراه أفغانيًا،  الغموض الذي أحاط بمسقط رأسه صار السبب الرئييس لالختالف يف أصل هويته، بني من يعتربه إيرانياً 

قال مريزا لطف اهلل أسد آبادي ابن أخت مجال الدين املشهور باألفغاين يف كتابه ]مجال الدين األسد آبادي )املعروف باألفغاين(، 

بريوت  اللبناين،  الكتاب  دار  حسنني،  حممد  النعيم  عبد  د.  عليه:  وعلق  له  وقدم  ترمجه  آبادي،  األسد  خان  اهلل  لطف  مريزا 

هها مظفر الدين  34م ، ص1973هـ=1393) [: )وكان كشف حقيقة مجال الدين أمام السلطان عبد احلميد رضبة قاضية وجَّ

شاه إىل مجال الدين بوثيقة سلمها عالء امللك سفري إيران يف تركيا إىل احلكومة الرتكية تثبت باألدلة القاطعة أن مجال الدين إيراين  

 خذ املذهب السني ستارًا حيتمي به( شيعي خيتفي يف ثياب األفغاين، ويتّ 
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 ملسلمون مجيع تلك اإلمكانات والنعم؟( عرص طويل من االزدهار والغلبة؟ كيف أضاع ا

ال    اهلل إِنَّ  }ثم يطرح احلل من خالل القرآن الكريم نفسه، ومن خالل قوله تعاىل:  

وا ما بِ  ُ ٍم َحتَّى ُيَغريِّ َقور
ُ ما بِ   (1)((11)الرعد:  {ِهمر أنفسُيَغريِّ

روج من  الكريمة ـ كام يذكر مجال الدين ـ هي التي تصف لألمة طريق اخل اآليةفهذه 

التي استند إليها كل املصلحني الذين جاءوا بعده، وقد قال معربا    اآلية أزماهتا، وهي نفس  

عن معناها: )إّن احلكيم املبدع هلذا الكون قد وضع لألشياء علاًل وأسبابًا، ومن ثّم لكل  

أّن   حادث علله ونتائجه اخلاصة به، واآليات القرآنية بدورها ترّصح هبذه احلقيقة، وهي 

ن اإلهلية، وأّن التزامها والتقّيد  السنوثابتة اصطلح عليها ب  نظام الكون حتكمه قوانني دقيقة

  (2)طريق اخلري والفالح، واحليد عنها يوجب الضالل واخلسان(يف  هبا يعني السري

وقد ذكر مجال الدين إدراك املستعمر هلذه احلقائق، وهلذا كان حيارب كل من يدعو  

الكريم، ويقول القرآن  إىل  العودة  إّنه مؤمن  ذلك: )يف    إىل  يقول:  أن  الدين  ُب رجل  َحسر

  (3)بالقرآن وآياته؛ لينفيه االستعامر إىل جزيرة اندومان(

هذه بعض النامذج عن طروحات مجال الدين األسد آبادي، والتي يمكن ملن شاء أن  

يرجع إليها، ويتأكد منها ليتبني له أهنا كلها تنطلق من القرآن الكريم، وأهنا فوق ذلك كانت  

 العرص احلديث. يف  س الكربى التي قام عليها اإلصالح والتجديداألس

 . االهتامم بتفعيل القرآن الكريم بعد الثورة: 2

أن   ذلك  حتص،  أن  من  أكثر  عليه  واألمثلة  اجلديد  واألدلة  احلضاري  املرشوع 
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ومفكريه وزعامئه  ية اإليرانية قائم عىل القرآن الكريم باتفاق مجيع قادته  سالمللجمهورية اإل

القرآن الكريم مجيع مظاهر احلياة  يف    السياسيني وغري السياسيني، فكلهم دعوا إىل تفعيل 

النظام   عليه  يقوم  الذي  األعىل  الدستور  واعتباره  والسياسية،  واالقتصادية  االجتامعية 

 مجيع جوانبه. يف  يسالماإل

 :  هـ(   1409)ت    اخلميني روح اهلل  

اخلميني يدع مناسبة شعبية أو خاصة إال ودعا فيها إىل تفعيل القرآن    ماماإل مل يكن  

اهلل  يف    الكريم لرسول  الكربى  الوصية  باعتباره  احلياة،  مظاهر  يمكن  مجيع  ولذلك   ،

 وصف مرشوعه احلضاري اجلديد الذي دعا إليه بكونه مرشوعا قرآنيا بامتياز. 

خدمة القرآن الكريم بعد  يف    ولذلك ال عجب أن نرى أن كل من قام بتلك اجلهود

اخلميني مل يكن    مام، أو من تالميذ تالميذه، أو له عالقة به.. فاإلهكان من تالميذ  الثورة 

ولذلك   تالميذه،  بني  بثها  وقد  وتصحيح،  رسالة جتديد  حامل  كان  وإنام  دين،  عامل  جمرد 

 م منطلقة من تلك األبعاد التجديدية. أعامهل كانت كل 

يف    لشيخ هاشمي رفسنجاين ـ خالل حفل افتتاح مؤمتر القرآنوقد أشار إىل هذا ا

الدويل  مامر وسرية اإل كف قال: )إن اإليف    اخلميني  ـ حيث  يمثل  كان  اخلميني    مامطهران 

حياته وتعلمه وتعليمه  يف   ريم ك ان ينطلق من فهمه للقرآن الك الوجه احلقيقي للقرآن.. فقد 

السيايس   ا واالجتامعيوتطوره  البعض  كلذي  .. ففي العرص  قد زال    سالمن اإلأان يظن 

ية من إيران  سالمالثورة اإل  انطلقتباملادة    لالهتامم ان الرشق والغرب يروجان  كوانتهي و

 (1) ن ينجزها( أ  مامومن قم املقدسة بالتحديد واستطاع اإل

 
عىل    3428247نا(، رمز اخلرب:  كاألنباء القرآنية الدولية )إ   الةكان يمثل الوجه احلقيقي للقرآن، وك اإلمام اخلميني    (1) 

 [. http://iqna.ir/fa/News/3427108الرابط التايل ] 



285 

 

اإل خطابات  )إن  قائال:  التي    ماموأضاف  بلغة  كاخلميني  برمتها  لألمة  يلقيها  ان 

ان ينطلق من فهمه  كان يمثل الوجه احلقيقي للقرآن حيث  كالقرآن و   انت تستند اىلكسلسة  

 ( واالجتامعيحياته وتعلمه وتعليمه وتطوره السيايس يف   ريم كللقرآن ال

ُقلر  }اخلميني كثريا، ومنها قوله تعاىل:    مام ثم أشار إىل اآليات التي كان يذكرها اإل

ُرواإِ  ُثمَّ َتَتَفكَّ َتُقوُموا هللَِِّ َمثرنَى َوُفَراَدى  َأِعُظُكمر بَِواِحَدٍة َأنر    اآلية [، باعتبارها  46]سبأ:    {نَّاَم 

ري والتعقل والعلم  كد موضوع التفكري والتعقل مضيفًا أن القرآن قد أكالتي تدعو إىل التف

 مرة.  600

  الدعوة إىل تفعيل القرآن الكريماخلميني املرتبطة ب  ماموقد مجعت بعض كلامت اإل

ومن األمثلة عىل    اخلميني[،   مام كالم اإل يف    كتاب بعنوان ]القرآنيف    احلياة ومنهج ذلكيف  

: )فهذا احلديث  وصية النبي يف  األمة ، وتفريط (1) ذلك قوله تعليقا عىل حديث الثقلني 

حجة بالغة عىل البرشية مجعاء، وال سيام املسلمني بمختلف مذاهبهم، فهم مسؤولون مجيعًا  

عن ذلك بعد أن متّت احلجة عليهم، وإن كان هناك من عذر للعامة بسبب جهلهم وعدم  

اطالعهم، فال عذر لعلامء املذاهب.. ولنر اآلن ما جرى عىل القرآن هذه الوديعة اإلهلية،  

لقد رشعت نوائب مفجعة حرية أن ُيبكى منها دمًا.. فقد استغل      سالمتركة رسول اإلو

عباد األنا والطواغيت القرآن الكريم، واختذوه وسيلة للحكومات املعادية للقرآن، وأبعدوا  

الرسول   من  كله  القرآن  تعلموا  ممن  احلقة  باحلقائق  والعارفني  احلقيقيني  القرآن  مفسي 

 ( 2)  م بذرائع شتى(أبعدوه  كرم األ

ثم ذكر بعض مظاهر ذلك اإلبعاد، فقال: )لقد أخرجوا القرآن الذي كان وما يزال  

 
 ( : )إين تارك فيكم الثقلني، كتاب اهلل وعرتت أهل بيتي، فإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيّل احلوض وهو قوله   (1) 

 . 13القرآن يف كالم اإلمام اخلميني، ص  (2) 
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امليدان،   يِردوا احلوض من  واملعنوية حتى  املادية  البرش وشؤوهنم  الدستور األعظم حلياة 

أسس   املقدس، وأسسوا  الكتاب  هذا  أهداف  أحد  اإلهلي، وهي  العدل  وأبطلوا حكومة 

حدًا خيجل القلم عن تبيانه، وكلام   األمر اإلهلية، فبلغ  والسنة ن دين اهلل وكتابه  االنحراف ع

ارتفع هذا البنيان املنحرف ازداد االنحراف، فقد عطلوا القرآن الكريم إىل حد بدا، وكأنه  

اهلداية، وهو الكتاب الذي تنزل هدى للعاملني، وحمورًا جلميع املسلمني كافة،  يف    ال دور له 

وعموم  من رشور    بل  وإنقاذها  إليه،  تسمو  أن  ما جيب  إىل  هبا  والسمو  البرشية،  األرسة 

 ( 1)  الشياطني والطغاة(

ثم ذكر متأملا األدوار السلبية التي قام هبا علامء السوء من أجل إرضاء السالطني،  

فقال: )وبلغ االنحراف درجة أن احلكومات اجلائرة واخلبثاء من فقهاء البالط، وهم أسوأ  

الظلمة واملعاندين    أعامل من الطغاة اختذوا القرآن وسيلة للظلم وترويج الفساد وتسويغ  

 ( إلرادة احلق تعاىل

حق القرآن الكريم، وإنام يضع  يف    وهو ال يكتفي بذلك النقد للتقصري الذي وقع

نفسه، فاحلضارة    نساناحلياة مجيعا، ابتداء باإليف    املنهج الذي من خالله يفّعل القرآن الكريم

 .اإلنسانعن بمعزل ال يمكن أن تقوم 

ة تطهري النفس  وألجل هذا، نراه يعيد بطريقة معارصة ما ذكره الغزايل من رضور

وتربيتها وهتذيبها حتى ترتقي لفهم احلقائق القرآنية، وتنفعل هلا؛ فيقول: )لو مل تكن التزكية  

النفوس وتطهريها من مجيع األدران، وأعظم   تزكية  تعليم كتاب احلكمة، جيب  أمكن  ملا 

إنه ال  حجاب نفسه، فيف    نسانية واألهواء النفسية، فام دام اإلنساناألدران هي النفس اإل

يقفون خلف   فالذين  نفسه،  القرآن عن  يعرب  نور، كام  الذي هو  القرآن  يدرك  أن  يستطيع 

 
 .14املرجع السابق، ص  (1) 



287 

 

ال   لكنهم  دركه،  يستطيعون  أهنم  ويظنون  النور،  يدركوا  أن  يمكنهم  ال  عديدة  حجب 

مل خيرج من حجاب نفسه املظلم جدًا، وطاملا أنه مبتىل    نسانما دام اإل  ، يقدرون عىل ذلك

باطن  يف    التي أوجدها   مور وطاملا أنه مبتىل بالعجب، طاملا أنه مبتىل باأل  باألهواء النفسية،

نفسه، وتلك الظلامت التي بعضها فوق بعض، فإّنه ال يكون مؤهاًل النعكاس هذا النور  

   (1) ه(قلب يف  اإلهلي

والوصفة املناسبة ـ كام يذكر اخلميني ـ لكل )الذين يريدون فهم القرآن وحمتواه، ال  

نازلة املحدودة، بل يفهموا حمتواه ويزدادون سموًا ورقيًا كلام قرأوه، ويقرتبون من  صورته ال

مصدر النور واملبدأ األعىل كلام قرأوه، فإن هذا ال يتحقق إالَّ أن تزول احلجب.. لذا جيب  

أن يدركه،    نسانرفع هذه احلجب حتى تتمكن من رؤية هذا النور كام هو، وكام يليق باإل

 (2) هو تعليم الكتاب بعد التزكية، وتعليم احلكمة بعد التزكية(فأحد األهداف 

اإل اهتم  وتطهريها  يف    اخلميني  مام ولذلك  النفس،  تزكية  إىل  بالدعوة  مجيعا  كتبه 

يف    لتصبح صاحلة لفهم احلقائق القرآنية، وتنفعل هلا، وقد كانت تلك الدعوات هي السبب

اإليراين الذي سار خلفه، واستطاع أن يتحمل مجيع أنواع  لية للكثري من الشعب لقاباتوفري 

 ، وتلك التزكية ملا استطاع أن يتحمل ذلك. يامناحلروب التي حورب هبا، ولوال ذلك اإل

 ( هـ   1399ت  مرتىض مطّهري ) 

حتشيد الشباب وطلبة اجلامعات  يف    لقد كان للشهيد مرتىض مطهري دوره الكبري

ليصبحوا جن املثقفني  احلكيم  والكثري من  األسلوب  بسبب  اإلسالمية، وذلك  للثورة  ودا 

الذي كان يستعمله، والذي كان للقرآن الكريم حظه الكبري منه، ولذلك يمكن اعتبار كل  

 
 .90منهجية الثورة اإلسالمية، مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني، الشؤون الدولية، ص  (1) 
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 أسلوب عرصي. يف  حمارضاته وكتبه ورسائله عبارة عن حقائق قرآنية مصاغة 

اف املنحرفني  الدعوة إىل تدبر القرآن بعد عرضه ألصنيف    ومن األمثلة عىل ذلك قوله 

مقابل اجلمود والتفكر  يف    اختذ القرآن أسلوبا وسطا )املبحث السابق:  يف    عنه، والتي ذكرناها 

للباطنية  يف    خباريني ونظرائهم، وكذلك اجلاف لإل اخلاطئة  والتفاسري  مقابل االنحرافات 

عن   والبعيد  املنصف  والتدبر  التأمل  عن  عبارة  )الوسط(  األسلوب  وهذا  وغريهم، 

واألهواء. األغرا بالتفكري.  ض  املخالفني  وحتى  بل  املؤمنني،  يدعو  آياته،  يف    القرآن 

 ( 1)(آياته بدال عن صدها وإنكارها يف  ويدعوهم بأن يتأملوا

)إ ـ:  اخلطايب  بأسلوبه  ـ  قال  للتدبر،  الداعية  القرآنية  اآليات  لبعض  ذكره  نه  وبعد 

ليقبلوه ويضعوه فوق الرفوف، بل أرسلناه  كتاب مبارك مثمر أرسلناه إليك، ملاذا؟ مل نرسله  

تدبر  .  آياته. يف    ليفكروا ويتدبروا  تؤكد عىل  التي  اآليات األخرى  اآليات وعرشات  هذه 

، ولكن ليس تفسريا عىل اهلوى وامليل النفيس، بل عىل  القرآن، جتوز وتؤيد تفسري القرآن  

القرآن بإنصاف  يف    ل أساس الصدق واإلنصاف، بعيدا عن األغراض الشخصية عندما تتأم 

القرآن من هذه اجلهة يشبه  .  إمكانية معرفة كل مسائلة. يف    ، فال رضورة لنا وبدون غرض  

أرسار من  فكم  أمليف    الطبيعة.  هناك  وليس  بعد،  تنكشف  مل  يف    اكتشافها،يف    الطبيعة 

 ( 2) (املستقبليف  األوضاع احلالية، ولكنها سوف تكشف 

حمارضاته التي تتحدث عن أسباب ختلف املسلمني، يصحح تلك  يف    وهكذا نجده

املفاهيم اخلاطئة التي أبعدت القرآن الكريم عن الواقع، ومن األمثلة عنها املفهوم اخلاطئ  

عنه:   يقول  دقيق  )للتوكل،  اإلسالمية  املفاهيم  سائر  مثل  السامي،  القرآين  املفهوم  هذا 

 
 . 54التعرف عىل القرآن،   (1) 

 . 55املرجع السابق،   (2) 
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الصحيح بالشكل  ُفِهم  إن  وذو حدين،  ُفِهم    وحساس  وإن  اإلجيابية،  النتائج  أعظم  أثمر 

املفهوم  يف    التوكل  . بالشكل املشّوه كام هو اليوم، كان من العوامل املثبطة للهمم والعزائم.

واالهنزام  الرتدد  عوامل  كل  ويزيل  واحليوية،  والنشاط  بالدفع  ينبض  مفهوم    القرآين 

يشد من عزيمة وصمود الفئة  واخلوف، ولذلك نجد القرآن يستعمله عندما يريد أن يثبت و

إىل  ..  املسلمة  اليوم  املسلمني  بني  تبدل  باحلياة،  النابض  القرآين  املفهوم  إن هذا  ولألسف 

 (1) (مفهوم التواكل والتقاعس عن العمل واالندفاع

هذا املفهوم من املفاهيم التي  ، والذي وصفه مطهري بقوله: )مفهوم الزهدومثله  

ء والرغبة عنه،  بمالبسات غري إسالمية، فالزهد الذي يعني لغة ترك اليش شوهت وتأثرت  

واصطالحا يطلق عىل من يرتك أمرا له رغبة طبيعية فيه، فال يطلق مثال عىل املريض الذي  

ال رغبة له بالطعام أنه زاهد، هذا املفهوم جاء به اإلسالم ليحث اإلنسان عىل الرتفع عن  

عن ممارسة القدرة والتسلط الستضعاف الناس واستغالل  نشداد البهيمي باألرض، و اال

ثرواهتا، وعندها تتحول كل املامرسات احلياتية إىل وسيلة لإلنسان ترتقي به إىل اهلل سبحانه،  

حيث    هذا املفهوم تأثر بالرهبانية التي ابتدعتها املسيحية..  . وتصبح الدنيا وسيلة ال غاية. 

الطبيعة   مع  ممارسة  كل  أن  فيها  األعامل  نجد  فهي  الطقوس  وأما  دنيويا،  عمال  واحلياة 

األخروية املعزولة عن كل ممارسة حياتية، وقد رفض اإلسالم هذه الرهبانية وعرب عىل لسان  

رهبانية )   : رسوله   تتأطر  ،  (2)(اإلسالميف    ال  أن  يمكن  الدنيوية  األعامل  كل  أن  واعترب 

فيام لو كان اهلدف منها حتصيل رضا  بإطار ديني، وتصبح أعامال عبادية وأخروية، وذلك  

إىل اهلل، فالسلطة االقتصادية يمكن هلا أن تكون وسيلة لتحقيق خالفة اهلل عىل األرض، فقد  

 
 . 16أسباب ختلف املسلمني، ص  (1) 
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السالم: عليه  يوسف  النبي  يم  }  عرّب 
َعلِ َحِفيظ   إِينِّ  ِض  َرر األر َخَزائِِن  َعىَل  َعلرنِي  اجر   {َقاَل 

لطة لتحقيق مطامعه الشخصية، وكذلك قد  فهو ال يريد أن يستغّل هذه الس،  [55]يوسف:  

ٍة َوِمنر ِرَباِط  }  أوجب اإلسالم عىل املسلمني إعداد القوة.. ُتمر ِمنر ُقوَّ َتَطعر وا هَلُمر َما اسر َوَأِعدُّ

ُكمر  َوَعُدوَّ اهللَِّ  َعُدوَّ  بِِه  ِهُبوَن  ُترر َيرِل  هبم  [ 60]األنفال:    {اخلر االجتامعي  يف    لريتفع  املستوى 

قو الرهبةليشكلوا  عىل  تبعث  األعداء.يف    ة  الزهد.  نفوس  إىل  يدعو  الدنيا  يف    فاإلسالم 

بمعنى أن ال جيعل الدنيا غاية وجيعلها وسيلة، فال حيس بالفشل واالنكسار إذا فقد متاعها،  

 ( 1) (وال يشعر بالغرور إذا ما امتلك شيئا منها، ألنه ال يريد إال وجه اهلل

التي أساءت للقرآن الكريم، ألنه ال يمكن تفعيله وهكذا يصحح كل   يف    املفاهيم 

 احلياة من دون التخلص منها، واستبداهلا باملفاهيم الصحيحة.

 : هـ(   1358)ولد    اخلامنئي   مام اإل 

اإلاستمر   الثورة  احلايلسالمقائد  اإل  اخلامنئي  مام اإل  ية  أستاذه  هنج  نفس    مام عىل 

مجيع مناحي احلياة، فال يكاد خيلو جملس من  يف    لكريمالدعوة لتفعيل القرآن ايف    اخلميني 

ي  سالمهذا كتاب كبري احلجم بعنوان: )الفكر اإليف    جمالسه إال ويذكر بذلك، وقد مجع له 

 عىل ضوء القرآن الكريم( 

ومن ترصحياته فيه قوله ـ متأسفا ـ:)صحيح أننا نجد القرآن ومنذ اخلطوات األوىل  

الطاغوتية، وقد حتّولالمس التي تلت حتّول اخلالفة اإل السلطنة  الواقع إىل زائدة  يف    ية إىل 

كاملية، وخرج بشكل رسمي وإن مل يكن ذلك بشكل اسمي عن املجال احليات للمسلمني،  

جاهلية القرن العرشين من خالل عمل األجهزة السياسية واإلعالمية  يف    إالّ أن ما حدث

 
 . 16أسباب ختلف املسلمني، ص  (1) 
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  (1)عثًا عىل القلق بال ريب(املعقدة، يعدُّ أخطر من ذلك بمراتب، وأكثر ب

عن حياهتم هو هجر    سالمفيام حصل للمسلمني وعزل اإل  كرب وذكر أن السبب األ

وسيلة وأكثرها أثرًا هي    أكربعن احلياة، فإّن    سالم القرآن الكريم، فقال: )ولكي ُيعزل اإل

ية، وهذا بالتأكيد ما عمل  سالمإخراج القرآن عن املجال الذهني والقلبي والعميل لأُلمة اإل

له املتسلطون األجانب والعمالء الداخليون هلم، سالكني هذه السبيل عرب االستعانة بشتى  

  (2)األنامط والوسائل(

الذين  يف    ستطاع أن حيدث تغيريا كبرياولالستدالل عىل هذا، ذكر أن القرآن الكريم ا

حياهتم، ومل يكتفوا بقراءته قراءة جمردة، وقد قال معربا عن هذا: )إّن القرآن هو  يف    طبقوه

الكتاب املقدس، والنور، واهلدى، والفرقان بني احلق والباطل، واحلياة، وامليزان والشفاء،  

تّم قبل كل يشء استيعابه فهاًم، وتطبيقه  والذكر، ال تتم له هذه اخلصال بشكٍل عميل إالّ إذا  

القرآن كان  لقد  اإليف    عماًل..  احلكم  الفصل  يف    يسالمعرص  القول  هو  األول،  الصدر 

فإنه جيب أن يعرض عليه، وكان مَحََلة القرآن،    والكلمة األخرية، وحتى كالم الرسول  

التعليم القائل:    األمة قد أعطى    املجتمع بعد أن كان الرسول  يف    يتمتعون بمكانة مرموقة 

وعماًل،    أصحاب  أمتي،  )أرشاف  علاًم  القرآن  استيعاب  كان  لقد  القرآن(،  ومَحََلة  الّليل 

يشكل قيمة واقعية. فللعثور عىل حلٍّ لكل مشكلة حياتية جيب الرجوع إىل القرآن، ولقد  

يعرفوا  ، أو مّدعى، ومعياره، كان عليهم أن  أسلوبكان القرآن مالك قبول أّي حديث، أو 

 (3) ميدان احلياة( يف   احلق والباطل من وجهة نظر القرآن ليشخصوا نامذجهام ومصاديقهام

 
 ( 6الفكر اإلسالمي عىل ضوء القرآن الكريم، السيد عيل اخلامنئي، نقال عن: القرآن يف كالم اإلمام اخلميني )ص:  (1) 

 املرجع السابق.  (2) 

 بق. املرجع السا (3) 
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إليه   آل  ما  ذكر  عىل    األمر ثم  احلاكمة  القوى  فقدت  )ومنذ  فقال:  ذلك،  بعد 

القرآن وهو الناطق باحلق يف    ية، واغرتبت عنها، ورأتسالماملجتمعات املسلمة القيم اإل

سبيلها، بدأ السعي احلثيث إلبعاد كالم اهلل عن ميدان احلياة،  يف    ل عقبةوفرقان احلق والباط

و الدنيا  بني  والتفريق  االجتامعية،  واحلياة  الدين  بني  الفصل  ذلك  عقيب  ،  اآلخرةوُوجد 

اإل وُأبعد  املقتدرين،  الدنيا  وأهل  الواقعيني  املتدينني  بني  إدارة    سالم والتقابل  مركز  عن 

والبيوت   واملعابد  املساجد  عىل  ليقترص  املسلمة،  للمجتمعات  االجتامعية  احلياة  جماالت 

وزوايا القلوب، وهكذا ُوجد الفصل بني الدين واحلياة بكل ما عاد به من خسارة وعىل  

 (1) املدى الطويل( 

اإل للجمهورية  اخلامنئي  عيل  السيد  يرسمه  الذي  املستقبل  فإن  ية  المسوبذلك، 

الواقع، حتى تتنزل الربكات التي وعد اهلل  يف    اإليرانية هو املزيد من التحقق بالقرآن الكريم 

 هبا من يقيم كتبه، وحيفظ عهده ووصاياه.

الكريمو القرآن  نراه يشري إىل دور  أنه  سالمالثورة اإليف    هكذا  كان  ية، حيث ذكر 

االعتقال األّول،  يف    ن الشاه، وقد ذكر أنه سجويف    املؤنس له ولرفاقه أيام املحن التي مروا هبا 

مشهد، وُجّرد من مجيع وسائله، طلب منهم أن يرتكوا  يف  عندما ُنقل إىل السجن العسكري

 القرآن بحوزته، فوافقوا. 

  ويذكر مدى التخفيف واملواساة التي كانت حتدثها قراءة القرآن الكريم هلم، وهم 

االعتقال اخلامس له عندما قام موّظفو السافاك يف    السجون واملعتقالت، ومن ذلك أنهيف  

الوحيد عزاؤه  القوتشانيكان  املوسوي  عباس  السّيد  املجاهد  العامل  قراءته  يف    بتعذيب 

يقول  كان يف    للقرآن،  الذي  الوحيد  )اليشء  للسيّد يف    ذلك:  عزاء  مصدر  السجن  هذا 

 
 املرجع السابق.  (1) 
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قراءت    فرادّية، كان يستمع إىل املوسوي، هو أّنه عندما عاد بعد إهناء التعذيب من زنزانته االن 

للقرآن. وقد انتقيت بدوري آيات خاّصة من قبل، وقرأهتا عىل مسمعه لتكون بلساًم جلراحه  

 (1) ه(وراحًة لنفسه، ومقّوية لعزيمت

وهكذا يذكر كيف كان الثوار حينها يستعملون القرآن الكريم وسيلة الستنهاض  

 الذي يقوم به الشاه، وخمابراته. اهلمم، ومواجهة االستبداد والظلم 

ومن األمثلة عىل ذلك أهنم ـ كام يذكر ـ كانوا يدرسون سورة البقرة، وما جرى مع  

، ليوصلوا من خالهلا رسائلهم الثورية، ويصف كيفية ذلك، فيذكر أهنم بعد إرسائيلبني  

بصوته  املفّسة  اآليات  يقرأ  أن  القارىء  من  يطلب  القرآنية  اآليات  تفسري  اجلميل    رشح 

النفس أكثر، ويقول: )اآلن وقد فهمتم معنى هذه اآليات، فليأِت قارئنا العزيز  يف    لتستقر 

ويتلوها بلحن وصوت حسن لتلتّذوا هبا أكثر، ألّن الناس كانوا قد فهموا معنى القرآن،  

 كانوا يرتبطون به بنحو أسهل( 

 : ق ونرشه عىل أوسع نطا   ـ تيسري التعامل مع القرآن الكريم   خامسا 

تعامل اإليرانيني اإلجيايب مع القرآن الكريم، ذلك أهنم مل  يف  و من األركان املهمة وه

االهتامم لدى عامة الناس، وذلك بتيسري كل    يكتفوا باهتامم اخلاصة به، وإنام أشاعوا هذا 

 : الوسائل للتعرف عليه واالستفادة منه، وسنذكر هنا كال الناحيتني باختصار

 التعامل مع القرآن الكريم: ـ تيسري    1

 وقد اختذ هذا التيسري مظاهر متعددة نذكر منها: 

 علوم القرآن: يف    التفاسري والكتب املصنفة أ ـ تيسري  

 
انظر هذه النصوص من كتاب ]سرية حياة آية اهلل السيد عيل احلسيني اخلامنئي[، طهران: مركز الدراسات واألبحاث    (1) 

 .24السياسيّة، ص
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وذلك واضح لكل من اطلع عىل تلك التفاسري أو املصنفات املرتبطة بعلوم القرآن  

الناس فهمهام بسهولة، عىل خالف أكثر  الكريم؛ فقد كتبت بلغة علمية بسيطة يمكن لكل  

وجوه اإلعراب والبالغة والغريب  يف    والتي بالغت  ية السناملدارس  يف    التفاسري املوجودة

 ونحوها، حتى خيرج القارئ من التفسري من غري أن يستفيد أي معان عملية. 

لتمهيد،  ـ وإدراكا منه ألمهية كتابه ا  هادي معرفةحممد  ومن األمثلة عىل هذا أن الشيخ  

ألف  أكرب وكونه   يلخصهيف    كتاب  راح  ـ  الباب  ]تلخيص  يف    هذا  بعنوان  آخر  كتاب 

أشار (1)التمهيد وقد  الكريم(،  القرآن  شؤون  خمتلف  عن  طة  مبسَّ دراسات  )موجز  يف    [ 

املراكز  يف    من أن يصلح ليكون ماّدًة دراسية   أكرب مقّدمته إىل أن كتاب التمهيد بأجزائه السّتة  

هـ،  1409صيف عام  يف    حتقيقهيف    ذلك ارتأى رضورة تلخيصه. وهو أمر  نجحالعلمية، ول

شهر ذي احلّجة من عام  يف    قرية فردو، املجاورة ملدينة قم املقّدسة، حيث طبعيف    أثناء إقامته 

 هـ. 1409

وهكذا نجدهم يكتبون التفسري الضخم، ثم يلخصونه، بحيث يستطيع االستفادة  

الناس كام يستفيد   الكثرية عىل ذلك  اخلاصة من املطوالت منه عموم  ، وقد ذكرنا األمثلة 

 .سابقا 

الكتابة،  يف    الكثري من احلاالت يرتكون تلك األساليب الصعبة يف    نجدهموهكذا  

ذلك   ذكر  كام  الناس،  مجهور  يفهمهم  الشريازي حتى  مكارم  تفسريه  يف    العالمة  مقدمة 

ية املعارصة لتفسري القرآن الكريم للسري وفقه،  سالماجة الّصحوة اإلعند تعرضه حلاألمثل  

 
هذا الكتاب هو ترمجة فارسية لكتاب )التمهيد يف علوم القرآن( )ثالثة أجزاء(، واختالفه الوحيد عنه يكمن يف تنظيمه   (1) 

دة، وحيتوي كّل كتاب يف هنايته عىل بعض األسئلة النموذجية.. ويشتمل اجلزء األول عىل دروس من    عىل شكل دروٍس متعدِّ

الدرس األول إىل احلادي واخلمسني، واجلزء الثاين إىل الدرس السادس والتسعني، واجلزء الثالث إىل الدرس الثامن والثالثني  

 بعد املئة.  
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رفض  يف    ّية عاّمة، تتمثلإسالمّية خالل هذه األعوام صحوة  سالمفيقول: )تشهد ُأمتنا اإل

، إلقامة حياهتا عىل أساس أحكام الرسالة  سالم كّل املستوردات الفكرّية، والعودة إىل اإل

حتقيق ما لّوحت  يف    حات الوضعية الكافرةاخلامتة.. هذه الّصحوة تعود إىل فشل كّل األُطرو 

أعامق أبناء  يف    ّية املتوّغلةسالمبه من تقّدمّية وحتّرر وسعادة كام تعود أيضًا إىل العواطف اإل 

هذه املرحلة احلّساسة مسؤولّيات كربى تفرض عليهم  يف    .. ويتحّمل العلامء الواعوناألمة

وجُيّذروه ويؤّصلوه، كي تكون املسرية    األمة أن يعّمقوا هذا التحرك الواعي بني صفوف  

اخّتاذ قراراهتا، وعىل ثقة من أهّنا تسلك الطريق نحو  يف    حركتها وعىل يقظةيف    عىل بصرية

ّية الكربى دون زيغ أو انحراف أو التقاط.. وكتاب اهلل هدًى ونور، وفيه  سالمأهدافها اإل

 (1) ريق املستقيم نحو رّب العاملني( اإِلطار العاّم للمسرية، وفيه الزاد الالزم ملواصلة الط 

الذي وضع تفسريا ميسا خمترصا شامال للقرآن  العالمة حممد عيل التسخريي  ومثله  

علوم القرآن[: )القرآن الكريم كتاب  يف  مقدمة كتابه القيم ]حمارضات يف   الكريم، وقد قال 

اخلالد، ونوره املتأّلق، ووحيه املرشق املنزل عىل خاتم أنبيائه وسّيد رسله حممد األمني    اهلل

   الكربى حتّدى به البرش منذ    سالماألرض النابضة باحلياة، فهو وثيقة اإليف    ومعجزته

جبل النور، وال يزال يتحّدى اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثله.. وهو دستور  يف    بزغ النور

ية  نسانامل للبرشية مجعاء؛ يكفل هلا السعادة واهلناء بقيم السامء، ويرشد مسرية اإلالش  اهلل

نحو الكامل.. وهو املهيمن عىل سائر الكتب الساموية، والكاشف عاّم طمس منها، والقّيم  

الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيد. وهو منبع املعرفة  

  اهلل ية واملفاهيم الصحيحة والقيم السامية التي دعا  سالمالستلهام الثقافة اإل  والنبع الصايف

ا وفروعها.. إن القرآن  أصوهلعّز وجّل الناس إليها، وندب عباده إىل التحيّل هبا وااللتزام ب 

 
  (13/ 1األمثل ) (1) 
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ية وهو  نسانالكريم بنصوصه البّينة وآياته الباهرة يبقى اىل االبد غضا طرّيا مواكبا حلركة اإل

 (1) احلق الباقية عرب العصور(كلمة 

 االهتامم باحلشو الذي أضيف للعلوم القرآنية: يف    ـ عدم املبالغة   ب 

وهلذا نرى علام كبريا ـ مثل العالمة حممد هادي معرفة ـ ينكر بشدة عىل ذلك الغلو  

املرتبط باإلمالء الذي كتب به القرآن الكريم، ويدعو إىل كتابته وفق اإلمالء العادي، حتى  

 تيس قراءته عىل عامة الناس. ي

ـيف    يقول  فاحش[  ]غلّو  عنوان  حتت  ـ  بالرسم    : ذلك  املتزّمتني  بعض  يغلو  )قد 

النبي   بأمر  كان  توقيفيا  فيزعمونه  األوائل دخل   القديم،  للكتبة  يكن  ومل  يف    اخلاّص، 

املوجودة باهليئة  ال    ،رسمه  بالغة  وحكمة  خفّيا  رّسا  اإلمالئية  املخالفات  هذه  وراء  وإّن 

 (2) اهلل( يعلمها إاّل 

ثم ينقل عن بعض الصوفية، وهو ابن املبارك قوله عن شيخه عبد العزيز الدّباغ أّنه  

وهو    املشاهدة وكامل الرفعة. وهو صادر من النبّي    اهللقال: )رسم القرآن رّس من أرسار  

ّتاب أن يكتبوه عىل هذه اهليأة، فام نقصوا وال زادوا عىل ما سمعوه من النبّي  الذي أمر الك

) 

رسم املصحف، وال شعرة واحدة، وإّنام هو  يف    ثم قال: )ما للصحابة وال لغريهم

وهو الذي أمرهم أن يكتبوه عىل اهليأة املدّونة بزيادة األلف ونقصاهنا.    توقيف من النبّي  

به كتابه العزيز، دون    اهلل ، خّص  اهلل إليها العقول، وهو رّس من أرسار    ألهّنا أرسار ال هتتدي 

هتتدي   وكيف  معجز..  أيضا  فرسمه  معجز،  القرآن  نظم  أّن  وكام  الساموّية،  الكتب  سائر 

 
 .  7لقرآن، ص: حمارضات يف علوم ا (1) 

 . 378، ص: 1التمهيد، ج (2) 
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)باييد( و)باييكم(!  يف    )مائة( دون )فئة(. واىل رّس زيادة الياءيف    العقول اىل رّس زيادة األلف 

يف    سورة احلج، ونقصاهنا من )سعو( يف    )سعوا( يف     زيادة األلف أم كيف تتوّصل اىل رّس 

سورة الفرقان!  يف    )عتوا( حيث كان. ونقصاهنا من )عتو(يف    سورة سبأ! واىل رّس زيادهتا 

)آمنوا( وإسقاطها من )بأو. جاؤ. تبّوؤ. فأو( بالبقرة! ثم يقول: وكيف  يف   واىل رّس زيادهتا 

بعض! فكّل ذلك ألرسار إهلّية وأغراض نبوّية.  يف    طها تتوّصل اىل حذف بعض التاءات ورب

وإّنام خفيت عىل الناس ألهّنا أرسار باطنّية ال تدرك إاّل بالفتح الرّباين. فهي بمنزلة األلفاظ  

أوائل السور، فإّن هلا أرسارا عظيمة ومعاين كثرية وأكثر الناس ال  يف    واحلروف املقّطعة التي 

ركون شيئا من املعاين اإلهلّية التي اشري إليها، فكذلك أمر الرسم  هيتدون اىل أرسارها، وال يد

 .(1)  القرآن حرفا بحرف(يف  الذي

يف    احلقائق القرآنية وتفعيلها يف    وكل هذا التكلف هو الذي أبعد الناس عن التدبر 

التدبر  احلياة، ألنه حول من ذلك الرسم اإلمالئي اململوء باألخطاء إىل وحي مقدس، يكون  

 األلفاظ القرآنية بحد ذاهتا. يف  فيه، ال 

بيان تلك األخطاء، وكوهنا  يف    يضع اجلداول  هادي معرفة حممد  وهلذا نرى العالمة  

تابعة للكتبة، وال عالقة هلا بالقرآن الكريم، ألن العربة فيه بألفاظه التي تنطق، ال بطريقة  

لذي اصطلح عليه بعد ذلك، وهلذا كان ذلك احلني إىل الشكل ايف    الكتابة، والتي مل تتطور

كل كاتب يكتب بحسب ما يعرف، فبعضهم جيعل التاء مفتوحة وآخر مربوطة، ويف نفس  

 الكلمة. 

وقد علق عىل ذلك كله بقوله بـ )جواز تبديل الرسم القديم اىل الرسم احلارض بعد  

بداءة أمرها  يف    ةأن مل يكن رسم السلف عن توقيف، وإّنام هو اصطالح منهم أو كانت الكتاب
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غري متقنة، أّما مع تقّدم أساليب الكتابة وفيها من التوضيح ما جيعل امر القراءة سهال عىل  

األوساط   كافة  يعرفه  الذي  احلارض  املصطلح  اىل  الرسم  ذاك  تغيري  من  بّد  فال  اجلميع، 

القرآن  هذا يف    وليكون  نزل ألجله  الذي  للغرض  حتقيق  ذلك  ويف  الناس،  عاّمة    متناول 

ليكون  اخلالد  وليس  الكتاب  األبد..  مع  مجيعا  للناس  وال  يف    هدى  الكتاب  نصوص 

جيوز   ال  حمدود  وحّد  وجه خمصوص  عىل  إاّل  جيوز  ال  القرآن وضبطه  رسم  أن  مفهومه، 

ما يوجب ذلك،    األمة إمجاع  يف   ما يوجب ذلك ويدّل عليه. وال  السنةنّص  يف    جتاوزه. وال

دّلت عىل جواز رسمه بأي وجه سهل، ألّن    السنةّية.. بل  وال دّلت عليه القياسات الرشع

كان يأمر برسمه ومل يبنّي هلم وجها معّينا، وال هنى أحدا عن كتابته، ولذلك      اهللرسول  

اختلفت خطوط املصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة عىل خمرج اللفظ، ومنهم من كان  

خيفى عليهم احلال. وألجل هذا بعينه    يزيد وينقص لعلمه بأّن ذلك اصطالح وأّن الناس ال

جاز أن يكتب باحلروف الكوفية واخلّط األّول، وأن جيعل الالم عىل صورة الكاف، وأن  

تعوج األلفات، وأن يكتب عىل غري هذه الوجوه، وجاز أن يكتب املصحف باخلّط واهلجاء  

بني   يكتب  أن  وجاز  املحدثة،  واهلجاء  باخلطوط  يكتب  أن  وإذا  القديمني، وجاز  ذلك.. 

كانت خطوط املصاحف وكثري من حروفها خمتلفة متغايرة الصورة وكان الناس قد أجازوا  

ذلك، وأجازوا أن يكتب كّل واحد منهم بام هو عادته، وما هو أسهل وأشهر وأوىل، من  

ذلك عىل الناس حّد حمدود خمصوص، كام اخذ  يف    غري تأثيم وال تناكر، علم أّنه مل يؤخذ

 ( 1)  قراءة واألذان(اليف  عليهم

ذلك أّن اخلطوط إّنام هي عالمات ورسوم  يف    ثم علل ذلك ـ عقال ـ بقوله: )والسبب 

جتري جمرى اإلشارات والعقود والرموز، فكّل رسم داّل عىل الكلمة مفيد لوجه قراءهتا  
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جتب صحته وتصويب الكاتب به عىل أي صورة كانت.. وباجلملة فكّل من ادعى أّنه جيب  

 .(1)  ناس رسم خمصوص وجب عليه ان يقيم احلّجة عىل دعواه وأّنى له ذلك؟(عىل ال

تركز عىل اجلانب   القرآنية  املؤمترات  القرآنية اإليرانية، ومثلها  املدارس  وهلذا؛ فإن 

والرسايل  واملعريف  عىل    التدبري  منكرا  الغزايل  حامد  أبو  ذكرها  التي  الشؤون  تلك  بدل 

تالوتك، املتخذ دراسة القرآن  يف    ا، فقال: )إين أنبهك عىل رقدتك، أهيا املسرتسل أصحاهب

عمال، املتلقف من معانيه ظواهر ومجال، إىل كم تطوف عىل ساحل البحر مغمضا عينيك  

لت جلتها  متن  تركب  أن  لك  كان  أوما  غرائبها؟  جزائرها  عن  إىل  وتسافر  عجائبها؟  برص 

احلرمان  يف    عمقها فتستغني بنيل جواهرها؟ أوما تعري نفسك يف    آلجتناء أطايبها؟ وتغوص 

هو   القرآن  أن  بلغك  أوما  إىل سواحلها وظواهرها؟  النظر  بإدمان  دررها وجواهرها  عن 

حر املحيط  ين كام يتشعب عن سواحل الباآلخرالبحر املحيط؟ ومنه يتشعب علم األولني و

غمرة أمواجها فظفروا بالكربيت األمحر؟  يف    أهنارها وجداوهلا؟ أوما تغبط أقواما خاضوا

 (2) أعامقها فاستخرجوا الياقوت األمحر، والدر األزهر، والزبرجد األخرض؟( يف  وغاصوا

وهكذا كان موقفه من املبالغة فيام يطلق عليه ]علم القراءات[، وهي التي جعلت  

أن القرآن الكريم مثل الكتاب املقدس نزل بإصدارات ونسخ متعددة، فقد    البعض يتوهم 

أكثر بالد العامل  يف  ذكر أن املتواتر من القرآن واحد، وهو القراءة املعروفة املشهورة املعتمدة

 ي، أما ما عداها فلم يبلغ مبلغ التواتر. سالماإل

قوى دليل يرشدنا اىل عدم  أوقد رد بأدلة علمية كثرية عىل تلك املبالغات، فقال: )و 

القراء   من  كثري  قراءات  عىل  استنكاراهتم  تلك  القراءات،  بتواتر  السلف  االئمة  اعرتاف 
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  ي املشهورين، وحتى السبعة، وكيف جيرأ مسلم حمافظ، ان ينكر قراءة يرى تواترها عن النب

 ه ان يصىل  امحد بن حنبل كان ينكر عىل محزة كثريا من قراءاته، وكان يكر  مام.. هذا اإل

متواترة عن  ـ    وهو من السبعة ـ    خلف من يقرأ بقراءة محزة، يا ترى، اذا كانت قراءة محزة

وانه آله هو الذى قرأها ونقلت اىل محزة متواترة قطعية، فام الذى يدعو اىل كراهتها،    النبى  

ة  ؟! وكان ابو بكر بن عياش يقول: قراءة محز  اهلل فهل يكره مسلم قراءة قرأها رسول  

عندنا بدعة. وقال ابن دريد: انى الشتهى أن خيرج من الكوفة قراءة محزة. وكان ابن املهدى  

يقول: لو كان ىل سلطان عىل من يقرأ قراءة محزة، ال وجعت ظهره وبطنه. وكان يزيد بن  

هارون يكره قراءة محزة كراهة شديدة.. وتقدم تلحني ائمة النحو واالدب كثريا من قراءات  

  بكس الياء ـ    و)مرصخى( ـ    باخلفضـ    كبار، وقد أنكر املربد قراءة محزة: )واالرحام( القراء ال

اوالدهم رشكائهم(ـ   )قتل  عامر:  ابن  قراءة  كابن عصفور،  النحاة  مغاربة  برفع  ـ    وانكر 

عامر:    )قتل( ابن  قراءة  الفارسى  وخطأ  )رشكائهم(  وخفض  )اوالدهم(  ونصب 

؟! فان    اهلل . وهل جيرأ مسلم أن خيطئ او ينكر قراءة هي متواترة عن رسول  .هـ( )ارجئ

ا إنكارا عليهم، ال  إنكارء منسوب اىل نفس القراء،  دل ذلك فانام يدل عىل ان ما انكروه شى 

هذه املناسبات  يف    قطعيا، تدلنا عىل ذلك التعليالت الواردة    اهللء ثبت عن رسول  لشى 

 َبناِت ُهنَّ  }زبورة، فقد انكر ابو العباس املربد قراءة اهل املدينة:  ات امل نكارتربيرا لإل
ِ
هُؤالء

َلُكمر  بالعربية    {َأطرَهُر  علم  له  يكن  ومل  مروان،  ابن  قراءة  هى  وانام  فاحش،  هو حلن  قال: 

 ( 1) وامثال ذلك كثري( 

هذا، فقال: )وتلخص من جمموع بحوثنا املتقدمة: ان  يف    وقد خلص أبحاثه املهمة

ء يبدو مستحيال: اوال: ال دليل عىل ذلك، ودون  شى   عن النبى    ثبات تواتر القراءات ا
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اثباته تسكب العربات عىل حد تعبري ابى شامة.. وثانيا: ان الختالف القراءات عوامل ذاتية  

أسانيد    كانت هى السبب لنشوء اخلالف بني القراء.. وثالثا: ان أسانيد القراء اىل النبى  

ء منها متواترا حسب املصطلح.. هذا فضال  كتب القراءات ومل يكن شى يف    دة آحاد موجو

اكثرية هذه االسانيد التى يبدو عليها اثر الوضع واالختالق، ولعلها أسانيد  يف    عن الشك 

وزعامء امللة عىل    األمة ات علامء  إنكارترشيفية مصطنعة من غري ان يكون هلا واقع.. ورابعا:  

ء املرموقني، لدليل عىل أهنا ليست متواترة عندهم، واال فكيف جيرأ  قراءات كثري من القرا

.. وخامسا: وجود قراءات شاذة عن السبعة  مسلم ان يرد قراءة هى متواترة عن النبى  

ينفى تواتر قراءاهتم فردا فردا.. وسادسا: استناد القراء اىل حجج وتعاليل اعتبارية نظرية،  

جتهادات واال فلو ثبتت قراءاهتم بالتواتر مل يكن حاجة اىل  لدليل عىل ان اختياراهتم كانت ا

  اهللتعليل اعتبارى.. وسابعا: وجود التناقض بني القراءات ينفى تواترها عن النبى صىّل  

القرآن(   عليه وآله اذ نص الوحى ال حيتمل اختالفا. وثامنا: ال مالزمة بني مسألة )تواتر 

مسألة   وبني  اجلميع.  لدى  هبا  املقلدة  املعرتف  سوى  هبا  يلهج  مل  التى  القراءات(  )تواتر 

 ( 1)  الرعاع(

اجلزائر خصوصا، ومراعاة  يف    القراءة عندنا يف    ونحب أن نشري هنا إىل أن املبالغات

الطرق التي كان يقرأ هبا ورش هي التي حجبت القراء عن تدبر القرآن الكريم، ذلك أن 

القراءة صعبة، وحتتاج إىل مترينات كثرية، ال يطيقها أكثر الناس.. وهلذا يذكر القراء   هذه 

كون قراءة  هم أنه يندر أن يوجد من يتقن هذه القراءة، ومع ذلك يتمسكون هبا، ويرتأنفس

 املدراس. يف   عاصم مع كوهنا أسهل قراءة، ومتناسبة مع الفصحى التي يدرسها التالميذ

 املحال العلمية املختلفة: يف    علوم القرآن ـ نرش  2
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مع القرآن الكريم، ذلك أهنم مل  اإلجيايب  إليرانيني  اتعامل  من األركان املهمة لوهو  

ستعملون كل الوسائل لنرشها بني مجيع أفراد  يكتفوا بكتابة الكتب والبحوث، وإنام راحوا ي

وبام أننا ال نستطيع أن نحيص كل ما يتعلق هبذا اجلانب، ذلك  الشعب، وعىل أوسع نطاق،  

]وكالة األنباء القرآنية اإليرانية[،  أنه يتغري كل يوم، فإنا ندل القارئ الكريم عىل الرجوع إىل  

الكريم من أنشطة ومؤمترات ومؤلفات    وهي مؤسسة إعالمية هتتم بكل ما يتعلق بالقرآن 

فريدة وهي  اجلانبيف    ونحوها،  هبذا  اهتم  من  نجد  فلم  العربية  يف    نوعها؛  الدول  مجيع 

 ية. سالمواإل

 أ ـ تأسيس املدارس والكليات القرآنية: 

ب املرتبطة  والكليات  األقسام  كثرة  نرى  القرآن وهلذا  اجلامعات  علوم  مجيع  ويف   ،

ارس التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم، وهو ما ال نرى مثله ـ لألسف  اإليرانية، ومثلها املد

 احلياة. يف  ية، بناء عىل رؤيتها القارصة لدور القرآن الكريم سالممجيع البالد اإليف   ـ

( حتت  IQNAومن األمثلة عىل ذلك اخلرب الذي أوردته وكالة األنباء القرآنية العاملية )

تتحول اىل جامعات قرآنية(، فقد ورد فيه أنه من املقرر أن يتم    القرآنعلوم  عنوان: )كليات  

إيران اىل جامعات للقرآن الكريم.. وقد قال مدير قسم  يف    علوم القرآنقريًبا حتويل كليات  

العامة كليات  يف    العالقات  القرآنأمانة  الكليات  يف    علوم  فان  احلايل  الوقت  )يف  إيران: 

وتفسري القرآن، وقد تم عقد العديد من    علوم القرآن فرعني دراسيني  إيران لدهيا  يف    القرآنية

عىل   احلصول  وبعد  قرآنية،  جامعات  اىل  الكليات  هذه  حتويل  إمكانية  ملناقشة  اجللسات 

ابتداء من العام الدرايس    األمرموافقة رئيس اجلمهورية ووزير العلوم تقرر البدء بتنفيذ هذا  

ا  التفسري  القادم.. وهذه الكليات ستتحول  ىل جامعات لدهيا كليات متخصصة مثل كلية 

الكريم،   القرآن  تعليم  كلية  القرآنية،  والفنون  التالوة  كلية  الكريم،  القرآن  ومعارف 
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 (1)وغريها(

القرآنية  للعلوم  كليات  تأسيس  ]مرشوع  عنوان  حتت  آخر  خرب  مجيع  يف    ويف 

يف    لوم ومعارف القرآن الكريماملحافظات اإليرانية[ ورد هذا اخلرب: )أعلن رئيس جامعة ع

حجة   للعلوم    واملسلمني  سالم إلاإيران  كليات  تأسيس  مرشوع  عن  راغبي(  عيل  )حممد 

مجيع املحافظات اإليرانية.. وأفاد مراسل وكالة االنباء القرآنية العاملية )ايكنا(،  يف    القرآنية

مدينة مخني  يف    القرآن   علوم   كلية  افتتاح  مراسم   خالل   جاء  واملسلمني  سالم إلاان كالم حجة  

الدرايس   العام  بداية  مع  الكريم:  القرآن  ومعارف  علوم  جامعة  رئيس  وقال  اإليرانية.. 

خمتلف انحاء البالد.. وأضاف: إن يف    كليات جديدة للعلوم القرآنية  7اجلديد تم اطالق  

أقيمت  الكليات  خرم  يف    هذه  مخني،    اصفهان   جام،   تربت   سبزوار،   ايالم،   باد،آمدن 

العايل  التعليم  نرش  جملس  من  بقرار  وذلك  والبحوث  يف    وسمنان،  العلوم،  وزارة 

خمتلف انحاء البالد،  يف    كلية للعلوم القرآنية   21والتكنولوجيا.. ويف الوقت احلايل توجد  

ختصصات..وإن جامعة علوم    6يف    آالف طالب جامعي يتابعون دراستهم  3تضم حوايل  

الكريم ت القرآن  القرآنية عىل  ومعارف  للعلوم  كلية واحدة  ان تكون هناك  عمل من اجل 

 ( 2) كل حمافظة خالل العامني القادمني( يف  االقل 

اهتامم   مدى  عىل  الدالئل  من  الكثري  جيد  القرآنية  الوكالة  تلك  ألخبار  واملتتبع 

 اإليرانيني بنرش الثقافة القرآنية بني مجيع طلبة اجلامعات مهام اختلفت ختصصاهتم. 

القرآنية: )ستقام الدورة  ذلك  ن األمثلة عىل  مو هذا اخلرب الذي أوردته وكالة إكنا 

 
،  29/12/2008(، بتاريخ:  IQNAكليات العلوم القرآنية تتحول اىل جامعات قرآنية، وكالة األنباء القرآنية العاملية)  (1) 

 .  1724015رمز اخلرب: 

(، بتاريخ:  IQNAية)مرشوع تأسيس كليات للعلوم القرآنية يف مجيع املحافظات اإليرانية، وكالة األنباء القرآنية العامل  (2) 

 .  2193042، رمز اخلرب: 26/9/2011
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  ی اجلار  ري شباط / فربا  4و   ۳  یوم يخالل    ، یالدول  ثيالعرشون من مهرجان القرآن واحلد

 . ةيراني قم اال  نةي مديف  ةيالعامل  یجامعة املصطف ةيبرعا 

القرآن األنباء  )إكنا يالدول  ة يوأفادت وكالة  أن  ة  يف    ة يالعامل  یاملصطف  نائب جامعة ( 

الثقاف العرش  ة يوالرتبو   ة يالشؤون  الدورة  أن  إىل  واحلد  ن يأشار  القرآن  مهرجان    ث يمن 

االسالم  یالدول الثورة  انتصار  )ذكرى  الفجر  عرشة  مع  بالتزامن  (،  راني ايف    ةي ستقام 

املهرجان ستقام  الدورة من  أن هذه  املهارات،    مستوى   ی وه  اتيثالثة مستو يف    موضحًا 

 ومستوى املعارف، ومستوى املؤلفات. 

املهارات   قسم  أن  التحق  شمل ي وأوضح  وقراءة  كاماًل،  القرآن  وقراءة    ق،يحفظ 

له    ل،ي الرتت املعارف  قسم  ه  6وأن    ، یبيالرتت   ريوالتفس   ،یاملوضوع  ريالتفس  یفروع 

القرآن الروائ  ة، يوالدراسات  ال  ة، يوالدراسات  هنج  حول    فة يوالصح   بالغة، والدراسات 

املقالة، واألطروحة    یأربعة فروع ه  شملي قسم املؤلفات    ی أ  ريوالقسم األخ   ة،يالسجاد

 والكتاب، والرتمجة..  

  لب ا ألف ط  13هلذه الدورة من املهرجان،    ة يدياملرحلة التمهيف    أنه شارك  ی وأشار إل

جلامعة    ة ي ممثل  40  نخمتلف الدول، موضحًا أ  يف   والفروع املختلفة جلامعة املصطفى   ران ي من ا

يف    هلذا املهرجان، وتأهل الفائزون   ةي ديخارج البلد قامت باجراء املرحلة التمهيف    املصطفى 

التمه النهائ  ی إل  ةي دياملرحلة  الت  ة ياملرحلة  الذكر  ی للمهرجان  بالتزامن مع    ة يالسنو  ی تقام 

 (1) (ة يرانياإل ةيمن إنتصار الثورة اإلسالم  36الـ

 ب ـ إقامة املؤمترات القرآنية: 

ية اإليرانية، نظام ]والية الفقيه[،  سالم انطالقا من النظام الذي تتبناه اجلمهورية اإل

 
 .  2791561رمز اخلرب:  ران،يا یف یالدول ثيمن مهرجان القرآن واحلد 20إنطالق الدورة الـ (1) 
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يعني حتكيم الرشيعة  مجيع شؤون احلياة، وال يمكن أن تعرف أحكام الرشيعة  يف    والذي 

يف    املؤمترات للبحثعقدت الكثري من    املضامني القرآنية املرتبطة بكل يشءيف    دون البحث

 . كل اجلزئيات والتفاصيل املرتبطة باحلياة، وعالقتها بالقرآن الكريم 

، لنرى من خالله مدى  املؤمترات وسنذكر هنا نامذج وأمثلة عن ملخصات مؤمتر من  

 اهتاممهم بالبحث وتعميم املعارف القرآنية. 

االستنباط الفقهي[:  يف    القرآن العلميةبعنوان ]سعة مرجعية  ملخص  يف    فقد ورد

دائرة االستنباط الفقهي، إذ ال  يف    )إحدى املسائل التي تستحّق االهتامم هي مرجعية القرآن

وَدورها  ومعاملها  املرجعية  هذه  حدود  بيان  من  التنظريي  يف    بّد  الصعيد  عىل  االستنباط 

ف، وأيضًا عىل صعيد واقع عمليات االجتهاد القائمة  ر بالفعل. فهل إّن مرجعية القرآن    الرصِّ

هذه   إّن  أو  لالستنباط؟  الواسعة  املساحات  ُتغّطي  أن  عىل  قادرة  تكون  بحيث  واسعة 

أن تقوم بَدور القرآن وتسّد مسّده؟ إّن    السنةاملرجعية حمدودة؟ وهل ُيمكن لسائر األدّلة ك

ي لتقييم الواقع  هذا املقال يتصّدى ملعاجلة هذه التساؤالت. واهلدف من البحث هو السع

 (1) الفعيل لعمليات االستنباط، وحماولة تأصيلها عرب تقديم النموذج النظري والتطبيقي( 

الكريم القرآن  ]دور  بعنوان:  آخر  مقال  اإليف    ويف  واحلضارة  نسانالعلوم  ية 

أّكدتسالماإل إن  مبالغًا بأي حال  يقول صاحبه: )لست  بداية كلمتي عىل حقيقة  يف    ية[ 

يعًا، وسيصل إىل القناعة هبا كلُّ باحث مقارن عاقل منصف، هذه احلقيقة، هي  تعرفوهنا مج

ليس  الفكري  يف    أنه  اإلشعاع  منطلق  يزال  وما  كان  كالقرآن  كتاب  وحديثًا  قدياًم  الدنيا 

 عىل مدى العصور، فكان من إنجازات القرآن  نساينوالروحي، بل واإلشعاع احلضاري اإل

ن بناء للحضارة وتنمية ملختلف أنواع العلوم واملعارف، لذا  الكريم ما عرفه العامل كله م

 
 .  86جمموعه مقاالت انگليسى وعربى، ص:  (1) 
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َفتَح باهلداية والرمحة    سالم ليس عجيبًا أن يقف نابليون فرنسا مستغربًا دهشًا، كيف أن اإل

ولتبدد   الدهشة،  منه  لزالت  القرآن ومعانيه  لو درس  لكنه  العامل وبنصف قرن؟!،  نصف 

عقل التي مزجها بتزكية النفس، هو الّس الذي  ميدان تنمية اليف    العجب، فمنهاج القرآن

جهله نابليون وأمثاله، وهو الس الذي سام ُصُعدًا بالشعوب املتخلفة، فأنقذها من ختلفها،  

وأبيضها،   أسودها،  بني  وآخى  االضطهاد، واالستعامر،  من  ووثنيتها، وجهلها، وحررها 

نفس، حتى بلغا أشدمها، فصارا وأصفرها.. إن مدرسة القرآن التي رّبتر طفولة العقل وال

األمم   عرشات  انقلبت  أن  القرآين  بجهادمها  وكان  الزكية،  والنفس  احلكيم،  العقل 

والشعوب املختلفة بالعرق، واللغة، والعقيدة، إىل خري أمة أخرجت للناس.. إن من ينظر  

مل تكن عناية  ي، وبحدوده املرتامية األطراف، سيتيّقن اليقني كله، أنه لو  سالمإىل العامل اإل

خاصة العظيمة  الشعوب  تعتنقه  أن  أمكن  ما  والفكر،  للعقل  الفائقة  عرصنا  يف    القرآن 

 احلارض( 

ويف مقال آخر بعنوان ]أرجحية نظرية األلفة السياسية القرآنية عىل نظرية العصبية  

اخللدونية[ نرى نقدا حادا لنظريات ابن خلدون السياسية وبيان خمالفتها للقرآن الكريم،  

احلياة  يف    الدعوة ملفهوم الوحدة يف    ملخصه: )تنوعت أساليب القرآن الكريم يف    وقد قال 

النظام السيايس الذي  يف    ية، بعد أن طغت روح العصبية والقومية والقبلية سالمالسياسية اإل

اجلزيرة العربية، ومن بني هذه املفاهيم مفهوم األلفة الذي يشري إىل رضورة  يف    كان سائًدا

ية من خالل االعتصام بحبل  يامنالوفاق والتآلف وتقارب القلوب عىل أساس الروح اإل

،  ياميني اإل سالماهلل؛ لتحقيق النموذج األمثل للنظام السيايس الذي يقوم بإدارة املجتمع اإل

.. ويف مقابل ذلك ُطرحت نظريات خمتلفة  نساينالذي تكون له انعكاسات عىل املجتمع اإل

ية، ومن مجلتها نظرية العصبية اخللدونية التي  سالم اإل  األمةلسيايس لقيادة  تتعلق بالشأن ا
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الروح   نظريته عىل  ابن خلدون  بنى  والقهر، حيث  بالغلبة  احلكم  السيطرة عىل  إىل  تدعو 

العصبية، بدعوى أنَّ حالة تأليف القلوب من خوارق العادة التي كانت تؤدي إىل استامتة  

حضور املالئكة لنرصهم، وتردد خرب السامء  يف    انوا يشاهدوهنا الناس نتيجة األحوال التي ك

ُتتىل عليهم، فلم حيتج إىل مراعاة العصبية آنذاك،  يف    بينهم، وجتدد خطاب اهلل كل حادثة 

 وانكشفت احلاجة إليها بعد ذلك، وكأنَّ تأليف القلوب مقترص عىل زمان دون زمان(

السيايس، فقال: )إنَّ هذه املقالة هتدف  ثم بني اهلدف من مقالته، وعالقتها بالواقع  

القرآنية   السياسية  األلفة  نظرية  املقارنة بني  القرآنية من خالل  السياسية  النظرية  إىل طرح 

ونظرية العصبية اخللدونية حول تأسيس املجتمع السيايس، من خالل السؤال التايل: ما هو  

نظرية  عىل  القرآنية  السياسية  األلفة  نظرية  أرجحية  من    وجه  وذلك  اخللدونية،  العصبية 

ي،  سالمعرض أصل موضوع تآلف املجتمع السيايس اإليف    خالل املنهج الوصفي التحلييل 

 ( 1)  ضمن دراسة مقارنة هتدف إىل استنباط الدالالت املتعلقة باملوضوع(

[ بعنوان  آخر  مقال  اإليف    اإلهلية ودورها   السنن ويف  احلركات  من  سالمانتصار  ية 

ث القرآن الكريم عن العديد من املصاديق التي تدل  وجهة نظر قرآ نية[ يقول صاحبه: )حتدَّ

  اإلهلية التي ختضع حلكمها ترصفات البرش وأفعاهلم وسلوكهم ومواقفهم   السنن عىل وجود  

باعتبارهم  يف   نتائج،  الدنيا، وما يكونون عليه من أحوال وما يرتتب عىل ذلك من  احلياة 

إذا استقرآنا اآليات القرآنية املباركة نجدها تدعونا إىل االهتداء  أفراًدا وأممًا ومجاعات.. و

ت هبا األمم والدولالسننهبذه   تقّلباهتا ومصائرها،  يف    ، ومعرفة األطوار التارخيية التي مرَّ

معرفة تارخينا،  يف    اإلهلية التي حاقت هبا؛ لنتمكن من تفسري األحداث تفسرًيا ينفعنا   السننو

ية َتتَّسم بالثبات  نساناحلياة اإليف    اإلهلية  السننلتطلع إىل بناء مستقبلنا.. ووتقييم حارضنا، وا

 
 . 152املرجع السابق، ص:  (1) 
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والشمول والرصامة، فال حتايب فرًدا عىل حساب فرد، وال جمتمًعا عىل حساب جمتمع آخر،  

تتأثر باألماين وإنَّام   الدقة ومطَّردة بشكل منتظم، ال حتيد وال متيل، وال  ا دقيقة كل  أهنَّ كام 

اإللعامباأل احلركات  ربط  أمهية  تأت  هنا  ومن  والعمل  سالم ..  والثبات  باالستقامة  ية 

هذه   انتصار  عنه  ينجم  الذي  اهلل  عىل  والتوكل  واإلتقان  واالنضباط  والنظام  والتخطيط 

 ( 1)  احلركات وخسارة الكافرين(

 ا ـ الطرح العلمي واملوضوعي لعلوم القرآن الكريم  سادس 

الرابع من   الركن  الكريم، ذلك  وهو  القرآن  التعامل اإلجيايب لإليرانيني مع  أركان 

أهنم مل يكتفوا بالتعامل السطحي أو العام معه، وإنام اهتموا بأن تتحىل أطروحاهتم املتعلقة  

 به بالطابع العلمي. 

اطالعنا عىل اجلهود التي بذهلا العلامء اإليرانيون خلدمة القرآن الكريم  ومن خالل  

 : نالحظ اخلصائص التالية ية، سالم ة اإلوعلومه بعد الثور

 الشمولية واالستيعاب: .  1

ذلك الكم الكبري من املؤلفات،  يف    وهي مالحظة ال حتتاج ألي أدلة؛ فيكفي أن ننظر 

والتي يصل كل واحد منها أحيانا إىل عرشات املجلدات، ذلك أن الغاية هي الوفاء بكل ما  

 حيتاجه املوضوع من مباحث. 

فقه لغة القرآن  يف    ذلك ما ذكرناه عند احلديث عن ]موسوعة املعجموكمثال عىل  

زادة   واعظ  اهلل  ]آية  الكبري  املوسوعي  العالمة  تأليفه  عىل  أرشف  الذي  بالغته[،  ورّس 

اخلراساين[؛ والتي شملت كل املفردات القرآنية بتفصيل كبري، حتى بلغ عدد أجزائها أكثر  

 من ستني جملدا ضخام.  

 
 . 176املرجع السابق، ص:  (1) 
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ما ذكر يتشكل من عرشة  يف    ]التمهيد يف    ناهومثلها  والذي  القرآن[،  ،  أجزاء علوم 

موسوعة ضخمة  يرى  عليه  القرآنيف    فاملطلع  وإنام  علوم  والعرض،  باجلمع  تكتفي  ال   ،

التحقيق والتنقيح وغريها، وال يوجد نظري له إليها  يف    استيعابهيف    حجمه وال يف    تضيف 

 ي القديم واملعارص. سالم مجيع الرتاث اإل

جملدا، ذلك    80التفسري ]تفسري التسنيم[، والذي فاق عدد أجزائه  يف    ذا نجدوهك

العلامء   من  كونه  عىل  بناء  ـ  اآلميل  اجلوادي  اهلل  عبد  العالمة  الشيخ  التفسري  أن صاحب 

والفالسفة واملحققني ـ ال يطرق مسألة إال وحييط هبا من مجيع جوانبها.. باإلضافة إىل أنه  

التفسري التي مورست عرب التاريخ، وهي: تفسري القرآن بالقرآن،    استوعب فيه كل أساليب

القرآن   يكتفي  السنةبوتفسري  ال  أنه  إىل  باإلضافة  واالجتهاد..  بالعقل  القرآن  وتفسري   ،

دراسة   إليها  يضيف  وإنام  والفلسفية،  العقلية  واألحاديث،  السن باملباحث  للروايات  دية 

 احلديث. وحتليل مفاهيمها علی أساس معايري فقه 

املواضيع   تنوع  مع  خاصة  يؤدهيا،  أن  واحد  لفرد  يمكن  ال  اجلهود  هذه  أن  وبام 

صاحب   عليها  يرشف  علمية،  ملؤسسات  تستند  كانت  اجلهود  تلك  كل  فإن  املطروحة؛ 

 العمل، باعتباره املصمم واملفكر وواضع اخلطة املنهجية. 

عان فيه مؤلفه العالمة  فقه لغة القرآن ورّس بالغته[ است يف  فكتاب ]موسوعة املعجم 

ية التابع للعتبة  سالمجممع البحوث اإليف    ]آية اهلل واعظ زادة اخلراساين[ بجمع من الباحثني 

 الرضوية. 

اإلرساء   مؤسسة  اآلميل يرشف عىل  اجلوادي  اهلل  عبد  الشيخ  العالمة  نرى  وهكذا 

ية منها تبيني ونرش  مدينة قم، والغا يف    الدولية للعلوم الوحيانية، وهي من املراكز العلمية 

ية، كام يرشف  سالم جمال العلوم اإليف    ية من وجهة نظره، وتدريب باحثني سالم العلوم اإل
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اإل مؤسسة  العايل  مام عىل  للتعليم  )ع(  العسكري  سنة  يف    احلسن  أسست  والتي  احلوزة، 

 مدينة آمل شاميل إيران. يف   هـ ش  1387

مقدمة تفسريه األمثل بالعلامء  يف    ومثله العالمة نارص مكارم الشريازي، والذي أشاد 

الذين شاركوه فيه، والذين تتلمذوا عىل يديه، فقال: )وأخريًا نشكر جهود العلامء والفضالء  

د جعفر اإل يف    الذين شاركونا  د رضا األشتياين، وحممَّ ي،  مامتأليف هذا التفسري اجلليل: حممَّ

اإل اهلل  وأسد  اإلهلامي،  احل يامينوداود  الرسول  وعبد  د  ،  وحممَّ القراءت،  وحمسن  سني، 

املهري، وكذلك نشكر اإلخوة االفاضل االستاذ حممد عىل آذرشب، الّشيخ حممدرضا آل  

فاخر،   هاشم  قيص  االستاذ  اهلاشمي،  حمّمد  السّيد  عيسى،  توفيق  خالد  االستاذ  صادق، 

هاشم   والّشيخ  القبانچي  أمحد  والسّيد  األنصاري  مهدي  الشيخ  مولويل،  أسد  االستاذ 

 (1) تنقيح وإخراج هذا السفر اجلليل وداموا مشكورين( يف   الصاحلي بمسامهتهم 

  الدول العربية، وخاصة يف    املصنفة   عاملالكثري من األيف    ومثل هذا ال نجده لألسف 

إىل  السن املناطق  يف   يفتقر  والذي  الكليات،  عليه  تقوم  الذي  التعليمي  النظام  عىل  بناء  ية، 

تقوم عليه احلوزة العلمية، والتي تكون فيه التلمذة حقيقية، ليس كام  املنهج العلمي الذي  

 الكليات واجلامعات. يف  هو عليه احلال 

 االنفتاح عىل كل املعارف: .  2

عىل   وبتفصيل  مطلعا  الباحث  والتي جتعل  والكربى،  املهمة  اخلصائص  من  وهي 

ناقضة أحيانا، لكنه  موارد كل القضايا املطروحة، ومن خالل مصادر متعددة، قد تكون مت

 ال يمكن أن تتبلور املواقف من دوهنا. 

لألسف نجدها  ال  اخلاصية  املدارس  يف    وهذه  من  انغالقها السنالكثري  باعتبار  ية 

 
  (13/ 1تفسري األمثل، ) (1) 
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الشديد عىل نفسها؛ فالتفاسري السلفية مثال ـ وهي أكثر التفاسري املعارصة انتشارا ـ ال تؤمن  

ذكره العلامء املحدثون من قضايا، بل ال تؤمن حتى  بكتب علم الكالم وال الفلسفة وال ما  

اإل بالعلوم  يرتبط  التي  نسانبام  بالطريقة  الكريم  القرآن  تعرض  ولذلك  واالجتامعية،  ية 

 العصور السابقة. يف  عرض هبا 

وهكذا نجد غريها يضع احلجب بينه وبني التفاسري الشيعية؛ فال يستفيد منها مع  

 سبقة التي حكم هبا عليها. أمهيتها، نظرا لتلك األحكام امل 

وبخالف هذا نجد ما كتبه اإليرانيون منفتحا عىل كل املعارف واملدارس؛ فهي ترجع  

 ية بفروعها املختلفة. السن ية.. وسالمية وغري اإلسالمللمصادر اإل

األثر ]التفسري  نجد  ذلك  عىل  معرفة    ي وكمثال  هادي  حممد  للعالمة  اجلامع[ 

التي تفس القرآن الكريم مع التوثيق والتحقيق املرتبط هبا،  ية  السنمشحونا بكل الروايات  

 ية نفسها. السن املصادر يف  مما ال نجده

نجده واملفسونيف    وهكذا  )التفسري  القضايا  يف    كتابه  يطرح  ال  القشيب(،  ثوبه 

املوضوع؛ فقد تناول  يف    طرحا سطحيا، بل حييط هبا من كل اجلوانب منفتحا عىل كل ما كتب

، والرجع والصدع،  نسانالقرآن كمراحل خلق اإليف    ض موارد اإلعجاز العلمي بالرشح بع

واتساع العامل، وقانون اجلاذبية، والرتق والفتق، وتوتيد األرض باجلبال، وحركة األرض،  

 وقانون الزوجية العام، والعسل، واحليض، وما إىل ذلك.  

ما   كل  بتعريف  التفسريية  االجتاهات  عن  حديثه  عند  قام  التفسري  كام  حول  كتب 

العلمي للقرآن الكريم، مهام اختلفت مدارس ومواقف املؤلفني، فقد ذكر كتاب )كشف  

ام الساموية واألرضية واحليوانات والنباتات  األجرما يتعلق بيف    األرسار النورانية القرآنية 

كتاب  ، وأثنى عليه، ثّم عّرف بهـ( 1306واجلواهر املعدنية(، ملحمد بن أمحد اإلسكندراين ) 
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، ومؤلفات عبد اهلل  هـ( 1386(، للعالمة السيد هبة الدين الشهرستاين ) سالم )اهليئة واإل

رشيد   واألستاذ  الرافعي،  مصطفى  واألستاذ  الكواكبي،  اهلل  عبد  والسيد  فكري،  باشا 

 رشدي العابري.  

،  هـ(1358تفسري القرآن(، للطنطاوي )يف    كام عّرف بتفسري ونقد كتاب )اجلواهر 

  العلمي(، لعبد املنعم اجلاّمل، وأثنى عليه.. وغريها.و)التفسري

األخري  يف    ومل يكتف بذلك، بل نجده حيلل ما كتب ويناقشه بعلمية وهدوء، ليخرج 

ذلك:   عن  معربا  قال  وقد  عليها،  الدالة  للرباهني  إيراده  بعد  املناسبة،  العلمية  بالنتيجة 

من اآليات الكونية، ربام صعب دركها  هذا العرض إنام نحاول فهم جانب  يف    )ولُيعلم أننا 

ضوء حقائق علمية راهنة جهد املستطاع... إننا ال نحاول  يف    من قبل، وأمكن االهتداء إليها 

تطبيق آية قرآنية ذات حقيقة ثابتة عىل نظرية علمية غري ثابتة، وهي قابلة للتعديل والتبديل،  

انطوت   الكشف عن حقائق وأرسار كونية  مبلغ جهدنا  الذكر  إنام  آيات  لفيف  من  عليها 

 ( 1)  ضوء العلم الثابت يقينًا حسب ما وصلت إليه البرشية قطعّيًا(يف  احلكيم، كشفاً 

ينترش لألسف بام  العلمية  الرؤية  نقارن هذه    إنكارية من  السناملدارس  يف    وعندما 

احلقائق العلمية الواضحة نجد البون الشاسع بني املدرستني، وكمثال عىل ذلك ما أجابت  

التفاسري التي  يف    السعودية عن سؤال يقول: )ماحكم الرشعيف    به اللجنة الدائمة للفتوى

األ  ببعض  القرآن  آيات  ربط  مدى مرشوعية  وما  العلمية؟  بالتفاسري  العلمية    مور تسمى 

اجلدل حول هذه املسائل؟(، فأجابت: )إذا كانت من جنس التفاسري التي  التجريبية فقد كثر  

ا َوَجَعلرنَا }تفس قوله تعاىل:   نَامُهَ ًقا َفَفَتقر َض َكاَنَتا َرتر َرر اَمَواِت َواألر ِذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ ر َيَر الَّ َأَومَل

ِمُنونَ  ُيؤر َأَفاَل  َحيٍّ   
ٍ
ء يَشر ُكلَّ   

ِ
املرَاء بالشمس  30:  نبياء ]األ  {ِمَن  متصلة  بأن األرض كانت   ]

 
 .. 443: 2، التفسري واملفسون يف ثوبه القشيب 12: 6حممد هادي معرفت، التمهيد يف علوم القرآن  (1) 
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وجزًء منها ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها األرض ثم برد سطحها وبقي جوفها  

إذا كانت التفاسري من هذا النوع  ـ    حارًا وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس

قوله تعاىل:  فال ينبغي التعويل وال االعتامد عليها، وكذلك التفاسري التي يستدل مؤلفوها ب

َحاِب ُصنرَع  } َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ السَّ َباَل حَتر ِ  إِنَُّه َخبرِي     اهلل َوَتَرى اجلر
ٍ
ء الَِّذي َأترَقَن ُكلَّ يَشر

َعُلونَ  َتفر [ عىل دوران األرض، وذلك أن هذه التفاسري حترف الكلم عن  88]النمل:    {باَِم 

الكريم مل القرآن  ا يسمونه نظريات علمية، وإنام هي ظنيات أو ومهيات  مواضعه وختضع 

أصل  هلا  ليس  آراء جديدة  تعتمد عىل  التي  التفاسري  الكتاب  يف    وخياالت، وهكذا مجيع 

 ( 1)  ملا فيها من القول عىل اهلل بال علم( األمةكالم سلف يف  وال  والسنة 

حكم تفسري  ومثل ذلك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الذي كتب مقاال بعنوان )

التفسري:  يف    القرآن بنظريات علمية حديثة(، ومما جاء فيه تعقيبا عىل كالم نقله عن ابن تيمية 

الشيخ آية يف    )انتهى ملخص كالم  فّس  يرد يف    الرد عىل من  مل  بتفسري  الكتاب  يف    القرآن 

.. وهذا ينطبق اليوم عىل كثرٍي من جّهال الكتبة الذين  والسنة  يفسون  ، وأنه تفسري  باطل 

القرآن حسب أفهامهم وآرائهم.. أو يفسون القرآن بنظريات حديثة من نظريات الطب  

أو علم الفلك أو نظريات رّواد الفضاء ويسّمون ذلك: باإلعجاز العلمّي للقرآن الكريم..  

ه فعلوه عن  أصحابويف هذا من اخلطورة والكذب عىل اهلل اليشء الكثري؛ وإن كان بعض  

القرآن  يف    : )من قال ًا ملكانة القرآن.. إالّ أّن هذا عمل  ال جيوز، قال  حسن نّية وإظهار

أو بقول   السنة ببرأيه وبام ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار(.. والقرآن ال ُيفّس إالّ بالقرآن أو 

 (2) الّصحايّب كام هو معلوم عند العلامء املحققني( 

 
 .  145 \4فتاوى اللجنة الدائمة:  (1) 

العدد    (2)  الدعوة/  القرآن بنظريات علمية حديثة، جملة   30هـ املوافق    1415حمرم    21س  اخلمي  1447حكم تفسري 
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ولألسف؛ فإن هؤالء الذين ينكرون هذا النوع من التفسري يقبلون كل ما روي عن  

سلفهم من خرافات، بل يفسون هبا القرآن الكريم، ومن األمثلة عىل ذلك قول الشيخ ابن  

وتطويع األرض،  دوران  مسألة  عن  عند حديثه  الكريمعثيمني  للقرآن  إثبات  يف    ه  سبيل 

ذلك: ).. لكن اليشء الذي أرى أنه ال بد منه هو أن نعتقد أن الشمس هي التي تدور عىل  

الطلوع   أضاف  تعاىل  اهلل  ألن  والنهار،  الليل  اختالف  هبا  يكون  التي  وهي  األرض، 

َس إَِذا َطَلَعتر َتَزاوَ }والغروب إىل الشمس، فقال عز وجل:   مر ِفِهمر َذاَت  َوَتَرى الشَّ ُر َعنر َكهر

اَملِ  ِرُضُهمر َذاَت الشِّ َيِمنِي َوإَِذا َغَرَبتر َتقر ت كلها  أضيف[، فهذه أربعة أفعال  17]الكهف:    {الر

أفعال   كلها  تقرض،  تزاور،  غربت،  وإذا  طلعت،  إذا  الشمس  الشمس،  أضيفإىل  إىل  ت 

قام به هذا الفعل فال يقال:    واألصل أن الفعل ال يضاف إال إىل فاعله، أو من قام به، أي من

أن   املعنى  ليس   ) َطَلَعتر إَِذا  َس  مر الشَّ )َوَتَرى  اهلل  قال  فإذا  ويراد مات عمرو..   ، زيد  مات 

األرض دارت حتى رأينا الشمس ألنه لو كانت األرض هي التي تدور، وطلوع الشمس  

الشمس،    خيتلف باختالف الدوران ما قيل: إن الشمس طلعت، بل يقال نحن طلعنا عىل 

َببرُت  }قصة سليامن  يف    أو األرض طلعت عىل الشمس وكذلك قال اهلل تبارك وتعاىل إِينِّ َأحر

َجاِب  بِاحلرِ َتَواَرتر  َحتَّى  َريبِّ  ِر  ِذكر َعنر   ِ رَير اخلر الشمس، ومل يقل حتى  32]ص:    {ُحبَّ  [ أي 

( قلت:  أليب ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟  توارى عنها باحلجاب، وقال النبي  

أن   هلا، ويوشك  فيؤذن  فتستأذن،  العرش،  )تذهب تسجد حتت  قال:  اهلل ورسوله أعلم، 

تسجد فال يقبل منها، وتستأذن فال يؤذن هلا، فيقال هلا: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من  

 ( 1)  مغرهبا(، فأضاف الذهاب إىل الشمس(

 
 .. 23[ ص 1994يونيو 

  (71/ 1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ) (1) 
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ة، قال: )فظاهر  وهكذا، وبعد أن طوع ما شاء من النصوص القرآنية لقوته الومهي 

هو    والسنة القرآن   األرض، وهذا  الشمس عىل  بدوران  يكون  والنهار  الليل  اختالف  أن 

عن   النصوص  أن نرصف  لنا  يسوغ  قاطع  دليل  حيس   يوجد  مل  ما  نعتقده  أن  الذي جيب 

أخبار اهلل ورسوله أن تكون  يف    ظواهرها إىل ما يوافق هذا النص القاطع، وذلك ألن األصل 

سنسأل عام    القيامة حتى يقوم دليل قاطع عىل رصفها عن ظاهرها، ألننا يوم  عىل ظاهرها  

تقتضيه هذه النصوص بحسب الظاهر، والواجب علينا أن نعتقد ظاهرها إال إذا وجد دليل   

 (1) قاطع يسوغ لنا أن نرصفها عن هذا الظاهر( 

َتُهمر َمنر  }تفسريه لقول اهلل تعاىل:  يف   وهكذا قال  َض  َوَلئِنر َسَألر َرر اَمَواِت َواألر َخَلَق السَّ

َقَمَر َلَيُقوُلنَّ   َس َوالر مر َر الشَّ َفُكونَ   اهللَوَسخَّ [ عند ذكره لفوائد هذه  61]العنكبوت:    {َفَأنَّى ُيؤر

مها    اآلية أهنام  عىل  دليل   َقَمَر(  َوالر َس  مر الشَّ َر  )َوَسخَّ تعاىل:  قوله  )ويف  قال:  فقد  الكريمة، 

األ حول  جيريان  عىل  اللذان  يسرَيان  ال  ام  إهنَّ قال:  ملَِن  األرض خالًفا  حول  يِسرَيان  رض 

بسبب َدَوران األرض نفِسها وهذا ال شَك أنَّ  ـ    اختالف الليل والنهارـ    األرض وأنَّ هذا

الذي ال يعتقد أهنام يدوران عىل األرض أنَّه عىل خطر عظِيم ربام يصل به ذلك إىل الكفر  

ه ما أخرَبنا اهلل عنه ِمن أنَّ الشمس هي التي تدور عىل األرض  ألّن الذي نؤمن به ونعتِقدُ 

   (2)  وكذلك القمر(

ثم يرد ـ بمثل ما ردوا به عىل من أنكر عليهم تصوراهتم املرتبطة باحلقائق الدينية ـ  

يف   ال تثُِق  أناسفقال: )وِمن العجيب أنَّ هذا القول املخالف لِظاِهر القرآن أنَّه قد رَسى إىل 

هم الساب، فانخدعوا والواِجُب علينا يف    دياَنتِهم قصدي ال تُشّك  يف    ديانتهم، لكن غرَّ

 
  (71/ 1املرجع السابق، ) (1) 

  (72/ 1املرجع السابق، ) (2) 
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األه هلذا    مورذه  خمالًِفا  يكون  ما  لنا  يتَبنيَّ  الواجب حتى  هذا  القرآن  ظاِهر  نميِشَ عىل  أن 

ا   ا ما دلَّ عليه القرآن داللة يقينية فإنَّه ال يمكن ليِشء أن خيالفه فداللُة القرآن إمَّ الظاهر، أمَّ

ا، والظاهرة ظنِّيَّة  الرصحية قطرِعيَُّة الداللة وال يمكن ليشء أن خيالَفه  ،ظاهرة وإما رِصحية

الداللة فنبقى عىل هذا األصل نبقى عىل الظاهر حتى يتبنيَّ لنا بأمٍر قطعي خالُفه وحينئٍذ ما  

ل(   (1)دام ظاهًرا فإنه يمكن أن ُيَؤوَّ

الوهابية  أئمة  بالتجهم،  يف    بل كان  القائل بكون األرض كروية  السعودية يتهمون 

عبد بن  حممد  الدين  تقي  اهتم  أنه  سلفيا    حتى  كونه  مع  بذلك  )املغريب(،  اهلاليل  القادر 

الدروس  به املسؤول عن مراقبة  النبوي للمسئولني ألنه  يف    متشددا، حيث وشى  املسجد 

 (2) يقول بكروية األرض! واشتد نكريه عليه، وقال: )هذا ال يقوله إال جهمي!( 

كل خروج ـ ولو  وكل هذا سببه االنغالق عىل املدرسة التي ربوا فيها، وتصوروا أن 

 نفسه.  سالمقيد شعرة ـ عىل أي مبدئ من مبادئها خروج من اإل

وهلذا يعتربون العامل الذي هيتم بالعلوم العرصية عاملا مبتدعا، وقد أورد بعضهم ما  

هذا الباب  يف    تفسريه عن بعض احلقائق العلمية، فقال: )إن سيدًا قد ُأتيف    ذكره سيد قطب

هذه العلوم العرصية التي افتتن هبا أكثر الناس؛ كيف ال وهم ُيفطمون  يف    من ثقته الزائدة

 ( 3)  مدارسهم التي ختلط احلق بالباطل(يف  عليها وعىل نظرياهتا 

ما ذكره   بعض  نقل  منثم  وقال: )كل هذا هذيان    سيد  الفلكية،  العلمية  احلقائق 

فمن وبينها..  بيننا  الذي  قاس  حتى  الشمس  إىل  وصل  الذي  وَمن  النجاة    وظن،  أراد 

 
 (73/ 1املرجع السابق، ) (1) 

 .19خمترص اللفظ يف مسألة دوران األرض، ص (2) 

 . 35ميزان االعتدال يف تقييم كتاب املورد الزالل يف التنبيه عىل أخطاء الظالل ص  (3) 
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اهلل   رسول  صاحب  قال  واألصيل،  بالعتيق  فعليه  لدينه  اهلل والسالمة  مسعود:    عبد  بن 

 ( 1)  )عليكم بالعتيق(.. ومل يقل: )عليكم باملعارص(

وانطالقا من هذا العتيق الذي سلموا له عقوهلم، راحوا يردون عىل كل من يتحدث  

  429بأمثال هذه احلقائق العلمية بام ذكره عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي )املتوىف  

  صول كتابه )الفرق بني الفرق( عند بيانه لـ ]أوصاف الفرقة الناجية[، ويف ]بيان األيف    هـ(

واجلامعة[، قال: )وأمجعوا عىل وقوف األرض وسكوهنا، وأن    السنةيها أهل  التي اجتمع عل

حركتها إنام تكون بعارض يعرض هلا من زلزلة ونحوها خالف قول من زعم من الدهرية  

أن األرض هتوي أبدًا ولو كانت كذلك لوجب أال يلحق احلجُر الذي نلقيه من أيدينا أبدًا،  

عىل  أمتي    قال: )ال جتمع   انحداره.. والرسول  يف    نه ألن اخلفيف ال يلحق ما هو أثقل م

 ( 2)  ضاللة(

الذي  يف    الدين[  أصولكتابه ]يف    وقد ذكر الوهم  ]بيان وقوف األرض وهنايتها[ 

املسألة، فقال: )ولو كانت لألرض حركة دورية ألحسسنا بذلك كام  يف  اعتمد عليه وسلفه 

جعلنا قطعة من األرض عىل طبق مل تدر عليه ولو  نحس بحركتها عند الزلزلة، ثم إّنا لو  

اهلواء لنزلت عىل االستواء ومل تدر عىل نفسها فإذا كانت كل قطعة منها ال تدور  يف    رمينا هبا 

فكيف دارت مجلتها.. فلام مل يكن كذلك بطلت هذه العلة وسائر العلل التي حكيناها عن  

 تعاىل وإهنا متناهية من كل جهة كام بيناه  خمالفينا وصح بام قلنا أن األرض واقفة بقدرة اهلل

 (3) هذه املسألة صح قولنا فيها( يف  وإذا بطلت أقوال خمالفينا 

 
 . 36املرجع السابق، ص  (1) 

 . 330الفرق بني الفرق، ص  (2) 

 . 63أصول الدين، ص  (3) 
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يستعملوهنا،   البغدادي  القاهر  عبد  ذكرها  التي  اخلرافية  الرباهني  هذه  زالت  وال 

ت  ولألسف، وبني املثقفني الدارسني للعلوم احلديثة، وهلذا ال نعجب مما ذكرته اإلحصاءا 

من كون السعودية من أكثر الدول العربية تعرضا لإلحلاد اجلديد، ولعل من أشهر ملحدهيا  

الرد عىل الصوفية والشيعة ]عبد اهلل القصيمي[، ثم اكتشف  يف    ذلك السلفي الذي كتب كتبا 

 خطأ التدين السلفي، وبدل أن يصححه راح ينكر وجود اهلل. 

ين اإليرانيني نجد الفرق الكبري؛ فكلهم عند  وعندما نقارن هذا بام يقوله مجيع املفس

عرضهم للمسائل العلمية يتطرقون لرشحها وتفصيلها، ومن مصادرها العلمية، حتى أن  

القارئ هلا ال يستفيد معارف دينية فقط، بل يستفيد من كل ألوان املعرفة العلمية والفلسفية  

 والتارخيية وغريها. 

رص مكارم الشريازي عند تفسريه لقوله تعاىل:  وكمثال عىل ذلك ما أورده العالمة نا 

َعلِيمِ } َعِزيِز الر ِديُر الر َتَقرٍّ هَلَا َذلَِك َتقر ُسر
ُس جَترِري ملِ مر [، فقد قال ـ حتت عنوان  38]يس:    {َوالشَّ

يف    ]حركة الشمس )الدورانية( و)اجلريانية([: )]الدوران[ لغًة يطلق عىل احلركة املغزلية، 

ي )اجلريان(  أّن  نسبت  حال  أعاله،  اآليات  أّن  للنظر  وامللفت  الطولية،  احلركة  عىل  طلق 

فلك يسبحون(.. وقد كانت  يف    احلركتني إىل الشمس، فقالت: )والشمس جتري(... و)كّل 

ام  األجرمتمّسكة بنظرية )بطليموس( التي كانت تقول بأّن    اآلية املحافل العلمية أّيام نزول  

ب دورانية،  حركة  فيها  ليس  بّلورية  الساموية  أجسام  من  تتكّون  التي  األفالك  باطن  إّن  ل 

مرتاكمة عىل بعضها البعض كرتاكم طبقات البصلة وثابتة، وحركتها تتبع حركة أفالكها،  

تلك األّيام معنى ال جلريان الشمس وال غريه أّما بعد أن تداعت االُسس  يف    وعليه فلم يكن

بطليموس فرضية  عليها  تقوم  اإلكتشافيف    التي  اجلديدةضوء  األخرية،  يف    ات  القرون 

ام الساموية من قيد األفالك البلورية، فقد قويت نظرية كون الشمس هي  األجروحتّررت  
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مركز املنظومة الشمسية، وهي ثابتة ومجيع املنظومة الشمسية تدور حوهلا.. هنا أيضًا مل تكن  

لدورانية حّتى أثبت  تعبريات اآليات أعاله مفهومة فيام يتعّلق بحركة الشمس الطولية وا 

بتطّوره عّدة حركات للشمس املوضعية    ، العقود األخريةيف    العلم  الشمس  وهي: حركة 

السامء..  يف    حول نفسها.. حركة الشمس الطولية مع املنظومة الشمسية باجّتاه نقطة حمّددة

 ( 1)  للقرآن(( أخرى وحركتها الدورانية مع املجّرة التي تتبعها وبذا ثبتت معجزة علمية 

  تب العلمية ليثوبعد أن أورد هذه املعلومات العلمية املفصلة، راح يرجع للدوائر  

ورد  ما  نورد  املسألة  هذه  )ولتوضيح  فقال:  املعارف حول حركة  يف    ذلك،  دوائر  إحدى 

احلركة الظاهرية ـ  يف    واقعية، وتشرتك الشمس  أخرىالشمس: للشمس حركة ظاهرية و

نصف مرشق  من  ترشق  فهي  ـ  ومترّ   اليومية  فيه،  نعيش  الذي  األريض  طرف  يف    الكرة 

اجلنوب من نصف النهار ثّم تغرب من املغرب، وعبورها من نصف النهار يشّخص الظهر  

ـ سنوية ـ حول األرض بحيث أهّنا    أخرى احلقيقي ـ الزوال ـ. وللشمس أيضًا حركة ظاهرية  

شمس مقابل األبراج مّرة  تقرتب من املرشق درجة واحدة كّل يوم، ويف هذه احلركة متّر ال 

أمهّية   احلركة  الربوج( وهلذه  )دائرة  يقع عىل صفحة  احلركة  هذه  ومدار  عام،  كّل  واحدة 

علم الفلك، فظاهرة )اإلعتدالني( و)اإلنقالب( و)امليل الكيّل( كّلها مرتبطة هبذا  يف    عظمى

هرية فإّن  العلم، وعىل أساس ذلك حيسب العام الشميس.. عالوًة عىل هذه احلركات الظا 

 ( 2) املجّرة..(( يف  للشمس حركة دورانية

إىل آخر ما ذكره حول املوضوع، وهذا ما يبني الفرق الشاسع بني هذه الرؤية العلمية  

 املنفتحة، وبني ذلك االنغالق الذي يفس به السلفيون القرآن الكريم. 

 
   (189/ 14تفسري األمثل ) (1) 

   (189/ 14املرجع السابق، ) (2) 
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ايخ السلفية  الكريمة ـ ما ذكره بعض مش  اآليةونحب أن نذكر ـ بمناسبة ذكرنا هلذه  

بن عبد   اهلل بن محود  بن عبد  الشيخ محود  كبار مراجعهم، وهو  يعترب من  والذي  الكبار، 

كتابه ]الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة[،  يف    هـ(1413الرمحن التوجيري )املتوىف:  

بعض املعاهد أن بعض معلميهم من ذوي  يف    حيث قال: )وقد أخربين غري واحد من الطلبة 

فقال له  ،  جلهل املركب رصح عنده بام يعتقده من استقرار الشمس ودوران األرض حوهلا ا

َعلِيِم﴾  يف  الطلبة: ما تقول  َعِزيِز الر ِديُر الر َتَقرٍّ هَلَا َذلَِك َتقر ُسر
ِري ملِ ُس جَتر مر قول اهلل تعاىل: ﴿ َوالشَّ

فقالوا له: يلزمك عىل هذا أن تعتقد جريان الشمس فأبى   ،[.. فقال: القرآن حق38]يس:  

  (1)  فطالبوه بالدليل عىل قوله فقال هكذا تلقينا من علامئنا(

إىل جواب هذا    يامنثم علق عىل هذا بقوله: )فانظر يا من نور اهلل قلبه بنور العلم واإل

فاك مما ابتىل به املنحرفني  املخدوع املغرور بزخارف أعداء اهلل وشبهاهتم. وامحد اهلل الذي عا 

املكذبني لنصوص القرآن واألحاديث الصحيحة تقليدًا منهم ألعداء اهلل تعاىل من الكفار  

وما    ،نار جهنم يف    واملنافقني الذين أسسوا بنياهنم عىل شفا جرف هاٍر ينهار بمن متسك به 

ِذيَن  أشبه هذا الذي ذكرنا جوابه ومن جرى جمراه بالذين قال اهلل تعاىل فيه ر َتَر إىَِل الَّ م: ﴿ َأمَل

َدى    َأهر
ِ
لِلَِّذيَن َكَفُروا َهُؤاَلء برِت َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن  ِ ِمُنوَن بِاجلر َتاِب ُيؤر

ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن الركِ

ِذيَن آَمُنوا َسبِياًل ﴾ ]النساء:   [.. فاحذروا أهيا املسلمون من اإلصغاء إىل دسائس  51ِمَن الَّ

 تعاىل واالغرتار بزخارفهم وشبهاهتم فإهنم ال يألونكم خباال وودوا لو تكفرون  أعداء اهلل

نبيكم   به  جاء  َكَفُروا    بام  َكاَم  ُفُروَن  َتكر َلور  ﴿َودُّوا  تعاىل:  اهلل  قال  واحلكمة  الكتاب  من 

[.. ففي هذه اآليات أبلغ حتذير للمسلمني من طاعة الكفار  89َفَتُكوُنوَن َسَواًء﴾ ]النساء: 

ما   وودوا  خباال  املسلمني  يألون  ال  فإهنم  وخترصاهتم  وظنوهنم  آرائهم  وقبول  واملنافقني 

 
 ( 44الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة )ص:  (1) 



321 

 

يف    عنتهم وأضلهم عن الرصاط السوي واهلدي. وقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل للمسلمني

كفاية وغنية عام سوامها من أقوال الناس وآرائهم وخترصاهتم قال    كتابه وسنة رسوله  

َتاَب ُيترىَل َعَليرِهمر إِنَّ اهلل تعاىل: ﴿َأَومَلر 
نَا َعَليرَك الركِ َزلر ا َأنر ِفِهمر َأنَّ ٍم  يف     َيكر َرى لَِقور ًَة َوِذكر َذلَِك َلَرمحر

ِمُنوَن﴾ ]العنكبوت:  [.. قال ابن عباس: )من تعلم كتاب اهلل ثم اتبع ما فيه هداه اهلل  51ُيؤر

  (1) سوء احلساب(  القيامة الدنيا ووقاه يوم يف  من الضاللة

 طرح القضايا وعرضها: يف    املعارصة .  3

وهي من اخلصائص املهمة، والتي تفس ذلك احلجم الكبري من املؤلفات اإليرانية؛  

املناهج   إليها  تضيف  وإنام  التقليدية،  واملناهج  الطرق  بحسب  القضايا  تعرض  ال  فهي 

 كل القضايا بناء عليها. يف  املعارصة، وتبحث 

  أكثر من أن حترص؛ ذلك أهنم استطاعوا أن يدخلوا البحث القرآين واألمثلة عىل ذلك  

ية واالجتامعية والسياسية وغريها، وأقاموا املؤمترات العلمية الكثرية  نسانكل العلوم اإليف  

 ذلك. يف   ألجل البحث 

عربية   ملقاالت  ملخصات  من  ورد  ما  بعض  هنا  سأذكر  ذلك  عىل  بسيط  وكمثال 

ق ش(، ويوجد    1396ية، املنعقد بقم )سنة  نسانللقرآن والعلوم اإل  قدمت للمؤمتر الدولی

للغات   باإلضافة  الفارسية،  باللغة  املقاالت    أخرى أضعافها  أفردت  وقد  كاإلنجليزية، 

 العربية واإلنجليزية بكتاب خاص. 

ية[: )تسعى هذه  نسانملخص مقال بعنوان ]القرآن وترشيد العلوم اإليف    فقد ورد

ية بمعنى فتح أفاق  نسانالواقع منارات لرتشيد العلوم اإليف    قرآنية متثل  أصولن  املقالة اىل بيا 

هذه   موضوع  خصوصيات  بيان  خالل  من  وذلك  الفضىل..  بالصورة  ألهدافها  حتقيقها 

 
 (45املرجع السابق، )ص:  (1) 
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شأهنا والشك توجيه  يف    كفرد وكمجتمع ومعرفة هذه اخلصوصيات  نسانالعلوم اي اإل

وهو اكمل    نسان اإليف    لتطوير الطاقات الكامنةية باجتاه وضع قواعد أدق  نسانالعلوم اإل

التأديبية   القوانني  وضع  أو  عالقاته  تنظيم  أو  النفسية  أمراضه  معاجلة  أو  املخلوقات 

والسياسية   واالجتامعية  الفردية  او حتديد حقوقه  اجلريمة  يستأصل جذور  بام  للمجرمني 

ا  هذه  آلثار  أمثلة  بيان  اىل  املقالة  هذه  تسعى  كام  العلوم  يف    صولألونظائره..  فروع  أهم 

 ( 1)  ية مثل: علم النفس، علم االجتامع، علم الرتبية، علوم القانون واحلقوق(نساناإل

ية وتطويرها[:  نسانإنشاء العلوم اإليف    ويف مقال آخر بعنوان ]دور الوعي القرآين

إىل   الوعي حيتاج  القرآنية، وحتقيق هذا  التعاليم  القرآين درك عميق لروح  دراسة  )الوعي 

تلك   ليتسنّى كشف جذور  قوية  عقالنية  طاقة  جانب  إىل  احلكيم  الذكر  آى  عن  مستمرة 

التعاليم الساموية اخلالدة، بحيث يتمخض منها مصدرية القرآن الكريم ليكون هو املصدر  

كل من  يف    ومن خالله يتسنى للعلامء واملفكرين املختصني  األخرىوامللهم والنافذة للعلوم  

ية تطوير تلك العلوم واجتاهها نحو األهداف السامية القرآنية،  نسانية واإلمسال العلوم اإل

حيث يرفضون الواقع السائد ويلتزمون بإصالح املجتمعات وسيادة القيم الروحية.. ومن  

ية فضاًل عن أن حتظى بتلك املرتبة التي  إنساندون هذا الوعي القرآين ال يمكن إنشاء علوم  

أشواط كامله املعنوي واملادي. إّن الوعي القرآين يقسم العلوم إىل  قطع  يف    نسانيستحقها اإل

و املعنوي؛  اجلانب  التي ختدم  العلوم  األّول:  أساسيني:  التي ختدم  اآلخرقسمني  العلوم   :

إنشاء هذه العلوم وتطويرها؛ حيث يرجع  يف    اجلانب املادي؛ فالوعي القرآين له دور كبري

الكل اىل أصل واحد وهو الوصول اىل الكامل املنشود سواء كان معنويا او ماديا برشط أن  

 
 - : قم(، جامعة املصطفى العاملية، قم 1396، كنگره بني امللىل قرآن وعلوم انسانى )جمموعه مقاالت انگليسى وعربى  (1) 

 . 75، الطبعة األوىل، ص: ايران
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 ( 1)  يكون هذا األخري خادما للجانب املعنوي(

ويف مقال آخر بعنوان ]عالج الكآبة بني علم النفس القرائى والغربى[: )الكآبة أكثر  

دول خمتلفة من العامل  يف    عامل اليوم وإن االحصائيات التي جترىيف    وعا اض النفسية شياألمر

املرض   هذا  لعالج  النفسيني  واالطباء  العلامء  من  كبرية  حماوالت  وهنالك  للغاية  مذهلة 

  اآلخرة الدنيا ويف    دين احلياة السعيدة الذي رشعه اهلل لسعادة البرش  سالماملزعج وبام أن اإل

ب آخر عن اعطاء الدواء الكامل، كان من الرضوري أن ُيطرق  ولعجز علم النفس من جان

وقد   العضال  املرض  هلذا  العالجية  الوصفة  لنكتشف  املعصومني  وروايات  القرآن  باب 

هذه املقالة جلمع العالجات ملرض الكآبة من اآليات والروايات وكذلك عرضنا  يف    سعينا 

اليوم  املتبعة  العالجات  من  وكانيف    جانبا  النفس  املرض  علم  هلذا  القرآنية  العالجات  ت 

باهلل ويشمل ذلك معتقدات من قبيل: اليقني بمعونة اهلل والتوكل عليه    يامنترتكز عىل اإل 

املتبعة   الدواء  ابرز طرق  وألفاظ لسانية من أدعية واذكار وأطعمة وعقاقري عالجية. وإن 

ة العالجية لـ ]آرون  العالجي لـ ]آلربت آليس[ واملعرف  سلوب علم النفس هي األيف    اليوم 

وقمنا  احليوية،  باملضادات  والعالج  املدرستني  يف    بك[  عالج  بني  مقارنة  بإجراء  اخلتام 

ية والساموية وبيان موارد االتفاق واالختالف بينهام واقرتاح العالجات االنجح بعد نساناإل

 ( 2)  ذلك(

يد علمي، وحماولة  وغريها من األمثلة الكثرية الدالة عىل اهتامم اإليرانيني بكل جد

 االستفادة منه، والرجوع إىل القرآن الكريم لتبني ضوابط االستفادة ومنهجها. 

 تنوع املناهج املستعملة واملسائل املطروحة:  .  4

 
 . 109املرجع السابق، ص:  (1) 

 . 205رجع السابق، ص: امل (2) 
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والشمول،   االستيعاب  أن  ذلك  قبلها،  بام  واملرتبطة  املهمة،  اخلصائص  من  وهي 

القارئ شغوفا   املعارف، جيعل  كل  تفيدهواالنفتاح عىل  التي  عىل  يف    بالتفاصيل  التعرف 

حقائق األشياء، وبحسب املناهج العلمية، ال بحسب اخلرافة والدجل، وهو ما يفس رس  

هذا املجال؛ فهم عند طرحهم ألي قضية  يف    الكم الكبري من املؤلفات التي ألفها اإليرانيون 

 يعاجلوهنا بحسب ما تقتضيه من مناهج، مع صرب وأناة عظيمني. 

القرننيومن   الكثرية حول قصة ذي  العلمية  املباحث  ذلك  القرآن  يف    األمثلة عىل 

أورده   بام  يكتفون  ال  فهم  يذكره    أصحاب الكريم؛  بام  وال  روايات،  من  باملأثور  التفسري 

والتنقيب    أصحاب التحقيق  إليهام  يضيفون  وإنام  ودروس،  عرب  من  االجتامعي  التفسري 

 للتعرف عىل القصة بتفاصيلها. 

األمثلة عىل ذلك ذلك التساؤل الذي طرحه العالمة حممد هادي معرفة، حول  ومن  

[، والذي أجاب عنه بقوله: )عنوان أطلقه القرآن الكريم عىل السالالت  ]يأجوج ومأجوج 

عرص ذي القرنني.. واجلغرافّية البرشّية حتاول وضع تصّور حمّدد ألنامط  يف    البرشّية املتوحشة 

قائمة األجناس البرشّية، وحتّدد  يف    اجلامعات وتدرس تسلسلهم االستيطان البرشي لتلك  

التي كانوا يعيشون أثناءها.. وتذكر بعض الدراسات  ـ    من عمر البرشّية ـ    احلقبة احلضارّية 

أّن أصل يأجوج ومأجوج من أوالد يافث بن نوح، وأّن التسمية مأخوذة من أجيج النار  

يف    ىل كثرهتم وشّدهتم.. وذكر بعض املدّققنيوهو: ضوؤها ورشرها، عنوان مستعار يشري إ

البحث عن تأصيلهم: أّن أصل املغول والّترت من رجل واحد يقال له: )ترك(. وهو نفس  

الذي ساّمه أبو الفداء باسم )مأجوج( فيظهر من هذا القول أّن املغول والترت هم املقصودون  

آسي من  الشاميل  اجلزء  يشغلون  كانوا  وهم  ومأجوج،  )التّبت  بيأجوج  من  بالدهم  متتّد  ا، 

والصني( إىل املحيط املتجمد الشاميل، وتنتهي غربا بام ييل بالد )الرتكستان( وكلمة )ترت(  
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يف   تكتب تاتار وتكتب تتار، وهي اسم لشعب خيتلف مدلوله باختالف العصور. وقد ورد 

ر طائفتني من القبائل  الكتابات االورخونّية الرتكّية التي يرجع تارخيها إىل القرن الثامن، ذك

( يرى أّن التتار  nosmohTالترتّية، ومها )الترت الثالثون( و)الترت التسعة( ولكن )طومسون( )

ذلك العرص عىل املغول أو فريق منهم، وليس الشعب الرتكي! ويقول:  يف  اسم يطلق حتى

بيكال حتى    اجلنوب الغريب من بحريةيف    إّن هؤالء التتار كانوا يعيشون عىل وجه التقريب 

كرولني. ويقول: إّن الرتك اخرجوا من منغوليا ليحّل حمّلهم املغول، حينام قامت إمرباطورّية  

منغوليا  قره  من  خرجت  حني  الرتك  قبائل  الترتّية  العشائر  بعض  صحبت  وقد  خطائي. 

 ( 1)  وسارت معها مّتجهة من أواسط آسيا(

التي ذكرها   إليها،  إىل آخر التفاصيل الكثرية  التي تستند  وناقشها، وناقش الوثائق 

 والتي رجع فيها لكل املختصني من املسلمني وغري املسلمني، ومن املدارس املختلفة. 

تفاسري  يف    وهكذا نجد تفتقدها لألسف  التي  التحقيقات  أمثال هذه  التفاسري  كل 

السلفي، باعتبار  ية، وخاصة تلك املنترشة بكثرة، والتي هييمن عليها التوجه  السن املدارس  

بأسعار رخيصة   وتباع  نفقتها،  التفاسري، وعىل  تلك  أمثال  بنرش  تقوم  التي  السعودية هي 

 جدا، وأقل بكثري من ثمن التكلفة. 

تفسري قوله تعاىل:  يف    ومن األمثلة عىل ذلك ما أورده العالمة نارص مكارم الشريازي

ر  ابرُن    } َيُهوُد ُعَزير ؟![: )عزير30:  ]التوبة   {اهللَوَقاَلِت الر لغة  يف    [ حتت عنوان ]من ُهَو عزير 

بعض الكلامت التي تردها من  يف    لغة اليهود، وملّا كانت العرب تغرّي يف    العرب هو )عزرا( 

احلال هي  كام  وذلك  لساهنا،  عىل  وجتري  أجنبية  فتصغر  يف    لغات  خاّصة  املحّبة  إِظهار 

ي كلمة  ُبدلت  كام  ُعزير،  إِىل  عزرا  فصغرت  عيسى الكلمة،  إىِل  العربية  العربية،  يف    سوع 

 
 .  488شبهات وردود حول القرآن الكريم، ص:  (1) 



326 

 

تاريخ اليهود،  يف   ويوحنا إِىل حييى.. وعىل كان حال، فإن عزيرًا ـ أو عزرا ـ له مكانة خاّصة

حتى أن بعضهم زعم أّنه واضع حجر األساس ألُّمة اليهود باين جمدهم ويف الواقع فإّن له  

اليهود   دمر  بابل  لدينهم، ألّن بخت نرص ملك  املشهورة،  يف    تدمرياً خدمًة كربى  واقعته 

وجعل ُمُدهَنم، حتت سيطرة جنوده فأبادوها، وهدموا معابدهم، وأحرقوا توراهتم، وقتلوا  

رجاهلم، وسبوا نساءهم، وأرسوا أطفاهلم، وجيء هبم إىِل بابل فمكثوا هناك حوايل قرن..  

اليهود  يف    فعهوملا فتح كورش ملك فارس بابل جاءه عزرا، وكان من أكابر اليهود، فاستش

ذهنه من أسالفه اليهود وما  يف    فشّفعه فيهم، فرجعوا إِىل ديارهم وكتب هلم الّتوراة ـ ممّا بقي 

كانوا قد حّدثوا به ـ من جديد، ولذلك فهم حيرتمونه أيام احرتام، ويعّدونه منقذهم وحميي  

أّنه يستفاد من بعض  غري    (سببًا أن تلقبه مجاعة منهم بـ )ابن اهلل  األمر رشيعتهم، وكان هذا  

كام ـ  نحو    االحتجاجيف    الّروايات  له ال عىل  احرتامًا  اللقب  هذا  أطلقوا  أهّنم  ـ  للطربيس 

نقرأ ولكنّنا  عزيرًا  يف    احلقيقة..  جُتّلون  كنتم  )إذا  مؤّداه  بام  سأهلم  النّبي  أّن  ذاهتا  الّرواية 

تسّمون موسى وهو أعظم  وتكرمونه خلدماته العظمى وتطلَقون عليه هذا االسم، فعالَم ال  

عندكم من عزير هبذا االسم؟ فلم جيدوا للمسألة جوابًا وأطرقوا برؤوسهم.. ومهام يكن  

أذهان مجاعة منهم،  يف    واالحرتامل  األجال من موضوع    أكربمن أمر فهذه التسمية كانت  

اهلل حّقًا،    وما هو مألوف عند العاّمة أهّنم حيملون هذا املفهوم عىل حقيقته، ويزعمون أّنه ابن

ألّنه خلصهم من الدمار والضياع ورفع رؤوسهم بكتابة التوراة من جديد.. وبالطبع فهذا  

كان سائدًا    االعتقادمل يكن سائدًا عند مجيع اليهود، إالّ أّنه يستفاد أّن هذا التّصور أو    االعتقاد

، والدليل عىل ذلك أّن أحدًا من كتب  عرص النّبي حمّمد  يف    عند مجاعة منهم، وال سيام

آنفة الذكر احتجوا عىل النّبي أو أنكروا هذا القول    اآلية التاريخ، مل يذكر بأهّنم عندما سمعوا  

عرصنا يف    عىل السؤال الّتايل: أّنه ليس بني اليهود   جابة)ولو كان لبان(. وممّا قلناه يمكن اإل
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 (1) ، فعالم نسب( االعتقادن يعتقد هبذا احلارض من يدعي أّن عزيرًا ابن اهلل وال م

العلمية   بالتحقيقات  فقط  يكتفي  ال  الشريازي  مكارم  نارص  العالمة  نرى  وهكذا 

منهج مالحظ وهو  تتعلق هبا،  التي  الشبه  رد  إليها  يضيف  وإنام  باملسألة،  كل  يف    املرتبطة 

اإل  عاملاأل الثورة  بعد  الثوسالماإليرانية  أهداف  من  أن  عىل  بناء  لإل ية،  الدعوة  ،  يامنرة 

 .سابقا  ذلكرأينا ونرصته، والرد عىل كل الشبهات التي تعرض له، كام 

 ا ـ مراعاة الوحدة والتقارب بني املذاهب اإلسالمية: سابع 

اخلاصية ال نجدها لألسف املدارس  يف    وهذه  تفاسري  نقل السنية معظم  مل  إن  يف    ، 

التصورات اخلاطئة عن التشيع والرتاث الشيعي، القديم  مجيعها، ذلك أهنا حتمل الكثري من  

 منه واحلديث إىل الدرجة التي حترم فيها جمرد النظر فيه. 

األساتذة بعض  أن  الطلبة يف    وأذكر جيدا  بعض  لبحث خترج  التفسري  يف    مناقشته 

  املوضوعي، أنبه تأنيبا شديدا عىل ذكره لكتاب للعالمة نارص مكارم الشريازي؛ وعندما ذكر 

،  السنية املراجع  يف    الطالب أنه اضطر للرجوع إليه لنقص املادة العلمية املرتبطة باملوضوع

وأن ما نقله من املتفق عليه بني املسلمني، مل يقبل األستاذ وال جلنة املناقشة، واعتربوا ذلك ـ  

من  كام يقولون ـ نرصة للبدعة، وطلبوا من الطالب أن يزيل كل االقتباسات التي استفادها 

 ذلك املرجع، ثم أنبوه بإنزاله عن الدرجة التي يستحقها. 

  وهذا جمرد مثال عن هذا املوقف، وهلذا ال نرى وجود كل تلك املصادر التي ذكرهتا 

اإليف   الكليات  أو  سالم مكتبات  للمعارض  أصال  الكتب  هذه  بدخول  يسمح  ال  بل  ية، 

 غريها، وهي تصادر بمجرد خروجها. 

املص نجد  هذا  املسلمني  وعىل خالف  منفتحة عىل مجيع مدارس  ذكرناها  التي  ادر 

 
  (6/ 6تفسري األمثل ) (1) 
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العالمة   نرى  ذلك  وكمثال عىل  املختلفة،  معرفةحممد  بمذاهبهم  تفسريه  يف    ينقل  هادي 

املصادر  يف    التي هي حمل البحث من األقوال سواء كانت  اآلية يف    األثري اجلامع كل ما ورد 

ني القارئ له عن الرجوع للمصادر  أو الشيعية مع التحقيق والتدقيق، بحيث يستغ  السنية 

 نفسها، ألنه ال جيدها بمثل ذلك التنظيم والتيسري والتحقيق.  السنية 

بل إنه ـ عىل خالف ما يشيعه املغرضون ـ يثني عىل ما ورد عن الصحابة من التفسري  

  هم محلوا هذا العبأ الثمني الفخيم، فنرشوا  باملأثور؛ فيقول: )كان كبار الصحابة من بعده  

إىل العاملني عن كّل جّد وجهد بالغني..    اهلل عىل أرجاء اآلفاق، وأّدوا رسالة    سالم لواء اإل

نعم كانوا عىل تفاوت من املقدرة عىل اإليفاء واألداء.. قال مسوق بن األجدع: جالست  

كاإلخاذ  حمّمد    أصحاب املاءـ    فوجدهتم  من  الغدير  الرجل،  ـ    يعنى  يروى  فاإلخاذ 

الرجلني، واإلخاذ يروى العرشة، واإلخاذ يروى املائة.. واإلخاذ لو نزل به  واإلخاذ يروى  

مثل  يف    أهل األرض ألصدرهم.. وقد اشتهر بالتفسري من الصحابة أربعة ال خامس هلم

 (1) العلم بمعاين القرآن..( يف  مقامهم 

األغىل  قيمته  الصحايب  )ولتفسري  فيقول:  أحاديثهم؛  اعتبار  يذكر رس  جمال  يف    ثم 

والطرق املوصلة إليه، وقد رّباهم    االعتبار العلمي والعميل، حيث هم أبواب علم النبّي  

إليهم.   رجعوا  إذا  قومهم  ولينذروا  الناس،  وبني  بينه  وسائط  ليكونوا  وفّقههم  وعّلمهم 

فكانوا ال يصدرون الناس إاّل عن مصدر الوحي األمني، وال ينطقون إاّل عن لسانه الناطق  

 (2) املبني( باحلّق 

، فيقول:  السنية وهو يشرتط لألخذ عنهم نفس الرشوط التي يضعها علامء املدرسة  

 
 . 99، ص: 1التفسري األثرى اجلامع، ج (1) 
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احلجّية واالعتبار أّوال: صّحة اإلسناد إليهم، وثانيا: كوهنم من الطراز  يف    )نعم كان الرشط

األعىل. وإذ قد ثبت الرشطان، فال حميص عن جواز األخذ وصّحة االعتامد، وهذا ال شّك  

إّنام الكالم فيه ب النبّي  يف    عد تواجد الرشوط..    اعتبار ذلك حديثا مسندا ومرفوعا إىل 

تربيتهم وتعليمهم، أو أّنه استنباط منهم بالذات، ملكان علمهم  يف    بالنظر إىل كونه األصل

النظر  يف    الرأي أرجحيف    االجتهاد، وإن كانت إصابتهميف    وسعة اّطالعهم، فربام أخطئوا 

 ( 1)  الصحيح(

،  السنيةالتفسري، وكلهم من املعتربين لدى املدرسة  يف    ثم يتحدث عن أعالم التابعني

أكفاء حلمل عب  كانوا  التفسري كان قد ختّرج عليها رجال علامء  ء  فيقول: )تلك مدارس 

اخلافقني، وهبم ازدهرت معامل الدين وانترشت أحكام الرشيعة  يف    إىل املأل  سالمرسالة اإل

 (2)   أرجاء البالد(شّتى  يف  ومبانيها 

سعيد بن جبري: )كان من كبار التابعني  يف    ثم يعرف هبم، مع الثناء عليهم؛ فيقول 

بن عّباس وسمع منه وأكثر    اهللالفقه واحلديث والتفسري. أخذ العلم عن عبد  يف    ومتقّدميهم 

الطاغية احلّجاج  ا للناس. قتله  إمامروايته عنه. كان قد تفّرغ للعلم والقرآن حّتى صار علام و

 (3) ( 95بن يوسف الثقفي صربا سنة  

سّيد   كان  وقناعة..  وعّفة  ومجاعة  عبادة  )صاحب  املسّيب:  بن  سعيد  عن  ويقول 

الفقهاء   أحد  والعبادة، وهو  والزهد  والفقه  احلديث  بني  األّول، مجع  الطراز  من  التابعني 

 (4) السبعة باملدينة( 
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أوثق   )كان  بن جرب:  جماهد  عن  األئّمة    أصحابويقول  اعتمده  وقد  عّباس،  ابن 

احلديث والتفسري. قال: )عرضت القرآن عىل ابن عّباس ثالث مّرات، أقف عند    أصحابو

 (1) كّل آية أسأله فيم نزلت وكيف نزلت( 

درسة  ثم يذكر موقفه من تفاسري التابعني، وهو متطابق متاما مع ما يذكره علامء امل

، فيقول: )إّن ذلك احلجم املتضّخم من التفسري املنقول عن السلف الصالح، وأكثرها  السنية 

الغالب من التابعني، بعد أن كان املأثور عن ابن عّباس منقوال عن طريق متخّرجي مدرسته  

غ  . إّن ذلك ملاّم يدّل عىل مبلصحابممّن يعّد من أعالم التابعني، وهكذا املنقول عن سائر األ

وليس إاّل ألهّنم أقرب عهدا بنزول الوحي،    ،ل بمقامهم الرفيعاألجال االهتامم بتفاسريهم و

القرآن الكريميف    وأطول باعا  فإّن   ، اإلحاطة بأسباب النزول، وأسهل تناوال لفهم معاين 

القرآن قد نزل بلغة العرب وعىل أساليب كالمهم املألوف، وقد كان األوائل أصفى ذهنا  

يف    إهّنم أعرف بمواضع اللغة  ،شا لتصاريف اللغة وجماري ألفاظها وتعابريها وأقرب تناو

البلوغ إىل جمانيها من ثمرات وأعواد، كام أهّنم أمّس جانبا  يف    عهد خلوصها، وأطول يدا

الرسول   الرشيعة   بأحاديث  فهام ألبعاد  أقرب  فهم  األعالم.  يف    والعلامء من صحابته 

بجأصوهل واإلحاطة  والفروع،  الكتاب  ا  االهتامم    والسنة وانب  فكان  الكريمة،  والسرية 

التفسري، إّنام هو ملكان تقّدمهم  يف    بشأهنم، والرجوع إىل آرائهم ونظراهتم، ومعرفة أقواهلم 

مسح الّدين احلنيف، شأن كّل خلف يرجع إىل آراء سلفه، ال ليتقّلدها أو يتعّبد  يف    وسبقهم

ل الوصول إىل أقصاها، والصعود عىل أعالها، فكان  سبييف    هبا، بل ليستعني هبا ويستفيد 

 (2) االختيار، ال تقليدا أو تعّبدا برأي( يف  متحيصا وحتقيقا 
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ثم يذكر رس االهتامم هبا والعودة إليها، فيقول: )ال شّك أّن اإلحاطة بآراء العلامء  

النظر واإلنتاج، وبالتايل  يف    الفكر واإلجالةيف    عوامل التوسعة  أكربسلفا وخلفا، هلي من  

العلوم واملعارف والصعود عىل مدارج الفضيلة والكامل. هكذا تقّدم العلم  يف    أكثر توّسعا 

سبيل الرقّي  يف    عىل طول الّزمان. فآلراء السلف قيمتها ووزهنا   نسانعارف اإلوازدهرت م

يف    عىل مدارج الكامل، ولواله لتوّقف العلم عىل نقطته األوىل، ومل خيط خطواته الواسعة 

 ( 1)  مسريته هذه احلثيثة، نحو التكامل واالزدهار(

ة منها والقديمة ال  املعارص  السنيةوعىل خالف هذا املوقف نجد لألسف التفاسري  

عيل أو سائر األئمة إال إذا ورد منقوال من الرواة املعتمدين    مامتكاد تذكر نصا واحدا عن اإل

 .  (2) ، وهو قليل جدا، بل ال يكاد يذكر السنية لدى املدارس 

يتعامل معها بموضوعية   السنية املدرسة يف  تعريفه بالتفاسري املؤلفة يف  وهكذا نجده

 ل نجده يثني عليها عىل الرغم من أن الكثري منها حيوي ما ييسء إىل الشيعة. وحياد تامني، ب

التعريف بـ ]صفوة التفاسري[ )تأليف األستاذ حممد  يف    ومن األمثلة عىل ذلك قوله

 
 .  120، ص: 1املرجع السابق، ج (1) 

و كان ما تدعيه الشيعة يف كام عرب عن ذلك العالمة الكبري الرشيف املرتىض يف كتابه )االنتصار(، فقال: )فإن قالوا: ل  (2) 

مذاهب الصادق والباقر حقا لوجب أن نعلمه كام علموه، ويزول اخلالف فيه منا كام علمت الشيعة بمذاهب سلفنا من أيب 

أصحابه   يعلمه  ما  العامل  مذاهب  من  واألباعد  األجانب  يعلم  أن  جيب  ليس  قلنا:  تقدمهام،  ممن  وغريمها  والشافعي  حنيفة 

ومؤانسوه، وهلذا ال نعلم كثريا من مذاهب أيب حنيفة مما يعلمه أصحابه واملنتمون إليه فمن هو أخص  وخلصاؤه ومالزموه  

بالباقر والصادق عليه السالم من أصحاهبام وشيعتهام أعلم بمذاهبهام ممن ليست له هذه الصفة معهام عليهام السالم عىل أنا ال 

ا ألمري املؤمنني صلوات اهلل عليه وتروى عنه، وحتكي خالف ما يروون وضد  نعلم كثريا من املذاهب التي يدعيها خمالفونا مذهب

ما حيكمون، فعذرهم يف أنا ال نعلم ذلك هو عذرنا يف أن مل يعلموا املذاهب التي تدعيها ونحكيها عن أمري املؤمنني وعلامء أبنائه 

حيكونه مذهبا أليب حنيفة وللشافعي ومل نعلم ذلك  صلوات اهلل عليهم، فليعتذروا بام شاؤا ثم نقول هلم: كيف علمنا صحة ما  

 ([.  6/ 3يف كل ما يدعونه مذهبا المري املؤمنني صلوات اهلل عليه ففرقكم بني األمرين هو فرقنا بني العلم العام( ]اال نتصار )
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نشاط له  كان  املكرمة.  بمكة  الرشيعة  كلية  أساتذة  من  الصابوين،  القرآن  يف    عيل  علوم 

عدة   بتأليف  قام  ثم  ومن  خمترصات،  يف    كتبوالتفسري،  أكثرها  القرآن،  وعلوم  التفسري 

  علوم القرآن، وروائع البيان يف    كمخترص تفسري ابن كثري، وخمترص تفسري الطربي، والتبيان

تفسري آيات األحكام، وقبس من نور القرآن، وصفوة التفاسري؛ وهو الكتاب الذي نحن  يف  

عقول، مستمد من أوثق التفاسري  بصدده.. وهو تفسري موجز، شامل جامع بني املأثور وامل

املعاين، وروح  املحيط  والبحر  كثري  وابن  والكشاف  كالطربي  ميّس    أسلوبيف    املعروفة 

 ( 1)  سهل التناول، مع العناية بالوجوه البيانية واللغوّية(

القرآن  ظالل  ]يف  بتفسري  معرفا  ـ  الشاذيل،  وقال  إبراهيم  بن  قطب  بن  )لسيد  ـ:   ]

ية  إسالمبيئة  يف    عىل يد طغاة مرص احلاكمة حينذاك... نشأ املؤلف  هـ(1386املستشهد سنة )

يا جميدا،  إسالم.. كان كاتبا  هـ(  1326عريقة، وكان والده من املؤمنني املتعهدين، ولد سنة )

ية املتناسبة مع النهضة  سالميات كتب ورسائل مفيدة، هتدف إىل احلركة اإل سالماإليف    له

إحياء  العلمية   إىل  اهلادفة  األدبية االجتامعية  التفاسري  تفسريه هذا من خري  احلديثة، فكان 

ية العتيدة. فمن أهدافه إزاحة الفجوة العميقة بني مسلمي العرص احلارض  سالم احلركة اإل

والقرآن الكريم، وتعريف املسلمني إىل املهمة العلمية السياسية التي قام هبا القرآن، وبيان  

ية  إسالمهادية التي هيدفها القرآن الكريم، إىل جنب تربية اجليل املسلم تربية قرآنية  احلمّية اجل

 ( 2)  ه(كاملة، وبيان معامل هذا الطريق الذي جيب عىل املسلمني سلوك 

ثناء شديدا، فيقول: )كان منهجه  يذكر مزايا تفسريه، ويثني عليها  التفسري:  يف    ثم 

ال جمموعة منسجمة، وبيان اهلدف الكيل  يف    بعض،أوال، عرض آيات مرتابطة بعضها مع 
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للسورة، ثم لآليات املعروضة. وتقسيم السور إىل دراسات، تقسيام موضوعيا، لتعترب كل  

جمموعة من اآليات ذات وحدة موضوعية، وذات هدف معنّي خاص.. ثم حياول تفسري  

أديب خالص يف    ـ   اآليات إليها  ـ    ذوق  ترمي  التي  الكلية  األهداف  من غري  ببيان  اآليات، 

يات، والروايات املوضوعة أو الضعيفة،  رسائيلتعّرض للجزئيات، كام جيتنب من ذكر اإل

مسائل اخلالف، وهكذا يتجنّب التعرض للعلوم القديمة واحلديثة  يف    كام جيتنب اخلوض

يف    التي ال عالقة هلا بفهم معاين اآليات الكريمة، ويعترب التعّرض هلا جفاء بالقرآن؛ ألنه

 ( 1)  غنى عنها(

املراغي  بتفسري  معرفا  ـ  العرصوقال  التفاسري حلاجة  أشمل  من  هذا  )تفسريه  يف    : 

اإلأسلوب القصص  متجنّبا  املقاصد،  ونضد  املطالب  طريق رسد  ويف  املدسوسة  رسائيله  ية 

أي مناسبة اللجوء إىل علوم الطبيعة فيام يمّس فهم كتاب  يف    واخلرافات الدخيلة. وال يغفل 

تفسريه منهج شيخه، نراه ال  يف    ذاته.. وقد هنجيف    لعزيز، ومن ثم فهو تفسري جّيد مفيدا  اهلل

جزئيات سكت عنها القرآن وأعرض  يف    مبهامت القرآن بالتفصيل، وال يدخليف    خيوض

تفسريه،  يف    فال الروايات املوضوعة أو الضعيفة بكافية عنده حتى يزّج هبا   عنها الرسول  

ية بمقبولة لديه، حتى جيعل منها رشوحا ملا أمجله القرآن وسكت عن  رسائيلوال األخبار اإل

تفصيله. وممّا يمتاز به هذا التفسري، عنايته بإظهار أرسار الترشيع، فنراه هيتم اهتامما كبريا  

، ويكشف  سالمي، وحكمة التكليف اإلهلي، ليظهر حماسن اإلسالمبإظهار رس الترشيع اإل

،  سالم دول اإليف    نجده يعرض ملشاكل املجتمع وأسباب االنحطاط  عن هدايته للناس. كام

ه. فقد كان بصريا بمواطن  إرشادعليه من بيان هداية القرآن و  اهلل فيعالج كل ذلك بام يفيضه  

دروسه إىل عالجها واستئصاهلا، وكان كثريا ما يوّجه  يف    الداء وأسباب الشفاء، فكان هيدف
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والعقد احلّل  أرباب  إىل  وّفق   ، الدولةيف    اخلطاب  والعلم  يف    وهكذا  القرآن  بني  التوفيق 

معرفته والعلم    نسان عاّمة لكّل ما هيم اإل  أصولاحلديث، رغم اعتقاده أّن القرآن قد أتى ب

القرآنية إىل العلوم، أو العلوم إىل    اآلية به، وكراهته أن يسلك املفس للقرآن مسلك من جيّر  

فق مع نظريات العلم احلديث، ولكن مع ذلك كان يرى  ، كي يفسها تفسريا علميا يتّ اآلية

ء من العلم ببعض نظريات العلم احلديث، ليستطيع أن يأخذ منها  أن يكون املفّس عىل يش 

 ( 1)  ، ويستلهم منها مكان العربة والعظة(اهلل دليال عىل قدرة 

ملصادر  وهكذا نرى مجيع علامء القرآن الكريم واملفسين اإليرانيني يرجعون هلذه ا

، وغريها، ويدعون القراء للرجوع إليها من غري اعتبار لتلك احلجب املذهبية التي  السنية 

 بسبب املواقف الطائفية.  السنية وقع فيها ـ لألسف ـ علامء املدرسة 
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 اخلامتة  

اإليرانية للجهود  السيع  العرض  هذا  وعلومه  يف    بعد  الكريم  القرآن  خدمة 

 خرج بالنتائج والتوصيات التالية: وخصائصها العلمية والرسالية ن

 أوال ـ النتائج: 

سواء عىل  ،  سالممنذ بداية اإلبدأ  ،  الشديد بالقرآن الكريم  اإليرانيني   . أن اهتامم 1

مستوى عامة الناس، بقراءته وتعلم علومه، أو عىل مستوى خاصتهم، كام يدل عىل ذلك ما  

 . التفسري والعلوم املرتبطة بالقرآن الكريم يف  ثروة كبريةتركوه من 

ألف2 الذي  الرتاث  مراجعة  عند  التفسري  يف    .  نوع  من  منه  كان  ما  التفسري سواء 

 املصادر وأوهلا من تأليف علامء من إيران. باملأثور، أو بالرأي، نجد أن أهم 

فيها كل ما    مالتفسري القرآين أمهية ال يضاهيه. أوىل العلامء اإليرانيون املعارصون  3

تعد بحق مراجع تفسريية لألمة  العصور السابقة، حيث نجد التفاسري املتقنة، والتي  يف    ألف

 . مجيعا 

وعلومه  4 الكريم  بالقرآن  اإليرانيني  اهتامم  أن  التي    أكرب.  الشبهات  تلك  عىل  رد 

 الواقع. يف    م تفعيله يثريها املغرضون، والتي ترميهم بالقول بتحريف القرآن الكريم، أو عد

 ية وأبنائها إنتاجا علميا ضخام سالمالعلامء اإليرانيون من قادة الثورة اإل  . أصدر1

هذا  يف   ية سالممجيع البالد اإليف   ي ختدم القرآن الكريم، مما ال يوجد مثله مجيع العلوم التيف 

ية اإليرانية مل ترتبط باملجال السيايس  سالمالعرص وغريه من العصور، وذلك ألن الثورة اإل

 مجيع املجاالت. يف   فقط، وإنام كان هلا أثرها 

اإل2 الثورة  بعد  ـ  اإليرانيون  العلامء  كتبه  ما  مع  سالم.  ـ  كل  ية  يغطي  املدة،  قرص 
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موسوعة تارخيية    أكرب احلاجات التي ترتبط بعلوم القرآن، ابتداء من لغته التي ألفت فيها  

املعجم  من  يف    ]موسوعة  املختلفة  التفاسري  بأنواع  وانتهاء  بالغته[،  ورّس  القرآن  لغة  فقه 

 الرتتيبي واملوضوعي والشامل وغريها. 

األ3 تتميز  اإل  عامل .  الثورة  بعد  مراعاة  سالماإليرانية  بميزتني مهمتني: أوالمها  ية 

املتفق عليها  العلمية  الرشوط  الرسايل  يف    مجيع  اجلانب  والثاين: مراعاة  الكتابات احلديثة، 

 باعتبار القرآن الكريم رسالة هادية شاملة لكل نواحي احلياة. 

اإليراين 4 العلمي  النتاج  مزايا  أهم  من  القرآنعلو جمال  يف    .  االستيعاب    م  ذلك 

والشمول لكل ما يرتبط باآليات من معان وقضايا وبحوث، بحيث يمكن اعتبار ما كتب  

 دوائر معارف شاملة. 

م املرتبطة بالقرآن كل القيم األخالقية والرسالية؛ وهلذا  أعامهليف    . راعى اإليرانيون5

الوحدة اإل الشبهات، واحلرص عىل  الكريم وسيلة  ية، واستعامسالماهتموا برد  القرآن  ل 

 لنرش القيم الفاضلة. 

يبالغوا 6 مل  الكريم، وتدبره، وهلذا  القرآن  التعامل مع  بتيسري  اهتم اإليرانيون  يف    . 

 االهتامم ببعض العلوم الفرعية التي ألصقت به مثل علم الرسم، وعلم القراءات. 

انفتحوا 7 اإليرانيني  أن  واالستفادةيف    .  الكريم  بالقرآن  كل    التعريف  عىل  منه 

م أن تكون خري  أعامهلية، بل عىل كل العلوم واملعارف، وهلذا استطاعت  سالماملدارس اإل

 صورهتا اجلميلة األصيلة. يف   مرآة عاكسة للتعاليم القرآنية

 ثانيا ـ التوصيات: 

 النتائج نويص بام ييل: يف  بناء عىل ما سبق ذكره 

العربية وغريها، ولو كملخصات،    للغة  أعامل. االهتامم برتمجة ما مل يرتجم من  1
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ليتسنى للناطقني بالعربية وغريها االستفادة من ذلك النتاج الضخم، مع العلم أن احلواجز  

سيضطرون   فالباحثون  ظريف؛  حجاب  معه  املتشددة  والدول  النتاج  هذا  بني  حتول  التي 

 عندما يعرفوهنا، ويقارنوها بغريها.  عاملللرجوع هلذه األ

هلذا النتاج الضخم عرب إتاحته عىل النت، وتوفري البيئة املناسبة    . تيسري الوصول 2

أمهيته   مع  ـ  مثال  ـ  نورسوفت  إصدارات رشكة  فإن  ولألسف؛  نطاق،  أوسع  عىل  لنرشه 

املتشددة هلذه الرشكة، مراعاة   نتيجة الرشوط  العرب  الباحثني  الشديدة ال يكاد يصل إىل 

 حلقوقها املادية. 

التعري   3 الكتب  إصدار  املتعددة، ونرشها عىل  ـ  الوسائط  اإلنتاج، ومثلها  فية هبذا 

 نطاق واسع ليطلع الباحثون عىل هذا اإلنتاج، ويزحيوا تلك النظرة السلبية عنه. 
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 املصادر واملراجع 

   القرآن الكريم

 إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، دار املعرفة، بريوت.  .1

)الشيخ  ماماإلدين  يف    االعتقادات .2 القمي  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  ية، 

 م. 1993الصدوق(، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت. ـ لبنان، 

الشيعة، .3 التعاريف    أعيان  دار  بريوت،  األمني،  حسن  وأخرجه  حققه  األمني،  حمسن 

 هـ.  0341للمطبوعات، 

عيل بن   مامل، الشريازي، نارص مكارم، قم، إيران، دار النرش اإلتفسري كتاب اهلل املنزيف  األمثل .4

 هـ. 1433، 3أيب طالب ، ط

االنتصار، أبو القاسم عيل بن الطاهر أيب أمحد احلسني املرتىض، دار األضواء بريوت. ـ لبنان،   .5

 .ه  1405سنة 

 هـ.  1403بحار األنوار ـ العالّمة املجليس، مؤسسة الوفاء، بريوت، الطبعة الثانية،  .6

، املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب خمتلف املذاهب واآلراء، معرفت، حممدهادىيف    التأويل .7

ه.    1427،  إيران  ـ  ية، املعاونية الثقافية، مركز التحقيقات والدراسات العلمية، هترانسالماإل

 .ق

اء الرتاث العريب،  تفسري القرآن، الطويس، حممد بن احلسن، بريوت، لبنان، دار إحييف    التبيان .8

 هـ. 1409، 1ط

جملدات،    5تذكرة احلفاظ، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقايرامز الذهبي،   .9

 دار الكتب العلمية، بريوت. 

، إيران   ـ  ، موسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد، قم ، معرفت، حممدهادىالتفسري األثرى اجلامع .10

 . ه. ق 1429

ية،  سالم، اجلامعة الرضوية للعلوم اإل، معرفت، حممدهادىثوبه القشيب يف    التفسري واملفسون .11
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 .ه. ق  1418، إيران  ـ مشهد مقدس

 ، مكتبة وهبة، القاهرة.هـ(1398التفسري واملفسون، د. حممد السيد حسني الذهبي )املتوىف:  .12

احلوزة العلمية بقم، مؤسسة النرش  يف    ، مجاعة املدرسنيتلخيص التمهيد، معرفت، حممدهادى .13

 .ه. ق  1430، إيران  ـ ، قميسالماإل

القرآن )ويرايش جديد(، معرفت، حممدهادى يف    التمهيد .14 انتشاراتى  علوم  ، موسسه فرهنگى 

 . ه. ق 1429، إيران  ـ التمهيد، قم

رش آثار ، السبحاين، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح اهلل اخلميني، طبع نصولهتذيب األ .15

 اخلميني. ماماإل

، تقرير بحث السيد اخلميني للشيخ جعفر السبحاين، انتشارات دار الفكر ـ قم  صولهتذيب األ .16

 ش. ه  1367سنة 

مجال الدين األسد آبادي )املعروف باألفغاين(، مريزا لطف اهلل خان األسد آبادي، ترمجه وقدم   .17

 م(1973هـ=1393تاب اللبناين، بريوت )له وعلق عليه: د. عبد النعيم حممد حسنني، دار الك

، املحقق: الدكتور  هـ(505جواهر القرآن، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )املتوىف:   .18

  1986  ـ  هـ  1406الشيخ حممد رشيد رضا القباين، دار إحياء العلوم، بريوت، الطبعة: الثانية،  

 م.

عبد اهلل بن أمحد األصبهاين، دار الكتاب   وطبقات األصفياء، أبو نعيم أمحد بن  ولياءحلية األ .19

 العريب، بريوت، الطبعة الثانية.  

اإل .20 املعارف  مجعية  مطهري،  مرتىض  الشهيد  عقائدية،  نون  سالمدراسات  مركز  الثقافية،  ية 

 م. 2010للتأليف والرتمجة، الطبعة: األوىل،  

أمحد   .21 السيد  اهلل، حتقيق:  عبد  أفندي،  الفضالء،  العلامء وحياض  مطبعة  رياض  قم،  احلسيني، 

 هـ.  1401اخليام، 

سنن الرتمذي )اجلامع الكبري(، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو   .22

 م.   1998ي، بريوت،  سالم، حققه بشار عواد معروف، دار الغرب اإلهـ(279عيسى )املتوىف:  
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 سات واألبحاث السياسيّة، طهران.سرية حياة آية اهلل السيد عيل احلسيني اخلامنئي، مركز الدرا .23

من   .24 املخترص  الصحيح  املسند  ]اجلامع  البخاري  اهلل    أمورصحيح  وأيامه[،    رسول  وسننه 

البخاري اجلعفي، حققه حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق    عبد اهللحممد بن إسامعيل أبو  

 هـ. 1422النجاة، الطبعة األوىل، 

بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه    صحيح مسلم )املسند الصحيح املخترص .25

، حققه حممد فؤاد  هـ(261وسلم(، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  

 عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة، محود بن عبد اهلل بن محود بن عبد الرمحن التوجيري،   .26

 هـ.  1388دط، الطبعة: األوىل، 

التحريف .27 القرآن من  التمهيد، قم ، معرفت، حممدهادىصيانة  انتشاراتى    ـ   ، موسسه فرهنگى 

 . ه. ق 1428، إيران

الدين عب .28 ،  هـ(771د الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوىف:  طبقات الشافعية الكربى، تاج 

 .  1992، اجليزة، دار هجر، 2حققه حممد الطناجي، ط 

القرآن، عبد اهلل جوادي آميل، دار الصفوة للطباعة والنرش والتوزيع  يف    العقيدة من خالل الفطرة .29

(1994 ) 

الصف .30 دار  آميل،  جوادي  اهلل  عبد  احلكيم،  والقرآن  الرضا  موسى  بن  والنرش  عيل  للطباعة  وة 

 (  1994والتوزيع )

عيون أخبار الرضا ، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي )الشيخ الصدوق(،   .31

 م.  1984ـ  ه  1404مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت. ـ لبنان سنة 

العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمح .32 اللجنة الدائمة للبحوث  الدائمة،  اللجنة  د بن عبد  فتاوى 

 .الرياض – اإلدارة العامة للطبع  ـ الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء

البغدادي   .33 اهلل  عبد  بن  بن حممد  طاهر  بن  القاهر  عبد  الناجية،  الفرقة  وبيان  الفرق  بني  الفرق 

 .1977 الثانية،: الطبعة بريوت، –التميمي األسفراييني، دار اآلفاق اجلديدة 
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 هـ  1414لقرآن، الشيخ حممد يزدي، قم، مطبعة اسامعيليان، فقه ا .34

)املتوىف:   .35 الدين  بصالح  امللقب  شاكر  بن  حممد  الوفيات،  إحسان  هـ(764فوات  املحقق:   ،

 بريوت.   ـ عباس، دار صادر

اإليف    القرآن .36 اإل  مامكالم  الثقافية  املعارف  مجعية  قدس رسه،  مركز  سالماخلميني  إعداد:  ية، 

 هـ.  1430 ـ م 2009اخلميني الثقايف، الطبعة: الرابعة،  ماماإل

القصيدة النونية للقحطاين، حممد بن صالح القحطاين، املعافري األندليس املالكي، املحقق: عبد   .37

 الطبعة: األوىل.العزيز بن حممد بن منصور اجلربوع، دار الذكرى، 

الكليني، حتقيق عيل   .38 أبو جعفر  اإل   أكربالكايف،  الكتب  دار  ش،    ه   1363ية،  سالمالغفاري، 

 طهران. 

تفسري القرآن، أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس، دار إحياء الرتاث العريب ـ  يف    جممع البيان .39

 .ه  1379بريوت ـ لبنان، 

حممد  .40 بن  صالح  بن  حممد  العثيمني،  صالح  بن  حممد  الشيخ  فضيلة  ورسائل  فتاوى  جمموع 

دار    ـ  ، مجع وترتيب: فهد بن نارص بن إبراهيم السليامن، دار الوطنهـ(1421العثيمني )املتوىف:  

 هـ.   1413 ـ الثريا، الطبعة: األخرية

: قم(، جامعة  1396ى )إنسان ، كنگره بني امللىل قرآن وعلومجمموعه مقاالت انگليسى وعربى .41

 ، الطبعة األوىل.إيران ـ املصطفى العاملية، قم 

 ية، طهران.سالماملحاسن، ابن جعفر حممد بن خالد الربقي، دار الكتب اإل .42

علوم القرآن، الشيخ حممد عيل التسخريي، املنظمة العلمية للحوزات واملدراس  يف    حمارضات .43

 م. 2003ية، الطبعة االوىل سالماإل

أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط،    مامد اإلمسن .44

عادل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة:  

 م.  2001هـ،  1421األوىل، 

 القرآنية، دت. معجم الدراسات القرآنية، عبداجلبار الرفاعي، طبع مركز الثقافة واملعارف .45
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اإل .46 مؤسسة  السبحاين،  القرآن: جعفر  قم    ماممفاهيم  إعتامد،  مطبعة    ، 1ط  إيران،  –الصادق، 

 هـ  1420

 اخلميني، الشؤون الدولية.  مامية، مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلسالممنهجية الثورة اإل  .47

 هـ.  1419، 1الصادق ، قم، ط  مامموسوعة طبقات الفقهاء، جعفر السبحاين، مؤسسة اإل .48

التنبيه عىل أخطاء الظالل(، أبو حممد عاصم  يف    تقييم كتاب )املورد الزالل يف    ميزان االعتدال  .49

بن حممد بن طاهر الربقاوي، طالعه وعلق عليه: الشيخ عبد اهلل بن حممد الدويش، النسخة:  

 هـ، املصدر: الشاملة الذهبية.  1422املنقحة 

 الرشيف الريض، رشح الشيخ حممد عبده ـ دار اإلستقامة.هنج البالغة مجع  .50

 ( 2009القرآن، عبد اهلل جوادي آميل، دار الصفوة للطباعة والنرش والتوزيع )يف    نسانوالية اإل .51

 املقاالت واملواقع:   

إيران، املجموعة اللبنانية لإلعالم التابعة لقناة  يف  لغة عاملية 12إصدار ترمجة القرآن الكريم إىل  .1

 ..  2015ماي  22نار، بتاريخ: امل

نا(، رمز  كالة األنباء القرآنية الدولية )إكان يمثل الوجه احلقيقي للقرآن، و ك  ه(اخلميني )ر  ماماإل .2

 . 3428247اخلرب: 

 ..  12/3/2011إيران تكشف عن ترمجة إسبانية للقرآن الكريم، جريدة األنباء، الكويت،  .3

العدد   .4 الدعوة/  جملة  حديثة،  علمية  بنظريات  القرآن  تفسري  حمرم   21اخلميس    1447حكم 

 . 23[ صـ 1994يونيو  30هـ املوافق  1415

ــ   .5 معارصة  نصوص  واألربع   السنةجملة  السادس  العدد  ــ  ربيع  الثانية عرشة  ــ  ـ    2017ون  م 

1438. 

 ، املوقع اإللكرتوين للمرتجم له باللغة الفارسية. 1798رقم  421معجم رجال الفكر واألدب:   .6

 .  65342فقه لغة القرآن ورّس بالغته، موقع حديث نت، حديث الشيعة، رقم اخلرب:  يف    املعجم  .7

الطالبني .8 وثمرة مسرييف    منية  علمية  املبني عصارة خربة  القرآن  الشيخ حسن تفسري  حافلة،  ة 

 م.2015/  11/  9الصفار، جملة البصائر 
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 .15/11/2014  ،4634املخترص املفيد، امحد احلمد املندالوي، احلوار املتمدن، العدد:  .9
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 املالحق 

وقد حصلت عليها من سفارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية باجلمهورية اجلزائرية،  

السيد جالل مريأقائي؛ فله   الكبري  الثقايف املحرتم أستاذنا  املستشار  أفادين هبا حرضة  وقد 

 مني وللسفارة املحرتمة جزيل الشكر والثناء. 

اإل اهتامم  مدى  عىل  للداللة  كافية  وحدها  اإلحصائيات  بالقرآن  وهذه  يرانيني 

 الكريم، قبل الثورة وبعدها. 

 خدمة القرآن الكريم قبل الثورة يف    أوال ـ إحصائيات بجهود اإليرانيني 

 : أهم تفاسري اإليرانيني للقرآن الكريم ـ    1

  اللغة  املفس  عنوان التفسري  الرقم  الزمن 

ث 
ال
الث
ن 
قر
ال

 

أبو حممد سهل ابن عبد اهلل  تفسري التسرتي 1

 التسرتي

  عريب 

  عريب  عيل ابن إبراهيم القمي تفسري القمي 2
ع 
راب
 ال
ن
قر
ال

 

  عريب  حممد إبن مسعود العيايش  تفسري العيايش  3

  عريب  أمحد بن عيل اجلصاص أحكام القرآن  4

نرص ابن حممد بن أمحد   بحر العلوم  5

 السمرقندي 

  عريب 

س 
ام
خل
ن ا
قر
ال

 

حممد إبن جرير  أبو جعفر  تفسري الطربي  6

 الطربي

  عريب 

ترمجة تفسري   7

 الطربي

  فاريس مجع من املرتمجني 
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القرآن  8 تفسري 

 العظيم 

إبن أيب حاتم ، عبد الرمحان  

 بن حممد

  عريب 

  عريب  حممد ابن حسني السلمي  حقائق التفسري  9

الطربي  أحكام القرآن  10 حممد  ابن  عىل 

 الكياهرايس

  عريب 

يف    الرتاجمتاج   11

القرآن  تفسري 

 لألعاجم

طاهر  بن  شاهفور 

 االسفرائيني 

  فاريس

أبو بكر عتيق ابن حممد سور   تفسري سور آبادي 12

 آبادي 

  فاريس

البيان  13 و  الكشف 

 عن تفسري القرآن 

الثعلبي  ابراهيم  ابن  أمحد 

 النيسابوري

  عريب 

هوازن   لطائف اإلشارات 14 بن  الكريم  عبد 

 القشريي

  عريب 

تفسري  يف    التبيان 15

 القرآن

  عريب  حممد ابن حسن الطويس 

التنزيل  16 شواهد 

 لقواعد التفضيل

عبد اهلل ابن عبد اهلل ابن أمحد 

 احلسكاين النيشابوري 

 عربی

 

 

س 
اد
س
 ال
ن
قر
ال

 

البيان 17 يف   جممع 

 تفسري القرآن

  عريب  فضل ابن حسن الطربيس 

  عريب  ابن حسن الطربيس فضل  جوامع اجلامع 18

و   19 اجلنان  روض 

اجلنان يف    روح 

عيل   ابن  حسني  الفتوح  أبو 

 الرازي 

  فاريس



346 

 

 تفسري القرآن

رشح  يف    فقه القرآن 20

 آيات األحكام 

هبه   ابن  سعيد  الدين  قطب 

 اهلل الراوندي

  عريب 

و   21 القرآن  متشابه 

 خمتلفه

شهر   ابن  عيل  ابن  حممد 

 املازندراين آشوب 

  عريب 

غريب يف    املفردات 22

 القرآن

أبو القاسم حسني بن حممد ،  

 الراغب األصفهاين

  عريب 

أبو حفص نجم الدين حممد   تفسري النسفي 23

 النسفي 

  فاريس

عن  24 الكشاف 

غوامض  حقائق 

 التنزيل 

  عريب  حممود الزخمرشي

و   25 األرسار  كشف 

 عدة األبرار  

أيب   ابن  أمحد  الدين  رشيد 

 سعد امليبدی 

  فاريس

التنزيل 26 يف    معاليم 

 تفسري القرآن

  عريب  حسني ابن مسعود البغوي

عمر  مفاتيح الغيب 27 ابن  حممد  الدين  فخر 

 الرازي

  عريب 

ع 
ساب
 ال
ن
قر
ال

 

 

28 

 

 

و   التأويل  دقائق 

 حقائق التنزيل 

 

املكارم حممود ابن حممد  أبو  

 احلسني 

 

 فاريس

 

ن  
قر
ال

ن 
ام
الث

 

املحيط   29 تفسري 

البحر   و  األعظم 

  عريب  سيد حيدر اآلميل 
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 اخلضم

و  30 األحزان  جالء 

 جالء األذهان  

ابن   حسني  املحاسن  أبو 

 حسن اجلرجاين 

  فاريس

و   31 التنزيل  أنوار 

 أرسار التأويل

  عريب  عبد اهلل ابن عمر البيضاوي 

و   32 القرآن  غرائب 

 رغائب الفرقان

نظام الدين حسن ابن حممد  

 النيسابوري

  عريب 

ع 
س
لتا
ن ا
قر
ال

 

يف   اجلواهر احلسان 33

 تفسري القرآن

حممد   بن  الرمحان  عبد 

 الثعالبي

  عريب 

الكاشفي  جواهر التفسري    34 عيل  بن  حسني 

 السبزواري

  فاريس

عيل   املواهب العلية  35 بن  الكاشفي حسني 

 السبزواري

  فاريس

رش 
عا
 ال
ن
قر
ال

 

أمري   آيات األحكام  36 سيد  الفتوح  أبو 

 احلسيني اجلرجاين 

  فاريس

اآليات   37 تأويل 

 الظاهرة

عيل   الدين  رشف  سيد 

 احلسيني األسرت آبادي 

  عريب 

يف    منهج الصادقني 38

 إلزام املخالفني

  فاريس املال فتح اهلل الكاشاين

  فاريس املال فتح اهلل الكاشاين املنهج خالصة  39

  عريب  املال فتح اهلل الكاشاين زبدة التفاسري 40

البيان 41 يف   زبدة 

 أحكام القرآن 

املقدس  حممد  ابن  أمحد 

 األردبييل

  عريب 
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و  42 اإلهلية  الفواتح 

 املفاتح الغيبية

حممود   بن  اهلل  نعمة 

 النخجواين 

  عريب 

رش 
 ع
ي
اد
حل
ن ا
قر
ال

 

القرآن  43 تفسري 

 الكريم  

بن   حممد  املتأهلني  صدر 

 ابراهيم 

  عريب 

  عريب  حممد بن مرتىض الكاشاين  تفسري املعني  44

  عريب  حممد ابن عيل األسرتآبادي آيات األحكام  45

الرشيف   46 تفسري 

 الالهيجي 

الرشيف   عيل  ابن  حممد 

 الالهيجي 

  فاريس

تفسري يف    األصفى 47

 القرآن

الفيض  املال   حممسن 

 الكاشاين

  عريب 

العرويس   نور الثقلني  48 بن مجعة  عبد عيل 

 احلويزي 

  عريب 

رش 
 ع
ين
لثا
ن ا
قر
ال

 

كنز الدقائق و بحر  49

 الغرائب

القمي  ابن حممد رضا  حممد 

 املشهدي

  عريب 

  عريب  إسامعيل احلقي الربوسوي تفسري روح البيان 50
رش 
 ع
ث
ال
الث
ن 
قر
ال

 

الرشيف   تفسري ست سور  51 اهلل  حبيب  املال 

 الكاشاين

  عريب 

القهر 52 يف    بوارق 

 تفسري سورة الدهر 

الرشيف   اهلل  حبيب  املال 

 الكاشاين

  عريب 

الرصاط   53 تفسري 

 املستقيم

  عريب  حسني الربوجردي
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رش 
 ع
ع
راب
 ال
ن
قر
ال

 

   

إرشاد األذهان إىل   54

 تفسري القرآن

اهلل   حبيب  بن  حممد 

 السبزواري النجفي

  عريب 

حممود  برتوي از قرآن  55 السيد  اهلل  آية 

 الطالقاين 

  فاريس

  فاريس حممد جواد النجفي اخلميني تفسري آسان 56

احلسيني   تفسري إثنى عرشي 57 أمحد  ابن  حسني 

 الشاه عبد العظيمي

  فاريس

القرآن  58 تفسري 

 الكريم  

مصطفى   السيد  اهلل  آية 

 اخلميني 

  عريب 

  فاريس السيد حسن مري جهاين  الكتابتفسري أم  59

السعادة 60 يف   بيان 

 مقامات العبادة 

  عريب  سلطان حممد اجلنابادی 

  فاريس عيل رضا مريزا خسواين  تفسري خسوي 61

ابن   تفسري صفى 62 حسن  شاه  عيل  صفى 

 حممد باقر

  فاريس

  فاريس إبراهيم العاميل  تفسري عاميل  63

  فاريس حممد تقي رشيعتي  تفسري نوين  64

إىل  65 القرآن  تقريب 

 األذهان

احلسيني   حممد  سيد 

 الشريازي

  عريب 

تفسري  يف    اجلديد 66

 القرآن املجيد

اهلل  حبيب  ابن  حممد 

 السبزواري النجفي

  عريب 

و    67 التفاسري  حجة 

 بالغ االكسري 

  فاريس عبد احلجة البالغي
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الرسائل  68 جمموع 

و   )املحكم 

 املتشابه( 

  عريب  عبد احلسني الالري

و   69 الدرر  مقتنات 

 ملتقطات الثمر

احلائري   عيل  سيد  مري 

 الطهراين 

  عريب 

تفسري يف    امليزان 70

 القرآن

حسني   حممد  العالمة 

 الطباطبائي 

  عريب 

و   71 علوم  در  بيان 

 مسائل كيل قرآن

  فاريس آية اهلل حممد صادق النجمي

ظالل  يف    ترمجه 72

سايه  )در  القرآن 

 قرآن(

  فاريس أمحد آرام  – سيد قطب 

 

   : إىل اللغة الفارسية الكريم  أهم ترمجات القرآن  ـ    2

 

 القرن  الكتاب  املرتجم  الرتقيم 

 األول سلامن الفاريس املحمدي )رض(  ترمجة سورة احلمد 1

 اخلامس  مجع من املرتمجني  ترمجة تفسري الطربي  2

 اخلامس  شاهفور بن طاهر االسفرائيني تفسري تاج الرتاجم يف  ترمجة القرآن 3

حممد   تفسري سور آبادييف  ترمجة القرآن 4 ابن  عتيق  بكر  أبو 

 السورآبادي

 اخلامس 

 اخلامس  نارص خسو القبادياين  ترمجة نارص خسو  5
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 السادس  معني الدين النيشابوري   تفسري البصائريف  ترمجة القرآن 6

 السادس  مصلح الدين سعدی الشريازی  الرتمجة املنسوب إىل سعدي الشريازي 7

حممد   ترمجة القرآن 8 الدين  نجم  حفص  أبو 

 النسفي 

 السادس 

تفسري روض اجلنان و  يف    ترمجة القرآن 9

 روح اجلنان

 السادس  أبو الفتوح حسني ابن عيل الرازي 

تفسري كشف األرسار  يف    ترمجة القرآن 10

 األبرار و عدة 

سعد   أيب  ابن  امحد  الدين  رشيد 

 املبيدي

 السادس 

القرآن 11 التأويل يف    ترمجه  دقائق  تفسري 

 وحقائق التنزيل 

حممد   ابن  حممود  املكارم  ابو 

 احلسني 

 السابع 

تفسري جالء األذهان و يف    ترمجة القرآن 12

 جالء األحزان

حممد   ابن  حممود  املكارم  أبو 

 احلسني 

 الثامن

حسن   جواهر التفسري يف  القرآنترمجة  13 ابن  حسني  املحاسن  أبو 

 اجلرجاين 

 التاسع

الكاشفي   املواهب العلية يف  ترمجة القرآن 14 عيل  ابن  حسني 

 السبزواري

 التاسع

الكاشفي   آيات األحكام يف  ترمجة القرآن 15 عيل  ابن  حسني 

 السبزواري

 التاسع

القرآن 16 الصادقني يف    ترمجة  يف    منهج 

 املخالفنيإلزام 

 العارش املال فتح اهلل الكاشاين

 العارش املال فتح اهلل الكاشاين خالصة املنهج يف  ترمجة القرآن 17

 العارش ايعيل ابن حسني الزواره ترمجة اخلواص 18

القرآن 19 الرشيف يف    ترمجة  الرشيف  تفسري  ابن  عيل  ابن  احلادی  حمميد 
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 عرش  الالهيجي  الالهيجي 

الرابع  آية اهلل السيد حممود الطالقاين  تفسري برتوي از قرآنيف  القرآنترمجة  20

 عرش 

الرابع  حممد جواد النجفي اخلميني تفسري آسان يف  ترمجة القرآن 21

 عرش 

الشاه   تفسري إثني عرشي يف  ترمجة القرآن 23 احلسيني  امحد  ابن  حسني 

 عبد العظيم 

الرابع 

 عرش 

الرابع  السيد حسن مري جهاين  الكتابترمجة القرآن تفسري أم  24

 عرش 

الرابع  عيل رضا مريزا خسواين  تفسري خسوي يف  ترمجة القرآن 31

 عرش 

القرآن 32 /    يف    ترمجة  صفي   تفسري 

 منظوم 

حممد  ابن  حسن  عليشاه  صفي 

 الباقر

الرابع 

 عرش 

الرابع  ابراهيم العاميل  تفسري العاميليف  ترمجة القرآن 33

 عرش 

الرابع  حممد تقي رشيعتي  تفسري نوين  يف  ترمجة القرآن 34

 عرش 

الرابع  عبد احلجة البالغي حجة التفاسري  يف  ترمجة القرآن 35

 عرش 

الرابع  أمحد أرام ظالل القرآنيف  تفسرييف  ترمجة القرآن 36

 عرش 

الرابع  اي مهدي اهلي القمشه ترمجة القرآن 37

 عرش 



353 

 

الرابع  مصباح زادهعباس  ترمجة القرآن 38

 عرش 

الرابع  حممد كاظم املعزي ترمجة القرآن 39

 عرش 

الرابع  حكمت آل آقا  ترمجة القرآن 40

 عرش 

الديباجي   ترمجة القرآن 41 احلسني  النقي  عيل 

 )فيض اإلسالم(

الرابع 

 عرش 

الرابع  زين العابدين راهنام  ترمجة القرآن 42

 عرش 

الرابع  حممود يارسي ترمجة القرآن 43

 عرش 

الرابع  أبو القاسم باينده ترمجة القرآن 44

 عرش 

الرابع  عبد احلسني آيتي ترمجة القرآن 45

 عرش 

الرابع  حممد طاهر املستويف  ترمجة القرآن 46

 عرش 

 --- غري معروف ترمجة قرآن كمربيج  47

 ---- غري معروف ترمجة قرآن قدس  48
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 خدمة القرآن الكريم بعد الثورة يف    اإليرانيني ثانيا ـ إحصائيات بجهود 

 : جمال التفسري يف    جهود اإليرانيني ـ    1

 1التفسري الرتكامين :     25التفاسري الفارسية :     17التفاسري العربية : 

عدد   املؤلف  عنوان التفسري  الرتقيم 

 املجلدات 

 مالحظات اللغة 

تفسري كتاب يف    األمثل 1

 اهلل املنزل

ــة   ـمكــارم آي ــارص  ن اهلل 

 الشريازي

  العربية 20

الســـيد حممد احلســـيني   تفسري إثنى عرشي 2

 اهلمداين

  العربية 14

األثــري  3 ــري  الــتــفســـ

 اجلامع

هــادي   حمــمــد  اهلل  ــة  آي

 املعرفة

  العربية 6

تفسري  يف    بدائع الكالم 4

 آيات األحكام

  العربية 1 الشيخ حممد باقر ملكي 

ــالغ 5 ــب ــري  يف    ال ــفســـ ت

 القرآن بالقرآن

ــادقی   د صــ ة اهلل حمـم آـي

 الطهراين

  العربية 1

ــم   البيان 6 ــاســ ق اـل و  أـب اهلل  ــة  آي

 اخلوئي

  العربية 1

ــديـــن   البصائر 7 الـ ــعســــــوب  يـ

 اجلويباري

  العربية 60

الســـيد حممد احلســـينی   تبيني القرآن 8

 الشريازي

  العربية 6



355 

 

اهلل  9 ــاب  ـلـكت اـلـتفســـري 

 املنري

ـكرـمي   حـممــد  الشـــــيخ 

 احلويزي

  العربية 8

إىل  10 الــقــرآن  ــب  تــقــري

 األذهان

الســـيد حممد احلســـينی  

 الشريازي

  العربية 30

ــان 11 فـرق ــري  يف    اـل فســ ـت

 القرآن

ــادقي   د صــ ة اهلل حمـم آـي

 الطهراين

  العربية 30

ــد 12 فـي امـل خـترصـــ  يف    امـل

 تفسري القرآن املجيد

عــــيل  حـمـــمــــد  آيــــة 

 التسخريي

  العربية 1

اهلل عيل مشـــكيني  املبسوط 13 آيــة 

 األردبييل

  العربية 

الســـيــد حممــد  من هدى القرآن 14 آيــة اهلل 

 هادي املدريس

  العربية 18

الشـــيخ جعفر  مفاهيم القرآن 15 ــة اهلل  آي

 السبحاين

 موضوعی  العربية 10

الــرمحــن 16 يف    مــواهــب 

 تفسري القرآن

ــد   ب ـع ــد  ــي الســ اهلل  ــة  آي

ــوســــــوي   املـ ــىل  األعـ

 السبزواري

  العربية 14

تفسري  يف    منية الطالبني 17

 القرآن املبني

الشـــيخ جعفر  ــة اهلل  آي

 السبحاين

  العربية 30

ــزان 18 ــي ــري  يف    امل ــفســـ ت

 القرآن

العالمـة الســـيـد حممـد 

ائي   اطـب   –حســـني الطـب

ترمجة آية اهلل ـسيد حممد 

 املوسوي اهلمداين

 الفارسية 20

 

 



356 

 

  الفارسية 12 آية اهلل عيل أكرب قريش تفسري أحسن احلديث 19

ــد   تفسري أطيب البيان 20 ب ـع ــد  ــي الســ اهلل  ــة  آي

 احلسني طيب

  الفارسية 14

  الفارسية 16 أبو الفضل داور بناه تفسري أنوار العرفان 21

حـممــد حســــني  تفسري أوييس 22 شـــــيخ 

 اويسی قزويني

  الفارسية 

ــارم  پيام قرآن 23 ــكــ مــ اهلل  ــة  آيــ

 الشريازي

 موضوعي  الفارسية 10

آـية اهلل عـبد اهلل جوادي  تسنيم 24

 اآلميل

  الفارسية 85

عــيل  تفسري تربيتي مهر 25 حمــمــد  الشـــــيــخ 

 رضائي األصفهاين

  الفارسية 6

الســـيــد حممــد إبراهيم   تفسري جامع 26

 الربوجردي

  الفارسية 7

أكـرب   تفسري راهنام 27 ــيـخ  الشــ اهلل  ــة  آي

 هاشمي رفسنجاين

  الفارسية 22

ــن  تفسري روشن 28 حســــ ــة  ــالمـ ــعـ الـ

 املصطفوي

  الفارسية 16

حمــمــد   تفسري روان جاويد 29 ــريزا  امل اهلل  ــة  آي

 ثقفي الطهراين

  الفارسية 5

بـراي   30 ــري روان  تـفســ

 نسل جوان 

آيـة اهلل عيل املشـــكيني 

 األردبييل 

  الفارسية 
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الــدكــتــور   تفسري شمس 31 ــيــخ  الشـــ

 مصطفى الربوجردي

  الفارسية 10

الســـيـد عبـاس ســـيـد   تفسري عليني 32

 كريمي

  الفارسية 1

يـــعـــقــوب   تفسري كوثر 33 الشـــــيـــخ 

 اجلعفري

  الفارسية 12

ــاقـر  تفسري كاشف 34 ب حـممــد  الشــــيـخ 

د   –حجتي   الشـــيخ عـب

آزار   يب  الــــكــــريــــم 

 الشريازي

  الفارسية 9

الــعــرفــان 35 يف    خمــزن 

 تفسري القرآن

ــت امني   ــيدة نرصـ السـ

 اإلصفهاين

  الفارسية 15

  الفارسية 10 الشيخ حمسن قرائتي تفسري نور 36

ـمكــارم  تفسري نمونه 37 ــارص  ن اهلل  ــة  آي

 الشريازي

  الفارسية 30

  الفارسية  مجع من املفسين تفسري هدايت 38

ـموضــــوـعي   39 ـتفســــري 

 قرآن

اهلل  عـــبـــد  الـــعـــالمـــة 

 جوادي آميل

  الفارسية 18

الشـــهيــد عبــد  دروس تفسريية 40 آيــة اهلل 

ــب   ي ـغ ـــت دســ ــني  احلســ

 الشريازي

  الفارسية 9

ــرآن   41 ق ــا  ب ــي  ــاي ــن آشـــ

 )دروس تفسريية(

آية اهلل الشــهيد مرتىضــ  

 مطهري

  الفارسية 8
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الشـــيخ حممــد  فقه القرآن 42 اهلل  آيــة 

 اليزدي

  الفارسية 4

الشيخ اآلخوند عابدي  تفسري عابدي 43

 رك

حنفي  الرتكامنية 4

 املذهب

 : علوم القرآن جمال  يف    جهود اإليرانيني .  2

عدد   املؤلف  عنوان الكتاب الرتقيم 

 املجلدات 

 مالحظات اللغة 

حمــمــد   علوم القرآنيف    التمهيد 1 اهلل  ــة  هــادي  آي

 املعرفة

  العربية 6

مـن  2 الـقـرآن  ــالمــة  ســ

 التحريف

  العربية 1 فتح اهلل نجار زادگان

ــوي  النص اخلالد 3 ــيد عيل املوسـ السـ

حمـمد واعظ    –اـلدارايب 

 زاده اخلرساين

  العربية 1

ــوص 4 ــوم  يف    نصـــ ــل ع

 القرآن

ــوي  ــيد عيل املوسـ السـ

حمـمد واعظ    –اـلدارايب 

 زاده اخلرساين

  العربية 10

لـغــة  يف    املـعـجـم 5 ــه  فـق

 القرآن و رس بالغته

الشـــيخ حممــد  اهلل  ــة  آي

 واعظ زاده اخلرساين

  العربية 60

كـلـامت يف    الـتـحـقـيـق 6

 القرآن

العالمة الســـيد حســـن 

 املصطفوي

  العربية 14

ــوم  يف    حمــارضات 7 ــل ع

 القرآن

عـــيل  حـمــمـــد  اهلل  آيـــة 

 التسخريي

  العربية 1
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ــل 8 ــأوي خمــتــلــف  يف    الــت

 املذاهب و اآلراء

هــادي   حمــمــد  اهلل  ــة  آي

 املعرفة

  العربية 1

مـن   9 قـرآن  اـل ــة  ــان ــي صــ

 التحريف

هــادي   حمــمــد  اهلل  ــة  آي

 املعرفة

  العربية 1

يف    التفسـري و املفسـون 10

 ثوبه القشيب

هــادي   حمــمــد  اهلل  ــة  آي

 املعرفة

  العربية 2

عدم  يف  فصــل اخلطاب 11

رب  ــاب  ــت ك ــف  حتــري

 األرباب

آـية اهلل حســـن حســـن 

 زاده اآلميل

  العربية 1

ــحــوث 12 ــخ و  يف    ب ــاري ت

 علوم القرآن

ــل مري   آية اهلل أبو الفضـ

 حممدي

  العربية 1

ــار 13 ت در  خ  ـيـپووهشــــی 

 قرآن

د  الشـــيخ اـلدكتور حمـم

 باقر حجتي

  الفارسية 1

ــ 14 ن رـه ــوـعی  ـف ـموضــ گ 

 قرآن

ــاهي   هباء الدين خرمشـ

 فاين كامران –

  الفارسية 1

أكـرب  فرهنگ قرآن 15 ــيـخ  الشــ اهلل  ــة  آي

اشـــمي رفســـنجـاين  ـه

 )مفتاح القرآن(

  الفارسية 33

  الفارسية 17 مجع من املؤلفني ره املعارف قرآنيدا 16

ی   17 ــاـئ جـم االحصـــ ـع امـل

 أللفاظ القرآن

  الفارسية 3 الدكتور حممود روحاين

  الفارسية 7 آية اهلل عيل أكرب قريش قاموس قرآن 18
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مـــهـــدي   حتول قرآنريس 19 املـــهـــنـــدس 

 بازرگان

  الفارسية 2

دانشـــنامه قرآن و قرآن  20

 پووهشی

  الفارسية 2 هباء الدين خرم شاهي

 : ترمجات القرآن الكريم يف    جهود اإليرانيني ـ    3

 مالحظات اللغة  إسم املرتجم  الرتقيم 

  إىل الفارسية  ابو الفضل هبرام پور 1

  إىل الفارسية  اصغر برزی علی 2

  إىل الفارسية  اني انصارنيحس 3

  إىل الفارسية  علی موسوی گرمارودی 4

  إىل الفارسية   استادولینيحس 5

  إىل الفارسية  غالم علی حداد عادل  6

  إىل الفارسية  حممد صادقی هترانی 7

  إىل الفارسية  د حممد كاظم ارفعيس 8

  الفارسية إىل  علی اصغر حلبی 9

  إىل الفارسية  نیيعلی اكرب طاهری قزو 10

  إىل الفارسية  نیيعلی مشك 11

  إىل الفارسية  طاهره صفار زاده 12

  إىل الفارسية  مسعود انصاری 13

  إىل الفارسية  ن خرم شاهیيهباء الد 14

  إىل الفارسية  ازیرينارص مكارم الش 15

  الفارسية إىل  حممد مهدی فوالدوند 16
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  إىل الفارسية  انپوريامحد كاو 17

  إىل الفارسية  كاظم پور جوادی 18

  إىل الفارسية  ن جمتبویيد جالل الديس 19

  إىل الفارسية  مصطفی خرم دل 20

  إىل الفارسية  زدیيت اهلل حممد آي 21

  إىل الفارسية  يأبو القاسم امام 22

  الفارسية إىل  يحممد باقر هببود 23

  إىل الفارسية  يحممد خواجو 24

  إىل الفارسية  ن فارسیيجالل الد 25

  إىل الفارسية  نیيعبد املحمد آ 26

  إىل الفارسية  نيوش شاهيدار 27

  إىل الكردية  م مدرسيمال عبد الكر 28

  إىل الكردية  عبد الرمحان رشفكندی 29

  الكردية إىل  ميبرهان حممد عبد الكر 30

  إىل الكردية  ق صفی زادهيصد 31

  إىل اإلنجليزية طاهره صفار زاده 32

  إىل اإلنجليزية یيد علی قلی قرايس 33

  إىل اإلنجليزية اريالله مهری بخت 34

  إىل اإلنجليزية حممد رسور 35

  إىل اإلنجليزية ران پناهياكرب ا 36

  اإلنجليزيةإىل  د عباس صدر عاملیيس 37

 منظوم  إىل الفارسية  د اجمديام 38

 منظوم  إىل الفارسية  حممد شائق 39
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ــ 40 ــســ )ـموســــوی  ي حـممــدی  ـلی  ـع حـممــد  د 

 ری(يجزا

 منظوم  إىل الفارسية 

 منظوم  إىل الفارسية  رضا أبو املعالی 41

 منظوم  إىل الفارسية  زیيسارا شم 42

 منظوم  إىل الفارسية  عباس امحدی 43

 منظوم  إىل الفارسية  تشكری آرانیشهاب  44

 منظوم  إىل الفارسية  انينيكرم خدا ام 45

 منظوم  إىل الفارسية  رستم كوشان 46

 منظوم  إىل الفارسية  عباس حداد كاشانی 47

 منظوم  إىل اإلنجليزية نيک آئيفضل اهلل ن 48

 : علوم القرآن يف    املجالت املحكمة و غريها   ـ    4

 النوع  الدرجة  ترمجة العنوان إىل العربية  املجلة عنوان   ترقيم 

حمكمة   أحسن احلديث  احسن احلديث  1 

A 

نصف  

 ةسنوي

نصف    --- آفاق النور  آفاق نور   2

 ةسنوي

و  آموزه  3 قرآن  در  تربيتی  های 

 حديث

يف   اإلرشادات الرتبوية

 القرآن و احلديث

حمكمة 

A  

نصف  

 ةسنوي

حمكمة   اإلرشادات القرآنية  های قرآنیآموزه  4

A 

نصف  

 ةسنوي

نصف   ---  البالغ املبني  بالغ مبني   5

 ةسنوي
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نصف    --- البينات  بينات   6

 ةسنوي

 ةشهري  --- شعاع الوحي پرتو وحی  7

التفسري و لغة  يف  دراسات نامه تفسري و زبان قرآن پووهش  8

 القرآن

حمكمة 

A  

نصف  

 ةسنوي

حمكمة   دراسات القرآن و احلديث حديث نامه قرآن و پووهش  9

A 

نصف  

 ةسنوي

ميان پووهش  10 مطالعات  نامه 

 ای تفسري و كالم كوثر رشته

دراسات قرآنية متداخلة بني  

علمي الكالم و التفسري  

 )الكوثر( 

نصف   --- 

 ةسنوي

حمكمة  املعارف القرآنيةيف  دراسات نامه معارف قرآنیپووهش  11

B  

 ة فصلي

حمكمة  الدراسات األدبية القرآنية قرآنی  -های ادبیپووهش  12

A 

   ةفصلي

نصف    --- الدراسات األدبية املقارنة های ادبی تطبيقیپووهش  13

 ةسنوي

نصف   --- الفكر القرآين  يف  بحوث های انديشه قرآنیپووهش  14

 ةسنوي

حمكمة  املقارنةالدراسات التفسريية  های تفسري تطبيقیپووهش  15

A 

نصف  

 سنوی

دراسات حول القرآن من   شناختی قرآنهای زبانپووهش  16

 ناحية اللسانيات 

حمكمة 

A 

نصف  

 ةسنوي

حمكمة  القرآن و احلديثيف  بحوث های قرآن و حديث پووهش  17

A 

نصف  

 ةسنوي
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حمكمة  الدراسات القرآنية های قرآنیپووهش  18

A 

 ة فصلي

نصف   --- األدبيف  الدراسات القرآنية قرآنی در ادبياتهای پووهش  19

 ةسنوي

رشتهپووهش  20 ميان  قرآن  های  ای 

 كريم 

دراسات متداخلة للقرآن  

 الكريم 

نصف   ---

 ةسنوي

آموزهپووهش  21 در  نوين  های  های 

 قرآنی و سنت

يف   البحوث احلديثة

 السنةو إرشادات القرآن 

نصف   ---

 ةسنوي

التأويالت  يف  دراسات پووهشنامه تأويالت قرآنی  22

 القرآنية 

نصف   ---

 ةسنوي

حمكمة  القرآن و احلديثيف  بحوث پووهشنامه قرآن و حديث   23

A 

نصف  

 ةسنوي

حمكمة  دراسات املعارف القرآنية پووهشنامه معارف قرآنی  24

B 

 فصليه 

 ة فصلي --- الرسالة اخلالدة  پيام جاودان   25

 ة فصلي --- رسالة القرآن پيام قرآن   26

علوم القرآن و  يف   بحوث حتقيقات علوم قرآن و حديث   27

 احلديث 

حمكمة 

A 

 ة فصلي

نصف   --- ترمجان الوحي ترمجان وحی   28

 ةسنوي

نصف   --- تفسري أهل البيت تفسري اهل بيت   29

 ةسنوي
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نصف   --- التفسري  يف  دراسات تفسري پووهشی   30

 ةسنوي

حمكمة  الثقلني  ثقلني   31

A 

 ة فصلي

نصف   --- احلسنى  حسنا  32

 ةسنوي

دائرة معارف القرآن و  نامه علوم قرآن و حديث دانش  33

 احلديث 

نصف   ---

 ةسنوي

آموزهدانش  34 و  و  ها  قرآن  های 

 حديث

علوم و إرشادات القرآن و  

 احلديث 

 ة فصلي ---

 ةشهري --- دراسات قرآنية دراسات قرآنيه  35

 ةشهري --- رسالة القرآن رساله القرآن  36

 ة فصلي --- رشد )لتعليم القرآن( رشد )آموزش قرآن(   37

و  رهيافت  38 قرآن  علوم  در  هايی 

 حديث

علوم القرآن و  يف  إجتهادات

 احلديث 

حمكمة 

A 

نصف  

 ةسنوي

  فصليه --- لغة القرآن و علومه زبان و علوم قرآن   39

نصف   --- لسان الوحي زالل وحی  40

 ةسنوي

حمكمة  الساج املنري  رساج منري   41

B 

 ة فصلي 

حمكمة  السفينة  سفينه  42

B 

 ة فصلي
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حمكمة  علوم القرآن و احلديث علوم قرآن و حديث   43

A 

نصف  

 ةسنوي

حمكمة  العيون  عيون   44

A 

نصف  

 ةسنوي

 ة فصلي --- ثقافة الكوثر  فرهنگ كوثر   45

الدراسات القرآنية  پووهشی خاورشناسانقرآن   46

 للمسترشقني 

حمكمة 

B 

نصف  

 ةسنوي

حمكمة  معرفة القرآن قرآن شناخت   47

A 

نصف  

 ةسنوي

حمكمة  القرآن و العلم  قرآن و علم   48

B 

نصف  

 ةسنوي

 ة فصلي --- القرآن و العلوم البرشية   قرآن و علوم برشی   49

حمكمة  الكتاب القيم كتاب قيم  50

A 

نصف  

 ةسنوي

نصف   --- الكتاب و السنة كتاب و سنت  51

 ةسنوي

 ة فصلي --- القرآن قهحدي گلستان قرآن  52

نصف   --- لسان الصدق لسان صدق  53

 ةسنوي

البحوث التارخيية للقرآن و   مطالعات تارخيی قرآن و حديث   54

 احلديث 

حمكمة 

A 

نصف  

 ةسنوي
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ترمجة القرآن و  يف  دراسات حديثمطالعات ترمجه قرآن و   55

 احلديث 

حمكمة 

A 

نصف  

 ةسنوي

الدراسات التطبيقية لعلوم   مطالعات تطبيقی قرآن پووهی   56

 القرآن

نصف   ---

 ةسنوي

الدراسات التطبيقة للقرآن و   مطالعات تطبيقی قرآن و حديث   57

 احلديث 

حمكمة 

B 

 كل شهرين 

حمكمة  التفسرييةالدراسات  مطالعات تفسريی  58

A 

   ةفصلي

قرآن    59 شناسی  سبک  مطالعات 

 كريم 

األساليب يف  دراسات

 األدبية للقرآن

نصف   ---

 ةسنوي

 ة فصلي --- علوم القرآن يف  دراسات مطالعات علوم قرآن  60

حمكمة  قرائة القرآنيف  دراسات مطالعات قرائت قرآن  61

B 

نصف  

 ةسنوي

حمكمة  القرآن و احلديث يف  بحوث مطالعات قرآن و حديث  62

A 

نصف  

 ةسنوي

القرآن و الثقافة يف  بحوث مطالعات قرآين و فرهنگ اسالم   63

 اإلسالمية 

حمكمة 

A 

 ة فصلي

حمكمة  الدراسات القرآنية مطالعات قرآنی  64

B 

 ة فصلي

نصف   --- املعارج  معارج   65

 ةسنوي

نصف   --- العرتةمعارف القرآن و  معارف قرآن و عرتت  66

 ةسنوي
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حمكمة  املنهاج منهاج  67

B 

نصف  

 ةسنوي

نصف   --- امليثاق  ميثاق   68

 ةسنوي

نقد الكتب القرآنية و العلوم   نقد كتاب قرآن و علوم دينی   69

 الدينية

 ة فصلي ---

        

 : القرآنية بالنشاطات  إحصائيات  ـ    5

 الكمية  العنوان  ترقيم 

 4000 الشعبيةاملدارس القرآنية  1 

 مليون  1 حفظة القرآن الكريم   2

 408 عدد الفرق و املؤسسات و فروع التعليم العايل للقرآن   3

ختصصات علوم القرآن و  يف    عدد مقاعد القبول السنوية  4

 اجلامعات اإليرانية يف  احلديث

11000 

 30000 اإليرانية اجلامعات يف   عدد طالب العلوم القرآنية  5

الدكتوراه  6 ملرحة  السنوية  القبول  مقاعد  العلوم  يف    عدد 

 القرآنية 

200 

 69 عدد املجالت القرآنية   7

 32 عدد  املجالت القرآنية املحكمة   8
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القرآن  9 علوم  لتدريس  هلم  املرخص  األساتذة  يف    عدد 

 اجلامعات اإليرانية 

4000 

اهليئات    10 أعضاء  )عدد  القرآنية  للعلوم   fullالعلمية 

time) 

  

436 

 مليون  4أكثر من  املسابقات القرآنية سنويا يف  عدد املشاركني   11

 10000 جممل النشاطات و الفعاليات القرآنية سنويا   12

 39 عدد املعارض و املهرجانات القرآنية الوطنية و الدولية   13

 مليون  8 السنةيف   املطبوعةعدد النسخ القرآنية   14

 3 البالد القرآنية يف عدد املتاحف   15

الثورة   16 بعد  املنشورة  القرآنية  املقاالت  و  الدراسات  عدد 

 اإلسالمية 

7500 

 1 عدد املطابع اخلاصة بطبع القرآن الكريم 17

 1 وكالة األنباء القرآنية  18

19   

 

 : القرآنية ـ النشاطات الفنية والسينامئية    6

 النوع  عنوان املنتوج  ترقيم 

 فيلم  حممد رسول اهلل  1 
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 فيلم  عليه السالم إبراهيم خليل اهلل   2

 مسلسل عليه السالم النبي يوسف الصديق   3

 مسلسل )قيد اإلنتاج( عليه السالمالنبي موسى   4

 مسلسل أصحاب الكهف  5

 مسلسل عليها السالممريم املقدسة    6

 فيلم  عليه السالم النبي أيوب   7

 مسلسل أصحاب القلوب  8
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