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II-لفظ التأويل من منظور علماء اإلسالم:  

  : المعطى النظري-أ

  :الداللة والتأويل-1

يف عرف علماء املسلمني حسب التوجه واالهتمام، ولكنهم خاضوا فيه على تأرجح التأويل   

وسأتتبع مفهوم التأويل ال على أساس تلك التوجهات . اعتبار املوسوعية والشمولية اليت متيزوا �ا

يف كل مناحي  )sémantique(والداللة  )mot(وإمنا على أساس العالقة القائمة بني الكلمة اخلاصة، 

، سواء أَتعلَّق األمر بالعلوم الشرعية أم اللغوية الشرتاكها يف )langage(االستعمال الكالمي اللغوي

 -األحكامأدلة - املرتبط بالنص الشرعي  )signe linguistique(إنَّ الدليل اللغوي. موضوع البحث

  :ثنائيات متقاربة تنازعها امليل إىل النقل والعقل، وتفصيل املوضوع كما يلييقوم على 

  :الدليل الشرعي وثنائية القصد والفهم  -1.1

األدلــة الشــرعية ضــربان، أحــدهما مــا يرجــع إلــى النقــل، والثــاني مــا يرجــع إلــى الــرأي، (إنَّ     

ل واحـــد مـــن الضـــربين مفتقـــر إلـــى اآلخـــر؛ ألن وهــذه القســـمة بالنســـبة ألصـــول األدلـــة، وإال فكـــ

شـــرعا إال إذا اســـتند إلــــى  راالســـتدالل بـــالمنقول البـــد فيـــه مـــن النظـــر، كمـــا أن الـــرأي ال يعتبـــ

  .)1()النقل

  :وتكون أنواع الداللة على ذلك حقيقية وإضافية 

  : الداللة الحقيقية والقصد-1.1.1

ي تابعــة لقصـد املــتكلم وإرادتـه وهــذه داللــة ال املـتكلم بكالمــه، فهـ هة مـا يقصــديــاحلقيقالداللـة     

تابع لقصد املـتكلم، وكـذا إرادتـه واأللفـاظ يف حقيقتهـا وسـيلة مـن وسـائل  )sens(؛ ألن املعىن)2(ختتلف

اقتـــرن بـــه مـــن القـــرائن الحاليـــة واللفظيـــة وحـــال المـــتكلم وغيـــر (الداللـــة علـــى القصـــد، ويتبعهـــا مـــا

  . )3()ذلك

  :لفهمالداللة اإلضافية وا-2.1.1

                                                 
عب�د المال�ك دراز، المكتب�ة التجاری�ة ، : الموافقات ف�ي أص�ول الش�ریعة، ت�ح  ):أبو إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي(الشاطبي -1

 .41، ص 3القاھرة ، ج 
محم�د مح�ي ال�دین عب�د الحمی�د، : إع�الم الم�وقعین ع�ن رب الع�المین، ت�ح : )عبد هللا محم�د ب�ن أب�ي بك�رشمس الدین بو علي أ(الجوزیة  مابن قی -2

 . 351 – 350، ص 1، ج م 1955 /ھـ  1374 ،المكتبة التجاریة ، القاھرة
 . 119، ص 3السابق، ج  -3
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وإدراكـــه وجـــودة فكـــره وقرحيتـــه وصـــفاء ذهنـــه ومعرفتـــه  ســـامعاإلضـــافية تابعـــة لفهـــم الالداللـــة و       

.)1(باأللفـــــاظ ومراتبهـــــا ، وهـــــذه الداللـــــة ختتلـــــف اختالفـــــا متباينـــــا حبســـــب تبـــــاين الســـــامعني يف ذلـــــك

بينهمــا، وهــي  وجــرى الغــزايل يف تعيــني الداللــة إىل اجلمــع بــني املقصــود أصــالة واملقصــود تبعــا ومــا كــان  

داللة المطابقة، أن يدل اللفظ داللة كاملة على معناه المقصود (عنده مطابقة وتضمني والتزام ؛ فـ 

أما التضـمين فكـأن يـدل لفـظ بيـت علـى السـقف فقـط أو الجـدار علـى اعتبـار أن البيـت (....) 

  ،  يةمى كذلك بالداللة غير اللفظـزام تسـة االلتـودالل. يشمل السقف وكذا الجدار

 فتكون ،)2() وهي كون اللفظ له معنى لشيء الزم من خارجه كداللة لفظ السقف على الجدار

األصالُة مشتملًة على املطابقة وهو القصد املراد ، ويشمل االستنباُط التضمَني وااللتـزاَم، وهـو املضـاف 

يـل هنـا مستحسـن مرغـوب والتأو . ود باملقصـودصـعلى احلقيقة ، مبـا يفـتح جمـال التأويـل بإحلـاق غـري املق

  :وعليه جتمع أطراف املوضوع كما يلي. ، لتحقيقه املصاحل وإدراكه احلقائق فيه

  املطابقة =      الداللة   

  التضمني +               

   مااللتزا+                          

  

  )االستنباط ( تـــبعـا    أصالة                    

لشــــرعي هــــو الــــذي يبــــيح هــــذا التقســــيم الشــــتماله علــــى صــــفيت الوضــــوح إن الــــدليل اللغــــوي ا  

  :والغموض ؛ فمنه الواضح يف قصده ومراده، ومنه غري الواضح يف ذلك كله

  :ومنه  : )3(الواضح -    

 وهـــو مـــا دلَّ علـــى معنـــاه، لغـــة هـــو رفـــع الشـــيء حبيـــث يكـــون يف غايـــة الوضـــوح والظهـــور: الـــنص  -

  .تخصيص احتمال التأويل والمع املقصود 

مــا دلَّ لفظــه علــى املــراد منــه ، وهــو غــري املقصــود أصــالة مــع احتمــال التأويــل والنســخ يف :  الظــاهر -

  .عهد الرسالة 

  .ما دلَّ على معناه املقصود أصالة بعيدا عن احتمال التأويل :  المفسر -

                                                 
  351 – 350، ص  1ن، ج إعالم الموقعین عن رب العالمی: الجوزیة  مابن قی -1
 -41، ص  1971 ،مكتب�ة الجن�دي، الق�اھرة ، محم�د مص�طفى أب�و الع�الء: المستصفى في علم األصول، ت�ح: )أبو حامد محمد بن محمد(الغزالي  -2

42 . 
   36، ص2اإلحكام، ج: اآلمدي -3
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  .ما دلَّ على معناه املقصود أصالة بعيدا عن احتمال التأويل والنسخ :  المحكم -

  :ومنه : )1(غير الواضح -    

  . ما دلَّ لفظه على معناه الظاهر ، واخلفـاء يعرض لـه عند الداللة ويزول بالنظر والتأمل:  الخفي -

  .ما )indice( ما خفي معناه لسبب يف ذات اللفظ ، يزول بقرينة:  المشكل -

  .د إىل املقصود يرش )situation( قامما احتمل لفظه أكثر من معىن ، وامل:  المشترك -

، وحيمـل معنـاه   )2(…اللغـة حلفظه بأحـد املعـاين ، وال يتعـني معنـاه إال بوضـو  حما صل:  المجمل -

  . يف لفظه فإذا تبينه العامل زال اإلمجال

معرفتـه يف الـدنيا لعـدم وجـود قرينـة تـدل  ىمعنـاه ، وال يرجـ يمن االلتبـاس ، وهـو مـا خفـ:  المتشابه-

  .شارع بيانه ، يُؤمن به املسلم ، ويـَُفّوُض يف علم حقيقته عليه ، ومل يرد عن ال

  . )3(ما يتبع اللفظ من غري جتريد قصد إليه:داللة إلزامية  إشارة النص -

 .اقتضاء النص بلفظه الزم معناه:  داللة اقتضاء -

ون مدلول ما يك(فهم غري املنطوق به من املنطوق بداللة املقـام : مفهوم الموافقة/  داللة الفحوى -

، فهـي مـن قبيـل التنبيـه بـاألدىن علـى )4()اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلولـه فـي محـل النطـق

األعلــى أو العكــس حبيــث املســكوت عنــه يكــون أوىل يف احلكــم مــن املنطــوق بــه ، وقــد يكــون مســاويا 

  . ومعادال أحيانا ، بتقدير من فهم املؤول 

دلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلولـه فـي محـل ون مـا يكـم(وهو :  مفهوم المخالفة -   

ما يكون المسكوت عنه مخالفا للمـذكور إثباتـا أو نفيـا ، فيثبـت للمسـكوت عنـه (أو .  )5()النطق

 .)6()  نقيض حكم المنطوق به

يتعـني مــن هــذا العـرض وجــود املعــىن احلقيقــي قصـدا مــن الشــارع وعلمــا مـن املــأمور، كمــا يتعــني 

، ليلحقـه بـاحلقيقي علـى سـبيل املوافقـة أو علـى بإعمـال التأويـل ضـايف فهمـا مـن املـأموروجود املعىن اإل

ثنائيـــة النقـــل -وبـــذلك يتعـــني الوضـــع اجلديـــد . ســـبيل املخالفـــة، ســـواء بـــدا الـــدليل واضـــحا أو غامضـــا

، وكالمها حييـل علـى التأويـل فهمـا؛ ألن إدراك املقاصـد ال يتوقـف علـى الظـاهر فحسـب، بـل -والعقل

                                                 
 . 137م، ص 1976سكندریة، ج م ع، دراسة المعنى عند األصولیین، دار الجامعات المصریة، اإل: طاھر سلیمان حمودة   -1
 .270 -269ص المستصفى، :الغزالي  -2
  .372السابق، ص -3
 .وفیھا داللة األعلى على األدنى والعكس. 46، ص 2اإلحكام ، ج: اآلمدي  -4
 . 49، ص  2السابق، ج  -5
 .172، ص 2، ج )د ت ط(د علي صبیح، القاھرة، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، مطبعة محم: )محمد بن علي(الشوكاني  -6
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. زم دقـة التمحـيص وجـدة البحـث، مبـا جيعـل التأويـل املعـادل للفهـم واإلدراك سـائدا، بـل مفروضـايسـتل

واملتشــابه مــن األدلــة حيــيالن علــى شــكل آخــر مــن  -رغــم قرينتــه الــيت حيملهــا يف لفظــه-ويبقــى ا�مــل

  .  )1(، وله مكان غري هذا سيأيتحمل نزاعالتأويل، هو 

  الـدليـــل                                   

  نقل                                                                 عقل              

                                                                              

  إضايف    حقيقي                                                                     

  )فهم املؤول )                                                  ( قصد التكلم (           

       

  الواضح                                                        غري الواضح                 

      املشرتكاخلفي        املشكل     

  نص            الظاهر    املفسر       احملكم ال     

  

  حيتمالن التأويل          ال حيتمالن التأويل                      ا�مل        املتشابه       

  معناه فيه    ال قرينة                                                                           

  )تفويض/إيمان(وقرينته في ألفاظه                                                                     

  منطوق                                                                           مفهوم   

  وافقة             املخالفةعبارة نص   اقتضاء نص    إشارة نص                              امل

  دليل اخلطاب                                                    فحوى اخلطاب            

استنباط التأويل
)2(

   

  في غياب نص مرافق         في حضور نص مرافق                                  

      قرينة      شاهد                                      

                                         حمل اللفظ  على معنى ما                          على معنى ما حمل اللفظ                     

                                                 
  .وما بعدھا 30لبحث ومنھ التأویل عند أھل الرأي، صتنظر تیارات التأویل واتجاھاتھ عند المسلمین في ھذا ا  -1
عل�م : البحران�يأحم�د : و. للمنط�وق والمفھ�وم 87-84للمطلق والمقید، وص 82للمجمل والمبیَّن، وص 54 -51، 3اإلتقان، ج: السیوطي:ینظر - 2

یتعین التأوی�ل بم�نھج االس�تنباط  لك�ون ال�نص القرآن�ي مجم�ال  ،]18/08/2008[، ) www.ataweel.com(، ]1الدرس/دروس التأویل[التأویل، 
  .ومفصال، وظاھرا وباطنا بما یتماشى والفكر الشیعي
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وعليــه؛ عمــد علمــاء األصــول إىل التمحــيص يف الــدليل اللغــوي حبثــا عــن الداللــة املقصــودة مــن   

حقيق غـرض العبـادة، وأعملـوا التأويـل جبميـع مسـتوياته خدمـة هلـذا اهلـدف، الشارع يف أدلة األحكام لت

  :وعليه؛ فـ. ُمثَّ عمَّموا ذلك  ليشمل كل كالم ينتجه اإلنسان

تبعــا ال الفهــم فيــه أمــا غــري الواضــح فكلــه إضــايف يقــع و  ،مــا حيتمــل التأويــلالواضــح مــن احلقيقــي . 1

  .بالتأويل واالستنباط أصالة

؛ فلـو مل بداللة الفهـمأيضا مقصود و غري املقصود لذاته مفهوم لذاته و  ،مفهوم لذاته املقصود لذاته. 2

  .يكن كذلك ما مشله الفهم

  .، توسَّعت من خالهلا مساحة الفهملغة مشرتكة وتواضعهما بين، و القصد حيوي الفهم. 3

 املــؤول مقصــودط عنــد املســتنبَ و  ذه املراتــب،هــ التأويــل أغلــب الظــن يفو  ،الفهــم مراتــب ومســتويات. 4

  .لذاته أو مقصود لغريه

؛ ولــذلك يظهــر يف عــدة أشــكال كلهــا تنحــو والعلــم لدرايــةليقــع التأويــل بنــاًء علــى هــذا منهجــا 

إىل وقــد اختلفــوا يف تعيــني حــّده كمــا ســيأيت  ،إىل غــرض واحــد هــو إدراك املقصــود مــن الــدليل اللغــوي

  .مذاهب

يف إطـار فيتم إعمـال العقـل  ؛عقلال/نقلالثنائية  نسبيةيُظهر تتبع عالقة أدلة األحكام بالتأويل 

كمــا يقــع . كمــا يــتم إعمــال النقــل يف إطــار العقــل، وكــلُُّ◌ دليــل علــى صــحة التوجــه واملــذهب ،النقــل

وإمنـا للتيـار الفكـري  وحـدها لقـوانني اللغـةالتأويـل  وهنـا ال خيضـع ،دائالعقيف جمال لنقل ل قابالمعقل ال

  .ا بالضرورةاختالف الفهميكون  اتفاقا صدوحدة القورغم  ،واإليديولوجي
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  :التأويلحّد -2

التفســري بـني و  همـن خــالل رصـد العالقـة بينــ توجهـت طائفـة مــن العلمـاء إىل تعيـني حــد التأويـل  

  :عاينامل أربعة منعند  -واهللا أعلم–، وانتهى اجتهادهم اللوصول إىل مفهومهم

  :التأويل بمعنى الرجوع إلى األصل -1.2

أي الرجـوع  ،حنا هذا املنحى الفراهيدي والراغب األصفهاين حـني أّكـدا أنَّ التأويـل مـن األولو   

وقـــد ال يكـــون األصـــل يف كـــل األحـــوال معروفـــا؛ ممـــا حيمـــل البحـــث علـــى االخـــتالف . )1(إىل األصـــل

  . الختالف املدارك وتباينها، ومتايز القدرة على االستنباط واالستقصاء

  :ينتهي إليه الشيء التأويل بمعنى ما -2.2

وتعـني . )2(تفسري ما يؤول إليه الشـيءعندمها التأويل ف وأيب بكر الرازي؛ اآلمديكما هو عند   

وإىل ذلــك  .)3()التأويــل بمعنــى حقيقــة الشــيء، ومــا يــؤول أمــره إليــه(: ذلــك عنــد ابــن كثــري يف قولــه

وهــو أحــد احتماليــه   )4()حقيقــة أمــره التــي يــؤول إليهــا... ويحتمــل أن المــراد : (ذهــب الشــنقيطي

ـــُه  ﴿:مســـتندا إىل قولـــه تعـــاىل ـــُم تَأويَل تعيـــني مـــا يـــؤول إليـــه  ،واملعتـــرب علـــى هـــذا. )5(﴾ اهللاإال َومـــا يـَْعَل

وتقتضـي املعرفـة االتكـاء علـى مـا يـؤدي ذلـك املـراد وهـو مـا . الكالم، وينتهي عنـده املعـىن املـراد بـاللفظ

  .السابق من املعاين يوّسع دائرة الفهم لذات العلة السابقة مع

  : التأويل بمعنى حمل الكالم على معنى بغير لفظ المنطوق - 3.2

َ الفراهيدي أنَّ    التأويل تفسير الكالم الذي تختلط معانيه وال يعلم إال ببيان (ولذلك بـَنيَّ

إخراج اللفظ من داللته الحقيقية إلى (إذ هو  ؛إىل ما ُحيتَمل قل عن الظاهرنبال )6()غير لفظه

أي . )7()..اللته المجازية من دون  أن يخلَّ ذلك االنتقال  بعادة لسان العرب في التَّجوزد

  .بوجود القرينة اليت تبيح الصرف

  : تساويا وتمايزا التأويل في مقابل التفسير -4.2
                                                 

 /ھ�ـ1424، 1ین مرتبا على حروف المعجم، ترتیب وتحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمی�ة، بی�روت، طكتاب الع :الخلیل بن أحمد: ینظر -1
   .27معجم مفردات ألفاظ القرآن،  ص:  الراغب:و. 107، ص1م، ج2003

الھدى للطباع�ة والنش�ر، ع�ین مصطفى دیب البغا، دار : مذھب أبي بكر الرازي في مختار الصحاح، تح وتعوھو  .37، ص2حكام، جاإل: اآلمدي -2
  . وما بعدھا تعیینا لمفھوم التأویل  30والملفوظ عینھ عند ابن تیمیة في اإلكلیل، ص. 29، ص1999، 4ملیلة، الجزائر، ط

ی�ھ ھ�ذا م�ا آل إل: (53، في تفسیر س�ورة األع�راف، اآلی�ة276، ص4وفیھ أیضا ج من سورة یوسف، 99تعلیقا على اآلیة ، 7، ص2التفسیر، ج - 3
  ).  األمر، فإن التأویل یطلق على ما یصیر إلیھ األمر

  .189، ص1أضواء البیان، ج - 4
 .7: سورة آل عمران، اآلیة - 5
    ).تفسیر الكالم الذي تختلف معانیھ وال یصح إال ببیان غیر لفظھ: التأویل والتأول: (، وفیھا100، ص1، جالعین -6
دار المع�ارف،  ، محم�د عم�ارة: اتصال، تح فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من :)محمد األندلسي محمد بن أحمد بن أبو الولید( ابن رشد -7

حم��ل اللف��ظ عل��ى غی��ر مدلول��ھ الظ��اھر من��ھ م��ع ... التأوی��ل: (ول��ھ فیھ��ا 37، ص2والمعن��ى ذات��ھ عن��د اآلم��دي ف��ي اإلحك��ام، ج. 8، ص1972مص��ر، 
  ).احتمالھ لھ بدلیل یعضده
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نَــــاَك بِـــٱْلَحق َوَأْحَســـَن تـَْفِســــيراً  ﴿: قـــال تعـــاىل هـــذه اآليــــة . )1( ﴾ َوالَ يَْأُتونَــــَك ِبَمثَـــٍل ِإالَّ ِجئـْ

مفهـوم  رُبـطالوحيدة يف القرآن اليت ذكر فيهـا التفسـري يف مقابـل كـل آيـات التأويـل السـابقات، ولـذلك 

وعليـه؛ فـرَّق السـيوطي بينهمـا علـى أسـاس أنَّ التفسـري معـاين . تفرقـًة أو تسـويةً  مبفهـوم التفسـري التأويـل

ادي بينهمـا وأعطامهـا املفهـوم عينـه يف توضـيحه الفريوزآبـوسوَّى . )2( والتأويل داللة الرتاكيب...األلفاظ

ــل واحــد (عنــده حــدمها معــا؛ إذ  ــين إلــى مــا يطــابق... التفســير والتأوي ــل رّد أحــد المحتمل  والتأوي

  . ، موافقا من قال حبمل الكالم على معىن بغري لفظ املنطوق)3()الظاهر

عنــد التعــارض، ولــذلك  يتبــنيَّ مــن هــذا العــرض أن أصــحاب املعــاجم مييلــون إىل إجيــاد املخــرج

التأويـل إذا كانـت ( ؛ فُيسـوَّغمييلون إىل محل اللفظ على املعىن الذي يالئم اجلادة مىت جاز هلم التأويل

  . )4()لتأوَّ الجادة على شيء، ثم جاء شيء يخالف الجادة فيُ 

  :لقد مجع ابن منظور والشنقيطي معاين التأويل يف ثالثة اختيارات

  . يؤول إليها الشيءاحلقيقة اليت : األول-

  .التفسري والبيان كما يف حديث ابن عباس: الثاين-

  .)5(ويف هذا الصرف ضوابط يتحدد معها نوع التأويل. صرف اللفظ عن ظاهره: الثالث-

الوصــــول بــــاللفظ إىل مــــا يطــــابق معــــىن مقصــــودا علــــى أســــاس الظــــن  إرادة ويف كالمهــــم مجيعــــا

كونــه ة  الســابقاملعــاين إنَّ هــذا املعــىن قــد يشــمل . لتــدبر والتمحــيصالغالــب، ومــا يـَُوفَّــُق فيــه املــؤول بعــد ا

أكثــر دقَّــة؛ ذلــك أنَّ محــل الكــالم علــى معــىن بغــري لفظــه، تعيــني ملــا ينتهــي إليــه عنــد املــؤول ويعتقــد أنــه 

يعتقد املؤول حسـب هـذه التعـاريف أن يكـون لكـل معـىن أصـلي و  .األصل الذي جيب أن يؤخذ به فيه

ه، نـ، أو بعض ألفاظه ختفـى عنـد االسـتعمال علـى النـاس، ممـا يسـتوجب البحـث عأكثر من لفظ واحد

أو ، مــل عليــه مبــا يبيحــه املقــام ويقبلــهلكــنَّ هــذا املــراد افرتاضــي وحمتمــل، فيكــون احل. لــرده إىل املــراد منــه

  .، وقد ال يكون يف غريه-املقام-ويكون املعىن مستساغا فيه، يقوم عليه دليل

                                                 
  .33: آلیةسورة الفرقان، ا -1
. 460ص، 4جاإلتقان في علوم القرآن،  :السیوطي -2

  

،  1ج، 1999القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبن�ان، : )مجد الدین محمد بن یعقوب بن إبراھیم الشیرازي الشافعي(الفیروزآبادي  - 3
  .587ص

  . 204، ص 1،ج1998، 1كتب العلمیة، بیروت، طفؤاد علي منصور، دار ال: المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، تح -4

ف�ي لس�ان الع��رب، دار ) أب�و الفض�ل جم�ال ال��دین محم�د ب�ن مك�رم(وقبل�ھ جم�ع مع�اني التأوی��ل اب�ن منظ�ور .189، ص1أض�واء البی�ان، ج: ینظ�ر - 5
ل . رجع: أَوالً ومآالً آل الشيء یَُؤول . الرجوع: األَْولُ : أَول(:  134، ص1،  مادة أول، ج1997، 1صادر، بیروت، لبنان، ط َرَجَع�ھ : إِلیھ الش�يءَ وأَوَّ

لَ و لھ الكالَم و أَوَّ لھَدبَّره وقدَّره، وتَأَوَّ لھ وتأَوَّ : ق�ال أَب�و منص�ور....والمعنى والتفسیر واح�دالتأْویل :وسئل أَبو العباس أَحمد بن یحیى فقال. .فسره: أَوَّ
ل : وق�ال بع�ض الع�رب. جمع معاني أَلفاظ أَْشَكلت بلف�ظ واض�ح ال إِْش�كال فی�ھالتأْویل فكان إِذا جمعتھ وأَصلحتھ أَُؤولھ الشيَء أُْلُت : یقال ُ علی�ك، أَوَّ هللاَّ

ل والتأْوی�ل...أَي َردَّ علی�ك ض�الَّتَك وَجَمعھ�ا ل�ك الَمرج�ع والَمص�یر  :لتأْوی�لا...تفس�یر الك�الم ال�ذي تختل�ف معانی�ھ وال یص�ح إِالّ ببی�ان غی�ر لفظ�ھ الت�أَوُّ
لتھإِلیھ الشيء، وقد یؤول تفسیر ما التأْویل ...إِلى كذا أَي صار إِلیھآل یؤول من  مأْخوذ  .)بمعنى أَّولتھ تأْویالً وتأَوَّ
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  :واتجاهاته عند المسلمينتيارات التأويل  -3

وقـــد متســك حممـــد مفتـــاح . يف حقيقــة األمـــر تبـــنيَّ يل أنَّ تيــارات التأويـــل عنـــد املســلمني تيـــاران  

واالجتــاه الثــاين كمــا قــال وكمــا هــو يف املعرفــة . بثالثــة اجتاهــات، ميــز بــني طــائفتني ومهــا يف اجتــاه واحــد

  .العامة عند املسلمني

  :أهل األثر -1.3

والتأويل عندهم حتصيل املعىن من الدليل   .)1(وفيه احلنابلة والظاهريةه الحرفي، االتجا ويشمل  

كما هو يف لفظه ويف فعل الصحابة والتابعني، واالسـتقرار علـى مـا كـان عليـه احلـال أيـام النبـوة، إال أنَّ 

قف مشهود احلاصل يف حياة األمة جيعل ذلك مطلبا عزيزا وحتقيقه أمرا غاية يف الصعوبة، فكان هلم مو 

أل�ـــم فهمـــوه علـــى أنـــه صـــرف امللفـــوظ عـــن ظـــاهره والتَّقـــوُّل علـــى اهللا بغـــري علـــم، ولكـــنهم  يف التأويـــل؛

وهلـم يف الصـرف عـن الظـاهر وجـه مقبـول؛ فقـد ورد . )2(يُعمُلونه إذا كان يف الوضع القائم مـا يسـتدعيه

وإنـَّـَما  ....»ا الـدَّْهَر فـإنَّ اهللا ُهـَو الـدَّْهرُ ال َتُسـبُّو «: قـاَل رسـوُل اهللا  (: (عن أبـي هريرَة قـالَ يف احلديث 

ُهْم : يقولــونَ  ...تَْأِويـْلُــُه واهللا أعلـــُم َأنَّ الَعــَرَب كــاَن َشــْأنـَُها َأْن تَــُذمَّ الــدَّْهَر وَتُســبَُّه عنــَد الـــمصاِئِب  أصــابـَتـْ

وحنــوه  .)3( ]هـاَر اللَّــَذْيِن يفعـالِن ذلـَك فـــيذموَن الـدهرَ قـَـَوارُِع الـدَّْهِر وأَبَــاَدُهُم الـدَّْهُر، فَــَيْجَعُلْوَن اللـــيَل والن

كمـا هــو األمــر مــع والعـرف الســائد يف كــالم العــرب،   اللغــوي التواضــعوجـه الصــرف تــأويال علـى أســاس 

ــا عَ ؤيَــالرُّ (( ــتُـ  ا ملَ َمــ رٍ ائِ َطــ جــلِ ى رِ َل ــا عُ ذَ إِ ، َفــربَّ َع  كيــف تكــون الرؤيــا علــى رجــل طــائر؟، ف))تَعــقَـ ت، وَ رَ بـِّ

  ]:الطويل[...هذا الكالم خيرج خمرج كالم العربوجياب على ذلك بأن  .العقل ال تستقيمفب

  قِ لِّ حمَُ  اءِ مَ السَّ  وِّ  جَ ِيف  وفِ اخلَ  نَ مِ      رٍ ائِ طَ   ارِ ظفَ أَ  نيَ ي بَ ادِ ؤَ فُـ  نَّ أَ كَ 

  اءِ بَ ــالظِّ  ونِ رُ ـقُ بِ  ةٌ ـقَ ـلَّ عَ ا       مُ ـهَ ـئِ الَّ دِ أَ  وبَ لـُ قُ  نَّ أَ ـكَ 

وال ...أي تجول فـي الهـواء حتـى تعبـر...طمئن، فكأنما  على قرني ظبيتستقر وال ت يريد أن ال(

ى َلــا عَ ؤيَــالرُّ [((أنَّ يف  ويوافقــه اجلــزري .)4()أراد أن كــل رؤيــا تعبــر وتتــأول ألنَّ أكثرهــا أضــغاث أحــالم

                                                 
وھذا التصنیف لھ، ویبدو م�ن حی�ث الع�دد س�لیما .  92، ص1990، 1دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط ،مجھول البیان: محمد مفتاح -1

  .المضمون ال یبدو سلیما وما في متن البحث یبینھ غیر أنھ من حیث 
  . 92السابق، ص -2
 .6524، حدیث 193، ص5ونحو ھذا الحدیث عند البیھقي في السنن، ج .45، ص7الصحیح، ج: مسلم -3
، 2ي الس��نن، جوال��دارمي، ف�� .323 -322صم، 1985/ھ��ـ1405، 1دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، لبن��ان، طتأوی��ل مختل��ف الح��دیث، : اب��ن قتیب��ة -4

  . 126ص
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ســقوط إذا عبــرت،  يريــد إنهــا ســريعة ال. أي ال يســتقر تأويلهــا حتــى تعبــر، ))ربَّ َعــتُـ  ا ملَ َمــ رٍ ائِ طَــ جــلِ رِ 

   .)1(]؟كما أن الطير ال يستقر في أكثر أحواله،  فكيف يكون ما على رجله

وهلـم أســاس آخــر دفعـا للمســتعظم ونفيــا لكــل تأويـل فاســد، طــال وجـرى علــى آيــات االعتقــاد 

بنية التنزيه ونفي التشبيه والتمثيل؛ فذات اهللا ال يعـرف كنههـا إال هـو، ومـا اشـتبه مـن صـفا�ا بصـفات 

هـذا ا�ـال العقائـدي هـو الـذي . بشر وجب أن حيمل على ما يوافـق تعـاليم الـدين وال يتعـارض معهـاال

ا، اًعـرَ ذِ  نـهُ مِ  بـتُ رَّ قَ ، تَـ اربً ِشـ َيلَّ إِ  بَ رَّ َقـن تَـ َمـ(( :قدسـيال فتح أبوابا التزال مفتوحة إىل اليـوم؛ ففـي احلـديث

فمـن أسـرع بنيتـه، أجابـه ، )2())لَـةً ا، َوَمـن أَتَـاِين َميِشـي، أَتَيتُـُه َهروَ اَعـبَ  نـهُ مِ  بـتُ رَّ قَ ا، تَـ اعً رَ  ذِ ينِّ مِ  بَ رَّ قَ ن تَـ مَ وَ 

ـــا  ﴿: اهللا بأســـرع ممـــا فعـــل، وإمنـــا يَســـر الفهـــم بالتشـــبيه والتمثيـــل، قـــال تعـــاىل ـــۤي آيَاتَِن ـــَعْوْا ِف َوٱلَّـــِذيَن َس

م  وأعمــالهم، و إنمــا يــراد أنهــم أســرعوا بنيــاته...الســعي اإلســراع فــي المشــي(و، )3( ﴾ُمَعــاِجزِيَن 

بَّه بالبشـــر عنـــد َشـــاهللا لـــئال يُ  ذات فـــتح مثـــل هـــذا احلـــديث مســـألة نفـــي احلـــوادث عـــن. )4()واهللا أعلـــم

املتكلمة والفالسفة، رغم أن أهل هـذا االجتـاه يرونـه مـن جانـب لغـوي صـرف، ويتهمـون اآلخـرين بقلـة 

اهللا مرهـون  لَ لَـفإنَّ مَ ..'والُّ حىت متََ  لُّ ميََ   الَ اَىل عَ تَـ  اهللاَ  إنَّ '((حديث كما يف   التوسع يف معرفة كالم العرب

إن التأويل، لو كان على ما ذهبوا إليه، كان عظيما مـن . على كل حال لُّ مَ ل عباده، وهو ال يَ لَ بمَ 

  . )5()فتثبت الفضيلة له والكمال والتميز...ال يمل إذا مللتم...ولكنه أراد. الخطأ فاحشا

الــيت جتاذ�ــا القــول بالنقــل والقــول  )6(ي الصــفات اخلربيــةولعــل العلــة يف نشــوب هــذا الصــراع هــ

ويتهمون غيرهم في النقـل، وال يتهمـون آراءهـم فـي : (بالعقل والتأويل؛ ولذلك نفهم قول ابن قتيبة

                                                 
محم��ود محم��د الطن��احي، المكتب��ة  وط��اھر أحم��د ال��زاوي : النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر، ت��ح: )أب��و الس��عادات المب��ارك ب��ن محم��د(الج��زري -1

، فكی�ف "كلت�ا یدی�ھ یم�ین": ( ، ما نصھ197 -196تأویل مختلف الحدیث، ص: قتیبةوعند ابن  .150، ص3، جم1979 /ھـ1399العلمیة، بیروت،
: ویج�وز أن یك�ون الم�راد. وھ�و ح�ال الع�رب ف�ي كالمھ�ا وعقائ�دھا الم�راد ب�ذلك التم�ام والكم�ال، عل�ى عك�س المیاس�رة،و تعقل یدان كلتاھم�ا یم�ین؟

   .7، ص6والحدیث عند مسلم في الصحیح، ج .اللغة تأویل بالصرف الجائز على أساسوھو  .)العطاء بالیدین معا، فیصب عطاؤھا صبا
. 194، ص1واب�ن حب�ان ف�ي ص�حیحھ، ج. 67-66، ص8مس�لم ف�ي ص�حیحھ، ج: و. 7405ح�دیث رق�م  ،1338ه البخاري في الصحیح، صروا - 2

 .479، ص11یعلى في مسنده، ج وأبو
  .51:سورة الحج، اآلیة -3
  .209تأویل مختلف الحدیث، ص: ابن قتیبة -4
 ف�وهللا ال: (43، ح�دیث 23، بھذا اللف�ظ، وب�آخر نح�وه ص1151، حدیث 215والحدیث عند البخاري في الصحیح، ص. 325 -324السابق، ص  -5

 . 135، ص2وابن حبان في الصحیح، ج. 13، ص1، ج1988ومالك بن أنس في الموطأ، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  ).یمل هللا حتى تملوا
ی�ة، دار الس�الم للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع والترجم�ة، الق�اھرة، اآلم�دي وآراؤه الكالم: حسن الشافعي : و. 20-15، ص3اإلتقان، ج: السیوطي -6

وب�اقي الص�فات الخبری�ة األخ�رى عن�د غی�رھم أولوھ�ا بم�ا . وھي عند المعتزلة سبع. 238وص  335وص  299م، ص1998/ھـ1418، 1مصر، ط
ین البص��ر أو الحف��ظ والرعای��ة، والی��د الق��درة، وعموم��ا فالوج��ھ ال��ذات و ال��ذات  مجم��وع الص��فات، والع��. یناس��ب الم��نھج والتوج��ھ العقل��ي المخت��ار

 واالستواء االستیالء أو التسخیر والتصرف، والن�زول تن�زل اللط�ف والرحم�ة، والن�ور والھدای�ة، والكش�ف ع�ن الس�اق ظھ�ور أھ�وال القیام�ة، ھك�ذا
ف�ي اإلكلی�ل، تفص�یالت دقیق�ة ف�ي اإلثب�ات والب�ن تیمی�ة . 336-300تعینت عن�د اآلم�دي كم�ا بینھ�ا حس�ن الش�افعي ف�ي اآلم�دي وآراؤه الكالمی�ة، ص

 . منھ 52إلى  33والنفي والتعطیل والتجسیم، تنظر الصفحات من 
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، ويعيــــب علــــيهم االخــــتالف يف الــــدين مــــع مــــا يّدعونــــه يف معرفــــة القيــــاس وإعــــداد آالت )1()التأويــــل

  . )2(النظر

ومـن هـؤالء . املالكيـة والشـافعية وبعـض احلنابلـة: وفيـهاألصـويل املتطـرف،  ويشمل أيضا االجتـاه

من نفى ا�از متامـا يف العقائـد والعبـادات ووقفـوا فيهـا علـى الظـاهر واملعلـوم يف لغـة العـرب، وبنـوا ذلـك 

از نفـــوا وبنفـــي ا�ـــ. )3(علـــى أدلـــة نقليـــة وعقليـــة، واكتفـــوا مبـــا اكتفـــى بـــه األولـــون اتباعـــاً وفهمـــاً واعتقـــاداً 

وبني الطـائفتني اتفـاق   .التأويل يف هذا ا�ال، وإن كانوا يعملونه هم أيضا يف غريه كحال االجتاه األول

  .كبري، ومل خيتلفوا إال يف قضية ا�از يف القرآن

، فــآل احلــال مــن النظــام )4(كمــا يقــول ابــن قتيبــة  ةكلمــتإن الصــراع واقــع بــني أهــل احلــديث وامل

 ،ومن ذلك نفي صـفات الكمـال واجلـالل عـن اهللا تعـاىل عنـد املعطلـة. ر واالختالفوالتسليم إىل التناف

إذ يصــح التأويــل وإعمــال العقــل يف العقائــد  ؛)5(ليوجــدوا هلــا خمــارج تعتمــد ا�ــاز أصــال والتأويــل وســيلة

  .)6(عند املتكلمة بال قيد وال شرط، فهو معرفة وتدبّر، وحيرم الوضع على غري أهل النظر

  : الرأيأهل -2.3

الشـيعة االثناعشـرية والزيديـة واإلماميـة واإلمساعيليـة : ويسميه حممد مفتاح االجتاه املعتـدل، وفيـه

ويعتمـدون  .)7(والباطنية، واخلوارج األزارقة والنجدات والصـفرية اإلباضـية، والصـوفية واملعتزلـة والفالسـفة

، ...قرينـــة صـــارفة إال مقـــاييس العقـــل ، مـــن دون ســـند وال-وهـــم يرونـــه حقـــا املـــراد-التأويـــل بغـــري املـــراد

ويصرفون اللفظ عما أريـد بـه، بنيـة سـالمة العقيـدة وسـالمة املعرفـة؛ ألنَّ املعتـرب عنـد غـريهم هـو الثبـات 

على ما قامت عليه عقائد األولني، رغم اعتمـادهم التأويـل والعمـل بـه يف مـا يرونـه مناسـبا مـن املواضـع 

،مل يكن إلبراهيم وجه فضل، فكل الناس فقراء إىل اهللا، ]الفقري=خلليلا[فلو متَّ اعتماد. وقد مرَّ بعضها

، ]أبـا بكـر وعمـر= اخلمـر وامليسـر[، و]طلحـة والـزبري=بعضـها[، و]عائشـة؟=البقـرة[، و]النعمـة=اليد[و

                                                 
   .21تأویل مختلف الحدیث، ص -1
 اختالفھم في التوحید، وفي صفات هللا تعالى، وفي قدرتھ، وفي نعیم أھل الجنة، وعذاب أھل النار، وع�ذاب الب�رزخ،(السابق، نفس الصفحة؛ ألنَّ -2

 .، تنظر نفس الصفحة منھ)وفي اللوح، وفي غیر ذلك من األمور التي ال یعلمھا نبي إال بوحي من هللا تعالى
الب�ن قدام�ة المقدس�ي، ال�دار الس�لفیة، ' روض�ة الن�اظر'م�ذكرة أص�ول الفق�ھ عل�ى : )محم�د ب�ن المخت�ار( الش�نقیطي: ینظرو.  22 -21نفسھ، ص -3

ري ابن قتیبة في تأویل مشكل القرآن على ھذا النحو بل یعمق فكرة فھم القرآن على أساس لغ�ة الع�رب یج. 60 -58م، ص1971/ھـ1391الجزائر،
وحامال ما ال أعلم فیھ مقاال إلمام مطلع عل�ى لغ�ات الع�رب، ألُِرَي ب�ھ المعان�د موض�ع المج�از وطری�ق : ( ما نصھ 23-22التي نزل بھا، جاء في ص 

ق عن�د عظ�یم األم�ور وش�دة المعان�اة، وق�د تع�ین الكش�ف عن�د أھ�ل الس�نة والجماع�ة عالم�ة للموق�ف العظ�یم ومن ذلك الكشف عن الس�ا...). اإلمكان
والظاھر أنھ یقرب المعنى لشیوع مثل�ھ ف�ي ك�الم الع�رب ویض�رب ل�ذلك األمثل�ة حت�ى ال ی�ذھب الفھ�م . والساق ساقھ تعالى من غیر تشبیھ وال تعطیل

   . إلى سواه
  .22تأویل مختلف الحدیث، ص -4
  .58مذكرة أصول الفقھ، ص: الشنقیطي -5
وأما الغزالي فإنھ مع اتجاھھ لتأویل الص�فات الخبری�ة، یح�رم ذل�ك عل�ى الع�وام، ب�ل : (وفیھا.  301، ص اآلمدي وآراؤه الكالمیة: حسن الشافعي -6

   ).وعلى كثیر من الموسومین بالعلم من المتكلمین
  .92محمد مفتاح، مجھول البیان، ص: ینظر -7
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كمــا هــو احلــال عنــد الــروافض إذ تطلــب التأويــل   )1(]معاويــة وعمــرو بــن العــاص=اجلبــت والطــاغوت[و

ف اللفــظ عــن معنــاه املتــداول إىل معنــاه املــراد، وهــو مــا يســميه الشــنقيطي بالتأويــل دلــيال أو قرينــة تصــر 

وبـني األشـاعرة واملعتزلـة نزاعـات واختالفـات وإن كـان التأويـل . ؛ ألنَّه يفتقد إىل مـا يقـوم عليـه)2(اللعب

قواعـده عندهم جائزا مطلقا؛ ألن اإلشكال ليس يف التأويل بقدر ما هو يف التوجه الفكري ليتخذ مـن 

وســائل حبــث تـُثَّبــُت أصــوله العامــة، باعتبارهــا احلــق الــذي تــتم بــه املعرفــة وينتهــي إليــه القصــد  ومناهجــه

والفهم معا، حىت وإن اشـرتكوا يف األصـول الكـربى مـع غـريهم؛ فقـد تشـذ عنـد بعضـهم األفكـار ويـرون 

ن التأويـل هنـا مرغـوب فيـه إ. ميزة غري اليت يراها غـريهم، كحـال العقـل والنقـل بـني املتكلمـة وخصـومهم

ومرغـــوب عنـــه معـــا؛ مرغـــوب فيـــه عنـــد كـــل طائفـــة علـــى حـــدة، فهـــي تـــرى منطلقا�ـــا الفكريـــة أوىل مـــن 

أوىل وأصدق مـن إثباتـه عنـد  -املتكلمة-منطلقات اخلصوم، فصرف اللفظ عن ظاهر معناه عند املؤولة

وبني الطـائفتني شـبهات  . رادوعند هؤالء الفهم مع التفويض أوىل وأصدق من الصرف عن امل. املفوضة

  :، وتظهر منها حقيقتان)3(كثرية، تدور حول الفهم من ظاهر اللفظ ومن تأويله

جيري املفوضة على التأويل ابتعادا عن الشناعة وسوء الفهم، ويتوسلون باملعرفة : األولى-

أسس املؤولة اللغوية، وهلم يف ذلك وجه حق بّني؛ ألن ما ذهبوا إليه معقول وقد أسسوا له كما 

  . ملنهجهم يف الفهم واملعرفة

جيري املؤولة على التأويل واستقصاء الفهم من األصول اليت  تقوم عليها حيا�م  : الثانية-

العلمية والفكرية والدينية، وال جيرون على ذلك يف الشبهات، ودفعا للمستعظم ورفعا للبس مييلون إىل 

ما جاءت  -األدلة-ون إال باملتواتر منه يف العقائد، وتأويلهارّد األدلة ما كانت حديثا، فهم ال يعتد

                                                 
  .69 -67تأویل مختلف الحدیث، ص: ابن قتیبة -1
والتأوی�ل عن�ده ص�حیح وفاس�د ). ھ�ي عائش�ة: ' أن ت�ذبحوا بق�رة'اللع�ب كق�ول غ�الة الش�یعة ف�ي :(، إذ یق�ول177مذكرة أص�ول الفق�ھ، ص: ینظر -2

  . س��ھل قری��ب -بحم��د هللا تع��الى –ل وھ��ذا التأوی��:(وفیھ��ا م��ن تأوی��ل مختل��ف الح��دیث، 247وتنظ��ر الص��فحة . من��ھ 179تنظ��ر الص��فحة . ولع��ب بعی��د
  .)سل أھلھا :أي] واسأل القریة[

  :ویمثل.  )ولو ردوا المشكل منھما إلى أھل العلم بھما، وضح لھم المنھج، واتسع لھم المخرج( : 20أویل مختلف الحدیث، صت: ابن قتیبة -3
للشیطان قرونا تجري بینھا الشمس على عظم حجمھا، وھو ما ال یص�ح فجعلتم  )، فال تصلوا لطلوعھا إنَّ الشمس تطلع من بین قرني شیطان( –أ 

وج�دتھا وقومھ�ا یس�جدون للش�مس م�ن دون  ﴿فأما ترك الصالة في ھذا الزمن فألنھ وقت تعبد فیھ الشمس ویسجد لھا عند أقوام كث�ر، ب�دلیل ؛ عقال
فتك�ون  من جھة، ومن أخرى لجلوس الشیاطین منتص�بة قبال�ة المتعب�دین، فكان النھي دفعا للتشبھ بھم ]24/النمل)[هللا وزین لھم الشیطان أعمالھم

ول�ھ ف�ي . من�ھ 118-116: تنظ�ر الص�فحات. وأما القرن فھو الحرف والجانب ولیس ما شابھ قرون البقر وغیرھا]. الشیاطین[صلواتھم نامیة إلیھم
  .)أخبرتك بھ، شيء یحتملھ التأوی�ل، ویباع�ده ع�ن الش�ناعة، وهللا أعل�موالذي . ال ما علمناإوھذا أمر مغیب عنا ال نعلم منھ : (ما نصھ119الصفحة 

ف�ي الص�حیح،   مسلم: و. 3273، حدیث600البخاري في الصحیح، صوالحدیث رواه  .وال یخلو كالمھ من نغمة شك، تعود بالقارئ إلى أغلب الظن
  .60، ص5البیھقي في السنن، ج: و. 154، ص1مالك في الموطأ، ج: و. 105، ص2ج

وھذا خبر ال نشك في بطالنھ؛ ألنا قد نرى المص�احف تحت�رق، وینالھ�ا م�ا ین�ال غیرھ�ا  )لو جعل القرآن في إھاب، ثم ألقي في النار ما احترق( –ب 
ث�م یعن�ي ل�و جع�ل الق�رآن ف�ي إنس�ان : س�ألت األص�معي ع�ن ھ�ذا الح�دیث، فق�ال: حدثني یزید ابن عمرو قال ... إن لھذا تأویال .من العروض والكتب

اإلھ�اب الجل�د . [و أن من علمھ هللا القرآن من المسلمین وحفظھ إیاه، لم تحرقھ النار یوم القیامة، إن ألق�ي فیھ�ا بال�ذنوب .ألقي في النار ، ما احترق
ألق�ي ف�ي  الن�ار،  إن كت�ب الق�رآن ف�ي جل�د، ث�م(وق�د ی�رد المعن�ى إل�ى الق�رآن ال اإلھ�اب؛ أي  ].الذي لم یدبغ، ولذلك ج�از أن یك�ون كنای�ة ع�ن الجس�م

والح�دیث رواه  .من�ھ 188 -186: تنظ�ر الص�فحات). احترق الجلد والمداد، ولم یحت�رق الق�رآن، ك�أن هللا ع�ز وج�ل یرفع�ھ من�ھ، ویص�ونھ ع�ن الن�ار
  .429، ص2الدارمي في السنن، ج
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قرآنا خوفا من التشبيه والتمثيل والتجسيم، ليقعوا يف التعطيل بتعيني األوصاف لذات اهللا  حبيث ال 

  .َتَشابَُه بينها وبني صفات البشر، واملفوضة يثبتون كل الصفات اخلربية بال كيف وال تشبيه وال متثيل

الوضع التأويل بني املفوضة املشبهة ا�سمة عن خصومهم، وإن كانوا ال يكيفون وال  ميَّز هذا

والتنزيه مطلب لكل طائفة، . يشبهون، كما مّيز املؤولة املعطلة عنهم، وإن كانوا ال يريدون إال التنزيه

بنية التنزيه،  وعقيدة ينشدو�ا مجيعا؛ فاملفوضة منزهة تعرتيهم شبهة التشبيه والتجسيم اليت يرفضو�ا

بكيف ... فيثبتون ما أثبت اهللا لذاته دون أن ينفوا عن ذاته احلوادث كالكالم والنزول واحلب والبغض

واملؤولة منزهة تعرتيهم شبهة التعطيل، ويتمّسكون �ا بنية التنزيه أيضا، . جمهول وإميان �ا واجب

ني، وهو ما ال يقع عقال، وخمالفتهم للنقل فينزهون اهللا عما ُوصَف به بعلة تشبيه ذاته بذوات املخلوق

واألدلة القرآنية حممولة على جودة فهم، جتاوزوا فيه احلقيقة إىل ا�از، ليتعالقوا مع الصوفية يف هذا 

مثال؛ )2(، كما هو احلال يف مسألة احللول)1(األفق دون أن يتفقوا معهم يف غريه، وال حىت يف إعماله

ند كل طائفة تأويال فاسدا عند الطائفة األخرى، وتأججَّ الصراع بينهم فغدا الصحيح  من التأويل ع

القلقشندي  وهلذا نفهم ما رواه . )3(مجيعا، وأفقدهم اهليبة العلمية والقوة املنهجية واملصداقية الدينية

وفحول النظار، ولقي أئمة األشعرية من أهل ...لقي أكابر العلماء ("املهدي بن تومرت"أنَّ 

وطعن ... الغزالي رحمه اهللا ويقال إنه لقي أبا حامد . وأخذ بقولهم في تأويل المتشابهالسنة، 

على أهله في الوقوف مع الظاهر، وحملهم على القول بالتأويل، واألخذ بمذهب األشعرية في 

ينهى عن الجمود على الظاهر، وسمى أتباعه الموحدين تعريضا بتكفير (كان، و )4()جميع العقائد

، إيذانا بالصراع الفكري واملذهيب )5()بالتجسيم الذي يؤدي إليه الوقوف على الظاهر القائلين

ومع تأّصل  .احلادين، اللذين حتوَّال إىل صراع سلطوي فيما بعد، ُحيَمُل فيه الناس على املذهب بالقوة

ة مع التمذهب الفقهي، أصبحت فكرة التكفري والضالل قابلة ألن تطغى على احلياة العامة وخباص

خلق القرآن وعقيدة احللول والكشف يف نقطة الفناء عند املتصوفة، فكان ما هو معروف يف التاريخ 

                                                 
 .22مجھول البیان، ص: محمد مفتاح  -1
: تع��رض ش��ریف ھ��زاع ش��ریف ف��ي .ص��وفة إل��ى الق��ول بحل��ول روح هللا ف��ي المخلوق��اتالحل��ول حل��ول روح ذات ف��ي غی��ر ب��دنھا، وق��د راح المت - 2

. ، إل��ى مس��ألة الحل��ول والفن��اء]www.mohamedaslim. Com( ،]23/08/2008(اس��تراتیجیة التأوی��ل ف��ي الخط��اب الص��وفي عن��د الح��الج، 
وھ�و م�ا جع�ل حس�ام أب�و . شھادة روحیا، وتماه كلي مع عالم الغیبی�اتوالفناء ھو االنتھاء إلى رؤیة هللا تعالى في الدنیا بعد انفصال كلي عن عالم ال

ع�دد -المتم�دن الح�وار(، www.ahewar.org/debat/show.art.aspالتأویل ومسألة الیقین والعالقة بین المعرف�ي واإلی�دیولوجي، : أحمد في
یعطي التأویل مفھوم الفتنة لعدم قیام اإلجماع على ما یعتقده المسلمون، فقد صاروا طوائ�ف بع�د ] 23/08/2008[ ،)24/10/2005: ریخبتا1357

 . عصر النبوة وآخر الخالفة الراشدة
نص�ر حام�د أب�و   ظر أیض�اوین. 13، ص2003، 4نقد الخطاب الدیني، مكتبة مدبولي، القاھرة، ج م ع،  ط: محمود على مكي ونصر حامد أبوزید -3

وم�ا  127، ص2005، 2لبن�ان، ط/المغ�رب، بی�روت/الخطاب والتأویل، سلطة السیاسة وسلطة النص، المرك�ز الثق�افي العرب�ي، ال�دار البیض�اء: زید
  .  وما بعدھا تعیینا إلشكال التأویل عند الحركات اإلسالمیة 184بعدھا، ثم ص

  .132ص  ، 5ج . 1987، 1وسف علي طویل، دار الفكر، دمشق، طی :تح ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا -4
  .186، ص5، جصبح األعشى في صناعة اإلنشا :القلقشندي -5
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اإلسالمي عن أمحد بن حنبل واحلالج وابن عريب، وأصل اخلالف يف كل ذلك التأويل واالستبطان 

  . والوقوف على الظاهر

  :ي مقتصرة على تيارينوعلى هذا األساس تكون اجتاهات التأويل يف ا�تمع اإلسالم  

  . )1(وهم ا�تمعون يف االجتاهني السابقني احلريف واألصويل املتطرف أهل األثراألول -

  .وهم ا�تمعون يف االجتاه املعتدل عند مفتاح أهل الرأيالثاين -

  :وعلى هذا؛ فإن

  .؛ فيجوز يف مواضع وميتنع يف أخرى)معامالت/عقائد( التأويل ممنوع وجائز. 1

  . تأويل خيضع للمعرفة اللغوية والسياق ومعقولية الطرحال. 2

   .التأويل بسيط قريب، ومركب بعيد،  وفاسد مردود  وصحيح مقبول. 3

   .التأويل يتعلق باحلقيقة وا�از. 4

). احلقيقــة الفوقيــة/ الرغبــة) (الالشــعور/الشــعور(املعرفــة اإلهليــة متناســبة، واملعرفــة اإلنســانية متضــاربة . 5

  ). املتلقني(يل حماولة لتحقيق التوفيق بني املقاصد وفهمها قبوال عند املؤولنيوالتأو 

  .التأويل خمرج من كل تناقض أو تعارض أو غموض؛ إذ هو حل وليس إشكاال. 6

ويف كل املدارات السابقة ، كان احلـديث مبنيـا علـى مـا يبيحـه التنظـري يف التأويـل والبحـث عـن   

   .ما سيأيتيعن استعمال العلماء املسلمني للتأويل ممارسة صرفة ف سيكون احلديثولكن املعاين ، 

  

  

   :السند اإلجرائي-ب

  :احملاور التالية التأويل يف جوانبه التطبيقية كما يفيبدو 

  :وترجيح مع قيام الشك تاحتماال التأويل -1

ٰى َأن سَ ـَعـــ﴿: ويقـــع ذلـــك يف القـــرآن واحلـــديث والشـــعر؛ فقـــد اختلـــف العلمــــاء يف قــــوله تعـــاىل

َعثَــَك رَبُّــَك َمَقامــاً مَّْحُمــوًدا ذلــك هــو المقــام الــذي يقومــه : التأويــلقــال أكثــر أهــل  : (فـــ  )2( ﴾ يـَبـْ

                                                 
، وھ�و المثب�ت التسمیة لمحمد مفتاح، وإنما اعتمدتھا كما في كتابھ تسھیال وتوضیحا، وأطلقت ما سبق أن أطلقھ األولون أھل األثر وأھل ال�رأي - 1

التأوی�����������ل ومس�����������ألة الیق�����������ین والعالق�����������ة ب�����������ین المعرف�����������ي واإلی�����������دیولوجي، : حس�����������ام أب�����������و أحم�����������د: وینظ�����������ر .ف�����������ي الم�����������تن
www.ahewar.org/debat/show.art.asp ، )ُمعلق��ا عل��ى ص��راع] 23/08/2008[،)24/10/2005: بت��اریخ1357ع��دد -المتم��دن الح��وار 

العق�ل الفقھ�ي م�ن الفھ�م الحرف�ي الجام�د  وینس�ب إل�یھم التأس�یس لص�یغ عقلی�ة ض�منت تحری�ر -أھل ال�رأي-ثر وأھل الرأي، وھو ینتصر لھمأھل األ
  ).والتي أرادت أن تضبط العالقة بین النص والواقع من خالل الفھم الذي یتیح للعقل أن یتخذ من ذاتھ موضوعاً لذاتھ(
  .97: سورة اإلسراء، اآلیة  -2
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هذا المقام المحمود : قال ابن عباس ...محمد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس

واحلــال ذا�ــا مــع . )1()هــو أول مــن تنشــق عنــه األرض وأول شــافع: وقــال قتــادة... مقــام الشــفاعة

واختلف أهل التأويل في أمره بالمشاورة مـع  .]159/آل عمران[ ﴾مري األَ م فِ رهُ اوِ شَ وَ ﴿ ((:[قوله تعـاىل

  :ما أمده اهللا تعالى من التوفيق على ثالثة أوجه

  . أحدها أنه أمره بها في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح؛ فيعمل عليه-

  .لما علم فيها من الفضلبالمشاورة ثانيها أنه أمره -

 ))]ثالثهــا أنــه أمــره بمشــاورتهم ليســتن بــه المســلمون، وإن كــان فــي غنيــة عــن مشــورتهم-

)2(.  

، وإن كـان لـيس يف ذلـك تـرجيح مباشـر إال الشاهد هنا هـو وفـرة االحتمـاالت للـدليل الواحـدو   

–يف قولـه  بـن األثـرياالنبـوي، إذ روى  احلـديثأنه يرسم اخلطوط العريضة للفهـم، كمـا هـو مـع حممـول 

  :وهذا يحتمل ثالثة أوجه من التأويل: ))اللَُّهمَّ اقَطع أَثـََره[(( :-صلى اهللا عليه وسلم

أنه دعـا عليـه بالزمانـة، ألنـه إذا زمـن ال يسـتطيع أن يمشـي علـى األرض : األول-

  .فينقطع حينئذ أثره

 .قبأنه دعا عليه بأن ال يكون له نسل من بعده وال ع: الوجه الثاني-

أنه دعا عليه بأن ال يكون له أثر من اآلثار مطلقا، وهو أن ال يفعل فعال : الوجه الثالث-   

  . )3(] يبقى أثره من بعده كائنا ما كان من عقب أو بناء أو غراس أو غير ذلك

ويتعــني االختيــار مــن األوجــه الثالثــة مبــا يناســب املقــام الــذي قيــل فيــه احلــديث؛ ليكــون التأويــل 

يف  اين الـيت ميكـن أن يتخيلهـا املـؤولقائما علـى اتسـاع امللفوظـات للمعـ ،وجوه الفهم املمكنةوجها من 

  .يستدعي ترجيحا من املـؤول -رغم االتساع الذي يطرحه–قيام االحتماالت  ألنَّ .... حلظة إدراك ما

ــــابَ : [(( -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم–وروى اجلــــزري أيضــــا يف قولــــه   ،))َوِمثَلــــُه َمَعــــهُ  َأالَ ِإِين أُوتِيــــُت الِكَت

  :يحتمل وجهين من التأويل

                                                 
  .92، ص 4التفسیر ،ج: ابن كثیر -1
مفی�د محم�د قمیح�ة، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، .د: مس�تظرف، ت�ح المس�تطرف ف�ي ك�ل ف�ن: )الفتح محمد ب�ن أحم�د وشھاب الدین أب(األبشیھي - 2
  . 166، ص1، ج1986، 2ط
محم�د محی�ي ال�دین : ل الس�ائر ف�ي أدب الكات�ب والش�اعر، ت�حالمث: )بن عبد الكریمبن محمد ضیاء الدین أبو الفتح نصر هللا بن محمد (ابن األثیر -3

  .177، ص3عند البیھقي في السنن الكبرى، ج)اللھم اقطع أثره(والحدیث . 54، ص1، ج1995عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، 
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اهر ظــنــه أوتــي مــن الــوحي البــاطن غيــر المتلــو مثــل مــا أعطــي مــن الأحــدهما أ-

  .المتلو

والثاني أنه أوتي الكتاب وحيا وأوتي من البيان مثله أي أذن له أن يبين ما في الكتاب، -

بولـــه كالظـــاهر المتلـــو مـــن فـــيعم ويخـــص ويزيـــد ويـــنقص؛ فيكـــون فـــي وجـــوب العمـــل بـــه ولـــزوم ق

أ�ـا معـان ميكـن أن تعنيهـا األحاديـث، ولكـن  وقد تبني مـن الـوجهني كمـا تبـني مـن غريهـا .)1(]القرآن

وقــد يكــون املــرجح . يتوجــب الرتجــيح حــىت ال يكــون املعــىن متعــددا أو يكــون الكــل معنيــا أصــالة وتبعــا

وقـد يـأيت الفهـم مـن تعـدد . )2( يف ضوئهدليال قائما بذاته وداال على موضوع البحث فيقال به، ويتعني

الوجــوه تقــديرا حنويــا، فتتعــّدد حبســب قــراءة امللفــوظ وتعيــني عناصــر اجلملــة فيــه، كمــا روى املصــري يف 

فمن رواه مجزوما علـى )). الَ يُقَتُل قـَُرِشيٌّ َصربًا بَعَد الَيوِم، َوالَ يُقَتصُّ ِمنـهُ : ((قال رسول اهللا: [( قوله

ومــن رواه . ظـاهر الكـالم للقرشــي أال يقتـل، وإن ارتـد وال يقــتص منـه إن قتـل جهـة النهـي أوجــب

ـــد منهـــا أحـــد عـــن اإلســـالم فيســـتحق  ـــه ال يرت ـــر عـــن قـــريش أن ـــل إلـــى الخب ـــا انصـــرف التأوي رفع

  . )3()]القتل

  ]البسيط: [الشاعر ويف الشعر ما مياثل ذلك؛ فقد أورد اجلرجاين ثالثة احتماالت يف قول  

  بَيٍت أَنَت قَائُِلُه        بَيٌت يـَُقاُل ِإَذا أَنَشدَتُه َصَدقَا َوِإّنّ◌َ◌ َأحَسنَ (

  .يجوز أن يراد به خير الشعر ما دلَّ على حكمة يقبلها العقل: األول-

  .أدب يجب به الفضل: الثاني-

                                                 
 . 295ص ، 4ج  ،النھایة في غریب الحدیث واألثر: الجزري - 1
فمعنى قولھ أي ال بأس وال إثم علیكم أن تح�دثوا ع�نھم م�ا س�معتم، ویش�ھد .  )وا عن بني إسرائیل وال حرجحدث: (وفیھ .361، ص1السابق، ج - 2

 -علی�ھ الص�الة والس�الم-معناه إن الحدیث ع�نھم ل�یس عل�ى الوج�وب؛ ألن قول�ھ : ، وقیل)فإن فیھم العجائب(: لھذا التأویل ما جاء في بعض روایاتھ
فج�اء . ،  أي ال ح�رج عل�یكم إن ل�م تح�دثوا ع�نھم)ح�دثوا ع�ن بن�ي إس�رائیل وال ح�رج(: الوجوب  ثم أتبعھ بقولھعلى  )بلغوا عني(: في أول الحدیث

ف�ي الس�نن، دار ) محمد بن عیس�ى ب�ن س�ورة(الترمذيالحدیث عند و .الشاھد الصارف إلى المعنى المختار من جنس الحدیث ومن روایاتھ المختلفة
وأبو یعلى في مس�نده، . 120، ص6وابن حبان في صحیحھ، ج. 136، ص1والدارمي في السنن، ج. 433، ص7، ج1994الكتب العلمیة، بیروت، 

 . 416، ص2ج
یح�ي عب�د ال�رؤوف جب�ر، دار عم�ار، عم�ان، : المع�اني، ت�حفت�راق اتفاق المب�اني وا: تقي الدین أبو الربیع سلیمان بن بنین بن خلف بن عوض - 3

واب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ، . 198، ص2وال��دارمي ف��ي الس��نن، ج. 173، ص5مس��لم ف��ي الص��حیح، جوالح��دیث رواه . 98، ص1985، 1األردن، ط
  .107، ص4ج

قال��ت خدیج��ة ك��ال إن��ك تكس��ب :(م��ع ح��دیث ،193 -191، ص3رواه الج��زري ف��ي النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر، جونح��و ھ��ذا م��ا 
والثال�ث  وعل�ى التأوی�ل الث�اني. ع�ول واح�د ھ�و المع�دوم كقول�ك كس�بت م�االمتع�دیا إل�ى مف تكسب عل�ى التأوی�ل األول (فیكون. )المعدوم، وتحمل الكل

ومعن�ى . أعطیتھ؛ فمعنى الثاني تعطي الناس الشيء المعدوم عن�دھم، فح�ذف المفع�ول األول: كسبت زیدا ماال، أي: یكون متعدیا إلى مفعولین، تقول
ومس�لم ف�ي الص�حیح، . 2297ح�دیث  ،311دیث رواه البخ�اري ف�ي الص�حیح، صوالح .)الثالث تعطي الفقیر المال، فیكون المحذوف المفعول الثاني

  .276، ص6وابن حبان في صحیحھ، ج). تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضیف(، بلفظ 97، ص1ج
ف�ي حدیث�ھ ع�ن الص�فة والقص�د والفھ�م، وقص�ر   362وما بع�دھا، وص 190دالئل اإلعجاز، ص: الجرجاني: الموضوع ینظروفي نفس 

  .، في حدیثھ عن الصفة واللقب وتعیین المعاني بھما239مذكرة أصول الفقھ، ص: وینظر أیضا الشنقیطي. الم وحصر المعنىالك
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موعظــة تــروض جمــاح الهــوى وتبعــث علــى التقــوى وتبــين موضــع القــبح والحســن فــي : الثالــث-

  ]الطويل: [ما يرويه عن اهلذيل يف قوله بن األثرياوعند . )1()األفعال

  .َعِجبُت ِلَسعِي الدَّهِر بَينِي َوبَيِنَها       فـََلمَّا ِانَقَضى َما بَينَـَنا َسَكَن الدَّهرُ (

  :وهذا يحتمل وجهين من التأويل

أحـــدهما أنـــه أراد بســـعي الـــدهر ســـرعة تقضـــي األوقـــات مـــدة الوصـــال، فلمـــا انقضـــى -

  .دهر إلى حالته في السكون والبطءالوصل، عاد ال

واآلخــر أنــه أراد بســعي الــدهر ســعي أهــل الــدهر بالنمــائم والوشــايات، فلمــا انقضــى مــا  -

وهــذا مـــن بــاب وضــع المضـــاف إليــه مكـــان . كــان بينهمــا مـــن الوصــل، ســكنوا وتركـــوا الســعاية

مهـــا معـــىن ميكـــن أن وكال. )2()أي أهـــل القريـــة ]82/یوس���ف[﴿َواســـَأِل الَقريَـــَة﴾: المضـــاف كقولـــه تعـــالى

  . يعتمده املؤول يف سياق كلي متعالق

هـــذا النـــوع أعنـــي (يعلـــق احلمـــوي علـــى االتســـاع يف الفهـــم املـــرتبط بإحيـــاء األلفـــاظ بـــأن كمـــا 

 االتساع يتسـع فيـه التأويـل علـى قـدر قـوى النـاظم فيـه، وبحسـب مـا تحتمـل ألفاظـه مـن المعـاني

     ]الطويل: [كقول امرئ القيس

  َنِسيَم الصََّبا َجاَءت ِبَريَّا الَقَرنُفلِ      ا َتَضوََّع الِمسُك ِمنُهَما ِإَذا قَاَمتَ 

ومن . فإن هذا البيت اتسع النقد في تأويله فمن قائل تضوع المسك منهما بنسيم الصبا

ومن قائل تضوع المسك منهما بفتح الميم يعنـي . قائل تضوع المسك منهما تضوع نسيم الصبا

والوجــه الثــاني مــذهب ابــن أبــي األصــبع، وهــو أنــور . ، وهــو أضــعف الوجــوهالجلــد بنســيم الصــبا

بــاالختالف  لقــد اســتعرض الوجــوه الــيت يف املقــام مث رجــح أنورهــا عنــده متابعــا غــريه، مقــرا.  )3()الوجــوه

فكــل اختيــار تــرجيح ينحــو إىل الصــحة عنــد القائــل بــه، . هداســمبــا يبــيح صــحة املــذهب أو ف، والرتجــيح

نــد غــريه علــى خــالف االعتقــاد، إمنــا العــربة بــالتمحيص والفهــم والقــدرة علــى تقليــب حــىت وإن كــان ع

                                                 
والبی�ت منس�وب كم�ا . 203-202م، ص2003/ھ�ـ1424محم�د الفاض�لي، المكتب�ة العص�ریة، بی�روت، لبن�ان، : ت�حأس�رار البالغ�ة، : عبد الق�اھر - 1

   .أبي سلمى ولحسان بن ثابت معایقول محقق الكتاب لزھیر بن 
س�عید الحس�ن ب�ن  يأب�(والبیت ألب�ي ص�خر الھ�ذلي ف�ي ش�رح أش�عار  الھ�ذلیین، للس�كري  .56، ص1ج المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  - 2

   .958، ص2محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاھرة، د ت ط، ج: عبد الستار أحمد فراج، ومر: تح) الحسین
، 1عص��ام ش��عیتو، دار ومكتب��ة الھ��الل، بی��روت، ط: خزان�ة األدب وغای��ة األرب، ت��ح: الحم�وي، تق��ي ال��دین أب��و بك��ر عل��ي ب��ن عب��د هللا األزراري - 3

عب�د الس�الم الح�وفي، دار : ش�رح القص�ائد العش�ر، ض�بطھ وص�ححھ  ):أبو زكریا یحي بن علي(الخطیب التبریزي: وینظر.  403، ص2ج ، 1987
  :المحمل في بیت امرئ القیس: (یقول  .71، صم1997/ھـ1418میة، بیروت، لبنان،الكتب العل

وف�ي ذل�ك تقری�ر المعن�ى ب�القراءة ). بفتح المیم ھو الجمل وبكسرھا ھوالت�اجر ،)المحمل وألقى بصحراء الغبیط بعاعھ       نزول الیماني ذي العیاب
  .صائد العشرمن الق 68-67و الیسر أو الیسار، صل أن یكون من الیمن أو الیمین أاحتما) أیسره(و) أیمن(ونحوه عنده في . والتوجیھ النحوي
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ممـا يـدل علـى توسـعهم فـي الكـالم ( أن ذلـكيرى اجلـاحظ ولذلك  .األدلة وفهمها على كل الوجوه

  .مبا حيتمل الصحة والفساد، )1()وحمل بعضه على بعض واشتقاق بعضه من بعض

  :فاسدصحيح و التأويل  -2

أويــل صــحيحا إذا كــان غــريه يـَُعــّد فاســدا، ولكــل طائفــة وســائلها يف االعتــداد والتقــدير، يعــّد الت  

يــرى اجلــاحظ أن تعــارض . بــل لكــل عــامل وســائله الــيت يُعملهــا يف إطــار فكــر اجلماعــة الــيت ينتمــي إليهــا

: لقــا. األدلـة يــؤدي إىل العمـل بأقواهــا عقــال؛ بـل ويضــيف مـا هــو أقــوى ممـا يــوازي الـدليل األول أصــال

فـََهْل تـََرٰى  ﴿ :وقال ]51/النجم[﴾ َوَثُموَد َفَمآ أَبـَْقىٰ  ﴿: فأما ثمود فقد خبر اهللا عز وجل عنهم فقال(

أنا أعجـب مـن مسـلم يصـدق بـالقرآن، ويـزعم أن فـي قبائـل العـرب مـن ]. 08/الحاقة[﴾ َلُهم من بَاِقَيةٍ 

 .ور األكــرب حــىت يصــح االســتثناءويف اللفــظ مــا يــدل علــى وقــوع العــذاب علــى اجلمهــ.  )2()بقايــا ثمــود

 ﴿ :ويتوسل األبشيهي يف فهم القرآن باألثر والرتجيح به مهما كان نوعه، فقد تـأول النـاس قولـه تعـاىل

، ]06/لقم�ان[ ﴾َذَها ُهـُزواً َوِمَن ٱلنَّاِس َمن َيْشَتِري َلْهَو ٱْلَحِديِث لُِيِضلَّ َعن َسـِبيِل ٱللَّـِه ِبَغْيـِر ِعْلـٍم َويـَتَِّخـ

 ينفـــر القلـــوب، ويســـتفز العقـــول، ويبعـــث علـــى اللهـــو، ويحـــض علـــى(ه الغنـــاء وكرهـــوه ألنـــه وعـــدو 

وأخطأ من أّول هذا التأويل؛ إنمـا نزلـت هـذه اآليـة فـي قـوم كـانوا  وهذا باطل في أصله،. الطرب

يشترون الكتب من أخبار السير واألحاديث القديمة، ويضاهون بها القرآن، ويقولون إنها أفضل 

  . )3()من سمع الغناء يتخذ آيات اهللا هزوامنه،وليس 

َوأَْنِفُقـوا فـي َسـِبيِل اهللا َوالَ تـُْلُقـوا بِأَيْـِدِيُكْم إلَـى ﴿ :ويـؤازر هـذا ما رواه الرتمذي يف قولـه تعـاىل

فقد فهـم الناس أ�ا يف حق كل من أجرب نفسه على ما فيه شـدة وبـأس كحـال  ،]195/البقرة[ ﴾التـَّْهُلَكةِ 

ـَـا نـَزَلَــْت َهــِذِه اآليَــة ِفيَنــا َمْعَشــَر ((ده حماربــا الــروم فقيــل عنــه يلقــي بنفســه إىل التهلكــة،مــن أقــدم لوحــ َوإمنَّ

ـا أََعـزَّ اهللا اإلْسـَالَم وََكثـُــَر نَاِصـُروهُ  إنَّ أَْمَوالَنـاَ قَــْد : فـََقـاَل بـَْعُضـَنا لِــبَـْعِض ِسـر�ا ُدوَن َرُسـوِل اهللا . األْنَصـاِر َلمَّ

َها، هللا َقْد أََعزَّ اإلْسـَالَم وََكثـُـَر نَاِصـُروُه فـَلَـْو أََقْمنَـا ِيف أَْمَوالِنَـاَضاَعْت َوإنَّ ا فَـأَنـَْزَل اهللا فَأْصـَلْحَنا َمـا َضـاع ِمنـْ

نَــا َمــا قـُْلنَـــا َفَكانَــْت التـَّْهُلَكــُة اإلقَاَمــَة َعلَـــى األْمــَواِل َوإْصــَالَحهَ  تـََعــاَىل َعلَــى نَِبيِّـــِه يـَــُردتـَبَــاَرَك وَ  ا َوتـَرَْكنَـــا َعَليـْ

، وليســـت اإلقـــدام علـــى املعركـــة كمـــا فهموهـــا، وإن كانـــت العـــربة بعمـــوم اللفـــظ ال خبصـــوص )4())الغَـــْزوَ 

َ الشــاهد ســبب النــزول، لتفّســر اآليــة تفســريا ســليما، مث تكــون أصــال تلحــق بــه كــل  الســبب، فقــد بـَــنيَّ

                                                 
 .128، ص1، ج1968، 1فوزي عطوي، دار صعب، بیروت، لبنان، ط:  عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تح وأب - 1
 . 109، ص1البیان والتبیین، ج - 2
  .320، ص2المستطرف في كل فن مستظرف، ج - 3
 . والروایة عن أبي أیوب األنصاري. وقال حسن صحیح. 3062حدیث رقم . 296، ص8نن، جالس - 4
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ذلــك الفهــم، ويرتتــب عــن ذلــك  وفيهــا أيضــا أن إيــراد الشــاهد ليعــدل النــاس عــن. الفــروع فهمــا وتقــديرا

  . مسائل أخرى تدخل يف ما تتسع له اآلية، ومنها قد يكون ما فعله احملارب منها إذا متَّ تقدير ذلك

: قـــال ؛ فقـــد روى البكـــريديث كمـــا ورد يف فهـــم الشـــعرـورد الفســـاد يف فهـــم القـــرآن واحلـــلقـــد 

  ]البسيط: [قال جرير(

  انَ تالَ قَ  ينَ حيِ م يُ ـلَ  مَّ ـا ثُ نَ لنَـ تـَ قَ      ]َحَورٌ [َمَرٌض ا هَ رفِ طَ  ي فيِ تِ الَّ  ونَ يُ العُ  نَّ إِ 

ثـم ':  يريد أن الثأر ال يؤخذ منهن وال يدين مـن قتلنـه، ولـوال هـذا التأويـل لـم يكـن لقولـه

وقد مرَّ مع اجتاهات التأويل بعضه ويف هـذا اجلـزء بعضـه، والغايـة أن يـتم  .)1()معنى' لم يحيين قتالنا

  .م التأويل عند العرب من خالل التصور الفكري احملض واملمارسة معاً الوصول إىل مفهو 

إن قـــراءة الـــنص عنـــد العـــرب قائمـــة علـــى دائـــرة اخلـــرب والتواصـــل، وتعيـــني القصـــد فهمـــا حبســـب   

القــــدرة واإلدراك فاملعرفــــة كلهــــا عنــــد القاصــــد واملــــؤول باحــــث عنهــــا وجاهــــد يف حتصــــيلها متكئــــا علــــى 

اصد النصوص مبقاصد املؤول وتدخلت األهواء يف الفهم، فصـارت معطيات النصوص ، فاختلطت مق

  . )2(احلقائق املتوصل إليها حقائق ثابتة رغم أ�ا ال تعدو أن تكون فهما حيتمل اخلطأ

  

  

  

  

  

  

  :لالتأوي ةآلي-ج

تقـوم آليـات التأويـل علـى إقامــة العالقـات بـني اللفـظ املســتخدم ومعنييـه األصـلي واملـراد، أو مــا 

ف إىل املعىن اخلفي؛ ألن اللفظ ميارس لعبة إخفاء بقصد من متلفظه ليعرب عـن معـىن مـا، يسمى بالصر 

  . يفرتض أن يدركه املؤول

                                                 
عبد المجید عابدین، مؤسسة الرس�الة، بی�روت، .إحسان عباس  ود.د: فصل المقال في شرح كتاب األمثال، تح: عبد هللا بن عبد العزیز أبو عبید - 1
 متحدثا عن أمال وأھان السلیط في مطولة امرئ القیس، وفیھ�ا م�ا یس�تقیم 67ر، صوعند التبریزي في شرح القصائد العش .423، ص1983، 3ط

، 1محمد إسماعیل عبد هللا الص�اوي، المكتب�ة التجاری�ة الكب�رى، الق�اھرة، ط: في شرح دیوان جریر، لـ) الشاھد(والبیت  .وما ال یستقیم من المعاني
 .التي یشیع استعمالھا وتنسب إلیھ) َحَورُ (بدل ) َمَرضُ : (، في قصیدة یھجو فیھا األخطل بلفظ595ص

-25جامع�ة الیرم�وك، م�ؤتمر النق�د الح�ادي عش�ر،  -كلیة اآلداب -تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر، قسم اللغة العربیة: دانيیحمید لحم - 2
االتباع مع اعتقاد الصحة، ثم بع�د زم�ن یتب�ین یمكن أن یكون التأویل ب .268 -266، ص2006، عالم الكتب الحدیث،  إربد، األردن، 27/07/2006

  .553دالئل اإلعجاز، ص: ینظر في  ھذا الموضوع الجرجاني. خالفھ، فالواجب ترك االعتقاد والمیل إلى الحقیقة الجدیدة
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مـــع عـــرض بـــاقي    (choix)التأويـــل عنـــد تعيـــني فهـــم مـــا اختيـــارا (limites) تنتهـــي حـــدود

لتعيـني علمـا ، وبيان وجـه ضـعفها ووجـه قـوة املختـار منهـا، ليكـون هـذا ا (probabilités)االحتماالت

إن عـــرض تلـــك االحتمـــاالت هـــو احلـــد األول، وقـــراءة كـــل ذلـــك هـــو احلـــد . وقـــع عـــن درايـــة ومتحـــيص

فإن اكتفى مبا وجد خمتارا ومرجحا ترجيحـا �ائيـا، كـان . الثاين، ويكون الرتجيح واالختيار احلد الثالث

ه هو املقصود من اللفظ ذلك هو احلد األخري، وإن بىن على املوجود فهما جديدا، أضاف احتماال يرا

أو الرتكيب، كان ذلك احلد حًدا جديدا، قد يستقر عنده وقد يعود عنه ويرتكه حبسب ما يتبني له من 

  .الفهم

ميكــن أن تكــون احلــدود يف التأويــل هــي عينهــا مــا متَّ الوصــول إليــه فيمــا ســبق، فيكــون التأويــل 

أو عميقـا خفيـا كمـا  -ا هو عند الشنقيطيكم  -السهل القريب أوالها، واألوسط أوسطها والبعيد لعبا

هــو عنــد غــريه؛ كونــه مــا ال يــدرك إال باالســتبدال، الــذي ال يقــوم علــى عالقــة إشــارية، بــل علــى إحـــالة 

  .يراها املـؤول، أو بدليل صارف حتققت فيه شروط الصرف، وإال بقي امللفوظ على ظاهره

اعتبـار تـدرجها مـن السـهل إىل  علـى (niveaux) هـي عينهـا املسـتويات  -تصـورا-وقد تكـون 

الصعب ومن القريب إىل البعيد؛ فهو توجُّه رأسي يرسم ثالث طبقات من املعىن، ميكن أن جتري علـى 

، ألن كــل )حــدود(املنطــوق، كــأن يكــون ســهال قريبــا أو متوســطا أو بعيــدا، فتعــنيَّ أ�ــا أشــكال أو أنــواع

عينـه كانـت عندئـذ مسـتويات متعاقبـة بعضـها فإن جرت على ملفوظ ب. حّد منها مستقل بذاته وبلفظه

  .أرفع من بعض

إن التأويل يبيح االتسـاع، واالتسـاع جمـال خصـب لتنـوع الـدالالت املشـرتكة يف ذات اللفـظ مبـا 

غـري أنـه عنـد القائـل . متَّ تسميته احتماالت، حتمل نغمة شك ال ترفع احتماال عن درجة الظن الغالب

، مشـــريا إىل أنـــه القصـــد املـــراد مـــن امللفـــوظ، ومـــا يتبعـــه مـــن غـــري بـــه قطـــع؛ كونـــه أقصـــى مـــا طالـــه فهمـــه

يوســع دائــرة التأويــل ، حــىت وإن كــان تبعــا ال أصــالة أو مفهومــا  -وهــو فهــم لــه دواعيــه -املقصــود لذاتــه

وعليــه؛ فاملســتويات واحلــدود علــى هــذا متداخلــة قــد يـَُعــربَّ بالواحــدة عــن األخــرى  وكلهــا . غــري منطــوق

، وهي تعيـني القصـد مـن اللفـظ علـى اعتبـار مـا أُريـَد للسـامع املـؤول أن يفهمـه، سـواء تشرتك يف الغاية 

أكان مطلقا من حيث املعرفة والعلم كما هو حـال املتشـابه يف القـرآن، أو كـان نسـبيا وتنـوَّع فهمـه مـن 

وال . صـحيحا أو فاسـدا مـن حيـث الصـحة والسـالمة -بناء علـى ذلـك–قطعي وظين، ويكون التأويل 

  . وال عن احتمال إىل آخر إال بدليل لفظ اللفظ عن ظاهر يصرف
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 شاهدا أو قرينة داخلية أو خارجية لتتمَّ صناعة املعىن اجلديد ، وإن كـان دلياليتطلب الصرف 

 أن يكـون هـذا يؤكـد الشـنقيطي.  إدراك نية القاصد الغائبة عند املـؤول أصـال، ال تتعـدى الظـن الغالـب

ال البعيـد يحتـاج واالحتم. الظاهر الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل أغلب على الظن من ( دليلالـ

ـــوي ـــل ق ـــى دلي ـــب علـــى الظـــن مـــن الظـــاهرو  ...إل ـــه أغل ـــل يجعل ـــه دلي ـــب يكفي . االحتمـــال القري

   :)2(دليل واحدا من ثالثةالوقد يكون . )1()والمتوسط من الدليل للمتوسط من االحتمال

  .قرينة . 1

  .نصا آخر. 2

  .قياسا راجحا. 3

  :)3(ه وجوبالزموي

  .اللفظ الظاهر فيما ُصرَف عنه حمتمال ملا ُصرف إليه. 1

  .الدليل الصارف األرجح . 2

يؤدي هذا الصرف أو االستبدال املقيد بالدليل واملقام والقرينة أو االستبدال احلر القائم على   

خيتار احتماال ويهمش معارف املؤول دورا مهما يف آلية التأويل للربط بني امللفوظات واألشياء؛ إذ 

الباقي، أو ينشئ االحتمال اجلديد خمالفا من سبقه، ليرتتب على ذلك وجود التأويل الصحيح 

  .والفاسد

وإن كانت بدافع -وما ينتج عنها وما تؤديه يف إعمال التأويل إن النظر يف هذه الشروط   

تحول األمر إىل املنطق لتدارك كل يها يف كل أشكال الكالم اليت ينتجها اإلنسان، فقد متَّ تبنّ  - ديين

أوال مثَّ يف غريه يف اخلطاب الديين  البحث فيما يدفع التناقض، وكيفية ممارسته النقائص احملتملة؛ فصار

املطلق واملقيد، والعموم واخلصوص، واملنطوق واملفهوم، والظاهر والباطن، واجلمع بني  بالبحث يف

بل تداخلت املعارف �دف كشف حمموالت النصوص عند  .)4(والناسخ واملنسوخ ،والرتجيح ،األدلة

                                                 
عن ظ�اھره ب�دلیل ن التأویل الصحیح ھو صرف اللفظ إ(:  191-190، ص1ولھ في أضواء البیان، ج. 176ص، مذكرة أصول الفقھ : الشنقیطي -1

، والك�ل عن�د )والتأویل الفاسد أو البعید ھو صرف اللفظ ألمر یظن أنھ دلیل ولیس بدلیل، والتأویل اللعب ھو صرف اللفظ ع�ن ظ�اھره ال ل�دلیل أص�ال
  .وفي الشعر كلھا احتماالت ممكنة ویمكن وصفھا بالحسن والجودة إذا أدت معنى متسقا: قلت.علماء األصول

  .177ذكرة أصول الفقھ، صم: الشنقیطي -2
بی��ان احتم��ال اللف��ظ لم��ا حمل��ھ (:178م��ذكرة أص��ول الفق��ھ، ص: والش��نقیطي. 28-27اإلكلی��ل، ص: واب��ن تیمی��ة.  38، ص2اإلحك��ام، ج: اآلم��دي  -3

ھر المق�رر ف�ي أن یص�ح عل�ى مقتض�ى الظ�ا (:وعنده. 98مجھول البیان، ص: محمد مفتاح: و  .)الدلیل الصارف لھ إلى المحتمل المرجوح(و) علیھ
  . وھو ما یساوي ما جاء عند الشنقیطي. )لسان العرب ویجري على المقاصد العربیة، وأن یكون لھ شاھد نصاً 

إن الحدیث عن الوارد في المتن عن محم�د مفت�اح ق�د ُخ�صَّ  بإفاض�ة  . 99مجھول البیان، ص: محمد مفتاح: و. 55، ص3اإلتقان، ج: السیوطي -4
لم�ا أردت قت�ال الخ�وارج بع�د أن أرس�لت إل�یھم اب�ن عب�اس إلقام�ة الحج�ة : ق�ال(: -رض�ي هللا عن�ھ–ل ھذا الح�دیث ع�ن عل�ي واتساع، ویُستشَھد بمث

!. اللھ�م نع�م: ق�الوا! ؟ناسخا ومنسوخا، ومحكما ومتشابھا، وخاصا وعام�ایا معشر الخوارج أنشدكم هللا، ألستم تعلمون أن في القرآن : قلت: علیھم
! اللھ�م ال: ق�الوا! ؟وعام�ھ ھ، وخاص�ھ، ومحكم�ھ ومتش�ابھھھ�ل تعلم�ون ناس�خ الق�رآن م�ن منس�وخأنش�دكم ب�ا� : ثم قل�ت! یھماللھم اشھد عل: فقلت
وق�د ! م�ن أض�ل م�نكم: فقل�ت!. نع�م: ق�الوا اللھ�م! ؟وعام�ھ ھوخاص� ھومحكم�ھ ومتش�ابھ ھأعل�م ناس�خھ ومنس�وخھل تعلمون أني ! أنشدكم با�: قلت
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عند علماء الشرع، وغايتهما معا سرب  االستقراء عند الفالسفة تأويالخمتلف طبقات العلماء فصار 

ا�از يسبق احلقيقة أو  ؛ فأخذ ا�از مكانة مرموقة يف التأويل، حىت بدا)1(بواطن األشياء وجواهرها

، األشياءحقيقة يف  احبثالتصوف جماال خصبا للتأويل وغدا  ...)2(فرعا يكون أصال وتكون احلقيقة

واجتاهات  وكثر الصراع الفكري واإليديولوجي حىت بلغ حد اهلجر واملقاطعة والتكفري، وظهرت تيارات

  . تصنيفها حبسب عالقا�ا بالتأويل وقد مرَّ  يف احلياة العامة ، أثرت فيها وعليها،

القراءة التحليل و ويف . التأويل المجمل، ومنه ُيستنَبط إجماالت إن يف عرض االحتماال  

واالحتمال اجلديد تأويل . تأويل بالشاهد والقرينة الترجيحويف  .التأويل المفصلومنها  تفصيل

، لقيامه على التكافؤ الداليل والصرف من تأويل حر االستبدالويف . بالشاهد والقرينة مع التجاوز

وهي احملاور اليت ينبين عليها الفعل اإلجرائي يف هذا البحث، لتكون احلدود  .غري دليل حييل عليه

ا�مل واملفصل واحلر أفقيا، على أن تتعني املستويات يف كل حّد مبا يتناسب والتداعي التأويلي يف 

  .عموديا) احلدّ (احليز الواحد

  :الخالصةو 

ويف . س الدرس اللغوي الذي هو أسا يينالدالنص التأويل يف الثقافة العربية اإلسالمية مرتبط ب

  : ن التأويل يعين إف ،هذا التوجه

                                                                                                                                                         
، )www.ataweel.com(، ]ال�درس الث�اني/دروس التأوی�ل[: أحم�د البحران�ي). ھم إنك تعلم أني حكمت فی�ھ بم�ا أعل�ـمھالل: ثم قلت!! أقررتم بذلك

]18/08/2008[ .   
نص�ر  و. 273،  ص1985، 1لبن�ان،ط التأویل والحقیقة، قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة، دار التنویر للطباع�ة والنش�ر، بی�روت،: علي حرب -1

وب�واطن األش�یاء وجواھرھ�ا ھ�ي غای�ة الم�راد؛ ول�ذلك . منھ فیما سماه قض�ایا التأوی�ل 335وما بعدھا، وص 185ص فلسفة التأویل،: حامد أبو زید
وھ�و االس�تنطاق ). بعض�ھ ال�بعضاس�تنطاق ال�نص القرآن�ي م�ن داخل�ھ ب(: یتعین مفھوم التأویل في التصور اإلسالمي بـما تعین عند أحمد البحران�ي

عب��د الع��الي ). الم�راد ھ��و الب��اطن مم�ا یض��ع الق��ارئ أم�ام ض��رورة الرج��وع إل�ى تفاس��یر المعص��ومین كش�فا للب��اطن(ال�ذي یع��ادل اإلدراك العمی��ق؛ إذ 
، )www.ataweel.com( ]بح�وث التأوی�ل[في رحاب العقل الدیني، بحوث في علم الكالم الجدید وفلسفة الدین، من أجل نسق عق�دي،  :العبدوني

نظ�رات ف�ي كت�اب : جامع�ة دمش�ق،/تتجلى الرؤیة الباطنیة للفھم بخصوص النص القرآني أیضا في تعلیقات ال�دكتور أحم�د أص�فر]. 18/08/2008[
: وینظ�ر أیض��ا. ، والكت��اب ألحم�د البحران��ي]www.ataweel.com( ،]18/08/2008(، ]ح�وار التأوی�ل[، )التأوی�ل م�نھج االس��تنباط ف�ي اإلس��الم(

م��ع أج��راه خ��وادر محم��د ، وھ��و ح��وار ]18/08/2008[ ،)www.ataweel.com(، ]1ح��وار التأوی��ل[أزم��ة ن��ص أم أزم��ة تأوی��ل، : إدری��س ھ��اني
یتجلى فیھ التوجھ إلى الفكر المغیب في الثقافة اإلسالمیة ومنھ�ا فك�ر الب�اطن وج�واھر األش�یاء، بم�ا  )محنة التراث اآلخر: (ل كتابھإدریس ھاني حو

  .یوجب االعتراف باللغة المنسیة للنص
وم�ا  21التأوی�ل والحقیق�ة، ص عل�ي ح�رب،: وینظر.  ، رابطا بین الحقیقة والمجاز والباطن والظاھر288صنصر حامد أبوزید، فلسفة التأویل،  -2

ا الحقیق�ة والمج�از: (فیم�ا عن�ون ل�ھ ب�ـ 269إل�ى ص 259ومثال ذلك ما جاء في أسرار البالغة عند عبد القاھر الجرجاني من ص .بعدھا ؛ فف�ي )ح�دَّ
، )لھ�ا كخ�ف البعی�ر ف�ال ت�تمكن م�ن األعم�ال اللطیف�ةأي نجع: (، ق�ال]4/القیام�ة[)بَلَٰى قَاِدِریَن َعلَٰى أَن نَُّسوَي بَنَانَھُ : (ینطلق من قولھ تعالى 262ص

عل�ى قول�ھ  264أصابع الدار أي آثارھا، لیعل�ق ف�ي ص: وقد سبَّق الحدیث عن إبدال اإلصبع باألثر، والناس یعبرون عن اآلثار بلفظ األصبع كقولھم
ِ َورَ : (تعالى بأن الید ال تكون اسم جارحة على الحقیقة  قط ب�ل یص�یر مآلھ�ا إل�ى النعم�ة ] 1/الحجرات)[ُسولِھِ ٰیأَیَُّھا ٱلَِّذیَن آَمنُوْا الَ تُقَدُموْا بَْیَن یََدِي ٱ�َّ

�َماَواُت َمْطِویَّ�اٌت : (ویحم�ل الیم�ین ف�ي قول�ھ تع�الى. مجازا الستحالة مشابھة الذات اإللھی�ة ب�ذوات البش�ر َوٱألَْرُض َجِمیع�ـاً قَْبَض�ـتُھُ یَ�ْوَم ٱْلقِیَاَم�ِة َوٱلسَّ
خوف��ا عل��ى الس��امع م��ن خط��رات تق��ع للجھ��ال وأھ��ل ... إل��ى نف��ي الجارح��ة (والقص��د  -أي الی��د–عل��ى الق��درة ال عل��ى الجارح��ة ] 67/الزم��ر) [ھِ بِیَِمینِ��

أھ�ل الس�نة والجماع�ة، والمعتب�ر عن�د عب�د الق�اھر ھ�و  منھ، وأھل التشبیھ ھنا ھم من أثبت الجارحة بكیف مجھول كم�ا ھ�و ح�ال 265، ص)التشبیھ
لق�د ن�اقش الجرج�اني مش�كلة الص�فات . قبضتھ ی�وم القیام�ة تحی�ل عل�ى الق�درة والقبض�ة اس�م لھ�ا ی�ؤول إلیھ�ا م�ن طری�ق التأوی�ل والمث�ل المثل؛ ألن

ات الخبریة ووجد لھا ما یراه حال یبعد المسلم عن الشناعة في االعتقاد بالص�رف والتأوی�ل الج�ائز، وق�د س�بق الح�دیث ع�ن ھ�ذا الموض�وع ف�ي تی�ار
   . من ھذا البحث 30جاھاتھ عند المسلمین، تنظر الصفحة التأویل وات
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ضـيه قواعـد اللغـة وأسـباب النـزول تامللفوظ بنـاء علـى مـا تق نالتفسري وحتصيل املعىن املراد م .1

، وهــو التحصـــيل الـــداليل الـــذي يتوقـــف فيـــه باحلـــديث النبـــوي الشـــريف املرتبطـــةأو احلـــوادث ) القــرآن (

  .يز يحدود املعرفة والفهم للتطبيق من جهة التعبد ، والعلم من جهة التماملتعلم عند 

دفــع املستشــكل، ويســمى أيضــا التأويــل، وهــو يف مجيــع األحــوال ال خيــرج عــن كونــه حماولــة  .2

فـــإذا كـــان موضـــع البحـــث العقائـــد، . رفـــع اللـــبس؛ ولـــذلك يستســـاغ يف مواضـــع ويســـتهجن يف أخـــرى

موضوع األحكام جيري الكل على اعتمـاده يف ف أخرى، وإن كان تعففت عنه طوائف واعتمدته طوائ

-وهـو األهـم  –)املـتكلم(ومدار األمر كله عقيدة. إما مبعىن التفسري والشرح، وإما بنية دفع املستشكل

وعلـــى هـــذا األســـاس؛ يتجـــاذب التأويـــَل البالغيـــون . )حقيقـــة وجمـــازا(الكـــالم بالبالغـــة  ، وكـــذا عالقـــة

من هنـا ميكـن . لماء األصول والفقهاء واحملّدثون، وذلك وفق توجها�م العقائديةوالنحاة والفالسفة وع

األوىل، جهة أهل السنة واجلماعة، والثانية جهة املتكلمة والفالسـفة، ويـدرج ضـمن : تناوله من جهتني

  .واجلهمية والباطنة ، والظاهرية)الرافضة(هذه الطائفة مجع من الفرق اإلسالمية، كالشيعة 

. ول احلديث يف التأويل إىل زاويتني؛ أوالمها زاوية التفسري مبعىن الشرح والبيـان واإليضـاحلقد حت

  دعنــ يوالثانيــة زاويــة التأويــل مبفهــوم صــرف اللفــظ عــن معنــاه الطبيعــي، مــن ناحيــة ليوافــق التوجــه الفكــر 

شــــبيه كـــل طائفـــة، ذلـــك أن رفـــض الصـــفات اخلربيـــة عنــــد املتكلمـــة أو إثبـــات بعضـــها، غايتـــه منـــع الت

إىل عــدم التكييــف والتعطيــل  األثــروالتمثيــل والتعطيــل معــا، وينحــو إثبا�ــا مبعانيهــا الطبيعيــة عنــد أهــل 

   .والتمثيل معا أيضا، فامتد اخلالف من النص املقدس إىل النص اإلنساين العادي من نثر وشعر

�ــا مجــع  وأصــل اخلــالف علــى األرجــح الصــفات اخلربيــة الــيت أخــرب �ــا اهللا عــن نفســه، فصــدق 

وال تكييـــف، وصـــدق �ـــا آخـــرون بتأوهلـــا مبـــا يـــؤدي معـــىن النفـــي  هكمـــا هـــي مـــن غـــري متثيـــل وال تشـــبي

داخـــل هـــذا املنـــاخ، ازدهـــر . والتعطيـــل، فـــأثبتوا بعضـــها وأنكـــروا بعضـــها اآلخـــر ملعارضـــته املنطـــق والعقـــل

الف غريهــا يف التأويــل وصــار وســيلة حبــث ال يســتغين عنهــا باحــث، و لكــن وفــق قيــود عقيدتــه الــيت ختــ

  .يأيت على فهمها إال أهل العلم تدقيقات ال

ليــه عنــد املــؤول ، قــد تصــل إىل عإذن هنــاك قــدرة علــى إنشــاء املعــادالت بــني الرمــوز ومــا حتيــل 

وقــد تطــور األمــر إىل أن وصــل . حــد رســم مســارا�ا علــى اخــتالف الســياقات، واستشــكال امللفوظــات

تلــف النــاس يف فهمهــا وشــق علــيهم اخلــالف فيهــا، واستشــكل إىل آي القــرآن واألحاديــث النبويــة، واخ

مــنهم مــن يســلم راضــيا، ومــنهم مــن يســلم بــبعض ويــرفض ف لــيهم ربــط بعضــها مــع بعــض، فــاختلفوا؛ع
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بعضـــا، ومـــنهم مـــن يســـلم راضـــيا بالكـــل ويســـعى إىل التأويـــل راغبـــا يف رفـــع اإلشـــكال وإحـــالل التـــوازن 

، فقـد تعـني أن "ال بتأويـل وال بتفسـري"ذلـك شـيوع قـوهلم  ومـن .أوجه الصـرف املناسـبة، مبينا واالتفاق

التفسري شرح وتيسري مللفوظ تعذر أو قصر فهمـه عنـد متلقيـه، فيتوسـط لـه املفسـر الشـارح ويعيـد إنتـاج 

عـــني املعـــىن بشـــكل لغـــوي أكثـــر بســـاطة ليحصـــل عنـــده الفهـــم علـــى وجـــه االقتصـــاد، فيتحقـــق املعـــىن 

غريه قد يتحقق املعىن اإلضايف أو بعضـه كمـا حتقـق عنـده املعـىن   وعند. القصدي أصالًة وال شيء سواه

  .القصدي 

وأما التأويل فهو إجياد خمرج لفهم ملفوظ ما بسـبيل مـا جتعلـه يـؤدي املعـىن املقصـود سـواء تعلـق 

وهـو أكثـر مشوليـة مـن التفســري الـذي ال يعـدو أن يكـون حتقيقــا . األمـر بقصـده أصـالًة أو بإضـافاته تبًعــا

ور املعـىن؛ يف مقابـل التأويـل الـذي يتحقـق بـه الشـمول واالحتـواء للقريـب  والبعيـد واألوسـط ألبسط ص

  .  من املذاهب التأويلية يف امللفوظ الواحد

وجـه  وفيهمـا .املقول غري املنطوق صراحة ، واملفهوم من الرمـز وقنـاع األلفـاظحيوي  والنص .3

طريقـــة  التأويـــل و . هد واألدلـــة واملرجعيـــات اخلارجيـــةإال بـــالقرائن والشـــوا كاملعـــىن الفـــائض الـــذي ال يـــدر 

ب، املخاِطــ/ لداللــة احلقيقيــة علــى ســبيل قصــد املــتكلماإدراك بــفهــم النصــوص وإدراك شــقها الغائــب ل

النص غـــري حمـــدود ، فيـــه مـــا يعـــني فـــ ؛علـــى ســـبيل الفهـــم الفـــائض عـــن القصــد لداللــة اإلضـــافيةاوإدراك 

  .الشق الثاين جمال خصب للتأويلو  ،لمبالنظر والتأ نيه بالشاهد والقرينة، وفيه ما يعقصد

إن كون التأويل عند اهللا مطلًقا من حيث املعرفة، جيعله مـن جهـة البشـر نسـبًيا رغـم وحـدة . 4

قصده، ولذلك يتنوع فهمه بـني قطعـي يتسـاوى فيـه الفهـم والقصـد إمجاعـا، وظـين ال يتسـاويان فيـه إال 

�ـذا املعــىن يكـون التأويــل متامـا كاملعــادل للتعبــري، . مــا فهًمــا عنـد القــول بـه، أي محــل اللفـظ علــى قصـد

وعدم اخلوض يف تعبري األحالم، جيعل من حكمه ما هـو يف حكـم املرفـوع الـذي ال يعـرف حقيقتـه إال 

اهللا، وإن خـــاض فيـــه النـــاس علـــى مبـــدأ  الظـــن الغالـــب، فـــال يضـــري ذلـــك اخلـــائض فيـــه، مـــا دام  تقيَّـــد 

وهو هنا معادل ملا . اخلاصة، ليكون تأويال حرا) املؤول(مد حال الرائي ومعارفهبشاهد أو قرينة، أو اعت

وفيــه معــىن الرجــوع إىل األصــل املســاوي للحقيقــة الــيت متَّ إدراكهــا فهمــا . ينتهــي إليــه الشــيء ويــؤول إليــه

  .بتأييد معرفة سابقة، أو تأمل عميق أو استنباط وفطنة

مـــن احتمـــال  -وهـــو يتجاذبـــه الـــرأي واألثـــر–ويـــل ومـــع كـــل هـــذا ال خيلـــو احلـــديث عـــن التأ. 5

الصــحة والفســاد، كــون احتمــاالت الفهــم املمكنــة تقبــل أن تكــون حقيقــة اللفــظ يف مدلولــه املقصــود، 
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نتيجة لكل -ويبقى الرتجيح فعال ميايز بني االختيارات حبسب ما تبنيَّ للمؤول أنَّه املراد؛ إذ يتم التأويل

يتوقــف عليــه الفهــم، وُحيَمــل اللفــظ عليــه، كونــه املقصــود اختيــارا  علــى فعــل حيصــل بــأثر مــا -مــا ســبق

والتأويـل يف كـل ذلـك تعيـني ملعـىن خفـّي . وتعيينا حلقيقة ما، أو فعل يتم بناًء على الرأي والعقل والنظـر

  . ، وأما املعىن الظاهر فيدرك بتأويل أقلَّ تعقيدا من سابقه آلية وإعماال

لبيان عند املخاطب والفهم عند املخاَطب، واألمر معروف عنـد إن التأويل على هذا يقع بني ا

  .العرب قبل اكتمال الوحي كما سيأيت
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	-الأولى: يجري المفوضة على التأويل ابتعادا عن الشناعة وسوء الفهم، ويتوسلون بالمعرفة اللغوية، ولهم في ذلك وجه حق بيّن؛ لأن ما ذهبوا إليه معقول وقد أسسوا له كما أسس المؤولة لمنهجهم في الفهم والمعرفة. 
	-الثانية: يجري المؤولة على التأويل واستقصاء الفهم من الأصول التي  تقوم عليها حياتهم  العلمية والفكرية والدينية، ولا يجرون على ذلك في الشبهات، ودفعا للمستعظم ورفعا للبس يميلون إلى ردّ الأدلة ما كانت حديثا، فهم لا يعتدون إلا بالمتواتر منه في العقائد، وتأويلها-الأدلة- ما جاءت قرآنا خوفا من التشبيه والتمثيل والتجسيم، ليقعوا في التعطيل بتعيين الأوصاف لذات الله  بحيث لا تَشَابُهَ بينها وبين صفات البشر، والمفوضة يثبتون كل الصفات الخبرية بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل.
	ميَّز هذا الوضع التأويل بين المفوضة المشبهة المجسمة عن خصومهم، وإن كانوا لا يكيفون ولا يشبهون، كما ميّز المؤولة المعطلة عنهم، وإن كانوا لا يريدون إلا التنزيه. والتنزيه مطلب لكل طائفة، وعقيدة ينشدونها جميعا؛ فالمفوضة منزهة تعتريهم شبهة التشبيه والتجسيم التي يرفضونها بنية التنزيه، فيثبتون ما أثبت الله لذاته دون أن ينفوا عن ذاته الحوادث كالكلام والنزول والحب والبغض... بكيف مجهول وإيمان بها واجب. والمؤولة منزهة تعتريهم شبهة التعطيل، ويتمسّكون بها بنية التنزيه أيضا، فينزهون الله عما وُصفَ به بعلة تشبيه ذاته بذوات المخلوقين، وهو ما لا يقع عقلا، ومخالفتهم للنقل والأدلة القرآنية محمولة على جودة فهم، تجاوزوا فيه الحقيقة إلى المجاز، ليتعالقوا مع الصوفية في هذا الأفق دون أن يتفقوا معهم في غيره، ولا حتى في إعماله(�)، كما هو الحال في مسألة الحلول(�)مثلا؛ فغدا الصحيح  من التأويل عند كل طائفة تأويلا فاسدا عند الطائفة الأخرى، وتأججَّ الصراع بينهم جميعا، وأفقدهم الهيبة العلمية والقوة المنهجية والمصداقية الدينية(�). ولهذا نفهم ما رواه  القلقشندي أنَّ "المهدي بن تومرت"(لقي أكابر العلماء ...وفحول النظار، ولقي أئمة الأشعرية من أهل السنة، وأخذ بقولهم في تأويل المتشابه. ويقال إنه لقي أبا حامد الغزالي رحمه الله ... وطعن على أهله في الوقوف مع الظاهر، وحملهم على القول بالتأويل، والأخذ بمذهب الأشعرية في جميع العقائد)(�)، وكان(ينهى عن الجمود على الظاهر، وسمى أتباعه الموحدين تعريضا بتكفير القائلين بالتجسيم الذي يؤدي إليه الوقوف على الظاهر)(�)، إيذانا بالصراع الفكري والمذهبي الحادين، اللذين تحوَّلا إلى صراع سلطوي فيما بعد، يُحمَلُ فيه الناس على المذهب بالقوة. ومع تأصّل التمذهب الفقهي، أصبحت فكرة التكفير والضلال قابلة لأن تطغى على الحياة العامة وبخاصة مع خلق القرآن وعقيدة الحلول والكشف في نقطة الفناء عند المتصوفة، فكان ما هو معروف في التاريخ الإسلامي عن أحمد بن حنبل والحلاج وابن عربي، وأصل الخلاف في كل ذلك التأويل والاستبطان والوقوف على الظاهر. 



