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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيأعدائهم 
 ضوابط التأويل:

 اإلحاطة العلمية والمرجعية السماوية
(2) 

ِنتاااآن كتابييه المييير   اهلل العظيييم يف   قااا  ماااُه ُهااني ُْ   اَل ِا ُْ مياااُه ُتَأ َ اا ِنتاااآا تن َا ا كالاَيااتا اَل َااا ُهااوا اليااَن َْا
ينا في ْن واتا يااَعلاامُ   واُْخاُر ُتتاشابنهاُه فاأاتيا الَي ُْ ابَتنغاءا اَلفنتاَ اةن واابَتنغاءا تاَأويلن  َ ُْ  قُاُلوبنهنَم زاَيُغ فااياتيبنُعونا تا تاشاباْا تن تاَأويلاا

َيكيُر إنالي ُْوُلوا ُخونا فني اَلعنَلمن يااُقوُلونا متا يا بنْن ُكلٌّ تنَن كنَ دن رابِّ ا واتا يا ُْ واالرياسن  .(7)سورة آل عمران  اآلية  اأَلاَلباآن  إنالي اللي
 حلديث حول ضوابط التأويل وقد مضت اإلشارة إىل بعض الضوابط، ونضيف ا يدور

 لعلمية بالم ظوتة القرمَيةاإلحاطة ا
وميين نون  ،يمييية، الا اةييية، الفميرييية، ال الاييية، واألحميامييية ال رآنيييةاإلحاطيية العلمييية باملنظوميية الع، ،دييية، ال    ْواًل:

تلييا اإلحاطيية الةيياملة، ةانييه ال يصييجي ع ييالا وال ضييو  شييرعاا خييوا  ييجم ال طييون واالقت ييا  يف  اهيييل املتةييا ا  
 م.ل  م ولطائف المي، مي، اين وح ائق املعاين وأسرار احل  القتناص شوارن امل 

 على ذلا الع ل االعت ار واألنلة الن لية واألخ ار  ويد   
 العقل شاهد ودليل

االعت ييار، ةييان املييتميلم إذا هيياد ديينهجم هديييد وأسييلوب ةريييد ومصييطل ا  اامضيية أو م هميية أو  ملييية أو  ْتااا
يف كاييم ميين األحييايني إرانتييه االسييتعمالية عيين إرانتييه ا دييية ون يي  متةييا ة ومهههييا باتميمييا  وال ينييا ، وةمي ييا 

ويف  معانيييه بطونييه و تفييرن، إمجيياالا، يف مضييامني إذا ، واحلاصييل  انييه املن ييو  ميينلنييا الناسيي   ي ييني  حميميياا أو أمييراا و  
ار منهجيه وأسيلوبه إال إذا أحيا  بأسير  آياتيهمين  آييةر حي  تة يا نرره ولئالييه، ةانيه ال يصيجي لعاقيل ان يف  يكيفية 

يف ظيياهر لفظييه عاميياا كييان املييران بييه بييه وم انيييه ومنظومتييه بأكملهييا، إذ مييانا  نأبييه تفمييييا اإلرانتييني ةلعييل مييا هيياد 
عنيه ومعيال ال يي مي  ميما  أريد به باطن ال ينم  اتولعل ما استخدمه من  ،اخلاص، ولعل ما أطل ه أران به ما قي ده

ديا ياايرهيا ح بانيه ايم  بعيض املصيطل ا  وطع يم بعضيها ر يف عليم األصيول مياالا ليو صي قيديراا  اا إليه؛ أال ترى ان م لفي
بييث عليييه ال ييرائن يف  مييل صييف ا  كتابييه، ملييا أممييين تف ييم ولمينييه أمجييل ذلييا كلييه وانييه واسييت دأ أخييرى امهييا 

 إال بعد اإلحاطة بميل ما ورن يف كتابه؟ مفرنة من مفرناته
 والرواياه حجة وتستا د
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 خ ار ةهي طوائف وأما األ
 شيء ومخرها في شيء...في اآلية ْولها 

ايرن اَلُقاَرمنن  كاَن شايَ  كاَن جاابنٍر قاا ا ساأاَلُت ْاباا جاَعفاٍر  قوله   ة د ورن عن اإلما  ال اقر  -1 ٍء فناي تااَفسن
ُْ ثااَنياًة فاأاجاابا ني بنجاوااٍآ مخاارا فااُقَلاتُ  ،فاأاجاابا ني َنمن اَلماَساأالاةن بنجااوااٍآ ُجعن  :ثُمي ساأاَلُت ا َلاُت فناداا ا ُكَ اتا ْاجاَباتا فناي ها

ا قااَبلا اَليااَو ن  َا ُْ راَهاُر والنلظيَهارن راَهارُ  :فااقاا ا لني ،غاَيرن ها اابنُر والااَي ا  ،ياا جاابنُر إنني لنَلُقَرمنن باَط ااً والنَلاباَطنن باطَاُن والاا يااا جا
يرن اَلُقَرمنن ُء ْابَاعادا تنَن ُكُقو ن الرِّ  شايَ  ُِوُن ْاويُلهاا فني شايَ  ،جاا ن تنَن تااَفسن ُرهاا فناي شاايَ  إنني اآَلياةا لاتا ُ   ٍء وامخن ٍء واُهاوا كااما

ُل يُاتاصاريُف كالاى ُوُجومٍ   العا   نهجم ال رآيناملواحلديث يةم إىل هوانب من  (1)ُتتيصن
ُِوُن ْاويُلهاا فني شايَ  -أ ُرهاا فني شايَ  إنني اآَلياةا لاتا هياا المييال  ليه هياا ان ةميييف ن يتدل بال ييال عليى  ءٍ  ٍء وامخن

 امل ال؟
لُ  -ب ُ  ُتتيصن يف شييد وآخرهيا يف شييد ييا يةيعر بانيه كيال  منفصيل متنيا ر إال  اآليية ةيرام ان أول واُهوا كاما

النفصيال واالنفصيال يف االتصيال، انه كال  متصل، ةهو يا قد مجعت ةييه األضيدان  أا انيه مين اليط االتصيال يف ا
 كاملتصل؟  هكاملنفصل ومنفصل  متصل ه  وأا كال  ية ه ذلا؟ وكيف لنا ان ننال بطونه بل ح  تف مه مانا  

ةيياذا كييان يتصييرو علييى وهييوه وهييو متصييل راييم تعييدن مرامييي  يُاتاصاااريُف كالاااى ُوُجااومٍ وهييو مييك ذلييا كلييه  -ج
 وهوه هو املران؟خواتيمه، ةأا وهه من الوم اصد م انيه 

اايَ ولييالا كلييه، ولاييمه،  اايرن اَلُقااَرمنن  لاااَي ا شا ااَن تااَفسن ااا ن تن ااَن ُكُقااو ن الرِّجا والرواييية صيير ة يف ان تف ييم  ُء ْابَاعااادا تن
ال رآن ال يوهد ما هو أبعد منه من ع ول الرهال، ةمييف بتأويليه؟ وال ي ب هيو ميا ذكرنياه مين هرييه عليى تفميييا 

 اللفظ، عن اإلرانة ا دية وهي اليت تفيد واقك مرانه وم صونه. لهوهي املوضوع  اإلرانة االستعمالية،
إلرانتيه ا دييية، ةييال يييرا حينئياا أصييالة التطييابق بييني اإلرانتييني،  لي يت إرانتييه االسييتعمالية مييرآةا  وبعبااارأ ْخاار :

 ؟بدون اإلحاطة بميل أطراةه وأكناةه تف م ال رآن المير حينئاا ةمييف ميميننا 
 ط بخواص القرمن فلي  بعالم بْأن م يُ تن ل

واكلموا رحمِم اهلل َْْ تن لم يعرف تان كتااآ اهلل كاَ وجال ال اسا    وقد قال اإلما  الصيانل  -ب
سااباآ  َاام والمِااي والماادَي ْو تاان الم سااول والخاااص تاان العااا  والمأِاام تاان المتشااابْ والاارخي تاان العاا

َيل والمبهم تن القرمن في ْلفارْ الم قطعة والمؤلفة وتاا فياْ تان كلام القوااء والقادر والتقاديم والتاأخير  الت 
والمبااين والعمياال والظاااهر والباااطن واالبتااداء واالَتهاااء والسااؤا  والجااواآ والقطااع والو اال والمساات  ى ت ااْ 
َاامْ ورخصْ وتواضاع فرااواْ  والجارن فيْ والصفة لما قبل تما يد  كلى تا بعد والمؤكد ت ْ والمفصل وك

                                                           

 .89ص 98، وعنه حبار األنوار  ج11ص 1حممد بن م عون العياشي، تف م العياشي، املط عة العلمية ي طهران، ج (1)
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حِاتْ و  تع ى حملْ وحراتْ الاَن هلات فياْ الملأادون والمو او  تان األلفاام والمأماو  كلاى تاا قبلاْ ْو
بغيار دليال فهاو   عٍ فلي  بعالم بالقرمن وال هو تن ْهلْ وتتى تا ادكى تعرفة هَم األقسا  تاد   ،وكلى تا بعدم

 . (1)يرُ واتاَأواُم جاها يُم وابنَئ ا اَلماصن كاذآ ترتاآ تفتر كلى اهلل الَِآ ورسولْ 
ميين   تتييوةر لييه اإلحاطيية العلمييية بميييل ذلييا )الناسيي  واملن ييو ، اخليياص والعييا ، اتميييم واملتةييابه، الييرخ   إذاً:

( ال هو تان ْهلاْ( وهل للجاهل بالةيد ان يف  ره؟ و)لي  بعالم بالقرمن) والعهائم... إخل( ةانه بن  اإلما  
وتتااى تااا ادكااى تعرفااة هااَم األقسااا  تاادع بغياار دلياال فهااو  )وال ميين تلتييه وشييراحه ومف ييريه بييل ةييول ذلييا انييه 

ايرُ كاذآ ترتاآ تفتر كلاى اهلل الِاَآ ورساولْ  ا يُم وابناَئ ا اَلماصن ُْ ْاذننا ( وقيد قيال تعياىل  واتااَأواُم جاها ملليا
ْن تااَفتااُرونا  َُِم ْاَ  كالاى اللي  (.98)سورة يونس  اآلية  لا

 فني الدِّينن  ال إنَكراما المأتممه الخم  في 
ه، ميتليييا املوضيييوعية يف حيييد ذاتيييه وال يمييية الااتيييية كميييا ميتليييا الةيييهانة عليييى ميييا قلنييياه ليييالا دايييال يي ييي ول م ااال
واآليية، يف بيدو النظير ظياهرة املعيال  (192)سيورة ال  يرة  اآليية  ال إنَكراما فناي الادِّينن ة د قال تعاىل   ،والطري ية

هائه، ولميين أيين  ين به و وهم اهنا ال حتتاج إىل بيان وشرح أو ان تف مها م موح ة د يت األوىل،حمميمة يف النظرة 
َِّ ا إنلاَيهنمَ من قوله تعاىل   ََِّكرا لنتُباايِّنا لنل ياسن تا َُا َاَل ا إنلاَيتا ال َا َْا كليه وهو عا  للاكر  ( 44)سورة الن ل  اآلية  وا

، ذكيراا ومياك راا وتياكماا نيه ذ كير، أميا املتةيابه ةلييس يف ظياهره د ميمه ومتةا ه بل هو أوىل بالصدل عليى اتمييم أل
 ةتأمل ةما هو ذكر عرةاا  تاج إىل ال يان ةما بالا بامه؟

 أا ت دير ن ول  اتتمال  يف اآلية الةريفة مخ ة  وكلى
قضييية عيين مفصيي ة ان اآلييية ناةييية ولي ييت ناهييية، واهنييا مةييمة إىل ح ي يية تميوينييية ولي ييت  االحتمااا  األو :

ان الييدين أميير قلييو إذ هييو االعت ييان بيياهلل تعيياىل ووحدانيتييه ميياالا، وال لييب يييا ال ميمييين اإلكييراه   املييرانوان تةييريعية، 
لميين ال ميميين تايييم ميا ينع يد علييه قل ييه و  يره عليى أن ي ييول أنيا م يلم أو أنيا م ييي ي مياالا  علييه، إذ ميمينيا ان ت

يميولوهية تةييف عيين ان ال لييب منط يية شييارنة أو حييرة ال ميمييين ليي نوا  سيي –بييال وة أبييداا، ةتلييا ح ي يية تميوينييية 
 .بطري ة ق رية املانية وال لطة وال وة ال هرية أن تت ميم ةيها أو تامها

ان اآلييية ناهييية ولي ييت ناةييية، ولمييين املييران  ييا أميير خيياص يف مييورن خيياص وهييو إكييراه أهييل  االحتمااا  ال اااَي:
وهم بينيه وبيني أناد ا هيية، ةيال إكيراه ميتاب ةال تميرهوهم عليى اإلسيال  بيل خيم  إذا قاتلتم أهل ال مالميتاب أا انمي

 املف رين. بعضهاا املعال اتدن الضيق، كما قاله يران به يف الدين 
اهنييييا عاميييية واهنييييا ناهييييية عيييين اإلكييييراه علييييى أصييييل الييييدين، أو اإلكييييراه علييييى أييييية خصوصييييية ميييين  االحتمااااا  ال الاااا :

                                                           

 .3ص 89حبار األنوار  ج (1)
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 .م تدلني بعمو  اللفظ، لمين ت ك عليهم عهدة إ  ا  اهنا ناهية ال ناةية همةهد به بعض، وهاا هو ما ي تخصوصياته
يِد ع،ل،يى ن ين يه   ير،ه  أ،ح، ق،يدك   إ الا بي،عكيد، أ،نك  -ويف تف م علي بين إبيراهيم ال ميي عمييس هياا االحتميال، قيال  )أ،اك ال، ي ميك

 ، (  ل،ه    تي، ي،نيا د  م ن، الكا،يِّ الرُّشك
(1). 

ااادن اهنيييا وإن كانيييت عامييية وناهيييية ولمينهيييا من يييوخة ب يييية ال تيييال وهيييي   لراباااع:االحتماااا  ا اااا ال يبناااي  جاهن ياااا ْايا ها
ََ كالاااَيهنمَ  ُِفيااارا وااَلُم ااافنقينا وااَغلُاا وكمييا نلييت عليييه بعييض  (8، وسييورة الت يير   اآلييية 73)سييورة التوبيية  اآلييية  اَل

ن ين على االحتميال الااليث؟ بيل وميك وهيون االحتميالني األوليني  الروايا  واألقوال، ومك وهون هاا االحتمال كيف 
 ؟ بل ومك وهون االحتمال اخلامس اآليت وهو (1)بانه أران الاالث خاصة ند عيكيف 

مييا ذكييره بعييض املف ييرين ونل ييت عليييه بعييض الروايييا  كرواييية ابيين أ  يعفييور ميين ان املييران  االحتمااا  الخااات :
أا ال إكيييراه عليييى التةييييك وأن العيييامي ال يمييييره عليييى ان يتةييييك وإن كيييان  فناااي الااادِّينن ال إنَكاااراما باآليييية الميرميييية 

 إكراهه على ذلا، بل وإن عرو احلق وب ي منميراا له هاحداا!ةرضاا ميميننا 
َي واجاالي  ثُامي قااا ا ةالحظ بعض ما هاد يف حيديث ابين أ  يعفيور   ْن كاا ُْ : ْاالا تاَساماُع لنقااَو ن الليا والناي  الليا

ااانا الظ ُلمااااهن إنلااااى ال  اااورن  َنينا متا ُاااوا ُيَخااارنُجُهَم تن َغفناااراأن  اليااا َُوآن إنلااااى َُاااورن التايَوبااااةن وااَلما  َ ااااهن الااا اااَن رُُلما  ؛يااَع ناااي تن
ياتنهنمَ  :   (8)لنااواالا ْن واقاااا ا اانا اللياا َنينا كافاااُروا ْاَولنياااُ ُهُم الطياااُغو ُكاالي إنتااااٍ  كاااادنٍ  تن اانا ال  ااورن إنلاااى واالياا ااُهَم تن ُه ُيَخرنُجااَو
ااانٍر لااَي ا تنانا  الظ ُلماهن  َسما ن فاالاميا ْاَن تااواليَوا ُكلي إنتااٍ  جا ايُهَم كااَُوا كالاى َُورن اإَلن ا َْا َا َي واجاالي إنَيماا كا اى بنها ْن كاا الليا

َسما ن  ياتنهنَم إنيياُم تنَن َُورن اإَلن ُِفيارن  خاراُجوا بنواالا ُْ لاُهُم ال يارا تاعا اَل َُِفرن فاأاَوجابا اللي ُْولئناتا ْاَ اأاُآ إنلاى رُُلمااهن اَل
 . (4) ال يارن ُهَم فنيها خالنُدونا 

اينا قااا ا  :قاا ا قُاَلتُ يف العياشيي   وروى ُِفياارا حن اا اَل ُْ كا ااى بنها َنينا كافااُرواْالااَي ا الليا واْان   :قااا ا فااقااا ا  وااليا
ا... إلى مخر الأدي  َا ُْ بنها ُْ إنلاى الظ ُلمااهن واإنَيماا كا اى اللي  َ افنرن واُهوا كاافنُر؟ فاُأَخرنجا تن ِا  (9)َُوٍر لنَل

ذلا كله يظهر ان الظواهر أيضاا ال ميمين التم ا  ا، إال بعد اإلحاطة العلمية بميل املنظوما  واجملاميك  وتن
شيي هة تفمييييا اإلرانة و اتتمييل ارت اطهييا باآلييية الةييريفة نظييراا لميوهنييا ميين أطييراو الةيي هة اتصييورة،  العلمييية واملعرةييية

 ا دية عن اإلرانة االستعمالية.

                                                           

 .94ص 1علي بن إبراهيم ال مي، تف م ال مي، نار الميتاب ي قم، ج (1)
 إال إذا استندنا إىل خرب معترب. (1)
 هاا تعليل ملا س  ه. (3)
 .379ص 1  ة اإلسال  الميليين، الميايف، نار الميتب اإلسالمية ي طهران، ج (4)
 .139ص 1حممد بن م عون العياشي، تف م العياشي، املط عة العلمية ي طهران، ج (9)
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 هل رواياه العرض كلى الِتاآ، ت بت حجيتْ تطلقًا؟
  العهيه قد يعرتا على ذلا بروايا  العرا على الميتاب ولِن

ك ااي حاادي  فاكرضااوم كلااى كتاااآ اهلل تعااالى فمااا وافاال كتاااآ اهلل إذا جاااءكم   النييو ة ييد روا عيين 
 .(1)وكيف يمِن العرض وال يفهم بْ شيء انتهى فاقبلوم وتا خالفْ فاضربوا بْ كرض الأااط

 وقد ورن  يف الميايف الةريف الروايا  التالية 
ِّ ع،يينك أ،   ع، كييد  اللاييه  ع،ل يييُّ بكيين  إ بيكيير،اه يم، ع،يينك أ،ب يييه  ع،يين  النياييوكة،ل يِّ ع،يين  ال اييمي   - إنني  ق،ييال، ق،ييال، ر،س ييول  اللاييه   وين 

َُوُم وا تاا خاالافا كنتااآا اللي  ُكومُ كالاى ُكلِّ حالٍّ حاقنيقاًة وا كالاى ُكلِّ  اوااٍآ َُوراً فاماا واافالا كنتااآا الليْن فاُخ  .(1)ْن فادا
َ، ع،ينك ع، كيد  ال - ييم  ع،ينك أ،ب،يان  بكيين  ع اكم،يان، ع،ينك ع، كييد  اللايه  حم ،مايد  بكين   ،كيي بكين  أ،   يي،عكف ييورا  لاييه  بكين  حم ،مايدا ع،يينك ع،ل ييِّ بكين  احلك،مي،
ل يس  ق،يال، ق،ال، و،  ا الكم،جك د  أ،ناه  ح،ض،ر، ابكن، أ،   يي،عكف ورا يف  ه،يا، ْن  سااأاَلُت ْابااا كاَبادن   ح،دا ،ين  ح  ،نيك  بكن  أ،   الكع،ال، كاانن  الليا

فن اَلأادني ن  ْن تاَن َا نُل بنْن وا  اَختنما اَن  يااَروني ُْ شاااهنداً تن اَدُتَم لاا َُِم حاادنيُ  فااواجا ْن قااا ا إنذاا وارادا كالااَي ُهَم تاَن الا َا ناُل بنا تن اَ
ْن ْاَو تن  َنن جااءاُكَم بنْن ْاوَ وا  َن قااَو ن راُسو ن الليْن كنتااآن اللي  .(3)لاى بنْن إنالي فاالي

َ، احلك،  - ير  بكين  س يو،يكدا ع،ينك  ،كي ِة م نك أ،صك ،اب ن،ا ع،نك أ،تك،د، بكن  حم ،ماد  بكن  خ،ال دا ع،ينك أ،ب ييه  ع،ين  الناضك ِّ ع،ينك أ،يُّيوب، بكين  ع دا ل،يو 
ِنتاااآن واالس ا يةن وا تااَرُدوُد إنلاا ءٍ  ُكال  شاايَ   يي،  يول   احلك رِّ ق،يال، م، عكيت  أ،ب،يا ع، كيد  اللايه   ُكال  حاادنيٍ  الا يُاواافناُل كنتاااآا ى اَل

 .(4)الليْن فااُهوا زَُخُرفُ 
َ، ع،نك أ،تك،د، بكن  حم ،ماد  بكن  ع ي ،ى ع،ين  ابكين  ة،ضايالا ع،ينك ع،ل ييِّ بكين  ع  ك ،ية، ع،ينك أ،يُّيوب،  - يدا ع،ينك أ،   حم ،ماد  بكن   ،ك بكين  ر،اش 
 .(9)تاا لاَم يُاواافنَل تننا اَلأادني ن اَلُقَرمنا فااُهوا زَُخُرفُ   ق،ال،  ه  ع، كد  اللا 
ييم  و، ا،ييمك ه  ع،يي - ييا   بكيين  احلك،مي، ييمكا ع،يينك ه ة، يياذ،ان، ع،يين  ابكيين  أ،   ع م، ييل  بكيين  ش، نك أ،   ع، كييد  اللاييه  حم ،ماييد  بكيين  إ مك،اع يييل، ع،يين  الكف،ضك
  ،ق،ال    خاطابا ال يبني  ااءاُكَم كا ِّاي يُاواافناُل كنتاا ُْ وا بنمنً ى فااقاا ا ْايا هاا ال ياُس تااا جا ْن فاأاَااا قُاَلتُا ااءاُكَم اآا الليا تااا جا

 ُْ  .(2)ُيخاالنُف كنتااآا الليْن فاالاَم ْاقُاَل
 من وهوه  والجواآ

، وال اعيدة املةيهورة هيي يف سييال اإل  يا  (7)ايم معرةيةيف بعيض الرواييا  ال ياب ة  حدي () قوله  ْواًل:
                                                           

 .32ص 1الفيض المياشاين، تف م الصايف، مميت ة الصدر ي طهران، ج (1)
 .28ص 1الميايف، نار الميتب اإلسالمية ي طهران، ج   ة اإلسال  الميليين، (1)
 املصدر. (3)
 املصدر. (4)
 املصدر. (9)
 املصدر. (2)
 باملصطلجي الدارج  نميرة. (7)
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 ان النميرة يف سيال اإل  ا  ال تفيد العمو .
 إذا جاءكم ك ي حادي ان ال رائن ومنها مناس ا  احلميم واملوضوع وال مة ال طعية تفيد ان املران من  ثاَياً:

نن كااصيرح يف بعضيها بيي خصيوص األحانييث املتعارضية، ولياااميا  -أبيل  ليس أا حديث ورن عن رسول اهلل 
اادني ن  فن اَلأا أو األحانيييث املخالفيية بظاهرهييا للع ييل أو  -بن لهييا األصييوليون يف بيياب التعييارا،  ولييالا اَخااتنما
كييل حييديث، ةييان ميين ال ييديهي ان امل ييلمني عنييدما كييانوا ي ييمعون   أا ليييس الميييال  عيينةييريعة، للمنظوميية العاميية لل
اإلت يييياع ومييييواعظ وحميييييم تصيييي ل ال لييييوب ويلييييو وكلماتييييه كييييانوا يروهنييييا أواميييير ونييييواهي ال ميييية  خطييييب الرسييييول 

حديااا  ان هاا احليديث ضيب  منه  مكعندما  قال األةميار، و  جند أحداا منهم طوال عةرهتم للرسول 
 مث ضب علينا ان نعمل به؟أو ان نعرضه أوالا على الميتاب مث هو حجة عليها؟ 

( يا يعين انمييم مي  عيرةتم فما وافل كتاآ اهلليف الرواية ) ا  مفروااا عنهاخ  ان معرةة كتاب اهلل تعاىل أ   ثال اً:
)كتيياب  وبعبااارأ ْخاار :كتيياب اهلل ومراناتييه ا دييية واالسييتعمالية ةيياعتربوه حينئيياا احلميييم واملرهييك وليييس ق ييل ذلييا، 

ههنييا حميييم  بعبااارأ ثال ااة:ةخيياه وإال ةأطرحييه،  هاهلل( إذا عرةتييه واملييران منييه، ة ينئيياا قييس األحانيييث عليييه ةمييا واة يي
وموضييوع وصييفة، واملوضييوع هييو )كتيياب اهلل( والصييفة )مييا واة ييه( واحلميييم )ةيياق لوه( ةيياذا أحر نييا ان هيياا كتيياب اهلل 
وأحر نيا مواة يية احليديث لييه أخيانا بييه، لميين الميييال  كليه يف مييا هيو املييران بميتياب اهلل، ةهييل امليران بييه ظياهره أو معنيياه 

 ؟ متةابه أو ال؟ رخصة أو ال... إخل؟ و  أو النالمينائي أو اجملا ا؟ وهل هو م
والتم يا  اه الرواية إل  ا  حجية كل الميتاب مت ا بالعا  يف الة هة املصيداقية، ان التم ا  :رابعةبعبارأ 

يف كييل امل ييل مة ب ييول مطلييق ن حمميماتييه  ييا ةييرع إ  ييا  حجيتييه بأكملييه أا كونييه حمميميياا بميييل آياتييه بييل قييد ي ييال إ
انييه ال يعلييم إلطييار العييا  اليياا ضمعهييا، بييل ان اتميمييا  اال يياا هبتلطيية مييك املتةييا ا  أا قليليية، وسيييأيت اههاهتييا 
 .، من امهعمومه مراناا ام هبص  وام من و  الاا كاناتميم 

ان آيا  الميتياب ال تمييون اال ياا حمميمية إال بعيد اإلحاطية بمييل منظومتيه العلميية أوالا وبعيد الرهيوع  والأا ل:
العلييم  انييياا، وهييي الضييابط الايياين اآليت، ةعندئيياا تعييرا عليييه األحانيييث املتعارضيية ويميييون املرهييك  إىل الراسييخني يف

كما سن ني ا مك بني هاا امل يال وبيني   ،واحلميم، ال ق ل ذلا، وسيجيد يف الدرس الالحق مهيد حت يق هلاا وتن يجي
بايُرونا اَلُقاَرماآليا  اآلميرة بيالتفمير والتيدبر كيي كميا سييجيد الفيرل اليدقيق   (91)سيورة الن ياد  اآليية  نا ْافاام يااتاادا

إالييا والمي ييم بييني م نانييا وبييني م ييال بعييض االخ يياريني اليياين ذه ييوا إىل ان ال ييرآن ليييس حجيية علينييا واننييا ال نفهمييه بييل 
 يفهمه الاين نهل يف بيوهتم ة ط وأننا مأمورون بالرهوع إىل األحانيث ة ط.

 المرجعية السماوية
رهعيييية ال يييماوية، وذليييا يعيييين انيييه ال ضيييو  اخليييوا يف بطيييون ال يييرآن الميييير  أبيييداا إال يف احليييدون الييييت امل ثاَيااااً:

  أعطاناها الراسخون يف العلم وذلا لصريجي اآلية والروايا 
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ُخونا فني اَلعنَلمن اآلية الميرمية ة وله تعاىل   ْتا ُْ واالرياسن ُْ إنالي اللي فاأاتياا ق يل ذليا بيي بل صيرح واتا يااَعلاُم تاَأويلا
ينا في ْن   الَي ُْ ابَتنغاءا اَلفنتاَ اةن واابَتنغاءا تاَأويلن  َ ويت يك ميا تةيابه منيه ةمين ي ايي تأويليه  قُاُلوبنهنَم زاَيُغ فااياتيبنُعونا تا تاشاباْا تن

الحية له ومين ايم م تغا لتأويله من ام صو من نون الرهوع إليهم صلوا  اهلل عليه ةهو أحد صنفني )م تغا للفتنة، 
 وهها حق(.
 تأويلها وتفسيرها م ي كل  

روا يف المييايف باسينانه عين سيليم بين قييس اهليالمس قيال  معيت أميم املي منني ي يول  وسيال ة يد وأميا الرواييا  
ْن احلييديث إىل أن قييال   َالاااَت كالاااى راُسااو ن اللياا ااا َاا ااا وا  فاما اانا اَلُقااَرمنن إنالي ْاقَاراْاَنيها ااا مياااُة تن تاَبتُاها ِا ااا كالااايي فا ها ْاَتما

اا واُتتاشااابنهاهاا واخاا ياهاا واكا  ِاماها اخاهاا واتاَ ُساوخاهاا واُتَأ َااسن ايراهاا وا ْا ْاَن بنخاطِّي واكاليما ني تاَأونيلاهاا واتااَفسن اا واداكااا الليا اتيها
يُت مياًة تنَن كنتااآن ال َفظاهاا فاماا َاسن اا داكااا يُاَعطنيا ني فااَهماهاا واحن ْا لناي بنما َُ داكااا الليا ُْ ُتَ ا ُم كالاايي واكاتاَبتُا ليْن واالا كنَلماً ْاَتاما

ُِاوُن واالا كنتاااٍآ  اانا ْاَو يا ٍ  واالا حارااٍ  واالا ْاَتٍر واالا َااَهاٍي كا ُْ تنَن حاما ُْ اللي ُْ واتاا تاارا ا شاَيئًا كاليما لاا اٍد قااباَ َاٍ  كالااى ْاحا ا ُت اَ
ُم كالااى  ااَدرنن واداكااا الليا تنَن طااكاةٍ  اداً ثُامي واضااعا ياادا َرفااً وااحن َا ا حا ُْ فاالااَم َْا ْن واحافنَظُت ياٍة إنالي كاليما ني ْا لناي ْاَن ْاَو تاَعصن

َُ دا  َاتا واُْتِّاي ُتَ ا ْن بناأابني َْا مًا واَُورًا فااُقَلُت ياا َابنايي الليا َِ ا قااَلبني كنَلمًا وافااَهمًا واُح اا داكااَوها لااَم ياَمَلا ْا لناي بنما كااَوها الليا
ُْ ْافااتاتاخاويُف كالايي ال َِّسياانا فنيماا بااَعُد فااقاا ا الا لاَسُت ْاتاخاويُف كالاَيتا ال َِّساياانا  ْاََ ا شاَيئًا والاَم يااُفَت ني شايَ  ُء لاَم ْاَكتَُب

 الدين بتفاو  ي م يف ألفاظه.ورواه العياشي يف تف مه والصدول يف إكمال  (1)وااَلجاَهلا 
واكاليما نااي   ةالحييظ قولييه  ةمييييف بالتأويييل تعليييمواضيي ة الدالليية علييى ان التف ييم أيضيياا حباهيية إىل  والروايااة

ْا  اا واداكااا الليا اا واُتتاشااابنهاهاا واخاا ياهاا واكااتيها ِاماها اخاهاا واتاَ ُساوخاهاا واُتَأ َااسن ايراهاا وا اا تاَأونيلاهاا واتااَفسن  ْاَن يُاَعطنيا ناي فااَهماها
َفظاهاا َُِم كالناي  بَاُن ْابناي طاالنابٍ   وإذا كان مال علي بن أ  طالب وهو الاا قال ةيه الرسيول  واحن  (1)ْاَكلاُم

عل مه تف مها وتأويلها ةما باليا بنيا  ين؟ إذ تفييد الروايية بالصيراحة  يصرح بان الرسول  (3)ْاَقوااُكَم كالنيٌّ و
بدعوى ان ظواهر ال رآن عرةيية  ،وإال لميان تعليمه التف م لاواا  التف م أيضاا حباهة إىل تعليم من الرسول ان 

 ؟إىل العرو من ام حاهة إىل تف م الرسول ةيها ةنرهك 
 نفييس ومين الواضييجي، كالميياا، ان ذلييا التعليييم يف مرحلية الظيياهر، وإال ةيياهنم كيانوا أنييواراا بعرشييه حميدقني وانييه 

ُِمَ ل وله تعاىل   رسول اهلل  َاُفسا َاُفسا ا واَْا  (.21)سورة آل عمران  اآلية  واَْا
 لماً باقياً في ْو يااْوجعلْ ال بي كن 

إن اهلل تباار  ي يول   عن إماعيل بن هابر قال معت أبا ع د اهلل هعفير بين حمميد الصيانل وورن أيضاا 
                                                           

 .24ص 1  ة اإلسال  الميليين، الميايف، نار الميتب اإلسالمية ي طهران، ج (1)
 ، 413ص 7الميايف  ج (1)
 .393ص 1االحتجاج، ج (3)
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َ  كلياْ كتابااً فخاتم باْ الِتاب فام كتااآ بعادم ْحال وتعالى بع  تأمداً فختم بْ األَبياء فام َبا َا ي بعادم ْو
فيْ حاماًل وحار  حراتاًا فأملاْ حام  إلاى ياو  القياتاة وحراتاْ حارا  إلاى ياو  القياتاة فياْ شاركِم وخبار تان 

كلمااً باقيااً فاي ْو ايااْ فتاركهم ال ااس وهام الشاهداء كلاى ْهال كال زتاان  قبلِم وبعادكم وجعلاْ ال باي 
خلصوا لهم الطاكة حتى كاَادوا تان ْرهار والياة والأ األتار وطلاب وكدلوا ك ه م ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم ْو

َاُ  تاطيلنُع كالىكلوتهم، قا  اهلل سبأاَْ:  َاُسوا حاظًّا تنميا ذُكُِّروا بنْن واال تا ُهمَ   وا )سورة املائدة  اآلية  خاان اٍة تن اَ
حتجاوا بالم ساول وهام يظ اون َْاْ ال اسا  واحتجاوا بالمتشاابْ َهم ضربوا بعض القرمن ببعض واْوذلت  (13

وهاام ياارون َْااْ المأِاام واحتجااوا بالخاااص وهاام يقاادرون َْااْ العااا  واحتجااوا بااأو  اآليااة وتركااوا الساابب فااي 
تأويلها ولم ي ظروا إلى تا يفتح الِام  وإلاى تاا يختماْ ولام يعرفاوا تاواردم وتصاادرم إذ لام يأخاَوم كان ْهلاْ 

ضاالوا ( وليييس علميياا  ميييك كلماااً باقياااً فااي ْو اايااْ وجعلااْ ال بااي   )ةالحييظ صييريجي قولييه  (1)فواالوا ْو
الناس ةميان على الناس ان يأخاوه مينهم، بعاميه وخاصيه وحمميميه ومتةيا ه.. اخل ةياهنم الةيهداد.. لميينهم اعرضيوا 

 عنهم وات عوا امهم.. إخل.
 الرهوع إىل الراسيخنيالياا ال يتي ير إال بيالميير  ل يرآن اإلحاطية بمييل ا إال بعدالتأويل  انه ال يصجي والأا ل:

اآلييية الميرمييية بييأمر كييان حجيية وال ضييو  لنييا ان نتعييدى منييه إىل اييمه أبييداا.. ولنماييل لييالا   لييوا، ةيياذا أو  يف العلييم
 ح  ما هاد يف تف م الربهان  داال لطيف

 تأويل اآلخرأ بالرجعة والوالية
 ياد ة د ورن تأويلها بأش –اآلخرة )

قال  األول  باألئمة اآلخرين أا ام اإلما  األول كما يف الميايف وامه عن أبان بن تالب عن أ  ع د اهلل 
راأن ُهَم كافنُرونا يف قوله تعياىل   ينا ال يُاَؤتُونا الَيكاأا واُهَم بناآَلخن  (7-2)سيورة ةصيلت  اآليية  واَيُل لنَلُمَشرنكينا * الَي

وهيييم باألئمييية اآلخيييرين كييياةرون، اخليييرب. وناللتيييه عليييى تأوييييل  لييياين أشيييركوا باإلميييا  األول يعيييين وييييل للمةيييركني ا
يف الفصيل ال يابق مين امل الية ال ياب ة وعليى  املةرك دن أشرك ميك إميا  احليق إمامياا آخير كميا سييأيت يف الةيرك ومير

 .(1)ظاهرة( ،باألئمة تأويل اآلخرة
وهيييو ال يتضيييارب ميييك التف يييم كميييا قيييد يتو يييه ا اهيييل  ،اا ولييييس تف يييم بيييه  كميييا صيييرح هييياا تأوييييل   ْقاااو :

هيياا )أا الةييرك بيياهلل والميفيير بيياآلخرة أا ال ياميية( هييو معناهييا الظيياهر وهييو    أا انكييل منهمييا مييرانبامل صييون، إذ  
                                                           

 .38-39ص 1تف م الصايف، مميت ة الصدر ي طهران، جالفيض المياشاين،  (1)
م دمة تف م الربهان، ح  ه وعل ق عليه  نة من العلماد وات  ني االخصيائيني، منةيورا  م س ية األعلميي للمط وعيا  ي بيمو ،  (1)

 .111امل دمة ص
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والميفير باإلميا  اآلخير وهيم سيائر األئمية وصيوالا إىل  وذاك )أا الةرك باإلميا  األول عليي بين أ  طاليب  ،مران
 ..وهو مران أيضاا  هو املعال ال اطن (ما  املهدا املنتظر اإل

قو : بن يو  ة يرها بيالا عليى انيهشرح اآلية الميرمية، بن و التأويل بل حي  ليو  لو ان الرسول األعظم  ْو
أكان ميمين ألحد االعرتاا؟ كيال  ،هاا املعال الااين هو املران، و  ت ذلا عنه بالن  الص يجي الصريجيوان التنهيل 

َِّ ا إنلااَيهنمَ إذ ي ول تعياىل   ،ألف كالو  ََِّكرا لنتُباايِّنا لنل ياسن تا َُاا َاَل ا إنلاَيتا ال َا َْا فاام وارابِّاتا ال يُاَؤتن ُاونا وي يول   وا
ااُدوا فااي اا ااُهَم ثُاامي ال ياجن ُمااو ا فيمااا شاااجارا بااياَ ِِّ االُِّموا   حاتيااى ُيأا ااا قاواااَيتا واُيسا ااهنَم حاراجاااً تنمي َاُفسن )سييورة  تاَسااليماً َْا

ْاَاااا تادني اااُة اَلعنَلاامن واكلااي   اآلييية وقييد قييال ةيييه الرسييول  ر اإلمييا  علييي ةميييالا إذا ة  يي (29الن يياد  اآلييية 
ااا ااَن باابنها ااا تن ااَن ْاراادا تادني اااةا اَلعنَلاامن فااَلياَأتنها ااا، فاما قييد أونعهييم اآلييية الميرمييية إذ  سييائر األئميية وكيياا لييو ة يير  (1)باابنها

 .ة ميمهم حميمه وقوهلم قوله علمه رسول ال
ااراُأ يف قولييه تعيياىل   كمييا يف الميييايف واييمه عيين أ  ع ييد اهلل   واألئميية  و)الايياين  بوالييية النييو  وااآَلخن

ااُر واْاَبقااى ياَ ولعييل العليية يف هيياا التع ييم كييون األميير بالوالييية آخيير األحميييا  كمييا يييدل  (17)سييورة األعلييى  اآلييية   خا
اااَم ييييو  الاييدير وميييا مييير يف الفصيييل الايياين مييين امل دمييية الاانيييية ميين تأوييييل قوليييه تعيياىل   عليييه أخ يييار ُِ قُاااَل إنَيماااا ْاكنُظ

أٍ  دا  يو  الادير. وما مر آنفاا عن تف م اإلما   (42)سورة س أ  اآلية  بنواحن
الياَينا ال ليه تعياىل  أنيه قيال يف قو  الاالث  بالرهعة والمييرة ونولية احليق كميا يف تف يم العياشيي عين ال ياقر 

راأن   يعين ال ي منون بالرهعة أهنا حق.( 199و 113)سورة األنعا   اآلية  يُاَؤتنُ ونا بناآَلخن
َنمن   واتاااَن كااانا فااييف قولييه تعيياىل   ويف كتيياب يف الرهعيية ليي عض إخواننييا عيين أ  بصييم عيين أحييد ا  هاا

راأن ْاَكمى  ْاَكمى  يعين ال ي منون يف الرهعة. (71د  اآلية )سورة اإلسرا فااُهوا فني اآَلخن
ُر لاتا تنانا اأَلُولاىيف قوله تعاىل   ويف تف م ال مي عن الصانل  راُأ خاياَ  (4)سيورة الضي ى  اآليية   والاَْلخن
 .)(1)قال  يعين الميرة يف اآلخرة للنو 

 هل ال ي الدي ي  اتت وتتأو ؟
ليين  ال يي ب يف ذلييا هييو أن  ا)قييائالا  بعييض احلييدا ويني مميييامن اإلشييميال ةيمييا ذكييره نميتةييف ذلييا كلييه  وتاان

سييييواد يف الف ييييه أو  –و يييين ن ييييتعني نائميييياا يف ةهييييم النصييييوص الدينييييية وتف ييييمها  الييييديين )ال ييييرآن وال يييينة( صييييامت
ميين ت لييور أا  –احليديث أو تف يم ال يرآن  دجموعية مين التوقعيا  والت ياوال  واالةرتاضيا  امل ي  ة؛ وديا أن يه ال مي 

ودا أن  هياه التوقعيا  والت ياوال  واخللفييا  من نون االعتمان على أا  توقك أو ت اول أو خلفية م   ة،  تف م
                                                           

 .418احل ن بن شع ة احلراين، حتف الع ول، م س ة النةر اإلسالمي ي قم  ص (1)
م دمة تف م الربهان، ح  ه وعل ق عليه  نة من العلماد وات  ني االخصيائيني، منةيورا  م س ية األعلميي للمط وعيا  ي بيمو ،  (1)
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حيث إن  العلم والفل فة والنتاها  الفميريية  –تأيت من خارج الدين، ودا أن  ما هو خارج عن الدين متام  وسي ال 
ا  الييييييت تت ليييييور يف ظيييييل  هييييياه الت ييييياوال  والتوقعيييييا  ةيييييان  التف يييييم  –اإلن يييييانية يف حالييييية تهاييييييد وتيييييراكم م يييييتمر  

 (1)واالةرتاضا  ستميون متنوعة ومت ولة(
 األجوبة

 متعدنة هاا الميال  يعاين من نواق  وإشمياال   ولِن
 ال قض ب صوص المؤلف واَها تأمل رسالة واضأة

ال ياحاني ةن يول ليه  ان هياا انه يين ض علييه بينفس هياا الين  الياا كت يه وتيل بيه ةميرتيه ورسيالته لل يراد و  ْواًل:
وال ييراد ي ييتعينون يف ةهييم نصوصييا، كميييل النصييوص الصييامتة األخييرى، دجموعيية ميين  ،اليين  اليياا كت تييه صييامت

التوقعا  والت اوال  واالةرتاضا  امل   ة... إخل ةهل يرتضي هو ذلا؟ أا هل يعت د بان هاا الين  الياا كت يه 
ا مييك يفهيم ا إىل النياس وانيه كت يه بلاية معهيونة ع الئيية واضي ة حبييث  مل رويية معينية ورسيالة معينية يرييد إيصياهل

م صييونه، سييواد أق لييوه أ  رةضييوه، أ  ي ييول ان نصييه هيياا نضييك لتف ييما  متنوعيية ومت وليية حبيييث يميييون سييي االا وال 
؛ نظييم  ال )ي  ييني  هيياا المياتييب يف م لفاتييه األخييرى هيياا الييرأا بتعييابم أخييرىإذ اقتضييائياا حب ييب نصوصييه األخييرى 

اقتضيييائية الييين   بالن ييي ة إىل املعييياين، عيييد  تعيييني  املعيييال وأمايييال ذليييا. ويف ضيييمن حديايييه عييين سييي ب االخيييتالو يف 
؛ واملران من ذليا أن  الين   يف عالقتيه باملعياين يت صيف  األةها  ي ول  ويرهك تنو ع األذهان يف النهاية إىل تنو ع الن  

اا أمير ميي هم ويتضيمن العديييد مين املعيياين.. ةين ن نواهييه يف عيا  اليين   والرمييو  بالالقتضياد... إن  اليين   ح ي يةا وذاتيي
 ةهل يعرتو بان نصه أيضاا م هم؟ وما ةرل نص ه هو عن سائر النصوص؟ (3) (1)نظم عد  التعني  هاا(

 ال ي الدي ي َاطل
مه وهييم املرهعييية ةيييه ان اليين  الييديين ليييس بصييامت، بييل هييو نيياطق، كمييا هنالييا ميين نط ييوا ب يانييه وتف يي ثاَياااً:
 َا إنلاَيهنم َِّ ََِّكرا لنتُباايِّنا لنل ياسن تا َُا َاَل ا إنلاَيتا ال َا َْا  ...وا

بةيييميل   أهوبييية أخيييرى م يييتوع ة تتميفيييل بيييدةك شييي هة اهلرمينيييوطي يني  موعيييةهنييياك كميييا ان وهلييياا ا يييواب تتمييية  
 .(4)كامل

 أمد والْ الطيبين الطاهرينومخر دكواَا ان الأمد هلل رآ العالمين و لى اهلل كلى ت
                                                           

 .3و1سروش، صراطهاى م ت يم، ص (1)
 .12، ص49سروش، "ح انيت، ع النيت، هدايت"،  لة  كيان، العدن  (1)
، مركييه احلضييارة لتنمييية -نراسييا  يف لايية ال ييرآن  –ة  رضييا  ييس الييدين، منطييق اخلطيياب ال ييرآين حممييد بيياقر سييعيدا روشيين   ترمجيي (3)

 .329-327الفمير اإلسالمي ي بمو ، ص
 وراهك كتاب )ن  ية النصوص واملعرةة... املممين واملمتنك( و)ن د اهلرمينوطي ا( للم لف. (4)
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