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Abstract

امللخص

"Rules of interpretation" is from the branches of
Quranic sciences and Inference root and selection
criterion the correct view is interpretive. The
interpretive rule of "jary and tatbigh" is a rational
method and arises from the interpretive teachings of the
Ahl al  ـBayt (AS). The main question of the present
article, which is written by descriptive, analytical,
problem  ـoriented and library methods is evaluation
From the application of the above rule in the text of
Nahj . ul  ـBalagha And that Amir al  ـMu'minin (AS) as
the eloquent Qur'an and the most familiar companions
with the principles, sources, rules and methods of
interpretation of the Prophet (rasul allah), in Nahj ul ـ
Balagha In what cases has he used different forms of
"Jary Qur'an" to, finally, be a research movement in
strengthening and supporting the above rule and
consolidating the interpretive method of the Ahl al ـ
Bayt (AS). The special achievement and innovation of
the present article is that with the "example of digging"
done in the text of Nahj  ـul  ـBalagha, the application of
the above rule, eighteen cases  ـin twelve cases, the
same verse of the Qur'an, and in six cases the verse in
the form of quotation meaning and The theme or similar
text of the verse  ـhas been assigned to itself, of which,
five cases to "the appearance of the Qur'an" with
emphasis on the dignity of the revelation and context of
the verse And six cases to the "appearance jary of the
Qur'an" with a fragment of the context of the verse And
the remaining seven items are dedicated to the
"conscience of the Qur'an"

تعترب "القواعد التفسريية" فرعا من فروع العلوم القرآنیة وهي
مايقوم علیها االستنتاج وتعترب املعیار يف اختیار الوجهة التفسريية
 وأما "قاعدة اجلري والتطبیق" التفسريية تعترب الطريقة.األصح
العقالنیة والقائمة من التعالیم التفسريية ألهل البیت (ع) حیث
يطرح السؤال الرئیسي يف هذا املقال الذي متت کتابته وف ًقا
للنهج الوصفی ـ التحلیلي أتکی ًدا علی مشکلة البحث واملصادر
 حول استكشاف تطبیق القاعدة املذكورة أعاله يف نص،املکتبیة
) وماهي احلاالت اليت استخدمها أمري املؤمنني (ع،هنج البالغة
من بني أنواع خمتلفة من قاعدة "اجلري يف القرآن" بصفته القرآن
إملاما ابألصول والقواعد والطرق
ً الناطق والصحايب األکثر
 هذه املقالة هي،أخريا
ً  و.)التفسريية لنيب اإلسالم رسول اَّلل (ص
حركة حبثیة يف ترسیخ ودعم القاعدة املذكورة أعاله وترسیخ
 إن استخدام وتطبیق هنج.)املنهج التفسري ألهل البیت (ع
"التنقیب ودراسة املصاديق" املوجودة يف هنج البالغة وتطبیق
القاعدة املذکورة أعاله يعترب من اإلجنازات اخلاصة واملبتکرة هلذا
املقال حبیث مت تطبیق القاعدة املذکورة يف مثانیة حاالت ـ
 مت، ويف ست حاالت،اثنيتعشرة حالة من نفس اآلایت القرآنیة
ختصیص اآلية على شكل اقتباس املعىن واحملتوى أو ما شابه نص
 ومن بینها مخس حاالت تدل علی قاعدة "اجلري،اآلية نفسها
أتكیدا على الوحي وسیاق اآلية؛ وست
ً "الظاهرة يف القرآن
حاالت تدل علی قاعدة "اجلري الظاهرة يف القرآن" بتجزئة
."سیاق اآلية؛ وسبعة تدل علی قاعدة "اجلري يف ابطن القرآن

Keywords: Gary And Ttatbigh, Application Cases,
Nahj  ـUl  ـBalagha.

 هنج، حاالت التطبیق، اجلري والتطبیق:الكلمات الدلیلیة
.البالغه
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املقدمة

تعترب قاعدة اجلري والتطبیق ـ مثل القواعد التفسريية
األخرى ـ إحدی املعايري الختیار وجهة النظر التفسريية
الصحیحة وجتنب األخطاء التفسريية (ابابيي وآخرون،
تدل علی تطبیق اآلایت
 .)٦9 :۸۱۱۳هذه القاعدة ّ
على احلاالت اليت ميكن تطبیقها علیها ،فهي طريقة
عقالنیة وتنشأ من تعالیم أهل البیت (ع) (االلطباطبايي،
 :۸۱۱9م .)99 :۸ومن احیة أخرى ،فإن اإلمام علي
(ع) يعترب األعلم يف اكتشاف واستخراج تعالیم القرآن
بعد النيب (ص) ،كما جعل النيب (ص) اإلمام على (ع)
عاملا جبمیع معاين القرآن ودرجاته ومصاديقه إىل يوم
ً
القیامة (اخلطبة .)۸۸۸
يتمحور السؤال الرئیسي يف هذا البحث حول دراسة
القواعد التفسريية يف نص هنج البالغة كأهم عمل موثق
تركه ذلك اإلمام وهل است ِّ
خد َم قاعدةُ "اجلري والتطبیق" يف
ُ
هنج البالغة أم ال؟ متت احملاولة يف هذا املقال يف
استکشاف حاالت تطبیق القاعدة التفسريية "قاعدة اجلري
والتطبیق" يف هنج البالغة من خالل الرتكیز على هنج
"التنقیب ودراسة املصاديق" جلمیع فقرات هنج البالغة.
دفاعا
وأنمل أن يكون اإلجناز العلمي هلذه الدراسة ً
عن القاعدة املذكورة أعاله ويستخدم يف دعمها
وترسیخها والرد على بعض املعارضني الذين اعتربوا تطبیق
رواایت اجلري والتطبیق احلالیة من أهل البیت علیهم
نوعا من "التفسري ابلرأي" .حیث تُفرض میول
السالم ً
طائفة معینة على القرآن (ذهيب ۸۱۳٦ ،ق ،م– ۳٦ :۸
 ۱۱و ۸۱۱ـ )۸۱۳ـ حتی ندافع عن عن احلرمة العلمیة
هلذه الطريقة يف تفسري أهل البیت (ع) وانضباطها
وتوافقها مع ظواهر القرآن.
خلفیة البحث
تشري الدراسات إىل أن بعض الكتب واألطروحات
واملقاالت قد طبقت بشكل ضمين وهامشي "قاعدة
اجلری" يف بعض رواایت اإلمام علي (ع) ،ومع ذلك ،مل
يتم العثور حَّت اآلن على أي حبث مستقل يدمج تطبیق
قاعدة اجلري والتعبري عن أنواعها يف مجیع فقرات هنج
البالغة.

بید أن توجد بعض الکتب فیما يتعلق مبكانة اإلمام
يف علم التفسري وبعض طرق التفسري هلذا اإلمام منها:
"املکاتب التفسريية" من "علي أكرب ابابئي" (م،۸
۸۱۱۸ش ،قم :مست) و"مقدمة يف اتريخ التفسري
واملفسرين" بقلم "حسني علوي مهر" (۸۱۱9ش .قم:
املركز العاملي للعلوم اإلسالمیة) أيضا مقال بعنوان:
"استخدام اإلمام علي (ع) ألساسیات علوم القرآن يف
التفسري" بقلم " سید جبّار شجاعي مطلق " حیث متت
دراسة الرواایت التفسريية املستخدمة واستخراج األسالیب
التفسريية من قبل االمام (۸۱۳۸ش .العالقات العامة
للمديرية العامة للدعاية اإلسالمیة ملقاطعة سیستان
وبلوشستان) ،ورسالة بعنوان "طرق اإلمام علي (ع) يف
التفسري" يشرح فیها أسالیبه ومیوله وأنواع التفسري
ومقاالت مثل "اإلمام علي وتفسري القرآن" عن املوقف
العلمي لإلمام وإثبات إحاطته ابلقرآن (۸۱۱۳ش ،جملة
جلستان القرآنیة)؛ ومقال (تفسري القرآن ومنهجه من
وجهة نظر اإلمام علي يف جمال شأن اإلمام علي (ع)
التفسريي " تدل علی تواتر الرواایت التفسريية ،معربة عن
أمثلة لبعض األسالیب التفسريية للنيب ،دون الرتكیز على
هنج البالغة (۸۱۱۸ش ،مصباح للعلوم اإلنسانیة
الفصلیة)؛ ومقال "أصول ومناهج التفسري القرآين يف هنج
البالغة" خبصوص بعض أصول وقواعد تفسري اإلمام يف
هنج البالغة ،دون الرتكیز على قاعدة"اجلري والتطبیق"
بريشة حامد شريعيت وجمید معارف يف «اجمللة الفصلیة
لنهج البالغة عام۸۱۳2ش» ،كما صدر كتاب بعنوان
"أصول فهم القرآن وتفسريه يف هنج البالغة" من أتلیف
حامد بوررمسيت عن دار نشر جامعة طهران عام
۸۱۳۱هـ .ش ،ويتناول مبادئ التفسري القرآين يف هنج
البالغة .مت نشر مقال بعنوان "أصول فهم القرآن يف نظر
اإلمام علي (ع)" من سید حسني هامشي صادر من
"معهد أحباث الثقافة واملعرفة القرآنیة" .أيضا فیما يتعلق
مبفهوم املكانة واملبادئ وتطبیق رواایت قاعدة اجلري
والتطبیق کتبت مقاالت بعنوان "مفهوم اجلري والتطبیق
على أساس الرواایت" بقلم منصور هبلوان وقاسم فائز يف
"سراج منري الفصلیة عام ۸۱۳۸ش" ،وأيضا "مكانة

تطبیق "قاعدة اجلري والتطبیق" التفسريیة يف هنج البالغة 30/

رواایت قاعدة اجلري والتطبیق يف عملیة تفسري القرآن"
من مصطفي سلیمي زارع يف "اجمللة الفصلیة للدراسات
القرآنیة ملنظمة الدعاایت اإلسالمیة يف مشهد" و"مبادئ
اجلري والتطبیق من منظور العالمة الطباطبائي" اليت كتبها
شادي النفیسي عام ۸۱۳۸ش.
دراسة مفهوم "اجلري"
رغم أ ّن استخدام بعض املصطلحات التقنیة واملتخصصة
يف العلوم التفسريية الشائعة يف خطاابت الیوم ،تضرب
جبذورها يف املاضي حول هذه املعرفة ،لکن من الضروري
شرح بعض املصطلحات .يستفاد من كلمة العالمة
الطباطبائي يف مناقشة رواية تفسري املیزان ويف تقییم بعض
الرواایت حیث يقول« :هي من اجلري والتطبیق أو من
مبفسره» (طباطبايی۸۱۱9 ،ش :م:۸۳
بطن ،ولیست ّ
)۸2۱؛ وهي الرواایت اليت شرح فیها أهل البیت (ع)
وفسروها ،و لکن لیست كلها
اآلایت بطريقة ما ّ
متشاهبة ،بل تنقسم إىل ثالثة أنواع" :الرواایت
التفسريية"؛ "رواایت الباطن"؛ "رواایت اجلري والتطبیق".
الرواایت اليت ال تسعى إىل شرح معاين اآلية والتعبري
بعضا من املصاديق
عن مجیع مقاصد اَّلل ،بل إهنا تذكر ً
اليت وجدت وقت نزول اآلية ،أو أمثلة ظهرت على مر
الزمن ،حبیث يكون تطبیق كلمة أو مجلة من اآلية على
شكل معىن ظاهري ومتعارف علیه يشمل تلك األمثلة.
على سبیل املثال :قد جاء يف الرواایت أن معىن "األبرار"
فجار" هم األمويون (حبراين،
هم األئمة (ع) ومعىن " ال ّ
۸۱۱9ش :م )9۱٦ :9إن استخدام كلمة األبرار
الفجار ينطبق بوضوح على ما ذکر.
و ّ
جيب أن نوضح أ ّن الرواایت العديدة اليت وصلتنا عن
تدل علی سر خلود رسالة القرآن .وقد َّ
ذكر
األئمة (ع) ّ
هؤالء النبالء لتالمیذهم أبنه ينبغي أن ال يكت ّفوا بفهم
ظاهر القرآن ،الذي يستند إىل السیاقات اللغوية وسیاق
اآلایت ،وأن حيصروا اآلية اليت نزلت عن شخص معني
أو أشخاص أو أحداث ،يف شأن نزوهلا ،بل علیهم
تتسری مفاد اآلية إىل أي حالة تكون
اإلنتباه أبنه سوف ّ
فیها الصفات واخلصائص اليت أشار إلیها " الوحي" وهلا
نفس "املعیار" ،ألن آایت القرآن تشبه النهار واللیل

وتستمر يف حیاهتا املستمرة .هبذه الطريقة يكون هلا كلمة
جديدة مع كل قوم وتستمر رسالتها ابلتكیف مع
التیارات اجلديدة للحیاة البشرية .لقد متّ استخدام أفعال
أحیاا بشکل صريح يف هذه الرواایت،
«جري وجيري» ً
أحیاا ضمنیًا کعبارات« :منه ما كان ومنه ما مل يكن»،
و ً
«منه ما جاء ومنه مل جيئ»« ،ظهر و بطن قرآن»
(الطباطبايي۸9۸۱ ،ق :ج٦۱ :۱؛ جملسي۸۱٦۱ ،
ش)۱92/۸ :
فیما يلي وصف لبعض املصطلحات:
 ۸ـ على الرغم من أن مصطلح «جري القرآن»
يُستخدم غالبًا يف تكییف اآلایت مع املصاديق اليت
ظهرت مع مرور الزمن (مصاديق حديثة جديدة) ،لکنه
أيضا يف أمثلة زمن الوحي (راجع:
يُستخدم
ً
أحیاا ً
طباطبايی۸۱۱9 ،هـ .ش :ج ،2۱ :۸ذيل آية  92من
سورة البقرة).
 ۸ـ  9ـ يف مجیع الرواایت اليت حتتوي علی اجلری ،مت
وضع تفسري «جري القرآن» جبانب تفسريي«ابطن
القرآن» و«أتويل القرآن»وله نوع من االرتباط والتشابه
مع بعضهما البعض؛ حبیث يكون أحد معاين التفسري هو
ابطن اآلایت وأن املعىن الباطين لآلایت يتدفق عرب الزمان
واملكان وينطبق على األمثلة اجلديدة .من احیة أخرى،
تتعارض التفسريات الثالثة للجري وتفسري القرآن وابطنه
مع "ظاهر القرآن"( .رضايي اصفهاين۸۱۳۰ ،ش :م:۸
.)929
أنواع اجلري والتطبیق
أ) االنطباق علی مصداق زمن النزول والوحي مع التأكید
على سیاق اآلية (جري وتطبیق ظواهر القرآن ).
َّ ِّ
ين َآمنُوا» علی املؤمنني يف
مثل انطباق «ای أَيـُّ َها الذ َ
عصر الوحي.
ب) االنطباق علی املصاديق اجلديدة يف العصر احلاضر
عن طريق جتزئة سیاق اآلية (جري وتطبیق ظواهر
اآلایت) .مثل انطباق «ای ايها الذين آمنوا» علی
املؤمنني يف العصر املتأخر.
ميكن أن يكون كل نوع من هذين النوعني بدوره من
ثالثة أنواع:
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َّ
ذين يَکْتُ ُمو َن» يف
� التطبیق العام علی العام؛ مثل «ال َ
ِّ َّ
ذين يَكْتُ ُمو َن
اآلية رقم  ۸2۳من سورة البقرة« :إ َّن ال َ
ما أَنْـزلْنا ِّمن الْبیِّ ِّ
نات وا ْهلُدى ِّم ْن بـَ ْع ِّد ما بـَیَّنَّاهُ لِّلن ِّ
َّاس
َ َ َّ
ِّ
ِّيف الْ ِّك ِّ
اَّللُ ويـَلْ َعنُ ُه ُم الالَّعنُون» اليت
ك يـَلْ َعنُ ُه ُم َّ
تاب أُولئِّ َ
تعترب من التطبیقات العامة علی "العلماء الفاسقني"
يف رواية االمام علي (ع) من حیث الكالم والسیاق
(طربسي۸9۰۱ ،ق.)92۱ :
َّ
ذين
� التطبیق العام علی اخلاص؛ مثل تطبیق «اَل َ
ي ِّ
ؤمنو َن ِّابلغَ ِّ
یب » ...يف اآلية الثالثة من سورة البقرة
ُ
علی قیام نيب االسالم (ص) يف رواية اإلمام الصادق
(ع) (صدوق۸9۰2 ،ق.)۱9۸/۸ :
� التطبیق العام علی املصداق األكمل واألمت؛ مثل
تطبیق «يـَْتلُونَهُ َح َقّ تَِّال َوتِِّّه» يف اآلية رقم  ۸۸۸من
سورة البقرة علی األئمه (ع) يف رواية اإلمام الصادق
(ع) (كلیين.)۸۸2/۸ :۸۱٦۱ ،
أيضا تطبیق األلفاظ والعبارات اليت تطلق علی
� ً
املصاديق الفردية ،حیث تعترب احلاالت واألفعال من
أيضا( .راجع :سلیمي زارع،
مصاديق اجلري ً
۸۰ :۸۱۳۸؛ رضايي اصفهاين۸۱۳۰ ،هـ .ش:
 999/۸ـ .)99٦
ج) انطباق اآليه علی املصاديق اليت ال ميكن استنتاجها
من ظاهر اآلية وسیاقها ،عن طريق استخالص الرسالة
العامة بطريقة تنقیح املناط وإزالة اخلصائص الزمنیة
واملكانیة والشخصیة من اآلية مث التطبیق علی
املصاديق املماثلة (اجلري والتطبیق الباطين يف القرآن).
جتدر اإلشارة أنه مثلما تُستخدم "ألفاظ" ابملعىن
اجملازي من خالل احلفاظ على االرتباط مع املعىن
احلقیقي واملوضوع له ،كذلك اجلمل واألخبار .على
سبیل املثال ،يتم استخدام ضرب األمثال يف حاالت
مماثلة من خالل احلفاظ على االرتباط مع املعىن األصلي.
لذلك يقول العالمة الطباطبائي" :إ ّن العديد من آایت
القرآن تستخدم مثل ضرب األمثال اليت ال ختتص
حباالت خاصة بل تستخدم يف أي حالة تتناسب مع
موضوع نزوهلا ،وهذه حالة من احلاالت اليت يتم تفسريها
على أهنا "اجلري فی القرآن"( .الطباطبايي۸9۸۱ ،ق:
ج .)۱۸ :۱لذلك ،فإ ّن العالمة الطباطبائي وآية اَّلل

معرفت يعتقدان أنه حيتمل أن يکون شرح اإلمام (ع)
للرواایت ـ يف مواضع کثرية ـ حباليت اجلري والبطن کلتیهما
(طباطبايی۸9۸۱ ،ق :ج ۸۳۸ :۸2ذيل اآلية  ۱9من
سورة الشعرا؛  ۸٦۱/۸ذيل اآلية األولی من سورة النبأ؛
 2۳/۸ذيل اآلية  ۸۱۳من سورة البقرة؛  ،۱9۱/۸ذيل
اآلية  ۸2۱من سورة البقرة و...؛ طباطبايی۸۱۱۱ ،هـ.
ش9۸ :؛ املعرفة۸۱۱۱ ،هـ .ش .)99۱/۸ :على سبیل
املثال :تطبیق القسطاس املباشر (موازين مباشرة وعادلة)
يف اآلية رقم  ۱2من سورة االسراء « َوأ َْوفُوا الْ َكْی َل إِّذَا
كِّْلتُ ْم َوِّزنُوا ِّابلْ ِّق ْسطَ ِّ
اس الْ ُم ْستَ ِّق ِّیم» علی "اإلمام (ع)" يف
رواية اإلمام كاظم (ع) حول اجلري والباطن .يف هذه
الرواایت عن طريق استخدام خاصیة "املقايیس املادية"
واعتماد الرسالة العامة والقاعدة العامة (املقايیس هي
معیار التقییم العادل) ،استخدمها يف "املقايیس املعنوية"،
أي األنسان املثايل ،وهو مقیاس املعتقدات واألفعال.
تطبیق "قاعدة اجلـري والتطبیـق" التفسـريیة وأنواعهـا يف
هنج البالغة
اآلن ،وبعد املناقشات األولیة ،حان الوقت لشرح تطبیق
"قاعدة اجلري والتطبیق" يف نص هنج البالغة.
تتكون الرواایت اليت استخدمها االمام علي (ع) ـ
مثل غريه من املعصومني (ع) ـ يف هنج البالغة بطريقة ما
يف شرح اآلایت وتفسريها من ثالثة أنواع" :الرواایت
التفسريية"" ،رواایت الباطن"" ،رواایت اجلري والتطبیق
" .ومبا أن تركیز املؤلف يف هذا املقال مكرس لتطبیق
القاعدة التفسريية " اجلري والتطبیق " ،فنحن مل نرکز علی
النوعني األول والثاين.
وحبسب الدراسات اليت أجريت, ،اإلحصائیات
جدا منهاـ فأن جمموع احلاالت اليت
الدقیقةـ أو قريبة ً
استخدم فیها االمام (ع) يف هنج البالغة ،آایت القرآن
نقال عن معىن اآلية وحمتواها أو مع
صراحتًا أو ضمنیًا ـ ً
نص مشابه لنص اآلية ـ تکون  ۳۸حالة ،منها ۱9
"رواایت تفسريية" .يف هذه کل حاالت األربع
والسبعون ،لقد ذكر االمام آایت القرآن واستند علیها يف
التعبري عن حمتواها واستخدمها استخداما تفسريایٌ أو قام
بتفسري اآلایت.

تطبیق "قاعدة اجلري والتطبیق" التفسريیة يف هنج البالغة 39/

ومع ذلك ،فإن تطبیق القاعدة التفسريية "قاعدة
اجلري والتطبیق" وأنواعها يف هنج البالغة ،مت فی ۸۱
حالة ـ منها  ۸۸حالة ،مت استخدام نفس آية القرآن ،ويف
 ٦حاالت ،نقلت اآلية يف املعىن وحمتوى أو ما شابه
نص اآلية – حسب ما ذکر فیما يلی:
 ۸ـ احلاالت اليت متت يف هنج البالغة«جري ظواهر
قرآن» مع التأكید على نزول اآلية وسیاقها هي 2
حاالت وهي كالتايل:
أ) يف اخلطبة رقم  ۸2٦من هنج البالغة اليت حيضر فیها
اإلمام (ع) أهل بصره على أحداث املستقبل ،ويف
وردا على سؤال الرجل الذي سأل:
جزء من اخلطبة ً
« أبلغوا عن الفتنة"! وهل سأل النيب (ص) عن
هذا؟» ،لقد ذکر االمام اآلية الثانیة من سورة
العنکبوت«امل* أ ِّ
َّاس أَ ْن يـُ ْ َرتُکوا أَ ْن يـَ ُقولُوا
َ
َحس َ
ب الن ُ
وه ْم اليـُ ْفتَنُو َن» (عنکبوت۸ /و ،)۸أبهنا جري
َآمنَّا ُ
يف سیاق اآلية اليت تعرب عن التقالید الدائمة لالختبار
اإلهلي بني األمة املسلمة ،كما كان يف األمم املاضیة ـ
وحسب عمومیة مجلة اآلية وخبصوص "الفنت اليت
ستتأثر منها أمة اإلسالم وختترب هبا بعدوفاة األنبیاء"
(مکارم شريازی ،بدون اتريخ :م.)۸2۱ :۸
ب) يف «من كالم له (ع)» العدد  ،۸۱حیث اإلمام
قدم وصیته بعد ما قام ابن ملجم بضربه ،لقد ذکر
اَّللِّ
ند َّ
االمام اآلية  ۸۳۱من آل عمرانَ « :و َما ِّع َ
َخ ٌْري لِّّ ْألَبْـَر ِّار» أبهنا جري عن أنفسهم حسب قول
أيضا ،أن بعد ضربة ابن ملجم،
اآلية .و جيب القول ً
قال اإلمام عن وفاته :إن األجر اإلهلي خري يل بعد
املوت (املصدر نفسه ،م.)۱2 :۱
ج ود) يف «و من كتاب له (ع)» العدد  ،۸۱وهي من
خطاابت اإلمام الشهرية يف الرد على معاوية ،نصح
فیها معاوية وأشار إىل تفوق بين هاشم وأهل البیت
(ع) ،حیث اعترب األمام اآلية  ۱2من سورة
ض ُه ْم أ َْوَىل بِّبَ ْع ٍ
ض ِّيف
األنفالَ « :و أُولُو ْاأل َْر َح ِّام بـَ ْع ُ
كِّتَ ِّ
اَّللِّ» واآلية  ٦۱من آل عمران «إِّ َّن أ َْوَىل
اب َّ
َّاس ِّإبِّبْراهیم لَلَّذين اتـَّبَـ ُعوهُ وه َذا النِّ ُّ َّ
الن ِّ
ذين َآمنُوا
َّيب وال َ
َ َ
اَّللُ َوِّيلُّ الْ ُم ْؤِّمنني» أبهنا جري حسب عمومیة ما
و َّ

ذکر فی اآلایت وحتدث خبصوص "أهلیة أهل البیت
(ع) للخالفة بعد النيب (ص)" ،حیث قال« :فَـنَ ْح ُن
اع ِّة» (الرسالة )۸۱
َمَّرةً ْأوَىل ِّابلْ َقَرابَِّةَ ،
وات َرةً أ َْوَىل ِّابلطَّ َ
(املصدر نفسه ،م.)2۰ :۱
هـ) يف اخلطبة الثالثة يف هنج البالغة اليت ألقیت خبصوص
شكوى اإلمام على (ع) فیما يتعلق مبوضوع اخلالفة
وصرب اإلمام (ع) يف هذه الواقعة ،وخبصوص معارضة
الناکثني ،املارقني والقاسطني ،بعد مبايعة الناس هلم،
لقد ذکر االمام اآلية رقم  ۱۱من سورة القصص:
ِّ
ِّ
يدو َن ُعلُوا ِّيف
ذين ال يُر ُ
«تِّْل َ
ك الد ُ
َّار ْاآلخَرةُ َْجن َعلُها للَّ َ
ِّ ِّ
ْاأل َْر ِّ
َّقني» وهي جري
ض وال فَ ً
سادا والْعاقبَةُ ل ْل ُمت َ
خاصا حبالة
عاما ـ ولیس ً
ابلنظر إىل أن سیاق اآلية ً
معینة ـ فیما خيص الناکثني (اصحاب مجل) ،املارقني
(منتهكي العهد من اخلوارج واصحاب هنروان)
والقاسطني (معاوية وأصحابه أي أصحاب سفني)
(ابن ايب احلديد :۸۱۱2 ،م ۳۱ :۸ـ .)۸۰۰
 ۸ـ احلاالت اليت حدثت يف هنج البالغة بشکل
«جري يف ظواهر قرآن» متت مع تقطیع سیاق اآلية،
وهناك ست حاالت على النحو التايل:
أ)ـ عندما اقرتح اخلوارج على اإلمام (ع) التوبة بعد
ردا على ذلك تال اإلمام اخلطبة 2۱
اصدار احلكمً ،
ضلَْلت إِّذًا
وفیها اآلية  2٦من سورة أنعام « ...قَ ْد َ
ِّ
ِّ
ين» حیث يرتبط سیاق اآلية
َ
وما أ ََا من الْ ُم ْهتَد َ
املوجه إىل املشركني
مبايلی" :كالم الرسول (ص) َّ
وعابدين األصنام الذين دعوه إىل اعتناق دينهم".
وف ًقا لعمومیة اجلملة وجتزئة سیاق اآلية ،و
حبسب"طلب اخلوارج منه علی الشهادة ابلکفر
والتوبة عن احلكمیة" ،قال اإلمام" :إذا شهدت علی
کفری بعد إمياين ابَّلل واجلهاد على خطى النيب
(ص) ،فأا الکافر ولن اسرتشد" (نواب الهیجی،
 :۸۱۱۳م.)2۱ :۸
ب) اخلطبة  ٦٦اليت ألقیت يف أحد أایم غزوة صفني
لتشجیع أصحاب اإلمام (ع) علی اجلهاد ،اآلية
 ۱2من سورة حممد (ص)َ « :و أَنْـتُ ُم األ َْعلَ ْو َن َو َّ
اَّللُ
َم َع ُك ْم ولَ ْن يَِّ َرتُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم» ،ومضمون اآلية أن
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"الضعفاء وضعاف النفوس واإلميان ال ينبغي هلم أن
يقعوا حتت وطأة إذالل الصلح مع الكفار" .يف يوم
من أایم صفني ،خاطب أصحابه أمام جیش معاوية،
ويف الواقع جری علی أصحابه بسبب عمومیة مجلة
اآلية والتقطیع احلاصل "اصحابه يف غزو صفني"
(املصدر نفسه ،م ۱2۳ :۸ـ .)۱٦۸
ج) مت إلقاء اخلطبة رقم  ،۸٦۸واليت كان رد اإلمام فیها
على أحد أصحابه حول كیفیة إبعاد اإلمام من
اخلالفة ،حیث ذکر اإلمام اآلية  ۱من سورة فاطر:
«فَالتَ ْذهب نـَ ْفسك علَی ِّهم حسر ٍ
ات إِّ َّا ََّّللَ َعلِّ ٌیم ِّمبَا
َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ََ
صنَ ُعو َن» حیث سیاقها "موجه إىل الرسول (ص)"
يَ ْ
فیقول" :وال ينبغي أن يفقد حیاته بسبب شدة الندم
على ضالل الكافرين" .وهذا الکالم يعترب جری
ايضا بسبب عمومیة العبارة وجتزئة السیاق :خبصوص
"أحداث النضال ضد معاوية" ،فیقول :إذا مت حل
هذه املشاكل القائمة ـ يف النضال ضد معاوية ـ
سأقود الناس إىل احلق اخلالص ،وإذا مل حيدث ذلك،
فال حتزن علیهم ،فاَّلل يعلم ما يفعلونه( .املرجع
نفسه ،م  ۱۸۱ :۸ـ .)۱۸۳
د) يف اخلطبة رقم  ،۸۸۸اليت تتحدث عن عجائب
اخللق وقوة اَّلل الالحمدودة يف خلقه ،حیث ذکر
ِّ
ك
اإلمام اآلية  ۸2من سورة ازعات «إِّ َنّ ِّيف ذَل َ
لَعِّ ْ َربةً لِّ َم ْن َخيْ َشى» وهي عبارة عن سیاق " العربة من
مصري فرعون يف مواجهة موسى وهارون املصاب
ابلعذاب االخروي والدنیوي" .ابلنظر إىل عمومیة
العبارة وسیاق اآلية ،فکان اجلري خبصوص "التعلم
من عجائب اخللق على األرض ونعمها وإمكانیاهتا
والشعور ابملسؤولیة عنها" (مکارم شريازی ،بدون
اتريخ :م ۱۱2 :۸ـ .)۱۱۱
هـ) يف «من كتاب له (ع)» رقم  ،۸۱وهي إحدى
رسائل االمام الشهرية إىل معاوية ،حیث نصح وأدان
معاوية ،وذکر اآلية رقم  ۸۱من االحزاب«قَ ْد يـَ ْعلَ ُم
ِِّّ
اَّلل الْمع ِّوقِّ ِّ
ني ِّإل ْخ َو ِّاهنِّ ْم َهلُ َّم إِّلَْینَا وال
ني مْن ُك ْم والْ َقائل َ
َُّ ُ َ ّ َ
س إِّال قَلِّیال» حیث يتعلق سیاقها خبصوص
َأيْتُو َن الْبَأْ َ
"املنافقني يف احلرب على الكفرة يف معركة االحزاب"

الذين انسحبوا من احلرب وطالبوا اآلخرين
ايضا نظرا لعمومیة العبارة
ابالنسحاب ،وهذا جری ً
وجتزئة السیاق "معاوية وعثمان ،وردا على اهتام
معاوية لإلمام بقتل عثمان" (املصدر نفسه ،م:۱
.)2۸
و) يف اخلطبة رقم  ۸۱۸اليت ألقاها بعض أصحاب
اإلمام (ع) من جیش الكوفة املنضمني للخوارج،
ِّ
ود» وهی
لقد قال االمام «بـُ ْع ًدا َهلُْم َكما بَع َد ْ
ت َمثُ ُ
نوع من إقتباس املعىن بطريقة ما وتشبه اآلية  ۳2من
ِّ
ِّ
ود»،
سورة هود ...« :أَال بـُ ْع ًدا ل َم ْديَ َن َك َما بَع َد ْ
ت َمثُ ُ
و هذا الکالم أيضا جری نظرا لعمومیة العبارة يف
اآلية وجتزئة السیاق فیماخيص "بعض رفاقه الذين
انضموا للخوارج" (نواب الهیجی :۸۱۱۳ ،م:۸
 ۱۱۰ـ .)۱۱۸
 ۱ـ احلاالت اليت حدث فیها «جري الباطن يف
القرآن» يف هنج البالغة – مبعىن آخر ،فإن قاعدة اجلري
من حیث تطبیق اآلية على حالة املعىن الباطين ـ هناك
سبع حاالت على النحو التايل:
أ) يف اخلطبة اخلمسني اليت تتحدث عن أصل الفنت ،ذکر
ِّ َّ ِّ
ين
اإلمام يف اآلية  ۸۰۸من سورة األنبیاء« :إ َّن الذ َ
احلُ ْس َىن » ...حدث جري بعد جتريد
ت َهلُْم ِّمنَّا ْ
َسبَ َق ْ
املعىن وإزالة اخلصوصیة من اآلية واستخراج الرسالة
العامة لآلية فیما خيص "أولئك الذين لديهم القدرة
على التمییز بني احلق والباطن يف الفنت ،والشیطان ال
يتغلب علیهم" ،لذلك فإن قاعدة اجلري يف اآلية
تدور حول تطبیق املعىن الباطين لآلية( .املصدر
نفسه ،م ۱۸2 :۸ـ .)۱۸٦
ب وج) يف اخلطبة  ۱۱اليت ألقیت يف جمال صفات
املتقني واألشرار ومنزلة آل بیت النيب (ص) ،ذکر
اإلمام آيتان  ۸٦من سورة التكوير« :فَأَيْ َن تَ ْذ َهبُو َن»
َين تُـ ْؤفَ ُکو َن» ـ ونفس عبارة
و  ۳2من انعام« :فَأ َّ
اآلية «و اين توفكون» حیث يرتبط سیاق اآلية
األوىل بـ "اهلداية إىل الوحي والقرآن الكرمي" ،وسیاق
اآلية الثانیة مرتبط بـ "اهلداية إىل اَّلل" وسوف تکون
قاعدة اجلری وبعد جتريد معىن اآلية واستخراج
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رسالتها العامة فیما خيص اهل البیت (ع) بقوله:
ملاذا حمتارون بینما آل البیت النيب ( (ص)) يوجدون
بینكم وهم أمراء احلق وراایت اهلدى واحلق .ضعهوم
يف قلوبكم واندفعوا إىل مصادرها الواضحة مثل
العطش إىل املاء (املصدر نفسه ،م.)9۸۱ :۸
د)ـ يف اخلطبة  ۸۸۱اليت وجهها اإلمام (ع) ألصحابه بعد
اَّللِّ إِِّّّين َأل َْوَىل
انتهاء غزوة مجل ،قال اإلمام (ع)« :فَـ َو َّ
َّاس ِّابلن ِّ
الن ِّ
َّاس» وهو نوع من االقتباس ويشبه اآلية ٦
ِّ
نني ِّم ْن
من سورة األحزاب« :النِّ ُّ
َّيب أ َْويل ِّابلْ ُم ْؤم َ
أَنْـ ُف ِّس ِّه ْم» ،ودل سیاق اآلية السابقة على أن "األول
يدل علی تصرف الرسول (ص) علی أرواح وأموال
وشؤون املؤمنني" فأن السیاق جری عن"نفسه" من
خالل جتريد املعىن واستخالص الرسالة الكلیة لآلية،
أيضا
مبعىن آخر :اخللفاء املعصومون للنيب (ص) هم ً
أمثلة ملا سبق واآلية املذکورة فوق (مکارم شريازی،
بدون اتريخ :م ٦۱ :۸ـ  ٦۳و.)9٦۱
هـ) يف اخلطبة  ،۸۱۰وما ذکر اإلمام (ع) على اثناء
السماو ِّ
ات
مقادرة ابوذر الی منفى الربوة«لَْو أَ َن َّ َ َ
ض َكانـَتَا َعلَى َعْب ٍد َرتْـ ًقا ُمثَّ اتـَّ َقى َّ
و ْاأل َْر َ
اَّللَ َجلَ َع َل لَهُ
ِّمْن َها خمََْر ًجا» وتعترب النقل ابملضمون و تشابه آية ۱۰
َّ
ذين َك َفُروا أ َّ
َن
من سورة األنبیاء« :أَ وَملْ يـََر ال َ
َّ ِّ
وج َع ْلنا ِّم َن
ض كانَتا َرتْـ ًقا فَـ َفتَ ْق ُ
السماوات و ْاأل َْر َ
نامها َ
الْ ِّ
ماء ُكلَّ َش ْي ٍء َح ٍّي أَ فَال يـُ ْؤِّمنُون» وعن سیاق اآلية
فهي " موجه إىل الكفار ويقدم ترتیب اخللق كعالمة
على وجود اَّلل" ،فهی علی قاعدة اجلری عن" أبوذر،
الذي غضب من املقاومة ضد املواقف اجلائرة
للخلیفة الثالث ،ومت استبعاده الی إىل الربذه خالل
جتريد املعىن واستخراج الرسالة العامة لآلية .أي أن
اَّلل سیفتح الطريق خلالصه وسالمه " لذلک مت
اجلري من ابب التطبیق علی مصداق املعين الباطن
يف االية (نواب الهیجی :۸۱۱۳ ،م.)٦۰۱ :۸
و) ويف اخلطبة رقم  ۸29اليت تعرب عن فضائل أهل البیت
لش َع ُار
(ع) اليت ألقاها الرسول بعبارةَْ « :حن ُن اَ ِّّ
وت إِّالَّ ِّم ْن
اب والَتُـ ْؤتَى اَلْبُیُ ُ
واَْأل ْ
اب واَ ْخلََز َن ُه َو اَْألَبْـ َو ُ
َص َح ُ
أَبْـ َو ِّاهبَا فَ َم ْن أ ََات َها ِّم ْن َغ ِّْري أَبْـ َو ِّاهبَا ُِّمسّي َس ِّارقًا»؛ وهو نوع

من الرواية التی تعترب نقل ابملعنی ومشابه آلية  ۸۱۳من
وت ِّم ْن أَبْـ َو ِّاهبَا»؛ ومضمون اآلية أن
البقرةَ « :و أْتُوا الْبُیُ َ
"الفضائل تقع يف طريق التقوى وعمل كل أمر سواء
دينیًا أو غريه جيب أن يکون ابلطريقة الصحیحة"؛ فی
سیاق قاعدة اجلري عن "أهل البیت وفضائلهم" من
حیث استخالص املعىن واستخراج الرسالة العامة لآلية
(املصدر نفسه ،م.)٦۱٦ :۸
ز) يف احلكمة رقم  ۸۰۳اليت قدمت يف جمال التنبؤ بعودة
اجملتمعات البشرية إىل ثقافة ومکتب أهل البیت
(ع) ،لقد ذکر اإلمام اآلية رقم  2من القصص« َو
َّ
ضعِّ ُفوا ِّيف ْاأل َْر ِّ
وجن َعلَ ُه ْم
استُ ْ
نُر ُ
ض َْ
ذين ْ
يد أَ ْن َمنُ َّن َعلَى ال َ
وجنْ َعلَ ُه ُم الْو ِّارثني» حیث يتم سیاق احلکمة عن
أَئِّ َّمةً َ
" حكم املظلومني علی بين إسرائیل وزوال حكم
الفراعنة" وحدث اجلری من خالل جتريد املعىن
واستخراج الرسالة العامة لآلية عن "أهل البیت (ع)
يف حكومة االمام املهدي (ع) اليت يتحول فیها العامل
إىل أهل البیت (علیهم السالم)" والنتیجة أنه يف
مجیع األعاله ،فإن اإلمام حتدث بقاعدة اجلري من
حیث التطبیق على مصداق املعىن الباطين لآلية (ابن
ايب احلديد :۸۱۱2 ،م.)۸2 :۱
وجتدر اإلشارة إىل :من بني  ۸۱حالة من استخدام
"قاعدة اجلری" يف هنج البالغة ،ابستثناء حالتني :خطبة
 2۰واجلري يف اآلية  ۸۰۸من األنبیاء واخلطبة ۸۳9
واجلري خبصوص اآلية  ۸2من ازعات حتدث قاعدة
اجلري يف القران من ابب التطبق علی "املفاهیم"؛ يف
احلاالت  ۸٦األخرى ،فإن "اجلري يف القرآن" هو من
ابب التطبیق على "املصاديق العینیة اخلارجیة".

النتیجة

تعترب "قواعد التفسري" فرعا من فروع علوم القرآن وجذر
االستنباط ومعیار الختیار الوجهة النظرية التفسريية
الصحیحة .تعترب القاعدة التفسريية "اجلري والتطبیق"
الطريقة العقالنیة وتنشأ من التعالیم التفسريية ألهل البیت
(ع) .وحبسب الدراسات اليت أجريت, ،اإلحصائیات
جدا منها ـ فأن جمموع احلاالت اليت
الدقیقة ـ أو قريبة ً
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استخدم فیها االمام (ع) يف هنج البالغة ،آایت القرآن
نقال عن معىن اآلية وحمتواها أو مع
صراحتًا أو ضمنیًا ـ ً
نص مشابه لنص اآلية ـ تکون  ۳۸حالة ،من بینها ،اليت
متت إبجناز طريقة " التنقیب ودراسة املصاديق " وتطبیق
قاعدة "اجلري والتطبیق "على النحو التايل:
 ۸ـ احلاالت اليت مت "اجلري ظاهر القرآن" يف هنج البالغة
مع التأكید على نزول اآلية وسیاقها تعترب  2حاالت
ويف اآلایت ۸ :سورة عنكبوت ۸۳۱ ،آل عمران،
 ۱2األنفال٦۱ ،آل عمران ،و ۱۱سورة قصص.

املصادر

القرآن کرمي
هنجالبالغة لصبحي الصاحل
ابن ايب احلديد (۸۱۱2ش) .مظاهر التاريخ يف شرح هنج
البالغة البن أيب احلديد .الرتمجة واهلامش :حممود مهدوي
دامغاين طهران :منشورات ين.
ابن منظور ،حممد بن مکرم۸9۰2( .ق) .لسان العرب .قم:
آداب احلوزة.
ابابيي وآخرون ،علي اکرب۸۱۱۳( .ش) .منهجیة تفسري
القرآن .قم :معهد البحوث واجلامعة.
حبراين ،سیدهاشم۸۱۱9( .ش) .الربهان يف تفسري القرآن
(اجمللد الرابع) .قم :دار الکتب العلمیة.
جوادي آملي ،عبدهللا۸۱۱۱( .ش) .تفسري تسنیم ،قم:
اسرا.
حر عاملي ،حممد بن حسن۸9۰۳( ،ق) وسائل الشیعة.
قم :آل بیت.
حسیين غیاثی ،سیّد حممّدرضا (۸۱۱۱ش) .انوار القرآن.
قم :محاسه.
الذهيب ،حممد حسني۸۱۳٦( .ق) .التفسري واملفسرون.
دوم .بريوت :دار احیا الرتاث العريب.
الراغب االصفهانی ،حسنيبن حممد۸9۸۸( ،ق) ،املفردات
يف غريب القرآن ،حتقیق صفوان عدان داودی ،بريوت،
دارالعلم.
رضايي اصفهاين ،حممد علی۸۱۳۰( .ش) .منطق التفسري
يف القرآن .قم :جامعه املصطفی (ص) العاملیه.
السبت ،خالد۸9۸۸( .ق) .قواعد التفسري مجعا ودراسة.
قاهره :دار ابن عفان.

 ۸ـ احلاالت اليت مت "اجلري ظاهر القرآن" يف هنج البالغة
" مع تقطیع سیاق اآلية يف ست حاالت وهی
اآلایت 2٦ :انعام ۱2 ،سوره حممد (ص) ۱ ،سوره
فاطر ۸2 ،ازعات ۸۱ ،احزاب و ۳2هود.
 ۱ـ هناك سبع حاالت مت "جري يف ابطن قرآن" يف هنج
البالغة ،أي أن رواية اآلية مبنیة على تطبیق اآلية
على املعىن الباطين .ويف اآلایت ۸۰۸ :انبیا۸٦ ،
تكوير ۳2 ،انعام ٦ ،احزاب ۱۰ ،انبیاء۸۱۳ ،
بقره 2 ،قصص.
سلیمي زارع ،مصطفي .)۸۱۳۸( ،مكانة رواایت اجلري
والتطبیق يف عملیة تفسري القرآن .جملة البحوث القرآنیة
الفصلیة .حترير سید حجت جعفري ـ السنة الثانیة
عشرة .رقم واحد ۸۸9 .ـ  .۸9۸مشهد :مكتب
الدعاایت اإلسالمیة يف قم (فرع خراسان رضوي)
السیوطي ،جالل الدين۸9۰9( .ق) .الدر املنثور .بريوت:
دار الفکر.
صدوق ،حممد بن علي۸9۰2( ،ق) .كمال الدين ومتام
النعمة ،تصحیح علي اكرب غفاري ،قم .معهد النشر
االسالمي.
صفوي ،كوروش۸۱۱۱( ،ش) مقدمة يف علم الداللة،
طهران :سوره مهر.
الطباطبايی ،سید حممد حسني۸۱۱۱( .ش) .القرآن يف
اإلسالم .قم :بوستان کتاب.
_________۸۱۱9( .ش) .املیزان يف تفسري القرآن
الكرمي ،قم :مجعیة معلمي حوزة قم ،مكتب املطبوعات
اإلسالمیة.
طربسي ،امحد بن علي۸9۰۱( ،ق) .االحتجاج علي اهل
جلاج ،مشهد :املرتضوي.
عیاشي ،حممد بن مسعود۸۳۳۸( .م) تفسري عیاشي،
بريوت :موسسه البريوت اعلمي الطمبوعات.
الفراهیدي ،خلیل بن امحد۸9۸۰( .ق) العني .قم:
منشورات هجرت.
الکلینی ،حممد بن يعقوب۸۱٦۱( .ش) الكايف .طهران :دار
الكتب االسالمیة.
اجمللسي ،حممد ابقر۸۱٦۱( ،ش) ،مراة العقول .طهران :دار
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الکتب االسالمیه.
مصطفوی ،حسن ،)۸۱۱۸( .التحقیق يف کلمات القرآن
الکرمي .االول .طهران :وزارة اإلرشاد.
معرفت ،حممدهادي ،)۸۱۱۱( ،التفسري االثري اجلامع ،قم:
مؤسسة التمهید.

مکارم شريازی ،اصر( .د .أت) .ترمجة هنج البالغة وشرحه
إبجياز .البحث :حممدجعفر امامي وحممدرضا آشتیاين
قم :هدف.
نواب الهیجی ،مريزا حممدابقر .)۸۱۱۳( .شرح هنج
البالغة .هتران :مرياث مکتوب.
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كار بست قاعده تفسیری «جر ی و تطبیق» در نهج البالغه
سید عبدالله اصفهانی
تاریخ دریافت8033/72/71 :

تاریخ پذیرش8033/87/00 :

استادیار تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم ،آمل ،ایران؛ esfahaniquran@gmail.com

چكیده
«قواعد تفسیر» از شاخههای علوم قرآنی و ریشه استنباط و مالک گز ینش دیدگاه صحیح تفسیری است .قاعده
تفسیری «جری و تطبیق» ،شیوهای عقالنی و برخاسته از آموزههای تفسیری اهلبیت (ع) است.پرسش اساسی
مقاله حاضر كه با روش توصیفی ،تحلیلی ،مسئله محور و كتابخانهای نگارش یافته ،كنكاش از كاربست قاعده
فوق در متن نهج البالغه است و اینكه امیر المؤمنین (ع) به عنوان قرآن ناطق و آشناترین صحابه با مبانی ،منابع،
قواعد و روشهای تفسیری پیامبر (ص) ،در نهج البالغه ،در چه مواردی از گونههای مختلف «جری قرآن» استفاده
نموده است ،تا در نهایت ،حركتی پژوهشی در استحكام بخشی و حمایت از قاعده فوق و تحكیم روش تفسیری
اهلبیت (ع) باشد .دستاورد و نوآوری و یژه مقاله حاضر آن است كه با «مصداق كاوی» به عمل آمده در متن
نهجالبالغه ،كاربست قاعده فوق ،هجده مورد ـ كه در دوازده مورد ،عین آیه قرآن ،و در شش مورد آیه به شكل نقل
به معنا و مضمون یا مشابه متن آیه ـ را به خود اختصاص داده است ،كه از آن میان ،پنج مورد به «جری ظاهر قرآن»
با تأ كید بر شأن نزول و سیاق آیه؛ و شش مورد به «جری ظاهر قرآن» با تقطیع از سیاق آیه؛ و هفت مورد باقیمانده
به «جری باطن قرآن» اختصاص یافته است.
كلیدواژهها :جری و تطبیق ،موارد كاربست ،نهج البالغه.

