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  الشيعة و التفسير الترتيبي 
ى منهج التفسير الموضوعي فهلّم معي ندرس المنهج الرائج بين قد تعّرفت عل    

المفّسرين وهو المنهج الترتيبي ، وأظّن أّن القارئ في غنى عن تعريفه لشيوعه. وقد قام 
 (381المسلمون بهذا النمط من التفسير على اختالف مشاربهم في تفسير القرآن ، )

عليه الّسالم ( وسائر األئّمة وقام فضالء الشيعة من أصحاب أمير المؤمنين ) 
المعصومين بهذا النمط من التفسير ، وقد أخذوا علوم القرآن وتبيين مفاهيمها عن أئّمتهم 

هـ ( ،  68، فأّول من دّون أقواله في التفسير منهم هو عبد ّللّا بن العباس ) المتوّفى سنة 
، واستمّر األمر  (1)هـ (  59وأّول من كتب تفسيراً تلميذه سعيد بن جبير ) المتوفّى عام 

إلى عصرنا هذا ، بل لم يكتف كثير منهم بتأليف تفسير واحد حتى ضّم إليه آخر ، بل 
كثير منهم عّززهما بثالث ورابع ، وقد استخرج أسماء هؤالء المعّززين شيخ الباحثين » 

  (2)آغا بزرگ الطهراني « في معجمه. 
القرون األُولى هو تفسير القرآن باألثر ، ومن والغالب على التفاسير المدّونة في     

نماذجه تفسير » فرات بن إبراهيم الكوفي « الراوي عن جعفر بن محمد بن مالك البزاز 
هـ ( ، والمعلّم ألبي غالب الزراي ) المولود  300الفزاري الكوفي ) المتوّفى حوال ي 

هـ ( ، و » تفسير  307هـ ( ، وتفسير » علي بن إبراهيم القمي « ) حياً عام  285
هـ ( ، إلى غير  329العياشي « محمد بن مسعود أُستاذ الشيخ الكليني ) المتوّفى عام 

ذلك من التفاسير المؤلّفة في العصور األُولى ، فاّن الجّل لوال الكّل تفاسير روائية ، 
 من وصمة التفسير وكأّنهم كانوا يجتنبون تفسير القرآن تفسيراً فكرياً تحليلّياً علمياً تحّرزاً 

بالرأي ، وقد كان هذا النمط سائداً إلى أواخر القرن الرابع بين الشيعة ، حتى أحّس 
العلماء بالحاجة الشديدة إلى التفسير العلمي والتحليلي ، منضّماً إلى ما روي عن النبّي 

 406وفّى من فتح هذا الباب الشريف الرضي ) المت  (3)واألئّمة ) عليهم الّسالم ( ، وأّول 
هـ ( فألّف كتاب » حقائق التأويل « ، في عشرين جزءاً ، ثّم أخوه الشريف المرتضى ) 

 هـ ( في أماليه المسّمى بـ » الغرر والدرر « ، ثّم تلميذه  436المتوفّى 
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هـ ( إلى أن صار هذا المنهج  460األكبر الشيخ الطوسي مؤلف » التبيان « ) المتوفّى 
ج هو المنهج المّتبع الشائع في جميع األعصار إلى عصرنا هذا ، وقلّت العناية بالمنه

الروائي المحض إالفي بعض األعصار ) القرنين الحادي عشر والثاني عشر ( ، كما 
سيوافيك تفصيله ، وبذلك حصل التطّور الواضح في تفسير القرآن الكريم ، ولعّل العناية 
باألثر وصيانة تلك الكنوز عن االندراس حملت المفّسرين في تلك األعصار على تفسير 

ارد ، وهو التفسير باألثر من غير فرق بين السّنة والشيعة حتى القرآن بنمط واحد ولون ف
هـ ( ، وضع تفسيره على ذلك المنهج ، وقلّما يّتفق  310أّن أبا جعفر الطبري ) المتوفّى 

 أن يستكشف أسرار اآليات ويبسط الكالم فيها. 
نهج غير أّن احتكاك الثقافات والضرورات االجتماعية فرضت على المفّسرين الم    

العلمي من التفسير حتى يكون ملّبياً لحاجاتهم ، فاّن القرآن بحر ال ينزف. فأدخلوا في 
التفسير قراءة القرآن ، وإعرابه ، وغوامضه ، ومشكالته ، ومعانيه ، وجهاته ، ونزوله 
، وأخباره ، وقصصه ، وآثاره ، وحدوده ، وأحكامه ، وحالله وحرامه ، والكالم على 

، واالستدالل على ما يتفّرد به المفّسر في المذهب الفقهي أو االعتقادي  مطاعن المبطلين
، وقد ألّف في أواسط القرن الرابع علي بن عيسى الرماني تفسيره المعروف ، وهو 

 بمنهجه العلمي تفّوق على التفاسير المتقّدمة عليه 
اآلل ، ثّم نبتعهم وها نحن نذكر أسماء أعالم المفّسرين باألثر المروي عن النبّي و     

بسرد أسماء مشاهير المفّسرين بالتفسير العلمي ، فالمنهج األّول يمتد إلى نهاية القرن 
الرابع ، كما أّن المنهج الثاني يبتدئ بطلوع القرن الخامس حسبما وصل إلينا من كتبهم ، 

لقضاء الباّت  وبما أّن أكثر ما أُلّف في العصور األُولى غير واصلة إلينا ، ال يمكن ألحد ا
في الموضوع ، وأّن جميع ما في تلك القرون تفاسير روائّية ، وإّنما نعتمد في ذلك على 

 الحدس وما ذكره الشيخ في أّول التبيان ، وّللّا العالم. 
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