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 «اللغة»إضاءات موجزة حول 

 حمّمد حيني فضل اهللي للعالمة هنج  الفسيرامليف 

 اهلل حيدر حّب

 بقلم: أ. حمّمد الطّراف

 متجيد

ث عن امل ،أشري بأن ني يف هذه الكلمة املتواضعةيل أن  يف البداية ال بد   عند كل ه هج التفسريي نلن أحتد 

انب وعىل جفقط سوف أسل ط الضوء بل  ـ رمحه اهلل ـ م(0202) السيد حممد حسني فضل اهللاملفّس  لعالمة ا

دة.  قليلة حمد 

 تهوقراء ،لسيد فضل اهلل يف تناول اجلانب اللغويالتي يعتمدها اطريقة اجلانب الذي أود  احلديث فيه هو ال

 هذا اجلانب.القرآن من خالل 

 ،غوي عندهمن خالهلا املشهد الل  ة بسيطة أقارب حماولة توصيفية حتليلي  تقديم سوى هنا ليس هديف و

 .ةغوية طبقًا لقناعاته اخلاص  من الزاوية الل   وكيف كان يقرأ النص القرآن  

أن  السيد حممد حسني فضل اهلل هو من الرعيل النجفي الذي كان يعيش يف ـ بطبيعة احلال ـ عرف مجيعنا ي

من القرن امليالدي ات.. ات والسبعيني  ستيني  ات والوهي فرتة اخلمسيني   ،غوية املزدهرةالفرتة النجفية الل  

من التزاوج والدمج  اً ولذلك وجدنا نوع ؛عال   وأدب   لغوي   فالنجف يف هذه الفرتة كان فيها نشاط  املايض، 

مثل ي ني العربالكتابة والنثر  ميدان يف ةبدعم   ظهرت أقالم  ، فةة اللغوية العربي  ة والشخصي  ة العلامئي  بني الشخصي  

إىل جانب ظهور ، حمسن األمني والشيخ حممد رضا املظفر وأمثاهلم سي دعبد احلسني رشف الدين وال يدسال

وهو ازدهار ربام يكون قد تأثر كثريًا بالنزعة العروبي ة  ..فقهاء لغة مثل الشيخ الدكتور عبد اهلادي الفضيل

ت العامل العرب يف القرن العرشين، وتركت بصامهتا   عىل االهتامم باللغة العربية عمومًا.والقومية التي عم 

عةونرشي ات هناك جمالت  تكان، وزةهذه الفرتة كانت فرتة ازدهار متمي   وكان طالب احلوزة  ،أدبية متنو 

 هم باحلد  بارز منفريق بطبيعة احلال، وإن ام ليسوا كل هم . غوية بطريقة أو بأخرىقريبني جدًا من القضية الل  

                                                           
  سة اإلمام الرضا للمعارف اإلسالمي ة يف إيران، ضمن سلسلة حمارضات جممع املباحثات ألقيت هذه املحارضة يف مؤس 
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 األدنى.

 اللغوية القرآنية عهند العالمة فضل اهلل معامل املقاربة

بنى عليها النص القرآن جمموعة من  قراءته ملوضو  الل  يفالعالمة فضل اهلل لقد وضع  األسس، غة التي ي 

 :باختصار وفقًا لتحلييل الشخيص أشري هنا لبعض  منها

 ـ عقالئّية اللغة القرآنّية 1

ًا رصحيًا بكامل الفكرة ةالقرآني   ة اللغةقالئي  ع  امل واألسس هو عاملل أو   نا قد ال نجد عنده نص  . صحيح  أن 

لطريقته يف  حتلييلناتج عن خر اآلزء فيام اجل ،نصوصهمستقى من جزءًا مم ا سأقوله  لكن  التي سأوضحها اآلن، 

 القرآن. التعامل مع النص  

وأقصد من اللغة غري  ،ةالئي  يؤمن بأن  النص القرآن حيتوي عىل لغة غري عقمل يكن السيد فضل اهلل 

، ال املعنى السلبي للكلمة والذي يوحي باللغة املجنونة أو اخلارجة عن ةعقالئي  الفوق ، اللغَة ما ةالعقالئي  

بل  فحسب، ةاللغة لغة عربي  أن  ال بمعنى ، م هبا الناسم باللغة التي يتكل  القرآن يتكل  العقل والعقالني ة، ف

 .ة يف هناية املطافعىل احتواء املعان هي قدرة عقالئي   النص   الرتكيب وقدرةبمعنى أن  

عىل أساس أن ه  ـ مثل القرآن الكريمـ صفحة  ستامئةمن نفهم لغة نص  إذا أردنا أن  ،عىل سبيل املثالو

 ةعقالئي  ، فإن  من الطبيعي أن تكون هذه اللغة التي فيه هي لغة ما فوق حيتوي مع ما ال يتناهى من العلم

نا  ة، أي أن   ال يمكن لنص  ؛ إذ ميتافيزيقاللعن يشء أقرب قابل للتعقيل، أو فقل: ث عن يشء غري نتحد  وبرشي 

من ثم  و ،غوي العقالنيشء فوق طاقة الوضع الل  ، فهذا صفحة مثاًل أن حيتوي عىل ما ال يتناهى ستامئةمن 

ا ما فوق عقالئي  كن أن نعب  نية يمهي ب  نيتها وب  تركيبة اللغة املوجودة يف القرآن فإن   وما فوق  ة عنها بأهن 

 .ةعقالني  

للعالمة فضل اهلل أن ه ال يعتقد كثريًا بأن  النص القرآن حيتوي عىل لغة من  كل ه التفسرييسار امليبدو من 

م الذي ، وهي الطرائق التي تنبني عىل أن  الكالتعامل الفقهاءبام يشبه طرائق  دائاًم يتعامل، فهو هذا القبيل

عن  ةخارجطاقات القرآن ل اختزان النص  من ثم  فم الناس مع بعضهم، وكام يتكل   ،لغة عاديةنتعامل معه هو 

 عليه.م دليالً استثنائي حيتاج إىل أن نقد   أمر  ، هو إطار قواعد التفاهم والتفهيم املتعارفة بني الناس

كانت  اأيضًا، أهن   بل يف سائر بحوثه وكلامته )من وحي القرآن(يبدو من حركة السيد فضل اهلل يف تفسريه 

 النص   د بأن  عتقة التي تة والرمزي  ة واإلشاري  فقد كان معارضًا واضحًا للتفاسري الباطني  تسري يف هذا االجتاه، 

ة كان يرفض بشد   كمن وجهة نظره، لذل عىل األقل   ري متداولة بني الناس،غ ةب تركيبة خاص  مرك   القرآن

، بمعنى أن  النزعة التي تقوم عىل نظري  أويلي  النزعات الت ة عقالئية مثل ة لغوي  ة غري القائمة عىل معطى لغوي 

ة التي تقوم عىل ا النزعة التأويلي  مقبولة عنده، أم  يمكن أن تكون رت التأويل املعتزيل، ة املجاز التي بر  نظري  
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 لرآن املوجود بني أيدينا ليس سوى جتلٍّ أو تنز  النص الق إن   :، كأن أقولالعقالئي نظام اللغة هيشء ال يعتمد

ة، كام قد يثار ذلك يف بعض القرآن يف نسخته ما فوق املادي   ن أقرأ النص  أللعلم اإلهلي، وبالتايل أنا أستطيع 

 التفسريي. هال يقبله العالمة فضل اهلل، ومل يكن ينسجم إطالقًا مع نمطفهو ما ة، األوساط العرفاني  

، بل من خالل نصوصه التفسريي ة ركن يمكن أن نستنبطه من خالل جتربة العالمة فضل اهللل أو  إذن، 

وبذلك  ،غة القرآنية هي بنية غري ما نعرفه نحن من طرائق البيان والتبينيبنية الل   أن  بمل يكن يقبل  هاملبارشة، أن  

 .الباطني والرمزيو طرائق التأويل الفلسفي والعرفانوقع التباعد احلقيقي بينه وبني بعض 

أيضًا من الروايات التي حتمل هذا النمط من تفسري القرآن  اً موقفعينه، الحظنا له عىل هذا األساس بل 

صحيحة بريد العجيل التي يستدلون هبا عىل اشرتاط الصيغة يف ـ واملثال من عندي ـ فعىل سبيل املثال  الكريم.

الدليل العمدة عنده عىل اشرتاط الصيغة يف عقد النكاح وعدم ام يعتبها د اخلوئي كأن  عقد النكاح، فالسي  

يَثاقًا ): قوله تعاىلرشح إن  هذه الرواية تة املعاطاة، مرشوعي   فتقول بأن   (،00النساء: ) (َغلِيظاً َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّ

 ماء الرجل يفضيه إليها. «غليظاً »امليثاق هي الكلمة التي يوثق هبا عقد النكاح، و

، فال نستطيع للميثاق وصف   «غليظاً »ألن   ؛ةالبنية اللغوي  مع تفسريي يف الرواية ال ينسجم الرتكيب الهذا 

ون امليثاق هو عبارة عن كلمة النكاح، أي العقد، وأن  غليظًا هي عبارة عن أمر مادي خارجي يكأن نفهم أن 

ل والتكل ف. ،ال عالقة له بوصف الكلمة  إال برضب من التأو 

يف ظًا ، مل يكن العالمة فضل اهلل ليقبل هبا، وكان يبدي حتف  ات حتى ولو كانت يف إطار فقهي  املروي   مثل هذه

 غة القرآنية من منظور العالمة فضل اهلل.معلم من معامل الل  هذا  غري مورد.

 ـ اللغة من الذههنية الفقعيدّية اهلهندسّية إىل السجم العسوي اليّيال 2

غة عبارة عن جمموعة من قواعد أشبه باملربعات فضل اهلل مل يكن يعتب الل  فّس  امل أن  هنا هو خر اآلعلم امل

هي نمط  ـ ةاللغة العربي   اومنه، لغة كانت أي  ـ  سقطها عىل املفردات واجلمل. اللغةة التي ن  والقوالب الذهني  

د انعكاس هذه تفهم جمر  غة إذا كنت ال يمكنك أن تفهم الل  فهي أسلوب عيش، وهي نسق مفاهيمي، وحياة، 

حتى تستطيع أن تفهم  ،يف ذلك الزمان جيب أن تندمج اندماجًا تامًا مع نمط عيش العرب  بل املفردات، 

ة بام ا إذا انعزلت عن أن تعيش احلياة العربي  املفردات التي كانت تراد من خالل استخدام الكلامت واجلمل. أم  

غة إىل قشور، تفصلها عن إطارها الثقايف ل الل  ه ذلك، فكأن ك حتو  وما شاب هي نسق من مفاهيم وثقافة ورؤية

غة ليست سوى تعبري عن هذا العمق الثقايف وعن العمق الثقايف واالجتامعي الذي ولدت فيه أصاًل، والل  

 االجتامعي يف إطار الزمان واملكان عند اإلنسان.

ة ما يسم   حتى أن ه كان يعب  ـ تعبريهبحسب  ـ ديس للنص  يه التفسري اهلنكان العالمة فضل اهلل يرفض بشد 

ال يمكنني أن أفهم التعابري بمعزل عن طرائق الناس يف  :. فيقول"االجتهاد اهلنديس والفقه اهلنديس"أحيانًا بـ

 ة إيصاله لألفكار.وي البسيط يف كيفي  يني، وطبائع املجتمع العرب البدالبيان والتب
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رية؟ فاإلمام يقول له: صل ها تَ : متى أصيل  الو  ×سأل اإلمام اً شخصبأن   عىل سبيل املثال، تقول الروايةو

. هذا النمط من التفسري مل يكن يعجب رية قبل الفجرتَ جيوز اإلتيان بالو   :بعد العشاء اآلخرة. فالفقهاء يقولون

رون أشبه بطريقة الفقهاء يفك   ألن   ؛هنديس   التفسري تفسري   هذا العالمة فضل اهلل، الذي كان يعتب أن  

يف حني أن ه لو قلت لك يف  ـ عد صالة العشاء اآلخرةـ ب بيل الفجر( يصدق عليه الَبعدية)ق   فإن   ،الفيلسوف

سآتيك إن شاء اهلل وأزورك بعد صالة العشاء، ثم تران قد طرقت الباب عليك الساعة الثانية  :ةاحلياة العرفي  

 .ف تستهجن طريقتي يف التعاملعدية هنا، فسوتصدق البَ  :لياًل، وقلت لك

ة . ثم  اللغوي غوية هبذه الطريقة البعيدة عام  يألفه العرفال يمكن أن تتعامل مع الرتاكيب الل   :أقول

ال  . فحتى أستطيع أن أفهم النص  ال يمكنني أن أفصلها عن النص   ة طرائق مندجمة مع النص  ارتكازات وثم  

 فهم النص  ـ لة وتاريخ ثقافتها تاريخ اجلزيرة العربي   ـ رضورة فهم التاريخد أن أندمج معه، وهذا ما يؤك   بد  

 القرآن من وجهة نظر العالمة فضل اهلل.

نمط حياة تعب  عن لغة أخرى، ، بل هي كأي  غة العربية ليست قوالب جامدةن  الل  هو أ النقطة ،نإذ

يه ز عليها بتقديري يف مقابل ما يسم  د  لنا أن نرك  . هذه أيضًا ال بإفصاحة قيوعيش، وحتمل يف باطنها ثقافة وطر

ثم يرك ب معها جزءًا من آية أخرى التفسري اهلنديس الذي يأيت بآية فيجعلها صغرى قياس، العالمة فضل اهلل ب

ن قياس منطقي أرسطي. إن ه  الطريقة التي يستعملها بعض العلامء اليوم حتى صارت أشبه  ينتقد هذهليتكو 

عًا إىل ام أضع مرب  كأن  ، فهذه الطريقة يف التعامل مع النصوص هي طريقة هندسية  العديد منهم.باملتعارف بني

 نًا.ًا معي  جانب مثلث، وفوقه مستطيل، فأبني شكاًل هندسي  

أشبه بوصفها غة ال يمكن التعامل مع الل  من ثم  رة، ومدو  بل هي دة، غة ليست حمد  الزوايا يف الل  إن  

واحلسابات وما شابه ذلك. وعندما أتعامل مع لغة ابن سينا يف اإلشارات والتنبيهات فأنا أتعامل بالرياضيات 

فأنا ويستخدم لغة عموم الناس، القرآن الذي هو يف بطن احلياة،  بينام عندما أتعامل مع النص  ، دةمع لغة حمد  

 .رمحه اهلل دة من وجهة نظرهرة وليست زواياها حمد  أتعامل مع لغة مدو  

رن بام كان قد طرحه من َقبْل اإلمام  املقاصدي الكبري أبو إسحاق الشاطبي ) هـ( حيث 092وهذا ما يذك 

اعتب يف كتاب املوافقات الشهري بأن  اللغة الديني ة اإلسالمي ة ـ لغة الكتاب والسن ة ـ هي لغة عربية أمي ة، 

 ا، ومن دونه قد ترتبك أمامنا الصورة كل ها.فعنرص األمي ة جوهري  للغاية يف فهم حمتوى اللغة ورسالته

 مالغوي العسوي ونقد نظرية جتّيم األعبني املهنج  الل

ال دليل عليها بأن ه ويقول  ،م األعامل، وال يؤمن هباالسيد فضل اهلل ينتقد نظرية جتس  ، كان عىل سبيل املثال

. (99الكهف: ( )َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِِضاً قوله تعاىل: )ثل ينتقد التفسري اهلنديس ملثم  ،يف القرآن الكريم

ة وغريها، الناس مثالً يف احلياة العربي   فإن   ؟!، أن ه وجد ما عملللنص   ملاذا هذا التفسري اهلنديس احلريف  ويقول: 

هذا هو عملك، هذا هو درسك، أي ناتج درسك. النص ليس بحاجة  :له ونقوليإذا رسب ابنك يف املدرسة 
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غوي فيام بيننا، ناتج عن طرائقنا يف التعبري، ال هناك نوعًا من التوافق الل   ، ملاذا؟ ألن  «النتيجة»م كلمة قح  أن ي  

ني جيب عيل  أن أعرفها حتى أفهم النص رة يف أذهان املتلق  فثمة حمذوفات مقد   يجني أن أذكر القيود كل ها،حي  

نتيجة عملهم، وهذا وجدوا أي  (ُدوا َما َعِمُلوا َحاِِضاً َوَوَج )قال: ، ولذلك م يف هذا السياقالذي قاله املتكل  

 .الذي يفهمه العرف وأهل اللغة هو التفسري الطبيعي

ََمء َواْْلَْرُض َوَما َكاُنوا )ه تعاىل: فضل اهلل قولَ العالمة مثل عالج يعندما وكذلك مثاًل  َفََم َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

ليس البكاء هنا للسامء، فال تبكي السامء وال تبكي األرض، حتى لون: فهم يقو، (09الدخان: ) (ُمنَظِرينَ 

م بكاء السامء عىل بكاء األرض مثالً: نقول َ قد 
الً ثم   ؟مل  ال يوجد  ون:األرض؟ يقول هل أن  السامء تبكي أو 

 َ ال سامء فمل يأسف عليهم أحد،  :يساوي، ومعنى اآلية ًا، ال تفسريًا مفرداتياً ي  ل  بكاء، هذه كل ها تفّس  تفسريًا مج 

نجمد  علينا أن ال، أشبه باألمثلة الشعبيةوال أرض وال بكاء يف البني، إن ام هي تراكيب يستخدمها العرف 

َيْوَم ُيْكَشُف َعن )ة يف تفسري آية: كام فعل املعتزلة واإلمامي  ، متامًا ها يف هذا السياقئنذهب إىل ما ورا، بل عندها

يراد منها يف عرف أهل عبارة  يام هوال كشف، وإن   حيث قالوا: ليس هناك من ساق  ، (90القلم: ) (َساق  

ت،  ،كشفت احلرب عن ساقها: تقول، فالعرب األمر يوم يشتد  اللغة:  فال حاجة  ،انتهى املوضو وأي اشتد 

نخرج بتفسري كان  حتى، السيد فضل اهلل والرتاكيب من وجهة نظر ة عالية مع املفرداتفي  رْ إىل أن نتعامل بحَ 

  عنه رمحه اهلل مرارًا بالتفسري اهلنديس أو الفهم اهلنديس.يعب  

 إن  هذا الفهم اهلنديس ليس عمقًا كام خيي ل لبعضنا، بل هو تدمري  للغة وتشويه  هلا وسلبها حياهتا األصيلة.

 الواقعة مع دلّية اجلقوتغير، وبهناء فجمه على العالنجضة بوصسه كفاب  نالقرآـ  3

ةغوي عىل اجلانب الل  هنا ز أرك  و، عند العالمة فضل اهلل معامل التفسريعلم اآلخر من امل ه يعتب ، هو أن  خاص 

نخبة، فهو ال خياطب فالسفة  القرآن ليست لغةَ  ة، فلغة النص  القرآن خيتلف عن النصوص النخبوي   أن  النص  

هذا وام خياطب جمتمعًا بأكمله. وإن   ،م بلغتهم أيضاً يتكل   م بلغتهم، وال خياطب علامء رياضيات حتىحتى يتكل  

أو بعض  اتم نظري  ومل يأت ليقد   ال يريد أن يعطي معلومات،إن ه ًا، نظري  اخلطاب للمجتمع ليس خطابًا 

ة ثالث القرآن نزل يف مد   فالنص   ،اةكب للحياام هو مواملعلومات: املعلومة األوىل، املعلومة الثانية.. إن  

ة عىل االعتقاد بحدوث ، وخاص  ين سنة، وهذه الثالث والعرشون سنة واكب القرآن فيها األحداثوعرش

تفاعل مع احلدث، ويف داخل احلدث، ويف بطن احلدث، إن ه عاش القرآن الذي يؤمن به املعتزلة واإلمامية. 

دث الزمني ة بني احلبكالمه، فهناك عالقة جدلي   ، ليتأث ر احلدث  ق عليهيعل  ثم  يأخذ شيئًا من احلدث فكان 

القرآن  أن   ـ من وجهة نظره ـالقرآن، وهذه العالقة اجلدلية سببها  خالل ثالث وعرشين سنة وبني النص  

جيب أن أنظر من ثم  ة، وكتاب فعالية اجتامعي  وهو تغيري، و ام هو كتاب هنضةليس كتاب معلومات فقط، وإن  

 كتاب هنضة وفعالية وتغيري اجتامعي. هإليه من زاوية أن  

 ؟إذا أنا نظرت إىل النص القرآين من هذه الزاوية ما الذي سوف يتغّي 
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ة، القرآن جيب أن يكون شخصًا خبريًا باحلياة االجتامعي   أن  الذي يريد أن يفهم النص   هو إن  الذي يتغري  

ا املتكلم ماذا كان يريد.  أي يعيشها حتى يستطيع أن يعرف هذا شخصًا منعزالً ليس له خبة يف  إذا كانأم 

يستطيع أن فلن ة واحلياة األرسية، ات االجتامعية واحلياة السياسية واحلياة األخالقي  احلياة االجتامعية والتغري  

 .يفهم النص

قطب يف تفسري قوله  يقرتب أحيانًا يف بعض مواقفه من رأي سيدـ أعني العالمة فضل اهلل ـ لذلك هو 

ُهوْا ِف ) تعاىل: نُْهْم َطآئَِفٌة لَِّيَتَفقَّ  مِّ
ًة َفَلْوالَ َنَفَر ِمن ُكلِّ فِْرَقة  يِن َولُِينِذُروْا َقْوَمُهْم َوَما َكاَن اْْلُْؤِمنُوَن لَِينِفُروْا َكآفَّ  الدِّ

ُهْم ََيَْذُرونَ  الطائفة النافرة هم املجاهدون  إن   :فقد كان سيد قطب يقول(، 000التوبة: ( )إَِذا َرَجُعوْا إَِليِْهْم لََعلَّ

عمق املجاهد هو الذي يدرك احلقيقة يف بطن احلياة ويف  أن  بر ذلك ب  ية، وكان وليس طالب العلوم الديني  

. فالفقه هو اإلدراك املندمج مع ؛ ألن  احلقيقة معاشة يف كثري من األحيان وليست مدَركة ذهني ًا فقطالتجربة

 حلياة، وليس هو اإلدراك النظري التجريدي االنتزاعي.ا

أن ه ال يريد أن يتعامل مع ، يف منهجه كل ه يف تفسريه للقرآن الكريم لذلك كان العالمة فضل اهلل واضحاً 

من يعيش مع احلياة، و ام يتعامل مع نص  ة، إن  ة، هو ال يتعامل مع حتليالت فرضي  القرآن بطريقة جتريدي   النص  

الوسيلة هي هذه  ألن  عىل فهمه؛ ألن ه مندمج فيها؛ وقدر أأندمج معها حتى ونبغي أن أفهم أنا احلياة، يثم  

، عىل حد  أفهمه بشكل أفضلكي ، تهص شخصي  ، لتقم  هلاللتصاق بو، الوحيدة للتامهي مع صاحب النص  

 .م(0389قواعد الفهم اهلرمنوطيقي لشاليرماخر )

ا يعيشون قضاياها يف احلياة، أم  الذين الذين يفهمون النصوص هم أولئك  يعتب أن  فضل اهلل لذلك كان 

التفسي  ةفكرى فهم أضعف يف هذا املجال، وهذا ما جعله يتبن  الواقع أولئك الذي ال يعيشون قضاياها يف 

رآن الباحث الق ني أذكر أن  ، حتى أن  احلركي للقرآن الكريم أو التفسي االجتَمعي احلركي للقرآن الكريم

عاد النظر يف عىل أه كان هناك توافق إن   :ان يقولكحفظه اهلل،  د عبد السالم زين العابدينالسي  الفاضل  ن ي 

)يف وأضاف حواىل ألفي صفحة  ،، وأعاد السيد فضل اهلل النظر فيه)الطبعة الثانية( تفسري من وحي القرآن

أنا كنت من الذين يشتغلون يف  ن العابدين:زيعىل ما سمعت، واهلل أعلم. يقول السيد الطبعة الثالثة( 

املوضو ، فعرضت عليه أن نقوم بعرض آراء الرازي والطبي والبيضاوي، هذه التحاليل والقضايا 

كان يقول: و ،رفضالًا عىل كان مرص   ، ومناقشتها، لكن السيد فضل اهللةة الدقيقة يف التفاسري القرآني  التفصيلي  

التفسري عندي هو عبارة  ة يف التفسري، ألن  م معلومات إضافي  بأن أقد   ،اً آن تفسريًا نظري   القرأفّس   أنا ال أريد أن

ني أمارس ما يف حركة التفسري وكأن   فال بد أن أتعامل ،ي الذي يقرأ تفسريي إدارة حياةعن أن أعطي املتلق  

بالتفسري احلركي أو التفسري  عنه كان يعب   وجد حركة تغيري، فلذلكالقرآن نفسه، أي ي   يريده النص  

ق يف التفكيكات  حتلييل نسقإىل  نسق تفسريه ووجه تفسريه ويرفض أن يغري   ،االجتامعي نظري مغر 

ة الغامضة ، عىل طريقة: ، والسجاالت النخبوي  غة وهذا النمط من الدخول يف هذه الل  إن  إن قلَت قلت 

، وهلذا السبب أيضًا نجده يتجاهل كثريًا من البحوث تعيق أهدافه رمحه اهلليمكن أن القرآني ة التفاصيل 
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ا  ة الدقيقة أيضًا.حتى الفقهي  بل ، ثالثةة ، والتارخيي  أخرى ة أحياناً التفسريية الكالمية أحيانًا، والفلسفي   إهن 

 مسألة قناعات، وليست ضعفًا علمي ًا كام خيي ل لبعضنا.

أفهم  القرآن كل ه، بل أريد أن ني أن أفهم جوانب النص  م  ال هي فضل اهلل يقول بأن هفّس  إن  نمط تفكري امل

ال يمكنها أن تشارك يف الفعل ويف  ال أريد أن أضيف معلومات  . ني يف حيايت اليومنالقرآن ما يعي من النص  

 غيري بل تبقى اضافات ترفي ة ال حتدث تأثريًا يف حيايت.الت

 اللغة بني املعاجم واحلياة العملّية

غة الل   فضل اهلل مل يكن يعتقد بأن  فّس  امل أن   ـ موضو  التفسري احلركي ـ يف هذا املوضو ألخرى النقطة 

 .غة هو احلياةغوية. املصدر الثان لل  ، فاملعاجم هي أحد املصادر الل  فحسب تؤخذ من املعاجم

لقائم عىل بمسألة الفهم االجتامعي للنص ام( 0932)يه السيد حممد باقر الصدر هذا ما كان يسم  

ث «رسالة اإلسالم»ة يف جمل   م0990نرشها سنة  ،صغرية االرتكازات. فقد كتب السيد الصدر مقالةً  ، حتد 

لقد  .(الصادقجعفر فقه اإلمام ) م(، والذي محل عنوان0909) ف العالمة حممد جواد مغنيةعن مؤل  فيها 

سًا ال يريد أن خيرج عن قواعد االجتهاد الصارمة، كان  كان معجبًا يف الوقت عينه والسيد الصدر فقيهًا متمر 

ك مع النص يف إطاره االجتامعي يتحر  كان يعتب أن  مغني ة ة مغنية. الفهم االجتامعي للنص عند العالمبام أسامه 

ة الشيخ مغنية كان كثريًا ما يستخدم قضي   عرف أن  ن ة. ونحن مجيعاً بطريقة يفهمه من داخل احلياة االجتامعي  

ة مالمسة العلل حمافظًا شيعيًا إزاء قضي  فقيهًا  ـ إذا صح التعبري ـ فهم املالكات والعلل واألغراض، ومل يكن

 ،الغاية من الزكاة كذا، هكذا يفهم العرف إن  ـ: مثاًل ـ يقول ففكان يتعامل ببساطة،  ،واملالكات واملصالح

 ة من الترشيع الفالن كذا.الغايو

 عنها بالفهم السيد حممد باقر الصدر، وقد عب  ـ عىل ما يبدو ـ ولو جزئي ًا كانت هذه الطريقة تعجب 

الفهم ، حيث قال بأن  فكي فها عىل قاعدة مناسبة احلكم واملوضو  ،اً فها أصولي  أراد أن يكي  ، وي للنص  االجتامع

 ؛ب قاعدة مناسبات احلكم واملوضو درجه يف أصول االجتهاد أيضًا عبإمكاننا نحن أن ن   االجتامعي للنص  

فعندما يأيت النص يقوم العرف بوضع هذا ، ألن  مناسبات احلكم واملوضو  ليست إال ارتكازات العرف

هذا النص يف داخل العرف عىل شكل قوالب، فيضع كون واالرتكازات ت .النص يف داخل ارتكازاته

، أشبه يشء ـ إذا أردت  أن أقارب ب ية بتعبري السيد الصدررتكازاته، فتصبح االرتكازات قرائن مت صلة ل  ا

 .م(0329الفكرة ـ بالقوالب الذهني ة التي َفرضها الفيلسوف عامنوئيل كانط )

 ت من خاللأنا ال أستطيع أن أفهم الكلامت واملفردا :فضل اهلل يريد أن يفعل شيئًا من ذلك، يقولفّس  امل

، فلن تصبح النصوص واحليايت ام عيل  أن أفهمها أيضًا من داخل السياق االجتامعيغوية فقط، وإن  املعاجم الل  

معل قًة يف الفضاء، بل تنزل عىل أرضي ة خمتمرة من قبل، ويمكن فهمها يف سياق هذه األرضية بوصف ذلك 

 جزءًا من عملي ة الفهم اللغوي.



8 
 

 وقضّية االجفجاد يف اللغةفضل اهلل سّير املـ  4

فضل اهلل فّس  فامل ؛غةموضو  االجتهاد يف الل   األخرى التي أود  اإلضاءة الّسيعة عليها هنا، هوالنقطة 

ة قام هبا اجتهادي   غة العربية وصلتنا من خالل جهود  قواعد الل   يعتقد بأن  ـ ظهر يف تفسريه وحواراته يكام ـ كان 

املعتزلة واألشاعرة والباقالن واجلرجان وعبد اجلبار  ة األوىل. كان يقول بأن  اهلجري  العلامء يف القرون اخلمسة 

والنحويون صاغوا قواعد النحو وما شابه ذلك،  الذين صاغوا قواعد البالغة،هم ، هؤالء وأمثاهلم املعتزيل

عد ليست ملموسة ه القواهذفالنحو والرصف والبالغة،  غة العربية يفل  يه اليوم قواعد الوالذي نسم  

واستخراج قواعد من  مام اجتهاد لعلامء املسلمني يف مالمسة حياة العرب يف التعبري عن مراداهتبالوجدان، وإن  

 وغري ذلك. نكرة، وقاعدة املجاز، وقاعدة االستعارةالعدم جواز االبتداء بمثل قاعدة  ةهذه التجارب العربي  

، عىل طول اخلط   لنا ليس بملزم  كان يرى أن  هذا االجتهاد اللغوي فضل اهلل نقطة االمتياز هنا أن  العالمة 

نا اليوم   والرتاث اللغوي عمومًا، وقد نخرج ةإىل املعاجم اللغوي  ، فنرجع امرس اجتهادًا يف اللغةنأن فمن حق 

لعرب أنا استقرئ كلامت ا .لنا طبيعي ، وهذا حق  مثالً  يف أصل الكلمةهـ( 893)برأي خيالف رأي ابن فارس 

 .غويةوأخرج برأي خيالف ما ذكرته املعاجم الل  

 يف نيالباحثبعض ة التي يذكرها ساسي  وهو من اإلشكاالت األ ،هذا املوضو أحد األسباب األساسية يف 

علامء املعجم العرب أخذوا أكثر التعابري  أن  من ـ برصف النظر عن كوهنا صحيحة أو ال ـ  ة اليومغة العربي  الل  

لغة قريش خمتلفة عن لغة أهل  جري ني، يف حني أن  واملفردات من لغة أهل البادية يف القرن الثان والثالث اهل

البادية،  غة العربية ألهلة تعب  عن الل  ، فنحن لدينا جمموعة من القواعد أو من التفاسري املعجمي  جزئي اً  البادية

 .ي أنا اآلن أن أقوم باجتهادمن حق  من ثم  ة لقريش، وغة العربي   دائاًم عن الل  تعب  وال 

يف الدرس اللغوي  ة اجلديدةطيقي  واهلرمنسانية وإىل إقحام الدراسات الل  يدعو من هنا كان السيد فضل اهلل 

 وصل إليه عل نا نصل إىل قواعد يف البناء العرب خيتلف عام   ،ةغة العربيد االجتهاد يف الل  لكي نجد  العرب؛ 

د مهدي وهذا ما كان يرفضه العالمة  معهم، اً تباينًا تام  دون أن يفرض األمر  السابقون ولو يف اجلملة حمم 

غوية احلديثة واللسانيات وأمثاهلا، كان يقول بأن قواعد الدراسات الل  حيث متامًا، م( 0220)شمس الدين 

دث كارثة، بينام السيد حي  سوف إقحامها يف االجتهاد اللغوي العرب ، وت يف فضاءات خمتلفة عن فضاءاتناولد

من غوية اليوم يف العامل، ور الدراسات الل  غوي العرب من خالل تطو  فضل اهلل كان يعتقد برضورة االجتهاد الل  

 إىل، عندما نصل بأنفسنا يف البالغة وغريها نحن لسنا ملزمني بالقواعد التي وصلت إلينا من اجلرجانثم  ف

 .قواعد خمتلفة أخرى

 التي أردت أن أشري إليها:األساسي ة ، العنارص نإذ

 .غة العقالئية يف النص القرآن عند السيد فضل اهللعنرص الل  

هم ام هي عبارة عن حياة ونمط عيش، وبالتايل يندمج الفغة ليست عبارة عن مفردات، إن  عنرص أن  الل  
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 رخيي اندماجًا كاماًل بالنسبة إليه.اغوي بالفهم التالل  

 غوي.العنرص االجتامعي يف الفهم الل  

ه عبارة عن فتوى جيب التقليد ة وعدم أخذ ما قاله السابقون وكأن  غة العربي  عنرص رضورة االجتهاد يف الل  

 هنا وهناك.ة القواعد العربي  بعض املعان أو أخطأوا يف استنتاج  مهفيها، فلعل  

د حسني ا يبدو يل من جتربة العالمة عليها مم   أحببت أن أيضء هذه بعض اإلثارات التي املفّس  السي د حمم 

 فضل اهلل ومن نصوصه.

 )قانون احلكومة القرآني( فضل اهلل سّيرعهند امل ،اليهّنةن ولقرآَفي: ابني مرجعّيـ  5

ة عىل السيد ه يف العادة أثار ضج  نظرًا حلساسيته، وألن  بأمر آخر، ال بأس باإلشارة إليه كالمي هنا أختم 

القرآن  ة القرآن الكريم، فالسيد فضل اهلل تقريبًا يطابق رأي العالمة الطباطبائي يف أن  فضل اهلل، وهو مرجعي  

هو بنفسه يفهمنا  .فهم القرآننة مستقلة، ولسنا بحاجة إىل يشء خارج القرآن حتى الكريم هو وحدة تفهيمي  

إن  حتى يأيت من يبي نه. وال عجز  يف اإلفصاح  يف البيان قصور  والتعبري عن ذاته، دون سه، وله قدرة النطق نف

 ه قادر عىل أن يقول مراده دون حاجة إىل غريه.فو  القرآن خطيب  مت

نة الرشيفة وترشح شيئًا يف القرآنتفضل اهلل أن املفّس  نع مل يام نة  إذابأن ه يقول  هلكن  ، أيت السُّ جاءت السُّ

نة، إذا كانت يف مقام أن ه نة هنا أن تلفتني إىل لترشح شيئًا من القرآن، فقيمة السُّ  كيف بني  القرآن ما رشحته السُّ

نة أهنا تلفتنا  الرشح ال يف مقام تأسيس حكم جديد أو تأسيس فكرة جديدة ال وجود هلا يف القرآن، أو قيمة السُّ

 .ةالنص القرآن أشار إىل النقطة الفالني   إىل أن  

القرآن  وأستطيع حينئذ أن أفهم النص   ،القرآن نة الرشيفة أذهب إىل النص  من السُّ  فأنا عندما آخذ النص  

 ة الرشيفة يف هذا السياق.يف ذاته يف ضوء ما أرشدتني إليه السن  

القرآن أعىل درجة من  عتب أن  ، واةياسًا بالسن  ة القرآن الكريم قبمرجعي  فضل اهلل عتقد اعىل هذا األساس 

نة السُّ  ة بنظره، وهو أن  خباري  السائد الذي ورثناه من احلقبة اإلالسنة، وعلينا أن نتعامل معه بعكس التعامل 

حييى بن أب كثري وابن عبد وهي اجلملة التي قاهلا  عىل السن ة، ليس بقاض  هي القاضية عىل الكتاب، والكتاب 

لت هذه اجلملة ). ليهة منها إىل السن  الكتاب أحوج إ ن  أوزاعي لقد اعتب األبل  ،القرطبي الب   نة لقد حتو  السُّ

نة إىل شعار هييمن عىل حركة العالقة بني الكتاب ، (قاضية عىل الكتاب، والكتاب ليس بقاض  عىل السُّ

 فيها.قدرة التأثري فيه وليس له القدرة عىل التأثري والسن ة، فهي متلك 

نة وال يقبلوهناالعرض عىل اكام تعرفون مجيعًا، فأحاديث و يعتبون أهنا ، وهم لكتاب يبطلها أهل السُّ

نة الرشيفة ريدَ موضوعة أ   كانوا ، فقد وهذا موجود يف نصوصهم منذ قديم األيام، منها اإلطاحة بالسُّ

ضوه عىل القرآن، ولذلك من النادر أن جتد حديث يأتيكم فاعر أي   ن  بأات التي تقول متشائمني جدًا من املروي  

 .ة أغلبيتها الساحقة يف كتب الشيعة اإلمامي  امإن ،ةأحاديث العرض عىل الكتاب يف كتب السن  
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نة، وقف بشكل خمتلف مع هذه القاعدة، فاعتب أن  لذلك فالعالمة فضل اهلل  الكتاب هو القايض عىل السُّ

نة عند العالمة  ني:، ومن ناحيتَ نيفضل اهلل عب سبيلَ  وقضاء الكتاب عىل السُّ

م يف موضو  معني، مثاًل رواية تأتيني وتتكل  ، فوهذا هو املتداول القضاء الصدوري، :الناحية اْلوىل

قالوا: ما خالف  هأهل بيتالنبي  و القرآن يناقضها أو يعارضها، فأقول هذه الرواية باطلة مل تصدر ألن   والنص  

ا أصاًل، وهذا هو الذي ذهب إليه السيد حممد باقر الصدر والسيد ه، ومل يصدر من  نا اهلل فلم نقلرب  قول 

حوا بمرجعية القرآن الكريم، بمعنى مرجعي   روح القرآن، واإلطار ة السيستان وآخرون من العلامء الذين رص 

 العام للقرآن يف حماكمة السنة.

 ،هناك شيئًا إضافيًا الحظته عنده من أعامله، لكن  مارسه كثريًا يف العديد بل هذا يقبل به السيد فضل اهلل 

 :وهو

ة منذ طروحات  حكومة النص القرآين،، أي يالقضاء التفسيالناحية الثانية:  دنا عليه ـ خاص  فالذي تعو 

ة.ع من دائرة اآلية توسعالرواية تأيت فتوس   أن  هـ( ـ هو 0030الشيخ مرتىض األنصاري )  ًة تعب دي 

نيف بعض األحيان تأيت الريعتب أن ه هلل د فضل االسي  لكن   ا تقوم بتوسعة  واية فتخم  النص القرآن أنت أهن 

 .. وعنده أمثلة يف هذا اإلطارويضي قها النص القرآن هو الذي حيكم عليهاأن  دًا واعتبارًا، يف حني تعب  

ْغِو ُمْعِرُضونَ َوالَِّذيَن ُهْم َعِن ال) رواية التي تقول: سألته عن قوله تعاىل:من ذلك ال  :، قال(8املؤمنون : ) (لَّ

ْمِر َواْْلَيِْسِ يَ )الغناء، أو مثاًل قوله:  ة عندنا احلالة الطبيعي  إن  الشطرنج.  :قال (009البقرة : ( )ْسَأُلوَنَك َعِن اْْلَ

تعتبه مطلقًا ميّسًا بالتعب د واالعتبار ولو الرواية ، فإن  مل يكن مالشطرنج سواء كان ميّسًا أهو أن  نحن اآلن 

مًا حتى لو غدا آلة غري قامري ة؛ ألن   عت، بينام السيد فضل مل يكن كذلك واقعًا وحقيقًة، فيكون حمر  الرواية وس 

ق دائرة كلمة اآلية هي التي تضي  فإن  الشطرنج ميّس،  :الرواية جاءت لتقول حيث إن   :اهلل يقول بالعكس

ليس وة، الشطرنج حالة كونه آلة قامري  هو املراد من الشطرنج هنا يف كالمي  :فتقول الرواية، يف الشطرنج

 العكس.

يفتي بغريه، ن اهلل يف بحثه العلمي سابقًا قبل أحيث كان يرى السيد فضل وعىل هذا املنوال أيضًا الغناء، 

ْغوِ ) عندما تأيت الرواية وتقول:بأن ه  نا نالغناء،  :قال (ُمْعِرُضونَ  َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّ املراد بالغناء  فهم أن  فإن 

 هوي أي الذي فيه هلو ولعب وخروج عن جادة الرش  وما شابه ذلك.م هو الغناء الل  املحر  

َم اْلهم من ذلك وإنّ  ،يم صدور الرواياتوفقط ف تق تفضل اهلل ليسفّس فاْلرجعية القرآنية عند اْلوعليه، 

 صبح برأيه حكومةً تة عىل النص القرآن، روائي   فبدل أن تكون حكومةً  ،أيضاً  الرواياتيم دالالت وف تق

، لكن علينا أن نأخذ يف بعض املوارد وجود حكومة روائيةمبدأ يرفض دون أن قرآنية عىل النص الروائي، 

ضوء اآلية وليس  الرواية يف كون له حكومة أيضًا، وأن  نفّس  تمكن أن يالنص القرآن  بعني االعتبار أن  

 العكس دائاًم.
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 سفهنفاجاخالصة و

د حسني فضل اهلل يف منهجه التفسريي عىل جمموعة أصول وخلفي ات  يعتمد العالمة املفّس  السيد حمم 

 معرفي ة، أرشنا هنا لبعض  قليل من عي ناهتا، وذلك عىل الشكل اآليت:

فليست متعاليًة عن البناء اللغوي العقالئي يف التفهيم والتفاهم،  عقالئّية، قرآنية لغةً الـ اعتبار اللغة  1

، بل هذا األمر قد يرتك تأثريًا يف  ومن ثم  فهو يرفض البعد الباطني املتخط ي لقواعد الفهم العقالئي للنص 

ة أيضًا، كام يتخذ عىل هذا األساس موقفًا من الكثري من ا لتفاسري طريقة تعامله مع بعض الروايات التفسريي 

ة عنده؛ لتفهيم  الصوفي ة والعرفاني ة والفلسفي ة التي ال تستنطق النص  يف قواعد الداللة والتبيني العقالئي ة العام 

مقصودها من خالله. وهو هبذا يرفض النزعات التأويلي ة التي تطو   النصوص وتلوي عنقها. كام يبدو قريبًا 

 نسبي ًا من التفكري التفكيكي.

وليست قواعد  وعي اللغة العربيّة خمتزنًا لوعي احلياة العربّية وطرائق التفكي والبيان العريب، ـ اعتبار 2

، وهو هبذا يعتقد أن  الفهم اللغوي هو فهم ينطلق من ممارسة اللغة  ذهني ة حسابي ة يتم  إسقاطها عىل النص 

تطب ق هنا وهنا، هلذا هياجم التفسري بوصفها نمط تفكري وحياة، ال من التعامل مع قواعدها بوصفها معادالت 

م األعامل أنموذجًا(، ويربط هذا املوضو  بالفهم التارخيي حلياة  ة جتس  احلريف احلساب اهلنديس الدق ي )نظري 

 العرب.

بمعنى أن  القرآن غري حمتاج لوسيلة تفهيم أخرى من  تفهيمية مستقّلة، ـ اعتبار النّص القرآين وحدةً  3

حيث املبدأ، ومن ثم فهو يفّس  نفسه ضمن قواعد التفسري العقالئي للنصوص، وهذا ال يمنع من قيام السن ة 

الرشيفة باإلضاءة عىل جوانب يف النص  مل تظهر لنا، دون أن يعني ذلك أن  إضاءة السن ة ختط ت قواعد الداللة 

 العقالئي ة، بل هي إن ام كشفت عن عنارص يف النص  مل نكن ملتفتني إليها. اللغوي ة

 بمعنى: ،)النزعة االجتَمعّية ف التفسي بوصفها منهجًا ف فهم اللغة(ـ الفهم احلركي للنّص  4

ًا مثل القرآن الكريم إذا مل يعش األبعاد احلياتي ة هلذا ا ـ 1ـ  4 ، فال إن  املفّس  ال يمكنه أن يفهم نص  لنص 

يمكنه أن يفهم بوضوح توجيهاته السياسي ة واجلهادي ة واألخالقي ة واالجتامعي ة اذا مل يكن يعيش يف داخل هذا 

 .) ًا حرفي ًا حمضًا )التفسري اهلنديس للنص  النمط من احلياة ويعرف قضاياه، وإال فسوف يصبح تفسريه لغوي 

 اعي، بل ضمن سياق حيايت هنضوي تغيريي.فالنص  القرآن ال ي فهم ضمن سياق جتريدي انتز

إن  اللغة ال تؤخذ من الكتب اللغوي ة فحسب، بل املعاجم والقواعد اللغوي ة هي أحد أضال   ـ 2ـ  4

اًل لسياقات  عملي ة الفهم اللغوي، والضلع اآلخر هو االندماج مع الفهم االجتامعي للنص  بوصفه مشك 

صحيحًا من دوهنا، وهو ما يفرض وعيًا تارخييًا بزمن النزول )ثنائي ة: متصلة ارتكازي ة ال يمكن فهم اللغة 

 العالمة حممد جواد مغني ة وتعليق السيد حممد باقر الصدر عليه(.

وهذا إفراز لنزعته العمالني ة، وكأن ه  ة التي توّجه للنّص القرآين،التخّّل عن اْلسئلة العبثيّ ويتبع هذا اْلمَر 
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ل للنص  متوق عني إجابته عنه، بل علينا توجيه األسئلة املفيدة لنا للنص  كي نستطيع يرى خطأ توجيه أي  سؤا

ًا   اليوم، وهلذا فهو يتجاهل املئات من التفاصيل التفسريية العبثي ة بنظره؛ كوهنا متثل ترفًا فكري 
حل  مشكلة 

ة القديمة واستقصاء )تفاصيل القصص القرآن أنموذجًا(، كام يتجاهل العرشات من النزاعات التفسري ي 

ه َنَمَط تفسري  ة ملرحلة زمني ة ذهبت وانقضت، وهلذا ال ي شبه تفسري  األقوال؛ كوهنا متثل بنظره رضورات فكري 

 اإلماَمني: الطبي والرازي.

فقواعد اللغة مل تظهر لنا بطريقة حسي ة، بل ظهرت بطريقة  ،العربّية ـ االنفتاح عىل االجتهاد ف اللغة 5

ت عنها جهود البالغيني واللغويني واملعجمي ني )مشكلة لغة قريش ولغة البادية( خالل القرون اجتهاد ة، عب  ي 

ة ضمن سياق النزا  األشعري ـ املعتزيل الذي ساهم تدرجيي ًا يف بناء منظومة  اخلمسة اهلجري ة األوىل، خاص 

داً  يف اللغة هبدف إنتاج فهوم قد تكون خمتلفة عام   لغوية بطريقة مرتاكمة، ومن ثم فبإمكاننا إعادة االجتهاد جمد 

 ألفناه.

ة  وهبذا يدعو فضل اهلل ـ يعارضه يف ذلك العالمة شمس الدين ـ لالنفتاح عىل الدراسات اللسانية واللغوي 

 احلديثة.

 عب مرجعي ة الكتاب واعتباره: الرشيفة، ةـ هيمنة القرآن عىل نّص السنّ  6

 )مصطلح احلكومة القرآني ة عند فضل اهلل يف مثال الشطرنج والغناء(. سنّةأ ـ َحَكًَم ف فهم نصوص ال

عب عرض احلديث عىل الكتاب عرضًا روحي ًا، فالكتاب قاض  عىل السن ة،  ،ب ـ وَحَكًَم ف تصديقها

 والسن ة ليست قاضيًة عىل الكتاب باملعنى السائد.

 إىل غري ذلك من معامل تفسريية عنده رمحه اهلل.


