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  المقدمة
من  ،سيئات أعمالنامن و  ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،حنمده ونستعينه ،إن احلمد هللا

 ،اهللا وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال  ،ومن يضلل فال هادي له ،يهده اهللا فال مضل له
  .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

   M ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4L.  

  M  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
1         02  8    7   6  5  4  39     >  =        <  ;  :L.  

  M |  {  z  y  x  w  v  u   ؛      £  ¢  ¡  �   ~
¥¤  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦L،  

  أما بعد؛ 
ذا الدين احلنيف دين اإلسالم ، فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد أنعم على أمة اإلسالم 

وطريقًا  ،فكانت رسالته نوراً يستضاء به، وشرفها برسالة خري الرسل حممد صلى اهللا عليه وسلم
جًا يقتدى، يسار عليه   .به و

 M K وأمجل بناء قال اهللا تعاىل، وأمت وضوح، مل صورةفجاءت هذه الرسالة على أك

L M N O P Q R S T U  L]٣ -املائدة[.  
ذين لَّ ال ،وسنة نبيه  وترك هلم كتاب اهللا  ، مث انقطع الوحي مبوت صاحب الرسالة

   .مها أصل العلم واهلدى
فرضي اهللا  ،أحسن حال ينهم على وبينوا للناس د ،فحمل هذه الرسالة صحابة النيب 

حابة هذه الرسالة إىل فأدى الص، وأعظم األجراهم عن أمة اإلسالم خري اجلزاء عنهم وجز 
وظهر يف أواخر عهد الصحابة وأوائل عهد  -لذين هم خري قرن بعد قرن الصحابة ا - التابعني 

ً  -ابعني قوم حادوا عن جادة الصواب الت م حيسنون صنعا  وهم اخلوارج - وهم حيسبون أ
واستحلوا دماء املسلمني مستدلني بآيات من كتاب اهللا سبحانه على  ،فكفروا مرتكب الكبرية

وصار  ،ألمة مقاالت ضالة جمانبة للحقومن هذا الوقت بدأت خترج يف ، لصحيحغري مرادها ا
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ا جلؤوا إليه كتاب اهللا فكان أهم م، أصحاب كل مقالة يسعون إىل أن يتقبلها الناس منهم
، حىت يكسبوا بذلك املوافقة والتأييد، فتجاسروا عليه حىت طوعوه على وفق باطلهم، سبحانه

  .وهكذا بدأت ظاهرة تفسري القرآن على وفق االجتاه العقدي تزداد وتنتشر كلما تقدم الزمن
ف لتكتب وألجل ما حيمل هؤالء من هذه الرواسب العقدية الضالة؛ انتدبت منهم طوائ

تانًا ، وألبسوا كتاب اهللا زوراً من القول، فحرفوا الكلم عن مواضعه ،هلا تفسرياً يوافق املعتقد و
ً ، من احلديث فكثر االختالف يف  ، وهكذا كلما تقدم الزمن قليالً ازدادت هذه الظاهرة كثريا

  .وتفاقم الشر وعظم،كتاب اهللا عز وجل
توجب على أهل ، قدي على التفسري ظاهرة واضحةهلذا كله كانت ظاهرة أثر االجتاه الع

  .ويبينوا معاملها ،السنة واجلماعة أن يدرسوا هذه الظاهرة
عزمت ، واستشارة أهل العلم والفضل من أهل االختصاص ،وبعد استخارة اهللا سبحانه

نفسي على أن تدخل غمار هذا املوضوع يف أطروحة املاجستري لقسم العقيدة واملذاهب 
ً  سى اهللا أن يكتبع ،جبامعة اإلمام حممد بن سعوداملعاصرة  وأن يوفقين للسداد يف  ،فيه خريا

  .والصواب يف القصد، الرأي
   :سباب اختيارهأأهمية الموضوع و 

ا   :من جانبني أمهية هذا املوضوع ميكن بيا
  :أمهها ما يلي ،القسم األول من البحث وتربز أمهيته يف أمور :اجلانب األول

لتفسري من أهم ما يهتم به أصحاب أي اجتاه عقدي؛ ولذلك كان البد أن أن علم ا_ ١
، ويفسرونه تفسرياً ال يعارض تلك القواعد اليت قعدوها، يتخذوا موقفًا يتعاملون فيه مع القرآن

  .فكان البد من النظر يف هذا املوقف وما مدى تأثريه على التفسري
جتعل دراسة آثار  االصحيح وانتشاره أن كثرة التفاسري اليت ختالف معتقد السلف_ ٢

ا على تفاسريهم حاجة ملحة للغاية   .معتقدات أصحا
أن دراسة هذا املوضوع تكشف عن منهجية االستدالل عند أهل االجتاهات املخالفة _ ٣

فإن معرفة األسس اليت يسري عليها االجتاه العقدي يف التفسري من أهم ما يكون ، ألهل السنة
  .صومعند مناقشة اخل

ومن  ،أن مجاعة من املستشرقني قد تعرضوا ملنهج املذاهب اإلسالمية يف تفسري القرآن_ ٤
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فقد ، للمستشرق جولد زيهر" املذاهب اإلسالمية يف تفسري القرآن الكرمي"كتاب   :أمثلة ذلك
التفسري يف ضوء " وعقد فصالً مساه، درس يف هذا الكتاب ظاهرة االجتاه املنحرف يف التفسري

م؛ لذلك كان درس كل ذلك دراسة مشوهة على عادة املست، "قيدةالع  علىشرقني يف كتابا
  .املنهج احلق أن يدرسوا هذا املوضوع دراسة مفصلة أهل

، أن الكتابة يف موضوع االجتاهات العقدية يف التفسري تأثرت باجتاه الكاتب العقدي_ ٥
نْظر يف كتاب ُ لدكتور حممد حسني الذهيب جتد الكاتب قد ل" التفسري واملفسرون" فمثالً حينما يـ

فتجده مثالً ، إال أنه وقع يف بعض األخطاء، تعرض يف كتابه لبعض كتب االجتاهات العقدية
حيشر التفسري الكبري للرازي وتفسري البيضاوي وأيب السعود والسيوطي وغريهم ضمن تفاسري 

عل دراسته على منهج أهل وهذا جي، وهم أصحاب اجتاه أشعري كما هو معلوم، أهل السنة
 ً    .السنة واجلماعة أمراً حمتما

   :القسم اخلاص باالجتاه الفلسفي وتربز أمهيته يف عدة أمور :القسم الثاين
تأثري االجتاه الفلسفي يف بعض الفرق اإلسالمية كاالجتاه اإلمامي واالجتاه الصويف _ ١

  .وغريها من الطوائف
اه الفلسفي ؛ فهو يعد أشد االجتاهات العقدية خطر االحنراف املنهجي عند االجت_ ٢

  .جمانبة للحق
 ،فهي ليست اجتاهًا واحداً منتظمًا بل عدة اجتاهات ،تعدد االجتاهات الفلسفية_ ٣
وهذا  ،واالجتاه الفلسفي املعاصر ،واالجتاه الفلسفي اإلشراقي ،االجتاه الفلسفي املشائي :فمنها

  .التعدد يستوجب كشف اجلوانب التأصيلية يف كل اجتاه حبيث يتميز عن غريه
أن موضوع هذا البحث يثري مادة طالب العلم يف علم العقيدة وعلم التفسري على _ ٤

  .وهذا حبد ذاته فائدة كبرية للباحث، حد سواء
، سابقةأن هذا املوضوع مل يدرس من اجلوانب اليت أريد البحث فيها يف أي دراسة _ ٥

  .وعن الدراسات السابقة، ف البحثاهدأكما سيظهر من خالل احلديث عن 
  :أهداف البحث

إن هدف البحث دراسة موضوع أثر االجتاه العقدي يف علم التفسري من حيث نشأة هذه 
ا من جهة املناهج والكتب ا، الظاهرة وتتبع تطورا ومنهجية دراستها ، ومظاهرها، وأسبا
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  .وآثارها
يدرس قضايا كثرية مل أجد دراسة سابقة تعرضت لدراستها على سبيل البحث فالبحث 
  :والتدقيق وهي

  .لتفسري من جهة مناهجه وكتبهادراسة نشأة ومراحل تأثري االجتاه العقدي يف 
  .دراسة أسباب تأثري االجتاه العقدي يف التفسري

  .دراسة مظاهر وجوانب تأثري االجتاه العقدي يف التفسري
  .ار االجتاه العقدي على منهجية دراسة التفسريدراسة آث

ا االجتاه العقدي يف التفسري عند املذاهب وعند املفسر على ، دراسة الطريقة اليت منيز 
  .وجه اخلصوص

  .كل هذه القضايا من هدف البحث أن يدرسها
من تلك  ل منهجية االجتاه الفلسفيوهو يدرس كذلك على وجه اخلصوص والتفصي

  .سابقةاجلوانب ال
  :الدراسات السابقة

  :ميكن أن تقسم هذه الدراسات إىل قسمني
الدراسات اليت تعرضت لكتب االجتاهات العقدية يف التفسري على وجه  :القسم األول

  :وهي ،العموم
وقد ذكر ضمن مباحث كتابه تفاسري  ،حملمد حسني الذهيب" التفسري واملفسرون" _ ١

  .ه العقدي مث يذكر أشهر كتبهيذكر االجتا ،أهل الفرق اإلسالمية
 ،"االجتاهات املنحرفة يف تفسري القرآن؛ دوافعها ودفعها" وقد استل من كتابه هذا كتاب 

   .وطبعه يف رسالة صغرية احلجم
ا من جهة أن دراسيت تتعرض لدراسة  وهذا الكتاب خيتلف عن الدراسة اليت أتقدم 

ِّ فيها أسباب هذه الظاهرةظاهرة أثر االجتاه العقدي على التفسري دراسة  َني ا ،أُبـ  ،ونشأ
  .وبيان أثر االجتاه العقدي على منهجية دراسة التفسري ،ومنهجية دراستها، ومظاهرها

إال ما كان من إشارات جمملة ليست من مقاصد  ،والكتاب مل يتعرض هلذا اجلانب
  .البحث
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 نده أربعمل يتجاوز ع فهو ،كما أن دراسته لالجتاه الفسلفي كانت دراسة خمتصرة جمملة
  .أوراق

  .ال تفي مبنهجهة يف التفسري إال أسطراً قليلة ومل تأخذ قضية منهج الفالسف
من خالل  خوان الصفاإ :ج ألصحاب االجتاه الفلسفي وهممناذ  ةوهو مل يتعرض إال لثالث

 ،يب من خالل رسالة واحدةوالفارا ،وابن سينا من خالل رسالتني فقط من رسائله ،رسائلهم
  .وهذا يعين أن البحث سيكون حمدود النتائج
ية التفسري كابن لملسفية كان هلا أثرها البالغ يف عوهو يعين كذلك إغفاله لشخصيات ف

 ً   .رشد مثال
وهذا البحث تتطابق مباحثه ، لرمزي نعناعة" بدع التفاسري يف املاضي واحلاضر" _ ٢

وبني املؤلفني نزاع يف  ،للذهيب" ات املنحرفة يف تفسري القرآناالجتاه" ومواضيعه مع كتاب 
اية كتابه السابق، تأليفه واملقصود من ذلك أن هذا ، ذكر طرفًا من هذا النزاع الذهيب يف 

فجميع مادته ال خترج عن  ،الكتاب ال خيتلف عن كتاب الذهيب إال اختالفًا يسرياً ال يذكر
   .للذهيب "التفسري واملفسرون"مادة كتاب 

  .وهذا البحث يقال فيه ما يقال يف حبث الدكتور الذهيب ألنه جزء منه 
للدكتور مساعد عبداهللا آل " لعصر العباسياأثر التطور الفكري يف التفسري يف _ ٣
والذي يتعلق ببحثي الباب الثالث والذي عقده عن العلوم  ،وقد حبث فيه عدة مواضيع، جعفر

األول حديث عن العقائد  :وقد جعل هذا الباب على أربعة فصول، العقلية وأثرها يف التفسري
والفصل الثالث ، والثاين عن علم الكالم ،األول عن الفلسفة :والثاين قسمه مبحثني، اإلسالمية

  .والفصل الرابع حتدث فيه عن الشيعة ،عن التصوف فيه حتدث
نه مل يتعرض يف حبثه جلميع القضايا اليت ذه الدراسة من حيث إخيتلف عن ه حثوهذا الب

  .سيتناوهلا البحث
  .طريقة شبيهة بطريقة الذهيب السابقةب ما تعرضه ملنهج الفالسفة فقد كانوأ
للدكتور حممد بن عبد الرمحن " املفسرون بني التأويل واإلثبات يف آيات الصفات"_ ٤
  .اجلامعة اإلسالمية وهي رسالة علمية قدمت إىل، املغراوي

مث ذكر أصول املتكلمني يف باب ، وقد قدم مبقدمة عن الصفات وقواعد السلف فيها
ها بالرد على مث ختم، مث أورد املفسرين وبني موقف كل مفسر من هذه الصفات، الصفات
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إن  :وميكن أن يقال ،هذه مجلة هذا البحث .املتأولة يف الصفات، واختار لذلك تفسري القرطيب
  .قصود الباحث هو بيان موقف املفسرين من آيات الصفات والرد عليهمم

ذا العرض علم أن مقصوده خيتلف متامًا عن مقصود حبثي وعن مباحثه و ُ   .ي
    .كما أنه مل يتعرض لشيء من طريقة الفالسفة يف التفسري

تابه وقد حبث يف ك ،للدكتور فهد الرومي" اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر"_ ٥
، اجتاه أهل السنة يف التفسري :ومن االجتاهات اليت تعرض هلا، موضوع االجتاهات بإطاره العام

وكانت دراسته لكل اجتاه تدور حول النقاط ، واجتاه الصوفية ،واجتاه اإلباضية، واجتاه الشيعة
ومناذج من كتبه خالل ،ومنهجه يف التفسري، وجممل عقائده،ونشأته، اهالتعريف باالجت: التالية

  .كل هذا على جهة اإلمجال والعموم، مث خيتم برأيه يف االجتاه املدروس، بع عشراالقرن الر 
ذا العرض للمباحث املتعلقة باالعتقاد يعلم أنه خيتلف عن حبثي فلم يتعرض جلميع  و

  .القضايا اليت سيتناوهلا البحث
   .ما أنه مل يتعرض لشيء من طريقة الفالسفة يف التفسريك

  :وبينت منهجه يف التفسري ،نيالدراسات اليت تعرضت الجتاه عقدي مع :القسم الثاني
كشف االجتاه الرافضي " ورسالة ، للدكتور حممد املديفر" تفاسري الزيدية" رسالة  :ومنها

بني السنة والشيعة دراسة مقارنة يف " وكتاب  ،،د طاهر أويسللباحث أمح" يف تفسري الطربسي 
للدكتور " املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري" ورسالة  ،للدكتور علي السالوس" التفسري وأصوله

امي نقرة"االجتاهات السنية واملعتزلية يف تأويل القرآن"ورسالة  ،فهد الرومي وحنوها  ،للدكتور 
  .ى نفس الطريقةمن الرسائل اليت عل

وهو مقصود خيتلف  ،وهذه الدراسات مقصودها حبث منهج اجتاه عقدي معني يف التفسري
ا، عن مقصود حبثي الذي هو دراسة لظاهرة االجتاهات العقدية على علم التفسري  ،وبيان أسبا

  .االجتاه الفلسفي على وجه اخلصوص ودراسة ،ومنهجية دراسة التفسري، ومظاهرها
  

  :العلمية لموضوع البحث تفاضااإل
  :ومنها، هذا البحث الذي أتقدم به سيضيف إضافات عديدة

  .ومعامل كل مرحلة ،بيان مراحل نشأة تأثري االجتاه العقدي يف التفسري_ 
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  .بيان أسباب تأثري االجتاه العقدي يف التفسري_ 
  .بيان مظاهر تأثري االجتاه العقدي يف التفسري_
ً ، اه العقدي عند املذاهببيان منهجية دراسة االجت_   .وعند املفسر خصوصا
  .بيان آثار االجتاه العقدي على منهجية دراسة التفسري_
ومن خالل موقفه املنهجي من  ،دراسة االجتاه الفلسفي من خالل القضايا السابقة_

   .وكذلك أثر منهجه يف التفسري على االجتاهات العقدية األخرى ،مسائل االعتقاد
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطة البحث 
  :وهي كالتايل ،وخامتة، وقسمني ،ومتهيد، مقدمة: وتشتمل على

والدراسات  ،وأهداف البحث ،وأسباب اختياره ،أمهية املوضوع  :المقدمة وتتضمن
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  .ومنهج البحث ،وخطة البحث ،السابقة
  :التمهيد

  .مفهوم االجتاه العقدي يف هذا البحث_ 
   .يف التفسري واجلماعة أهل السنة نبذة عن منهج_ 

  :أثر االتجاه العقدي في التفسير :الدراسة النظرية :القسم األول
   :وفيه فصالن

  :وأسبابه، أثير االتجاه العقدي في التفسيرنشأة ت :الفصل األول
  :وفيه مبحثان

  .افي التفسير ومراحله االتجاه العقدي تأثير نشأة :المبحث األول
   .العقدي في التفسير ثير االتجاهأسباب تأ :المبحث الثاني
ومنهج دارسته  مظاهر تأثير االتجاه العقدي في التفسير :الفصل الثاني

  .وآثاره
  :وفيه ثالثة مباحث

  .مظاهر تأثير االتجاه العقدي في التفسير :المبحث األول
  .منهج دراسة االتجاه العقدي في التفسير :المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان
  .االجتاه العقدي يف التفسري عند الطوائفمنهج دراسة  :املطلب األول
  .منهج دراسة االجتاه العقدي يف التفسري عند املفسر :املطلب الثاين

  .االتجاه العقدي على منهجية دراسة التفسير آثار  :المبحث الثالث
  :على االتجاه الفلسفي :الدراسة التطبيقية :القسم الثاني

  :وثالثة فصول ،وفيه متهيد
  .وأنواعها إجماالً  ،يف الفلسفةتعر  :التمهيد

  :وأثره في التفسير االتجاه الفلسفي المشائي :الفصل األول
  .وكتبه ،وأشهر رجاله ،املشائي تعريف االجتاه :حث األولاملب
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   .ومظاهره ،وأسبابه،املشائي يف التفسري نشأة تأثري االجتاه :بحث الثاينامل
  .دراسة التفسري املشائي يف التفسري وأثره على منهج االجتاه :حث الثالثاملب
  .التفسري على د وأثرهتقاعاملشائي من أصول االموقف االجتاه  :حث الرابعاملب
   .املشائي يف التفسري على االجتاهات العقدية األخرىأثر االجتاه  :حث اخلامساملب

  :وأثره في التفسير لسفي اإلشراقياالتجاه الف :الثانيالفصل 
  .وأشهر رجاله وكتبه ،اإلشراقي تعريف االجتاه :حث األولاملب

   .اإلشراقي يف التفسري وأسبابه ومظاهره نشأة تأثري االجتاه :ايناملبحث الث
  .اسة التفسريدر  يف التفسري وأثره على منهج االجتاه اإلشراقي :حث الثالثاملب
  .التفسري على د وأثرهاإلشراقي من أصول االعتقاموقف االجتاه  :حث الرابعاملب
  .اإلشراقي يف التفسري على االجتاهات العقدية األخرى أثر االجتاه :بحث اخلامسامل

  :وأثره في التفسير االتجاه الفلسفي المعاصر :الثالثالفصل 
  .وأشهر رجاله وكتبه ،تعريف االجتاه الفلسفي املعاصر :بحث األولامل

   .ومظاهره، وأسبابه، يف التفسري نشأة تأثري االجتاه الفلسفي املعاصر :املبحث الثاين
  .دراسة التفسري يف التفسري وأثره على لسفي املعاصرمنهج االجتاه الف :املبحث الثالث
  .التفسري على هد وأثر تقاعمن أصول اال موقف االجتاه الفلسفي املعاصر :املبحث الرابع

االجتاهات العقدية  يف التفسري على الفلسفي املعاصرأثر االجتاه  :املبحث اخلامس
  .األخرى

  .وتتضمن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث :الخاتمة
 ،املصادرو  ،الفرقو  ،ماألعالو ، األحاديثو ، فهرس اآليات:الفهارس العلمية

  .املوضوعاتو  واملصطلحات،
       

  منهج البحث 
  :جمع المادة العلمية :أوالً 

  :مادة هذا البحث على قسمني
  :فتجمع املادة على النحو التايل ذا القسممايتعلق  :القسم األول
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أما مبحث نشأة تأثري االجتاه العقدي يف التفسري فتجمع مادته من خالل الرجوع إىل  
  .الكتب اليت حتدثت عن ظهور الفرق اإلسالميةالفرق نفسها و  كتب

فقد حددت لدراسته  ،وآثاره أما مبحث أسباب تأثري االجتاه العقدي يف التفسري ومظاهره
تفسري ابن  :ومن االجتاه الكالمي ،تفسري السمعاين :فاخرتت من االجتاه السين ،عدة تفاسري

وقد  ،تفسري الطربسي :ومن االجتاه الشيعي ،تفسري القشريي :ومن االجتاه الصويف ،عطية
ذه ا  ا أصول االجتاهات العامة حدد اهات األخرى  وغريها من االجت ،االجتاهات أل

وألن  ،فإن أصول منهجيتهم يف التفسري ال خترج عن االجتاهات السابقة أو اإلباضية ،كالزيدية
ا أضافت مصادر جديدة يف التفسري   .االجتاهات اليت حدد

  :دراسة منهج االجتاه الفلسفي يف التفسري :القسم الثاين
وكتبهم ميكن أن _ رملشائي أو اإلشراقي أو املعاصسواء ا_فسأرجع فيه إىل كتب الفالسفة

  :جمموعات تصنف إىل ثالث
  .الكتب اليت تعرضت للتفسري بشكل مباشر_ ١
  .ويف أثنائها فسروا بعض اآليات ،الكتب اليت تعرضت لقضايا عقدية_ ٢
   .الكتب اليت ذكروا فيها نظريات عامة يف التفسري_ ٣

 ويكون قد مجع مع الفلسفة ،ا من الفالسفةمث إن بعض هذه الكتب قد يكون أصحا
فهذا يدخل ضمن شرحية البحث اليت أحبث فيها ؛  ،اجتاهًا عقديًا آخر كالتشيع أو التصوف

   .ألن املقصود أن يكون املؤلف ممن تبىن املنهج الفلسفي
     ً   :دراسة المسائل وعرضها :ثانيا

  :ستكون دراسة املسائل على قسمني
سأحبث فيه أثر االجتاه العقدي يف التفسري على وجه العموم من حيث  :القسم األول

   :النشأة واألسباب واملظاهر واآلثار ومنهجية الدراسة
فأما حبث نشأة تأثري االجتاه العقدي يف التفسري فستكون دراسة تارخيية مرتبطة بتاريخ 

من حيث املناهج  .ت فيها هذه النشأةواالمتدادات اليت تطور  ،ظهور املقاالت عند الطوائف
  .أو الكتابة يف التفسري ،اجلديدة يف التفسري

وأما حبث أسباب ومظاهر وآثار تأثري االجتاه العقدي يف التفسري فسيكون البحث فيه 
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على وفق التطبيقات اليت وقفت عليها خالل مجع مادة هذا البحث من خالل املراجع احملددة 
  .ىل كتب العقائد اخلاصة بكل اجتاه إن تطلب البحث ذلكمع الرجوع إ ،السابقة

وأما حبث منهجية دراسة االجتاه العقدي يف التفسري فمنهج دراسيت له هو حتديد منهجية 
ا دراسة هذا البحث فإذا ذكرت  ،وضرب أمثلة لذلك توضح مقصود املبحث ،عامة ينضبط 

وقد تتكرر بعض األمثلة ولكن  ،املقصودالقضية النظرية أوردت بعدها من التطبيقات ما يوضح 
  .تكرارها ال يكون إال لفائدة يقتضيها البحث

فستكون _ سواء املشائي أو اإلشراقي أو املعاصر_ دراسة اجلانب الفلسفي :القسم الثاين
  :هذه الدراسة على النحو التايل

 ،عرف بهأ :مبقدمة_ من هذه االجتاهات الثالثة السابقة_أقدم لكل اجتاه فلسفي _ ١
  .وبأشهر رجاله وكتبه

أذكر مىت نشأة تأثري كل اجتاه فلسفي يف التفسري ؟ مث أذكر ملاذا أثر هذا االجتاه يف _ ٢
التفسري ؟ ومادواعي ذلك ؟ مث أذكر اجلوانب واملظاهر اليت أثر فيها كل اجتاه من اجتاهات 

   .و االختالفوربط ذلك بالقسم األول من جهة االتفاق أ ،الفالسفة على التفسري
وأثر هذا املنهج على دراسة  ،أذكر بعد ذلك منهج كل اجتاه فلسفي منها يف التفسري_ ٣

   .التفسري على وفق املنهجية املرسومة يف القسم األول
 ،ألصول العقدية الكربىلأذكر أثر املنهج الفلسفي الذي اتبعه كل اجتاه يف نظرته _ ٤

م أ ،األصل على وجه اخلصوصيات هذا سواء من خالل تعرضهم لبعض آ و من خالل نظر
   .لنصوص األصل العقدي على وجه العموم

وأذكر من األمثلة ما يتضح به  ،أذكر تأثري هذا االجتاه على االجتاهات األخرى_ ٥
   .املقصود
دراسة اجلوانب السابقة دراسة نقدية على ضوء منهج أهل السنة واجلماعة مع بيان _ ٦

   .كل اجتاه عقدي عن منهج أهل السنة واجلماعةأوجه االحنراف يف  
  :الحواشي والنقول: ثالثا

  .عزو اآليات الواردة يف البحث بذكر السورة ورقم اآلية/١
فإن كان يف الصحيحني اكتفيت ، ختريج األحاديث الواردة يف البحث من مصادرها/٢

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ت ذلك وإال اجتهدت وإن كان من غريمها نقلت حكم أهل العلم عليه إن وجد، بعزوه إليهما
  .يف خترجيه
كما أين قد أعيد   ،ها من مصادرها األصلية ما أمكنتوثيق مقاالت الطوائف وغري /٣

وذلك لتعدد فائدة بعض النقول املهمة يف عدة  ،االستشهاد بالنقل الواحد يف بعض املواطن
  .قضايا علمية

واملشهورين من العلماء   يثورواة األحادأما الصحابة و  املشهورينالتعريف باألعالم غري /٤
املعاصرين فال التزم برتمجتهم إال  وكذلك ،كاإلئمة األربعة وابن تيمية وابن القيم فال أترجم هلم

ُ  ،من استطعت احلصول على ترمجته وقد حرصت على  إتباع كل  ،رتجم هلمألن كثرياً منهم مل ي
  .املسألة املبحوثةعامل بسنة وفاته عندما يتعلق بذكرها فائدة تساعد يف توضيح 

  .واملصطلحات العلمية الطوائف والفرقب التعريف/٥
   .التعليق على ما حيتاج إىل تعليق وتوضيح خالل البحث/ ٦

 ً   .وضع الفهارس العلمية الالزمة :رابعا
  

   :وبعد
فاللهم  ،متام هذا البحث وإكمالهإل توفيقهفأتوجه بالشكر هللا سبحانه وتعاىل على تيسريه و 

  .محداً كثرياً كما حتب ربنا وترضى ،لك احلمد
يف مقدمتهم و  ،ل من أعان على إجناز هذا البحثكما أتوجه بالشكر بعد شكر اهللا إىل ك

ناصر بن عبد الكرمي العقل الذي رعاين بعلمه وفضله  فضيلة شيخي الكرمي األستاذ الدكتور
  .بارك له يف عمره وعلمهو  ،فجزاه اهللا خري اجلزاء ،يف أثناء مسرية هذا البحث وصربهوخلقه 

ّ  وأزجي شكري إىل   .مااحلبيبني اللذين رعياين بدعائهما وتربيتهما واهتمامه والدي
كما أتقدم بشكري البالغ إىل زوجيت الكرمية اليت أعانت وصربت وصابرت على إجناح هذا 

  .العمل
   .تصحيح وتصويبأعان يف مسرية هذا البحث بفكرة ومشورة أو وأختم بشكري لكل من 

   .فإىل أولئك مجيعًا دعائي اخلالص هلم بالتوفيق والسداد يف الدنيا واآلخرة
ه  ،ع به الدرجاتويرف ،وأسأل اهللا أن يتقبل هذا العمل يف الصاحلات َ وأن ينفعين وقارء
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  .هويلهمين الرجوع عن خطئ ،بصوابه
ً  وصلى اهللا     .وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميًا كثريا
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  مفهوم االتجاه العقدي

العقديـــة ســـواء يف التفســـري أو  املنـــاهج مفهـــوم االجتـــاه العقـــدي مســـألة منهجيـــة عنـــد حبـــث
علـى بعـض البـاحثني حيـث نسـبوا لـبعض الصـحابة أو  دخـل اخلطـأ وبسبب عـدم حتريرهـا ،غريها

بعض املناهج املخالفـة ملـنهج أهـل السـنة واجلماعـة مبجـرد وجـود بعـض األمثلـة م لالتابعني تأصيله
م علـى بعـض اآليـات أو مـواقفهم مـن بعـض املسـائل ولـذلك مـن الضـروري  ،املشتبهة يف تطبيقا

  ما املقصود باالجتاه العقدي ؟ :وهي ،أن حترر هذه املسألة
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  :هل السنة أو موافقة لهطائفة من الطوائف خمالفة ملنهج أهناك طريقتان لتحديد 
فمــن  ،النظــر فـي مصـادر التلقــي ومـنهج االسـتدالل عنــد هـذه الطائفـة :الطريقـة األولـى

ومـن خـالف ذلـك  ،وافق مصادر التلقي ومنهج االستدالل عند أهـل السـنة واجلماعـة فهـو مـنهم
الباقيــة  وأمــا الفـرق« :وإىل هــذه الطريقـة ينحـو شــيخ اإلسـالم ابـن تيميــة فـرتاه يقـول، فلـيس مـنهم

م أهـــل الشـــذوذ والتفـــرق والبـــدع واألهـــواء وال تبلـــغ الفرقـــة مـــن هـــؤالء قريبـــًا مـــن مبلـــغ الفرقـــة  فـــإ
وشـعار هـذه الفـرق ، بل قد تكون الفرقة منها يف غاية القلة، الناجية فضالً عن أن تكون بقدرها

. )١( »ل السـنةفمن قال بالكتاب والسـنة واإلمجـاع كـان مـن أهـ، مفارقة الكتاب والسنة واإلمجاع
فــابن تيميــة جعــل االعتبــار يف دخــول هــذه الطوائــف يف مســمى أهــل الســنة هــو املوافقــة يف هــذه 

  .املصادر
ـومـن أجـل ذلـك يقـول  م يف حـال أصـحاب بدعـة اإلرجـاء ةابـن تيميَّ ليسـوا مـن هـذه «: بـأ

ظة، بل دخل يف قوهلم طوائف من أهل الفقه والعبـادة ّ ، البدع املغّل ـد َ ع ُ ون إال مـن أهـل ومـا كـانوا يـ
ظة   .(٢)»السنة، حىت تغّلظ أمرهم مبا زادوه من األقوال املغّل

الذين هم أهل الفقه والعبادة من دائـرة أهـل السـنة مبجـرد قـوهلم  فهو مل خيرج هؤالء األعالم
   .مبقالة اإلرجاء

  :أن اعتبار املخالفات منهجًا يكون بأحد أمرينوحاصل كالمه  
ن وحـده كـأن يعتمـد علـى القـرآ  :صـادر التلقـيعـن خلـل يف م أن تكون املخالفة صـادرة_١

أو بســبب اعتمــاد مصــدر آخــر غــري  ،دون اعتبــار للســنة كليــًا أو جزئيــًا أو عــدم اعتبــار للصــحابة
ئمــــة املعصــــومني عنــــد أو أقــــوال األ كاعتمــــاد العقــــل أو الكشــــف، لصــــحيحةاملصــــادر الشــــرعية ا

  .هموغري  الشيعة
وهـــذا مـــأخوذ مـــن اعتبـــار  :أن تكـــون املخالفـــة صـــادرة عـــن خلـــل يف مـــنهج االســـتدالل_٢
  :فإن اعتبار اإلمجاع يكون من وجهني، اإلمجاع
  .اعتبار اإلمجاع حجة يف املسائل_ أ

  .تباع إمجاعهم يف طريقة االستداللا_ ب   

                            
 .)٣٤٦_٣(جمموع الفتاوى )  ١(
 .)٣٥٧- ٣( املرجع السابق)  ٢(
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 :م يف فهم النصـوصكِّ كأن حيَُ   ،فمن خالف يف اعتبار واحدة منهما فقد خالف أهل السنة
علــــى طريقــــة الرمــــز  العــــرب وإمنــــا مقتضــــى لســــانفهــــم النصــــوص علــــى غري تُ أن أو  ،علـــم الكــــالم

  .واإلشارات الصوفية
، والــــذي يكشــــف عــــن هــــذين األمــــرين يف دراســــة هــــذه املخالفــــات النظــــر يف حــــال قائلهــــا

هي املعيار يف احلكم  وليست، ن السابقنيمريفهذه األمور كاشفٌة لأل، وأتباعها، وآثارها، واملقالة
ا    .يف أصحا

وذلـــك بأحــــد  اعتبـــار الحكــــم علـــى الطوائــــف بـــالنظر فــــي المقــــاالت :الطريقـــة الثانيــــة
  :طريقني
  .أن تكون خمالفة الطائفة يف معىن كلي يف الدين وقاعدة من قواعده_ ١
  .باملعارضةأن تكثر املخالفة يف اجلزيئات مبا يعود على كثري من الشريعة _ ٢

وذلـــك أن الفـــرق إمنـــا تصـــري فرقـــًا خبالفهـــا للفرقـــة « :حيـــث يقـــول )١(وهـــذه طريقـــة الشـــاطيب
ال يف جزئــــي مــــن اجلزيئــــات؛ إذ اجلزئــــي ، الناجيــــة يف معــــىن كلــــي يف الــــدين وقاعــــدة مــــن قواعــــده

 ً   ...والفرعي الشاذ ال ينشأ عنه خمالفة يقع بسببها التفرق شيعا

رى القاعدة الكلية كثـرة اجلزئيـات؛ فـإن املبتـدع إذا كثـر مـن إنشـاء الفـروع املخرتعـة وجيري جم
 ً وأمــا ، عــاد ذلــك علــى كثــري مــن الشــريعة باملعارضــة ؛ كمــا تصــري القاعــدة الكليــة معارضــة أيضــا

  .)٢(»بل يعد وقوع ذلك املبتدع له كالزلة والفلتة، اجلزئي فبخالف ذلك
قد تعود يف النهاية إىل طريقة شيخ اإلسالم ابن تيميـة ؛ إذ إن املخالفـة يف  وطريقة الشاطيب

الكليـــــات يف كثـــــري مـــــن املســـــائل ال يكـــــون إال فرعـــــًا عـــــن خمالفـــــة يف مصـــــادر التلقـــــي أو مـــــنهج 
فـإن مـن سـار علـى طريقـة أهـل السـنة واجلماعـة ، وكذلك القول يف اجلزئيـات الكثـرية، االستدالل

ابي   .املعني املخالفات اجلزئية الكثرية وهو متبع ملنهجهم وطريقتهمع من بعد أن تتّ
قـد يـدخلها شــيء مـن اإلشــكال مـن جهـة ضــابط الكلـي الــذي  وإن كانـت طريقـة الشــاطيب

ولذلك فإنه عندما أراد أن يضرب مـثالً باخلطـأ الكلـي الـذي يوجـب  ،يراه مرجعًا يف هذه املسألة

                            
من  ،كان من أئمة املالكية  ،أصويل حافظ ،الشهري بالشاطيب ،اللخمي الغرناطي إبراهيم بن موسى بن حممد :هو) ١(

 .)١/٧٥(األعالم : ينظر .)هـ٧٩٠(مات سنة  ،وأصول النحو ،واالعتصام ،املوافقات: مصنفاته
 .)١٧٧ -٣(االعتصام للشاطيب )  ٢(
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، وهــي )١(ة مــن الفــرق ؛ ضــرب مــثالً مبســألة التحســني والتقبــيح العقلــيتصــنيف قائلهــا ضــمن فرقــ
مــن أخطــأ يف هــذه  دنــا كالمــه العتربنــاولــو طر  ،)٢(مســألة مل حيكــم القــول فيهــا بعــض أئمــة الســنة

  .أهل السنة ةاملسألة خارج دائر 
ولـــذا فـــإنين يف اعتبــــار االجتاهـــات وتعــــددها ودراســـتها يف البحـــث اعتمــــدت علـــى الطريقــــة 

ــا هــي الطريقــة األضــبط يف حتديــد االجتاهــات العقديــة املخالفــة ألهــل الســنة  ،نيــةالثا ووجــدت أ
  .وسيأيت يف البحث ما يدل على ذلك، واجلماعة من عدمها

الطائفــة الـيت اختصــت مبـنهج معــني يف  :واخلالصـة مــن كـل ذلــك أن مفهـوم االجتــاه العقـدي
ذه املصادر    .مصادر التلقي ومنهج االستدالل 

  

  
  
  
  
  

  
  نبذة عن منهج أهل السنة والجماعة في التفسير 

وجممل  ،ة يف التفسري مبجموعة قواعد منهجية تراعى يف عملية التفسرييتميز منهج أهل السن
   :هذه القواعد ميكن أن ترجع إىل قاعدتني ومها

  .العربي في التفسير اعتماد مقتضى اللسان :القاعدة األولى
وعدم اخلروج عن ظاهر اللفظ  ،وج عن معهود العرب يف اخلطابوهذه القاعدة تعين عدم اخلر 

                            
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق)  ١(
وإمنا وأنه ليس بقبيح يف نفسه  ،كالم الاللكائي يف شرح اعتقاد أهل السنة عندما حتدث عن الكذب_ مثالً _انظر)  ٢(

 .وتعليق احملقق عليه) ١١٥٦ :٦-٥(هو من جهة السمع قبيح 
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  .إىل معىن آخر إال بدليل
   .البحث عن مقصود اهللا بكالمه :القاعدة الثانية

   :والوصول إىل مقصود اهللا بكالمه يكون من خالل ثالثة أمور
تفسري القرآن ( :وهو ما يسمى ،الرجوع إىل تفسري كالم اهللا لتفسري كالمه اآلخر .١

 .)القرآنب
تفسري القرآن ( :وهو ما يسمى ،يف بيان كالم اهللا سبحانه الرجوع إىل كالم نبيه  .٢

 .)بالسنة
 :وهو ما يسمى ،الرجوع إىل كالم الصحابة رضي اهللا عنهم يف بيان كالم اهللا سبحانه .٣

 .)تفسري القرآن بكالم الصحابة(
وهذا ما  ،السنة واجلماعة كل قاعدة من هذه القواعد هلا أدلتها وشواهدها من كالم أهل

عندما يأيت احلديث عن  ،سيكون تفصيله بإذن اهللا سبحانه يف املبحث األول من هذه الرسالة
  .نشأة مناهج التفسري
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   لالقسم األو 

  الدراسة النظرية
  أثر االتجاه العقدي في التفسير

  
  :وفيه فصالن

  .ابهوأسب ،نشأة تأثري االجتاه العقدي يف التفسري :الفصل األول
  .دراسته وآثاره الجتاه العقدي يف التفسري ومنهجمظاهر تأثري ا :الفصل الثاين
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  األول الفصل
  نشأة تأثير االتجاه العقدي في التفسير، وأسبابه

   :وفيه مبحثان
   .انشأة تأثير االتجاه العقدي في التفسير ومراحله :المبحث األول
  .في التفسيرأثير االتجاه العقدي أسباب ت :المبحث الثاني
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  المبحث األول

    اهفي التفسير ومراحلاالتجاه العقدي  تأثير نشأة
  :وفيه مطلبان

  .اهومراحل نشأة تأثري االجتاه العقدي يف مناهج التفسري :المطلب األول
  .اتأثري االجتاه العقدي يف كتابة التفسري ومراحله نشأة :المطلب الثاني

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

  المطلب األول

  هاومراحل ،مناهج التفسير العقدي فينشأة تأثير االتجاه 
   :وفيه أربعة فروع

  .منهج أهل السنة واجلماعة يف التفسري تأثري نشأة :الفرع األول
  .املتشابه يف التفسري األخذ بالظاهر غلو يفمنهج ال تأثري نشأة :الفرع الثاين

  .املنهج الباطين يف التفسري تأثري نشأة :الفرع الثالث   
  .نهج الكالمي يف التفسريامل تأثري شأةن :الفرع الرابع
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  الفرع األول

  منهج أهل السنة والجماعة في التفسير تأثير نشأة
  :مسائل ثالثوفيه 

، واألسس التي بني عليها أهل السنة في التفسير نشأة منهج :المسألة األولى
  .منهجهم

  .م على غيرهأدلة تقديم منهج الصحابة في الفه :المسألة الثانية
االعتراضات الواردة على منهج أهل السنة في فهم النصوص  :المسألة الثالثة

    .والجواب عنها
  
  
  
  
  
  
  

  

، واألســـس التـــي بنـــي عليهـــا أهـــل الســـنة فـــي التفســـير نشـــأة مـــنهج :المســـألة األولـــى
  .منهجهم
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 ُ  ،حانه وتعـاىلربـه سـب بلغهم رسالةف، اجلهل والظلم والشرك انتشر فيها إىل أمةٍ  عث النيب ب
أخــرجهم مــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة و  ،مــن ظلمــات الشــرك إىل نــور اإلســالم بدعوتــه أخــرجهمو 

تمـع صححف ،رب العباد عقـول أصـحابه بنـور الـوحي الـذي كـان يتلقـاه عـن ر انـأو  ،خلـل هـذا ا
ـــم وســنة نبـــيهم ،ربــه ســبحانه وتعـــاىل  ،وعلمهــم كــذلك أن طريـــق اهلدايــة مرهـــوٌن باتبــاع كــالم ر

م مصـادر التلقــي يف هـذين املصــدرين  ،وسـنة النــيب  ،كتـاب اهللا ســبحانه  :فاحنصـرت يف أذهــا
  :االجتهادعلى  أوالنقل  على إما لمصدر األولطريق فهمهم ل يف وا يعتمدونوكان

  :)١(على عدة أمور ون فيهعتمدفأما النقل فكانوا ي
   .بيان النيب _ ١
  .ب من العرب وأهل الكتابحوال من نزل فيهم اخلطاأل عرفتهمم_٢
  .اللسان العريبب تهممعرف_ ٣

م يف النص القرآين على وفق املصادر السابقة   .وأما االجتهاد فهو إعمال أذها
أهـل الســنة  وسـار علـى هــذا الطريـق مــن جـاء بعـدهم مــن التـابعني وتــابعيهم ومـن تـابعهم مــن

   :ورمسوا منهجهم على النحو التايل ،واجلماعة
  :لقيمصادر الت_١
  .القرآن والسنة: مها على مصدرينمصادر التلقي اعتمدوا يف   

  : االستدالل منهج_٢
ــــا هــــو    فهــــم اتبــــاع مــــنهج الصــــحابة يف كانــــت طريقــــة فهمهــــم هلــــذه املصــــادر واســــتدالهلم 

  .النصوص
  :على النحو التايل وتفصيل ذلك

  .والسنة القرآن :يالسنة والجماعة ه أهلمصادر التلقي عند أن  :األساس األول
مـنهج السـلف يف ذلـك  حيكـي شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ،فهذا هو الطريـق الـذي سـاروا عليـه

وجد يف كـالم أحـد مـن السـلف أنـه « :فيقول ُ قتدى به؛ وهلذا ال ي ُ فكان القرآن هو اإلمام الذي ي
قـد تعـارض فيهـا العقـل  :لوال قـا، وال بذوق ووجد ومكاشـفة، عارض القرآن بعقل ورأي وقياس

يعــين القـــرآن واحلــديث وأقـــوال ، فيجــب تقـــدمي العقــل علـــى النقــل :فضــالً عـــن أن يقــول، نقــلوال
                            

 .) ٦١ص (التفسري اللغوي للدكتور مساعد الطيار  :انظر )١(
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ً  :وال فـيهم مـن قـال.. .الصحابة والتابعني إمـا أن يفـوض وإمـا أن يـؤول أو ، إن لـه ذوقـًا أو وجـدا
  .)١(»خماطبة أو مكاشفة ختالف القرآن واحلديث

، فـانظروا يف رأيـي، نـا بشـر أخطـئ وأصـيبإمنـا أ« :مالك ما قاله اإلمام يف ذلك ممن أقواهلو 
َ  .)٢( »وكل مامل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه، فما وافق الكتاب والسنة فخذوه َ ف َ كَ ح على كـل  م

  .وكل مامل يوافقهما بالرد، باألخذ وافق الكتاب والسنة ما
ِ واســتُ « :فيقــول الشــافعيوأمــا  ً  لَّ د َ   أنــه ال ختــالف لــه ســنة أبــدا وإن مل  - تهوأن ســن ،اهللا كتــاب

ٌ الزم: -كتابٍ   يكن فيها نصُّ  ـ مع ما ذكـرتُ  ،من هذا مبا وصفتُ  ة واه ممـا فـرض اهللا مـن طاعـة سِ
وأن جيعــل قــول كــل أحــد  ،اهللا مل جيعــل هــذا خللــق غــري رســولهووجــب عليــه أن يعلــم أن  ،رســوله

 ً ً  وفعله أبدا   .)٣( »لكتاب اهللا مث سنة رسوله تبعا
 ً ً مل« :ويقـول أيضــا ــن  أمســع أحـدا الف يف أن فــرض اهللا ســبه النــاس أو نســب نفسـه إىل علــم خيُ

بعــده إال  ألحــدوالتســليم حلكمــه بــأن اهللا عــز وجــل مل جيعــل  وجــل اتبــاع أمــر رســول اهللا  عــزَّ 
 وأن مـا سـواهما تبـعٌ    اهللا حـال إال بكتـاب اهللا أو سـنة رسـول وأنه ال يلزم قول بكل ،اتباعه
  .)٤( »لهما
  حاب رســول اهللاول الســنة عنــدنا التمســك مبــا كــان عليــه أصــأصــ« :أمحــد اإلمــام يقــولو 

م    ...واالقتداء 
   .ثار رسول اهللا والسنة عندنا آ

  .والسنة تفسر القرآن وهي دالئل القرآن
ــ ولــيس يف الســنة قيـــاس وال تضــرب هلــا األمثـــال وال درك بــالعقول واألهـــواء إمنــا هــي االتبـــاع تُ

  .)٥(»وترك اهلوى

M  È  Ç   :اهللا تعــاىل هقولــبعلــى االقتصــار عليهــا المصــدرية و  ويســتدلون علــى هــذه

                            
 .) ٢٩: ١٣( جمموع الفتاوى  )١(
 .) ١١:٣٢٧(و تاريخ اإلسالم للذهيب  ،) ٣٠٦ :٢(اإلحكام البن حزم  )٢(
 .) ١٩٨ص  (الرسالة  )٣(
 .)٧_٦ص (مجاع العلم  )٤(
 .) ١٥٦ :١(  لاللكائيعتقاد أهل السنة واجلماعة اشرح  )٥(
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  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  L ]د فلــــم يــــأمر عنــــ« ]٥٩ -النســــاء
أويل األمــر، وهلـذا كـان أولــو األمـر إذا اجتمعــوا ال لتنـازع إال بـالرد إىل اهللا والرســول دون الـرد إىل ا

جيتمعون على ضاللة، فإذا تنازعوا فالرد إىل كتاب اهللا وسنة رسوله ال إىل غري ذلك مـن عـامل أو 
ـا  ا أو حمفوًظ ً أمري ومن يدخل يف ذلك من املشايخ وامللوك وغريهم، ولو كان غري الرسـول معصـوم

 ُ زاعفيما يأمر به وخيرب به لكان ممن ي ِ    .)١(»ردّ إليه مواقع الن
 لقـد جلسـت أنـا وأخـي جملسـًا مـا أحــب : قــال  بـن عمـرو بـن العـاص عبـد اهللاثبـت عـن و 

مشـيخة مـن أصـحاب رسـول اهللا جلـوس عنـد بـاب  وإذا، أقبلـت أنـا وأخـي، أن يل بـه محـر الـنعم
ــرةً ، مــن أبوابــه ْ ج َ اروا فيهــا حــىت إذ ذكــروا آيــة مــن القــرآن فتمــ، فكرهنــا أن نفــرق بيــنهم فجلســنا ح

م ّ   فخـــرج رســـول اهللا، ارتفعـــت أصـــوا (( : ويقـــول، يـــرميهم بـــالرتاب وجهـــه  مغضـــبًا قـــد أمحـــر
 ً م الكتـب بعضـها ، األمـم مـن قلـبكم أهلكـتذا ! قوم يا مهال بـاختالفهم علـى أنبيـائهم وضـر

ً  إن القرآن مل ينزل يكذب، ببعض  افـاعملو بل يصدق بعضـه بعضـًا فمـا عـرفتم منـه ، بعضه بعضا
  . )٢())  وما جهلتم منه فردوه إىل عامله، به

ذلـك  قتضـىا :يف الكتـاب والسـنة حمصـورةً _ هـل السـنةأعنـد _نت مصادر االستداللاوملا ك
ــ،  ليقــني يف بــاب العقائــدل االقتصــار عليهــا كفيــل أن يوصــل صــاحبه عنــدهم أن توصــل  اومبــا أ

ُ ل ، ة علــى العقائــديــشــكيك يف داللتهــا اليقينتصــور أن يــأيت فيهــا تعــارض يســتوجب التليقــني فــال ي
ــ ُ يقــول  ،إمنــا هــو تعــارضٌ بالنســبة للنــاظر ال تعــارض يف حقيقــة األمــر وهم التعــارضومــا جــاء ممــا ي

ا« :ابن تيمية ُشكل على كثري من الناس نصوص ال يفهمو ُ ، قد ي ْ فتكون م ٌ لَ كِ ش بالنسـبة إلـيهم  ة
خيـالف صـريح العقـل واحلـس إال ويف  لقرآن مـاوال جيوز أن يكون يف ا، لعجز فهمهم عن معانيها

فـال جيـوز أن يكـون ، وبيانـًا للنـاس، فإن القرآن جعله اهللا شفاء ملـا يف الصـدور، القرآن بيان معناه
  .)٣( »خبالف ذلك

ُ  فمــا ــجــاء فيهــا م ُ كِ شْ ومــن ســنة النــيب  ،طلــب بيانــه مــن القــرآن نفســهتَ الً علــى بعــض النــاس في
                            

)١( البن تيمية ،جامع الرسائل )٢٧٥: ١(. 
 .)٦٧٠٢(رقم ) ١٨١: ٢( يف املسند  محدأأخرجه   )٢(
 .) ٣٠٧ :١٧(الفتاوى   )٣(
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 ،واخللــل يف ذلــك ، بــالنقض  نــا عليهــاإلشــكال علــى أصــل اعتمادوال جيــوز أن يعــود وجــود ا
: )١(يقـول الـرازي، النصوص ال توصل لليقـني يف أبـواب العقائـد جعل كثرياً من املتكلمني يعتربون

وإذا وقـع التعـارض بينهمـا فلــيس  هـذا إمنـا يـتم إذا حصـل بـني ذينـك الــدليلني اللفظيـني تعـارضٌ «
هـم إال أن يقـال ،ا رعايـة لظـاهر اآلخــر أوىل مـن العكـستـرك ظـاهر أحـدمه  إن أحـدمها قــاطعٌ  :الّل

كـــل واحـــد منهمـــا وإن كـــان   :أو يقـــال ،فحينئـــذ حيصـــل الرجحـــان يف داللتـــه واآلخـــر غـــري قـــاطعٍ 
  :ينئذ حيصل الرجحان إال أنا نقولوح ،راجحًا إال أن أحدمها يكون أرجح

 ٌ   ... تكون قاطعة ألبتةألن الدالئل اللفظية ال ،أما األول فباطل
إن كـان أصـل االحتمـال و  _أحـد الـدليلني أقـوى مـن الـدليل الثـاين :وأما الثـاين وهـو أن يقـال

ولكــن علــى هــذا التقــدير يصــري صــرف الــدليل اللفظــي عــن  ،فهــذا صــحيح _قائمــًا فيهمــا معــًا 
 ً بــل جيــوز  ،ألصــوليةومثــل هــذا ال جيــوز التعويــل عليــه يف املســائل ا ،ظـاهره إىل املعــىن املرجــوح ظنيــا

فثبـت مبـا ذكرنـاه أن صـرف اللفـظ عـن معنـاه الـراجح إىل معنـاه  ،الفقهيةالتعويل عليه يف املسائل 
املرجــوح يف املســائل القطعيــة ال جيــوز إال عنــد قيــام الــدليل القطعــي العقلــي علــى أن مــا أشــعر بــه 

   .)٢( »ظاهر اللفظ حمال

الســنة واجلماعـة؛ وذلــك أنــه مــن املمتنــع أن تنحصــر مصــادر  د أهــلعنــ ممتنــع الــرازي قالــه ومـا
  .إىل اليقني امومع ذلك ال توصل داللته _على التحديد_ بالكتاب والسنة االستدالل

 الثــاين يف الداللــة ؟ فــاجلواب هــو يف األســاس طريــق الوصــول إىل اليقــني مــا :ويبقــى الســؤال 
   .ج االستداللمعرفة منه وهو

  
مـنهج الصـحابة  تبـاعا: وعند أهل السنة والجماعـة هـ ستداللمنهج اال :األساس الثاني

  :الكتاب والسنة فهمفي 

                            
وهو ممن خلط علم الكالم  ،أصويل ومفسر ومتكلم ،األشعري القرشي احلسني بن عمر بن حممد الدين فخر :هو )١(

لغيب يف ومفاتيح ا ،احملصول يف علم األصول ،واملطالب العالية ،له املباحث املشرقية ،بالفلسفة يف املذهب األشعري
 :٥( : لسبكيل الشافعية طبقاتو )  ٥٠١_ ٥٠٠ :٢١(سري أعالم النبالء  :ينظر .)٦٠٦(تويف سنة  ،التفسري وغريها

٤٠ - ٣٣ (. 
 .)٧ :آل عمران ،١٤٧ :٧(  تفسري الرازي )٢(
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وال جتد إمامـًا «: _ناقالً أن منهج السلف تقدمي الصحابة على غريهم_يقول شيخ اإلسالم 
، كـانوا فيـه مقتـدين بعلـم الصـحابة فضـل علمهـم مـاأإال وهم مصرحون بـأن .. .يف العلم والدين

وهــم يــرون أن الصــحابة فــوقهم يف مجيــع ، كــانوا فيــه مقتــدين بعمــل الصــحابة ملهــم مــاوأفضــل ع
   .)١( »أبواب الفضائل واملناقب

تعلموا اإلسالم فـإذا تعلمـتم اإلسـالم فـال «: )٢(وهو أحد التابعني  ل أبو العالية الرياحيقو يو 
وعلـــيكم بســـنة نبــيكم والـــذي كـــان عليـــه ، الصـــراط املســتقيم ترغبــوا عنـــه ميينـــًا وال مشــاالً وعلـــيكم

  .)٣( »بني الناس العداوة والبغضاء وإياكم وهذه األهواء اليت تلقي، هأصحاب
  .إياكم والبدع« :ل مالكيقو و 
  ؟  وما البدع! يا أبا عبد اهللا :قيل 

ال يســكتون أهــل البــدع الــذين يتكلمــون يف أمســاء اهللا وصــفاته وكالمــه وعلمــه وقدرتــه و  :قــال
  . )٤( »عما سكت عنه الصحابة والتابعون هلم بإحسان

  .)٥( »كان عليه أصحاب رسول اهللا أصول السنة عندنا التمسك مبا« :يقول أمحدو 
 ةوالتـورايف القـرآن   اهللا تبارك وتعاىل على أصحاب رسـول اهللا وقد أثىن«: ويقول الشافعي

فــرمحهم اهللا ، يس ألحــد بعــدهملــ ن الفضــل مــامــ وســبق هلــم علــى لســان رســول اهللا ، واإلجنيـل
هــم أدوا إلينــا ، اهم مبــا آتــاهم مــن ذلــك ببلــوغ أعلــى منــازل الصــديقني والشــهداء والصــاحلنيوهنَّــ

عامــًا وخاصــًا  فعلمــوا مــا أراد رســول اهللا ، وشــاهدوه والــوحي ينــزل عليــه ، ســنن رســول اهللا
 ً ، وهـم فوقنـا يف كـل علـم واجتهـاد وورع وعقـل ،عرفنـا وجهلنـا وعرفوا من سنته ما، وعزمًا وإرشادا

  .  )٦( »بنا من آرائنا ألنفسنا وأوىلبه آراؤهم لنا أمحد  طواستنبوأمر استدرك به علم 

                            
  .)١٦٥ ص( انية هشرح األصف )١(
 وسـلم عليـه اهللا صـلى النـيب زمـان أدرك البصـري الريـاحي العاليـة أبـو ر،املفسـ احلـافظ املقـرئ مـاماإل ،مهران بن رفيع :هو )٢(

ب الـذه شـذراتو ) ٢٠٧ :٤(سـري إعـالم النـبالء  :ينظـر .) ٩٣( تويف سنة  الصديق بكر أيب خالفة يف وأسلم شاب، وهو
)١٠٢ :١ (.  
 .) ١:٣٠٠( الشريعة لآلجري  ) ٣(
 .)١١٤: ١( ن احملجة لألصبهاين احلجة يف بيا) ٤(
 .) ١٥٦ :١(  لاللكائيعتقاد أهل السنة واجلماعة ا) ٥(
 .)٤٩ص (لرازي ل الشافعي مناقب )٦(
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<   ?  @  M  D  C  B  A  :تعــاىل اهللاه قولــ :فــي ذلــك فمنهــا أدلــتهم وأمــا

  R   Q  PO  N  M  L  K  J  I   H  G  F  EL 
ــــةف .]١١ -النســــاء[ وأول ، علــــى الوعيــــد الشــــديد ملــــن خــــالف ســــبيل املــــؤمنني وطــــريقهم تــــدل اآلي

فهكــذا مشــاقة الرســول «  :ابــن تيميــة يقــول شــيخ اإلســالم، هــم الصــحابة الــداخلني يف املــؤمنني
واتباع غري سبيل املؤمنني، ومن شاقه فقد اتبـع غـري سـبيلهم وهـذا ظـاهر، ومـن اتبـع غـري سـبيلهم 

، فإنه قد جعل له مدخالً يف الوعيد، فـدل علـى أنـه وصـف مـؤثر يف الـذم، فقد شاقه أ فمـن يضًا
، واآلية توجب ذم ذلك   .)١(»خرج عن إجماعهم، فقد اتبع غير سبيلهم قطعًا

!  "  #  $  %  &   '  M  :ل تعـــــــــــــــاىلو قـــــــــــــــيو 
          3  2  1  0  /    .  -  ,  +  *  )  (

:  9  8   76  5  4  L ]هذه اآلية دلـت علـى أن مـن جـاء بعـد  .]١٠٠ -التوبـة
  .تهمتابعواجلنة والفوز التصافه مب اهاجرين واألنصار إمنا يستحق الرضامل

 علــيكم بســنيت وســنة( (  :يف حــديث العربــاض بــن ســارية  قــول النــيب ويــدل علــى ذلــك
    .)٢( )) ا عليها بالنواجذاخللفاء الراشدين من بعدي عضو 

  .وسنتهم تبع لسنة النيب ، تباع سنة اخللفاء الراشدينعلى ا فحث النيب 
 مبينـــًا ســـبب تفضـــيل الصـــحابة علـــيهم يف فهـــم  _ اخلـــوارج ملـــا جـــاء  ويقـــول ابـــن عبـــاس

ولــيس فــيكم مــنهم أحــد ومــن عنــد ابــن عــم ، جئــتكم مــن عنــد أصــحاب رســول اهللا« :_القــرآن
  .)٣( »أعلم بتأويله موعليهم نزل القرآن وه، رسول اهللا

  .أدلة تقديم منهج الصحابة في الفهم على غيره :المسألة الثانية
َ فهم الصحابة على غيرهم مع اشتراك الناس في العقول والفهوم :قد يقال ح َجُ   ؟ولم ر

                            
 .)١٩٦_ ١٩٢ :١٩(الفتاوى ) ١(
 ،)٢٦٧٦(رقــم ) ٥:٤٤(ماجـاء يف اتبــاع السـنة واجتنــاب البدعـة كتــاب العلـم عــن رسـول اهللا، بــاب   ،أخرجـه الرتمـذي )٢(

  .)٤٢(رقم ) ١٥: ١(باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني  ،املقدمة ،وابن ماجه
كتــــــاب   ،و النســــــائي يف الســــــنن الكــــــربى ) ١٥٨ :١٠(بــــــاب ماجــــــاء يف احلروريــــــة  ،أخرجــــــة عبــــــدالرزاق يف مصــــــنفه  )٣(

    ..)٨٥٧٥(رقم  )١٦٦ :٥( اخلصائص، ذكر مناظرة عبداهللا بن عباس احلرورية 
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ً راجعـــ لـــيس األمـــر أن :فـــاجلواب مـــع أن فهمهـــم مـــن أرجـــح  ،إىل االشـــرتاك يف أصـــل الفهـــم ا
َ هـذا الفهـم مـن وجـود املخـالفني للمـنهج  و ـفْ َ ُ ص ـدِّر َُك الفهوم ألنـه كـان يف وقـت مل يظهـر فيـه مـا ي

 الصــحابة يف فهــم القــرآن وإمنــا املوجــب للرجــوع إىل مــنهج ، رســول اهللايح؛ وهــو وقــت الصــح
  :أمرين اثنني رجع إىلي

  .للقرآن والسنة لنصوصايرجعون لفهم  مة مصادرهم في التلقي فهمسال :األول 
، أي أعــداء الســننإيــاكم وأصـحاب الــر « :ل عمــر يقـو  :ومـن شــواهد ذلــك فــي كالمهــم

  .)١( »فضلوا وأضلوا، فقالوا بالرأي، أن حيفظوها أعيتهم األحاديث
فــــإن  :فخــــذوهم بالســــنن ،يجادلونكم بشــــبهات القــــرآنســــنــــاس أســــيأيت « :قــــال  عنــــهو  

   .)٢( »أصحاب السنن أعلم بكتاب اهللا

؛ فظنــوا بــه  إذا حــدثتم عــن رســول اهللا « :يقــول علــيو  ه وأهــداه أهيــأالــذي هــو حــديثًا
  .بعد عن الباطلأطريق و  وأهدىظنوا به أحسن هيئة  :أي. )٣( »وأتقاه
ً أن سـامل :ومن ذلـك  اهللا بـن عبـد اهللا حدثـه أنـه مسـع رجـال مـن أهـل الشـام وهـو يسـأل عبـد  ا

ـــالعمرة إىل احلـــج فقـــال عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن عمـــرا فقـــال  ،حـــالل هـــي« :عـــن التمتـــع ب
ـــى عنهـــا :الشـــامي ـــى عنهـــا  :فقـــال عبـــد اهللا بـــن عمـــر ،إن أبـــاك قـــد  أرأيـــت إن كـــان أيب 

 بـل أمـر رسـول اهللا  :فقال الرجـل ؟ أأمر أيب نتبع أم أمر رسول اهللا  وصنعها رسول اهللا 
   .)٤( »ا رسول اهللا لقد صنعه :فقال

وال ، أرجــع هــذا الرجــل إىل احملكــم وهــو أمــر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــابن عمــر
ُ  :يقال هنا إمنـا كـان يريـد أن يبقـى  ؟ ألن عمـر يف أمـر املتعـة النـيبَّ   كيف خيـالف عمـر

ً  البيت معموراً طـوال ة والعمـر يف يـأيت للحـج يف سـفر  اع أنسـتطفمـن ا، السـنة وال يصـبح مهجـورا
  . يف هذه املسألة هذا تأويل عمر، سفرة فهذا أفضل له

 قــال ! إن أبــا بكــر وعمــر ينهيــان عنهــا :علــى التمتــع فقــالواالنــاس ملــا حــثَّ  ابــن عبــاسو 

                            
 .)١٢٣ :١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة أخرجه الاللكائي يف )١(
 .املصدر السابق نفس الصفحة )٢(
 .)٧٧_٧٦ :٢(أخرجه اهلروي يف ذم الكالم وأهله   )٣(
 .)٨٢٤(رقم ) ١٨٦ :٣(باب ما جاء يف التمتع  ،كتاب احلج  ،أخرجه الرتمذي )٤(
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  .)١( »ى أبو بكر وعمر :ويقولون قال النيب :أراهم سيهلكون أقول« :عنهم
قــال يف الــذي قبلــه ُ ُضــاف ، وهــذا يقــال فيــه مــا ي قــال :إليــهوي ُ إن الصــحابة اعتمــدوا  :أنــه ال ي
هذا إن ثبت أن املخـاطبني هـم مـن الصـحابة وإال  _،على أيب بكر وعمر وتركوا الكتاب والسنة

اطــب التــابعني   االحتمــالني؛ فــإن حــال مــن خــاطبهم ابــن عبــاس  وعلــى أيِّ  _فــاألظهر أنــه خيُ
م اعتمدوا على قول أيب بكر وعمر ،  م أعلم وأعرف بسنة النيبلكو رضي اهللا عنهما أ

َّ ابن عباس ظهـرت  أنـه إذا   _وهـو املعظـم لشـأن هـذين الـرجلني كمـا سـبق يف كالمـه _ فبني
  .لكم السنة واضحة بيِّنة فال تستدلوا بعدها بقول أحد

وإن مل يكـن يف القــرآن وكـان عــن ، إذا ســئل عـن األمــر فكـان يف القــرآن أخـرب عنــه  وكـان
  .)٢(فإن مل يكن قال فيه برأيه، فإن مل يكن فعن أيب بكر وعمر، نهأخرب ع رسول اهللا 

تابكم الذي أنزل وك، معشر املسلمني كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء يا« :كان يقولو 
ْ  ،حدث األخبار باهللاهللا على نبيكم أ ُشَب   .)٣(»حمضًا مل ي

 داهللا بـن مســعودفحملـه فدفعـه إىل عبـ، بكتـاب مـن الشـام رجـلفجـاءه  وأمـا ابـن مسـعود 
، إمنــا أهلـــك مــن كـــان قـــبلكم « :وقـــال، مث دعــا مبـــاء فمرســـه فيــه، فــدعا بطســـت، فنظــر فيـــه

م   . )٤( »باتباعهم الكتب وتركهم كتا
 :قالـت ؟ أتقضـي احلـائض الصـالة إذا طهـرت :رضي اهللا عنهـا سألت عائشةفامرأة  وجاءت

فيأمرنـا بقضـاء الصـوم وال يأمرنـا  مث نطهـر كنا حنيض على عهـد رسـول اهللا   !؟ أحرورية أنت«
ُ بنوع مـن  رضي اهللا عنها فعائشة .)٥( »بقضاء الصالة ر عِ ُشْ أنكرت على املرأة تساؤهلا الذي قد ي
ُ حبــال اخلــوارج، عــدم التســليم ه تْ َ ــبـَّه ــرَّد أمــر النــيب، وشَ وهــذا ، بــذلك ال غــري    مث أحالتهــا إىل جمَُ

  .ألمر رسول اهللا وعدم االعرتاض عليه فيه دليل على التسليم

                            
   .)٣٥٧(رقم )  ٣٣١ :١٠( والضياء يف املختارة  ،) ٣٣٧ :١( أخرجه أمحد   )١(
  .)٢٢٩٨٧(رقم ) ٥٤٤_  ٤:٥٤٣(باب يف احلكم يكون هواه ألحد اخلصمني  ،أخرجه ابن أيب شيبة )٢(
 .)٢٥٣٩(رقم ) ٩٥٣ :٢(باب ال يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغريها  ،أخرجه البخاري، كتاب الشهادات )٣(
 .)٤٧٧( رقم )١٣٤ :١( باب من مل ير كتابة احلديث   ،املقدمة ،أخرجه الدارمي )٤(
ا ،كتاب احليض  ،أخرجه البخاري )٥(  ،كتـاب احلـيض  ،ومسـلم ،)٣١٥(رقم )  ١٢٢: ١( ،باب النوم مع احلائض يف ثيا

 .)٣٣٥(رقم )  ٢٦٥ :١( ،باب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة
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  .)١( »وهو يعرف تأويله وعليه ينزل القرآن«:يف صفة حج النيب  ويقول جابر 
ّ جـابر  ،يف مناسك احلج  وقوله هذا جاء يف سياق بيان متابعة الصحابة للرسول أن  فبني

  . من ربه وهو أعلم بتأويلهموجب هذه املتابعة أنه ينزل عليه القرآن 
َكُهم فيـه غـريهم كـر مـن قبـلإن الذي ذُ  :قد يقال :ذلكوبعد كل  ـر َشْ ـم مل يعـط كـل  ،قـد ي ِ فَل

  !؟ من سلمت مصادره مثل ما أعطي الصحابة من ترجيح فهمهم على فهم غريهم
أنـــه اجتمـــع مـــع ســـالمة مصـــادرهم يف التلقـــي اختصاصـــهم بـــأمور مل جتتمـــع  :اجلـــواب: قيـــل
  :يف الفقرة التالية وهي األمور املذكورة،  جبت تقدمي فهمهمأو  لغريهم

  :وهذه الخصائص ترجع إلى أربعة أمور، اختصاصهم بأمور لم تجتمع لغيرهم :الثاني 
  :عدالة الصحابة  _١
ونقل اإلمجاع على ذلك مجـع مـن  ،عدالة الصحابة أمر جممع عليه بني أهل السنة واجلماعة 

  .)٢( أهل العلم

  :الة الصحابة على  تفسيرهمأثر عد
 فالصحايب الذي يتصـدى لتفسـري القـرآن بـني حـالني، هذه العدالة هلا أثر يف قبول تفسريهمو 

  :من جهة علمه بالتفسري من عدمه
ــا _فعدالتــه وديانتــه، إمــا أن ال يعلــم مــراد اهللا مــن اآليــة :الحالــة األولــى   _الــيت وصــفه اهللا 

 أنــس عـنف ،وهـذا األمـر شــواهده كثـرية عنـد الصــحابة، علــم متنعـه مـن أن يقــول علـى اهللا بغـري
M : علــى هــذه اآليــة ىفلمــا أتــ ]١  -عــبس[    M "  !L قــرأ عمــر بــن اخلطــاب«: قــال

  Â  ÁL ]لعمـرك يـا ابـن اخلطـاب : عرفنا ما الفاكهـة، فمـا األب؟ فقـال : قال ]٣١ -عـبس
    .)٣( »كلفإن هذا هلو الت

فـأىب أن  ، سـئل عـن آيـة لـو سـئل عنهـا بعضـكم لقـال فيهـاأنـه   بن عباسقد قيل عن او  

                            
  .)١٢١٨( رقم )  ٨٨٧ :٢( باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم   ،كتاب احلج  ،أخرجه مسلم )١(
 .) ٢١٤ :١( تدريب الراوي للسيوطي  ،)٣٠٢( التقييد واإليضاح للعراقي  :انظر )٢(
( تفسـري ابـن كثـري  )إسـناد صـحيح( :وقـال عنـه ابـن كثـري .) ٤٢_٣١ :عـبس ،٢٤:١٢٠(أخرجه الطربي يف تفسريه   )٣(
٣٢٥ :٨(. 
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  . )١( يقول فيها

ً   ابـن عبـاس يقولو   ،]١-فـاطر[ M    s  r  qL  كنـت ال أدري مـا« :أيضـا
ا: حىت أتاين أعرابيان خيتصمان يف بئر، فقال أحدمها اأ: يقول. أنا فطر    .)٢(  »نا ابتدأ

وهـذا أثـر مـن آثـار العدالـة ، أن يقولوا علـى اهللا بغـري علـم سبق يدل على تورعهم من وكل ما
  .والديانة

فعــدالتهم توجــب علــيهم التحـــري يف ، أن يكــون حــاهلم العلــم بتفســري اآليــة :الحالــة الثانيــة
  .البيان الصحيح يف اآلية

عنايـةً عظيمـة ، ت عنايـة الصـحابة بـتعلم القـرآنوهذا مـا توضـحه اآلثـار الـيت تبـني كيـف كانـ 
  :ومن ذلك، تعظيمهم للقرآن على تدل

 اهللامــان بــن عفــان وعبــدعث: حــدثنا الــذين كــانوا يقرئوننــا« :)٣(الســلمي نيقـول أبــو عبــد الــرمح
م كانوا إذا تعلموا من النـيب عشـر آيـات مل جياوزوهـا حـىت يتعلمـوا مـا، بن مسعود وغريمها فيهـا  أ

ً  :قالوا ،م والعملمن العل   .)٤( »فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا
كـــان الرجـــل منـــا إذا تعلـــم عشـــر آيـــات مل جيـــاوزهن حـــىت يعـــرف «: ويقـــول ابـــن مســـعود

ن   . )٥( »معانيهن والعمل 

   .الصحابة ففي كال احلالتني للعدالة أثر يف تفسري
م مـن  ،ق فيهومن األوجه اليت هلا أثر يف التفسري من جهة موافقة احل أن ديانـة الصـحابة وقـر

فكلمـــا كـــان اإلنســـان أكثـــر ، اهللا ســـبحانه هلـــا أثـــر يف أن يـــوفقهم اهللا للصـــواب أكثـــر مـــن غـــريهم
M  S  R  Q   P   O   :واهللا يقــول، تقـوى وصــالح كـان أقــرب إىل إصـابة احلــق مـن غــريه

  TL ]ممــا جيعــل إصــابتهم  ،قــرب عنــد اهللا مــن غــريهموال شــك أن الصــحابة أ، ]٢٩ -األنفــال

                            
 .) ٨٠ :١(أخرجه الطربي يف مقدمة تفسريه  )١(
 .)٤٣ :١( تفسري ابن كثري  ،)إسناد جيد ( :و قال عنه ابن كثري) ١٣ :األنعام ،١٧٥ :٩(أخرجه الطربي  )٢(
مــات  ،أقــرأ النـاس دهــرا ،عمـر وعثمــان روى عــنمقـرئ الكوفــة  أبــو عبـد الــرمحن الســلمي، عبـداهللا بــن حبيــب بـن ربيعــة  )٣(

   .)  ٣٣ :١( و املعني يف طبقات احملدثني له  ،)٥٤٤ :١( للذهيبالكاشف  :ينظر .تقريباً  ٧٣
 .)٧٤ :١( ،املقدمة ،أخرجه الطربي يف تفسريه )٤(
  .)٨٣ :١( وصححه الطربي يف  ،املصدر السابق نفس الصفحة )٥(
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  .للحق أوىل من غريهم
مــا كانـت عدالـة الشــخص أكثـر كــان لـذلك أثــر يف موافقتـه للحــق لَّ أنـه كُ :  وخالصـة األمــر 

وبـه اختصـوا دون غــريهم ، وهـذا ممـا أوجـب تقـدمي تفسـري الصـحابة علـى غـريهم،  أكثـر مـن غـريه
  .من األجيال

  :اء والبدعسالمة الصحابة من األهو _٢
مل يكـن فــيهم ، ملـا كـان الصـحابة رضـوان اهللا علـيهم هـم محلــة هـذا الـدين ومبلغيـه عـن رسـوله

، وهـــذا مـــن حفـــظ اهللا لدينـــه، مـــن دخـــل يف شـــيء مـــن األهـــواء الـــيت دخلـــت يف القـــرون بعـــدهم
 جئــتكم مــن «:ملينــاظرهم كــان ممــا قالــه هلــ إىل اخلــوارج وملــا جــاء ابــن عبــاس ، وحفظــه حلملتــه

وعلــيهم نــزل ، ومــن عنـد ابــن عــم رسـول اهللا ،ولــيس فــيكم مـنهم أحــد، عنـد أصــحاب رسـول اهللا
 ،وذكــره لعــدم وجــود أحــد مــن الصــحابة تنبيــه هلــم علــى ضــالهلم .)١(»أعلــم بتأويلــه موهــ ،القــرآن

  .ل البدعة والضالل فيهمخو وتزكية للصحابة من د
إن مجيــع « :؛ يقـول ابـن تيميـةآيـات الصــفات مـنشـيء  ولـذا جتـد أن الصـحابة مل خيتلفــوا يف

  .)٢(»يف القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختالف يف تأويلها ما
ً   بـــن مســـعود عبـــد اهللايقـــول و  ـــا ً « :طريـــق الصـــحابة مبين  فليتـــأس مـــن كـــان مـــنكم متأســـيا

م كانوا أبر هذه األمة قلوبًا وأعمقهـا علمـًا وأقلهـا ،بأصحاب حممد  ًا وأقومهـا هـديًا تكلفـ فإ
واتبعــوهم يف  ،فضــلهمه، وإقامــة دينــه، فــاعرفوا هلــم قوم اختــارهم اهللا لصــحبة نبيــ،وأحســنها حــاالً 

م كانوا على اهلدى املستقيم ،آثارهم    .)٣(»فإ

  :أثر السالمة من األهواء والبدع على تفسير الصحابة
عـن _فيصـرفها  ،صوصعندما يتشرب القلب البدع واألهواء سينعكس ذلك على نظرته للن 

ا قلبـــه _عمـــد أو غـــري عمـــد  ، ه الصـــحابةوهـــذا مـــا ســـلم منـــ، إىل مـــا يوافـــق البدعـــة الـــيت تشـــر
وســالمتهم مــن ذلــك لــه أثــره البــالغ يف ســـالمة تفســريهم مــن أخطــر وأشــد األمــور الــيت أوجبـــت 

  .اخلطأ يف التفسري واالحنراف فيه

                            
 .)٣٢ص(سبق خترجيه  )١(
 .)٦:٣٩٤(جمموع الفتاوى   )٢(
  .)٩٧ :٢(  العلم وفضلهابن عبد الرب يف جامع بيان  أخرجه )٣(
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ــــ_ كمــــا يف األثــــر الســــابق_  ابــــن عبــــاسو  َ قَـ َ ر وجــــود أحــــد مــــن الصــــحابة يف  بــــني عــــدم ن
رجـع القضـية ألساسـها فهـو، م أعلـم بتأويـل القـرآنوبـني كـو، معسكر اخلـوارج ُ ـا :ي َّ سـبب  كـان  مل
دم وجـــود أحــد مـــن ن عــأ  هلــم ابـــن عبــاس فبـــني، اخلــاطئ لكتــاب اهللا الفهـــم ضــالل اخلــوارج

م الصحابة يف معسكرك فيلـزمكم ، وهم أعلم بتأويله، خالفوكم يف فهمكم للقرآنم دليل على أ
  .والتسليم هلم، الرجوع إليهم

ٍ منهم يف أهل األهواء والبـدع كـان تفسـريهم  ؛وعليه فلما اختص الصحابة بعدم دخول واحد
  .أقرب التفاسري إىل احلق وموافقة مراد اهللا سبحانه من تفاسري من بعدهم

، ذلـــــك اختصاصـــــهم بمعرفـــــة أســـــباب النـــــزول فأوجـــــب ،أنهـــــم عاصـــــروا التنزيـــــل _٣
  :واختصاصهم بمعرفة أحوال من نزل فيهم الخطاب

ومشـاهدة ، واالطـالع املباشـر علـى سـبب كالمـه يف حادثـة مـا، معلوم أن مساع كـالم املـتكلم
هـذا أمـر ، احلال الذي كان يعايشه املتكلم له األثر الكبـري يف معرفـة مـراده ومقصـوده مـن الكـالم

ن يف فهــم الكــالم إىل مــن اخــتص مبزيــد مــن فهــم يلجــؤو  ،ال النــاس يف كــل زمــانحــمعــروف يف 
ولــذا مل يكــن تصــرف العلمــاء مــن تقــدمي فهــم ، اخلصــائص املــؤثرة علــى فهــم اخلطــاب دون غــريه

وهــذه ،اجلميــع دجريــًا علــى هــذا األصــل املعــروف عنــ كــان  بــل ،الصــحابة للقــرآن نشــازاً عــن ذلــك
يقـول ، ت ال يشـركهم فيهـا غـريهمتصاصـًا يف فهـم كثـريٍ مـن اآليـااملعرفة واملعاصـرة جعلـت هلـم اخ

للصـحابة فهـم يف القــرآن خيفـى علـى أكثـر املتـأخرين، كمــا أن هلـم معرفـة بـأمور مــن « :ابـن تيميـة
م شـهدوا الرسـول والتنــزيل وعـاينوا الرسـول،  السنة وأحوال الرسول ال يعرفها أكثـر املتـأخرين، فـإ

ه وأحواله مما يسـتدلون بـه علـى مـرادهم مـا مل يعرفـه أكثـر املتـأخرين الـذين وعرفوا من أقواله وأفعال
  . )١(»مل يعرفوا ذلك

 :لــه رجــل مـن اليهــود فقـال هجـاء  أن عمـر بــن اخلطـاب :ومـن شــواهد  معـرفتهم بــذلك
ون آية يف كتابكم، لو علينا معشر اليهـود نزلـت الختـذنا ذلـك اليـوم ؤ نكم تقر يا أمري املؤمنني، إ«

 ً ـــــــدا ـــــــال. عي ـــــــال: ق M  Q  P   O  N  M  L  K : قولـــــــه :وأي آيـــــــة؟ ق
U  T  S  RL ]فقــال عمـر ]٣ -املائـدة : ت لـم اليـوم الـذي نزلــألع واهللا إين

                            
 .)٢٠٠: ١٩(الفتاوى جمموع  )١(
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َ ب ، اليت نزلت فيها على رسول اهللا كان، واملفيه ف َ ر َ   .)١( »يوم مجعة ات يفع
وقــد عرفــت بليــل  فإنــه لــيس مــن آيــة إال، ب اهللاســلوين عــن كتــا« :مــا قالــه علــي : ومنهــا

   .)٢(»يف سهل أم يف جبل، نزلت أم بنهار

إال ، مـا أنزلـت سـورة مـن كتـاب اهللا، واهللا الذي ال إلـه غـريه« : بن مسعود وقول عبد اهللا
ولو أعلم أحداً أعلـم  ،وال أنزلت آية من كتاب اهللا إال أنا أعلم فيم أُنزلت، أعلم أين أنزلت اأنو 

  . )٣(»كتاب اهللا تبلغه اإلبل لركبت إليهمين ب

وهــذه املعرفــة هلــا ، كــل هــذه اآلثــار وغريهــا تــدل علــى معــرفتهم بــأحوال نــزول القــرآن وأســبابه
ً ، اختصاصــهم مبعرفــة معــاين مــا أنــزل اهللا يف كتابــه مزيــد أثرهــا الكبــري يف ال يعــين حصــر  اختصاصــا

  .يوجب تقدمهم فيه على غريهم فهم القرآن فيهم وإمنا
وهــذا ، ن العــربة بعمــوم اللفــظ ال خبصــوص الســببأ :ن القاعــدة تــنص علــىإ :يقــال هنــا وال 

 ُ   .مما يستوجب إلغاء هذه اخلصيصة عن الصحابة، غي أثر معرفة السبب على فهم اخلطابلْ يـ
ث وهـذا حبــ ،أثــر السـبب يف اآليـة مــن جهـة تعديـة احلكــم إىل غـريه :ألن القاعـدة موضـوعها 

أن  :وتوضــيح ذلــك ،لســبب يف فهــم اخلطــابأثــر معرفــة ا :صــود هنــا وهــوآخــر غــري البحــث املق
  :األوىل تسبق الثانية يف البحث، النظر يف السبب يكون على مرحلتني

  .أثره يف فهم اخلطاب: اجلهة األوىل
ً  _بعـــد بيـــان معـــىن اآليـــة فهـــل  يقتصـــر حكمهـــا: واجلهـــة الثانيـــة علـــى  _إن تضـــمنت حكمـــا

  .السبب أم يتعدى إىل غريه
الـذي فهمنـاه  _مث يبحـث ثانيـًا يف تعديـة هـذا احلكـم،يف فهمها فيبحث أوالً يف أثر السبب 

  .إىل غريه _بناء على سببها
  .فالكالم يف اختصاص الصحابة هو يف اجلهة األوىل وليس الثانية

 وأسـلم أبـ رواه مـا :ومن الشـواهد التـي تـدل علـى أثـر معرفـة أحـوال الخطـاب فـي فهمـه 
قبة بن عامر، وعلـى  _يريد القسطنطينية _ غَزونا املدينة«: فيه قالو  عمران، وعلى أهل مصر عُ

                            
 .)٣٠١٧(رقم )  ٢٣١٣ :٤( كتاب التفسري   ،أخرجه مسلم )١(
 .) ٣٩٨ :٤٢( وابن عساكر يف تاريخ دمشق )  ٣٣٨ :٢(أخرجه ابن سعد يف الطبقات  )٢(
، كتـاب ، ومسـلم)٤٧١٦( رقـم  )١٩١٢ :٤(باب القراء مـن أصـحاب النـيب  ،كتاب فضائل القرآن  ،أخرجه البخاري )٣(

 .)١٧٠٢( رقم ) ١٣٢٨ :٣( احلدود، باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن 
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َ وال أطولَ : قال. اجلماعة عبد الرمحن بن خالد بن الوليد فني قط أعرض َ فصففنا صفَّني مل أر ص
لصقون ظهورهم حبائط املدينة، قال ُ : فحمل رجل منا على العـدو، فقـال النـاس: منهما، والروم م

 ْ ــه َ لونَ هــذه اآليــة : قــال أبــو أيــوب األنصــاري! إال اهللا، يلقــي بيــده إىل التهلكــة ال إلــه! م ّ إمنــا تتــأو
بلـــي مــن نفســـه ُ قاتـــل يلـــتمس الشـــهادة، أو ي ُ ٌ ي ـــل رجـــل إمنـــا نزلـــت هـــذه اآليـــة فينـــا ! هكــذا، أنْ محَ

َ األنصار عشر َ ـ! م في َ األنصـار خَ يننـا معشـر َ َ اإلسـالم، قُلنـا ب َ اهللا نبيـه وأظهـر ا مـن رسـول إنا ملا نَصر
إنـا قـد كنـا تركنـا أهلنـا وأموالنـا أن نقـيم فيهـا ونصـلحها حـىت نصـر اهللا : اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم

َ مــن الســماء! نبيــه، هلــم نقــيم يف أموالنــا ونصــلحها M    t  s   r  q  p  :فــأنزل اهللا اخلــرب

   yx      w  v  uL]نُقـيم يف أموالنـا ن أ: اآلية، فاإللقـاء باأليـدي إىل التهلكـة ]١٩٥ -البقرة
فــن : قــال أبــو عمــران. اجلهــاد ونُصــلحها، ونــدعَ  اهــدُ يف ســبيل اهللا حــىت دُ فلــم يــزل أبــو أيــوب جيُ

   .)١( »بالقسطنطينية
وتصــحيح  ،ســببًا يف زيــادة العلــم مبعــىن اآليــة كانــت  أيــوب ومعاصــرته لنــزول اآليــة فمعرفــة أيب 

  .ااطئ هلالفهم اخل
 M    X  W  V   U : أرأيــــت قــــول اهللا تعــــاىل« : عائشــــةل  عــــروةقــــول  ومــــن ذلــــك

  e  d  c  b  a    `  _  ^  ]  \   [Z  YL ]قلـــــت ]١٥٨ -البقــــرة :
مـا فـو ــوف  بئسـما قلـت يــا ابـن أخــيت  : ؟ فقالـت عائشــة اهللا مـا علــى أحـد جنـاح أن ال يطَّ

لتَها عليه كانت ّ ا لو كانت على ما أو مـا، ولكنهـا إمنـا أنزلـت  أن ليهفال جناح ع :إ ال يطـوف 
شــلَّل ُ ا عنــد امل ــون ملنــاة الطاغيــة، الــيت كــانوا يعبــدو ّل هِ ُ . أن األنصــار كــانوا قبــل أن يســلموا كــانوا ي

وكان من أهلَّ هلـا يتحـرج أن يطـوَّف بالصـفا واملـروة، فسـألوا عـن ذلـك رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
فـأنزل اهللا عـز . نا نتحـرج أن نطَّـوف بالصـفا واملـروة يف اجلاهليـةيا رسول اهللا، إنا ك: وسلم، فقالوا

M    X  W  V   U   d  c  b  a    `  _  ^  ]  \  [Z  Y : وجــــل
  eL ]قالـــت عائشـــة  ]١٥٨ -البقـــرة  :رســـول اهللا ّ مـــا، فلـــيس   مث قـــد ســـن الطـــواف 

                            
: ٩(والرجــال بــالغزو يف بــالد العــدو  بــاب جــواز انفــراد الرجــل ،مجــاع أبــواب الســري ،أخرجــه البيهقــي يف ســننه الكــربى )١(

٩٩(. 
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ما دع الطواف  َ   .)١(»ألحد أن ي
فيــه؛ جعـل عنــدها مــن العلــم مـا تــدفع بــه اإلشــكال  لحــال الـذي نزلــت اآليــةائشــة لفمعرفـة ع

   .عمن مل يشاركها يف ذلك

M   <     ;  :  9  8   :قــول اهللا تعــاىليــه شــكل علأ ن بــن احلكــممــروا أن: ومنهــا
  =    K  J  IH  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >

L L ]ابـه-اذهـب يـا رافـع « :فقـال  ]١٨٨ -آل عمران وَّ َ لـئن كـان  :فقـل ، إىل ابـن عبـاس-بـ
ــى وأحــب أن حيمــد مبــا مل يفعــل  ــرح مبــا أتَ ــذبن أمجعــون؟ فقــال ابــن -كــل امــرئ منَّــا فَ َ ع ا، لنـُ ً ب ــذَّ َ مع

!  :   M ومــا لكــم وهــذه؟ إمنــا نزلــت هــذه يف أهــل الكتــاب، مث تــال ابــن عبــاس:  عبــاس

    )  (  '  &  %  $  #  "     -  ,  +  *
. 6  5  4  32    1  0  /L]عبــــــاس ابــــــن وتـــــال] ١٨٧ -عمـــــران آل 

:  M C  B  A  @  ?  >  =   <     ;  :  9  8L]آل عمـــــــــران- 

وأخــربوه بغــريه، فخرجــوا عــن شــيء، فكتمــوه   ســأهلم النــيب:  وقــال ابــن عبــاس. اآليــة ]١٨٨
ه أن قـد أخـربوه مبــا سـأهلم عنـه، واسـتحمدوا بــذ ْ و َ م مــا قـد أر لك إليـه، وفرحـوا مبـا أوتــوا مـن كتمـا

  .)٢( »سأهلم عنه
 وهذا مـا، جيد جوابًا هلذا االستشكال هو علمه حبال نزول اآلية  فالذي جعل ابن عباس

  .ميكن أن يعلمه مروان إال عن طريق الصحابة ال
املراد وإمنا ، أنه يلزم أن يكون لكل آية سبب يتعذر فهم القرآن إال به _هنا_ولست أقصد 

ا الصحابة مما يوجب تقدمي تفسريهم على غريهم   .بيان وجه من األوجه اليت اختص 
  
  :وبلغتهم نزل القرآن، أنهم أهل اللسان العربي _ ٥

                            
  .)١٥٦١( رقم )  ٥٩٢ :٢( باب وجوب الصفا واملروة  ،كتاب احلج  ،ه البخاريأخرج )١(
وصــحيح ) ٤٢٩١(رقــم  ) ١٦٦٤ :٤) (ال حتســنب الــذي يفرحــون مبــا أوتــوا( بــاب  ،كتــاب التفســري  ،البخــاريأخرجــه  )٢(

 .)٢٧٧٨(برقم  ) ٢١٤٣ :٤( كتاب صفات املنافقني   مسلم
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م  ومل، هـــم أهـــل هـــذا اللســـان  والصـــحابة، القـــرآن نـــزل بلســـان عـــريب مبـــني يـــدخل لســـا
ــب أعــر ، عجمــٌة كمــا دخــل غــريهم ف بلغــة مــن خياطبــه كــان فهمــه فكمــا أنــه كلمــا كــان املخاَط

م أعرف الناس باللغة ، لكالمه أقرب؛ فكذلك احلال عندما نقدم فهم الصحابة على غريهم أل
ا القرآن إذا خفـي علـيكم شـيء يف القـرآن فـابتغوه يف الشـعر « : يقول ابن عبـاس، اليت نزل 
ُ  يف بيان أوجه القرآن أن منها ما وقد ذكر  ،)١( »فإنه ديوان العرب   .)٢(بلغة العرب علمي

 فإنه خفي على الصحابة شيء من معـاين ألفـاظ القـرآن كمـا سـبق يف أثـر عمـر :فإن قيل
ّ (و توقفه يف معىن    :)األب

، التقليل من اعتمادنـا علـى تفسـري الصـحابة وتقـدمي غـريهم علـيهم أن هذا ال يفيد :فاجلواب
تصــور أن خيفـى شــيء مــن معـاين ألفــاظ القــرآن عـن ُ ومــع ، الصــحابة ويعلمــه مـن بعــدهم ألنـه ال ي

فـال خيفـى ذلـك علـى مجيـع  ،ذلك فإنه إن جهل واحدٌ من الصحابة معىن  لفـظ آيـة مـن اآليـات
ً  األلســنةولســان العــرب أوســع « :وكمــا قــال الشــافعي عــن لغــة العــرب. الصــحابة وأكثرهــا  مــذهبا

 ً علـى عامتهــا  يءنــه شـولكنـه ال يـذهب م ،وال نعلمـه حيـيط جبميــع علمـه إنسـان غــري نـيب ،ألفاظـا
 ً والعلــم بــه عنــد العــرب كــالعلم بالســنة عنــد أهــل الفقــه ال ،فيهــا مــن يعرفــه حــىت ال يكــون موجــودا

 ً   .)٣( »شيءمجع السنن فلم يذهب منها عليه  نعلم رجال

 هـم أهـل اللسـان العـريب فـإن الصـحايب عنـدما   يد؛ وهو أن الصـحابةعقوبناء على هذا الت
 ً ، يعرفه علماء اللغة فال جيوز رده مبوجب عدم معرفـة علمـاء العربيـة لـه ال يفسر معىن لفظ تفسريا

رجع إليهم يف معرفة ما، ألن الصحابة هم أهل العربية ُ ال يثبـت مـن جهـة  يثبت ومـا وهم الذين ي
 :يقـول يف قولـه تعـاىل _مـثالً _ فـرتاه، وعلى هذه الطريقة كان شيخ املفسرين الطربي يسري، اللغة

 M@  ?  >   =L]وقـد ذكــرت يف اخلـرب الـذي رويــت عـن عبــد « :]٧٨ -اإلسـراء
بــراح مكانــا، ولســت أدري  :دلكــت بـراح، يعــين: اهللا بـن مســعود، أنــه قــال حـني غربــت الشــمس

ْ كــالم مـن هــو ممـن يف اإلسـناد، أو مــن كـالم عبــد اهللا، : هـذا التفسـري، أعــين قولـه ـن بــراح مكانـا مِ
أعلـم بـذلك مـن أهـل الغريـب الـذين ذكـرت  فإن يكن من كالم عبد اهللا، فال شـك أنـه كـان

                            
   .حديث صحيح اإلسناد :وقال) ٣٨٤٥(رقم ) ٥٤٢ :٢(تفسري سورة ن والقلم   ،أخرجه احلاكم )١(
 .) ٧٠ :١( انظر الطربي، املقدمة  )٢(
 .)٤٢( للشافعي ،الرسالة )٣(
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قــولهم، وأن الصــواب فــي ذلــك قولــه، دون قــولهم، وإن لــم يكــن مــن كــالم عبــد اهللا، فــإن 
  .)١(»أهل العربية كانوا أعلم بذلك منه

وما نقل من فهم السلف الصاحل يف القرآن فإنه كله جار على ما تقتضـي « :يقول الشاطيبو 
  . )٢(  »وما تدل عليه األدلة الشرعية، به العربية

  :ومما يدل على عظم علمهم بالقرآن
 دعـــاء النـــيب  لبعضـــهم كـــابن عبـــاس   اللهـــم فقهـــه يف الـــدين((  :عنـــدما قـــال 

    .هو أكثر الصحابة رواية للتفسريو  )٣( ))وعلمه التأويل 
 بــن مســعود هللاوثنــاء بعضــهم علــى بعــض كمــا يقــول عبــد ا  عــن ابــن عبــاس  :

  .)٤( »نعم ترمجان القرآن ابن عباس«
 كــان ابــن عبــاس«: يقــول جماهــد :وثنــاء التــابعني علــيهم   إذا فســر الشــيء رأيــت

 ً   .)٥(»عليه نورا
خـالف مـنهج الصـحابة  فـي االسـتدالل كل مـنهجأن   :والنتيجة العامة بعد هذا التفصيل

ٌ  منهجٌ  فهو آخر على منهج الصـحابة فيـه إبطـال جلميـع النصـوص الـيت ألن ترجيح منهج  ؛باطل
إذ كيــف يفضــل قــوم علــى غــريهم وهــم مل يهتــدوا للمــنهج الصــحيح يف فهــم ، تــدل علــى فضــلهم

 هلـــا عنــدما يقـــدح يف صـــحةمعــىن  ال أنـــهومـــن تأمــل مجيـــع الفضـــائل الــيت تـــذكر هلــم جيـــد ، الــدين
ً ن يف ذلــك قــدحألو ، ألنــه يــدل علــى عــدم عنــايتهم بفهــم هــذا الــدين، مــنهجهم يف عــدالتهم إذ   ا

 فــأي ديانــةٍ ، يف فهــم الــدين غــري صــحيح وهــم علــى مــنهج، خطــأهموصــوبوا ، كيــف بينــوا للنــاس
  !؟ تكون ملن هذه حاله وأي عدالةٍ 

 ميكـــن أن  وهــذا ال،  يــبلغهم ويرشـــدهم ملعــامل هــذا املـــنهجإمــا أن يكـــون مل  مث إن الرســول

                            
 )٥٦٩(وانظر التفسري اللغوي للطيار  .) ٢٨ :١٥(تفسري الطربي  )١(
  .) ٢٥٣ :٤(املوافقات  )٢(
كتـــاب   ،وابـــن حبـــان ،)٦٢٨٠( رقـــم )  ٣٦٥ :٣(ذكـــر عبـــداهللا بـــن عبـــاس  ،أخرجـــه احلـــاكم كتـــاب معرفـــة الصـــحابة  )٣(

   .)٧٠٥٥( رقم ) ٥٣٢ :١٥(ذكر عبداهللا بن عباس  ،ره عن مناقب الصحابةأخبا
ــذيب اآلثــار البــن  ،)٦٢٩١(رقــم )  ٦١٨ :٣( ذكــر عبــداهللا بــن عبــاس  ،كتــاب معرفــة الصــحابة  ،أخرجــه احلــاكم )٤( و

  .)٢٦٨(رقم ) ١٧٢ :١( مسند عبداهللا بن عباس  ،جرير
  .)١٩٣٥(رقم  أخرجه عبداهللا بن أمحد يف زوائد الفضائل )٥(
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ــــام بــــنقص هــــذا الــــدين M  N  M  L  K   :لــــذي يقــــول اهللا فيــــها، يكــــون؛ ألنــــه ا

 VU  T  S  R  Q  P   OL]٣ -املائــدة[ ، ٍ أعظــم يف الــدين  وأي نقــص
  !من نقص بيان املنهج الصحيح ؟

وهـذا انتقـاص لقـدر النـيب  ،أو كتمـوه،  وإما أن يكون بلغهم ولكن الصحابة مل يفهموا ذلك
 ومــع ، أو ليســوا أمنــاء يف نقلــه، نهجـهإذ كيـف يــأمتن قومــًا علــى تبليـغ هــذا الــدين مل يفهمــوا م

   .)١( ))لغ الشاهد منكم الغائبليب( :(ذلك يقول هلم
 مر ومل تنه، فإن اهللا تعـاىل ذكـرهلو جلست يف هذه األيام فلم تأ« : قيل البن عمرولقد  

 -املائـــــــــــدة[ MF  E  D  C  B  A   @?  >  =  <  ;L  :يقـــــــــــول

ـــا ليســـت يل وال ألصـــحايب، ألن رســـول اهللا:   ؟ فقـــال ابـــن عمـــر ]١٠٥ أال ((:القـــ   إ
 َ ـغ الشــاهد الغائـب ــب، ولكـن هــذه اآليــة ألقـوام جييئــون مــن ))فليبلِّ َ ي ، فكنَّــا حنــن الشـهودَ وأنــتم الغَ

  .)٢( »بعدنا، إن قالوا مل يقبل منهم
ـم بعـد رسـول اهللا « :ابن تيمية ل شيخ اإلسالمو قي  وال جيوز ألحد أن يظن بالصـحابة أ

   .)٣(  »أمجعوا على خالف شريعته؛ بل هذا من أقوال أهل اإلحلاد

 فالواحد من الصـحابة قـد حيصـل ،ث عن املنهج ال عن أقوال آحاد الصحابةيداحل واملقصود
أمجــع «: ن تيميــةابــ ل شــيخ اإلســالمو قــي. ميكــن أن يدخلــه اخلطــأ لكــن مــنهجهم ال، اخلطــأ منــه

مجيع سلف املسلمني وأئمة الـدين مـن مجيـع الطوائـف أنـه لـيس بعـد رسـول اهللا أحـد معصـوم وال 
حمفوظ ال مـن الـذنوب وال مـن اخلطايـا، بـل مـن النـاس مـن إذا أذنـب اسـتغفر وتـاب، وإذا أخطـأ 

ــا ألحــد بعــد رســول اهللا تبــني لــه احلــق فرجــع إليــه،  ً  ، بــل يجــوز أن يمــوتولــيس هــذا واجب
، أفضل الناس بعد األنبياء وله ذنب يغفره اهللا، وقد خفي عليه من دقيق العلـم مـا لـم يعرفـه

  . )٤(»وهلذا اتفقوا على أنه ما من الناس أحد إال يؤخذ من قوله ويرتك، إال رسول اهللا 

                            
  .)١٠٤(رقم ) ٥٢ :١( باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب  ،كتاب العلم  ،أخرجه البخاري )١(
 .)١٠٥ :املائدة ،٤٤ :٩( يف تفسريه الطربي أخرجه )٢(
 .)٣٢ :٣٣(الفتاوى جمموع  )٣(
 ).٢٦٦ :١(جامع الرسائل  )٤(
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ـــة ـــواردة علـــى مـــنهج أهـــل الســـنة فـــي فهـــم النصـــوص  :المســـألة الثالث االعتراضـــات ال
  .والجواب عنها

ولـذا  ،ملصادر يف فهمهم للقرآن مصادر صحيحة مل حيصـل مبوجبهـا احنـراف يف التفسـريهذه ا
ِّ ، تفاسري الصـحابة رضـوان اهللا علـيهم :أصح التفاسري تكان قـد  لكـن،  ال إشـكال فيـهوهـذا بـني

   :أورد بعضهم إشكالني على تفسري الصحابة قد يعكر على ما سبق من تقرير ومها
  :ي إسرائيلاألخذ عن بن :اإلشكال األول

ــ  االجتاهــاتأنــه بدايــة لتــأثري ب ،عــن بــين إســرائيل روايــة بعــض الصــحابة ر بعــض املعاصــرينفسَّ
ٌ  فهـمال اوهـذ، تأثري املسيحية على تفسري القرآن يعنون بذلكو  ،)١(العقدية يف تفسري القرآن  بعيـد

عـدة أمــور  يفالنظــر البـد مـن  مثــل هـذا احلكــم قبـل إطـالقف ،حلقيقـة العلميــة هلـذا التصــرفعـن ا
ا أن توضِّح    :وهي، حقيقة رجوع الصحابة هلذه املروياتمن شأ

 فهذا ابن عباس ،كانوا ينهون عن األخذ عن بين إسرائيل  _أنفسهم_أن الصحابة _١
: »الذي أنزل  وكتابكم  ن شيء ؟كيف تسألون أهل الكتاب ع، معشر املسلمني يا

ُ ، أحدث األخبار باهللا  على نبيكم ْ حمضًا مل ي اهللا أن أهل الكتاب  وقد حدثكم  ،شَب
وا تُب اهللا وغريَّ لوا من كُ ً  :قالوا، فكتبوا بأيديهم، بدَّ ؟  هو من عند اهللا؛ ليشرتوا به مثنًا قليال

ال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فال  َ م ما رأينا رجالً منهم يسألك، واهللاأَو
  .)٢(»عن الذي أنزل إليكم

تٍ  اب من الشام،بكت  عودبن مسوجيء إىل ا  ْ ـه   مث دعا مباء، فنظر فيه فدعا بَطس َ س َ فمر
م: وقال، فيه   . )٣( »إمنا هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتا

ٌ غري ذلك ـدُّ موقفـًا  ال هـذا النهـيو ، ابة عن األخـذ عـن بـين إسـرائيلينهى فيها الصح وآثار َ ع ُ يـ
 َ عار ُ   :وبيان ذلك ،اليت  يروون فيها عن بين إسرائيلض باملواقف التطبيقية نظريًا ي

ــوا  ،غــري الـذي رووه ــى عنـه الصــحابة ن الـذيأ  فــالنهي جــاء علـى مــورد غــري املـورد الــذي 

                            
، وكتاب املواجهة بني القرآن واإلسرائيليات ،و هنديملصطفى ب كتاب التأثري املسيحي يف تفسري القرآن :انظر )١(

 َ  . والبدايات األوىل لإلسرائيليات يف اإلسالم كالمها حلسين يوسف األطري
 .)٢٥٣٩(رقم  )  ٩٥٣ :٢(باب ال يسأل أهل الشرك عن الشهادة  ،كتاب الشهادات  ،البخاري )٢(
  .)٤٧٧(رقم ) ١:١٣٤( باب من مل ير كتابة احلديث ،املقدمة ،أخرجه الدارمي  )٣(
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  .بعد إمتام املسائل املتبقية تفصيله يتضح، وهذا جواب جممل، عنه
   ل النـيبفقـد قـا، اإلذن النبوي يف ذلـك كان مستندهاسرائيل  بة عن بين إرواية الصحا_٢

ــوا عــين ولــو آيــة((  : بــن عمــرو كمــا يف حــديث عبــد اهللا لِّغُ َ بــين إســرائيل وال  وحــدثوا عــن ، بـ
أ مقعده من النار، حرج وَّ َ بـ تَ َ ي ْل   .)١()) ومن كذب عليَّ متعمدا فَـ

ا ، ون التــــوراة بالعربانيـــةكـــان أهــــل الكتـــاب يقـــرؤ  :قــــال  ويف حـــديث أيب هريـــرة ــــرو فسِّ ُ وي
 وقولـوا، وال تكـذبوهم، تصـدقوا أهـل الكتـاب ال((  : فقال رسول اهللا، بالعربية ألهل اإلسالم

 M  8  7   6   5  4L ]٢( ))اآلية  ]١٣٦ -البقرة(.  
فقـد   _الـرفض عـدم القبـول أو_بيـان مـنهج احليـاد معهـا  ومع هـذا اإلذن يف الروايـة عـنهم و

فقــد روى جــابر بــن عبــداهللا  ؛ــى النــيب عــن ســؤاهلم الــذي يكــون علــى جهــة البحــث عــن اهلدايــة
 نسـخ عمـر«: قال ،  تابـًا مـن التـوراة بالعربيـة فجعـل يقـرأ ووجـه ، فجـاء بـه إىل النـيب ، كِ

 أال تــرى وجــه رســول اهللا، بــن اخلطــاب وحيــك يــا: فقــال رجــل مــن األنصــار، يتغــريَّ   رســول اهللا
  ؟ فقال النيب : م لـن يهـدوكم وقـد ضـلوا، ال تسألوا أهـل الكتـاب عـن شـيء وإنكـم ، فـإ

بوا حبـــق قوا بباطـــ، إمـــا أن تُكـــذِّ ـــه إال أن  واهللا لـــو كـــان موســـى بـــني أظهـــركم، لأو تُصـــدِّ مـــا حـــلَّ ل
  .)٣( »يتبعين
  ةيـــعايالحـــظ ر ، عـــن بـــين إســـرائيل  صـــحابةعنـــد تتبـــع هـــذه املرويـــات الـــيت رواهـــا ال_٣  

التامة ال الصحابة الرعاية    )٤( :يظهر ذلك يف عدة أمورو ، لتوجيهات النبوية يف شأ
  .عنهم باألسانيد الصحيحة قلة هذه املرويات اليت صحت :أوالً 

  ً م أخذو : ثانيا  ،وكعـب األحبـار ،مثـل عبـداهللا بـن سـالم، ذلك عن مسلمة أهل الكتـاب اأ
ثون مبـا علمـوا كذبـهومع ِ ـد م يتحرَّون فـال حيُ فهـي ليسـت مثـل الروايـة عـن ، لوم أن األصل فيهم أ

ومع حتري مسلمة أهل الكتاب فقد كـان الصـحابة . األحبار والرهبان الذين مازالوا على ديانتهم
إن كـان مـن «:عن كعب األحبار  معاوية بن أيب سفيانيقول  ،يدققون معهم يف كل ما رووه

                            
 .)٣٢٧٤(رقم )  ١٢٧٥ :٣( باب ماذكر عن بين إسرائيل  ،كتاب األنبياء  ،أخرجه البخاري )١(
  .)٤٢١٥(رقم ) ١٦٣٠ :٤) ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد(كتاب التفسري، باب قوله   ،أخرجه البخاري )٢(
 .)٢١٣٥(م  رق) ١٠٢ :٤( وأبويعلى  ،)١٤٦٧٢(رقم ) ٣٣٨ :٣( أخرجه أمحد  )٣(
 ).٣٤٦(انظر حول هذه املالحظات املقدمات األساسية يف علوم القرآن للجديع   )٤(
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ا لنبوإن  ، هؤالء احملدثني الذين حيدثون عن أهل الكتابأصدق  نّ   .)١( »لو عليه الكذبكُ
ِ بــه كعــب عــن أهــل الكتــاب « :»عليــه الكــذب إن كنــا لنبلــو«ومعــىن   ــرب أن بعــض الــذي خيُْ

 ً همـا إخبــار تسـتعمل الكـذب مبعـىن اخلطـأ ألن كليوالعـرب . »مـد الكـذبتعال أنـه ي، يكـون كـذبا
   )٢( .خبالف الواقع

ً ثال ـا دون عرضــأن الصـحابة مــع ن :ثـا قــد ف، ها للفحـص والنقـدقلهـم هلـا مل يكونــوا يسـلمون 
كـــايلَّ « : البـــن عبـــاس قيـــل ُ أن موســـى صـــاحب  )٣(إن نوفـــًا الِب م  لـــيس هـــو بـــين إســـرائيل يـــزعُ

 مسعـت رسـول اهللا: مسعـت أيبَّ بـن كعـب يقـول، كـذب عـدوُّ اهللا: فقـال، موسى صاحب اخلضـر
 قام موسى عل: يقول ً   )٤( .احلديث »يف بين إسرائيل يه السالم خطيبا

 ً بــل  ، أن رجــوع الصــحابة وذكــرهم هلــذه املرويــات مل يكــن علــى ســبيل االعتمــاد عليهــا: رابعــا
ســرائيليات ليســت مــن اإل« :يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ،كــان ذلــك علــى ســبيل االعتضــاد

ــا وال يعتمــد عليهــا، ةاألدلــة الشــرعي ويؤكــد هــذا املعــىن مــا يــأيت يف . )٥(»واإلســرائيليات يعتضــد 
  .الفقرة اخلامسة

 ً ـاالت بــل لـو ة مل يكونـوا يرجعــون ملرويـات بــين إأن الصــحاب :خامسـا نظرنــا سـرائيل يف كــل ا
 _تكـاد تنحصــر حــول احلـديث عــن تفاصـيل القصــص القــرآين  يف واقـع هــذه املرويـات لوجــدناها

ٌ  :وهـذه التفاصـيل _صص بـدء اخللـق أو قصـص األنبيـاء أو القصـص األخـرىسواء ق إمـا تفصـيل
م أو مـا شـابه ذلـك ممــا ، أو حتديـد أمســاء بعـض الشخصـيات، لـبعض األحـداث أو حتديـد أنســا

  .ال أثر له كبري على التفسري
فهــــي مل تكـــــن تتعـــــرض للعقائـــــد وال  ؛وبنــــاء علـــــى ذلـــــك فمجــــاالت هـــــذه املرويـــــات حمـــــدود

 ذكرهــــا أويس هلــــا أثــــر كبــــري ســــواء مــــن جهــــة علــــى أن هــــذه املرويــــات لــــ وهــــذا يــــدل، ملألحكــــا

                            
   .)٦٩٢٧(رقم ) ٢٦٧٩ :٦( ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء باب قول النيب ،كتاب اإلميان  ،أخرجه البخاري  )١(
 .)٧٥ :٢٥(عمدة القاري  :انظر )٢(
 .نه كان أحد احلكماءإ :يقال ،من التابعني ،بن فضالةاأبو رشيد وهو  :بن امرأة كعب ويقالا نوف البكايل :هو )٣(

 .) ٩٨ :١( و األمساء املفردة للربدجيي )  ٥٠٥ :٨(اجلرح والتعديل  :ينظر
باب من  ،ومسلم كتاب الفضائل ،)١٢٢(رقم ) ٥٦ :١( باب االنصات للعلماء   ،أخرجه البخاري كتاب العلم )٤(

 .) ٣٢٨٠(رقم ) ١٨٤٧ :٤(فضائل زكريا عليه السالم 
 .)٣٤٣ :١(جمموع الفتاوى  :انظر )٥(
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  . )١(عدمه
 ً فقبـول بعـض ، مـنهج الصـحابة مـع هـذه املرويـات مع كل ما سبقت اإلشارة إليـه يف :سادسا

فقـــد جيتهـــد بعـــض املتـــأخرين يف نقـــد روايـــة ، أمـــر قـــد يدخلـــه االجتهـــاد هـــذه املرويـــات أو ردهـــا
ـا ممـا ال ميكـن قبولـهة أو التـابعني ويـصحت عـن بعـض الصـحاب املعارضـة هـي عنـد  وهـذه، زعم أ

  :التحقيق
إمـا ناشـئة عـن عـدم التحقيـق يف طبيعـة هـذه الروايــة مـن جهـة سـبب روايتهـا أو حنـو ذلـك ممــا 

  .هو حمتفٌ بالرواية
مِ مـاأو  ُ ه َ ـو ً  تكـون عـن تـَ فقـد يتـوهم بعـض النـاظرين يف ذلـك أن هـذه  ،لـيس مبعـارضٍ معارضـا

 ،قـدر األنبيـاء مـن نقصهي يف حقيقة األمر ليس فيها ما يو ، _مثالً _رواية ال تليق مبقام النبوة ال
ويتأكد هذا املعىن إذا استصحبنا أن أوىل الناس  مبعرفة ما ميكن قبوله أو رده هم صـحابة رسـول 

   )٢( . اهللا
  :خطأ بعض الصحابة في الفهم :اإلشكال الثاني

قـــد خيطـــئ الواحـــد مـــنهم يف فهـــم آيـــة مـــن فصـــادر الصـــحيحة؛ هلـــذه امل الصـــحابة مـــع رجـــوع
كمـا حصـل يف قصـة عـدي حينمـا فسـر آيـة اخلـيط   _شأن الناس يف اختالف أفهامهم_اآليات 

وكمـــا حصـــل مـــن الصـــحابة حينمـــا استشـــكلوا قولـــه ، )٣( األبـــيض مـــن اخلـــيط األســـود مـــن الليـــل

ا احلــــــالتني مل ويف كلتــــــ، )٤(] ٨٢-األنعــــــام[M&    %  $  #  "  !L   :تعــــــاىل
م  الصـــحابة  مينـــع النـــيب وإمنـــا ، يف تـــدبر كتـــاب اهللا ســـبحانه وفهمـــه مـــن أن يعملـــوا أذهـــا

  .ح هلم فهمهم ومل يتجاوز ذلكوقع منه أن صحَّ  الذي
تم الذين إذا رأي (( : حذرهم من أن يتبعوا املتشابه من القرآن كما يف قولهوهو مع ذلك  

                            
 .)٦١ص ( للدكتور مساعد الطيار التفسري اللغوي، و )٣٧٨ص (اإلسرائيليات يف تفسري الطربي آلمال ربيع  :انظر )١(
  .)١٧٥_١٧٤ص (فسري للدكتور مساعد الطيار شرح مقدمة يف أصول الت :انظر   )٢(
: ٢)) (يط األبيض من اخليط األسودكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخل(( باب  ،كتاب الصيام  ،أخرجه البخاري  )٣(

رقم ) ٧٦٦: ٢( ،باب أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر ،كتاب الصيام  ،ومسلم ،)١٨١٧( رقم ) ٦٧٧
)١٠٩٠( 
باب صدق  ،كتاب اإلميان  ،ومسلم ،)٣٢(رقم  ،) ٢١ :١(  ،باب ظلم دون ظلم ،كتاب اإلميان  ،اريأخرجه البخ  )٤(

 .)١٢٤(رقم ) ١١٤ :١( ،اإلميان وإخالصه
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  .)١( )) ى اهللا فاحذروهمالذين مسَّ لئك أو ف يتبعون املتشابه
ُ  اآلياتسبق من خطأ يف تأويل آية من  وما َ ال يـ ً منهجـشـى منـه؛ إذ لـيس سـببه احنرافًا خيُ  دُّ ع  ا
ً فاســد ــ ا َ تـُ َ ؤ ً ه قصــور ؤ بــل كــان منشــ، اآليــاتمــن أجلــه  لُ و وهــي ســنة اهللا  ،ك معــىن اخلطــابار يف إد ا

  .تفاوت العقول واألفهامسبحانه يف 
مـــن احنـــرف يف   أنـــه مل يكـــن يف الصـــحابة :بنتيجـــة عامـــة ممـــا تقـــدم وهـــيوميكـــن اخلـــروج 

   .س منهجًا باطال فيهأو أسَّ  التفسري 
يتلقــون مــنهم  ،يتلقــون علمهــم مــن الصــحابة  يف التفســري فقــد كــانوا التــابعني أمــا مســرية 

وهــم مــع ذلــك جيتهــدون يف ، هلــاوفقههــم  ، نقلهــم لســنة النــيبو  ،فهمهــم لكتــاب اهللا ســبحانه
وكانـت مصـادرهم  ،كـل ذلـك حسـب املـنهج الصـحيح الـذي ال يتعـارض مـع هـذه املصـادر فهم

  .هي ذات املصادر اليت رجع إليها الصحابة
 وأمـر رسـوله صـلى نـوا فيـه أمـر اهللاوبيَّ  ،صـححه الصـحابة ؛فإن حصل أمر على خالف ذلك

بــن افعــن نــافع مــوىل عبــداهللا « :قصــة صــبيغ بــن عســل التميمــيكمــا حصــل مــن ؛  اهللا عليــه وســلم
ً   عمـر املسـلمني حــىت  نــاد جأشـياء مــن القـرآن يف أ عــن يســأل النـاسالعراقــي جعـل  أن صـبيغا

فلمـا أتـاه الرسـول بالكتـاب فقـرأه ، بـن اخلطـابفبعـث بـه عمـرو بـن العـاص إىل عمـر  ،قدم مصر
أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مين بـه العقوبـة  :فقال عمر .يف الرحل :فقال ؟أين الرجل: فقال

ـا حـىت .. تسأل حمدثة: فقال عمر ،فأتاه به، املوجعة فأرسل عمر إىل رطائب من جريـد فضـربه 
إن  : فقـال صـبيغ، فدعا به ليعود عليه ،مث عاد له فرتكه حىت برأ ،مث تركه حىت برأ ،ترك ظهره وبرة

 ً ً  كنـت تريـد قتلـي فـاقتلين قــتال فـأذن لـه عمــر ، أن تـداويين فقــد واهللا برئـت يـدنـت تر وإن ك، مجـيال
ذلـك علـى  فاشـتدَّ  ،أن ال جيالسه أحـد مـن املسـلمني :وكتب إىل أيب موسى األشعري ،إىل أرضه

ــــو موســــى إىل عمــــر ،الرجــــل ــــاس  .أن قــــد حســــنت توبتــــه :فكتــــب أب فكتــــب عمــــر أن يــــأذن للن
ً  ،فرديــة تصــرفات هــي وهــذا الصــنيع مــن صــبيغ وغــريه إمنــا. )٢( »لســتهامبج أو  ومل تكــن متثــل فكــرا

 ً ً  اجتاها   .معينا
ايـــة خالف ؛  اســـتمر األمـــر حـــىت أواخـــر خالفـــة عثمـــان اوكـــذ بـــدايات  ظهـــرت  تـــهففـــي 

                            
  .)٢٦٦٥(رقم ) ٢٠٥٣ :٤( ،باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ،كتاب العلم  ،أخرجه مسلم )١(
   .)١٤٨(رقم ) ٦٧ :١( فتيا وكره التنطع والتبدع املقدمة، باب من هاب ال،يف سننه الدرامي أخرجه )٢(
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ٌ  ؛وإرهاصات االفرتاق ،الفتنة ٌ   فظهرت عدة اجتاهات عقدية منحرفة كان هلا أثر  ،يف التفسـري كبـري
 ٌ وهــــذا ، االحنـــراف عـــن اهلـــدي األول هــــي مرحلـــة، يف التفســـري جديـــدةٌ  وبظهورهـــا بـــدأت مرحلـــة

  .االحنراف اختذ مناهج متعددة
ملنـــاهج  حبســـب ظهورهـــا اســـيكون ذكـــر و ، هلـــذا االحنـــراف وبيـــان مراحلـــهوســـأتعرض هنـــا  

ً راً ميعطــي تصــوُّ  ألنــه ؛التــارخيي ا ر نشــأةلتطــوُّ  تكــامال وتــأثري بعضــها ، هــذه املنــاهج وظــروف نشــأ
ذا املبحثوغري ذلك من القضايا املرت، يف بعض   .بطة 

ا يكتمل تصور البحث فيها   :وسأذكر يف كل منهج مخس مسائل 
  .التعريف باملنهج حىت يتضح املراد منه قبل حبثه_١ 
  .نشأة تأثريه وهو املقصود األول من حبث هذا القسم_٢ 
مــنهج  الفـالين نهجاملـ القـول بـأن نأل :عـن مـنهج أهـل السـنة وســبب حبثـه س احنرافـهأسـ_٣ 

ً  ملـــنهج الصـــحابة خمـــالف  ُ  والـــذي هـــو مـــنهج أهـــل الســـنة واجلماعـــة ســـيبقى ادعـــاء َّ حـــىت تـ ـــني َ  بـ
  .الفرق ويظهر التباين فيتضح ،أقوال أئمة املذهب نفسهخمالفتهم ملنهج أهل السنة من 

حـــىت ال يظـــن أين تركـــت منهجـــًا وهـــو يف حقيقتـــه داخـــل حتـــت املـــنهج ، امتـــداد املـــنهج_٤ 
  .األصلي الذي ذكرت

وفيهـا رد علـى مـن نسـب هـذه املنـاهج للصـحابة أو ، نهج ألهـل السـنة ورد ذلـكنسبة امل_٥
  . السلف
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  الفرع الثاني

  في التفسير)١( المتشابه الظاهرفي  لغلوامنهج تأثير نشأة 
  :وفيه مسائل

  .المنهجهذا التعريف ب: المسألة األولى
   .لمتشابهالغلو في األخذ بالظاهر انشأة  :المسألة الثانية
  .في التفسير الخوراج نحرافاأسس  :المسألة الثالثة

  .والجواب عنه، صحابةالمنهج للهذا  نسبة :رابعةالمسألة ال
  .التفسير الغالي في الظاهر المتشابه منهج متدادا :المسألة الخامسة

  
  

  
  
  
  

  

  :المنهجهذا التعريف ب: المسألة األولى
ٌ  مل تصــل إلينـا أقــوالٌ ، و )٢(هـذا املــنهج بــدأ مـن اخلــوارج ، ألصــحاب هــذا املــنهج مبكـرةٌ  تأصــيلية

حــىت ميكــن مبجمــوع  هألصــحاب واســتدالالتٍ  مقــاالتٍ إىل مــا وصــلنا عــنهم مــن  ولــذا توجــه النظــر
مـا وصـلنا مـن مقـاالت عند النظر فيو ، حيدد لنا معامل هذا املنهج هذين األمرين اخلروج بتوصيف

                            
ذا التعبري ألن األخذ بالظاهر هو من منهج أهل السنة واجلماعة )١( بأن   وإمنا حصل االحنراف عند اخلوارج ،عربت 

  .غلوا يف بعض الظواهر اليت اشتبهت عليهم دون ردها إىل احملكم من اآليات اليت تبينها
، ومن ليه، ويسمون احلرورية، والشراةومسوا بذلك خلروجهم ع ،فرقة خرجت يف عهد علي رضي اهللا عنه :اخلوارج )٢(

التنبيه والرد على أهل   :كفر مرتكب الكبرية، ينظر: ومن أشهر عقائدهم ،األزارقة والنجدات واإلباضية :أشهر فرقهم
 .)٦٩_٦٢( ،األهواء والبدع للملطي
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يف التعامــل مــع النصــوص وهــو مــا  همني مبجمــوع ذلــك مــنهجاألوائــل يتبــ لخــوارجواســتدالالت ل
  :ميكن أن نعرب عنه باآليت

ة والـــيت يتبـــادر منهـــا حكـــم )١()التشــابه النســـيب( هــو األخـــذ بظـــواهر بعـــض النصـــوص املتشـــا
أو  ، يف هــذا الظــاهر دون رده إىل النصــوص األخــرى الــيت تبينــه مــن كــالم اهللا واعتقــاد مــا، معــني

    . م الصحابةأو كال،  كالم رسوله
: حيــث يقــول )٢(وهــو ســعيد بــن جبــري ذا املــنهج أحــد الــذين عاصــروا ظهــورهوقــد عــربَّ عــن هــ

ات آيات يف القرآن يتشا« ، أجـل ذلـك يضـل مـن ضـلومـن ، وهنؤ ن على الناس إذا قر املتشا
ـا هلـمؤ فكل فرقة يقر  مـن املتشـابه قـول اهللا  احلروريـة يتبـع مـا فمنهـا، ون آيـة مـن القـرآن يزعمـون أ

ون ؤ مث يقـــــر  ]٤٤ -املائـــــدة[ M|  {  z  y  x  w   v  u  tL  :تعـــــاىل

احلـاكم حيكـم بغـري احلـق  ارأو فإذا ، ]١ -األنعـام[ M/  .       -  ,  +L     معها
  .)٣(»ه؛ فهذه األئمة مشركونفمن كفر عدل بربه فقد أشرك ب،قد كفر :قالوا
ال أنـه _الذي ينغلق فهمه بالنسبة لبعض النـاظرين يباملتشابه هو من قبيل املتشابه النس هذاو 

ُ  _متشابه يف نفس األمر َ فالبد أن يـ   .علمه إىل أهل العلم دَّ ر

   :لمتشابهالغلو في األخذ بالظاهر انشأة  :المسألة الثانية
 ومـا إن قتـل عثمــان ،ايـة خالفـة عثمـان ظهــرت بـدايات الفتنـة وإرهاصـات االفــرتاق يف 

 ٣٧ وذلـك  يف عـام ،وبعد هذه املعركة ظهرت فرقـة اخلـوارج ،حىت حصلت موقعة اجلمل وصفني
 الـيتالصـحابة مـن أجـل قضـية التحكـيم  وطعنوا فيه ويف غريه مـن   قد خرجوا على عليو ، هـ
ً ن عليـــإ :فيهـــا لواقــا َ « ا ـــح ـــذا النـــزوع ظهـــرت، فنزعـــوا إىل التكفـــري، )٤(»اهللا أمـــر م الرجـــال يفكَّ  و

                            
ٌ من جهة املعىن ال  ،التشابة النسيب هو الذي خيفى معناه على بعض الناس دون بعض )١( ألن القرآن ليس فيه تشابهٌ كلي

  .)٦٧_٥٤ :٣( جمموع الفتاوى  :ينظر .يفهمه أحد على اإلطالق
وكــان  ،، الفقيــه املقــرئ مــن كبــار أئمــة التــابعنيبــن هشــام األســدي، بــالوالء، أبــو عبــداهللا الكــويف ســعيد بــن جبــري :هــو  )٢(

وفيــات  :نظــري. هـــ وعمــره تســع وأربعــون ســنة٩٥جهبــذ العلمــاء، قتلــه احلجــاج بواســط صــرباً وظلمــًا يف شــعبان ســنة  :يقــال
  .)٣٢١ :٤( سري أعالم النبالء ،)٢:٣٧١(  األعيان

   .) ٣٤١ :١( أخرجه اآلجري يف الشريعة  )٣(
كتاب   ،والنسائي يف الكربى ،)٢٦٥٦(رقم )  ١٦٤ :٢(كتاب قتال أهل البغي   ، املستدركأخرجه احلاكم يف  )٤(
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وهلـذا  « :ابـن تيميـة يقول شيخ اإلسالم، "تكفري مرتكب الكبرية"يف اإلسالم مقالة  األوىل قالةامل
  .)١(»ناملارقو  كان أول من فارق مجاعة املسلمني من أهل البدع اخلوارج

كان أكـرب و  ،يف هذه املقالة إىل جممالت من القرآن فهموها على غري مرادها استند اخلوارجو  
ـــــم اتبعـــــوالســـــبب  آيـــــات اشـــــتبهت علـــــيهم ومل يردوهـــــا إىل اآليـــــات  ظـــــواهر فهمهـــــم اخلـــــاطئ أ

ولقــد  ،قــالتهمم ن ظاهرهــا يؤيــدأوقــد فهمــوا مــن هــذه اآليــات  ،احملكمــات الــيت تبــني املــراد منهــا
الكفـار فجعلوهـا يف  انطلقـوا إىل آيـات نزلـت يف «:حـني قـال عـنهم  أشار إىل هذا ابـن عمـر

يف  غلــوومــا هــذا التنزيــل هلــذه اآليــات الــيت يف الكفــار علــى املســلمني إال نــوع مــن ال. )٢(»املــؤمنني
ً  ابـــن تيميــة يقـــول شــيخ اإلســـالم. اهراألخــذ بالظـــ  :عنـــدهم ســـبب حصــول هـــذا االحنـــراف مبينـــا

ومل يقصـدوا معارضـته ، إمنا هي من سوء فهمهم للقرآن، وكانت البدع األوىل مثل بدعة اخلوارج«
  . )٣( »فظنوا أنه يوجب تكفري أرباب الذنوب، لكن فهموا منه مامل يدل عليه

ــا مجاعــة املســلمني وحصــل يف ا ألمــة وكــان مــن حصــيلة هــذا الغلــو أن خرجــوا مبقالــة كفــروا 
ٌ عظيم ببسب    .ذلك شر

حـــديث أيب  :منهـــا للقـــرآن يف غـــري مـــا حـــديث  عـــدم فهـــم اخلـــوارج إىل  النـــيب وقـــد أشـــار
صــالتكم إىل  خيــرج فــيكم قــوم حتقــرون «: يقــول  مسعــت رســول اهللا: قــال  ســعيد اخلــدري

م ،  جيــاوز حنــاجرهمون القــرآن الويقــرؤ ، وعملكــم إىل عملهــم، صــيامهم وصــيامكم إىل، صــال
  . )٤( »ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية

ذا املنهج   :ومما يدل على أخذهم 
 كمــا ســبق يف قــول ابــن عمــر   نهجهمملــ وصــف مجاعــة مــن علمــاء الصــحابة والتــابعني_١

   .وقول سعيد بن جبري
لت عنهم يف االستدالل  _ ٢ ِ   :ومنها ،تدل على تبنيهم هلذا املنهجالتطبيقات اليت نُق

                                                                              
   .)٨٥٧٥( رقم ) ١٦٦ :٥( باب ذكر مناظرة عبداهللا بن عباس احلرورية  ،اخلصائص

 .)٣٢: ١٣(الفتاوى  )١(
بة املرتدين واملعاندين وقتاهلم  وأخرجه البخاري تعليقًا يف كتاب استتا ،)٣٣٥ :٢٣( أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد  )٢(
   .)٢٥٩ :٥( وصحح إسناده ابن حجر يف تغليق التعليق  .)٢٥٣٩ :٦( 
 .) ٣١_١٣:٣٠(  الفتاوىجمموع  )٣(
 ).٤٧٧١(رقم ) ١٩٢٨: ٤(باب إمث من راءى بقراءة القرآن  ،أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن )٤(
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م الرجـال يف « :فقد قالوا يف مناظرة ابن عباس هلمبآية احلكم  استدالل اخلوارج _   كَّ َ إنَّه ح

  .]٥٧ -األنعام[ M£¢  ¡  �  ~L  :وقد قال اهللا، دين اهللا
ــ َ فَـ  م إن قــرأتُ علــيكم مــن كتــاب اهللا احملكــم وحــدثتكم أرأيــت :وقــال  علــيهم ابــن عبــاس دَّ ر

  ؟ أترجعون، تنكرون ال من سنة نبيكم ما
  .نعم :قالوا

                                    :فإنـــــــــــــه يقـــــــــــــول، نـــــــــــــه حكـــــــــــــم الرجـــــــــــــال يف ديـــــــــــــن اهللاإ :أمـــــــــــــا قـــــــــــــولكم :قلـــــــــــــت :قـــــــــــــال
M½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª 

Á  À  ¿     ¾  Â   ÃL ]قـال يف املـرأة وزوجهـا ]٩٥ -املائـدة:  M   P  O  N
X  W  V  U  T  S  R  Q    L ]أفحكم  :أنشدكم اهللا، ]٣٥ -النسـاء

  ؟ الرجال يف حقن دمائهم وأنفسهم وصالح ذات بينهم أحق أم أرنب مثنها ربع درهم
  .قن دمائهم وصالح ذات بينهماللهم يف ح :قالوا
   .)١(»اللهم نعم :قالوا. أخرجت من هذه :قال

ــذه اآليــة يبــني كيــف كــانوا يتعــاملون مــع النصــوص ــم عنــدما اســتدلوا ، فهــذا االســتدالل  وأ
، وكـذلك األحاديـث عـن النـيب ، ذه اآلية كانوا على جهل بغريها مـن اآليـات الـيت توضـحها

َّ هلم ذلك ابن عب     . اسحىت بني
  
 :للخــوارج ملــا أتــوه يناظرونــه يف مســائل نقموهــا علــى بــين أميــة  ابــن عمــر ولقــ :ومنهــا  

يريـــدون  ،حـــني خـــرج مـــن البصـــرة هـــو وأصـــحابه )٢(خربوين عـــن عبـــداهللا بـــن وهـــب الراســـيبأفـــ«
ــ ،أصــحابكم بالكوفــة  مث عــدوا علــى ، بطــن جاريتــه فقتلــوه وبقــروا ؛  ابفمــروا بعبــداهللا بــن خبَّ

 :لوا قـول اهللاوتـأوَّ  ،طفـال يف املراجـلوغلـوا األ ،خـذوا األمـوالأو  ،فقتلوا الرجـال ؛قوم من بين قطية

                            
 .)٥٢(سبق خترجيه ص  )١(
وراسب وهو راسب بن اخلزرج ابن جدة بن جرم بن  ،قتل ايوم النهروان وفيه وهب الراسيب رئيس اخلوارجعبد اهللا بن   )٢(

ذيب األنساب  :ينظر .ربان  .) ٧ :٢( اللباب يف 
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M Ñ   Ð        Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  ÈL ]١( »]٢٧ -نوح(.  

كمـــا _ ألن يف إبقـــائهمفهـــم اســـتباحوا هـــذه الـــدماء بنـــاء علـــى ظـــاهر اآليـــة الســـابقة وغريهـــا 
   .إبقاء للكفر وأهله _يظنون

ُ املراد، وأمثلة ذلك عديدةٌ    .واملقصود اإلشارة إىل ما يوضِّح

  :في التفسير الخوراج نحرافاأسس  :المسألة الثالثة
وهــو الكتــاب  ،مــا اعتــربه أهــل الســنة واجلماعــة ر االســتداللدكــانوا يعتــربون يف مصــا  اخلــوارج

 مـا دخـل علـيهم إال ،يتلقـون عنـه عقائـدهمومل يكن عنـدهم مصـدر آخـر  ،_يف اجلملة_ لسنةوا
   .يف وقت متأخر كما سيأيت بيانه

ـــذه املصـــادر وهـــذه املخالفـــة  ،ولكـــنهم خـــالفوا أهـــل الســـنة واجلماعـــة يف مـــنهج االســـتدالل 
  :تتضح يف عدة أمور

ً  :أوالً  وهـــو مـــا يســـمى تفســـري القـــرآن  ،عـــدم مجعهـــم بـــني اآليـــات الـــيت يفســـر بعضـــها بعضـــا
لقولـه  يف األثر الذي سبق ذكره عـن تـأول اخلـوارج عنهم بن جبريسعيد  يبني ذلك قول ،بالقرآن

  .]٤٤ -املائدة[ M|  {  z  y  x  w   v  u  tL   :تعاىل
ومل ينظــروا إىل   ،وص الــيت فيهــا تكفــري احلــاكم بغــري مــا أنــزل اهللاإىل النصــ نزعــوافــاخلوارج هنــا 
  .هرها من القرآن نفسنها وتفسِّ النصوص اليت تبيِّ 

 ً واخلـوارج « :ابـن تيميـة يقـول شـيخ اإلسـالم، عدم اعتمادهم على تفسري القرآن بالسنة :ثانيا
ــ فــال يرمجــون ، عنــدهم ر جمملهــا دون مــا خــالف ظــاهر القــرآنال يتمســكون مــن الســنة إال مبــا فسَّ

ً ، الزاين فقد يكون املرتـد ، ليس يف القرآن قتل املرتد :وحينئذ فقد يقولون، وال يرون للسرقة نصابا
إمنـــا عرفناهـــا مـــن نقـــل النـــاس عـــنهم ومل نقـــف هلـــم علـــى  وأقـــوال اخلـــوارج، عنـــدهم علـــى نـــوعني

  .)٢(»مصنف
 ً م ،ةعـــدم اعتمـــادهم علـــى تفســـري الصـــحاب :ثالثـــا ؟  وكيـــف يعتمـــدون علـــيهم وهـــو يكفـــرو

أصـحاب رســول  جئـتكم مـن عنـد «:هلـم حينمـا جـاء ينـاظرهم  ويـدل لـذلك قـول ابـن عبـاس

                            
 .)١٠٦ :٢( ه جامع بيان العلم وفضل أخرجه ابن عبدالرب يف )١(
 .) ٤٩_٤٨ :١٣( الفتاوي )٢(
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أعلــم  موهــ ،نــزل القــرآن وعلــيهم ،ومــن عنــد ابــن عــم رســول اهللا ،اهللا ولــيس فــيكم مــنهم أحــد
  .)١(»بتأويله
علـم، يف التفسـري وارجهذه بعض مواطن اخللـل يف مـنهج اخلـ  ُ ـا ي أن هـذا املـنهج الـذي طـرأ  و

  .على حركة التفسري ليس امتداداً صحيحًا ملا كان عليه السلف من التفسري

  :والجواب عنه، صحابةلل السابق المنهج نسبة :رابعةالمسألة ال
 ِ ْ ن َ س ُ ب ُ  هذا املنهج إىل اخلوارج بداية ة  الـيت _عـت بعـض التصـرفاتعـرتض عليهـا بأنـه قـد وققـد ي
إىل النصـــوص األخـــرى الـــيت  اهر دون ردهـــواالظـــ  بـــبعض فيهـــا بعـــض الصـــحابة أو التـــابعني أخـــذ
خـرج علـى الصـحابة وهـم يتنـازعون   أن رسـول اهللا  كما يف قصة عبداهللا بن عمـرو  ،تبينها

أو ! ؟ذا أمـرمت ـ: يف وجهه حب الرمان فقال ئفكأمنا فق ،يف القدر هذا ينزع آية وهذا ينزع آية
  .)٢("ذا هلكت األمم قبلكم، تضربون بعضه ببعض !؟ هلذا خلقتم

!  M لـــبعض ظـــواهر اآليـــات كمـــا يف آيـــة   أو وقـــوع استشـــكال مـــن بعـــض الصـــحابة
&    %  $  #  "L ]٨٢ -األنعام[.  

   :واجلواب 
فالـــذي كـــان مـــن ، ح اعتبـــار كــل خمالفـــة هـــي بالضـــرورة صــادرة عـــن مـــنهج ســابقأنــه ال يصـــ 

ً مل يكن ناشـالصحابة  فقـد كـان  أمـا اخلـوارج ،أو مـنهج االسـتدالل يف مصـدر التلقـي عـن خلـلٍ  ئا
 ،الســنةب عـدم األخـذ وذلـك مــن جهـةمـنهج االسـتدالل؛ اخللـل الواضــح يف  همخطـئمـن أسـباب 

ٌ   فرقٌ  ووه_ كما سبق_ابةأقوال الصح أو ٌ  كبري   .ألمرينبني ا وعظيم
  :لصحة ذلك أمورويدل  
ً  أنه_ ١ ً  كان تصرفا ً  ،فرديا   .اخلوارج خبالف حالمجاعيًا  ومل يكن منهجا
ـــتأنـــه مل ي_٢ ُ  مـــن هـــذا التصـــرف دولَّ ـــمقـــاالت يـ ـــارَّ فَ  خبـــالف حـــالمجاعـــة املســـلمني  بـــني ق 

  .اخلوارج
فلــم يظهــر يف الصــحابة مــن انــتهج مثــل هــذا ، بيــان النــيب وحتــذيره انقطــع مبجــرد ذلــك أن_٣

                            
 .)٣٢ص(سبق خترجيه  )١(
  .)٣١٢١( رقم ) ٤٢٩ :٤(وأبو يعلى  ،)٦٨٤٦(رقم ) ١٩٦ :٢( أخرجه أمحد  )٢(
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و املخالفــــات إمنــــا تعتــــرب منهجــــًا مبصـــادر التلقــــي ومنــــاهج االســــتدالل ولــــيس باملســــائل  ،الطريـــق
    .واملواقف الفردية

  :التفسير الغالي في الظاهر المتشابه منهج متدادا :المسألة الخامسة 
ٌ  ،كالشـيعة واملعتزلـة وغـريهم  ظهرت فرق كثـرية بعـد اخلـوارج لقد   مـن هـذه الفـرق ومل ختـل فرقـة
  :وميكن تقسيم هذه الفرق على قسمني الختالف املنهج الذي سارت عليه، هاملتشاب تباعامن 

  :)١(الشيعة_١
  ْ َت ب الظـاهر ب األخـذ نـوع مـن الغلـو يف والـذي هـو، وائل إىل التشـبيهاأل الشيعة مجاعة مننُسِ

َ ، املتشــابه ْ ويـ ــن وهــي ، _وهــو مــن الشــيعة_)٢(بــن احلكــم هشــام هــذا القــول إىل ب أهــل املقــاالتسِ
 ٌ ـا كتـب املقـاالت بـل ذكرهـا بعـض أئمـة الشـيعة نسبة فـإين ال أزال «: )٣( يقـول املفيـد ،مل تتفـرد 

ــم كــانوا مشــبهة أمســع املعتزلــة وأمســع املشــبهة مــن العــامل يقولــون مثــل  ،يــدعون علــى أســالفكم أ
إن : ويقولون، وأرى مجاعة من أصحاب احلديث من اإلمامية يطابقون على هذه احلكاية ،ذلك

واملقصـود مـن هـذا ، مث أخـذ يف الـرد علـى هـذا التسـاؤل )٤( »نفي التشبيه إمنا أخـذناه مـن املعتزلـة
  .يقول بالتشبيه النص بيان وجود تيار من الشيعة

  :الطوائف األخرى_٢
، مجيـع الطوائـف املخالفــة ألهـل السـنة واجلماعــة تسـتدل جبملـة مــن النصـوص علـى مــذاهبها 

ـم :حقيقـة األمـرو  ؛ا اسـتدلت بـاحملكم إ :وتقول ً  هـو مـن جعلـوا مـا أ ا ومـا هـو ، احملكـم متشـا

                            
نصــًا ووصــية، إمــا جليـــًا أو  كانــت  خالفتـــهأن و  ،دون أيب بكــر وعمــر ،أحقيـــة علــي باإلمامــةهــم الــذين قــالوا ب :الشــيعة )١(

، واعتقدوا أن اإلمامة ال ختـرج عنـه وعـن ولـده، وإن خرجـ ت فـبظلم أو تقيـة منـه أو مـن أوالده، وأن األئمـة معصـومون، خفيًا
 ً   .)١٤٦ :١( امللل والنحل  ،)٦٥ :١( انظر مقاالت اإلسالميني .وهم فرق كثرية جدا

أمره من أصحاب اجلهم بن  إنه كان يف أول :يقال ،املشبهة أبو حممد من أوائل الشيعة ،الكويف هشام بن احلكم :هو )٢(
 :١٠(سري أعالم النبالء  :ينظر .)١٩٠( :تويف سنة وكانت له مناظرات مع املعتزلة ،مث انتقل إىل القول باإلمامة ،صفوان
  .)١٩٤ :٦(ولسان امليزان  ،)٥٤٣

والتوحيد  ،أوائل املقاالت :له قريب من مائيت مصنف منها ،حممد بن حممد النعمان العكربي امللقب باملفيد :هو )٣(
تاريخ بغداد  :ينظر). ٤١٣(تويف سنة  ،هلك به خلق من الناس ،كان أحد أئمة الضالل  :قال عنه اخلطيب ،وغريها

  .)١١ :٨( واملنتظم البن اجلوزي  ،) ٢٣١ :٣( للخطيب البغدادي 
 .) ٧٥( ئل املقاالت للمفيد أوا )٤(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ً  همــن املتشــاب ولــو مل تكــن موافقــة _ وافــق الطريقــة الــيت يســلكون واملعتمــد يف ذلــك أن مــا ،حمكمــا
واملرجـع يف ذلـك ، فهـو املتشـابه _ولو كانت خمالفته حقيقيـة_خالفها  وما، فهو احملكم _حقيقة

تـب احملكــم واملتشـابه علـى أدلــة « :)١( اجلبــار اضـي عبـديقــول الق ويف هـذا، العقـل إىل َ ر ُ جيـب أن يـ
م املخالفـــة )٢(»العقـــول ق علـــى مقـــاال َ ـــر ِ وهـــذه الطريقـــة حاصـــلٌة يف كـــل مـــا اســـتدلت بـــه هـــذه الف

وهلــذا جيعــل كــل فريــق املشــكل مــن نصوصــه « :ابــن تيميــة يقــول شــيخ اإلســالم، ملقـاالت الســلف
 ً ـا ال تعلـم بالعقـل": فمنكر الصفات اخلربيـة الـذي يقـول، غري ما جيعل الفريق اآلخر مشكال " إ

ةتنصوصـــها مشـــكلة م: يقـــول ، نصـــوص هـــذه مشـــكلة :خبـــالف مـــن ينكـــر العلـــو والرؤيـــة، شـــا
 ً ومنكــر معــاين ، دون مــا يثبــت أمســاءه احلســىن، ومنكــر الصــفات مطلقــًا جيعــل مــا يثبتهــا مشــكال

مــا يصــف بــه اجلنــة والنــار جيعــل ذلــك ومنكــر معــاد األبــدان و  ،األمســاء جيعــل نصوصــها مشــكلة
 ً ً  رومنكر القد ،مشكالً أيضا دون ، جيعل ما يثبت أن اهللا خالق كل شيء ومـا شـاء كـان مشـكال

ــــل ، آيــــات األمــــر والنهــــي والوعــــد والوعيــــد ــــاجلرب جيعــــل نصــــوص الوعيــــد ب واخلــــائض يف القــــدر ب
 . )٣(»ونصوص األمر والنهي مشكلة

فهـم  ،فقد كان تأصـيله وتقعيـده عنـد املعتزلـة عند اخلوارج ن كانت بدايتهإهذا املنهج و مث إن 
 ُ َ يـ ْ دُّ ع ـ ،د هلذا املنهجل وقعَّ ل من أصَّ ن أوَّ و  لفمـن أوائـل مـن تكلـم عـن قضـية احملكـم واملتشـابة وأصَّ

مث جــــاء " توحيــــدأصــــول العــــدل وال" يف كتابــــه )٢٤٦-ت( )٤(عتــــزيلاملزيــــدي الالقاســــم الرســــي : هلــــا
َّ أصول ذلك يف كتابه  )٤١٥-ت( القاضي عبداجلبار   "متشابه القرآن"فبني

تكون هـذه الفـرق  ال يلزم منه أنف اخلوارج عندما يقال بوقوع هذا النهج يف الفرق اليت تلتو 
حتديـد بدايـة  املقصـود هـو بيـانو  ،ون مـن بـاب التوافـق يف املنـاهجبل قد يكـ، تلقته وأخذته عنهم

                            
بن أمحد أبـو احلسـن اهلمـذاين األسـد أبـادي القاضـي املعتـزيل، األصـويل املـتكلم،   عبداجلبار بن أمحد بن عبداجلبار: هو )١(

: ومـن تصـانيفه ،قاضـي القضـاة :اإلمـام الشـافعي يف الفـروع، ويطلـق عليـه املعتزلـةيف زمانه، وكان ينتحل مـذهب  إمام املعتزلة
 ،)١١٣ :١١(د تـاريخ بغـدا :نظـري .)٤١٥(تـويف سـنة  ،وغـري ذلـك" شـرح األصـول اخلمسـة"، "تنـزيه الشـريعة عـن املطـاعن"
  .)٩٧ :٥( طبقات الشافعية الكربىو 
  .)٧ص(داجلبار للقاضي عب متشابه القرآن )٢(
 .)١٢ :١(درء تعارض العقل والنقل  )٣(
تبىن آراء  ،إمام الزيدية ،بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب الرسي القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل :هو )٤(

أعالم : ينظر .)٢٤٦(واألصول اخلمسة وأصول العدل والتوحيد تويف سنة  ،اج يف اإلمام واإلمامة، له االحتجاملعتزلة
  .)٧٦٠ص ( املؤلفني الزيدية
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  الباطني في التفسير منهجال تأثير نشأة
   :وفيه خمسة مسائل

  .المنهجالتعريف بهذا  :المسألة األولى
  .نشأة الغلو في األخذ بالباطن :المسألة الثانية
هج التفسـير عنـد أهـل السـنة مـنأسـس االنحـراف فـي هـذا االتجـاه عـن  :المسألة الثالثة

  .والجماعة
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  :المنهجهذا التعريف ب :المسألة األولى
وهـذا ، الغالة املتقـدمني يف تبـين هـذا املـنهج مل تنقل إلينا أقواٌل صرحيٌة تأصيليٌة لألئمة الشيعة

م ولكـن عنـد اجل، شأن شائعٌ يف كثريٍ من املقاالت األوىل عند كثري من الطوائـف مـع بـني مقـاال
ــم ، مــا نقــل عــنهم مــن تفســرياتٍ لــبعض اآليــاتالــيت أثــرت عــنهم مــع  يتضــح مبجمــوع ذلــك أ

ظ إىل معـىن ال يتبـادر إىل قـارئ الـنص مـن منهجًا يبتعد عن ظاهر اللفـ يف منهج التفسري ربونتيع
وميكـن أن ، )التأويل البـاطين(ـوهذا املنحى هو ما اصطلح على تسميته فيما بعد ب ،خالل ظاهره

فالظــاهر ، بطريـق التأويــل إخـراج الــنص عـن داللتــه الظاهريـة إلــى داللـةٍ باطنيــةٍ : أنــه عـرب عنـهي
عتبرعندهم  ُ   .)١(إال لطائفة مخصوصة  ال تتجلى باطنية خفية مضروبة لمعانٍ  االً مثأو  اً صور  ي

                            
 .)٢٣٥ :١( املعجم الفلسفي لصليبا :انظر )١(
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املراحـــل األوىل مـــن نشـــأة هـــذا االجتـــاه أقـــوال واضـــحة يف بيـــان هـــذا املـــنهج  بعـــد وقـــد جـــاءت
  :وتوضيح معامله وهذه بعض أقوال أنصار هذا املنهج

فلمـــا علمنـــا أن اهللا قـــد ربـــط بكـــل صـــورٍة حســـيةٍ روحـــًا معنويـــًا «:)١(يقـــول ابـــن عـــريب الصـــويف
، هـو يف الظـاهر ي عن حكم اسم رباين هلذا اعتربنا خطـاب الشـارع يف البـاطن علـى مـابتوجه إهل

والــروح اإلهلــي املعنــوي يف تلــك الصــورة هــو مــا ، قـدمًا بقــدم؛ ألن الظــاهر منــه هــو صــورته احلســية
  . )٢( »نسميه االعتبار والباطن

 ُ ـــا )٣(اعيلياإلمســـ ف املؤيـــدعـــرِّ وي عقليـــة غـــري احملسوســـة مبـــا تفســـري األمـــور ال« :هـــذه النظريـــة بأ
  .)٤( »يقابلها من األمور اجلسمانية احملسوسة

 ُ َ ويـ ِّ بـ سـلك صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه يف التعلـيم «:هـذا املـنهج بقولـه )٥(اإلمساعيلي  الكرماينني
، وبسـط السياسـة اإلهليـة وتـأليف الشـرعوالداللة على املوجـودات واهلدايـة إىل اقتنـاء السـعادات 

وعلــى صــيغة ، لكونــه ميزانــًا للمعــامل اإلهليــة، بالصــانع فيمــا صــنعه ليكــون شــرعهمنــاهج التشــابه 
فوضـع بــإزاء كـل موجـود ســنة مـن الســنن وأمـراً مـن األمــور ليكـون قــد دل ، موازنـة مطابقـة للخلــق

وحتصــل ، عــال مــن احلــدود يف ديــن اهللا وكيفيــة أمــرهم يف وجودهــا مبــا دنــا وحضــر مــنهم علــى مــا
هـذا العـامل خمتصـني  منـني علـىيلية وتصور مراتبها وجعل القـائمني مقامـه مهمبعرفتهم األشياء العا

ميعتــاب، بفضـيلته وملــا كــان ذلــك كــذلك اعتمــدنا يف ، هم املنتســبني إلــيهم حبســن طــاعتهم وعبــاد

                            
الطائي املرسي ولد يف مدينة مرسية ونشأ يف مدينة إشبيلية واستقر أمره يف  حممد بن علي بن حممد احلامتي :هو  )١(

له الفتوحات املكية، وفصوص احلكم، والتجليات  ،وتبىن القول بوحدة الوجود،دمشق، وسلك طريق التصوف الفلسفي
 .)١٥٦ :١٣( والبداية والنهاية ) ٤٨ :٢٣(سري إعالم النبالء  :ينظر .)٦٣٨(تويف سنة  ،وغريها

 .)١:٥٥٠( الفتوحات املكية البن عريب   )٢(
يف بـــالد  ،علـــى يـــدي أبويـــه الســـليماين ولـــد يف شـــرياز وتعلـــم اإلمساعيليـــة الشـــريزاي هبـــة اهللا بـــن موســـى بـــن داود:  هــو  )٣(

ـــالس املؤيديـــة ،،يـــةأحـــد أئمـــة اإلمساعيل ،فـــارس تـــاريخ  :ينظـــر .)٤٧٠(تـــويف ســـنة  ،وغريهـــا ،وديـــوان املؤيـــد يف الـــدين ،لـــه ا
  .)٢٣٨_٢٣٦ص (مصطفى غالب  اإلمساعيلية

 ).  ١٢٣ص (مان نقالً عن قضية التأويل لعبد املنعم عث .)١٠٦ص(ديوان املؤيد يف الدين للمؤيد اإلمساعيلي   )٤(
ولـد يف القـاهرة ونشـأ فيهـا ورحـل  ،كـان داعيـًا إلمـامهم احلـاكم  أمحد محيـد الـدين بـن عبـداهللا الكرمـاين اإلمسـاعيلي :هو  )٥(

تـــاريخ  :ينظــر .)٤١١(ية وغريهــا تــويف ســـنة والرســالة املرضـــ ،واألقـــوال الذهبيــة ،لــه راحـــة العقــل ،يف آخــر عمــره لـــبالد فــارس
 .)٢٢٧ص(مصطفى غالب  اإلمساعيلية
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ا .)١( »تقدم الكالم عليه االستشهاد على صحة ما   . مث أخذ يف شرح هذه النظرية وبيا
ً تفســـري  يف)٢(اإلمـــامي القمـــي وينقـــل  تبـــني طريقـــة التأويـــل البـــاطين عنـــد الشـــيعة آية النـــور روايـــة

M    �  ~  }|   {  z  y : يف قولـــــــه تعـــــــاىل عبـــــــد اهللاقـــــــال أبـــــــو «:اإلماميـــــــة

  É Ã    ¨ ¤£  ¢         ¡L ]احلســـــــــــني"  ¥  ¦  § "، احلســـــــــــن: قـــــــــــال ]٣٥ :النــــــــــور ،" 
   ¬   «  ª  © "ــــــني ن ®  ¯  °   "، ســــــاء أهــــــل اجلنــــــةفاطمــــــة كوكــــــب دريٌّ ب

¸  º  ¹   "، ال يهوديـة وال نصــرانية" µ  ´  ³   ²   ¶ " إبـراهيم"± 
ر منهـا"  Ä   "، إمـام منهـا بعـد إمـام" «   ¼   ½  ¾¿   Â  Á  À "، يكاد العلم يتفجَّ

È  Ç  Æ  Å "يهــــدي اهللا لألئمــــة مــــن يشــــاء ،"   Ð  Ï  ÎÍ     Ì  Ë  Ê
 Ò  Ñ"« )٣(.   

  :تضح أن هذا المنهج مبني على عدة أسسو مما سبق ي
مث إن الظـاهر إمنـا هـو صـور ورمـوز للداللـة ، أن معاين القرآن مشتملة على ظاهر وباطن_ ١

يقـول ، لظـاهراعتبـارهم لوهـذا هـو حقيقـة ، فالظاهر هـو طريـق الوصـول إىل البـاطن، على الباطن
نــاقص ، لشــريعة دون باطنهــا كــان ذا جســم بغــري روحمــن أقبــل علــى ظــاهر ا«:)٤(خــوان الصــفاإ

ومـــن كـــان مقـــبالً علــى العلـــوم احلقيقيـــة واآلراء العقليـــة وهــو متغافـــل عـــن إقامـــة ظـــواهر .. .،اآللــة
ا ال ـــا الشــريعة والســـنن والتكـــاليف فهـــو ذو روح تعـــرت مـــن جســـدها وفارقـــت كســـو ســـاترة لعور

   .)٥( »تهفيوشك أن تنكشف سوأ
                            

 . )٢٣٦ص( للكرماين راحة العقل  )١(
لــيس هنــاك معلومــات كثــرية عــن  ،املتقــدمني مــن مفســري الشــيعة ،علــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم أبــو احلســن القمــي :هــو  )٢(

والتوحيــد  ،واألنبيــاء ،كتــاب التفســري  :لــه ،)٣٠٧(وال يعــرف بالضــبط ســنة والدتــه ووفاتــه إال أنــه كــان حيــًا يف ســنة  ،حياتــه
 .)٧_٥: ١(املقدمة  ،تفسري القمي :ينظر .والشرك وغريها

 .)١٠٤و  ١٠٢ :١( تفسري القمي  )٣(
خاصة ظهرت يف العـامل اإلسـالمي ولزمـت الكـتم مـن  الباطنية عامة ومن اإلمساعيلية مجاعة من الشيعة :إخوان الصفا  )٤(

ا إحــدى ومخســون مقالــة، مخســون منهــا يف مخســني نوعــًا مــن ٣٣٤ســنة  هـــ، ألفــوا كتبــاً يف أنــواع شــىت، ورتبــوا مقــاالت عــد
 .إخوان الصفا عمر دسوقيو  ،)٥٨(أخبار احلكماء للقفطي  :ينظر .، ومقالة حادية ومخسون وهبوها للناساحلكمة

 .)٧٣٩ :١( رسائل إخوان الصفا  )٥(
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 :عنــد الباطنيــة أن الظــاهر وذلــك، لــه خيتلــف عــن اعتبــار أهــل الســنة اهرللظــ عتبــارالا وهــذا
ٌ  رموزٌ    .ميكن الوصول إليها إال به وال ،تدل على املعاين الباطنية ومثاالتٌ  وصور

ـــذا التقريـــر ي ـــم يقصـــ، فيهـــا باعتبـــار الظـــاهر اصـــرحو  الـــيتعبـــارات ال عـــرف معـــىنو ن بـــه و دوأ
ً اعتبـــار  ً خاصـــ ا ـــهال يتوافـــق مـــع اعتبـــار  ا  )١(بعـــض البـــاحثني تجعلـــوهـــي عبـــارات ، أهـــل الســـنة ل

مـة إبطـال الظـواهر ءيذهبون إىل أن ادعا هم اعتبار الظاهر هو نوع من الكذب والتمويه إلزالة 
ــــ ،عـــنهم ال مــــن حيــــث األخــــذ بــــه وفهــــم اآليــــة مــــن خــــالل  رالظــــاه م يعتــــربونوالــــذي يظهــــر أ

وهـذا يف  ،نـه رمـز للداللـة علـى البـاطنإ ملعهود يف لغة العـرب؛ بـل مـن حيـثاالستعمال اللغوي ا
احملصلة  ،فالنقاش معهم يف طريقة االعتبار وليس يف أصله ،حقيقته ليس اعتباراً صحيحًا للظاهر

م هي إبطال للظاهر والشك م سواء صرحوا باعتباره أو مل يصرحوا فإن تطبيقا     .أ
  :موه ،أن علم املعىن الباطين علم اختص به أناس دون غريهم_٢
  .)٢(اإلمامية أو اإلمساعيلية كما عند الشيعة  ،نو إما األئمة املعصوم 
ـــــيهم  ـــــذين يفـــــتح اهللا عل ـــــاء ال كمـــــا عنـــــد _ويكشـــــف هلـــــم هـــــذه املعـــــاين الباطنـــــة  ،أو األولي

  .)٤( )الكشف(ـب ونهيسم مافي_  )٣(الصوفية
إمــا ألن ، اوعــدم االعــرتاض عليهــ، اوالتســليم هلــ، هلماقو أب األخــذ بــوجــو  :ون علــى ذلــكبنــيو 

  .هئا كشف من اهللا سبحانه لبعض أولياأو أل، قائلها من املعصومني

                            
 ).١١٩ ،١١٤ص (قضية التأويل بني السنة والشيعة للدكتور عبداملنعم عثمان  :انظر  )١(
آل إليـه " السـر املكتـوم"الباطنية تنسب إىل حممد بـن إمساعيـل بـن جعفـر وزعمـوا أن  إحدى فرق الشيعة :اإلسماعيلية  )٢(

وزعمــوا أن الظــاهر مــن نصــوص الــوحي قشــور والتأويــل هــو اللــب وال يصــل إىل اللــب إال اخلــواص دون العــوام وأمــرهم ينتهــي 
م  ..االفتخــار وتأويــل الشــريعة، والســر: ف، هلــم كتــب منهــاإىل تعطيــل الشــريعة وســقوط التكــالي إىل غــري ذلــك مــن تــأويال

الربهــان يف  :ينظــر .البعــث هــو االنتبــاه مــن نومــة الغفلــة واليقظــة مــن رقــة اجلهالــة، وامليــزان هــو ميــزان احلكمــة: الباطلــة، قــالوا
  .)٢٢٦: ١(مللل والنحل ا ،)٨٥ـ ٨٣ص(معرفة عقائد أهل األديان 

هم املنتسبون هلذا الطريـق، وهـم طوائـف : التصوف لفظ يراد به التنسك والعبادة والزهد يف الدنيا، والصوفية :لصوفيةا  )٣(
أن أصـل كلمـة : شىت منهم العباد الصـادقون، ومـنهم الغـالة امللحـدون، وقـد اختلـف يف أصـل التسـمية، فـذكر شـيخ اإلسـالم

شــرح الطحاويــة  ،)٦: ١١( جممــوع الفتــاوى :نظــري .ص أصــحابه بــه عنــد أول ظهــورهالتصــوف مــن لــبس الصــوف الختصــا
)٧٤٢: ٢(.  
املعجــم  :ينظــر .االطــالع علــى مــا وراء احلجــاب مــن املعــاين الغيبيــة واألمــور احلقيقيــة  :يف اصــطالح الصــوفية الكشــف  )٤(

 ).  ٦٦٤: ١(الصويف لسعاد احلكيم 
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  :على التفسير )١(الغلو في األخذ بالباطنتأثير نشأة : المسألة الثانية
شـيخ  يقـول، كانـت بـذور التشـيع قـد بـدأت يف الظهـور  يف الوقت الذي ظهـرت فيـه اخلـوارج 

والشــيعة حـــدثتا يف أثنـــاء  بدعـــة حـــدثت يف اإلســالم بدعـــة اخلـــوارج وأول « :اإلســالم ابـــن تيميــة
   .)٢(»خالفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

غــالون يف ي ممــا جعــل بعــض النــاس، حصــل مــن نــزاع يف عهــد الصــحابة وســبب ذلــك مــا 
ــــه  ،إىل علــــي التعصــــب ّ «:قولــــهبنفســــه يف وهــــو مــــا أشــــار إلي ــــين قــــوم حــــىت يــــدخلوا يف    ،ليحب

وكـذلك ، فيـه أقـوام وهـذا يـدل علـى أنـه سـيغلو .)٣(»غضين أقوام حىت يدخلوا النار يف بغضييبول
 أيت علـي: عكرمـة قـالفعـن ، ممـا اضـطره إىل إحـراقهم ،ه إلـهجعلـ حىت بعضهم فيه فقد غال، وقع
 بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس  ٤(احلديث »كنت أنا مل أحرقهم لو«: فقال(.  

جيمعهـا أن هلــا ولـذا فجميـع هـذه الطوائــف الشـيعية الـيت ظهــرت سـواء كانـت غاليــة أو غريهـا 
  .حول شخصية علي رضي اهللا عنه اعتقادات خاصة

 سـبأ يف أثنـاء خالفـة عثمـان بـن وقد كانت البذور األوىل هلذه البدعة نشأت على يد عبداهللا
.   

ُ «: )٥(يقول النوخبيت وأظهر الطعن على أيب بكر وعمر  ،رب أول من قال بالغلوعتإن ابن سبأ ي
   .)٦(»وتربأ من الصحابة ،وعثمان

بــن ســبأ هــو أول مــن أظهــر القــول بــالنص بإمامــة علــي اهللا  إن عبــد« :)٧(ويقــول الشهرســتاين

                            
ألن أصل القول بالباطن مستعمل عند أهل السنة مثل الشافعي والطربي وابن تيمية  ،إمنا عُرب بالغلو يف الباطن  )١(

   .كما سيأيت احلديث عنه  ،وغريهم
 .) ٢٧٩ :٣(  الفتاوىجمموع   )٢(
 )٩٨٣(رقـــــم ) ٤٧٦ :٢(الســـــنة  يف ابـــــن أيب عاصـــــمو  ،)٢٠٣٥(رقـــــم ) ٢٥٣٤ :٥( اآلجـــــري يف الشـــــريعة  خرجـــــهأ  )٣(

 .لبايناأل حمققه الشيخ وصحح إسناده
كتــاب   ،والنســائي ،)٢٨٥٤(رقــم ) ١٠٩٨ :٣(بــاب ال يعــذب بعــذاب اهللا  ،كتــاب اجلهــاد والســري  ،أخرجــه البخــاري  )٤(

   .)٤٠٦٠(رقم ) ١٠٤ :٧( باب حكم املرتد  ،حترمي الدماء
واآلراء  ،فـرق الشـيعة :لـه مصـنفات منهـا ،شـيعي إمـامي ،فيلسـوف ،مـتكلم ،أبـو حممـد احلسن بن موسى النـوخبيت  :هو )٥(

 ). ٢٣٩ :١(األعالم ، )٣٢٨ :١٥( سري أعالم النبالء  :ينظر .وغريها تويف بعد الثالمثائة ،والديانات
 .)٤٠ص( للنوخبيت فرق الشيعة  )٦(
أبـو الفـتح، الشهرسـتاين، الشافعي،األشـعري، كـان مـربزاً فقيهـًا متكلمـًا  الشهرسـتاين الكرمي بن أمحدحممد بن عبد :هو   )٧(
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 ١(»ومنه تشعبت أصناف الغالة( .   
كفرقـــة هلـــا أصـــول وأتبـــاع إمنـــا حصـــل بعـــد حركـــة التـــوابني الـــيت ظهـــرت   لكـــن ظهـــور الشـــيعة

 وقـد مهـدت هـذه احلركـة لقيـام أول فرقـة مـن الشـيعة ،هـ ٦٤وانتهت بالفشل يف عام ، هـ٦١سنة
  ، )٢(املختارية: وهي

ــــــة ــــــة )٣(وظهــــــر بعــــــدها البياني ــــــة ،)٤(واملغريي ــــــة )٥(مث اخلطابي ــــــر يف اإلمساعيلي ــــــيت كــــــان هلــــــا أث  ال
   .بعد ذلك )٦(والنصريية

                                                                              
، ومـــــــــــــن مصـــــــــــــنفاته   ا، تـــــــــــــويف هـــــــــــــوغري " امللـــــــــــــل والنحـــــــــــــل"، "ايـــــــــــــة األقـــــــــــــدام يف علـــــــــــــم الكـــــــــــــالم: "متكلمـــــــــــــًا أصـــــــــــــوليًا

 . )١٢٨ :٦( طبقات الشافعية الكربى ،)٢٨٦: ٢٠( أعالم النبالءسري   :ينظر. )٥٤٩(: ، وقيل)٥٤٨(سنة 
 .)١٧٤: ١(امللل والنحل للشهرستاين  )١(
الذي دعا الناس إىل إمامة حممد بن احلنفيـة؛ ألن ابـن احلنفيـة محـل رايـة أبيـة يـوم ،املختار بن أيب عبيد الثقفيأتباع  :هم )٢(

وقــال ، فقــد قــال بالبــداءة، إليهــا وطوَّرهــا اودعــ ،ملختــار مقــاالت ابــن ســبأوقــد ورث ا،البصــرة دون أخويــه فســموا بالكيســانية
وملـا مــات ابــن احلنفيـة ظهــر أبــو هاشـم عبــداهللا بــن  ،حـىت محلهــم هــذا علـى تأويــل الشــريعة،وبــأن الـدين طاعــة رجــل، بالرجعـة

ر اإلمامـة؛ ألن لكـل ظـاهر باطنـًا فـاعترب العلـوم السـرية والباطنيـة هـي جـوه، زعيمـًا للشـيعة الغـالة) ٩٧:ت(حممد بن احلنفية 
 ). ١٤٧: ١( امللل والنحل  :ينظر .ولكل مثال يف العامل حقيقة، ولكل تنزيل تأويالً ، ولكل شخص روحاً 

الــذي كــان يف علــي انتقــل إليــه  اإلهلــيوزعــم  أن هــذا اجلــزء ،  أعلــن ألوهيــة علــي  الــذي بيــان بــن مسعــانأتبــاع  :هــم  )٣(
  .)١٥٢ :١( مللل والنحل ا :ينظر .بنوع من التناسخ

مامـة بعــد حممــد بـن علــى بــن احلســني ىف حممـد الــنفس الزكيــة بــن ن اإلأصــحاب املغــرية بـن ســعيد العجلــى ادعــى أ :هـم  )٤(
 يف وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسـه واسـتحل احملـارم وغـال ،مل ميت ينه حأعبد اهللا بن احلسن بن احلسن اخلارج باملدينة وزعم 

عضــاء أن اهللا تعــاىل صــورة وجســم ذو إ :عنــه غلــوا ال يعتقــده عاقــل وزاد علــى ذلــك قولــه بالتشــبيه فقــالاهللا  يرضــ يحــق علــ
ن اهللا تعـاىل أعلى مثال حروف اهلجاء وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نـور ولـه قلـب تنبـع منـه احلكمـة وزعـم 

    .)١٧٧_١٧٦ :١( ينظر امللل والنحل  .اجاعظم فطار فوقع على رأسه تراد خلق العامل تكلم باالسم األأملا 
عبـد اهللا  يبأىل إسـد وهـو الـذي عـزا نفسـه أ جـدع مـوىل بـينسدي األىب زينب األأاخلطاب حممد بن  يبأصحاب أ :هم  )٥(

صـحابه بـالرباءة أمـر أاهللا عنـه فلمـا وقـف الصـادق علـى غلـوه الباطـل ىف حقـه تـربأ منـه ولعنـه و  يجعفر بن حممد الصادق رضـ
مامـة لنفسـه  وكـان مـن ضـمن مقاالتــه منـه واللعـن عليـه فلمــا اعتـزل عنـه ادعـى اإل يالتـرب  ذلـك وبـالغ يف ه وشـدد القـول يفمنـ

ويف اجلمـادات أو احلديـد وتـأولوا  ،وأنكـر أمـرهم تكـون أرواحهـم يف احليوانـات جحدأن من  اوزعمو ، القول بالتناسخ: الغالية
 )١٧٩: ١(امللل والنحل :ينظر. ]٥٠-اإلسراء[M  &  %  $           #  " L :قوله تعاىل

مــن طوائـف الباطنيـة الغاليــة يقـيم غالبيــة أفرادهـا يف الشــام باجلبـال املعروفــة بـامسهم والواقعــة شـرقي الالذقيــة،  :النصـيرية  )٦(
أيب شــعيب حممـد بــن نصـري البصــري  واملمتـدة مـن جبــال طـوروس مشــاالً حـىت سلســلة جبـال لبنــان، ومسـوا بالنصــريية نسـبة إىل

عشـرية  ثـيناإلماميـة اإل هـ والذي كان موىل للحسن العسكري اإلمام احلادي عشر من أئمة الشيعة٢٦٠النمريي املتوىف سنة 
بالتناسـخ  مث انشق عنها وكـون هـذه الطائفـة الـيت تنسـب إليـه وقـد ادعـى النبـوة، وأن الـذي أرسـله هـو أبـو احلسـن وكـان يقـول

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ـــا مـــن خـــالل ظـــاهر  كانـــت اعتقـــادات غاليــة  االعتقــادات الـــيت نقلـــت عـــنهمو   ال ميكـــن إثبا
ـا ـا آليـات تـأويالً باطنيـًا حـىت لتأويـل ا ونؤ يلجـممـا جعلهـم ، النصـوص لظهـور بطال يستشـهدوا 

   . مقصودهم على
 ُ   :ومنها، الباطين ذا املنهجهل همتدل على تبني اليتة من التأويالت جمموع عنهم قلتوقد ن

ــــــــــــل_ ١  ¾  ¿  M  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À :لقولــــــــــــه تعــــــــــــاىل البيانيــــــــــــة تأوي
ÇL ]وأن املراد به ]٢١٠-البقرة:  ٌ   .)١(يأيت يف ظلل والرعد صوته والربق بسمه علي

 -آل عمران[ My  x  w  v  u  tL  :لقوله تعاىلهم وتأويل_٢

  . )٢( "أنا بيان وأنا اهلدى واملوعظة" :زعيمهم فقال  ]١٣٨

علـى أن اهللا تعـاىل ملـا  ]١-األعلـى[ Mr  q  p  oL  :عاىللقوله ت رييةتأويل املغ_ ٣ 
 فاالســـم، ووقـــع تاجـــًا علـــى رأســـه االســـمفطـــار ذلـــك ، أراد أن خيلـــق العـــامل تكلـــم بامســـه األعظـــم

  . )٣(املقصود يف اآلية إمنا هو ذلك التاج

ن اهللا مســح علــى رأســه ألســماء وجــاء بــالنبوة و رج بــه إىل اأنــه عــ )٤(زعــم رأس املنصــورية_ ٤
 :يابين بلغ عين مث أنزله إىل األرض وأنه هو الكسف الساقط من السماء يف قوله تعـاىل: وقال له

 M  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨L ]٥( ]٤٤ -الطور(  .  
يت تـــدل علـــى تبنـــيهم للمـــنهج الـــ أويالت الباطنيـــة الظـــاهرة الـــبطالنمـــن التـــ وغـــري ذلـــك كثـــري

  .الباطين يف تفسري القرآن
؛ بدأت تظهـر أقـواٌل تأصـيليٌة وتقعيديـٌة هلـذا ويف فرتة متأخرة و بعد ظهور الباطنية اإلمساعيلية

                                                                              
 ). ١٨٩ـ ١٨٨: ١(امللل والنحل  :ينظر. والغلو يف أيب احلسن

  .)١٥٣ :١( امللل والنحل للشهرستاين :انظر  )١(
  .)٢٢٧ص (الفرق بني الفرق للبغدادي   )٢(
 ) ٢٣٠ص (املصدر السابق   )٣(
جعفــر بــن حممــد بــن  يبأىل إتهــت حــىت ان يوالد علــأ مامــة دارت يفن اإلأالــذى زعــم  يمنصــور العجلــ تبــاع أيبأ :مهــ  )٤(

ص ( الفـرق بـني الفـرق :ينظـر .ادعى النبـوةنه خليفة الباقر مث أ ياملعروف بالباقر وادعى هذا العجل يبن احلسني بن عل يعل
٢٣٤ (.     

  .املصدر السابق نفس الصفحة  )٥(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


أصـــحاب  مـــن ريكثـــوســـبب هـــذه التســـمية كمـــا نقلـــه  ، نيـــةحـــىت أطلـــق علـــيهم اســـم الباط، املــنهج
ً زعمهم أ :املقاالت ً ، ن لكل ظاهٍر باطنا  ،وتـأولوا لـذلك الفـرائض والواجبـات، ولكل تنزيل تأويال

  . )١(هذا املنهج من قعَّد وأصَّل قدمفاإلمساعيلية هم أ

مـنهج التفسـير عنـد أهـل السـنة االتجاه عـن أسس االنحراف في هذا  :المسألة الثالثة
  :والجماعة

عـن مـنهج أهـل  بتعـادا االمـل مبوجبهأساسني حصـ على قومت هذا االجتاهس االحنراف يف أس
  :السنة واجلماعة يف التفسري

  .مصادر التلقي :األساس األول
  .منهج االستدالل :األساس الثاين

  :مصادر التلقيف: أما األساس األول
  ،هــو اإللــه ًا الغــالة األوائــل بــالغوا يف اعتقــادهم يف آل البيــت حــىت زعمــوا أن عليــ الشــيعة

ُ  فهــو ــتَ الــذي يـ ً واعتقــادهم هــذا هــو الــذي جعــل عليــ، ى عنــه األمــر والنهــيلقَّ ،  حيــرقهم بالنــار  ا
   .كما سبق يف املسألة األوىل

  :منهج االستداللف: س الثانيوأما األسا
وسـبق ذكـر شـيء منهـا أن مـنهجهم يف ، فيظهر من خالل األمثلة اليت تناقلتهـا كتـب الفـرق 

  :يف عدة أمور أمهها واجلماعة الف منهج أهل السنةالتفسري خي
مــــا  فـــال يوجــــد للتفســــريات الــــيت يــــذكرون ،عـــدم اعتبــــار املصــــادر الصــــحيحة يف التفســــري_١

    . أو كالم الصحابة،  أو كالم رسوله ،عز وجل يسندها من كالم اهللا
م الباطنيـــة للقـــرآن ليســـت جاريـــة علـــى املعهـــود مـــن لســـان العـــرب_٢ ولـــذا فـــال ، أن تـــأويال

  .مناسبة بني مايفسرون به اآليات وبني ما تدل عليه ألفاظها_ أكثر املواطنيف _ جتد

   :وأنهم أول من ابتدأه ،نسبة التفسير الباطني إلى الصحابة :رابعةالمسألة ال
ِ أُ  َ ث ، لبـاطيناو ت عدة تفسريات عن الصحابة فيها داللـة علـى اسـتعماهلم للتفسـري اإلشـاري أر

                            
    .) ٤٧٣ :٢(للسلمي  اإلمساعيليةأصول  :انظر )١(
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وأنــه أســلوب صــحيح يف  ،ا التفســري البــاطين إىل الصــحابةينســب هــذ )١( بعضالــوهــذا مــا جعــل 
  كــان عمـــر«: أنــه قــال  ابــن عبــاس رواهمــا ويــذكر بعضــهم أمثلــة لــذلك منهــا ، التفســري

مل تــدخل هــذا معنــا ولنــا أبنــاء : فكــأن بعضــهم وجــد يف نفســه فقــال ، يــدخلين مــع أشــياخ بــدر
فمــا رأيــت أنــه ، أدخلــه معهــمفــدعاه ذات يــوم ف .إنــه مــن حيــث علمــتم : مثلــه؟ فقــال عمــر

M  D  C  B  A  : تقولـــــــــون يف قولـــــــــه تعـــــــــاىل مـــــــــا: قـــــــــال، دعـــــــــاين يومئـــــــــذ إال لـــــــــرييهم
EL ]ـــا: فقـــال بعضـــهم]١ -النصـــر ـــا أن حنمـــد اهللا ونســـتغفره إذا نصـــرنا وفـــتح علين ، أمرن

 ً  فمـا: قـال، ال :؟ فقلـت بـن عبـاس أكـذلك تقـول يـا: فقـال يل، وسـكت بعضـهم فلـم يقـل شـيئا
 ME  D  C  B  AL : قــال. أعلمـه لــه هـو أجــل رســول اهللا  :تقـول؟ قلــت

 MR   Q  P  OS   V  U      TL  ،وذلــك عالمـــة أجلـــك]١ -النصــر[
   .)٢( »ما أعلم منها إال ما تقول:  فقال عمر]٣ -النصر[

ً  ال، وفهمــه لآليـة  وعنـد النظــر يف اســتنباط ابـن عبــاس  ، مـن معناهــا الظــاهر جنــده مــأخوذا
 َ ــبـل ف َ هِ معـىن ال خيــالف الظــاهر بــل  الـذي يالحــظ فيــه أنــه لكــنو ، نهــا معـىن آخــر وراء الظــاهرم م

أنه إذا حصل لك ياحممد متام النصر والفتح فقد متَّ لك النصر وبعدها : وبيانه، هو مستنبٌط منه
  .ستستقبل اآلخرة فأكثر من االستغفار لربك

ـــذه ، ذا الطريـــقكـــذلك عـــدة تفســـريات عـــن بعـــض الصـــحابة جاريـــٌة علـــى هـــ  توقـــد جـــاء و
ُ  األمثلة ْ وحنوها قد ي ـتَ س ـل الشـيعةدل على أن هذا املـنهج لـيس منهجـًا حمُ َ ب ِ بـل هـو مـنهج  دثًا مـن ق

   . سار عليه الصحابة
  :ونقاش هذه املسألة يف عدة نقاط

ً أوال  ،أن اســـتعمال لفظـــة التفســـري اإلشـــاري أو التفســـري البـــاطين  فيهـــا نـــوع مـــن اإلمجـــال: ◌
 :وسـبب ذلـك ،وهذا ما جعل اإلطالق يف البحث يتجـه حنـو الوصـف بـالغلو يف األخـذ بالبـاطن

 ً َ االسـتعمال الصـحيح ملثـل هـذا النـوع مـ، أن هذا اللفظ يتضمن حقًا وباطال ـرِّر ُ ن التفسـري فـإذا ح
: بــن تيميــةا اإلســالموخالصــة حتريــر هــذه املسـألة فيمــا قالــه شـيخ  ،الصـحابة لااســتعم وجــهتبـني 

                            
  .املعاصرين يف نسبتهم هذا املنهج للصحابة رضي اهللا عنهم سيأيت مناقشة كالم بعض الشيعة  )١(
  .)٣٤٢٨(رقم ) ٣:١٣٢٧(باب عالمات النبوة يف اإلسالم  ،كتاب املناقب  ،البخاري أخرجه )٢(
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وأهـــل ، أهـــل الظـــاهر"و، "وعلـــم البـــاطن، علـــم الظـــاهر" :د شـــاع يف كـــالم كثـــري مـــن النـــاسوقـــ«
إمـا أن يريـد علـم األمـور " الباطن: "وقول الرجل... ودخل يف هذه العبارات حق وباطل" الباطن

ـا الرسـل واألحـوالالباطنة مثل العلم مبا يف القلـوب مـن املعـارف   ،والعلـم بـالغيوب الـيت أخـربت 
يريـــد بــه العلـــم البـــاطن عــن فهـــم أكثـــر النــاس أو عـــن فهــم مـــن وقـــف مــع الظـــاهر وحنـــو  وإمــا أن

  :فهذا على نوعني« :_الذي أريده يف هذا املقام_ اينمث قال عن القسم الث »ذلك
  .باطن خيالف العلم الظاهر: أحدمها
  .خيالفه ال:والثاين

خيـالف العلـم الظـاهر كـان  فمـن ادعـى علمـًا باطنـًا أو علمـًا ببـاطن وذلـك، فأما األول فباطل
 ً   .إما ملحداً زنديقًا وإما جاهالً ضاالً  ،خمطئا

فهو مبنزلة الكالم يف العلـم الظـاهر قـد يكـون حقـًا وقـد يكـون بـاطال فـإن البـاطن : وأما الثاين
ُ ، إذا مل خيـالف الظــاهر مل يعلــم بطالنــه مــن جهــة خمالفتــه للظــاهر املعلــوم لــم أنــه حــق ق ــفــإن عُ ، لِب

ُ نــألــم وإن عُ  يدعيــه  وأمــا البــاطن املخــالف للظــاهر املعلــوم فمثــل مــا، أمســك عنــه وإال ،دَّ ه باطــل ر
ممــن وافقهــم مــن الفالســفة وغــالة املتصــوفة ، والنصــريية وأمثــاهلم الباطنيــة القرامطــة مــن اإلمساعيليــة

  . )١( »واملتكلمني
  .القول بالباطن اطل يفجانب احلق والب واملقصود من إيراد هذا النقل بيان

وإمنــا  ،حــقٌ مــن هــذا النــوع فــال إشــكال فيــه هــو فــإن أُرِيــد أن الصــحابة اســتعملوا مــا ؛ وعليــه
فلــيس فيــه ، مــن النــوع األول ال الثــاين إمنــا هــوومــا أثــر عــن الصــحابة ، اآلخــر اإلشــكال يف النــوع

أهــل املــنهج البــاطين  وهــذا خبــالف التــأويالت الــيت عنــد، مــاهو خمــالفٌ للظــاهر بــل الظــاهر يؤيــده
  .الثاين نقطةوتوضيح ذلك بال، أو املتصوفة أو اإلمساعيلية سواء من الشيعة

 ً أن هــذا النــوع مــن التفســري هــو نــوع مــن االســتنباط ال يقبــل إال بشــروط ذكرهــا أهــل : ثانيــا
 :بقولــهلقــيم ذه الشــروط مــا ذكــره ابــن اومجــاع هــ، الســنة ال جتــد تفاســري الصــحابة خارجــة عنهــا

ٌ من املتصوفة وغريهم، وتفسري على اإلشارة والقياس«   .وهو الذي ينحو إليه كثري
  :وهذا ال بأس به بأربعة شرائط

 ُ   .ناقض معىن اآليةأن ال ي

                            
  .) ٢٣٧_ ٢٣٥ :١٣( الفتاوىجمموع  )١(
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  .وأن يكون معىن صحيحًا يف نفسه
ٌ به   .وأن يكون يف اللفظ إشعار

  .اط وتالزموأن يكون بينه وبني معىن اآلية ارتب
ً نفإذا اجتمعت هذه األمور األربعة كان است    .)١( »باطًا حسنا

مث إذا طبقتهـا علـى ، اهذه الشروط ال جتد فيما نقل عن الصـحابة مـا خيالفهـ يف تأملالوعند 
دها أبعـد مـا تكـون عـن حتقيـق أو املتصوفة جتـ اإلمساعيليةأو  التفاسري الباطنية املنقولة عن الشيعة

  .هذه الشروط

  :واستمراره التفسير الباطني امتداد منهج :سألة الخامسةالم
 زر وأبــ ،الغــالة هــات بعــد بدايتــه يف الشــيعةاملــنهج البــاطين يف تفســري القــرآن يف عــدة اجتا امتــدَّ 

  :أربعةهذه الطوائف 
  .نوالفالسفة اإلشراقيو ، والصوفية، مساعيليةواإل، اإلمامية الشيعة

ذه وسأذكر ه فسـيكون  أمـا االجتـاه الفلسـفي اإلشـراقي، الطوائف الثالثـة األوىلنا ما يتعلق 
  .حمله يف القسم الثاين من هذه الرسالة

  :نلدخول في تفاصيل ذلك ينبغي التنبه إلى أمريوقبل ا
 فــال شــك أن تبــين اإلمساعيليــة، اخــتالف درجــات تبــين هــذا املــنهج مــن طائفــة ألخــرى :أوالً 

  . هلذا املنهج أشد من تبين اإلمامية واملتصوفة
ً نيــثا  كمــا هــو احلــال عنــد الشــيعة،أن الطائفــة الواحــدة قــد ختتلــف درجــة تبنيهــا هلــذا املــنهج :ا

ً  الجتــاه اإلخبــاري أكثــرا فــإن، اإلماميــة  ،_كمــا ســيأيت_ ــذا املــنهج مــن االجتــاه األصــويل أخــذا
  .فالقشريي ليس مثل ابن عريب يف اتباعه للتفسري اإلشاري وكذلك الصوفية

  
  
  
  

                            
  .)١٧٦ ،١٤٧ ص( لطيار لدكتور مساعد امفهوم التفسري ل :،وانظر)١٢٤ص (القيم البن  القرآن ناأميالتبيان يف   )١(
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  االتجاه األول

  ةاإلمامي ةالشيعالمنهج الباطني عند 
حتديـــد املـــنهج الـــذي يتبنـــاه  ســـبب اضـــطرابًا يفي قـــد اإلماميـــة يعةتعـــدد االجتاهـــات عنـــد الشـــ 
ومــامل يــتم تصــور هــذه املســألة تصــوراً صــحيحًا فــإن البحــث يف ، )١(إلماميــة يف التفســريا ةالشــيع

ٍ ال يـؤدي إىل نتيجـة واضـحة امل ، عـاملحتديد املـنهج الشـيعي اإلمـامي سـيكون حمـلَّ جـدلٍ وخـالف
ولذا كان البد من مقدمة تكون مدخالً لتحديد املنهج الذي يتبناه الشيعية اإلمامية بني الباطين 

  . والكالمي
، االجتاه األخباري: إىل اجتاهني _من حيث املنهج الذي تتبناه_اإلمامية  لقد انقسم الشيعة

  :والمقصود بهما، واالجتاه األصويل
كما يعرفهم بذلك شـيخ   ،من يعتمد يف استنباط األحكام على األخبار فقط :هم خباريةاأل

وال يـرى للعقـل ، أنه اجتاه يعتمـد علـى النقـل فقـط :أي .)٣) (٢(بادياسرت اإل اإلخباريني املتأخريني

                            
والسـالوس يف كتابـه بـني السـنة والشـيعة دراسـة مقارنـة  ،والسـنة دراسة عبداملنعم عثمان قضية التأويل بني الشيعة :انظر  )١(

م مل يذكروا املنهج الكالمي عند الشيعة والقفاري يف أصول مذهب الشيعة ،يف التفسري وأصوله  .فإ
الفوائـد املدنيـة يف الـرد علــى مـن قـال باالجتهـاد والتقليــد يف  :لــه ،شـيخ االجتـاه األخبـاري حممـد أمـني اإلســرتابادي :هـو  )٢(

 .)٢٤٦ :٢(أمل اآلمل للحر العاملي  :رينظ) ١٠٣٦( تويف سنة   ،األحكام اإلهلية
واألخبــــاريون فرقــــة واحــــدة لفــــرج العمــــران  األصــــوليون ،)٩١ ،٤٨ ـ  ٤٧ص( لإلســــرتابادي الفوائــــد املدنيــــة :انظــــر )٣(
 و مصــادر التلقــي واالســتدالل العقديــة عنــد ،)٢١٦ص(ونظريــة الســنة يف الفكــر اإلمــامي حليــدر حــب اهللا  ،)١٩_١٨ص(

 .) ٤٤: ١(اإلمامية االثين عشرية إلميان العلواين 
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ً مكان ً واعتبار  ا    .ا
  :)١(وممن تبىن هذا املنهج

  .)٤(والكليين )٣(ابنه الصدوق و  )٢(ابن بابويه القمي  
على مذهب أصحاب احلديث يف العمـل بظـواهر « :يقول املفيد واصفًا شيخه الصدوق بأنه

ومينعـه املقـام عليـه عـن ، دينـه وهـذا رأي يضـر بصـاحبه يف، والعدول عن طريـق االعتبـار، األلفاظ
  . )٥( »ستبصاراال

ً بادي  اســــرت اإل ويصــــف م   والكليــــين ،ووالــــده ،مــــن الصــــدوق كــــال صــــحابنا أقــــدماء «مــــن بــــأ
  .)٦(»خبارينياأل

وهـــو مـــن يصـــفه بعــــض _  باديســـرتااإل: صـــحاب هـــذا االجتـــاه مـــن املتـــأخرينأشـــهر أ ومـــن
والفـيض ، )٨(نعمـة اهللا اجلزائـري، و )٧( واحلـر العـاملي ،_األصوليني بأنه املؤسس لالجتاه األخبـاري

لسي، )١(الكركيحسني و ، )٩(والفيض الكاشاين   .)٣(البحراينيوسف  و، )٢(وا
                            

 .املصادر السابقة :انظر )١(
له مصنفات  ،ويلقب بالصدوق األول ،شيخ الكليين ،أبو احلسن علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي :هو  )٢(

 .)٢٦٠ص(رجال النجاشي  :ينظر .)٣٢٩(يف سنة تو  ،يف التفسري والفقه واإلمامة
 ،والغيبة ،له التوحيد ،أبو جعفر يعرف بالصدوق الثاين ،حممد بن علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي :هو )٣(

 .)٣٨٩ص(رجال النجاشي  :ينظر .)٣٨١(تويف  ،ومعاين األخبار ،وعلل الشرائع
 ،وهـو الكـايف صـاحب أشـهر كتـاب حـديثي عنـد الشـيعة ،الـرازي حممد بن يعقوب بن إسـحاق أبـو جعفـر الكليـين :هو )٤(

 .)٣٧٨_  ٣٧٧ص(رجال النجاشي  .)٣٢٩(تويف سنة 
 .)١٣٨ص(إلمامية للمفيد تصحيح اعتقادات ا  )٥(
 .) ٨٠ص ( لألسرتابادي الفوائد املدنية  )٦(
والفصول املهمة يف أصول األئمة وأمل  ،له وسائل الشيعة ،أخباري ،احلر العاملي حممد بن احلسن بن علي  :هو   )٧(

_ ٩٢ :٧(وروضات اجلنات للخوانساري .)٢٧٧_٢:١٧٦(الكىن واأللقاب للقمي  :نظري .)١١٠٤(اآلمل تويف سنة 
١٠١.( 

لسي ،نسبة إىل منطقة بالعراق نعمة اهللا بن عبداهللا بن حممد احلسيين املوسوي اجلزائري :هو )٨(  :له ،تتلمذ على ا
ذيب األحكام وغريها ،زهر الربيع ،ر العمانيةاألنوا  :طرائف املقال للبجوردي :ينظر) ١١١٢(تويف سنة  ،غاية املرام يف 

)٦٦ :١(.  
تتلمــذ  ،مـن أعـالم القـرن احلـادي عشـر ،أخباري،، املـدعو مبحسـن املعـروف بـالفيض الكاشـاين حممـد بـن املرتضـى :هـو  )٩(

ينظــر أمــل اآلمــل  .)١٩٠١(تــويف ســنة  ،والصــايف وغريمهــا ،تفســري األصــفى :مــن مصــنفاته ،علــى يــد صــدر الــدين الشــريازي
    .) ٣٠٥ :٢(للحر العاملي 
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مـــــن  األربعـــــةدلــــة إىل األ األحكـــــامون يف مقـــــام اســــتنباط ؤ الــــذين يلجـــــ«: هـــــم وناألصــــوليو 
  .)٤( »، ودليل العقلواإلمجاعالكتاب، والسنة، 

  :)٥( وممن تبىن هذا املنهج 
  .)٨(والطربسي ،)٧(والطوسي،)٦(واملرتضي ،املفيد 

 ،ملـذهب الشـيعيى اظهر التمايز بني هذين االجتـاهني مـع بدايـة دخـول علـم الكـالم علـوقد 
اإلماميـــة قبـــل دخـــول املـــنهج االعتـــزايل علـــيهم فقـــد كـــان يقـــرتب مـــن املـــنهج  ةوأمـــا حـــال الشـــيع

 علـى املـنهج ليت كتبت قبل هذا الزمن كانت تسـريويدل على ذلك أن مجيع الكتب ا ،األخباري
فـإن مجيـع مـا يـذكره اإلماميـة «: هـذا التـأثر تـأخرابـن تيميـة مبينـًا  اإلسـالميقول شيخ  ،األخباري

ال ينقــل عــن قـــدماء  ...هــو مـــأخوذ مــن كتــب املعتزلـــة.. .أخرون يف مســائل التوحيـــد والعــدلاملتــ
ولــــذا فــــإن  .)٩(»ال يف األصــــول العقليــــة وال يف تفســــري القــــرآن، اإلماميـــة مــــن هــــذا حــــرف واحــــد

 والقمـــي يصـــفهم، والصـــدوق ،ني فـــالكليينتـــاب األوائـــل للـــرتاث الشـــيعي كـــانوا مـــن األخبـــاريالكُ 
                                                                              

وانتقـل إىل حيـد آبـاد مـن  سـكن أصـفهان  ،بن حممد البقاعي العاملي الكركـي حسني بن شهاب الدين بن حسني :هو )١(
ج البالغة :كتبه األعـالم للزركلـي  ،) ٧٠ :١(أمـل اآلمـل للحـر العـاملي  :ينظر ،)١٠٧٦(وهداية األبرار تويف سنة  ،شرح 

)٢٣٦_٢٣٥ :٢ (.  
لسـي :هـو  )٢( أمــل  :ينظـر .)١١١١(تــويف سـنة  ،اب الكـايفلـه حبــار األنـوار وهـو شــرح لكتـ ،حممـد بــاقر بـن حممـد تقــي ا

  .)٢٤٩_٢٤٨ :٢( اآلمل للحر العاملي 
 ،لـه احلـدائق الناضـرة والكشـكول وغريهــا ،بـن صـاحل بــن أمحـد بـن عصـفور البحـراين يوسـف بـن أمحـد بـن إبـراهيم :هـو   )٣(

 .)١١٨٦(تــويف ســنة  .خبــاريني واألصــوليني ووصــف بأنــه مــن معتــديل اإلخباريــةممــن حــاول أن خيفــف احلــدة بــني طريقــة اإل
  .)٣٤٢(عن نظرية السنة يف الفكر اإلمامي حليدر حب اهللا ) ١٥ص (القدسي للمحدث النوري  الفيض :ينظر

ومصــــادر التلقـــي واالســــتدالل العقديـــة عنــــد  ،)١٨ص (واحـــدة لفــــرج العمـــران  واألخبـــاريون فرقــــة األصــــوليون :انظـــر   )٤(
  .) ٤١ :١(اإلمامية االثين عشرية للعلواين 

 .املصادر السابقة نفس الصفحات  :انظر   )٥(
الشــايف يف اإلمامــة وتنزيــه األنبيــاء   :لــه ،أبــو القاســم ،املرتضــى علــي بــن احلســني بــن موســى بــن حممــد بــن جعفــر :هــو  )٦(

  .) ١٨٢ :٢(أمل اآلمل للحر العاملي  :ينظر .)٤٣٣(تويف سنة  ،واالنتصار
ـذيب األحكـام ،لـه االستبصـار ،أبـو جعفـر ،حممد بـن احلسـن بـن علـي الطوسـي :هو   )٧(  ،ام القـرآنوالتبيـان يف أحكـ ،و

 ).٤٠٣(رجال النجاشي  :ينظر .)٤٦٠(تويف سنة  ،والفهرست
صــاحب جممــع البيــان يف تفســري القــرآن والــوجيز والوســيط يف  الفضــل بــن احلســن أمــني الــدين أبــو علــي الطربســي :هــو  )٨(

  .)١٩ :٤( للفرتشي نقد الرجال  :ينظر .)٥٢٣(تويف  ،التفسري
 .) ٦_٥ :٣ (السنة لشيخ االسالم ابن تيمية  منهاج  )٩(
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م  _كما تقدم_بادياإلسرتا   . )١(»خبارينيصحابنا األأقدماء «من بأ
  :ويدل على تبنيهم هلذا املنهج عدة أمور 

 تعتمد على الرواية عن آل البيت وال أثر للمـنهج الكالمـي  أن كتب هؤالء املتقدمني
  .فيها

 ـم ينصــون علــى صــحة مجيـع مــا ا خبـالف األصــوليني الــذي جــاؤو ، تــبالك يف هــذه أ
  .بنقض هذه املسلمة األخبارية

 ألصحاب احلـديث كالصـدوق  ،النقد الشديد الذي وجهه علماء الكالم من الشيعة
     ._كما سيأيت_وغريه 

ً  مـــا ،ومـــن أقـــدم النصـــوص الـــيت تـــدل علـــى وجـــود هـــذا االنقســـام شـــيخه  قالـــه املفيـــد مناقشـــا
ومعانيــه ختتلــف ، الــذي ذكــره الشــيخ أبــو جعفــر رمحــه اهللا يف هــذا البــاب ال يتحصــل« :الصــدوق
ولـم يكـن ممـن يـرى ، أنه عمل على ظواهر األحاديث المختلفةوالسبب يف ذلـك ، وتتناقض

ومـن عـوَّل يف مذهبـه علـى ، ويعمل على ما يوجـب احلجـة، فيميز بني احلق منها والباطل، النظر
   .)٢( »املختلفة وتقليد الرواة كانت حاله يف الضعف ما وصفناه األقاويل

وهــي تسـمية صــرحية تــدل  ،)٣( )مقــابس األنـوار يف الــرد علـى أهــل األخبـار( :ولـه كتــاب مسـاه
   .على وجود هذا التيار فيهم من زمن متقدم

ودعنــا مـن مصــنفات أصــحاب احلــديث « :ناقــداً أصـحاب االجتــاه األخبــاري ويقـول املرتضــى
 »وال كتـبهم موضـوعة لالحتجاجـات، وال مـن يعـرف احلجـة، فمـا يف أولئـك حمـتج، ن أصحابنام
 )٧٢٦ :ت( )٥(احللــي ابــن املطهــر نــص، ومــن أصــرح النصــوص يف ذكــر هــذا التقســيم وأقــدمها.)٤(

إال يف قــدمي الزمــان ماكانــت  يــة فاألخبــاريون مــنهم مــن أن كثــرة الشــيعةأمــا اإلمام« :يقــولحيــث 
، مــــنهم مل يقولــــوا يف أصــــول الــــدين إال علــــى أخبــــار اآلحــــاد املرويــــة عــــن األئمــــة علــــيهم الســــالم

                            
  .)٨٠ص( الفوائد املدنية لإلسرتابادي   )١(
                 .)٤٩ص(تصحيح اعتقادات اإلمامية للمفيد    )٢(
 .)٤٠١ص (النجاشي رجال   )٣(
  .)٢٧ _٢٦: ١(رسائل املرتضى   )٤(
األحبــاث املفيــدة يف حتصــيل  ،خمتلــف الشــيعة :لــه ،مجــال الــدين ،بــن علــي بــن املطهــر احللــياحلســن بــن يوســف  :هــو  )٥(

  .)٨١ :٢( ينظر أمل اآلمل للحر العاملي  .)٧٢٦(تويف سنة  .نظم الرباهني يف أصول الدين ،العقيدة
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ومل ينكـره ، واألصوليون منهم كأيب جفعـر الطوسـي رمحـه اهللا وغـريه وافقـوا علـى قبـول خـرب الواحـد
   .)١( »سوى املرتضى وأتباعه

 )٥٤٨: ت( الشهرســتاينك: وقــد ذكــر بعــض أهــل املقــاالت هــذا التقســيم يف املــذهب الشــيعي
 ُ فرقــة قائمــة ضــمن  خباريــةاأل أن يف كتــب املقــاالت الــيت تــذكر قــدم النصــوصأمــن  عتــربوكالمــه ي

صـول مث ملـا اختلفـت ئمـتهم يف األأوكانوا يف األول على مذهب « :يقول عنهممامي، الكيان اإل
نهم طريقــة فصـــارت اإلماميـــة بعضـــها ئمـــتهم ومتــادى الزمـــان اختـــارت كــل فرقـــة مـــأالروايــات عـــن 

خباريـة إمـا مشـبهة وإمـا سـلفية ومـن ضـل الطريـق وتـاه أإما وعيديـة وإمـا تفضـيلية وبعضـها معتزلة 
  . )٢(»مل يبال اهللا به يف أي واد هلك

  .(٥)وغريه)٤( )٣(اإلجيي كذلك  ذكرهاو 
  .ئمتهممث أذكر بعد ذلك الشواهد من كالم أ، سأذكر أبرز مواطن االختالف بينهماو 
  :يربز اخلالف بني االجتاهني يف أمرين 

  :الخالف في المصادر التلقي :األول
  .)٦( ون بالعقل كدليل مستقل من األدلةيعرتف ال :فاألخباريون 

يف الكتــب  ويــذهبون إىل القطــع بثبــوت مجيــع مــا. ال يفرقــون بــني اآلحــاد واملتــواتر ويف الســنة
 وكتـايب الطوسـي ،للصـدوق )حيضـره الفقيـه مـن ال(اب وكتـ، كتـاب الكـايف للكليـين :وهي األربعة

   .(٧)وبعضهم زاد عليها غريها، )الستبصار فيما اختلف من األخبارا(و، )ذيب األحكام(

                            
   .)٢٩٦ص (لي اية الوصول للح  )١(
 .)١٦٥: ١(للشهرستاين  امللل والنحل  )٢(
، أبـــو الفضـــل، الفقيـــه جيـــيعضـــد الـــدين اإلاملعـــروف ب د بـــن حممـــد بـــن عبـــدالغفار بـــن أمحـــد،عبـــدالرمحن بـــن أمحـــ :هـــو  )٣(

 طبقــات الشــافعية الكــربى :نظــري. هـــ٧٥٦املــتكلم، األشــعري، مــن علمــاء العربيــة، مــات ســنة الشــافعي، القاضــي األصــويل، 
  .)٣٢٢ :٢(البن حجر  الدرر الكامنة ،)٤٦: ١( للسبكي

  .)٦٩١: ٣(املواقف لإلجيي )  ٤(
( ادي وهذه النصوص تدل على تقدم وجود هذه الظاهرة خبالف من زعم أن وجودها كان متأخراً على يد االسرتآب)  ٥(
 .و حممد باقر الصدر كمحمد تقي األصفهاين   ،)١٠٣٦: ت( 
 .)٧٥٦ :٢( مصادر التلقي و االستدالل العقدية عند اإلمامية اإلثين عشرية إلميان العلواين  :انظر)  ٦(
 .)٢٦٤_٢٣٨ص(نظرية السنة يف الفكر اإلمامي الشيعي حليدر حب اهللا  :انظر)  ٧(
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ً ، أمـــا األصـــوليني فخـــالف أغلــــبهم يف ذلـــك ، (١)مـــن األدلــــة فـــاعتربوا العقـــل الكالمــــي دلـــيال
 ً  العقائـدالتفريـق بـني ذهـب بعضـهم إىل و ، وكذلك ذهبـوا إىل عـدم االحتجـاج خبـرب اآلحـاد مطلقـا

  .كما يذهب إليه مجهور املتكلمني من األشاعرة وغريهم، )٢( وغريها
   :في منهجية االستداللالخالف  :الثاني

تَجَّ بظواهر الكتاب والسنة دون الرجوع إىل أقوال األئمة ال :فاألخباريون يقولون  ميكن أن حيُْ
حــىت لــو مل جنــد لألئمـــة  بــالظواهربإمكــان االحتجــاج  ؛ فقــالواوخــالف يف ذلــك األصــوليون، )٣(

ً فيها كالم    .)٤(ا
يف تأويـل النصـوص عنـدما ختـالف  إليـه الدليل العقلي الكالمي دليالً يرجع وجعل األصوليون

  .)٥(من األخباريني غلباألوخالفهم يف ذلك ، األصول العقلية
والــيت ظهـر مــن خالهلــا أن االجتــاه األخبــاري ، يــان هلــاتني املدرسـتني عنــد الشــيعةوبعـد هــذا الب

اطين عنــد حلــديث عـن املــنهج البــأبــدأ يف ا ،يعتمـد يف تفســري ظــواهر النصـوص علــى أقــوال األئمـة
، الـذي ســبق مهبسـبب تقعيـدهم ومـنهج ،ظهـر عنـد االجتـاه األخبـاريوهـو الـذي بـرز و ، الشـيعة

أما احلديث عن منهج االجتاه األصـويل فسـيأيت ضـمن  ،مواطنيسلم منه بعض األصوليني يف ومل 
  .)٦(املنهج الكالمي

فـإن مـن تبنـى هـذا المـنهج خـالف مـنهج أهـل السـنة والجماعـة فــي  وبنـاء علـى مـا تقـدم
  :أساسين

  :مخالفة أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي: األساس األول
بنــوا علــى ذلــك مفهــوم و ، وســبب ذلــك أنــه معصــوم، جــة يف الــدينمــام حجعلــوا قــول اإل فقـد

كــل بيــان صــادر مــن الرســول ـ صــلى اهللا عليــه وآلــه ـ أو أحــد األئمــة « :الســنة الــذي يعنــون بــه

                            
 .)٧٥٨: ٢(دالل العقدية عند اإلمامية االثين عشرية مصادر التلقي واالست :انظر)  ١(
 .)٩٧_٧٣ص (نظرية السنة يف الفكر اإلمامي الشيعي  :انظر)  ٢(
 .)٣٣٤_٣٠٦ص (املصدر السابق  :انظر)  ٣(
 .)٣٥٩_  ٣٣٦ص(انظر املصدر السابق )  ٤(
 .)٨٢٥_٨١٧ :٢(مصادر التلقي واالستدالل عند اإلمامية االثين عشرية للعلواين  :انظر)  ٥(
 .) ١٦٢ص ( انظر تفصيل القول يف املنهج الكالمي من هذا البحث )  ٦(
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رفـــــوا بــــــو ، فهـــــم يعتمـــــدون علـــــى أقـــــواهلم فقـــــط .)١( »املعصـــــومني أصـــــحاب ( مـــــن أجـــــل ذلـــــك عُ
ـــهالصـــدوق  والـــذين مـــنهم، )احلـــديث علـــى مـــذهب أصـــحاب «:الـــذي يصـــفه تلميـــذه املفيـــد بأن

  . )٢( »والعدول عن طريق االعتبار، احلديث يف العمل بظواهر األلفاظ
  .صدر عن األئمة يف كتبهم املعتمدةوهم يذهبون إىل يقينية الثبوت يف كل ما  

 كمــا يتومهــه كثــري ممــن ال، إننــا ال نــدعي صــحة كــل خــرب يف الــدنيا« :الكركــي حســني يقــول
خصوصـًا ، بل ندعي بأن األخبـار املنقولـة يف كتـب أئمـة احلـديث املوجـودة اآلن، يفهم مقاصدنا

فيهـا  ومـا، يف كتبـه كلهـا صـحيحة) الطوسـي( عمل به الشيخ وما، حيضره الفقيه ومن ال، الكايف
 ً   .)٣( »من اختالف فهو للتقية غالبا

  : ويستدلون على صحتها بأدلة أهمها
هـا كالمـًا يفيـد اعتقـادهم صـحة مـا يـذكر فيهـا مؤلفو  الـيت :األربعـةالكتـب  هـذه مقدمات_١

  .أوردوه يف كتبهم
نقطــع  إننــا« :بادياســرت قالــه اإل ممــا يــدلل بــه األخبــاريون صــحة هــذه الكتــب مــاوكــذلك _٢

صــرفوا أعمــارهم يف مــدة تزيــد علـــى . ..قطعــًا عاديــًا بــأن مجعــًا كثــرياً مــن ثقــات أصــحاب أئمتنــا
، وتـأليف مـا يسـمعونه مـنهم علـيهم السـالم، ذ األحكام عنهم عليهم السـالمثالمثائة سنة يف أخ

واســــتمر هــــذا املعــــىن إىل زمــــن األئمــــة ، مث التــــابعون هلــــم يف طــــريقتهم، وعــــرض املؤلفــــات علــــيهم
  . الكليين والصدوق والطوسي :أي )٤( »الثالثة

د أن سـهرت العيـون إمنـا وصـلت إلينـا بعـ، إن هـذه األحاديـث الـيت بأيـدينا« :ويقول البحراين
ــــا البلــــدان ــــدان يف تنقيحهــــا وقطعــــوا يف حتصــــيلها مــــن معاد فــــإن ...يف تصــــحيحها وذابــــت األب

أنه كان دأب قدماء أصحابنا املعاصـرين هلـم علـيهم السـالم إىل وقـت احملمـدين ... املستفاد منها
ة علـــيهم الثالثـــة يف مـــدة تزيـــد علـــى ثالمثائـــة ســـنة ضـــبط األحاديـــث وتـــدوينها يف جمـــالس األئمـــ

وعـــرض ذلـــك ، واملســـارعة إىل إثبـــات مـــا يســـمعونه خوفـــًا مـــن تطـــرق الســـهو والنســـيان، الســـالم

                            
   .)٣٢ص(املعامل اجلديدة يف األصول حملمد باقر الصدر   )١(
 .)١٣٨ص (تصحيح اعتقادات اإلمامية للمفيد   )٢(
 .) ١٧ص ( هداية األبرار إىل طريق األئمة األطهار للكركي   )٣(
  .)٣٧١ص (ة لالسرتآبادي الفوائد املدني  )٤(
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ــم مــا كــانوا ، وقــد صــنفوا تلــك األربعمائــة املنقولــة كلهــا مــن أجــوبتهم علــيهم الســالم، علــيهم وأ
  .)١(»يستحلون رواية ما مل جيزموا بصحته

  
  

فـي مـنهج  ا عليـه أهـل السـنة والجماعـةوحينئذ فيلزم هذا االتجاه عدة لوازم مخالفه لمـ
  :(٢)التثبت في صحة الحديث 

   :حاجة لعلم الدراية أنه ال_١
وبطـــــل التقســـــيم ، إن علـــــم الدرايــــة قليـــــل اجلـــــدوى عنـــــدنا بعــــدما حققنـــــاه« :الكركـــــي يقــــول

فيهــا مـن التـدقيقات فــأجروا  واشـتبه بعـض املتــأخرين بسـبب مطالعتـه كتــب العامـة ومـا.. .اجلديـد
  .)٣( »وغفلوا عن طريق القدماء، الدراية على أخبارنا بعض قواعد

   :بطالن تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن_٢
يــذهب األخبــاريون إىل أن تقســيم احلــديث إىل هــذه األقســام إمنــا هــو تقســيم حــادث دخــل 

إن هـــذه « :يقـــول يف ذلـــك احلـــر العـــاملي، ولـــذا ســـعوا إىل إبطالـــه ورده، علـــيهم مـــن أهـــل الســـنة
   .)٥(»)٤( تثبت ضعف االصطالح اجلديد يف تقسيم احلديث الذي جتدد يف زمن العالمة األدلة

نفــع هلــذا االصــطالح اجلديــد إال الطعــن يف أئمــة احلــديث والتهمــة هلــم  ال«: ويقــول الكركــي
  .)٦( »بل والرد عليهم وتكذبيهم، ضبطبعدم ال
  :حاجة لألسانيد ال _٣
يقـول يف ذلـك ، إمنا هي للربكة إىل الكتب األربعة يذهب بعض األخباريني إىل أن األسانيدو 

، للربكــة وإمنــا جعــل الســند، مــن أصــول قــدمائنايف الكتــب األربعــة مــأخوذ  إن مــا«: بادياإلســرتا

                            
    .)١٠ _٩: ١(احلدائق الناضرة للبحراين   )١(
 .)٢٨٧_٢٦٦(نظرية السنة يف الفكر اإلمامي الشيعي حليدر حب اهللا  :انظر)  ٢(
   .)٩٧ص(هداية األبرار للكركي   )٣(
ــج احلـق وكشــف (و) ــذيب األصـول إىل علــم األصـول(يقصـد مجـال الــدين احلسـن بــن يوسـف بــن املطهـر صـاحب   )٤(

  .وغريه) الصدق
   .) ٢٥١ :٣(للحر العاملي  وسائل الشيعة  )٥(
 )   ٧٤_ ٧٣ص (هداية األبرار للكركي   )٦(
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   .)١(»ال أسانيد هلم: وجماراة للعامة بدل أن يقولوا
  :مخالفة أهل السنة والجماعة في منهجية االستدالل :ساس الثانياأل

  :إال بالرجوع إىل معصوم إىل تفسري القرآن ال ميكن أن الرجوع ارينيجعل بعض األخب
إال ومعــه مــن يقــوم فينــا ) القــرآن :أي( جيــوز أن نتعبــد حنــن بــه كــذلك ال« :يقــول الصــدوق

وخاصــه ، مقــام النــيب عليــه الصــالة والســالم يف قومــه وأهــل عصــره يف التبيــني لناســخه ومنســوخه
  . )٢( »وعامه

 أن القــرآن يف األكثــر مــذهب األخبــاريني« :بادي املتــأخرين اإلســرتااألخبــارينيويقــول شــيخ 
وأنه ال سبيل .. .وكذلك كثري من السنن النبوية، ورد على وجه التعمية بالنسبة إىل أذهان الرعية

جيــوز اســتنباط األحكــام النظريــة مــن ظـــواهر   وأنـــه ال، إال الســماع مــن الصــادقني علــيهم الســالم
، مل يعلم أحواله من جهـة أهـل الـذكر علـيهم السـالم هر السنن النبوية ماوال من ظوا، كتاب اهللا

  . )٣( »بل جيب التوقف واالحتياط فيهما
بــاب عــدم جــواز اســتنباط األحكــام النظريــة مــن « :حلــر العــاملي يف وســائل الشــيعةيقــول ا و

مثــانون حــديثًا مــن  عــنهم فيــه ظــواهر القــرآن إال بعــد معرفــة تفســريها مــن كــالم األئمــة رضــي اهللا
     .)٤( »همثيأحاد

وال ريب أن حمل ذلـك مـن كتـاب اهللا جـل جاللـه حتتـاج معرفتـه إىل « :ويقول هشام البحراين
فـال ، هـم اهللا سـبحانه وتعـاىلملالـذين ع. _وهـم أهـل البيـت_العلم به مـن أهـل التنزيـل والتأويـل 

وخــبط خــبط ، غــريهم ركــب مــنت عميــاء ومــن تعــاطى معرفتــه مــن، ينبغــي معرفــة ذلــك إال مــنهم
  .)٥( »تصرفون فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن، عشواء

تــدي إليهــا «: ويقــول أيضــا مبينــًا عــدم دخــول العقــل يف جمــال التفســري إن أســرار تأويلــه ال 
وهلـــذا اختلـــف يف تأويلـــه النـــاس ، وأنـــوار حقـــائق خفياتـــه ال تصـــل إليـــه قرحيـــة املفضـــول، العقـــول

ومــا جــاء ، فهــو النــور واهلــدى) ع(فمــا جــاء عــنهم... تفســريه علــى أنفــاس وانعكــاس وصــاروا يف
                            

 )   ٣٨٨ ،١١٨ص (الفوائد املدنية لإلسرتابادي   )١(
   .)١٣٥ _١٣٤ص (معاين األخبار للصدوق   )٢(
  .) ١٧ص ( الفوائد املدنية   )٣(
   .)١٥٢_ ١٢٩: ١٨(للحر العاملي   وسائل الشيعة )٤(
  .) ٨_٧: ١(الربهان يف تفسري القرآن للبحراين   )٥(
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  .)١( »عن غريهم فهو الظلمة والعمى
ألبـــرار إىل طريـــق األئمـــة هدايـــة ا(وقـــد صـــرح بـــذلك احلســـني بـــن شـــهاب الكركـــي يف كتابـــه 

  .)٣( )الصايف يف تفسري القرآن(يف كتابه  )١٠٩١-ت(والفيض الكاشاين، )٢( )األطهار
ولــذلك ، مــن أكــرب األســباب لــدخول املــنهج البــاطين يف تفســري القــرآنوقــد كــان هــذا املــنهج 

هـــي مـــن تـــأليف التيـــار األخبـــاري كتفســـري ظهـــر فيهـــا املـــنهج البـــاطين ظهـــوراً بينـــًا فالكتـــب الـــيت ي
رنني احلـادي يف القـت على هذا املنهج عدد من التفاسري والـيت ألفـت وسار ، )٤(والعياشي، القمي

  . )٥( اإلمامية خباري عند الشيعةفرتة منو وقوة االجتاه األ لثاين عشر وهيعشر وا
تفســر القــرآن بــدون التــزام  لوجــود تفاســري لــبعض األئمــة الشــيعةخبــاريني ولكــن مــا توجيــه األ

  ؟ الرجوع إىل األئمة
م عملوا أيضـا :يه ذلكبادي يف توجيذهب اإلسرتا يف تفاسـريهم مبـا صـح عنـدهم مـن   إىل أ

، وإذا مــا فقــدوا نصــًا عــنهم ســردوا تفاســري أهــل الســنة دون تــرجيح، كــالم األئمــة علــيهم الســالم
  .)٦(مبينني اللغة واإلعراب ال غري

أمــا الكركــي فقــد ذكــر أن العلمــاء غفلــوا عــن النصــوص املانعــة مــن التفســري قبــل الرجــوع إىل 
  .)٧(األئمة 

 ُ ــوبســبب ذلــك و ، جتــاه عنــدهمباالعتــدال لعــدم ظهــور هــذا اال عــض املفســرين الشــيعةب فَ صِ
  .االجتاه األصويل كالطربسي وغريهم ينتمون إىل وكان من أسباب ذلك أ

                            
 .املصدر السابق نفس الصفحة  )١(
   .) ٥٤(هداية اإلبرار للكركي    )٢(
 ).٣١٤( لشيعي حليدر نظرية السنة يف الفكر اإلمامي ا :وانظر ،)٤٥ :١(الصايف يف تفسري القرآن   )٣(
 :ينظـر .) ٣٢٠(يكىن بأيب النضر له تصـانيف كثـريه تـويف سـنة  ،حممد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي  :هو )٤(

 .)٦٥٤: ٢(وطرائف املقال للربوجردي  ،)١٩٢ :٢(جامع الرواة حملمد األردبيلي 
، )١١١٢-ت(ي لعبــد علـــي احلـــويز ) نــور الثقلـــني(و ،)١١٠٧ -ت(للســـيد هاشــم البحـــراين ) الربهــان(تفســـري  :مثــل  )٥(
-ت(ملــريزا حممــد املشــهدي القمــي )  كنــز الــدقائق(و ،)١٠٩١-ت(الكاشــاين حملســن الفــيض) الصــايف يف تفســري القــرآن(و

و نظريـة السـنة يف الفكـر اإلمـامي  ،)٣٨٨(اإلمامية إلحسان األمـني  د الشيعةالتفسري باملأثور وتطويره عن :انظر  .)١١٢٥
 ). ٣٣٤ص(الشيعي حليدر 

 .)٣١٤(نظرية السنة يف الفكر اإلمامي الشيعي حليدر حب اهللا  :انظر  )٦(
   .)١٥٦ _١٥٥ص (هداية األبرار للكركي   )٧(
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  :اإلمامية للمنهج الباطني أدلة تبني الشيعة
ٌ مـــن الشـــيعة ممـــا يتطلـــب اجلـــواب عـــن هـــذه ، نســـبة هـــذا املـــنهج للشـــيعة اعـــرتض عليهـــا كثـــري

ا يف نفي هـذه النسـبة الشيعة الباحثني وقد مجع بعض ،املعارضة ، (١)أغلب األدلة اليت استدلوا 
ا جامعة شاملة   :وهذه االعرتاضات هي، ولذلك أوردت أدلته وناقشتها أل

 عــن بــدليل أن هنــاك روايــات ،ةللشــيعة الغــال االعتــراض علــى نســبتهم :عتــراض األولاال
  .)٢(مجع من األئمة فيها الرباءة من عدد من أئمة الفرق الغالة

   :فاجلواب عن ذلك

م أنـــه ال يلــــزم عنــــد نســــبتهم إىل الشــــيعة_١ فقــــد ، الغــــالة أن يكونــــوا قــــائلني جبميــــع مقــــوال
م يف كثـري مـن العقائــد بعــد  الفـرق بعضفـ، الفـرق وتفرعهــا امتـدادات كمـا هـو احلــال يف، خيـالفو

ً  االمتداد والتفرق قد   .الفرقة األم عن ابتعدت كثريا
مــن أعــالم القـــرن هــو النــوخبيت الشـــيعي اإلماميــة إىل الغـــالة  أن أقــدم مــن نســـب الشــيعة_٢ 

  .نةفهي نسبة مل ختتص بأهل الس ،"فرق الشيعة"يف كتابه  )٣١٠-ت(الثالث 
فــإن هــذا ال يلــزم منــه نفــي  ،الغلــو الشــيعي األول باإلماميــةعالقــة  بعــدم قــولأنــه علــى ال_٣

ٍ  فإن مسألة العالقة بيـنهم وبـني الغـالة، التأويل الباطين املوجود يف كتبهم مسـألة تارخييـة ال  حينئـذ
    .تقضي على املسألة العلمية بالنفي

ً أن هنـاك توافقـ_٤ ة بـني ماكـان عنــد الغـالة األوائـل وبـني مــاهو يف بعـض التفســريات الباطنيـ ا
 )٣(الشهرســتاينك علمــاء املقــاالت ومــن أمثلــة ذلــك مــا نقلــه :اإلماميــة موجــود يف تفاســري الشــيعة

M   :أنــه أوَّل الشــيطان يف قولــه تعــاىل_ الــذي تنســب إليــه املغرييــة_عــن املغــرية بــن ســعيد  وغــريه
Ã  Â  Á  È  Ç    Æ  Å  Ä   L ]بعمر بن اخلطاب رضي اهللا  :]١٦ -احلشر

   .عنه

                            
اإلمامية  التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة :ث اجلواب عنها أكثرها يف كتابهذه االعرتاضات اليت سيتناول البح)  ١(

 .)٣٢٩_٢٥٠(إلحسان األمني 
 .) ٢٧١_ ٢٥٠ص( املصدر السابق :انظر )٢(
 .)١٧٧: ١(امللل والنحل للشهرستاين   )٣(
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  . )١(تفسري الصايف والكايف وحبار األنوار وغريهاوهذا التفسري موجود يف 

ويســتند هــذا اإلنكــار علــى عــدة . لمــنهج البــاطني إلــيهما ةإنكــار نســب :عتــراض الثــانياال
  :حجج
  :إنكار هذا النوع من التفسير في ة الشيعةأئم إيراد أقوال_ ١

ـ، هلذا املنهج بعض املفسرين الشيعة بنفي )٢(بعض الشيعة حيتج ذكر عـن ولكن األقوال الـيت تُ
ــــا وال ، )٣(والطباطبــــائي ،مــــن أصـــحاب االجتــــاه األصـــويل كالطوســــي هـــؤالء املفســــرين يالحـــظ أ

وعليــه فــإيراد أقــواهلم يف  ،وهــو االجتــاه الــذي جتــذر فيــه هــذا املــنهج نتمــون إىل االجتــاه األخبــاريي
ومـع ، ألنه نفي من مدرسـة واحـدة ،ماميةاإل نفي املنهج الباطين ال تكفي لنفيه عن مجيع الشيعة

وردت « :يقـول يف تفسـريه الكاشاين الفيض: ومنهم ،ذا املنهج هذا فقد صرَّح بعض مفسريهم
ن إوبأعـدائهم حـىت ، ـم وبأوليـائهم أخبار مجة عن أهـل البيـت يف تأويـل كثـري مـن آيـات القـرآن

مجعــوا فيــه مــاورد عــنهم يف ، مجاعــة مــن أصــحابنا صــنفوا كتبــًا يف تأويــل القــرآن علــى هــذا النحــو
ـم أو بشــيعتهم ،تأويـل القـرآن آيـة آيـة وهـذا الــذي .  )٤( »علـى ترتيـب القـرآن أو بعـدوهم، إمـا 

ـذا املـنه ،ذكره الكاشاين هو املنهج الباطين أنـه وإن  :واخلالصـة، جوسيأيت تصريح مجاعـة مـنهم 
  .فقد صرح بتبنيه آخرون، بعضهم صرَّح برده

  :نفي وجود التفسير الباطني في كتب التفسير المعتبرة _٢
ــا « :الشــيعة يقــول بعــض املعرتضــني فــإن هــذه التــأويالت غــري املعقولــة أو الباطلــة مل يأخــذ 

 ،وال جند هلا أثراً يف كتب التفسري األساسية عنـدهم، ومفسروهم احملققون املعتربون علماء الشيعة
ــاميع احلديثيــة التفسـريية الــيت غايتهـا مجــع الرو  ؛نعـم يــات دون اتوجــد هـذه التــأويالت يف بعـض ا

  .)٥( »وهي ال متثل اخلط العام للمفسرين الشيعة، ظر أو متحيصن
  :ونقاش ذلك من وجهني

فمـــــن املعتـــــرب  أنـــــه إن مل يكـــــن العياشـــــي والقمـــــي مـــــن املفســـــرين املعتـــــربين عنـــــد الشـــــيعة _١
                            

 .)١٦٨: ١(للقفاري  انظر إيراد هذه النصوص من هذه الكتب يف أصول الشيعة  )١(
 )٣٠٠ص (لألمني   التفسري باملأثور عند الشيعة  )٢(
  .)٣٠١ص (املصدر السابق   )٣(
 ) ٢٥_ ٢٤: ١(  للكاشاين تفسري الصايف  )٤(
   ).٣٢٥ص (لألمني  التفسري باملأثور عند الشيعة )٥(
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  ! ؟معنده
َ عنـه  _بـائي الـذي امـتأل بالتفسـري البـاطين يقـول عنـه الطباط فتفسير العياشـي ـر ِ أحـد مـن ذُك

وأوثــق مــا ، فهــو لعمــري أحســن كتــاب ألــف قــدميًا يف بابــه«: _االعــرتاض علــى املــنهج البــاطين 
وأمـا الكتـاب فقـد تلقـاه علمـاء هـذا الشـأن ، ورثناه من قدماء مشائخنا من كتب التفسري باملأثور

ً _منـــذ ألـــف إىل يومنـــا هـــذا ـــْذكر بقـــدح أو  بـــالقبول مـــن غـــري أن _ويقـــرب مـــن أحـــد عشـــر قرنـــا ُ ي
  .)١( »يغمض فيه بطرف

ـــز بعـــدة   :يف تصـــدريهم هلـــذا الكتـــاب بعـــض علمـــاء الشـــيعةيصـــفه  :وتفســـير القمـــي بأنـــه متيَّ
  :خصائص منها

  .أن هذا التفسري أصل أصول للتفاسري الكثرية« 
  ...أن رواياته مروية عن الصادقني عليهما السالم مع قلة الوسائط واإلسناد_  
أنه متكفل لبيان كثري من اآليات القرآنية اليت مل يفهم مرادهـا متامـًا إال مبعونـة إرشـاد أهـل _ 

  .)٢( »البيت التالني للقرآن
ـذه املكانـة واملنزلـة فهمـا مـن  مـا  ، مشلـت علـى التفسـري البـاطينأكثـر التفاسـري الـيت اومع كو

  :عندمها ومن أمثلة ذلك
ـــا األئمـــة  ه بابـــاً يف مقدمـــة تفســـري  يـــذكر العياشـــي خاصـــًا يف التـــأويالت الباطنيـــة الـــيت قصـــد 

  .)٣(»ماعين به األئمة من القرآن« :بعنوان فيعقده

ــــرويو  ــــن أيب جعفــــر يف قــــول اهللا تعــــاىل يف تفســــريه ي M    7   6  5  4  :عــــن ســــالم ب

8L   ]وجرت بعدهم ، حلسن واحلسني وفاطمةبذلك عليًا وا إمنا عىن: قال ]١٣٧ -١٣٦ -البقرة

M   U    يعـين النـاس M  T  SL :مث رجع القـول مـن اهللا يف النـاس فقـال: قال ،يف األئمة

X  W  VL  يعــين عليــًا وفاطمــة واحلســن واحلســني واألئمــة مــن بعــدهم M   \  [Z  Y

                            
 ).٦: ١(مقدمة تفسري العياشي   )١(
 ) ٢٠: ١(مقدمة تفسري القمي   )٢(
 .)٢٤ :١(تفسري العياشي   )٣(
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a  `  _   ^  ]L )١( .  

 -القصــص[ Mg    f  j  i  hL  :عــن الصــادق يف قولــه تعــاىل فينقــل وأمــا القمــي

  .)٢(حنن وجه اهللا: أنه قال ] ٨٨

ـــه تعـــاىل  ]٢٧ -الـــرمحن[ MY  X  W  V  U   TL : وكـــذلك روى عنـــه يف قول

   )٣("حنن وجه الذي يؤتى اهللا منه: "أنه قال

: ول القمــييقـ] ٢٨ -الرعـد[ Mß      Þ  Ý   Ü  Û  ÚL  :قولـه تعـاىل ويف
  .)٤(أمري املؤمنني واألئمة: وذكر اهللا، الشيعة :الذين آمنوا

أنـه  ]١٧ -اجلـن[ MB   A  @     ?  >L  :قوله تعـاىل القمي عن ابن عباس يف ويروي 
  .  )٥( »ذكر ربه والية علي بن أيب طالب«: قال

ـلَّ القـرآن إمنـا « :لكاشـاينا بل جند يف تفسـري الصـايف للفـيض ُ  األئمـةيعـين يف (نـزل فـيهمأن ج
  . )٦(»ويف أوليائهم وأعدائهم) ثين عشراال

بعـض املؤلفـات اخلاصــة يف اآليـات الــيت اإلماميــة  ولقـد بلـغ األمــر أن ألـف مجاعـة مــن الشـيعة
   .(٧) أعدائهمنزلت فيهم أو يف

                            
: ٢(و ،)١٤٠ :البقرة  ،٣١ :٢(و ،) ٣٣٠ :البقرة ،٥٧: ١( و  ،)١٣٦ :البقرة ،٦٢: ١( تفسري العياشي  )١(

 ،) ٨٥ :القصص ،٢٢٣: ٢(، و)١٣٥، ٣٠، ٢ :الكهف ،٣٢٦، ٣٣١: ٢(و ،) ٨٩و ٨٢ :اإلسراء ،٣١٧_ ٣١٥
 .)  ٥٥ :نالفرقا ،٢٥٣، ١١٥ :٢(القمي وتفسري  ،) ٥١ :النحل ،٢٦١: ٢(
 .) ١٤٧: ٢( تفسري القمي )٢(
 .) ٣٤٥: ٢( املصدر السابق )٣(
  .) ٣٦٥: ١( املصدر السابق )٤(
 .) ٣٠٩: ٢(املصدر السابق  )٥(
  .) ٢٤ :١(  تفسري الصايف  )٦(
   :منها  )٧(

  .)٣ق(مة أيب جعفر القمي حملمد بن أرو ) مانزل من القرآن يف علي(_ 
  ).٢٨٠-ت(إلبراهيم بن حممد بن سعيد الثقفي الكويف ) مانزل من القرآن يف علي(_
وهــو مــن أقــدم التفاســري الــيت خصصــت يف هــذا  )٢٨٦-ت(تفســري احلــربي أليب عبــداهللا احلســني بــن احلكــم احلــربي _
ال   .إال أن مؤلفه اختلف يف نسبته بني اإلمامية أو الزيدية، ا
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بـاطين يـربز يف تـآليف أصـحاب االجتـاه األخبـاري إال أنـه أنه مع القول بأن هذا التأويل ال_٢
الـــذي _ تفســـري الطربســـي  يف الباحـــثف ،مل يســـلم منـــه حـــىت بعـــض أصـــحاب االجتـــاه األصـــويل

وحـىت ، منهجية فريـدة ورائعـة يف عصـره ذو« :بأنه املعرتضني على هذه النسبة الشيعة ه أحديصف
وحســـن ، مجـــع فيـــه بـــني مجـــال التعبـــري، ه مـــن أحســـن التفاســـريممـــا جعلـــت تفســـري ، يومنـــا احلاضـــر

مــًا شــاخمًا يف مســاء التفســري حــىت مــرور ، وعمــق الفكــر، مــع دقــة النظــر، األســلوب َل ــت منــه عَ َل َ ع َ ج
ً  _)١( »مئات السنني ولقد أحصيت فيه أكثر من  ،من هذا الذي نُفي عن احملققني جيد فيه كثريا

وقــد ذُكــر عــدد منهــا خــالل  )اجلــري والتطبيــق(مونه بـــموضــع هــي مــن هــذا النــوع الــذي يســ مئــة
قــال عــن هــذه التفاســري .مناقشــة هــذا القــول ُ أثــراً يف   ال جنــد هلــا: (فكيــف يصــح بعــد ذلــك أن ي

  !؟) كتب التفسري األساسية
وأنـــه لـــيس كـــل روايـــة فـــي ذلـــك  ،تضـــعيف الروايـــات التـــي جـــاءت مخالفـــة للســـياق_٣

  :صحيحة عندهم
ال تُسـلم بوجــود   أن الشـيعة« :علـى نســبة املـنهج البـاطين إلــيهم ةمـن حجـج املعرتضــني الشـيع

  . )٢( »كتاب يف احلديث صحيح كله حبيث تقبل رواياته دون فحص وحتقيق
اهـــل االجتــــاه الكبـــري مــــن األخبـــاريني القـــائلني بصــــحة الكتـــب األربعــــة َ تَج ُ ، وال أدري كيـــف يـ

  .ال تسلم بوجود كتاب صحيح كله _هكذا بإطالق_ ن الشيعةفيذهب إىل القول بأ
بــل ذهــب ، مل يكــن مقتصــراً علــى تصـحيح أســانيد كتــب احلــديث فقــط واألمـر عنــد بعضــهم

وعبــارات الثنــاء الــيت ســبق أن ، يف بعــض التفاســري املعتمــدةمجــع مــنهم إىل تصــحيح مجيــع مــا ورد 
  .اعتقاد صحة مجيع مافيهانقلتها عن بعض علمائهم تشري إىل 

ويــذهب ، يــذهبان إىل توثيـق مجيـع رواة تفسـري القمـي)٢(واحلـر العـاملي، (١))٣(اخلـوئيكمـا أن 

                                                                              
ُحــام. كتـاب تأويـل مــانزل مـن القـرآن الكــرمي يف النـيب وآلــه صـلى اهللا عليـه وســلم_ قــد  .مـن علمـاء القــرن ارابـع البـن اجل

  .وذكر فيه ما يقصد به أهل البيت ،سار يف هذا الكتاب على مجيع  القرآن
) ١١٥٤(وقد زعم فيه أن عليًا وحده ذكر يف القرآن ، لبحراينل) نية يف أمساء علي وأهل بيته القرآنيةاكتاب اللوامع النور (_

 .مرة
 .)٤٢٤ص (اإلمامية لألمني   التفسري باملأثور عند الشيعة  )١(
 .) ٣١٢ص (املصدر السابق   )٢(
تــويف  ،ومعجــم رجــال احلــديث ،البيــان يف تفســري القـرآن :لــه ،قاسـمأبــو ال ،اخلــوئي بــن علــي أكـرب بــن املــري اهلاشــم :هـو  )٣(
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وحنـن ذاكـرون وخمـربون مبـا ينتهـي «: العاملي إىل أن كالم القمي يشري إىل ذلك حيث يقول احلر
  .)٣( »إلينا ورواه مشاخينا وثقاتنا عن الذين فرض اهللا طاعتهم

ــ ومصــاديق اآليــات  التفســير هــو مــن بــاب الجــري والتطبيــقأن هــذا  :راض الثالــثاالعت
  :وليس من باب التفسير الباطني
، )علـيهم السـالم( الروايـات يف تطبيـق اآليـات القرآنيـة علـيهم« :يقول الطباطبـائي يف تفسـريه

  .)٤(»ئتنياملاكثرية يف األبواب املختلفة ورمبا تبلغ _ أعين روايات اجلري_ أو على أعدائهم

  :)٥(وىاويذكر املعرتضون لتربير هذا النوع ثالث دع
 اجلري والتطبيق(ذا النوع وهو  الباطين خصوصية هذا التفسري(.  
 وجود هذا النوع يف تفاسري أهل السنة.  
 أن هذا التفسري هو من باب التمثيل ال من باب ختصيص اآلية مبن ذكرت فيه.  

  :وجهينمن الجواب عن الدعوى األولى 
ــال: لوجــه األولا فقــد تــأولوا كثــرياً مــن ، عــدم التســليم حبصــر هــذا النــوع البــاطين يف هــذا ا

ـ وإن كـان أكثـر مـا، اآليات يف عقائد أخرى كالرجعة والتقية وغريها َ تفسـريهم البـاطين هـو يف  دُ رِ ي
   .تنزيل اآليات على أهل البيت أو على أعدائهم

  :ومن أمثلة ذلك
 المهدي المنتظر التأويل الباطني لعقيدة:  

;  >  =  M :عـــن أيب جعفـــر يف قولـــه تعـــاىل :يـــروي العياشـــي والبحـــراين يف تفســـريمها

C  B  A  @  ?   >L ]خـــــروج القــــائم وأذان دعوتـــــه إىل « :قــــال ]٣ -التوبــــة

                                                                              
 .)١٦ :٧( حلسن األمني  مستدركات أعيان الشيعة :ينظر .)١٤١٣( سنة 

 .)٤٩ :١(للنجاشي  معجم رجال الشيعة )١(
 .) ٢٠٢: ٣٠(للحر العاملي  وسائل الشيعة )٢(
 .)٤: ١(تفسري القمي   )٣(
  .)٤١: ١(لطباطبائي  امليزان يف التفسري )٤(
  .)٣٠٣ص (اإلمامية لألمني  التفسري باملأثور عند الشيعة :انظر )٥(
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  .)١(»نفسه

 M  Ä  Ã  Â   Á  À   Ê  É     È  Ç  Æ  ÅL  :أيب عبــــــــداهللا يف قولــــــــه تعــــــــاىل وعــــــــن
  . )٢( »قوة القائم والركن الشديد الثالمثائة وثالثة أصحابه«: قال ]٨٠ -هود[

 التأويل الباطني لعقيدة التقية: 
 ]٩٥ -الكهف[ MÕ  Ô   Ó  ÒL   :عن الصادق يف قوله تعاىلوي العياشي ير 

   .)٣(»التقية« :قال
 :قـال  ]٩٧ -الكهـف[ M  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íL   :قـالوعنـه 

مـا اسـتطاعوا لــه نقبـًا إذا عمــل بالتقيـة مل يقــدروا يف ذلـك علـى حيلــة وهـو احلصــن وصـار بينــك «
ً وبني أعداء اهللا سداً    . )٤(»ال يستطيعون له نقبا

رفــع التقيـــة عنـــد «: قـــال ]٩٨ -الكهـــف[ M,  +  *  )  (  'L  :عـــن قولــه وقــال
  .)٥( »فينتقم من أعداء اهللا الكشف
 التأويل الباطني لعقيدة الرجعة:  

£  ¤      ¥  ¦   §  ¨  ©  M  ª  :يف قولـه تعـاىل يروي العياشي يف تفسـريه

  ®    ¬  «L ]٦(»الرجعة« :قالوا ] ٧٢ -اإلسراء(.  
ذه األمثلـــة وغريهـــا تـــدل علـــى أن التفســـري البـــاطين مل يكـــن مقتصـــراً علـــى جمـــرد اجلـــري فهـــ
  . فالسياق القرآين ال يدل وال يساعد عليها، وهي تفاسري جارية على املنهج الباطين ،والتطبيق

ســلوب الــذي يســمونه اجلــري هــو دليــل  علــى التســليم بــذلك؛ فــإن هــذا األ: الوجــه الثــاني

                            
   .)١٠٢: ٢(تفسري الربهان للبحراين  ،) ٧٦: ٢(تفسري العياشي  )١(
  .)٢٣٠: ٢(وتفسري الربهان  ،)١٥٧: ٢(العياشي تفسري  )٢(
   .) ٣٧٦: ٢(العياشي تفسري  )٣(

   .)٣٧٧: ٢( املصدر السابق )٤(

   .نفس الصفحة   املصدر السابق )٥(

 .)٣٢٨: ٢(املصدر السابق   )٦(
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ٍ وواضــحٍ علــى اتبــ ــم يطبقونــه علــى آيــات ال يصــح  ، اع املــنهج البــاطين يف التفســريكــاف وذلــك أ
م زَّل على أشخاص بأعيا نـَ  ،ألن سياقها ال يناسب هذا التنزيـل، يف اخلطاب العريب املعهود أن تـُ

  :ومن أمثلة ذلك
 :أخـــربين عـــن قــــول اهللا عـــز وجــــل: قلــــت أليب احلســـن الرضــــا« :عـــن حممـــد بــــن فضـــيل قـــال

M  "  !L ر السورة؟إىل آخ  

  .احلسن واحلسني  M"  !L  :فقال

  ؟ M %  $L: قلتف
  .نعم هو أمري املؤمنني: قال

  ؟    M )   (  'L: قلت
   .)١(»أمن الناس به من النار إذا أطاعوه، هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

ـــه :قـــال أبـــو عبـــداهللاو  أمـــري « :قـــال ]٤٥ -احلـــج[ M   ³      ²  ±     °L  :تعـــاىل يف قول
   .)٢( »وبئر املعطلة فاطمة وولديها معّطلون من امللك، املؤمنني القصر املشيد

M           ¡  �  ~  }|   {  z  y « :يف قولــه تعــاىل عبــد اهللاقــال أبــو و  

  É Ã    ¨ ¤£  ¢L ]احلســـــني"  ¥  ¦  § "، احلســـــن: قـــــال ]٣٥ -النــــور ،" ©    ª
 " إبـراهيم"®  ¯  °  ±  "، فاطمة كوكب دريٌّ بني نسـاء أهـل اجلنـة" »   ¬   

¶   µ  ´  ³   ² "ال يهوديـــة وال نصـــرانية ،"   º  ¹  ¸ " ـــر يكـــاد العلـــم يتفجَّ

" È  Ç  Æ  Å  Ä "، إمام منهـا بعـد إمـام" «   ¼   ½  ¾¿   Â  Á  À "، منها

  . )٣(»"Ì  Ë  Ê  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ    "، يهدي اهللا لألئمة من يشاء
قحام ال يتناسب مع سـياق إحام مسألة الوالية يف اآليات هو ويالحظ يف هذه األمثلة أن إق

                            
  .)٤٢٩: ٢(القمي تفسري   )١(
 .) ٨٧و  ٨٥: ٢( املصدر السابق  )٢(
 .)١٠٤و  ١٠٢ :١( املصدر السابق  )٣(
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  . بل هو تفسري باطين ال ميكن التوصل إليه من ظاهر اآلية، اآليات
  :د هذا النوع في تفاسير أهل السنةوجو  وهي :الجواب عن الدعوى الثانية 

 وغــريه مــن آل البيــت إذا ورد   يف نــزول بعــض اآليــات بشــأن علــي نأهــل الســنة ال ينــازعو 
فهذا مقبـول وال نـزاع فيـه؛ مثلـه يف ذلـك مثـل نـزول بعـض اآليـات يف بعـض ، صحيحذلك خرب ب

  :من أمثلة ذلكو  ،من أهل البيت االصحابة ممن ليسو 
«  ¼  ½    ¾  ¿  M      Á  À  :قولـــه تعـــاىليف   يقـــول جـــابر 

 Æ  Å   Ä   Ã  Â Ê  É  È  ÇL ]٦١ -آل عمــــــــــــــران[: 
وإمنــا  ،)١( »فاطمــة: ونســاءنا، احلســن واحلســني: وأبناءنــا، رســول اهللا وعلــي :وأنفســكمأنفســنا «

   . قالوا ذلك ألن قصة اآلية ونزوهلا كانت فيهم
 ً MV       \  [    Z  Y  X      W: جــــاء يف تفســــري قــــول تعــــاىل مــــا :وأيضــــا

  ^  ] `   _L ]د اخلــــدرييعفقــــد قــــال أبـــــو ســــ ]٣٣ -األحــــزاب   يف هـــــذه
وهــذا مثــل الــذي قبلــه لــورود الــنص  )٢( »واحلســني وعلــي وفاطمــة واحلســن   النــيب«: اآليــة
  .فيهم

اآليـات علـى بعـض األعيـان مـن أهـل  بعـضوالفرق بـين مـا يـذكره أهـل السـنة مـن تنزيـل 
  :اإلمامية من وجوه تنزيل الشيعةوبين  البيت وغيرهم

فـــال جتــد أن أهـــل الســنة يــوردون هـــذا النــوع مـــن التفســري إال يف ســـياق  ،اعتمــاد الســياق_١
ـ ما الشيعةأ. حيتمله ُ ْ اإلمامية فأغلب هذا التفسـري يـ َ و ٍ  دُ ر ُ  يف لغـة العـرب ال ميكـن يف سـياق نـزَّل أن ي

  .معلى أشخاص بأعيا
  :ناإيراد أهل السنة لذلك له حالت أن_٢

  أن يكون خرب ً    . النيب عن ا
 يف السـياق  أن اآلية تشمله وتشمل غريه :يكون من باب التفسري على املثال أي نأ

  .الذي حيتمله

                            
 .)٥:٢٢٠٠(الشريعة  ه اآلجري يفأخرج  )١(
  .) ٢٢١٣: ٥( املصدر السابق  )٢(
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ُ مث هذا  ، ةالورود يف تفاسري أهل السنة ال يقارن مبا عنـد الشـيع التنزيل أو التفسري باملثال قليل
  .إال يف سياق حيتمله واألهم من ذلك أنه ال يذكر
م يعتمدون يف بيان ذلك على قول املعصوم أما ما يذكر عند الشيعة قـول  :أي، اإلمامية فإ

 هذا الباب قليلـة جـداً ال تكـاد وملا كانت أقوال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف، النيب وقول األئمة
ـذكر  ونسـبوا إلـيهم أقـواالً كثـريًة  ،ة فـأكثروا عـنهم يف بيـان ذلـكوا عمـدة قـوهلم علـى األئمـ؛ جعلـتُ

يروي الكليين  ،ه يف هذا الشأنبل جعلوا أن ربع القرآن أو ثلث، هي عند التحقيق ال تصح عنهم
ً « :رواية تقول وثلـث فـرائض ، وثلـث سـنن وأمثـال، وثلث يف عـدونا، ثلث فينا: نزل القرآن أثالثا

وربـــع ســـنن ، وربـــع يف عــدونا، ربـــع فينــا: نـــزل القــرآن أربعـــة أربــاع« :ويف روايـــة أخــرى، »موأحكــا
  . )١( »وربع يف فرائض وأحكام، وأمثال

ولـــذلك ال تكـــاد جتـــد ســـورة مـــن ســـور القـــرآن إال واشـــتملت علـــى كثـــريٍ مـــن هـــذا النـــوع مـــن 
أو  ،يف آل البيــتيف الكتــب املخصصــة يف اآليــات الــيت أنزلــت  ويكفــي يف ذلــك النظــر، التأويــل

  .النظر يف تفسري القمي أو العياشي ففيهما الشيء الكثري من ذلك
مـــن بـــاب أن هـــذا التفســـير هـــو مـــن بـــاب التمثيـــل ال  :الجـــواب عـــن الـــدعوى الثالثـــة

  :تخصيص اآلية بمن ذكرت فيه
الــواردة عــن األئمــة اهلــداة يف بيــان بعــض املصــاديق  جميــع الروايــات«ن إ  :يقــول املعرتضــون

  .)٢( »بل من باب تطبيق الكلي على الفرد، فهو ليس من باب التخصيص هلا؛
  . )٣(وهو ما يقرره الطباطبائي يف مقدمة تفسريه كذلك

  :ويناقش هذا القول من جهتين
ٌ غـــري مقبـــول؛ ألنـــه متثيـــل يف ســـياق ال حيتمـــل  :أوالً  أنـــه لـــو كـــان مـــن بـــاب املثـــال فإنـــه متثيـــل
كن الـربط والذي يأتون فيه مبعىن صحيح ل باطين عند الصوفيةوهذا مثله مثل التفسري ال، التمثيل

  .الختالف سياقها عن سياق املعىن بينه وبني اآلية ال يصح
  :ومن أمثلة ذلك

                            
 .)٦٢٧: ٢(للكليين  أصول الكايف  )١(
 .)٣٢٦(اإلمامية لألمني  التفسري باملأثور عند الشيعة :انظر  )٢(
 .)٤٤: ١(تفسري امليزان للطباطبائي   )٣(
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!  "  #  $  M : عـــــن أيب عبـــــداهللا يف قولـــــه تعـــــاىليــــروي العياشـــــي 

 (   '  &  %L ]الصــالة رســول اهللا وأمــري املــؤمنني وفاطمــة «: قــال ]٢٣٨ -البقـرة

   .)١( »طائعني لألئمة L &  '   )M  .واحلسن واحلسني والوسطى أمري املؤمنني

M  ë  ê  é  è  ç   æ  å    ä  ã  :ويـــروي عـــن أيب احلســـن يف قولـــه تعـــاىل
     î  í  ìL ]٢( »هي صلة اإلمام«: قال ]١١ -احلديد(.  

 -البقــرة[ M  3  2  1   0  /4  L  :روي عــن أيب عبــداهللا يف قولــه تعــاىلويــ

   .)٣( »النور هم آل حممد عليه السالم والظلمات عدوهم« ] ٢٥٧

 ً ـــا دون غـــريهم أمثلـــة صـــرحيةهنـــاك  أن: ثانيـــا ـــدعى فيهـــا ختصـــيص آل البيـــت  ُ دعـــاء أن فا ،ي
  .كر غري صحيحمجيعها من باب التمثيل كما ذُ 

  :ومن أمثلة ذلك
إن اهللا يــدفع مبــن «: عــن يــونس بــن ظبيــان عــن أيب عبــداهللا عليــه الســالم قــال يــروي العياشــي

¡  ¢  £  ¤  M   :وهـو قولـه تعـاىل... يصلي من شـيعتنا عمـن ال يصـلي مـن شـيعتنا
  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥

¯L ]فواهللا م  ]٢٥١-البقرة َ    .)٤( »ا غريكم ا أنزلت إال فيكم وال عَىن

 M  ¶  µL   :ويروي عـن حممـد بـن علـي عـن أيب عبـداهللا قـال سـألته عـن قولـه تعـاىل
  . )٥( »هي خاصة بآل حممد عليهم السالم«: قال ]٤٧-البقرة[

ــ«: قــال   M8  7   6  5  4  3 L  :ويــروي يف معـــىن قولــه تعـــاىل َ إمنـــا عَ بـــذلك  ىن
مث يرجـع القـول مـن اهللا يف النـاس  :وجرت بعـدهم يف األئمـة قـال، عليًا واحلسن واحلسني وفاطمة

                            
 .)١٤٧: ١(تفسري العياشي   )١(
 .)١٥١: ١(املصدر السابق   )٢(
 .)١٥٩: ١(املصدر السابق   )٣(
       .)١٥٥ :١(املصدر السابق   )٤(
 .) ٦٢ :١(املصدر السابق    )٥(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


عليـًا واحلسـن واحلسـني  :يعـين  M  X  W  V  UL .النـاس: يعـين   M  T  SL :فقـال

 - ١٣٦-البقـــــرة[ M Z  Y[   a  `  _   ^  ]  \Lو األئمـــــة مـــــن بعـــــدهم ، وفاطمـــــة

١( »]١٣٧( .  
اية   :أمرينالكالم عن منهج اإلمامية الباطين ب حيسن التذكري يف 

 كماســـبق_خبـــاري واألصـــويلاالجتـــاه األأن هـــذا املـــنهج يف التفســـري ختتلـــف درجتـــه بـــني _١ 
كتفســـري   األصـــوليني تفاســـري أمـــا ،خبـــارينياأل فوضـــوح هـــذا املـــنهج إمنـــا هـــو يف تفاســـري_، بيانـــه

  .األخباريني طربسي فليس ذلك بنفس الدرجة اليت عندالطوسي أو ال
ــم يف غــري املوضــوعات الــيت ختــتص  _٢ ــا كاإلمامــة والرجعــة شــيعةالأ ، وحنوهــا والتقيــة بإثبا

وخاصـــة يف التفاســـري املتـــأخرة كمـــا هـــو احلـــال عنـــد الطوســـي  ،جنـــدهم ال ينحـــون املـــنهج البـــاطين
  .متأثرون باملنهج الكالمي يف تفسري القرآن _دا ذلكفيما ع _ ابل مه، والطربسي

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

                            
  .) ٨١: ١(املصدر السابق   )١(
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  االتجاه الثاني

  ياالتجاه اإلسماعيلالمنهج الباطني عند 
بعـد مقتـل جعفـر الصـادق انقسـموا  الشيعة فإن ،األوائل من رحم الشيعة اإلمساعيليةولدت  
وعليه فليس غريبًا أن يكونوا متأثرين مبنهج من سبقهم مـن ، إمساعيلية واثين عشرية :ائفتنيإىل ط
  :هلذا املنهج عدة أمور ويدل على تنيب اإلمساعيلية ،من جهة التأويل الباطين الشيعة
ـــذا ، إطـــالق اســـم الباطنيـــة علـــيهم_١ ـــِرف  ذلك بـــوســـبب تســـميتهم ، االســـمفهـــم مـــن عُ

 ً ً ، زعمهـــم أن لكــــل ظــــاهٍر باطنــــا الظــــاهرة  شــــعائر اإلســــالم لتـــأويلهم كــــذا و ، ولكـــل تنزيــــلٍ تــــأويال
   .)١(كالصالة والزكاة والصيام واحلج

خــري مثــال و  ،تشــابه التــأويالت الباطنيــة األوىل ،تطفــح بــه كتــبهم مــن تــأويالت باطنيــة مــا_٢
اعلـــم أن كـــلَّ مـــا ورد عليـــك يف  « :)٢( مســـاعيلياإل قالـــه أبـــو يعقـــوب السجســـتاين ذلـــك مـــا علـــى

ـار، كتاب اهللا سبحانه مـن ذكـر اجلنَّـات ْ نـاب، والنَّخيـل، واأل تـون، واألعْ ْ ي َ ـان، والز ، التِّـنيو ، والرُّمَّ
وما ورد عليك مـن كتـاب ، على األئمة عليهم السالم فهو دالٌ = وما يشاكلها، ومجيع الشهوات
ْتِ  ب ـر، ويعـوق، ويغوث، وماروت، توهارو ، وإبليس، والطاغوت، اهللا من اجلِ ْ ـواع، وودّ ، ونَس ُ  وس

َة املعاندين ألوليـاء ، فمثلهم وشكلهم على أهل الظاهر ورؤسائهم=  َ ر َ و َ وعلمائهم بعد أئمتهم اجل
  . )٣(»اهللا

 :القـرآن تـأويالت باطنيـة الـذي جعلـه لتأويـل )الكشـف(يف كتابـه  )٤(جعفـر بـن الـيمنويقول 

                            
 .)١٩٥ :١( سليمان السلومي أصول اإلمساعيلية :انظر )١(
ال يكــاد يعــرف عــن حياتــه  ،أحــد أئمــة اإلمساعيليــة ،أو الســجزي أبــو يعقــوب أبــو يعقــوب إســحاق السجســتاين :هــو  )٢(

مــذاهب  :ينظـر .وغريهـا ،حتفـة املسـتجيبني ،وأسـس الــدعوة ،االفتخـار :لـه تصــانيف كثـرية منهـا) ٣٦٠(كـان حيـًا يف   ،شـيء
 .)٩٤٠_٩٣٧ص (اإلسالميني لبدوي 

 .)٤٩ص( للدليمي) بيان مذهب الباطنية وبطالنه( املخزون أليب يعقوب السجستاين عن كتابالعلم املكنون والسر  )٣(

وهــي أعلــى  ،جعلــه املعــز لــدين اهللا بــاب أبوابــه يف مصــر ،أحــد أئمــة اإلمساعيليــة ،جعفــر بــن احلســن منصــور الــيمن :هــو )٤(
مقدمــة مصــطفى  :ينظــر .)٣٤٧ت(تــويف  ،والشــواهد والبيــان وغريهــا ،ســرائر النطقــاء :مــن مصــنفاته ،عوة اإلمساعيليــةيف الــد

    .)١٣_١١ص ( غالب لكتاب الكشف
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املساجد هـم األئمـة  ]١٨-اجلن[ M  N  M  L  K  J  I  H   GL : قال اهللا تعاىل«
م ، والنطقــاء صــلوات اهللا علــيهم الــذين ال جيــوز ألحــد أن يــدعي مقــامهم فــأمر اهللا بإجابــة دعــو

وال ، ألنـه ال يرضـى بـذلك، وأن ال يدعى مـع اهللا ضـد وال نـد، وقبول أمرهم والتمسك بطاعتهم
  . )١( »وإمنا دعوة النطقاء صلوات اهللا عليهم إىل اهللا جل وعال، يأمر به
ــم جي :مـن دالئــل أن هــذا املــنهج امتـداد للشــيعية األوائــل يف املــنهج البـاطينو _٣ ً عليــ علــونأ  ا
 أحــد يقــول  ،التأويــل  الظــاهريوجعلــوا رســول اهللا صــاحب ، صــاحب التأويــل البــاطين :هــو

ومنزلـة الرسـول ، البـاطن هـو مثـل الليـل لكونـه صـاحب التأويـل« :عن علي علماء اإلمساعيلية
ً ، النهار ألنه صاحب التنزيل الظاهر ً  وملا كـان ظـاهرا وصـرف ، بتبليـغ الظـاهر  قـام النـيب وباطنـا
   .)٢(»إىل وصيه نصف الدين وهو الباطن

ــــه يقــــوم و  يف  حنــــرافاســــني حصــــل مبوجبهــــا االأس علــــىأســــاس االحنــــراف يف هــــذا االجتــــاه أن
  :التفسري

  :مصادر التلقي مخالفة أهل السنة والجماعة في :األساس األول
أقــوال  ماعــة فــي المصــادر يظهــر فــي تبنــيهمعــن أهــل الســنة والج اخــتالف اإلســماعيلية

  :مصدرًا من مصادر التلقي األئمة
ً نـاق_ يف ذلك )٣( يقول القاضي النعمان ً  _ أحـد أئمـة اإلمساعيليـةكـالم   ال لـه بـأن فيـه  واصـفا

ــى عنــه، واقتــداء بكتــاب اهللا فيمــا أمــر بــه« :_احلجــة ومــامل جتــد فيــه حكمــا ، وأحلــه وحرمــه، و
   .)٤( »أهل بيته، ومذاهب األئمة الهداة ، فامتثل سنة حممد، منصوصا

ُ قـد  وهـذا ، املسـاواة مـع سـنة النـيبهو هنا جيعل مذاهب أهل البيت على حد و  منـه  فهـمي
فــأقواهلم قــد تنســخ ، النســخ :ومنهــا ،كمــا يتعامــل مــع الســنة النبويــة مــن مجيــع اجلهــات  امعاملتهــ

وأمـا القـائم « :يقول أبو يعقوب السجستاين، وهذا ما صرَّح به أئمة اإلمساعيلية، بعض األحكام
                            

  .) ٦٣ص ( جلعفر بن اليمن الكشف )١(
 .) ٣٠، ٢٩ص (شرتوطمان  :ت) ليةيكتب إمساع أربعة(عالية مسائل جمموعة من احلقائق ال :انظر )٢(
كـان قاضـي   ،أحـد أشـهر علمـاء اإلمساعيليـة ،بـن حيـون التميمـي القاضي النعمان بن أيب عبداهللا حممد بـن منصـور :هو )٣(

تـــويف ســـنة   ،اخـــتالف أصـــول املـــذاهب وغريهـــا ،تأويـــل دعـــائم اإلســـالم ،دعـــائم اإلســـالم :مـــن مصـــنفاته ،قضـــاة اإلمساعيليـــة
  .)١٩٨ص (ملصطفى غالب  تاريخ اإلمساعيلية :ينظر .)٣٦٣(
  .)٥١ص (  للقاضي النعمان اختالف أصول املذاهب  )٤(
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  .)١( »ع الشرائععليه السالم فإنه يرف
يقــول القاضــي ، فــال حاجــة ملــن بعــدهم ،تــاج إليــهحيُ وهــؤالء األئمــة قــد مجــع اهللا فــيهم كــل مــا 

كــل مــا حتتــاج إليـــه _ كمــا بينــا ذلــك فيمــا تقـــدم_الــذين مجــع اهللا فـــيهم «:يف وصــفهم النعمــان
   .)٢( »األمة

   .)٣(لقياسوا، اإلمجاع _اختالف أصول املذاهب كتاب يف_وقد أبطل القاضي النعمان 
  :منهج االستدالل مخالفة أهل السنة والجماعة في :أما األساس الثاني

ــــاب والســــنة فــــ عنــــدما يرجــــع اإلمساعيليــــة  م خيتلفــــونإىل الكت عــــن أهــــل الســــنة يف مــــنهج  إ
ــا ، الــذي ســلكه الصــحابة رضــي اهللا عــنهم نهجاملــاعتمــادهم علــى  عــدم مــن جهــة االســتدالل 

  :وأهم األمور اليت حصلت فيها املخالفة، تبعهم بإحسانومن 
  .معرفته إال عن طريق أقوال األئمة من آل البيتيمكن  أن القرآن له باطن ال _١

وباطنه معجـزة لألئمـة ، فجعل عز وجل ظاهر القرآن معجزة رسوله« :يقول القاضي النعمان
  بظـاهر الكتـاب غــري حممـد رســولوال يســتطيع أحـد أن يــأيت، يوجـد إال عنـدهم مـن أهـل بيتــه ال

مســـتودع ، وال أن يـــأيت بباطنـــه غـــري األئمـــة مـــن ذريتـــه وهـــو علـــم متـــوافر بيـــنهم، جـــدهم   اهللا
ومينعــون ، يســتحقونمـا ويعطـون كــل أحـد منــه  ،خيــاطبون كـل قــوم منـه مبقــدار مـا يفهمــون ،فـيهم

  M Â Ã Ä Å: استحق دفعه لقـول العزيـز الوهـابويدفعون عنه من ، منه من جيب منعه

Æ Ç    È  L]٤(»]٣٩-ص( .  
باالسـتدالل بأحاديـث ضـعيفة ال تصـح عـن  قـول األئمـة اعتمـادهم علـى ويؤصل اإلمساعيليـة

ا ال تدل على مرادهم ،النيب صلى اهللا عليه وسلم   أن النـيبب فيستدلون يف تأصيل ذلك أو أ
  .)٥( »وهلا ظهر وبطنإال القرآن آية  نزلت علي من ما« :قال

                            
  .)٢٠١ص (الرياض للكرماين  :انظر  )١(
   .)٧٢ص ( للقاضي النعمان اختالف أصول املذاهب  )٢(
ص (ويف رده للعقـــــــــــــــل ) ١٨٤_١٥٦ص (ويف رده للقيـــــــــــــــاس ) ١٣٦_٨١ص (انظـــــــــــــــر يف كتابـــــــــــــــه رده لإلمجـــــــــــــــاع   )٣(

١٥٤_١٣٨.( 
 بـاب جوامـع مـن القـول :ضمن باب يدل مضـمونه علـى هـذا املعـىن بعنـوان) ٣١ص ( للقاضي النعمان أساس التأويل  )٤(

  .جاء يف احلديث والتنزيل يف تثبيت التأويل وباطن ما
مــن حــديث عبــداهللا بــن مســعود أن النــيب  ) ٢٧٦ :١(وأخــرج ابــن حبــان يف صــحيحه  .)٣٠_ ٢٩( املصــدر الســابق  )٥(
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   .)١(»وعلي صاحب  التأويل، أنا صاحب التنزيل« :أنه قال  لنيبل ينسبونه ديثوحب

وتـزعم  ،كـل الطوائـف تسـتدل بـالقرآن  فيـذكر أن النعمـان مـن جانـب آخـر القاضـي هاويؤصـل
  ؟ نعرف احلق من بني كل هذه الدعاوى أن فكيف ميكن ،أنه يدل على قوهلا

 :يقـول القاضـي يف ذلـك، اعتمـاد أقـوال األئمـة :جييب عن ذلك بأن الطريق إىل ذلك هومث 
، رامووجــوه احلــالل واحلــ، وأهــل اخلصــام يف األحكــام، ولــو ذكرنــا احتجــاج املختلفــني يف الــدين«

وهــو ، وأكثــر فــروعهم مــن ذلــك، إذ مل خيــل أصــل مــن أصــوهلم، بالســنة والكتــاب لطــال اخلطــاب
ل بتأويــل تأولتــه فيــه دوكــل فرقــة وأهــل حنلــة حتــتج بــه وتســت، ومشــهور ال يــدفع، ينكــر معــروف ال

، وكـل فريـق مـنهم يـزعم أن مـن خـالفهم غلـط يف االسـتدالل، وقد صرفت القـول فيـه إليـه، ووجه
م األئمة= (ولو ردوه إىل أويل األمر، ولو اتبعوا الدليل ملا ضلوا، تأويله وأخطأ يف كمـا ) يقصد 

ذا االسم من غريكم ه فقدأمرهم اهللا ملا اختلفوا في    .)٢( »جعلكم اهللا أنتم أوىل 

أنتم تأخذون عن أئمتكم  :فإن قال قائل« :فقال، وقد أورد اعرتاضًا على ذلك وأجاب عنه
ٌ  وأخــذكم، وال يف سـنة رسـوله بيانـه، نصــه) ع ج(  كتـاب اهللاجتـدون يف ال مـا مــنكم  عـنهم تقليـد

ُ ، بــئس مــا تــأولتم ومثلــتهم: فلــم تنكــرون التقليــد علــى غــريكم؟ قلنــا هلــم، هلــم ــتـ ْ م ؛ إننــا مل نقلــد تُ ه
 فيمـا جهلنـا تثلنـا يف الـرد إلـيهمولكـن ام... كمـا قلـدمت أنـتم مـن اتبعتمـوه، أئمتنا من قبـل أنفسـنا

 وقولــــــــــه، ]٤٣-النحـــــــــل[ M.  -   ,   +  *  )       0  /L  :لقــــــــــول اهللا نعلمــــــــــه ومل

وقــول ، ]٥٩-نســاءال[ M  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL  :تعــالى
مـا لــرت كتـاب اهللا وعـ، الثقلـني إين تـارك فـيكم ((:  رسـول اهللا  نيت أهـل بيـيت مـا إن متسـكتم 

ــم  :وعــن أهــل الــذكر، ويل األمــرأوقــد تقــدم القــول يف هــذا الكتــاب بالبيــان عــن  )٣( )) تضــلوا أ
  .)٤( »م غريهم ممن اتبعتموهأوفساد ما تأولتموه ، ت رسول اهللاألئمة من أهل بي

  :أمور دةيلزم منه ع عتماد قول األئمة يف االستدالل بالكتاب والسنةوهذا التأصيل ال

                                                                              
 أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن (( :قال((.  
      .ومل أجد هذا احلديث يف مدونات السنة  ،)٧٣(ور اليمن جلعفر بن منص الكشف :انظر  )١(
 .)١٩٩( للقاضي النعمان اختالف أصول املذاهب  )٢(
  .)٤٧١١(رقم ) ١٦٠ :٣(و احلاكم يف املستدرك ) ٢٣٧٥(رقم ) ٤:٦٢(أخرجه بنحوه ابن خزمية يف صحيحه   )٣(
 .)٧٠ص (اختالف أصول املذاهب   )٤(
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ُ ألعدم االكتفاء بفهم القرآن بناء على ظـاهره __١ ُ نـه ال مي سـتدل بـالقرآن وال غـريه كـن أن ي
  .إال باإلمام املنصوب

ْ به البالغ  ، عدم االكتفاء ببيان النيب_٢  ل ُ م َْك    .والبيان وهذا يعين أنه مل ي
   . عدم اعتبار أقوال الصحابة_ ٣

ـم كـذلك التزمـوا ،ن تلك االسـتدالالت السـابقةوهي لوازم تدل على بطال ـا وصـرح  غـري أ
  .ا أئمتهم

  :عدم االعتبار الصحيح للظاهر_٢
ـم ال  م اليت ظهر منها تفضـيل العلـم بالبـاطن علـى الظـاهر أومهـت أ ، الظـاهر يعتـربونعبارا

كمــا أخــرب اهللا « :النعمــان يقــول القاضــي ،وعــدم إلغائــه الظــاهر اعتبــارب التصــريح ممــا دفعهــم إىل
بـذلك فيمـا تلونـاه مـن كتابــه وبينـاه فيمـا تقـدم مـن كتابنــا هـذا مـن وجـوب إقامـة الظــاهر سـبحانه 
  .)١( »وأنه ال جيزي إقامة أحدمها دون اآلخر ،والباطن

ومـن عمـل بالظـاهر ، مـن عمـل بالبـاطن والظـاهر فهـو منـا« :ويقول جعفـر بـن منصـور الـيمن
   .)٢( »يس مناول، دون الباطن فالكلب خري منه

قـانون  وذلـك عـن طريـق ،أنـه طريـق موصـل للبـاطن إمنا هـو علـى جهـة هم للظاهرر اعتبا لكن
والظـاهر هـو هـذه ، وباطنـه ممثـول، أن ظـاهر القـرآن مثـل :يقصـدون بـه، )قانون املماثلة(يسمونه 
ا أهل السنة يتاملعاين ال لصـها الوصـي والباطن هو هذه املعاين اليت يستخ ،يعرفها العامة وينطق 

  .                )٣(واألئمة من أهل البيت دون من سواهم من سائر املسلمني
سلك صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه يف التعلـيم والداللـة علـى « :الكرماين هذا املنهج بقوله ويبني

منـاهج التشـابه ، وبسط السياسـة اإلهليـة وتأليف الشرعاملوجودات واهلداية إىل اقتناء السعادات 
وعلـــى صـــيغة موازنـــة مطابقـــة ، لكونـــه ميزانـــًا للمعـــامل اإلهليـــة، الصـــانع فيمـــا صـــنعه ليكـــون شـــرعهب

عـال مـن  فوضع بإزاء كل موجود سنة من السنن وأمراً من األمور ليكون قـد دل علـى مـا، للخلق

                            
  .)٢٧١ :٣(ضي النعمان للقا تأويل الدعائم  )١(
 .)٦٨ص ( جلعفر بن اليمن الكشف  )٢(
                                         .)١٢٨_١٢٣ص (والسنة لعبداملنعم عثمان  قضية التأويل بني الشيعة :انظر )٣(
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مث أخــذ يف شــرح هــذه  .)١( »احلــدود يف ديــن اهللا وكيفيــة أمــرهم يف وجودهــا مبــا دنــا وحضــر مــنهم
االنظر     .ية وبيا

رجـع إليـه فقــالهــذا املـنهج هـو ميـز الكرمـاين  جعـلوقـد  ُ ملـا كـان ألهـل كــل « :ان احلــق الـذي ي
وهــي جتــري مــنهم جمــرى امليــزان الــذي بــه ، مطلــوب ومرغــوب فيــه قــوانني يرجعــون إليهــا يف معرفتــه

ـ، تعـرف صـحته يف كونــه مناسـبًا لنظـام احلــق م يف املعرفــة  م مثـل أهـل اللغــة الـذين قـانو ا وميــزا
كــان ألهــل الديانــة والعبــادة التــابعني للذريــة الطيبــة ...يف علــم اخلطــأ والصــواب فيهــا هــو النحــو

م حقيقة    .)٢(»موالينا أهل البيت صلوات اهللا عليهم ميزان به يعلمون ما يتعلق بأمر أديا
 ومـن جهتـه يعرفـون صـحة مـا جـاءت« :مث ذكر أن هذا القانون من جهتـه يعـرف احلـق فقـال

ـــادة اهللا معـــامل التوحيـــد ومعرفـــة مقامـــات احلـــدود ـــاء اهللا ودعـــوا يف عب بكونـــه علـــى صـــيغة  ،بـــه أنبي
 ً ً ، تشهد ملا يوافقها بكونه حقا   .)٣( »وملا خيالفها بكونه باطال

ما وافق خلق اهللا تعـالى وطابقـه « :وخلص بعد ذلك إىل نتيجة عامة وقاعدة كلية وهي أن
، ومـا نافـاه وخالفـه اطرحـوه عـالمين أنـه سـقيم، بأنـه صـحيحمن األوامر والشرائع أخـذوا بـه 

وما غاب عن الحواس أخذوه علـى صـيغته واعتقـدوه علـى مثالـه مـن قـانون الشـريعة وأصـل 
   .)٤( »الخلق
    :وذكروا منها ،وقد ذكروا أن األدلة قد دلت على هذا القانون 
ً يقـول القاضـي النعمـان ،  أن القرآن قـد اسـتخدم هـذه الطريقـة_١ اسـتناده علـى القـرآن  مبينـا

مث سـاق آيـات يف ذلـك  . »والبـاطن والتأويـل لألمثـالويف آيـات كثـرية مـن كتابـه ذكـر « :يف ذلك
M  O  N  M   L  K  J  I  H  :كقولــــــــــه تعــــــــــاىل

U  T   S  R  Q      PL ]وقولـــه ] ٤٥-إبـــراهيم:  M    d    c  b
ef   i  h  gL ]٥(وغريها من اآليات ]٣٩-الفرقان( .  

                            
                                    .)٢٣٦ص ( للكرماين راحة العقل  )١(
                               .نفس الصفحة  ،املصدر السابق )٢(
                     .نفس الصفحة ،املصدر السابق )٣(
                              .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٤(
                                .)٣١ص(  للقاضي النعمان  أساس التأويل  )٥(
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هـــذه األدلـــة القرآنيـــة إمنـــا تتحـــدث عـــن ضـــرب األمثـــال علـــى معهـــود العـــرب يف اجلـــواب أن و 
ا، وليست على هذه الطريقة اإلمساعيلية   .ضر

ـــا طريقـــة ســـلكها النـــيب_٢  ان النـــيب وملـــا كـــ«: يقـــول الكرمـــاين : يف تعلـــيم أصـــحابه  أ
ـــالعلم  صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه قـــد أقامـــه اهللا تعـــاىل هاديـــًا لعبـــاده إىل مـــا فيـــه صـــالحه مـــن العبـــادة ب

ســـلك صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه يف التعلـــيم والداللـــة علـــى املوجـــودات واهلدايـــة إىل اقتنـــاء ... والعمـــل
صـنعه ليكـون منـاهج التشـابه بالصـانع فيمـا ، وبسـط السياسـة اإلهليـة وتـأليف الشـرعالسـعادات 

  .)١(»وعلى صيغة موازنة مطابقة للخلق، لكونه ميزانًا للمعامل اإلهلية، شرعه
بل الـدليل يـدل علـى  ،هي جمرد دعوى ال دليل عليها نسبة هذا املنهج للنيب اجلواب أن و 

ا   .بطال
كــان ألهــل الديانــة والعبــادة « :يقــول الكرمــاين ،أن هــذه الطريقــة هــي طريقــة أهــل البيــت_٣

بعني للذريــة الطيبــة موالينــا أهــل البيــت صــلوات اهللا علــيهم ميــزان بــه يعلمــون مــا يتعلــق بــأمر التــا
م حقيقة   . )٢(مث ذكر هذا امليزان »أديا

   .ل يف الدليل الذي قبلهليل ما قيويقال يف هذا الد
املــنهج  ايقــول القاضــي النعمــان واصــفًا هــذ ،أن هــذه الطريقــة جاريــة علــى طريقــة العــرب_٤

م فيه« :بأنه   .)٣(»معروف يف لسان العرب الذي نزل به القرآن وخاطبهم بلسا
 جمـرد تسـويغ شـرعي هلـذا بـل هـو ،عنـد التحقيـق ممـنهجهمعتمـد  هـو وكل الذي ذكروه لـيس

وإال فــأين هــو عــن اللغــة العربيــة الــيت يــزعم أنــه ، املــنهج اإلســالمي الــدخيل علــىجنــيب األالقــانون 
  )٤(! ؟ منهج جارٍ على أساس لغة العرب

  االتجاه الثالث
  في التفسير الصوفية الباطني عند منهجال
  :ىل قسمنيالتفسري إ يف منهج الصوفيةيقسم بعض الباحثني 

                            
                            .)٢٣٦ص ( للكرماين راحة العقل  )١(
                              .)٢٣٦ص ( املصدر السابق  )٢(
                    .)٣١( تأويل للقاضي النعمانأساس ال  )٣(
  .)١٥٦( والسنة للدكتور عبداملنعم قضية التأويل بني الشيعة :انظر  )٤(
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 ،)١(وابــــن ســــبعني، وميثــــل هـــذا االجتــــاه ابــــن عــــريب :التفســـري الصــــويف املتــــأثر بالفلســــفة :األول
  .وحنوهم

ـــا التفســـري :الثـــاين ، )٣(والســـلمي، )٢(وميثـــل هـــذا االجتـــاه التســـرتي :الصـــويف الـــذي مل يتـــأثر 
  .وحنوهم، )٤(والقشريي

لكـن حمـل التنبيـه الـذي  ،وهذا التقسيم صحيح من جهة املذاهب اليت دخلت علـى املتصـوفة
ً مل أجد هلذا التقسيم أثر خالل البحث من  أريد هو أنه ، يف منهجية التفسري عنـد كـال القسـمني ا

الـيت تـذكر يف وإن كانـت املسـائل  ،كـال القسـمني قواعـد واحـدة  قواعد التفسري الـيت يسـري عليهـاف
فلســفية ال جتــدها يف جتــد يف تفاســريهم مســائل  فمــن تــأثر بالفلســفة، لــف والشــكتفاســريهم ختت

لكال االجتاهني مما يـدل علـى  ستأيت وهذا واضحٌ من خالل نقل النصوص اليت الكتب األخرى،
  .يف منهج التفسريالتطابق 

اهلم وملا كان األمر كذلك فلست حباجة إىل التفريـق بينهمـا بـل جعلـت البحـث متضـمنًا ألقـو 
مبــين علــى  ألن اخــتالف الشــيعة، اإلماميــة مــع الشــيعة وهــذا خبــالف طريقــة البحــث، دون تفريــق

علــى  كــل اجتــاه  بــاري واألصــويل ولــذلك أُفــرداه اإلخاملــنهج بــني االجتــ بعــض مصــادر اخــتالف يف
  .)٥( حدة

                            
 ،بد املعارف :من مصنفاته ،له فلسفة صوفية خاصة ،صويف ،عبداحلق بن إبراهيم بن حممد  ابن سبعني :هو)  ١(

الوفيات والوايف ب ،) ٢٦١: ١٣(البداية والنهاية  :ينظر .)٦٥٢(تويف مبكة سنة  ،واإلحاطة وغريها ،واملسائل الصقلية
)٣٧: ١٨ (. 
 ،تفسري القرآن :من مصنفاته ،وهو من أقران اجلنيد ،من كبار الصوفية ،سهل بن عبداهللا بن يونس التسرتي :هو)  ٢(

 .)٦٥ص (والرسالة القشريية  ،)٣٠٦ص (لمي للس طبقات الصوفية :ينظر .)٢٨٣(تويف سنة  ،ورقائق احملبني
أخذ التصوف عن  ،ومجع كالمهم من أكرب من نقل أقوال الصوفية ،حممد بن احلسني بن حممد السلمي :هو)  ٣(

سري أعالم  :ينظر .)٤١٢(تويف سنة  ،حقائق التفسري ،طبقات الصوفية :من مصنفاته ،الطوسي صاحب اللمع وغريه
 .)١٢:١٢(البداية والنهاية  ،)٢٤٧: ١٧(البنالء 

أخذ التصوف   ،صاحب كتاب الرسالة القشريية ،صويف أشعري ،عبدالكرمي بن هوازن بن عبدامللك القشريي :هو)  ٤(
: ١٨(سري أعالم النبالء  :ينظر .)٤٦٥(تويف سنة  ،ولطائف اإلشارات وغريها ،الرسالة :من مصنفاته ،اقعن الدق

 .)١٠٧: ١٢(البداية والنهاية  ،)٢٢٧
اتباعــــًا للطريقــــة املشــــهورة يف تقســــيم  ،مل أجعــــل التصــــوف املتــــأثر بالفلســــفة ضــــمن القســــم اخلــــاص باالجتــــاه الفلســــفي )٥(

ـــــذكر فيهـــــا املتصـــــوفة املتـــــأثرين  ،واالجتـــــاه املعاصـــــر ،واالجتـــــاه اإلشـــــراقي ،االجتـــــاه املشـــــائي :االجتاهـــــات الفلســـــفية وهـــــي ُ وال ي
 ،ولــذلك كثــرياً مــا جيعلهــم ابــن تيميــة يف ســياق املتــأثرين بالفالســفة ،ولــيس معــىن ذلــك خلــوه مــن األثــر الفســلفي ،بالفالســفة
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ُ و ، بالتأويل الباطين الذي ابتدأه الشيعة الصوفية تأثرولقد    :أمرينبالتأثر  ادل على هذستي
واضــح مـن العقائــد  وهـذا، بالتشــيع العقديـة قــد تـأثروا يف كثــريٍ مـن األبــواب أن الصـوفية: أوالً 

ا املتصوفة من الشيعة   . )١(وغريها، والعصمة، كالوالية  ،اليت تأثرت 
ــا وهلـا عالقــة بــاملنهج البـاطين ومـن يقــول أبــو ، مســألة الشــريعة واحلقيقـة :املســائل الـيت تــأثروا 

ا إ« :العـــال العفيفـــي ىل املقابلـــة بـــني ظـــاهر وترجـــع املقابلـــة بـــني الشـــريعة واحلقيقـــة يف أصـــل نشـــأ
ِ  ،القــرآن وباطنــه ُ ومل يكــن املســلمون يف أول عهــدهم باإلســالم ل ــي ِ ــارُّ ق ، وا هــذه التفرقــة أو يكفــروا 

 ً ً أو ، ولكنهـا بــدأت بالشــيعة الـذين قــالوا أن لكــل شـيء ظــاهراً وباطنــا بــل ، ن للقـرآن ظــاهراً وباطنــا
مـن عبـاد اهللا الـذين اختصـهم  وينكشـف البـاطن للخـواص ،لكل آية فيه وكل كلمة ظاهر وباطن

طريقـة التأويـل هـذه واسـتعملوا فيهـا  وقـد اتبـع الصـوفية.. .ذا الفضل وكشـف هلـم أسـرار القـرآن
ٍ كبــري أسـاليب ومصـطلحات الشــيعة وممـا ســبق تـدرك مبلــغ الصـلة الوثيقــة بـني التصــوف ، إىل حـد

  . )٢(»والتشيع الباطين
 ً م :ومما يشهد ملثـل هـذا التـأثر: ثانيا ُ ـه هـذه علـى أن أهـل البيـت هلـم ميـزة علـى غـريهم يف  نَصُّ

  .الطريقة ويف التفسري وغريها
ً علي يرى أن )٣(فاجلنيد   رضوان اهللا علـى أمـري املـؤمنني علـي« :أويت العلم اللدين فيقول ا

 ،ك امــرؤٌ أُعطــي علــم اللــدينوذا ،لــوال أنــه اشــتغل بــاحلروب ألفادنــا مــن علمنــا هــذا معــاين كثــرية

                                                                              
 ،وكـان التصـوف الفلسـفي ممهـداً خلـروج االجتـاه اإلشـراقي ،يف املثل هي نظرية فلسفية فنظريتها ،وكذلك األمر مع اإلمساعيلية

 .وسيتضح ذلك عند الكالم عن االجتاه اإلشراقي ،بل حىت املنهج الكالمي مآل كثري من مقاالته مأخوذ عن الفالسفة
كتـاب   دراسات حـول هـذاومن أهم ال ،البحث ليس من مقصودبالشيعة مسألة هلا أدلتها وشواهدها اليت  تأثر الصوفية )١(
االت اليت تأثر الصوفية ،لكامل مصطفى الشييب" الصلة بني التصوف والتشيع" فيهـا بالشـيعة سـواء يف التفسـري  فقد ذكر ا
 ،)٤٧ص (اإلســـالمية هنـــري كوربـــان  تـــاريخ الفلســـفة :انظـــر يف بيـــان عالقـــة التفســـري الصـــويف بالتفســـري الشـــيعيو  .غـــريه أو
  أليب العـــال عفيفـــي التصــوف الثـــورة الروحيـــة يف اإلســالمو  ،)٧٦ص(  عفيفـــي التصــوف اإلســـالمي وتارخيــه ترمجـــة أبـــو العــالو 
 .)١١٥ص(
التصـــوف وانظـــر كتـــاب الصـــلة بـــني التشـــيع و  ،)١١٥ص (اإلســـالم أليب العـــال العفيفـــي التصـــوف والثـــورة الروحيـــة يف  )٢(

  .)٤٢٥_٤٠٧ص (للشييب 
أخـذ التصـوف عـن خالـه  ،)سـيد الطائفـة(يلقـب عنـدهم بــ ،صـويف ،أبـو القاسـم اخلـزاز ،اجلنيد بـن حممـد بـن اجلنيـد :هو )٣(

     .)٦٦ :١٤( أعالم النبالء وسري ،)١٥٥ص (للسلمي  طبقات الصوفية :ينظر .)٢٩٧(تويف سنة  ،السري السقطي
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  .)١(»والعلم اللدين هو العلم الذي خص به اخلضر عليه السالم
 أنه شـيخنا يف الصـوفية :أي«: )٢(قال اهلجويري  »علي شيخنا يف األصول والبالء« :ويقول

 ً   .)٣(»أصوالً  :هلذا الطريق دئ النظريةيطلقون على املبا إذ إن الصوفية ،نظريًا وعمليا
   املـؤمنني إن ألمـري « :خصوصية ليسـت لغـريه فيقـول  جيعل لعلي )٤(الصويف والطوسي

، وألفـاظ مفـردة، لطيفـة وإشارات ، خصوصية مبعان جليلة  من بني مجيع أصحاب رسول اهللا
ـق وخت، وغري ذلـك، وعبارة وبيان للتوحيد واملعرفة واإلميان ـق بـه أهـل احلقـائق وخصـال شـريفة تعلَّ لَّ

  . )٥( »من الصوفية
ُ  اهلجــويرىو   إن شــهرته ومقامــه يف الطريــق الصــوفية« :يف طــريقتهم فيقــول  بــني شــأن علــيي

ويعتـرب اإلمـام علـي منوذجـًا حيتذيـه .. .فقد شرح أصول احلقيقـة اإلهليـة بدقـة عاليـة ،يف غاية العلو
  .)٦( »ودقة معانيه الباطنة ،يف تعبريه الظاهر الصوفية

ً علي جيعل )٧(وابن الفارض     :يقولصاحب التأويل الباطين ف  ا
  )٨( كان مشكال     علي بعلم ناله بالوصية وأوضح بالتأويل ما                  

، السـنة واجلماعـة ل أعلم الناس بالباطن خمالف ملا أمجع عليـه أهـ بأنه  علي يفهم ؤ وادعا
وقــد اتفــق أهــل الســنة واجلماعــة علــى أن أبــا بكــر أعلــم األمــة « :ابــن تيميــة اإلســالميقــول شــيخ 

                            
  .)١٧٩ص (اللمع للطوسي  :انظر  )١(
 ،كشــــف احملجــــوب  :مــــن مصــــنفاته ،صــــويف ،اجلــــاليب اهلجــــويري ،أبــــو احلســــن ، علــــي بــــن عثمــــان بــــن أيب علــــي :هــــو  )٢(

إبــــراهيم  ومقدمــــة احملقــــق لكتــــاب الكشــــف ،)١٤٨ :٧( معجــــم املــــؤلفني :ينظــــر .)٤٦٥( تــــويف ســــنة  ،وغريهــــا ،والــــديوان
     .دسوقي

 .)٩٠_٨٩ص (كشف احملجوب للهجويري   )٣(
اشـتهر  ،دقيأخـذ التصـوف عـن جعفـر اخللـدي وحممـد الـ ،مـن مشـايخ الصـوفية ،عبداهللا بن علي السراج الطوسـي :هو )٤(

ص ( و مقدمـــة حتقيـــق اللمـــع لعبـــد احللـــيم حممـــود ) ١٠٤ :٤(األعـــالم للزركلـــي  :ينظـــر .)٣٧٨(تـــويف ســـنة  ،بكتابـــه اللمـــع
١٢(.    

 .)١٧٩ص (اللمع   )٥(
 .)٩٠_٨٩ص ( كشف احملجوب   )٦(
اشـتهر بديوانـه الـذي مل  ،من دعـاة وحـدة الوجـود ،صويف ،املعروف بابن الفارض ،احلموي بن مرشد عمر بن علي :هو )٧(

     .)١٤٣: ١٣(والبداية والنهاية  ،)٣٦٨: ٢٢(سري أعالم النبالء  :ينظر  .)٦٣٢(تويف سنة  ،مل يؤلف غريه
  .) ٦٠ص ( ديوان ابن الفارض   )٨(
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  .  )١( »وحكى اإلمجاع على ذلك غري واحد، بالباطن والظاهر
ً  :الباطين ومن شواهد تأثرهم مبنهج الشيعة  تنزيلهم بعض اآليات يف بعـض أهـل البيـت تنـزيال

قـــول اهللا يقـــول عنـــد  التفســـري املنســـوب البـــن عـــريب فـــيف، يف ذلـــك به متامـــًا طريقـــة الشـــيعةيشـــا
 ذلكولـــ، يـــوم القيامـــة الكـــربى هـــو« :]٢ - ١: النبـــأ[ M ! "  # $ % &     Lســبحانه 

ـــــل  ـــــي يفقي ـــــه الســـــالم أمـــــري املـــــؤمنني عل ـــــأ العظـــــيمهـــــو (   :علي ـــــك و  ،النب ـــــوحفل اجلمـــــع  :أي )ن
ً _باعتبار احلقيقة والشريعة_فصيلوالت     .)٢( »هلما لكونه جامعا

مـــا ينقلـــه الســـلمي يف كتابـــه حقـــائق التفســـري عـــن جعفـــر الصـــادق مـــن  :ومـــن شـــواهد ذلـــك
  .وهي عند التحقيق ال تصح إليه ،فقد أكثر جداً من النقل عنه، تفاسري باطنية

م يتطابقون  أو عـن   ينقلونـه عـن النـيبف يف تأصـيلهم الشـرعي ملسـألة الظـاهر والبـاطنمث أ
   . )٣(  علي

ً ثا التطبيقــات الــيت جــاءت يف تفاســريهم مطابقــة متامــًا للمــنهج البــاطين الــذي ســبق بيــان : لثــا
ٍ مـــن تفاســـري  ويكفـــي يف ذلـــك االطـــالع ،وأمثلـــة ذلـــك كثـــريٌة ومتـــوافرةٌ ، أهـــم مالحمـــه علـــى واحـــد

  :ذلك أمثلة منو ، الصوفية
والسـني _،عـز وجـل_ـاء اهللا :البـاء« :لتسرتي يف تفسريه يف تفسري البسملة قـاليقول ا_ ١

الــذي حــوى  ،األعظــم االســمهــو : واهللا ،_عــز وجــل_واملــيم جمــد اهللا  _،عــز وجــل _ســناء اهللا
وسـر مـن سـر إىل ، غيب من غيب إىل غيب، وبني األلف والالم منه حرف مكىن، األمساء كلها

، اآلخـذ مـن احلـالل، اهر مـن األدنـاسطـقيقـة ال ينـال فهمـه إال الحوحقيقة من حقيقة إىل ، سر
 :والـرحيم. اسـم فيـه خاصـية مـن احلـرف املكـىن بـني األلـف والـالم: والـرمحن، قوامـًا ضـرورة اإلميـان

  .)٤( »رمحة لسابق علمه القدمي، واالبتداء يف األصل، هو العاطف على عباده بالرزق يف الفرع

M  R  :يف قولـــه تعـــاىل_ حقـــائق التفســـري_ســـلمي يف تفســـريه الـــرمحن ال عبـــد أبـــو نقـــلي_٢
   X  W  V  U  T  SL ]ـــــذي بســـــط األ: قـــــال بعضـــــهم« ]٣-الرعـــــد رض هـــــو ال
                            

  .)٢٣٧ :١٣(ى الفتاو جمموع   )١(
  .) ٧٥٥ :٢( تفسري ابن عريب   )٢(
 .)٤٢٥_٤١٥ص (لصلة بني التصوف والتشيع لكمال الشييب ا :انظر  )٣(
 .)١٠_٩ص ( تفسري القرآن التسرتي   )٤(
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ــم النجــاة ،أفــإليهم امللجــ ،وســادة مــن عبيــده، ئــهوجعــل فيهــا أوتــاداً مــن أوليا فمــن ضــرب يف ، و
   .)١( »ريهم خاب وخسرومن كان بغيته لغ، األرض يقصدهم فاز وجنا

ـــه تعـــاىل_ لطـــائف اإلشـــارات_يقـــول القشـــريي يف تفســـريه _٣ M  l  k  :يف قول

 q  p  o  n   mL ]رة؛ فحفــظ اآلداب أمتُّ ضــاحفظــوا آداب احل« :]٤٣-البقــرة
م كما تؤدى زكاة الـ، يف اخلدمة من اخلدمة َ ِم مواإلشارة يف إيتاء الزكاة إىل زكاة اهل َ  اواركعـو ... "،نـَّع

تقتـــدي بآثـــار الســـلف يف األحـــوال وجتتنـــب ســـنن االنفـــراد فـــإن الكـــون يف غمـــار " كعنيا مـــع الـــر 
  .)٢(»اجلمع أسلم من االمتياز من الكافة

ِّ ب، داً عـــن مقصـــودهاخرجـــت باآليـــة خروجـــًا بعيـــ قـــدفهـــذه األمثلـــة   شـــكل واضـــحوهـــي تبـــني
  ).التفسري اإلشاري(د كثريٍ منهم بـ واليت  تسمى عن، طريقتهم الباطنية يف التفسري

ـــه وهـــذا التطـــابق هـــو الـــذي جعـــل شـــيخ وهـــؤالء هـــم يف «:اإلســـالم ابـــن تيميـــة يصـــفهم بقول
  .)٣( »احلقيقة من جنس الباطنية اإلمساعيلية

  :أساسين على هذا االتجاه يقومفي  في التفسير أساس االنحراف
  .مصادر التلقي :األساس األول
  .منهج االستدالل :األساس الثاين

  :مصادر التلقيمخالفتهم ألهل السنة والجماعة في  :أما األساس األول
مصــدرًا مـــن مصـــادر  عـــن أهــل الســـنة يظهـــر فــي اتخـــاذهم الكشـــف يةاخــتالف الصـــوف

  :التلقي
كمــا يقــول   ،طــريقتهم قائمــة علــى الكتــاب والســنةعلــى أن  يــنص كثــري مــن علمــاء الصــوفية 
  . )٤( »مقيد بالكتاب والسنة) التصوف :أي (علمنا هذا « :اجلنيد

ً «: )٥(ويقـول اجليلــي أو ســنة  يف هــذا الكتــاب إال وهـو مؤيــد بكتــاب اهللا إين مــا وضـعت شــيئا

                            
 .:  )١(حقائق التفسري للسلمي   )١(
 .)٦٨ :١(لطائف اإلشارات للقشريي   )٢(
   .) ٤٥ :١( النبوات   )٣(
  .) ٧٩ :١(الرسالة القشريية   )٤(
أخذ التصوف عن شيخ صوفية  ،صويف ،نسبة إىل جيالن يف فارس ،رمي اجليليعبدالكرمي بن إبراهيم بن عبدالك :هو)  ٥(
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  .)١( »رسوله 
وكــل مــا ال ،  لرســولمث إن بنــاء أمــرهم مســتند إىل ســنة ا« :ويقــول القشــريي يف طــريقتهم

   .)٢( »شيء يكون فيه اقتداء بالرسول عليه السالم فهو عليه رد وصاحبه على ال

وطريـق  ،وحمجـة السـعداء، اعلم وفقك اهللا أن الشـريعة هـي احملجـة البيضـاء« :وقال ابن عريب
  .)٣(»ومن تركها هلك، من مشى عليها جنا، السعداء

هــذه مل تكــن  طــريقتهم وغــريهم تبــني أن_ أنفســهم _ئمــةاألقــوال األخــرى هلــؤالء األ غــري أن
ــخالصــة مــن دخــول مصــادر أ كِّ َ ــد مســارهخــرى تـُع يِّ وقــد كــان مــن أهــم تلــك  ،ر هــذا االعتمــاد وتـُقَ

وكنـــت أسســــت « :يقـــول فـــاجليلي ،املصـــادر الـــيت دخلـــت علـــى املتصـــوفة هـــو اعتمـــاد الكشـــف
  .)٤(»ححيوأيدت مسائله باخلرب الص، حالصري الكتاب على الكشف

قـــد درج «: قـــد يغـــين عـــن االســـتدالل فيقـــول لكشـــفوجيعـــل القشـــريي الوصـــول إىل طريـــق ا
إال بعـد تبحـره يف علـوم الشـريعة ، على أن أحداً منهم مل يتصور قـط الطريـق أشياخ الطريق كلهم

فــإن حجـج القـوم أظهـر مــن .. .بـه عـن االسـتدالل الـذي يســتغني، ووصـوله إىل مقـام الكشـف
  . )٥(»حجج غريهم لتأييدها بالكشف

: ســًا للقبــول والــرد للحــديث فيقــولويصــل األمــر عنــد ابــن عــريب بالكشــف إىل أن جيعلــه مقيا
ورب حــديث يكــون صــحيحا مــن طــرق رواتــه حيصــل هلــذا املكاشــف الــذي عــاين هــذا املظهــر «

فــيعلم  ،مل أقلــه وال حكمــت بــه: صــحيح فــأنكره وقــال لــهعــن هــذا احلــديث ال  فيســأل النــيب
أهل النقـل لصـحة طريقـه وهـو يف  وإن كان قد عمل به، هفيرتك العمل به عن بينة من رب ،ضعفه

  . )٦(»نفس األمر ليس كذلك

                                                                              
 .)٨٢٦( تويف سنة  .وغريها ،والقاموس األعظم ،واملناظر اإلهلية ،اإلنسان الكامل :من مصنفاته ،اليمن إمساعيل اجلربيت

 .ر الصويف عند اجليلي ليوسف جيالنوالفك ،)٥٠: ٤(األعالم  :ينظر
 .) ١٤: ١(اإلنسان الكامل للجيلي   )١(
 .)١٤٣ :البقرة ،١١٧: ١(لطائف اإلشارات للقشريي   )٢(
   .) ٦٩ :٢( الفتوحات البن عريب   )٣(
   .) ٩ :١( اإلنسان الكامل للجيلي   )٤(
 .) ٦٣: ١(للشعراين  األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية  )٥(
  .) ١٥٠ :١(الفتوحات املكية البن عريب   )٦(
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حـىت يكـون علمـه عـن اهللا ،إن الرجل ال يكمل عندنا يف مقام العلم«: بل إن ابن عريب يقول
  . )١(»شيخ بال واسطة من نقل أو

ً «: )٢(ويقول يف ذلك علي اخلواص ُسمى عاملا عندنا إال من كان علمـه غـري مسـتفاد مـن  ال ي
  .)٣( »نقل أو صدر

ول إليها عند أهل السـنة وصوله للعلم على طريقة الوص طريقة )٤(ويفضل أبو يزيد البسطامي
وأخذنا علمنا عن احلي الـذي ، ن ميتأخذمت علمكم من علماء الرسوم؛ ميتًا ع« :السنة فيقول

  . )٥( »ال ميوت

بـل شـهدت ، ال تقنع قـط بسـمعت ورويـت«: )٦( ويف نفس هذا املعىن يقول داود بن ماخال
  . )٧( »شهدت ورأيت

ـدرك بعقـل وال حـدس «: فيصـف طريـق العرفـان بقولـه )٨(ة وأما ابن عجيب مشـوس العرفـان ال تُ
  .  )٩( »وال برهان

                            
 .)١٤: ١(الطبقات الكربى للشعراين  :انظر  )١(
كـان يبيـع الصـابون مث   ،كـان أميـًا ال يقـرأ وال يكتـب  ،يف القـرن العاشـر اهلجـري مـن مشـايخ الصـوفية ،علي اخلواص :هو )٢(

الطبقـات الكـربى  :ينظـر .وقد ذكر تلميذه الشعراين يف ترمجتـه كثـرياً مـن عجائـب الصـوفية ،صار يضفر اخلوص إىل أن مات
    .)٢٦٦ :٢(للشعراين 

 .) ٢٦٩ :٢( الطبقات الكربى للشعراين  :انظر  )٣(
عــن رجــل  أخــذ عقيــدة وحــدة الوجــود ،مــن مشــايخ الصــوفية ،أبــو يزيــد البســطامي طيفــور بــن عيســى بــن سروشــان :هــو )٤(

 ،)٦٧(للسـلمي  وطبقـات الصـوفية :ينظـر .)٢٦١(تـويف سـنة   ،كان حديث عهد باإلسـالم  ،هندي امسه أبو علي السندي
   .)٨٦ :١٣( و سري إعالم النبالء 

 .)١٤ :١(الطبقات الكربى للشعراين  :انظر )٥(
وهـو معتمــد  ،كـان ال يقـرأ  وال يكتـب  ،شـيخ الشـاذلية يف وقتــه ،داود بـن عمـر بـن إبـراهيم بــن مـاخال السـكندري :هـو  )٦(

الطبقــات  :ينظــر .وغريمهـا ،وشــرح حــزب الـرب للشــاذيل ،عيــون احلقـائق : أمالهـالــه مـن املصــنفات الــيت ،الكـالم عنــد الصـوفية
     .)١٤٠: ٤(ومعجم املؤلفني ) ٣٣٠ :٢(الكربى للشعراين 

 .)١٩٩ :١(الطبقات الكربى للشعراين  :انظر )٧(
مشـــايخ الطريقـــة الشـــاذلية، أخـــذ الشـــاذلية عـــن حممـــد مـــن  ،ابـــن عجيبـــة األجنـــري ،بـــن املهـــدي أمحـــد بـــن حممـــد :هـــو  )٨(

مــات بالطــاعون  ،وإيقــاظ اهلمــم يف شــرح احلكــم ،الفتوحــات اإلهليــة يف شــرح املباحــث األصــلية :لــه مــن املؤلفــات ،البوزيــدي
 .)٢٤٥ :١(األعالم للرزكلي  :ينظر .)١٢٢٤(سنة 

 .) ٦٧ص (الفتوحات اإلهلية البن عجيبة   )٩(
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معـراج األوليـاء « :عنـدهم كمـا يبينهـا اهلجـويري ن حقيقـة الكشـفأوسبب كل هذا التعظيم 
ـكرويكـون ذلـك بـأن جيعـل الـويل مغلوبـًا يف حالـة .. .من وجه اهلمـة واألسـرار ُ وعندئـذ ، حـىت الس

وعنــدما يعــود إىل حالــة الصــحو تكــون تلـــك ، ه يف الــدرجات ويــزين بقــرب احلـــقيغيــب عنــه ســرُّ 
  .  )١(»تسمت يف قلبه وحيصل له علمهاالرباهني كلها قد ار 

وذلـــك بــــأن نفـــرغ قلوبنــــا مـــن النظــــر « :ريب يقـــول يف بيــــان حقيقـــة الكشــــفوكـــذلك ابـــن عــــ
وجنلـس مـع احلـق تعــاىل بالـذكر علـى بسـاط األدب واملراقبــة واحلضـور والتهيـؤ لقبـول مــا ، الفكـري

   .)٢(»والتحقيق ليمنا على الكشفيرد علينا منه تعاىل حىت يكون احلق تعاىل يتوىل تع

بيــان مــا يســترت عــن الفهــم فيكشــف عنــه « :هــو الطوســي كــل ذلــك بــأن الكشــف وخيتصــر
  . )٣(»وكأنه رأي العني، للعبد

واألسـاس الثـاني سـيبين ذلـك بصـورة  ،المصـدر وأهميتـه عنـد الصـوفيةهذه حقيقـة هـذا 
ً  أكثر   .وضوحا
ـــاب  مـــنهج االســـتدالل مخـــالفتهم ألهـــل الســـنة والجماعـــة فـــي :األســـاس الثـــاني  بالكت

  :والسنة
ـــا إســقاط للمعـــاين ا: عنــد الصـــوفية حقيقــة تفســـري النصـــوص املســبقة علـــى ألفـــاظ  لصـــوفيةأ

  .القرآن
ــــاطينو  ــــدهم_التفســــري الب ــــة مــــن التفســــريهــــو أعلــــى مرت _عن أهــــل الســــنة   الظــــاهري تفســــريب

ـــذا املعـــىن مجاعــة مـــن الصـــوفية ،واجلماعــة يقــول ابـــن عـــريب مبينــًا أن تفســـريهم هـــو  ،وقـــد صــرح 
  ،إشــارة.. .فكالمهــم« :نــوع مــن التعميــة علــى أهــل الظــاهروأن تســميته إشــارة  ،حقيقــة التفســري

 ً ً وتفســـري  وإن كـــان ذلـــك حقيقـــة إشـــارة؛ : فيســـمون مـــا يرونـــه يف نفوســـهموإن  ...ملعانيـــه النافعـــة ا
رهم إنــــه تفســـــري؛ وقايــــة لشـــــ :وال يقولـــــون يف ذلــــك، ليــــأنس الفقيــــه صـــــاحب الرســــوم إىل ذلــــك

  .)٤(»وتشنيعهم يف ذلك بالكفر عليه

                            
 ).١٥٠: ١(وانظر  يف شرح ذلك أيضا كالم ابن عريب يف الفتوحات  ،)٤٧٦ص(لهجويري كشف احملجوب ل  )١(
   .)٨٩: ١(الفتوحات املكية البن عريب   )٢(
 .)٢٤٩ص (اللمع للطوسي   )٣(
 .)٢٧٩: ١(الفتوحات املكية   )٤(
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ممــا «:أن تفســريهم بالكشــف أعلــى مــن تفســري مجهــور املفســرين فيقــولبــ)١(الشــعراين ويصــرح
وال ، ي للعــارفني فيمــا يفســرون بــه القــرآن مــن طريــق كشــفهمأنعــم اهللا تبــارك وتعــاىل علــي تســليم

؛ أعلـى مـن تفسـري غـريهم هذا خمالف ملا عليه مجهور املفسـرين؛ فـإن تفسـري أهـل الكشـف :أقول
خبـــالف ، يتغـــري دنيـــا وال أخـــرى ال، هـــي عليـــه يف نفســـها إخبـــار بـــاألمور علـــى مـــا ألن الكشـــف
  .)٢(»لفكر والفهمتفسري أهل ا

وجيعــــل الطوســــي اســــتنباطات أهــــل التصــــوف أحســــن مــــن اســــتنباطات غــــريهم مــــن علمــــاء 
وأحسن من ذلك مستنبطات أهـل العلـم بـالعلم «:األمصار وفقهائها ومن املتكلمني أيضًا فيقول

اهــدات والرياضــات واملعــامال  ت، واملتقــربني إىل اهللا تعــاىلوالتحقيــق واإلخــالص يف العمــل مــن ا
  .)٣( »وأهل احلقائق ،أنواع الطاعاتب

ــــراهيم الدســــوقي ــــنص علــــى أن )٤(وأمــــا إب ــــع املعــــربين واملــــؤولني واملتكلمــــني يف علــــم « :في مجي
التوحيــد والتفســري مل يصــلوا إىل عشـــر معشــار معرفــة كنــه إدارك معـــىن حــرف واحــد مــن حـــروف 

  .  )٥( »القرآن العظيم
هـم :أهـل الظـاهر« :علـى علـم الظـاهر فيقـول اً طن حاكماعلم الب )٦(وجيعل أبو طالب املكي

وعلـم ، وعلـم الظـاهر حكـم.. .هـم أربـاب القلـوب والعيـان :وعلمـاء البـاطن، أهل اخلري واللسان
   .)٧( »واحلكم موقوف حىت يأيت احلاكم حبكم فيه، الباطن حاكم

                            
لــه مؤلفــات كثــرية  ،وأســس لــه زاويــة ،أخــذ التصــوف عــن علــي اخلــواص ،عبــدالوهاب بــن أمحــد بــن علــي الشــعراين :هــو )١(

األعــالم  :ينظـر .)٩٧٣(تــويف يف القـاهرة ســنة  .وغريمهـا ،والطبقـات الكــربى ،الكربيــت األمحـر يف علــوم الشـيخ األكــرب :منهـا
     .)٢١٨: ٦(ومعجم املؤلفني  ،)١٨٠ :٤(للزركلي 

  .)٤٧٠ص (ن واألخالق للشعراين لطائف املن  )٢(
  .)١٤٩ص (اللمع للطوسي   )٣(
وهــذا مــن  ،بلــغ غايــة التصــوف بــدون شــيخ ،شــيخ الطريقــة الدســوقية ،إبــراهيم بــن عبــدالعزيز بــن قــريش الدســوقي :هــو )٤(

واألعـالم للزركلـي  ،)٢٩٤: ١(الطبقـات الكـربى للشـعراين  :نظـري .)٦٧٦(تـويف سـنة  ،لـه كتـاب اجلـواهر ،عالمات اخلواص
)٥٩: ١(.    
   .)٢٩٧: ١(الطبقات الكربى للشعراين  :انظر )٥(
لـه و  ،قـوت القلـوب :مـن أشـهر مصـنفاته ،كـان علـى مـذهب السـاملية ،حممد بن علـي بـن عطيـة أبـو طالـب املكـي :هو )٦(

 ). ٥:٣٠٠( لسان امليزانو  ،)٢٦٦: ٦(ميزان االعتدال  :ينظر .)٣٨٠(سنة  ، تويفأربعون حديثا أخرجها لنفسه
 .)١٥٨: ١(قوت القلوب أليب طالب املكي   )٧(
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  M :يف لطائفه عـن بعـض مشـائخه أنـه فسـر اآليـة قولـه تعـاىل )١(سكندريوينقل ابن عطاء ال

 y  x  w  v  u   tL ]ــــ كــــلَّ   بقــــرةُ « :]٦٧: البقـــرة ُ ، واهللا أمــــرك بــــذحبها، هإنســــان نفس
ولكـن ، فـذلك لـيس إحالـة للظـاهر عـن ظـاهره، وكما سيأيت إن شـاء اهللا يف تفسـري األحاديـث

وثــم أفهــام باطنــه ، ودلــت عليــه فــي عــرف اللســان، ظــاهر اآليــة مفهــوم منــه جلبــت لــه اآليــة
  .)٢( »لمن فتح اهللا قلبه، يثتفهم عند اآلية والحد

، هـو الـذي ينبغـي العنايـة واالهتمـام بـه _عنـدهم_ كل ذلك يبني أن العلم بالتفسري الباطين
     :يقوم على عدة أسس نه العلم بهمث أ

  :أن معرفة الباطن ال تتحصل إال بالكشف_١
وال مــا  إن العلــم الصــحيح ال يعطيــه الفكــر« :حيــدد ابــن عــريب طريــق العلــم الصــحيح فيقــول

وهـو  ،وإن العلم الصحيح إمنا هو ما يقذفه اهللا يف قلب العـامل ،قررته العقالء من حيث أفكارهم
ومـن ال كشـف  .نور إهلي خيتص اهللا به من يشـاء مـن عبـاده مـن ملـك ورسـول ونـيب وويل ومـؤمن

  . )٣(»له ال علم له
يقـول  ،قـه إال الكشـفعند إرادة حتصيل املعرفة بالبـاطن فلـن يكـون طريومن أجل ذلك فإنه 

فإنــه مـــودع يف القــرآن بطريـــق ) النـــيب :أي(والعلـــم الــذي أخـــذ عليــه يف كتمــه « :يف ذلــك اجليلــي
، وبطريـق الكشـف، فال يعلم ذلك إال من أشـرف علـى نفـس العلـم أوالً ، التأويل لغموض الكتم

ً فإنـه يعلـم احملـل الـ، مث مسـع القـرآن بعـد ذلـك  مـن العلـم املـأخوذ علـى النـيب ذي أودع اهللا فيـه شـيئا
 ٤( »يف كتمه(.   

ـــم أو غـــريه إال بالكشـــف « :ويقـــول علـــي اخلـــواص العـــارفون لـــيس هلـــم آلـــة إىل فهـــم كـــالم ر
    .)٥(»والذوق ال الفهم والفكر

                            
احلكـم  :لـه مـن املؤلفـات ،باس املرسـيأخذ التصوف عن أيب الع ،ابن عطاء السكندري ،عبدالكرمي أمحد بن حممد :هو )١(

واإلعـالم  ،)٢٧٣: ١(الـدرر الكامنـة البـن حجـر  :ينظـر .)٧٠٩(تـويف سـنة  ،وغريمهـا ،والتنـوير يف إسـقاط التـدبري ،العطائية
     .)٢٢١: ١(للزركلي 

 .)١٣٧ص (لطائف املنن البن عطاء اإلسكندري   )٢(
 .) ٢١٨: ١(الفتوحات املكية البن عريب   )٣(
 .)١١٧: ١(اإلنسان الكامل للجيلي   )٤(
  .)٨ص (للشعراين  درر الغواص على فتاوى سيدي علي اخلواص  )٥(
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وهــذا هــو األمــر فهــذا يعــين اختصــاص أهــل التصــوف بعلــم البــاطن  ،وإذا كــان األمــر كــذلك
  :الثاين
  :بالمتصوفة اصخأن معرفة الباطن _٢

ال مـن ، عنـد اهللا وإذا كـان األصـل املـتكلم فيـه مـن« :ابن عريب يف تأصيل هذه القضـية يقول
فينبغي أن يكون أهـل اهللا العـاملون بـه أحـق ، وعلماء الرسوم يعلمون ذلك، يتهفكر اإلنسان ورؤ 

فيكــون شــرحه أيضــا تنــزيالً مــن عنــد اهللا علــى ، لمــاء الرســومبشــرحه وبيــان مــا أنــزل اهللا فيــه مــن ع
  . )١(»قلوب أهل اهللا كما األصل

ً _ويقول  ذه املعرفـةيف _ أيضا وال أشـد مـن علمـاء الرسـوم علـى أهـل « :اختصاص العارفني 
، خبدمتــه العـــارفني بـــه مـــن طريـــق الوهــب اإلهلـــي الـــذي مـــنحهم أســـراره يف خلقـــه المختصـــيناهللا 

   .)٢(»ه الطائفة مثل الفراعنة للرسلفهم هلذ، كتابه وإشارات خطابه  وفهمهم معاين
والصـوفية خمصوصـون مـن أويل العلـم «: فيقـول لباطن هـو علـم الصـوفيةوجيعل الطوسي علم ا

  . )٣( »والوقوف على املشكل من ذلك ،القائمني بالقسط حبل هذه العقدة
تفســري هــو  :إن التفســري تفســريان« :حيــث يقــول)٤(دهلويوال خيتلــف األمــر عنــد ويل اهللا الــ

  .)٥( »وتفسري هو حظ احلكماء الربانيني، حظ أهل الظاهر
    :وظاهر السمع يقدم الكشف عند التعارض بين الكشف_٣

فهـم  ُ ي اإلهلـ مـن الكشـف مـن ظـاهر اللفـظ وبـني الفهـم املتلقَّـىعندما يتعارض الفهـم الـذي ي
وحــد « :قاعـدة التعامــل يف ذلـك فيقــول )٦(يــذكر الغــزايل فكيـف يعمــل أصـحاب املــنهج الصـويف؟
                            

  .)٢٧٩: ١(الفتوحات املكية البن عريب   )١(
 .)٢٧٩: ١(الفتوحات املكية البن عريب   )٢(
 .)٤٣ص (اللمع للطوسي   )٣(
أخـذ عـن  ،من علماء احلديث والتصـوف ،بن عبدالرحيم بن وجيه الدين الدهلوي النقشبندي ويل اهللا أمحد شاه :هو   )٤(

 .)١١٧٦( تـويف سـنة  ،ولـه أيضـًا املسـوى شـرح املوطـأ وغريمهـا ،حجـة اهللا البالغـة :صاحب الكتاب املشهور ،علماء احلرمني
  .)٢٧٢ :١( ومعجم املؤلفني ،)١٤٩ :١(األعالم   :ينظر

                                       .)١٤٦ص (اخلري الكثري لويل اهللا الدهلوي   )٥(
األصويل، املتصوف، ومن  ،بن أمحد، أبو حامد الغزايل، الطوسي، الفقيه، الشافعي، األشعري حممد بن حممد :هو)  ٦(

 ،)٢١٦: ٤ ( وفيات األعيان :نظري .)٥٠٥(تويف سنة  ،غريهاواملستصفى و واالقتصاد  ،نإحياء علوم الدي :مصنفاته
 ).١٩١ :٦(طبقات الشافعية الكربى 
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ون فقـــيطلـــع عليــه إال املو  دقيـــق غــامض ال بــني هـــذا االحنــالل كلـــه وبــني مجـــود احلنابلــة االقتصــاد
هي عليـه نظـروا  لى مامث إذا انكشفت هلم أسرار األمور ع، بالسماع يدركون األمور بنور إهلي ال

فأمـا مـن ، خـالف أولـوه وما، شاهدوه بنور اليقني قرروه إىل السمع واأللفاظ الواردة فما وافق ما
رد فال يستقر له قدم   . )١(»وال يتعني له موقف، يأخذ معرفة هذه من السمع ا

ر عليـه عنـدما ال يتبـني يوجب فيه قبوله وعدم اإلنكـا واجليلي له تفصيل يف موضوع الكشف
فـإن « :)املكاشـفة(=فيقـول يف العلـم الـذي يـأيت عـن طريـق املكاملـة ،لك موافقتـه للكتـاب والسـنة

 ً وأمــا اإلهلـــام .. .مكاملــات احلــق لعبـــاده وإخباراتــه مقبولــة باخلاصـــية ال ميكــن ملخلــوق دفعهـــا أبــدا
فإن وجد شـواهده منهمـا  ،نةضه على الكتاب والساإلهلي فإن طريق املبتدئ يف العمل به أن يعر 

ويعلــل ذلــك  )٢(»وإن مل جيــد شــاهداً فليتوقــف عــن العمــل بــه مــع عــدم اإلنكــا ،فهــو إهلــام إهلــي
فقــد يكــون العلـــم يف نفســه مؤيــداً بالكتـــاب والســنة ولكــن قلـــة اســتعدادك منعتــك مـــن « :بقولــه
متـك مـن حملــه فـتظن أنـه غـري مؤيــد بالكتـاب و  ،فهمـه فــالطريق  ،السـنةفلـن تسـتطيع أن تتناولــه 

    . )٣(»إىل أن يأخذ اهللا بيدك إليه ،اريف هذا التسليم وعدم العمل به من غري إنك
إذا عـــارض كشـــفك الكتـــاب والســـنة فتمســـك « :فقـــال )٤(ه أبـــو احلســـن الشـــاذيلخالفـــقـــد و 

اب قــد ضــمن يل العصــمة يف الكتــ إن اهللا تعــاىل: وقــل لنفســك، لكشــفبالكتــاب والســنة ودع ا
   .)٥( »وال املشاهدة ،واإلهلام ومل يضمنها يف جانب الكشف، والسنة

ُ مــــن ، قــــط إال مؤيــــداً للشــــريعة الصــــحيح ال جيــــيء إذ الكشــــف« :يقــــول الشــــعراين ــــل َ ب قْ ُ وال يـ
 َ ْ صاحبها عن ق   .)٦( »خمالفته هلا رِ د

فـــــإن أغلـــــب ، موافـــــق لكـــــالم الغـــــزايل الواقـــــع العملـــــي لتـــــأويالت الصـــــوفية يظهـــــر أنالـــــذي و 

                            
  .) ١٠٤: ١(إحياء علوم الدين للغزايل   )١(
  .)١٥ :١( اإلنسان الكامل للجيلي   )٢(
  .)١٥ :١( املصدر السابق   )٣(
أخــذ علــوم  ،صــاحب الطريقــة الشــاذلية ،أبــو احلســن الشــاذيل املغــريب بــن عبــداجلبار أبــو احلســن علــي بــن عبــداهللا :هــو  )٤(

فهـاجر إىل مصـر وتـويف فيهـا  ،ولقي إنكاراً شـديداً مـن علمائهـا ،أقام بشاذلة يف تونس ،التصوف عن عبدالسالم بن مشيش
   .)١٣٧ :٧( جم املؤلفني ومع ،)٣٠٥ :٤(األعالم للزركلي  :ينظر .)٦٥٦(سنة 

 .) ٩ :٢(طبقات الكربى للشعراين ال :انظر )٥(
 .) ٢٠٣ :٢( الكربيت األمحر للشعراين   )٦(
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ا ا خمالفة لظاهر النص ومع ذلك يعتمدو   .التأويالت اليت يذكرو
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  

  الفرع الرابع

  رلتفسيمنهج الكالمي في اال تأثير نشأة
  :مسائل وفيه خمس

  .التعريف بالمنهج: المسألة األولى
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  .)٢(والمعتزلة )١(منهج الكالمي عند الجهميةلنشأة األخذ با :المسألة الثانية
  .الكالميأسس االنحراف في االتجاه : المسألة الثالثة
  .إلى الصحابة كالمينسبة التفسير ال :المسألة الرابعة

  .امتداد المنهج الكالمي في االتجاهات األخرى :المسألة الخامسة
  
  

  

  :منهجالبالتعريف  :سألة األولىالم
َ  :مـنهجالمقصود بهذا ال ـج ْ ُ ع َ  ل ـلكَ العقـل ح ، مـًا يف تفسـري ظـاهر القـرآن فمـا وافـق العقـل قُِب

◌ِ _ تشــابه عنــدهموهــو امل_ومــا خالفــه  حــىت يتوافــق مـــع ، يف لغــة العــرب تمــلٍ ل علــى وجــهٍ حمأوُّ
  .العقل

ليهـا إن املتكلمني يعتنقون اآلراء اليت يـذهبون إ« :يف وصف هذا املنهج )٣( ةبييقول ابن قت
طلبــوا لــه ، ويبطــل مــا أسســوا، قاســوا ه يــنقض مــاو دفــإذا وجــ، مث ينظــرون يف كتــاب اهللا، بعقــوهلم

  . )٤(»التأويالت
                            

، ومن ضالالت اجلهمية :الجهمية  )١( القول بأن : أتباع جهم بن صفوان وقد صار لقبًا على معطلة الصفات عمومًا
ور على فعله، وال قدرة له وال اختيار، وأن اجلنة والنار تبيدان، وأن اإلميان هو املعرفة باهللا فقط، والكفر هو اجلهل العبد جمب

: ١(، مقاالت اإلسالميني )٢١١ص(الفرق بني الفرق  ،)٨٦ :١( امللل والنحل :نظري. به فقط، ومنها إنكار الصفات
٣٣٨(. 

قة كالمية يتسمون أصحاب العدل والتوحيد، ظهرت يف أول القرن الثاين اهلجري وبلغت شأوها يف فر  :املعتزلة  )٢(
وا بذلك العتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد جملس احلسن البصري، لقوهلما بأن الفاسق  العصر العباسي األول، مسُ

يضًا القدرية والعدلية، وتصل فرقهم إىل عشرين فرقة، وهلم أصول مخسة ال مؤمن وال كافر، ويسمون أ) مرتكب الكبرية(
العدل، والتوحيد واملنـزلة بني املنزلتني، والوعد والوعيد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، : يدور عليها مذهبهم هي

الفرق بني  ،)٤٣: ١(والنحلامللل  :نظري. وهلم يف هذه األصول معان خالفوا فيها موجب الشريعة ومجهور املسلمني
 .)٣٣٥: ١(مقاالت اإلسالميني  ،)٢٠ص (الفرق 

والشعر  ،تأويل خمتلف احلديث :من مصنفاته ،األديب واللغوي ،أبو حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري :هو )٣(
   .)٢٩٦: ١٣(وسري أعالم النبالء  ،)١٧٠ :١٠( اريخ بغداد ت :ينظر .)٢٧٦(تويف سنة  ،والشعراء

 .)١٢ص (البن قتيبة  االختالف يف اللفظ )٤(
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إن السامع للقرآن والقارئ له إذا « :يف بيان هذا املنهج املعتزيل رعبد اجلبايقول القاضي و 
بع، رأى احملكم واملتشابة كاملتناقض يف الظاهر أوىل مـن اآلخـر فيمـا يرجـع  أحدمها مل يكن بأن يتّ

إىل الرجـــوع إىل أدلـــة العقـــول _كـــان ممـــن يطلـــب الـــدين والبصـــرية  إذا_ فيلجئـــة ذلـــك، إىل اللغـــة
ا احلق من الباطل   . )١(»لينكشف له 

ـــاط املعتـــزيل فهـــذه تـــأويالت « :مبيِّنـــًا أن تأويالتـــه معتمـــدة علـــى لغـــة العـــرب )٢(ويقـــول اخليَّ
ِ  املعتزلة ا تَال من اآلياتل َ ٌ غري خارجٍ ، م ُ  وكلها واضحٌ قريب ْ من اللغة وال م َ كْ تَ س   .)٣(»ه املعىنر

يتضـح أن هـذا االجتـاه يقـوم علـى عـدة _ ذكـرهأيت يسـ وغريها ممـا_وصالنص هومن خالل هذ
  :أسس

  .التعارض بني العقل وبني ظاهر القرآن فرض :أوالً 
 ً   .الكالمي يل القرآن حىت يتوافق مع العقلأن اجلمع بني هذا التعارض يكون بتأو : ثانيا
 ً ا لتأييد هذه التأويالت:  ثالثا توصل  ُ   . أن لغة العرب هي األداة اليت ي

  :الكالمي في التفسير منهجنشأة ال :المسألة الثانية
ــــن صــــفوانظهــــر اجلهــــم  ــــن عطــــاء ،)١٢٨-ت( )٤( ب  ،واحــــديف زمــــن ) ١٣١-ت( )٥( وواصــــل ب

وغـري  ،)٦( الصـفات بنفـي تبـىن اجلهـم بـن صـفوان القـولف ،السـلف وخرجـوا مبقـاالت خـالفوا فيهـا
وأنــه يف منزلـة بــني  ،القـول يف مرتكــب الكبـرية وتبــىن واصـل بــن عطـاء، ذلـك مـن املقــاالت الغاليـة

                            
 .)٢٥ص ( للقاضي عبداجلبار متشابه القرآن )١(
وإليه تنسب فرقة مـنهم تسـمى اخلياطيـة،  ،ببغداد تزلة، شيخ املععبدالرحيم بن حممد بن عثمان أبو احلسني اخلياط :هو )٢(

 .)٨ :٤(لسان امليزان  ،)٨٧ :١١(تاريخ بغداد  :ينظر .)٣٠٠(، تويف سنة "االنتصار يف الرد على الراوندي"من كتبه 
  .)١٢٢ص ( للخياط االنتصار )٣(
أثــرت مقاالتــه يف كثــري مــن أصــحاب  ،رأس اجلهميــة ، مــوالهم، الســمرقندي،يبأبــو حمــرز، جهــم بــن صــفوان الراســ :هــو  )٤(

  .)٢٦ :٦( سري أعالم النبالء :نظري. )١٢٨(قتله سلم بن أحوز سنة  ،الفرق الكالمية
، مولده سنة والؤه لبىن ضبة، إمام املعتزلة :لغزال، وقيلأبو حذيفة املخزومي موالهم البصري ا واصل بن عطاء :هو  )٥(

، مات سنة إحدى "املنزلة بني املنزلتني"مثانني باملدينة، وهو وعمرو بن عبيد رأسا االعتزال، وله مؤلف يف التوحيد، وكتاب 
 .)٤٦٤: ٥(سري أعالم النبالء  ،)٧: ٦(وفيات األعيان  :ينظر. وثالثني ومائة

 .)٩٤_٧٦: ١(لياسر قاضي  ،مقاالت اجلهم بن صفوان وأثرها يف الفرق اإلسالمية :انظر  )٦(
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  . )١(وغري ذلك من املقاالت اليت تنسب إليه ،املنزلتني
، ان عليـه الســلفملـا كــ تبنــيهم ملـنهجٍ خمــالفٍ  وهـذه املقــاالت الـيت حتصــلت هلـم كانــت بسـبب

 فقـد نشـأ هـذا العلـم علـى يـد اجلهميـة، )علم الكالم(اصطلح عليه بعد زمن من نشأته بـما  هوو 
ـــفَ ، )٢(وكـــان للمعتزلـــة الـــدور األكـــرب يف نشـــأة هـــذا العلـــم وتطـــويره ونشـــره، واملعتزلـــة صِ ُ ولـــذلك و
م املعتزلة كما يقـول ذلـك . وإن الكالم هلم دون من سواهم، أرباب النظر دون مجيع الناس :بأ

  .)٣( اطاخليَّ 
والقدريـــة يف حـــدود  إن مبــدأ شـــيوع الكــالم كـــان علــى يـــد املعتزلــة« :)٤( يقــول طـــاش زادة

  .)٥(»املائة من اهلجرة
ُ من أُ و  ِ س تعظـيم جانـب النظـر العقلـي علـى  :_عتزلـةالـذي أظهـره امل_هذا املنهج الكالمي  س

يف ســــياق حديثــــه عــــن علــــم _ عــــن املعتزلــــة )٦(يقــــول التفتــــازاينويف بيــــان ذلــــك  ،النظــــر الشــــرعي
أول فرقة أسسوا قواعد اخلالف ملـا ورد بـه ظـاهر السـنة وجـرى عليـه مجاعـة الصـحابة « :_الكالم

  .)٧(»يف باب العقائدرضوان اهللا عليهم 
ـــة الـــيت هـــي علـــم _ )إقامـــة الرباهـــني العقليـــة(وهـــو  وهـــذا الوصـــف الـــذي اتصـــف بـــه املعتزل

ـــ _الكـــالم م للنصـــوصقـــد أثَّ ب نشـــأة علـــم بـــل إن بعـــض العلمـــاء جعـــل مـــن أســـبا، ر يف نظـــر
ة :الكالم ف يف عـرض خـال إنـه« :)٨(يقـول ابـن خلـدون ،االختالف يف تفسـري النصـوص املتشـا

                            
 .)٢٧ص(وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها لعواد العتيق  املعتزلة :انظر  )١(
  .فاء التفتازاينأليب الو  علم الكالم ومشكالته :يف تفاصيل علم الكالم ونشأته يف كتاب انظر  )٢(
 .)٧٢ص ( للخياط االنتصار :انظر )٣(
وله  ،ويل القضاء ،مستعرب ،تركي األصل ،مؤرخ ،عصام الدين طاش كربي زاده ،بن خليل أمحد بن مصطفى :هو  )٤(

  .)٢٥٧ :١(األعالم للزركلي  :ينظر .)٩٦٨(تويف سنة   ،ونوادر األخبار وغريمها ،مفتاح السعادة :عدة مصنفات منها
 )١٦٦: ٢( ة لطاش كربي زاده مفتاح السعاد  )٥(
 ،مقاصد الطالبني يف علم أصول الدين :من مصنفاته ،ماتريدي ،حنفي ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين  :هو  )٦(

  .)٣٧٨ :٢(، أنباء الغمر )٣٥٠ :٤(الدرر الكامنة  :ينظر .)٧٩٢(يف وشرح العقائد النسفية تو  ،الدين
 .)٤٠ص(والرد  نبيهكالمه يف اليف   وإىل نفس هذا املعىن أشار امللطي .)١٧ص (  شرح العقائد النسفية  )٧(
مؤرخ مشهور صاحب كتاب مقدمة ابن  ،شعريأ ،ويل الدين ،أبو زيد ،عبدالرمحن بن حممد بن خلدون :هو  )٨(

التعريف بابن  :ينظر .)٨٠٨(تويف سنة  .احملصول يف أصول الدين وغريمها ،العرب :له من املصنفات غري املقدمة ،خلدون
       .)١٤٥ :٤(والضوء الالمع  ،خلدون ورحلته شرقا وغربا البن خلدون
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ةوأكثـر مثار ، تفاصـيل العقائـد فـدعا ذلـك إىل اخلصـام والتنـاظر واالسـتدالل ، هـا يف اآلي املتشـا
  . )١(»فحدث بذلك علم الكالم، وزيادة إىل النقل، بالعقل

تـدلل علـى أن وضـرب أمثلـة  ،ديد يف التعامل مـع التفسـرياجلنهج امل هذا بيان نشأة واملقصود
  .التفسري يف تأثريجبه مبو  حصل  هذا املنهج

ً  )٢( العســكريوقــد نقــل  احلــق يعــرف مــن « :أول مــن قــال علــى لســان اجلــاحظ بــأن واصــال
ــــاطق  :وجــــوه أربعــــة ــــه، كتــــاب ن وذكــــر القاضــــي  .)٣( »وإمجــــاع، وحجــــة عقــــل ،وخــــرب جمتمــــع علي

 ،احلــق ال يعــرف إال بكتــاب اهللا تعــاىل«  :عبــداجلبار أن مــن مجلــة األقــوال الــيت ذُكــرت عنــه قولــه
م هـذا النقـل أ ثبت عنـهوسواء  )٤(»وخبرب جاء جميء احلجة وبعقل سليم ،الذي ال حيتمل التأويل

م  ،م مل يثبتأ ـا عـن مـنهج السـلف الـيت فإنه عند اجلمع بني مقاال كـالقول باملنزلـة _ خرجـوا 
تبـني اعتنـاء بعضـهم بالنصـوص يف مـن مرويـات  مـا جـاءمـع _ نزلتني أو القول يف الصفاتبني امل

تلـك العنايــة  ومـن شـواهد، التفسـري علـىمـنهجهم  أثـر يتبـني مبجمـوع ذلـك، رد علـى املخـالفنيالـ
ئملا  ن عطاءأن زوجة واصل ب :بالرد على اخلصوم ُ ـه الليـل « :عنـه قالـت لتس كـان واصـل إذا جنّ

الف جلــس فــإذا مــرت آيــة فيهــا حجــة علــى خمــ ،جبنبــه ناصــف قدميــه يصــلي ولــوحٌ ودواٌة موضــع
  .)٥( »فكتبها مث عاد يف صالته

ـا علـى اخلصـوم إمنـا انتزعهـا بعـد أن تبـىن مقالتـه وهـذا مـن قبيـل مـن ، وهذه اآليات الـيت يـرد 
  .اعتقد مث استدل

وواصــل بــن عطــاء يف مســألة مرتكــب الكبــرية  )٦( يوضــح ذلــك منــاظرٌة بــني عمــرو بــن عبيــدو 
َ  أبا عثمان اي« :عندما قال واصل ِ   ؟ استحق مرتكب الكبرية اسم النفاقمل

                            
 .)٩٧٢: ١(ابن خلدون  مقدمة )١(
التلخيص يف  :من مصنفاته ،املفسر ،اللغوي ،أبو هالل ،سهل بن سعيد العسكري بن عبداهللا بن احلسن  :هو  )٢(

  .)١٩٦ :٢(واألعالم ) ٩١٨ :٢(معجم األدباء : ينظر .)٣٩٥(واألوائل، تويف سنة  ،ومعاين األدب ،اللغة
 .)٣٩٥ ،٣٧٤ص ( للعسكري  كتاب األوائل )٣(
 .)٢٣٤ص (للقاضي عبداجلبار  فضل االعتزال و طبقات املعتزلة )٤(
 .)٢٣٦ ص( للقاضي عبداجلبار طبقات املعتزلةفضل االعتزال و  )٥(
ً  عمرو بن عبيد :هو )٦( يف وقتـه مـع  مشهوراً، وكان شيخ املعتزلـة بن باب، أبو عثمان، من أهل البصرة، كان متكلمًا زاهدا

 :٦(ســري أعـالم النــبالء  ،)٣:٤٦٠(وفيــات األعيـان  :نظـري .وهــو راجـع إىل مكــة ،)١٤٤(، تــويف سـنة مـع واصـل بــن عطـاء
١٠٤(.  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


\  [  ^     _   `  M    d   c     b  a  :لقولــه تعــاىل :)عمــرو :أي(قــال

  o   n  m  lk  j  i  h  g  f  eL ]فكــــــان كــــــل فاســــــق   ]٤-النــــــور
 ً   .إذ كان األلف والالم موجودين يف باب الفسق، منافقا

M   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹: أليس اهللا قال :فقال واصل
L ]ّفف ]٤٥-املائـــــدة ـــــالم ؟ وقـــــد قـــــال تعـــــاىل عـــــر ـــــاأللف وال  M    q  p  oL :ب

ّف باأللف والالم كما يف القاذف ]٢٥٤-البقرة[   .فعر
  .)١(لة بني املنزلتنييف مسألة املنز  اإىل آخر املناظرة بينهم  »فسكت عمرو

ـــذه  ويالحـــظ يف هـــذه املنـــاظرة كيـــف اســـتطاع واصـــل باســـتخدام لغـــة العـــرب أن يستشـــهد 
   .وهو القول باملنزلة بني املنزلتني اآليات يف تأييد أصل من أصول املعتزلة

يـة الكالميــة ظهـر فيهـا أثـر النظـرة االعتزالو مث ظهـرت كتـب للمعتزلـة متعلقـة بتفسـري القـرآن 
كتـــاب معـــاين القـــرآن _ ظهـــر فيـــه ذلـــكممـــا _  ومـــن أقـــدم مـــا وصـــلنا مـــن تـــراثهم ،علـــى التفســـري

¾  ¿  M      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À   :يقـــــول يف قولـــــه تعـــــاىل )٢(لألخفـــــش

ÈL ]قـد : كمـا يقـول، يعني أمره؛ ألن اهللا تبارك وتعالى ال يـزول« :]٢١٠-البقـرة
  .)٣(»حكمهم: خشينا أن تأتينا بنو أميَّة؛ وإمنا يعين

وكان سبب تفسريه اإلتيان بإتيان األمر؛ ، تقرير املعتزلة وفقواألخفش أوَّل هذه اآلية على   
ـــد هـــذا التفســــري باالستشـــهاد عليـــه مــــن  ،ن اهللاعــــ مــــن نفـــي الصـــفات تقـــرر يف معتقـــده مـــا مث أيَّ

   .استعماالت العرب
ً  اعتمـــاد هـــذاوأمـــا التصـــريح ب يف نصـــوص علمـــائهم بـــه  املـــنهج يف التفســـري فقـــد جـــاء مصـــرحا

وقـد سـبق ذكـر كالمـه يف املسـألة  ،القاضـي عبـداجلبارك ،املتأخرين عن الطبقة املؤسسة لالعتـزال
   .األوىل

                            
  .)٣٩_٣٦ص (املنية واألمل  :انظر  )١(
معاين  :من مصنفاته ،أخذ عن اخلليل وسيبويه وغريهم ،معتزيل ،لغوي ،األخفش سعيد بن مسعدة أبو احلسن :هو  )٢(

  .)٣٠٨: ٢(ووفيات األعيان  ،)٢٠٦: ١٠(سري أعالم النبالء  :ينظر .)٢١٥(تويف سنة  ،القرآن
  .) ١٨٣: ١(معاين القرآن لألخفش  )٣(
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  :التفسير الكالمي منهجأسس االنحراف في  :لة الثالثةالمسأ
عـن مـنهج  بتعـادا االمـأساسـني حصـل مبوجبه علـىيقـوم أنـه  هـذا االجتـاهأساس االحنراف يف 

  :أهل السنة واجلماعة يف التفسري
  .مصادر التلقي: األساس األول
  .منهج االستدالل: األساس الثاين

   :وبيان ذلك كالتايل
  :مصادر التلقيمخالفة منهج أهل السنة في  :األساس األول
  :السنة واجلماعة يف مصادر التلقي من جهتنيعن أهل  اختالف املعتزلة

  :مصادر التلقي المصدر الذي يحتكم إليه في الكالمي اعتبار العقل _١
مــن أوائــل مــن أدخــل فهـم  ،_يف اجلملــة_املتـواتر مــن الســنة مــع اعتبــارهم للقــرآن و  _ املعتزلـة

التســمية  توإن كانــ ،)العقـل( مســوهقـي و مصـدراً مــن مصــادر التل وأضــافوه ،علـم الكــالم يف األمـة
 ُ ميكــن  العقـل الصــحيح ال ألن ،ولـيس مطلــق العقــل ،)العقــل الكالمــي(سـمى الصـحيحة لــه أن ي

  .الصريح أن يعارض النقل الصحيح
    .)٢(»الستبانة الصحيحة إال للعقلا وما، حلكم القاطع إال للذهنا ما« :)١(يقول اجلاحظ

   .)٤(»أما التوحيد فاملرجع فيه إىل أدلة العقول« :)٣(ويقول أبو احلسني البصري

ـــة أربعـــة :فـــاعلم« :اجلبـــار يف بيـــان مصـــادر التلقـــي يقـــول القاضـــي عبـــدو  حجـــة  :أن الدالل
   .)٥(»ومعرفة اهللا ال تنال إال حبجة العقل، واإلمجاع، والسنة، والكتاب، العقل

َُ أوهلـا العقـل ألن بـه « :بني سبب تقدميه للعقل على غريه فيقوليو  ـمي ُ يَّ ـز بـني احل ْ ـس ْ ن والقُ ، حب

                            
البيان  :من كتبه ،كثري التصانيف  ،معتزيل ،لغوي وأديب مشهور ،حمبوب أبو عثمان اجلاحظعمرو بن حبر بن  :هو )١(

   .)٦٧ص ( وطبقات املعتزلة) ٥٢٦: ١١(سريأعالم النبالء  :ينظر .)٢٥٥(تويف سنة  ،وغريمها ،واحليوان ،والتبني
 .)٥٨ :١(ضمن رسائل اجلاحظ  رسالة الرتبيع والتدوير  )٢(
وصـاحب التصـانيف الكالميـة، كـان يقـرر االعتــزال  شـيخ املعتزلـة حممـد بـن علـي بـن الطيـب أبـو احلسـني البصـري :هـو  )٣(

). ٤٣٦(مـــات ببغـــداد ســـنة ،"شـــرح األصـــول اخلمســـة"و"  غـــرر األدلـــة"و" الفقـــه املعتمـــد يف أصـــول:"ببغـــداد، مـــن مصـــنفاته
  .)٢٥٩: ٣(، شذرات الذهب)٥٨٧: ١٧(سري أعالم النبالء: ينظر

  .)٦٠٠: ٢( املعتمد يف أصول الفقة أليب احلسني البصري )٤(
   .)٨٨ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار   )٥(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


عــرف  ُ َ مــن هــذا الرتتيـــب .. .مجــاعوكــذلك الســـنة واإل ،أن الكتــاب حجــةوألن بــه ي ــب جَّ َ ورمبــا تـَع
يظـن أن العقــل يـدل علــى أمـور فهــو  أو، ة هـي الكتــاب والسـنة واإلمجــاعبعضـهم فـيظن أن األدلــ

وألن بــــه يعــــرف أن  ،ولــــيس األمــــر كــــذلك ألن اهللا تعــــاىل مل خياطــــب إال أهــــل العقــــول، مــــؤخر
  .)١(»فهو األصل يف هذا الباب، وكذلك السنة واإلمجاع، الكتاب حجة

َّ _  الـذي كتــب عنـه شــرح األصـول اخلمســة_ يؤكــد هـذا املعــىن أن تلميـذ القاضــيممـا و  بــني
ا؛ ألن احلجة يف  حتجاجالليس االعتماد عليها وا،  ابأن سبب استدالل القاضي بأدلة الكت

ذه اجلملة أنه رمحه اهللا تعاىل مل يـورد هـذه اآليـات « :يقول يف ذلك، لذلك ألدلة العقو  فوضح 
ـــة العقـــل ؛علـــى وجـــه االســـتدالل واالحتجـــاج ـــة الكتـــاب موافقـــة ألدل  ،وإمنـــا أوردهـــا علـــى أن أدل

   .)٢(»ومقررة له

  :في العقائد عدم االعتماد على السنة من جهة_ ٢
َّ القاضي عبد اجلبار قاعدة سـبيله مـن األخبـار فإنـه جيـب  مـا« :قولهب السنةمع  التعامل بني

ــــه ــــه إذا أورد بشــــرائطه؛ وإن كــــان ممــــا طريقــــه ، أن ينظــــر في مــــل ب فــــإن كــــان ممــــا طريقــــه العمــــل عُ
نظــر ُ قــد موجبـــه: االعتقــادات ي ال ملكانــه بــل للحجـــة ، فــإن كـــان موافقــًا حلجــج العقـــول قُبــل واعتُ

كـم بـأن النـيب صـلى اهللا عليـه وســلم مل فـإن الواجـب أن ، العقليـة؛ وإن مل يكـن موافقـًا هلـا يـرد وحيُ
. هــذا إذا مل حيتمــل التأويــل إال بتعســف، وإن قالــه فإمنــا قالــه علـى طريــق احلكايــة عــن غـريه، يقلـه

  .)٣( »فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأول

ً  ويقــول ل ذلــك فيمـــا طريقـــه والجيــوز قبـــو ، إن مجيــع مـــا رووه وذكــروه أخبـــار آحـــاد« :أيضـــا
ً ، ن كــل واحــد مــن املخــربين جيــوز عليــه الغلــط فيمــا خيــرب بــهأل ؛العلــم وال ، فيــه ويصــح كونــه كاذبــا

إلقـدام علـى اعتقـاده األنـا ال نـأمن ب، جيوز أن ندين ونقطع على الشيء من وجه جيوز الغلط فيـه
 ً ً ، مــن أن يكــون جهــال وإمنــا يعمــل بأخبــار اآلحــاد يف ، وال نــأمن مــن أن تكــون أخبارنــا عنــه كــذبا

  .)٤( »دينفروع ال

                            
  .)١٣٩ص ( للقاضي عبداجلبار تزلةوطبقات املع فضل االعتزال )١(
  .)٣٥٥ص (صول اخلمسة شرح األ )٢(
 .) ٧٧٠ص( املصدر السابق )٣(
 .)٢٢٥: ٤( للقاضي عبداجلبار املغين )٤(
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، ومــن رام التوحيــد أمكنــه ذلــك باالســتدالل بأدلتــه العقليــة« :يقــول أبــو احلســني البصــريو 
  . )١(»وليس طريقه األخبار

  :االستدالل أهل السنة والجماعة في منهج منهج مخالفة :األساس الثاني
ــقِ إال  _عنــد املعتزلــة_ يكــون فهمهــا الالكتــاب والســنة   فْ  مــا خــالفو  ،حجــة العقــل علــى ِو
ُ  ذلك ردَّ أو ي ُ    .ؤولفإما أن ي

إمـــا بشـــر املريســـي أو _وقـــد نُقـــل عـــن بعـــض رؤوســـهم « :يقـــول شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة
فوه بالتأويل، فأقروا به يف الظاهر، ليس أنقض لقولنا من القرآن: أنه قال_ غريه ّ    .)٢(»مث صر

  .يدل على صدقه وهذا القول وإن مل يعرف ناقله فإن حقيقة منهجهم
 يقـــول ،وطــريقتهم يف التأويــل هــي اســتغالل ســعة اللغــة حــىت ختــدمهم يف تأويــل النصــوص

ٌ صـحيحٌ : وهكذا طريقتنا يف سائر املتشابه« :اجلبار القاضي عبد أنه البدَّ من أن يكون لـه تأويـل
ُ على مذهب العرب من غري تكلفٍ وتعسُّف    .)٣(»خيَُرَّج

ملــــنهج الصــــحابة يف التلقــــي  المــــي يف فهــــم النصــــوص فلــــيسكالعقــــل ال وبنــــاء علــــى اعتمــــاد
م خالفوا يف األصل وسيخالفون فيما ينبين عليهواالستدالل مكان عندهم   .؛ أل

ــل يف  وأمــا، عــن أســاس االحنــراف عنــد هــذا االجتــاه الكشــف _هنــا_املقصــود و  القــول املفصَّ
ٌ يف كتـــب أهـــل الســـ ومـــن أعظـــم مـــن أبطـــل هـــذا ، نة واجلماعـــةبطـــالن هـــذا األصـــل فهـــو مشـــهور

  ).درء تعارض العقل والنقل( تابهبن تيمية يف كااإلسالم األصل شيخ 

  :تفسير السلفانب الكالمي في نسبة ظهور تأثير الج :رابعةالمسألة ال
بدايــة هــذا االجتــاه  )مــذاهب التفســري اإلســالمي(يف كتابــه  )٤(يهرتســ نسـب املستشــرق جولــد

                            
 .)٦٠٠: ٢(يف أصول الفقه أليب احلسني البصري  املعتمد )١(
 .)٢١٧: ٥(التعارض  درء )٢(
  .)٣٨٠: ١٦( للقاضي عبداجلبار املغين )٣(
ــــر مــــن أســـرة يهوديــــة ،مستشــــرق ،أجنــــتس جولــــد تســـيهر  :هـــو  )٤( حصــــل علــــى  ،ولــــد مبدنيــــة اشتولفيســـنربج يف بــــالد ا

فأقـام يف القـاهرة مـدة حضـر فيهـا بعـض دروس األزهـر، مث  ،م ١٨٧٣رحل إىل الشرق سـنة  ،الدكتوراة يف الدراسات الشرقية
تـويف سـنة  ،اجتاهـات تفسـري القـرآن عنـد املسـلمني وغريمهـا ،الظاهرية مذهبهم وتارخيهم :من مؤلفاته ،فلسطنيذهب لسوريا و 

   .)١٩٧(موسوعة املستشرقني لعبدالرمحن بدوي  :ينظر .م) ١٩٢١(
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 بيد أننا علـى كـل حـال نسـتطيع أن نقـرر أن املعتزلـة« :يقولحيث من السلف إىل طبقة متقدمة 
ـــازي للعبــارات الدالــة علـــى التشــبيه؛ بــل لقـــد  مل يكونــوا هــم الــذين شـــقوا الطريــق إىل التفســري ا

، املسـائل داً وطالئـع هلـم يف نقـاط متفرقـة مـناوجدوا بني ممثلي احلديث وعلمائه الرفيعي املقام روَّ 
م ومقاصدهم    .)١( »دون اتصال باجتاها

وقـد ذهـب جماهـد « :يقـولف متقدمًا يف هـذا االجتـاه علـى املعتزلـة )٢(مث جيعل جماهد بن جرب
ري العقلـي عنـد جماهـد ميكـن وهـذه النزعـة إىل التفسـ.. .أبعد مما اجرتأ عليه من بعد علماء املعتزلـة

   .)٣( »الركون إليها حبرية أوسع يف تفسري األخبار الدينية غري القرآنية

هو معـروف مـن تفسـري  خالف فيها ما، وقد اعتمد يف هذه النسبة على عدة أقوال روية عنه
  :ومنها ،عند املفسرين من الصحابة وغريهم بعض اآلي

 مل«:قــــال ]٦٥-البقــــرة[ M     b  a  `    d  cL: يف قــــول اهللا تعــــاىل_١ 
ٌ ضربه اهللا هلم سخوا إمنا هو مثل ً ، ميُ ُ ما ضرب احلمار حيمل أسفارا   .)٤(»مثل

ــا ال يــراه تنتظــ« :قــال ]٢٣-القيامــة[ M        /  .      -L  :يف قولــه تعــاىل_٢ ر الثــواب مــن ر
  .)٥(»من خلقه شيء

ـــه تعـــاىليف_٣ ، لـــيس ميـــزان« :قـــال ]٦-القارعـــة[ M  D  C  B   AL  : قول
 َ ِرب ٌ ضُ   .)٦(»إمنا هو مثل

ً مؤسسـ ومع ثبوت هذه الروايات عنه فإنه ال يصح اعتبار اإلمام جماهـد بـن جـرب هلـذا املـنهج  ا
  :لعدة أمور

اختــاذه منهجــًا يف االســتدالل أو اعتمــاده  عــنناشــئًا  نحصــل مــن جماهــد مل يكــأن مــا  :أوالً 

                            
 .)١٣٣ص ( جلولد زيهر مذاهب التفسري )١(
عرضـت القـرآن علـى ابـن عبـاس ثالثـني  :يقـول ،عـن ابـن عبـاس علـم التفسـري أخـذ ،املكـي األسـود جماهـد بـن جـرب :هـو )٢(

 .)٤٤٩: ٤(سري أعالم النبالء  ،)٤٦٦: ٥(الطبقات الكربى البن سعد  :ينظر) ١٠٤(تويف سنة  ،عرضة
 .)١٣٠ص (جلولد زيهر  مذاهب التفسري )٣(
 .)٦٥: ٢( الطربي تفسري )٤(
 .)٥٠٩: ٢٣( الطربيتفسري  )٥(
 .)٥٩٥: ٢٤( لطربيا تفسري )٦(
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وحـال أقوالـه خـري شـاهد علـى  ،وحـال جماهـد، يف التلقي غـري مـا كـان عليـه السـلفعلى مصادر 
  .ذلك

 ً بـل هـي ، أن هذه املخالفات من جماهد مل تكن منهجًا لـه يف التفسـري حـىت يوصـف بـه :ثانيا
  .عنه من أقوال يف التفسريآراء قليلة ال تساوي شيئًا يف جنب ما روي 

 ً ــم مل يعتــربوا جماهــداً  :ثالثــا ثنــاء العلمــاء علــى جماهــد وعلــى تفســريه باخلصــوص؛ يــدل علــى أ
والنظــر يف عمــوم ، نهج خمــالف لتفســريهم لبيَّنــوا ذلــكولــو خــرج مبــ، خارجــًا عــن طريقــة تفســريهم

   .أقواله يصدق ذلك
 ً ـا ، ه مـن الصـحابة والتـابعنيـا تفسـري غـري  واملوقف من هذه األقوال اليت قاهلا جماهد خمالفا أ

ر على غري هذا الوجه، اجتهاد أخطأ فيه كن أن تـُفَسَّ    .لالعتبارات السابقة، وال ميُ
ــــــاحثين المعاصــــــرينو  ظهــــــور هــــــذا االجتــــــاه إىل احلســــــن  إىل نســــــبة، )١(يــــــذهب بعــــــض الب

َ إليــه ، علــى ادعــاء أن احلســن البصــري هــو مــن أســس االعتــزالينبــوهــذا م)٢(البصــري ــب ألنــه نُسِ
ويـدل علـى عـدم صـحة نسـبتها إليـه عـدة ، القول بالقدر وهي نسـبة عنـد التحقيـق غـري صـحيحة

   :أمور

ــــات القــــدر املأن أقــــوال احل_١ ــــرية  نقولــــةســــن يف تفســــري آي يف كتــــب العقائــــد والتفســــري كث
آلجـري يف  وقـد ذكـر طرفـا كبـرياً منهـا اإلمـام ا، مشهورة وليس فيها ما يدل على أنه يقـول بالقـدر

قــرأت القــرآن كلــه علــى « :أحــد تالمذتــهيقــول  ،ا كثــري مــن التــابعنيوبــرأه منهــ )٣( كتابــه الشــريعة
  .»احلسن ففسره يل أمجع على اإلثبات

قــل أعــوذ " إىل قــول  "الحمــدهللا رب العــالمين" ســألنا احلســن عـن مــابني « :آخــرويقـول 
  . )٤(»ففسره على اإلثبات "برب الناس

                            
والســــنة  وكتــــاب التأويــــل يف التفســــري بــــني املعتزلــــة ،)١٤٨_  ١٤٧ص ( لنصــــر حامــــد أبوزيــــد االجتــــاه العقلــــي :انظــــر )١(
 .)٢٢٤ ،٢٢٢ص(
ديث مـن سـادات التـابعني وفضـالئهم، أبو سعيد، إمام أهل البصرة، الفقيه احلـافظ للحـ احلسن بن يسار البصري :هو  )٢(

هـــ، وروى احلـديث عــن عــدد مــن الصـحابة، ومــات بالبصــرة ســنة ٢١أحـد الفصــحاء والشــجعان والنســاك، ولـد باملدينــة ســنة 
 .)٥٦٣: ٤(، سري أعالم النبالء )٦٩: ٢(وفيات األعيان  :نظري. هـ١١٠

  .)٧٢١: ٢( لآلجري الشريعة )٣(
  .السابق نفس الصفحة )٤(
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فإنــه ملـــا عوتـــب يف شــيء مـــن القـــدر  ســه يف نفـــي التهمـــة عــن نفســـهأقــوال احلســـن نف_٢ 
ً «قال   . )١(»كانت موعظة فجعلوها دينا

  .  )٢(»من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن« :وقال يف مرض موته

مــا هــذا الــذي يــذكرون عــن  :ملــا قيــل لــه)٣(ابــن عــون  ومــنهم ،نفــي العلمــاء هلــذه التهمــة_٣
م يكذبون على احل« :؟ قال احلسن ً إ   .)٤(»سن كثريا

  . )٦(»ه هلم لساءهمر سكانوا يأتون الشيخ بكالم جممل لو ف« :)٥( ابن سريينويقول 

م علــى احلســن مــا نقــل عــن عمــرو بــن عبيــد فإنــه كــان إذا ســئل عــن  وممــا يــدل علــى كــذ
  .)٧(فيومههم أنه من قول احلسن البصري .»هذا من قول احلسن« :شيء قال

وقـد متيـز تفسـريه ، أن احلسـن ممـن اشـتهر بـالوعظ :سبب نسبة القول بالقـدر للحسـن نأ_٤
قــة يف إطــالق العبــارات ممــا قــد يراعــي الدِّ  ال يف أحيــان كثــرية أنـهوعــادة الــواعظ ، )٨( ـذا اجلانــب

ِّ ذلـك وي، اخللل يف فهمها ثر يو  : قـال قـول احلسـن الـذي سـبق ذكـره أنـه ملـا عوتـب يف القـدربـني
ً كانت موع   . )٩( ظة فجعلوها دينا

ــم مبــذهب القــدر غــري واحــد ومل « : شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة بقولــهويؤكــد هــذا املعــىن وهلــذا ا
كـان   :محـدأوكما قيل لإلمـام ، ملعاصي بالقدربل كانوا ال يقبلون االحتجاج على ا، يكونوا قدرية

                            
 .)٢٦٧: ٢(اإلبانة البن بطة  :نظرا )١(
  .)٢٧٦: ٢(البن بطة  واإلبانة  )٦٨٢: ٢( لاللكائي هل السنةأشرح اعتقاد  :انظر )٢(
مل تـر عينـاي  :قال هشـام بـن حسـان،احملـدثنيأحـد األعـالم  ،بـن أرطبـان املـزين أبـو عـون البصـري عبد اهللا بن عـون :هو )٣(

طبقـات  :ينظـر .)١٠٥( سـنة تـويف ،كنـا نعجـب مـن ورع ابـن سـريين فأنسـاناه ابـن عـون  :وقال قرة بـن خالـد ،مثل ابن عون
   .)٧٦ :١(احلفاظ 

 .)٤٦٢١(رقم ) ٢٠٥ :٤( ،باب لزوم السنة ،كتاب السنة ،داود أيبسنن  :انظر )٤(
ء أبــو بكــر التــابعي اإلمــام يف التفســري واحلــديث والفقــه وتعبــري ، البصــري، األنصــاري بــالوالحممــد بــن ســريين هــو :هــو  )٥(

. الرؤيــا، ولــد لســنتني بقيتــا مــن خالفــة عثمــان رضــي اهللا عنــه، تــويف بالبصــرة ســنة عشــر ومائــة، وهــو ابــن ســبع وســبعني ســنة
 .)٦٠٦: ٤(سري أعالم النبالء  ،)١٨١: ٤(وفيات األعيان  :ينظر

  .)٢٩: ٢( يوالتاريخ للفسو  املعرفة :انظر  )٦(
 .)٦٤  :٨(ذيب التهذيب   :انظر )٧(
 .)٢٣٧و  ٢٠٩: ٢( للدكتور حممد اخلضريي تفسري التابعني :انظر )٨(
 .) ٢٦٧: ٢(اإلبانة البن بطة  :انظر )٩(
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ً  )١(ابن أيب ذئب   .هذا قدري :الواالناس كلُّ من شدد عليهم املعاصي ق :فقال .قدريا
لكونــه كــان شــديد اإلنكــار للمعاصــي  ،إنــه بســبب هــذا نســب إىل احلســن القــدر :وقــد قيــل

       .)٢(»ناهيًا عنها

  :التفسير الكالمي واستمراره منهجامتداد  :سألة الخامسةالم
 يف أثـره قـد امتـدَّ و ، وتـأثرياً يف طوائـف املسـلمنياملنهج الكالمي هـو مـن أكثـر املنـاهج انتشـاراً 

   .هألئمة كل اجتاسأذكرها مستشهداً على تبنيهم هلذا املنهج بأقوالٍ صرحيةٍ ، عدة طوائف
  :وميكن تقسيم هذه الطوائف إىل جمموعتني

ودخـول هـذا ، فدخل علـيهم املـنهج الكالمـي، سابق منهج هلم من كان :المجموعة األولى
  :ذلك يف طائفتني وقد كان، لسابقا هممنهجليهم عن املنهج عليهم ال يلزم منه خت

  :الخوارج_١ 
ابـن تيميـة عـن  يقـول شـيخ اإلسـالم، طريـق املعتزلـة عـنباملنهج الكالمـي  اخلوارج تأثرت   

املوجـودين بعـد  وإمنا يكـون ذلـك عـن متـأخرة اخلـوارج«:تأخر دخول مقالة الصفات على اخلوارج
الـذين كــانوا علـى عهــد  أمــا قـدماء اخلــوارج. .والشـيعة حـدوث هــذه املقـاالت الــيت صـنفها املعتزلــة

  .)٣(»واجلهمية الصحابة والتابعني فماتوا قبل حدوث هذه األقوال املضافة إىل املعتزلة

ٌ وهو   ً  ظهر تأثري مـن  تبقيـ اليت وهي الفرقة ،)٤(ةقد بقي هذا التأثر جليًا يف اإلباضيو ، مبكرا
  .ولذا سيكون احلديث مقتصراً عليهم )٥( من فرق اخلوارج

  :كانت يف أساسني  ملنهج أهل السنة واجلماعة يف التفسري وخمالفة اإلباضية

                            
ـم بـالق ،مـن علمـاء املدينـة ،بـن عبـدالرمحن بـن املغـرية بـن أيب ذئـب القرشـي حممـد :هـو )١( ) ١٨٥(تـويف ســنة  ،ول بالقـدرا

 .)٦١ :٧(األعالم  ،)٢٢٩ :٦(ميزان االعتدال  :ينظر
 .)٢٥_٢٤: ٣( البن تيمية منهاج السنة )٢(
 .)٥٨٤: ٢( بيان تلبيس اجلهمية )٣(
، كان مذهبه أن خمالفيه من أهل القبلة كفار غري مشركني تنسب إىل عبداهللا بن أباض من فرق اخلوارج :اإلباضية )٤(

ومنكاحتهم جائزة وموارثتهم حالل والغنيمة منهم حالل، ومسى دار خمالفيه دار التوحيد، إال معسكر السلطان فإنه دار 
امللل  :ينظر. ة يف باب األمساء والصفاتبغي ومرتكب الكبرية موحد ال مؤمن، خالدٌ يف النار إن مل يتب موافق للمعتزل

 .)١٣٤(والنحل 
  .)٣١٦ص ( للحفظي والشيعة يف اخلوارج ثري املعتزلةأت :ذلكانظر يف بيان  )٥(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  :مصادر التلقيمخالفتهم لمنهج أهل السنة في  :األساس األول
  :من جهتني التلقي صادرعن أهل السنة يف م تلف اإلباضيةخي
  :مصادر التلقي المصدر الذي يحتكم إليه في الكالمي اعتبار العقل _١

تلقـي ح العقل الكالمي واحداً من مصادر الأصب بعد أن دخل املنهج الكالمي عند اإلباضية
 :واعلـــم أن احلجـــة والربهـــان أربعـــة أوجـــه« :)١(أبـــو يعقـــوب الـــوارجالين يف ذلـــك يقـــول ،عنـــدهم

  .)٢( »الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل
  
  :عدم االعتماد على خبر الواحد في العقائد_٢

أنــه : أحــدها: جــوهجيــاب عنــه بو «: فيقــول، حــديث إثبــات الشــفاعةعــن )٣(جييــب الســاملي
   .)٤(»يعارض القطعي خرب واحد ال

ُ علـى ،عنـدهم ولكن احلديث اآلحاد عندما ميكـن تأويلـه جَّح َ ـر ُ وإن كـان ، رده فتأويلـه قـد يـ
 ً وأجيـب ، ألحاديـث املرويـةواسـتدلوا علـى ثبـوت اجلسـرية با« :يقـول السـاملي، رده طريقًا صحيحا

ا والذي يظهر يل إبقاء األحاديث على أصـلها ، يةعتقادأحاديث أحادية ال توجب األمور اال أ
  . )٥( »وال بأس عليه إن شاء اهللا، من غري قطع بكفر من خالفه فيها فقد أحسن ظنه بالراوي

م كتــاب أمــا مــا يف   ، فكلــه صــحيح مقبــول، )اجلــامع الصــحيح مســند الربيــع بــن حبيــب(كتــا
اعلــم أن هــذا املســند « :هــذا الكتــابالســاملي عــن  يقــول عبــد اهللا ،يتعامــل معــه هــذا التعامــل وال

الشريف أصح كتب احلديث رواية وأعالها سنداً ومجيع رجالـه مشـهورون بـالعلم والـورع والضـبط 
فجميــع مـا تضــمنه الكتــاب ... واألمانـة والعدالــة والصـيانة كلهــم أئمـة يف الــدين وقــادة للمهتـدين

                            
لــه أثــر كبــري يف  ،يف املغــرب مــن علمــاء اإلباضــية ،يعقــوبأبــو  ،بــن منــاد الســدرايت الــوارجالين يوســف بــن إبــراهيم :هــو  )١(

 ،وغريمهــا ،العــدل واإلنصــاف يف أصــول الفقــه واالخــتالف ،الــدليل والربهــان ألهــل العقــول :مــن مصــنفاته ،املــذهب اإلباضــي
   .)٤٨١: ٢(_ يقسم املغرب اإلسالم_معجم أعالم اإلباضية  :ينظر .)٥٧٠(تويف سنة 

 .) ٣٧: ٢(الدليل والربهان للوارجالين  )٢(
كـان ممـن لـه حركـة اجتماعيـة كبـرية يف   ،املشـارقة مـن علمـاء اإلباضـية ،بـن سـلوم بـن عبيـد السـاملي عبداهللا بن محيـد :هو )٣(

 .)١٣٣٢(تـويف سـنة  ،مشـارق األنـوار يف علـم الكـالم ،مع الصحيح مسند الربيـعشرح اجلا :من مصنفاته ،املذهب اإلباضي
      .)٢٧١ص (قسم املشرق  أعالم اإلباضية :ينظر

     .)٣٧٦ص (مشارق األنوار للساملي  )٤(
  .)٣٧٣ص (املصدر السابق  )٥(
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ويليـه يف الرتبـة الصــحاح ، يــزوهـو أصـح كتــاب مـن بعـد القـرآن العز ، صـحيح باتفـاق أهـل الــدعوة
  . )١(»من كتب احلديث

  :منهج االستداللمخالفة أهل السنة والجماعة في  :األساس الثاني
و وهـ، يف االسـتدالل بالكتـاب والسـنة ذات املـنهج الـذي تبنتـه املعتزلـة لقد ورثت اإلباضية

ُ تسليط العقل الكالمي على النص  يقـول . لعقـلل حـىت يتوافـق مـع اوما خالفه أُوِّ ، بلفما وافقه ق
ات عامـــة وهـــي تتفـــق مـــع املعتزلـــة« :أحـــد البـــاحثني اإلباضـــيني عـــن اإلباضـــية ، يف تأويـــل املتشـــا

از   . )٢( »واعتماد ا

واإلباضية يف « :الزخمشري تفسري ا آليات الرؤية علىيف تأويله ويقول عن اعتماد اإلباضية
منــا خاصــة اعتمــدوا اعتمــاداً كليــًا يف بــاب الرؤيــة علــى حتليالتــه مــن اإلحالــة  ؛هــذه املرحلــة الــيت 

  .)٣(»على تفسريه بصراحة

ــذه األمــور أثبتناهــا لــه صــفة « :يف ذلــك يقــول الــوارجالين فلمــا أخربنــا اهللا تعــاىل عــن نفســه 
ولســنا ننصــرف عــن الظــاهر إىل البــاطن إال ، هــي بظــاهر لغــة العــرب لنــا صــفة نفســانيةإذ ، ذاتيــة

ومعـىن ، )٤( »وال يف الشـرع مـا ميعنـه، وليس يف العقليات مـا يبطلـه، بدليل عقلي أو بدليل شرعي
  .غًا لصرف اللفظ عن ظاهرهو سه لو كان العقل الكالمي يبطله لكان هذا مهذا أن

إذا أخربالشــرع بوقوعــه ، مــا جيــوزه العقــل اعلــم أن« :)٥(املصــعيب عبــد العزيــز الثميــين قــولوي
وأما ما أخرب به وكان ظاهره ، إذ هو مع ذلك بدعة، وندع تأويله، جيب أن نؤمن به على ظاهره

، مل ميكـن وقوعـهألنا نعلم أن الشرع ال خيرب مبـا ، مستحيالً يف العقل بأن نصرفه عن ظاهره ممتنع
 ً ـدام النقـل أيضـا ألن العقــل ، فلـو كـذبنا العقـل وعملنـا بظـاهر النقــل املسـتحيل ألدى ذلـك إىل ا

مث مـن بعـد صـرف  ،فيلـزم إذا تكـذيب النقـل، أصل لثبوت النبويات اليت يتفرع عنها صحة النقـل

                            
   .)١٩ص (مسند الربيع  )١(
  .)٢٨٤ص(للجعبريي  اضيةالبعد احلضاري للعقيدة اإلب )٢(
    .)٣٤٢ص(املصدر السابق  )٣(
 .)٢٣: ٣(الدليل والربهان  )٤(
لــه كتــب كثــرية  ،املغاربــة مــن علمــاء اإلباضــية ،)ضــياء الــدين(امللقــب بـــ ،بــن عبــداهللا الثميــين عبــدالعزيز بــن إبــراهيم :هــو )٥(

أعـــالم : ينظـــر  .)١٢٢٣(تـــويف ســـنة  ،وغريمهـــا ،معـــامل الـــدين يف علـــم الكـــالم ،خمتصـــر حواشـــي ترتيـــب مســـند الربيـــع :منهـــا
   .)٢٥٥: ٢(قسم املغرب  ،اإلباضية
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حلمــــل إن مل يكــــن لــــه بعــــد ذلــــك إال تأويــــل واحــــد صــــحيح تعــــني ا، اللفــــظ عــــن ظــــاهره املمتنــــع
  .)١(»عليه

دراك ه مــــن هــــذا اخلــــالف يف مــــنهج البحــــث إلوالصــــواب الــــذي نــــرا« :)٢(ويقــــول اخلليلــــي
ألن ، ســالمية تقــوم علـى الــنص الصــحيح املفهــوم بالعقــل الســليمأن العقيــدة اإل :مفـاهيم العقيــدة

وكمــا أنــين أعــارض طريقــة الــذين يعتمــدون اجلـــدل أو ، الــنص البــد لفهمــه مــن اســتخدام العقــل
ـــم كـــي ال، ج اجلـــديل يف علـــم الكـــالماملــنه تســـمع صـــوت  وأعـــارض كـــذلك الــذين يصـــكون آذا

ألننــا لــو أخــذنا بظــواهر النصــوص وقعنــا يف مشــكلة كــربى ، ويأخــذون بظــواهر النصــوص، العقــل
  .)٣( »وقوع التناقض يف القرآن الكرمي: وهي

   :اإلمامية الشيعة_٢
جـاء بـل ، ومل يكـن هـذا التـأثر يف متقـدميهم، الكالمـي املعتزلـة نهجمب _كذلك_ الشيعةتأثر 

فــإن مجيــع مــا يــذكره «: هــذا التــأثر تــأخرابــن تيميــة مبينــًا  اإلســالميقــول شــيخ  ،يف فــرتة متــأخرة
ٌ منـــه ، هـــو مــأخوذ مـــن كتــب املعتزلــة.. .أخرون يف مســـائل التوحيــد والعــدلاإلماميــة املتــ بـــل كثــري

كــذلك مــا يذكرونــه مــن تفســري القــرآن يف آيــات ، وبعضــه قــد تصــرفوا فيــه، منقــول نقــل املســطرة
ال ينقـل عـن قـدماء اإلماميـة مـن ... هـو منقـول مـن تفاسـري املعتزلـة، الصفات والقـدر وحنـو ذلـك

حمدداً وقت  )٥(يقول الذهيبو . )٤(»قرآنال يف األصول العقلية وال يف تفسري ال، هذا حرف واحد
ســـبعني وثالمثائـــة إىل زماننـــا هـــذا تصـــادق الـــرفض واالعتـــزال مـــن حـــدود و «:وقـــت هـــذا االلتقـــاء

                            
 .) ٣٤٢ص (عبداللطيف احلفظي  والشيعة يف اخلوارج تأثري املعتزلة عن) ١٩٣: ٢( للمصعيب معامل الدين )١(
جـــواهر  ،تنزيـــه اهللا ســـبحانه :مــن مصـــنفاته ،يف عمـــان مفـــيت اإلباضـــية ،إباضــي معاصـــر ،أمحـــد بـــن محـــد اخلليلـــي  :هــو  )٢(

  .مقدمة تفسريه جواهر التفسري  :انظر .التفسري وغريمها
ات  ،) ٢٦ص (املـدخل العـام إىل دراسـة العقيـدة اإلسـالمية للخليلـي  :انظر )٣( وانظـر لـه يف هـذه القاعـدة اآليـات املتشـا

 .)٢٤ص(يف القرآن الكرمي 
 .) ٦_٥ :٣ (السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  منهاج  )٤(
، أبو عبداهللا الذهيب، مشس الدين الدمشقي احلـافظ للحـديث، احملقـق، مـؤرخ عثمان بن قامياز  حممد بن أمحد بن :هو  )٥(

، ومــن مصــنفاته ، "ســري أعــالم النــبالء"، "تــاريخ اإلســالم الكبــري: "مــؤرخ اإلســالم واملســلمني، كــان أكثــر أهــل عصــره تصــنيفًا
: ٢( للشــوكاين الطــالع البــدرو  ،)٣٣٦: ٣( البــن حجــر الــدرر الكامنــة :نظــري. )٧٤٨(وغريهــا، تــويف ســنة " تــذكرة احلفــاظ"

١١٠(. 
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الــذي  _ )٤٣١:ت( فــإن املفيــد، وهــذا التــاريخ الــذي ذكــره يتفــق مــع احلقــائق العلميــة، )١(»وتواخيـا
وتتلمــذ  ،يف هــذا الــزمنقــد عــاش  _كــان مــن أوائــل مــن أدخــل علــم الكــالم يف املــذهب الشــيعي

ّ بــن عيســى الرمــاينك يــد بعــض املعتزلــة علــى ــه احلســني بــن علــي  )٣٨٤ :ت( )٢(علــي وأيب عبــد الّل
  .)٤()٣٦٩ :ت()٣(البصري

  .)٤١٥ ت( اجلبار لقاضي عبدا على ذتتلم قد ،)٤٣٦ :ت()٥(الشيخ الشريف املرتضيوكذلك 
  :منهج أهل السنة واجلماعة يف التفسري يف أساسني قد خالف الشيعةو 

  :في مصادر التلقي مخالفة منهج أهل السنة والجماعة :األساس األول
هم خيالفون أهل السنة واجلماعة و  والسنة، ذكرون من مصادرهم الكتاباإلمامية ي الشيعة

يقــول شــيخ  _)٦(ســبق ذكــر تفاصـيله يف املــنهج البــاطين وهـذا قــد_اوهلــنة وقبيف قواعـد اعتبــار الســ
م يف الشرعيات ما نُقل عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منـه مـا « :ابن تيمية اإلسالم وعمد

هو صدق ومنه ما هو كذب عمداً أو خطًأ، وليسوا أهل معرفة بصـحيح املنقـول وضـعيفه كأهـل 
  .)٧( »املعرفة باحلديث

إال أن خمــالفتهم مل تقتصــر ، ة مــن تفصــيل االعتمــاد علــى الســنةع خمــالفتهم ألهــل الســنومــ  
  :ومها، على ذلك بل خالفوهم يف اعتبار مصدرين آخرين

                            
  .)٥:١٨٠( للذهيب ميزان االعتدال  )١(
اجلـامع يف علـوم  :مـن مصـنفاته ،مييـل إىل التشـيع ،النحـوي ،املعتـزيل ،بـن علـي بـن عبـداهللا الرمـاين علـي بـن عيسـى: هو  )٢(

، وطبقـات املفسـرين للسـيوطي )٥٣٣ :١٦( سـري أعـالم النـبالء  :ينظـر .)٣٨٤( تـويف  ،واألمساء والصـفات وغريهـا ،القرآن
  .)٦٨ص ( 
ومـن  ،مـن علمـاء الكـالم البصـريني ،والزم احلسـن الكرخـي ،أخذ عـن أيب هاشـم ،أبو عبداهللا احلسني بن علي البصري  )٣(

 ).  ٣٢٥ص(للقاضي عبداجلبار  طبقات املعتزلة :ينظر .قليل التدريس ،كان كثري األمايل  ،علماء أصول الفقه
الـــيت علـــى رأســـها أبـــو ســـهل  ،هـــي مدرســـة بـــين نوخبـــت رس الشـــيعية الـــيت يظهـــر فيهـــا التشـــابه بأفكـــار املعتزلـــةاأول املـــد )٤(

ال الشيء القليـل املنقـول يف كتـب الشـيخ ومل حيفظ من أقواهلم إ ،)٣١:ت(احلسن بن موسىو ، )٣١١:ت( إمساعيل النوخبيت
 للحفظــي والشـيعة يف اخلـوارج تــأثري املعتزلـةو  ،)٤٤٧ص( ، عائشـة املنـاعيوالشـيعة أصـول العقيـدة بــني املعتزلـة :انظـر  .املفيـد

  .)٤٧٤ص (
والـذخرية  ،االنتصـار :منهـا ،لـه عـدة مصـنفات ،معتـزيل ،شـيعي إمـامي ،تضـىعلي بن احلسـني العلـوي الشـريف املر  :هو )٥(

    .)١٢٤ :٣(ميزان االعتدال  :ينظر .)٤٣٦(تويف سنة. والذريعة إىل اصول الشريعة وغريها ،يف علم الكالم
  .)٧١ص (انظر من هذا البحث  )٦(
  .)٦٩ :١(البن تيمية مناهج السنة  )٧(
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تلف فيه بـني الشـيعة وهذا ما ،قول املعصوم اعتمادهم على :المصدر األول  ،اإلماميـة ال خيُ
؟ وهــذا املصــدر ســبق الكــالم فيــه ويف  التواتر أو اآلحــادبــه هــل إثباتــ وإن كــانوا خيتلفــون يف طريــق

  .)١(احلديث عن املنهج الباطين عند  شواهده
مصـــادر  المصـــدر الـــذي يحـــتكم إليـــه فـــي الكالمـــي العقـــل هماعتبـــار  :المصـــدر الثـــاني

وهــو  ، إمنــا دخــل علــيهم يف فــرتة متــأخرةو ، مل يكــن عنــد اإلماميــة األوائــل صــدروهــذا امل ،التلقــي
اه األخبـاري خيـالفون يف اعتبـار العقـل جتـاال والزال أصـحاب، بيـنهم ًا عليهاً متفقك ليس أمر كذل

  .)٢( مصدراً من املصادر
  :في منهج االستدالل مخالفة منهج أهل السنة والجماعة:األساس الثاني

  .يف منهج االستدالل بالكتاب والسنةدور لقد كان للمصدرين السابقني 
ـا منهجيـة  ،اإلمامية صدرية العقل الكالمي من الشيعةتبىن ممن ي يةلقد كان منهجو  هـي ذا

َ ، تذَ خِ فعنهم أُ ، املعتزلة َ وعن طريقهم نـ   .ذت إليهمف
اإلماميــــة بــــالمنهج الكالمــــي فــــي المصــــادر ومــــنهج  علــــى تــــأثر الشــــيعة شــــواهدالومــــن 

  :)٣(مايلي  االستدالل
رضـوان اهللا _قد اشتهر بني أكثـر أصـحابنا« :البحراين وهو حيكي مذهب األصوليني يقول

  . )٤(»وترجيحها على األدلة النقلية ،االعتماد على األدلة العقلية يف األصول والفروع_عليهم

ـاز ووجـوه « :قول الشريف املرتضيوي إذا ثبت بأدلـة العقـول الـيت ال يـدخلها االحتمـال وا
ورد ظــاهره خبــالف  صــرفنا كــل مــا، جتــوز علــى األنبيــاء علــيهم الســالم أن املعاصــي ال :التـأويالت

كما نفعل ذلـك فيمـا يـرد ظـاهره خمالفـًا ملـا ، ذلك يف كتاب أو سنة إىل ما يطابق األدلة ويوافقها
  .)٥(»وما ال جيوز، وما جيوز عليه، تدل عليه العقول من صفاته تعاىل

خبـــار املرويـــة عنـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى ســـبيل إمنـــا يعلـــم كـــذب بعـــض األ« :ويقـــول

                            
  .)٨٧_٧١ص (انظر من هذا البحث   )١(
مصـــادر التلقـــي و أصـــول االســـتدالل العقديـــة عنـــد  ،)٤٦١ص (لحفظـــي  لشـــيعة، لوا يف اخلـــوارج تـــأثري املعتزلـــة :انظـــر )٢(

  .)٧٥٦: ٢(اإلمامية االثىن عشرية إلميان العلواين 
   .)٨٢٦_٨٢٣: ٢(مصادر التلقي واالستدالل عند اإلمامية للعلواين  :انظر )٣(
 .)١٤٩: ١(احلدائق الناضرة للبحراين  )٤(
   .)٤٧٧: ١(ملرتضى اأمايل الشريف  )٥(
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كــل خبــر دل ظــاهره علــى إجبــار أو تشــبيه أو مــا جــرى مجــرى : فنقــول، الوصـف دون تعيــني
وكان احتماله للصواب بعيـداً ، وال على وجه احلكاية، من غري قرينة، ذلك مما علمنا استحالته

 ً ان مــن اخلطــاب مبــا حيتــاج إىل تكلــف ألن احلكمــة والــدين مينعــ، وجــب احلكــم ببطالنــه، متعســفا
  .)١( »وتعسف وتكلف شديد حىت حيتمل الصواب

عــرفبــني هــذا الكــالم  ةقارنــعنــد املو  ُ التطــابق بــني  مــدى وكــالم القاضــي الــذي ســبق ذكــره ي
   .املنهجني

  
  .التي لم تكن متبنيًة لمنهجٍ آخر: المجموعة الثانية

  :)٢(الزيدية_ ١
ومــن  ،)٣(تــأثرهم بــاملنهج البــاطين_ يف اجلملــة_ولكــن مل يظهــر ، فرقــة مــن الشــيعة الزيديــة 

قبـل _ الـيت فارقـت فيهـا أهـل السـنةو  الزيـدي اليت استقر عليها املذهب قاالتاملأسباب ذلك أن 
وإمنــــا ، بــــاطينليســــت مقــــاالت غاليــــة تســــتوجب النــــزوع إىل املــــنهج ال_  دخــــول االعتــــزال فــــيهم

وهــي مســألة ، مســألة التفضــيل بــني الصــحابة :الــيت مــن أبرزهــا ســائلخمــالفتهم واقعــة يف بعــض امل
ــ ــا الســنة ومل تُ مــع بعــدهم و ، ىل تأويلهــاتــاج إحــىت حيُ  علــى وجــه التفصــيل ذكر يف القــرآنجــاءت 

يقـــول  ،لـــةطريـــق املعتز  أنـــه دخـــل علـــيهم املـــنهج الكالمـــي عـــن عـــن املـــنهج البـــاطين يف اجلملـــة إال
ــــــــريون رأ« :الشهرســــــــتاين يقــــــــول و  ،)٤( »حــــــــذو القــــــــذة بالقــــــــذة ي املعتزلــــــــةأمــــــــا يف األصــــــــول ف

                            
   .)٤٠_٣٩( إىل أصول الشريعة للمرتضى الذريعة )١(
م، تقول بالعدل إذ تنفي خلق اهللا ألفعال العباد بزعم فرق العدلية القدرية، مييلون للمعتزل ىحدإ :الزيدية)٢( ة أو يوافقو

وهي تنسب إىل مؤسسها  ،إىل أهل السنة نفي اجلرب كما تعطل آيات الصفات بدعوى التوحيد وتعد أقرب فرق الشيعة
دوية عن ااحنرفت ما عدا اهل الزيديةزيد بن علي زين العابدين ومل يقل أحد منهم بتكفري أحد من الصحابة إال أن فرق 

ا من عثمان وقد افرتقوا فيما بينهم إىل فرق اجلارودية والسليمانية ـ وقد يقال و مبادئ زيد هذه ورفضوا خالفة الشيخني وتربؤ 
ن احلسني بن علي بن أيب وجيمعهم القول بإمامة زيد بن علي ب ،اجلريرية أيضًا ـ والبرتية والصاحلية، وقيل أكثر من ذلك

طالب يف أيام خروجه، وكان ذلك زمن هشام بن عبدامللك، كما أمجعوا على تفضيل علي على سائر الصحابة وعلى 
، )٢٢(، الفرق بني الفرق )١٥٤: ١(امللل والنحل :نظري. اخلروج على أئمة اجلور، وعلى عدم الصالة خلف الفاجر

 .)١٣٦: ١( مقاالت اإلسالميني
 .)٧٠ص ( للدكتور عبداملنعم عثمان وأهل السنة قضية التأويل بني الشيعة :ظران )٣(
   .)١٦٢ :١(امللل والنحل للشهرستاين  )٤(
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وبـدخول هـذا املــنهج  ،)٢(»هـم معتزلـة يف كــل املـوارد إال يف شـيء مـن مســائل اإلمامـة«:)١(املقبلـي
  .االستدالل عليهم حصلت املخالفة منهم يف مصادر التلقي ومنهج

  :منهج أهل السنة واجلماعة يف التفسري يف أساسني وقد خالف الزيدية
  :في مصادر التلقي مخالفة منهج أهل السنة والجماعة :األساس األول

فقـد خـالفوا أهـل السـنة واجلماعـة يف املصـادر الـيت  ،بعد دخول املـنهج الكالمـي علـى الزيديـة
  :من جهتنيلمنهج الكالمي متثل امتداداً ل

  :مصادر التلقي المصدر الذي يحتكم إليه في الكالمي اعتبار العقل_١
 القاســم بــن إبـراهيم الرســي الزيــدي :الكالمـي املعتزلــة هجمـن الــذين تبنــوا الزيديـة مـن أوائــل 

ــا املعبـــود علـــى ، عبـــادات مـــن ثــالث حجـــج فهـــذه ثــالث« :يف ذلـــك يقــول ،)٢٤٦ :ت( احـــتج 
وجــاءت حجــة ، فجــاءت حجــة العقــل مبعرفــة املعبــود، والرســول، والكتــاب، العبــاد؛ وهــي العقــل

دالكتاب مبعرفة  ّ لعقـل أصـل للحجتـني األخريتـني؛ او ، وجاءت حجـة الرسـول مبعرفـة العبـادة، التعب
فا به ِر ما عُ ما، أل   . )٣(»فافهم ذلك، ومل يعرف 

 خربنـا عـن حجـج اهللا سـبحانه علـى عبـاده مـا: فيقال لـه« :)٤(احلسنيبن  ويقول اهلادي حيىي
 »واألئمــة اهلــادون، والعقــول، واملرســلون، هــي كتــاب اهللا: هــي؟ وكــم هــي؟ فــال جيــد بــداً أن يقــول

)٥(.   
ا فيقـول عــن أئمـة الزيديــة )٦( وينقـل القاسـم بــن علـي العيـاين  وهــذا « :املصـادر الـيت يعتمــدو

                            
واألشـاعرة والصـوفية، لـه مـن  عتزلةكثري الرد على امل  ،من علماء اليمن ،صاحل بن مهدي بن علي بن عبداهللا املقبلي :هو )١(

ص ( أعـــالم املـــؤلفني الزيديـــة :ينظـــر .)١١٠٨(تـــويف ســـنة  ،واإلحتـــاف علـــى الكشـــاف وغريمهـــا ،العلـــم الشـــامخ :املصـــنفات
٤٩١(.   

  .)١١ص (العلم الشامخ للمقبلي  )٢(
 .)٩٦,٩٧ص ( أصول العدل والتوحيد للقاسم الرسي  :انظر )٣(
عـد الرجـل الثـاين يف تأسـيس املـذهب الزيـدي يف  ،زيـدي معتـزيل ،بـن القاسـم بـن إبـراهيم الرسـي حيـىي بـن احلسـني  :هو )٤( ُ ي

 الزيديـة أعـالم املـؤلفني :ينظـر .)٢٩٨(تـويف سـنة   ،تثبيـت اإلمامـة وغريهـا ،أصول الدين ،إثبات النبوة :من مصنفاته ،اليمن
     .)١١٠٣ص(
 .)٤٦١ص (ضمن جمموع رسائل اهلادي ) الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه: (رسالة )٥(
مــن  ،زيــدي معتــزيل ،املعــروف بالعيــاين ،بــن عبــداهللا بــن حممــد بــن اإلمــام القاســم الرســي العيــاين القاســم بــن علــي :هــو )٦(

 أعـالم املـؤلفني الزيديـة :ينظـر .)٣٩٣(تـويف سـنة .وغريهـا ،ذم األهـواء ،التوحيد ونفـي التحديـد، الـرد علـى الرافضـة :مصنفاته
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يزعمـون ، القاسم عليه السـالم وبنـوه أمجعـون متفقـون فيمـا أصـلوا مـن األصـول وشـرحوا مـن احلـق
  :أن للحق وجوهًا أربعة

  .كتاب اهللا جل امسه: منها
  .املرتمجة عن الكتاب والسنة، صلى اهللا عليه و آله وسلم اهللا ذرية رسول: ومنها
  .وهي أوكدها، حجة العقل: ومنها

  . )١( »المجمع عليهاسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : ومنها
  

  :عدم االعتداد بخبر الواحد في العقائد_٢
وتتبــع ، لســنة واجلماعــة يف عــدة مســائلمــن الســنة خيتلــف عــن موقــف أهــل ا موقــف الزيديــة

، ن امتــداد األثــر الكالمــي علــى مصــدر الســنة عنــد الزيديــةابيــ تفاصــيلها خيــرج عــن املقصــود وهــو
يكتنفـــه شـــيء مـــن  هومـــوقفهم منـــ، مـــوقفهم مـــن خـــرب اآلحـــاد :ومـــن أبـــرز مظـــاهر هـــذا االمتـــداد

ــــم ال يعتمــــدون عليــــه يف العقائــــدإال أن احملكــــم منــــه هـــو  ،الغمـــوض يف بعــــض جوانبــــه ومــــن ، أ
  :شواهد كالمهم

وإنــا ال نعلــم صــدق احلــديث عنــه صــلى اهللا عليــه وســلم إال « :)٢( بــن حممــدالقاســم  يقــول
 ً ومــا عــدا ذلــك فإنــا ال نــأمن أن ، أو وافــق كتــاب اهللا _أو تلقتــه األمــة بــالقبول _إذا جــاء متــواترا

  .)٣( »يكون كذبًا على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إما عمداً وإما خطأ

ً « :)٤( بــن محــزة بــد اهللايقــول عو  مل  العلــم ورد أصــول الــدين ومل حيصــل معــه خــرب الواحــد إذا
   .)٥( »مامية وأصحاب احلديثووجب رده خالفا لإل ،ب العمل بهجي

                                                                              
    .)٧٧٣ص (
 .)٩٢ _٩١ص (كتاب التنبيه والدالئل ضمن جمموع اإلمام القاسم العياين  )١(
األســـاس لعقائـــد األكيـــاس يف معرفـــة رب  :لـــه مصـــنفات كثـــرية منهـــا ،زيـــدي معتـــزيل ،بـــن علـــي القاســـم بـــن حممـــد :هـــو )٢(

أعـــالم  :ينظـــر .)١٠٢٩(تـــويف ســـنة  ،اجلـــواب املختـــار عـــن مســـائل عبـــداجلبار وغريهـــا ،االعتصـــام حببـــل اهللا املتـــني ،العـــاملني
   .)٧٧٧ص ( املؤلفني الزيدية

   .)٤٤ص (لعبداهللا العزي  نقالً عن علوم احلديث عند الزيدية) ٢٤ _٢٣: ١(بل اهللا املتني للقاسم االعتصام حب )٣(
 .ة وغريمهـازيـادة األدلـة العقليـ ،رد اعـرتاض الشـيعة :مـن مصـنفاته ،زيـدي معتـزيل ،احلسـيين اليمـين عبـداهللا بـن محـزة :هو  )٤(

   .)٥٧٨ص ( أعالم املؤلفني الزيدية :ينظر .)٦١٤( تويف سنة 
 ).٢٠٣ص(صفوة االختيار لعبداهللا بن محزة  )٥(
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ب العمـل بـه يف يفيـد إال الظـن وجيـ وال« :اآلحـاد عـن خـرب )١( ـران ويقول حممد بن حيـىي
   .)٢(»يؤخذ بأخبار اآلحاد يف األصول وال...مسائل الفروع

 يف مصـادر التلقـي الـيت خـالفوا فيهـا أهـل السـنة واجلماعـة مها أهـم الوجـوه :الوجهان هذان
مـــن قـــول أئمـــة آل البيـــت حجـــة  همعتبـــار ال مل أتعـــرض هنـــاو ، ثـــر علـــم الكـــالمممــا كـــان أثـــراً مـــن أ

مــا يــدل علــى  العيــاين وقــول القاســم بــن علــي بــن حممــد ادي حيــىيســبق يف قــول اهلــوقــد  ،احلجــج
وليسـت مـن املـنهج ، مـن املـذهب الشـيعي ألن هذه املخالفـة دخلـت علـى الزيديـة اعتبار ذلك ؛

   .الكالمي

  :منهج االستداللمخالفة منهج أهل السنة في  :األساس الثاني
ــا طريقــة املعتزلــة اتبــع الزيديــة لقــد ومــن ، يف املــنهج الكالمــي لتأويــل النصــوص واالســتدالل 

 :املـنهج الكالمــي يف التأويــلعلــى  نــاقالً اإلمجـاع )٣( يقـول أمحــد بـن حممــد الشـريف :شـواهد ذلــك
فــال ، م الــدليل العقلــي علــى خــالف مــا أشــعر بــه ظــاهر الــدليل النقلــيواعلــم أنــا لــو قــدرنا قيــا«

   .)٤(»وتنزيله على مقتضى العقل، أنه جيب تأويل الدليل النقلي :خالف بني أهل التحقيق
وأنـه لـيس أحـد « :يقـول اهلـادي حيـىيكمـا ف :على غيرهم وأما تقديم فهم األئمة للقرآن
فهـم .. .ممن اختـاره اهللا واصـطفاه وانتجبـه وارتضـاه، نيالعامل من املخلوقني أوىل بفهم أحكام رب
مـن ، األئمـة اهلـادون والقـادة املرشـدون ،وخلفـاؤه يف أرضـه، صفوة اهللا من خلقـه وخريتـه مـن بريتـه

وكـان قياسـهم قياسـًا صـحيحًا ثابتـًا ، علمـًا جلـيال.. .فكان علمهم.. .أهل بيت حممد املصطفى
 ً وثبتـــت أصــول األحكـــام  ،العلـــوم املعلومــة عــنهم ه تفرعــتإذ هــم وأبـــوهم صــلى اهللا عليـــ ،أصــيال

. )٥(»وشـرائع احلـق املسـتبني، فهم أصـل الـدين ...ذريته نيلت العلوم الفاضلة ومن ومنه، املفهومة

                            
ــران حممــد بــن حيــىي  :هــو )١(  لكشــفا ،أبيــات يف إثبــات الصــانع :لــه مــن املصــنفات ،زيــدي معتــزيل ،بــن حممــد بــن أمحــد 

  .)١٠١٩ص ( أعالم املؤلفني الزيدية :ينظر .)٩٥٧(تويف سنة  ،وغريمها ،والبيان يف الرد على املبتدعة من صوفية الزمان
بــن  وانظــر اجلــواب املختــار ضــمن جممــوع كتــب ورســائل القاســم بــن حممــد ،)٩٠ _٨٨ص (الكاشــف حملمــد بــن حيــىي  )٢(

  .)٣٧ص(علي 
شـرح املطالـب الســنية  ،شـفاء صـدور النـاس يف معــاين األسـاس :مـن مصــنفاته ،بــن صـالح الشـريف أمحـد بـن حممـد :هـو  )٣(

     .)١٧١ص (  أعالم املؤلفني الزيدية :ينظر .)١٠٥٥( :تويف سنة ،وغريمها ،االعتقادات اإلهلية
ص ( احلفظــــي واخلــــوارج، عبـــداللطيف يف الشـــيعة تـــأثري املعتزلــــة عــــن) ١:٢٣٥(س شـــفاء صــــدور النـــاس بشــــرح األســـا  )٤(

٤٢٣ .( 
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  .)٢(الكالمار التشيع وليس فرعًا عن تلقي فهو أثر من آث. )١(»املستبني

      :)٣( األشاعرة_ ٤
، قات رجالهمي بني طبقة وأخرى من طباملنهج األشعري ختتلف درجات تبنيه للمنهج الكال

حبــث االخــتالف بــني األشــعري وأصــحابه هــو الرتكيــز  والــذي حلظتــه عنــد كثــري مــن البــاحثني يف
ــلَّط، الفهم يف بــاب املســائلعلــى اخــت َ ُس وهــو ، يف املــنهجالضــوء مبــا يكفــي علــى اخــتالفهم  وال ي

ٌ بالبحث واملناقشة؛  عمـا  منهجـه خيتلـف )٤( شـعرياحلسـن األ فإن إمـام املـذهب أبـاجانب حري
يقـول شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة بعـد أن ذكـر طرفـًا مـن   ،استقر عليه املذهب األشـعري بعـد ذلـك

فهـذا الكـالم « :امه بالكتـاب والسـنة واإلمجـاعذكر اعتصـو  ،ري يف بداية كتابه اإلبانةكالم األشع
ـم يعتصـمون يف مسـا :وأمثاله يف كتبه وكتـب أئمـة أصـحابه ئل األصـول الـيت تنـازع فيهـا يبينـون أ

عـن الصـحابة  ومـا روي، هم التمسـك بالكتـاب والسـنةوأن دين، واإلمجاعالناس بالكتاب والسنة 
 ملـا أظهـره مـن السـنة بسـبب مـا، تباع واملوافقةمث خصوا اإلمام أمحد باال، احلديثوالتابعني وأئمة 
  .وقع له من احملنة

، نة واإلمجــاع طريقــًا إىل معرفــة صــفات اهللاجيعــل الكتــاب والســ فــأين هــذا مــن قــول مــن ال
ــن يــدعي تقــدمي عقلــه ورأيــه ع وأمثـال ذلــك مــن مســائل األصــول لــى مــدلول الكتــاب ؟ فضــالً عمَّ

إذا تعـــارض القـــرآن وعقولنـــا قـــدمنا عقولنـــا علـــى  :ويقـــول، عليـــه ســـلف األمـــة ومـــا كـــان، والســـنة
بقيــت عنــده بقايــا مــن الــتجهم  مث بــني بعــد ذلــك أن األشــعري مــع تقريــره لــذلك قــد )٥( »القــرآن

  .واالعتزال ومبوجبها نفوا الصفات االختيارية

ص األشـــعري الـــيت تـــدل علـــى نصـــو هـــذه املســـألة حرصـــت علـــى إيـــراد بعـــض  وحـــىت تتضـــح 
                            

 .)٤٩٦ _٤٩٥ص (ضمن جمموع الرسائل للهادي ، كتاب القياس  )١(
 .)٣٨٠، ١٢٦ص (جمموع رسائل اإلمام املنصور باهللا  :انظر )٢(
هم املنتسبون إىل أيب احلسن األشعري يف مذهبه الثاين بعد رجوعه عن االعتزال ومجهورهم يثبتون سبع  :األشعرية )٣(

إن اإلميان هو التصديق، كما هو ظاهر من كتبهم كاألربعني للرازي،  :صفات فقط، وينفون عن اهللا علو الذات، ويقولون
 .)٤٨٧ص ( مذاهب اإلسالميني لعبدالرمحن بدوي ،)٩٤: ١( امللل والنحل :نظري. جيي، وغريهاواملواقف لأل

وانتســب  ،إليـه تنسـب الطائفـة األشـعرية ،املعـروف املـتكلم ،علـي بـن إمساعيـل بـن أيب بشـر، أبـو احلسـن األشـعري :هـو  )٤(
" اللمــع"، و"مقــاالت اإلســالميني"، "اإلبانــة"كتــاب   :ومــن مصــنفاتهلطريقــة اإلمــام أمحــد، وإن كــان غلــط يف أصــول كثــرية، 

 ). ٣٤٧: ٣(طبقات الشافعية الكربى  ،)٢٨٤: ٣(وفيات األعيان  :نظري). ٣٢٤(سنة  ببغداد تويف. وغريها
 .)١٠٤ :٧(درء التعارض  )٥(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


مث أتبعتها بذكر أقوال أئمة املذهب األشعري حـىت يتبـني أن ، بينه وبني من جاء بعده االختالف
وعالقـة هـذا بالبحـث هـو ، ري ليس مقتصـراً علـى املسـائلاألشعالتطور الذي حصل يف املذهب 

بـــــد أن يســــبقه حبــــث يف مصــــادر التلقــــي ومـــــنهج  أن القــــول يف مــــنهج األشــــاعرة يف التفســــري ال
وملــا كــان األشــاعرة خيتلفــون يف ذلــك لــزم  ،االســتدالل لقيــام مــنهج التفســري علــى هــذين األمــرين

م في   :وبيان ذلك كالتايل، هبيان هذا االختالف الذي بينهم وبيان تفاو
  

  :التلقي مصادراالختالف بين األشعري وأصحابه في 
  :مصادر التلقي عند األشعري_أوالً 

  :أذكر أمهها، ذكر األشعري يف كتبه مجلة أمور تتعلق مبصادر التلقي
  :منها ،ما يتعلق بذكر مصادره في االعتقاد فقد ذكر عدة أمور_ أ
  :بفهم السلف الصالح، لسنةالكتاب واحصر مصادر التلقي في _١ 

وديانتنا الـيت ، قولنا الذي نقول به« :بيان املصادر اليت يعتمدهايف يقول يف كتابه اإلبانة   
ا ومـاروى ، وبسـنة نبينـا حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم، التمسك بكتاب اهللا ربنا عز وجل: ندين 

ومبـا يقـول بـه أبـو عبـداهللا ، ونوحنن بذلك معتصم، عن السادة الصحابة والتابعني وأئمة احلديث
وملـا خـالف ، قـائلون _وأجـزل مثوبتـه، ورفـع درجتـه، نضـر اهللا وجهـه _ أمحد بـن حممـد بـن حنبـل

  . )١(»قوله خمالفون

  :أن هذه المصادر فيها غنية عما سواها_٢ 
  حنتـاج يف االعتقـاد إىلبعد أن ذكر تأييد اهللا لنبيه باملعجزات مبينًا أنا ال_يقول األشعري 

يف املعرفـــة  _اهللا أرشـــدكم _مـــن غـــري أن حيتـــاج «: _ أدلـــة أخـــرى غـــري مـــا أرشـــدنا إليـــه النـــيب 
ودعـا سـائر أمتـه إىل  ، دعينا إىل اعتقاده إىل استئناف أدلة غري األدلة الـيت نبـه النـيب لسائر ما

  مـاأو يصلوا من ذلك إىل، إذ كان من املستحيل أن يأيت بعد ذلك أحد بأهدى مما أتى، تأملها
   .)٢(»_عليه السالم_بعد عنه 

عرفــوه  ومــن اتــبعهم مــن اخللــف الصــاحل بعــد مــا _فأخلــد ســلفنا رضــي اهللا عــنهم« :ويقــول

                            
 .)٢٠ص (اإلبانة لألشعري  )١(
   .)١٨٢ص(رسالة إىل أهل الثغر لألشعري  )٢(
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 فيمـا دعـاهم إليـه مـن العلــم حبـدثهم ووجـود احملـدث هلـم مبـا نـبههم عليـه مــن   مـن صـدق النـيب
والعـدول ، عرفتـه منهـادعـوا إىل م إىل التمسك بالكتاب والسنة وطلب احلـق يف سـائر مـا _األدلة

   .)١( »عن كل ماخالفها لثبوت نبوته عليه السالم عندهم

ً  وقال وأغنـاهم عـن التطلـع إىل غريهـا ، وأكمـل اهللا عـز وجـل جلمـيعهم طـرق الـدين« :أيضـا
ــــــه، مــــــن الرباهــــــني ــــــى ذلــــــك قول M    Q  P   O  N  M  L  K   :ودل عل

 VU  T  S  RL ]ــــيس جيــــوز  ،]٣-املائــــدة ــــه  نأول خيــــرب اهللا عــــز وجــــل عــــن إكمال
فلو كنا حمتـاجني مـع مـا كـان منـه عليـه السـالم .. .أكمل هلم الدينا الدين من احلاجة إىل غري م

دعانــا إليــه أهــل البــدع مــن طــرق االســتدالل ملــا كــان مبلغــا؛ إذ كنــا حنتــاج يف املعرفــة  يف معرفــة مــا
   .)٢( »نا من هذه الطرق اليت ذكروهادعانا إليه إىل علم مامل يبينه ل بصحة ما

   :أن طرق المتكلمين في االستدالل طرق متكلفة غامضة _٣
على ذلـك أوضـح داللـة  _عليه السالم_وكان ما يستدل به من أخباره« :يقول األشعري 

ــا الفالســفة وأهــل ، ومــن اتبعهــا مــن القدريــة، مــن داللــة األعــراض الــيت اعتمــد علــى االســتدالل 
  .)٣( »_عليهم السالم _حرفني عن الرسلالبدع املن

وأعرضـــوا عمـــا صـــارت إليـــه الفالســـفة ومـــن اتـــبعهم مـــن « :وقـــال واصـــفًا الســـلف الصـــاحل 
القدريــة وغــريهم مــن أهــل البــدع مــن االســتدالل بــذلك علــى مــاكلفوا معرفتــه الســتغنائهم باألدلــة 

  . )٤( »الواضحة يف ذلك عنه

  : منها ،أما ما يتعلق بالسنة فذكر عدة أمور_ ب
فلمــا كــان واجبــًا كمــا ذكرنــاه عنــد « :يقــول، االحتيــاط فــي نقــل الســنة والتثبــت فيهــا_١

ســلف األمــة واخللــف رمحــة اهللا علــيهم كــان اجتهــاد اخللــف يف طلــب أخبــار النــيب واالحتيــاط يف 
   .)٥(»ليكونوا فيما يعتقدونه من ذلك على يقني، عدالة الرواة واجبًا عندهم

                            
 .)١٩٠ص(صدر السابق امل  )١(
  .) ٢٠٠ص(املصدر السابق   )٢(
 .)١٨٥ص(املصدر السابق  )٣(
  .)١٩١ص(املصدر السابق  )٤(
 .)١٩٣  _١٩٢ص(املصدر السابق  )٥(
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وغـري ذلـك ممـا نقلـه إلينـا الثقـات عـن رسـول اهللا «: ن أدلة اليوم اآلخروقال ملا ذكر مجلة م
 ١( »وعرفونا صحته(.     

  :عدم تفريقه بين اآلحاد والمتواتر_٢
 ،أنـا نقـر بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـله ومـا جـاء مـن عنــد اهللا :ومجلـة قولنـا« :يقـول يف ذلـك

ً ال نردُّ من ذلك ش  رواه الثقات عن رسول اهللا  وما      .)٢( »يئا

 ً  ومـا  ،يف كتـاب اهللا رسـول اهللا  بجميع مـا جـاء بـهوأمجعوا على التصديق « :يقول أيضا
  .)٣( »ثبت النقل من سائر سنته

  :االستدالل ه فيمنهج :ثانيا
القـــرآن « :يف ذلــك يقـــول: يمــان بالظــاهر وعـــدم تجــويز الخـــروج عنــه إال بــدليلاإل_١

وكــان ، )٤(»ه عــن ظــاهره إال حبجــة؛ وإال فهــو علــى ظــاهرهولــيس لنــا أن نزيلــ، العزيــز علــى ظــاهره
وقــد كــرر هــذه  ،آليــات الصــفات اســتعماله هلــذه القاعــدة يف معــرض الــرد علــى تــأويالت املعتزلــة

  . )٥(القاعدة يف عدة مواطن

دُّ علمــه إلــى اهللا_٢ َ ـــر ُ ذلـــك  رقــرَّ  :وجــوب اإليمــان بــالمحكم وأمـــا مــا تشــابه علينــا فيـ
يف كتـاب اهللا ومـا ثبـت النقـل مـن  وأمجعوا على التصديق جبميع ماجـاء بـه رسـول اهللا «: ولهبق

ه، ســنته ســائر  ورد كــل مــامل حيــط بــه  ،ووجــوب العمــل مبحكمــه واإلقــرار بــنص مشــكله ومتشــا
يكــون إال فيمــا كلفــوا اإلميــان جبملتــه دون  وأن ذلــك ال، علمــًا بتفســريه إىل اهللا مــع اإلميــان بنصــه

  .)٦( »لهتفصي

ً انـــيقــول : عـــدم جـــواز الخـــروج عـــن فهـــم الســـلف الصـــالح_٣ العلمـــاء علـــى  مجـــاع إقال
وعمــا اختلفــوا ، علــى أنــه ال جيـوز ألحــد أن خيــرج عــن أقاويـل الســلف فيمــا أمجعـوا عليــهو «: ذلـك

                            
 ).٢٩٢ص(املصدر السابق  )١(
 .)٢٠ص(اإلبانة   )٢(
 .)٢٩٣ _ ٢٩٢ص(إىل أهل الثغر  رسالة )٣(
 .)٤٠(اإلبانة   )٤(
 ) ١٣٩,١٣٨،  ٦٣( :وانظر اإلبانة ،)٦٥(اللمع لألشعري   )٥(
 .)٢٩٣ _ ٢٩٢(رسالة إىل أهل الثغر   )٦(
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   .)١( »جيوز أن خيرج عن أقاويلهم ألن احلق ال، أو يف تأويله، فيه

٤_ ُ يقـول يف رده علـى : ذا عارضه كالم الصـحابة والتـابعينبكالم أهل اللغة إ جُّ تَ حْ ال ي
ن حجـة و وليس النحوي ،التأويل الذي تأولناه هو تأويل بعض املتقدمني: قيل هلم« :ملعتزلةتأويل ا

   .)٢( »على الصحابة والتابعني

  : عدم تحكيم العقل في داللة التفسير_٥   
ومل زعمـــــــتم أن معـــــــىن قولـــــــه : ويقـــــــال ألهـــــــل البـــــــدع« :يف معـــــــرض مناقشـــــــته للمعتزلـــــــة قـــــــال

  بنعميت ؟) بيدي:(تعاىل
  ؟ أزعمتم ذلك إمجاعًا أو لغة

  .وال جيدون ذلك إمجاعًا وال لغة
ً : وإن قالوا   .قلنا ذلك قياسا
  إال بنعميت؟  ال يكون معناه )  بيدي( :ومن أين وجدمت يف القياس أن قوله تعاىل: قيل هلم

كذا وكذا مع أنـا رأينـا اهللا عـز وجـل قـد قـال : بالعقل أن تفسيرومن أين يمكن أن يعلم 

M  k  j  i  h   g  f  :علـــى لســـان نبيـــه الصـــادق، يف كتابـــه العزيـــز النـــاطق
  y  x  wv  u  t  s  r   q  p  on  m  l

  zL ]٤-إبــــراهيم[ وقــــال:   M M  L  KL ]ولــــو كــــان القــــرآن  ]٨٢-النســــاء
   .)٣( »وال أن نعرف معانيه، بلسان غري العرب ملا أمكن أن نتدبره

األشعري يف هذا الـنص يقـرر للخصـم أوالً أن تأويلـه البـد أن يكـون معتمـداً إمـا علـى اللغـة ف
  .الرتجيح فهذا ال يصح الكالمي يف وأما أن يعتمد على جمرد العقل، أو اإلمجاع

  :مقتضى اللغة العربيةالقرآن إنما يفهم على _٦
ومعقـوالً يف ، ومـا جنـده مفهومـًا يف كالمهـا، تعـاىل إمنـا خاطـب العـرب بلغتهـا واهللا« :يقول 
ا    .)٤(»خطا

                            
   .)٣٠٧ص(املصدر السابق  )١(
 .)١٠٣(اللمع  )٢(
 ).١٢٩ _ ١٢٨(اإلبانة  )٣(
 .)٤٥(املصدر السابق  )٤(
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ومــع هــذا النقــل عــن األشــعري إال أنــين أنبــه إىل أن األشــعري عنــد التطبيــق قــد وقــع يف شــيء 
يقـــارن مبـــن بعـــده مـــن  ال _ومـــع ذلـــك _لكنـــه، مـــن التأويـــل الـــذي يتعـــارض مـــع التقريـــر الســـابق

ولـيس املقصـود حتريـر القـول يف ، األشاعرة الذين ابتعدوا عنه من جهـة التقريـر ومـن جهـة التطبيـق
ه مبـــن جـــاء بعـــده مـــن أئمـــة تـــقارنإمنـــا قصـــدت مـــن تتبـــع كـــالم األشـــعري مو  ،معتقـــد أيب احلســـن

  . هج من بعدهومن، املذهب األشعري حىت يتضح الفرق الكبري بني املنهج الذي تبناه األشعري
  
  

  :عري فهو يخالف أهل السنة في أساسينوأما منهج من بعد األش
  .مصادر التلقي مخالفة منهج أهل السنة والجماعة في:األساس األول

  :أهل السنة والجماعة من جهتين فيها فقد خالفوا أما مصادر التلقي
  :جعلهم العقل الكالمي هو المصدر المعتمد في باب العقائد_ ١

حيـث  ،)١(البـاقالين :عتقـاد مـن األشـاعرةن ذكر الدليل العقلـي ضـمن أدلـة االقدم مومن أ
ـــم« :يقــول َل ْ ع ُ ـــا احلــق والباطـــل مخســـة أوجـــه )٢( أن طـــرق املبــاين :وأن يـ : عـــن األدلـــة الــيت يـــدرك 

و مـا اسـتخرج مـن هـذه النصـوص  ،وإمجـاع األمـة، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، كتاب اهللا
  . )٣(»وحجج العقول، ريق القياس واالجتهادوبين عليها بط

فكــل هــذه «: لقيــاسويقــول كــذلك بعــد أن ذكــر االســتدالل بالكتــاب والســنة واإلمجــاع وا
، عن صحة القياس جمرى ما قدمنا ذكـره مـن األحكـام العقليـة األدلة السمعية جاريٌة يف الكشف
   .)٤(»ضاياهاوإن كانت فروعًا ألدلة العقول وق

                            
ر الباقالين، القاضي األصويل الفقيه، املـتكلم، املنـاظر، وهـو بن حممد بن جعفر البصري، أبو بك حممد بن الطيب :هو  )١(

كشــف "، "شــرح اللمــع: "هـــ، لــه تصــانيف منهــا٣٣٨مــن كبــار علمــاء الكــالم علــى طريقــة األشــعري، ولــد يف البصــرة ســنة 
: ١٧(ء سـري أعـالم النـبال ،)٤:٢٦٩(وفيـات األعيـان  :نظـري. هــ٤٠٣، تـويف سـنة "اإلنصـاف"، "التمهيد"، "أسرار الباطنية

١٩٠(. 
 .البيان :لعلها)  ٢(
 .)١٩ص(اإلنصاف للباقالين  )٣(
 .)٣٩ص(التمهيد للباقالين  )٤(
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: حيـث يقـول )١(كالم اجلـويين يف يف االستدالل التصريح بتقدمي العقل على النقلمث ظهر 
َ ، علــى كــل معــنتٍ بالــدين واثــق بعقلــه أن ينظــر فيمــا تعلقــت بــه األدلــة الســمعية«  فــإن صــادفه غــري

حتمال يف ثبـوت أصـوهلا وكانت األدلة السمعية قاطعة يف طرقها ال جمال لال، مستحيل يف العقل
وإن مل تثبـــت األدلـــة الســـمعية بطـــرق ، يف تأويلهـــا؛ فمـــا هـــذه ســـبيله فـــال وجـــه إال القطـــع بـــهوال 

ا مسـتحيالً يف العقـل، قاطعة ً ، ومل يكن مضـمو ولكـن طريـق التأويـل جيـول ، وثبتـت أصـوهلا قطعـا
    .)٢( »فيها؛ فال سبيل إىل القطع

   .)٤(»فال ميكن بناء املطالب اليقينية عليها... ةاألدلة اللفظية غري يقيني«:)٣(يقول الرازيو 

وعلــى اجلملــة فلســنا نعتمــد يف هــذه املســألة علــى غــري املســلك العقلــي «: )٥(يقـول اآلمــدي
وهـــي مـــا ، خيـــرج عـــن الظـــواهر الســـمعية واالستبصـــارات العقليـــة ســـواه ال الـــذي أوضـــحناه إذ مـــا

ـــا إىل ، يل التقريــبيتقاصــر عــن إفــادة القطــع واليقـــني؛ فــال يــذكر إال علــى ســـب واســتدراج قــانع 
   .)٦(»االعتقاد احلقيقي

   :عتماد خبر اآلحاد في باب العقائدعدم ا _٢
ـا فآحــاد ال تفضـي إىل العلـم« :يقـول اجلـويين ولـو ضــربنا ، وأمـا الصــفات الـيت يتمسـكون 
 ً ن منها يف الصحاح، عن مجيعها صفحا ّ   .)٧( »لكنَّا نومئ إىل تأويل ما دو

                            
بن يوسف بن عبداهللا بن حممد اجلويين، أبو املعـايل املعـروف بإمـام احلـرمني، الفقيـه الشـافعي،  عبدامللك بن عبداهللا :هو )١(

" الكافيـة يف اجلـدل"يف أصـول الفقـه، " الورقات"، "اإلرشاد يف علم الكالم: "صويل املتكلم، وله تصانيف منهااألشعري، األ
  .)٤٦٨ :١٨( سري أعالم النبالء  ،)١٦٥ :٥(طبقات الشافعية الكربى  :نظري .)٤٧٨(وغريها، تويف بنيسابور سنة 

 .)٣٠٢ص( للجويين اإلرشاد )٢(
املعــروف بــابن اخلطيــب،  ســن بــن احلســني، التيمــي البكــري، أبــو عبــداهللا فخــر الــدين الــرازيحممــد بــن عمــر بــن احل :هــو )٣(

األربعـــون يف أصـــول "، "املطالـــب العاليــة: "يف هــراة، ومـــن مصــنفاته )٦٠٦(الفقيــه الشـــافعي، األصــويل املـــتكلم، وتــويف ســـنة 
  .)٨:٨١ ( طبقات الشافعية الكربى ،)٢١:٥٠٠( سري أعالم النبالء :نظري. ، وغري ذلك"الدين

 .)٤٥ص(حمصل أفكار املتقدمني للرازي  )٤(
بــدأ حنبليــًا مث حتــول إىل الشــافعية،  ،بــن حممــد بــن ســامل الثعلــيب ســيف الــدين اآلمــدي األشــعري علــي بــن أيب علــي :هــو )٥(

أبكــار األفكــار يف (، و)اإلحكــام يف أصــول األحكــام( :ق، ومــن تصــانيفهواشــتغل بالفقــه واألصــول والكــالم والفلســفة واملنطــ
، ســري أعــالم النـــبالء )٧٩: ٢(طبقـــات الشــافعية  :ينظــر .)٦٣١(تــويف ســنة) غايــة املــرام يف علـــم الكــالم(، و)أصــول الــدين

)٣٦٤: ٢٢(. 
 .) ١٢٣ص(غاية املرام لآلمدي   )٦(
  .)٥٦١ص(الشامل للجويين  )٧(
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   .)١( »أما التمسك خبرب الواحد يف معرفة اهللا فغري جائز« :زيويقول الرا

واسـتبان ، يف طـي هـذه املسـالك مـن الزيـف ل بعض األصحاب ماملا ختيَّ « :يقول اآلمديو 
، جعـــل مســـتنده يف ذلـــك مجـــالً مـــن األحاديـــث الـــواردة مـــن الســـنة، يف ضـــمنها مـــن احليـــف مـــا

واحنطاطهـــا إىل درجـــة الظــن والتخمـــني مـــن ، ها عـــن ذروة اليقــنيوهـــي مــا تقاصـــر ، وأقاويــل األمـــة
ا إمنا هو فرع إثبات الكالم، جهة املنت والسند   .)٢( »فاالحتجاج 

وليس هناك خالف بني هذا التقرير الصريح يف رد خرب ، من خرب الواحد همموقفهو  هذا
حــاد الــواردة يف الصــفات آلأحاديــث ا ة والــيت يتــأولون فيهــام العمليــاتطبيقــ بعــض وبــني الواحــد

ويـل لـيس فرعـًا عـن اعتقـاد حجيتهـا يف ألن هـذا التأ، بدون ردهـا كمـا هـو ظـاهر أقـواهلم السـابقة
ويلهـــا علـــى معـــىن صـــحيح يف لغـــة وذلـــك عنـــدما ميكـــن تأ، ع مـــن التســـامحبـــل هـــو نـــو  ،العقائـــد
إال أن خنـوض يلـزم تأويلـه  يصح من الصـحاح مـن اآلحـاد ال ما« :يقول يف ذلك اجلويين، العرب

  .)٣( »لو كان نصًا لوجب العلم فإنه إمنا جيب تأويل ما، فيه مساحمني

 َّ   .)٤(همل جيد اجلويين جوابًا واضحًا عن حديث النزول ردَّ  اولذا مل
أورد يف أواخــر كتابــه اإلشــكال  فقــد ،يف كتابــه مشــكل احلــديث )٥(طريقــة ابــن فــورك وهــي 
إنكـــم ال توجبـــون العلـــم والقطـــع بأمثـــال هـــذه : فـــإن قيـــل«: فقـــال ،وأجـــاب عنـــه، الـــذي ذكرتـــه

ا آحاد وما طريـق اجلمـع  :يف الكتاب؟ قيـل يف معانيها فكيف جتمعون بينها وبني ما األخبار أل
وإذا  ، وله معنى صحيح معقـولأنه مما أطلق يف وصف اهللا عز وجل  :بينهما من وجه آخر وهو

ا مـــا يوجـــب اخـــتالف مـــفهمـــا يف طريقهكـــان أحـــدمها مقطوعـــًا بـــه واآلخـــر جمـــوزاً ولـــيس الختال
   .)٦(»حكمهما يف جواز اإلطالق محل معانيها على معىن صحيح

                            
 .)١٢٧ص (للرازي  أساس التقديس  )١(
  .)٩١_ ٩٠ص( لآلمدي غاية املرام )٢(
 .)٥٦١ص(الشامل  )٣(
 .)٥٥٧ص(املصدر السابق  )٤(
، أبـو بكــر األصــبهاين األنصـاري، الفقيــه الشـافعي األشــعري األصـويل املــتكلم، األديــب حممــد بـن احلســن بـن فــورك :هـو )٥(

: ٤(ن وفيـــات األعيـــا :نظـــري. وغــري ذلـــك" مشـــكل احلـــديث وغريبـــه: "هــــ، مــن تصـــانيفه٤٠٦ســـنة النحــوي، تـــويف مســـمومًا 
 .)١٢٧ :٤(، طبقات الشافعية الكربى )٢٧٢

 .)٢٦٩ص(مشكل احلديث البن فورك  )٦(
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  :ستداللة أهل السنة والجماعة في منهج االاألساس الثاني مخالف
مشــروط بــأن يوافــق العقــل فمــا  _عنــد أصــحاب املــنهج الكالمــي_االســتدالل باألدلــة النقليــة

وِّض معناه   .ا املنهج خمالف ملنهج الصحابة يف فهم النصوصوهذ، خالفه أُوِّل أو فُـ
وسـؤال ، كل ماورد به الشرع من عذاب القـرب« :يف سبب قبول السمعياتالباقالين  يقول
والشـفاعة ، واحلـوض،  وامليـزان ،ونصب الصـراط، ورد الروح إىل امليت عند السؤال، منكر ونكري

والقطـــع بـــه؛ ألن ذلـــك غـــري  كـــل ذلـــك حـــق وصـــدق وجيـــب اإلميـــان بـــه، للعصـــاة مـــن املـــؤمنني
عــدم املعــارض العقلــي مقدمــة  لصــحة االســتدالل  فقــد جعــل البــاقالين .)١( »مســتحيل يف العقــل

  .بالنصوص يف أمور املعاد

فيجـب فيـه تأويلـه مـا ورد السـمع بـه وال  :تهوأمـا مـا قضـى العقـل باسـتحال« :يقول الغزايلو 
تصور أن يشم ُ الف للمعقولي   .)٢(»ل السمع على قاطع خمُ

ولكنهــا ملــا كانــت معارضــة بالــدالئل العقليـــة ال ، إن آيــات التشــبيه كثــرية« :يقــول الــرازيو 
  .)٣( »جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها

عنــد أيب  هــو احلــالكمــا  ينتقــدون تفاســري املعتزلــة إىل بيــان أن األشــاعرة غــري أن ممــا حيتــاج
يف  يقــول مــن أجــل الــرد علــى املعتزلــة هفــصــرَّح يف بدايــة تفســريه أنــه إمنــا ألَّ  فقــد ،احلســن األشــعري

روه على أهوائهم تفسرياً  :أما بعد« :ذلك لوا القرآن على آرائهم وفسَّ فإن أهل الزيغ والتضليل تأوَّ
 ً ً ، مل ينــزل اهللا بــه ســلطانا وإمنــا أخــذوا ... نيوال رووه عــن رســول رب العــامل، وال أوضــح بــه برهانــا

م قــادة ...وعــن إبــراهيم نظــام اخلــرز ومقلديــه، تفســريهم عــن أيب اهلــذيل بيــاع العلــف ومتبعيــه فــإ
لـه علـى خـالف مـا أنـزل اهللا عـز .. .اجلهال املعتزلة ـف يف تفسـري القـرآن كتابـًا أوَّ ورأيت اجلبائي ألَّ
من العوام واستنزل به عن احلق كثرياً من الطغام؛ مل يكـن ولوال أنه استغوى بكتابه كثرياً .. .وجل

  .)٤( »لتشاغلي به وجه

مونه بالكالم الذي بكالم يقرتب من حيث مض صرَّح األشعري بانتقاد تفسري املعتزلةوقد 

                            
 .)٧٨ص( اإلنصاف للباقالين )١(
 .)١٣٣ص (االقتصاد للغزايل  )٢(
  .)٣٣٧: ١( للرازي املطالب العالية )٣(
 .)١١٢ص(تبيني كذب املفرتي البن عساكر  :انظر )٤(
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وأهل القدر  عتزلةفإن كثرياً من الزائغني عن احلق من امل« :يف بداية اإلبانة يقول، نقل عن تفسريه
ــم أهــواؤهم إىل تقليــد رؤســائهم فتــأولوا القــرآن علــى آرائهــم  ،ومــن مضــى مــن أســالفهم مالــت 

 ً وال عــن ، وال نقلــوه عــن رســول رب العــاملني، تــأويالً مل ينــزل بــه اهللا ســلطانًا وال أوضــح بــه برهانــا
   .)١( »السلف املتقدمني

؛ كمـا فعـل ابـن )٢(دهـم علـى تفسـري الكشـاف الزخمشـريوكذلك فعل مجعٌ من األشـاعرة يف ر 
ريِّ  وين )٣(املنـَ ُك   .وغريمها )٤(والسَّ
 مـن جهـة منهج األشاعرة خيتلف عن مـنهج املعتزلـة وهذا النوع من االنتقاد والرد ال يعين أن 

ـــر فيمـــا ســبقالــذي ذُ _األصــل الكلـــي  حون بتقـــدمي ؛ فـــإن كبــار علمـــاء األشـــاعرة كــانوا يصـــر _ كِ
وســـبق النقـــل عـــن  ،وتأويـــل النقـــل مـــن أجـــل موافقـــة العقـــل، الـــدليل العقلـــي علـــى الـــدليل النقلـــي

لكــن الفــرق بينهمــا هــو يف تفــاوت درجــة اعتبــار الــدليل العقلــي فاملعتزلــة أكثــر غلــواً مــن ، أئمــتهم
علـــى  دهـــمولـــذلك جتـــد ر ، يف املـــنهجفـــالفرق بيـــنهم يف التطبيـــق ال ، األشـــاعرة واملاترديـــة يف ذلـــك

  .وليس على القانون العام للتأويل ،واملسائل ،تفسري اآليات ينحصر يف بعضهم
  :)٥(الماتريدية_٤

ســـواء يف اتبـــاعهم للمـــنهج الكالمـــي الـــذي ابتـــدأه ، مـــثلهم مثـــل األشـــاعرة يف ذلـــك املاتريديــة

                            
 .)١٣ص(اإلبانة  )١(
وكـان حنفـي  ،املعتـزيلبن عمر أبو القاسم اخلوارزمي الزخمشـري، املفسـر اللغـوي  الزخمشري حممود بن عمر بن حممد :هو )٢(

 .)٢٠:١٥١(سري أعالم النبالء  ،)١٦٨: ٥(يان وفيات األع :نظري .)٥٣٨(املذهب يف الفقه، تويف سنة 
البحـر الكبـري يف  :مـن مصـنفاته ،لغـوي أشـعري ،ناصـر الـدين بـن املنـري ،بـن منصـور بـن أيب القاسـم أمحد بن حممـد :هو )٣(

: ١(األعــالم  ،)٣٨١: ٥( شــذرات الــذهب :ينظــر .)٦٨٣(تــويف ســنة  ،وغريهــا ،االنتصــاف مــن الكشــاف ،خنــب التفســري
٢٢٠(.   

التمييـز ملـا أودعـه الزخمشـري  :لـه مـن املصـنفات ،أشـعري مغـريب ،بن حممد أمحد بن خليل السكوين عمر بن حممد :هو  )٤(
اإلعــالم  :ينظــر .)٧١٧(ة تــويف ســن ،وحلــن العــوام فيمــا يتعلــق بعلــم الكــالم وغريمهــا ،مــن االعتــزال يف تفســريه للكتــاب العزيــز

  .)٧: ١(ومقدمة كتاب التمييز  ،)٥:٢٢٤(للرزكلي 
هـ كان صاحب جدل ال صاحب أثر، ٣٣٣املتوىف  فرقة تنتسب إىل أيب منصور حممد بن حممد املاتريدي :املاتريدية )٥(

الصفات كالكالم النفسي ونفي إثبات الصفات اخلربية الذاتية منها والفعلية على  تابع ابن كالب يف عدة مسائل من
 :ينظر .تباع كثريون على عهدهأ، مل يكن له يف الصفات مع معتقد متأخري األشعرية حقيقتها، يتوافق معتقد املاتريدية

 .لحريبل املاتريدية
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  )١(أبــو منصــور املاتريــدي فقــد كــان إمــام املاتريديــة، يف تفاســريهم رد علــى املعتزلــةأو يف الــ، املعتزلــة
  .يف تفسريه كثري الرد على املعتزلة

  :واجلماعة يف التفسري يف أساسني منهج أهل السنة وقد خالف املاتريدية
  :األساس األول مخالفة أهل السنة والجماعة في مصادر التلقي

  :صادر من وجهنياملوخمالفتهم يف 
  :جعلهم العقل الكالمي هو المصدر المعتمد في باب العقائد _١

إنـا وجــدنا النــاس خمتلفــي املــذاهب يف النحــل يف « :يف بدايــة كتابــه التوحيــد املاتريــدي يقـول
والـذي ، أن الـذي هـو عليـه حـق: على كلمة واحدة _ الدينعلى اختالفهم يف_متفقني ، الدين

فثبت أن التقليد لـيس ممـا ، على اتفاق مجلتهم من أن كالً منهم له سلف يقلد، عليه غريه باطل
اللهــم إال أن يكــون ، علــى أنــه لــيس فيــه ســوى كثــرة العــدد، ألصــابة مثلــه ضــده، يعــذر صــاحبه

وبرهــان يقهــر املنصــفني ، فيمــا يــدعي ــا صــدقه يعلــم حجــة العقــلألحــد ممــن يتنهــي القــول إليــه 
مرجعـــه يف الـــدين مبـــا يوجـــب حتقيقـــه عنـــه فهـــو ] إىل العقـــل :أي[فمـــن إليـــه ، علـــى إصـــابته احلـــق

  .)٢( »احملق

 ً دين يلـزمهم االجتمـاع  من إذ البد هلذا اخللق_مث أصل ما يعرف به الدين « :ويقول أيضا
َّ أن الســـمع  »واآلخـــر العقـــل، ا الســـمعحـــدمهأ: وجهـــان _عليـــه وأصـــل يلـــزمهم الفـــزع إليـــه مث بـــني

وأمــا الســمع « :وهــذا إشــعار منــه إىل أن داللتــه ليســت قاطعــة يقينيــة فقــال ،يســتدل بــه كــل أحــد
إليــه حــىت شــاركهم يف ذلــك أصــحاب  انتحالــه مــذهبًا يعتمــد عليــه ويــدعوفمــا ال خيلــو بشــر مــن 

َّ أنـه  .»يقهاالشكوك والتجاهل فضالً عن الذي يقر بوجود األشياء وحتق مث ذكر دليل العقل وبـني
ِّ وأخـذ ._...وأما العقل« :هو املتعمد فقال نـا مـن .:_ داللتـه حـىت قـاليبـني ّ فيكـون يف ذلـك مـا بي

 » أنه هـو الـذي جعلـه املفـزع هلـم واملعتمـدصدق من ينتهي قوله إىل قول من دل عليه بأمر العاملَ 

)٣( .  

                            
بن حممود، أبو منصور املاتريـدي، احلنفـي، األصـويل املفسـر، صـاحب املـذهب املاتريـدي املنسـوب  حممد بن حممد :هو  )١(

الفوائـد  :نظـري. )٣٣٣(سـنة  بسـمرقند ، الـرد علـى القرامطـة، تـويفبيـان أوهـام املعتزلـة :إليه يف العقيدة والكـالم، مـن تصـانيفه
 .)٢:١٣٠(اجلواهر املضية  ،)١٩٥ص(البهية 

 .) ٣ص (التوحيد للماتريدي  )٢(
  .)٥ _٤ص (املصدر السابق  )٣(
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   :ئدخبر الواحد في أبواب العقا عدم اعتماد _٢
ـــــدي  ـــــل يوجـــــب العمـــــل أن خـــــرب اآلحـــــاد ال ذكـــــر املاتري وخـــــرب « :فقـــــال يوجـــــب العلـــــم ب

نـــه حــق عــن نـــيب أيبلـــغ هــذا القــدر يف إجيـــاب العلــم والشــهادة ب ال_ مــا دون املتــواتر :أي_آخــر
 :وجـاء يف هـامش الــنص األصـلي تعليقـًا علـى قولــه ،»والــرتك باالجتهـادفيجـب العمـل بـه ، الرمحـة

ً  :أي« :»دوالرتك باالجتها« هل يوافقه خرب ، حنو الكتاب املشهود :ينظر يف ظاهر ما يثبت قطعا
   .)١(»وإن خالف ترك، فإن وافق أخذ به، الواحد

ــا التوجــب « :يف النــور الالمــع )٢( يقــول الناصــري وال تبــىن العقائــد علــى أخبــار اآلحــاد أل
ً العلم يقي   . )٣( »نا

  :ة في منهج االستداللمخالفة أهل السنة والجماع :األساس الثاني
يقــــــول  ،نصــــــوص عــــــدم املعــــــارض العقلــــــي الكالمــــــييف االســــــتدالل بال يشــــــرتط املاتريديــــــة 

ا ظنيات مسعية يف معارضة قطعيات عقليـة«: عن بعض آيات الصفات )٤(التفتازاين ، واجلواب أ
ا ل جريـًا علـى  احقيقتهـمـع اعتقـاد  يهـا إىل اهللاناويفـوض العلـم مبع، يست على ظاهرهـافيقطع بأ

وإما أن تؤول تأويالت مناسبة موافقـة ملـا عليـه األدلـة العقليـة علـى مـا ذكـر يف  ... الطريق األسلم
     .)٥(»سلوكًا للطريق األحكم، وشروح األحاديث، كتب التفسري

كــل لفــظ يــرد يف الشــرع ممــا يســتند إىل الــذات املقدســة بــأن «: )٦(وكــذلك يقــول الزبيــدي

                            
 .)٩ص(املصدر السابق  )١(
نـــور الالمـــع والربهـــان ال :لـــه مـــن املصـــنفات ،ماتريـــدي ،جنـــم الـــدين ،أو منكـــوبرس بـــن يلـــنقلج الرتكـــي الناصـــري بكـــربس )٢(

  .)٥٦ص (والفوائد البهية  ،)٤٦٢: ١(اجلواهر املضية  :ينظر .)٦٥٢(تويف سنة  .السامع شرح العقيدة الطحاوية
 .)١٧٨ص (للحريب  عن املاتريدية) ١٤ل (النور الالمع  )٣(
امللقـــب بـــأيب حنيفـــة  ،الشـــافعي األصـــويل املفســـر، ،بـــن عبـــداهللا، امللقـــب بســـعد الــدين التفتـــازاين مســـعود بـــن عمـــر :هــو )٤(

. شــرح العقائــد النســفيةو ــذيب املنطــق،  :مصــنفاته، مــن )٧٩٣(تــويف ســنة  ،يف علــم الكــالم ممــن أدخــل الفلســفة ،الثــاين
  .)٢٩٣: ١(الدين األفغاين  واملاتريدية لشمس )٣٠٣: ٢(البدر الطالع  :نظري
وأصــول الــدين عنــد أيب حنيفــة للخمــيس  ،)٥٤١: ١(لألفغــاين  املاتريديــة :انظــرو  .)٥٠: ٢(للتفتــازايت  شــرح املقاصــد  )٥(
  .)٥٧٨ص (
، الشــــهري مبرتضــــى، عالمــــة باللغــــة أبــــو الفــــيض بــــن حممــــد بــــن عبــــد الــــرزاق احلســــيين الزبيــــدي، حممــــد بــــن حممــــد :هــــو  )٦(

اء إحتـاف السـادة املتقـني بشـرح إحيـو  ،تـاج العـروس يف شـرح القـاموس:بـالعراق، مـن مصـنفاته) واسـط(واألنساب، أصـله مـن 
   ).٧٠: ٧(األعالم  :ينظر .)١٢٠٥(علوم الدين، وأسانيد الكتب الستة تويف سنة
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ً يطل أو ينقـل ، وال خيلـو إمـا أن يتـواتر، ويسـمى متشـابه، وهـو خمـالف للعقـل، أو صـفة هلـا، ق امسـا
 ً وإن  ، أو غلطــه، أو ســهوه، واآلحــاد إن كــان نصــًا ال حيتمــل التأويــل قطعنــا بــافرتاء ناقلــه، آحــادا

بـل ، أن يكـون نصـًا ال حيتمـل التأويـل كـان متـواتراً فـال يتصـور  وإن، كان ظاهراً فظاهره غري مـراد
 ً   . )١( »وحينئذ االحتمال الذي ينفيه العقل ليس مراداً منه، البد وأن يكون ظاهرا

   :)٢(االتجاه العقالني المعاصر_ ٥

 بـرزعـل مـن أول، يـهوسـاروا عل نهج الكالمـيبـامل لقد تأثر أصحاب االجتاه العقالين املعاصـر
األصل الثـاين لإلسـالم تقـدمي « :فهو يقول )٣( حممد عبده األستاذمن تبىنَّ وطبَّق هذا املنهج هو 

 ،اتفـق أهـل امللـة اإلسـالمية إال قلـيالً ممـن ال ينظـر إليـه... العقل على ظاهر الشرع عند التعارض
طريـــق : وبقـــي يف النقـــل طريقـــان، عليـــه العقـــلعلـــى أنـــه إذا تعـــارض العقـــل والنقـــل أخـــذ مبـــا دلَّ 

ــــالعجز عــــن فهمــــه وتفــــويض األمــــر إىل اهللا يف علمــــه ، التســــليم بصــــحة املنقــــول مــــع االعــــرتاف ب
  .)٤(»ثبته العقلأ ما قوانني اللغة حىت يتفق معناه معوالطريق الثانية تأويل النقل مع احملافظة على 

  .)٤(»العقل
كثرياً مـن اآليـات ألن ظاهرهـا خيـالف العقـل  وتأوَّل  ، ولقد سار يف تفسريه على هذا املنهج

فيجـوز لـك أن تعتقـد أن هـذا الطـري « :قولـه يف تفسـري سـورة الفيـل :ومن أمثلة ذلـك، كما يقول
وأن تكـون هـذه احلجـارة مـن ، من جنس البعوض أو الذباب الذي حيمل جراثيم بعض األمراض

فـإذا اتصــل جبسـد دخــل يف ، وانــاتالطـني املسـموم اليــابس الـذي حتملــه الريـاح فيعلــق بأرجـل احلي
وأن كثـــرياً مـــن هـــذه ، مســـامه فأثـــار فيـــه تلـــك القـــروح الـــيت تنتهـــي بإفســـاد اجلســـم وتســـاقط حلمـــه

                            
 .)١٠٦_ ١٠٥: ٢(شرح اإلحياء  )١(
وتـذهب  ،املدرسة اليت تقـوم علـى تفسـري اإلسـالم تفسـرياً عقالنيـًا ماديـا دون اعتبـار لـدالالت اللغـة وأصـول الـدين :هي )٢(

وتـــدعو إىل جتديـــد النظـــر إىل  ،إىل تفســري الـــوحي والغيبيـــات وغريهـــا علــى مقتضـــيات الكشـــوفات احلديثـــة والنظريــات الغربيـــة
 لشــــيخنا الــــدكتور ناصــــر العقـــــل االجتاهــــات العقالنيــــة املعاصــــرة :ينظــــر يف تفصــــيل ذلــــك .اإلســــالم ليســــاير الفكــــر الغــــريب

 .)٢٢_١٨ص(
لــه   ،وتـأثر بأطروحاتــه ،وتتلمـذ علــى يــد مجـال الــدين األفغــاين ،نشـأ مبصــر ،بــن حسـن بــن خــري اهللا حممــد بـن عبــده :هـو )٣(

رســـالة يف  :مـــن كتبـــه ،وأثـــر يف كثـــري مـــن املفكـــرين املعاصـــرين ،كـــر الغـــريبكثـــري مـــن األطروحـــات الفكريـــة املتـــأثرة بضـــغط الف
تـاريخ األسـتاذ اإلمـام  :ينظر .)١٣٢٣( تويف سنة  ،يف املنطق وغريها وشرح البصائر النصريية ،واإلسالم والنصرانية ،التوحيد

   .)١٢٤ص(ومنهج املدرسة العقلية يف التفسري حملمد الرومي  ،لرشيد رضا
 .)٥٥_٥٤ص( حملمد عبده سالم والنصرانيةاإل )٤(
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وأن هذا احليـوان ، الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود اهللا يف إهالك من يريد إهالكه من البشر
ـى عـددها وهـو فـرق و ، ال خيـرج عنهـا_ الذي يسـمونه اآلن بـاملكروب_ الصغري مجاعـات ال حيُْصِ
  .)١( »هاؤ إال بار 

 :يقـــول يف تقريـــر هـــذا األصـــل الكالمـــي )٢(ولقــد تـــأثر مبنهجـــه األســـتاذ حممـــد رشـــيد رضــا 
أن : من أهل السنة وغريهم من الفـرق املعتـد بإسـالمها ونغري مرَّة أن الذي عليه املسلم وذكرنا«

ِّ الدليل العقلي القطعي إذا ج ولنـا يف ، اء يف ظاهر الشرع ما خيالفه فالعمل بالدليل العقلـي متعـني
  . )٣( »النقل التأويل أو التفويض

ِّ معــىن اجلــن  وقــد قلنــا يف «: يقــولفوقــد بــدا تــأثره واضــحًا يف تفســريه املنــار فــرتاه عنــدما يبــني
ـتإ :نه يصح أن يقـالإ :املنار غري مرَّة فَ ِر يف هـذا العصـر بواسـطة  ن األجسـام احليـة اخلفيـة الـيت عُ

  .)٤( »النظارات املكربة وتسمى بامليكروبات يصح أن تكون نوعًا من اجلن

                            
 .)١٥٦ص(انظر تفسري جزء عم  )١(
صــاحب جملــة املنــار،  ،هـــ١٣١٥وانتقــل علــى مصــر عــام  ،نشــأ بالشــام ،بــن علــي بــن رضــا البغــدادي حممــد رشــيد  :هــو )٢(

وحتمـــس لنشـــر كتـــب شـــيخ اإلســـالم وأئمـــة الـــدعوة  ،وتغـــريت آراؤه بعـــد وفـــاة أســـتاذه ،تـــأثر بأطروحـــات أســـتاذه حممـــد عبـــده
( تــويف  .شــبهات النصـارى وحجـج اإلسـالم وغريهـا ،تفسـري املنـار ،تــاريخ األسـتاذ اإلمـام :لـه مصـنفات كثـرية منهـا ،النجديـة
 .)١٨٢_١٧٠ص(منهج املدرسة العقلية يف التفسري للرومي  :ينظر .)١٣٥٤

  .)٧٢_٧١ص(مد رشيد رضا حملالنصارى وحجج اإلسالم  شبهات )٣(
 .)٩٦: ٣(تفسري املنار  )٤(
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 المطلب الثاني

  اومراحله ،نشأة تأثير االتجاه العقدي على كتابة التفسير
   :وفيه ثالثة فروع

  .اومراحله تأثير االتجاه  السني في كتابة التفسير نشأة :الفرع األول
  .الباطني في كتابة التفسير ومراحلهنشأة تأثير االتجاه ا :الفرع الثاني
  .اومراحله نشأة تأثير االتجاه الكالمي في كتابة التفسير :الفرع الثالث

  
  
  
  

  

  الفرع األول 

  السني في كتابة التفسير ومراحلهاتأثير االتجاه  نشأة
  :البحث في كتب التفسير عند أهل السنة في عدة أمور

   .مدونات يف التفسري صر النيب مل يكن يف ع:أوالً 
 ً ــا ــب البــن عبــاس فــال تصــح ، مل يكتــب أحــدٌ مــن الصــحابة كتابــًا يف التفســري:ثاني و مــا نُسِ

  .نسبته إليه كما سيأيت
 ً وهـم قـد سـبقوا يف ذلـك مجيـع ، بدأت كتابة التفسري على يد التـابعني مـن أهـل السـنة :ثالثا
  :)١(ا وكان أوَّل من كتب التفسري منهم مه، الطوائف

                            
جملة الشـريعة  ،عبدالرزاق هرماس.د ،حملات عن املدونات األوىل يف التفسري خالل النصف الثاين من القرن األول :انظر) ١(

  .)٢٧(والدراسات اإلسالمية عدد 
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  .)٩٥ :ت( سعيد بن جبري_ 
  .)١٠٤ :ت( جماهد بن جرب_ 

وهــو أول  ، )١( )١٥٠:ت( هــو كتــاب تفســري مقاتــل بــن ســليمان :وأقــدم مــا وصــل مــن كتــبهم
  . )٢(كتاب يصل إلينا يف تفسري القرآن كامالً 

فإن ظهوره يف كتـب  ،العقدي الذي يكون فرعًا عن وجود مخالفة المخالفين وأما األثر
  :التفسري األوىل مرَّ مبرحلتني

  
  

  :ما قبل تفسير ابن جرير :المرحلة األولى
والســبب أن هــذا ، اختيــار املرويــات :وهــو، وقــد كــان ظهــور أثــر االعتقــاد يف جانــب واحــد

  .أي يظهر اعتقاده فيهالنوع من التصنيف هو جمرد نقلٍ ليس ملؤلفه ر 
¡   ¢  M : عنـــد قولــــه تعــــاىل_مــــا نقلــــه عبـــدالرزاق يف تفســــريه  :ومـــن أمثلــــة ذلـــك

  ¤£L ]وعتبـة بــن ، وأميــة بـن خلــف، أبــو سـفيان بــن حـرب«: عـن قتــادة قولـه ]١٢-التوبـة
  .)٣(»هوليس واهللا كما تأول أهل الشبهات والبدع والفرى على اهللا وكتاب... ربيعة

 ] ٢٦-البقـرة[ M   k  j  iL  :يف قولـه تعــاىل_وينقـل ابـن أيب حــامت يف تفسـريه
م اخلوارج«: عن سعد بن أيب وقاص   . )٤(»أن املراد 

                            
مقاتــل يف  :النــاس كلهـم عيــال ثالثـة( :يقــول الشـافعي ،مـن أعــالم املفسـرين ،بـن بشــري األزدي مقاتــل بـن ســليمان :هـو) ١(

 :٧( طبقــات ابــن ســعد  :ينظــر .)١٥٠(تــويف ســنة  ،وتفســري القــرآن الكــرمي ،الوجــوه والنظــائر :مــن مصــنفاته ،. ).التفســري
   .)٢٠١ :٧(سري أعالم النبالء و  ،)٣٧٣

   .)٥٣٤ :١(القرآن الكرمي فهرست مصنفات تفسري ) ٢(
أنــه  :وســبب ذلــك،  فــال يصــح اعتبــاره أقــدم مــا وصــل إلينــا مــن كتــب التفســري )تفســري جماهــد(وأمــا التفســري املطبــوع باســم 

 .كمـا بــني ذلــك حمققــه. ألن غالبــه يـدور حــول إســناده فيمــا يرويـه عــن جماهــد وغــريه، )٢٢٠:ت(تفسـري آلدم بــن أيب إيــاس 
ـــا مســـتخرجه  )١٤٣: ت( صـــحفية علـــي بـــن أيب طلحـــة :باســـم وكـــذلك الصـــحيفة املطبوعـــة فـــال يصـــح ذكرهـــا كـــذلك أل

 .وليست عن أصل خطي كتبه عنه
   .)٢٦٨: ٢( تفسري عبدالرزاق ) ٣(
  .)٧٠ :١(تفسري ابن أيب حامت ) ٤(
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  :مرحلة تفسير ابن جرير وما بعدها: المرحلة الثانية

عتقـاد التفسـري ظهـر أثـر ا طبـوٍع ألهـل السـنة يفهـو أوَّل كتـابٍ م )٣١٠:ت(تفسري ابن جرير 
لكـين أذكــر ، مؤلفـه فيـه مـن جهــة التقريـر والـرد واملناقشـة؛ وذكــر أمثلـة ذلـك مـن كتابــه أمـر يطـول

  :بعض أقواله اليت تدل على ذلك
ِّ يذكر ابن ج  فيه منهجـه يف ذكـر الـرد علـى أهـل الفـرق األخـرى خـالل رير قوالً جامعًا يبني

وألهـــل هــــذه املقالـــة مســـائل فيهــــا « :يف مســــألة الرؤيـــة د أن ردَّ علـــى املعتزلـــةفيقـــول بعــــ، تفســـريه
ـــا واجلـــواب عنهـــا، تلبـــيس إذ مل يكـــن قصـــدنا يف كتابنـــا هـــذا ، كرهنـــا ذكرهـــا وإطالـــة الكتـــاب 

م الكشف رنـا القـدر الـذي ولكننـا ذك، بل قصدنا فيه البيـان عـن تأويـل آي الفرقـان، عن متويها
ـم ال يرجعــون مـن قـوهلم إال إىل مــا لـبَّس علـيهم الشــيطان، ذكرنـا ، لـيعلم النـاظر يف كتابنــا هـذا أ

ل علــى أهــل احلــق البيــان عــن فســاده ُ ــه ْ َس ــم ال يرجعــون مــن قــوهلم إىل آيــة مــن التنزيــل ، ممــا ي وأ
ـــونفهـــم يف الظلمـــات ، صـــحيحة  وال ســـقيمة وال روايـــة عـــن رســـول اهللا ، حمكمـــة ُط ِب ويف ، خيَْ

  . )١( »نعوذ باهللا من احلرية والضاللة، العمياء يرتددون

-املائـــــدة[ M Ã  Â  ÁL :ويقــــول يف رده علـــــى املخـــــالفني عنــــد قـــــول اهللا تعـــــاىل

ففــي قــول اهللا  :قــالوا... M Ã  Â  ÁL : يف تأويــل قولــه أهــل الجــدلواختلــف «:]٦٤
مــع مــا وصــفنا مــن أنــه غــري ، مــع إعالمــه عبــاده أن نعمــه ال حتصــىبــل يــداه مبســوطتان : تعــاىل

نبئ عن خطأ قول من قال، معقول يف كالم العرب أن اثنني يؤديان عن اجلميع ُ  "اليـد"معىن: ما ي
وبـذلك تظـاهرت األخبـار ، إن يد اهللا هي هللا صفة: وصحة قول من قال، يف هذا املوضع النعمة

  . )٢(»وأهل  التأويلوقال به العلماء  عن رسول اهللا 

½  ¾  ¿  M    Àوقـال بعـض أهــل العربيـة مـن أهـل البصــرة «: ويقـول
 Ä  Ã   Â  ÁL ]يف قدرتــــــــه حنــــــــو : يقــــــــول ]٦٧-الزمــــــــرM    }

 ¡�  ~L ]ولــيس امللــك لليمــني دون ، ومــا كانــت لكــم عليــه قــدرة :أي ]٣٦-النســاء

                            
 .)٤٦٨: ٩(تفسري الطربي ) ١(
 .)٥٥٥: ٨( املصدر السابق  )٢(
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واألخبـار الـيت ، هذا يف يدك ويف قبضـتك: قولك للرجلحنو ) قبضته( :وقوله: قال. سائر اجلسد
  .)١(»ذكرنا عن رسول اهللا وعن أصحابه وغريهم تشهد على بطالن هذا القول

 ً الكتــب الــيت هلـا عالقــة بالتفســري كانــت كتابـة أهــل الســنة واجلماعـة فيهــا علــى النحــو  :رابعـا
  :التايل
كتــاب متشــابه القــرآن ملقاتــل بــن   :ل مــا أُلــف يف ذلــكفــأوَّ  :)٢( كتــب متشــابه القــرآن_ أ

عرف عـن وجـوده شـيء، وهو أقدم كتاب يف هذا النوع من الكتب، )٣( )١٥٠:ت(سليمان  ُ  ،وال ي
الرد علـى الزنادقـة واجلهميـة  :أما أقدم ما وصلنا عن أهل السنة يف ذلك فهو كتاب اإلمام أمحدو 

  .)٤()٢٧٦:ت( تأويل مشكل القرآن البن قتيبة كتابوبعده   ،فيما شكوا فيه من متشابه القرآن
   :وقد ظهر األثر العقدي في كتب متشابه القرآن من جهتين

وسـبب  :من جهة كون العقيدة دافعـًا وسـببًا  للتصـنيف فـي هـذا النـوع مـن الكتـب_ ١
فكتـــاب  ،ذلـــك أن موضـــوع هـــذه الكتـــب مـــرتبط مبســـألة الـــدفاع عـــن القـــرآن ضـــد الطـــاعنني فيـــه

ضـح مـن عنوانـه ويت ،ا شـكوا فيـه مـن متشـابه القـرآنالرد على الزنادقـة واجلهميـة فيمـ: محداإلمام أ
  .الدافع الذي دعاه لتأليفه

، الــدفاع عــن القــرآن :فــإن ســبب كتابتــه، وكــذلك كتــاب تأويــل مشــكل القــرآن البــن قتيبــة
لحـدون«: يقول يف مقدمة كتابه ُ َ ، وقد اعـرتض كتـاب اهللا بـالطعن م ـوا فيـه وه غَ ـوَل َ ُ ج واتَّبعـوا مـا ، وار

ولٍ ، وأبصـارٍ عليلــةٍ ، بأفهـام كليلــةٍ ، تشـابه ابتغــاء الفتنـة وابتغــاء تأويلــه خُ ـدْ َ فحرفــوا الكــالم ، ونظــر م
  .)٥(»مث قضوا عليه بالتناقض، وعدلوه عن سبيله، عن مواضعه

فمـا أن موضـوعها الـدفاع  ،من جهة املوضـوعات الـيت تتعـرض هلـا كتـب متشـابه القـرآن_ ٢

                            
 .)٢٥٣: ٢٠(السابق  املصدر) ١(
هو املتشابة الذي يقابل  :واملقصود يف هذا املبحث ،يف علوم القرآن مصطلح يطلق على عدة علوم علم املتشابه)  ٢(

فيكون  ،ويكون غريه علمًا به ،وهو ما يقع لبعض الطوائف والفرق أو غريهم من عدم فهم لبعض معاين اآليات ،احملكم
أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري  :ينظر .مشكل القرآن :ويطلق عليه أيضاً  ،وحمكما عند غريه ،ًا على من وقع له ذلكمتشا

     .)٩٢ص(للدكتور مساعد الطيار  ،القرآن
   .)١١٤٤: ٣(فهرست مصنفات القرآن الكرمي  :انظر) ٣(
 .)٢٧٤ص (مناهج اللغويني للدكتور حممد الشيخ  :انظر )٤(
 .)٢٢ص (ويل مشكل القرآن البن قتيبة تأ) ٥(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ذا املوضوع ،عن القرآن ا ستتأثر    .فالتطبيقات الشك أ
   :)١(كتب معاني القرآن_ب

 )٣(للكســــائي )٢(معــــاين القــــرآن: مــــن أقــــدم الكتــــب املــــذكورة ألهــــل الســــنة يف ذلــــك كتــــاب
عــــرف عــــن هــــذين ، )٥( )١٨٢ :ت( )٤(وكتــــاب معــــاين القــــرآن ليــــونس بــــن حبيــــب ،)١٧٩:ت( ُ وال ي

  .الكتابني شيء
قـد و . )٧( )٣٣٨:ت(للنحـاس  )٦( ذلك هـو كتـاب معـاين القـرآنوأقدم كتاب مطبوع هلم يف 

 M q   p  o  nL :تعـاىليقـول يف قولـه  :ومـن أمثلـة ذلـك ،قد ظهـر فيـه األثـر العقـديو 
فـدل علـى أن كالمـه غــري ، وهـو كالمـه، وبـني األمــر، ففـرق بـني الشـيء املخلـوق« :]٥٤-األعـراف[

  .)٨(»كن:وهو قوله، خملوق

وسـيأيت تفصــيل  ،بهفقـد اختلـف يف نســت، )١٠( )٣١١:ت( للزَّجــاج )٩(أمـا كتـاب معــاين القـرآن

                            
ل مباحثه مرتبطة  ،هو العلم الذي يعتين بالبيان اللغوي أللفاظ وأساليب العربية الواردة يف القرآن علم معاين القرآن) ١( ُ فج

ل من كتب فيه لغويون ُ   .)٧٥ص(علقة بتفسري القرآن أنواع التصنيف املت :ينظر .ببيان هذا اجلانب، وسبب ذلك أن ج
   .)١٩٠ص (ومناهج اللغويني ،)١٢٢٥: ٣( فهرست مصنفات تفسري القرآن :انظر) ٢(
لـه قـراءة خاصـة  ،تتلمـذ علـى يـد اخلليـل وغـريه ،مـن علمـاء القـراءات والنحـو ،بـن عبـد اهللا األسـدي علي بن محـزة :هو ) ٣(

   .)٤٠٤: ١(وطبقات املفسرين  .)١٣١: ٩(سري أعالم النبالء  :ينظر .)١٨٩(تويف سنة  ،سائيبه عرفت بقراءة الك
     .)١٨١ص (ومناهج اللغويني  ،)١٢٢٧: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٤(
لنحـــو، أخـــذ النحـــو عـــن ســـيبويه مـــن علمـــاء العربيـــة وا ،بـــن عبـــدالرمحن أبـــو عبـــدالرمحن الضـــيب يـــونس بـــن حبيـــب :هـــو )٥(

ومعجــم  ،)١٩١: ٨(ســري أعــالم النــبالء  :ينظــر .)١٨٢(تــويف ســنة   ،لــه مــن املصــنفات معــاين القــرآن ،والكســائي وغريمهــا
    .)٢٨٥٠: ٦(األدباء 

  .)٣٦٩ص(ومناهج اللغويني  ،)١٢٢٦: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر )٦(
أخـذ عـن نفطويـه   ،مـن علمـاء العربيـة والتفسـري ،أبـو جعفـر النحـاس ،بـن إمساعيـل املـرادي النحـاس أمحد بن حممـد :هو )٧(

  ،)٢٣٦: ١٥(ســــري أعــــالم النــــبالء  :ينظــــر  .)٣٣٨( تــــويف ســــنة  ،معــــاين القــــرآن :لــــه مــــن املصــــنفات  ،والزجــــاج وغريهــــا
  .)٦٨: ١( وطبقات املفسرين 

 .)٤٢: ٣(معاين القرآن للنحاس  )٨(
  .)٦٩٩ص (ومناهج اللغويني   ،)١٢٢٢: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٩(
 :لـه مـن املصـنفات ،أخـذ عـن ثعلـب اللغـة ،من علمـاء العربيـة ،إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج :هو ) ١٠(

 ،)٣٦٠: ١٣(ســري أعــالم النــبالء  :ينظــر .)٣١١( تــويف ســنة  ،وغريمهــا ،وتفســري أمســاء اهللا احلســىن ،معــاين القــرآن وإعرابــه
   .)١٣٠: ١(ومعجم األدباء 
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  .)١( ذلك يف الكالم عن كتب التفسري عند األشاعرة
   :)٢( كتب غريب القرآن_ج

لعطـاء  ،)٣(القـرآنكتـاب غريـب   :يف غريب القـرآن من أقدم الكتب اليت ذكرت ألهل السنة
وال يعــرف  ،)١٧٩ :ت(لإلمــام مالــك بــن أنــس  ، وكتــاب غريــب القــرآن)٤( )١١٤:ت(بــن أيب ربــاح 
  . )٥(عنهما شيء

بن ال هو كتاب تفسري غريب القرآن يف هذا الفن وأوَّل كتاب مطبوع ألهل السنة واجلماعة
وأصـل . ومـن صـفاته املـؤمن« :ومن أمثلة ذلك قولـه ،وقد ظهر أثر االعتقاد فيه .)٢٧٦: ت(قتيبة 

: أي، ]١٧ -يوســـف[ M  K  J  I  H  G     F  EL :قـــال، التصـــديق :اإلميـــان
ق دِّ مـا أصـ: أومن بشيء مما تقـول؛ أيما  :ويقال يف الكالم .وما أنت مبصدق ولو كنا صادقني

  .بذلك
ً  :فإميان العبد باهللا وهذه الصفة من صـفات اهللا جـلَّ وعـزَّ ال .. .تصديقه قوالً وعمالً وعقدا

يــؤمن اهللا؛ كمــا  :وال يقــال، تقــدَّس اهللا :مــن اهللا؛ كمــا يقــالآ: ال يقــال، غريهــا تتصــرف تصــرُّف
مـن هـذا شـيء  فـإن كـان قـد جـاء، وإمنـا ننتهـي يف صـفاته إىل حيـث انتهـى... يتقـدس اهللا :يقال

َ غريه :أو عن األئمة، عن الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله ِق ُطلق كما أُطل   .)٦( »جاز أن ي
، لكـن ذكرهـا يف هـذا املقـام فيـه نظـرلبعض أهـل السـنة  يف هذا الفن وقد ذُكرت عدة كتب

  :ومنها
وهــو خمطــوط مــن   ،احثنينســبه إليــه بعــض البــ ،)٦٨: ت(البــن عبــاس  ،غريــب القــرآن_ ١ 

                            
 .)١٩٣ص (انظر من هذا البحث )  ١(
دون  ،بداللة األلفاظ :أي ،ويعتين بتفسري مفردات القرآن عموماً  ،هو نوع من أنواع علوم القرآن غريب القرآن ) ٢(

أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري القرآن  :ينظر .عاين وهو جزء من علم معاين القرآنغريها من املباحث بالتفسري أو امل
 .)٨١ص (للدكتور مساعد الطيار 

 ،املناسك أحد علماء التابعني وأشهر علماء ،أبو حممد املكي ،امسه أسلم القرشي موالهم :هو عطاء بن أيب رباح) ٣(
 .)١٧٩ :٧( ذيب التهذيب  :ينظر .)١١٤(تويف سنة 

  ) ١٠٠٣: ٢(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر  )٤(
  .)١٠٠٠: ٢(املصدر السابق  )٥(
 ).١٠_ ٩ص(البن قتيبة  تفسري غريب القرآن) ٦(
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  .)١(عنه )١١٤:ت( كتابة عطاء بن أيب رباح
وروايتـه أمشـل مـن  ،وهـي روايتـه املعروفـة )٢()١٤٣:ت(لعلي بن أيب طلحة  ،غريب القرآن_ ٢

ذا االسم تصرف من احملقق ، موضوع الغريب   . )٣(وتسميتها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   الفرع الثاني

  الباطني في كتابة التفسير ومراحلهنشأة تأثير االتجاه ا
  :مسائل يه ثالثوف

  .)٤(ومراحلها تأثير االتجاه الشيعي اإلمامي في كتابة التفسيرنشأة  :المسألة األولى
                            

 .)٣٢٩ص(التفسري اللغوي للدكتور مساعد الطيار  :انظر ) ١(
لـه روايـة مشــهورة عـن ابــن عبـاس، تــويف  ،يكــىن أبـا احلســن ،سـامل بـن املخــارق اهلـامشي :وامســه ،علـي بــن أيب طلحـة :هـو )٢(

  .)٢٩٨:  ٧( ذيب التهذيب  :ينظر  .)١٤٣(سنة 
  .)٣٣١ص (التفسري اللغوي  :انظر )٣(
حـىت ال يتشـعب  ،ين مع أن كتبـه متـأثرة بـاملنهج البـاطين واملـنهج الكالمـيقد جعلت االجتاه الشيعي ضمن االجتاه الباط )٤(

   .يتشعب املوضوع وجيمع يف مكان واحد
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  .ومراحلها تأثير االتجاه اإلسماعيلي في كتابة التفسيرنشأة  :المسألة الثانية
  .ومراحلها تأثير االتجاه  الصوفي في كتابة التفسيرشأة ن :المسألة الثالثة

  
  
  
  
  

  
  

  ومراحلها التفسير تأثير االتجاه الشيعي اإلمامي في كتابة نشأة :المسألة األولى
  :اإلمامية في عدة أمور ةالتفسير عند الشيع ةباالبحث في كت

وكـان مـن أقـدم ، اإلماميـة مـع بدايـة نشـأة االجتـاه نشأة الكتابـة يف التفسـري عنـد الشـيعة :أوالً 
ويــرى بعـض البــاحثني أن كتابــه أول   ،)١( )١٢٧ :ت(جــابر اجلعفـي مـن ذكــر لـه كتــاب يف التفسـري 

ولكـن ، والكتـاب يف عـداد املفقـود ،)٢(كتاب وضع األساس يف التـأويالت الباطنيـة ملعـاين القـرآن
  .)٣(ية نسبت إليه كثرياً من املرويات يف التفسري وغريهااإلمام الشيعة

ُ  ،)٤( )١٤٦ :ت(مــد الكلــيب وكــذلك كتــاب التفســري حمل وكتابـــه يف  ،ةســب للســبئية الغــالوقــد ن

                            
إن عليــًا  :وكـان يقـول ،كـان مـن أصـحاب عبـداهللا بــن سـبأ  :قـال ابـن حبــان ،كـويف رافضـي  ،جـابر بـن يزيـد اجلعفــي :هـو )١(

ــــروحني  :ينظــــر .)١٢٧( تــــويف ســــنة  ،ة علمــــاء اجلــــرح والتعــــديلضــــعفه عامــــ ،يرجــــع إىل الــــدنيا والكامــــل يف  ،)١:٢٠٨(ا
 .)١١٣: ٢(الضعفاء 

 .) ٦٠٣: ١(املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  :انظر )٢(
 .)٤٠٥: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن   :انظر )٣(
كـان الكلـيب سـبئيًا مـن أصـحاب عبـداهللا بـن سـبأ  مـن أولئـك   :قال ابن حبان ،بن بشر الكليب حممد بن السائب :هو  )٤(

ـروجني  :ينظـر .)١٤٦(تـويف سـنة  ،وإنـه يرجـع إىل الـدنيا ،إن عليـًا مل ميـت :الذين يقولـون ـذيب التهـذيب ) ٢٥٣: ٢(ا و
)١٥٧ :٩(. 
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  .)١(عداد املفقود
 يف لــه كتــابو  )٢( )١٢٨ :ت(بــن عبــدالرمحن إمساعيــلالســدي الكبــري  :وقــد نُســب إىل الشــيعة

  .)٣(والتحقيق عدم صحة نسبته إىل التشيع ،مفقود التفسري
 جعفــــر الصــــادقاإلماميــــة تفســــري  ومــــن أقــــدم مــــا وصــــلنا مــــن التفاســــري املنســــوبة إىل الشــــيعة

َ يف فهرســـت مصـــنفات تفســـري القـــرآن أنـــه مطبـــوع ، )٤( )١٤٨:ت( ـــر ِ ضـــمن جملـــة جامعـــة وقـــد ذُك
لــد  ، ومل أمتكــن مــن الوقــوف )٥( )٢٣٠_١٧٩ :٣) (م١٩٦٨( عــام ) ٤٣(القــديس يوســف ا

ال تصـــح  أشــياء باطلـــة وقــد وضـــعوا عليـــه ،)٦(اإلماميــة نســـبة ال تصـــح الشـــيعة إىل تهنســـبو  ،عليــه
  .نسبتها إليه

ــم بالتشــيع وال تصــح نســبته  ،)٢١٦:ت(وكــذلك القــول يف عبــد الــرزاق الصــنعاين  وهــو ممــن ا
  .)٧(هلم

ُ فقد  )٨( )٢٦٠:ت(أما احلسن العسكري    وهـو مطبـوع ونسـبته ، تفسـريكتاب يف ال  ب إليهسِ ن
، واملــرتجح أن هــذا الكتــاب ال تصــح نســبته )٩(أنفســهم  ونســبته إليــه حمــل اخــتالف بــني الشــيعة

                            
  .)٢٠٩١: ١(للغة املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري وا :انظر )١(
وأول مـن ذكــر ذلـك عنــه  ،رمـي بالتشــيع ،صـاحب التفســري واملغـازي والســري ،بـن أيب كرميــة إمساعيــل بـن عبــدالرمحن :هـو )٢(

 :٥( ســـري أعـــالم النـــبالء :ينظـــر .)١٢٨(تـــويف  ،ولـــيس هنـــاك مـــا يبثــت هـــذه التهمـــة ،الــذهيب وابـــن حجـــر بصـــيغة التمـــريض
ذيب التهذيب  ،)٢٦٤   .)١٣١: ١(و

  .)٤٩٨ :١(املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  :انظر يف البحث حول تشيعه )٣(
كثــرياً مــن   نســبت إليــه الشــيعة ،أحــد علمـاء آل البيــت ،بــن علـي زيــن العابــدين بــن احلســني جعفــر بــن حممــد البــاقر :هـو )٤(

الكامـل  :ينظـر .)١٤٨(تويف سـنة  ،اإلمامية وجتعله أحد األئمة االثين عشر وتنتحله الشيعة ،وهو بريء من ذلك ،األباطيل
  .)٢٥٥: ٦(وسري أعالم النبالء  ،)٥٨٩: ٥(
 .)٤٠٤: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر )٥(
 .)٦١٨: ١(وسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة امل :التشيع انظر يف نفي نسبته إىل )٦(
  .)١٢١٨: ٢(موسوعة تراجم أئمة التفسري واللغة  :انظر )٧(
وهــو مــن  ،نســبته إىل احلســني بــن علــي بــن أيب طالــب ،اهلــادي بــن حممــد اجلــواد بــن علــي الرضــا احلســن بــن علــي :هــو  )٨(

ســري أعــالم النــبالء  :ينظــر .)٢٦٠(تــويف ســنة  .والــد اإلمــام املنتظــر عنــدهم ،اإلماميــة أنــه اإلمــام احلــادي عشــر الشــيعةيــزعم 
 .)٣٧٧: ٧(وشذرات الذهب  ،)٢٦٥: ١٢(
ومـنهم مـن صـحح نسـبته ، يوالبالغـي والسـيد اخلـوئ، الغضـائري :ومـنهم، نسـبة هـذا الكتـاب إليـه من نفـى فمن الشيعة )٩(

لســـي، والكركـــي، والطربســـي صـــحاب االحتجـــاج ،الصـــدوق :ومـــنهم، إليـــه نقـــد مـــنهج التفســـري  :انظـــر. واحلـــر العـــاملي، وا
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وفيــه مـن الروايــات الباطلــة عـن آل البيــت الشــيء الكثـري، كمــا أنــه ظهـر يف بعــض تفســرياته  ،إليـه
ألن دخـول آراء  ،الكتـاب إليـه نسـبة ، وهذا مما يدل على عـدم صـحة)١(تزايلاألثر الكالمي االع

   .اإلمامية جاء يف وقت متأخر عن هذا الوقت على الشيعة املعتزلة
خيتلـف حبسـب اجتاهاتـه  ،أما من حتققت نسبته إىل التشيع فإن أقدم ما وصلنا من تفاسريهم

  :ومها_، كما سبق_إليها اليت انقسم 
يقـول عنـه  ،)٣٠٢:ت(كتـاب تفسـري العياشـي   :وأقدم مـا وصـل مـن كتبـه :خبارياالتجاه األ 

أحسن كتاب ألف قـدميا يف بابـه وأوثـق مـا ورثنـاه مـن قـدماء مشـاخينا يف « :الطباطبائي يف وصفه
  .بينه فيهوهو كتاب رواية وليس ملؤلفه رأي ي. )٢( »التفسري من كتب التفسري باملأثور

رأي يف التفسـري يف  إذ لـيس ملؤلفيـه ،نتقـاء الروايـاتوقد ظهـر فيـه األثـر العقـدي مـن جانـب ا
أنــه نقــل عــن أيب  :ومــن شــواهد ذلــك عنــده، ألن منهجــه يعتمــد علــى الروايــة فحســب ،الغالــب

M( ' & % $ # " !  L : عبـــــــــــــداهللا يف قولــــــــــــــه
وأمــري املــؤمنني وفاطمــة واحلســن واحلســني والوســطى ، رســول اهللا :اتالصــلو « :قــال ]٢٣٨ -البقــرة[

  .)٣(»طائعني لألئمة) وقوموا هللا قانتني(أمري املؤمنني 
للطوســـي ) التبيـــان يف تفســـري القـــرآن(هـــو  :وأقـــدم مـــا وصـــل مـــن كتبـــه :االتجـــاه األصـــولي

  . )٤()٤١٣:ت(
ـ وقـد كــان تأليفــه بـدافع عقــدي لِّ َ ؤ ُ ــدُّ بــه اخللــل  الشــيعة ف ألصــحابهألنــه أراد أن يـ ُ َس مؤلفـًا ي

إال أن أصــحابنا رضــي اهللا عــنهم مل يــدونوا يف ذلــك « :حيــث يقــول يف ذلــك، الــذي يف مذهبــه
ومل يعنــوا ببســط املعــاين وكشــف ، غـري خمتصــرات نقلــوا فيهــا مــا وصــل إلــيهم يف ذلـك مــن األخبــار

  .)٥( »األسرار

                                                                              
  .) ٣٣٠ص ( واملفسرون املقارن لسامل الصفار 

 .)٦٨٧: ١(املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  :انظر )١(
فهرســـــت  ،)٣٧٢ص ( نقـــــد مـــــنهج التفســـــري للصـــــفار  :وانظـــــر ،)٣٩٧ :ص( ر عنـــــد الشـــــيعةالتفســـــري باملـــــأثو  :انظـــــر )٢(

  .)٤٩٠: ١(مصنفات التفسري 
  .)١٤٧: ١(تفسري العياشي  )٣(
 .)١٤٥: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر )٤(
  .)٧٣٤: ٢(املصدر السابق  )٥(
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  :مها ،جهتان ان هذا األثر من جهات أمههاوقد ك

 يقــول يف قولــه تعــاىل :ن أمثلتــهومــ: التفســير:  MÃ Â Á L]٦٤ -املائــدة[: 
 .)١(»نعمــه مبســوطة :تكــذيب منــه تعــاىل ملــا قــالوا وإخبــار أن يديــه مبســوطتان أي«

  .هو تأويل خمالف لظاهر اآلية ،وتأويل اليدين بالنعمة
 ومـن أمثلتـه أنـه يقـول مسـتنبطًا مـن قولـه :اطاالستنب:  M ³ ² ± °

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´L ]ويف «: ]٢٠٩ -البقــــــــــــــرة
ــربة ألنــه لــو أراده ملــا صــح  ،أن اهللا يريــد القبــيح :اآليــة داللــة علــى بطــالن مــذهب ا

  .)٢( »وصفه بأنه حكيم
وال يلـزم  بينهمـا وأهل السنة يفرقـون، رادة واحملبةوهذا القول منه بناء على أنه مل يفرق بني اإل

  .الشيء حمبته له اهللا من إرادة
 ً فمـن أقـدم مـا نُسـب للشـيعة يف ذلـك كـان مـن  أما الكتـب التـي لهـا عالقـة بالتفسـير :ثانيا
دهم أول تعده مؤسس علوم القرآن فهو عنـو والشيعة تعظمه  ،)٣( )١٤١:ت(أبان بن تغلبتأليف 

    .)٤(ومل يصلنا شيء من تراثه ،من صنف يف معاين القرآن وأول من صنف يف غريب القرآن
  .)٦( )٢٤٤ :ت(البن سكيت  )٥(وكذلك كتاب غريب القرآن

                            
 تفســري الطربســي :ر مثــاالً آخــر يف الــدافع العقــدي للتــأليف عنــد األصــولينيوانظــ ،)٥٨١ :٣( لطوســي لبيــان تفســري ال )١(
)٢٠: ١(. 
 .)١٨٧ :٢( املصدر السابق )٢(
وكتـاب  ،الفضـائل :لـه مـن املصـنفات ،كـان شـيعيًا إماميـاً   ،مقـرئ ومفسـر ولغـوي ،بـن ريـاح احلريـري أبان بن تغلـب :هو )٣(

    .)٣: ١(، وطبقات املفسرين)٣٠٨: ٦(سري أعالم النبالء : ينظر). ١٤١( تويف سنة  ،وغريمها غريب القرآن
نقـــل تـــأليف أبـــان لكتـــاب  ،)١٢٢١: ٣( ،)١٠٠١: ٢( ،) ٤٠٤: ١(فهرســـت مصـــنفات تفســـري القــرآن  :انظــر )٤( ُ ومل ي

 ،) ٣٣٢و ١٢٣ص ( طيـار دكتور الالتفسـري اللغـوي للـ :يف نقـد نسـبته إليـه انظـر .إال عن أيب جعفر الطوسي غريب القرآن
  .) ٧٩١ص(ومناهج اللغويني يف تقرير العقيدة للدكتور الشيخ 

  .)٨١٩ص(مناهج اللغويني  :وانظر  ،)١٠٠٤: ٢(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر )٥(
كـان مؤدبـًا لعـدد مـن   ،أخذ العربية عـن األصـمعي وابـن األعـرايب والفـراء ،أبو يوسف السكيت يعقوب بن إسحاق :هو )٦(

غضـب عليـه املتوكـل لتشـيعه فـأمر األتـراك بقتلـه  ،واألضـداد وغريمهـا ،إصالح املنطق :له من املصنفات ،من أمراء بين العباس
 .)٣٤٩: ٢(بغية الوعاة  ،)١٦ :١٢(سري أعالم النبالء  :ينظر .)٢٤٤(عام 
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ـــذا اجلانـــب شـــابه حقـــائق التأويـــل يف مت(كتـــاب   :ومـــن أقـــدم مـــا وصـــلنا مطبوعـــًا ممـــا يتعلـــق 
ب يف هــذا البــاب اومل أجـد غــري هــذا الكتــ ،وهــو مطبــوع، )٤٠٦ :ت( للشــريف الرضــي )١( )القـرآن

   .اإلمامية عند الطبقات األوىل من الشيعة
   .وهو الدفاع عن القرآن ،ويتبني من عنوان الكتاب الدافع العقدي الذي كان وراء تأليفه

M  x w v u t s r  :ه قولــه يف قولــه تعــاىلومــن شــواهد ظهــور األثــر العقــدي فيــ
~ } | { z y  L]رجـــاء يف هـــذه اآليـــةنـــه ال حجـــة للقـــائلني باإلإ«: ]٤٨ -النســاء، 

وال نـادمني  ،مر لو كان على ما ظنوه من الغفران ألهل الكبائر الذين ميوتون غـري مقلعـنين األأل
، فأمـا وهـو )ويغفـر مـا دون ذلـك إن شـاء ( :لكـان وجـه القـول أن يكـون ،ابعنيتتـبل مصرين م
نــه تعــاىل يغفــر لبعضــهم وهــم أفقــد وجــب  ،)ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء (  :تعــاىل يقــول
ن يغفـر أذلـك علـى أن ممـن يرتكـب مـا دون الشـرك مـن ال يشـاء  ودلَّ  ،يغفر هلم أنالذين يشاء 

  . )٢( »له
بــل ال فائــدة للتفريــق بــني الشــرك وغــريه يف اآليــة إال أن  ، اآليــة غــري الزموهــذا الــذي ذكــره يف

  .الشرك ال يدخل يف املغفرة وأما غريه فداخل حتتها
 ً ـــد بـــدايات القـــرن الخـــامس مرحلـــًة جديـــدةً : رابعـــا َ ع  فـــي مســـيرة التفســـير عنـــد الشـــيعة تُـ
  :مرحلتين أساسيتين إلى اإلمامية ةويمكن تقسيم مراحل التفسير عند الشيع، اإلمامية

  : خباري في التفسيركتابة أصحاب االتجاه األ_ ١
وتتميـز هــذه املرحلــة ، كـان هــذا التيـار هــو املـؤثر يف كتــب التفســري إىل مـا قبــل القـرن اخلــامس

ب بــأن مجيــع التفاســري الــيت وجــدت للشــيعة اإلماميــة هــي مــن الكتــب الــيت اقتصــرت علــى اجلانــ
  .وهذا املنهج هو الذي سلكه األخباريون، ومل يكن ملؤلفيها آراء يف تفاسريهم ،الروائي

ثِّل هذه املرحلة َُ   :ومن الكتب اليت وصلتنا مما مي
  .)٣( ) ٣٠٢ :ت(  تفسري العياشي_ 

   .)١( )٣٠٧ :ت( تفسري القمي_
                            

  .)٧٣٤: ٢(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر )١(
 .)٣٦٢ص (لشريف الرضي لحقائق التأويل  )٢(
  .)٣٩٦ ص(لألمني  التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة :انظر )٣(
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  .)٢(ومل يتوقف التأليف على هذا املنهج بل استمر إىل العصور املتأخرة
  
  
  :)٣(كتابة أصحاب االتجاه الشيعي الكالمي في التفسير_٢

ــز القــرن اخلــامس بظهــور االجتــاه الكالمــي يف الشــيعة وأثــر ذلــك بــدوره يف كتابــة ، اإلماميــة متيَّ
م التفسـرييةفأصـبح لعـدد مـن املفسـرين آراؤ ، سـريالتف َ أئمـة هـذا االجتــاه يف ، هـم واجتهـادا ـب تَ وكَ

   :ومن تلك الكتب ،التفسري
  .  )٤( )٤٠٥ :ت(عبداهللا حممد الشيخ املفيد   أليبالبيان يف تأويل القرآن _١
  .وهو مطبوع )٤١٣ :ت(التبيان يف التفسري القرآن للطوسي _ ٢

  . )٥(وله املسائل الرجبية يف تفسري آي من القرآن
ولـه . وهو مطبـوع ،)٤٣٦: ت(غرر الفوائد ودرر القالئد يف آي القرآن للشريف املرتضى _ ٣

  )٦( .تفسري سورة الفاحتةو  ،و تفسري سورة البقرة ،أيضًا تفسري سورة اإلنسان
 .)٧(وهـو مطبـوع  ،)٥٤٨:ت(جممع البيان يف تفسـري القـرآن أليب علـي الفضـل الطربسـي  _ ٤

 الكـاف الشـاف مـن كتـاب الكشـاف :امسـه إن: وقيـل ،وهـو مطبـوع، )ع اجلـامعجوامـ(وله أيضـًا 

)٨(  .  

                                                                              
و التفسـري  ،)٣٧٢ص(و نقـد مـنهج التفسـري واملفسـرون للصـفار  ،)٤٩١: ١(فهرست مصنفات تفسـري القـرآن  :انظر )١(

  .)٤٠٤و ٣٨٥ص( باملأثور عند الشيعة
وتفسـري الصـايف  ،)١١٠٧:ت(تفسري الربهان للسـيد هاشـم البحـراين  :ومن التفاسري اليت سارت على نفس هذا املنهج )٢(

قائق للمشــهدي وتفســري كنــز الــد ،)١١١٢ :ت(تفســري نــور الثقلــني لعبــد علــي احلــويزي  ،)١٠٩١ :ت(للفــيض الكاشــاين 
  .)٣٨٨ص (اإلمامية لألمني  التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة :انظر .)١١٢٥(
  .) ٣٨٤ص ( انظر املصدر السابق )٣(
 .)١٢٥: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  )٤(
 .)١١٩١: ٣( ،)١٤٥: ١( املصدر السابق )٥(
 .)٢٨٦,٣١٠ ،٢٨١: ١( ،)٩٩٨: ٢(املصدر السابق  )٦(
  .)١١٥٤: ٣(املصدر السابق  )٧(
 .)١٠٨٢ ،٥٩٨: ٢( املصدر السابق )٨(
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  )٢(.)١(استمرت الكتابة على هذا املنهج حىت العصور املتأخرة و 

  :كتابة التفسير ومراحلها  اإلسماعيلي تأثير االتجاه نشأة :المسألة الثانية
  :البحث في كتب التفسير عندهم في عدة أمور

: الـيت ذُكـرت هلـم ا فمـن أقـدم الكتـبيف التفسري جاءت متأخرة عـن نشـأ كتابة اإلمساعيلية
  .  )٣( )٣٢٢ت بعد ( اإلمساعيلي كتاب اإلصالح يف التأويل أليب حامت الرازي

حدود املعرفة يف تفسـري القـرآن والتنبيـه : كتاب امسه  )٣٦٣ :ت(وأليب حنيفة القاضي النعمان  
  . )٤( على التأويل

مل ( :فقـــال ســـرون تفســـري اإلمساعيليـــةوقــد ذكـــر حممـــد حســـني الـــذهيب يف كتابـــه التفســـري واملف
  .)٥( )نقف هلم على كتب مستقلة يف تفسري القرآن

وهـــو حيكـــي األمـــر حســـب مـــا توصـــل لـــه وإال فقـــد طبعـــت بعـــض تفاســـريهم لكنهـــا تفاســـري 
  :ومن أقدم تلك الكتب ،ليست شاملة بل هي مقتصرة على تفسري آيات منتخبة

  .)٦( )٣٤٧ :ت( جلعفر بن منصور اليمن كتاب الكشف_
  .)٧()٥ :ق(مساعيلي التسنيم إلمساعيل بن هبة اهللا اإلكتاب مزاج _
موعــــة مــــن اآليــــات ومل يتعرضــــا لتفســــري كامــــل  ،وقــــد نشــــرمها شــــرتوطمان  وكالمهــــا تعرضــــا 

                            
تفسـري شـرب حملمـد رضـا بـن حممـد  ،تفسـري البهبهـاين لعلـي بـن قطـب الـدين البهبـاين :ومن هذه الكتب اليت سارت عليـه )١(

  .)٣٨٨ص (اإلمامية  التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة :انظر). ١٢٣٠: ت(بن حسني 
 ،الـذين انتمـوا إىل التيـار الصـويف إضافة إىل هذين االجتاهني فقـد بـرزت يف التيـار الشـيعي كتابـات أخـرى لـبعض الشـيعة )٢(

وهــو  ،) ٧٨٢حــدود (تفســري احملــيط األعظــم والطـود األشــم يف تأويــل كتــاب اهللا العزيــز احملكـم حيــدر اآلملــي  :ومـن أشــهرها
الـــذين تبنـــوا االجتـــاه الفلســـفي ومـــن  وكـــذلك بـــرزت كتابـــة بعـــض الشـــيعة  .و التفســـري العرفـــاين للخواجـــه األنصـــاري ،خمطـــوط
 .وهـــو مطبـــوع ،)١٤٠٠(وتفســـري امليــزان للطباطبـــائي  .وهـــو مطبـــوع، )١٠٥٠:ت(تفســـري صـــدر الـــدين الشــريازي  :أشــهرها

و ) ١٢٤ ،٧٩_٤٥ ،٤٤ص (ة الروحيــة والفكريــة حليــدر اآلملــي خلنجــر علــي محيــة العرفــان الشــيعي دراســة يف احليــا :انظــر
 .)٤٠٦ص (نقد منهج التفسري واملفسرون املقارن لسامل لصفار 

 .)٥٦: ١( فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر )٣(
 .)٩٤٨ص (مذاهب اإلسالميني   :انظر  )٤(
 .)٢٦٠: ٢(التفسري واملفسرون  )٥(
 .)٩٥٥ص(اإلسالميني لبدوي مذاهب  :انظر )٦(
  )١١٩٠: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن الكرمي  :انظر )٧(
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  .القرآن
نصــري النمــريي التأويـل يف مشــكل التنزيــل أليب شــعيب حممـد بــن  :وللنصـريية كتــاب بعنــوان

يف بعـض املـوارد كمـا يقـول شـيخ  وهم قد يدخلون يف اإلمساعيلية. )١( ) ٢٧٠ :حـدودت (البصري  
وتــارة  ،تــارة يســمون املالحــدة :وهلــم ألقــاب معروفــة عنــد املســلمني« :اإلســالم ابــن تيميــة عــنهم

وهــذه األمســاء منهــا مــا .. .وتــارة يســمون الباطنيــة ،القرامطــة وتــارة يســمون ،يســمون اإلمساعيليــة
    .)٢( »يعمهم ومنها ما خيص بعض أصنافهم

ولعــل  ،ومــن خــالل هــذا العــرض لكتــبهم فــي التفســير يتبــين قلــة إنتــاجهم فــي التفســير
   :مرجع هذه القلة لعدة أسباب

  .إىل قلة إنتاجهمسيؤدي بالضرورة  قلة علماء اإلمساعيلية_١
وهـــذا  ،مل يكـــن هلـــذه الطائفـــة ومـــا جانســـها مـــن طوائـــف الباطنيـــة قبـــول بـــني املســـلمني_ ٢

  .سيؤدي إىل ضعف انتشارهم ومتددهم بني الناس
والتفســــري مــــن _مل يكــــن هلــــذه الطوائــــف اهتمــــامهم بالتــــأليف يف علــــوم الشــــريعة عمومــــًا _٣

م نوهذا واضح مل ،_ضمنها  غرابـة أن يكـون التفسـري مـن ضـمن هـذه فـال ،عـاين جممـوع مؤلفـا
بــل كانــت عنــايتهم يف أكثــر األحيــان هــي يف تقريــر عقائــدهم اخلاصــة دون غريهــا مــن ، املؤلفــات

   .العلوم
ال  ولـــذلك، أن اعتمـــاد هـــذه الفـــرق الباطنيـــة يف الشـــرائع والعقائـــد مل يكـــن علـــى القـــرآن_٤

هــــذه الطوائــــف الباطنيــــة   عضلــــذا فــــبو ، ليــــه يف حقيقــــة مـــذهبهمحيتـــاجون إىل تفســــريه والرجــــوع إ
ا كتب مقدسـة ـا هـي حمـل االعتمـاد، كالدروز والبهائية هلا كتب يزعمون أ بـني أ ُ خبـالف ، ممـا ي

  .الطوائف األخرى اليت تنتسب إىل اإلسالم
يــذهب حممــد حســني الــذهيب إىل أن عقائــدهم الغاليــة ال ميكــن أن تطــابق معــاين القــرآن _ ٥

: ولعـل السـر يف ذلــك« :فيقــول، بعضــها فلـن يتمكنـوا مــن تأويـل اآلخـر الـيت إن اسـتطاعوا تأويـل
م مل يستطيعوا أن يتماشوا بعقائدهم مع القرآن آيـة آيـة ولـو حـالوا ذلـك الصـطدموا بعقبـات ، أ

                            
 .)١١٧٣(مذاهب اإلسالميني لبدوي  :انظر )١(
 .)١١٧٣ص (املصدر السابق  )٢(
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  . )١( »وال يقدرون على التخلص منها، وصعاب ال يستطيعون تذليلها
الســبب الوحيــد الــذي يفســر  وهــذا ســبب صــحيح ولكــن ال ميكــن أن يعتمــد عليــه علــى أنــه

، استطاعوا تأويل مجيـع القـرآن تـأويالً إشـاريًا بعيـداً عـن معنـاه الظـاهر ألن الصوفية ،هذه الظاهرة
  .وجتاوزا مجيع تلك العقبات ،يكما حصل يف تفسري ابن عريب والقشري 

  
  
  

  :ومراحلها يرالتفس نشأة تأثير االتجاه الصوفي في كتابة :المسألة الثالثة
وهـي  ،يف التفسـري حبـث عـن نشـأة التصـوف نفسـه يتقدم البحث يف نشأة تأليف الصـوفية

أن التصوف مل يرتبط  :ومن أسباب هذا النقاش، قضية حمل نقاش قدمية بني الدارسني للتصوف
 جتـاه منـت حركتـهبـل هـو ا، مبؤسس واحد كما هو احلال يف كثريٍ من االجتاهـات العقديـة األخـرى

أن التصـوف نشـأ يف  :والـذي يرجحـه احملققـون ،منواً تدرجييًا حىت تكونت فكرته واتضحت معامله
نشــأة التصــوف كانــت يف أوائــل « :يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف ذلــك ،أوائــل القــرن الثــاين

  . )٢(»القرن الثاين اهلجري وأنه مل يشتهر إال بعد القرن الثالث
 :يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، إىل التعبــد والتزهــد ات التصــوف ميــوالً وقــد كانــت بــداي

ون عن ذلك « بلفظ التصوف ألن لبس الصوف  -الزهد  :أي–يف أثناء املائة الثانية صاروا يعربِّ
  . )٣(»يكثر يف الزهاد

ا اشــتهر الـتكلم بــه فإنــه مل يكـن مشــتهراً يف القـرون الثالثــة وإمنـ وأمـا لفــظ الصـوفية« :وقـال
  . )٤(»بعد ذلك

  .ويف هذه املرحلة كان التصوف عبارة عن زيادة يف التعبد الذي خيرج عن احلد الشرعي
: ومـن أسـباب ذلـك، ومل يظهر يف هذا العصر من الكتب املنسوبة للصوفية شيء يف التفسري

                            
  .)٢٦٠: ٢(التفسري واملفسرون  :انظر )١(
 .) ٧-٥: ١١(جمموع الفتاوى  ) ٢(
 .)٢٩: ١١(املصدر السابق  ) ٣(
 .) ٥: ١١(در السابق املص ) ٤(
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  .فيه انشغال بالتعبد عن العلم الشرعي كان  أن التصوف يف هذه املرحلة
س وهي الكالم يف الـنف، ع بداية القرن الثالث وما بعده بدأ التصوف يأخذ مرحلةً جديدةً وم

املقامـات واألحـوال والعشــق : مل تكـن معروفــة مـن قبـل مثـل والكـالم عـن معـانٍ ، وكشـف أسـرارها
  .والفناء وغريها

  .ت للصوفية يف التفسريوفيه ظهرت بعض املؤلفا
  :في عدة أمور ند الصوفيةويمكن إجمال البحث في كتب التفسير ع

  :بيانه كالتايلو _ عند الصوفية_ بداية التصنيف يف التفسري :أوالً 
ــــب التفســــير_١  ــــاب يف التفســــري مــــن أقــــدم مــــن :كت ، )٢٠٠: ت(التســــرتي  :ذكــــر هلــــم كت

مـو  ،ن هلمـا حيمـالن عنـوان التفسـريوقد طبع كتابـا، )١( )٣٠٩:ت(واحلالج  ا ليسـا الـذي يـرتجح أ
 :وبيان ذلك، ن عنهمامن تأليفهما بل مها تفسريان جمموعا

  وقــد اســتظهر حمققــه أنــه  ،وقــد طبــع هــذا التفســري وهــو تفســري مل يكتمــل :التســتريتفســير
  :ويدل على ذلك ،واألمر كذلك، )٢(ليس من تأليف سهل بل هو جمموع من أقواله 

  .)٣(لها سهلألسئلة اليت سئوعة اه جممأن جامعه يورد يف أثنائ_ 
ً ه أخبار كما أنه يورد يف أثنائ_   .)٤(عن سهل وعن حياته ا
  . )٥(ه أحداثًا وقعت بعد وفاة سهل بسننيويورد يف أثنائ_
  .   )٦(لبعض أقواله شرحٌ  وكذلك فيه_
 والذي يتضـح مـن خـالل اسـتقراء الكتـاب املطبـوع أنـه لـيس مـن تأليفـه إمنـا  :تفسير الحالج

  :ويدل على ذلك ،من أقوالههو جمموع 

                            
 ،أحـد دعـاة وحـدة الوجـود ،حب سـهل التسـرتي وأخـذ عنـهاصـ ،احلـالج الفارسـي ،بـن حممـي احلسني بـن منصـور  :هو) ١(

 .)٣٠٩(قتــه يف عــام قتــل بســبب زند ،وغريمهــا ،وديــوان الشــعر ،الطواســني :مــن مصــنفاته ،وهــو مــن املعظمــني عنــد الصــوفية
  ).٨٢٦: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن و  ،)٣٠٦( وطبقات الصوفية ،)٣١٣: ١٤(سري أعالم النبالء  :ينظر

 .)١٠١٧: ٢(وسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة امل :انظر ) ٢(
 .)٣١ ،٢٩،٣٠ ،٢٧ص (تفسري التسرتي  ) ٣(
 .)٢١٢، ١٧٠، ١٦٢، ٨٨ص ( املصدر السابق) ٤(
 .)٥٩ص (املصدر السابق ) ٥(
 .)١٦ص (املصدر السابق ) ٦(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


علــى أنــه لــيس  ممــا يــدل، ه عنــد بعــض اآليــات أنــه ســئل عــن كــذا فأجــابأنــه ورد يف أثنائــ_ 
  .)١(تأليفًا وإمنا مجع

  .)٢(وكذلك فيه إيراد لبعض أخبار احلالج _
فقـد  ،إال أن كون هذا الكتاب ليس مـن تأليفـه ال يلـزم منـه أن احلـالج مل يكتـب يف التفسـري

 ،وتفسـري الـذاريات ،وذكـر لـه تفسـري سـورة اخلـالص ،كتب الرتاجم تأليف يف التفسري  يف له ذُكر
  .)٣(وتفسري النجم

أليب عبــــد الــــرمحن حممــــد بــــن احلســــني ) احلقــــائق يف التفســــري( :وأقــــدم تفســــري طبــــع للصــــوفية
   .)٤١٢:ت(السلمي 

  .)لطائف اإلشارات( )٤٦٥:ت(مث ظهر كتاب القشريي 
فالســـلمي يقـــول يف مقدمـــة  ،ن الـــدافع العقـــدي وراء تأليفهمـــاوقـــد ظهـــر يف هـــذين التفســـريي

، القـرآن فرائـد وصـنفوا يف أنـواع، املتومسني بـالعلوم الظـواهر وملا رأيت« :تفسريه مبينًا سبب تأليفه
ومل  وجممـــل ومفســـر وناســـخ ومنســـوخ  وأحكـــام وإعـــراب ولغـــة قـــراءات وتفســـري ومشـــكالت مـــن

وكنــت قــد مسعــت مــنهم يف ذلــك .. .احلقيقــة ســانعلــى لع فهــم خطابــه أحــدٌ مــنهم جبمــ يشــغل
 ً وأضـم أقــوال املشـايخ أهــل احلقيقــة إىل ، أحببـت أن أضــم ذلـك إىل مقــالتهم، استحســنتها حروفـا
  .)٤( »ذلك

هـو انشـغال مجـع مـن املفسـرين بعلـوم الظـاهر علـى ، فهو يـذكر أن سـبب تأليفـه هلـذا التفسـري
وم أهـل احلقـائق  إىل مجـع كالمهـم وجعلهـا يف فدفعتـه هـذه النصـرة العقديـة لعلـ ،حساب احلقائق

  .تفسري واحد
 ّ د من تأليفه ،)لطائف اإلشارات(دمة تفسريه يف مق والقشريي بني َ ذكر طرف مـن «: أنه قَص

  .)٥( »إشارات القرآن على لسان أهل املعرفة
وأمـــا ظهــــور األثــــر العقــــدي أثنــــاء معاجلــــة التفســــري فقــــد ظهــــر يف هــــذين الكتــــابني مــــن عــــدة 

                            
 .)٥٨ ،٥٥ ،٣٧ص (تفسري احلالج  ) ١(
 .)٢٨,٥٤ص (املصدر السابق ) ٢(
 .)١٠٩٧، ١٠٨٧: ٢) (٣٢٨: ١( :فهرست مصنفات تفسري القرآن :انظر) ٣(
 .)٢٠ _١٩: ١(حقائق التفسري ) ٤(
  .)املقدمة هـ : ١( تفسري القشريي  ) ٥(
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  :جهات
 ـــار المرويـــات ـــره فـــي اختي وهـــذا ظـــاهر يف اختيـــار الســـلمي  للمرويـــات الـــيت ذكرهـــا يف  :أث

ومــن أمثلــة ، إىل الطريقــة الصــوفية_ هــو_فأغلــب هــذه املرويــات هــي ممــن ينســبهم ، تفســريه
  :ذلك
ابـــن قـــال « :]٣١ -مــرمي[ Mf e d c b L   :يف تفســـري قولـــه تعـــاىل هنقلـــ
  .نفعًا للناس كافًا لألذى :عطاء

علـى اإلعـراض عـن الـدنيا واإلقبـال علـى  كًا على من صحبين وتبعـين أن أولّيـهمبار  :قال اجلنيد
  .اآلخرة

ــــى عــــن املنكــــر :قــــال ســــهل وأغــــاث ، ونصــــر املظلــــوم، وأرشــــد الضــــال ،أمــــر بــــاملعروف و
  . )١( »امللهوف

  .وهكذا طريقته يف غالب تفسريه، عنده وهذه النقول كلها عن مشايخ الصوفية
  ويظهــــر ذلــــك يف عمــــوم تنــــاوهلم  :أثــــره فــــي تفســــير اآليــــات علــــى الطريقــــة اإلشــــارية

  :ومن أمثلة ذلك ،للتفسري

 :]٨٩ -املائــــدة[ M¨ § ¦ ¥ ¤ £ L   :يقــــول القشــــريي يف قولــــه تعــــاىل
ُ إىل شـيء مـن إقبالـه أو وصـالهإلشارة منه إىل وقتٍ يغلب على قلا« ُ عليـه  ،بـك الـتعطش ـم سِ قْ تـُ فَـ

ـك شــظيةً مــن إقبالـه فيعفــو  ،فكــذلك يف شـريعة الرضــا نــوعٌ مـن اليمــني ،جبمالـه أو جاللــه أن يرزقَ
ــِو يف اليمـني .. .عنـك رمحــةً عليـك لضــعف حالــك َ اللغْ ـن م  -عنــدهم  -ومِ مــا جيـري علــى لســا

د مـن جتريـد العهـد ْ ـق أو ... وتأكيـد العقـد يف حال غلبات الوج تْ ـا عِ وكمـا أن الكفَّـارة الشـرعيةَ إمَّ
م  :إطعــامٌ وإمــا كســوٌة فــإن مل تســتطع فصــيام ثالثــة أيــام ــار ــا  -علــى موجــب اإلشــارة  -فكفَّ ّ إم

 ِ ـــد ْ ج َ فـــإن  ،أو بـــذل الـــنفس بـــدوام اجلهـــد ،أو بـــذل القلـــب بصـــحة القصـــد ،بـــذل الـــروح حبكـــم الو
  .)٢( »والزواجر عجزتَ فإمساكٌ وصيامٌ عن املناهي

وهــو أمثــال  :هــم أقــدم مــن اعتــىن بالكتابــة فيــه لكــن هنــاك نــوع مــن املؤلفــات كــان الصــوفية

                            
  .) ١:٢٥٠(حقائق التفسري ) ١(
 .)١٣١ :١(تفسري القشريي  ) ٢(
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 .اليت مـن أسـاليبها ضـرب األمثـالو ، باإلشارة والزمر  اليت تعتين، وهذا مناسب لطريقتهم، القرآن
وأقــدم مــا طبــع هلــم يف . )١(لقــرآنلــه أمثــال ا )٢٩٨ :ت( اجلنيــد ومــن أقــدم مــن ذكــر لــه تــأليف فيــه

  . )٢( )٣٢٠:ت( األمثال يف الكتاب والسنة  للحكيم الرتمذي: ذلك كتاب
لكـن املقصـود ، فقـد ألـف فيـه غـريهم، مقتصـراً علـى الصـوفية والتـأليف يف أمثـال القـرآن لـيس

  .سريهمهنا أن ابتداء عنايتهم به أحد أسبابه أنه أقرب لطريقتهم ومنهج تف
   :الكتب المتعلقة بكتب التفسير_٢

َت هلم يف متشابه القرآن ومشكله ر احلكيم ) مشكل القرآن(كتاب   :من أقدم الكتب اليت ذُكِ
  .)٤(وال يعرف عنه شيء )٣(وقد نقل عنه القرطيب يف تفسريه، )٢٨٥ :ت( الرتمذي

ً  وكتب غريب القرآنأما ما يتعلق بكتب معاين القرآن      .يف ذلك فلم أجد هلم شيئا
 ً ، تعددت اتجاهاتها فقد دخل التصوف في كثير من االتجاهـات العقديـة الصوفية :ثانيا

  :وبيان ذلك كالتالي ،وقد كتب جماعة من هؤالء في التفسير
  :الفالسفة في التفسيرب المتأثرين صوفيةالكتابة _١

 الصــوفية عــن التصــوف الفلســفي مل يظهـر إال يف فــرتة متــأخرة كمـا يقــول ابــن تيميـةمـع أن 
وإمنــــا ظهـــر التفلســــف يف املتصــــوفة  ،ومل يكــــن فـــيهم أحــــد علــــى مـــذهب الفالســــفة« :املتقـــدمني
َت يف التفســــري هــــي للصــــوفية املتــــأثرين بالفلســــفة= )٥( »املتــــأخرين ــــر ِ ومــــن  ،إال أن أوَّل كتــــب ذُك

  .وقد سبق ذكره ،)٣٠٩ :ت(تفسري احلالج  :لكتب اليت كتبها أصحاب هذا االجتاها
كتفســري جنــم الــدين الكــربى الصــويف   ،املتــأثرين بالفلســفة مث توالــت بعــد ذلــك كتــب الصــوفية

، وقــــد نقــــل )٧(»يف كالمــــه شــــيء مــــن تصــــوف احلكمــــاء«، وقــــد ذكــــر الــــذهيب أن )٦()٦١٨: ت(

                            
  .)٦٣٢: ١(واملوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  ،) ٧٥: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر)  ١(
  .)٧٥: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٢(
  .)٥٥ :يس ،٤٣ :١٥( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب :انظر) ٣(
 .)٢٩ص (مشكل القرآن لعبداهللا املنصور  :انظر ) ٤(
 .) ٢٦٧ص (الصفدية  ) ٥(
 :ت(تـويف سـنة  ،صـاحب حـديث ومعرفـة بالسـنة ،شـيخ خـوارزم ،صـويف شـافعي ،الزاهـد أمحـد بـن عمـر بـن حممـد :هو ) ٦(

 .)٥٩: ١(وطبقات املفسرين للداودي  ،)١١١: ٢٢(سري أعالم النبالء  :ينظر .)٦١٨
 .)١١٣ :٢٢(سري أعالم النبالء  ) ٧(
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ً «د مشـــاخيه الصـــفدي عـــن أحـــ مث أعقـــب ذلـــك  »مـــن لـــوازم االحتـــاد أنـــه رأى لـــه كالمـــًا فيـــه شـــيئا
  .)١(»وهو إن شاء اهللا سامل من ذلك« :بقوله

ـذكر أنـه يف  ،كتاب اجلمع والتفصـيل يف أسـرار معـاين التنزيـلك )٦٣٨ :ت(تب ابن عريب وكُ  ُ وي
عرف ،من سورة الكهف) ٦٥(أربعة وستني جملداً وصل فيه إىل آية  ُ أمـا  ،عن وجـوده شـيء وال ي

  .)٢(من تأليفهالتفسري املطبوع املنسوب البن عريب فليس 
ـــذكر يف وصـــفه أنــه ســـار علـــى التفســـري ) تفســـري إجيـــاز البيــان يف الرتمجـــة عـــن القــرآن(ولــه   ُ وي

  .)٣(بالظاهر
  .)٥( )٦٥٤: ت(لنجم الدين داية  )٤(وكتاب تفسري التأويالت النجمية 

 ،وهـو مطبـوع، )٧( )٦٠٦: ت(أليب حممـد الشـريازي  )٦(ق القـرآنوكتاب عرائس البيان يف حقـائ
   .وهو حاشية على تفسري ابن عريب ،مطبوع

ولــه أيضــًا ، )٨( ) ٧١٠ :ت( وكتــاب فــتح املنــان يف تفســري القــرآن حملمــود بــن مســعود الشــريزاي
   .وله شرح على كتاب الكليات البن سينا، وهو متأثر بابن عريب ،مشكالت التفاسري

  :الم في التفسيرية أهل الككتابة صوف_٢
ن الـــذين كتبـــوا فـــي التفســـير يمكـــن ذكـــرهم علـــى حســـب التـــدرج المتكلمـــو المتصـــوفة 

                            
 .)٢٦٣: ٧(الوايف بالوفيات للصفدي  ) ١(
 .)٦٠٧: ٢) (٤٨٨: ١( فهرست مصنفات تفسري القرآن :انظر) ٢(
وط منــه نســخة وهــو خمطــ ،)٨٥٨: ٢(املفســرون يف املغــرب للــدكتور حممــد طرهــوين  :وانظــر، )٩٨: ١(املصــدر الســابق ) ٣(

 .يف اجلامعة اإلسالمية
    .)٢٧٦: ٢(والتفسري واملفسرون للذهيب  ،)١٤٠ ،١٠٥: ١(فهرست مصنفات  تفسري القرآن  :انظر ) ٤(
 .)٦٥٤(تـويف سـنة  ،ر احلقـائق يف التفسـريحبـ :لـه مـن املصـنفات ،من علماء الصـوفية ،جنم الدين دايةعبداهللا بن حممد ) ٥(
 .)١٢٥: ٤(األعالم  ،)٢٣٨ص (طبقات التفسري لألدنوي  :ينظر .)٦٥٤(
 .)١١٢٩: ٣( فهرست مصنفات تفسري القرآن :انظر) ٦(
ـان بقلـي الفسـوي :هو ) ٧(  ،يف كشـف األسـرار كتـاب األنـوار  :مـن مصـنفاته ،صـويف متفلسـف ،مـن فسـا ،أبـو حممـد ،روز

 .)٣٥: ٣(واألعالم  ،)٢١٥ص(وي طبقات املفسرين لألد :ينظر .وعرائس البيان وغريها
وقـد كـان  ،وهو أحد تالميـذ نصـري الـدين الطوسـي ،صويف متأثر بالفلسفة ،بن مصلح الفارسي حممود بن مسعود :هو ) ٨(

: ٧(واألعــالم للزركلـــي ) ١٢٠: ٢(طبقــات الشـــافعية لإلســنوي  :ينظــر .)٧١٠(تــويف ســـنة  ،التــرت كــان معظمــا عنــد ملـــوك
   .)٢٦٣٤: ٣(املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  :وانظر ،)١٨٧
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  : التاريخي
يقـــول عـــنهم ابـــن ، وهـــم أتبـــاع احلســـن بـــن ســـامل صـــاحب ســـهل التســـرتي :الســـالمية_ أ 

 احلســن بــن ســامل صــاحب تبــاع الشــيخ أيبأأبــو طالــب رمحــه اهللا هــو وأصــحابه الســاملية « :تيميــة
تباع السنة واجلماعة يف عامة املسـائل اسهل بن عبد اهللا التسرتى هلم من املعرفة والعبادة والزهد و 

مــام اإل :مـامني عظيمــني يف السـنةإوهـم منتســبون إىل  ،املشـهورة ألهـل الســنة مـا هــم معروفـون بــه
 مـذهب مالـك بـن أنـس كبيـت أمحد بن حنبل وسهل بن عبد اهللا التسرتى ومنهم من تفقـه علـى

لـــيهم أو إفالـــذين ينتســـبون  ،وفـــيهم مـــن هـــو علـــى مـــذهب الشـــافعى ،حممـــد وغـــريهم الشـــيخ أيب
م ويقصدون متابعتهم أئمة هدى رضـوان اهللا علـيهم أمجعـني وهـم يف ذلـك كأمثـاهلم مـن  يعظمو

 .أهل السنة واجلماعة
وقـــل طائـفــة مـــن املتـــأخرين إال وقـــع يف كالمهـــا نـــوع غلـــط لكثـــرة مـــا وقـــع مـــن شـــبه أهـــل 

طالــب يف الصــفات  يبأاء أنكــروا بعـض مــا وقــع مـن كــالم شــيأوهــؤالء وقــع يف كالمهـم .. .دعالبـ
 .)١(»نكرهــا علــيهم أئمــة العلــم والــدين ونســبوهم إىل احللــول مــن أجلهــاأمــن حنــو احللــول وغــريه 

  .)٢(كما أن منهم من تابع ابن كالب يف الصفات
ر له تفسري ممن انتسب إليهم وهو مـن أعـالم  )٣٨٦ :ت(ب املكي أبو طال :ومن أقدم من ذُكِ

  .)٣( )شفاء القلوب تفسري القرآن العظيم( :له تفسري امسه، الساملية
   :األشاعرة_ ب

  يف هم من أوائل االجتاهات العقديـة الكالميـة الـيت أدخلـت اآلراء الصـوفية متصوفة األشاعرة
هــم مــن أوائــل االجتاهــات الــيت مزجــت  ئ مــن كــون األشــاعرةوهــذا ناشــ، كتــب تفســري املتكلمــني
وإمنـــا دخـــل يف ، ومل يكـــن التصـــوف قـــد دخـــل علـــى متقـــدمي األشـــاعرة، بـــني التصـــوف والكـــالم

   .القشريي :ومن أقدم من أدخل الكالم عليهم، الطبقات املتأخرة
وكـــذلك عامـــة املشـــايخ الـــذين مسَّـــاهم أبـــو القاســـم يف « :بـــن تيميـــةايقـــول شـــيخ اإلســـالم 

ع ُ اليت نصرها أبو القاسم ، رف عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكالبية واألشعريةرسالته الي

                            
 .)٥:٤٨٣( الفتاوى جمموع  ) ١(
 .)٣٦٧: ١٢( ،)٢٦٨: ٦( ،)٤٨٤: ٥(انظر املصدر السابق   ) ٢(
 .)٩٦٠: ٢(صنفات تفسري القرآن  فهرست م :انظر ) ٣(
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ـــــل احملفـــــوظ عـــــنهم خالفهـــــا ـــــق الـــــ« :ويقـــــول ،)١( »ب يت ســـــلكها واملشـــــايخ ال يشـــــريون إىل الطري
بل هم منكـرون لـذلك كمـا ، من االستدالل باألجسام واألعراض وما يدخل يف ذلكاملتكلمون 

  .)٢( »لميذكره أبو عبدالرمحن الس
عرف أن تفسري أيب عبدالرمحن السلمي مل يدخل عليه األثر الكالمـي ُ وإمنـا  ،ومن هذا النقل ي

    ._قريباً _حصل ذلك عند القشريي يف تفسريه كما سيأيت 
  :وميكن تصنيف كتب تفسري األشاعرة اليت تأثرت بالتصوف إىل صنفني

   :وتضمن تفسيره آراء كالمية من انتهج الطريقة الصوفية :األول
أليب القاسـم عبــدالكرمي بـن هــوازن ) شــاراتلطـائف اإل( :كتــبمـن أقـدم مــا طبـع مــن هـذه ال

ر له تفسري آخر امسه)٣()٤٦٥:ت(الشافعي القشريي  عـرف ، )التيسري يف التفسري: (، وقد ذُكِ ُ وال ي
  . )٤(عنه شيء

  : ومن أمثلة ذلك ،فات وغريهاوقد ظهر األثر الكالمي يف تفسريه يف تأويل بعض الص 
بـل قدرتـه بالغـة ومشـيئته  :أي« :]٦٤ -املائـدة[ MÃ Â Á L  :يقول يف قوله تعاىل

  .)٥( »وإرادته ماضية ،ونعمته سابغة ،نافذة
ــــد بالقــــدرة جــــارٍ علــــى تفســــري األشــــاعرة ــــه الي وهــــو تفســــري ناقشــــه ورده أهــــل الســــنة  ،وتأويل

فـــإن ، نــوا أن نســبة اليــد إىل اهللا ســبحانه ال يلــزم منهــا أن تكــون مثــل يــد املخلــوقوبي، واجلماعــة
   .االشرتاك يف االسم املطلق ال يلزم منه االشرتاك عند اإلضافة والتخصيص

أسـرار األنـوار اإلهليـة باآليـات املتلـوة  :ومن الكتب اليت ألفت يف تفسري بعـض اآليـات كتـاب
  . )٦(وكذلك مشكاة األنوار ،صون املستنبط من القرآن الكرميوله السر امل ،)٥٠٥ :ت(للغزايل 

ً  من أدخل آراء الصوفية :الثاني   :في تفسيره من دون أن يأخذ كتابه طابعًا صوفيا

                            
 .)٨٤: ١(االستقامة  ) ١(
  .)٩٤: ١(املصدر السابق  ) ٢(
 .)١١٢٨: ٣( فهرست مصنفات تفسري القرآن :انظر) ٣(
 .)٥٨٨: ١( انظر املصدر السابق) ٤(
 .)١٢٣: ١(تفسري القشريي  ) ٥(
 .)٩٢٥: ٢( ،)٤٨: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر ) ٦(
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أليب إسـحاق  )١(والبيـان عـن تفسـري القـرآن الكشـف :فمن أقدم مـا طبـع مـن هـذه الكتـب
َّ يف مقدمة تفسريه أنه قرأ كتاب حقائق . )٢( )٤٢٧:ت(عليب النيسابوري أمحد بن حممد الث وقد بني

قرأتـــه علـــى  ،وكتـــاب حقـــائق التفســـري علـــى لســـان أهـــل اإلشـــارة« :يقـــول ،التفســـري علـــى مؤلفـــه
وملـــــا ذكـــــر العلـــــوم الـــــيت ، )٣( »مصـــــنفه أيب عبـــــدالرمحن حممـــــد بـــــن احلســـــن الســـــلمي فـــــأقرَّ يل بـــــه

  .)٤( »احلكم و اإلشارات«: سيتضمنها كتابه كان منها
  .)٥()٨٧٥:ت(تفسري اجلواهر احلسان للثعاليب :ومن الكتب اليت سارت على هذه الطريقة

  :الماتريدية_ ج
أكمــل الــدين  ديــةيممــن انتســب إلــى الماتر  مــن الصــوفية مــن أقــدم مــن نســب لــه تفســير

  .)تفسري القرآن (له كتاب  )٦( )٧٨٦:ت(يت البابر 
ـــامش  ،)٨١٦: ت( للشـــريف علـــي بـــن حممـــد اجلرجـــاين )٧( حاشـــية علـــى الكشـــافو  مطبـــوع 

  .والتصوف بابن عريب الفلسفةالكشاف وهو متأثر يف 
ـــه  ،)٨٢٥: ت( ف الـــدهلويحملمـــد بـــن يوســـ )٨(تعليقـــات علـــى مخســـة أجـــزاء مـــن الكشـــاف ول

                            
 .)٣٠٢: ١(واملوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  ،)١١١٠: ٣ (املصدر السابق  انظر) ١(
 :من مصنفاته ،من علماء التفسري ،وقيل الثعاليب،أبو إسحق النيسابوري الثعليب أمحد بن حممد بن إبراهيم :هو)  ٢(

وطبقات  ،)٤٣٥: ١٧(سري أعالم النبالء  :ينظر .)٤٢٧(تويف سنة  ، قصص القرآن وغريمهاوالعرائس يف ،التفسري الكبري
 .)٦٦: ١(املفسرين للداودي 

 .)٨٣: ١(تفسري الثعليب   ) ٣(
 .)٧٥: ١(املصدر السابق  ) ٤(
 ،اجلـواهر احلسـان يف تفسـري القـرآن :مـن مؤلفاتـه ،سـر مشـهورمف ،بن خملوف الثعاليب اجلزائري عبدالرمحن بن حممد :هو) ٥(

ومعجـم املــؤلفني  ،)٣٣١: ٣(األعـالم للزركلـي  :ينظــر ،)٨٧٥(تـويف سـنة  ،العزيـز والـذهب اإلبريـز يف غريـب القــرآن ،القـرآن
: ٢(ا للــدكتور حممـد طرهــوين التفسـري و املفســرون مـن غــرب أفريقيـ :وينظـر حـول عقيدتــه ومنهجـه يف التفســري  .)١٢٢: ٢(

  .)١١٩٦: ٢(واملوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واللغة ) ٧٠٤
 لــه مــن ،يف املدرســة احلنفيــة بالشــيخونية شــيخ الصــوفية ،ماتريــدي حنفــي ،أكمــل الــدين حممــود بــن حممــد البــابريت :هــو) ٦(

 ،)٢٠٢ص(الفوائـد البهيـة  :ينظـر .)٧٨٦(تـويف سـنة  ،وتفسري القرآن ،وشرح جتريد العقائد ،العقيدة يف التوحيد :املصنفات
واملوســـوعة امليســــرة  ،)٢١٢: ١(ومــــوقفهم مـــن الصـــفات لألفغــــاين   و املاتريديـــة ،)٢٩٩: ١(وطبقـــات املفســـرين للــــداودي 

  .)٢٣٩٥: ٣(اللغة  لرتاجم أئمة التفسري و 
 ).٢٩٧: ١(واملاتريدية لألفغاين  ،)٧١٧: ٢(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :ينظر) ٧(
 :ومثال لتفسـير آخـر .)٢٩٧: ١(لألفغاين  و املاتريدية ،)٤١٧ ،١٩٢: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :ينظر ) ٨(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  .تفسري آخر على لسان أهل التصوف
  :في التفسير كتابة صوفية الشيعة_٣

احملـيط األعظـم والطـود األشـم  :ومـن أقـدم هـذه الكتـب، في التفسـير ألف صوفية الشيعة
  .  وهو خمطوط، )١( ) ٧٨٢حدود ( يدر اآلمليحليف تأويل كتاب اهللا العزيز احملكم 

: وهمـــا، هم وأثـــر فـــي كتـــابتهم للتفســـيرن لـــم أجـــد أن التصـــوف دخـــل علـــيبقــي اتجاهـــا
  .فلم أجد هلم كتبًا يف التفسري تأثرت بالتصوف :والزيدية المعتزلة

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
 .)٣٠٦: ١(لألفغاين  و املاتريدية) ٧٠٧ ،٦٧٤: ٢(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :آخر

 ،٧٩_٤٥ ،٤٤ص (خنجـــر علـــي محيـــة ) العرفـــان الشـــيعي دراســـة يف احليـــاة الروحيـــة والفكريـــة حليـــدر اآلملـــي(انظـــر  ) ١(
١٢٤ .( 
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  الفرع الثالث

  اراحلهلكالمي في كتابة التفسير ومنشأة تأثير االتجاه ا 
  :مسائل وفيه خمس

  .افي كتابة التفسير ومراحله لخوارجنشأة تأثير ا :المسألة األولى
  .افي كتابة التفسير ومراحله لزيديةنشأة تأثير ا :المسألة الثانية
  .اومراحله في كتابة التفسير معتزلةنشأة تأثير ال :المسألة الثالثة
  .اشاعرة في كتابة التفسير ومراحلهنشأة تأثير األ :المسألة الرابعة

  .افي كتابة التفسير ومراحله تريديةنشأة تأثير الما :المسألة الخامسة
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   :ومراحلها التفسير كتابة  في الخوارج نشأة تأثير :المسألة األولى
  :في عدة أمور في كتب التفسير عند الخوارج البحث

ا تأويل اخلوارج :أوالً  ومل يكـن ، للنصوص كان يف بدايـة أمـره يف صـورة أقـوال يتناقلهـا أصـحا
م للنصوص إال ما ذُكر يف بعض كتب التـواريخ مـن رسـائل خمتصـرة  تب يدونون فيه تأويال هلم كُ

ا فيما بينهمكانوا يت   :منها، بادلو
وهــي رســالة فيهــا اســتدالالت كثــرية بــالقرآن  ،إىل أحــد ملــوك بــين أميــة)١(رسـالة ابــن أبــاض_ 

وظهر فيها تأويل اآليات علـى غـري مرادهـا، وهـي ، على ما يعتقده من التكفري وغريه من املسائل
  .)٢(رسالة مشكوك يف نسبتها إليه

، ومل تثبـت عـنهم بسـند صـحيح )٤(وجنـدة  )٣(ع بـن األزرقواملراسالت اليت ذُكرت بـني نـاف_ 
)٥(.  

ومـع جمـيء  ،هذه حال ما ذكر من تدوينات أوىل للخوارج تعرضوا فيها لتفسري بعض اآليات
ابـن ئمتهم بالتفسـري كمـا ذُكـر عـن نـافع بعض الروايات اليت قد تُشري إىل شيء من عناية بعض أ

ــــالس ابــــن عبـــــاساألزرق يف حضــــ ونُســــبت إليــــه أســــئلة مشـــــهورة ســــأهلا البــــن عبـــــاس يف ، وره 

                            
تـويف يف  ،وإليـه تنسـب اإلباضـية ،بة يف صـفنيبن عمرو من بين مرة بن عبيد، عاصر فتنة الصـحا عبداهللا بن أباض :هو) ١(

  .)٢٦٣: ٢( معجم أعالم اإلباضية :ينظر  .أواخر أيام عبدامللك
  .)٥٠ص(قراءة يف رسالة ابن أباض للدكتورة لطيفة البكاي  :انظر ) ٢(
 .خـرج يف أواخـر عهـد يزيـد بـن معاويـة ،إليـه تنسـب فرقـة األزارقـة مـن اخلـوارج ،ؤوس اخلـوارجمـن ر  ،نافع بـن األزرق :هو) ٣(

 .)١٤٤: ٦(لسان امليزان  :ينظر
 :ينظــر ،قتــل يف ســنة ســبعني ،يزيــد بــن معاويــةخــرج عقــب مــوت  ،مــن رؤوس اخلــوارج ،جنــدة بــن عــامر احلــروري :هــو ) ٤(

  .)١٤٨: ٥(لسان امليزان 
ـج البالغـة  ،)٢٢٣: ٢(ذكرها ابـن املـربد يف العقـد الفريـد  ) ٥( ومل أقـف هلـا علـى  ،)٣٨٢: ١(و ابـن أيب حديـد يف شـرح 

  .إسناد يصح
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  .لكتب التفسري قد جاء يف فرتة متأخرة إال أن تدوين اخلوارج، )١(التفسري
 ً ولـذا فـإن البحـث يف  ،ما وصلنا من كتب التفسري للخوارج إمنا هو مـن تـراث اإلباضـية :ثانيا

ـا الفرقـة الباقيـة مـن فـرق _خاصة_ هو يف احلقيقة حبث يف تفاسري اإلباضية فاسري اخلوارجت ؛ أل
  .اخلوارج

ــئل وهـي نســبة ال ت ،)٢(إىل جـابر بـن زيـد وقـد نُسـبت بدايـة تفسـري اإلباضــية ُ صـح إليـه فقـد س
   . )٣(أبرأ إىل اهللا من ذلك  :له فقال عن انتحال اإلباضية

ألوسـعهم  لـو أن أهـل البصـرة نزلـوا عنـد قـول جـابر بـن زيـد« :وقد أثىن عليه ابن عباس فقـال
ومل ينســــبوه إىل مـــــذهب وأثــــىن عليــــه مجاعــــة مــــن علمــــاء التــــابعني  . »علمــــًا عمــــا يف كتــــاب اهللا

  .)٤(اإلباضية
   .إمنا ذُكر متكنه يف الفقه ،كما أنه مل يؤلف يف التفسري

َ لإلباضــية   واملتحقــق أن بدايــة حركــة التفســري عنــد اإلباضــية ــر ِ إمنــا بــدأت مــع أقــدم تفســري ذُك
عرف عنه شيء ، )٥( )١٧١:ت( وهو تفسري عبدالرمحن بن رستم ُ   .)٦(وال ي

 )٧(كتــاب التفســري هلــود بــن حمكــم اهلــواري  :وأقـدم تفســري مطبــوع وصــلنا مــن تفاســري اإلباضـية
 ،وليس هناك ما يشري إىل أن تأليف هذا الكتاب كان بسـبب دافـع عقـدي ،) ٢٥٠بعـد  ٣ق  :ت(

، خــالل تفســريه لــبعض اآليــات علــى حســب معتقــد اإلباضــيةلكــن األثــر العقــدي ظهــر فيــه مــن 

                            
   .يد هذه األسئلةففيه حديث حول أسان) ٣٣٠ص(التفسري اللغوي للدكتور مساعد الطيار  :انظر ) ١(
من فقهاء  ،روى عن ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهما ،موالهم البصري ،األزدي اليحمدي جابر بن زيد :هو)  ٢(

 أعالم النبالء سري :ينظر .)٩٣(تويف سنة  ،وهي نسبة ال تصح إليه ،إليهم كمؤسس هلذا املذهب تنسبه اإلباضية ،التابعني
 .)٣٦٥: ١(وشذرات الذهب  ،)٤٨١: ٤(
 .)٥٩٦: ١(املوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واللغة  :انظر) ٣(
  .املصدر السابق نفس الصفحة) ٤(
ــرام بــن كســرى عبــدالرمحن بــن رســتم :هــو) ٥( لــه   ،بــاملغرب مؤســس دولــة اإلباضــية ، املغــربيف مــن علمــاء اإلباضــية ،بــن 

واملوســــوعة امليســـرة يف تــــراجم أئمــــة  ،)٢٤٦: ٢( معجــــم أعـــالم اإلباضــــية  :ينظــــر .)١٧١(تــــويف ســـنة  ،كتـــاب يف التفســــري
 .)١١٥٦: ٢(إصدار دار احلكمة  ،التفسري واإلقراء والنحو واللغة

  .)٣٥: ١(وجواهر التفسري للخليلي   ،)٢٤٨: ٢( أعالم اإلباضية معجم :انظر  )٦(
تــويف يف  ،ولــيس هنــاك معلومــات كثــرية حــول حياتــه ،اشــتهر مبؤلفــه تفســري القــرآن العزيــز ،هــود بــن حمكــم اهلــواري :هــو)  ٧(

    .)٤٤٣: ٢( معجم أعالم اإلباضية :ينظر .القرن الثالث
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 :]٢٣ -القيامـــة[ M   /  .      -L : قولـــه يف قـــول اهللا تعـــاىل  :ومــن األمثلـــة الـــيت تـــدل علـــى ذلـــك
  .)١( »تنتظر الثواب وهي وجوه املؤمنني :أي«

ــا بلغــت مبلــغ ، لرؤيــة تبعــًا للمعتزلــةوالتأويــل الــذي ذكــره قــاده إليــه نفيــه ل والنصــوص يف إثبا
  .التواتر

اســتوى أمــره يف بريتــه «: ]٥ -طــهM \  [  Z     YL ]  :ويقــول يف قولــه تعــاىل
  . )٢( »فعالهم فليس خيلو منه مكان

قـــادهم إليـــه نفـــيهم للصـــفات عـــن اهللا ، وهـــذا الـــذي ذكـــر خـــالف لظـــاهر اآليـــة بـــدون دليـــل
   .حانه حسب التقرير الكالميسب

، فلـم أجــد هلـم يف القــرون األوىل كتابـًا يف متشــابه القــرآن :أمـا الكتــب التـي تتعلــق بالتفســير
أليب عبيدة معمر ) جماز القرآن: (والذي وجدته ملن انتسب للخوارج هو كتاب، أو معاين القرآن

، وقـد نُسـب أبـو عبيـدة إىل االعتـزال، )٤(ابه يف غريب القرآنوكت، )٣( )٢١٠:ت(البصري  بن املثىن
وقــد ،)٦(هــي نســبته إىل اخلــوارج والنســبة الــيت حتققــت فيــه ،)٥(وهــي نســبة ال تصــح عنــه، االعتــزال

 ٌ   .)٧(وغريهم، واألشعري، وابن قتيبة ،اجلاحظ :منهم، نسبه إىل ذلك مجاعة

                            
 .)٤٤٤: ٤(تفسري القرآن العزيز هلود )  ١(
  .)٤٦: ٤( :انظر، و )٣٣: ٣(تفسري هود  )  ٢(
أخـــذ عـــن أيب عمـــرو بـــن العـــالء ويـــونس بـــن حبيـــب  ،عـــامل باللغـــة والغريـــب ،أبـــو عبيـــدة التيمـــي ،معمـــر بـــن املثـــىن :هـــو) ٣(

: ٦(معجـم األدبـاء  ،)٤٤٥: ٩(سـري أعـالم النـبالء  :ينظـر .)٢١٠(تـويف سـنة   ،جمـاز القـرآن :مصنفاته من أشهر ،وغريهم
٢٧٠٤(.     

    .)١١٤٦ ،١٢٢٤: ٣( ،)١٠٠٦: ٢(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٤(
  )٣٦٢ص ( ارللدكتور مساعد الطي والتفسري اللغوي ،)٨٠٧ص (مناهج اللغويني للدكتور حممد الشيخ  :انظر) ٥(
 ،٣٣٤ص( فســري اللغــويوالت ،)٨١١ص(منــاهج اللغــويني  :انظــر يف حتقيــق القــول يف هــذه النســبة املصــدرين الســابقني )٦(

٣٥٨(.   
ومعجـم األدبـاء  ،)١٩٨: ١(ومقاالت اإلسالميني  ،)٥٤٣ص (املعارف البن قتيبة  ،)٣٤٧: ١(البيان والتبيني  :انظر)٧(

   .)٨١١ص(يف ذلك مع تفصيل القول يف ذلك يف كتاب مناهج اللغويني وقد ذُكرت أقواهلم  ،)٢٧٠٤: ٦(األدباء 
كاجلـاحظ :لعلمـاء مـن جعلـه مـن الصـفريةفمـن ا ،مل تنضـبط علـى وجـه قـاطع وإن كانت الفرقـة الـيت نُسـب إليهـا مـن اخلـوارج

انظــر أقــواهلم يف املرجــع  .والــداودي، الســيوطي، ويــاقوت، ويكــأيب الطيــب اللغــ  :ومــنهم مــن نســبه إىل اإلباضــية، واألشــعري
  .السابق
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ولعــل مــن أســباب ذلــك أنــه كــان يكــتم ذلــك   شــري إىل معتقــده اخلــارجي،ولــيس يف كتبــه مــا ي
كي عنه ُ مـن جهـة تأويلـه ) جمـاز القـرآن(وقد ظهر األثر العقـدي يف كتـاب أيب عبيـدة . )١(كما ح

  :)٢(ومن أمثلة ذلك، لبعض الصفات على غري معتقد السلف
  .)٥(باإلهالك: تأويله للمكرو ، )٤(باإلرادة واحملبة :وتأويله العني، )٣(بالذات: تأويله للوجه

  .)٥(باإلهالك
 ً   :ء المعتزلةبآرا تأثر تفاسير اإلباضية :رابعا

  .الكالمية راء املعتزلةلتنا لإلباضية كان فيها أثر آلأول املصنفات اليت وص
علــى وجــود األثــر الكالمــي ويف األمثلــة الــيت ســبق ذكرهــا مــن تفســري هــود بــن حمكــم مــا يــدل 

  .ودخوله يف تفاسري اإلباضية
ُســتغرب أن بعــض اإلباضــية عــدة تــأويالت لــبعض الصــفات  ينســبون إىل جــابر بــن زيــد وممــا ي

ليس هلا إسناد وهي أقوال ، على غري ما هو معروف عن التابعني كما يف مسند الربيع بن حبيب
  .)٦(صحيح يثبت نسبتها إليه 

    
  
  
  
  
  
  

  

                            
 .)٣٥٨ص (التفسري اللغوي  :انظر)  ١(
 .)٨٠٨ص(مناهج اللغويني  :انظر)  ٢(
 .)١١٢: ٢(جماز القرآن أليب عبيد )  ٣(
 .)١٩: ٢(املصدر السابق )  ٤(
 .)٩٥: ١(املصدر السابق )  ٥(
 .)١٦٣ص(لعمرو خليفة الناجي  دراسات عن اإلباضية :انظر)  ٦(
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  :ومراحلها لتفسيرا كتابة  في الزيديةنشأة تأثير  :المسألة الثانية
  :في عدة أمور البحث في كتب التفسير عند الزيدية

ليف يف التفسـري عنـدهم كانـت بتـأليف إمـامهم زيـد أن بدايـة حركـة التـأ يذكر الزيديـة :أوالً  
  .)١() غريب القرآن(لكتاب  )١٢٢:ت(بن علي

  :وهذه النسبة حمل مناقشة من جهتني
أن زيد بـن علـي كـان علـى معتقـد أهـل السـنة واجلماعـة ويكفـي دلـيالً علـى ذلـك  :األولى

ومل يثبــــت كــــذلك أنــــه تتلمــــذ علــــى واصــــل بــــن ، أنــــه مل يثبــــت عنــــه خمالفــــة العتقــــاد أهــــل الســــنة
والرافضــة ، بــل مــنهم الــرب والفــاجر« :يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة عــن ذريــة فاطمــة. )٢(عطــاء

بـن ان أليب بكر وعمر كزيد تولو وهم أهل السنة منهم امل، تشهد على كثري منهم بالكفر والفسق
  .)٣( »فاطمة علي بن احلسني وأمثاله من ذرية

   :ويدل على ذلك، لزيد بن علي ال تصح) غريب القرآن(أن نسبة كتاب  :الثانية
 مـرتوك احلـديث «: قـال عنـه أمحـد، أن الكتاب يرويه أبو خالد عمرو بـن خالـد الواسـطي

 . )٤( »غري ثقة وال مأمون، كذاب« :وقال ابن معني، »ليس يسوى شيئا

                            
وقـد ذكــر  .)٩٢٦: ١(واملوسـوعة امليسـرة يف تــراجم أئمـة التفســري ) ٣٧١: ١(فهرسـت مصــنفات تفسـري القــرآن  :انظـر) ١(

 ).٣٠٨:١(السابق ،  وكتاب يف تفسري القرآن الكرمي ،)٣٠٧:١( مؤلفات الزيدية :له تفسري لسورة الفاحتة نظر
  .)٤٠١ص ( للحفظي الشيعةو  يف اخلوارج تأثري املعتزلة) ٢(
والزيدية بـني النظريـة والتطبيـق لعلـي  ،اإلمام زيد بن علي املفرتى عليه لشريف اخلطيب :وانظر .)٦٤: ٤(منهاج السنة ) ٣(

 .)٤٠١ص (والشيعة للحفظي  يف اخلوارج وتأثري املعتزلة ،شرف الدين
    .)٢٦٨: ٣( والضعفاء الكبري للعقيلي  ،)٢٣٠: ٦(اجلرح والتعديل ) ٤(
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 ممـا يـدل علـى عـدم صـحة ، بعض  التأويالت اليت مل تظهـر يف ذلـك الوقـت أن كتابه فيه
إىل  :)ناظرة( إمنا قوله  :قال زيد بن علي عليه السالم«: ومنها، نسبتها إىل زيد بن علي

ا   . )١( »ناظرة من النعيم والثواب، أمر ر
سب للزيدية أيضًا مقاتل بن سليمان ً ، )١٥٠:ت( وقد ُن وقـد نسـبه ،وقد طبع تفسـريه كـامال

   .وهي نسبة ليس هلا دليل يدل على صحتها، )٢(إىل ذلك بعض علماء املقاالت 
ســـب لبدايـــة حركـــة التفســـير عنـــد الزيديـــة أليب  )٣( )تفســـري القـــرآن(كتـــاب   :وأقـــدم مـــا ُن

ال و ،)٥(وهــي فرقــة مــن فــرق الزيديــة ،رأس الفرقــة اجلاروديــة، )٤( )١٥٠ :ت(جــارود زيــاد بــن املنــذر 
عرف عن هذا الكتاب شيء ُ   .ي

كتــاب التفســري للقاســم بــن   :ووصــلنا شــيء منــه، وأقــدم تفســير تحققــت نســبته للزيديــة
منـــه يف  ةوقـــد طبعـــت قطعـــ، يف الـــيمن واضـــع أســـس املدرســـة الزيديـــة، )٢٤٦ :ت(إبـــراهيم الرســـي 

وتشـــتمل هـــذه القطعـــة علـــى تفســـري لقصـــار املفصـــل مـــن الشـــمس إىل  ،تـــه ورســـائلهجممـــوع مؤلفا
  . )٦(مع سورة النازعات والفاحتة ،الناس

ب إليه مسائل من تفسري القرآن مما سأله ابنه حممد القاسم    . )٧( ) ٢٤٦:ت(ونُسِ

M   ª : ومنهــا قولـه يف قــول اهللا تعــاىل ،وقـد ظهــر يف تفسـري القاســم األثــر الكالمـي املعتــزيل 

  ¯  ®  ¬  «L ]ــــــة اهللا فهــــــو علــــــم اهللا بنهــــــي مــــــن ينهــــــى عبــــــداً إذا « :]١٤ -العلــــــق وتأويــــــل رؤي

                            
 .)٤٤٦ص(املنسوب لزيد بن علي  غريب القرآن) ١(
والتفسـري باملـأثور  .)٢٦٧٧: ٣(امليسـرة يف تـراجم أئمـة التفسـري املوسـوعة :وانظر) ١٦٢: ١(امللل والنحل للشهرستاين ) ٢(

   .)١٠٤٦ص( من ضمن الزيدية وقد ذكره صاحب كتاب أعالم املؤلفني الزيدية ،)٣٨٠ص( عند الشيعة
 .)٤٠١: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٣(
، قـال إليـه تنسـب اجلاروديـة الزيديـة ،الثقفـي، أبـو اجلـارود األعمـى :ويقـال ،هـو زيـاد بـن املنـذر اهلمـداين :املنـذرزيـاد بـن ) ٤(

أعـالم املـؤلفني  ،)٣٣٣: ٣(ـذيب التهـذيب  :ينظـر .)١٥٠(تويف سـنة  ،اتفقوا على أنه ضعيف احلديث :عنه ابن عبدالرب
  .)٤٣٦ ص( الزيدية

 .)١٥٧: ١(امللل والنحل  :انظر)  ٥(
واحلـــــــاكم اجلشـــــــمي ومنهجـــــــه يف التفســـــــري لعـــــــدنان زرزور  ،)٤٢١: ١(فهرســـــــت مصـــــــنفات تفســـــــري القـــــــرآن  :انظـــــــر)  ٦(
 .)١٢٥ص(
 .)١١٩٣: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن )  ٧(
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موجبـــه أن ال ، وهـــذا تأويــل واضـــح الــبطالن ،فهـــو هنــا يتـــأول رؤيــة اهللا لعبـــاده بعلمــه، )١(»صــلى
  .يوصف اهللا بالصفات اليت تدل على فعل متعلق باهللا سبحانه

فكـذلك يقــول «: ]١٦ -النازعـات[ M  &  %  $  #  "   !L  :يف قولـه تعــاىلويقـول 
، وهذا فيه نفي صفة الكالم عـن اهللا سـبحانه. )٢( »وأنه أوجد كالمًا به خاطبه وناجاه، اهللا ناداه

عـــة القـــائلني بإثبـــات كـــالم اهللا خمـــالفني فيـــه ألهـــل الســـنة واجلما، يف ذلـــك وهـــو مـــذهب املعتزلـــة
  .سبحانه بناء على ما توجبه هذه اآلية وغريها

 ً ومـا طُبـع منهـا ، إال أن أغلبهـا مخطـوط ،على كثـرة التفاسـير التـي ذكـرت للزيديـة: ثانيا
  :ومنها، ليس فيه تفسير كامل شامل لجميع آي القرآن؛ بل متفرقات من التفسير

وأغلبـه يـدور حـول مـا نـزل ، وهـو مطبـوع، )٣() ٣٠٠:ت( تفسري فرات بن إبـراهيم الكـويف_١
ويـــرجح بعـــض ، و اإلماميـــة ومؤلفـــه خمتلـــف يف نســـبته بـــني الزيديـــة. يف أهـــل البيـــت مـــن اآليـــات

  .)٤(الباحثني من خالل مروياته اليت يرويها أنه من الزيدية
حيث خصصه تقريبـًا يف اآليـات  ،ن االعتقاد دافعًا من دوافع التصنيف هلذا التفسريوقد كا

روايـــة أكثرهـــا تتنـــاول اآليـــات  )٧٧٧( فهـــو يشـــتمل علـــى مـــا يقـــارب، الـــيت نزلـــت يف آل البيـــت
  . )٥(الواردة يف فضائل علي واألئمة من أهل البيت

طبـــع قطعـــة مـــن تفســـريه وقـــد ، )٦()٢٨٤ :ت(تفســـري حملمـــد بـــن القاســـم الرســـي الزيـــدي _٢
  . )٧(لبعض اآليات من عدة سور يف جمموع كتبه ورسائله

                            
 .)١٠٧ :٢(تفسري القرآن للرسي ضمن جمموع كتب ورسائل القاسم بن إبراهيم الرسي ) ١(
 .)١٢٦: ٢(املصدر السابق ) ٢(
تـويف يف . تفسـري :لـه ،اثنـا عشـري :وقيـل ،زيـدي املـذهب ،أبـو القاسـم ،بن فرات الكـويف لكويفا فرات بن إبراهيم :هو)  ٣(

  .)٧٥١ص ( أعالم املؤلفني الزيدية :ينظر .يف القرن الثالث
وفهرســت مصــنفات تفســري  ،)٤١٠ص( التفســري باملــأثور عــن الشــيعة :انظــرو  ،)١١ص(مقدمــة تفســري الفــرات  :رانظــ)  ٤(

 .)٤٦٤: ١(القرآن 
  .)١٣ص (مقدمة تفسريه  :انظر) ٥(
تفسـري  :مـن مصـنفاته ،كـان مـن أتبـاع اهلـادي  ،يـديز  ،، عـم اهلـادي حيـىي بـن احلسـنيحممد بن القاسم بن إبـراهيم :هو)  ٦(

  .)٩٧٨( أعالم املؤلفني الزيدية  :ينظر .)٢٨٤( تويف سنة  .وغريمها ،والشرح والتبيني يف أصول الدين ،القرآن
 .)١٢٦ص(احلاكم اجلشمي ومنهجه يف التفسري لعدنان زرزور  :انظر)  ٧(
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 ،وقـــد طبـــع يف جممـــوع رســـائله تفســـري آيـــة الكرســـي ،تفســـري اهلـــادي حيـــىي بـــن احلســـني_ ٣
ويظهــر فيمــا نُقــل مــن مقدمــة تفســريه أن الــدافع العقــدي كــان أحــد أســباب تأليفــه هلــذا التفســري 

أن نشــرح  :وفضــلنا علــى أهــل دهرنــا وأوالنــا، هللا بــه وأعطانــافرأينــا عنــدما خصــنا ا« :حيــث يقــول
وأن نبــني عالمــات اإلمامـة الــيت أعطاناهــا اهللا إياهــا لنخلــع حجتــه ، فضـائل احلكمــة الــيت أوليناهــا

، كمــا نظهــر ممــا أمرنــا اهللا بإظهــاره مــن شــرح غــامض الكتــاب، ونثبتهــا هللا علــى غرينــا، مــن رقابنــا
وننفي ، ونثبت فيه الصدق واليقني، حىت نبني بذلك احلق املبني ،وتبيني تفسريه يف كل األسباب

  . )١( »ومنيط عنه تفسري اجلاهلني، عنه تأويل الفاسقني

ذا يظهـر أن االعتقـاد كـان أحـد دوافـع التصـنيف عنـد الزيديـة مـن وقـت مبكـر مـن نشـأة  و
  .الكتابة فيه

طبــع يف جممـوع رســائله تفسـري ســورة  ،)٣٩٣:ت( تفسـري املنصـور القاســم بـن علــي العيـاين_٤
   .الفيل واملنافقون

عتبـر عمـدًة لهـم فـي  ُ ولم أجد للزيدية تفسيرًا مطبوعًا شامالً لجميـع القـرآن يمكـن أن ي
وثمــة تفســير مخطــوط للحــاكم الجشــمي ولــو طبــع هــذا الكتــاب لكــان مــن أهــم  ،التفســير

يظهــر ذلـــك مـــن خــالل الدراســـة التــي كتبهـــا عنـــه عــدنان زرزور فـــي كتابـــه  ،ةتفاســير الزيديـــ
   .الحاكم ومنهجه في تفسير القرآن

ومعـاني القـرآن ومتشـابه  أما الكتب التي لها عالقة بالتفسير وهي كتـب غريـب القـرآن
فلــم أجــد ألئمــتهم كتابــًا مطبوعــًا فــي ، القــرآن فلــيس حالهــا ببعيــد عــن حــال كتــب التفســير

   .ذلك
  
  
  
  
  

                            
عــن جممــوع خمطــوط قــام جبمعــه أبــو العبــاس منصــور ) ١٣٠_١٢٨ص (ابــه احلــاكم اجلشــمي نقلهــا عــدنان زرزور يف كت) ١(

 .بن موسى اخلطاب من جمموع تفاسري األئمة من الزيدية
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  :ومراحلها التفسير كتابة  في المعتزلةنشأة تأثير  :المسألة الثالثة
  :في عدة أمور البحث في كتب التفسير عند المعتزلة

ـأَُة التـأليف يف التفســري عنـد املعتزلــة :أوالً   )١٣١:ت( بـدأت مـع إمــام املـذهب واصــل بـن عطــاء نَشْ
  . )١(وهو كتاب ال يعرف عنه شيء ،)معاين القرآن(يف كتابه 

، ولـه أيضــًا كتـاب يف التفســري عـن احلســن )٢(كتـاب يف التفســري )١٤٣: ت(ولعمـرو بـن عبيــد  
  .)٣(البصري وهو متهم يف روايته عن احلسن

ومـع هـذه الكثـرة يف التـأليف ، يف التفسـري ومـا يتعلـق بـه عت وتكاثرت تآليف املعتزلةوقد تتاب
  :إال أن أوَّل ما وصلنا من كتبهم

  . )٤()٢١٥ :ت(معاين القرآن لألخفش _  
، وكتــــاب متشــــابه القـــــرآن )٥()٤١٥ :ت(تنزيــــه القــــرآن عــــن املطــــاعن للقاضـــــي عبــــداجلبار _  

 ً   . )٦( للقاضي أيضا
  . )٧( )٥٣٨ :ت(لزخمشري تفسري الكشاف ل_ 

                            
 ).١٢٢٧: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ١(
  .)٤٥٠: ١(املصدر السابق  :انظر) ٢(
فهرســت مصــنفات  :وانظــر .)١١٧( القــرآن مــن طريــق حيــىي بــن اليمــان االثــر رقــم روايــة عنــه يف جــزء فيــه تفســري :انظــر) ٣(

  .)٣٩٢: ١(تفسري القرآن 
  .)١٢١٩: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٤(
  .)٥٧٦: ١(املصدر السابق  :انظر) ٥(
  .)١١٤٣: ٣(املصدر السابق  :انظر) ٦(
  .)١٠٩٩: ٢(  :قدمي انظروله الكشاف ال ،)١٠٩٩: ٢(املصدر السابق  :انظر) ٧(
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 ً ومل يصـل  ،ل كتـبهممع كثرة التآليف للمعتزلة يف التفسري وما يتعلق به فقـد تـأخر وصـو  :ثانيا
غري تفسـري الزخمشـري يف القـرن  بل مل يصلنا من تفاسريهم تفسري كامل اليسري ؛ منها إال الشيء

مل يكن هلم قبوٌل عنـد عامـة االجتاهـات  املعتزلة أن :ب ذلك فيما يظهراسبلعل من أو ، السادس
ويشـــــهد لـــــذلك أن نشـــــأة الكتابـــــة يف التفســـــري عنـــــد األشـــــاعرة ، وخاصـــــة يف التفســـــري، العقديـــــة

  .واملاتريدية كان من أهم بواعثها الرد املعتزلة
وسيأيت نقل كالمـه عنـد _ )١(علي اجلبائيفاألشعري إمنا ألف كتابه التفسري لريد به على أيب 

  . _الكالم عن تفاسري األشاعرة
لكــن املتأمــل يف كتابــه جيــد أن  ألفــه مــن أجــل الـرد علــى املعتزلــة هواملاتريـدي وإن مل يصــرح بأنــ

م املاتريديةوي(وبيان تأويالت أهل السنة ، الرد على املعتزلة :من أهم مقاصد كتابه   ).  قصد 
ويظهـر ذلـك يف أوائـل  ،للتفسـري ولقد كان الـدافع العقـدي واحـداً مـن أسـباب تـأليف املعتزلـة

، فقـد ذكـر يف مقدمـة تفسـريه الكتب اليت وصلت إلينا مـن كتـبهم يف التفسـري ككتـاب الزخمشـري
ً  عتزلـةتأليفه كـان بطلـب مـن بعـض امل أن وقـد رأيـت « :يقـول يف ذلـك ،أن يكتـب للعدليـة تفسـريا

 بــني علــم العربيــة واألصــول الدينيــة  ل الفئــة الناجيــة العدليــة اجلــامعنيإخواننــا يف الــدين مــن أفاضــ
كلمــا رجعــوا إيل يف تفســري آيــة فــأبرزت هلــم بعــض احلقــائق مــن احلجــب أفاضــوا يف االستحســان 

 حني أن أمليوا شوقًا إىل مصنف يضم أطرافًا من ذلك حىت اجتمعوا إيل مقرت والتعجب واستطري 
  . )٢( »عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل عليهم الكشف

فقــد ظهـرت آثــار العقيـدة املعتزليــة  يف الزخمشــري لتفسـريهوإضـافة إىل السـبب العقــدي يف تـأل
  :تنيمن جه هيف أثناء تفسري 
  قولـــه تعـــاىل كمـــا يف تفســـريه :التفســـيرمـــن جهـــة : M ×  Ö     Õ  ÔL 

ّ بالغلبة والقدرة :فوق عباده« :قال ]١٨ -األنعام[   .)٣( »تصوير للقهر والعلو

                            
يف " اجلبائيــة"وتنسـب إليــه طائفـة  ،بـن ســالم بـن خالــد، أبـو علـي اجلبــائي، مـن أئمــة املعتزلـة حممـد بــن عبـدالوهاب :هـو )١(

وفيـات  :نظـري .)٣٠٣( احلسن األشعري، وتـويف جبـىب سـنة، ورد عليه أبو "تفسري القرآن: "االعتزال، له مصنفات كثرية منها
  ).١٤:١٨٣(سري أعالم النبالء  ،)٢٦٧ :٤( األعيان

  .)٤٣: ١( الكشاف للزخمشري)  ٢(
   .)١٢: ٢(املصدر السابق )  ٣(
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فالزخمشري يؤول الفوقية بالقهر والقوة حىت اليلزمه إثبـات علـو اهللا سـبحانه وهـو مـا 
 . ومنها هذه اآلية، واألدلة على إثبات علو اهللا سبحانه متكاثرة متواترة ،ينكره املعتزلة

  يقـــول مســـتنبطًا دلـــيالً مـــن قولـــه تعـــاىل :االســـتنباطومـــن جهـــة:  M  d  c
  j  i  h  g  f   eL ]فــــــــإن « :]٩٣ -النســــــــاء

 ما أبني الدليل :ل الكبائر؟ قلتهل فيها دليل على خلود من مل يتب من أه :قلت
ْ {  :وهو تناول قوله فيها ـل تُ قْ َ ن يـ َ م َ تائـب أو  ،مـن مسـلم أو كـافر ،أيَّ قاتـل كـان} و

فمـــن ادعـــى إخـــراج املســـلم غـــري التائـــب  ،إال أن التائـــب أخرجـــه الـــدليل ،غـــري تائـــب
  . )١( »فليأت بدليل مثله

M  w  v   u  t  s  r  :ىلقولـه تعـا ه هـووالدليل الذي يطلبه الزخمشري ويبني خطـأ
 ~  }  |   {  z  y    xL ]والقتــل ال شــك أنــه دون الشــرك فهــو داخــل ، ]٤٨ -النســاء

  .حتت املشيئة

   :كتب متشابه القرآن_٢
د كتـب يف فقـ ،عناية ظاهرة بالتأليف يف متشابه القـرآن منـذ بدايـة االعتـزال لقد اعتىن املعتزلة

  .)٣(الرد على امللحدين يف متشابه القرآن ومشكل القرآن :يف كتابه )٢( )٢٠٦:ت( ذلك قطرب
  . )٥(يف متشابه القرآن )٤( )٢١٠:ت( وكتب كذلك بشر بن املعتمر

مــن أكثــر االجتاهــات  وقــد كــان املعتزلــة ،)١(وغــريه) ٦( )٢٣٥ :ت(اهلــذيل العــالف  وكــذلك أبــو
                            

  .)٢٣٠ص(متشابه القرآن  :وانظر ،)٥٨٤: ١(املصدر السابق ) ١(
الــرد : ن ســيبويه وغــريه، لــه مــن املصــنفاتأخــذ عــ ،حــوي اللغــوي املعتــزيلالن ،املعــروف بقطــرب ،حممــد بــن املســتنري :هـو)  ٢(

: ٣(وشــذرات الـــذهب  ،)٢٨٥: ٣(تـــاريخ بغــداد  :ينظــر .)٢٠٦(تـــويف ســنة  ،علــى امللحــدين يف متشـــابه القــرآن، واملثلــث
٣٣(.    

     .)١٢٠٣، ١١٤٣: ٣( ،)٢:٧٧٩(فهرست مصنفات تفسري القرآن   :انظر)  ٣(
واحلجة يف إثبـات النبـوة  ،متشابه القرآن :له من املصنفات ،من كبار املعتزلة ،الكويف مث البغدادي عتمربشر بن امل :هو)  ٤(

    .)١١٧: ١(طبقات املفسرين للداودي  ،)٢٠٣: ١٠(سري أعالم النبالء  :ينظر .)٢١٠(تويف سنة  ،وغريمها
      .)١١٤١: ٣(فات تفسري القرآن فهرست مصن :انظر) ٥(
 البصــــري، املعــــروف بــــالعالّف، مــــوىل عبــــد القــــيس، أحــــد رؤوس املعتزلــــة حممــــد بــــن اهلــــذيل :أبــــو اهلــــذيل العــــالف هــــو) ٦(

م وشيوخهم، وهو من متقدمي املعتزلة  :نظـري. هــ٢٣٥: وقيـل ،)٢٢٦(تـويف سـنة  ،ات متشـابه القـرآنلـه مـن املصـنف ،وغال
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ــذا النـوع مــن الكتـب إن مل يكــن  ن للقاضـي عبــد اجلبــار ومل يطبــع منهـا إال كاتبــا ،أكثرهـاعنايـة 
  .وكتاب تنزيه القرآن عن املطاعن، كتاب متشابه القرآن  :ومها )٤١٥ :ت(

ا، ولتأليف هذه الكتب دافع عقدي  واضح من خالل معرفة موضوعها   .ومضمو
 :طبيقي فقد ظهر فيه األثر العقدي االعتزايل من جهتني مهاوأما اجلانب الت

، يف االســـتدالل والنظـــر فقـــد ذكـــر يف هـــذا الكتـــاب بعـــض قواعـــد املعتزلـــة :المـــنهج_ ١
مل ، إن السـامع للقـرآن والقـارئ لـه إذا رأى احملكـم واملتشـابة كاملتنـاقض يف الظـاهر« :قولـه :ومنها

بع إذا كـان ممـن يطلـب _ فيلجئـة ذلـك، أوىل من اآلخـر فيمـا يرجـع إىل اللغـة اأحدمه يكن بأن يتّ
ا احلق من الباطل_الدين والبصرية    .)٢(»إىل الرجوع إىل أدلة العقول لينكشف له 

ــر عــدداً مــن اآليــات علــى حســب املعتقــد املعتــزيل :التطبيــق_٢ وجعلهــا مــن ، لقــد قــرَّر وفسَّ
ات وهي ليست ك    :ذلك، ومنهاضمن اآليات املتشا

´  M : أن لــه يــدين فقــالو ، مث ذكــر اهللا تعــاىل بعــده مــا يــدل علــى أنــه جســم« :يقــول
ÇÆ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µL]املائــــــــــــــــدة - 

أن ظـــاهره يقتضـــي إثبــات يـــدين لــه تعـــاىل خـــارجتني عــن الوجـــه الـــذي : واجلــواب عـــن ذلــك :]٦
والنعمـة ، وأراد به نعمة الـدين والـدنيا، متيه مبسوطتان على العبادأن نع: واملراد بذلك.... نعقله

  .)٣( »لفالن عندي يد وأياد ويد جسيمة :فيقال، وقد يعرب باليد عن النعمة، الظاهرة والباطنة
  :كتب معاني القرآن_ ٣

َ املعتزلة تَب تُب كَ الكـالم مـن تـأليف واصـل ومنها ما مرَّ يف بدايـة  ،يف معاين القرآن عدة كُ
 ،وكتب معـاين القـرآن هـي مـن أوائـل الكتـب الـيت وصـلتنا عـن املعتزلـة ،لكتاب يف ذلك بن عطاء

ومن أمثلـة ، وقد ظهرت فيها آثار العقيدة االعتزالية ،كتاب معاين القرآن لألخفش  :ومن أقدمها
¾  ¿  M      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  :عـــــــــاىلقولـــــــــه يف قـــــــــول اهللا ت :ذلـــــــــك

                                                                              
  ).٥٤٢: ١٠(سري أعالم النبالء  ،)٣٦٦: ٣(تاريخ بغداد 

  .)١١٤٢: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ١(
                                                       .)٢٥ص(متشابه القرآن للقاضي عبداجلبار )  ٢(
  .)٢٣٠ص(در السابق املص)  ٣(
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ÈL ]١( »يعين أمره؛ ألن اهللا تبارك وتعاىل ال يزول« :]٢١٠-البقرة(.   

يفسـر اإلتيـان بإتيـان أمـره علـى خـالف ظـاهر اآليـة الـيت تـدل علـى أنـه إتيـان حقيقـي  وهـو
    .اهللا أعلم بكيفيته

 ً عـــد ظهــور تفســـير :رابعــا ُ ، الزمخشــري تحـــوالً كبيـــرًا فــي مســـيرة التفســير عنـــد المعتزلـــة ي
   :إىل مرحلتني وبظهوره ميكن أن تقسم مراحل التفسري عند املعتزلة

 مرحلة ماقبل الزمخشري:  
ــفَت كثــري مــن تفاســري املعتزلــة صِ ُ ــا عظيمــة وجليلــة القــدر و كــن يف الفــرتة الــيت ســبقت ول، بأ

حـىت ظهـر تفسـري ، الزخمشري مل يصل من تلك التفاسري شيء ميكـن مـن خاللـه تصـنيفه وتقييمـه
   .الزخمشري وبظهوره بدأت مرحلة جديدة يف التفسري عند املعتزلة

 همرحلة الزمخشري وما بعد:  
دُّ مرحلة جديدة لعدة أسبا َ ع ُ   :بظهور تفسري الزخمشري يـ

  .يف التفسري أنه أول تفسري كامل يصلنا من كتب املعتزلة_١
  .اكتمال مظاهر التأثر باالعتقاد يف أكثر جوانبه اليت سبقت يف الفقرة الثانية_ ٢
ــذا التفســري خبــالف ت_ ٣ فقــد كثــرت  ،األخــرى فاســري املعتزلــةاهتمــام االجتاهــات األخــرى 
 )٤(والزيديـة )٣(واملاتريديـة )٢(وحواشيه من خمتلف االجتاهات العقدية األخـرى كاألشـاعرة راتهخمتص

   .)٥(والشيعة

  :ومراحلها لتفسيرفي كتابة ا األشاعرة نشأة تأثير :المسألة الرابعة
  :البحث في كتب التفسير عند األشاعرة في عدة أمور

                            
   .) ١٨٣: ١(معاين القرآن لألخفش ) ١(
 ٨٥،٨٦ ،٨٣: ١(وانظــر يف الكتــب الــيت نقاشــته  ،) ٤٤٦ ،٨٩ ،٨٥: ١ (انظــر فهرســت مصــنفات تفســري القــرآن ) ٢(
(.  
ويف الكتـــب الـــيت ردت  ،) ٧٤١ ،٧١٣ ،٦٢٠: ٢( ،)١٩٢ ،٧٤٢: ١( :فهرســـت مصـــنفات تفســـري القـــرآن :انظـــر )٣(

 .)١١٦٢ ،١١٦١: ٣(  :هعليه ونقاشت
   .) ٥٨٩، ٤١١، ٤١٠، ٣٢٣ ،٣٠٦: ١( :انظر املصدر السابق )٤(
   .)  ٨٦: ١(ويف الرد عليه ومناقشته )   ٧٢٣ ،٧٢١ ،٧١٥ ،٦٠٤ ،٥٩٨: ٢( :انظر املصدر السابق )٥(
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احلســــن األشــــعري  ع إمــــام املــــذهب أيبعنــــد األشــــاعرة مــــ نشــــأة الكتابــــة يف التفســــري :أوالً 
تفسري القرآن والرد على من خـالف البيـان مـن أهـل اإلفـك والبهتـان ( :يف كتاب امسه ،)٣٢٤:ت(

  . )١( )ونقد ماحرفه اجلبائي والبلخي يف تأليفهما
ــذكر أنــه يف مخســمائة جملــد) املختــزن(ومســي هــذا التفســري بـــ     ُ ومل يصــل إلينــا شــيء ، )٢(وي

وقــد كــان لالجتــاه العقــدي أثــر يف ســبب  ،)٣(ل عنــه ابــن فــورك يف تفســريه املخطــوطوقــد نقــ ،منــه
، فـإن ســبب تـأليف األشـعري لكتابــه هـو الــرد علـى املعتزلــة، نشـأة التفسـري عنــد االجتـاه األشــعري

لوا القــرآن علــى آر  :أمــا بعــد« :حيــث يقــول يف مقدمــة تفســريه ائهــم فــإن أهــل الزيــغ والتضــليل تــأوَّ
 ً ـروه علــى أهــوائهم تفســرياً مل ينــزل اهللا بــه سـلطانا ً ، وفسَّ وال رووه عــن رســول ، وال أوضــح بــه برهانــا

وعــن إبــراهيم نظــام ، وإمنــا أخــذوا تفســريهم عــن أيب اهلــذيل بيــاع العلــف ومتبعيــه.. .رب العــاملني
م قادة املعتزلـة.. .اخلرز ومقلديه لـه ورأيـت ا.. .اجلهـال فإ ـف يف تفسـري القـرآن كتابـًا أوَّ جلبـائي ألَّ

ولـوال أنـه اسـتغوى بكتابـه كثـرياً مـن العـوام واسـتنزل بـه عـن .. .على خالف ما أنزل اهللا عز وجـل
  . )٤( »احلق كثرياً من الطغام؛مل يكن لتشاغلي به وجه

ى ومــن هــذا الكــالم لألشـــعري يتبــني أن نشــأة التفســـري عنــد األشــاعرة كـــان ســببها الــرد علـــ
  .املعتزلة

ـدِّر وصـوله لكـان ظهـور أثـر االعتقـاد فيـه أمـر كما أن هذا الكتاب  ً لـو قُ ً ، الشـك فيـه ا سـواء
  .كما هو واضح من سبب تأليفه  أو من جهة الرد على املعتزلة، من جهة التقرير

والبيــان  كتــاب الكشـف  :دي فيـهومـن أقـدم مــا وصـلنا لألشـاعرة ممــا ميكـن دراسـة األثــر العقـ
  .)٤٢٧:ت(أليب إسحاق أمحد بن حممد الثعليب النيسابوري  )٥(عن تفسري القرآن

كمــــا صـــــرح بــــذلك يف مقدمـــــة ، وقــــد تلقـــــى عنــــه تفســـــريه، وهــــو مــــن تالميـــــذ ابــــن فـــــورك
أنـه قـد ذكـر ، وهو مع أشعريته كان متـأثراً بالتصـوف، ويـذكر شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة )٦(تفسريه

                            
  .)٥١١: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر)  ١(
  .)١١٦٥: ٣(املصدر السابق  ) ٢(
  .)٢٧ص(مقدمة الدكتور حممد السليماين لكتاب احلدود البن فورك  :انظر ) ٣(
  ).١١٢ص(تبيني كذب املفرتي البن عساكر  :انظر  )٤(
  ).  ٣٠٢: ١(، املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة )١١١٠: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر ) ٥(
   .)٤٥٦: ١(نفات تفسري القرآن و فهرست مص ،)٨٣: ١(تفسري الثعليب  :انظر ) ٦(
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َ تفاســري « :حيــث يقــول يف سـياق كالمــه عــن تفســري البغــوي ،فيـه بعــض آراء أهــل البــدع ــر وال ذَكَ
لكنـــه ال خـــربة لـــه بالصـــحيح ، مـــع أن الثعلـــيب فيـــه خـــري وديـــن، أهـــل البـــدع الـــيت ذكرهـــا الثعلـــيب

  .  )١( »وال مييز بني السنة والبدعة يف كثري من األقوال، والسقيم من األحاديث

ــ يقــول بعــد  ،ســبب دخــول آراء أهــل البــدع عليــه هــو التقليــد لغــريه ني ابــن تيميــة أنوقــد ب
  . )٢( »وإن ذكرها تقليداً لغريه،لكن الثعليب فيه سالمة من البدع« :ذكره لتفسري الواحدي

  :وقد ظهر أثر االجتاه العقدي فيه من عدة جهات
 من خالل مقدمته:  

َّ أصـــناف الـــذين ألفـــوا يف التفســـري فقـــال ، مقدمـــة تفســـريهيف فقـــد انتقـــد املعتزلـــة  :فقـــد بـــني
فرقـة مـنهم أهـل البـدع واألهـواء وفرقـة املسـالك  :فألفيت املصنفني يف هذا الباب فرقًا على طرق«

ينا عـن  واآلراء مثل البلخي واجلبائي واألصفهاين والرماين وقد أمرنا  مبجانبتهم وترك خمالطتهم و
ـــم  ،فاختـــاروا ممـــن تأخـــذون ديـــنكم ،هلم وأفعـــاهلماالقتـــداء بـــأقوا وفرقـــة ألفـــوا وقـــد أحســـنوا غـــري أ

مثــل أيب بكــر القفــال وأيب حامــد املقــري ... خلطــوا أباطيــل املبتــدعني بأقاويــل الســلف الصــاحلني
ومها من الفقهاء الكبار والعلماء اخليار ولكن مل يكن التفسري حـرفتهم وال علـم التأويـل صـنعتهم 

  . )٣( »رجال ولكل مقام مقالولكل عمل 

 من خالل التفسير لآليات:   
 [ M   §  ¦  ¥  ¤L  :قولـه يف قـول اهللا تعـاىل :من شواهد ذلـك فـي تفسـيره

ـــم أن يـــأتيهم بالعـــذاب مـــن فـــوقهم ويـــدل عليـــه« :]٥٠ -النحــل M : قولـــه ،»يعـــين خيـــافون قـــدرة ر
  ª  ©  ¨L] ــــم : وقيــــل معنــــاه، املالئكـــة: ن يعــــينمــــا يــــؤمرو « ]٥٠ -النحـــل خيــــافون ر

  .  )٤( »الذي فوقهم بالقول والقدرة فال يعجزه شيء وال يغلبه أحد
رهـا واآليـة يـدل ظاه ،وهو هنا قد تأول الفوقية على غري مرادها بناء على عدم إثباته للعلو

   .ن غريها من اآليات يؤيد هذا الظاهركما أ  ،على خالف هذا التأويل

                            
  .)١٢: ٧(منهاج السنة  ) ١(
    .)٣٨٦: ١٣(الفتاوى الكربى ) ٢(
  .)٧٤: ١(تفسري الثعليب ) ٣(
  .)٢١: ٦(املصدر السابق ) ٤(
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 قوله يف قـول اهللا تعـاىل: تفسريه ومن شواهد ذلك يف :ل الرد على المخالفينمن خال: 

 MÌ Ë Ê L]١(»ويف اآلية رد على القدرية، تعطي«: ]٨ -آل عمران( .                                                                        
 ً    :وبيان ذلك، تأليف في ما يتعلق بالتفسيراعتنى األشاعرة بال: ثانيا

ابتدأت العناية مبتشـابه القـرآن عنـد األشـاعرة مـن إمـام املـذهب  :كتب متشابه القرآن_١ 
وامللحـدين الـذين يطعنـون يف  متشـابه القـرآن مجـع فيـه بـني املعتزلـة(أيب احلسن األشـعري يف كتابـه 

ـــز اهتمـــام االجتـــاه  وهـــذا يــدل ،)٢( )متشــابه احلـــديث علـــى أن هـــذا النــوع مـــن العلـــم دخــل يف حيِّ
واألثــر العقــدي واضــح يف ســبب  ،ومل يصــلنا شــيء مــن هــذا الكتــاب، األشــعري مــن أول نشــأته

 تـــأليف األشـــعري لكتابـــه ومـــن خـــالل حـــديث العلمـــاء عنـــه يظهـــر أنـــه ألفـــه للـــرد علـــى املعتزلـــة
   .وغريهم

ــــع مــــ ــــات  :ن كتــــب األشــــاعرة يف ذلــــك كتــــابومــــن أقــــدم مــــا طب ــــة الشــــبهات عــــن اآلي إزال
ات ات إىل  :ومســي، )٤( )٧٤٩ :ت(البــن اللبــان  )٣(واألحاديــث املتشــا رد معــاين اآليــات املتشــا
  .معاين اآليات احملكمات

فمـن أقـدم الكتـب ، عنايـة األشـاعرة مبعـاين القـرآن كانـت مبكـرة :كتب معاني القـرآن_ ٢
 ُ بعــت ملــن ن وحتديــد اجتــاه  ،)٥( )٣١١:ت(كتــاب معــاين القــرآن للزجــاج   :ســب إىل األشــاعرةالــيت ُط

ومــنهم مــن نســبه ، )٦(فمــنهم مــن نســبه إىل املعتزلــة ،الزجــاج العقــدي حمــل اخــتالف بــني البــاحثني
  :ن حاله التفصيلوالذي يظهر م، )٨(ومنهم إىل األشاعرة، )٧(إىل أهل السنة 

                            
    .)٧١: ٣(املصدر السابق ) ١(
   .)١١٤٠: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر ) ٢(
     .) ٧٨٠: ٢(انظر املصدر السابق  ) ٣(
 :مــن مصـــنفاته ،أشــعري صــويف ،األســعردي ابــن اللبــان الشــافعي مشــس الــدين أبــو عبــداهللا بــن أمحــد عبــد املــؤمن :هــو)  ٤(

وطبقــات  ،)٩٤: ٩(طبقــات الشــافعية الكــربى  :ينظــر .)٧٤٩(تــويف ســنة   ،خمتصــر كتــاب روضــة الطــالبني ،خمتصــر النحــو
     .)٨٠: ٢(ي املفسرين للداود

  .)١٢٢٢: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر ) ٥(
  .)٤٦٣: ٥(نسبه لذلك أبو حيان يف البحر احمليط ) ٦(
  .)٦٩٩(ومناهج اللغويني للدكتور حممد الشيخ  ،)٣٢٣ص (التفسري اللغوي للدكتور الطيار  :انظر ) ٧(
   .)١٥٢٥: ٤(راوي املفسرون بني التأويل واإلثبات للدكتور املغ :انظر ) ٨(
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اب فهو ينتسب إىل مذهب أمحد يف االعتقاد أي مذهب أهل السـنة من حيث االنتس_أ
اللهـم احشـرين علـى مـذهب اإلمـام أمحـد بـن « :فقد ذُكر عنـه أنـه قـال يف آخـر حياتـه ،واجلماعة

  . )١( »حنبل

ثبــت الصــفات ، ومل يثبــت لــه قــدم، أمــا مــن حيــث التطبيــق فهــو مضــطرب احلــال_ب ُ فتــارًة ي
  .)٢(وهلا مبا يوافق فيه األشاعرةوتارًة يؤ ، على مذهب أهل السنة

ــد أنــه قــد تــأثر ، وقــد عــاش الزجــاج يف زمــن األشــعري وعاشــا وتوفيــا يف بلــدة بغــداد ُ ع ْ بـ َ وال يـ
قولـــه يف قـــول اهللا  :ومـــن أمثلــة ذلـــك عنـــده ،)معـــاين القـــرآن(وقـــد ظهـــر هـــذا التــأثر يف كتابـــه ، بــه

واحملبـــــة مــــــن اهللا «: ]٣١ -آل عمـــــران[ ME D C B A           @ ? > L : تعـــــاىل
  .)٣( »عفوه عنهم وإنعامه عليهم برمحته ومغفرته وحسن الثناء عليهم :خللقه

ا حمبة تليق بـاهللا سـبحانه ال متاثـل  ،وهذا التفسري خمالف ملا عليه أهل السنة واجلماعة من أ
ى املماثلــة ومــن مث اضــطر إىل ال كمــا تومهــه مــن تــأول اآليــة وأن ظاهرهــا يــدل علــ ،حمبــة املخلــوقني

  .مثل هذا التأويل
البـن ) غريب القـرآن(من أقدم ما ذكر لألشاعرة يف ذلك كتاب  :غريب القرآنكتب _٣
  . )٤( )٤٠٦:ت(فورك 

لراغـــــــب األصـــــــفهاين ل) مفـــــــردات القـــــــرآن(كتـــــــاب   :أقـــــــدمها وأمـــــــا مـــــــا طبـــــــع منهـــــــا فمـــــــن
  . )٦(وال تصح هذه النسبة عنه، وقد نُسب إىل االعتزال والتشيع)٥()٥٠٢:ت(

  M t u v w x :قولـــــــه يف قـــــــول اهللا تعـــــــاىل: ومـــــــن أمثلـــــــة وقوعـــــــه يف التأويـــــــل

                            
  ).١٣٠: ١(ومعجم األدباء  ،)١٥٩: ١(إنباه الرواة  :انظر ) ١(
، )٦٩٩(ومنـاهج اللغـويني  ،)١٩٧ص(رسالة أمسـاء اهللا احلسـىن للـدكتور عبـداهللا الغصـن  :انظر أمثلة ذلك يف كل من ) ٢(
  ). ٨٢: ١(واملوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  ،)٣٢٣ص(والتفسري اللغوي ، )٦٩٩(
   .)٢٥: ٥(و ) ٤٥٥: ١( :وانظر ،)٣٩٧: ١(معاين القرآن وإعرابه ) ٣(
    .)١٠٠٧: ٢(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٤(
 ،رآنمفـردات ألفـاظ القـ :أشـعري، لـه مـن املصـنفات ،املعـروف بالراغـب ،بن املفضـل األصـفهاين حسني بن حممد :هو ) ٥(

ورجـح بعـض الدراسـني  ،اختلف يف سنة وفاته اختالفًا كبريا ،وغريمها ،مقدمة جامع التفاسري مع تفسري سورة الفاحتة ،رآنالق
    .)١١٥٦: ٣(معجم األدباء  ،)١٢٠: ١٨(سري أعالم النبالء  :ينظر .)٥٠٢(حلياته أنه تويف يف سنة 

  ). ٧٩٣: ١(امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  املوسوعة ،)١٢٤٤: ٣(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٦(
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y  L]١( »فمحبة اهللا تعاىل للعبد إنعامه عليه« :]٥٤ -املائدة( .  
   .يف املثال الذي قبله بيانه ر كما سبقة باإلنعام تأويل على خالف الظاهوتأويله للمحب

 ً ومـــن أســـبابه أن ، االجتـــاه األشـــعري مـــن أكثـــر االجتاهـــات تباينـــًا يف مـــنهج التفســـري :رابعـــا
ٌ كبري واملقصـود اإلشـارة إىل ، نهج واحـدومل يكن ثابتـًا علـى مـ، املذهب األشعري حصل فيه تطور

   :وإليك أمثلة هلذا التباين، فيما يتعلق بالتفسري ذلك
وقــد بينــا ذلــك يف احلــديث  :فــي كتــب التفســير عنــد األشــاعرة دخــول آراء الصــوفية_١

  .)٢( عن تفاسري الصوفية
وقـد كـان دخوهلـا علـى عـدة  :فـي كتـب التفسـير عنـد األشـاعرة دخـول آراء المعتزلـة_٢

  :وجوه
   :المناقشة دخولها على جهة النقل دون_أ

أليب احلســن املــاوردي ) النكــت والعيــون(  :مــن التفاســري الــيت ســارت علــى هــذه الطريقــة 
دّ  فقد كان يورد أقوال املعتزلة. )٣( )٤٥٠:ت( َ  يقـول بعـد إيـراد بعـض األقـوال الـيت ،دون نقـاش أو ر

ولو أن هذا مـن « : حىت لومل يرضهالألقوال اليت قيلت يف التفسري مبينًا أن تفسريه جامع، أنكرها
قتـدى بـه يف علـم التفسـري لرغـب عـن ذكـره ُ فذكرتـه ، لكـن قالـه متبـوع...االستنباط حيكى عمن ي

 ً ه حاكيا ِ د ْ ع ُ ً ، مع بـ   .)٤( »ليكون الكتاب جامعًا ملا قيل، ال حمققا
ام بعضهم له باالعتزال وقد كانت هذه الطريقة    .سببًا من أسباب ا

  :وكان منهج التأليف في ذلك على طريقتين، هة الرد والمناقشةدخولها على ج_ب
  َُّضم ُؤلَّفَ كتاب في التفسير وي   :ن الرد على المعتزلةأن ي

كمـا سـبق يف _يف التفسري مع إمام املذهب األشـعري  بدأ االعتناء بالرد على آراء املعتزلة  

                            
    .)١٠٥: ١( املفردات يف غريب القرآن ) ١(
    .)١٦٥ص (انظر من هذا البحث  ) ٢(
ـم بـاالعتزال وال يصـح ذلـك  ،الفقيـه املفسـر ،أبـو احلسـن املـاوردي البصـري الشـافعي ،علي بـن حممـد بـن حبيـب :هو) ٣( ا

ســري  :ينظــر .)٤٥٠(تـويف ســنة  ،واألحكــام الســلطانية ،وأدب الـدنيا والــدين ،تفســري القــرآن الكــرمي :ه مــن املصـنفاتلــ ،عنـه
     .)٤٢٧: ١(وطبقات املفسرين للداودي  ،)٦٤: ١٨(أعالم النبالء 

  .)٥٠: ١(النكت والعيون للماوردي ) ٤(
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ومـن أقـدم مـا وصـلنا مـن كتـبهم ممـن قصـد تتبـع الـرد ، لكنـه مل يصـل إلينـا_ بيـان سـبب تأليفـه لـه
، أما الكتب اليت قبله فقد كانت تناقش بعض أقواهلم، البن عطية) احملرر الوجيز(كتاب   :عليهم

  .ومل تكن تقصد تتبع الرد واملناقشة هلا كما هو حال ابن عطية
  ُؤلَّفَ كتاب خاص في الرد على تأويالت المعتز   :دون التعرض لباقي اآليات لةأن ي

ومــن أقــدم مــن ألــف يف ذلــك  ،بـدأت هــذه الطريقــة بعــد تــأليف تفســري الكشــاف للزخمشــري
االنتصــــــاف مــــــن ( :يف كتابــــــه )٦٨٣:ت(أمحــــــد بــــــن حممــــــد ابــــــن املنــــــري املــــــالكي  :عنـــــد األشــــــاعرة

  ).الاالنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتز (وقد طبع باسم ، )الكشاف
أودعـه الزخمشــري  التمييـز ملـا(، )٧١٧: ت(ومـن بعـده جـاء كتـاب أيب علـي السـكوين املـالكي 

ذا االسم ،)من االعتزال يف تفسري الكتاب العزيز   .وقد طبع 
   :دخول آراء الفالسفة في تفسير األشاعرة_٣

   :من تفاسري األشاعرة اليت دخلتها آراء الفالسفة
   .وقد طبع جزء منه، )٥٤٨ :ت(لشهرستاين األبرار لمفاتيح األسرار ومصابيح _  
  .وهو مطبوع، )٦٠٦ :ت(التفسري الكبري للرازي _  
  

  
  
  
  
  

  :ومراحلها التفسير كتابة  في الماتريدية نشأة تأثير :المسألة الخامسة
  :في عدة أمور البحث في كتب التفسير عند الماتريدية

مـع إمـام املـذهب أيب منصـور حممـد بـن حممــد  نشـأة الكتابـة يف التفسـري عنـد املاتريديـة :أوالً 
وهـو مطبـوع   ،)تـأويالت أهـل السـنة( :فقد كتـب تفسـرياً كـامال للقـرآن ومسـاه )٣٣٣:ت( املاتريدي

 ً   :ملاتريدي خيتلف عن باقي االجتاهات األخرى بأمرينوهذه النشأة جعلت املذهب ا ،كامال
وهـــذا مـــامل يتحقـــق يف أي اجتـــاه مـــن ، وجـــود كتـــاب كامـــلٍ يف التفســـري إلمـــام املـــذهب_ ١
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فاألشـعري وإن ذكـر لـه كتـاب يف التفسـري؛ إال أن تفسـريه مل يصــل ، االجتاهـات العقيـدة األخـرى
     .إلينا

ــا مل تكــن كتابــةً يكتنفهــا نــوع مــن مــع كتابــة إمــام املــذهب املاتريــدي يف ال_ ٢ تفســري إال أ
الــــنقص كمــــا هــــو شــــأن البــــدايات بــــل كــــان ظهــــور كتــــاب التفســــري إلمــــام املــــذهب يعــــد ظهــــوراً 

 ً  وهـذا أمـر جعـل املاتريديـة، األخـرى ةوهذا أمر خيالف فيه يف أغلب االجتاهـات العقديـ ،متكامال
كتـاب ال « :يقول صاحب اجلـواهر املضـية عـن هـذا الكتـاب، يعظمون هذا الكتاب أشد تعظيم

  .)١(»بل ال يدانيه شيء من تصانيف من سبق يف ذلك الفن، يوازيه يف فنه كتاب
 ً ذين خـالف فيهمـا  املـذهب املاتريـدي بـاقي االجتاهـات األخـرى لّ مع هذين األمرين ال :ثانيا

ً إال أنه مثة أمور    :وهي ،جديرة بالتأمل ا
ـلِ أتباعـه أن تفسري امل_ ١ َ ب ِ أو ، سـواء مـن جهـة التعليـق عليـه_اتريدي مل حيض بعنايـة مـن ق

إال كتابـًا واحــداً ألحــد  ،مبصـنفات أئمــتهم_عــادة_ممــا يفعلـه األتبــاع _ أو غــري ذلـك، االختصـار
  .  )٢(يف القرن السادس باسم شرح تأويالت القرآن للماتريدي  املاتريدية
ـا شـيخ املـذهب املاتريـدي أبـاات املفسرين مل تـذكر ضـمن أن كتب طبق_ ٢ منصـور  طبقا

ا تذكر كتب األشاعرة واملعتزلة وأهل السنة ،املاتريدي   .مع أ
إال أن هذا األمر مل يكن خاصًا بكتب طبقات املفسرين بـل هـو كـذلك يف كثـري مـن كتـب 

  .الرتاجم األخرى اليت مل تكن تذكر املاتريدي يف كتبها
 ،فـــاوت الكبـــري بـــني أســـلوب املاتريـــدي يف كتابـــه التفســـري وأســـلوبه يف كتابـــه التوحيـــدالت_ ٣

 :كمــا يقــول البـــزدوي  ،فأســلوب املاتريــدي يف كتـــاب التوحيــد أســلوب معقـــد مغلــق لدرجــة كبـــرية
 ،»وكتـاب التوحيـد الــذي صـنفه الشــيخ أبـو منصــور قليـل انغــالق وتطويـل ويف ترتيبــه نـوع تعســري«

املعــني النســفي هــو مــن يســر فهــم املــذهب  أنفســهم جيعلــون أبــا املاتريديــةمــاء وهــذا مــا جعــل عل
ورمبــا يكــون  ،ولــو قارنــا ذلــك بكتابــه التفســري لظهــر فــرق كبــري ،املاتريــدي يف كتابــه تبصــرة األدلــة

    .أحد أسباب ذلك طبيعة املوضوع املبحوث يف كال الكتابني

                            
   .)٣٦٠: ٣(اجلواهر املضية  :انظر) ١(
: ٢(فهرســت مصــنفات تفســري القــرآن  :، انظــر)٥٤٠: ت(ء الــدين حممــد بــن أمحــد الســمرقندي أبــو بكــر عــال :مؤلفــه) ٢(

٩٤٥(.  
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 ً    :كتابة الماتريدي في التفسير  ظهور األثر العقدي في :ثالثا
ُ أنـــه ألفـــه لـــدافع ) تـــأويالت أهـــل الســـنة( :تســـمية املاتريـــدي لتفســـريه باســـمفـــي  ر ـــعِ ُشْ مـــا ي

ــــم املاتريديــــة ،عقــــدي يف مقابــــل ، وهــــو بيــــان التــــأويالت اخلاصــــة بأهــــل الســــنة والــــذي يقصــــد 
ُ  ،الرد عليهم الذين تقصد تأويالت املعتزلة   . صرح يف مقدمته بسبب خاص لتأليفهمع أنه مل ي

  :األثر العقدي يف تفسريه من جهات أمهها ظهر وقد
، فاالسـم الــذي وضـعه املاتريـدي واضــح فيـه األثـر العقــدي، ظهـر األثـر علــى التسـمية_ ١

 ،)يــلالتأو ( مصــطلح :ومهــا، فهــو يســتخدم مصــطلحني هلمــا داللتهمــا الشــهرية يف بــاب االعتقــاد
كَّ  ت داللتـه يف هـذا الـزمن علـى مصـطلح التأويـل املتـأخروهو مصطلح قد تَشَ أهـل (ومصـطلح  ،َل

م املاتريدية)السنة    .، ويقصد 
يذكر املاتريدي يف بدايـة كتابـه التفسـري تفريقـًا بـني التفسـري والتأويـل  :من جهة المنهج_ ٢

والتأويــــل  ،التفســــري للصــــحابة«: مســــتهالً هــــذا التفريــــق بقولــــه، يقــــرر فيــــه فرقــــًا منهجيــــًا بينهمــــا
  .»للفقهاء

ِّ األثـر العملــي هلـذا التفسـري ـني َ بـ ُ قــال فيـه بـالرأي؛ ألنــه  ، مث يـ ُ فيــذكر أن التفسـري ال جيـوز أن ي
مـن فسـر القـرآن : ومنـه قيـل، ال تسـمح إال ملـن علـم، حقيقـة املـراد وهـو كاملشـاهدة«: كما يقـول

  .»ه من النار؛ ألنه فيما يفسر يشهد على اهللا بهبرأيه فليتبوأ مقعد

، فهـو توجيـه الكـالم إىل مـا يتوجـه إليـه.. .فهـو بيـان منتهـى األمـر« :ما التأويل فيقول فيـهأ
إذ ليس فيه شهادة على اهللا؛ ألنه ال خيـرب عـن ، وال يقع التشديد يف هذا مثل ما يقع يف التفسري

يتوجـــه هـــذا إىل كـــذا وكـــذا مـــن  :ولكـــن يقـــول، و عـــىن كـــذاأ، أراد اهللا بـــه كـــذا: وال يقـــول، املـــراد
  .)١( »واهللا أعلم ما صحته من احلكمة، هذا مما تكلم به البشر، الوجوه

وهــو أن التأويــل ، وهــذا التفريــق الــذي ذكــره ينبــين عليــه أثــر عملــي خطــري يف بــاب التفســري
خبـالف ، خبـاراً عـن مـراد اهللاوال يلزم يف ذلـك األثـر؛ ألنـه لـيس إ، األصل فيه أن يقال فيه بالرأي

  .وهذا ما ظهر أثره يف تفسريه، التفسري
  :فهو يقع فيه على وجهني :من جهة التفسير لآليات_٣

                            
   .)٣٤٩: ١(تأويالت أهل السنة للماتريدي ) ١(
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 ومن أمثلة ذلـك : كثرياً من يقرر املاتريدي اآليات على حسب معتقده  :وجه التقرير

واإلميـــان عنـــدنا «:]١٣: البقـــرة[M u v w x  L :قولـــه يف تفســـري قولـــه تعـــاىل
 .)١(»التصديق بالقلب هو

   .اتريدي يرى رأيهم يف هذه املسألةوامل ،وتفسريه لإلميان بالتصديق هو تقرير املرجئة
 كتـاب املاتريـدي أقـدم مـا وصـلنا مـن كتـب التفسـري الـيت   :وجه الرد على المخـالفين

وقــد ســبق أن  ، علــى جهــة  القصــد والتتبــع، ظهــرت فيــه املناقشــات العقديــة والــردود
رير أسـبق الكتـب إىل إيـراد الـرد علـى الطوائـف يف التفسـري؛ لكـن ذلـك كتاب ابن ج

أمـا كتـاب _، وسبق ذكر كالمه، كما صرح بذلك_مل يكن منه على سبيل القصد 
، يف آرائهــم املاتريـدي فواضــحٌ مــن خــالل تتبــع كتابــه أنــه قصــد تتبــع الــرد علــى املعتزلــة

  .وتفاسريهم
 ً ل لمســار التفســير عنــد الطوائــف تطــور مــن جهــة المــنهج الــذي عــادة مــا يحصــ: ثالثــا

ـا مل يـر النـور مـن كتـب املاتريديـة، تنتهجه في التفسـير َّ الـذي ال ميكـن معـه اجلـزم _ إال القليـل ومل
فسـيتجه التصـنيف فيمـا مل يصـلنا مـن كتـب علـى  ،_مبعرفة مظاهر هـذا التطـور يف األثـر العقـدي

ا ليست موجودة، اوصف مؤلفيه     :وليس على وصف الكتب أل
  : ظهور األثر الكالمي الماتريدي مع قصد الرد على المخالفين في التفسير_١
وقـــد ). تـــأويالت أهـــل الســـنة(منصـــور املاتريـــدي  ظهـــر ذلـــك يف كتـــاب إمـــام املـــذهب أيب 

   .امتدت هذه الطريقة عرب القرون
   :فسير عند الماتريديةظهور األثر األثري والوعظي في كتب الت_٢

وأيب منصــــور املاتريــــدي إال أن )٢( )٣٧٣:ت(مـــع القــــرب الــــزمين بــــني أيب الليــــث الســــمرقندي 
ويبتعد عن الصبغة الكالمية الـيت كانـت ظـاهرة يف كتـاب ، تفسريه أخذ يقرتب من االجتاه األثري

                            
  .)٣٨٥: ١( املصدر السابق ) ١(
حبـر العلـوم يف تفسـري  :لـه مـن املصـنفات ،ماتريـدي فقيـه مفسـر ،املعـروف بإمـام اهلـدى نصـر بـن حممـد السـمرقندي :هو) ٢(

وطبقـــات املفســـرين  ،)٢٦٤: ٢(طبقـــات احلنفيـــة  :ينظـــر  .)٣٧٣( تـــويف ســـنة  ،بســـتان العـــارفني ،وتنبيـــه الغـــافلني ،القـــرآن
: ١(فاســـري مقـــدمات الت :وانظـــر يف الكـــالم حـــول تســـمية الكتـــاب  ،)٢٨٢:١(لألفغـــاين  و املاتريديـــة) ٩١: ١(للـــداودي 

  .)٤٢٩: ١(وفهرست مصنفات تفسري القرآن  ،)٣٠٢
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وهــذا مــا جعــل ، ن إيــراد أقــوال الســلفويكثــر مــ،إمامــه؛ فــرتاه يــورد بعــض األحاديــث باألســانيد
دُّه من أصحاب االجتاه األثري ُ ع َ فليس تفسريه خمتصـًا ، وليس األمر كذلك بإطالق، )١(بعضهم يـ

  . )٢(مث هو ممن ال مييز بني الصحيح والسقيم، باآلثار
وهــل هــذا نــوع مــن التــأثر ، وقــد كــان ممــا مييــز تفســري الســمرقندي ميلــه إىل اجلانــب الــوعظي

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  تفسريه  ،؟ هذا أمر حيتاج إىل استقراء كامل لكتابه بالتصوف
م يف الطريقة ُ بتقار ر عِ ُشْ فكيـف «: ه ملا يف كتاب الثعلـيب مـن الضـعيفيقول بعد بيان، يف سياق ي

 ،)٣( »وحقـائق التفسـري أليب عبـدالرمحن السـلمي، بغريه كتفسري القشـريي وأيب الليـث السـمرقندي
   .وهي مسألة حتتاج إىل مزيد حبث

  :في التفسير كتابة المتأثرين بالتصوف من الماتريدية_٣
  . )٤(وقد سبق احلديث عن ذلك يف حبث تفاسري الصوفية

  :في التفسير كتابة المتأثرين بالفلسفة من الماتريدية_٤
   :املتأثرين بالفلسفة الذين كتبوا يف التفسري اتريديةمن أقدم امل

، وقد أطلق عليـه بعـض البـاحثني بأنـه فيلسـوف )٥( )٧٩٢: ت(مسعود بن عمر التفتازاين _ 
  .وكتابه شرح املقاصد يشهد بصدق هذا الوصف عليه، له حاشية على الكشاف، املاتريدية
ـامش ،)٦( )٨١٦ :ت( ريف علي بن حممد اجلرجاينالش_  له حاشية على الكشاف مطبوع 
ً ،الكشاف   .  )٧(حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي :وله أيضا

    .وكتابه شرح املواقف خري شاهد على ذلك، ويقال يف اجلرجاين ما قيل يف التفتازاين
                            

بســـــتان  :وانظـــــر .)٣٦٤: ١(وتــــاريخ احلضـــــارة يف القـــــرن الرابــــع آلدم ميتـــــز  ،)٢٣٥: ١(التفســــري واملفســـــرون للـــــذهيب ) ١(
  .)٣٠ص(العارفني أليب الليث يف كالمه عن التفسري عن حكم التفسري بالرأي 

   .) ٣٠٢: ١(قدمات التفاسري للدكتور حممد حقي علوم القرآن من خالل م :انظر) ٢(
  .)٥٩: ١(الرد على البكري ) ٣(
   .)١٦٥ص (انظر من هذا املبحث ) ٤(
  .)٢٩٣: ١(واملاتريدية لألفغاين  ،)٧٢٢: ٢(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٥(
مـن أتبـاع ابـن عـريب يف  ،ماتريـدي صـويف نقشـبندي ،السـيد سـند اجلرجـايناملعـروف ب السيد الشريف علي بن حممد :هو) ٦(

الضــوء الالمــع  :ينظــر .)٨١٦(تــويف ســنة  ،شــرح العقائــد العضــدية وغريهــا ،شــرح املواقــف :لــه مــن املصــنفات ،وحـدة الوجــود
  .)١٣١، ١٢٥(والفوائد البهية  ،)٣٢٨: ٥(
   .)٢٩٧: ١(اتريدية لألفغاين وامل ،)٧١٧ ،٦٣٥: ٢(فهرست مصنفات التفسري  :انظر) ٧(
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 ً ً عــدد ديــةألــف الماتري: رابعــا خــرج منهــا للنــور إال مــن التفاســير علــى مــر القــرون ولــم ي ا
 ٌ   :وأشهرها مما طبع، عدٌد قليل

   .)٣٣٣:ت(كتاب إمام املذهب أيب منصور املاتريدي   :تأويالت أهل السنة_ 
  .)٣٧٣:ت(حبر العلوم  أليب ليث السمرقندي _  

  .  )١( )٧١٠:ت(اهللا بن أمحد النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل لعبد_ 
ـــامش ، )٨١٦ :ت( حاشـــية علـــى الكشـــاف للشـــريف علـــي بـــن حممـــد اجلرجـــاين_  مطبـــوع 
  .الكشاف

 ً والــذي وجدتــه هلــم   ،أو معــاين القــرآن ،مل أجــد للماتريديــة كتبــًا يف متشــابه القــرآن :خامســا
  :وهي كتب يف غريب القرآن

(  )٣(احلنفـي صـاحب خمتـار الصـحاح حملمد بن أيب بكـر الـرازي )٢( )تفسري غريب القرآن(_

  . وهو مطبوع )٦٦٦بعد 
 )٧٥٠:ت(البـن الرتكمـاين  )٤( )جة األكمل يف بيان مايف كتـاب اهللا العزيـز مـن الغريـب(_ 

  .   )٥(وهو مطبوع  )٧٥٠:ت(

                            
 ،مــدارك التنزيــل يف التفســري :مــن مصــنفاته ،مــن كبــار علمــاء املاتريديــة ،أبــو الربكــات ،عبــداهللا بــن أمحــد النســفي :هــو)  ١(

 ،)١٠١ص (والفوائـد البهيــة  ،)٢٤٩: ٢(هر املضــية اجلـوا :ينظـر .)٧١٠(تـويف ســنة   ،واملنــار يف األصـول ،والكنـز يف الفقـه
   .)١١٧٩: ٣(،)١٣٩: ١(، فهرست مصنفات التفسري )٢٩٠:١(لألفغاين  املاتريدية :وانظر

  ).٢٨٩: ١(لألفغاين  املاتريدية ،)٣٧١: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٢(
وهــو شــيخ ) ٤٠٠بعـد  :ت(ألمحـد بــن حممـد الســمرقندي ) املوضــح يف التفســري(امسـه  ريـب القــرآنوهنـاك كتــاب يف غ

يف ) ١١٤(وقــد نقــل عــن ابــن قتيبــة ، ولــيس يف كتابــه مايــدل علــى اجتاهــه العقــدي، ومسرقنــد بلــد املاتريديــة، القــرآء يف مسرقنــد
وال ، غــري أن هـذا التفسـري نقـل عــن ابـن عبـاس وغــريه) يكشـف عــن شـدة مـن األمـر): (عـن سـاق يـوم يكشــف: (قولـه تعـاىل

: يقـول يف قولـه تعـاىل) ٧٧ص(إال أنـه يف كتابـه املـدخل لتفسـري القـرآن ، يلزم منه أن يكون فرعـًا عـن اعتقـاد تأويـل الصـفات
ي إال أن املثــال الســابق يشــعر أنــه مييــل إىل وهــذا ال يكفــي يف حتديــد اجتاهــه العقــد .)وجــاء أمــر ربــك: أي): (وجــاء ربــك(

  .تأويل الصفات
لـــه مـــن  ،لغـــوي ،ماتريـــدي ،صـــاحب كتـــاب خمتـــار الصـــحاح ،مشـــس الـــدين أبـــو عمـــر ،حممـــد بـــن أيب بكـــر الـــرازي :هـــو) ٣(

 .)٦٦٦بعـد (تـويف  ،نزيـلأمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة مـن غرائـب آي الت ،هداية االعتقاد يف شرح بدء األمايل :املصنفات
    .)٧٣: ٨(ومعجم املؤلفني  ،)١٥٢: ٥(األعالم للزركلي  :ينظر

  ).٢٩١: ١(واملاتريدية لألفغاين ) ١٢٣: ١(فهرست مصنفات تفسري القرآن  :انظر) ٤(
 ،وهر النقـياجلـ :لـه مـن املصـنفات ،ماتريدي حنفي ،املعروف بابن الرتكماين ،أبو احلسن ،علي بن عثمان املارديين :هو) ٥(
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  .)٢( )٨٧٩: ت(البن قطلوبغا  )١( )غريب القرآن(_

                                                                              
  .)١٢٣ص (،الفوائد البهية )٥٨١: ٢(اجلواهر املضية  :ينظر) ٧٤٥(تويف سنة  ،وخمتصر احملصل ،النقي

قــق يف رســالة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود) ١( ُ  املاتريديــة .)١٠٠٨: ٢(فهرســت مصــنفات تفســري القــرآن  :انظــر .ح
  ).٣٠٤: ١(لألفغاين 

 ،شــرح املســايرة :لــه مــن املصـنفات ،ماتريـدي صــويف حنفـي ،أبــو العـدل زيــن الــدين ،وبغــا بــن عبـداهللاقاســم بـن قطل :هـو) ٢(
  .)١٨٠: ٥(األعالم  ،)١٨٤: ٦(الضوء الالمع  :ينظر .)٨٧٩(تويف سنة  ،وغريب القرآن وغريمها
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  المبحث الثاني

  أسباب تأثير االتجاه العقدي في التفسير
  :وفيه تمهيد و ثالثة مطالب 

  .األسباب التي تتعلق بتقرير المفسر لمعتقده :المطلب األول
  .الفيناألسباب التي تتعلق بنقاش المفسر للمخ :المطلب الثاني
  .أسباب علمية أخرى :المطلب الثالث

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  تمهيد

ا االنفكــاك مــن تأثريهــا أثنــاء معاجلــة العلــوم  ا القلــب ال ميكــن لصــحا العقيــدة عنــدما يتشــر
ـا، الشرعية الـذي _ املـرتبط بـالقرآن_ كعلـم التفسـري  ،سيما ما كان من هذه العلوم وثيق الصلة 

لفـوا عنــد التطبيـق يف درجــة وإن اخت، ه مصـدراً ال ميكــن جتاهلـهلكونـ_ يقصـده الفـرق اإلســالمية 
، ولقــد كــان هلــذا العلــم احلــظ األوفــر مــن تــأثريات العقائــد فيــه ،اعتمــادهم عليــه واحتجــاجهم بــه
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البحث وراء تلـك األسـباب الـيت تـدعو املفسـر الستحضـار هـذا اإلرث العقـدي ما يقتضي وهذا 
  .عندما يباشر تفسري آية من اآليات

ـــة للبحـــث يف تلـــك األســـبابامل وهـــي أســـباب ميكـــن جعلهـــا علـــى ثـــالث  ،بحـــث هـــذا حماول
  :جمموعات

  .أسباب تتعلق بتقرير املفسر ملعتقده_١
  .أسباب تتعلق بنقاش املفسر للمخالفني له يف املعتقد_٢
  .أسباب علمية ليس هلا عالقة مبا سبق_٣
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  المطلب األول

  األسباب المتعلقة بتقرير المفسر لمعتقده
  :وفيه سببان 
  :تطبيق المعتقد :السبب األول 
فقــد تــأيت يف اآليـــة  ،مثــة عالقــة بــني بعــض األلفــاظ والســياقات وبـــني املوقــف العقــدي منهــا 

فالبــد أن يتطــابق فيهــا التفســري باملعتقــد ؛ وذلــك _ إن باشــر املفســر تفســريها_لفظــة أو ســياق 
 إذا جتــاوز املفســر تفســريها إىل معــىن آخــر  إال، لالرتبــاط الوثيــق بــني اللفظــة أو الســياق باالعتقــاد

هـــذه  ،كاللطــائف وحنوهــا ممـــا ال عالقــة لــه بالتفســـري فهنــا قـــد ال يكــون ملعتقــده أثـــر يف تفســريها
 اب حضور معتقد املفسر وتـأثريه يف تفسـريالعالقة بني اللفظ واملوقف العقدي منه هي أحد أسب

  .تلك اآليات
  :أمثلة تطبيقية لهذا السبب

هـذه اآليـة عنــدما يباشـر املفسـر تفســريها  ،]٦٤ -املائـدة[M Á Â Ã  L قولـه_ ١ 
ُالحظ فيمـــا ســـأنقل مـــن كـــالم املفســـرين ، ال ميكـــن أن ينفـــك تفســـريه عـــن اعتقـــاده ـــي َ وهـــذا مـــا س

  :حوهلا

 ــــدين فيهــــا ــــىن علــــى نفســــه فقــــال«: يقــــول القشــــريي يف تفســــري الي  M Á Â :مث أث

Ã  L]ونعمتـــه ســـابغة ،ومشـــيئته نافــذة، بــل قدرتـــه بالغــة: أي ]٦٤ -املائــدة ،
  .وإرادته ماضية

ــــدفع ،يرفــــع ويضــــع: أي ]٦٤ -املائــــدة[M Á Â Ã  Lويقــــال  وال خيلــــو  ،وينفــــع وي
مِ الدفع َ ِع مِ النفع وإن خال عن ن َ ِع   . )١( »أحدٌ عن ن

                            
  .)١٢٣ :٢: ١(تفسري القشريي  ) ١( 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 والظـــاهر أن قولـــه تعـــاىل« :تفســـري فيقـــولويفســـرها ابـــن عطيـــة بـــنفس ال: M Á Â 

Ã  L]عبارة عن إنعامه على اجلملة وعرب عنه بيدين جريًا علـى  ]٦٤ -املائدة
  :فالن ينفق بكلتا يديه ومنه قول الشاعر وهو األعشى :طريقة العرب يف قوهلم

  وكفٌّ إذا ما ضنَّ باملال تنفق.. .يداك يدا جمد فكفٌّ مفيدة                    
  . )١( »ويؤيد أن اليدين هنا مبعىن اإلنعام قرينة اإلنفاق

 وكـــذلك يقـــول الطربســـي: »M Á Â Ã  L]لـــيس األمـــر  :أي ]٦٤ -املائـــدة
وإمنـا ، على ما وصفوه بل هو جواد فليس لذكر اليد هنا معـىن غـري إفـادة معـىن اجلـود

ى التثنيـــة مبالغـــة يف معـــىن اجلـــود واإلنعـــام ألن ذلـــك أبلـــغ فيـــه مـــن أن يـــداه علـــ :قـــال
وميكـن أن يكـون املـراد ياليــد النعمـة ويكـون الوجـه يف تثنيــة ، بـل يـده مبســوطه :يقـول

ألن الكــل وإن كانــت نعــم اهللا فمــن حيــث ، النعمــة أنــه أراد نعــم الــدنيا ونعــم اآلخــرة
وميكـن أن يكـون تثنيـة ، جنسـانكأمنـا   ص كل منهما بصفة ختالف صفة األخـرىاخت

ن املـراد باليـدين القـوة والقـدرة عـن إ :وقيـل... النعمة أنه أريـد الـنعم الظـاهرة والباطنـة
  . )٢( »احلسن ومعناه قوتاه بالثواب والعقاب مبسوطتان

وهـو تأويـل خمــالف ، بالنعمـة أو القــدرة :وهـذه األقـوال الثالثـة كلهــا تـدور حـول تأويــل اليـد
والتفســري الــذي عليــه الســلف هـــو ، وتفصــيل ذلــك معــروف يف كتــب العقائــد، فملــا عليــه الســل

وقـد صـح عـن النـيب صـلى اهللا  ،وأمـا اليـد صـفة هللا بـال كيـف ولـه يـدان«: ماذكره السمعاين بقولـه
  .)٣(»واهللا أعلم بكيفية مراده". كلتا يديه ميني" عليه وسلم أنه قال

  ]٥٠ -النحل[ M ¤ ¥ ¦ § L :قوله تعاىل_ ٢
 نــزلَ علــيهم عــذابًا مــن « :يقــول القشــريي يف تفســري الفوقيــة يف اآليــة ُ خيــافون اهللا أن ي

  .)٤( »فوق رؤوسهم

                            
 .) ٥١٠ :٤(  عطية تفسري ابن ) ١(
 .)١٤٧: ٦: ٢(تفسري الطربسي ) ٢(
 .)٥١: ٢( تفسري السمعاين ) ٣(
 .)٣١١: ٣(تفسري القشريي  )٤(
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 حيتمل معنيني} من فوقهم {  :وقوله« :ويقول ابن عطية فيها:  
ا اهللا تعاىل فهي فوقية القدر وا: أحدمها    .لعظمة والقهر والسلطانالفوقية اليت يوصف 

ـم  :أي ،}خيـافون {  :بقولـه} من فـوقهم {  :أن يتعلق قوله: واآلخر  خيـافون عـذاب ر
  . )١( »وذلك أن عادة عذاب األمم إمنا أتى من جهة فوق ،من فوقهم

 لوجهني  }من فوقهم{ :وإمنا قال«:وال يبتعد عنهما الطربسي حيث يقول:  
مأن املراد خيافون عقاب : أحدمها   .وأكثر ما يأيت العقاب املهلك إمنا يأيت من فوق، ر
أنــه قــادر علــى الكمــال؛ حســن أن : أن اهللا ملــا كــان موصــوفًا بأنــه عــال متعــال مبعــىن: اآلخــر

قال ُ   . )٢( »من فوقهم؛ ليدل على أنه يف أعلى مراتب القادرين :ي
ٌ فيهــا تأويــل الفوقيــه الــيت تــدل علــى العلــو ال يثبتــه األشــاعرة  وهــو مــا_ هــذه األقــوال واضــح

َّ املعــىن الصــحيح هلــا ، ولــذلك رده الســمعاين، وهــو تأويــل خيــالف تأويــل الســلف_ واملعتزلــة وبــني
ــــم مــــن فــــوقهم: قــــال بعضــــهم معنــــاه«:  حيــــث يقــــول وهــــو _والقــــول الثــــاين، خيــــافون عــــذاب ر

ا_ األصح    .)٣( »وهو كما وصف نفسه من غري تكييف، أن هذه صفة العلو اليت تفرد اهللا 

  :االستدالل على صحة المعتقد:السبب الثاني
مما يكـون مـدعاة حلضـور ، قد يكون يف اآلية دليل للمفسر على مسائل االعتقاد اليت يعتقد 

  .فيذكر أن اآلية دليل له على ما يعتقد، معتقده عند تفسريه هلا
  :أمثلة تطبيقية لهذا السبب

 :]١٥ -املطففـــــني[    M T U     V W X  Y L  :يقـــــول الســـــمعاين يف قولـــــه تعـــــاىل_ ١

ـم تعــاىل«   M T U     V W X : ألنـه ذكــر قولــه...يف اآليـة دليــل علـى أن املــؤمنني يــرون ر

Y L    ]مل يصـح ، إن املـؤمنني حيجبـون: فلو قلنـا، يف حق الكفار عقوبة هلم ]١٥ -املطففني
  .)٤( »بهعقوبة الكفار 

                            
 .)٤٣٦: ٨(ابن عطية تفسري  )١(
 .) ٨٣: ٤( تفسري الطربسي ) ٢(
 .)٤٧: ١( :وانظر عنده ،)١٧٧: ٣(تفسري السمعاين ) ٣(
 ،٢٤٨: ٢( ،)١٦٦:النساء ،٥٠٤: ١( ،)٥٢:، احلاقه٤٣: ٦( :رىوانظر أمثلة أخ). ١٨١: ٦(املصدر السابق ) ٤(
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ّ ذكـــــــره_ ٢   M c d e f g h  :يقــــــول القشـــــــريي يف قولـــــــه جـــــــل

i j            k     l m n    o p q L  ]ويف «:]٢١ -احلديــــــــــد
َ خملوقة ٌ على أنَّ اجلنةَ◌   .)١(»هذا دليل

 M _  ̀a b c ed f: يف قولــــه تعــــاىل: يقــــول ابــــن عطيــــة_ ٣

g L   ]هـــذه اآليـــة مـــن أقـــوى متعلقـــات أهـــل الســـنة يف إثبـــات علـــم اهللا «: ]١٦٦ -النســـاء
  . )٢(»تعاىل خالفًا للمعتزلة

 ¥¦ ¤ £ ¡¢ � ~  { | M: يقــــــول الطربســـــــي يف قولــــــه تعـــــــاىل_ ٤

§  ̈    © ª « L  ]ـذه اآليـة علـى أن اإلمـام «: ]١٢٤ -البقرة واسـتدل أصـحابنا 
  . )٣( »إال معصومًا عن القبائح ال يكون

فالعصـمة عنـد أهـل السـنة واجلماعـة ال ، ومعلوم أن هذا االستدالل اسـتدالل باطـل ال يصـح
ن مـن يتــوىل اإلمامـة يشــرتط بـل فيهــا أ، واآليـة لــيس فيهـا داللــة علـى العصــمة، تثبـت إال لألنبيــاء

وم أن التـزام هـدي األنبيـاء ال ومعلـ، وأن ال يكـون مـن الظـاملني، يكون على هدي األنبياء فيه أن
وهو كذلك لـيس  مـن  ، وليس مبعصوم هو خليفة رسول اهللا  فأبو بكر ، يلزم منه العصمة

                               .الظاملني
  :من األسباب نظرة تحليلية  للمجموعة األولى

تنتســب إىل  ملــا كــان القــرآن الكــرمي مصــدراً مــن مصــادر االســتدالل جلميــع الطوائــف الــيت
وإن كــــانوا خيتلفــــون يف اعتبــــار ، ومل يكــــن يف طوائــــف املســــلمني مــــن خيــــالف يف ذلــــك ،اإلســــالم

                                                                              
   .)٣٣ :األحزاب ،٤٤٤: ٢(.)٩:يوسف  ،٣:١٠(  ،)١٥:النجم،٢٩١: ٥( ،)٢: االنفال

، ٢٥٩: ٤(، )٦٧ :مرمي ،١٠٦: ٤(  ،)٤٠:التوبة ٢٧: ٣( :وانظر أمثلة أخرى .)١١٢: ٦(تفسري القشريي ) ١(
 .) ١٤ :احلجرات ،١١: ٦(،)٥:، احلشر١٢٩: ٦( ،)٧ :احلجرات ،٧: ٦( ،) ٩٣ :املؤمنون

: ١٥( ،)٩٦:الصــافات ،٣٧٩: ١٢( ،)١٩:حممـد ،٤٠٣: ١٣( :وانظـر  أمثلـة أخــرى) ٢٩٨: ٤(تفسـري ابـن عطيــة  )٢(
 .)٢٣:القيامة ،٢١٨

 .)١٢٥: ٢) (٢٧ :آل عمران ،٥٦: ٢(،)٣ :البقرة ،٨٣: ١( :وانظر أمثلة أخرى ،)٤٥٦: ١( تفسري الطربسي) ٣(
 ،)٨٩ :، األنعام١٢٦: ٣( ،)١٦٥ :النساء ،٢٩٥: ٢( ،)٢٠٨ :البقرة ،١٧٦: ١(
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د مجيع هؤالء إىل االستدالل بـالقرآن علـى صـحة مـا ينتحلونـه مـن =مصادر أخرى مع القرآن َ م عَ
فأصبحت ال تقرأ يف كتـب طائفـة مـن هـذه الطوائـف إال وجتـد ، مابني مقلٍ ومستكثرٍ ، معتقدات

قَت لبيـــان صـــحة العقائـــد املبحوثـــة فيهـــا ْ ـــيـ ِ وهـــو مـــا . يف ثناياهـــا مجلـــةً صـــاحلةً مـــن اآليـــات الـــيت س
حــىت غلــط ، هــذه الطوائــف علــى تفســري القــرآن عقائــد يكشــف لنــا عــن ســبب مــن أســباب تــأثري

أن يســتدل كــل صــاحب  :بعــض علمــاء الكــالم وجعــل أن مــن حكمــة وجــود املتشــابه يف القــرآن
لو كان القرآن كله حمكمـًا ملـا كـان مطابقـًا «: ويف هذا يقول الرازي، دتهمذهب ومعتقد على عقي

فِّر أرباب املذاهب املخالفة له، إال ملذهب واحد نـَ ُ م عـن النظـر فيـه، وذلك مما يـ هُ عِدُ ْ ب ُ ولـذلك ، ويـ
، هفيطمع صاحب كـل مـذهب أن جيـد فيـه مـا يقـوي مذهبـ، اشتمل القرآن على احملكم واملتشابه

ات ُ ، فإذا نظروا وبالغوا يف ذلك صارت احملكمات مفسـرًة للمتشـا ـل طِ ْ ب ُ ـذا الطريـق يـتخلص امل و
  .)١(»ويصل إىل احلق، عن باطله

  :وهذا االستدالل الذي يقع من الطوائف لتأييد عقائدهم ينظر فيه إىل جانبني
  .قبل مباشرته للتفسري يتبناها املفسر هو املسألة العقدية أو غريها اليتاملدلول و  :األول_
االســتدالل وهــو عمليــة االسـتنباط الــيت أجراهــا املفســر يف هـذه اآليــة حــىت اســتخرج : الثـاين_

  .)٢(منها ما يوافق معتقده
  :صور يقعان على ثالث _من حيث الصحة وعدمها_ن وهذان اجلانبا

ح ربــط ويصـ، فقــد تصـح املسـألة العقديـة الــيت ذكرهـا املفسـر :صـحة المسـائل والـدالئل_١
  :ومن أمثلة ذلك، هذه املسألة باآلية

 -األنفـال[ M ? @ A B C D L :يف قولـه تعـاىل :يقول السمعاين 

  . )٣( »وهذا دليل ألهل السنة على أن اإلميان يزيد وينقص« :] ٢

، جلماعـةمدلول صحيح أمجع عليـه أهـل السـنة وا، فاملدلول وهو ثبوت زيادة اإلميان ونقصانه
ذه اآلية على هذا املعتقد اسـتدالل صـحيح فاآليـة تـنص علـى أن املـؤمنني عنـدما  ،واالستدالل 

م     .تتلى عليهم اآليات تزيد يف إميا

                            
 .)٢٤٨ص (وأساس التقديس ،)١٧٢:٧(التفسري الكبري للرازي ) ١(
 ).١٩٩ ،٤٩ص(وشرح مقدمة التفسري له  ،)١٦٦ص(مفهوم التفسري والتأويل للدكتور الطيار  :انظر) ٢(
 .)٢٤٨: ٢(تفسري السمعاين  )٣(
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وذلــك أن تكـون املسـألة املسـتنبطة باطلــة وبنـاء عليـه فربطهــا  :فسـاد المسـائل والـدالئل_٢
  :لة ذلكومن أمث، باآلية باطل ألن القرآن اليدل على باطل

 ¾ ½ ¼ « M ¶ ̧ ¹ º: يف قولـــــــه تعـــــــاىل: يقـــــــول الطربســـــــي

¿ À Á  Â Ã  L]ـــــى « :]٥٥ -املائـــــدة ـــــدالئل عل ـــــة مـــــن واضـــــح ال وهـــــذه اآلي
  .)١( »صحة إمامة علي بعد النيب بال فصل

ٌ ال يصـح_ إثبـات اإلمامـة_معلوم أن املدلول هنا  ٌ  ،مـدلوٌل باطـل ٌ معـروف  وبطـالن ذلـك أمـر
ــذه اآليــة عليهــا اســتداللٌ ، )٢(يف كتــب أهــل الســنة واجلماعــة ال كمــا  ،باطــل مث إن االســتدالل 

أما كون بعض أسباب النزول  ذكرت أن عليـًا أعطـى ، )نه من أوضح الدالئلإ( :يقول الطربسي
فهــذا ال يصــح ، دون غــريه مــن املســلمني وأن هــذا يلــزم منــه ختصــيص اآليــة بــه، الزكــاة وهــو راكــع

  :ه منهالوجو 
ولــيس يصــح شــيء «: يقــول ابــن كثــري، أن األســانيد الــيت وردت يف ســببها ال تصــح :أوالً 

  . )٣( »لضعف أسانيدها وجهالة رجاهلا، منها بالكلية

 ً أنـــه ال يلـــزم مـــن نزوهلـــا يف علـــي أن ختـــتص بـــه؛ ألن العـــربة بعمـــوم اللفـــظ ال خبصـــوص  :ثانيـــا
  .السبب
 ً ـأنه ثبت باألسا :ثالثا وسـياق اآليـات يؤيـد ، بـن الصـامتا نزلـت يف عبـادة نيد الصحيحة أ

  . )٤(ذلك
 ً   . هم أولياؤكم وليس اليهودوهي أن اهللا ورسوله واملؤمنني ،مةأن اآلية يف الوالية العا :رابعا

لكـن ال يلــزم ، قـد تصـح املسـألة الــيت يـذكرها املفسـرف :صـحة المسـائل وفسـاد الــدالئل_٣
،  قـد يكـون صـحيحًا لكـن تفسـري اآليـة بـه غـري صـحيحفاملعىن ،صحة ربطها باآلية :من صحتها

  :ومن أمثلة ذلك

                            
       .)١٢٨: ٢(ربسي تفسري الط) ١(
    .اإلمامة والنص للدكتور فيصل نور :انظر) ٢(
 .)١٣٩: ٣(تفسري ابن كثري ) ٣(
 .نفس الصفحةاملصدر السابق ) ٤(
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 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ M :يقــــول القشــــريي يف قولــــه تعــــاىل

§ ̈ ª© « ¬ ®  ̄° ±  ² ³ ́ µ  ¸¶ ¹        º » 

¼ ¾½ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É ËÊ Ì     

Í Î Ï  L]هـذه اآليـة تشـتمل علـى أمثــالٍ « :]١٧ -الرعـد  ِ◌ ُ لتشـبيه القــرآنِ ـه ا اللَّ ضـر
 ِ ـــزَّلِ باملـــاء َ نـ ُ ـــزَّلِ مـــن الســـماء امل َ نـ ُ َ ال ،ه القلـــوب باألوديـــةوشـــبَّ  ،امل َ وشـــبَّه وســـاوس شـــيطان وهـــواجس
ـــ َ ِ الـــذي يعلـــو املـــاءالـــنـَّفْس بالزَّب ـــثِ كالـــذهب والفضـــة  ،د َ ب ـــق بـــاجلواهر الصـــافية مـــن اخلَ ُل وشـــبَّه اخلُ

َ  .والنحــاس وغريهــا ِ َ خب ــثِ هــذه اجلــواهروشــبَّه الباطــل َ وكمــا أن األوديــة خمتلفــة يف صــغرها وكربهــا  .ب
ُ ختتلــف يف االحتمــال علــى حســب   -وأن بقــدرها حتتمــل املــاء يف القلــة والكثــرة  كــذلك القلــوب

ُ الــوادي فكـذلك القـرآن إذا حصــل  .الضـعف والقـوة ـر هِّ َُط َ يف الـوادي ي ـل َ ص َ َ إذا ح وكمـا َأن الســيل
فَى ال ه يف القلوب نَـ ُظ فْ َ واهلـوى يف الـوادي عنهـاحِ َ قـد يصـحبه مـا يكـدره ،وسـاوس  ،وكمـا َأنَّ املـاء

ُ  -ه ممــا يشــوبه خيلــص بعضــ قلــوب املــؤمنني حــني ختلــص مــن القــرآن يف ال فكــذلك اإلميــان وفَهــم
عَ  َ ز يَّةنَـ ِ رٍ  ،اتِ الشيطان ومن اخلواطر الرَّد ِ ٍ وكَد   .فالقلوب بني صاف

ر اليت تتخذ منها األوا َ َثِ كذلك احلق يتميـز وكما أنَّ اجلواه ب ْ من اخلَ صت َل ين إذا أذيبت خَ
  . )١( »ويبقى احلقُّ ويضمحل الباطل ،من الباطل

وأن القــــرآن إذا ، أن القلــــوب ختتلــــف يف االحتمــــال علــــى حســــب الضــــعف والقــــوة :املــــدلول
وأن اإلميــان وفهــم القــرآن يف ، حصــل حفظــه يف القلــوب نفــى الوســاوس واهلــوى يف الــوادي عنهــا

فـــالقلوب بـــني صـــاف ، رديـــةؤمنني حـــني ختلـــص مـــن نزعـــات الشـــيطان ومـــن اخلـــواطر القلـــوب املـــ
ر ِ د   .ويبقى احلق ويضمحل الباطل، ن احلق يتميز من الباطلوأ، وكَ

أن تكون اآلية دلت على هذه املعاين كمـا يقـول  :لكن اإلشكال، كل هذه املعاين صحيحة
حيـــث ال دليـــل علـــى هـــذا الـــربط ، عـــاينفالريـــب أن اآليـــة الحتمـــل يف داللتهـــا هـــذه امل، القشـــريي

لَّف الذي جيري على طريقة املتصوفة يف تفسريهم اإلشاري تََك ُ    .امل

 ~ M :قولــه تعــاىل :وروي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال« :يقــول ابــن عطيــة حــول هــذه اآليــة

                            
 ).٢٣٠: ٢(القشريي تفسري ) ١(
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� ¡  Lوقولـــه .يريـــد بـــه الشـــرع والـــدين: M £ ¤ L: أي ،يريـــد بـــه القلـــوب: 
  .حبظه والبليد .أخذ النبيل حبظه

و إىل أقوال أصحاب الرموز ،عن ابن عباس -واهللا أعلم  -وهذا قول ال يصح  ُ نْح َ  ،ألنه يـ
وال وجـه إلخـراج اللفـظ عـن مفهـوم كـالم العـرب لغـري  ،وقد متسك به الغزايل وأهـل ذلـك الطريـق

وإن صح هذا القول عن ابن عباس فإمنا قصـد ، واهللا املوفق للصواب برمحته ،علة تدعو إىل ذلك

الــذي يتقــرر يف القلــوب  الحــق :معنــاه  M ¹        º » ¼ ½ L :أن قولــه تعــاىل
  .  )١( »الذي يعرتيها أيضًا من وساوس وشبه حني تنظر يف كتاب اهللا عز وجل والباطل ،املهدية

  :واملقصود من ذكر هذا التقسيم هو التمهيد إىل الدخول يف حبث تساؤلني اثنني
بقة يظهـــــر أن جممـــــل الطوائـــــف يســـــتدلون بـــــالقرآن علـــــى مـــــن خـــــالل األحـــــوال الســـــا: األول
فهــل مثــة فــرق بــني اســتدالل أهــل الســنة واجلماعــة واســتدالل املخــالفني هلــم يف هــذا ، عقائــدهم
ال ؟   ا

فهــل ، ويظهــر مــن خــالل العــرض الســابق أن هــذه االســتدالالت فيهــا حــق و باطــل: الثــاين
احتتمل داللة القرآن كل هذه االستدالالت ؟ وكيف ا   خطئها ؟ و لتمييز بني صوا

اجلواب عن هذين التساؤلني يتطلب عقد جمموعـة مـن أصـول املسـائل الـيت ميكـن مـن خالهلـا 
                                           .أن يكتمل اجلواب عن هذه التساؤالت

  :الفرق بين أهل السنة ومخالفيهم في طريقة االستدالل :المسألة األولى
فهـل ثمـة فـرق ، كل طائفة تستند في االستدالل على صـحة عقيـدتها بـالقرآنإذا كانت  

أم أنهـم جميعـًا يسـيرون ، بين أهل السنة والجماعة وبين من خالفهم فـي طريقـة االسـتدالل
  على طريقة واحدة ؟

مثـة فرقـًا  ا باستدالالت أهـل السـنة جيـد أنّ من يتأمل كثرياً من استدالالت املخالفني مث يقار 
البينه أن األصل يف البناء العقدي عند أهل السنة يقوم  :وهذا الفرق الذي بينهم ،م يف هذا ا

َستخرجونعلى أ فاالعتقاد فرع عن النظر يف األدلة ال ، منها اعتقادهم م ينظرون يف األدلة مث ي

                            
 .)١٥٨_١٥٧: ٨( تفسري ابن عطية ) ١(
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  .قبله
  :هلم فيختلفون عنهم يف ذلك من جهتني وأما املخالفون

م يبنون اعتقاده :أوالً   كعلـم الكـالم أو الكشـف_م على مصادر غري الكتـاب والسـنة أ
يقـــول شـــيخ  ،العتقـــادهم عـــن مـــا يعضـــده مـــن األدلـــة يف النقـــل مث بعـــد ذلـــك يبحثـــون_ وغـــريه

ق واالخـتالف« :اإلسالم ابن تيمية يف ذلك ّ وصـار أهـل ، ملا حدث يف األمة ما حدث مـن التفـر
، م يف البـاطن ليسـت علـى القـرآن واإلميـانوصـار هـ التفرق واالخـتالف شـيعًا ولكـن ، ؤالء عمـد

عليهــا يعتمــدون يف التوحيــد والصــفات والقــدر واإلميــان بالرســول ، علــى أصــول ابتــدعها شــيوخهم
لوه، وغري ذلك؛ مث ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به   . )١( »وما خالفها تأوَّ

نظروا يف النصوص فـإن  ومن مثَّ ، )الكالمي(عقل دهم على الفأهل املنهج الكالمي بنوا اعتقا
لوه، قبلوه) الكالمي(وافقت ما قرره العقل     .وإن عارضته ردُّوه أو تأوَّ

م يعتمــدون أمــا أصــحاب المــنهج الصــوفي يف  مث ينظــرون، يف عقائــدهم علــى الكشــف فــإ
                 .النصوص بعد ذلك

   :هج وتطبيقه يف التفسري فله شواهد وأمثلة منهاأما استثمار هذا املن   

ــــــــــــه تعــــــــــــاىل_ ١ ــــــــــــن عطيــــــــــــة يف قول  M 5 6 7 8 9: يقــــــــــــول اب

: L]ــرى يــوم القيامــة«:]١٠٣ -األنعــام ُ يــراه ، أمجــع أهــل الســنة علــى أن اهللا تبــارك وتعــاىل ي
َّ جـواز ذلـك عقـالً مث والوجه ، قاله ابن وهب عن مالك بن أنس رضي اهللا عنه، املؤمنون ني َ بـ ُ أن يـ

 ً   .)٢( »يستند إىل ورود السمع بوقوع ذلك جائزا
   .التقرير السمعي علىفهو يرى أن التقرير العقلي سابق 

 M J K L M N O :يف قوله تعـاىل :ويقول ابن عطية أيضاً _ ٢

P Q         R S T U V W X ZY [  \ ] 

 ̂ L]والعقيــدة« :]١٧ -النســاء:  ً لكــن إخبــاره  ،أنــه ال جيــب علــى اهللا تعــاىل شــيء عقــال

                            
 .)٥٩_٥٨: ١٣(الفتاوى جمموع ) ١(
 .)٣٠٦: ٥(تفسري ابن عطية ) ٢(
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 ً فمـن ذلـك ختليـد الكفـار  ،تعاىل عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك األشياء مسعا
ً  ،ومن ذلك قبول إميان الكافر ،يف النار فأمـا السـمع  ،والتوبة ال جيب قبوهلا علـى اهللا تعـاىل عقـال

فهــذه الظــواهر إمنــا تعطــي غلبــة ظــن ال قطعــًا  :قــال أبــو املعــايل وغــريه ،بفظــاهره قبــول توبــة التائــ
ّ ابــن عطيــة أنــه خيــالف  »علـى اهللا بقبــول التوبــة  الشــاهد، وحمــل )١(معــىن اآليــة أبــا املعــايل يفمث بــني

 ،فهـو يبـدأ مبـا تقـرر يف معتقـده باألدلـة العقليـة ،من كالمه طريقة ترتيب االستدالل يف هذه اآلية
   .لك ينظر يف السمعمث بعد ذ

 ( ) ' & % $ # " ! M :يقـول الطربســي يف قولـه تعــاىل_ ٣

* + , - .  L]فيه أقوال« :]١٥٨ -األنعام:  
  ...أو يأيت أمر ربك :أحدها

فيكون حذف اجلار فوصل الفعـل مث حـذف املفعـول ، أو يأيت ربك جبالئل آياته :والثاين   
وهــو قيـام الــدليل يف العقـل علــى أن اهللا سـبحانه ال جيــوز عليـه االنتقــال وال ، ليـهلداللـة الكــالم ع

  . )٢( »خيتلف عليه احلال

ــــذي ســــبق ذكرهــــا ــــا مبنيــــة علــــى ذات املنهجيــــة ال  ،وعنــــد النظــــر يف هــــذه األمثلــــة يتضــــح أ
  .فمصادرهم أوالً مث بعد ذلك إخضاع النصوص ملوجب هذه املصادر

 ً ــىن االعتقــ :ثانيــا ْ ب ُ اد علــى الكتــاب أو الســنة لكــن بغــري املــنهج الصــحيح الــذي تُفهــم بــه أن يـ
وهــذا لــه أمثلــة يــأيت ، تفســري القــرآن بــالقرآن أو بالســنة أو بــأقوال الصــحابة :هــذه النصــوص وهــو

  .ذكرها يف مبحث آثار االجتاه العقدي يف منهجية دراسة التفسري

  :الفرق المخالفةمدى احتمالية النص القرآني لتفسيرات  :المسألة الثانية
، واســتدلت بــالقرآن لتأييــد مــا تريــد، بعـد أن اختــذت الطوائــف املخالفــة أحــد هــذين الطــريقني

، فــإىل أي مــدى حتتمــل داللــة الــنص القــرآين مجيــع هــذه االســتدالالت مــن مجيــع هــذه الطوائــف
كــن أن يـدل القــرآن علــى مجيـع هــذه العقائــد ؟ مث  علـى تنــاقض مـا بينهــا مــن معتقـدات ؟ وهــل ميُ

ٍ من الصحة ؟  كن أن تكون مجيع هذه االستدالالت على درجةٍ واحدة   هل ميُ
                            

 .) ٥٣٣: ٣(السابق املصدر  )١(
 .)٢٤٢: ٣( تفسري الطربسي ) ٢(
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  :اإلجابة عن ذلك طويلٌة ميكن إمجاهلا يف عدة نقاط
 ممــا يجعــل أهــل هســير يقبــل مــن جهــة اللغــة أن تتعــدد أوجــه تفنــي أن الــنص القرآ :أوالً 

  .يلوون أعانق األدلة لتأييد باطلهم العقائد الباطلة
  :ملعىن عدة أمورويدل على هذا ا

 M g h  i j k l m n o p: قولــــــــه ســــــــبحانه وتعــــــــاىل_ ١

q r ts u v w x y z { | } ~ � 

¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬  ®  ̄° ±     ² ³ 

µ´ ¶  ̧  ¹ º »  L]فقــد بينـت اآليــة أن القــرآن منـه مــا هــو حمكــم  ]٧ -آل عمـران
َّ اهللا ، اخـتالف داللـة القـرآن بـني اإلحكـام والتشـابه وهـذا يـدل علــى، ومنـه مـا هـو متشـابه مث بــني

ويف اآليـة داللـة ، أن احملكم هو أصل القـرآن منبهـًا بـذلك علـى أن املتشـابه مـردُّ فهمـه إىل احملكـم
م زيغ يتبعون املتشابه منه   .على أن الذين يف قلو

ــــك ، اللــــةفاللغــــة العربيــــة واســــعة الد، طبيعــــة اللغــــة العربيــــة وســــعة داللتهــــا_٢ يقــــول يف ذل
ا علـى مـا تعـرف مـن معانيهـا«: الشافعي وكـان ممـا تعـرفُ ، فإمنا خاطب اهللا بكتابـه العـرب بلسـا

ا ـراد بـه العـام الظـاهر ،من معانيها اتِّساع لسا ُ ، وأن فطرته أن خياطب بالشيء منـه عامـًا ظـاهراً ي
راد به العام ، ويستغىن بأول هذا منه عن آخره ُ ُسـتدل علـى هـذا ، ويدخله اخلاصوعامًا ظاهراً ي في

ُ بـــاملعىن دون اإليضـــاح بـــاللفظ.. .بـــبعض مـــا خوطـــب بـــه فيـــه ـــه رِّفُ َ ـــم بالشـــيء تـُع وتُســـمي ...وتكلَّ
َ الكثرية، الشيء الواحد باألمساء الكثرية ِ املعاين   .»وتُسمي باالسم الواحد

ــا َّ الشــافعي أن هــذه الســعة معلومــٌة عنــد أهــل العلــم  ــا لكنهــا عنــد أ، مث بــني هــل اجلهــل 
ـذا الكـالم م  ٌ لعدم خرب ر نَْك َ تـ ْ س ُ ٌ م وكانـت هـذه الوجـوه الـيت وصـفت اجتماعهـا « :فيقـول ،شيء

ومسـتنكراً ، معرفـة واضـحة عنـدها_ وإن اختلفـت أسـباب معرفتهـا_ يف معرفة أهل العلم منها به
ا ا نـزل الكتـاب وجـاءت السـنة، عند غريها ممـن جهـل هـذا مـن لسـا لقـول يف فتكلـف ا، وبلسـا

ـــه ،علمهـــا تكلـــف مـــا جيهـــل بعضـــه ُ معرفتُ ـــه تْ ِب ثْ كانـــت موافقتـــه : ومـــن تكلـــف مـــا جهـــل ومـــا مل تـُ
إذا ، وكان خبطئه غري معذور، واهللا أعلم، غري حممودة: _إن وافقه من حيث ال يعرفه_ للصواب
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  . )١(»ما نطق فيما ال حييط علمه بالفرق بني اخلطأ والصواب فيه

ــــا  وهــــذه الســــعة الــــيت يف لغــــة العــــرب جعلــــت كثــــرياً مــــن الطوائــــف تســــتعمل اللغــــة يف تأويال
  .املخالفة للمعىن الصحيح

وتفسـري ، وجـه تعرفـه العـرب مـن كالمهـا: التفسري على أربعة أوجـه« :يقول ابن عباس_ ٣
  . )٢(»وتفسري ال يعلمه إال اهللا، وتفسري يعلمه العلماء، ال يعذر أحدٌ جبهالته

دل علـى أن داللـة الـنص القـرآين ليسـت علـى درجـة واحـدة مـن وهذا القول من ابن عبـاس يـ
   .ملخاطبني هلا بل هي درجات متفاوتةجهة درجات فهم ا

ٌ مبـا « :ومن أجل ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وكالم اهللا ورسوله وكالم العلماء مملـوء
ُ النــاس منــه معــىن فاســداً؛ فكــان العيــب يف فهــم الفــاهم ال يف كــالم املــ ــم َ ه فْ َ اطــب يـ تكلم الــذي خيُ

َ الناس نْس ِ   . )٣( »ج

  ً وهو إنما نـزل لهدايـة النـاس ، ما الحكمة من قبول النص القرآني لتعدد التفاسير: ثانيا
  ؟

 M h i j :مما الريب فيه أن القرآن الكـرمي نـزل هلدايـة النـاس يقـول اهللا تعـاىل

k l m n o p q r s  L]١٨٥ -البقـــرة[  

يســــراً فقــــال ســــبحانهوال ُ  M n o p q   r               s: ريــــب كــــذلك أن اهللا أنزلــــه م

t  L]فـــإن كـــان ذلـــك  . وهـــذا التيســـري عـــام مـــن جهـــة احلفـــظ والقـــراءة والفهـــم، ]١٧ -القمـــر
كــذلك؛ فهــل قبــول الــنص القــرآين لتعــدد التفاســري منــاقضٌ ملقصــود اهلدايــة الــيت نــزل مــن أجلهــا 

  القرآن ؟
  :واجلواب أن قبول النص القرآين لتعدد التفاسري ليس فيه خمالفة ملقصود اهلداية لعدة أمور

َّ ذلك وقرر أن القرآن فيـه مـا هـو حمكـم وفيـه مـا هـو متشـابه_١ وهـذا البيـان مـن ، أن اهللا بني
   .اهلداية

                            
  .)٥٣ص(الرسالة للشافعي ) ١(
 .) ٧٠: ١(أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ٢(
 .)٦١٥: ٢(تلخيص كتاب االستغاثة ) ٣(
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َّ أن من الناس مـن سـيتبع املتشـابه_٢ نفـر مـن حـ ،أن اهللا بني ُ وهـذا البيـان ، اهلمووصـفهم مبـا ي
  .من اهلداية

َّ طريقة العلماء يف التعامل مع هذا املتشابه_٣   .وهذا البيان من اهلداية، أن اهللا بني
َّ الطريق الصحيح لفهم القرآن من عدة وجوه_٤   :أن اهللا تعاىل بني

 أنْ جعل اهللا مع القرآن رسوالً من أكرب وظائفه بيان القـرآن فقـال: M 5 6   

7 8 9 : ; < L ]٤٤ -النحل [.  

 أن اهللا قـــــد بــــــني أن القــــــرآن نـــــزل بلســــــان العــــــرب فقــــــال: M s t   u  L
        .فأي فهم ليس على لسان العرب فهو فهم باطل ]١٩٥ -الشعراء[
  مث بعـــد كـــل هــــذا البيـــان لطريقــــة فهـــم القــــرآن جـــاء االختبــــار واالمتحـــان للســــري يف

قـــال بعـــد كـــل ذلـــك، ق الصـــحيحالطريـــ ُ أن وجـــود هـــذه االحتمـــاالت يف  :فكيـــف ي
  .ويعارض اهلداية، التفاسري يؤدي إىل الضالل

، ومع كل ذلك فإنـه لـيس كـل تعـدد حيتملـه تفسـري الـنص القـرآين يسـبب ضـالالً للمخـاطبني
  :بل هذا التعدد على قسمني

وهــذا النــوع لــيس فيــه مــا يســبب  ،مــا حيتملــه الــنص ممــا هــو علــى ســبيل اخــتالف التنــوع_١
   .إذ هو مما ميكن محل اآلية عليه، وكلها معاين صحيحة حتتملها اآلية، الضالل
  :نوهذا نوعا، فاسري على سبيل التضادما كان من اختالف هذه الت_٢

، وال ميتنـع أن يكـون مـراداً هللا، ما حيتمله النص القرآين مـن جهـة املفـردات أو السـياق: األول
ـــذا مل خيتلـــف ، ومل يكـــن فيـــه مـــا يوجـــب اختالفـــًا يف أصـــول الـــدين، وع قليـــل الوقـــوعوهـــذا النـــ ول

بــل كــان اخــتالفهم فيــه مــع قلتــه إمنــا هــو  يف آي ، الصــحابة يف آيــة مــن آيــات التوحيــد والعقائــد
ال نوع من الرمحة والتوسعة من اهللا لعباده، األحكام   .واحنصاره يف هذا ا

  .والقواعد الثابتة يف الرتجيح بني معانيه ،الصحيحة وهذا النوع تستعمل فيه الطرق
ومنهــا خمالفــة لغــة ، مــا ال حيتملــه الــنص القــرآين ملخالفتــه مصــادر التفســري الصــحيحة: الثــاين

رف القـرآن عـن ، فهذا الطريق عندما يصبح منهجًا فسيكون سببًا عظيمًا للضالل، العرب وبه حيُ
ُ معنـاه، حة يف التفسـريوأما عندما تلتزم املنهجية الصحي، مقصده تَضـح َ ي َ ولـن يـؤدي اخلـالف  ،فس
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  .بعد اتباع املنهج الصحيح للتفسري إىل ضالل
ٌ « :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية مبينًا هذه املسألة ، اخلـالف بـني السـلف يف التفسـري قليـل
وغالب ما يصـح عـنهم مـن اخلـالف يرجـع ، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفسري

  . )١( »اختالف تنوع ال اختالف تضاد إىل

وعامــة االخــتالف الثابــت عــن مفســري الســلف مــن « :ويقــول أيضــًا عــن اخــتالف التنــوع
  . )٢(»الصحابة و التابعني هو من هذا الباب

 ً   :تفاوت درجة االحتمال في النصوص: ثالثا
يــات فدرجــة االحتمـال يف آ، درجـة االحتمـال يف الــنص القـرآين ختتلــف مـن موضــوع آلخـر

ومنهـا مـا «:يقـول ابـن القـيم مبينـًا ذلـك ،كـامالعقائد ليسـت مثـل درجـة االحتمـال يف آيـات األح
وحتميلــه التأويــل كــذب ظــاهر ، يســتحيل دخــول التأويــل فيــه، هــو نــص يف مــراده ال حيتمــل غــريه

ـــــى املـــــتكلم وهـــــذا شـــــأن عامـــــة نصـــــوص القـــــرآن الصـــــرحية يف معناهـــــا كنصـــــوص الصـــــفات ، عل
لُّه متأوالً فهذا ا... والتوحيد لِّط التأويل عليه عاد الشرع كُ ُ   .)٣(»لقسم إن س

فهم مل خيتلفوا يف فهم آيات االعتقاد بينما جنـد هلـم اختالفـًا ، يدل على ذلك واقع الصحابة
ممـا يـدل علـى أن االخـتالف الـذي طـرأ بعـدهم كـان موجبـه شـيئًا آخـر ، قليالً يف آيات األحكـام

  .غري جمرد احتمال النص القرآين
إال أن االحتمال فيها ال يزال موجـوداً ، ومع القول بضعف درجة االحتمال يف آيات العقائد

ولكن هل ميكـن أن يكـون كـل تفسـري حيتملـه ، الذي نصت اآلية عليه) املتشابه(وهو ما يسمى 
  . مقبوالً ؟ هذا موضوع الفقرة الرابعة_ أيًا كانت درجة احتماله_ النص

 ً الـنص القرآنـي لتعـدد التفاسـير فهـل كـل احتمـال للـنص يمكـن  إذا قيل باحتماليـة: رابعا
  قبوله ؟

رد أن النص حيتملـه: اجلواب ، أنه ال ميكن أن يكون كل تفسري أو استدالل بالنص مقبوالً 
  :لعدة أسباب من أمهها

                            
  .)٣٣٣: ١٣(جمموع الفتاوى ) ١(
  .)٣٨١: ١٣(املصدر السابق ) ٢(
    .)٣٨٢: ١(الصواعق املرسلة ) ٣(
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والقـول ، داللة الشرع اليت تبني عدم صحة هذا االعتقاد؛ فإن القرآن نـزل هلدايـة النـاس_ ١ 
  . كل تفسري للنص يؤدي إىل خالف مقصود القرآنبقبول  
ا ترفض بعض الفهوم، داللة اللغة_ ٢    .فاللغة العربية مهما كان فيها من سعة فإ
ً ، داللـــة العـــرف_  ٣ ـــم يقصـــدون بكالمهـــم معـــىن معينـــا ولـــو قيـــل ، فـــإن مـــن عـــادة النـــاس أ

  .فيما بينهم ذلك إىل عدم فهم كالم البشر قبول كل تفسري حيتمله الكالم ألدّىب
ـرد أن الـنص  يتحصل من جمموع ذلك أنه ال ميكن أن يقبل كـل تفسـريٍ واسـتداللٍ بـالقرآن 

فإن كان ذلك كذلك فكيـف الطريـق إىل تعيـني االحتمـال الصـحيح منهـا ؟ جـواب هـذا ، حيتمله
  .يف الفقرة اخلامسة

 ً   :يد التفسيرات المقبولة من غيرهاالضوابط الصحيحة لتحد: خامسا
  :أمور ةالقرآين يؤثر على فهم تفسريه أربع النص

  :وينظر فيه إىل عدة أمور :المتكلم :األمر األول
فكلمـــا كـــان املـــتكلم قـــادراً علـــى التعبـــري عـــن مـــراده  ، قـــدرة املـــتكلم يف التعبـــري عـــن مـــراده_ ١

ولذا كان أحكم الكالم كالم ، كانت درجة االحتمال اليت تؤثر على فهم الكالم من جهته أقل
ِّ أن يساوى بني كالم اهللا وكالم البشر يف،  سبحانهاهللا     .الباب هذا فمن اخلطأ البني

٢ _ ً فعنـد إرادة فهــم خطابـه البـد مـن البحــث ، أن كـل مـتكلم يقصـد مـن كالمــه معـىن معينـا
، ال عما ميكن أن حيتملـه اخلطـاب مـن تفسـري قـد خيـالف مقصـود قائلـه، عن مقصوده يف الكالم

  .يكون مبجموع ما سيذكر يف هذه املسألةوتعيني قصد املتكلم 
ِّ احملكـم_ ٣ ً ، محل كالمه املتشابه على كالمـه البـني ألن األصـل ، فكالمـه يفسـر بعضـه بعضـا

وكلمـــا كـــان كـــالم املـــتكلم ميكـــن أن ، أن كـــالم العقـــالء ال يتنـــاقض وكـــالم البـــاري مـــن بـــابٍ أوىل
مل على موافقة كالمه اآلخر ً طأ بيِّنكان محله على خالف ذلك خ  ،حيُ ا جعل الصـدارة وهذا م، ا

  .هلكالمه نفسكالم اهللا سبحانه يف مصادر التفسري  
  :واملخاطب ينظر فيه إىل عدة أمور تؤثر يف فهمه للخطاب: المخاَطب: األمر الثاني

ــب هلــا أثــر يف فهــم كـــالم اآلخــرين_ ١   وهــذا مــا جعــل تفســري النـــيب ، درجــة فهــم املخاَط
 ّ ً ملكالم ربه مقد  مـن أفضـل وكـذلك صـحابته  ،فهـو أفهـم النـاس ملـراد ربـه، سـري غـريهعلى تف ا

م   .الناس فهمًا ملراد ر
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وكـان  ،فكلما كان املخاطب صـادقًا يف فهـم كـالم مـن خياطبـه، صدق املخاَطب وعدالته_٢
، عصــمه ذلـك مــن أن يتبـع اهلــوى يف تفسـري كــالم غـريه علــى غـري مــراده= صـاحب عدالــة وديانـه

وكــذلك  كــان  ،فــال أصــدق وأعــدل منــه  ،لنــيب لكــالم ربــه أعظــم تفســريوعليــه كــان تفســري ا
  :وهذه العدالة تفيدهم من جهتني، تفسري صحابته فهم أعدل جيل وخري القرون

ــا متــنعهم أن يقولــوا علــى اهللا بغــري علــم_ فإنــه ال ، فمــن مل يهتــد مــنهم إىل معــىن اخلطــاب، أ
  .يقول فيه ما ال علم له به

ا تعصمهم من د_   .وحتريف الكلم عن مواضعه، خول األهواء يف تفسري كالم اهللاأ
ســــواء علــــى جهــــة _ فكلمــــا كانــــت لغــــة املــــتكلم  واضــــحة :لغــــة الخطــــاب :األمــــر الثالــــث

ً _ املفردات أو األساليب والقرآن نـزل بلغـة العـرب فكـل فهـم ، كان حتديد مراده من كالمه يسريا
ومـــع نزولـــه بلغـــة ، ليب فهـــو فهــم خـــاطئخــالف لغـــة العـــرب ســـواء مــن جهـــة املفـــردات أو األســـا

 ً  -الشــــعراء[M s t   u  L :فقــــال ،العــــرب املعروفــــة هلــــم فقــــد قصــــد اهللا أنــــه يكــــون بيانــــا

 M n o p q   r               s t :وقصــد ســبحانه أنــه يكــون يســرياً فقــال، ]١٩٥

 L]يقـــول  ،اجلهـــل بلغـــة العـــرب االحنـــراف يف التفســـريمـــن أســـباب  ولـــذا فقـــد كـــان، ]١٧ -القمـــر
  . )١(»إمنا أهلكتهم العجمة يتأولونه على غري تأويله«: احلسن البصري عن بعض هذه الطوائف

ــذه اللغــة  ــا وأســاليبها_وكلمــا كــان املتلقــي هلــذا اخلطــاب أعلــم مــن غــريه  _  مــن جهــة مفردا
ــدِّم تفســري النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى ، كــان أقــدر علــى فهــم كــالم اهللا مــن غــريه ولــذلك قُ

م ، غريه فهو أفصح من نطق بالضاد وقدم تفسري صحابته من بعده علـى تفسـري مـن بعـدهم فـإ
  .هم أهل العربية وبلغتهم نزل القرآن

فمعرفــــة الــــزمن الــــذي وقــــع فيــــه اخلطــــاب تعــــني علــــى فهــــم  :زمــــن الخطــــاب :الرابــــع األمــــر
وكـذلك االعتمـاد علــى أقـوال الصــحابة   ،ت أمهيـة معرفــة أسـباب النــزولومـن هنــا نشـأ، مالبسـاته

م عايشوا التنزيل وعرفوا األحوال اليت نزل فيها اخلطاب   . كمصدر من مصادر فهم التفسري؛ أل
  :فإن تعيني التفسري الصحيح يراعى فيه، وكنتيجة مستخلصة مما سبق

  .مراعاة سياق الكالم_ ١
                            

 .)١٠٦: ١( فعال العباد للبخاري خلق أ :انظر) ١(
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، والسـنة، القـرآن: ة اليت عليها االعتمـاد يف تفسـري القـرآن وهـيمراعاة املصادر الصحيح_ ٢
  .واللغة العربية، وأقوال الصحابة

  .وفيما سبق بيان للمستند الذي من أجله اعتربت هذه املصادر هي املصادر الصحيحة
أشــري إىل أن األصــل الكلــي الــذي أوجــب اخلطــأ عنــد املخــالفني يف هــذا ، ويف ختــام املســألة

  :ع إىل أمرينيرج، املقام
  م مل يسريوا على الطريق الصحيح يف تعيني  .كالم املتكلماملراد من  أ
  ــم فصــلوا بــني مــراد املــتكلم ومقصــوده وبــني احتمــال الــنص مــن جهــة اللغــة ألي ، أ

وأمـا « :يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة، فأسقطوا فهمهم على النصوص، تفسري آخر
فهذا أكثـر ، وهو ما يعلم باالستدالل ال بالنقلي االختالف دَ النوع الثاين من مستنَ 

حـــــدثتا بعـــــد تفســـــري الصـــــحابة والتـــــابعني وتـــــابعيهم _ مـــــا فيـــــه اخلطـــــأ مـــــن جهتـــــني
  :_...بإحسان

  .مث أرادوا محل ألفاظ القرآن عليها، قوم اعتقدوا معاين: إحدامها
قني بلغـــة قــوم فســروا القــرآن مبجــرد مــا يســـوغ أن يريــده بكالمــه مــن كــان مــن النــاط: والثانيــة

  .ل عليه واملخاطب بهوهو املنزَّ ، إىل املتكلم بالقرآن من غري نظر، العرب
ـــة  فـــاألولون راعـــوا املعـــىن الـــذي رأوه مـــن غـــري نظـــر إىل مـــا تســـتحقه ألفـــاظ القـــرآن مـــن الدالل

  .والبيان
مــن غــري نظــر إىل مــا ، ومــا جيــوز عنــدهم أن يريــد بــه العــريب، واآلخــرون راعــوا جمــرد اللفــظ

  . )١( »سياق الكالملو به تكلِّمِ يصلح للم

الـــيت حتتـــاج إىل دراســـات ، ــذا النقـــل اجلـــامع لشـــيخ اإلســالم أخـــتم الكـــالم يف هـــذه املســألة
  .والتفاصيل ليست من مقصود البحث، وحسيب أين ذكرت أصوالً عامة فيها، مفصلة

                            
 .)٣٥٥: ١٣(جمموع الفتاوى ) ١(
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  المطلب الثاني

  األسباب التي تتعلق بنقاش المفسر للمخالفين له في المعتقد
  :وفيه ثالثة أسباب

  :دفع المعارض للمعتقد: سبب األولال
فيضـطر لإلجابـة ، مـع اعتقـاده يتعـارض ما اآلية اليت يتعرض لتفسريها املفسر قد يكون فيها 
ن، فيكـون هـذا هــو سـبب حضـور معتقـده يف هــذا هـذا التعـارض قـد حيــتج بـه املخـالفو  ألن، عنـه

  .املوطن
  :أمثلة تطبيقية لهذا السبب

هـذه اآليـة فيهـا . ]٢٨٦ -البقرة[M § ̈ © ª « ¬  L :تعاىلقوله _ ١
ــوِّز رد علــى األ ُطــاقشــاعرة الــذين جيَُ ــا الطربســي يف الــرد علــيهم  جَّ ولــذا احــت، ون تكليــف مــا ال ي

ال يـأمر وال  :أي: ]٢٨٦ -البقـرة[M § ̈ © ª « ¬  L :فقـال«: حيث يقول
ـربة يف جتـويز تكليـف ، ...سـتطيعينهى أحداً إال ما هـو لـه م ويف هـذا داللـة علـى بطـالن قـول ا

هـود واسـتفراغ الطاقـة وهـو  ، العبد ما ال يطيقه؛ ألن الوسع هو ما يتسع له قـدر اإلنسـان وهـو ا
  .)١( »كما وصف نفسه من غري تكييف

ٍ علـى اعتقـاد األشــاعرة؛ احتـاج ابـن عطيــة أن ي  ِّ ٍ بــني تـأوَّل اآليــة ومـن أجـل مــا يف اآليـة مـن رد

 » M § ̈ © ª :قولــه تعـــاىل« :بتأويــل بعيـــد حــىت خيـــرج مــن هـــذا التعــارض فقـــال

¬  L]اآليـة عبـادة  أنـه ال يكلـف العبـاد مـن وقـت نـزول خرب جزم نـص علـى ]٢٨٦ -البقـرة
ــــذا  ،ويف مقتضــــى إدراكــــه وبنيتــــه ،مــــن أعمــــال القلــــوب واجلــــوارح إال وهــــي يف وســــع املكلــــف و

وتــأول مــن ينكـــر جــواز تكليــف مـــا ال ، لمني يف تــأوهلم أمــر اخلـــواطرانكشــفت الكربــة عــن املســـ
لَّفَ وليس ذلك بنص يف اآلية وال أيضًا يدفعه اللفظ لِّفُ وال كَ َُك  ،يطاق هذه اآلية مبعىن أنه ال ي

                            
 .)٣٨٩: ١(تفسري الطربسي ) ١(
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  .ولذلك ساغ اخلالف

 ©̈  § M : وهــذا املعــىن الــذي ذكرنــاه يف هــذه اآليــة جيــري مــع معــىن قولــه تعــاىل

ª « ¬ ® ̄  L]وقولــه تعــاىل ،]١٨٥ -البقـرة: M z { | } ~ 

� ¡  L]٧٨ -احلج [ وقوله: M w x y z L ]١٦ -التغابن[.  
. م اليت هي يف الدنيا بعـد اتفـاقهمواختلف الناس يف جواز تكليف ما ال يطاق يف األحكا

فقــال أبــو احلســن األشــعري  ،وأن هــذه اآليــة آذنــت بعدمــه ،عــًا اآلن يف الشــرععلــى أنــه لــيس واق
 ،تكليـف مـا ال يطــاق جـائز عقـالً وال حيــرم ذلـك شـيئًا مــن عقائـد الشــرع :ومجاعـة مـن املتكلمــني

  . )١( »ويكون ذلك أمارة على تعذيب املكلف وقطعًا به

 :; M / 0 1 2 43 5 6 7 8 9: يف قولـــــــــــــــــه_٢

<  = >  L]٧٣ -هود [.  
ــا يف الـــرد علــى الشـــيعة ُســـتدل  يقـــول ، يف عــدم إدخـــال الزوجــة يف أهـــل البيــت هــذه اآليــة ي

هــذا دليــل علــى أن األزواج جيــوز أن يســمني " علــيكم أهــل البيــت: وقولــه«: الســمعاين يف ذلــك
   .أهل البيت

 [   \ ]  M W    X Y Z :يف قولـــــه تعـــــاىل وزعمـــــت الشـــــيعة

 ̂_ ̀  L]وهـــذه اآليـــة دليـــل ، أن األزواج ال يـــدخلن يف هـــذا ]٣٣ -األحـــزاب
ن يدخلن فيها   . )٢( »على أ

ـذه اآليـة الـذي قـد يـأيت  ومن أجل هذا االحتجاج احتـاج الطربسـي أن يـدفع االسـتدالل 
َ « :به من خيالفـه فقـال علـت سـارة مـن أهـل بيتـه؛ ، أهـل بيـت إبـراهيم :عـين بأهـل البيـتوي ُ وإمنـا ج

ه ا كانت ابنة عمِّ   .)٣( »وال داللة يف اآلية على أن زوجة الرجل من أهل بيته، أل
  

                            
  .) ٢٦٤:البقرة ،٤٣٢: ٢( :انظر عندهو  .)٥٤٠: ٢(تفسري ابن عطية  )١(
 .)٤٤٤: ٢( تفسري السمعاين) ٢(
 .)١٩٠: ٣(تفسري الطربسي ) ٣(
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  .]٢٨ -اجلن[M Ý    Þ ß à á â  L: قوله تعاىل _٣
ــا علــى اعتقــاد أهــل الســنة يف علــم اهللا ُستشــكل  قــد ذكــر هــذا االعــرتاض و ، هــذه اآليــة قــد ي

ـا : فإن قيل ما معىن قوله« :السمعاين وأجاب عنه يف قوله لـيعلم اهللا وهـو عـامل باألشـياء قبـل كو
  ووجودها ؟

لــيعلم أن قــد أبلــغ : وقــد قيــل، أنــا قــد بينــا اجلــواب فيمــا ســبق يف مواضــع كثــرية :واجلــواب
م شهادة ووجودا ً ، الرسل رساالت ر   . )١(»وقد كان يعلم ذلك غيبا

 M 7 8 9 : ; < = > @? A B :قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل_ ٤

C D E F G H I J K L M N PO Q 

R     S T U V  L]١٠٠ - ٩٩ -يونس[.  
ــل اإلذن يف هــذه اآليــة إال علــى معــىن املشــيئة؛ ألنــه للكافــة « :يقــول القشــريي ال ميكــن محَْ

ٌ بالشيء ال يقال ،باإلميان ُ هـذه اآليـة علـى  .إنه غـري مـأذون فيـه :والذي هو مأمور وال جيـوز محـل
ُ أحدٌ إال إذا أجلأه احلقُّ إىل اإلميان واضطره ن مِ ْ ؤ ُ َ ذلك أال يكون أحـدٌ  -معىن أنه ال يـ ب ِ ألنَّ موج

ــاَمل مؤمنــًا باالختيــار َ َ هــو  ،وذلــك خطــأ ،يف الع ن ــؤمِ ُ ُ أنْ ي ــه َ اللَّ فــدلَّ علــى أنــه أراد بــه إال أنْ يشــاء
 ً عــا َ ُ فائــدَة وال .طو ــل طِ ْ ب ُ ن؛ ألنــه يـ ن طوعــًا مث ال يــؤمِ ٍ أن يــؤمِ  جيــوز مبقتضــى هــذا أنــه يريــد مــن أحــد
َ اللَّه كان وما مل يشأ مل يكن ،اآلية نَّة بأنَّ ما شاء حَّ قولُ أهل السُّ َ   . )٢( »فَص

  :تضعيف استدالل المخالفين باآليات التي تدل على اعتقادهم: السبب الثاني
  ً ــا ويــرد ، ملــن خيــالف املفســر يف االعتقــاد قــد تكــون اآليــة دلــيال فيــذكر املفســر احتجــاجهم 

  .وهذا سبب يف حتريك معتقد املفسر وإظهاره عند تفسري اآلية، عليهم
  :أمثلة تطبيقية لهذا السبب

 :]١٤٣ -األعـــراف[M ® ¯  L :يف قولـــه تعـــاىل ملوســـى عليـــه الســـالميقـــول الســـمعاين  _١
                            

 .)٧٥_٧٤: ٦(تفسري السمعاين ) ١(
: ٣(وتفسري الطربسي  ،)٣٤ :هود ،٤٢٦: ٢(و) ١٠٠:يونس ،٤٠٦: ٢( :أخرى يف تفسري السمعاينانظر أمثلة ) ٢(

 .) ١٠٠:يونس ،١٠١: ٣( ،) ٦٨:األنعام ،٩٤: ٣(و ) ٢٦ :البقرة ،١٤٩: ١(و ) ٣٤ :هود ،١٤٦
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ــذه الكلمــةيســت« إين ال : وذلــك ألنــه مل يقـــل، ولـــيس هلــم فيهــا مســـتدل، دل مــن ينفــي الرؤيـــة 
كمــا نســب إليــه قومــه   ينســبه إىل اجلهــل يف ســؤال الرؤيــة، أرى؛ حــىت يكــون حجــة هلــم؛ وألنــه مل

يف احلـال  :يعـين". لـن تـراين"وأمـا معـىن قولـه ، إهلا كما هلم آهلـة ملـا مل جيـز ذلـك لنااجعل : بقوهلم
  . الدنياأو يف

ويف هذا دليل علـى أنـه جيـوز أن .... ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين
 ُ رى؛ ألنه مل يعلق الرؤية مبا يستحيل وجوده؛ ألن استقرار اجلبل مع جتليـه لـه غـري مسـتحيل بـأن ي

  . )١( »جيعل له قوة االستقرار مع التجلي

ـــــة يف قولـــــه تعـــــاىل  _٢  M r s t u v w :يقـــــول ابـــــن عطي

x y z  { | }  L]كــــــــــــن : معنــــــــــــاه: اخلفــــــــــــين« :]١٤٢ -األعــــــــــــراف
وهـــذا اســـتخالف يف حيـــاة كالوكالـــة الـــيت تنقضـــي بعـــزل املوكـــل أو موتـــه ال يقتضـــي أنـــه ، خليفــيت

ٍ بعـد وفـاة؛ فينحـل علـى هـذا مـا تعلــق بـه اإلماميـة يف قـوهلم إن النـيب صـلى اهللا عليـه وســلم  متمـاد
فيرتتـب علـى هـذا  ،اخلفـين :وقـال موسـى  ،أنت مين كهارون مـن  موسـى: تخلف عليًا بقولهاس

  . )٢( »وما ذكرناه حيل هذا القياس ،أن عليًا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

        » M ¢ £     ¤ ¥   ¦ §  ̈© ª :يقــــول الطربســــي يف قولــــه تعــــاىل_٣

¬ ® ̄ ±° ² ³ ́ µ  L]وال جيـــوز أن يكـــون املـــراد « :]٣٤ -هـــود
ـــربة لقيـــام  بـــاإلغواء يف اآليـــة فعـــل الكفـــر أو الـــدعاء إىل الكفـــر واحلمـــل عليـــه علـــى مـــا يعتقـــده ا

وكمــامل جيــز منــه أن يــأمر بــه ، األدلــة علــى أن خلــق الكفــر وإرادتــه مــن أقــبح القبــائح كــاألمر بــه
  .  )٣( »فكذلك ال جيوز أن يفعله ويريده

                            
: لنساءا ،٤٦٤: ١( ،) ١٦ :، األنفال٢٥٣: ٢(  :وانظر أمثلة أخرى يف تفسريه ،)٢١٢: ٢( تفسري السمعاين) ١(

 .) ٢٠:الزخرف ،٩٦: ٥( ،)٩٣
 ،٦٨: ٦( ، )٧٨ :آل عمران ،١٨٦: ٣( :وانظر أمثلة أخرى يف تفسريه ،)٦٦: ٦(تفسري ابن عطية  )٢(

 .)١٤٣:األعراف
: ١( ومثال آخر عند القشريي ) ١٨ :النساء ،٢:٥٢(وانظر أمثلة أخرى عنده   ،)١٤٦: ٣( تفسري الطربسي ) ٣(

 .)٣١ :البقرة ،٥٧
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وهـذا  ،وأن اإلرادة تسـتلزم احملبـة ،أن العبد خيلق فعل نفسـه بناء منه على اعتقاد املعتزلةوهذا 
فـال يلـزم عنـدهم مـن إرادة اهللا سـبحانه للكفـر حمبتـه لـه ، أمر خمالف ملا عليه أهـل السـنة يف ذلـك

   .سبحانه
  :ينة فيها رٌد على أقوال المخالفاالستدالل بآي :السبب الثالث

ٍ علــيهم، أن يكــون يف اآليــة ردٌ علــى املخــالفني للمفســر يف االعتقــاد  ، فيــذكر مــا فيهــا مــن رد
  .وهذا سبب يدعو املفسر إلظهار اعتقاده عند تفسريه لآلية

  :أمثلة تطبيقية هلذا السبب

M À Á  Â Ã Ä Å  L :الســـــــــــــمعاين يف قولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل يقـــــــــــــول_١
؟ وملـاذا؟ خبـالف اخللـق: ال يقــال لـه: معـىن ال يسـأل عمـا يفعـل: قيـلو «:]٢٣األنبيـاء[ َ ويف هــذه ، مل

  . )١(»وقطع شبهتهم بالكلية، اآلية رد على القدرية

M Y Z   [ \ ] ̂ _ ̀  L :يقــــول القشـــــريي يف قولــــه تعـــــاىل _٢
ــتَحقُّ  :ويف اآليــة ردٌّ علــى مــن يقــول« :]٣٠ -مــرمي[ ْ بكثــرة الطاعــة ألنــه قــال ذلــك يف  إن النبــوة تُس

 ً دُ عبادٌة وأخرب أن اهللا جعله نبيا ْ ع َ ْ منه بـ ن    .)٢( »حال والدته؛ مل تَُك

وفيـــه «:  ]٢٠٥ -البقــرة[M \ ]  ̂_  L: يف قولـــه تعــاىل: يقــول الطربســي_٣
ـــائح ألنـــه ســـبحانه تعـــا ـــربة أن اهللا يريـــد القب ىل نفـــى عـــن نفســـه حمبـــة داللـــة علـــى بطـــالن قـــول ا

  . )٣( »الفساد

وال تـالزم بينهمـا عنـد أهـل ، أن اإلرادة تسـتلزم احملبـة وهذا كما سبق بناء على اعتقـاد املعتزلـة
  .فاآلية نفت احملبة ومل تنف اإلرادة، السنة واجلماعة

                            
 ١٥٠: ١( ،) ٨:البقرة ٤٧: ١( ،)٤٢٦: ٢( :وانظر أمثلة أخرى عند السمعاين ،)٣٧٤: ٣( فسري الطربسي ت) ١(

 .) ٩٩:يونس، ٤٠٦: ٢( ،)١٤٣ :البقرة
: ٢(،)١١٨: املائــدة ،١٤٣: ١( :وانظــر أمثلــة أخــرى عنــده ،) ٢١:احلديــد، ١١٢: ٣( ،) ٩٦: ٢(تفســري القشــريي ) ٢(

 ) ٩:األحقاف ٣٩٦: ٣(،)٨٩:طه ،١٤٠
: البقرة ،٢٧٠: ١( ،)١٦٥ :،  النساء٢٩٥: ٢( :وانظر أمثلة أخرى عنده .)١٧٣: ١( تفسري الطربسي) ٣(

 .) ٨٣النحل  ،١١٠: ٤) (٢٨٦ :البقرة ،٣٨٩: ١(،)٢٤٣
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 M 1 2 3 4 5 :يقـــــــــــول ابـــــــــــن عطيــــــــــــة يف قولـــــــــــه تعــــــــــــاىل_٤

6  L]ونص على ، رد على اجلربية_ يكسبون :أي_ ويف هذه اللفظة« :] ٨ -يونس
  . )١( »تعلق العقاب بالتكسب الذي لإلنسان

          :من األسباب نظرة تحليلية للمجموعة الثانية
رد  واستخراج اآليات الـيت فيهـا، مناقشة اخلصوم: األسباب السابقة جيمعها شيء واحد هو 

ــاأو الــرد ، علــيهم د علــى املــذهب ،علــى اســتدالهلم  ــِر َ وهــذه املناقشــة ، أو دفــع املعــارض الــذي ي
  .األمر الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه، للخصومات جعلت القرآن جماالً 

ويلـــزم الباحـــث النظـــر يف حتليـــل هـــذه األســـباب حتلـــيالً يقـــود إىل معرفـــة جوانـــب الصـــحة مـــن 
اب املشـــرتكة بـــني أهـــل الســـنة واجلماعـــة فـــإن هـــذا الســـبب مـــن األســـب، جوانـــب اخلطـــأ يف ذلـــك

  فهل اشرتاكهم يف هذه األسباب يعين توافقهم يف ما وراء ذلك ؟، وغريهم
موعة وهو ؛ فنهـاك فـرق دفع المعارض للمعتقـد: سأبدأ يف حتليل السبب األول من هذه ا

ألدلــة وأســاس هــذا الفــرق يقــوم علــى مبــدأ فــرض التعــارض بــني ا، بــني أهــل الســنة وخمــالفيهم فيــه
  .أو التعارض بني املنقول واملعقول، فيما بينها) الكتاب والسنة(

ّ فأهــل الســنة  وإمنــا بعضــها ، بــني النصــوص بعضــها مــع بعــض يعتقــدون أنْ ال تعــارض حقيقــي
ل منــه ـــكِ شْ ُ ــر اآلخــر ويوضــح امل ّ و . يفسِّ بــني مــا دل عليـــه  كــذلك يعتقــدون أنْ ال تعـــارض حقيقــي

  .ل الصريحوما دل عليه العق، النقل الصحيح
ُ حقيقـــي  ـــوهم التعـــارض فهـــو تعـــارض غـــري ُ تطلـــب بيانـــه مـــن القـــرآن  ،وحيثمـــا وقـــع مـــا ي ُ وي

ُشـكل علـى كثـري مـن النـاس « :يقـول شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، والسنة وأقوال الصـحابة نعـم قـد ي
ـــا شـــكلة بالنســبة إلـــيهم لعجــز فهمهـــم عــن معانيهـــا، نصــوص ال يفهمو ُ وال جيـــوز أن ، فتكــون م

فـإن القـرآن جعلـه اهللا ، القرآن ما خيالف صريح العقل واحلس إال ويف القرآن بيان معناهيكون يف 
  . )٢( »فال جيوز أن يكون خبالف ذلك، وبيانًا للناس، شفاء ملا يف الصدور

                            
: ١(، )٢٦:البقــرة، ٢١٦: ١). (٧٢:النحــل ٤٦٩: ٨( :انظــر أمثلــة أخــرى يف تفســريه ،)١٠٩: ٧(تفســري ابــن عطيــة )١(

 ،١٥٩: ١(، )٨:يـــــــــونس ١٠٩: ٧(، )١٠٧ :األنعـــــــــام ،٣١٢: ٥(، )٢١٣:البقـــــــــرة ،٢١٢: ٢(،)١٣٤ :البقـــــــــرة ،٥٠٠
 .)٨:البقرة

  .)٣٠٧: ١٧(جمموع الفتاوي ) ٢(
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  : )١(و املخالفون ألهل السنة يف ذلك آلت مذاهبهم إىل ثالثة اجتاهات
وخروجهم من هذا التعـارض ، ني العقل والنقلفرضوا التعارض ب :أهل النظر العقلي: األول 

  :فريد املتشابه إىل احملكم، تشابهوما جاء يف النص هو امل، أن يكون العقل هو احملكم
إن الســامع للقـــرآن والقــارئ لــه إذا رأى احملكـــم « :قاضــي عبــد اجلبـــار املعتــزيليقــول ال_ ١

بــع أوىل، كالمتنــاقض فــي الظــاهرواملتشــابة  مــن اآلخــر فيمــا يرجـــع إىل  مهاأحــد مل يكــن بـــأن يتّ
إىل الرجـــــوع إىل أدلـــــة العقـــــول _إذا كــــان ممـــــن يطلـــــب الـــــدين والبصــــرية _ فيلجئـــــة ذلـــــك، اللغــــة

ا احلق من الباطل   . )٢(»لينكشف له 

وهــو  :فعلمنـا أنــه ال بــد لآليـة مــن التأويــل وفيـه وجــوه األول«: األشــعري ويقـول الــرازي_٢
مل .. . ،متـى وقـع التعـارض مـن القـاطع العقلـي، والظـاهر السـمعيأنه  أنه قد ثبت :األصوب

وهــذا الكــالم  ،وحيمــل الظــاهر الســمعي علــى التأويــل ،يبــق إال أن يقطــع بصــحة الــدالئل العقليــة
ــا أهــل التشــبيه هــو الــذي تُعــول املعتزلــة فبهــذا الطريــق  ،عليــه أبــداً يف دفــع الظــواهر الــيت متســك 

وحينئذ ال حيتـاج إىل اخلـوض فيـه  ،سواء عرفناه أو مل نعرفه ،نا أن هلذه اآلية تأويالً يف اجلملةعلم
  . )٣(»على سبيل التفصيل

   :ويقول التفتازاين املاتريدي بعد أن ذكر عدة آيات تدل على إثبات الصفات_٣
ا ظنيات مسعية يف « ـا ليسـت علـى، معارضة قطعيات عقليةواجلواب أ ، ظاهرهـا فيقطع بأ

فــوض العلــم مبعانيهــا إىل اهللا مــع اعتقــاد حقيقتهــا جريــًا علــى الطريــق األســلم ُ ــؤول ... وي وإمــا أن تُ
وشــــروح ، تــــأويالت مناســــبة موافقــــة ملــــا عليــــه األدلــــة العقليــــة علــــى مــــا ذكــــر يف كتــــب التفســــري

  .)٤( »سلوكًا للطريق األحكم، األحاديث
وأن القـرآن يعــارض العقـل علـى احلقيقــة  وهـل هـم يفرضـون هــذا التعـارض علـى جهــة احلقيقـة

  ومع هذا يقدمون العقل على النص ؟
م ال يقولون بأن هذا التعارض واقع يف نفس األمر: اجلواب وإمنـا هـو مـن بـاب احملكـم ، أ

                            
  .)٤٧٣ ،٤١٢: ١( مسالك أهل السنة للدكتور عبدالرزاق معاش   :انظر) ١(
 .)٢٥ص(متشابه القرآن ) ٢(
 .) ٢٨٦ :ةالبقر  ،١٢٣: ٧( تفسري الرازي) ٣(
   .)٥٤١: ١( :لألفغاين املاتريدية :وانظر ،)٥٠: ٢(شرح املقاصد للتفتازاين  )٤(
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وعليـه  ،وجهة التشابه هو جميء ظواهر القرآن مبا يعارض حمكمـات العقـول يف زعمهـم، واملتشابه
وذلك أن داللة . هر غري مراد ويؤول هذا الظاهر حىت يتوافق مع العقلفالبد أن يكون هذا الظا

إذ لــو كانــت قطعيــة الســتحال أن يتنــاقض ، يف هــذا البــاب ليســت قطعيــة_ عنــدهم_النصــوص 
وأمــا مــا قضــى « :يقــول يف ذلــك الغــزايل، القطعــي مــع القطعــي، هــذا هــو تصــورهم هلــذه القضــية

تصــور أن يشــمل الســمع علــى قــاطع مــا ورد  فيجــب فيــه تأويــل :العقـل باســتحالة ُ السـمع بــه وال ي
الف للمعقول   . )١(»خمُ

  . و النصوص وقد فرضوا التعارض بين الكشف :أهل النظر الباطني :الثاني
يـقٌ غـامضٌ ال يطلـع عليـه إال دق... وحـد االقتصـاد« :يقول الغزايل مقرراً هلذا املبدأ عنـدهم

ّ املو  مث إذا انكشفت هلم أسـرار األمـور علـى مـا ، مور بنور إهلي ال بالسماعيدركون األ الذين ونقف
وماخـالف ، هي عليه نظروا إىل السمع واأللفـاظ الـواردة فمـا وافـق مـا شـاهدوه بنـور اليقـني قـرروه

رد فال يستقر له قدم، أولوه   . )٢(»وال يتعني له موقف، فأما من يأخذ معرفة هذه من السمع ا

  .فقد فرضوا التعارض بين البرهان والنصوص :ر الفلسفيأهل النظ: الثالث
وإن كانت الشريعة نطقت به فال خيلو ظـاهر النطـق أن يكـون موافقـا ملـا « :يقول ابن رشد

 ً ً ، فـــإن كـــان موفقـــًا فـــال قـــول هنالـــك، أدى إليـــه الربهـــان فيـــه أو خمالفـــا َ  وإن كـــان مخالفـــا ـــب ِ ل ُط
  .)٣( »التأويل

ع_ وغريهــا_ومـن هـذه النصـوص  ُ فهــم ، لـم أن فـرض التعـارض يقــودهم إىل تأويـل النصـوصي
لكنهم يفرضون التعارض مث بعد هذا الفرض يتطلبون لفـكِّ هـذا التعـارض   ،ال يقولون بردِّ القرآن

ولــو كـــان اعتقـــادهم مبنيـــًا علـــى ، عتقـــدوهااملنــاهج الـــيت عنـــدهم يف تأويـــل القــرآن حـــىت يوافـــق مـــا 
ـــــوِّر هـــــذ ُ ـــــًا القـــــرآن والســـــنة أوالً ملـــــا تُص كمـــــا هـــــو احلـــــال عنـــــد أهـــــل الســـــنة _ا التعـــــارض إطالق

ومــن أجــل هــذا الفــرض تعارضــت عنــدهم كثــري مــن اآليــات يف القــرآن فاحتــاجوا يف ،_واجلماعــة
ٌ حبسب منهجه   .دفع هذا التعارض إىل طرائق شىت كل

موعـة فـإن الطوائـف حرصـت حـني الـرد  أما ما يتعلق بالسبب الثاني والثالـث يف هـذه ا

                            
  .)١٣٣ص (االقتصاد يف العتقاد للغزايل ) ١(
   .)١٠٤: ١(إحياء علوم الدين للغزايل ) ٢(
  .)٩٧ص(فصل املقال البن رشد ) ٣(
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ــدَت آيــة تــدل ، يهم أن جيــدوا مــن أدلــة القــرآن مــا يــنقض عقائــد املخــالفنيعلــى خمــالف ِ ج ُ فحيثمــا و
ـا وهـذا إمــام ، وحرصــوا علـى إيــراد وجـه الشـاهد منهــا، علـى نقـض اعتقــاد مـن خــالفهم اسـتدلوا 

الليـل صـف قدميـه يصـلي ولـوح كـان واصـل إذا جنـه «: تقول عنه زوجتـه واصل بن عطاء املعتزلة
  . )١(»فإذا مرت آية فيها حجة على خمالف جلس فكتبها مث عاد يف صالته، عانو ودواة موض

  :وأحواله عند املفسرين على أربعة أنواع، وهذا النوع من الرد على املخالفني فيه حق وباطل
ـــاه المفســـر صـــحيح: النـــوع األول ـــذي يتبن ً أن يكـــون الموقـــف العقـــدي ال علـــى   ورده، ا
  :ومن أمثلة ذلك، المخالف كذلك

 :]١٤٣ -البقـــــــرة[M ̀ a    b c d  L: يقــــــول الســـــــمعاين يف قولــــــه تعـــــــاىل 
ً  :أي« الصــالة مــن  جيعلــو مل حيــث، ويف هــذا دليــل علــى املرجئــة، صــالتكم فجعــل الصــالة إميانــا

م أخَّروا العمل عن . اإلميان   . )٢( »اإلميانوإمنا مسُُّوا مرجئةً أل

ومـن أمثلـة ، ورده علـى المخـالف كـذلك، أن يكون الموقـف العقـدي خطـأ :النوع الثاني
  :ذلك

 M j k l  m n o p q r :يقول الطربسي يف قوله تعـاىل

s t  u v w x y {z | } ~ � ¡ ¢ £ 

¤  ¥ ¦ §  L]كـــــر وهــــذه اآليــــة حجــــة علــــى مــــن أن« :]٢٤٣ -البقــــرة
  . )٣( »حياء أولئك مثل أحياء هؤالء الذين أحياهم اهللا لالعتبارب القرب والرجعة معًا ألن إعذا

ـذه ا ، والرجعـة هنـا يف كالمـه جمملـة، آليـةالطربسي يف هذه اآلية يرد علـى مـن ينكـر الرجعـة 
ــا الرجعــة إىل يــوم القيامــة ــا رجعــة اإلمــام ،فقــد يــراد  ن إ، فــإن كــان يقصــد الثــاين  فــوقــد يــراد 

 ٌ واستدالله باآليـة يف الـرد علـى مـن ينكرهـا اسـتدالل باطـل كـذلك ، اعتقاده بالرجعة اعتقادٌ باطل
وأن اهللا يقـدر ، ألن اآليـة يف سـياق االحتجـاج علـى منكـري البعـث، ليس يف اآلية مـا يـدل عليـه

يف إثبـات  والنقـاش مـع الشـيعة، وهـو أمـر ال جيـادل فيـه أحـد، على إرجـاع أُنـاس إىل احليـاة الـدنيا
                            

 .)٤٤ص( فرق وطبقات املعتزلة :انظر) ١(
 .)١٥٠: ١( تفسري السمعاين ) ٢(
 .) ٢٧١: ١(تفسري الطربسي ) ٣(
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   .دليل يقضي بتحقق رجعة اإلمام ال يف قدرة اهللا على ذلك
ً  :النــوع الثالــث ً  ،أن يكــون الموقــف صــحيحا ومــن  ،والــرد علــى المخــالف لــيس صــحيحا

ـــه تعـــاىل أمثلـــة ذلـــك  M ¢ £     ¤ ¥   ¦ §  ̈© ª :قـــول الســـمعاين يف قول

«        ¬ ® ̄ ±° ² ³ ́ µ  L]يف هــــــــــــــــــذه اآليــــــــــــــــــة ]٣٤ -هـــــــــــــــــود:  
خيلــق  :وقيــل .يضــلكم: أكثــر املفســرين علــى أن معنــاه" إن كــان اهللا يريــد أن يغــويكم ( :وقولــه«

": يغــويكم: "وذكــر حممــد بــن جريــر الطــربي أن معــىن قولــه، والغــي ضــد الرشــد، الغــي يف قلــوبكم
م يف اللغـــة أن يـــذكر ال يســـتقي: وقـــال، ومل يـــرض ابـــن األنبـــاري هـــذا مـــن حيـــث اللغـــة. يهلككـــم

  . )١( »ويف اآلية رد على القدرية.. .خييبكم من رمحته: وقال بعضهم. اإلغواء مبعىن اإلهالك
ِّ أن اهللا سبحانه بيده اهلدايـة والضـالل بني ُ ريد أن ي ُ وهـذا عنـده ال يلـزم منـه ، اإلمام السمعاين ي

 ْ رب َ خبالف القدرية الذين زعموا ، وإرادته فإن العبد له قدرة وإرادة لكنها ال خترج عن قدر اهللا، اجل
م التعـارض بـني إرادة اهللا ، أن ضالل العبد بيده وال دخل إلرادة اهللا فيه ألنه اسـتحكم يف أذهـا

لكنـــه أراد أن ، واملوقـــف الـــذي تبنـــاه الســـمعاين هـــو معتقـــد أهـــل الســـنة واجلماعـــة، وإرادة العبـــد
لكــن الــذي أشــكل عليــه هــو أن ابــن  ،ــذه اآليــة يســتدل علــى بطــالن املعــىن الــذي يــراه املعتزلــة

ـر معـىن  ُ  :أي" يغــويكم"جريـر فسَّ ـميـ ُك َك ِ ل ْ ـذه اآليـةوهـو معــىن مينـع صـحة اال. ه يقــول . ســتدالل 
ـــم :}يغـــويكم{ :وقالـــت فرقـــة معـــىن قولـــه« :ابـــن عطيـــة يف هـــذا املعـــىن ُك َك ِ ل ْ ه ُ لغـــوى املـــرض وا ،يـ

 ّ ً أصـــبح فـــ :ءواهلـــالك؛ ويف لغـــة طـــىي ـــا ً  :أي ،الن غاوي فـــإذا كـــان هـــذا معـــىن اللفظـــة زال ...مريضـــا
وبقي االحتجاج علـيهم مبـا هـو أبـني مـن هـذه اآليـة كقولـه  ،موضع النظر بني أهل السنة واملعتزلة

  .وحنوها ]١٢٥ -األنعام[M ! " # $ % & ' (  L :تعاىل
ــذا التأويــلواعتقــد مكــي أن للمعت :قــال القاضــي أبــو حممــد فــردَّ  ،زلــة تعلقــًا وحجــة بالغــة 

  . )٢( »عليه وأفرط حىت أنكر أن يكون الغوى مبعىن اهلالك موجوداً يف لسان العرب

ــذه اآليــة يصــح علــى وجــه وكــل ذلــك ال ، وال يصــح علــى وجــه آخــر، وعليــه؛ فاالســتدالل 
ه إرادة وللعبـد إرداة يعين عـدم صـحة املوقـف الـذي يـذهب إليـه السـمعاين وهـو أن اهللا سـبحانه لـ

                            
 .)٤٢٦ :٢(تفسري السمعاين ) ١(
 .)٢٨٢_  ٧:٢٨١( تفسري ابن عطية) ٢(
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ْ وليس املقصود هنا تفصـيل هـذه املسـألة إمنـا املقصـود ، ال خترج عن إرادته رب َ وال يلزم من ذلك اجل
ذه اآلية عليها   .حترير االستدالل 

  :ومن أمثلة ذلكوالرد على المخالف صحيح،  ،أن يكون الموقف خطأ :النوع الرابع

 M < =    > ? @ A B C   D :يقــــول ابــــن عطيــــة يف قولــــه تعــــاىل

E F  L]إن اإلميــان قــول باللســان  :يف قــوهلم )١(ويف ذلــك رد علــى الكراميــة« :]٨ -البقــرة
  . )٢( »وإن مل يعتقد بالقلب

سنة على وبنفس هذا الرد يرد أهل ال، رد صحيح الرد الذي رد به ابن عطية على الكرامية
فـــابن عطيـــة يـــرى رأي ، وال يلـــزم مـــن صـــحة رده هنـــا صـــحة موقفــه مـــن مســـألة اإلميـــان، الكراميــة

والعقيــدة يف هـــذا أن نفـــس اإلميــان الـــذي هــو تصـــديق واحـــد « :األشــاعرة يف ذلـــك حيــث يقـــول
  . )٣(»الوال يبقى منه شيء إذا ز  ،إمنا هو معىن فرد ال تدخله زيادة إذا حصل ،بشيء ما

  :ح أثره العملي يف النقاط التاليةه ؛ بل يتضليس جمرد تنظريٍ ال مثرة من ورائ وهذا التقسيم
، أنـه مــع كثــرة املسـتدلني علــى إبطــال عقائـد اآلخــرين فــإن القـرآن ال يــدل إال علــى احلــق_ ١

ـــابعهم فكلمـــا كانـــت الطائفـــة إىل أهـــل الســـنة ، وهـــذا احلـــق هـــو مـــا كـــان عليـــه الصـــحابة ومـــن ت
ــــج الصــــحابة_اجلماعــــة و  أحكــــم  :أقــــرب كــــان ردُّهــــا علــــى مــــن باعــــد احلــــق_ الســــائرين علــــى 

ٌ منهـا صـحيح  فردود األشـاعرة علـى املعتزلـة، وأصوب ْ مثـل ذلـك يف ردود املعتزلـة ،كثـري ـل علـى  وقُ
  .الفالسفة

  ً ا يف الـرد علـى املخـالفني أصـح ن اسـتدالالمنه كا وكلما كانت الطائفة موافقةً للحق وقربية
  .ويف القرآن مما ينقض عقائد املخالفني ألهل السنة ما ال ميكن حصره، وأقوم
حـىت ال ، مـن جهـة صـحة االسـتدالل أو خطئـه، وجوب التحري يف الرد على املخـالفني_ ٢

ُضــرب بعــض القــرآن بــبعض رج علــى فقــد خــ، وهــذا مــا حــذر منــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، ي

                            
اإلثبــات حــىت  يف االـذي نشــأ يف سجســتان، وهـم مــن الصـفاتية الــذين غلـو " حممــد بـن كــرام"فرقــة تنتسـب إىل  :الكراميـة) ١(

م إىل التشبيه، وقد عدهم األشـعري يف املقـاالت مـن فـرق املرجئـة لقـوهلم إن اإلميـان هـو اإلقـرار دون اعتقـاد القلـب : انتهى 
 .)٢٢٣: ١(مقاالت اإلسالميني و ،)١٠٨: ١(امللل والنحل  :نظري. وعمل اجلوارح

 .)١٥٩: ١( تفسري ابن عطية ) ٢(
 .)٤٢٤: ٣( املصدر السابق) ٣(
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أمل يقـــل اهللا  : ؟ وآخـــر يقـــول أمل يقـــل اهللا كـــذا: وقائـــل يقـــول، أصـــحابه وهـــم يتنـــازعون يف القـــدر
ــذا أمـرمت؟ أم إىل هــذا دعيــت((  :كـذا؟ فقــال ن تضـربوا كتــاب اهللا بعضــه بـبعض؟ انظــروا مــا أ م؟أ

يتم عنه فانته، أمرمت به فافعلوه   .)١())وا وما 
، فهـذا احلـديث وحنـوه ممـا ينهـى فيـه عـن معارضـة حـق حبـق«: يقول شيخ السالم ابن تيمية

ــذا احلـــق . أو االشــتباه واحلـــرية، فــإن هــذا يقتضــي التكـــذيب بأحــد احلقــني والواجــب التصــديق 
ُصـدق بـاحلق الـذي يقولـه غـريهفعلـى اإل، حلقوهذا ا ُصـدق بـاحلق الـذي يقولـه ، نسـان أن ي كمـا ي

ا، هو ؤمن مبعىن آية استدل  ُ ا مناظره، ليس له أن ي وال يقبل احلق مـن ، ويرد معىن آية استدل 

 ' & % $ # " M: وهلـــذا قـــال تعـــاىل. ويـــرده مـــن طائفـــة أخـــرى، طائفـــة

( )   * ,+ - . / 0 1 2 3 4 

5 6 87 9 : ;L] ٢( »]٣٣ - ٣٢ -الزمر( .  

عــرف أنــه لــيس كــل مــن رد بــاطالً _ ٣ ُ ً _ لفنيعنــد املخــا_أن ي ميلــك أن يقــيم  ،رداً صــحيحا
 ً وفـق يف الــرد علــى الباطــل، مكـان الباطــل صــوابا ُ م مكانـه بــاطالً آخــر، فقــد ي ْ ــي ِ ق ُ وهــذا مــوطن ، مث ي

  .حيصل فيه اشتباهٌ كثري
تســرع بــرد كــلِّ مــا عنــد املفســر ، ومــن مثََّ فينبغــي التمييــز بــني مــواطن الصــواب واخلطــأ ُ وأن ال ي

أربــاب هــذه املــذاهب مــع كــل طائفــة مــنهم خطــأ «: ل ابــن القــيميقــو ، ألنـه قــد يشــتمل علــى حــق
وأدلـــة كـــلِّ مـــنهم وحججـــه إمنـــا تـــنهض علـــى بطـــالن خطـــأ ، وصـــواب وبعضـــهم أقـــرب إىل اخلطـــأ

علـى قـدرة  للجربيـة إمنـا يـدل فكـلُّ دليـل صـحيحٍ . هال على إبطال ما أصـابوا فيـ، الطائفة األخرى
ُسـتثىن، نـه علـى كـلِّ شـيء قـديروأ، نه ال خالق غـريهوأ، الرب تعاىل ومشيئته مـن هـذا العمـوم  ال ي

  .وهذا حق، فرد واحد من أفراد املمكنات
ٌ صحيحٌ ينفي أن يكون العبد قادراً مريداً فـاعالً مبشـيئته وقدرتـه وأنـه ، ولكن ليس معهم دليل

ٌ حقيقة ا فعل له ال هللا، وأفعاله قائمٌة به، هو فاعل ا قائمٌة به ال باهللا، وأ   .وأ
ٌ هلم وكلَّ  قيمه القدرية فإمنا يدل على أن أفعال العباد فعل ُ ـم، دليلٍ صحيحٍ ي  ٌ واقـعٌ ، قـائم

                            
  .)٦٨٤٥( رقم ) ١٩٥: ٢(أخرجه أمحد  )١(
  .)٤٠٤: ٨(درء التعارض ) ٢(
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ــم م ومشــيئتهم وإراد ــم خمتــارون هلــا غــري مضــطرين وال جمبــورين، بقــدر ٌ . وأ ولــيس معهــم دليــل
  . )١( »وهو الذي جعلهم فاعلني، صحيحٌ ينفي أن يكون اهللا سبحانه قادراً على أفعاهلم

جمـرد االنتســاب إىل أهـل الســنة واجلماعــة لـيس دلــيالً علــى صـحة االســتدالل والــرد  أن_٤
ومعرفـــة صـــحته مـــن ،بـــل ينبغـــي التثبـــت يف الـــرد الـــذي حيصـــل علـــى املخـــالفني، علـــى املخـــالفني

يقـول شـيخ اإلسـالم ابـن ، فإن الواحد من أهل السـنة لـيس معصـومًا مـن جهـة اسـتدالله، عدمها
هـل احلـديث والسـنة واجلماعـة حيصـل مـن بعضـهم، كمـا ذكـرت، تفــريط فاملنتسـبون إىل أ« :تيميـة

يف معرفة النصوص أو فهم معناها أو القيام مبـا تسـتحقه مـن احلجـة ودفـع معارضـها، فهـذا عجـز 
  . )٢( »وتفريط يف احلق

ويقول أيضًا مبينًا أن مثل هـذا اخلطـأ الـذي حيصـل لبعضـهم لـيس قـدحًا يف املـنهج بـل هـو 
فتقـــدير أن يكــون بعــض أهــل الســـنة املثبتــني للرؤيــة أخطئــوا يف بعـــض « :حلــقمــن بــاب العــدل وا

ا يف مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة، فإنَّــا ال نــدعي العصــمة لكــل  ً أحكامهــا، مل يكــن ذلــك قــدح
م ال يتفقون على ضاللة   .)٣(»صنف منهم، وإمنا ندعي أ

ن يقـول اخلطـأ، لكـن حنن ال ننكر أن يكون يف بعض أهل السنة مـ: وقلنا غري مرة«: وقال
  .)٤(»ال يتفقون على خطأ

                            
  .)١٩٩: ١(شفاء العليل البن القيم ) ١(
 .)٣٩٣_  ٣٩٢: ١(الصفدية البن تيمية ) ٢(
 .)٣٤٢: ٣(منهاج السنة ) ٣(
 ،٣٤٢: ٣(سنة ومنهاج ال ،)٢٥-٢٣: ٤(جمموع الفتاوى  :وانظر يف نفس هذا املعىن .)١١٠: ٣( املصدر السابق) ٤(

٤٢٩.( 
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  لمطلب الثالثا

  األسباب العلمية األخرى
ـل المفسـر مخالفـَة ، أن يكون تفسير اآلية محل خالف بـين الفـرق :السبب األول ُق ْ نـ َ فـَيـ

  .المخالفين ولو لم يرد عليها، فيكون المحرك لذكر االعتقاد وجود المخالفة
  :أمثلة تطبيقية لهذا السبب

نقــــل الســــمعاين األقــــوال يف معــــىن  ]٧ -البقــــرة[M - . / 0  L: قولــــه تعــــاىل_١
م :أي: أحدها«: اخلتم  فقال وهـو قـول أهـل : والثـاين، جازاهم على كفرهم بأن ختم على قلـو

م بالكفر: السنة أي   .ملا سبق من علمه األزيل فيهم، ختم على قلو
ـا :أن معنـاه: وحكي قول ثالث م عالمـة تعـرفهم املالئكـة  وهـذا تأويـل ، جعـل علـى قلـو

   .)١(»نربأ إىل اهللا منه، أهل االعتزال

مـن أجـل وجـود املخالفـة مـنهم يف مثـل ، مـع عـدم الـرد عليـه فالسمعاين هنـا أورد قـول املعتزلـة
  .هذه اآلية

 ® ¬ » M ¦ § ©¨ ª: يقول ابن عطيـة يف قولـه تعـاىل_ ٢

 ̄° ± ²  L]ـــاه قـــدر ،}قضـــى { و« :]١١٧ -البقـــرة  ،وقـــد جيـــيء مبعـــىن أمضـــى ،معن
وعلى مـذهب  ،فعلى مذهب أهل السنة قدَّر يف األزل وأمضى فيه ،ويتجه يف هذه اآلية املعنيان

  . )٢( »أمضى عند اخللق واإلجياد املعتزلة
مــع أنــه مل يــرد ، معتزلــة هــو وجــود خمــالفتهم يف تفســري هــذه اآليــةوســبب ذكــر ابــن عطيــة لل  
   .عليهم
  

                            
 )٤٧: ١(تفسري السمعاين )  ١(
ادلة،٣٦١:  ١٤( ،)١١:احلجرات ،٥٠٤: ١٣( :وانظر أمثلة أخرى يف تفسريه  ،)٤٦٢: ١(تفسري ابن عطية ) ٢(  :ا

٢٢ (.  
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أن يكــون فـي اآليــة أوصــاف أو مقالــة يمكـن تنزيلهــا علــى المــوافقين أو  :السـبب الثــاني

  .المخالفين
  :أمثلة تطبيقية لهذا السبب

 M Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î  Ï     Ð :يف قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــاىل_ ١

Ñ  L]٩ -الزمر[.  
حنـــن الـــذين يعلمـــون وعـــدونا الـــذين ال «: أنـــه قـــال :)ع(ينقـــل الطربســـي عـــن أيب عبـــداهللا  

  . )١(»يعلمون وشيعتنا أولو األلباب

ا ال تدل على مسألة عقدية حىت حيضـر اعتقـاده عنـدها  ولكـن ، الناظر يف هذه اآلية جيد أ
ً الذي جعل ا وهذا مـا جعـل ، قه على طائفة معينةميكن تطبي عتقاده حيضر هنا أن يف اآلية وصفا

ورد الرواية هنا ُ   .الطربسي ي

  :أي« :قــال الســمعاين ]١٥٢ -األعــراف[M f g h  L :يف قولــه تعــاىل_٢
هــذا يف كــل : ومــن القــول املعــروف يف اآليــة عــن ســفيان بــن عيينــة أنــه قــال، كــل مفــرت علــى اهللا

   .)٢(  »مبتدع إىل يوم القيامة
وصــف بــه  ،يقـال يف هــذا املثــال مـا قيــل يف الــذي قبلـه ُ كــن أن ي فالوصــف بــاالفرتاء علـى اهللا ميُ

  .وذلك ما دعا السمعاين إىل ذكر األثر هنا، أهل البدع

      M  ̄° ± ² ³  ́µ ¶ ̧ ¹: يف قولــه تعــاىل_٣

º » ¼ ½ ¾    ¿ À Á      Â Ã Ä Å Æ Ç È É 

Ê Ë ÍÌ Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ  L]١٥٦ -آل عمران[   
ى اهللا تعاىل املؤمنني عن الكون مثل الكفـار واملنـافقني يف هـذا املعتقـد «: يقول ابن عطية

الذي هو أن من سـافر يف جتـارة وحنوهـا ومـن قاتـل فقتـل لـو قعـد يف بيتـه لعـاش ومل ميـت  ،الفاسد
                            

 .)١٤٣: ٥(تفسري الطربسي  )  ١(
 .)٢١٨: ٢(تفسري السمعاين ) ٢(
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يف القـــول  هـــو معتقـــد املعتزلـــةوهـــذا  ،يف ذلـــك الوقـــت الـــذي عـــرض فيـــه نفســـه للســـفر أو للقتـــال
  . )١( »وهو حنو منه ،باألجلني

ة : عنـد تفسـري هـذه اآليـة هـو لذكر اعتقاد املعتزلة_ هنا_الذي دعا ابن عطية  وجـود املشـا
  .بني مقالة الكفار يف هذه اآلية وبني قول املعتزلة

، أن يكون ذكر اعتقاد المفسر عند تفسير اآلية علـى سـبيل االسـتطراد :ثالسبب الثال
  :االستطراد له أسباب منها وهذا

ـــذي عنـــد  :أوالً  ـــل المـــوطن ال ـــذين ذكـــروا المســـألة فـــي مث محاكـــاة بعـــض المفســـرين ال
  :ومن أمثلة ذلك. المفسر

ين يف هـذا وقد ذكر بعض املفسـر «: يقول ابن عطية يف مقدمة تفسريه عند تفسري البسملة
إنــه لــيس مبوضــع للمســألة : وهــل مهـا واحــد؟ فقــال الطــربي رمحـه اهللا ،"االســم واملســمى" املوضـع 

ــــ، وأحنــــى يف خطبتــــه علــــى املتكلمــــني يف هــــذه املســــألة وحنوهــــا ل القــــول ووِ دُ ولكــــن حبســــب مــــا تُ
  . )٢(»فيها

َّ معىن باسم اهللا_ مباشرةً _وقد أورد الطربسي هذه املسألة    . )٣(بعد أن بني
وجـرى ، يف كالم ابن عطية تصريحٌ بأن إيراد مثل هـذه املسـألة كـان علـى سـبيل احملاكـاة فقـط

  .على ذلك الطربسي يف تفسريه
 ً   :ومن أمثلة ذلك .زيادة التفصيل لمسائل االعتقاد المشكلة: ثانيا

 معـــىن قولـــه تعـــاىل َّ  M = > ? @ A: يقـــول الســـمعاين بعـــد أن بـــني

B C  L]ـــــار يف أن أوالد «  :]٩ - ٨ -التكـــــوير ـــــه ورد كثـــــري مـــــن األخب ـــــم أن واعل
ودة يف النــار فقــد  مــن قــال املــوء: وكــان ابــن عبــاس يقــول ،املشــركني خــدم أهــل اجلنــة

وهـم ، ويوكل علم ذلـك إىل اهللا تعـاىل، واألوىل أن يتوقف.. .وتال هذه اآلية، كذب
م ما يشاء   . )٤( »على مشيئته يفعل 

                            
 .) ٣٨٩_٣٨٨: ٣(تفسري ابن عطية  ) ١(
 .) ٨٥: ١(ري ابن عطية تفس) ٢(
  .)٤٣: ١(تفسري الطربسي ) ٣(
 ٣٨٤_٣٨٣ :٣( ،) ٣ :البقرة ،٤٣: ١( :وانظر أمثله أخرى يف تفسريه .)١٦٦: ٦(تفسري السمعاين ) ٤(
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  ابــــــن عطيــــــة يف قولــــــه تعــــــاىلويقــــــول: M ? @ A B C D 

E L ]وتلخــيص ، الزيــادة يف اإلميــان موضــع ختــبط وتطويــل« :]١٢٤ -التوبــة
أن اإلميــان الــذي هــو نفــس التصــديق لــيس ممــا يقبــل الزيــادة والــنقص يف  :القــول فيــه

  . )١( »نفسه
 ً    :أمثلة ذلكومن  :إيراد النظائر لمسألة عقدية أخرى: ثالثا

 ـــــن عطيـــــة ـــــه تعـــــاىل: يقـــــول اب ـــــر قول ـــــدما فسَّ  M 3 4 5 6 7 8 :عن

9 : ;  L]٢ -يـونس[  ُ م ــدَ ــدِّم_ هنــا_القـدم«: وفســر لفظـة القَ ومــن ...مـا قُ
حـىت يضـع اجلبـار فيهـا : هذه اللفظة قول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف صـفة جهـنم

 .  )٢( »من خلقه ما قدم هلا :أي قط قط :قدمه فتقول
 ـدِّم( :ملا فسر ابن عطية لفظ القدم مبعىن ً أورد تنظـرياً لـذلك مبثـال متـأثر ) ماقُ بعقيدتـه  ا

محلـه  تفسري خيالف سياق احلديث خمالفةً ظاهرةً  وهو، وهو تفسري القدم يف احلديث
ً د أن احلـديث لــو محـل علــى ظــاهره العليهـا اعتقــا وهــذا الــالزم ، قتضـى ذلــك جتسـيما
ح فـــــإن االتفـــــاق يف االســـــم املطلـــــق ال يقتضـــــي االتفـــــاق عنـــــد اإلضـــــافة غـــــري صـــــحي

   M 1 2      43 5  :فــإن اهللا ســبحانه يقــول عــن نفســه ،والتخصــيص

6 7  L]فجمع بني نفي التشـبيه ووصـف نفسـه بالسـمع  ]١١ -الشورى
  .والبصر

 يقـول القشــريي يف قولــه تعــاىل: M ! " # $ % & 

' ( )   * +  L]ويقــــــــــال« :]٩١ -األنبيــــــــــاء: 

                                                                              
  .)٤٧:األنبياء

: ١(وانظر عند الطربسي  .)٦٤: املائدة ،٥٠٩: ٤: (وانظر أمثلة أخرى يف تفسريه ،)٨٤: ٧(تفسري ابن عطية ) ١(
١٩٧ ،١٥٠(. 

 .)٩٧: ٧(املصدر السابق  ) ٢(
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ـا كـان بـأمره  ،وكان النفخُ من جربيل عليه السـالم ،فنفخنا فيها من روحنا َّ  -ولكـن مل
ْ اإلضافةُ إليه -سبحانه  فإنـه يكـون  ،ويف هذا دليل على تأويـل خـرب النـزول ،صحَّت

ــحُّ اإلضــافة إىل اهللا إذ كــان ــكٍ فتَصِ َل َ وإضــافة الــروح إىل نفســه علــى ... بــأمره بــإنزال م
   .)١( »وحنو ذلك)... وبييت  ،ناقة اهللا( كقوله   ،جهة التخصيص

ـــر القشـــريي قولـــه تعـــاىل د أور  ،بـــأن الـــنفخ مـــن جربيـــل" فنفخنـــا: "يف هـــذا املثـــال وبعـــد أن فسَّ
ـك بتأويل آخر، تنظرياً هلذه التفسري َل َ الـذي حـرَّك وهـذا هـو السـبب  ،حلديث النزول بأنـه نـزول امل

وهــو تفســـري تـــرده الروايــات الصـــحيحة للحــديث الـــيت تنســـب ، اعتقــاد القشـــريي يف هــذا املـــوطن
أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه أن رســول اهللا  صــلى اهللا الكــالم عنــد النــزول إىل اهللا ســبحانه كحــديث 

الــدنيا حــني يبقــى ثلــث الليــل  ينــزل ربنــا تبــارك وتعــاىل كــل ليلــة إىل الســماء((  :عليــه وســلم  قــال
وهـذه ،)٢())مـن يـدعوين فأسـتجيب لـه مـن يسـألين فأعطيـه مـن يسـتغفرين فـأغفر لـه :اآلخر يقول

    .الرواية صرحية يف ردِّ تأويل القشريي
 ً وهـــذا أمــر واســـع لـــيس لـــه : مناســـبة عارضـــة وإن كانـــت لـــيس لهـــا عالقـــة بالتفســـير :رابعــا

   :ومن أمثلة ذلك، رحص

M ? @ A B C D E F  L :نقــــــل الطربســــــي يف قولــــــه تعــــــاىل
ومـــا  :قلـــت: قـــال ،ليهـــنكم االســـم« :روايـــةً عـــن أيب بصـــري عـــن أيب عبـــداهللا قـــال ]١٥ -القصـــص[

  . )٣( »فاستغاثه الذي من شيعته: أما مسعت اهللا سبحانه يقول! االسم؟ قال الشيعة

يف هــذه اآليــة فاســتغل  والــذي جعــل الطربســي يــورد هــذه الروايــة هــو اســتعمال لفــظ الشــيعة
  .ذلك وأورد مثل هذه الرواية يف مدح هذا اللقب الذي يتلقب به

  
  
 
  

                            
 .)١٩٢: ٢(تفسري القشريي ) ١(
  .)١٠٩٤(برقم  ) ٣٨٤: ١ (باب الدعاء والصالة من آخر الليل  ،أبواب التهجد ،أخرجه البخاري) ٢(
     .) ٢٧٣: ٥(تفسري الطربسي  ) ٣(
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  الفصل الثاني
  وآثاره االتجاه العقدي ومنهجية دراستهمظاهر  

  :وفيه ثالثة مباحث
  .مظاهر تأثري االجتاه العقدي يف التفسري :لاملبحث األو 

  .منهج دراسة االجتاه العقدي يف التفسري :املبحث الثاين
  .آثار االجتاه العقدي على منهجية دراسة التفسري  :املبحث الثالث
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  المبحث األول

  مظاهر تأثير االتجاه العقدي في التفسير
  :نامطلبوفيه تمهيد و 

  .ى حركة التفسريظهور أثره عل :المطلب األول
  .ظهور أثره على كتب التفسري  :المطلب الثاني

 
  
  
  
  
  
  

  
  

  تمهيد
هـذا التنـوع والتعـدد حباجــة إىل ، وتعـددت جهاتـه، األثـر العقـدي يف التفسـري تنوعـت مظـاهره

مـواطن ظهـور أثـر  مـا :هـو ومـوطن التسـاؤل الـذي جييـب عنـه هـذا املبحـث، تتبع ودراسـة وحتليـل
أم تعـداها إىل غريهـا ؟ مث أيــن ، تفســري؟ هـل اقتصـر أثــره علـى كتـب التفســرياالجتـاه العقـدي يف ال

مـــواطن ظهـــوره يف كتـــب التفســـري ؟ هـــل اقتصـــر علـــى مباشـــرة التفســـري أم تعـــداها إىل االســـتنباط 
  والتنظري والتأصيل فيها ؟ 

  .واجلواب عن هذه األمور سيكون يف املطلبني اآلتيني
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  المطلب األول

  التفسير ظهور أثره على حركة
وهــذا أوَّل املــواطن ظهــوراً مـــن  ،كــان لظهــور االحنــراف العقــدي أثــر يف تطـــور حركــة التفســري

  :ظهوره يف حركة التفسري من عدة جوانب وقد كان، اجلهة التارخيية
  .أثره في حركة التفسير عند السلف ظهور: لجانب األولا

ف مل تكـن ت يف تفسري السلملا ظهرت البدع يف عصر الصحابة والتابعني بدأت تظهر حتوال
  :وقد ظهر ذلك يف عدة أمور، دواعيها موجودة من قبل لعدم

ـــي يحـــتج بهـــا المخـــالفون علـــى :أوالً  ـــايتهم  ببيـــان التفســـير الصـــحيح لآليـــات الت عن
ـــامٌ مـــن النـــاس ملـــا يرونـــه مـــن متســـكهم بـــبعض  فـــإن اخلـــوارج ،بـــدعهم ئَ ِ ملـــا ظهـــروا وتـــأثَّر بـــأقواهلم ف

بــرز الصــحابة يف الــرد علــيهم وبيــان = وهــم يف حقيقــة أمــرهم محلوهــا علــى غــري مرادهــا ، آليــاتا
تكلمــت الصــحابة  فلمــا شــاع يف األمــة أمــر اخلــوارج« :يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، ضــالهلم

، ن الـرد علـيهموبينوا ما يف القـرآن مـ، فيهم ورووا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم األحاديث فيهم
  :ولذلك عدة شواهد منها. )١( »وظهرت بدعتهم يف العامة

ــــد الفقــــري _١  ٌ مــــن رأي (( :قــــال )٢(مــــا جــــاء يف الصــــحيح عــــن يزي كنــــت قــــد شــــغفين رأي
فأتينا املدينة فـإذا جـابر ، فخرجنا يف عصابة ذوي عدد نريد أن حنج مث خنرج على الناس، اخلوارج

ـدث القـوم عـن رسـول اهللابـن عبـداهللا جـا ٌ علـى ســارية حيُ يــا : فقلنـا، فــإذا هـو يـذكر اجلهنميـني،لس

 ¢ ¡ � ~ { | M :صـــاحب رســـول اهللا مـــا هـــذا الـــذي تقـــول؟ واهللا يقـــول

 L]١٩٢ -آل عمــــــــــــران[ و M ̄ ° ± ² ³  ́µ ¶ ̧  L]احلــــــــــــج- 

فإنه مقام حممـد احملمـود الـذي خيـرج  :قال، ال :د احملمود ؟ قلتهل مسعت مبقام حمم: فقال ]٢٢

                            
   .)٤٨٣: ٧(جمموع الفتاوى ) ١(
 وثقــه مجاعــة مــن احلفــاظ تــأثر بــرأي اخلــوارج ،مــان الكــويف، مــن شــيوخ أيب حنيفــةأبــو عث ،يزيــد بــن صــهيب الفقــري :هــو) ٢(

ذيب التهذيب  ،)٢٢٧: ٥(سريأعالم النبالء  :ينظر .ورجع عنه      .)٢٩٥: ١١( و
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وأخــاف أال أكـــون أحفـــظ : قـــال، مث نعـــت وضـــع الصــراط ومـــرور النــاس عليـــه، اهللا بــه مـــن خيــرج
م : قــال، غــري أنــه قــد زعــم أن قومــًا خيرجــون مــن النــار بعــد أن يكونــوا فيهــا، ذلــك فيخرجــون كــأ

ـــ، عيـــدان السماســـم ـــراً مـــن أ م القـــراطيسفيـــدخلون  ، ار اجلنـــة فيغتســـلون فيـــه فيخرجـــون كـــأ
فـــال واهللا مــا  خــرج منــا غـــري ، وحيكــم أتــرون الشـــيخ يكــذب علــى رســول اهللا : فقلنــا، فرجعنــا

 . )١()) رجل واحد
فاتضــــح األمــــر  وانكشــــف أن ، أرجــــع هــــؤالء إىل الســــنة الــــيت فيهـــا بيــــان للقــــرآن فجـــابر 

  .تدالل ال يصحاستدالهلم باآلية على ما ذهبوا إليه اس
َّ هلـم  املعـاين  يناظر اخلوارج ملا ذهب ابن عباس _٢ فكان من ضمن هذه املنـاظرة أن بـني

ــا ــا يف غـري مكا م ذكـروا ممــا ينقمــون فيــه ، الصـحيحة الــيت كانــت تشـتبه علــيهم ويســتدلون  فــإ
ــنَّ : فقــالوا، أنــه حكــم الرجــال يف ديــن اهللا« :علــى علــي  ُ ُهل ــم الرجــال يف ديــن اهللا،  أوَّ كَّ َ أنَّــه  ح

فما شـأن الرجـال واحلكـم بعـد قـول اهللا عـز  ،]٥٧ -األنعام[M ~ � ¡ ¢  L :وقد قال اهللا
  ؟وجل

م ابن عباس بقولـه ـم الرجـال يف ديـن اهللا :أمـا قـولكم: فأجا  M: فـإن اهللا تعـاىل يقـول ،حّك

ª « ¬ ®  ̄° ± ³² ́ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ 

¾   ¿ À Á Â Ã L]وقـــــــــال يف املـــــــــرأة وزوجهـــــــــا  ]٩٥ -املائــــــــدة: M N O 

P Q R S T U V W X  L]ـــــــدُكُم اهللا  ]٣٥ -النســـــــاء ِ أُنْش
ـــِن دمـــائهم وأنفســـهم قْ َ ُ الرجـــال يف ح ـــم ْك ُ وإصـــالح ذات بيـــنهم أحـــق أم يف أرنـــب مثنهـــا ربـــع  ،َأح

َ ومل يصريِّ وأن تعلموا أ .ويف بضع امرأة ،درهم م َك َ   . ذلك إىل الرجالن اهللا لو شاء َحل
  .وإصالح ذات بينهم ،اللهم يف حقن دمائهم :قالوا      
  أخرجت من هذه ؟ :قال      

   .)٢(»اللهم نعم :قالوا      

                            
  .)١٨٨(برقم ) ١٧٥: ١(باب أدىن أهل اجلنة  ،كتاب اإلميان  ،أخرجه مسلم) ١(
  .) ٥٢ص(سبق خترجيه ) ٢(
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ــــــه تعــــــاىل_ ٣ ــــــادة يف قول أبــــــو «: ]١٢ -التوبــــــة[M ¡ ¢ £  L: يقــــــول قت
ولــيس واهللا كمــا تــأول أهــل الشــبهات ... ،وعتبــة بــن ربيعــة، ة بــن خلــفوأميــ، ســفيان بــن حــرب

  .)١( »والبدع والفرى على اهللا وكتابه

 ً فبعــد ظهــور البــدع حــرص الصــحابة ، عنــايتهم ببيــان النصــوص التــي فيهــا رد علــيهم: ثانيــا
ا رد على طائفة معينة يكـن وهذا مـامل ، والتابعون عند تفسريهم لبعض اآليات أن ينصوا على أ

  :ومن شواهد ذلك، موجوداً قبل ظهورها
فبيننــا وبــني : قــال، إن الشــر لــيس بقــدر« :إن ناســًا يقولــون ملــا قيــل البــن عبــاس _١   

  :أهل  القدر هذه اآلية
 M / 0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 : ; =< 

> ?     @ A B  C D FE G H I J K 

L NM O  P Q     R S T U V W X Y Z \[ 

]  ̂_ ̀  L ]٢(»] ١٤٩ - ١٤٨ -نعاماأل(  .  

 M 5 6  7 8بيــين وبــني القدريـــة هــذه اآليـــة « :يقــول إبــراهيم النخعـــي_٢

9  L ]٣(»] ٥٧ -النمل( .  

فجعــل ، جئــةمسعــت أيــوب وعنــده رجــل مــن املر « :قــال، )٤(يقــول ســالم بــن أيب مطيــع_٣
أرأيـت :فقـال، فأقبل عليه أيوب: قال. كتأيوب سا : قال! إمنا هو الكفر واإلميان: الرجل يقول

 ] ١٠٦التوبــــــة[M Ã Ä Å    Æ Ç È É Ê Ë  L: قـــــول اهللا
فيها ذكـر اذهب فاقرأ ؛ فكل آية : ه أيوبفقال ل: قال، فسكت الرجل: أمؤمنون أم كفار؟ قال

                            
  .)٢:٢٦٨(تفسري عبدالرزاق الصنعاين ) ١(
   .)٣:٥٥٠(شرح اعتقاد أهل السنة  أخرجه الاللكائي يف) ٢(
  .)٨٨: ٥(الدر املنثور  :انظر) ٣(
قـه مـات وهـو يف طري ،هو أعقل أهـل البصـرة :كان يقال  ،أبو سعيد اخلزاعي موالهم البصري  ،سالم بن أيب مطيع :هو) ٤(

ذيب الكمال  ،)٤٢٩: ٧(سري أعالم النبالء  :ينظر .)١٧٣(ملكة سنة      .)٢٩٨: ١٢(و
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  . )١(»!ق فإين أخافها على نفسيالنفا

 ً مَّ اهللاُ بهـــا بعـــض الســـابقين علـــى هـــذه :ثالثـــا تنزيـــل بعـــض اآليـــات التـــي فيهـــا أوصـــافٌ َذ
 علـــيهم ولـــيس احلكـــم، بيـــان اشـــرتاكهم يف نفـــس الصـــفات :ومقصـــودهم مـــن ذلـــك، الطوائـــف
فــظ عــن أحــد مــن الصــحابة والتــابعني أنــه كفــر اخلــوارج،بــالتكفري أو املرجئــة أو القدريــة  ولــذا مل حيُ

م نزَّلوا بعض اآليات فيهم  .)٢(غري الغالة مع أ
ـم هـم الـذين عاصـروا  وهذا التنزيل يف اآليـات علـى اخلـوارج جـاء عـن متـأخري الصـحابة؛ أل

 ومــا ورد  عــن أيب أمامــة، ولــذلك ال جتــد مثــل ذلــك عــن النــيب  ،ظهــور هــذه البــدع وانتشــارها

  عـــن النـــيب ـــه  ]٧-عمـــران آل[M u v w x y z { | }  L :يف قول
وإمنا جـاءت هـذه الروايـة عـن أيب أمامـة  ،فهذه الرواية ال تصح عن النيب  ،)٣())اخلوراج((قال 

 M i j k« :أنه قال يف قولـه تعـاىل وجاء عن سعد بن أيب وقاص  ،)٤(نفسه

 L]م  اخلوارج ]٢٦ -البقرة   . )٥(»إن املراد 

ـــــئل عـــــن قولـــــه تعـــــاىل ُ  ]٢٧ -البقـــــرة[M v w x y z { |  L: وس
  .)٦(»هم احلرورية«: فقال

ــــاس و    M Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô: قــــال يف قولــــه تعــــاىل عــــن ابــــن عب

Õ Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß            à á â      L ]٤٩ ٤٧ -القمـــــــــــر[: 
  .)٧( »واهللا ما أنزلت هذه اآلية إال فيهم يعين القدرية«

                            
   .)٧٤ص (أخرجه الفريايب يف صفة املنافق  )١(
  .)٨٣٤: ٢(و تفسري التابعني للدكتور حممد اخلضريي  ،)٦٦: ١(تفسري ابن كثري  :انظر )٢(
 .)٣٤٧: ١( وتفسري ابن كثري ،)١٥٧: ١( السنة للخالل  :انظر) ٣(
  .نفس الصفحات ،انظر املصدرين السابقني )٤(
   .)٧٠: ١(أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه  )٥(
 .)٧١: ١(املصدر السابق  )٦(
 .)١٢٢: ٢(اإلبانة  أخرجه ابن بطة يف) ٧(
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M É Ê Ë Ì Í   Î Ï Ð L :وقـــــــال ابـــــــن ســـــــريين يف قولـــــــه 
  .)١(»!همخيوضون يف آيات اهللا فال أدري من إن مل يكن أهل القدر من الذين «:]٦٨ -األنعام[

 ً ) أصول التفسـير(تكلم الصحابة في مسائل مما يطلق عليه باالصطالح المتأخر : رابعا
  :ومن شواهد ذلك، في منهجية تفسيرهم للقرآن من خالل بيان خلل الخوارج

ســــيأيت أنـــاس ســــيجادلونكم بشــــبهات  القــــرآن «: قــــال عـــن عمــــر بــــن اخلطـــاب  _١ 
  . )٢( »لسنن أعلم بكتاب اهللافخذوهم بالسنن فإن أصحاب ا

انطلقــــــوا إىل آيـــــات نزلـــــت يف الكفـــــار فجعلوهــــــا يف  « :عـــــنهم ويقـــــول ابـــــن عمـــــر _٢
وهــذا فيــه إشــارة إىل أن تنــزيلهم اآليــات الــيت جــاءت يف الكفــار علــى املــؤمنني فيــه . )٣(»املــؤمنني

 .وعدم مجع بني النصوص، عدم مراعاة لسياقها
ذا املوضوع منهايف مناظرته  ذكر ابن عباس _٣     : للخوارج عدة مسائل تتعلق 

ال  مــا أرأيــت إن قــرأت علــيكم مــن كتــاب اهللا احملكــم وحــدثتكم مــن ســنة نبيــه «: قولــه
  . )٤( »؟ تنكرون أترجعون

ِّ ابن عباس  ني َ بـ ُ رجعـوا للمحكـم مـن  القـرآن  و يف هذا يـ َ للخوارج أنه قـد غـاب عـنهم أن ي
  ). تفسري القرآن بالقرآن: (ما يسمىوهو ، عندما يشتبه عليهم شيء منه

ِّ هلــم  ــنَّة النــيب _ كــذلك_ويبــني ُ رجعــوا لس َ َ مــن اآليــات   أن ي ل ــَك تَشْ ْ َ هلــم مــا اس ــح تَّضِ َ حــىت يـ
  ).تفسري القرآن بالسنة:(وهو ما يسمى ،اليت ذكروا

ومـن ، نصاراملهاجرين  واأل أتيتكم من عند أصحاب النيب «: حينما جادهلم وقوله 
ولـيس فـيكم مـنهم  ،وصـهره وعلـيهم نـزل القـرآن  فهـم أعلـم بتأويلـه مـنكم م النـيب عند ابن ع

  . )٥( »أحد

ــم أعلــم بالتأويـــل، يبــني للخـــوارج تقــدمي تفســري الصــحابة علـــى غــريهم فــابن عبــاس  ،  وأ

                            
 .)٦٣٠: ٤(يف اعتقاد أهل السنة  أخرجه الاللكائي) ١(
 .)٤٠٩: ١(ي والشريعة لآلجر  ،)١٢٣: ١(املصدر السابق  )٢(
     .) ٥٢ص (سبق خترحيه ) ٣(
    .) ٥٢ص (سبق خترجية ) ٤(
 .)٣٢ص(سبق خترجيه  )٥(
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ٌ مــن كتــاب اهللا ُ علــيهم شــيء ل ــكِ ُشْ  :وهــو مــا يســمى، فلريجعــوا ملــن هــم أعلــم بتأويلــه، فحينمــا ي
  .)رآن بأقوال الصحابةتفسري الق(

ٌ ممـن كـان يطعـن  لقيين«: ما جرى لعبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما حيث يقول_٤ نـاس
ــوين يف رأيهــم وحــاجُّوين القــرآن، علــى عثمــان ممــن كــان يــرى رأي اخلــوارج ُ ع َ فلــم أقــم : قــال. فراج

ــراً فــذكرت ذلــ، معهــم ومل أقعــد سِ نَْك ُ إن القــرآن قــد  :فقــال الــزبري ، ك لــهفرجعــت إىل الــزبري م
ٍ علـى رأيهـم ومحلـوه عليـه له كـلُّ قـوم ٌ ، تأوَّ ُ اهللا إن القـرآن ملعتـدٌل  مسـتقيم ـر ْ م َ ع ومـا التقصـري إال ، وَل

م هِ ِ ل َ ب ِ م ال يطعنـون علـى أيب بكـر وعمـر، من ق فخـذهم بسـنتهما ، ومن طعنوا عليه من الناس فـإ
ما فلمـا ، فلقيـتهم فحـاججتهم بسـنة أيب بكـر وعمـر، بـذلك فكأمنـا أيقظـين: قال عبداهللا، وسري

ُفَ قوهلم ع م وضَ م بذلك قهر   . )١(»أخذ

اعتقـاد املعـاين مث  حتميـل : بيـان خلطـأ كبـري يف مـنهج تفسـري القـرآن وهـو ففي كالم الـزبري 
َّ الزبري . القرآن هلا   .هأن التقصري هنا حاصل من الناظر يف  القرآن ال من القرآن نفس وبني

َ كــذلك َّ ـني َ ُشــكل مــن القــرآن :وبـ وعلــى رأســهم ، أثــر الرجــوع إىل أقــوال الصــحابة يف بيـان مــا ي
  .أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما

 ً خَّر  مجالس التفسير لنشر البدعة عـن طريقهـا: خامسا َ ومـن ، ظهور التحذير من أن تُس
فسـر فقـال :شواهد ذلك ُ فسـر تفسـري القـومإنـه لَ « :أن إبراهيم النخعي مرَّ بالسـدي وهـو ي ُ قـال ، ي

  .)٢(»وكان إبراهيم شديد القول يف املرجئة :_ي هذا االثرراو _شريك 
  :الطوائف دتطور حركة التفسير عن: الجانب الثاني

ملا ظهـرت الطوائـف أحـدث خروجهـا تطـوراً يف حركـة التفسـري لـيس مـن جهـة تفسـري السـلف  
ً بـل مـن جهـة هـذه الطوائـف ، كما يف اجلانب األول فحسـب وهـذا التطـور بـرز ظهـوره يف ، أيضـا

  :أمرين
  :وهي، ظهور مناهج جديدة يف التفسري مل تكن موجودة من قبل: األول

  .الذي ابتدأه اخلوارج، منهج الغلو يف األخذ بالظاهر املتشابه_١
  .الذي ابتدأه الشيعة، منهج الغلو يف األخذ بالباطن_٢

                            
 .)٤٩٨: ٣٩(تاريخ دمشق أخرجه ابن عساكر يف ) ١(
  .)٢٦٥ :٥(سري أعالم النبالء  :انظر) ٢(
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  .الذي ابتدأه املعتزلة، النظر الكالمي يف التفسريمنهج  _٣
  .الذي ابتدأه الفالسفة، منهج النظر الفلسفي يف التفسري_٤

  :ظهور الكتابة اليت ينصر فيها املفسر مذهبه :الثاني
ا منـاهجهم ـا أصـحا فبـدأت الطوائـف تؤلـف تفاسـري علـى ، فقد ظهرت عدة تآليف خيدم 

كل تطوراً يف حركة التفسري، هاوفق مذاهب ُشَ   .)١(سببه ظهور االجتاهات العقدية ، وهذا ي
  :ظهور أثره على طبقات المفسرين :الجانب الثالث

  :د أن األثر العقدي ظهر فيها من عدة صورجن، يب النظر يف سري رجال التفسريعند تقل
  :املفسرين من أجل االعتقادنقد _١

ـركما يف األثر السـابق مـن مـرور  فَسِّ ُ إنـه ليفسـر تفسـري  :وقولـه عنـه ،النخعـي بالسـدي وهـو يـ
   .وكان إبراهيم شديد القول يف املرجئة :ي هذا األثراو قال شريك ر  .القوم

ً  :سفيان قالو   ً  مسعت رجال  M H I   J K L :عن قولـه اجلعفي سأل جابرا

M N O P Q SR T U V   L ]تأويــــل هــــذه  ئ جيــــمل :فقــــال جــــابر ]٨٠ -يوســــف
ـذا :فكذب قلنا :قال سفيان .اآلية بعد إن عليـا  :إن الرافضـة تقـول :فقـال ؟ لسـفيان ومـا أراد 

ً  ينادي مناد من السماء يريـد عليـيف السحاب فال خيرج مع من خرج من ولده حىت  :إنـه ينـادي ا
  .)٢(خوة يوسفإية وكذب كانت يف قرأ تأويل اآل :يقول جابر ،خرجوا مع فالنا

  :انتحال الطوائف لرجال التفسري_٢
ممـــا يســـتوقف الباحــــث يف ســـري املفســـرين هــــو كثـــرة انتحــــال عـــدد مـــن الطوائــــف لكثـــري مــــن 

  .وجعلهم من أئمة التفسري يف هذا املذهب، املفسرين
  :ومن شواهد ذلك 
كرون مــن أوَّل وهــم يــذ ، وهــم مــن أكثــر الطوائــف انتحــاالً لكثــري مــن العلمــاء، الشــيعة: أوالً  

ــــم مـــــن أعلــــم  النـــــاس ، علــــي واحلســـــن واحلســــني : طبقــــات املفســــرين عنـــــدهم وال شـــــك  أ
  .هلم غري صحيح لكن انتحال الشيعة، بالتفسري

                            
 .وقد سبق بيان ذلك يف املبحث األول من الفصل األول) ١(
 .)٥٩ :٣(املعرفة والتاريخ ) ٢(
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  :وممن ذكروه يف  طبقات املفسرين وال تصح نسبته إليهم
  .مقاتل بن سليمان_
  .)١(اينعبدالرزاق الصنع_
  .)٢( الفضل بن دكني_

 ً وقـد جعلـوه ميثـل أول طبقـة مـن ، جـابر بـن زيـد :من ضمن مـن نسـبوه إلـيهم :اإلباضية: ثانيا
  . )٣(وهي نسبة ال تصح وتقدم حبثها، طبقات املفسرين عندهم

 ً وهـي كـذلك نسـبة ال تصـح  ،مقاتـل بـن سـليمان :إلـيهممن ضمن مـن نسـبوه  :الزيدية: ثالثا
  .)٤(عنه

                            
 .)١٢٩١: ٢(املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  :انظر يف نفي التهمة عنه)  ١(
ذكـــر  ،أخـــذ عنـــه البخـــاري ومســـلم وأمحـــد بـــن حنبـــل ،أبـــو نعـــيم  ،الفضـــل بـــن دكـــني بـــن محـــاد التميمـــي بـــالوالء :هـــو)  ٢(

 ً : ٢(وطبقـــات املفســـرين للـــداودي  ،)١٥٢: ١٠(ســـري أعـــالم النـــبالء  :ينظـــر .)٢١٩(تـــويف ســـنة  ،الـــداودي أنـــه لـــه تفســـريا
املوســـوعة امليســـرة  :وانظـــر يف نفـــي التهمـــة عنـــه ،)٣٧١ص (اإلماميـــة  التفســـري باملـــأثور وتطـــوره عنـــد الشـــيعة :و انظـــر .)٣٣

  .) ١٨٢٢-١٨١٩: ٢(لرتاجم أئمة التفسري واللغة 
 .)١٧٧ص(انظر من هذا البحث )  ٣(
 .)١٨١(انظر من هذا البحث  )٤(
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  المطلب الثاني

  كتب التفسير  ظهور أثره على
ـال ، كتـب التفسـري  :إن أبرز وأظهر املواطن اليت يتجلى فيها أثر االجتـاه العقـدي هـي فهـي ا

وقـد ظهـر أثـر االجتـاه ، فسر لتقرير معتقدهإذ من خالهلا ينطلق امل، األوفر حظًا لظهور هذا األثر
   :العقدي يف كتب التفسري يف عدة مواطن

  :أثره في االسم الذي يطلقه المفسر على تفسيره ظهور_أوالً 
ْلحظ فيه تأثره باعتقاده فيه ُ ُسمي املفسر تفسريه باسم يـ   :ومن شواهد ذلك، قد ي

 )للقشيري) لطائف اإلشارات:  
ٌ بامل   نهج الصويف يف التفسري الذي يعتمد على اإلشـارة والرمـز أكثـر مـن واسم الكتاب متأثر

ٌ عــن مقصــوده يف التفســري، اعتمــاده علــى ظــاهر اللفــظ ــر بـِّ َ ع ُ وهــي كــذلك تســمية موافقــة ، وهــو م
الكـالم يف اآليـة  ن تفسريه  قبل بدءفتجده يصرح يف مواطن كثرية جداً م، ملنهج املؤلف يف كتابه

  ....)اآليةواإلشارة يف هذه ( :بقوله
 )للسلمي) حقائق التفسير:  

  . تفرق بني احلقيقة والشريعة فالنظرة الصوفية،  مصطلح احلقيقة مصطلح صويف مشهور
ــذه النزعــة ــذه التســمية يظهــر فيهــا التــأثر  : يقــول يف مقدمــة تفســريه، وتســمية الكتــاب 

ً وكن« وأضم ، بت أن أضم ذلك إىل مقالتهمأحب، استحسنتها ت قد مسعت منهم يف ذلك حروفا
؛ ألنـه قصـد أن )حقـائق التفسـري(فهو إمنـا مسـى كتابـه ، )١( »أقوال املشايخ أهل احلقيقة إىل ذلك

  .جيمع كالم أهل احلقيقة وهم عنده أئمة املتصوفة

 )للماتريدي )تأويالت أهل السنة:  
ــم املاتريديـــةيقصـــ(_وهــذه التســـمية يظهــر فيهـــا قصــده إىل بيـــان تفســري أهـــل الســنة    _)د 

اعتنـاء بالغـًا باآليـات الــيت هلـا تعلـق باالعتقـاد وفسـرها علــى  أنــه اعتـىن  ويؤكـد هـذا املعـىن، للقـرآن

                            
 .) ٢٠: ١(تفسري حقائق التفسري للسلمي ) ١(
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فْق اعتقاده   .ودحض أقواهلم ومع بيانه لذلك فقد اعتىن بالرد على املعتزلة، ِو
  

 ً   :تفاسيرظهور أثره في مقدمات ال :ثانيا
ٌ مـن املف قـدم لتفسـريه مبقدمـةكثري ُ ِّ ، سـرين ي بـني ُ وبعضـهم يـذكر ، وسـبب تأليفـه،  فيهـا منهجـهي

ُ هــذه املقــدمات مــن ظهــور أثــر االعتقــاد فيهــا، بعــض املســائل املتعلقــة بــالقرآن وعلومــه ــل ْ ، ومل ختَ
  :وظهوره فيها من عدة جوانب

  :ظهور أثره في سبب التأليف :الجانب األول
ـــقـــد يكـــون ا َ ً  :رَّك املفســـر لتـــأليف تفســـريهلســـبب األكـــرب الـــذي ح ً عقـــدي ســـببا إمـــا حاجـــة  ،ا

عتمــد عليــه ُ أو حاجتــه إىل ، ممــا يســتوجب عليــه القيــام بــه، املــذهب الــذي ينتمــي إليــه إىل تفســري ي
   :أمثلة ذلكمن و ، نصرة مذهبه والرد على املخالفني

  ؤلـف ألصـحابه  :أليفـهللطربسـي كـان سـبب ت) جممع البيان يف تفسري القرآن(تفسري ُ أن ي
دُّ به اخللل الذي يف مذهبه الشيعة ُ َس إال أن أصحابنا رضي اهللا « :يقول يف ذلك، مؤلفًا ي

، عنهم مل يدونوا يف ذلك غري خمتصرات نقلوا فيها مـا وصـل إلـيهم يف ذلـك مـن األخبـار
 .)١( »ومل يعنوا ببسط املعاين وكشف األسرار

  ــد مــن تأليفــه ،للقشــريي) اإلشــارات لطــائف(تفســري َ ــر«: فقــد بــني أنــه قَص ِكْ ٍ مــن  ذ طــرف
  . )٢( »إشارات القرآن على لسان أهل املعرفة

  :المؤلف اي يسير عليهظهور أثره في بيان الطريقة الت :لثانيالجانب ا
ُحــدد لنفســه طريقــة، الطريقــة الــيت يســري عليهــا املفســر يف تفســريه قــد تتــأثر مبواقفــه العقديــة  في

  :ومن شواهد ذلك، ختدم هذه املواقف
 الطربســـي يف مقدمـــة تف ّ الـــرد واملناقشـــة  ســـريه أن مـــن ضـــمن مـــا ســـيتعرض لـــه فيـــهبـــني

يقـــول عـــن بعـــض مـــا  ،يف تفســـريه مـــع ذكـــر اســـتدالل أصـــحابه الشـــيعة، للمخـــالفني
صـحابنا وذكر مـا ينفـرد بـه أ، الكالم على مطاعن املبطلني فيه« :سيضمنه يف تفسريه

                            
 .)٢٠: ١(تفسري الطربسي  :انظر) ١(
  .)املقدمة هـ: ١(تفسري القشريي ) ٢(
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رضــي اهللا عــنهم مــن االســتدالالت مبواضــع كثــرية منــه علــى صــحة مــا يعتقدونــه مــن 
   .)١( »واملعقول واملسموع، األصول والفروع

  أهـل املعرفـة(ذكر القشريي يف مقدمته أنه سيسري يف تفسـريه علـى طريقـة املتصـوفة( ،
لســان  وكتابنـا هــذا يـأيت علــى ذكـر طــرف مـن إشــارات القـرآن علــى«: يقـول يف ذلــك

 »أو قضـايا أصــوهلم ســلكنا فيــه طريقـة اإلقــالل خشــية اإلمــالل، أهـل املعرفــة ومقــوهلم

)٢( .  
 ــتُ « :يقــول ابــن عطيــة يف مقدمــة تفســريه عــن منهجــه الــذي يســري عليــه يف كتابــه وأُْثِب

علــى مــا تلقــى الســلف الصــاحل رضـــوان اهللا ، أقــوال العلمــاء يف املعــاين منســوبة إلــيهم
، السـليمة مـن إحلـاد أهـل القـول بـالرموز، ىل من مقاصـده العربيـةعليهم كتاب اهللا تعا

فمـىت وقـع ألحـد مـن العلمـاء الـذين حـازوا حسـن ، وأهل القول بعلم البـاطن وغـريهم
م لفٌظ ينحو إىل شيء من أغراض امللحدين نبهت عليه   . )٣(»الظن 

قـرآن التـي أثره في ذكر بعض مسائل أصول التفسير أو علـوم ال ظهور :ب الثالثالجان
   :تأثرت باعتقاد مؤلفها

أصـول بمن عادة كثري من املفسرين أن يتطرقوا يف مقدمات تفاسريهم لبعض املسائل املتعلقـة 
ـكُّ تقريـره عـن اعتقـاد صـاحبه، التفسري أو علوم القرآن فَ نـْ َ  ،ومعلوم أن جزءاً من هذه املسـائل ال يـ

  :ومن أمثلة ذلك
، ض مســائل علــوم القــرآن الــيت هلــا عالقــة باالعتقــادذكــر الطربســي يف مقدمــة تفســريه بعــ _١
  :ومنها
 الكالم فيها عند الشيعة :مسألة زيادة القرآن ونقصانه ٌ ٍ هلـا  وهي مسألة مشهور بني نـاف

ومن ذلك الكالم يف زيـادة القـرآن ونقصـانه فإنـه ال يليـق « :يقول الطربسي فيها، ومثبت
وأمـا النقصـان منـه فقـد روى مجاعـة مـن ، فمجمـع علـى بطالنـهبالتفسري فأمـا الزيـادة فيـه 

                            
 .)٢١: ١(تفسري الطربسي ) ١(
 .)١٣٨: ٢(تفسري القشريي  ) ٢(
 .) ١١_١٠: ١(تفسري ابن عطية  ) ٣(
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 ً والصــحيح مــن مــذهب ، أصــحابنا وقــوم مــن حشــوية العامــة أن يف القــرآن تغيــرياً ونقصــانا
 . )١( »أصحابنا خالفه

م أهل السنة ؛ نسبة باطلة  ،ونسبة القول بالنقصان ملن يسميهم احلشوية وهو يقصد 
   .وحكموا بكفر من قال ذلك ،لزيادة والنقصانفقد أمجعوا على حفظ القرآن من ا

 وقـد تـأثر ، علـى وجـه القطـع د مـن اللفـظ املشـرتك بـني عـدة معـانٍ مسألة تعيني املعـىن املـرا
  :يقول الطربسي، تقريره هنا مبسألة اإلمامة عند الشيعة

د مـن ذلـك مـراداً وميكن أن يكـون كـل واحـ، وإن كان اللفظ مشرتكًا بني معنيني أو أكثر«
إن املــراد بــه كــذا قطعــًا إال بقــول نــيب أو إمــام مقطــوع  :فيقــال، فــال ينبغــي أن يقــدم عليــه جبســارة

  . )٢( »على صدقه

، ذكــر ابــن عطيــة يف مقدمــة تفســريه عــدداً مــن املســائل املتعلقــة بالتفســري وعلــوم القــرآن_ ٢
   :وكان من ضمن املسائل اليت هلا تعلق باالعتقاد

 فعندما صدر الكالم عن هذه املسألة قال: از القرآنمسألة إعج : 
إن التحــدي وقــع بــالكالم القــدمي : مب هــو؟ فقــال قــوم، اختلــف النــاس يف إعجــاز القــرآن«

إمنـا وقـع بنظمـه « :مث أورد القـول الـذي يرجحـه وهـو أن التحـدي ،»الذي هو من صـفات الـذات
وهـــذا هـــو القـــول الـــذي عليـــه «: لوقـــال عـــن هـــذا القـــو . »وصـــحة معانيـــه وتـــوايل فصـــاحة ألفاظـــه

ــذا يبطــل «: مث رد علــى القــائلني بالصــرفة فقــال »وهــو الصــحيح يف نفســه، اجلمهــور واحلــذاق و
ا أن تــأيت مبثــل القــرآن :قــول مــن قــال فلمــا جــاء حممــد صــلى اهللا عليــه ، إن العــرب كــان يف قــدر

رفوا عن ذلك   .  )٣( »وعجزوا عنه، وسلم صُ

  َب ــــر ْ ع ُ إن القاعــــدة : والــــذي أقولــــه«: فقــــال) القــــرآن ألفــــاظ أعجميــــة؟هــــل يف (مســــألة امل
فلـيس فيـه لفظـة ختـرج عـن كـالم العـرب فـال ، والعقيدة هي القرآن نزل بلسان عريب مبـني

 .)٤( »تفهمها من لسان آخر

                            
  .) ٣٠: ١(تفسري الطربسي ) ١(
 .)٢٨: ١(املصدر السابق )  ٢(
 .)٦٠_ ٥٩: ١(تفسري ابن عطية  ) ٣(
ا هنا لنصه عليها، ومل يتبني وجه هذا الرتجيح يف هذه املسألة باالعتقاد،)٥٧: ١(املصدر السابق  ) ٤(  .إال أين ذكر
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  .فابن عطية هنا يربط ترجيحه هلذه املسألة بالعقيدة
 ً   :ظهور أثره في التعامل مع اآليات: ثالثا

املـــواطن الــيت يظهـــر فيهــا أثـــر االعتقــاد يف التفســـري هــي كتـــب التفســري؛ فـــإن إذا كــان أخــص 
ويتضـح ذلـك مـن ، ظهـوره أثنـاء تعامـل املفسـر مـع اآليـات: أخص املواطن يف كتـب التفسـري هـي

  :ثالثة جهات
باشـر  _الـيت هلـا ارتبـاط باالعتقـاد _فـإن كثـرياً مـن اآليـات :التفسير :ىاألول الجهة  ُ عنـدما ي

ــقِ اعتقــادهاملفســر تفســري  فْ وهــذا أكثــر املــواطن الــيت يظهــر أثــر اعتقــاد ، ها فإنــه يقــع تفســريه علــى ِو
  :ومن شواهد ذلك ،ااملفسر فيه

 يقول القشريي يف تفسـري قولـه تعـاىل: M u v L ]٣٥ -األحـزاب[ :

هـو  :قـالوي ،هو التصديق والتحقيق :ويقال ،اإلميان هو التصديق وهو جممع الطاعات«
ُ احلقيقةٍ يف القلب   .)١( »هو حياة القلب أوالً بالعقل :ويقال .انتسام

ففســرها علــى طريقــة األشــاعرة يف تفســريهم ، وقــد ظهــر أثــر اعتقــاده عنــد مباشــرته ملعــىن اآليــة
  .قول وعمل :وهو خمالف لتفسري السلف لإلميان بأنه، بالتصديق: اإلميان

 تعاىلوالظاهر أن قوله « :ويقول ابن عطية: M Á Â Ã  L]عبـارة  ]٦٤ -املائـدة
  .)٢( »عن إنعامه على اجلملة

ويف هــذا املثــال ظهــر أثــر االعتقــاد األشــعري عنــد ابــن عطيــة عنــدما باشــر تفســري هــذه اآليــة  
ــا يــد، الــيت تفســريها مــرتبط باالعتقــاد تليــق _ علــى احلقيقــة_ن اوهــو خمــالف لتفســري الســلف بأ

  . سبحانه ليس كمثله شيءباهللا
  :االستنباط:ةالثاني الجهة

ُ املفســـر فكـــره يف بعـــض اآليـــات مســـتنبطًا منهـــا دالئـــل متعلقـــة باالعتقـــاد  ـــل مِ ْ ع ُ وهـــذا ، قـــد يـ
ور أبرزها صورتان يظهر فيهما األثر العقدي   :االستنباط يقع على صُ

  :يدل على صحة اعتقاده أن يستنبط من اآلية دليالً  :الصورة األولى

                            
 .)١٦١ :٣(تفسري القشريي ) ١(
 .)٥١٠: ٤(تفسري ابن عطية  ) ٢(
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 M ? @ A B C :قــول الســمعاين يف قولــه تعــاىل :مــن شــواهد ذلــكو 

D E F G  L]وهــذا دليـــل ألهــل الســـنة علــى أن اإلميـــان يزيـــد « :]٢ -األنفــال
  .)١(»وينقص

  :يرد به على المخالف أن يستنبط من اآلية دليالً  :الصورة الثانية

ـــه تعـــاىل :ومـــن شـــواهد ذلـــك  M s t u v w yx :قـــول القشـــريي يف قول

z { | }      L ]ــتَحقٌَّة « :ويف ذلـك ردٌّ علـى مـن يقـول« :]٢١ -احلديـد ْ س ُ إن اجلنـة م
ِ إليهاوجيب  ،على الطاعات ً ...على اهللا إِيصالُ العبد َ ال يكون واجبا   . )٢(»ألن الفضل

ً وال تعـارض بـني أن كونـه حقـ، والصواب أنه حقٌ أوجبـه اهللا علـى نفسـه مل يوجبـه عليـه أحـد  ا
ذا احلق   .أوجبه على نفسه وبني كونه متفضالً 

  :االستطراد :ةالثالث الجهة
ـــلَّ أن يســـلم مفســـر مـــن االســـتطراد يف تفســـريه مـــن  وقـــد كانـــت املســـائل العقديـــة واحـــدةً   ،قَ

  :وأذكر لذلك مثالني ،املسائل اليت جيد املفسر فيها جماالً لالستطراد

   ـــــر قــــــال  ]٦٤ -املائـــــدة[M Á Â Ã  L: ابــــــن عطيـــــة قولـــــه تعــــــاىلبعـــــد أن فسَّ

 ً  -ص [ M µ  L :مث اختلـف العلمـاء فيمـا ينبغـي أن يعتقـد يف قولـه تعـاىل« :مسـتطردا

 و ]١٠ -الفـــــــتح [ M ' ( ) *  L و  ]٧١ -يــــــس [ M ' ( Lو  ]٧٥

M < =  >  L]و ]٣٩ -طــــــــــــــــه M [ \  L ] و  ]١٤ -القمــــــــــــــــرM Ô 

Õ L ]٤٨ :الطـــــــــور [ و M f  g h i j L  ]وحنــــــــــو  ] ٨٨ :القصــــــــــص
ِّ أقوال الناس يف هذه اآليات.  )٣( »هذا   .مث أخذ يبني

                            
 ).٢٤٨: ٢(تفسري السمعاين ) ١(
 .)١١٢: ٣(تفسري القشريي ) ٢(
  .) ٥١٠: ٤( تفسري ابن عطية ) ٣(
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 ــر الطربســي قولــه تعــاىل  ]٢٦ -البقــرة[M p q r s t  L: بعــد أن فسَّ
فصــل يف حقيقـــة اهلدايـــة «:  عقــد فصـــالً خاصــًا يف مســـألة حقيقـــة اهلدايــة واهلـــدى فقـــال

، وإذ قد ذكرنا أقسام اإلضالل وما جيوز إضافته إىل اهللا تعاىل منها ومـا ال جيـوز: واهلدى
  . )١( »فلنذكر أقسام اهلداية اليت هي ضده

  :)٢(يعتمدها المفسر ظهور أثره في المصادر التي :الجانب الرابع
املصــادر الــيت يعتمــدها املفســر مــن حيــث النقــل عنهــا نقــالً جمــرداً ال تــدل مبفردهــا علــى تــأثٍُّر 

كـن أن يفيـد ، عقدي ا مـن اختصـاص بعلـم معـني ميُ ـر نقـل عنهـا  ملـا ألصـحا إذ قد يكـون املفسِّ
                                                                                          .هذا من حيث األصل واملبدأ، منه املفسر مع جتنب اجتاهه العقدي

، لكــن هــذا االعتمــاد علــى املصــادر قــد يــدل يف بعــض األحــوال علــى اجتــاه املفســر العقــدي
ـــا مصـــدراً معتمـــداً قـــرائن علميـــة أخـــرى وإن اعتبـــار هـــذه القـــرائن  ،وذلـــك عنـــدما جيتمـــع مـــع كو

  :احث يف اجتاه املفسر العقدي من عدة جوانبوغريها يفيد الب
ٌ  :أوالً  علم أن املصادر حمل ُ   .لألثر العقدي أن ي

  ً ◌   .حتديد األشخاص أو املصادر اليت كان هلا أثر يف آراء املفسر العقدية: ثانيًا
 ً   .أن من طرق حتديد انتماء املفسر العقدي البحث يف مصادره اليت اعتمد عليها :ثالثا

تَمَّ مبا حيتف باملصـادر مـن قـرائنوهذا البحث ال  ْ ه َ ـب إىل اجتـاه ، بد أن يـ فكـم مـن مفسـٍر نُسِ
وهــذا وحــده ال يكفــي مــامل ، ال ينتمــي إليــه عنــد التحقيــق مبجــرد نقلــه عــن أصــحاب هــذا االجتــاه

  .جتتمع قرائن أخرى غري جمرد النقل
ي إىل كبـري وأما من اشتهرت عقيدتـه واستفاضـت فـال حيتـاج البحـث يف حتديـد اجتاهـه العقـد

ــرد حتديــد انتمــاء املفســر العقــدي؛ فــإن كــون ابــن ، عنــاء ُ مــن قــرائن لــيس  ر ْذكَ ُ ــي َ ولــذا فــإن مــا س
ــــة  ً أشــــعري(عطي ً شــــيعي(أو الطربســــي ) ا ٌ معــــروف ،)ا ٌ مشــــهور بيــــان أن  :للكــــن القصــــد األو ، أمــــر

  .من مواطن األثر العقدي عند املفسرين املصادر موطن مهم
َ عقيدتــه حمــل  إبــراز بعــض :والقصــد الثــاين كــن أن تُفيــد يف دراســة مفســر آخــر القــرائن الــيت ميُ

   .اشتباه عند الباحث
                            

   .)١٥٠: ١( تفسري الطربسي) ١(
  .الكتب أو الشخصيات اليت اعتمد عليها املفسر يف تفسريه :أعين باملصادر )٢(
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فبعضها قـد يصـل إىل أن يكـون ، وأُطلق عليها قرائن للتفاوت بينها يف قوة داللتها على املراد
 ً ع معه غريه، دليال   .وبعضها قد ال يصل إال إذا مجُ
  :ومن هذه القرائن 
تمده المفسر بمثابة األصل الـذي يختصـر منـه أو يبنـي أن يكون المصدر الذي اع _١

ُعقب عليهافيتابعه حتى في آرائ، عليه تفسيره   .ه العقدية وال ي
  . افق العقدي بينه وبني صاحب األصلفهذا االعتماد مع عدم التعقيب عليه قرينة على التو 

طوســـي يف تفســـريه علـــى كتـــاب التبيـــان لشـــيخه ال اعتمـــد الطربســـيأن  :ومـــن شـــواهد ذلـــك
، وقـد تابعــه يف أغلــب مــا يقولــه ويــذهب إليــه، اعتمـاداً كليــًا فكــان املختصــر لــه واملهــذب واملرتــب

إال أن أصـحابنا رضـي اهللا عـنهم مل « :يقول عن كتاب شيخه،  حىت يف آراءه الكالمية واإلمامية
نوا يف ذلــك غــري خمتصــرات نقلــوا فيهــا ماوصــل إلــيهم يف ذلــك مــن األخبــار ا ببســط ومل يعنــو ، يــدوِّ

إال مامجعــه الشــيخ األجــل الســيد أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطوســي ، املعــاين وكشــف األســرار
قتــبس منــه ضــياء الحــق ويلــوح عليــه ، قــدس اهللا روحــه مــن كتــاب التبيــان ُ فإنــه الكتــاب الــذي ي

  . )١( »وَأطأ مواقع آثاره، وهو القدوة َأستضيء بأنواره... رواء الصدق
٢_ ُ دَ المفســر ِر ْ ــو ُ ــًة علــى التــرجيح فــي المســائل المرتبطــة  كــالم العــالم  أن يـ ويجعلــه قرين

  :باالعتقاد
وضع موضع القرينة على الرتجـيح فـإن ذلـك يـدل علـى أن أقوالـه هلـا  ُ إيراد كالم العامل عندما ي

ـــا وأثرهـــا عنـــد ناقلهـــا َ كالمـــه موضـــع وكـــذلك القـــول إذا ، وإال ملـــا ســـاقها هـــذا املســـاق، وز ـــع ضِ ُ و
د إىل تضعيف قول االعتماد ؛ فإذا َ مرجحـًا  تقويتـه هلـذا القـولأو  جعل تضـعيف هـذا العـامل ،قَص
وحــني يكـون ذلــك يف املسـائل العقديــة فهـو يـدل علــى أثـر آراء هــذا العـامل علــى  ،مـن املرجحـات

   .ناقلها
ِّ صحة التعبري بقوله :ومن شواهد ذلك  خاطـب (أو ) حكـى اهللا( :ابن عطية ملا أراد أن يبني

ـا اســتعمال أبـو املعـايل يف كتابــه اإلرشـادذكـر ، )اهللا و يف هــذا  ،أن ممـا يــدل علـى صـحة التعبــري 
وقــد اســتعمل هــذه « :يقــول، قرينــة تــدل علــى  أثــر هــذا الكتــاب ومقــام صــاحبه عنــد ابــن عطيــة

                            
   .)٢٠: ١( تفسري الطربسي ) ١(
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  .)١( »املعايل يف اإلرشاد واستعملها أيب، احملدثون والفقهاءالطريقة املفسرون و 
 ُ وقـال بعـض « :ضعف قوالً قيل يف مسألة من مسائل الصفات قـالوملا أراد ابن عطية أن ي

وضـعف  ،تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبـه العقـول مـن صـفات القـدمي تعـاىل :األئمة
  .ومل يعقب على هذا القول إال بتضعيف أيب املعايل،)٢(»أبو املعايل هذا القول

على أنه متابع يف هـذا النقـل أليب املعـايل نص  )٣(ملا أراد نقل دليل التمانع عند املتكلمنيو 
، وذلـك يكـون مـع اهللا تبـارك وتعـاىل غـريه ونقتضب شيئًا من الدليل على أنـه ال جيـوز أن«: فقال

  .)٤( »على ما قال أبو املعايل وغريه

ـــة _٣ ـــد نقلـــه لـــآلراء العقدي ـــر عن سِّ َف ُ ـــذكر الم إال عـــن أشـــخاصٍ  _إن نقـــل_عنـــدما ال ي
  .فإن هذا يدل على تأثره بها معينين أو مصادر معينة

ضُ مســألٌة عقديــٌة للمفسـر فيقصــد عنــد الكــالم عليهــا نقـل أقــوال عــدد معــني مــن  ــِر ْ ع عنـدما تـَ
  .فهذه قرينة تدل على أثرهم العقدي فيه، العلماء

  :ومن شواهد ذلك
  أن ابـــن عطيـــة عنـــدما يـــورد األقـــوال لتأييـــد مســـائل عقديـــة فإنـــه ينقلهـــا عـــن أئمـــة األشـــعرية 

   .وغريه )٦(والباقالين، )٥(كاألشعري
ــذه الكتــب وآرائويــدل علــى أن نقلــه عــ أنــه ذكــر عــن نفســه يف كتابــه  هــانهم كــان عــن تــأثر 

البـــــن  ) املشــــكل(و  ،للبــــاقالين) يــــدالتمه(كتــــاب : الفهــــرس أن ممــــا قــــرأه وأجيــــز لــــه باألســـــانيد
  .  )٧(فورك
ً أوصــــاف أن يــــورد مـــــع ذكــــره للمـــــورد_٤ علــــى االنتمـــــاء المــــذهبي ؛ كـــــأن يعبـــــر تـــــدل  ا

                            
      .)املقدمة_  ٦٣: ١(تفسري ابن عطية ) ١(
 .) ١١٥ :البقرة ،٤٥٧: ١(املصدر السابق ) ٢(
 .)٤٣ :اإلسراء ،٩٥: ٩(املصدر السابق  )٣(
   .)٢٠: ١( تفسري الطربسي) ٤(
: ١٥(، )٨ :، التحـرمي٥٢٥: ١٤(،  )٢٨٦:، البقـرة٥٤٠: ٢( ،)١٨٠:، األعـراف٦:١٥٤(تفسري ابن عطيـة  :انظر )٥(

 .)٤٣: ، القلم٥١
   .)١٠ :الطالق ،٥٠٥: ١٤( ،)١٤٣:األعراف ،٦٩: ٦(املصدر السابق ) ٦(
  .)٧٧ _٧٥ص (لفهرس ا :انظر) ٧(
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  .ومما يدل على انتمائه لهم، )أخبارنا(أو ، )أصحابنا(بـ

 / . - M: قـال الطربسـي يف بيـان معـىن الغيـب يف قولـه تعـاىل :ومن شـواهد ذلـك

 L]وهذا ، عن ابن مسعود ومجاعة من الصحابة.. .مبا غاب عن العباد علمه :وقيل« :]٣ -البقرة
 »عـن زمـان غيبـة املهـدي عليـه السـالم ووقـت خروجـه مارواه أصـحابناويدخل فيه ، أوىل لعمومه

)١(.  
 : ملا ذكر املراد األقوال يف املراد من معىن الصراط املستقيم قالو 
  :وقيل يف معىن الصراط املستقيم وجوه«
  . سعودوعن ابن م وعن علي  ،وهو املروي عن النيب  ،أنه كتاب اهللا: أحدها
  .وهو املروي عن جابر وابن عباس ،أنه اإلسالم: وثانيها
  .عن حممد بن احلنفية ،غريه دين اهللا الذي ال يقبل من العبادأنه : وثالثها
  .وهو المروي في أخبارنا، واألئمة القائمون مقامه، أنه النيب صلى اهللا عليه وسلم: والرابع

  . )٢( »يع ذلك فيهواألوىل محل اآلية على العموم حىت يدخل مج

  .إيراد كالم العالم في مقام رد المفسر على الخصوم _٥
 _يف كثــريٍ مــن أحوالــه  _اإلكثــار مــن النقــل عــن عــامل يف الــرد علــى الطوائــف املخالفــة قرينــٌة 

  .على توافق عقدي

 M Ë Ì Í Î Ï: قــــول ابــــن عطيــــة يف قولــــه تعــــاىل :ومــــن شــــواهد ذلــــك

Ð ÒÑ Ó Ô  Õ     L] وحيتمـــل أن يكـــون يف معـــىن مـــا بعـــده «: ]١٤٨ -آل عمـــران

فرياد ثبوت القدم حقيقـة ]٢٥٠ -البقرة[M m n o   p  L :من قوله
إن اهللا ال خيلـــق  :لقـــوهلم ،يف هـــذا الـــدعاء رد علـــى القدريـــة :قـــال ابـــن فـــورك ،يف مواقـــف احلـــرب

دعَى ،عبدأفعال ال ُ    .)٣( »فيما ال يفعله ولو كان ذلك مل يسغ أن ي

                            
     .)٨٢: ١(تفسري الطربسي ) ١(
 .)٥٩_٥٨: ١(  املصدر السابق) ٢(
 .)٣٦٤: ٣( تفسري ابن عطية ) ٣(
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  .ات تدل على التعظيم واإلجالل بخالف غيرهتخصيصه بعبار  _٦
، قرينة على التقارب عقدي= غريهم  اء بألفاظ التعظيم واإلجالل دونالعلم ختصيص بعض

  .وخاصة عندما  يكون ذلك يف مقابلة أقوال طوائف أخرى
   :ومن شواهد ذلك

 بـن االشيخ األجل السعيد أبـو جعفـر حممـد « :ملا ذكر الطربسي شيخه الطوسي قال عنه
   .)١( »احلسن الطوسي قدس اهللا سره

 اســتدل أبــو علــي : قــال الشــريف األجــل املرتضــى« :قــال وملــا نقــل الطربســي عــن املرتضــى

ــــــه ــــــى بطــــــالن .. .]٢٢ -البقــــــرة[M x y z  { |  L :اجلبــــــائي بقول عل
  . )٢(»وهذا قدر ال يدل: قال، من أن األرض كروية الشكل، مايقوله املنجمون

  :اهتمامه بالنقل من الكتب الكالمية أو التي لها ارتباط بها_٨
ــذا _ خاصــة الكالميــة منهـا_االهتمـام اخلــاص بكتــب واحــد مـن العلمــاء   قرينــة علــى تــأثره 
  .العامل

، )٥(والتلخــيص، )٤(والشــامل، )٣(مثـال ذلــك أن ابـن عطيــة ينقــل عـن كتــب اجلــويين كاإلرشـاد
 ،ا يتعلـق األمـر بـالرأي العقـدي يـدل علـى أثـر هـذه املصـادر عليـهوالتنقل بني هذه املصادر عنـدم

أن مـن ضـمن كتـب العقائـد الـيت ) فهرسته(أن ابن عطية نفسه ذكر يف _ كماسبق_ويؤكد هذا 
  . )٦(اإلرشاد والتلخيص وغريها: قرأها وأجيزت له باإلسناد من كتب اجلويين

ومعــىن الوجـــه هللا ، )٧(معــىن اهلدايــة نقلــه عنــه كالمـــًا يف :وقــد نقــل عنــه يف عــدة مســـائل منهــا
 تشــبيه قــول املعتزلــةو  ،)٢(ويف الــرزق عنــد املعتزلــة، )١(وقبــول التوبــة علــى جهــة القطــع، )٨(ســبحانه

                            
 .)٢٠: ١( تفسري الطربسي) ١(
 .)١٣٣: ١ (املصدر السابق ) ٢(
  .) ١٧٣ :آل عمران ،٤٢٥: ٣(تفسري ابن عطية ) ٣(
   .)١٧٥:، األعراف١٤٢: ٦(املصدر السابق ) ٤(
     .)٨٢:يوسف ،٤٧: ٨(املصدر السابق ) ٥(
 .)٧٧ص (فهرس ابن عطية  :انظر) ٦(
 .)٦: الفاحتة، ١١٧_١١٦: ١(تفسري ابن عطية ) ٧(
 .)١١٥: البقرة ،٤٥٧: ١(املصدر السابق ) ٨(
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وس هــل قطــع  :مســألة املقتــولو ، )٥(التوبــة يف اصــطالح املتكلمــنيو ، )٤( )امليــزان(تأويــل و ، )٣(بــا
   .)٧(تأويل االستواءو ، )٦(م ذلك هو أجله احملتوم عليهأجله أ
، )٩()العقـل(معـىن ويف ، )٨(يف زيـادة اإلميـان ونقصـانه :منهـا عتىن مبناقشته وتعقبه يف مـواطنوا
  .وغريها

  :ظهور أثر االتجاه العقدي في العبارات التي يستخدمها المفسر :الجانب الخامس
اختيــار العبــارات الــيت تتناســب مــع ، قــاد علــى صــاحبهمــن املــواطن الــيت يظهــر فيهــا أثــر االعت

  .وترك ما كان بعكس ذلك، اعتقاده
  :وابن عطية، والطربسي، وسأذكر عدة شواهد لذلك عند القشريي

   لقشريي يعرف من الوهلـة األوىل أن قائـل هـذا االذي يقرأ أي آية من اآليات يف تفسري
مالكـــالم ينتمـــي إىل االجتـــاه الصـــويف؛ لكثـــرة اســـتخد ، وتعبـــريه بتعـــابريهم، امه مصـــطلحا

ُالحظ فيه ذلك كن أن ي   .وتفسري املتصوفة هو أكثر ما ميُ
   :ومن شواهد ذلك

 @ ? < = > ; : M 7 8 9 :يقـــول قولــــه تعــــاىل

A B C D E F G  L]ــــــــنَّة احلــــــــقِّ « :]٢ -األنفــــــــال ُ  -ويقــــــــال س
هم بــني أهــل العرفــانسـبحانه مــع  دِّدَ َ ــر ُ ــفِ  أن يـ شْ جباللــه  كاشــفهمفــإذا  ،مجــال ُلْطــفجــاللٍ و َك

م ُ ْ قلــــو ــــت َل ِ ج َ م  الطفهــــموإذا  ،و ْ قلــــو نَت ــــَك َ ــــتهم.. .جبمالــــه س ْحِ رهب ــــو  ،ويقــــال الطــــالبون يف نَـ
ْح قـربتهم الواصلونو ـدون فـي محـو غيبـتهم ،يف رو وال  ،...الحقـائق؛ اسـتولت علـيهم والموحِّ

                                                                              
 .)١٧ :النساء ،٥٣٤: ٣(املصدر السابق ) ١(
 .)٨٨ :املائدة ،١٤: ٥(املصدر السابق ) ٢(
 .)١:األنعام ،١٢٣: ٥(املصدر السابق ) ٣(
 .)٨ :األعراف ،٤٣٣: ٥(املصدر السابق ) ٤(
 .)٥٢:هود ،٣٢٠: ٧(املصدر السابق ) ٥(
 .)١٠:إبراهيم  ،٢١٢ :٨(املصدر السابق  )٦(
 .) ٥ :طه  ،٥ :١٠(املصدر السابق  )٧(
 .)١٧٣ :آل عمران ،٤٢٥: ٣(املصدر السابق  )٨(
 .)١٧١ :البقرة ،٦٥: ٢(املصدر السابق  )٩(
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ا  َّ هم لذة؛ إذ مل ُِك ل ْ تَم وااهلم إحساس فَـ ُ م ِ طُل ٌ  صْ ـو ْ عـنهم حمَْ ـم ُ ه ْ فَـ ـم ُ ه َك َل َ ِ مـا م ُ علـيهم  ،ببـواده والغالـب
  .)١( »سواهم

، )أهـل العرفـان(فـإن ، يظهر من خالل هذا املثال أن صاحب الكالم ممن مييـل إىل التصـوف
ــــ(و، )االصــــطالم(و، )حلقيقــــةا(و، )الغيبــــة(و، )الواصــــل(و، )اللطــــف(و، )الكشــــف(و ْ ح َ ، )دالتـَّو
ر منها املتصوفة)احملو(و ِ ث ُْك ً وبعضها أخذ عندهم منحى اصطالحي، كلها استعماالتٌ ي   .)٢(ا

  مــن أوضــح الشــواهد علــى هــذه القضــية عنــد ابــن عطيــة أنــه عقــد يف مقدمــة تفســريه بابــًا
) حكـى اهللا( :كقولـه، خاصًا من أجل األلفاظ اليت سيسـتعملها يف التعبـري عـن كـالم اهللا

بــاب فـــي األلفــاظ التــي يقتضــي اإليجـــاز « :يقــول يف ذلــك ،وهــاوحن) خاطــب اهللا(أو 
اعلــم أن القصــد إىل إجيــاز العبــارة قــد يســوق  :اســتعمالها فــي تفســير كتــاب اهللا تعــالى

ـــذه اآليـــة املـــؤمنني: املـــتكلم يف التفســـري إىل أن يقـــول ر ، خاطـــب اهللا  وشـــرَّف اهللا بالـــذِّكْ
ــى اهللا تعــاىل عــ، الرجــل املــؤمن آل فرعــون َك َ ــا قالــتوح ــيهِ : (ن أُم موســى أ ــفَ ، )قُصِّ قَ َ وو

؟ وحنــو هــذا مــن  ]١٧٢ -األعــراف[M B C  L: اهللا ذريــة آدم علــى ربوبيتــه بقولــه
وقـد اسـتعمل هـذه الطريقـة ، إسـناد أفعـال اهللا تعـاىل مل يـأتِ إسـنادها بتوقيـف مـن الشـرع

ولكــين قــدمت هــذا .. .بــو املعــايل يف اإلرشــادواســتعملها أ، املفســرون واحملــدثون والفقهــاء
 ِ ً الباب ل ا عسى أن أقع فيه نادرا َ  . )٣( »عتذر عما وقع فيه املفسرون من ذلكوأ، م

  وهـي عبـارات ، ه إىل املـذهب الشـيعيسي عبارات يتضح من خالهلا انتماؤ يف كالم الطرب
  :ومنها، ومنها ما فيه نوع خفاء ،منها ما هو واضح ال حيتاج إىل تأمل

  :قال ]٥٤ -املائدة[M x  y  L :قوله ملا تكلم يف املراد من قول اهللا تعاىل
وأصــــحابه حــــني قاتــــل مــــن قاتــــل مــــن النــــاكثني   هــــم أمــــري املــــؤمنني علــــي  :وقيــــل«

وهــو إمنــا اختــار هــذه العبــارات مــن أجــل اعتقــاده يف معاويــة ومــن ، )٤( »والقاســطني واملــارقني
ً معه رضي    .اهللا عنهم مجيعا

                            
  .)٧١: ١(وانظر مثاالً آخر  ،)٢٨٩: ٢: ١( تفسري القشريي  )١(
  .واملعجم الصويف حملمود عبد الرزاق ،راجع هذه االصطالحات يف املعجم الصويف لسعاد احلكيم) ٢(
 .) ٦٢: ١(تفسري ابن عطية ) ٣(
 .)١٢٣: ٢(تفسري الطربسي ) ٤(
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 M ! " # $ % & ' ( )L: ونقل بعد قوله تعـاىل
وروي عـن ، لـك هـذه األمـة بـنقض مواثيقهـا :أنـه قـال) ره(عـن سـلمان الفارسـي« :]٩٤ -النحـل[

ومـــا كـــان مـــن قـــول رســـول اهللا ) ع(نزلـــت هـــذه اآليـــات يف واليــة علـــي: أنـــه قـــال) ع(أيب عبــداهللا
  .)١( »لي بإمرة املؤمننيسلموا على ع

ـــا ، الـــذي يعـــين بـــه الرتضـــي) ره(فهـــو عنـــدما جـــاء ذكـــر ســـلمان رمـــز إليـــه برمـــز   وملـــا ذكـــر أب
وهـــذا مـــا ال يفعلـــه مـــع كثـــري مــــن  ، الـــيت تعـــين عليــــه الســـالم) ع(رمـــز لـــه بــــ، وعلـــي، عبـــداهللا

  .وغريهم الذين يذكرهم وال يرتضى عليهم كأيب بكر وعمر وعثمان   ،الصحابة

                            
  .)١١٩: ٤(املصدر السابق  )١(
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  مبحث الثانيال

  دراسة االتجاه العقدي في التفسير منهج
  :نامطلبو وفيه تمهيد  

  .في التفسير دراسة االتجاه العقدي عند الطوائف منهج :المطلب األول
  .عند المفسر في التفسير دراسة االتجاه العقدي منهج :المطلب الثاني

  
 
  
  
  

  
  

  
  تمهيد

 اعتنـت بالبحـث حـول مـنهج إحـدى من خالل النظر يف عدد من البحـوث والدراسـات الـيت
حلظـــت أن هنـــاك أخطـــاء =  ينأو البحـــث يف حتديـــد عقيـــدة أحـــد املفســـر ، الطوائـــف يف التفســـري

والبحـث  ،منهجية يف طريقـة معاجلـة املوضـوع سـببت الوصـول إىل نتـائج غـري صـحيحة يف حتقيقـه
ْ علــى طريقــة واضــحة، يف منهجيــة التفســري عنــد الطوائــف أو املفســر ــر َسِ صــحيحة ، العــامل مــامل ي

ث أســجل مــا يتحصــل وقــد كنــت أثنــاء البحــ، املســار فإنــه لــن يــؤدي إىل نتــائج صــحيحة صــائبة
 ّ ـا عنـد  لدي من هذه األمور حىت اجتمعت عندي جمموعة تنبيهات ومالحظات البد من مراعا

ـــال، البحـــث يف ذلـــك ـــدَ الباحـــث منهـــا يف هـــذا ا ْ ي ِ ف ُ ـــائج ، أرجـــو أن ي فهـــذا املبحـــث خالصـــة نت
  .تخلصتها أثناء الدراسة يف الفصول السابقةاس
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  المطلب األول

   عند الطوائف في التفسير دراسة االتجاه العقدي منهج
   :وفيه فرعان

   .المتعلقة بالجانب النظري المنهجية األمور  :الفرع األول
   .المتعلقة بالجانب التطبيقيالمنهجية األمور  :الفرع الثاني
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  ع األولالفر 

  األمور المتعلقة بالجانب النظري
ــا عنــد إرادة حتديــد مــنهج التفســري هنــاك مجلــة أمــور نظريــة عنــد طائفــة مــن  البــد مــن مراعا

   :ومنها ،الطوائف
  :دراسة نشأة االتجاه العقدي: األمر األول

يف  يف الوصـف الصـحيح ملـنهج االجتـاه األوىل لكل اجتاه عقدي هلا أثره التحقيق يف البدايات
فــإن اخلطــأ يف التحديــد الصــحيح لبدايــة املــنهج يلــزم منــه اخلطــأ يف التحديــد الصــحيح ، التفســري

وهـذا مـا ، والنشـأة عمليـة تراكميـة وال جتـيء فجـأة بـدون مقـدمات ،هذا االجتاه يف حلركة التفسري
ي وليس املقصود بالنشأة هي البداية فقط بل املقصود هـ، جيعل تتبعها حيتاج إىل جهد مضاعف

  .بداية كل مرحلة يف كل تطور حيصل عند املذهب
  :ومن أمثلة ذلك 
ُ نفســـها إىل جـــابر بـــن زيـــد اإلباضـــية أن  ـــب نْسِ ، ويزعمـــون أنـــه املؤســـس احلقيقـــي ملـــذهبهم، تـَ

ــا نســبة ال تصــح _ ــين علـــى هــذه النســبة اخلاطئــة حتديــد خــاطئ ،)١( _وقــد تقــدم أ ُ كـــذلك   وب
هو أول من ابتدأ حركة التفسري  يذكرون أن جابر بن زيد إذ إن اإلباضية، لبداية التفسري عندهم

ن ذلـك يظهر أن التأليف يف التفسري عنـدهم مل يبـدأ مـ، وعندما يتبني عدم صحة ذلك. عندهم
  .صيل ذلكوسبقت تفا، عنه احلني؛ بل نشأ نشأة متأخرة

  .تحديد مصادر التلقي ومنهج االستدالل عند الطائفة :األمر الثاني
االجتاهــات البــد أن ميــر ببوابــةٍ ال ميكــن مــن  دخول إىل حتديــد مــنهج التفســري عــن أحــدإن الــ

ــا حتديــد مــنهج االجتــاه يف التفســري التحديــد املنهجــي الــدقيق وهــذه البوابــة تشــتمل ، دون املــرور 
   :على أمرين

  .االجتاه يف التلقي هذا حتديد مصادر :أوالً 
 ً   .حتديد منهج االجتاه يف االستدالل :ثانيا

                            
 .)١٧٧ص (انظر من هذا البحث ) ١(
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وذلــك أن مجيــع ، فـإن مصــادر التلقــي عنــد االجتـاه العقــدي هلــا أثــر يف منهجيـة التفســري عنــده
، املصـادر الدخيلـة علـى املـنهج اإلسـالمي الصــحيح كانـت هـي العمـدة احلقيقيـة هلـذه االجتاهــات

فالعقـــل الكالمـــي عنـــد ، ر األخـــرى يف حكـــم التـــابع هلـــا يف كثـــريٍ مـــن األحـــوالوأصـــبحت املصـــاد
، هـــو العمـــدة كـــذلك والكشـــف الصـــويف عنـــد الصـــوفية، املتكلمـــني هـــو العمـــدة يف أصـــول الـــدين
ن مثَّ التـــزم مجيــــع أصـــحاب هــــذه ومــــ ،اإلماميـــة و الشــــيعة واألئمـــة هــــم العمـــدة عنــــد اإلمساعيليـــة

ــــوَّ املصــــادر منــــاهج يف االســــتدالل بالكتــــاب  عُ فيهــــا النصــــوص حــــىت ال تتعــــارض مــــع والســــنة تَُط
واملقصـود اإلشـارة إىل أمهيـة حبــث ذلـك عنـد إرادة حتديـد مــنهج  ،املصـدر احلقيقـي عنـد كـل اجتــاه

 ٍ   .ما يف التفسري اجتاه
  :د االتجاهدراسة تطور الفكر العقدي عن :األمر الثالث

رٍ  ْ ــو ا حـىت اســتقرارها بعــدة أطــوار خيتلــف كــل َط كثـري مــن االجتاهــات العقديــة مــرَّت مــن نشــأ
ٍ ، عن الذي قبله رٍ واحـد ْ ـو ـلَّطُ الضـوء علـى َط َ ُس صـورة  فهـذا يعـين أن الصـورة الـيت ذكـرت وعنـدما ي

ٌ مـــن احلقيقـــة ـــذكر مــنهج املتـــأخرين يف الت، ينقصــها كثـــري ُ فســـري عنـــد هـــذا ويف كثــريٍ مـــن األحيـــان ي
م ثـِّـل مــنهج أصــحابه علــى اخــتالف طبقــا َُ وحــىت يصــل الباحــث إىل صــورة  ،االجتــاه علــى أنــه مي

ـــا االجتـــاه وحتديـــد مـــنهج ، متكاملـــة عـــن مـــنهج االجتـــاه؛ فيلزمـــه دراســـة مجيـــع األطـــوار الـــيت مـــرَّ 
رٍ من أطواره ْ و   .التفسري يف كل َط
    :وأضرب لذلك مثلني اثنني

  االتجاه األشعري:  
فاألشــعري وكبــار أصــحابه خيتلفــون عــن طبقــة  ،معلــوم أن املــذهب األشــعري مــرَّ بعــدة أطــوار

ً اجلـويين الــذي أدخـل كثــري  والـرازي خيتلــف عـنهم كــذلك، ، يف املـذهب األشــعري مـن آراء املعتزلــة ا
وبعضـهم ، ـافاألشـعري والبـاقالين وقـدماؤهم يثبتو «: يقول ابن تيمية عـن مسـلكهم يف الصـفات
َ كالم اجلبـائي شـيخ املعتزلـة، يقر ببعضها؛ وفيهم جتهم من جهة أخرى ِرب وابـن ... فاألشعري شَ

فإنـه أثبــت بعـض مــايف ، وبعـد البــاقالين ابـن فــورك، البـاقالين أكثــر إثباتـًا بعــد األشـعري يف اإلبانــة
  .القرآن

والغـــزايل يف كالمـــه مـــادة .. .ذهب املعتزلـــةفمـــالوا إىل مـــ: وأمـــا اجلـــويين ومـــن ســـلك طريقـــه
، وكــالم أيب حيــان "رســائل إخــوان الصــفا"بســبب ابــن ســينا يف الشــفاء وغــريه؛ و، فلســفية كبــرية
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ً "ابــن اخلطيـــب"وأمـــا .. .التوحيــدي ال يســتقر علـــى حــال وإمنـــا حبـــث  ،، فكثــري االضـــطراب جـــدا
  .)١( »وجدل

ســبق أن ذكــرت الشــواهد الــيت تــدل علــى اخــتالف األشــعري عــن متــأخري أصــحابه يف وقــد 
عل شيئًا واحداً ؛ بل البـد، )٢(منهج التفسري  وعليه؛ فمن اخلطأ يف وصف املنهج األشعري أن جيُ

  .التفريق بني مرحلة وأخرى من مراحل االجتاه العقدي من
 الشيعي اإلمامي االتجاه:  

يـز  _فمـنهج املتقـدمني األخبـاري، اإلماميـة ختتلـف كـذلك يف مناهجهـا الشـيعة الـذي ال جيُ
لِّـل مـن شـأن العقـل ،القول بظواهر الكتاب والسنة إال بقـول اإلمـام قَ ُ كمـا سـبق بيـان   _ والـذي يـ

هـو مـنهج خيتلـف عــن مـنهج كثـريٍ مـن األصـوليني الــذين يقـرون األخـذ بظـواهر القــرآن  )٣(_ذلـك

 M a :كما يقول الطربسي  يف قوله تعـاىل، ا ولو مل يكن لإلمام فيها قولوإعمال الرأي فيه

b c d e f g  L]ويف هـــذا داللـــة علـــى بطـــالن قـــول « :]٢٤ -حممــد
  .                                          )٤( »من قال ال جيوز تفسري شيء من ظاهر القرآن إال خبرب ومسع

   .االختالف اختلفت طرائقهم يف كتب التفسري ومن أجل هذا
  :دراسة التداخل العقدي عند االتجاه :األمر الرابع

التــداخل العقــدي بــني االجتاهــات ظــاهرٌة حتتــاج إىل مراعــاة عنــد دراســة مــنهج التفســري عنــد  
دُ الدراســة عــامالً مــؤثراً يف التكــوين العقــدي  ِ ق فْ ُ عنــد طائفــة معينــة؛ ألن إغفــال هــذا التــداخل ســيـ

ر كثرياً من التساؤالت اليت قد تعرتض أثنـاء ، االجتاه املدروس فَسِ تـُ َ ذلك؛ أن رعاية هذا اجلانب س
   :وميكن أن يتضح املقصود من خالل هذين املثالني، الدراسة
 االتجاه الشيعي اإلمامي:  

لقــــد كــــان االجتــــاه الشــــيعي اإلمــــامي يف بدايــــة أمــــره بعيــــداً عــــن األثــــر الكالمــــي يف تقريــــر  
ٌ أدخـل ، ويف التعامل مع النصوص و تفسـريها، عتقدامل ٌ معتـزيل مث حـدث بعـد ذلـك تقـارب شـيعي

                            
  .)٥٢: ٦(الفتاوى جمموع ) ١(
  .)١٤٤-١٣٦(انظر من هذا البحث ) ٢(
    .)٧٥ص(انظر من هذا املبحث ) ٣(
  .)٤٢: ٦(تفسري الطربسي ) ٤(
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ٌ مـــن الشـــيعة  املـــنهج الكالمـــي حـــىت تبـــىن الشـــيعة علـــى ً اإلماميـــة املـــنهج الكالمـــي وكثـــري  كثـــري مـــن  ا
مجيــع مــا يــذكره اإلماميــة املتــأخرون يف مســائل التوحيــد  فــإن« :يقــول ابــن تيميــة، مقــاالت املعتزلــة

هـو مـأخوذ = وأيب جعفـر الطوسـي وغـريهم، واملوسـوي امللقـب باملرتضـى، لنعمانكابن ا، والعدل
  . )١(»من كتب املعتزلة

الواضـح يف منهجيـة  كـان لـه األثـر، اإلماميـة واملعتزلـة هذا التداخل الذي حصل بني الشـيعة 
ييــــب هـــذا اجلانــــب جعـــل بعــــض مـــن يصــــف االجتـــاه الشــــيعي ، اإلماميــــة يف التفســـري الشـــيعة غْ وتـَ

أو جعـل الـبعض اآلخـر يصـف ، )٢(اإلمامي ال يذكر عنهم إال املنهج الباطين الذي حنـاه بعضـهم
ــــٍر ســـــبب هـــــذا ، املـــــنهج البــــاطيناإلماميــــة باالعتـــــدال البتعــــادهم عـــــن  بعــــض الشـــــيعة فَسِّ ُ غـــــري م

ل بقــدر مــا هــو نــابعٌ عــن أثــٍر منهجــٍي االــذي هــو عنــد التحقيــق لــيس نابعــًا عــن اعتــد، االعتــدال
ْ  . جعلــه يبتعــد عــن املــنهج البــاطين يف كثــري مــن مــوارده إىل الــنهج الكالمــي) كالمــيٍ ( ت َ َح ــب ْ فَأص

ٌ مــن كتــب التفســري عنــد الشــيعة تســتورد مقــاالت _كتفســري الطوســي والطربســي_اإلماميــة  كثــري
  .وتفاسريهم يف كثري من القضايا املشرتكة بينهم املعتزلة
 االتجاه اإلباضي:  

اإلماميـــة مـــن جهـــة دخـــول املـــنهج االعتـــزايل  مـــا قيـــل يف الشـــيعة ويقـــال يف تفســـري اإلباضـــية
  .فقد دخل عليهم املنهج الكالمي عن طريقهم ،همعلي

وبسبب هذا التداخل انسحبت بعـض آثـار هـذا املـنهج الكالمـي يف أقـدم كتـاب يف التفسـري 
   .وهو كتاب التفسري هلود بن حمكم عند اإلباضية

 اخلـوارجفمـن املعلـوم أن  ،فعند وصف منهجهم يف التفسري سيؤثر دخول االعتزال على ذلك
الغلــــو يف األخــــذ بالظــــاهر (كــــان مــــنهجهم يف التفســــري يف أول األمــــر هــــو _ واإلباضــــية مــــنهم_

لكـــن ملـــا دخـــل فـــيهم املـــنهج ، ومل يكـــن احنـــرافهم إال مبوجـــب فهمهـــم اخلـــاطئ للقـــرآن ،)املتشـــابه
  .وأصبح منهجهم منهجًا كالميًا كمنهج املعتزلة، املعتزيل تغري األمر

  
  

                            
 ) ٦_٥: ٣(منهاج السنة ) ١(
 .املنعم عثمانوالسنة للدكتور عبد  كتاب قضية التأويل بني الشيعة  :ممن وقع يف مثل هذه اإلشكالية )٢(
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  الفرع الثاني

  األمور المتعلقة بالجانب التطبيقي
ال يكـفــي عنـــد البحـــث يف معرفــــة مـــنهج اجتـــاه عقـــدي يف التفســــري أن يكـــون مقتصـــراً علــــى 

، بل يلزم التنوع يف املصادر حىت تتضح مجيع جوانب املـنهج املـدروس، جانب واحد من املصادر
ٍ من ، املصادر قد ال يعطي تصـوراً متكـامالً عـن االجتـاه العقـدي إذ االقتصار على جمموعةٍ واحدة

  :وأهم املصادر األساسية اليت ينبغي الرجوع إليها يف ذلك هي
 كتب االعتقاد اخلاصة هلذا االجتاه.  
 كتب التفسري اخلاصة هلذا االجتاه.  
 والرتاجم كتب املقاالت.  

  :مهال جمموعة منهاوأثر إ، وسأضرب أمثلة لبيان أمهية اجلمع بني هذه املصادر
  :كتب العقائد_١

الرجوع إىل كتب العقائد اخلاصة باالجتاه املدروس يعطي تصوراً واضحًا للمـنهج املعتمـد عنـد 
نُصُّ على مصادر االجتاه يف التلقي ،االجتاه وهـذا مـا ، ومنهجـه يف االسـتدالل، فكتب االعتقاد تـَ

   .عليهاال جتده واضح املعامل يف كتب التفسري عند االقتصار 
   :ومن شواهد ذلك

اإلماميــة لوجــدنا بعضــها يــذكر أقــوال الصــحابة  لــو نظرنــا يف بعــض التفاســري الــيت عنــد الشــيعة
ولو اقتصـر باحـث علـى هـذه الكتـب خلـرج بتصـور ، كتفسري الطوسي والطربسي، على حنو دائم

ولكـن عنـد اجلمـع بـني هـذا التعامـل وبـني ، صحابةاإلمامية من ال غري صحيح عن موقف الشيعة
  .ويتضح األمر يف ذلك كتب االعتقاد عندهم تكتمل الصورةما يف  
  :كتب التفسير_٢ 

نظــــر يف املــــنهج  ُ بعــــد النظــــر يف كتــــب العقائــــد وحتديــــد مصــــادر التلقــــي ومــــنهج االســــتدالل ي
م يف، التطبيقـي يف كتــب التفاســري َ ه َ ــو َ تـ ُ  بعـض األحيــان بــني النظريــة ممـا يــدفع التعــارض الـذي قــد يـ

  .اإلمامية من الصحابة والتطبيق كما سبق يف موقف الشيعة
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  :كتب المقاالت_٣
عـرف مــن خالهلــا  الفـرق الــيت نشـأت ُ ا كتــب ي يف أول تــاريخ ظهـور االفــرتاق مل يكــن ألصـحا

وممـا حفظتـه  ،ذلـك شـيئًا مـن والـرتاجم وقـد حفظـت لنـا كتـب املقـاالت، ما انتحلوه من مقـاالت
ال يوجـد يف غريهـا  الـذي وهـو األمـر ،لنا جمموعة من تأويالت هذه الفرق لبعض نصوص القرآن

 ً منزلـة مهمــة يف معرفـة منـاهج الطوائــف يف  والـرتاجم ومـن هنــا اكتسـبت كتـب املقــاالت، إال نـادرا
    :التفسري، ومن أمثلة ذلك

 الخوارج:  
قــد ال جيــد مرجعــًا خيدمــه يف ، يف التفســري  البحــث يف مــنهج اخلــوارجالباحــث عنــدما يريــد 

فهـــي الـــيت ذكـــرت جمموعـــة مــــن  ،الـــرتاجمو  يف التفســـري ككتـــب املقــــاالت بيـــان بـــدايات اخلـــوارج
م للنصـوص الـيت حصـلت مـنهم يف عهـدهم األول س هلـم كتـب متقدمــة لـي فـإن اخلـوارج، تـأويال

إمنــا عرفناهــا مــن نقــل النــاس  وأقــوال اخلــوارج« :يقــول ابــن تيميــة، يتبـني منهــا مــنهجهم يف التفســري
والرافضــــة والزيديــــة  عــــنهم ؛ مل نقــــف هلــــم علــــى كتــــابٍ مصــــنفٍ كمــــا وقفنــــا علــــى كتــــب املعتزلــــة

  .)١( »والكرامية واألشعرية

 الباطنية الشيعة:  
املـــنهج البـــاطين يف التفســـري كانـــت نشـــأته مبكـــرًة لكـــن الشـــواهد الـــيت تـــدل علـــى هـــذا املـــنهج 

والتفاسـري ، ليست موجودة يف كتب خاصة هلم يف تلك الفرتة بسـبب قلـة التـآليف يف ذاك الـزمن
دُ البحـث أمثلـةً وعـدم الرجـوع إلي ،الـرتاجمو  األوىل هلذا املنهج منقولـٌة يف كتـب املقـاالت ِ ق فْ ُ ـيـ َ هـا س

  .مهمةً وشواهدَ ضروريةً تُعني على تَصور منهج الباطنية يف بداية نشأته

                            
 .)٤٩ _٤٨: ١٣(الفتاوى جمموع ) ١(
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  لمطلب الثانيا

   )١(المفسر دراسة االتجاه في التفسير عند منهج
   :وفيه أربعة فروع

  .أثر التحديد الصحيح لمعتقد المفسر على علم التفسير :الفرع األول
  .م العلماء بتحرير عقائد المفسريناهتما :الفرع الثاني
   .أسباب الخطأ في تحرير عقائد المفسرين :الفرع الثالث
   .منهجية دراسة عقيدة المفسير :الفرع الرابع

  
  
  
  
  

  

  الفرع األول

  أثر التحديد الصحيح لمعتقد المفسر على علم التفسير 
َ أحـــدٌ  مـــع كونـــه حقـــًا للعلمـــاء ألنـــه ال_االهتمــام بتحريـــر عقائـــد املفســـرين  ـــب َ نْس ُ يصـــح أن يـ

ا رُّ  ِ ق ُ ٍ الي   : ومن هذه اجلوانب، فإن له أثراً يف كثريٍ من اجلوانب املتعلقة بعلم التفسري _لعقيدة
. تحديد عقيدة المفسر لها أثر في الكتابة حول نشأة حركة التفسـير عنـد الطوائـف_١

                            
ومـىت يضـاف عـامل مـن العلمـاء إىل طبقـات املفسـرين؟ ذلـك أنـا ال جنـد  ،)املفسـر(يعرتض الباحث إشكالية يف مفهـوم   )١(

ٍ من التخصصات الشـرع رد كونه عاملًا مشهوراً يف واحد وقـد  ،يةضابطًا حمرراً يف كتب طبقات املفسرين، فقد يضاف إليهم 
  .مفهوم االستنباط والتدبر واملفسر :حبث هذه القضية بشيء من التفصيل الدكتور مساعد الطيار يف كتابه
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  :ومن أمثلة ذلك
 الطبقـــة األوىل مــن طبقـــات املفســـرينأيب طالــب يفجيعلـــون علــي بـــن  اإلماميـــة الشــيعة  ،

ألن نســبته إىل  ،والتحقيـق أنــه رضــي اهللا عنـه ال ميثــل املرحلــة األوىل للتفسـري عنــد الشــيعة
  . )١(التشيع هي نوع من االنتحال الذي ال يصح

 وهذا يعـين أنـه هـو مـن ، بن زيدنشأة التفسري كانت على يد جابر  يزعمون أن اإلباضية
  .)٢(وعند حتقيق ذلك جند أن هذه نسبة ال تصح، ابتدأ حركة التفسري عندهم

ومـن أمثلــة . تحديـد عقيـدة المفســر لهـا أثـر فــي تطـور حركــة التفسـير عنـد الطوائــف_٢
  :ذلك
 ـــة : املرحلـــة الثالثـــة وهـــي: )٣( الزيـــديجيعـــل بعـــض البـــاحثني مـــن مراحـــل التفســـري :الزيدي

األمـري  :ومن أئمة هـذه املرحلـة، التفسري الزيدي إىل االجتاه السين وفقًا ملعتقد أهل السنة
). مفتـــــاح الرضـــــوان بتفســـــري الـــــذكر بـــــالقرآن واآلثـــــار(يف تفســـــريه  )١١٨٢: ت(الصـــــنعاين 
  ). فتح القدير(يف تفسريه  )١٢٥٠: ت(والشوكاين 

، ملفســــرتأمــــل هــــذا التصــــنيف جتــــد أن اخلطــــأ دخــــل مــــن عــــدم حتريــــر عقيــــدة ا وعنــــد     
وإن كانـــت بدايـــة أمـــرهم علـــى املـــذهب ، عنـــد التحقيـــق مـــن الزيديـــة فالصـــنعاين والشـــوكاين ليســـا

وهـو كتـاب _) أعالم املؤلفني الزيديـة(ففي كتاب  ،أنفسهم وهذا ما تثبته تراجم الزيدية، الزيدي
َ إىل الزيديـــة ـــب  :يقـــول عــن الشـــوكاين مبينـــًا اختالفــه عـــن مـــنهج الزيديـــة _جيمــع فيـــه كـــل مــن نُسِ

خــالف بهــا مــذهب آل دخـل يف خــالف وخصـومة فكريــة مـع علمــاء عصــره بسـبب آرائــه الـيت «
 . )٤( »وردودهم عليه، الوهابوابن عبد ، تأثراً بابن تيمية البيت

وابتعــد عــن  ، خــالف يف بعــض املســائل متــأثراً بكتــب أهــل الســنة«: ويقــول عــن الصــنعاين
ورد عليــه كثــري مــن العلمــاء يف ، وجــرت اخلصــومات بينــه وبــني أهــل عصــره، كتــب أهــل البيــت

                            
  .)٣٧١ص(اإلمامية  التفسري باملأثور وتطوره عند الشيعة :انظر) ١(
   .) ١٧٧ص (انظر ماسبق ) ٢(
وهـــي رســـالة ماجســـتري جبامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود غـــري  ،)٥٤ص(تور حممـــد املـــديفر للـــدك تفاســـري الزيديـــة :انظـــر) ٣(

    .منشورة
 .)٩٥٨ص ( أعالم املؤلفني الزيدية) ٤(
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ا املخالفون ونشروها   . )١( »بعض كتاباته اليت اهتم 

 عض البـاحثني كثـرياً مـن التفاسـري ألهـل السـنة واجلماعـة ينسب ب :أهل السنة والجماعة
أن حممــد حســني الــذهيب  :ومــن شــواهد ذلــك ،وهــي عنــد التحقيــق ال يصــح نســبتها هلــم

ـــا التفســـري) التفســـري واملفســـرون(صـــاحب كتـــاب  مرحلـــة  :جعـــل مـــن املراحـــل الـــيت مـــرَّ 
تفسـري  :الوصـفوجعـل مـن ضـمن التفاسـري الـيت هـي علـى هـذا ، التفسـري بـالرأي احملمـود

وإن كـــان ، كمـــا أنـــه يعـــرض كثـــرياً لقـــوال الفالســـفة بـــالرد والتفنيـــد« :يقـــول عنـــه، الـــرازي
م العقليـــة ولكـــن بمـــا يتفـــق ، يصـــوغ أدلتـــه يف مباحـــث اإلهليـــات علـــى منـــط اســـتدالال

ي يـرى مـا يـراه أهـل كسـنمث إنه « :ويقول عن موقفه من املعتزلة. »ومذهب أهل السنة
  .)٢(»ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم الكالم، السنة

أنـــوار التنزيـــل     ( :مث يــذكر مـــن كتـــب أهـــل الســنة يف التفســـري الـــيت هـــي علــى هـــذا املـــنهج
  ، )٤(للبيضاوي )٣( )وأسرار التأويل

ايـــــا إرشـــــاد العقـــــل الســـــليم إىل مز (و، للنســـــفي )٥( )مـــــدارك التنزيـــــل وحقـــــائق التأويـــــل(و
عنـــد _، وغـــريهم ممـــن ليســـوا مـــن أهـــل الســـنة واجلماعـــة )٧(أليب الســـعود )٦( )الكتـــاب الكـــرمي

 ._التحقيق
   .عدم حتريره للمفهوم الصحيح ألهل السنة واجلماعة :وسبب اخلطأ يف ذلك

  . تحديد عقيدة المفسر لها أثر في االستفادة من تراث المفسر في التفسير_٣
ة عـن االسـتفادة مـن تفسـريه عنـد نسبة العامل إىل اجتاه عقدي َ فِّر نـَ ُ خمالفيـه  معني قد تكون م

                            
  .) ٨٦٣ص(املصدر السابق ) ١(
  .)٣٠٢: ١(التفسري واملفسرون للمحمد حسني الذهيب ) ٢(
  .) ٣٠٧: ١( املصدر السابق) ٣(
املصباح يف أصول :"، من مصنفاتهبد اهللا بن عمر حممد بن علي أبو اخلري القاضي ناصر الدين البيضاويع :هو) ٤(

طبقات الشافعية : انظر. )٦٨٥(تويف مبدينة تربيز سنةو  ،"املنهاج يف أصول الفقه"و" الغاية القصوى يف الفقه"و" الدين
وي )١٥٧: ٨(الكربى    ). ٢٥٤ص (، طبقات املفسرين لألد

 .) ٣١٢: ١( التفسري واملفسرون :انظر) ٥(
  .) ٣٥٧: ١(املصدر السابق ) ٦(
تفســريه املشــهور إرشــاد  :مــن مؤلفاتــه ،مفســر مــن علمــاء الــرتك ،العمــادي احلنفــي أبــو الســعود حممــد بــن مصــطفى: هــو) ٧(

  .)٥٩: ٧(األعالم  ،)٥٨٣: ١٠(ذرات الذهب ش :ينظر .)٩٨٢(تويف سنة  ،العقل السليم وغريه
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ــئل عــن تفســري ابــن  )١(أن ابــن حجــر اهليتمــي :ومــن شــواهد ذلــك ،مــن االجتاهــات األخــرى ُ ملــا س
َ عن :عطية ً  هل فيه اعتزال ؟  فأجاب جوابًا يتضمن التنفري : فقـال، تفسريه ألن فيـه اعتـزاالً كثـريا

» ٌ ٌ كثري شى علـى املبتـدئ منـه أكثـر  :)٢(قال اإلمام احملقق ابن عرفة املالكي حىت، نعم فيه شيء خيُ
ُ منـه أنـه مبتـدعٌ ختوفـوا منـه  ْ النـاس ـت َ م ِ ل ا عَ َّ اف عليه من كشاف الزخمشري؛ ألن الزخمشري مل ما خيُ

وأكثـــروا مـــن تبديعـــه وتضـــليله ، واشـــتهر أمـــره بـــني النـــاس ممـــا فيـــه مـــن االعتـــزال وخمالفـــة الصـــواب
ُدخل من كالم بعض املعتزلـة ،يلهوتقبيحه وجته ينِّ لكن ال يزال ي ُ مـا هـو مـن اعتزالـه  وابن عطية س

رُّه ِ ق ُ ُ عليه يف التفسري مث ي بِّه نَ ُ ـدُ أنَّـه مـن أهـل السـنة، وال يـ قَ َ تـ ْ ع ُ وأن مـا ذكـره مـن مـذهبهم اجلـاري ، ويـ
وأعظــم علــى النــاس مــن  ولــيس األمــر كــذلك فكــان ضــرر تفســري ابــن عطيــة أشــدَّ ، علــى أصــوهلم

  .)٣( »ضرر الكشاف

 ،فهـو أشـعري، وعند حترير عقيدة ابن عطية يظهر أن هذا الوصف له وصف غري صـحيح
فاملطالع املنصف لكال التفسريين جيد أن تفسـري ، وتفسريه ليس أكثر خطراً من تفسري الزخمشري

مــًا تفســري ابــن عطيــة تقييمــًا يِّ مق_يقـول ابــن تيميــة ، الزخمشـري أشــد احنرافــًا مــن تفســري ابــن عطيــة
ٌ من تفسري الزخمشري وأصحُّ نقالً وحبثًا وأبعد عـن البـدع؛ وإن «: _معتدالً  وتفسري ابن عطية خري

ٌ منه بكثري؛ بل لعلـه أرجـح هـذه التفاسـري لكـن تفسـري ابـن جريـر  اشتمل على بعضها بل هو خري
ً يــة مــع أنــه وصــف تفســريه بــأ، فــابن تيم)٤( »أصــح مــن هــذه كلهــا إال أنــه ، مــن البــدع ن فيــه شــيئا

ومـن يقـرأ هـذا الوصـف ، _غـري تفسـري ابـن جريـر_وصفه بأنه أرجح التفاسري اليت يتحدث عنها 
كن اإلفادة منه، ال كما يفيده وصـف  يستفيد منه أن تفسري ابن عطية من أرجح التفاسري اليت ميُ

قديـة خمالفـة ملـا عليـه أهـل مع احلرص على جتنب ما يف تفسـريه مـن أخطـاء ع، ابن حجر اهليتمي
  .السنة واجلماعة

                            
اإلعـالم  :كثـري التصـانيف مـن مؤلفاتـه  ،فقيـه شـافعي ، حممـد بـن حممـد بـن حجـر اهليتمـي حجـر اهليتمـي أمحد بـن :هو ) ١(

) ١٠٩: ١(البــدر الطــالع للشــوكاين  :ينظــر .)٩٧٤(تــويف ســنة   ،وغريمهــا ،الكبــائروالزواجــر عــن اقــرتاف  ،بقواطــع اإلســالم
 .)٢٣٤: ١(واألعالم للزركلي 

وخمتصــر احلــويف يف  ،املبســوط يف املــذهب :لــه مــن املصــنفات ،الفقيــه املــالكي ،التونســي بــن عرفــةحممــد بــن حممــد : هــو) ٢(
  .)٢٤٠: ٩(وإنباء الغمر  ،)٢٤٠: ٩(الضوء الالمع  :ينظر .)٨٠٣(ويف سنة ت  .وغريمها ،الفرائض

 .)٢٤٢ص(الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي  )٣(
 .)٣٨٨: ١٣(جمموع الفتاوى ) ٤(
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  الفرع الثاني

  اهتمام العلماء بتحرير عقائد المفسرين
عنايــة مـــؤلفي  :اهــتم العلمــاء ببيـــان عقائــد املفســرين وكـــان مــن الصــور الـــيت تــدل علــى ذلـــك

ذا األمـر ل كتـاب يف طبقـات املفسـرين وقـد كـان االهتمـام بـذلك بـارزاً يف أوَّ ، طبقات املفسرين 
  :وقد ظهر فيه ذلك من عدة جهات، وهو كتاب طبقات املفسرين للسيوطي
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ْفقِ عقائدهم_١   .تقسيم المفسرين على ِو
م السيوطي املفسرين إىل أربعة أقسام      :قَسَّ
  .املفسرون من السلف والصحابة والتابعني وأتباع التابعني: األول«

  ...نياملفسرون من احملدث: الثاين
  ...أهل السنةبقية املفسرين من : الثالث

  . )١( »المبتدعة كالمعتزلة والشيعة وأضرابهممن صنف تفسرياً من : الرابع

عَة_٢ تَدَ ْ ب ُ   :عدم االهتمام بذكر تفاسير أصحاب العقائد الم
وإمنـا ذكـرت مـنهم املشـاهري كالزخمشـري  ،ومل أسـتوف أهـل القسـم الرابـع«: يقول السيوطي

  .)٢( »واجلبائي وأشباههموالرماين 

  :التنصيص على عقائد المفسرين_٣
نُصُّ السيوطي يف بعض الرتاجم على عقائد املفسرين َ   :ومن أمثلة ذلك، يـ

  ـــــن أمحـــــد أيبيقـــــول يف  هلـــــه تفســـــري فيـــــ« :)٣( األندلســـــياحلســـــن احلـــــرايل ترمجـــــة علـــــي ب
ـطُّ علـى كالمـه... عجائـب ، الفالسـفةتصـوفه علـى طريقـة : ويقـول، كـان ابـن تيميـة حيَُ

  .  )٤( »ورأيت جماعة يتكلمون في عقيدته
 كــان متفننـا يف علـوم كثــرية مـن القـرآن والفقــه « :ويقـول يف ترمجـة علـي بــن عيسـى الرمـاين

  . )٥(»والكالم على مذهب المعتزلةوالنحو 
 ٦( »وعاملهم له تفسري كبري يعةشيخ الش«:  جعفر الطوسي أيب ويقول يف ترمجة( .  
  :الذب عن عقائد بعض المفسرين_٤

                            
  .)٢٠ص(طبقات املفسرين ) ١(
 .)٢١ص(املصدر السابق ) ٢(
شـرح األمسـاء  ،تفسـري القـرآن :لـه مـن املصـنفات ،مفسـر صـويف ،أبـو احلسـن احلـرايل ،حلسـن إبـراهيما علي بن أمحـد :هو) ٣(

: ١(وطبقــــات املفســـرين للــــدوادي  ،)٧٦ص(طبقـــات املفســــرين للســـيوطي   :ينظــــر .)٦٣٧(تــــويف ســـنة  ،وغريمهـــا ،احلســـىن
٢٧٣(.   

 .) ٧٧_ ٧٦ص(طبقات املفسرين ) ٤(
 .) ٨١ص (املصدر السابق ) ٥(
 .)٩٣ص ( صدر السابقامل) ٦(
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تفســـري القـــرآن .. .:ومـــن تصـــانيفه« :دير و ترمجـــة أيب احلســـن علـــي املـــا يقـــول الســـيوطي يف
َ بــاالعتزال... "النكــت"ومســاه  ـــم ُِّ والصــحيح أنــه لـــيس معتزليــًا ؛ ولكنــه يقـــول  :قــال الســـبكي، ا
  . )١( »لبليَّة اليت غلبت على أهل البصرةوهي ا، بالقدر

وذلـك  ،طبقات املفسرين إىل االختصاص بطبقـات اجتـاه معـني يف وقد اجته بعض من صنف
  :فقد جعلها ثالث طبقات، مثل تصنيف الطباطبائي لطبقات املفسرين عند الشيعة

وأدرجــــــوا  ، )ع(أهــــــل البيــــــتوأئمــــــة  ،الــــــذين رووا التفســــــري عــــــن النــــــيب : الطبقــــــة األوىل«
م املتفرقة   .وأشباههما... ارة وحممد بن أسلمر كز ، األحاديث يف مؤلفا

، وأيب محزة الثمايل، كفرات بن إبراهيم الكويف، وهم أوائل املؤلفني يف التفسري: الطبقة الثانية
  .والقمي، والعياشي

والشـــيخ ، ســـريه األديبكالشـــريف الرضـــي يف تف، أصـــحاب العلـــوم املختلفــة: الطبقــة الثالثـــة
  . )٢(»وصدر الدين الشريازي يف تفسريه الفلسفي، الطوسي يف تفسريه الكالمي املسمى بالتبيان

  .اإلمامية وهذا تصنيفٌ خاصٌ بطبقات املفسرين عند الشيعة 
، هذه بعـض مظـاهر االهتمـام بقضـية عقائـد املفسـرين يف تصـنيف العلمـاء لطبقـات املفسـرين

ا وبيـان ، ومع ذلك فقد كان اخلطأ يف حترير عقائـدهم ظـاهرًة واضـحةً حتتـاج إىل دراسـة يف أسـبا
  .الطريقة املنهجية لتحرير عقيدة املفسر

  
  الفرع الثالث

  أسباب الخطأ في تحرير عقائد المفسرين

ظهـــر يل مـــن خـــالل اســـتقراء جمموعـــة مـــن الكتـــب الـــيت اعتنـــت بـــذكر عقائـــد املفســـرين عـــدة 
وجبــة للخطــأ يف ذلــكأسـباب ك ُ  ،رد لــذلك بعــض األمثلــةوســأذكر هنـا أســباب اخلطــأ وأو ، انــت م

ْذكر منهم وليس ُ عـن األسـباب الـيت أدت إىل  الكشف :بل القصد ،املقصود حترير عقائد من سي
  :ومن تلك األسباب ،عدم حترير ذلك

                            
 .) ٨٤ ص(املصدر السابق ) ١(
  .)٣٨٦ص(اإلمامية  عن التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة)  ٧٩ص(القرآن يف اإلسالم لطباطبائي  ) ٢(
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  : انتحال الطوائف ألئمة التفسير_١ 
نسـبون إليهـابعـض االجتاهـات العقديـ ُ وهــذا ، ة قــد تنسـب إليهـا علمــاء هـم عنـد التحقيــق ال ي

ُ كبــار العلمـاء إىل اجتــاه  ،االنتسـاب نـوع مــن إضـفاء املشـروعية والــدعم هلـذا االجتــاه ـب َ نْس ُ فحـني يـ
تُ مـن خـالل ، معني فهذا يعطيه قوًة ومكانـةً ملـن ال يعـرف احلقيقـة العلميـة الصـحيحة ـدْ َ ج َ وقـد و

وقـد نسـبوا إلـيهم مـن ، اإلماميـة الشيعة :جتاهات العقدية انتحاالً للعلماءالبحث أن من أكثر اال
، )٢(والســـدي الكبـــري ، )١(لــيس مـــنهم يف كـــل طبقــة مـــن طبقـــات املفســرين كمقاتـــل بـــن ســليمان

  .وغريهم، )٤(أيب نعيم الفضل بن دكنيو ، )٣(وعبد الرزاق الصنعاين
ــم مــن أهــل ال نــوع مــن  وجعلهــم مــن الشــيعة، ســنة وليســوا مــن الشــيعةوكــل هــؤالء معلــوم أ

  .االنتحال الذي ال دليل عليه
  :التقليد في متابعة من نسب المفسر إلى اتجاه عقدي معين__٢

ـربز  ُ كم بعض العلماء على أحد املفسرين بأنه ينتسب إىل اجتاه عقدي معـني دون أن ي قد حيَ
 ً عتمد عليه لذلك دليال ُ ومـن أمثلـة  ،مث يتتابع من بعـده علـى نسـبته إىل ذلـك تقليـداً هلـذا العـامل، ي

  :ذلك
من أقدم من نسـبه إىل ذلـك أبـو حنيفـة حيـث يقـول ، إىل التشبيه نسبة مقاتل بن سليمان

وهـي نسـبة ال تثبـت ، )٥( »جهم معطل ومقاتـل مشـبه، أتانا من املشرق رأيان خبيثان« :رمحه اهللا
ــا، عنــه تبــه تــدل علــى أنــه يســري علــى ، ومل يــذكر مــن نســبها إليــه دلــيالً علــى صــحة إثبا بــل إن كُ

  . )٦(طريقة اإلثبات
َُظنُّ أنه موافق لها _٣   :عدم تعقب المفسر لآلراء العقدية في

                            
      .)١٨١ص (انظر من هذا البحث )  ١(
مفسـر رمـي بالتشـيع أخـذ عنـه شـعبة والثـوري، مـن  ،املشـهور بالسـدي الكبـري ،بن أيب كرميـة إمساعيل بن عبدالرمحن :هو) ٢(

قـات املفسـرين للـداوي وطب ،)٢٦٤: ٥(سـري أعـالم النـبالء  :ينظـر .)١٢٨(تـويف سـنة  .واملغـازي ،تفسـري السـدي :مصنفاته
       .)٤٩٩_٤٩٧ :١(أئمة التفسري واللغة وانظر يف تربئته من التشيع املوسوعة امليسرة لرتاجم ). ١١٠: ١(
    .)١٢٩١: ٢(املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  :انظر) ٣(
   .)١٨١٩: ٢(املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  :انظر يف نفي التشيع عنه )٤(
  .) ٢٠٢: ٧(سري أعالم النبالء  :انظر) ٥(
  .)٣٢٣: ١(التشبيه وموقف أهل السنة منها للدكتور جابر إدريس  مقالة :انظر يف تفصيل ذلك) ٦(
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عقــب عليهــا  ُ د أســباب وقــد كــان هــذا أحــ، قــد يــذكر املفســر أقــواالً عقديــةً الجتــاه معــني وال ي
   :ومن شواهد ذلك، نسبة بعض املفسرين إىل ذلك

امـــه  )٢(ابـــن الصـــالحوقـــد أشـــار  ،إىل االعتـــزال )١( نســـبة املـــاوردي إىل أن أحـــد أســـباب ا
وهــذا املــاوردي « :يف ذلــك يقــول ،عليهــا بيــمــن غــري تعق د أقــوال املعتزلــةور يــأنــه كــان  :بــاالعتزال

ــتهم_ عفــا اهللا عنــه_ ُ يف  ، عتــذر عنــهوأتــأول لــه وأ، ال أحتقــق ذلــك عليــه وقــد كنــت، بــاالعتزال ي
 تفسري أهـل السـنة وتفسـري املعتزلـة يات اليت خيتلف فيها أهل التفسريكونه يورد يف تفسريه يف اآل

، لعـل قصــده إيـراد كـل مــا قيـل مــن حـق وباطــل :وأقــول، غيـر متعــرض لبيـان مــا هـو الحــق منهـا
  .)٣( »املشبهة أشياء مثل هذا اإليراد من أقوال يورد وهلذا

وظـاهر كـالم ، )٥(وابـن حجـر، )٤(السـبكي :وقد نفى عنه هذه التهمة مجع من العلمـاء مـنهم
  .)٧( وهو الذي يدل عليه واقع كتابه، وغريهم )٦(كالم السيوطي

                            
َ  ،للمـذهب كـان حافظـاً ،أبــو احلسـن املـاوردي البصـري الشــافعي ،بـن حبيـب القاضـي علـي بـن حممــد: هـو ) ١( ِ و  القضــاء يل

مــات ســنة  ،انيةاألحكــام الســلطو  ،احلــاوي يف الفقــه و ،تفســري القــرآن مســاه النكــت: هــاصــنفات كثــرية منم لــه ،بــبالد كثــرية
 ).٧١ص(لسيوطي ل طبقات املفسرينو  ،)٦٤: ١٨(سري أعالم النبالء  :ينظر .سنة)٨٦(وعمره ،)٤٥٠(
أيب نصر الكردي الشهرزوري، أبو عمرو بن الصالح، اإلمام مفيت  بنموسى  بن الرمحن عبد بن عثمان :هو  )٢(

املعروف مبقدمة ابن الصالح، وله فتاٍو مجعت يف جملد،  ) علوم احلديث(من مصنفاته ،وبرع يف املذهب ،الشافعية يف زمنه
  ).٣٢٦: ٨(طبقات الشافعية الكربى ،)٢٤٣: ٣(وفيات األعيان :ينظر). ٦٤٣(تويف سنة

  .)٢٧٠: ٥(طبقات الشافعية للسبكي  )٣(
شـعري، األصـويل عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف بن علي، أبـو نصـر، تـاج الـدين السـبكي، الفقيـه الشـافعي، األ :هو)٤(

تـــويف  بالطـــاعون ســـنة  ،وغريهـــا" معيـــد الـــنعم ومبيـــد الـــنقم"، "طبقـــات الشـــافعية الكـــربى: "األصـــويل املـــؤرخ، ومـــن تصـــانيفه
 .)٤١٠: ١ ( البدر الطالع ،)١٠٤: ٣(طبقات الشافعية  :نظري .)٧٧١(
وف بـابن حجـر، احلـافظ، أمحـد بـن علـي بـن حممـد بـن حممـد الكنـاين العسـقالين، أبـو الفضـل شـهاب الـدين املعـر  :هـو  )٥(

" ـذيب التهــذيب"، "لسـان امليــزان"، "فـتح البــاري يف شـرح صــحيح البخـاري: "املـؤرخ، الفقيـه الشــافعي، وكـان مــن تصـانيفه
   ).٨٧: ١(البدر الطالع  ،)٣٦: ٢(الضوء الالمع  :نظري .)٨٥٢(وغريها، تويف سنة 

  .)٢٦٠: ٤(لسان امليزان  :وانظر يف كالمه عن املاوردي
 :صـاحب التصـانيف  ومنهـا ،العـامل املتفـنن ،الشـافعي ،عبد الرمحن بن الكمـال بـن حممـد بـن أيب بكـر السـيوطي :هو   )٦(

شـــذرات الـــذهب : ينظـــر). هــــ٩١١(مـــات ســـنة ،وأســـرار التنزيـــل ،والـــدرُّ املنثـــور يف التفســـري املـــأثور ،اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن
وي  ،)١٠/٧٤(   ).٣٦٥(وطبقات املفسرين لألد

 .)٧١ص (طبقات املفسرين للسيوطي  :وانظر يف كالمه عن املاوردي 
انظـــر يف  ،وحمقــق تفســـريه الـــدكتور حممــد الشـــايع، )مـــنهج املــاوردي يف أصـــول الـــدين(:وهــو مـــا رجحـــه صــاحب رســـالة  )٧(
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ُ ابـن عطيـ م ـتَّهِ َ ة بشـيء وقد كان هذا السبب أحد األسباب الـيت جعلـت ابـن حجـر اهليتمـي يـ
وابن عطية سين لكن ال يزال يدخل من كالم «: والذي فيه _كما سبق يف كالمه  _من االعتزال
بِّـه عليـه ما هو من اعتزاله يف التفسـري بعض املعتزلة نَ ُ رُّه وال يـ قِ ُ ـدُ أنـه مـن أهـل السـنة، ثم ي قَ َ تـ ْ ع ُ  »ويـ

)١(  .    
٤_  ُ فهم أن بعــــض كالمــــه موافــــق لــــبعض عــــدم التحــــري فــــي فهــــم كــــالم المفســــر؛ فــــي

نسب إليها ُ   :االتجاهات في
ؤدي إىل نسبته إىل اجتاه ال ينتسب إليه ُ ومـن ، عدم التحري الدقيق يف فهم كالم املفسر قد ي

وقـــد كــان مـــن أخـــص ، وهـــي نســبة ال تصـــح، نســبة ابـــن جريـــر الطــربي إىل التشـــيع :أمثلــة ذلـــك
كــان ابــن جريــر يــرى جــواز « :)٢(اجلــوزييقــول ابــن ، أســباب ذلــك فهــم كالمــه علــى غــري وجهــه

َ إىل الـرفض، املسـح علـى القـدمني ــب وجــب غسـلهما؛ فلهـذا السـبب نُسِ ُ َ ابــن  . )٣(»وال ي َّ ـني َ وقـد بـ
َ خطـأً يف هـذه املسـألة )٤(كثري ـم ومـن نقـل عـن أيب جعفـر « :حيـث يقـول، أن كـالم ابـن جريـر فُهِ

قِّـق مذهبـه يف ذلـك، ةوأوجب مسـحهما لآليـ، بن جرير أنه أوجب غسلهما لألحاديث ، فلـم حيَُ
، فــإن كالمــه يف تفســريه إمنــا يــدل علــى أنــه أراد أنــه جيــب دلــك الــرجلني مــن دون ســائر األعضــاء

فاعتقــد مــن مل يتأمــل كالمــه أنــه أراد وجــوب اجلمــع بــني غســل ، ولكنــه عــربَّ عــن الــدلك باملســح
  .)٥( »فحكاه من حكاه كذلك، الرجلني ومسحهما

   :اتجاه عقدي إلى اتجاه عقدي آخرانتقال المفسر من _٥
ً وتكـون نشـأته األوىل علـى هـذا االعتقـاد سـبب، قد ينشأ املفسر على اعتقاد مث يرجـع عنـه يف  ا

                                                                              
  .)١٦٦٢: ٢(املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة  :تفصيل ذلك

  .)٢٤٢ص (جر الفتاوي احلديثية البن ح  )١(
ً  ،احلنبلـــي ،البغـــدادي ،يأبـــو الفـــرج ابـــن اجلـــوز  ،بـــن حممـــد البكـــري عبـــد الـــرمحن بـــن علـــي :هـــو )٢(  ،يف التفســـري كـــان مـــربزا

  ،لقــــرآنوفنــــون األفنــــان يف علــــوم ا ،زاد املســــري يف علــــم التفســــري :ومنهــــا ،صــــاحب التصــــانيف املشــــهورة .والتــــاريخ ،والــــوعظ
 .)٦١ص(للسيوطي  طبقات املفسرينو  ،)٣٥٢: ٢٢( سري أعالم النبالء :ينظر .)٥٩٧(مات سنة  ،واملوضوعات

 .)٢١٧: ١٣( املنتظم   )٣(
فسـر، الفقيـه بن ضوء القرشي البصري، مث الدمشقي، أبو الفداء عماد الدين، احلـافظ، امل إمساعيل بن عمر بن كثري :هو)٤(

الشـــافعي، املـــؤرخ، بـــرع يف الفقـــه والتفســـري والنحـــو واحلـــديث والتـــاريخ والرجـــال، وصـــنف يف هـــذه العلـــوم تصـــانيف مفيـــدة، 
 ).١٥٣: ١( البدر الطالع ،)٤٤٥: ١(الدرر الكامنة  :نظري. )٧٧٤(ومشهورة شاعت يف حياته، وتويف بدمشق سنة 

 .)٢٧: ٢(تفسري ابن كثري  )٥(
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   :ومن أمثلة ذلك، نسبته إليه حىت بعد رجوعه عنه
َ الصنعاين إىل املـذهب الزيـدي  ب ، علـى مـنهج أهـل السـنة كـان  وهـو يف آخـر أمـره، )١(نُسِ

ان يف بداية أمره على مذهبهم مث ابتعد عن ذلك كمـا يقـول صـاحب معجـم أنه ك: وسبب ذلك
وابتعــد عــن كتــب أهــل ، خــالف يف بعــض املســائل متــأثراً بكتــب أهــل الســنة« :املــؤلفني الزيديــة

ورد عليــه كثــري مــن العلمــاء يف بعــض كتاباتــه ، وجــرت اخلصــومات بينــه وبــني أهــل عصــره، البيــت
ا   . )٢( »املخالفون ونشروها اليت اهتم 

ـــســـببًا يف نســـبة بعـــض البـــاحثني لـــه علـــى أنـــه مـــن  وقـــد كـــان انتســـابه األول للزيديـــة  ير مفسِّ
    .والتحقيق أنه ابتعد عن الزيدية، الزيدية
  :اضطراب المفسر العقدي _٦  

ً سببًا يف عدم  يكون اضطراب املفسر يف العقيدةقد    :ومثال ذلك، متييز عقيدته متييزاً دقيقا
  فقـد نسـبه بعـض العلمـاء إىل  ،)٣(الزجاج ممن أشكل حتديد منهجه على بعض البـاحثني

ومـن أخـصِّ ، وبعضـهم إىل األشـاعرة، ونسبه بعضهم إىل أهل السـنة واجلماعـة ،االعتزال
ُ  :أسباب ذلك وافق أهـل السـنة اضطراب الزجاج يف تقرير املعتقد فرتاه يف بعض املواطن ي

 .)٤(وقد سبق الكالم عنه  ،وتارة خيالفهم يف مواطن أخرى
 ـــدَّ بعـــض البـــاحثني :الشـــوكاين وســـبب ، )٥(الشـــوكاين ضـــمن تفاســـري األشـــاعرة  تفســـري عَ

ذلك اضطراب الشوكاين يف تأويل بعض الصفات وعدم موافقته لتفسري السلف فيهـا يف 
  ،)٧(واحلياء،)٦(تأويله صفة الغضب مثل

                            
 .)٥٥ص(للدكتور املديفر  فاسري الزيديةت :انظر) ١(
 .)٨٦٣ص ( معجم املؤلفني الزيدية) ٢(
واملوســوعة امليســرة  ،)٦٩٩ص(ومنــاهج اللغــويني يف تقريــر العقيــدة ، )١٩٣ص(تفســري أمســاء اهللا احلســىن للغصــن :ينظــر )٣(
)٨٢: ١ .( 
 .)١٩٢ص (انظر من هذا البحث  ) ٤(
 .)١٢٧٢: ٣(املفسرون بني التأويل واإلثبات للدكتور حممد املغراوي  )٥(
 .)٦:الفاحتة ،٢٤: ١(فتح القدير  )٦(
 .)٢٦:البقرة ،٥٦: ١(املصدر السابق ) ٧(
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 )التحـف(مـع أنـه يف كتابـه ، وغريها مـن الصـفات، )٤(،والفوقية)٣(واليد، )٢(واحملبة، )١(يءوا
ومـع ذلـك فهـذا اخلطـأ يف ، قرَّر كثرياً من املسائل على معتقد أهل السـنة واجلماعـة )التحف(

أنـه  :بـل التعبـري الـدقيق ،التأويل ال جيعل نسبته لألشاعرة على جهة اإلطالق نسبةً صـحيحة
 .رة يف بعض التأويالتوافق األشاع

  :التداخل العقدي عند المفسر_٧
ُ املفسـر هلـذا االجتـاه  ـب نْسِ َ تأثر املفسر باجتاه عقدي آخر يف بعض املسائل قد جيعل البعض يـ

  :ومثال ذلك، الذي تأثر به
َ الطربسي إىل االعتزال  ب وسبب ذلك موافقته للمعتزلة يف بعض ، )٥(وأنه شيعي معتزيل، نُسِ

ــا أنــه متــأثر باملعتزلــة يف بعــض أصــوهلم الكبــار، قديــةبعــض املســائل الع  ،وهــذه النســبة إن قُصــد 
ا املو  ،فهذا صحيح فالطربسـي خـالف  ،فليس األمر كـذلك فقة جلميع أصول املعتزلةاوإن قُصد 

   :ومنها ،يف بعض أصوهلم املعتزلة
فقــد ذهــب إىل أن مرتكــب الكبــرية لــيس خملــدا يف نــار  :يــدخمالفتــه هلــم يف أصــل الوعــد والوع

أن أهـل  :شـفاعةخـالفهم يف مسـألة الو  ،)٧(وأنـه التصـديق :خالفهم يف مفهوم اإلميـانو ، )٦(جهنم
  . )٨(من النار بشفاعة الشافعني أهل الكبائر قد خيرجون

مــن ســب ، عــدم إظهــاره لكثــري مــن أقــوال الشــيعة :وســببه، وقــد وصــفه بعضــهم باالعتــدال
  :واطن كقولـه يف تفســري قولـه تعــاىلوكـذلك إظهــاره اإلنصـاف يف بعـض املــ، للصـحابة وغـري ذلــك

M ~ � ¡ ¢ £ ¤  L]ـــــــــال ]٤٠-التوبـــــــــة يف  وقـــــــــد ذكـــــــــرت الشـــــــــيعة« :ق

                            
 .)٢٢:، الفجر٤٤٠: ٥(املصدر السابق ) ١(
 .)١٠٨ :التوبة ،٤٠٣: ٢( املصدر السابق  )٢(
  .)٦٤:املائدة ،٥٧: ٢(املصدر السابق )  ٣(
  .)٤٩:النحل ،١٦٦: ٣(املصدر السابق )  ٤(
 .)١٣٧: ٢( التفسري املفسرون للذهيب )  ٥(
: ٥( ،)٤٨ :النســــاء، ١٢٣: ٢( ،)٩٣ :النســــاء، ١٩٦: ٢( ،)٢٤:آل عمــــران ،٤٦: ٢( :تفســــري الطربســــي :انظــــر) ٦(

  .)١٦ :االنفطار  ،٦٠: ٦(  ،)٥٣ :الزمر ،١٦٤
 .)٨٢:البقرة،  ٣٣٢: ١( ،)٣:البقرة ،٨٠: ١(املصدر السابق ) ٧(
  .) ١٠٧ :هود ،٢٢: ٣(املصدر السابق  ) ٨(
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رى لـئال ينسـبنا ناسـب ختصيص النيب يف هذه اآلية بالسكينة كالمًا رأينـا اإلضـراب عـن ذكـره أحـ
  . )١( »إىل شيء

ـــة َّ اخليـــاط أن موافقـــة املعتزل ـــني َ يف بعـــض األصـــول ال يعـــين دخـــول صـــاحبه يف اســـم  وقـــد بـ
ٌ يوافقونـــا يف التوحيـــد« :املعتزلـــة ٌ ، ويقولـــون بـــاجلرب، فلســـنا نـــدفع أن يكـــون بشـــر كثـــري ٌ كثـــري وبشـــر

لكــن لــيس يســتحق أحــد ، وخيالفونــا يف الوعــد واألمســاء واألحكــام، يــد والعــدليوافقونــا يف التوح
، والوعــد والوعيــد ،والعــدل، التوحيــد: مــنهم اســم االعتــزال حــىت جيمــع القــول باألصــول اخلمســة

ملت يف اإلنسان هـذه اخلصـال فإذا اكت، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واملنزلة بني املنزلتني
  .   )٢( »فهو معتزيل اخلمس

أن خيــص اعتزالــه بــأبوابٍ معينــة كالصــفات  لوصــف العلمــي الــدقيق حلــال الطربســيولـذا فــإن ا
  .إنه معتزيل بإطالق: وليس من الدقة يف الوصف أن يقال، إنه متأثر باملعتزلة :أو يقال ،وحنوها
نسب إليه _٨ ُ    :عدم تحرير الوصف الصحيح لالتجاه الذي ي

ُ غــريه إىل اجتــا ــب نْسِ َ رِكًا علــى وجــه دقيــق ملــنهج االجتــاه الــذي مـن يـ ـدْ ُ ه معــني يلزمــه أن يكــون م
ه إليه ُ ب نْسِ َ ُسبب خلطًا يف النسبة، يـ   :ومن أمثلة ذلك، واإلخالل بذلك قد ي
 عدم حترير مفهوم أهل السنة واجلماعة:  

 ،عدم حترير ذلك عند حممد حسني الذهيب جعلـه ينسـب مجاعـةً ممـن ليسـوا كـذلك إلـيهم 
كمــا أنــه يعــرض كثــرياً ألقــوال « :مــن ضــمن تفاســري أهــل الســنة فيقــول تفســري الــرازيفــرتاه جيعــل 

ـــالرد والتفنيـــد م ، الفالســـفة ب وإن كـــان يصـــوغ أدلتـــه يف مباحـــث اإلهليـــات علـــى منـــط اســـتدالال
كسـني مث إنـه « :ويقـول عـن موقفـه مـن املعتزلـة .»ولكن بما يتفق ومـذهب أهـل السـنة، العقلية

ولـيس تفســريه . )٣(»ويعتقـد بكــل مـا يقررونـه مــن مسـائل علـم الكــالم، يـرى مـا يــراه أهـل الســنة
على طريقة أهل السنة واجلماعة بل ليس هو على طريقة متقدمي األشاعرة فضالً عن أن يكـون 

  !!على طريقة أهل السنة 

                            
وانظــر يف التقيــيم اخلــاطئ لــبعض املفســرين كـالم أبــو ســنة عــن تفســري جممــع البيــان يف نقــد  .)٦٥: ٣(املصـدر الســابق  ) ١(

      .)٣٩٦ص(منهج التفسري و املفسرين لسامل الصفار 
 .)١٢٦ص ( االنتصار للخياط )  ٢(
   .)٣٠٢: ١(التفسري واملفسرون للذهيب    )٣(
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ُ فيـه األشـ ل خِ ـدْ ُ هـم كـذلك  واوليسـ، اعرة واملاتريديـةومفهوم أهل السـنة عنـد الـدكتور الـذهيب ي
   .عند التحقيق

صاحب تفسري روح املعاين يف تفسـري القـرآن العظـيم والسـبع _ )١(وتراه يقول عن اآللوسي
، سـلفي االعتقـاد ،مطلعـًا علـى امللـل والنحـل، وكان رمحه اهللا عاملـًا بـاختالف املـذاهب«: _املثاين

لوســي خمــالفٌ ملــنهج الســلف يف كثــري فاآل، ةوليســت هــذه النســبة صــحيح. )٢( »شــافعي املــذهب
  . )٣(ئل من املسا

 ــــرِج القائــــل مــــن أهــــل الســــنة واجلماعــــة إىل الشــــيعة  عــــدم حتريــــر مفهــــوم التشــــيع الــــذي خيُْ
  :اإلمامية

والتشيع الذي نُسب إليـه  ،نسبة عبد الرزاق الصنعاين إىل التشيع :ومن األمثلة على ذلك 
وجب ُ سـمى أهـل السـنة واجلماعـة؛ وهـو املنحصـر يف االخـتالف  هو مما ال ي ُ خروج صاحبه عـن م

مـــع أن بعــض أهـــل « :يقــول ابـــن تيميــة يف ذلــك ،يف تقــدمي عثمــان علـــى علــي رضــي اهللا عنهمـــا
الســنة كـــانوا قــد اختلفـــوا يف عثمـــان وعلــي رضـــي اهللا عنهمــا بعـــد اتفاقهمـــا علــى تقـــدمي أيب بكـــر 

لكــن اســتقر أمــر أهــل الســنة ، أو ربَّعــوا بعلــي، وســكتوا، مــانوعمــر؛ أيهمــا أفضــل؟ فقــدَّم قــوم عث
ليســـت مـــن  _مســـألة عثمـــان وعلـــي _وإن كانـــت هـــذه املســـألة، علـــى تقـــدمي عثمـــان علـــى علـــي

ُضـــلل املخـــالف فيهـــا عنـــد مجهـــور أهـــل الســـنة ُضـــلل فيهـــا مســـألة ، األصـــول الـــيت ي لكـــن الـــذي ي
  .)٤( »اخلالفة

  :تشابه األصول العقدية بين الطوائف_٩
ٌ يف اشـتباه عقيـدة املفسـر علـى مـن مل ا ـملتقارب بني أصول االجتاهات سـبب كِ الفـرق بـني  حيُْ

  :)٥(ومثال ذلك، االجتاهات املتقاربة األصول

                            
 :لـه مـن املصـنفات ،صـويف مـتكلم ،املفسر املشهور ،شهاب الدين ،أبو الثناء ،حممود بن عبداهللا احلسيين اآللوسي :هو) ١(

 ،)١٧٦: ٧(األعــــالم للزركلـــــي  :ينظــــر .)١٢٧٠(تــــويف ســـــنة  ،وغريمهــــا  ،ومقامــــات يف التصــــوف واألخـــــالق ،روح املعــــاين
     .)٨١٥: ٣(ومعجم املؤلفني 

 .)٣٦٤ ،٣٦١: ١(التفسري واملفسرون للذهيب )  ٢(
   .)٢٥٩٦: ٣(انظر أمثلة ذلك يف املوسوعة امليسرة لرتاجم أئمة التفسري واللغة ) ٣(
 .)١٥٣ :٣(جمموع الفتاوى )  ٤(
 وقـارن بكتـاب املاتريديــة ،)٧٨٣: ٢(فسـرون بـني التأويـل واإلثبــات للمغـراوي كتـاب امل  :وانظـر مـن األمثلـة علـى ذلــك)  ٥(
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، بل النسفي معروف أنـه ماتريـدي املعتقـد، وهو ليس كذلك )١(نُسب النسفي إىل األشاعرة 
أحـد املتـون العقيـدة الـيت ) عمـدة االعتقـاد(يف شـرحه لكتـاب  ويؤكد ذلك تقريره لعقائد املاتريديـة

  . )٢( )االعتماد شرح عمدة العقائد( :واسم كتابه، بشرحها اهتم املاتريدية
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الرابع 

  منهجية دراسة عقيدة المفسر
طـى منهجيـة صـح َ يالتحديد الـدقيق لعقيـدة املفسـر يسـتوجب السـري علـى خُ توصـل حة حـىت ي

ـا عنـد دراسـة معتقـد املفسـر، ا الباحث إىل املقصود وقـد ، و أذكر هنـا عـدة أمـور ينبغـي مراعا
ـدرك أثـر معرفـة هـذه اخلطـوات  ُ رأيت أن أربط بني هذه الفقرة والسابقة هلـا ؛ ألن هـذا الـربط بـه ي

  :وهذه األمور كالتايل، يف جتنب األسباب السابقة
ُمكن اإلفادة منها في تحديد عقيدة المفسرالشمولية في المصاد_١   :ر التي ي
عـدم  :اليت سبقت كان أحد جوانب اخللل فيهـا من األسباب يف السبب اخلامس والسادس 

ُ إليهـا ـع َ ج ْ ر ُ قتصـر يف حتديـد عقيدتـه علـى كتابـه يف التفســري، الشـمول يف املصـادر الـيت يـ ُ أو ، فقــد ي
قليــب النظــر يف مصــادر أخــرى يســتفاد منهــا يف والــذي ينبغــي ت، علــى ترمجتــه يف بعــض املصــادر

                                                                              
ومثــال آخــر يف كتــاب املفســرون بــني التأويــل   .)٤٩٢: ١(واملوســوعة امليســرة لــرتاجم أئمــة التفســري   .)٢٨٢: ١(لألفغــاين 
 .) ٦٧٧ص (للدكتور الشيخ وقارن مبناهج اللغويني يف تقرير العقيدة) ١٥٢٣: ٤(واإلثبات 

 )١٣٢٧: ٣(املفسرون بني التأويل واإلثبات  :انظر) ١(
  .)١٣٢٨: ٢(و املوسوعة امليسرة  ،)٢٩٠: ١(لألفغاين  املاتريدية :انظر)  ٢(
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   :ومن أمهها، ذلك
  .كتب الرتاجم اليت ترمجت للمفسر  _أ 

  .إن كان له كتب يف ذلك، كتب املفسر يف أصول الدين_ب
ـا، كتبه يف التفسري_ج وهنـاك عـدة مـواطن ، والبـد مـن اسـتقراء أغلـب التفسـري ،وما يتعلق 

ا؛ ألن اعتقاد امل   : وهي، فسر يظهر فيها أكثر من غريهاينبغي االهتمام 
 نُصُّ املفسر على منهجه يف التفسري، مقدمة املفسر يف تفسريه َ   .وفيها قد يـ
 اآليات اليت ميكن أن يستنبط منها مواقف عقدية.  
 مصادر املفسر اليت يعتمد عليها يف تفسريه.  
َ المفسر إلى اتجاه عقدي مع _٢ ب سِ   :ينالبحث عن األدلة التي من أجلها ُن

وجــب للوقــوع فيهـا ُ عــدم التثبـت يف األدلــة الــيت  :عنـد تأمــل السـبب األول والثــاين يظهـر أن امل
  .من أجلها نُسب املفسر إىل االجتاه العقدي

ممـا ، يظهـر منهـا خـالف المعـروف عنـه ل في مواقف المفسر المتشـابهة التـيالتأم _٣
ُوهم أنه ينتسب التجاه عقدي معين   .ي

ولكــن ، ملواقــف الــيت لــو اقتصــر عليهــا الشــتبه أمــر املفســر العقــديقــد يتخــذ املفســر بعــض ا
دُّ هــذا املوقــف املتشــابه إىل بــاقي املواقــف واآلراء الــيت يتخــذها املفســر رمبــا يتضــح األمــر  َ ُــر عنــدما يـ

  .ويزول االشتباه
ومجـع ، عـدم اجلمـع بـني مواقـف املفسـر :وقد كان موجـب الوقـوع يف السـبب الرابـع واخلـامس

ِّ للباحث أن املوقف الذي يستشهد به ال يدل على املطلوباملواقف إىل ني َ بـ ُ   .  بعضها مما قد يـ
  :ك مسألة التداخل العقدي بين االتجاهات العقديةار إد_ ٤

فمعرفـة ، التداخل العقدي بني الطوائف مسألٌة دقيقٌة وإدراكهـا حيتـاج إىل حبـث دقيـق كـذلك
ً ر تتطلــب نوعــاألصــول الــيت دخلــت علــى املفســر مــن اجتــاه عقــدي آخــ  ،مــن اجلهــد يف البحــث ا

وعــدم إعطائهــا حقهــا مــن البحــث قــد جيعــل الوصــف الــذي يطلــق علــى املفســر يفتقــر إىل الدقــة 
  .وهذا ما وقع يف املثال اليت ذكرته يف السبب السابع، العلمية
  :معرفة الخصائص التي تختص بها كل طائفة عن الطائفة األخرى_٥

وجبهــــااإلشــــكالية الــــيت ذُكــــرت يف الســــب ُ عــــدم معرفــــة خصــــائص  :ب الثــــامن والتاســــع كــــان م
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وهــذا مــا صــرح بـــه اخليــاط املعتــزيل حيــث ذكـــر ، خـــرـــا كــل اجتــاه عــن اآل املــذاهب الــيت خيــتص
  .فمن وافق عليها دخل يف اسم االعتزال ومن ال فال، خصائص االعتزال

  :ومعرفة هذه اخلصائص يكون من طريقني
 ل عند املفسرمعرفة مصادر التلقي ومنهج االستدال.  
 معرفة املوقف الذي ينتهجه املفسر من أصول االعتقاد.  
أن مصـــدر التلقــــي ومــــنهج : وســـبب ذكــــر الطريـــق الثــــاين وعـــدم االكتفــــاء بــــاألول عنـــه هــــو 

ن طريقهم واحد يف مصـادر التلقـي فاملتكلمو ، قًا بني بعض االجتاهاتاالستدالل قد يكون متواف
هـو اخـتالف ، واملعتزلـة، واملاتريديـة، تالف بـني األشـاعرةوالذي أوجـب االخـ ،ومنهج االستدالل

   .الكربى ن مسائل العقيدةموقفهم م
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  المبحث الثالث

  آثار االتجاه العقدي على منهجية دراسة التفسير
  :وفيه تمهيد و ثالثة مطالب 

  .أثر منهج أهل السنة والجماعة على منهجية دراسة التفسير:المطلب األول
  .التفسير على منهجية دراسةأثر المنهج الباطني  :المطلب الثاني
  .أثر المنهج الكالمي على منهجية دراسة التفسير :المطلب الثالث

 
  
  
  

  
  
  
  

  تمهيد
بعد تفصيل القول يف األسـس الـيت بـىن عليهـا أصـحاب املنـاهج مـنهجهم يف التفسـري سـيتجه 

  .فسريآثار هذه املناهج على منهجية دراسة التالبحث بعد ذلك إىل ذكر 
بعـد بيـان أثـر مـنهج أهـل السـنة  ،الكالمـي والبـاطين وسيكون ذكر ذلك مقتصراً علـى املـنهج

يف  فقــد دخــل) الغلــو يف اعتبــار الظــاهر املتشــابه(مــا املــنهج األول وهــو أو  ،واجلماعــة يف التفســري
ــدْ لــه كيــان مســتقل ،املنــاهج األخــرى ُ ع َ هج ولــذا ســيكون ذكــر آثــاره ضــمن الكــالم عــن املنــا ،ومل يـ

   .خرىاأل
لقــــرآن مرتبطــــة امنهجيــــة تفســــري مــــانع مــــن تكــــرار القــــول بــــأن  ونظــــراً ألمهيــــة مــــا ســــيأيت فــــال
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  :ومها، يؤدي ال حمالة للخلل يف فهم القرآن اخللل يف واحد منهما ،أساسنيب
  .مصادر التلقي_ ١
ذه املصادر_ ٢   .منهج االستدالل 

أن  :وموجـب هـذه العالقـة، ة التفسـري أثر هذين األمرين علـى منهجيـنييف هذا املبحث سيتب
ــه يف  :األســاس الــذي يقــوم عليــه االجتــاه العقــدي ويتمــايز بــه عــن غــريه ُ ه يف التلقــي ومنهج ُ مصــادر

ً  ،االســتدالل  فــإن بعــض ، ع اخلطــأ يف املســائلعلــى جمــرد وقــو  ولــيس التمــايز يف االجتاهــات قائمــا
خـــراجهم عـــن طائفـــة الســـنة إلومل يكـــن ذلـــك موجبـــًا ، أهـــل الســـنة حصـــل مـــنهم اخلطـــأ يف ذلـــك

   .واجلماعة
  :وبيان آثار هذه املناهج على منهجية دراسة التفسري كالتايل
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  المطلب األول

  ثر منهج أهل السنة والجماعة على منهجية دراسة التفسيرأ
ـــا كـــان مـــنهج َّ ، هـــو اعتمـــادهم علـــى الكتـــاب والســـنةأهـــل الســـنة واجلماعـــة يف مصـــادرهم  مل

يتعـاملوا مـع داللـة القـرآن  أن  منهج االستدالل اقتضـى ذلـكلصحابة يفواعتمادهم على منهج ا
  :بناء على تقسيم داللتها إىل قسمني

عتـرب فيـه الظـاهر، ما كان ظاهر الداللة على معنـاه :القسم األول ُ ـال ، فهـذا ي وال جيـوز أن حيُ
عـرب عنـه الشـافعي بقولـه ،هذا الظاهر إىل غريه إال بدليل ُ سـتغىن« :وهو الذي ي ُ فيـه بالتنزيـل عـن  م

ً ، )١( »التفسري ، مـا أتـى الكتـاب علـى غايـة البيـان فيـه: _اآليـات :أي_ومنهـا« :ويقـول فيـه أيضـا
  .)٢( »فلم حيتج مع التنزيل فيه إىل غريه

فهــذا النــاطق مــن كتــاب « :ويقــول عثمــان الــدرامي بعــد ســياقه لــبعض اآليــات يف الصــفات
ُستغىن فيه بظاهر التنزيل عن التفسري   .  )٣( »؛ وتعرفه العامة واخلاصةاهللا ي

َ « :الطربي عـن هـذا النـوعويقول  ـه كـلُّ ذي علـم باللسـان الـذي نـزل وأن منـه مـا ي علـم تأويَل
َك فيهـــــا،  :وذلـــــك. بـــــه القـــــرآن يات بأمسائهـــــا الالزمـــــة غـــــريِ املشـــــرت إقامـــــةُ إعرابـــــه، ومعرفـــــةُ املســـــمَّ

ا اخلاصة دون ما سواها، فإنّ ذلك الَ     .)٤(»جيهله أحدٌ منهمواملوصوفات بصفا

  :األساس الذي بني عليه القول بوجوب األخذ بالظاهر
لـــم أن املـــتكلم بالنصـــوص أعلـــم وأفصـــح وأنصـــح مـــن تكلـــم  ريـــد بكالمـــه = إذا عُ ُ امتنـــع أن ي

ُ ذلكخالف ظاهره وحقيقته؛ وال يأيت يف   ِّ ني َ بـ ُ  يف م إىل بيـان ذلـك هتاجة حـشدَّ مع ، كالمه ما يـ
  .دينهم شؤون

لون للنصوص خبالف الظاهر هو احلق املراد لـزم مـن ذلـك أحـد ثالثـة فإن كان  ما يقوله املتأوِّ

                            
   .)١٤ ص(الرسالة للشافعي  )١(
    .)٣٢ص (املصدر السابق  )٢(
  .) ٥٥٧ص (ملريسي للدارمي نقض عثمان بن سعيد على بشر ا )٣(
 .)٦٩: ١( املقدمة_ تفسري الطربي )٤(
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ــــا: حمـــاذير  وهــــذه اللــــوازم، أو القــــدح يف نصـــحه، أو القـــدح يف بيانــــه، القــــدح يف علـــم املــــتكلم 
  .)١( بطالن هذا القول على تدل الباطلة
حـديث رسـول اهللا هــو  وهكــذا غـري هـذا مـن« :يقـول اإلمـام الشـافعي مقـرراً هـذه القاعـدة 

علــى الظــاهر مــن العــام حــىت تــأيت الداللــة عنــه كمــا وصــفت أو بإمجــاع املســلمني أنــه علــى بــاطن 
ً  األمـرينمبا جاءت عليه الداللة عليـه ويطيعونـه يف  دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه  »مجيعـا

)٢(.   

ــــدرامي ــــات تُصــــرف مع« :ويقــــول عثمــــان ال ــــع ظــــاهر القــــرآن والرواي انيهــــا إىل وكــــذلك مجي
دَ به اخلصوص ْ ِّ أنه أُرِي َأوٌِّل بربهان بني تَ ُ   . )٣( »العموم؛ حىت يأيت م

   .)٤( »وغري جائزة إحالة الظاهر إىل الباطن من التأويل بغري برهان« :ويقول الطربي

جحـــًا ألحـــد األقـــوال يف التفســـري  َ ر ُ فالـــذي هـــو أوىل بتأويـــل اآليـــة، مـــا دلّ عليـــه « :يقـــول م
ُ دون ما ا الظاهر   . )٥( »احتمله الباطن الذي ال داللة له على أنه املعينُّ 

  :هذه القاعدة عند أهل السنة ومن تطبيقات

 يقـــــول الســـــمعاين يف قولـــــه تعــــــاىل: M Y Z [ \ ]  ̂_  ̀

a b c   d L  ]بــــه: أي« :]٢١ -احلشــــر ُ ــــل ِ ق ْ ع َ ــــز ويـ يِّ َُ  .إذا جعلنــــا لــــه مــــا مي
إن هللا : وعنــد أهــل الســنة، طريــق التمثيــل ال علــى طريــق احلقيقــةهــو مــذكور علــى : قيــل

 :وقــــد قــــال يف موضــــع آخــــر، تعــــاىل يف املــــوات واجلمــــادات علمــــًا ال يقــــف عليــــه النــــاس

Mp q r s L  ]٦(»وهو دليل على ما ذكرنا من قبل ]٤٤ -اإلسراء( .  

 وقــال يف قولــه تعــاىل :M V W X  L]وأمــا ســجودمها « :] ٦ -الــرمحن

                            
 .)٣٣٠ ،٣٢٠: ١(انظر كالم ابن القيم يف هذا املعىن يف الصواعق املرسلة  )١(
 .)٣٢٢ ص(للشافعي الرسالة  )٢(
 .)٥٥١ص(نقض عثمان بن سعيد على بشر املريسي  )٣(
 .)١١٧ :البقرة ،٤٦٩: ٢(تفسري الطربي  )٤(
 .) ١٧٣ :البقرة ،٣٥: ٣( در السابقاملص )٥(
 .)٤٠٨: ٥( تفسري السمعاين )٦(
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. الـــت الشـــمس إىل أن تغـــربوإذا م، يســـجدان إذا طلعـــت الشـــمس :قـــال ابـــن عبـــاسف
إن : واألوىل هـو أن يقـال، سجودمها هو ما سخرمها اهللا تعاىل على مشيئته وأمـره: ويقال

 حبقيقتـه والعلـم عنـد اهللا، هـو علـى مـا أراد اهللا تعـاىل، سجود املوات ثابت بنص الكتـاب
  . )١( »وهو مذهب أهل السنة واجلماعة، موكول إليه

 يف تفسري قولـه تعـاىل وقال: M ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª  L]النحـل- 

م من فوقهم: قال بعضهم معناه« :]٥٠ _ وهو األصح_والقول الثاين، خيافون عذاب ر
ا    .)٢( »فسه من غري تكييفوهو كما وصف ن، أن هذه صفة العلو اليت تفرد اهللا 

ً  :القسم الثاني كِال شْ ُ رجع يف بيانه ألربعة مصادر أو هو حباجة إىل بيان و ما كان م ُ   : هذا ي
  .أن يفسروا كالم اهللا بكالمه :المصدر األول

أن األصـل محـل كـالم العقـالء علـى عـدم التنـاقض  :واألساس الذي بنـي عليـه هـذا األصـل
ـ وهذا مـا، ما أمكن َل َ تـ  !ر؟هـذا إن قيـل يف كـالم البشـر؛ فمـا بالـك بكـالم رب البشـ، فُ فيـهال خيُْ

 M K L NM O  P    Q  R S T U V W: والـــــــــــذي قــــــــــــال فيــــــــــــه

X  L]ـــوهم هـــذا التعـــارض: وعليـــه، ]٨٢ -النســاء ُ فـــأوىل مـــا يـــدفع هـــذا  ،فـــإن حصـــل مـــا ي
ِّ كالمــــه املشــــتبه بكالمــــه ا :التعــــارض ــــني َ بـ ــــر ونُـ فَسِّ َّ أن نُـ ــــم املبــــني َك ْ ح ُ  وهــــذا مــــا علَّمــــه النــــيب ، مل

  % $ # " ! Mملــا نزلــت : قــال بــن مســعود  ألصــاحبه فعــن عبــد اهللا

& ' ( )   * +  L]ـــقَّ ذلـــك علـــى أصـــحاب رســـول اهللا  ]٨٢ -األنعـــام شَ
، فقال رسول اهللا  !؟ أينا مل يظلم نفسه: وقالوا: ا هـو كمـا قـال إمنـ ، ليس هو كما تظنون

  .)٣( ]١٣ -لقمان[M < = > @? A B  C D  L :لقمان البنه
َّ للصـحابة  فـالنيب  ـني َ ةُ علــيهم بآيـة أخـرى يف هـذه اآليــة بـ َل ـكِ شْ ُ  ويف هــذا ، معــىن اآليـة امل

                            
  .) ٣٢٣: ٥( املصدر السابق )١(
  .)١٦٦: ٢(وانظر مثاالً آخر  .)١٧٧: ٣(املصدر السابق  )٢(
 ،ومسلم كتاب اإلميان ،)٣١٨١(رقم ) ١٢٢٦: ٣(باب يزفون النسالن يف املشي  ،كتاب األنبياء  ،أخرجه البخاري )٣(

     .)١٢٤(رقم ) ١١٤: ١(دق اإلميان وإخالصه باب ص
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  .وتعليم لطريقة من طرق تفسري القرآن تنبيه 
فمـــا أحســـن طـــرق  :فـــإن قـــال قائـــل« :القاعـــدة يقـــول شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة مقـــرراً هـــذه

  ؟ التفسري
ـل يف مكـان فإنـه قـد  :فاجلواب ِ ر القرآن بالقرآن، فما ُأمجْ فَسَّ ُ إن أصح الطرق يف ذلك أن يـ

ر يف موضع آخر   .)١( »فُسِّ

   .)٢(معتمداً عليه ابن كثري يف مقدمة تفسريه وقد نقل هذا الكالم
  .)٣(»وتفسري اآلية باآلية أوىل«: ياتيف معرض ترجيحه ملعىن آية من اآل وقال

  :استعمال المفسرين من أهل السنة هذا األصل في الرد على تفسيرات المخالفين
ومــن شــواهد ، ملخــالفنيا الــرد علــى ن مــن أهــل الســنة هــذا األصــل يفم املفســرو وقــد اســتخد 
  :ذلك

 وقوله« :يقول السمعاين يف ذلك :M 8 9 :  L]هـذا دليـل علـى  ]٧٣ -هود

 MW    X: يف قولـه تعـاىل وزعمـت الشـيعة. أن األزواج جيوز أن يسمني أهـل البيـت

Y Z  [ \   ] ^  L]أن األزواج ال يــدخلن  ]٣٣ -األحــزاب
ن يدخلن فيها، يف هذا    .)٤( »وهذه اآلية دليل على أ

 اىلقــــــول الســــــمعاين يف قولــــــه تعــــــوي: M Ç ÉÈ Ê Ë  L]األنفــــــال- 

ـةَ هلـم ، يف وعيـد األبـد )ومـأواهم جـنهم:(بإطالق قولـه واستدلت املعتزلة« :]١٦ جَّ ُ وال ح
؛ بــــــدليل ســــــائر اآلي ،ومــــــأواهم جهــــــنم إال أن تداركــــــه الرمحــــــة: فيــــــه؛ ألن معــــــىن اآليــــــة

  .)٥(»املقيَّدة
  :  ن يفسروا كالم اهللا بكالم رسول اهللاأ: المصدر الثاني

                            
      .)٣٦٣: ١٣(جمموع الفتاوى  )١(
 .)١:٤(تفسري ابن كثري  )٢(
     .)٢٧_٢٦ :احلجر ،٥٥٢: ٢(املصدر السابق  )٣(
 .)٤٤٤: ٢( تفسري السمعاين )٤(
  .)٢٥٣: ٢( املصدر السابق )٥(
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ني عليه الرجوع إلـى كـالم الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم  ُ أن رسـول : هـواألساس الذي ب
ومهمتــه الكــربى هــي ، النــاس وهــو أتقــى ، وهــو أفصــح النــاس، هــو أعلــم النــاس مبــراد ربــه اهللا 

ــــــــــــان  = > ; : M 5 6   7 8 9: قــــــــــــال اهللا تعــــــــــــاىل ،البي

> L ]كـــالم اهللا ال لتعارضـــه، ]٤٤ -النحـــل ِّ ـــني َ بـ ـــة لتُ ، وعليـــه فقـــد جـــاءت الســـنة النبوي
َّ للصحابة ما أشكل عليهم من القرآن قـال رسـول : فعن عائشة رضي اهللا عنهـا قالـت، والنيب بني

ـذِّب((  :اهللا  M P Q R :ألـيس قـد قـال اهللا عـزَّ وجـلَّ : فقلـت، ))من حوسب عُ

S  L]مــن نــوقش احلســاب ، إمنـا ذاك العــرض، لــيس ذاك احلســاب(( : فقــال !؟ ]٨ -االنشـقاق
   .وغري ذلك من األحاديث اليت فيها بيان من النيب  ،)١( ))يوم القيامة عذِّب

  : ومن أقوال أئمة السنة يف بيان هذا األصل
َّ كيـف هـو علـى ، ومنـه مـا أحكـم اهللا فرضـه بكتابـه« :يقـول الشـافعي يف أنـواع البيـان  وبـني

  . )٢( »لسان نبيه

ُ «: ويقول اإلمام أمحد َ والسنة تـ ُ سِّ ف   .)٣( »القرآن وهي دالئل القرآن ر

ّ ذكـره« :ويقول ابن جرير الطربي أنّ ممـا أنـزل اهللا مـن القـرآن علـى :فقد تبـني ببيـان اهللا جـل
وصل إىل علم تأويله  ، نبيه ُ مـن وجـوه : وذلك تأويل مجيع ما فيه . إال ببيان الرسولما ال ي

شــــاده-أمــــره  ْ ــــه وإر بِ يــــه، ووظــــائف حقوقــــه وحــــدوده، ومبــــالغ فرائضــــه، -واجبــــه ونَدْ َ  ِ ، وصــــنوف
هــا إال  ُ ك علم َ ــدر ُ قــه لــبعض، ومــا أشــبه ذلــك مــن أحكــام آيــة، الــيت مل ي ْل َ خَ ومقــادير الــالزم بعــض

تــه  ببيــان رســـول اهللا لـــه   ال جيـــوز ألحــد القـــول  فيــه، إال ببيـــان رســول اهللا وهـــذا وجــهٌ . ألمَّ
ه على  تأويله تَ بها، دالَّةٍ أمَّ َ ه بنصٍّ منه عليه، أو بداللة قد نص   . )٤( »تأويَل

ـــل يف « :يقـــول ابـــن كثـــري و ِ ـــالقرآن، فمـــا ُأمجْ ـــر القـــرآن ب فَسَّ ُ إن أصـــح الطـــرق يف ذلـــك أن يـ
ـــر يف موضـــع آخـــر، فـــإن أعيـــاك ذ ـــه قـــد فُسِّ ـــا شـــارحة للقـــرآن مكـــان فإن لـــك فعليـــك بالســـنة فإ

                            
     .)٢٨٧٦(رقم ) ٢٢٠٤: ٤(بات احلساب باب إث ،أخرجه مسلم كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها )١(
     .)٢٢ص (الرسالة للشافعي  )٢(
 .) ١٥٦ :١(  الاللكائيعتقاد أهل السنة واجلماعة اشرح  )٣(
 .)٦٧: ١(املقدمة _ تفسري الطربي )٤(
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   .)١( »وموضحة له

ــم أطلقــوا االعتمــاد علــى الســنة ومل يفرقــوا بــني متــواتر وآحــاد . وُيالحــظ يف أقــواهلم الســابقة أ
  .وهو تفريق ال يعرفه أهل السنة يف االحتجاج باألخبار يف مجيع أمور الدين

م تو     :ومنها، افقت مع هذا التنظريوإىل اجلانب هذا املوقف النظري فإن تطبيقا

 ) ' & $% # " ! M: يقــول الطـــربي يف قولــه تعـــاىل

) *  L]ومـن ذكرنـا ذلـك « :]١ -احلج ّ وهـذا القـول الـذي ذكرنـاه عـن علقمـة والشـعيب
أعلـــم    خبالفـــه، ورســـول اهللا  عنـــه، قـــوٌل لـــوال جمـــيء الصـــحاح مـــن األخبـــار عـــن رســـول اهللا

   .)٢( »هاهللا وتنزيلمبعاين وحي 

ن مــن أهــل الســنة هـــذا األصــل فــي مناقشــة المســائل العقديــة التـــي اســتعمال المفســري
  :خالفت فيها الفرق األخرى

املخـــالفني يف تأويـــل اآليـــات الـــيت  مناقشـــة لقـــد كـــان تفســـري القـــرآن بالســـنة طريقـــًا مـــن طـــرق
ا   :ومن أمثلة ذلك، يتأولو

هــو النظـر إىل اهللا تعــاىل «: ]٢٣ -القيامـة[ M -    . /      L :يف قولــه تعـاىل السـمعاين لو قـي
   .)٣( » وهو ثابت للمؤمنني يف اجلنة بوعد اهللا تعاىل وخبرب الرسول، باألعني

 ً وقــد صــح عــن  ،وأمــا اليــد صــفة هللا بــال كيــف ولــه يــدان« :صــفة اليــد هللا ســبحانه وقــال مثبتــا
  . )٥(»واهللا أعلم بكيفية مراده ،)٤())ديه مينيكلتا ي: ((أنه قال  النيب

   .باحلديث الثابت عن النيب  ،وهنا أراد السمعاين أن يؤكد تفسري هذه اآلية وعدم تأويلها

ــــه تعــــاىل ــــزل يف قــــوم «: ]١٤٣ -البقــــرة[M ̀ a    b c d  L :وقــــال يف قول ن

                            
 )٤ :١( تفسري ابن كثري  )١(
 .)٢_١ :احلج ،٤٤٩: ١٦(تفسري الطربي  )٢(
  .)١٠٦: ٦( تفسري السمعاين )٣(
  .)١٨٢٧(رقم ) ١٤٥٨: ٣(باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر  ،كتاب اإلمارة  ،أخرجه مسلم )٤(
 .)  ٥١ :٢( تفسري السمعاين )٥(
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إن قومـًا منِّـا كـانوا قـد : أن القبلة ملا حولت سأل قـوم رسـول اهللا فقـالوا: )١( ارويذلك م، معينني
م؟ مــنهم أســعد بــن زرارة، صــلوا إىل بيــت املقــدس وأبــو أمامــة والــرباء بــن معــرور ، ومــاتوا فمــا شــأ

ــــــه _ ــــــزل قول  ،صــــــالتكم :أي، ]١٤٣: البقــــــرة[M ̀ a    b c d  L: _تعــــــاىل_فن
 ً ً وهـذا ، فجعل الصالة إميانـا  :وإمنـا مسـوا مرجئـة، دليـل علـى املرجئـة؛ حيـث مل جيعلـوا الصـالة إميانـا

م أخروا العمل عن اإلميان   . )٢( »أل

  .أن يفسروا كالم اهللا بكالم الصحابة :المصدر الثالث
م اختصـوا ا أهل السنة اعتمادهم على تفسري الصحابة عليه سس الذي بىناأل جممل  هو أ

  :وهي على اإلمجال ،مما جعل تفسريهم متقدمًا على غريهم مبجموع صفات مل تكن لغريهم
 لنصــــوص نفســـــها ليرجعــــون لفهـــــم هــــذه النصـــــوص  ســــالمة مصـــــادرهم يف التلقــــي فهـــــم

  .أو يفسرون القرآن بالسنة، فيفسرون القرآن بالقرآن
 بها أورع حااملـرء أكثـر كـان صـ عدالـةت فكلمـا كانـ ،عدالتهم اليت دلـت النصـوص عليهـا

   .ل على اهللا بغري علموأتقى من أن يقو 
  بها يصـرف حاومعلـوم أن األهـواء والبـدع جتعـل صـسالمة الصحابة مـن األهـواء والبـدع ؛

 .شعر أو مل يشعرمعانيها الصحيحة إىل ما يوافق معتقده  معاين القرآن عن
  م عاصـــروا التنزيــل فأوجـــب ذلــك اختصاصـــهم مبعرفــة أســـباب  ،اخــتص الصـــحابة بكــو

كبــري يف فهــم وهــذا لــه أثــر  ، نــزل فــيهم اخلطــابرفــة أحــوال مــن واختصاصــهم مبع، النــزول
  .اخلطاب

 وكلما كان املرء أعلم بلغـة  ،وبلغتهم نزل القرآن، والصحابة أخرياً هم أهل اللسان العريب
 ً  .صحيحًا بعيداً عن الغلط يف التأويل العرب كان أقدر على فهم القرآن فهما

  
   :ا األصلومن أقوال أئمة السنة في بيان ه

،  هـــــم أدوا إلينـــــا ســـــنن رســـــول اهللا« :يقــــول الشـــــافعي مبينـــــًا اختصاصـــــهم عـــــن غـــــريهم
ً   فعلموا ما أراد رسول اهللا، وشاهدوه والوحي ينزل عليه وعرفـوا ، عامـًا  وخاصـًا وعزمـًا وإرشـادا

                            
 .أسناده حسن :وقال) ٥٨٩: ٣(واخلالل يف السنة  ،)٢٧٧٦(رقم ) ٣٠٤: ١(أخرجه أمحد يف املسند  )١(
  .) ٣٧٨: ٢( وانظر مثاالً آخر   ،)١٥٠: ١( تفسري السمعاين )٢(
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وأمــر اســتدرك بــه علــم  قنــا يف كــل علــم واجتهــاد وورع وعقــلوهــم فو ، عرفنــا وجهلنــا مــن ســنته مــا
  .  )١( »بنا من آرائنا ألنفسنا وأوىلآراؤهم لنا أمحد ، به طواستنب

وأصــحابه  وقــد كفانــا رســول اهللا « :ويقــول عثمــان الــدارمي يف ســياق رده علــى املريســي
  .  )٢( »حىت ال حنتاج له منك إىل تفسري، تفسري هذا اإلتيان

ردت عـن غـري أن األخبـار قـد و « :ويقول الطربي يف سياق ترجيحه لقول قـال بـه الصـحابة
بـــأن ذلـــك عـــىن بـــه عبـــد اهللا بـــن ســـالم  وعليـــه أكثـــر أهـــل   مجاعـــة مـــن أصـــحاب رســـول اهللا

  . )٣(»وما أريد به ،التأويل، وهم كانوا أعلم مبعاين القرآن، والسبب الذي فيه نزل

وحينئـذ، إذا مل جنـد «: ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية مقعـداً قاعـدة عامـة يف هـذا التفسـري
م أدرى بـــذلك، ملـــا التفســـري يف القـــ رآن وال يف الســـنة، رجعنـــا يف ذلـــك إىل أقـــوال الصـــحابة، فـــإ

ـــا، وملـــا هلـــم مـــن الفهـــم التـــام، والعلـــم الصـــحيح،  شـــاهدوا مـــن القـــرائن واألحـــوال الـــيت اختصـــوا 
والعمــــل الصــــاحل، ال ســــيما علمــــاؤهم وكــــرباؤهم، كاألئمــــة األربعــــة واخللفــــاء الراشــــدين، واألئمــــة 

  .  )٤( »  بن مسعوداملهديني، وعبد اهللا

   .)٥(كثري نص هذا الكالم يف مقدمته معتمداً عليه   ابن وقد ذكر
مناقشـة القضـايا العقديـة التـي  وقد استخدم المفسرون مـن أهـل السـنة هـذا األصـل فـي

  M T U     V W X :قولـــه تعـــاىل ملــا جـــاء عنــد الســـمعاينفحصــل فيهـــا نـــزاع بــين الفـــرق 

Y  L]ُســتنبط منــه دليــل ألهــل الســنة يف رؤيــة اهللا ســبحانه نقــل  وذكــر أنــه ]١٥ -املطففــني ي
إن املــؤمنني «: بعــد ذلــك قــوالً عــن ابــن عبــاس يعضــد هــذا التفســري وهــو أنــه قــال عنــد هــذه اآليــة

  . )٦(»وحيجب عنه الكفار، يرونه يف اجلنة

  قــول ابــن عبــاس   ]٤٢ -القلــم[M ï ð ñ ò  L :ونقـل يف تفســري قولــه تعــاىل

                            
 .) ١١ص( للشافعي لرسالةانظر مقدمة ا )١(
 .)١٥٧ص (نقض عثمان بن سعيد على بشر املريسي للدرامي  )٢(
 .) ١١:األحقاف ،١٣١: ٢١ (تفسري الطربي   )٣(
  .)٣٦٤: ١٣(جمموع الفتاوى   )٤(
 .)٤ :١(  تفسري ابن كثري )٥(
 .)١٨٢: ٦( تفسري السمعاين )٦(
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َّ أن هـــذا  »عـــن األمـــر الشـــديد :عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس «  :فقـــالمعتمـــداً عليـــه   مث بـــني
ــنَّ أنــه تأويــل َظ ُ ، وهــذا قــول معــروف« :فقــال  القــول معــروف االســتعمال يف لغــة العــرب حــىت ال ي

ذا ا: وقال ابن قتيبة م األمر عربوا  مـر للفظ؛ ألن اإلنسـان أوقـع لـه األكانت العرب إذا اشتد 
َت الساق موضع الشدة، اقهمشر عن س: وأخذه جبد وجهد يقول ع ضِ ُ و   . )١( »فَـ

  .أن يفسروا كالم اهللا بمقتضى لغة العرب: المصدر الرابع
 ،هـو أن القـرآن نـزل بلسـان عـريب مبـني :عليه أهل السنة هذا المصدر نىاألساس الذي ب

ٌ يف غري حمله وعليه فكل تفسريٍ أجنٍيب عن كن أن يكون صحيحًا ألنه تفسري   .هذه اللغة فال ميُ
   :ومن أقوال أئمة السنة في بيان هذا األصل

ت مبـا أوإمنـا بـد« :مبينًا أمهية الرجوع إىل لغة العرب يف تفسري القـرآن الشافعياإلمام  لو قي
ـأل ؛ن القرآن نزل بلسان العرب دون غريهأوصفت من  ل علـم الكتـاب نه ال يعلم مـن إيضـاح مجُ

ومـن علمـه انتفـت عنـه الشـبه  ،أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهـه ومجـاع معانيـه وتفرقهـا
ا    .)٢( »اليت دخلت على من جهل لسا

عرف لغة العـرب إال جعلتـه ، ال أوتى برجل يفسر كالم اهللا« :ويقول اإلمام مالك َ وهو ال ي
  .)٣(»نكاالً 

عـريب مبـني تصـرف معانيـه إىل أشـهر مـا تعرفـه العـرب يف والقـرآن « :ويقول عثمان الـدرامي
ا وأعمها عندهم   . )٤( »لغا

َّ أن إمجـاع التـابعني هـو الـذي ـتج بـه ال قـول  ويقول شيخ اإلسالم ابـن تيميـة بعـد أن بـني حيُ
ُ « :الواحد منهم رجـع فإن اختلفوا فال يكون بعضـهم حجـة علـى بعـض، وال علـى مـن بعـدهم، وي

  . )٥(»رآن أو السنة أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة يف ذلكيف ذلك إىل لغة الق

  .)٦(عتمداً عليه كالم ابن تيمية م_ يف مقدمة تفسريه_ونقل ابن كثري 

                            
  .)٢٨: ٦( تفسري السمعاين )١(
 .)٥٠ص (الرسالة للشافعي  )٢(
 .)٩٢: ٥(أخرجه اهلروي يف ذم الكالم  )٣(
 .)١٥٧ص(املريسي  نقض عثمان بن سعيد على )٤(
  .)٣٧٠: ١٣(جمموع الفتاوي  )٥(
  .)٧ :١( تفسري ابن كثري  )٦(
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  :استعمال المفسرين من أهل السنة هذا األصل في الرد على المخالفين
ا مصـــدر  ً لقـــد كـــان الرجـــوع إىل لغـــة العـــرب واســـتعماال ً مهمـــ ا رد علـــى تأويـــل مـــن مصـــادر الـــ ا

وقـــد اســـتخدم العلمـــاء مــن أهـــل الســـنة لغـــة العـــرب يف الـــرد علـــيهم  ،املخــالفني يف تفســـري القـــرآن
م خارجة عن لغة العرب   :ومن التطبيقات على ذلك، مبينني أن تأويال

 M: تعـاىل ملعىن االستواء عند قوله يف رده على تأويل املعتزلةمستعمالً اللغة  قول السمعايني

Y   Z [ \  L]ـــــل االســـــتواء باالســـــتوأ« :]٥ -طـــــه ـــــل ، )١(يالءمـــــا تأوي فهـــــو تأوي
ُســـمى االســـتواء : وذكـــر الزجـــاج والنحـــاس ومجاعـــة مـــن النحـــاة مـــن أهـــل الســـنة، املعتزلـــة أنـــه ال ي

  . )٢( » تعاىلوهذا ال جيوز على اهللا، استيالء يف اللغة إال إذا غلب غريه عليه

) نــاظرة(ومحــل بعضــهم قولــه « :]٢٣ -القيامــة[ M -    . /      L يف قولــه تعــاىلكــذلك   لو قــوي
إال مبعــىن  إىل بكلمــة) نــاظرة:(وهــذا أيضــًا تأويــل باطــل؛ ألن العــرب ال تصــل قولــه، منتظــرة: أي

  :قال الشاعر، العنيبالنظر 
ٌ لوال التحرج عارمنظرت إل                ر   يها باحملصب من مىن     وىل نََظ

ا بإىل م ال يصلو   :قال الشاعر، فأما إذا أراد االنتظار فإ
َ ساعة     من الدهر تنفعين لدى أم جندب فكأمنا               ِ راين نُْظ   إن تـَ

ّ ، تنتظراين: يأ     .)٣( »هذا التأويل وعلى هذا املعىن ال يصح

 -األنعـام[ M 5 6 7 L :تعـاىل أنكر الرؤية بناء على قولـهويقول رداً على 

والرؤيــــة ، وحقيقتــــه يءهــــو الوقــــوف علــــى كنــــه الشــــ: اإلدراكغــــري الرؤيــــة؛ ألن  اإلدراك«: ]١٠٣
   .)٤( »املعاينة

  من بعدهم من هذه المصادر ؟فأين تفسير السلف من التابعين و  :وقد يقال
ـــالرجوع إىل تفســـري الســـلف مـــن التـــابعني ومـــن بعـــدهمأن القـــ :فـــاجلواب يـــراد بـــه أحـــد ، ول ب

                            
   .سياق الكالم ومعناهكما يدل عليه   ،باالستيالء :وهو خطأ والصواب ،االستقبال :يف النسخة املطبوعة )١(
  .)٣٢٠: ٣( تفسري السمعاين )٢(
 .) ١٠٨: ٦ (املصدر السابق  )٣(
 .)٤٢٦ :٢( آخر مثاالً وانظر  ،)١٣٢: ٢( املصدر السابق )٤(
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  :معنيني
، الرجــوع إىل مــنهجهم مــن جهــة املصــادر ومــن جهــة االســتدالل :أن يكــون املــراد بــه :األول

  .مل يتخلفوا عنهم يف شيءو  ،وهذا ال حيتاج إىل ذكره ألن منهجهم هو منهج الصحابة
  :فأقواهلم يف التفسري على قسمني ،قواهلماألخذ بأ :أن يكون املراد :الثاين

قـول تـابعي بـل ألنـه  ال ألنـه ،فهـذا ال جيـوز خالفـه، أن يكون تفسريهم حمل إمجاع بيـنهم_١
   .هخبالف احلق أن يكون إمجاع ال ميكن

  .أن يكون التفسري لواحد منهم فهذا ال يكون حجة_٢
أقـوال التـابعني يف الفـروع : هوقـال شـعبة بـن احلجـاج وغـري « :يقول شيخ اإلسالم ابـن تيميـة

ــا ال تكــون حجــة علــى غــريهم ممــن : يعــين !؟ فكيــف تكــون حجــة يف التفســري ،ليســت حجــة أ
 ُ رتـاب يف كونـه حجـة، فـإن اختلفـوا فـال خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أمجعوا علـى الشـيء فـال ي
 ُ ن أو السـنة رجع يف ذلـك إىل لغـة القـرآيكون بعضهم حجة على بعض، وال على من بعدهم، وي

  . )١( »أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة يف ذلك

  .)٢(تعمداً عليه وقد نقل هذا القول ابن كثري يف مقدمة تفسريه م

                            
 .)٣٧٠: ١٣(جمموع الفتاوي  )١(
 .)٧: ١( تفسري ابن كثري  )٢(
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  المطلب الثاني

  التفسير منهجية دراسة أثر المنهج الباطني في
  :خالف منهج أهل السنة والجماعة من جانبين باطنيسبق أن ذكرت أن المنهج ال

   :در التلقيمصا_١
اعتمــادهم علــى  :والشــيعة اإلماميـة الــذي فــارقوا فيـه أهــل الســنة واجلماعـة مصـدر اإلمساعيليــة

  .اعتمادهم على الكشف :ومصدر الصوفية .أقوال األئمة
  :منهج االستدالل بالكتاب والسنة_٢
ً علمـــ للنصـــوص اطيناملعـــىن البـــ فقــد اعتـــربوا  عـــرف هـــذا  _نـــاس دون غـــريهماخـــتص بـــه أُ  ا ُ ال ي

  :وهم ،_التأويل عن غري هذا الطريق
  .اإلمامية أو اإلمساعيلية ن عند الشيعةو األئمة املعصوم  
_ الصـوفية كمـا عنـد_أو األولياء الذين يفتح اهللا علـيهم ويكشـف هلـم هـذه املعـاين الباطنـة  

ُ  وهو ما                      .سمى بالكشفي
  .يف تأويل القرآن وال جيوز االعرتاض عليهم فيجب األخذ بقوهلم :وبناء عليه

ــر هــذان اجلانبــا  ســيتناوهلا البحــث مــع، لتفســري مــن عــدة جوانــبن يف منهجيــة دراســة اوقــد أثَّ
مجتاه عذكر األقوال التنظريية ألصحاب هذا اال بنظـرة عامـة  مـع التعقيـب ،لى اخـتالف انتمـاءا

ذكـر عـدة شـواهد مـن كتـاب القشــريي ومـع ، قـي يف كتـبهم املخصصـة للتفسـريعلـى الواقـع التطبي
  . نتقل إىل غريهوإن مل يوجد ما حيقق املقصود أ ،الذي جعلته منوذجًا للتفسري الباطين

  :سري يف أمرينلقد أثَّر املنهج الباطين يف منهجية دراسة التف
  .باطني في التعامل مع ظواهر القرآنالمنهج الأثر : أوالً 
 ً   .المنهج الباطني في التعامل مع مصادر التفسيرأثر : ثانيا

  :وبيان ذلك
   :أثر المنهج الباطني في التعامل مع ظواهر القرآن: أوالً 

  :وذكر هذا األثر يكون من وجهني
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  .اهراطني في التعامل مع الظال أئمة االتجاه البأقو   :الوجه األول
ــــه غون ْل ُ ــــربون الظــــاهر وال يـ ــــم يعت ــــاطين أ ٌ مــــن أصــــحاب املــــنهج الب ــــري ُصــــرح كث ــــان . ي وهــــذا بي

  :مواقفهم
   :موقف اإلسماعيلية_١

   :ه بعض أئمة اإلمساعيليةقد صرح باعتبار الظاهر وعدم إلغائ
نـاه فيمـا تقـدم مـن  يبذلك فيمـا تلونـاه مـن كتابـه وب أخرب اهللا سبحانه كما« :يقول القاضي

   .)١(»وأنه ال جيزي إقامة أحدمها دون اآلخر ،كتابنا هذا من وجوب إقامة الظاهر والباطن

فهـذا كـالم اهللا يف الظـاهر والبـاطن يشـهد بعضـه لـبعض « :ويقول جعفر بـن منصـور الـيمن
 ً ً  ،ته وموضعهكل شيء منه يف وق  ،ويؤكد بعضه بعضا   .)٢(»ال ينقض بعضه بعضا

   :موقف الصوفية_٢
   :هة باعتبار الظاهر وعدم إلغائصرح بعض أئمة املتصوف

قــدمًا ، هلــذا اعتربنــا خطــاب الشــارع يف البــاطن علــى مــا هــو يف الظــاهر« :يقــول ابــن عــريب
  . )٣( »بقدم

َستغين الظاهر عن الباطن و « :ويقول الطوسي   .)٤( »ال الباطن عن الظاهروال ي

   :اإلمامية موقف الشيعة_٣
بعـض الروايــات  مــن العياشـي مـا يرويــه :وممــا يـدل عليــه عنـدهم، كـذلك املوقـف عنــد الشـيعة

م يعتمــدونالـيت جيمــع فيهــا بــني التفسـري الظــاهري والبــاطين يف ر  ر بــأ ــعِ ُشْ القــول  وايــة واحــدة ممـا ي

 < = > M: يقــول أبــو عبــداهللا يف قولــه تعــاىل .تفســري اآليــة بطريــق الظــاهر والبــاطن يف

?  L]والقسـط هـو ، فإن أويل العلم األنبياء واألوصياء وهم قيـام القسـط« :]١٨ -آل عمران
  . )٥( »والعدل يف الباطن أمري املؤمنني عليه السالم، العدل يف الظاهر

                            
  .)٢٧١: ٣( للقاضي تأويل الدعائم )١(
 .)١٣١ ص(جلعفر بن اليمن  الكشف )٢(
  .)٥٥٠: ١(الفتوحات املكية   )٣(
   .)٤٤ص(اللمع للطوسي  )٤(
 )١٨٩: ١(العياشي تفسري  )٥(
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هـدي إليـه ظـاهر«:طباطبائي اإلماميويقول ال َ والظـاهر ، وحاشـا أن يكـون هنـاك بـاطن ال ي
وحاشـا أن يكـون ، وحاشا أن يكون هنـاك بـاطن حـقٌ وال يوافقـه ظـاهره... عنوان الباطن وطريقه

  . )١( »هناك حقٌ من ظاهر أو باطن والربهان احلق يدفعه أو يناقضه

مهـم بإلغـاء ظـواهر النصـوص وفعـل ملـ الوضـوح يف املوقـف مـن الظـاهر ردَّ  وقد كان هذا  ن ا
لكــن هــذا التصــريح ال يعــين شــيئًا عنــدما مينــع أصــحاب هــذا املــنهج االســتدالل  ،عــدم اعتبارهــا

  :وهذا بيان حقيقة هذا املوقف ،بظواهر النصوص وعدم إعماهلا إال حبسب مصادرهم
  :موقف اإلسماعيلية_١

  ِّ ني َ بـ ُ َ  كـذلك ال« :فيقـول موقـف اإلمساعيليـة نعمانالقاضي ال يـ ـي َ ُ س مـن بعـده أن يسـتدلوا   ع
، القائم به ألهل عصره يف زمانـه، كما زعمتم به وال بغريه دون الدليل املنصوب هلم بعد الرسول

ً ولــو كــان االســتدالل كمــا زعمــتم جــائز  ٌ ، دليــل بــال ا إذا  ،علــى مــن خــالفكم مل يكــن لكــم حجــة
  .)٢( »ستدل بزعمه بالكتاب والسنة كما استدللتما

قـــد ، وكـــذلك أنـــتم« :مبينـــًا تقدميـــه للبـــاطن علـــى الظـــاهر يقـــول أبـــو يعقـــوب السجســـتاينو 
فلـــم يـــورثكم ذلـــك إال . ومل تعلمـــوا معانيهـــا وحقائقهـــا مسعـــتم بأمســـاء األشـــياء الشـــرعية الوضـــعية

ا ومعرفتهــااحلســرة واحلرمــان والتأســف علــى مــا يفــ ردمت أن تعلمــوا فضــل فــإن أ. وتكم مــن مباشــر
م اليت نالوها وبلغوهاأهل احلقائق  فهلموا إىل إعالمنا معىن القلم ، عليكم وسقوطكم عن درجا

فــإن مل ميكــنكم ذلــك حلرمــانكم ومبــا كســبت أيــديكم فتعــالوا حــىت نعــرض علــيكم مــا .. .واللــوح
 »حلظ اجلزيــل والقســط األصــيل مــن ثــواب اهللا عــز وجــلعنــدنا مــن حقــائق لتعلمــوا أنــا قــد فزنــا بــا

)٣( .  
وإن أهــل البـــاطن هـــم العـــاملون ، أهـــل الظــاهر العابـــدون بالعمـــل فقـــط« :يقــول الكرمـــاينو 
    .)٤( »بالعلم

   :اإلمامية موقف الشيعة_٢

                            
  .) ٣٠٢ص( التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة :وانظر ،)٢٨٨: ٥(امليزان للطباطبائي  )١(
 .)١٩٨ ص(للقاضي  اختالف أصول املذاهب )٢(
 .)١٠٩ص(االفتخار أليب يعقوب السجستاين  )٣(
  .)٢٧٥ص( للكرماين راحة العقل )٤(
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): ع(هللا قــال أبــو عبــدا: ر قــاليــذكر العياشــي روايــةً تُبــني موقــف اإلماميــة فــريوي عــن جــاب
ً ! جابر يا« إن اآليـة ، ولـيس أبعـد مـن عقـول الرجـال منـه« :مث قـال »إن للقرآن بطنًا وللبطن ظهـرا

 »وهو كالم متصل يتصرف علـى وجـوه، لينزل أوهلا يف شيء وأوسطها يف شيء وآخرها يف شيء

)١( .  

مذهب « :بادي الشيعي اإلمامي فيقولعىن شيخ األخباريني املتأخرين اإلسرتاويؤيد هذا امل
ٌ ،  أن القــرآن يف األكثــر ورد علــى وجــه التعميــة بالنســبة إىل أذهــان الرعيــةبـارينياألخ وكــذلك كثــري

وأنـــه ال جيـــوز ، وأنـــه ال ســـبيل إال الســـماع مـــن الصـــادقني علـــيهم الســـالم... مـــن الســـنن النبويـــة
يعلـم أحوالـه وال مـن ظـواهر السـنن النبويـة مـامل ، استنباط األحكام النظريـة مـن ظـواهر كتـاب اهللا

  . )٢(»بل جيب التوقف واالحتياط فيهما، من جهة أهل الذكر عليهم السالم

الشــيعة اإلماميــة حييلــون علــم التفســري إىل األئمــة ويــروون عــنهم يف بعــض اآليــات تفاســري و 
لعلم البـاطن وغـريهم وسـبب االقتصـار علـى تفسـري األئمـة هـو علمهـم بـا، تنتهج الطريقة الباطنية

باب أنـه ال « :بابًا بعنوان الفصول املهمة يف أصول األئمة فقد عقد صاحب ،عرفتهال ميكن له م
عرف تفسري القرآن إال األئمة َ   . )٣( »ي

ُ « :املقدمــة الثانيــة :ويف تفسـري الصــايف ممــا جـاء يف أن علــم القــرآن كلــه إمنــا هــو عنــد  بــذٍ يف ن
  . )٤( »أهل البيت رضي اهللا عنهم

هـو تقـدمي  _والذي من أهم خصائصه علم الباطن_تفسري وهذا التخصيص ألهل البيت بال
  .معرفة الباطن همال ميكن هلم على غريهم ممن

  :موقف الصوفية_٣
وحنـن مـا نعتمـد يف كـل مـا نـذكره إال علـى مـا « :يف قول ابن عـريب يتجلى موقف الصوفية 

لقي اهللا عندنا من ذلك ُ   . )٥( »تمله األلفاظ من الوجوهال على ما حت، ي

وإمنـــا هـــي مـــن بـــاب ، هـــذه املعـــاين ليســـت صـــرحية يف كـــالم اهللا« :وكـــذا يقـــول ابـــن عجيبـــة
                            

  .) ٢٣: ١(العياشي تفسري  )١(
 .)١٧ص(الفوائد املدنية لإلسرتابادي  )٢(
 .)١٧٣ص (الفصول املهمة للحر العاملي  )٣(
   .)١٩: ١(تفسري الصايف  )٤(
 .)٢٩٧: ٢(الفتوحات املكية البن عريب  )٥(
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وإمنــــا يـــذوقها أهــــل ، ال يســـلمها أهــــل الظـــاهر، وهـــذه كلهــــا إشـــارات وألغــــاز... اإلشـــارة واللغــــز
ا، الباطن   . )١( »ويلغزون بينهم 

ي تنكشــف لــه احلقــائق جيعــل املعــاين أوالً واأللفــاظ والــذ«: ويف نفــس املعــىن يقــول الغــزايل 
  .)٢( »إذ يطلب احلقائق من األلفاظ، وأمر الضعيف بالعكس، تبعاً 

يقــول ابــن  ،وهــم يقــدمون هــذا التفســري اإلشــاري علــى التفســري الظــاهري ويفضــلونه عليــه 
تفســـرياً وإن كـــان ذلـــك حقيقـــةً و ، شـــاراتإ... العزيـــز وكالمهـــم يف شـــرح كتابـــه« :يف ذلـــك عـــريب
، إشــارة؛ ليـأنس الفقيـه صـاحب الرسـوم إىل ذلــك :فيسـمون مايرونـه يف نفوسـهم.. .النافعـة ملعانيـه

  .  )٣( »إنه تفسري؛ وقاية لشرهم وتشنيعهم يف ذلك بالكفر عليه :وال يقولون يف ذلك

  .  )٤( »أعلى من تفسري غريهم فإن تفسري أهل الكشف« :يقول الشعراينو 

  :الواقع العملي لكتب هذا االتجاه في التعامل مع الظاهر: جه الثانيالو 
  :واقع كتب التفسري عند االجتاه الباطين من جهة التعامل مع الظاهر على أحوال

  :ومن أمثلة ذلك، من يكون األصل في تفسيره التفسير الباطني_١
  اليت انتهجت هذا النهج تفاسري الصوفيةمن:  
  .وحقائق التفسري للسلمي، فسري لطائف اإلشارات للقشرييت 
  اإلمامية اليت انتهجت هذا النهج تفاسري الشيعةومن: 

طــــــاهرة لشــــــرف الــــــدين علــــــي احلســــــيين تأويــــــل اآليــــــات الظــــــاهرة يف فضــــــائل العــــــرتة ال 
اإلماميــة أكثــر مــا يكــون يف بــاب  وقــد ســبق أن التفســري البــاطين عنــد الشــيعة ،بادياإلســرتا
   .اإلمامة
  

  اليت انتهجت هذا النهج من تفاسري اإلمساعيليةو: 
ومـــــزاج التســــنيم لضـــــياء الـــــدين إمساعيــــل بـــــن هبـــــة اهللا ، جلعفـــــر بــــن منصـــــور الكشــــف 

                            
 .)٦٧ص(حات اإلهلية البن عجيبة الفتو  )١(
 .)٦٦_٦٥ص (مشكاة األنوار للغزايل  )٢(
 .)٢٧٩: ١(الفتوحات املكية البن عريب  )٣(
 .)٤٧٠ص(لطائف املنن واألخالق للشعراين  )٤(
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  .السليماين
  :أمثلة ذلكومن ، من يجمع بين التفسير الباطني والتفسير الظاهري_٢
 تفسري البحر املديد البن عجيبة :اليت انتهجت هذا النهج من تفاسري الصوفية.  
  وتفسري القمي، تفسري العياشي :اإلمامية اليت انتهجت هذا النهج من تفاسري الشيعةو.  
 فلم أجد هلم كتب إلمساعيليةا وأما ً   . بالظاهر متوازيًا مع الباطنتينتع ا

 ً   :أثر المنهج الباطني في التعامل مع مصادر التفسير: ثانيا
ا فــال يوجــد للتفســريات الــيت يــذكرو، عتــرب املصــادر الصــحيحة يف التفســرياملــنهج البــاطين ال ي

 كــالم الهــذا و ،  أو كــالم الصــحابة ، كــالم رســوله  صــحيح أو ،مــن كــالم اهللا شــهد هلــامــا ي
ٌ تفصيله يف اآليتجمم   :ل

  :القرآن أثره في التعامل مع_١
  :بيان هذا األثر من وجهين

  :بيان أقوال أئمة هذا االتجاه في التعامل مع التفسير بالقرآن: الوجه األول
ا كان املنهج الباطين ال يعتمد على الظاهر يف التفسري تعذر عليهم أن جيدوا لتفاسـريهم مـا  َّ مل

ُ  ألن اآليـــات جاريـــةيؤيـــدها مـــن آيـــات أخـــرى؛  كـــن أن تـــأيت تـ ـــر الظـــاهر علـــى الظـــاهر فـــال ميُ فَسِّ
ً بالظـاهر لتســتخرج معــىن باطنــ هلــذا الطريــق  فــال جتــد عنـد أهــل املــنهج البــاطين اســتعماالً  :وعليــه، ا

  .من طرق التفسري
وقـــد اتفـــق مجيـــع العلمـــاء علـــى أن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل « :يقـــول أبـــو يعقـــوب السجســـتاين

ففسـرها الرسـول ظاهريـًا ووضـع كـل شـيء منهـا ، ومقسـمة، ائع جمملة غـري مفسـرةفرائضه يف الشر 
يف موضعه مث عهد بتقسيمها وتفصليها باطنيًا إىل صامت يعرض عليه مـن التـأليف مـا يكـون لـه 

  . )١( »من القوة والفاعلية

جتســيد حقيقــي ألثــر املــنهج البــاطين يف اعتبــار  فيهــا_ ســبق ذكرهــا_وينقــل العياشــي روايــة
إن للقــرآن بطنــًا ! ياجــابر « :)ع(قــال أبــو عبــداهللا : فينقــل عــن جــابر قــال. فســري القــرآن للقــرآنت

 ً إن اآليـــة لينـــزل أوهلـــا يف شــــيء ، ولـــيس أبعـــد مـــن عقــــول الرجـــال منـــه« :مث قـــال »وللـــبطن ظهـــرا

                            
   .)١٩٢ص(إثبات النبوات لستجستاين  )١(
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  . )١( »وهو كالم متصل يتصرف على وجوه، وأوسطها يف شيء وآخرها يف شيء

ا ففيها هدم لنظرية السياق واعتبارهوتأمل يف هذه الرواية ال   .يت إن ُأخذ 
  .الواقع العملي لكتب هذا االتجاه في التعامل مع تفسير القرآن بالقرآن: الوجه الثاني

  :واقع تفسير القرآن بالقرآن في كتب االتجاه الباطني
أمثلــة  ومـن، أن جيـري التفسـري علـى الظـاهر فقــد جتـد واحلالـة هـذه تفســرياً للقـرآن بـالقرآن_١

أورد األقــوال يف معــىن  ]٢ -الطــور[ M p q    L: يقــول القشــريي يف قولــه تعــاىل  :ذلــك

ــــاب املســــطور ــــه تعــــاىل :ويقــــال« :ومنهــــا ،الكت  M L M N O     P Q :هــــو قول

R   S T    U V W  L]٢( »]١٠٥ -األنبياء(.  

ال يعيـنب بعضـكم  :أي« :]١١ -احلجـرات[M Ñ Ò Ó  L :يف قولـه تعـاىل ويقول

 ً    .)٣( »] ٢٩ -النساء[M I J K  L :كقوله، على بعضا

ومــا يــرد  ن بــالقرآن،أن جيـري التفســري علــى البــاطن فـال تكــاد جتــد فيهــا تفســرياً هلـذا البــاط_٢
التفسري الباطين هو يف أكثر أحواله استشهاد على صحة املعـىن  منهم من استشهاد بالقرآن أثناء

رة    :ومن أمثلة ذلك ،املستنبط يف ذاته ال يف عالقته باآلية املفسَّ

 :]٢٢ -الــــــــذاريات[M x y z { |  L :يقــــــــول القشــــــــريي يف قولــــــــه تعــــــــاىل
ن أردت أن ينــزل عليــك رزقــك مــن فــإ، وإىل الســماء يرفــع عملكــم، يف الســماء رزقكــم: ويقــال«

 ¡M :وقـال تعـاىل، الصـالة قـرع بـاب الـرزق: وهلذا قالوا، السماء فأصعد إىل السماء عملك

¢   £   ¤ ¦¥ § ̈ ©  L]٤( »]١٣٢ -طه( .  

  :أثره على تفسير القرآن بالسنة_٢

                            
 .) ٢٣: ١(العياشي تفسري  )١(
     .)٢٨: ٣(تفسري القشريي  )٢(
 .)٩: ٣( السابقاملصدر  )٣(
 .) ٣١: ٣( املصدر السابق )٤(
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  :بيان هذا األثر من وجهين
  :االتجاه في التعامل مع التفسير بالسنةبيان أقوال أئمة هذا  :الوجه األول

ٌ للقــرآن إال بــاملعىن الظــاهر هلــا أقــوال النــيب   تفســري ينحــو  اولــيس فيهــ، لــيس فيهــا تفســري
  .وهلذا السبب ال جتد هذا الطريق مستعمالً يف تفسري املنهج الباطين، منحى الباطن

موهذا ما تدل عليه تصرحيات أئمة املنهج الباطين على اختالف اجت   :اها
  :موقف الصوفية_١

وقد صرَّح حبقيقة هـذا  ،يعود إىل عدم االعتماد على التفسري النبوي حقيقة منهج الصوفية
وحنـن مـا نعتمـد يف كـل مـا نـذكره إال علـى مـا يلقـي اهللا « :املوقف بعض املتصوفة يقول ابـن عـريب

  . )١( »مله األلفاظ من الوجوهال على ما حتت، عندنا من ذلك

علـــى أن أحـــداً مـــنهم مل يتصـــور قـــط ، قـــد درج أشـــياخ الطريـــق كلهـــم«: ويقـــول القشـــريي
ُســـتغني بـــه عـــن ، إال بعـــد تبحــره يف علـــوم الشــريعة ووصـــوله إىل مقــام الكشـــف، الطريــق الــذي ي

  . )٢( »ففإن حجج القوم أظهر من حجج غريهم لتأييدها بالكش... االستدالل

  :موقف اإلسماعيلية_٢
، طالب هو مثل الليـل لكونـه صـاحب التأويـل أيبإن علي بن «: يقول الداعي اإلمساعيلي

ً وملـ، ومنزلـة الرسـول منزلـة النهـار ألنــه صـاحب التنزيـل الظـاهر النيب قامــ،ا كــان الـدين ظـاهراً وباطنـا
    .)٣( »وصرف إىل وصيه نصف الدين وهو الباطن، رصلى اهللا عليه وسلم وآله بتبليغ الظاه

، نطــق بالظـــاهر) يقصـــد بــه النـــيب( النــاطق« :اإلمســـاعيلي ويقــول جعفـــر بــن منصـــور الــيمن
فالبد لكل مؤمن ومؤمنة من أمة حممد ممـن اعتقـد « :، ويقول)٤( »وأعجم بالباطن فلم يفصح به

يه حممـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليهمـــا بالبـــاطن وعمـــل مبـــا علـــم أن يقـــر مبقـــام أمـــري املـــؤمنني بوصـــ
ولـوال أنـه فتحـه للمـؤمنني مـا  ،وأنـه مفتاحـه ،وعلى آهلما ويتوسل بعلمه أن عليـا صـاحب التأويـل

    .)٥( »علموه

                            
 .)٢٩٧: ٢(الفتوحات املكية البن عريب  )١(
 .)٦٣: ١(للشعراين  األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية )٢(
   .)٣٠_ ٢٩ص(مسائل جمموعة من احلقائق العالية   )٣(
 .)٥١ص ( جلعفر بن اليمن الشواهد والبيان )٤(
 .)٧٢ص(جلعفر بن اليمن  الكشف )٥(
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  :موقف الشيعية اإلمامية_٣
إال ومعــه مــن يقــوم فينــا ) أي القــرآن(كــذلك ال جيــوز أن نتعبــد حنــن بــه « :يقــول الصــدوق

وخاصــه ، ة والســالم يف قومــه وأهــل عصــره يف التبيــني لناســخه ومنســوخهمقــام النــيب عليــه الصــال
  . )١(»وعامه

ولـــذلك فـــإن  ،هـــذا هـــو املوقـــف مـــن القـــرآن فـــاملوقف مـــن الســـنة مـــن بـــاب أوىل فـــإذا كـــان
ً _اإلسرتابادي   أن القـرآن يف األكثـر ورد مـذهب األخبـاريني«: _كما يف قوله الـذي نقلتـه سـابقا

وأنـه ال سـبيل إال .. .وكذلك كثري من السنن النبويـة، إىل أذهان الرعية على وجه التعمية بالنسبة
وأنـه ال جيـوز اسـتنباط األحكـام النظريـة مـن ظـواهر كتـاب ، السماع من الصادقني علـيهم السـالم

بل جيب ، وال من ظواهر السنن النبوية مامل يعلم أحواله من جهة أهل الذكر عليهم السالم، اهللا
  .)٢( »فيهماالتوقف واالحتياط 

  .الواقع العملي لكتب هذا االتجاه في التعامل مع التفسير بالسنة: الوجه الثاني
فهـل هـذا ، اآليـات يف تفسـري بعـض  قد يستشهد أصـحاب املـنهج البـاطين حبـديث النـيب 

  ؟  يعين اعتمادهم يف التفسري الباطين على قول النيب 
  :عدة أحوال ن إيراد هذه األحاديث لهإ: أن يقالجواب ذلك 

ر اآلية تفسرياً جيـري فيـه علـى الظـاهر_١ فَسِّ ُ   مث يستشـهد علـى ذلـك حبـديث للنـيب ، أن يـ
 :ذلـك ومـن أمثلـة ، على أنه تفسري لآلية؛ فهذا واضح وال إشكال فيـه أو يورد حديث النيب 

 M . /        0 1 2     3 4 5 6 :يقــول القشــريي يف قولــه تعــاىل

7  L]وكـــذلك الكــافر ال متييـــز لــه بـــني ، األنعــام تأكـــل مــن أي موضـــع بــال متييــز«: ]١٢ -حممــد
، تأكـل وكـذلك الكـافر كـذلك األنعـام لـيس هلـا وقـت ألكلهـا؛ بـل يف كـل وقـت، احلالل واحلرام

  . )٤( »)٣( ))إنه يأكل يف سبعة أمعاء:((ويف اخلرب

                            
 .)١٣٥ _١٣٤ص (معاين األخبار للصدوق  )١(
 .)١٧ص (الفوائد املدنية لإلسرتابادي  )٢(
كتاب   ،ومسلم ،)٥٠٧٨(رقم ) ٢٠٦١: ٥(باب طعام الواحد يكفي اإلثنني  ،كتاب األطعمة  ،أخرجه البخاري )٣(

 .)٢٠٦٠(رقم ) ١٦٣١: ٣(حد والكافر من سبعة أمعاء باب املؤمن يأكل من معي وا ،األشربة
 .)٤٠٧ _٤٠٦: ٣( تفسري القشريي )٤(
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 M  ̀a b dc e          f g    h: ي يف قولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىلويقــــــــــــول القشـــــــــــــري 

i L]ـــا ألحـــد إال مبقـــدار « :]٧١ -مـــرمي كـــل يـــرد النـــار ولكـــن ال ضـــري منهـــا وال احتبـــاس 
ماكًا أشدهم بالنار اشـتعاالً واحرتافـًا كمـا يف اخلـرب إن للنـار  ((:ماهو عليه من الزلل؛ فأشدهم ا

ــا، لــنبإذوابــة كإذوابــة ال ــون  ا وال حيَُسُّ أولــيس وعــدنا جهــنم علــى : فــإذا عربوهــا قــالوا، فيــدخلو
  . )٢( »)١( ))عربمت وما شعرمت :طريق؟ فيقال هلم

ر اآلية تفسـرياً باطنيـاً _٢ فَسِّ ُ علـى صـحة املعـىن املسـتنبط  مث يستشـهد حبـديث النـيب  ،أن يـ
ـــدُّ اعتمـــاداً يف الت، ال علـــى صـــحة التفســـري َ ع ُ ومـــن أمثلـــة  ،فســـري البـــاطين علـــى احلـــديثوهـــذا ال يـ

 ¬ » ©M ¥ ¦ §  ̈ª :يقـــــــــــــول القشـــــــــــــريي يف قولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل :ذلـــــــــــــك

®  L]فهو ميحو من قلوب الزهاد حب الدنيا ويثبت بدله الزهد فيهـا«: ]٣٩ -الرعد ،
  . )٤( »)٣( ))عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى حجرها وذهبها (:(كما يف اخلرب حارثة

ــر اآليــة تفســرياً باطنيــاً _٣ فَسِّ ُ دُ حبــديث النــيب  ،أن يـ ــهِ تَشْ ْ س ُ ◌ َ  ،صــحة التفســري علــى  مث ي
  .وهذا كثرياً ما يكون على جهة الوضع يف احلديث

 :يف املنـام عـن معـىن قولـه تعـاىل أن أبا احلسن الشاذيل سـأل رسـول اهللا  :ومن أمثلة ذلك
M ¦ §   L ]يــا علـي طهــر ثيابـك مــن الـدنس؛ حتــظ مبــدد اهللا « :ملـا رآه يقــول لـه ]٤ -املـدثر

قـد خلـع عليـك مخـس ، اعلـم أن اهللا تعـاىل :؟ فقال يا رسول اهللا وما ثيايب :فقلت، يف كل نفس
إىل أن قــال  »وخلعــة التوحيــد وخلعــة اإلميــان وخلعــة اإلســالم، وخلعــة املعرفــة، خلــع؛ خلعــة احملبــة

  . )٥( »]٤ -املدثر[ M ¦ §   L :تفسري قوله تعاىلففهمت عند ذلك « :الشاذيل

                            
 .ه يف كتب السنة املشهورةحبثت عنه ومل أجد )١(
 .)١٠٧: ٢( املصدر السابق )٢(
 .)٢٠١١٤(رقم ) ١٢٩: ١١(باب اإلميان واإلسالم  ،كتاب اجلامع ملعمر  ،أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه )٣(
 .)٢٤٠: ٢( السابق املصدر )٤(
لصـادق  عن مصـادر التلقـي عنـد الصـوفية) ١٢٧ص (اإلرشاد والتطريز يف فضل ذكر اهللا  تعاىل لعفيف الدين اليافعي  )٥(

 .)٢١٤ص (سليم 
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 °̄  ® M :فقلــت لــه قولــه تعــاىل، رأيــت رســول اهللا يف املنــام« :ويقــول ابــن عــريب

±  L]ولــذلك نفــى ، كــىنَّ عــن نفســه ســبحانه  :؟ فقــال مــا هــذه الشــجرة... ]٣٥ -النــور
؛  فهــو اهللا :واألصــل. والغــرب والشــرق كنايــة عــن الفــرع. يتقيــد باجلهــاتفإنــه ال : عنهــا اجلهــات

  . )١( »ولوال هو ما كانت مادة، خالق املواد وأصلها

ـــــئل ُ  ©M ¥ ¦ §  ̈ª :عـــــن معـــــىن قولـــــه تعـــــاىل )٢(العزيـــــز الـــــدباغ عبـــــد وس

« ¬ ®  L]مـن النـيب ال أفسر لكـم اآليـة إال مبـا مسعـت « :فقال له ]٣٩ -الرعد
  مث يذكر تفسريا باطنيًا عن النيب  »...يذكره لنا يف تفسريها باألمس )٣( .  

ــا يف املنــاموهــذه  ــا مــن تفســري  ،التفســريات وإن كــانوا يزعمــون أ ــا ســيقت علــى أ إال أ
   .النيب

 :ولقـي صـاحب القصـة الـيت يف القـرآن ،بل زاد األمر عند بعض املتصوفة أن تعدى النـيب 
ً  عبـــد الكـــرمي اجليلــي يـــزعم أنـــه لقـــي يوســف  فهــذا أســـألك عـــن  يــا ســـيدي « :فســـأله قـــائال

ـــــــــك أي  ]١٠١ -يوســـــــــف[M ° ± ² ³  ́µ ¶ ̧ ¹  L :قول
املودعــة يف النكتــة ، أردت اململكــة الرمحانيــة: ؟ قــال ؟ وعــن أي األحاديــث تكــين اململكتـني تعــين

  . )٤( »انات الدائرة يف األلسن احليوانيةاألم :وتأويل األحاديث. اإلنسانية

وقصـة الرؤيـة هللا  ]١٤٣ -األعـراف[M ® ¯  L :ويزعم أنه لقي موسى فسأله عن قوله تعـاىل
  . )٥(سبحانه فأجابه عن ذلك

ـــر لـــه قولـــه تعـــاىل ويـــزعم أبـــو  ́ M ³ :اهلـــدى الصـــيادي الرفـــاعي أن اخلضـــر فَسَّ

                            
 .)٢١٤ص ( عن مصادر التلقي عند الصوفية) ٤٧٧ص(سعادة الدارين  )١(
مث صـــار  ،أخــذ التصـــوف عــن عمـــر بــن حممـــد الشــاذيل ،وهــو أمـــي ،صــويف شـــاذيل ،مســعود الـــدباغ عبــدالعزيز بـــن :هــو )٢(

 ).٢٦٢: ٥(ومعجم املؤلفني  ،)٢٨: ٤(األعالم  :ينظر). ١١٣٢(تويف سنة  ،شيخا من مشايخ الصوفية
 .)١٥٠ص(غ ألمحد بن مبارك السلجماسي اإلبريز من كالم عبد العزيز الدبا  )٣(
  .)٦٧: ٢(اإلنسان الكامل للجيلي  )٤(
  .)٧٠: ٢(املصدر السابق  )٥(
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µ ¶ ¹¸ º »  L]فقــال لــه ]٦٨ -يـس: » ُ ه ْ ــر مِّ َ ع التفســري يف هــذه اآليــة مــن نُـ
ً ، عندنا ا َ نَكَّس ُ ه يف حضرة قربنا؛ جنعله عند اهللا م َ ي ِ ل ْ ع   . )١( »ونُـ

  :أثر المنهج الباطني على أقوال الصحابة والسلف_٣
  :بيان هذا األثر من وجهين

  :عامل مع التفسير بأقوال الصحابةبيان أقوال أئمة هذا االتجاه في الت :الوجه األول
الً يف كتـب التفسـري الـيت اولـذلك ال جتـد هلـم أقـو ، الصحابةمل ينتهجوا هـذا املـنهج يف التفسـري

شــته عنــد اقأو علــى الوجــه الــذي ســبق أن ن ،تنحــو املــنهج البــاطين إال علــى وجــه ال يصــح عــنهم
ــا بعــض أصــحاب هــذا املــنهج علــى أن  الصــحابة اســتعملوا هــذا ذكــري للمرويــات الــيت اســتدل 

  :الطريق الباطين
   :موقف اإلسماعيلية_١

فهـــذا القاضـــي النعمـــان يـــذكر أهـــل البيـــت؛  يعتمـــدون إال علـــى م يكـــن اإلســـماعيليةلـــ
ً اعرت  تم أنـ :فـإن قـال قائـل« :لو قـيف ؛ب عنـهيـجي مث، عدم جتويزهم األخذ عن غري األئمةعلى  اضا

، وال يف ســــنة رســــوله بيانـــــه، نصـــــه) ع ج( جتــــدون يف كتــــاب اهللا ال تأخــــذون عــــن أئمــــتكم مـــــا
بــئس مــا تــأولتم : قلنــا هلــم !فلــم تنكــرون التقليــد علــى غــريكم؟، مــنكم هلــم يــدخــذكم عــنهم تقلأو 

ُ ، ومثلــتهم ــتـ ْ ولكــن ... هكمــا قلــدمت أنــتم مــن اتبعتمــو ، م ؛ إننــا مل نقلــد أئمتنــا مــن قبــل أنفســناتُ ه

ـــــاامتث ـــــيهم فيمـــــا جهلن ـــــرد إل ـــــا يف ال   M t u v    w x           y :لقـــــول اهللا ومل نعلمـــــه لن

z  L]وقولـــــــــــــــــه، ]٧ -األنبيــــــــــــــــاء: M Ç È É Ê Ë Ì Í Î 

Ï Ð  L]٥٩ -النساء[.  

مـا يت أهـل بيـيت كتـاب اهللا وعـرت ، إين تارك فيكم الثقلني(( :وقول رسول اهللا مـا إن متسـكتم 
ـم : وعـن أهـل الـذكر، األمـر أويلوقد تقدم القـول يف هـذا الكتـاب بالبيـان عـن  )٢( ))تضلوا نل أ

                            
  .)١٧٤ص(بوارق احلقائق أليب اهلدى الرفاعي   )١(
) ١١٨: ٣(باب ومن مناقب أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه  ،كتاب معرفة الصحابة  ،أخرجه احلاكم يف املستدرك )٢(

  .)٤٥٧٦(برقم 
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  .)١(»م غريهم ممن اتبعتموهأوفساد ما تأولتموه ، ت رسول اهللاألئمة من أهل بي
بطـال وهـذه اجلملـة مـن القـول ذكرناهـا يف إ« :مبطالً االعتماد على أقـوال الصـحابةيقول و 

ومل نقصــد مبــا ذكرنــاه الــنقص  بأصــحاب .. .إال مــن أوجــب الكتــاب تقليــدهم، تقليــد الصــحابة
وإن كــان ، دالــةوالع  ةأهــل الفضــل والســابقة والــدين والثقــإذ فــيهم ، رســول اهللا وال الزرايــة علــيهم

   . )٢( »يف كتابه كما وصف اهللا، اإلسالم يف عصره منافقونوأظهر  بني من صحب النيب

   :ف المتصوفةموق_٢
ٌ مـــن أئمــــة الصــــوفية والــــيت مـــن ضــــمنها أقــــوال _بعـــدم االعتمــــاد علـــى املرويــــات  يصـــرح كثــــري

ومـــن ، بـــل علمهــم مبــين علـــى االتصــال بـــاهللا ســبحانه عــن طريـــق الكشــف_ الصــحابة والســلف
  :أقوال أئمتهم

حـىت يكـون علمـه عـن اهللا بـال ،م العلـمإن الرجل ال يكمل عنـدنا يف مقـا« :يقول ابن عريب
  . )٣( »واسطة من نقل أو شيخ

ُسمى عاملـا عنـدنا إال مـن كـان علمـه غـري مسـتفاد مـن « :ويقول يف ذلك علي اخلواص ال ي
  . )٤( »نقل أو صدر

وأخــذنا ، أخـذمت علمكــم مـن علمــاء الرسـوم؛ ميتــًا عـن ميــت« :ويقـول أبــو يزيـد البســطامي
  .)٥( »نا عن احلي الذي ال ميوتعلم

ِّ ابن عريب حقيقة هذه األقوال فيزعم أن الصحابة مل يكونوا علـى إدارك كامـل للعلـم  ني َ بـ ُ ويـ
فضــالً علــم مــن هــم يف زمانــه علــى علــم الصــحابة ُ العــامل اليــوم كلــه نــائم مــن « :البــاطن؛ فيقــول م

وحنــن حبمــد ، يبعــث أن إىل  يــرى نفســه حيــث هــي صــورة حممــد  ،ســاعة مــات رســول اهللا 
كــان جتلــي احلــق يف الثلــث   وملــا جتلــى ،فيهــا نــائم اهللا يف الثلــث األخــري مــن هــذه الليلــة الــيت العــامل

ـا عـن  األخري من الليل وكان جتليه يعطي الفوائد والعلوم واملعارف التامة على أكمل وجوههـا أل
أمت مـن علـم وسـطها وأوهلــا  فكـان علـم آخـر هـذه األمـة، ألنـه جتـل يف السـماء الـدنيا، جتـل أقـرب

                            
   .)٧٠ص( للقاضي النعمان اختالف أصول املذاهب )١(
   .)٦٦_ ٦٥ص( املصدر السابق )٢(
 .)١٤: ١(الطبقات الكربى للشعراين   )٣(
  .) ٢٦٩ :٢( املصدر السابق   )٤(
 .)١٤ :١(املصدر السابق   )٥(
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   .)١(»بعد موت النيب صلى اهللا عليه

ـــم أخـــذوه مـــن ظــــواهر  مث يبـــني أن ســـبب تـــأخر علـــم الصـــحابة عـــن علـــم مـــن بعـــدهم أ
خلـواص القـرن األول دون عامتـه بـل لـبعض خواصـه فالح من ذلـك « :النصوص واحلديث فيقول

يهـا مبلـغ املتـأخرين مـن هـذه األمـة ومـع هـذا مل يبلغـوا ف، من خلف خطـاب التنزيـه أسـرار عظيمـة
م أخذوها من مواد حروف القرآن واألخبار النبوية   .)٢(»أل

 الصــحابة _ علــى حــد زعمــه_ نع املعرفــة الــيت فــاق فيهــا املتــأخرو مث خيــتم كالمــه مبينــًا نــو 
فـأعطى مــن العلـوم واألســرار واملعـارف يف القلـوب بتجليــه مـا ال تعطيــه حـروف األخبــار « :فيقـول
وكـان أهـل القــرن األول أمت يف ، فكـانوا أمت يف العلـم، بـل املعــاين جمـردة ،أعطاهـا يف غـري مـوادفإنـه 

  .)٣( »وأما اإلميان فعلى التساوي، العمل

  ً مث جــرى علــى هــذا املهيــع الســلف الصــاحل مــن الصــحابة ونزلــوا مــن مقــام « :ويقــول أيضــا
وتكتمــوا مبــا حصــل هلــم مــن  ،يف الظــواهروتســرتوا باملعــامالت .. .اهليبــة إىل مقــام املــزاح والدعابــة

 ،وإن كـانوا قـد نبهـوا رضــوان اهللا علـيهم علـى أمـور ليسـت عنـد اجلمهــور، العلـم املصـون والسـرائر
ا من وراء الستور   . )٤( »وخاطبوا 

  :اإلمامية موقف الشيعة _٣
ولــذا ال جتــد أصــحاب االجتــاه  ،فمــن الصــحابة موقــفٌ معــرو  اإلماميــة موقــف الشــيعة

وســـيأيت عنـــد احلـــديث عـــن املـــنهج الكالمـــي حقيقـــة _، خبـــاري يعتمـــدون علـــيهم يف التفســـرياأل
وال ريـب أن حمـل ذلــك مـن كتــاب اهللا جـل جاللــه « :يقــول هشـام البحــراين :_موقـف األصـوليني

ين علمهـــم اهللا الـــذ، _وهـــم أهـــل البيـــت_حتتـــاج معرفتـــه إىل العلـــم بـــه مـــن أهـــل التنزيـــل والتأويـــل 
معرفتــه مــن غيــرهم ركــب مــتن  ىومــن تعــاطَ ، فــال ينبغــي معرفــة ذلــك إال مــنهم، ســبحانه وتعــاىل

  . )٥( »تصرفون فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن، وخبط خبط عشواء، عمياء

 :قتـــادة أنــت فقيـــه أهــل البصـــرة؟ فقـــال يــا: أن أبـــا جعفــر قـــال« :يــروي الكليـــين يف الكــايف
                            

 .)١٨٨: ٣(الفتوحات املكية البن عريب   )١(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٢(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٣(
  .)٢٠ص(عنقاء مغرب البن عريب  )٤(
 .)٣٠٩ص(نظرية السنة  :وانظر  .)٨_٧: ١(الربهان يف تفسري القرآن للكاشاين  )٥(
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بلغــين عنــك أنــك تفســر القــرآن ؟ فقــال لــه  :_رضــي اهللا عنــه_أبــو جعفــر  قــال، هكــذا يزعمــون
  . )١( »وحيك يا قتادة إمنا يعرف القرآن من خوطب به.. .:فقال له .نعم: قتادة

فـإذا احتـاجوا إىل تفسـريه ، إمنا على الناس أن يقرؤوا القـرآن كمـا أنـزل« :ويف تفسري الفرات
  . )٢( »فاالهتداء بنا وإلينا

عتماد على مرويات أهل البيت يعين إهدار تفاسري الصـحابة مجيعـًا إال مـن كـان مـن وهذا اال
   .أهل البيت وهو فرع عن موقفهم من الصحابة

الواقــع العملــي لكتــب هــذا االتجــاه فــي التعامــل مــع التفســير بــأقوال  :الوجــه الثــاني    
  .الصحابة والسلف

  :على أقسام ابة والسلفهة ذكر مرويات الصحواقع كتب االتجاه الباطني من ج
ــ_ ١ ومــن التفاســري الــيت ، ذكر مرويــات عــن أحــد مــن الصــحابة والســلف وال غــريهمأن ال تُ

  :جرت على ذلك
 تفسري القشريي :عند الصوفية.  
 جلعفر بن منصور الكشف: عند اإلمساعيلية.  
 ـــة أمـــا الشـــيعة كتفســـري القمـــي _خبـــاري فـــإن الكتـــب الـــيت اعتمـــدت املـــنهج األ: اإلمامي

وأكثرهـــــا عـــــن أيب عبـــــداهللا جعفـــــر ، معتمـــــدة علـــــى الروايـــــة عـــــن آل البيـــــت _والعياشـــــي
ـم ، ايـتهم عـن علـي رضـي اهللا عنـه قليلـة يف مقابـل روايـات غـريهو ور ، الصـادق والسـبب أ

   .ال جييزون التفسري إال من طريقهم
ـــأن _  ٢ وهــــذه املرويــــات ميكــــن  ،عــــن الصـــحابة املرويــــات هــــذه الكتــــب جمموعـــة مــــن ذكرتَ

  :تصنيفها إىل صنفني
وهـذا  ،عن الطائفة اليت ينتسبون إليها دون غريها يف اجلملة أن تكون هذه املرويات هي_ أ 

  :ومن أمثلة ذلك، حال أغلب املرويات يف هذه الكتب
 وياتـه تفسري السلمي حقـائق التفسـري فمر  :طبق عليها ما ذكرتاليت ين من كتب الصوفية

  .من ينسبهم إىل التصوفيف اجلملة ال تكاد خترج ع

                            
 .)١٣٤: ١(للقفاري  عن أصول الشيعة) ٤١٥: ١٢(الكايف كتاب الروضة   )١(
 .)١٣٤ :١( للقفاري  الشيعة عن أصول) ٩١ص( تفسري الفرات )٢(
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 فعامة رواياته عن أهل البيت :شيتفسري العيا :اإلمامية يف ذلك من كتب الشيعة.  
 ا خمصصـــة ل أمـــا اإلمساعيليـــة مل أجـــد فيهـــا _ علـــى قلتهـــا_لتفســـري فالكتـــب الـــيت وجـــد

  .تفسرياً يعتمد على املرويات
   ال تصح عنهم عامة هذه املروياتأن تذكر بعض املرويات عن بعض الصحابة و _ ب 

  : باطينوظاهرة االستشهاد باألحاديث املوضوعة والضعيفة واضحة جداً يف كتب االجتاه ال
وهــو  ،وال عــن الصــحابة والســلف  فالصــوفية يكثــر مــنهم نســبة أقــوالٍ ال تصــح للنــيب 

م ا ، شــأن عــام يف روايــا وال خيتلــف األمــر يف ذلــك يف الروايــات التفســريية الباطنيــة الــيت ينســبو
الــذي _يقــول شــيخ اإلســالم ابـن تيميــة مصــنفًا روايــات كتـاب حقــائق التفســري للســلمي  ،لألئمـة

عتــرب مــن أكثــر كتــب التفســري الروائيــة عنــد الصــوفية ُ وكتــاب حقــائق التفســري أليب عبــدالرمحن «:_ي
  :السلمي يتضمن ثالثة أنواع

فــإن ، نقــوٌل ضــعيفة عمــن نقلــت عنــه مثــل أكثــر مــا نقلــه عــن أيب جعفــر الصــادق: أحــدها 
  ...وعامتها من موقوف أيب عبدالرمحن السلمي، أكثره باطل عنه

  .ا قالأن يكون املنقول صحيحًا لكن الناقل أخطأ فيم: والثاين
  .  )١( »نقوٌل صحيحٌة عن قائل مصيب: والثالث

كمـا  عن ابـن عبـاس أنـه اسـتعمل مثـل هـذا النـوع مـن التفسـري  كرذُ ما   :ومن شواهد ذلك 

ــــه تعــــاىل  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ M :يف تفســــري قول

©  L]ـــــه تعـــــاىل« :أنـــــه قـــــال ]١٧ -الرعـــــد ـــــه الشـــــرع M ~ � ¡ ¢ L :قول ـــــد ب  يري

 »والبليـد حبظـه .أخذ النبيل حبظـه :أي ،يريد به القلوب :M £ ¤ L :وقوله  .والدين

)٢(.  
  يقــول ابـــن عطيـــة يف إنكـــار هـــذه  ،وهــي روايـــة لـــيس هلـــا إســناد يصـــح عـــن ابـــن عبـــاس 

ألنــه ينحـــو إىل أقــوال أصـــحاب  ،عــن ابــن عبـــاس -واهللا أعلـــم  -وهــذا قـــول ال يصــح « :الروايــة

                            
 .)٢٤٢: ١٣(الفتاوى  جمموع )١(
 .)١٥٧: ٨(تفسري ابن عطية  )٢(
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وال وجــه إلخــراج اللفــظ عــن مفهــوم كــالم  ،وأهــل ذلــك الطريــق )١(غــزايلوقــد متســك بــه ال ،الرمــوز
  .)٢( »العرب لغري علة تدعو إىل ذلك

وعـن غـريه مـن  ،اإلمامية فقد أكثروا من النقل عن جعفر الصـادق وكذلك احلال عند الشيعة
الروائيـــة مل جتـــد عنايـــة لتمحـــيص  وكتـــب الشـــيعة، وكثـــري مـــن هـــذه النقـــول ال تصـــح عنـــه، األئمـــة

ـ )األخبـار الدخيلـة(ن كتـاب حىت إ، الضعيف واملوضوع عن الصحيح  ف يف العصـر احلـديثاملؤلَّ
صـــص ملوضـــوع األحاديـــث املوضـــوعة داخـــل مصـــادر احلـــديث الشـــيعية )٣( ل كتـــاب خيُ ّ ـــدُّ أو َ ع ُ .  يـ

 ُ مــع أن اإلشــارة ، العنايــة الكافيــة مل جتــد الشــيعة دعنــ بــني أن مســألة التمحــيص للمرويــاتوهــذا ي
  . )٤(األصوليني املتقدمني  الشيعة إىل أمهية التمحيص يف الروايات جاءت عن عدد من

املعاصــرين يقــرر أن حمــدثي الســـنة كــانوا أكثــر وعيــًا مـــن  الشــيعة علمـــاء وهــذا مــا جعــل أحــد
ــــدق بالســــنة النبويــــة فــــاهتموا بشــــكل أكــــرب بالنقــــد الشــــيعة فــــوا يف وأل، باألخطــــار الــــيت كانــــت حتُ

ذه القضية  أما الشيعة، املوضوعات   . )٥(فلم يعتنوا 
، ومــن غريــب أســباب الــوهم والغلــط يف مرويــات آل البيــت مــا وقــع فيــه الطربســي يف تفســريه

ويقصـد _واألخري ينقـل كثـرياً عـن أيب جعفـر  ،ه الطوسيفهو معتمد يف تفسريه على كتاب شيخ
فأصـبح  ،فتـوهم الطربسـي أن املقصـود بـأيب جعفـر هـو حممـد البـاقر، _به الطربي املفسر املعـروف

وامتـــد هـــذا النقـــل عمـــن ينقـــل عـــن ، ينقـــل كـــالم ابـــن جريـــر الطـــربي علـــى أنـــه كـــالم حملمـــد البـــاقر
ممــا جعلــه حمــل انتقــاد ،  لطباطبــائيل) امليــزان تفســري(و، )نــور الثقلــني(الطربســي كصــاحب تفســري 
املعاصـــرين كتابــًا بالفارســـية  أحــد علمـــاء الشــيعة حــىت ألـــف، إلماميـــةا شــديد عنــد بعـــض الشــيعة

  . )٦( )األحاديث اخليالية أو املوهومة يف جممع البيان:( امسه
  :أثر المنهج الباطني على اللغة_٤

                            
 .)١٠٢: ١(إحياء علوم الدين  :انظر )١(
 .)١٥٨: ٨(تفسري ابن عطية  )٢(
ن حممد كاظم حممد تقي بومؤلفه  ،عن مكتبة الصدوق بطهران ،هـ ١٤٠١الطبعة الثانية من الكتاب كانت عام  )٣(

 .)١٤٠٥(التسرتي تويف سنة 
 .)٥٢٨ص(نظرية السنة يف الفكر اإلمامي حليدر حب اهللا  :انظر )٤(
 .) ٥٢٨ص( املصدر السابق )٥(
 .)٥٩٠ص(املصدر السابق  :انظر )٦(
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يف أكثــر _ فــال جتــد، ت الباطنيــة للقــرآن ليســت جاريــة علــى املعهــود مــن لســان العــربتــأويال
ً _ املواطن إال علـى سـبيل إسـقاط  يفسـرون بـه اآليـات وبـني مـا تـدل عليـه ألفاظهـا بـني مـا مناسبة

، البـاطين يف منهجيـة دراسـة التفسـريأظهـر آثـار املـنهج  وهـذا مـن ،ما يريدون علـى معـاين اآليـات
  :م يف ذلك على النحو التايلوبيان مواقفه

  :موقف الصوفية_١
يقـول ، اإلهلـي ال املعـىن اللغـوي الكشف :عىنيف منهجهم الباطين يف بيان امل يعترب الصوفية
مبـا أنـزل  ال تنظـر، انظر يف القرآن مبـا نـزل علـى حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم« :يف ذلك ابن عريب

نــزل بــه ، عــريب مبــني لســان ، فإنــه نــزل بلســان رســول اهللا ، العــرب فتخيــب عــن إدراك معانيــه
فـإذا . املعلمـني: املنـذرين ؛ أي فكـان مـن الروح األمني جربيـل عليـه السـالم علـى قلـب حممـد 

 فهـم السـامع مـن النـيب متكلم نزلت عن ذلـك الفهـم إىل  تكلمت يف القرآن مبا هو به حممد 
 ،ولـــيس مســـع النـــيب ، فـــإن اخلطـــاب علـــى قـــدر الســـامع ال قـــدر املـــتكلم  وفهمـــه فيـــه فهـــم

  . )١( »السامع من أمته فيه إذا تاله عليه

أو يرجـع علـى ، من نظر إىل قول مفسر يسكن إىل علـم الظـاهر«: يقول أبو طالب املكي
كلهم حمجوبون بعقـوهلم هؤالء  ... أو يقضي مبذاهب أهل العربية واللغة يف باطن اخلطاب، عقله

هـؤالء مشـركون بعقـوهلم ... مردودون إىل ما يقدر يف علـومهم موقوفـون علـى مـا تقـرر يف عقـوهلم
  . )٢( »وعلومهم عند املوحدين وهذا داخل يف الشرك اخلفي

: وقـد التزمهـا بعـض علمـاء الصـوفية، ومن غريب اللوازم التـي تلـزم علـى هـذا المـنهج
كـن  وقـد التـزم بعـض علمـاء الصـوفية، اإلهلي قد يأيت ملـن ال يعـرف لغـة العـرب شفأن الك أنـه ميُ

، اإلهلـي ا طريقه الكشفوإمن، ملن هذا حاله أن يفهم القرآن ألن الفهم ليس طريقه املعتمد اللغة
مـــن االضـــطراب  خيالفـــه مـــنهم ســـتكون خمالفتـــه نوعـــاً ي والـــذ، هـــذا نـــوعٌ مـــن االطـــراد يف املـــنهجو 

إن الــذي ينــزل القــرآن علــى قلبــه ينــزل بــالفهم فيعــرف مــا يقــرأ وإن  «: يقــول ابــن عــريب، والتنــاقض
كان بغري لسانه ويعرف معاين ما يقرأ وإن كانت تلـك األلفـاظ ال يعـرف معانيهـا يف غـري القـرآن 

                            
 )٤٢٧: ٤(الفتوحات املكية البن عريب  )١(
 )٦٩: ١(قوت القلوب ملكي  )٢(
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ا ليست بلغته   . )١( »ان ممن ينزل القرآن على قلبه عند التالوةويعرفها يف تالوته إذا ك، أل

وكان أميًا ال يكتب وال يقرأ وكان يـتكلم عـن « :ويقول الشعراين عن شيخه علي اخلواص 
وكـــان حمـــل كشـــفه اللـــوح ، ًا حتـــري فيـــه العلمـــاءيســـمعـــاين القـــرآن العظـــيم والســـنة املشـــرفة كالمـــا نف

  . )٢( »قوال البد أن يقع على الصفة اليت قال قال فكان إذا، اتاحملفوظ عن احملو واإلثب

: يقــول ابـن عطـاء الســكندري،  معتـربين للغـة أنكـر أن يكونــوا غـري ن بعـض الصـوفيةإال أ 
.... لكــالم اهللا وكــالم رســوله باملعــاين الغريبــة، _يعــين الصــوفية _اعلــم أن تفســري هــذه الطائفــة«

ولكـن ظـاهر اآليـة مفهـوم منـه ماجـاءت بـه اآليـة ودلـت عليـه يف ، ليس إحالة للظاهر عن ظاهره
وربمـا فهمـوا مـن ... ومث أفهام باطنة تُفهم عند اآلية واحلـديث ملـن فـتح اهللا قلبـه، حرف اللسان

  . )٣( »اللفظ ضد ما قصده واضعه

عرب عن احلقي ُ ٌ ال ي ايـة ، قة العلميةوهذا الكالم يف حقيقته موقف دفاعي ؤكد ذلـك قولـه يف  ُ ي
!  فأي اعتبار للغة إن كان ذلـك كـذلك؟) رمبا يفهم من اللفظ ضد ما قصد واضعه(أنه ، الكالم

فــإن املتأمــل يف أغلبهــا ال جيــد هلــا ، فــإن النقــاش معهــم يف هــذه األفهــام وارتباطهــا بــاملعىن اللغــوي
ً ارتباط قصد عن ا ُ    .د الرد عليهمباملعىن اللغوي لآلية وهذا ما ي
  :اإلمامية موقف الشيعة_٢

ؤخـــذ تفســـري القـــرآن مبـــا يـــدل عليـــه جمـــرد  مـــن أجـــل هـــذا املـــنهج منـــع الشـــيعة ُ اإلماميـــة أن ي
تفســـري  ففــي، ع إىل مصــادرهم وهــم األئمــةبــل البـــد مــن الرجــو ، الظــاهر الــذي تــدل عليــه اللغــة

فــإذا احتــاجوا إىل تفســريه فاالهتــداء بنــا ، ن يقــرؤوا القــرآن كمــا أنــزلإمنــا علــى النــاس أ«: الفــرات
وهـذا مـا تؤكـده النصـوص الـيت سـبق ذكرهـا مـن  ،وهذا املوقف يلغي متامًا اعتبار اللغة ،)٤( »وإلينا

  .عدم جواز االعتماد على ظواهر القرآن

التعميــة ممــا  القــرآن نــزل علــى وجــه وســبق أن نقلــت كــالم اإلســرتابادي والــذي يصــرح فيــه أن
  .جيعلهم يعتمدون على أقوال األئمة

                            
 .)٩٣: ٣(الفتوحات املكية البن عريب  )١(
 .)٢٦٦: ٢(الطبقات الكربى للشعراين  )٢(
 .)١٣٧ص(لطائف املنن البن عطاء  )٣(
  .)١٣٤: ١(للقفاري  عن أصول الشيعة) ٩١ص( تفسري فرات )٤(
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  :موقف اإلسماعيلية_٣
يعـين بالضــرورة عــدم االعتبـار بــاملعىن اللغـوي بــل مبجــرد _ عنـد اإلمساعيليــة_قـانون املماثلــة 

ــا_ املؤيــدكمــا يقــول _املماثلــة  سوســة مبــا يقابلهــا مــن األمــور تفســري األمــور العقليــة غــري احمل« :أ
    .)١( »اجلسمانية احملسوسة

منــاهج التشــابه بالصــانع « :علــى_ كمــا يقــول الكرمــاين_فهــذا املــنهج معتمــد يف األســاس 
  . )٢( »فيما صنعه ليكون شرعه

نكم ال تعلمـون إن عارضـنا مـن أهـل الظـاهر مـن يقـول بـأ«: يقول أبو يعقوب السجسـتاين
يقــال ... وال مــن الكرســي إال مــا علمتمــوه مــن القضــاء، ه مــن الكرســيتمــو ملمــن القلــم إال مــا ع

، إن هـــذه األلقـــاب تـــؤدي إىل معرفـــة األصـــلني: فإنـــا نقـــول. لـــيس األمـــر كمـــا تومهتـــه وظننتـــه: لـــه
فمن ذلك الكرسـي والعـرش يسـتعمالن ، ولكن لكل لقب منها موضع يستعمل يف ذلك املوضع

  .عليه فليس املعىن اللغوي للفظة معترباً يف التفسريوبناء . )٣( »ويضافان إىل العقل والنفس
فســبق أن ذُكــر طــرف منــه يف بيــان مــوقفهم مــن اســتعمال  ،وأمــا الواقــع العملــي يف كتــبهم

   .الظاهر

  :أثر المنهج الباطني في إضافة مصادر للتفسير_٥
عـــرف عـــن طريـــق القـــرآن و الرســـول  ُ   ولغـــة، و الصـــحابة ، ملـــا كـــان املـــنهج البـــاطين ال ي

كن أن يستند إليها يف هذا املنهج= العرب لَّب هلذا التفسري مصادر أخرى ميُ تََط ُ   .لزم أن يـ
كــن لكـل أحــد بــل طريــق ، معرفتـه فـأمجع مجيــع أصـحاب املــنهج البـاطين علــى أن البـاطن ال ميُ

ـــبه هلـــذا االختصـــاص، بأشـــخاص معينـــةمعرفتـــه خمصـــوصٌ  نَصِّ ُ وتفصـــيل ، مث ذكـــر كـــل اجتـــاه مـــن يـ
  :ذلك

  :الصوفية موقف_١
  :ألولياءبامختصًا العلم بالباطن  لقد جعلت الصوفية

                            
دكتور عبداملنعم والسنة لل الشيعة بنيقضية التأويل  عن )١٠٦ ص( للمؤيد اإلمساعيلي ديوان املؤيد يف الدين )١(

  .)١٢٣ ص(عثمان
 .)٢٣٦ص( للكرماين راحة العقل )٢(
 .)١١١ص(االفتخار للسجستاين  )٣(
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المختصـين بخدمتـه العـارفين وال أشد من علماء الرسوم على أهل اهللا « :يقول ابن عريب
وفهمهـــم معـــاين كتابـــه وإشـــارات ، مـــن طريـــق الوهـــب اإلهلـــي الـــذين مـــنحهم أســـراره يف خلقـــه بـــه

  .)١( »هخطاب

وال  ،ال يفهمـه غـريهم، وتفسري أهل الباطن ال يذوقه إال أهـل البـاطن«: ويقول ابن عجيبة
   .)٢( »وال يصح ذكره إال بعد تقرير الظاهر، يذوقه سواهم

والعلـم الـذي ...«: يقـول اجليلـي، طريق علم األوليـاء لـذلك الكشـف وجعلت الصوفية
فــال يعلــم ، فإنــه مــودع يف القــرآن بطريــق التأويــل لغمــوض الكــتم) النــيب :أي(يــه يف كتمــه أخــذ عل

فإنــه ، مث مســع القــرآن بعــد ذلــك، وبطريــق الكشــف، ذلــك إال مــن أشــرف علــى نفــس العلــم أوالً 
  .  )٣( »يف كتمه وذ على النيب يعلم احملل الذي أودع اهللا فيه شيئا من العلم املأخ

  :موقف اإلسماعيلية_٢
 :يقــول القاضــي النعمـــان :جعلــت هــذا االختصــاص باألئمــة مــن آل البيــت اإلســماعيلية

يســع مــن بعـده أن يســتدلوا كمــا زعمـتم بــه وال بغــريه دون الـدليل املنصــوب هلــم بعــد  وكـذلك ال«
  . )٤( »القائم به ألهل عصره يف زمانه، الرسول
  :اإلمامية موقف الشيعة_٣

  :االختصاص باألئمة من آل البيت اإلمامية وقد جعلت الشيعة
  :اإلمامية تتفق على اعتماد أقوال األئمة يف التفسري الشيعة

م   :ولكنهم خيتلفون يف تفاصيل هذا االعتماد حبسب اجتاها
ـم يزيـدون علـى ذلـك أمـع قـوهلم باعتمـاد قـوهلم يف ا :ألخباريفاالتجاه ا نـه ال لتفسـري إال أ

بــاب عــدم جــواز « :يف وســائل الشــيعة العــاملي يقــول :جيــوز تفســري القــرآن إال عــن طريــق األئمــة
 اســتنباط األحكــام النظريــة مــن ظــواهر القــرآن إال بعــد معرفــة تفســريها مــن كــالم األئمــة رضــي اهللا

                            
 .)٢٧٩: ١(الفتوحات املكية  )١(
 .)١٦: ١(تفسري البحر املديد البن عجيبة  )٢(
 .)١١٧: ١(اإلنسان الكامل للجيلي  )٣(
 ) ١٩٨ص( للقاضي النعمان اختالف أصول املذاهب )٤(
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   .)١( »عنهم فيه مثانون حديثًا من أحادثيهم
يزون التفسري بغريه، فيعتمدون على قوهلم :أما االتجاه األصولي   .ولكنهم جيُ

  :وهذا االختصاص يوقع في محذورين خطيرين
أو ، عـاء العصـمة لقائلهـادِّ اإمـا مـن جهـة ،إلـى منزلـة األنبيـاء واألوليـاء األئمةرفع  :األول

وهذا في الحقيقـة نـوع مـن  ،)الكشف(زلة الوحي الذي ال خطأ فيه وهو من جهة إنزالها من
  .العصمة عند التحقيق

  :بهذه العصمة وقد صرح اإلسماعيلية
أمـــا اإلمـــام فهـــو اإلمـــام املعصـــوم أو قطـــب دائـــرة «: املرتضـــى اإلمـــام بقولـــه يصـــف عبـــد اهللا

  . )٢( »الوجود

وهـل ، فهل أيها اإلخوان بعد كـالم اإلمـام املعصـوم يطلـب شـاهد«: بن الوليدويقول علي 
  . )٣( »بعد ورود ماء احلياة النازل من دار اإلبداع يظمأ وارد

 اعتقادنـا يف األئمـة« :الصـدوق يقـول ابـن بابويـهحيث  اإلمامية  وكذلك األمر عند الشيعة
م ً معصومون مطهرون من كل دنس و  أ م ال يـذنبون ذنبـًا صـغرياً وال كبـريا وال يعصـون اهللا مـا ، أ

  . )٤( »أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
لسي ، اعلم أن اإلمامية اتفقوا على عصمة األئمة عليهم السـالم مـن الـذنوب« :ويقول ا

مـن  فـال يقـع مـنهم أصـالً ال عمـداً وال نسـيانًا وال خلطـأ يف التأويـل وال لإلسـهاء، صغريها وكبريها
فالصـدوق . )٥(»ومل خيـالف إال الصـدوق حممـد بـن بابويـه وشـيخه ابـن الوليـد، اهللا سبحانه وتعاىل

لســـي يصـــرح أن . علـــى النـــيب واإلمـــام نوشــيخه ابـــن الوليـــد جـــوزوا وقـــوع الســـهو والنســـيا ولـــذا ا
يــات املســألة يف غايــة اإلشـكال لداللــة كثــري مــن األخبــار واآل«: املسـألة يف غايــة اإلشــكال فيقــول

  . )٦( »على صدور السهو عنهم وإطباق األصحاب إال من شذ منهم بعدم اجلواز

                            
 .)١٣٥ :١(اري فللق أصول الشيعة  عن) ١٥٢_ ١٢٩ :١٨( ائل الشيعةوس )١(
  .)٢٨ص(املرتضى  الفلك الدوار لعبد اهللا  )٢(
 ).  ١٥٠ص (رسالة اإليضاح والتبيني  ضمن أربعة رسائل إمساعيلية   )٣(
 .) ١٠٩ _١٠٨ص(االعتقادات للصدوق   )٤(
 .)٧٨ص( عن توثيق السنة عند الشيعة)  ٢٠٩: ٢٥(ار حبار األنو   )٥(
  .)٧٨ص( عن توثيق السنة عند الشيعة)  ٣٥١: ٢٥(املصدر السابق   )٦(
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وجيعلـــون ، فقــد نـــص بعضـــهم بــأن العصـــمة قــد حتصـــل لــبعض األوليـــاء وكــذلك الصـــوفية
، بـأن األوليـاء معصـومون واألوليـاء حمفوظـون _كما يقول القشـريي_الفرق بني األولياء واألنبياء 

واحملفـوظ ، والفرق بني احملفوظ واملعصوم أن املعصوم ال يلم بذنب البتة« :الفرق بينهمايقول عن 
لكنه يقـول ، )١( »رارولكن ال يكون له أص، الندرة زالت وقد يكون له يف، قد حتصل منه هنات

ً  وال يكـون وليــًا إال« :بعـد ذلــك جلميــع مــا يلـزم مــن الطاعــات معصـوما بكــل وجــه  إذا كــان موفقـا
  . )٢( »التمن الز 

فهـــل يكـــون الـــويل « :ويطـــرح القشـــريي تســـاؤالً حـــول هـــذا املوضـــوع مث جييـــب عليـــه فيقـــول
  معصومًا ؟
مـــا أن يكـــون حمفوظـــًا حـــىت اليصـــر علـــى وأ ،ًا كمـــا يقـــال يف األنبيـــاء فـــالمـــا وجوبـــأ :قيـــل

  . )٣( »فال ميتنع ذلك يف وصفهم ،الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زالت

 :يقـــول عنـــد قولـــه تعـــاىل، معصـــومة فهـــي عنـــد القشـــيري الصـــوفيةأمـــا مجمـــل الطائفـــة 
M: ; < =  L]فجعــل هــذه األمــة خيــار  ،الوســط اخليــار« :]١٤٣: البقـرة

فكمــا أن هــذه األمــة شــهداء  ،وجعــل هــذه الطائفــة خيــار هــذه األمــة فهــم خيــار اخليــار ،األمــم
ـم حيفـظ  ،وهـم القطـب ،وعلـيهم املـدار ،على األمم في القيامة فهـذه الطائفـة هـم األصـول و

م فهـــو املقبـــول ،اهللا مجيـــع األمـــة ُ قلـــو ـــه تْ َل ـــه ق ،وكـــلُّ مـــن قَِب دَّتْ َ فـــاحلكم  .م فهـــو املـــردودو لـــومـــن ر
االجتمـاع ) عـن ( والصائب نظـرهم عصـم مجيـع األمـة  ،والصحيح حكمهم ،الصادق لفراستهم

َ  ،والقبــول والــرد ،والحكــموعصــم هــذه الطائفــة عـن الخطــأ فــي النظــر  ،عـن اخلطــأ مث إن بنــاء
نَّة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ُ ِدٌ إىل س ن تَ ْ س ُ ٌ بالرسـول عليـه  .أمرهم م وكـل مـا ال يكـون فيـه اقتـداء

   .)٤( »وصاحبه على ال شيء ،السالم فهو عليه ردٌّ 

: يــة إىل موضــوعواإلمساعيل ومـن أجــل إبطــال دعــوى االختصــاص ســينتقل النقــاش مــع الشــيعة
وهــو نقـاش مبحــوث  ،إىل مسـألة حجيــة الكشـف ومــع الصـوفية، إثبـات أدلـة اإلمامــة وعصـمتهم

                            
    .)٦٢ :، يونس١٠٦: ٢(تفسري القشريي  )١(
  .) ٦٢ :يونس ،١٠٦: ٢(املصدر السابق  )٢(
 .)٥٢٤(الرسالة القشريية   )٣(
 .)١١٧: ١( تفسري القشريي  )٤(
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  .ملوطنيف غري هذا ا
فيــه مخالفـٌة صــريحٌة لنصـوص التــدبر التــي جـاءت عامــة ولـم تخــتص بنــاسٍ دون  :الثـاني

  .)١( غيرهم
ُ و   م يتبنــون مبـدأ االختصـاص؛عـرتض علـى أهــل السـنة بـال ي ُ  أ ــم ي قـررون وجـوب الرجــوع أل

ً فــإن بــني األمــرين اختالفــ= لفتهمإىل تفســري الســلف وعــدم خمــا ً واضــح ا أن أهــل : وبيــان ذلــك، ا
م ال يــدعون عصــمة أفــرادهم مــن اخلطــأ؛ بــل  الســنة مــع أمــرهم بــالرجوع للســلف يف التفســري فــإ

م يـــدعون العصـــمة ألقـــوال  خبـــالف أهـــل ،خطـــأ الواحـــد مـــنهم ورادٌ و مـــردود املـــنهج البـــاطين فـــإ
ُ  ،واألولياء األئمة    .أو كشف ويل، كن مناقشته ورده؛ ألنه إما قول معصومولذا ال مي

ـم اختصـوا بأشـياء مل يشـاركهم  وسبب ختصـيص أهـل السـنة لتفسـري الصـحابة دون غـريهم أ
وهـذا مـا ، وقـد سـبق بيـان ذلـك ،االجتاه الباطين ب هذافيها غريهم ممن اعتمد على أقواله أصحا
  .يعين أن هناك موجبًا للتفريق بني األمرين

وهـذا رفـع ألقـواهلم إىل مثـل ، إن أهل السنة جيعلون قول الصحابة يف حكـم املسـند: فإن قيل
  :أقوال املعصوم
  :فاجلواب

يف مثـــل قولـــه ، يف مســـتدركه )٢(ل مـــن اشـــتهر بـــإطالق هـــذا القـــول هـــو اإلمـــام احلـــاكمأوَّ  أن

ــــــن   ]١١ -فصــــــلت[ M ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿      L : قــــــول اهللا تعــــــاىلتفســــــري قــــــال اب
ــارك،  : أخرجــي مشســك، وقمــرك، وجنومــك، وقــال لــألرض: قــال للســماء«: عبــاس شــققي أ

  .أتينا طائعني :وأخرجي مثارك، فقالتا
  .)٣( »مسند -عند البخاري ومسلم: أي-تفسري الصحايب عندمها : قال بعده

                            
أن قســم التأويــل إىل تأويــل كامــل  :املتصــوفة وهــو اآلملــي وكــان جوابــه الشــيعة أئمــةوقــد تنبــه هلــذا اإلشــكال أحــد كبــار  )١(

خلنجـر  يعيكتـاب العرفـان الشـ  :انظـر .ويل دون ذلك وهذا يشـرتك النـاس فيـهأوت ،ًا أو ولياً يوهذا ال يصل إليه إال من كان نب
 .)٧٢٩ص ( محية

حممــد بــن عبـــداهللا بــن حممــد بـــن محدويــه، أبــو عبــداهللا الضـــيب النيســابوري، الشــهري باحلـــاكم إمــام أهــل احلـــديث يف  :هــو)٢(
ــا ســنة  ،عصــره ســري أعـــالم  :نظــري. وغريهــا" معرفـــة احلــديث"، "املســتدرك علــى الصــحيحني: "هـــ، ومـــن كتبــه٤٠٥ومــات 

 .)١٥٥: ٤(لشافعية الكربى ، طبقات ا)١٦٢: ١٧(النبالء 
  .)٧٣(رقم ) ٧٩: ١(كتاب اإلميان   ،املستدرك )٣(
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 ُ ْ وهذا اإلطالق ينبغي أن يـ َ ف َ ه    :على وجهه الصحيح وهو م
وصـــنيعهم يف ، تفاســـري الصـــحابة يف املســـند كـــلَّ   نيـــدخال اأن البخـــاري ومســـلم مل يكونـــ_١

كـان مــن قبيـل االجتهــاد  ومـا، أن مـا كــان مـن قبيـل أســباب النـزول أدخلـوه يف املســند :الصـحيح
م يوردونه معلقًا مما يدل على عدم جعله يف   . )١( حكم املسندفإ

َّ هـــذا اإلطــالق الــذي يف املســتدرك_٢ ــم ، أن احلــاكم قــد بــني معرفـــة (يف كتابــه _فقـــد قسَّ
يقـــول ، لـــيس مبرفـــوع لـــه حكـــم املرفـــوع ومـــا مـــا :قســـمنيتفســـري الصـــحايب إىل _ )علـــوم احلـــديث

يف  وأشــباه هــذا مــن املوقوفــات يعــدُّ «: احلــاكم بعــد أن أورد مثــاالً علــى تفســري الصــحايب املوقــوف
ســـند؛ فإمنـــا يقـــول يف غـــري هـــذا : فأمـــا قـــول مـــن يقـــول، تفســـري الصـــحايب ُ إن تفســـري الصـــحايب م

ـا نزلـت يف كـذا ، فإن الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل... النوع فأخرب عن آية مـن القـرآن أ
سند ُ    .)٢( »وكذا فإنه حديث م

ــص يف علــوم أطلــق يف املســتد«:ويف هــذا املعــىن يقــول الســيوطي عــن قــول احلــاكم  رك وخصَّ
  .  )٣( »فاعتمد الناس ختصيصه، احلديث

َّ ابـن صـالح  أنـه  :مسـألة حكـم تفسـري الصـحايب وذكـر املقصـود بقـوهلم_ رمحـه اهللا_وقد بني
مــا قيــل مــن أن تفســري الصــحايب حــديث مســند، فإمنــا ذلــك يف تفســري « :د فقــاليف حكــم املســن

ُ بــه الصــحايب أو حنــو يتعلــق بســبب نــزول آيــة  فأمــا ســائر تفاســري الصــحابة الــيت ال ... ذلــكخيــرب
  .)٤( »تشتمل على إضافة شيء إىل رسول اهللا  فمعدودة يف املوقوفات، واهللا أعلم

 ُ ـــذا يـ ْ و ـــع بـــل هـــو ، م أن القـــول بـــأن تفســـري الصـــحابة يف حكـــم املســـند لـــيس علـــى إطالقـــهَل
ُ  أو مـا ال، خمصـوص بأسـباب النـزول يغلـب علـى الظــن  ممـا كــن أن يكـون لالجتهـاد فيـه مــدخلمي

أن مثـــل هـــذا مـــن قبيـــل  :ســـبب رفـــع ذلـــك إىل درجـــة املرفـــوعو ، أنـــه مل يؤخـــذ عـــن بـــين إســـرائيل
ة عنــــد أهــــل الســــنة كلهــــم عــــدول والصــــحاب ،الــــيت ال حتتمــــل إال الصــــدق أو الكــــذب، األخبــــار
  .فال ميكن أن يصدر عنهم الكذب، النصوص من الكتاب والسنةعلى ذلك  يفن و معتمد
  :فيه جمال لالجتهادوأما ما يكون  

                            
 .)١٣٥ص( طياردكتور مساعد الشرح مقدمة التفسري لل :انظر  )١(
 .)٢٠ص(للحاكم معرفة علوم احلديث  )٢(
 .)١٩٣: ١(للسيوطي  تدريب الرواي  )٣(
 .)٥٠ص(مقدمة ابن الصالح   )٤(
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 فهذا إما أن يكون مما أمجعوا عليه فهذا يكون حجة ألجل إمجاعهم.  
 وإن كـان  ،علـى كـل وجـهحـد مـنهم فهـذا ال يكـون حجـةً وإما أن يكون مما ينفـرد بـه الوا

ـــا العتبـــارات_ هـــو أقـــرب إىل الصـــواب مـــن غـــريه وعلـــى ذلـــك ســـار كبـــار _، ســـبق بيا
م إذا وجــدوا . وابــن كثــري املفســرين مــن أهــل الســنة كـــابن جريــر لرتجـــيح  كافيــة أدلــةفـــإ

م يعتـربون قـوهلم ومـع هـذا فـ، القول اآلخر ذهبوا إليـه ولـو كـان خـالف قـول الصـحايب إ
ــلكــن الشــأن فيمــا إذا اجتمـع مــن القــرائن مــا ، غــريهم أقـوى مــن قــول ُ رجح خــالف قــول ي

 M Î :اىلقولـــه تعـــ رجـــح يف تفســـري ابـــن جريـــر أن: ومـــن أمثلـــة ذلـــك. الواحـــد مـــنهم

Ï     Ð Ñ  L ]١(بـــه الصـــحايب قـــوالً غـــري القـــول الـــذي قـــال ]٧٥ -الواقعـــة( ،

  .  )٢( ]٦ -الرمحن[M V W X  L :وكذلك ابن كثري يف قوله تعاىل
  :أثر المنهج الباطني في الترجيح عند التعارض_٦

قانونــًا   _الــذي يزعمــون أن أئمــة البيــت ســاروا عليــه  _قــانون املماثلــة جعــل اإلســماعيلية
دَّ أو أُوِّل، فمــا وافقــه قبــل ،يرجــع إليــه يف التفســري ُ مقعــداً قاعــدة  _يقــول الكرمــاين ، ومــا خالفــه ر

َّ قـــانون التأويـــل وهــو قـــانون املماثلـــة _عامــة مــا وافـــق خلـــق اهللا تعــاىل وطابقـــه مـــن « :بعـــد أن بــني
ومـا غـاب ، ومـا نافـاه وخالفـه اطرحـوه عـاملني أنـه سـقيم، امر والشـرائع أخـذوا بـه بأنـه صـحيحاألو 

   .)٣(»عن احلواس أخذوه على صيغته واعتقدوه على مثاله من قانون الشريعة وأصل اخللق

فيهـــا  وبنـــت علـــى ذلـــك قاعـــدة يقـــول، قاعـــدة التأويـــل الكشـــف وجعـــل بعـــض الصـــوفية
فأمـا مـن يأخـذ معرفـة هـذه ، خـالف أولـوه ومـا، شاهدوه بنور اليقني قرروه فما وافق ما«: الغزايل

رد فال يستقر له قدم    . )٤( »وال يتعني له موقف، من السمع ا

يقــــول ، جعلــــوا قــــول اإلمــــام هــــو القــــول املعتمــــد الــــذي ال يعتــــد بغــــريه ة اإلماميــــةوالشــــيع
لك من كتاب اهللا جـل جاللـه حتتـاج معرفتـه إىل العلـم بـه مـن أهـل وال ريب أن حمل ذ«: البحراين

                            
      .)٣٦١: ٢٢( تفسري الطربي  )١(
      .)٢٧١: ٤(تفسري ابن كثري  )٢(
 .)٢٣٦ص( للكرماين راحة العقل )٣(
 .)١٠٤: ١(إحياء علوم الدين للغزايل  )٤(
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فـال ينبغـي معرفـة ذلـك ، هـم اهللا سـبحانه وتعـاىلملالـذين ع. _وهم أهل البيـت_التنزيل والتأويل 
فمـاذا بعـد ، وخـبط خـبط عشـواء، ومن تعاطى معرفته من غيرهم ركب مـتن عميـاء، إال منهم

  . )١( »تصرفون احلق إال الضالل فأىن

  :أثر المنهج الباطني في تعدد التفاسير واختالفها لآلية الواحدة_٧
عتمـــد علـــى داللــة الـــنص اللغويـــة َ ــا كـــان املـــنهج البــاطين ال ي َّ فهــل ســـيؤدي ذلـــك إىل تعـــدد ، مل

  وإن تعددت هذه املعاين فهل ستكون كلُّها صحيحة مع اختالفها ؟، املعاين لآلية الواحدة
إذ هـي ال ، إىل االختالف وتعدد املعىن لآلية الواحـدة ري تدعواملنهج الباطين يف التفس طبيعة

  . عرفة قرب التفسري أو بعده عن احلقمن خالله م تقوم على أساس املعىن اللغوي الذي ميكن
  
  :موقف الصوفية_١

يف  ئوهــــو حـــق ال خيطــــ ،الـــذي يــــأيت للـــويل خيتلــــف مـــن واحــــد آلخـــر ملـــا كـــان الكشــــف 
وهذا ما جعل أئمـة ، فستكون مجيع املعاين اليت تأيت لألولياء صحيحة حىت لو اختلفت ،زعمهم

ـــالفهم وأزال عنـــك «: يعـــاجلون هـــذه املســـألة يقـــول يف ذلـــك الطوســـي الصـــوفية اعلـــم أيـــدك اهللا ب
هلم وعلــــومهم هلــــم أيضــــا مســــتنبطات يف معــــاين أحــــوا ن أبنــــاء األحــــوال وأربــــاب القلــــوبالــــوهم أ

ــــة، وحقــــائقهم ــــار معــــاين لطيفــــةً باطن وحكمــــًا ، وقــــد اســــتنبطوا مــــن ظــــاهر القــــرآن وظــــاهر األخب
ً ، وأسراراً مأخوذة، مستطرفة ممسـتنبط يف وهم أيضـا ن غـري أ، تلفـون كـاختالف أهـل الظـاهرخم ا

ـؤدي إىل حكـم الغلـط واخلطـأ ُ ـؤدي إ، اختالف أهل الظـاهر ي ُ ىل واالخـتالف يف علـم البـاطن ال ي
ا فضائل وحماسن ومكارم وأحوال وأخالق ومقامات ودرجات، ذلك   . )٢( »أل

إذا نزل بلسان قوم فاختلف أهل ذلك اللسـان يف الفهـم  ،وأما كالم اهللا«: يقول ابن عريب
ا فكـــل واحـــد مـــنهم وإن ، عـــن اهللا مـــا أراده بتلـــك الكلمـــة أو الكلمـــات مـــع اخـــتالف مـــدلوال

ومـا مـن وجـه إال هـو مقصـود ، فإنـه عـامل جبميـع الوجـوه تعـاىل، أراده اختلفوا فقد فهم عن اهللا ما
فــإن خــرج مــن اللســان فــال ، مــامل خيــرج مــن اللســان، اهللا تعــاىل بالنســبة إىل هــذا الشــخص املعــني

وكــذلك أصــحاب األخــذ باإلشــارات فــإن إدراكهــم لــذلك يف بــاب اإلشــارات يف  ، فهــم وال علــم

                            
 .) ٨_٧: ١(لربهان يف تفسري القرآن للبحراين ا )١(
 .)١٥٠ص (اللمع للطوسي  )٢(
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، ه مقصـود هللا تعـاىل يف حـق هـذا املشـار إليـه بـذلك الكـالمألنـ، كالم اهللا تعاىل خاصـة فهـم فيـه
  . )١( »وكالم املخلوق ماله هذه املنزلة

  :موقف اإلسماعيلية_٢
نُصُّ  َ قول األئمة هو الذي يعصم من كثرة االختالفات أالنعمان على أن اعتماد  القاضي يـ

ووجـــوه احلـــالل ، وأهـــل اخلصـــام يف األحكـــام، نولـــو ذكرنـــا احتجـــاج املختلفـــني يف الــدي« :فيقــول
، وأكثر فروعهم من ذلك، إذ مل خيل أصل من أصوهلم، بالسنة والكتاب لطال اخلطاب، واحلرام

ــلَ ل بتأويـل تأوَّ دوكـل فرقــة وأهـل حنلـة حتـتج بــه وتسـت، ومشــهور ال يـدفع، ينكـر وهـو معـروف ال ُ تْ  ه
ــــ، فيــــه ووجــــه َ َ وقــــد ص َ ر ــــه تِ ف ــــه إلي ــــزعم أن مــــن خــــالفهم غلــــط يف وكــــل فر ، القــــول في ــــق مــــنهم ي ي
ــم (ولــو ردوه إىل أويل األمــر، ولــو اتبعــوا الــدليل ملــا ضــلوا، وأخطــأ يف تأويلــه، االســتدالل يقصــد 

ذا االسم من غريكم) األئمة   . )٢( »كما أمرهم اهللا ملا اختلفوا فيما جعلكم اهللا أنتم أوىل 

ُظهـر خـالف هـذا ،  التفسـري البـاطين لآليـة الواحـدةون يففهـم خمتلفـ ،ولكن الواقـع التطبيقـي ي
ــم تلقــوا_ كمــا ســبق_زعمهــم :والســبب يف ذلــك عــن األئمــة قانونــًا يســريون عليــه يف التأويــل  أ
ا طبقوا هذا القانون اختلفوا يف تطبيقه الستخراج املعاين الباطنية، وهو قانون املماثلة َّ   .ومل

  :اإلمامية موقف الشيعة_٣
ريون ومن تبعهم علـى املـنهج البـاطين لـيس عنـدهم مـن االخـتالف يف التفسـري مـا عنـد خبااأل

  :وذلك ألسباب من أمهها سببان، والصوفية اإلمساعيلية
يـزون التفسـري ألحـد غــري _أ أن معتمـد قـوهلم يف التفسـري علــى أقـوال األئمـة ولـذلك هــم ال جيُ

ون، األئمة ُل مِ ْ ع ُ م يف التفسري حىت يظهر االختالف بينهم ومن مث ال يـ   .أذها
ـــا تــأويالً باطنيــًا  هـــي فيمــا اخــتص بـــه _ب وســاعدهم علــى ذلـــك أن النصــوص الــيت يتأولو
   .وحنو ذلك، أو الرجعة، أو التقية، اإلمامة: من عقائد مثل الشيعة

ومــن  ،حــد يف تفســري املعــىنوهنــاك بعــض الروايــات الــيت يظهــر فيهــا اخــتالف عــن اإلمــام الوا

 M g h  i j k l m n: يف قولـــه تعـــاىل قـــول أيب عبـــد اهللا :أمثلتـــه

                            
 .)٣٥: ٤(الفتوحات املكية البن عريب  )١(
 .)١٩٩ص( لنعمانللقاضي ا اختالف أصول املذاهب )٢(
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o p q L ]أمـــــــري املـــــــؤمنني واألئمـــــــة علـــــــيهم الســـــــالم« :قـــــــال]٧ -آل عمـــــــران ،M r 

s  Lفــالن وفــالن وفــالن. M u v w x y  Lم وأهــل واليــتهم  ،أصــحا

M z { | } ~ � ¡ ¢  L]١( »]٧: آل عمران(.  
ً  الروايـــة الــيت بعـــدها ســؤاالً  يــورد يفو  ُجيـــب قــائال احملكـــم مــا يعمـــل بـــه «: عـــن هـــذه اآليــة في

  . )٢(»واملتشابه ما اشتبه على جاهله

ـــد اختالفـــًا عنـــدهم ألن التفســـري األول جـــارٍ علـــى التفســـري بالبـــاطن والثـــاين جـــارٍ و  َ ع هــذا ال يـُ
  .وعلى حسب تقريرهم ال تعارض بينهما، على الظاهر

 : وأمــا قولــه«: اجتمــاع هــذا املــنهج يف روايــة واحــدة يقــول أبــو جعفــر وممــا يــدل علــى ذلــك

M < = > ?  L]ـــام  ]١٨ -آل عمـــران فـــإن أويل العلـــم األنبيـــاء واألوصـــياء وهـــم قي
  . )٣( »والعدل يف الباطن أمري املؤمنني، والقسط هو العدل يف الظاهر، بالقسط
  :التسليم للتفسير الباطني وعدم االعتراضأثر المنهج الباطني في _٨
ق _صحابهيف زعم أ_التأويل الباطين  َل َ تـ ُ كن اختبارم هـذا التأويـل ومعرفـة  ى عن اهللا ولذا ال ميُ

ولذلك كان مصري هذه التأويالت التلقـي والقبـول وعـدم ، ه ألنه حق ال مرية فيهصوابه من خطئ
  :وسبب ذلك، االعرتاض

تهم يف وقـد سـبق نقـل أقـوال أئمـ، والشيعة اإلمامية يعتقدون العصمة لألئمة أن اإلمساعيلية  
  .ذلك

ـــون أمـــا الصـــوفية  نُصُّ َ علــــى التســـليم للكشـــف اإلهلـــي للــــويل الـــذي يعتقـــدون يف كشــــفه  فيـ
ُسـلمون بـذ _وهم أهل السنة _يقول ابن عجيبة مبينًا أن أهل الظاهر ، العصمة هـذه « :لكال ي

وهــذه كلهــا إشــارات ... وإمنــا هــي مــن بــاب اإلشــارة واللغــز، املعــاين ليســت صــرحية يف كــالم اهللا
ا، وإمنا يذوقها أهل الباطن، ال يسلمها أهل الظاهر، وألغاز   . )٤( »ويلغزون بينهم 

                            
    .)١٨٥: ١(تفسري العياشي  )١(
 .املصدر السابق نفس الصفحة )٢(
 .)١٦٦: ١( :وانظر .)١٨٩: ١( املصدر السابق )٣(
 .)٦٧ص (الفتوحات اإلهلية البن عجيبة  )٤(
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همث يـــنص علـــى أن مـــن ال  ُ ـــر نْكِ ُ ـــلِّم بـــه وال يـ َ ُس  يبلـــغ فهمـــه هـــذا التأويـــل البـــاطين عليـــه أن ي
مث يشــري إىل علــم البــاطن بعبــارة رقيقــة وإشـــارة ، وال يصــح ذكــره إال بعــد تقريــر الظــاهر« :فيقــول
ْ وال يبادر باإلنكار، دقيقة لِّم َ ُس فإن علـم األذواق مـن ، فمن مل يبلغ فهمه لذوق تلك األسرار فلي

كُ بتواتر النقول، وراء طور العقول َ ر دْ ُ   . )١( »وال ي

  . )٢( »ها حمفوظة من اخلطأعلومنا كلُّ « :ابن عريب ويقول

ُ  وهــذا التســليم جعــل القشــريي يصــف الكشــف يقــول يف ، ســتغين بــه عــن االســتداللبأنــه ي
إال بعـد تبحـره ،  يتصور قط الطريـقعلى أن أحداً منهم مل ،قد درج أشياخ الطريق كلهم« :ذلك

ُ ، يف علوم الشريعة ووصوله إىل مقام الكشـف فـإن حجـج .. .سـتغني بـه عـن االسـتداللالـذي ي
  . )٣( »القوم أظهر من حجج غريهم لتأييدها بالكشف

ـا مـدى االحنـراف الـذي ، هذه أهم آثار املنهج الباطين على منهجيـة دراسـة التفسـري عـرف  ُ ي
  وقع فيه أصحاب هذا االجتاه عن الطريقة الصحيحة يف التفسري

                            
 .)١٧: ١(البحر املديد البن عجيبة  )١(
  .)٧٦ص(ة يف اإلسالم للدكتور عبداهللا القرين عن املعرف) ٢٥ _٢٤: ١(اليواقيت واجلواهر للشعراين   :انظر )٢(
  .)٦٣: ١(للشعراين  األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية :انظر )٣(
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  المطلب الثالث

  مي على منهجية دراسة التفسيرأثر المنهج الكال
فــي التفســير ســبق أن ذكــرت أن المــنهج الكالمــي خــالف مــنهج أهــل الســنة والجماعــة 

  :في أمرين
  :مصادر التلقي_١
ـــم يعتـــربونوهـــو   واألدلـــة ، الـــدليل العقلـــي الكالمـــي هـــو الـــدليل املعتمـــد يف بـــاب العقائـــد أ

  .النقلية هي فرع عن ذلك
   :السنةمنهج االستدالل بالكتاب و _٢
  .هو أن االستدالل بالكتاب والسنة مشروط مبوافقة الدليل العقلي الكالميو

  :ن يف منهجية دراسة التفسري يف أمرينوقد أثَّر هذان اجلانبا
  .في التعامل مع ظواهر النصوص أثر مصدر العقل الكالمي: أوالً 
 ً   .في التعامل مع مصادر التفسير أثر مصدر العقل الكالمي: ثانيا
  :ان ذلكوبي

  .في التعامل مع ظواهر النصوص أثر مصدر العقل الكالمي: أوالً 
  :أثَّر هذا املصدر الكالمي يف التعامل مع ظواهر النصوص من ثالثة جوانب 

  .عدم التسليم بظواهر النصوص عندما تعارض الدليل العقلي الكالمي: اجلانب األول
  .لكالمياملنهج من أجل األثر ا عدم اطراد :اجلانب الثاين

  .اتباع الظاهر املتشابه :اجلانب الثالث
  :وبيان هذه اجلوانب كالتايل

قــرر أهــل املــنهج الكالمــي عــدم التســليم بظــواهر النصــوص عنــدما تعــارض : الجانــب األول
  :وهذه أقوال أصحاب االجتاه الكالمي، الدليل العقلي الكالمي

منع من شـيء فالواجـب يف السـمع  إن دليل العقل إذا« :املعتزيل ريقول القاضي عبد اجلبا
ألن الناصـــب ألدلــة الســمع هـــو الــذي نصــب أدلـــة ، إذا ورد ظــاهره مبــا يقتضـــي ذلــك أن نتأولــه
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  . )١( »العقل فال جيوز فيهما التناقض

ـا يف  الظواهر الـيت هـي عرضـة التـأويالت ال« :األشعري اجلويينيقول و  يسـوغ االسـتدالل 
  .)٢( »القطعيات

، جيـب القطـع فيهـا أن مـراد اهللا تعـاىل منهـا شـيء غـري ظواهرهـا« :األشـعري يقول الرازيو 
  .)٣( »وال جيوز اخلوض يف تفسريها، مث جيب تفويض معناها إىل اهللا تعاىل

ة« :املاتريـــدي يقـــول النســـفيو  حمتملـــة لوجـــوه   ،ومـــا يتعلـــق بـــه اخلصـــوم مـــن اآليـــات املتشـــا
فإما أن نؤمن بتنزيلها وال نشـتغل بتأويلهـا  ،على ما قررنا ،اهرهاغري ممكنة احلمل على ظو  ،كثرية

وإما أن تصرف إىل وجه من التأويـل يوافـق  ،وعلماء امللة اهو اختيار كثري من كرباء األئمةعلى م
ا ،وال يناقض اآلية احملكمة ،التوحيد   .  )٤( »وكتب العلماء بالتفسري والكالم مملوءة من تأويال

إذا ثبـــت « :_وهــو علـــى مــذهب األصـــوليني_ الشـــيعي اإلمـــامي ىاملرتضــقــول الشـــريف يو 
ـــاز ووجـــوه التـــأويالت جتـــوز علـــى  أن املعاصـــي ال :بأدلـــة العقـــول الـــيت ال يـــدخلها االحتمـــال وا

ورد ظــاهره خبــالف ذلــك يف كتــاب أو ســنة إىل مــا يطــابق  صــرفنا كــل مــا، األنبيــاء علــيهم الســالم
، فيمـا يـرد ظـاهره خمالفـًا ملـا تـدل عليـه العقـول مـن صـفاته تعـاىلكما نفعل ذلك ، األدلة ويوافقها
  .)٥( »وما ال جيوز، وما جيوز عليه

واعلـــم أنـــا لـــو قـــدرنا قيـــام الـــدليل العقلـــي علـــى « :الزيـــدي قـــول أمحـــد بـــن حممـــد الشـــريفيو 
أنـه جيـب تأويـل الـدليل : قيـقفال خالف بني أهل التح، خالف ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي

  .)٦( »وتنزيله على مقتضى العقل، النقلي

ً «أنــه لــيس فيــه   :عــن القــرآن )٧( الزيــدي ويقــول أمحــد بــن لقمــان  مــا املــراد بــه معــىن باطنــا

                            
  .)٢٨٠: ١٣(املغين للقاضي عبداجلبار   )١(
 .)٤٠ص(الشامل للجويين  )٢(
 .)١٣٧ص (أساس التقديس للرازي   )٣(
  .)١٩ص(التمهيد للنسفي  )٤(
 .)٤٧٧: ١(أمايل الشريف املرتضى   )٥(
 .)٤٢٣ص ( للحفظي واخلوارج يف الشيعة تأثري املعتزلة عن) ٢٣٥: ١( شفاء صدور الناس بشرح األساس )٦(
مــن مصــنفاته شــرح  ،د بــن حيــىي مــن علمــاء الزيديــةبــن أمحــد بــن مشــس الــدين بــن أمحــ أمحــد بــن حممــد بــن لقمــان :هــو )٧(

مقدمــة  :ينظــر .)١٠٤٤(تــويف ســنة  ،حاشــية علــى املفصــل للزخمشــري وغريهــا ،وشــرح التهــذيب املنطــق للتفتــازاين ،األســاس
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ٌ كاملتشـابه حنـو قولـه ،خالف ظاهره من دون دليل  M -    .   /L: فأما مع الدليل فـذلك كثـري
ا خالف ظاهره ]٢٣ -القيامة[    .)١( »فإن املراد 

ن القــرآن مشــتمل علــى إ« :يف حكمــة وجــود املتشــابه يف القــرآن اإلباضــي ويقــول الســاملي
فمن مسع مـن العـوام ، يف أكثر األمر عن إدراك احلقائق وطبائع العوام تنبو، واص والعوامدعوة اخل

ن هــذا عــدم ونفــي ظــن أ، وال مشــار إليــه ،وال مبتحيــز ،يف أول األمــر إثبــات موجــود لــيس جبســم
فكـــان األصــلح أن خيـــاطبوا بألفــاظ دالـــة علــى بعـــض مــا يناســـب مــا يتومهونـــه ، فوقــع يف التعطيــل

فالقسـم األول وهـو الـذي خيـاطبون ، ويكون ذلك خملوطًا مبا يدل على احلـق الصـريح، ويتخيلونه
ات و الـذي يكشـف هلـم آخـر األمـر والقسـم الثـاين وهـ، به يف أول األمر يكـون مـن بـاب املتشـا

  . )٢( »وهو احملكمات

 »ولـو محـل القـرآن علـى ظـاهره لتنـاقض وتكـاذب«: )٣(اإلباضـي ويقول تبغورين بـن عيسـى

)٤( .  

  : نظرة تحليلية لموقف المنهج الكالمي من الظاهر
ـال عـن ظـاهره( أن السابق ال يتعارض مع تصرحيهم ب تقرير املتكلمني   الظاهر ال جيوز أن حيُ

إن احلكـيم ال جيـوز أن خياطبنـا خبطـاب ال يريـد «: املعتزيل رقول القاضي عبد اجلباك) إال بدليل 
وذلــك ال جيــوز علــى ، ألن ذلــك جيــري جمــرى اإللغــاز والتعميــة ،مث ال يبــني مــراده منــه، بــه ظــاهره

  . )٥( »القدمي تعاىل
ظ عـن ظـاهره بغـري دليـل باطـل بإمجـاع إن صـرف اللفـ« :يف تفسـريه األشعري وقول الرازي 

                                                                              
 .)١٠_٧ص (حتقيق الكاشف 

 .) ٧٠ص(الكاشف لذوي العقول ألمحد بن لقمان  )١(
 .)٦٦: ٢(ملي  مشارق األنوار للسا )٢(
 ،واألدلـة والبيـان وغريمهـا ،مـن مصـنفاته أصـول الـدين ،امللشـوطي مـن علمـاء اإلباضـية تبغورين بن عيسى بـن داود :هو  )٣(

      .)١٠٤: ٢( معجم أعالم اإلباضية :ينظر .تويف يف النصف األول من ق السادس
ات يف القــرآن الكــرمي للخليلــي  :وانظــر يف هــذه القاعــدة، )١٠ص(أصــول الــدين لتبغــورين   )٤(  ،)٢٤ص(اآليــات املتشــا

 .)٢٦ص (املدخل العام إىل دراسة العقيدة اإلسالمية للخليلي 
 .)١٣٧ ،١٣٦ص (شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداحلبار   )٥(
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وهـذا غـري « :ده على بعض األقـواليف معرض ر  وكذلك يقول ابن عطية األشعري ،)١( »املسلمني
وهـذا هـو طريـق ، جيد ؛ ألنه إخراج لفظ بني يف اللغة عن ظاهره احلقيقي إىل بـاطن لغـري ضـرورة

  . )٢( »اللغز الذي برئ القرآن منه

والنصـــوص علـــى ظواهرهـــا فالعـــدول إىل معـــان يـــدعيها أهـــل « :ويقـــول النســـفي املاتريـــدي
  . )٣( »الباطن إحلاد

 M a b c d e :وكـــــذلك قــــــال الطربســــــي اإلمـــــامي يف قولــــــه تعــــــاىل

f g  L]ال جيـــوز تفســـري  :ويف هـــذا داللـــة علـــى بطـــالن قـــول مـــن قـــال« :]٢٤ -حممـــد
  . )٤( »شيء من ظاهر القرآن إال خبرب ومسع

ـــكِّل تعارضـــًا مــــع التقريـــر الســـابق ؛ ألن هـــذه القاعـــدة فهـــذ ُشَ   _يف اجلملــــة_ا التقريـــر ال ي
فـالطربي يقــول مقـرراً هــذه ، قاعـدة مشـرتكة بــني أهـل السـنة واجلماعــة وبـني أهـل املــنهج الكالمـي

   .)٥(»وغري جائز ترك الظاهر املفهوم من الكالم إىل باطن ال داللة على صحته« :القاعدة

  :بينهم فيه حمل اتفاق وحمل افرتاق واستعماهلا
ا محل االتفاق   :فهو عندما تستعمل هذه القاعدة يف مقام الرد على التفسري الباطين :أمّ

ـــا واردٌة يف ســــياق  ،الـــرد علــــى الباطنيــــة عنـــد تأمــــل بعـــض ســــياقات هـــذه القاعــــدة جنــــد أ
باطنية اليت هـي نـوع مـن خيتم كالمه السابق بأن العدول عن الظاهر يقودنا إىل معاين ال النسفيف

   .اإلحلاد

أنه ليس : وهي _القاعدة اليت سبق ذكرها عنه_وكذا بعد أن قرر أمحد بن لقمان الزيدي 
خالفـًا للباطنيـة أيضـًا «: قـال=  "ما املراد به معىن باطنا خالف ظـاهره مـن دون دليـل"يف القرآن 

م يقولون   . )٦( »دليل إن له معىن باطنًا غري املعىن الظاهر من دون :فإ

                            
 .)٤٢ :القلم ،٨٤ :٣٠( تفسري الرازي  )١(
 .) ٢ :، األنعام١٢٢ :٥( تفسري ابن عطية   )٢(
 .)١٤٩ص(العقائد النسفية   )٣(
      .)٤٢: ٦(تفسري الطربسي   )٤(
 .)٤٥:البقرة ،٦٢١: ١(تفسري الطربي  )٥(
 .) ٧٠ص(الكاشف لذوي العقول   )٦(
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ومــن التطبيقـات لهــذه  ،هـذا السـياق فهــي موضـع اتفــاق بيـنهمفعنـدما تسـتعمل القاعــدة يف 
   :القاعدة

ــر  ]١ -األنعـام[M ' (        )  L :قولـه تعــاىليقـول ابـن عطيـة يف  راداً علـى مـن فسَّ
  .اإلميان} النور { ر و الكف} مات الظل{  :وقالت فرقة« :هذه اآلية على غري ظاهرها

 ،ةألنه إخراج لفظ بني يف اللغـة عـن ظـاهره احلقيقـي إىل بـاطن لغـري ضـرور  ،وهذا غري جيد
  .)١( »القرآن منه ئوهذا هو طريق اللغز الذي بر 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ M :وقــــــــال يف قولــــــــه تعــــــــاىل

 ̈©  L]ماء مـاء أنـزل مـن السـ{  :قولـه تعـاىل :وروي عن ابن عباس أنه قـال« :]١٧ -الرعد
 .أخـذ النبيـل حبظـه :أي ،يريـد بـه القلـوب :}فسالت أوديـة {  :وقوله ،يريد به الشرع والدين} 

  .والبليد حبظه
 ،ألنه ينحو إىل أقوال أصحاب الرمـوز ،عن ابن عباس -واهللا أعلم  -وهذا قول ال يصح 

خـراج اللفـظ عـن مفهـوم كـالم العـرب لغـري وال وجـه إل ،وقد متسك به الغزايل وأهـل ذلـك الطريـق
  .)٢( »واهللا املوفق للصواب برمحته ،علة تدعو إىل ذلك

وهذا التقرير هلـذه القاعـدة يف هـذا السـياق أمـر متفـقٌ عليـه بـني أهـل السـنة واملتكلمـني الـذين 
  .مل يتأثروا باملنهج الباطين

ـــا محـــل االفتـــراق ُ هـــذه القاعـــدة يف :وأمّ ـــق بَّ نصـــوص الصـــفات وحنوهـــا ممـــا  فهـــو عنـــدما تَُط
  :يتعارض مع التقرير الكالمي

   :ويكون االفرتاق فيها عن أهل السنة من جهتني
فكثرياً ما يورد أهل املنهج الكالمي هذه القاعـدة :  )الظاهر(من جهة لفظ : الجهة األولى

فالبـــد مـــن تأويلهـــا  ،إن ظـــاهر هـــذه النصـــوص غـــري مـــراد :ويقولـــون، يف ســـياق تأويـــل الصـــفات
  .صرفها عن الظاهرو 

  :ويناقش أهل السنة ذلك بأن لفظ الظاهر فيه اشرتاك

                            
 .)٢ :، األنعام١٢٢ :٥( تفسري ابن عطية    )١(
 .)١٥٧: ٨(صدر السابق امل   )٢(
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ــدَ بالظــاهر  د وإطــالق القــول مـا يليــق بــاهللا ســبحانه وتعـاىل؛ فهــذا يقطعــون بأنـه مــرا :فـإن قُصِ
   .بأنه غري مراد غري صحيح

دَ بالظاهر    .فإن نفيه صحيح ولكنه ليس هو الظاهر،  ما يليق باملخلوق :وإن قُصِ
ظاهرهــا غــري مــراد حيتمــل  :وهــذا اللفــظ جممــل فــإن قولــه« :يخ اإلســالم ابــن تيميــةيقــول شــ

وإن كــان الناقـــل عــن الســـلف أراد ... وهــذا الشـــك أنــه غــري مـــراد... بالظــاهر نعــوت املخلـــوقني
اآليــات واألحاديــث ممــا يليــق الظــاهر غــري مــراد عنــدهم أن املعــاين الــيت ظهــرت مــن هــذه  :بقولــه

فهـذا خطـأ فيمـا نقلـه عـن السـلف ، غري مـراد ... خيتص بصفة املخلوقنيوال، وعظمته جبالل اهللا
  . )١( »أو تعمد الكذب

هـو عـدم إحكـامهم لداللــة  :وسـبب وقـوع هـذا اإلشـكال عنـد املتكلمـني يف داللـة الظـاهر
واعلــم أن مــن مل حيكـــم دالالت «: يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ،األلفــاظ يف الســياق العــريب

إمـا ، أو الشـرعي، أو العـريف، ظهور املعىن من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغـوي ويعلم أن، اللفظ
وتـارة مبـا اقـرتن بـاللفظ املفـرد مـن الرتكيـب الـذي تتغـري بـه داللتـه يف ، يف األلفاظ املفردة أو املركبـة

وإال فقــد ختــبط يف هــذه ، إىل غــري ذلــك مــن األســباب الــيت تعطــي اللفــظ صــفة الظهــور... نفســه
  . )٢( »املواضع

عتبر في صرف الظاهر: الجهة الثانية ُ   :من جهة الدليل الذي ي
ُصـرف هـذا الظـاهر الـدليل  :أهل املنهج الكالمـي جيعلـون الـدليل املعتمـد الـذي مـن أجلـه ي

يقــــول شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة ذاكــــراً مــــنهج ، مســــتخدمني يف هــــذا التأويــــل اللغــــوي، العقلــــي
وهـــذا أصـــل ، يتكلمـــون يف تأويـــل القـــرآن بـــرأيهم الفاســـدفصـــار أولئـــك « :املتكلمـــني يف التأويـــل
م يفسرون القرآن برأيهم العقلي وتأويلهم اللغوي: معروف ألهل البدع   .)٣(»أ

ــذا املــنهج رعبــد اجلبــايقــول القاضــي و  تــب احملكــم واملتشــابه علــى « :مصــرحًا  َ ر ُ جيــب أن يـ
   .)٤(»أدلة العقول

                            
 .)١٠٨_١٠٧: ٥(جمموع الفتاوى   )١(
 .)١٨١: ٣٣( املصدر السابق )٢(
 .)٤١٢: ١٧(  املصدر السابق )٣(
 .)٧: ص(للقاضي عبداجلبار  متشابه القرآن  )٤(
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أنــه البــدَّ : وهكـذا طريقتنــا يف ســائر املتشــابه« :مبينــًا الطريــق الــذي يســلكه يف ذلــك ويقـول
ُ على مذهب العرب من غري تكلفٍ وتعسُّف ٌ صحيحٌ خيَُرَّج    .)١(»من أن يكون له تأويل

ــق القاضــي هــذه القاعــدة علــى قولــه تعــاىل بِّ َط ُ  ]٣ -يــونس[M N O P Q  L :وي
ـــا أن املـــراد باالســـتواء«: فيقـــول ـــا شـــواهد ذلـــك يف اللغـــة ، ســـتيالء واالقتـــدارهـــو اال :وقـــد بيَّن وبين

ألن ، وجـــب محلـــه عليـــه، وبينـــا أن القـــول إذا احتمـــل هـــذا واالســـتواء مبعـــىن االنتصـــاب، والشـــعر
  .)٢( »العقل قد اقتضاه من حيث دل على أنه تعاىل قدمي

، ديــةوالزي، واإلباضــية، واملاتريديــة، األشــاعرة ر علــى هــذا الــنهج مجيــع املتكلمــني مــنوقــد ســا
  .والشيعة اإلمامية

  :ومن التطبيقات على ذلك

 يقــول ابــن عطيــة يف قولــه تعــاىل: M ó ô õ ö مض  L]٤٢-القلـــم[ :
م كانوا يسـتطيعون قبـل ذلـك) فال يستطيعون( :وخرَّج بعض الناس من قوله« وذلـك  ،أ

وهـذا ، ة إمنا تكـون مـع التلـبس بالفعـل ال قبلـهأن االستطاع: وعقيدة األشعرية ،غري الزم
  . )٣( »القدر كاف من هذه املسألة هنا

الـيت يــدل ظـاهر سـياقها علــى أن االسـتطاعة تكــون _فـابن عطيـة إمنــا تـأول ظـاهر هــذه اآليـة 
  )٤( .تعارض اآلية ما يعتقده األشاعرة من أجل أن ال_ كما يراه أهل السنة  ومعه قبل الفعل

 يف قولـه تعـاىلقول الطربسي وي: M ' ( )  L]أحـدمها: فيـه أقـوال« :]١٥٨ -األنعـام  :
أو يـأيت ربـك جبالئـل آياتـه فيكـون حـذف اجلـار : وثانيهما... أو يأيت أمر ربك بالعذاب

فوصل الفعل مث حـذف املفعـول لداللـة الكـالم عليـه وهـو قيـام الـدليل يف العقـل علـى أن 
  . )٥( »جيوز عليه االنتقال وال خيتلف عليه احلال اهللا سبحانه ال

أويلهم الصـــفات فالطربســـي هنـــا أوَّل اإلتيـــان بإتيـــان العـــذاب أو اآليـــات بنـــاء مـــنهم علـــى تـــ
                            

 .) ٣٨:١٦(  للقاضي عبداجلبار املغين  )١(
  .)٣٥١: ١(متشابه القرآن  )٢(
  .) ٥٠ :١٥(تفسري ابن عطية  )٣(
 .)٢٨٦ :البقرة ،٥٤٠: ٢( ،)٢٩ :، البقرة٢٢٤: ١( انظر مثاالً يف تفسري ابن عطية   )٤(
  .)٩٧ :، آل عمران١٤٧: ٢(وانظر مثاالً آخر يف تفسريه  ،)٢٤٢: ٣(تفسري الطربسي   )٥(
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    .وخاصة صفات األفعال
ــا طريقــة باطلـــة أهــل الســـنة وموقــف يبــني شــيخ اإلســـالم ابــن تيميـــة  ،مــن هــذه الطريقـــة أ

إنَّ القرينــة الصــارفة هلــم  :فيقولــون املتكلمــة  وأمــا اجلهميــة« :يقــولمفاســد هــذا الطريــق وبطالنــه ف
الُ هلم .ة املوافقة ملذهب النفاةيعما دل عليه اخلطاب هو العقل ؛ فاكتفى بِالداللة العقل قَ ُ يـ   :فَـ

ٍ إذا كان ما تك :" أوالً "   دى بِهِ إمنا يفيدهم جمرد الضالل ؛ وإمنـا يسـتفيدون اهلـ لمفحينئذ
هلم اكان الرسول قد نصب هلم أسـباب الضـالل ومل ينصـب هلـم أسـباب اهلـدى وأحـ  :ممن عقوهل

هلـم مـن هـذه الرسـالة الـيت مل  اهلية خـريجليف اهلدى على نفوسهم فيلزم على قوهلم أن تركهم يف ا
   .متنفعهم ؛ بل ضر 
ً ثانيــ" ويقــال هلــم   يفذي هــو أظهــر ى اهللا عليــه وســلم قــد بــني اإلثبــات الــلفالرســول صــ :" ا

مـور الـيت مـن األ -العقل من قول النفاة ؛ مثل ذكره خللق اهللا وقدرته ومشيئته وعلمه وحنـو ذلـك 
هـــذا اإلثبـــات فكيـــف  وهـــو مل يـــتكلم مبـــا ينـــاقض أعظـــم ممـــا يعلـــم نفـــي اجلهميـــة -لعقـــل اتعلـــم ب

مل يــدل عليــه ؛ بــل دل علــى مــه وكال عقــل يف النفــي الــذي هــو أخفــى وأدقحيــيلهم علــى جمــرد ال
. سـلم فـاهللا حسـيبه علـى مـا يقـولومن نسب هذا إىل الرسول صلى اهللا عليـه و  !؟ نقيضه وضده

ومعلـــوم أن الســـكوت  .إمـــا أن يـــتكلم باهلـــدى أو بالضـــالل أو يســـكت عنهمـــا :واملراتــب ثـــالث
بينـه وكـان  وهنا يعرف بالعقل أن اإلثبات مل يسكت عنه ؛ بـل ،من التكلم مبا يضل عنهما خري

ـهِ السـمع موافقـا للعقـل ؛ فكـان الواجـب فيمـا ينف ه العقـل أن يـتكلم فيـه بـالنفي ؛ كمـا يـما جاء بِ
أمـا إذا تكلـم فيـه مبــا  .ألمـةلفعـل فيمـا يثبتـه العقـل وإذا مل يفعـل ذلـك كـان السـكوت عنـه أسـلم 

ـهِ فإضــافة يـدل علـى اإلثبـات وأراد مـنهم أن ال يعتقـدوا إال النفــي ؛ لكـون جمـرد عقـوهلم ت عـرفهم بِ
  .واب الزندقَة والنفاقب عليه وسلم من أعظم أهذا إىل الرسول صلى اهللا

بـــل العقـــل ! ؟م َأن العقـــل يوافـــق مـــذهب النفـــاة مـــن الـــذي ســـلم لكـــ :"ثالثـــا" ويقـــال هلـــم 
  .أصال الصريح إمنا يوافق ما أثبته الرسول وليس بني املعقول الصريح واملنقول الصحيح تناقض

ا فيهـــا أن مـــا يــذكرون مـــن املعقـــول املخـــالف ملـــا جـــاء بـــه نـــبي اضـــعمو هـــذا يف  وقــد بســـطنا 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم إمنا هو جهل وضـالل تقلـده متـأخروهم عـن متقـدميهم ومسـوا ذلـك 

ومـن طلــب منـه حتقيـق مــا قالـه أئمـة الضــالل بـاملعقول مل يرجــع إال  ،يـات وإمنـا هــي جهليـاتلعق
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  . )١( »إىل جمرد تقليدهم

  :عدم اطراد المنهج من أجل األثر الكالمي :لجانب الثانيا
وهـــو البـــاب الـــذي يتعلـــق بأخبـــار _ يـــذكر أصـــحاب املـــنهج الكالمـــي أن بـــاب الســـمعيات 

ألنـــه بـــاب متلقــى مـــن الســـمع ولـــيس  ،بـــابٌ ال يدخلـــه التأويــل _اآلخــرة ومـــا يتبعهـــا مــن أحـــوال
وهـو ، القبول بعـدم االسـتحالة العقليـةلكنهم علقوا موجب هذا ، للعقل فيه جمال من جهة إثباته

ــا بـــدون هـــذا االشـــرتاط ألن العقـــل لـــه حـــدود  مفـــإ، اشــرتاط خيـــالفهم فيـــه أهـــل الســـنة يقـــرون 
  .)٢(والغيب خارج حدوده 

أن ذلـــك كيـــف  وأمـــا الكـــالم علـــى« :عـــن كيفيـــة عـــذاب القـــرب ريقـــول القاضـــي عبـــد اجلبـــا
  .)٣( »وإمنا الطريق إليه السمع ،قلفإن ذلك مما ال يهتدى إليه من جهة الع... يكون

 :وإمنـا هـو ميـزان حقيقـي، مبينًا أن معىن امليزان ليس مبعىن العدل، مث يقول يف هذا السياق
ـــامليزان إال املعقـــول منـــه املتعـــارف عليـــه فيمـــا بيننـــا دون العـــدل وغـــريه« ـــرِد اهللا تعـــاىل ب ُ علـــى ، ومل ي

عدل بـه عنـه وكالم اهللا تعاىل مهما أ.. .مايقوله بعض الناس ُ مكن محله على احلقيقة ال جيوز أن ي
از   . )٤( »إىل ا

ر الصراط باألدلة فيقول دُّ على من فسَّ ُ ر َ وقد حكي عن كثري من مشـاخينا أن الصـراط « :ويـ
 تعاىل على اهللا ألن فيه محالً لكالم، وذلك مما ال وجه له... إمنا هو األدلة الدالة على الطاعات

فـذلك ، وقد كررنا القول يف أن كالم تعاىل مهما أمكـن محلـه علـى حقيقتـه ،يقتضيه ظاهره ال ما
از   . )٥( »هو الواجب دون أن يصرف عنه إىل ا

وسـؤال منكـر ، ورد بـه الشـرع مـن عـذاب القـرب كـل مـا« :يقول الباقالين مقرراً هذا األصل
والشــــفاعة ، وضواحلــــ،  وامليــــزان ،ونصــــب الصــــراط، ورد الــــروح إىل امليــــت عنــــد الســــؤال، ونكــــري

كـــل ذلـــك حـــق وصـــدق وجيـــب اإلميـــان بـــه والقطـــع بـــه؛ ألن ذلـــك غـــري ، للعصـــاة مـــن املـــؤمنني

                            
 .)٤٤١ :١(فتاوى جمموع  )١(
    .)١٨٠ص (املعرفة يف اإلسالم للدكتور عبداهللا القرين  :انظر )٢(
  .)٧٣٢ص ( شرح األصول اخلمسة  )٣(
 .)٧٣٥ص ( شرح األصول اخلمسة  )٤(
 .)٧٣٨ص (املصدر السابق   )٥(
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  . )١( »مستحيل يف العقل

، وأمــا مـا ال يـدرك إال مسعــًا فهـو القضــاء بوقـوع مـا جيــوز يف العقـل وقوعــه« :ويقـول اجلـويين
  . )٢( »سمعجلائز ثبوته فيما غاب عنا إال بوال جيب أن يتقرر احلكم بثبوت ا

  .)٤(والرازي  )٣(و سار على طريقتهم الغزايل
ولـبعض عصـاة ، وعـذاب القـرب للكـافرين(« :يقول التفتازاين املاتريـدي شـارحًا قـول النسـفي

ــا الصــادق علــى مــا نطقــت بــه  :)ثابــت بالــدالئل الســمعية... املــؤمنني ــا أمــور ممكنــة أخــرب  أل
  . )٥( »النصوص

إال أن الـــدالئل « :يـــدي راداً علـــى مـــن أنكــر  عـــذاب القـــربيقــول أبـــو معـــني النســفي املاتر و 
ويقـول . )٦( »مث هـو مـن املمكنـات، فالبـد مـن القـول بثبوتـه، السمعية وردت بثبوت عذاب القرب

فـذكر تعـاىل يف «:]١٠التكـوير[ M E F G L: يف قوله تعاىل باضيملي اإلعبداهللا السا
ً هــذه اآليـــة أن هنالـــك صــح إىل مـــن جعلهـــا  الكتــب املـــذكورة هنالـــك فــال التفـــات تنشـــر وهـــي فا

ــاز  عبـارات عــن ضــبط أعمـال العبــاد؛ ألن يف جعــل الكتـب عبــارات عــدوالً عـن احلقيقــة علــى ا
  . )٧( »بال دليل

فـاعلم « :بن سليمان الزيدي  عن أثبات عـذاب القـرب ويقول املنصور باهللا عبداهللا بن محزة
فــإذا ثبــت بــه ، حلــوز العفــواالســمع؛ إذ العقــل كــان  :أيـدك اهللا أن األصــل يف إثبــات عــذاب القــرب

  . )٨( »تفضله فال وجه إلنكاره

فــال ، وثقــل املــوازين وخفتهــا، وآيــات اهللا مصــرحة بــالوزن يــوم القيامــة« :ويقــول عــن امليــزان
كتــاب اهللا ســبحانه وســنة نبيــه وجــه لصــرفه عــن الظــاهر لغــري موجــب؛ ألن الواجــب اتبــاع ظــاهر  

                            
  .) ٧٨ص ( للباقالين االنصاف  )١(
 .) ٣٠١ص (اإلرشاد للجويين   )٢(
 .)١٢٣ص (االقتصاد يف االعتقاد  :انظر  )٣(
 .)٤٢ :القلم ،٨٤ :٣٠( تفسري الرازي :انظر  )٤(
 .)٩٦ص (شرح العقائد النسفية   )٥(
 ).١٧٨ص (ولباب الكالم للسمرقندي  ،)١٢٠ص (التمهيد لآلمشي  :وانظر كذلك ،)٧٦٤ :٢(تبصرة األدلة   )٦(
 .)١٠٣ص( جة األنوار للساملي   )٧(
 .ة فيها نوع من االرتباك لكن املقصود منها واضحوالعبار  .)١٥٢ص (  جمموع رسائل املنصور باهللا عبداهللا بن محزة  )٨(
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وما قلنا هو األوىل عندنا ، إنه العدل :وقد قيل، صلى اهللا عليه وآله وسلم إال ما منع منه الدليل
  . )١( »ملطابقة السنة للكتاب فيه

مقرر بالسـمع إال أن أصـحاب املـنهج الكالمـي مل يـدعوا  ومع أن هذا أصلهم أن هذا الباب
 ،املبـدأ الـذي ذكـروه وسبب دخول التأويل يف هـذا النـوع هـو ،أويلهذا الباب دون أن يدخله الت

 ً ا ممكنة عقال ا الشرعوهو أ   :التأويل يف هذا الباب ومن شواهد،  وجاء 

بعـــد أن  ]٨: األعـــراف[M h i j  L :يقـــول ابـــن عطيـــة يف قولـــه تعـــاىل _١ 
ّ أن  امليــزان هــو ميــزان حقيقــي أوهلــا أن ظــواهر   ،وهــذا القــول أصــح مــن األول مــن جهــات« :بــني

قولــه لــبعض  :مــن ذلــك ،كتــاب اهللا عــز وجــل تقتضــيه وحــديث الرســول عليــه الســالم ينطــق بــه
اطلبـين عنـد احلـوض فـإن مل « :؟ فقـال رسول اهللا أين أجدك يف القيامـة يا :الصحابة وقد قال له
صــلى اهللا عليــه  ولــو مل يكــن امليــزان مرئيــًا حمسوســًا ملــا أحالــه رســول اهللا ،)٢(»جتــدين فعنــد امليــزان

وجهـــة أخـــرى أن النظـــر يف امليـــزان والـــوزن والثقـــل واخلفـــة املقرتنـــات  ،وســـلم علـــى الطلـــب عنـــده
وإذا كــان األمــر كــذلك فلــم خنــرج مــن حقيقــة  ،باحلســاب ال يفســد شــيء منــه وال ختتــل صــحته

ي مل ؟ وجهة ثالثـة وهـي أن القـول يف امليـزان هـو مـن عقائـد الشـرع الـذ اللفظ إىل جمازه دون علة
ـاز غمرتنـا أقـوال امللحـدة والزنادقـة يف أن امليـزان والصـراط  ،يعرف إال مسعاً  وإن فتحنا فيه باب ا

ا غري الظاهر   .)٣( »واجلنة والنار واحلشر وحنو ذلك إمنا هي ألفاظ يراد 

ـ، ها على الظاهره جيب إجراؤ ومع إقراره بأن زْنُ احلسنات وهي عَ َ َ إال أنه أشكل عليه و ض ر
فاضـــــطر أن يتـــــأول ذلـــــك بـــــأن الـــــوزن ثقـــــل حيدثـــــه اهللا يف ، رض عنـــــدهم ال يقـــــوم بـــــالعرضوالعـــــ

وال بـــد لنـــا أن نعلـــم أن « :يقـــول يف ذلـــك ابـــن عطيـــة،  وهـــو تأويـــل خيـــالف الظـــاهر، الصـــحائف
فجــائز أن حيــدث  ،بــالعرض مإذ العــرض ال يقــو  ،ا يتعلــق جبســمالثقــل احلــادث مــع احلســنات إمنــ

ـاورة لتلـك  ،ا إىل الظنالثقل يف الصحائف وهو أقر وجـائز أن حيـدث يف ذلـك مـن األجسـام ا

                            
 .)١٥٠ص( جمموع رسائل املنصور باهللا عبداهللا بن محزة  )١(
( باب ماجاء يف شأن الصراط   ،كتاب صفة القيامة  ،والرتمذي ،)١٢٨٤٨(رقم ) ١٧٨ :٣(أخرجه أمحد يف املسند  )٢(
  .)٢٤٣٣(رقم )  ٦٢١: ٤( 
  .)٤٣١: ٥(فسري ابن عطية ت )٣(
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  . )١( »وإىل حدوثه يف الصحائف ذهب أبو املعايل ،احلال

  :ذكر فيه أقوال«: وجرى على نفس هذا املنهج الطربسي حيث يقول
أن اهللا ينصـــب ميزانـــًا لـــه لســـان  :وثانيهـــا.. .أن الـــوزن عبـــارة عـــن العـــدل يف اآلخـــرة :أحـــدها

ن مث اختلفــوا يف كيفيــة الــوزن أل... ن يــوم القيامــة فتــوزن أعمــال العبــاد احلســنات والســيئاتوكفتــا
تــوزن : فقيــل... وال تقــوم بنفســها، وال يكــون هلــا وزن، األعمــال أعــراض ال جتــوز عليهــا اإلعــادة

وعالمـات للسـيئات يف الكفتـني فرياهـا ، يظهر عالمـات للحسـنات: وقيل... صحائف األعمال
  ...ويظهر للسيئات  صورة سيئة، يظهر للحسنات صورة حسنة: يلوق.. الناس

ــن القــول الثــاين فلمراعــاة اخلــرب ... وبعــده الثــاين ،القــول األول :وأحســن األقــوال ْ س ُ وأمــا ح
  . )٢( »الوارد فيه واجلري على ظاهره

 مث إنــه ملــا استحســن الثــاين ذكــر، مــع الظــاهر ملــا رجــح األول علــى الثــاين مل جيــرومعلــوم أنــه 
ولو أنه سـلَّم بظـاهر اآليـة ملـا احتـاج إىل ، االستشكال الكالمي وهو أن العرض ال يقوم بالعرض

  .ذكر مثل هذا االعرتاض

ـــــه تعـــــاىلويقـــــول الســـــاملي اإل : ]٨ -األعـــــراف[M h i j  L  :باضـــــي يف قول
ووجـه ذلـك ، علـى حقيقتـه حمـالألن محلـه .. .وإمنا عدلنا يف تفسري امليزان عن حقيقته املشهورة«

  . )٣( »فوجب املصري إىل التأويل...ووزن األعراض حمال ،أن أعمال العباد أعراض

ُ عبـداهللا بـن محــزة فِّـق َ و ُ ــا  ويـ الزيـدي بـني املبــدأ الكالمـي وهـو أن األعمــال أعـراض ال يصـح وز
ا أعـراض ال يصـح وما املوزون ؟ واألعمـال : قيلفإن « :وبني ظواهر النصوص اليت تدل على وز

ا ؟   وز
املــوزون إمنــا تــوزن صــحائف األعمــال كمــا روينــا عــن النــيب املفضــال صــلى اهللا عليــه  :قلــت
  . )٤( »وآله وسلم

وقـد حكـي عـن  «: ملعىن الصراط فيقول هتأويل وحيكي القاضي عبداجلبار عن بعض املعتزلة

                            
 .)٤٣٣: ٥(املصدر السابق   )١(
 .) ١٥: ٣(تفسري الطربسي    )٢(
 .)١٠٥ص (جة األنوار للساملي   )٣(
 .)١٦٥: ٢(وانظر كالم السمعاين يف تفسريه  ،)١٥٠ص( جمموع رسائل املنصور باهللا عبداهللا بن محزة  )٤(
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  .)١(»لهوذلك مما ال وجه ... على الطاعات أن الصراط إمنا هو األدلة الدالة كثري من مشاخينا

   .املنهج الكالمي أثر عليهم حىت يف تعاملهم مع ما يسمونه بالسمعياتوهذا يدل على أن 

{ و «: ]٢ -امللـــك[M + , - .  L :يقــول ابـــن عطيـــة يف قولــه تعـــاىل_  ٢
ث مـن ومـا يف احلـدي ،ان يتعاقبان جسم احليوان يرتفع أحدمها حبلـول اآلخـرمعني} املوت واحلياة 

أملـــح فيـــذبح علـــى  يـــؤتى بـــاملوت يـــوم القيامـــة يف صـــورة كـــبش (( :قولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
 ،م الضـروري ألهـل الـدارينه العلـذلك متثال كبش يوقع اهللا علي :فقال أهل العلم ،)٢( )) الصراط

 ،ويكـون ذلـك التمثـال حـامالً للمـوت علـى أنـه حيـل املـوت فيـه ،نه املوت الـذي ذاقـوه يف الـدنياأ
فهــو هنــا يتــأول   ،)٣(» مث يقــرن اهللا تعــاىل بــذبح ذلــك التمثــال إعــدام املــوت ،فتــذهب عنــه حيــاة

اعدتــه وهــي اجلــري مــع ولــو أنــه جــرى علــى ق، هــذا احلــديث علــى أنــه لــيس ذحبــًا حقيقيــًا للمــوت
  .الظاهر يف مثل هذه النصوص ملا كان هلذا التأويل حاجة

  :تباع الظاهر المتشابها :لثالجانب الثا
القـرآن لتأييــد عقائــدهم  ن إىلم يلجــؤو عنـدما يقــرر أصـحاب املــنهج الكالمـي كثــرياً مــن أقـواهل

ً  فال جيدون ً إال االستدالل مبا لو حقـق أمـره مل  لذلك سبيال صـحيحًا وهـو مـا يسـمى  يكـن دلـيال
  :ومن أمثلة ذلك، تباع الظاهر املتشابهبا

  ]١٤ -األعـــــــراف[ M B C D  E F  L :يقـــــــول الطربســـــــي يف تفســـــــري قولـــــــه تعـــــــاىل
وأنـــه إمنـــا ســـأل ذلـــك لقومـــه ال لـــه ، مبتعـــداً عـــن الظـــاهر يف كـــون موســـى طلـــب النظـــر مـــن ربـــه

الرؤية مع علمه بأنه سبحانه ال يدرك باحلواس علـى ) ع(ألته اختلف العلماء يف وجه مس«:يقول
  :أقوال

لــن  :وإمنـا سـأهلا لقومــه حـني قــالوا لـه، وهـو األقــوى أنـه مل يســأل الرؤيـة لنفســه.. .:أحـدها
  . )٤( »نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة

                            
 .)٧٣٨ص (خلمسة شرح األصول ا )١(
    .)٤٤٥٣(رقم ) ١٧٦٠: ٤) (وأنذرهم يوم احلشر(ري، كتاب التفسري، باب أخرجه البخا )٢(
 .) ٣: ١٥(تفسري ابن عطية    )٣(
   .)١٥: ٣(تفسري الطربسي   )٤(
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هـــذا جـــواب مـــن اهللا  ]١٤٣ -األعـــراف[M ¬ ®  ̄ L«: وقـــال متبعـــًا للظـــاهر املتشـــابه
ً  :كما قال، معناه ال تراين أبداً ؛ ألن لن ينفي على وجه التأبيد   . )١( »ولن يتمنوه أبدا

يـذهبون إىل امتنـاع  ألن املعتزلة ،يف الرؤية ومعلوم أن هذا الدليل ال يدل على مذهب املعتزلة
م متسكو ،)٢(نفيها جمرد الرؤية ال إىل ميكـن أن يسـتدلوا بـه حـىت لـومل  ا بأي نصوهذا يدل على أ

هـذا مـع أن اآليـة لـيس فيهـا داللـة حـىت علـى جمـرد النفـي كمـا بـني  ،يطابق مذهبهم من كل وجـه
، واملقصــود لــيس البحــث يف مــراد اآليــة، وإمنــا  القصــد بيــان أن )٣(ذلــك مجاعــة مــن أهــل العلــم 

ا ال تدل على قوهلم من باب مترير قوهلم بامتناع الرؤيةا املعتزلة ا مع أن دالال     .ستدلوا 
 ً   :في التعامل مع مصادر التفسير أثر مصدر العقل الكالمي: ثانيا

  :أثره في التعامل مع تفسير القرآن بالقرآن :المصدر األول
  . الميالرجوع يف تفسري القرآن للقرآن نفسه ال يعارضه أصحاب املنهج الك

واملتشـابه مـامل حيكـم ، فـاحملكم مـا أحكـم املـراد بظـاهره« :املعتـزيل ريقول القاضي عبد اجلبا
إمـا يف أوهلـا ، والقرينـة إمـا السـمعية إمـا أن تكـون يف هـذه اآليـة، املراد بظـاهره بـل حيتـاج إىل قرينـة

ذكــره مــن  وهــذا الــذي. )٤( »أو يف آيــة أخــرى مــن هــذه الســورة أو مــن ســورة أخــرى، أو آخرهــا
  .القرينة السمعية هو تفسري القرآن بالقرآن

فــإنّ القــرآن يفســر بعضــه « :ويقــول الزخمشــري املعتــزيل بعــد أن أيــد تفســرياً موافقــًا العتقــاده
 ً      .  )٥( »بعضا

َ   _هــو مــن أبــرز مــن نظــر ملبــدأ تقــدمي العقــل علــى النقــلو _األشــعري  الــرازي وهــذا ْ يـ تــرب ع
 :يقـول بعـد ترجيحـه ألحـد املعـاين ،إىل الصدق والصواب آن بالقرآن هو أقرب الطرقتفسري القر 

ــ« راً بــذلك؛ ألن تفســري كــالم اهللا تعــاىل بكــالم اهللا أقــرب الطــرق إىل فوجــب أن يكــون ههنــا مفسَّ

                            
   .)١٧: ٣(املصدر السابق   )١(
 .)٢٣٢ص (شرح األصول اخلمسة  :انظر )٢(
 .)١:٢١٢(البن أيب العز شرح العقيدة الطحاوية  :انظر )٣(
 .)٦٠٠ص(شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار   )٤(
 .)١٠٦ :هود ،٤٠٥: ٢( للزخمشري الكشافتفسري   )٥(
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   .)١( »الصدق والصواب

 ً احلشـوية  مـن يسـميهم أن الـذي أوقـع _حسـب زعمـه_ويقول القاسم الرسي الزيدي مبينـا
وأنكــرت احلشــوية « :وتفســري بعــض اآليــات بــبعض،  التشــبيه هــو عــدم ردهــم احملكــم للمتشــابهيف

وأن كـل ، وزعمـوا أن الكتـاب ال حيكـم بعضـه علـى بعـض، من أهل القبلة رد املتشابه إىل احملكـم
وقعـوا يف التشـبيه وجـادلوا عليـه ملـا ولذلك ، وجوب تنزيلها وتأويلهاآية منه ثابتة واجب حكمها ب

  . )٢( »ا من متشابه الكتاب فلم حيكموا عليه باآليات اليت جاءت بنفي التشبيهمسعو 

 ،غــري صــحيحف_ مــن كالمــه إن قصــد بــه أهــل الســنة وهــو الظــاهر_ ومــا نســبه للحشــوية 
ــا كالمهـم الـذي نقــل عنـد احلـديث عــن مـنهجهم والـذي فيــه اعتبـارهم تفســري  ،يـدل علـى بطال

  .القرآن بالقرآن أصح طرق التفسري
وأمـا سـألت مـن تفسـرينا الكتـاب مبـا « :يقول املرتضى حممـد بـن حيـىي بـن احلسـني الزيـديو 

واستشهد بعضـه  ،نفسره بتوفيق اهللا وعونه؛ فمن خصه اهللا به وأعانه على معرفته فسره واستنبطه
  .    )٣( »على بعض

فخـري : ميأوالً القـرآن الكـر «: القـرآن؛ فيقـول :وجيعل اخلليلي اإلباضي أول مصـادر التفسـري
ر به القرآن القرآن   .  )٤( »فكم من آية مبهمة بينتها آية أخرى، ما فُسِّ

فمـا حقيقـة هـذا االعتمـاد؟ ، المي يف اعتماد التفسري بالقرآنهذه أقوال أصحاب املنهج الك
  وهل مثة فرق بينهم وبني أهل السنة واجلماعة ؟ 

ـر القـرآن ، واخلطـأ أن عملية تفسري القرآن بالقرآن يدخلها الصواب :اجلواب فمـا كـل مـن فسَّ
ذلك أن تفسري القرآن بالقرآن منه مـا ال يدخلـه االجتهـاد كتفسـري معـىن الطـارق ، ببعضه أصاب

ومنـه مـا يدخلـه اجتهـاد املفسـر مـن جهـة مجعـه  ،]٣ -الطـارق[M ) *  L :بقوله تعاىل بعـده
ولقـــد كـــان ، جلمـــع التفســـريي وقـــد ال يصـــيبوقـــد يصـــيب يف هـــذا ا ،بـــني آيـــة وأخـــرى تفســـرها

                            
 .)٢٤ :النساء ،٣٤: ١٠( تفسري الرازاي  )١(
 ) ٩٨_ ٩٧ص(رسائل العدل والتوحيد   )٢(
رســالة الــرد علـــى  :وانظــر ،)٤٣ص (لعبــداهللا العـــزي  عــن علـــوم احلــديث عنــد الزيديــة) ٢٥ص(الرســالة املنقــذة  :انظــر  )٣(

ورســـائل العـــدل والتوحيـــد  ،) ٨٨ص (طليعـــة التكفـــري يف اإلســـالم ألمحـــد بـــن حيـــىي  طبـــع بعنـــوان اخلـــوارج مســـائل اإلباضـــية
 .)٣٥: ٢(للهادي حيىي بن احلسني  

 .)٣٠: ١(لخليلي جواهر التفسري ل  )٤(
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  :وهذا بيان لبعض صور هذا األثر، للموروث الكالمي أثر يف التعامل مع هذا املصدر
  :صور تأثير المعتقد في تفسير القرآن بالقرآن

  :الربط الخاطئ بين اآليتين في التفسير_١
اآليــات فقــد يتــأثر  ملــا كــان األمــر كمــا ذكــرت مــن دخــول االجتهــاد يف الــربط التفســريي بــني 

  :ومن أمثلة ذلك، املفسر مبعتقده فتجده يربط بني آية وأخرى ملوجب عقدي
  أن الطربسـي ملــا كــان ينفــي النظــر إىل وجــه اهللا ســبحانه؛ ذكــر األقــوال يف معــىن الزيــادة مث

َّ اهللا ســـــبحانه معــــىن الزيـــــادة يف موضـــــع آخـــــر بقولـــــه« :قــــال  M Í :وقـــــد بـــــني

Î Ï Ð Ñ  L]١( »]٣٠ -فاطر( .  
ة ويبـــني بطــالن هـــذا الـــربط بـــني اآليتـــني أن تفســـري الزيـــاد، وهــذا التفســـري ملعـــىن الزيـــادة باطـــل

ُ اجلنـة اجلنـة" :حيـث قـال هو تفسـري النـيب  بالنظر إىل وجه اهللا سبحانه : قـال" إذا دخـل  أهـل
يض وجو : تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يقول اهللا تعاىل " َ ب أمل تدخلنا اجلنـة وتنجنـا  !؟ هناأمل تـُ

ــم، وهــي : "قــال" مــن النــار؟ فيكشــف احلجــاب، فمــا أعطــوا شــيئا أحــب إلــيهم مــن النظــر إىل ر
ٌة { : مث تال هذه اآلية". الزيادة ادَ َ ي ِز َ نَى و ْ س نُوا اْلحُ َ س َ َأحْ ين لَّذِ ِ    )٢( .}ل

 قــول الطربســي يف معــىن قولــه تعــاىل :ومثــال آخــر هلــذا الــربط اخلــاطئ: M « ¬ 

®  ̄°  L]ـــم( :ويـــدل علـــى أن املـــراد بقولـــه« :]٤٦ -البقـــرة جـــزاء  :)مالقـــوا ر

ـــم  ¡ � ~ { | } M z :قولـــه تعـــاىل يف صـــفة املنـــافقني= ر

 L]٣(»وال خالف يف أن املنافق ال جيوز أن يرى ربه ،]٧٧ -التوبة( .  
ومن أوجه رده أن املنافق قد يرى ربه لكن علـى غـري جهـة التـنعم  ،وهذا التفسري غري صحيح

  . )٤(وليس هناك نص قاطع يف عدم رؤيته ،بل على جهة احلساب

                            
 .)٣٩: ٣(تفسري الطربسي   )١(
م يف اآلخرة  ،أخرجه مسلم كتاب اإلميان  )٢(  .)١٨١(رقم ) ١٦٣: ١(باب إثبات رؤية املؤمنني ر
 .)٢٢٥: ١(تفسري الطربسي  )٣(
 .)٥٠٠_٤٨٥: ٦(جمموع الفتاوى   )٤(
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  :الخاطئة للتفسير نظائرال ذكر_ ٢
ــا تفســريه الــذي يــذهب إليــه ، يتعــرض املفســر يف تفســريه لــبعض النظــائر الــيت يــذكرها مقويــًا 

ْ هذه الطريق ت َ م دِ تُخْ ْ   :ومن شواهد ذلك ،ة يف تأييد اآلراء العقديةوقد اس

 يقول ابن عطية يف قوله تعاىل: M × Ø   Ù L  ]العقوبـات  :أي« :]٤٢ -الرعد

م  M :كقولـه تعـاىل، ومساها مكراً على عرف تسمية املعاقبة باسـم الـذنب، اليت أحلها 

¾ ¿ À  L]١(»]١٥ -البقرة(.    
ــذا املعــىن تفســري غــري صــحيح وهــو تأويــل ، وتنظــريه باآليــة األخــرى كــذلك ،وتفســريه لآليــة 

، وأنـه ميكـر مبـن ميكـر بـه، هلذه الصفة اليت يثبتها أهل السنة على وجه التقييد هللا سـبحانه وتعـاىل
   .)٢(وكذلك االستهزاء

  ل الطربسي يف قولـهو قيو: M ¤ ¥ ¦ § L ]مـن ( :وإمنـا قـال« :]٥٠ -النحـل
  :لوجهني  )فوقهم

م وأكثر ما يأيت العقاب املهلك إمنا يأيت من فوق :حدمهاأ   .أن املراد خيافون عقاب ر
أنــه قــادر علــى الكمــال؛ حســن أن : أن اهللا ملــا كــان موصــوفًا بأنــه عــال متعــال مبعــىن :اآلخــر

أوَّل هـذه اآليـة ذكـر  بعـد أنمث  »...رينليدل على أنه يف أعلـى مراتـب القـاد )من فوقهم( :يقال

وقولـــــه ، ]١٨ _األنعــــام[M Ô Õ   Ö ×  L :ومثلـــــه يف املعــــىن قولـــــه« :قــــالفنظائرهــــا 

ً إخبار      .)٣( »]١٢٧ -األعراف[M t u v  L :عن فرعون ا
ذا املعىن تأويل خمالف مل وهـو بنـاء مـنهم  ،ا عليـه أهـل السـنة واجلماعـةوهذا التفسري للفوقية 

   .)٤(وكذلك القول يف النظائر اليت ذكرها، على نفي صفة علو الذات هللا سبحانه

                            
    .)١٨٩: ٨(تفسري ابن عطية  )١(
  .)١١١: ٧(جمموع الفتاوى   )٢(
آل  ،٥٧: ٣(وعند ابن عطية  ،)٢٠ :آل عمران ،٤١: ٢(يف تفسريه وانظر مثاالً آخر  .) ٨٣: ٤(تفسري الطربسي  )٣(

 .)٢٠ :عمران
  .)١٣٦: ٥(جمموع الفتاوى  :انظر  )٤(
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  :اعتماد القراءات التي ال تصح_ ٣
ُ  أن القــراءات يف اآليــة الواحــدة جيعلهــا كــاآليتني وميكــن َ يـ ــف ً سِّ بلــغ األثــر  ولقــد ،ر بعضــها بعضــا

ـا تؤيـد مـا يـذهب الكالمي ببعض أصحابه أ ن يعتمد على قراءات ال تثبت صحتها من أجـل أ
  :ومن األمثلة على ذلك ،إليه من اعتقاد

  عنــد قولــه تعــاىل يقــول ابــن عطيــة: M . / 0 1 2 3  L]األعــراف- 

مــن  :مــن اإلســاءة أي )٢(»مــن أســاء« )١(وعمــرو بــن فائــد سوطــاو  وقــرأ احلســن« :]١٥٦
ـــذه القـــراءة تعلـــق مـــن وجهـــني ،صـــاحل عمـــل غـــري ـــة   ،إنفـــاذ الوعيـــد :أحـــدمها :وللمعتزل

وهــذان التعلقــان فيهمــا احتمــال  ،ال فعــل فيــه هللا )أســاء(خلــق املــرء أفعالــه وأن  :واآلخــر
ــ َ ينفصــل عنــه كمــا ينفصــل عــن ســائر الظــواهر إال أن القَ ة أطنبــوا يف الــتحفظ مــن هــذه أَ ر

وعمــرو بــن  ، تصـح هــذه القـراءة عــن احلســن وطـاوسال :وقــال أبـو عمــرو الــداين ،القـراءة
وذكــر أبــو حــامت أن ســفيان بــن عيينــة قرأهــا مــرة واستحســنها فقــام إليــه  ،فائــد رجــل ســوء

 ،مل أدر ومل أفطن ملا يقول أهل البـدع :عبد الرمحن املقربي وصاح به وأمسعه فقال سفيان
ظــنهم أن االنفصــال و  ،وهــذا إفــراط مــن املقــربني ومحلهــم علــى ذلــك شــحهم علــى الــدين

   .)٣( »متعذر عن تعلق املعتزلة
ا ال تصح عند القراء ،وبني ضعفها ،ذه القراءة فابن عطية هنا بني تعلق املعتزلة   .وأ

 ويقول ابن عطية عند قوله تعاىل: M p q r s t  L]٢٦ -البقرة[ : 
ُضــل« :ة مجهــور األمــة يف هــذه اآليــةقـراء« بــن اوروي عــن إبــراهيم  .بضـم اليــاء فيهمــا »ي

َضـــل«أيب عبلـــة أنـــه قـــرأ  ٌ «بفـــتح اليـــاء  »ي َ «بـــالرفع  »كثـــري ـــويهـــدي بـــه كثـــري ومـــا ي بـــه إال  لُّ ضِ
  .بالرفع »الفاسقون

مــن ثقــات الشــاميني ومــن أهـــل  ةاءة القدريــة وابــن أيب عبلــهــذه قــر « :قــال أبــو عمــرو الــداين
ا خمالفة خط املصحف ،عنه ةالقراءوال تصح هذه  ،نةالس   .»مع أ

                            
لسـان امليـزان  :ينظـر ،د املـائتني بيسـريتـويف بعـ ،ضـعفه مجاعـة مـن أهـل احلـديث ،معتـزيل ،عمرو بن فائد األسواري :هو  )١(
  .)٢٧٠ص (للقاضي عبداجلبار  طبقات املعتزلة ،)٣٧٢: ٤(
 .)٢٩٠ص (إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر للدمياطي  :انظر  )٢(
  .)٩٧: ٦(تفسري ابن عطية  )٣(
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ُضـل« :وروي عـن ابـن مسـعود أنـه قـرأ يف األوىل َضـل«بضـم اليـاء ويف الثانيـة  »ي بفـتح  »ومـا ي
   .»به إال الفاسقون«الياء 

مع عليه :قال القاضي أبو حممد    .)١(»وهذه قراءة متجهة لوال خمالفتها خط املصحف ا

ــا  ،املثــال مــا قيــل يف الــذي قبلــه ويقــال يف هــذا ــا بعــض القدريــة حــىت يســتدلوا  فقــد تعلــق 
وهو معتقد باطـل خمـالف  ،على أن الضالل من فعل العبد نفسه ال دخل ملشيئة اهللا سبحانه فيه

  .)٢(ملا تواتر من النصوص اليت تدل على أن مشيئة العبد ال خترج عن مشيئة اهللا سبحانه
  :ي تفسير القرآن بالسنةأثره ف :المصدر الثاني

  :ومن أقواهلم يف ذلك، تفسري القرآن بالسنة :أصحاب املنهج الكالمي يعتربون يف التفسري
واملتشـابه مـامل حيكـم ، فـاحملكم مـا أحكـم املـراد بظـاهره« :املعتزيل ريقول القاضي عبد اجلبا

.. .إما أن تكون يف هذه اآلية :والسمعية، والقرينة إما السمعية، املراد بظاهره بل حيتاج إىل قرينة
  .)٣( »أو يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من قول أو فعل

 :]١٠٥ -املائـــــدة[M ; < = > ?  L :يقـــــول ابـــــن عطيـــــة األشـــــعري
   .)٤(»وهذا التأويل الذي ال نظر ألحد معه ألنه مستوف للصالح صادر عن النيب عليه السالم«

وأمـا مـا سـألت مـن تفسـرينا الكتـاب « :يقول املرتضى حممـد بـن حيـىي بـن احلسـني الزيـديو 
ومنــه مــا نفســره بالروايــة عــن الســلف باإلســناد إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم .. .مبــا نفســره

 ً    . )٥( »تلقينا وتعريفا

ــــن حبيــــب اإلباضــــي يف مســــندهو  ي ل املرتشــــد عــــن تفســــري اآلفــــإن ســــأ« :يقــــول الربيــــع ب

ات والداللـــة علـــى معانيهـــا مــن قـــول اهللا عـــز وجـــ M Y   Z [ \  L :لاملتشــا
ومــا أشــبه ذلــك مــن كتــاب اهللا الــذي فســرناه فيمــا مضــى مــن كتابنــا بالروايــة عــن ... « :]٥ -طــه[

                            
   .)٧٧: ٣( تفسري هود بن حمكم انظر مثاالً آخر يف   .)٢١٧: ١(املصدر السابق  )١(
  .)٥٨: ٨( ،)٤١٢: ٢(جمموع الفتاوى  :انظر  )٢(
 .)٦٠٠ص(شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار  )٣(
  .)١٠٥ :املائدة ،٧٤: ٥(تفسري ابن عطية   )٤(
 .)٤٣ص (لعبداهللا العزي  عن علوم احلديث عند الزيدية) ٢٥ص(الرسالة املنقذة   )٥(
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  . )١( »رسول اهللا

ً « :ويقول اخلليلي اإلباضي ذاكراً املصدر الثاين من مصادر التفسري وهو السنة السنة  :ثانيا
  .  )٢( »التأويل ومسالك ، أعلم الناس مبقاصد التنزيل  فالرسول : النبوية

وغــريهم بـــأن  ومــن تـــابعهم مــن الزيديـــة بعــض املعتزلـــة يعــرتض علــى هـــذا التقريــر بتصـــريحوال 
كمـــا يقـــول احلـــاكم اجلشـــمي   ،وســـلمتص برســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه معرفـــة معـــاين القـــرآن ال ختـــ

بــل غــريه ميكنــه ذلــك  ،ال خيــتص الرســول مبعرفــة معــاين القــرآن :قــال أصــحابنا« :املعتــزيل الزيــدي
  .)٣(»خالفًا لبعضهم

فــإذا كــان غــري الرســول قــد عرفــه علــى « :يقــوليعلــل مأخــذ هــذا القــول ف القاضــي عبــداجلبارو 
ــــذلك علــــى مــــراده ،شــــرائطه ــــه أن يســــتدل ب ــــه  فيجــــب أن ميكن تعــــاىل كمــــا ميكنــــه صــــلى اهللا علي

  .)٤(»وسلم
فســره غــري النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ممــن  ُ واملــراد مــن هــذا التقريــر هــو أن القــرآن يصــح أن ي

غـري  ،وهـذا تقريـر ال إشـكال فيـه ،اجتمعت فيه شرائط التفسري كالصحابة والتابعني ومن بعـدهم
م جلميـع طبقـات املفسـرين بعضــهم أن اإلشـكال الـذي سـيأيت التنبيـه عليــه هـو مـن جهـة مســا وا

  .فال فرق بني تفسري الصحابة ومن بعدهم كما سيأيت تقريره ،ببعض
، خيتلفون عن أهل السنة فيه مومع ذكر املتكلمني هلذا املصدر ضمن مصادر التفسري إال أ

عـــدم اعتبـــار خـــرب الواحـــد يف  :هـــو )٥(فهـــم يتفقـــون علـــى معـــىن يتفـــق أهـــل الســـنة علـــى بطالنـــه
    :وكان هلذا املوقف من خرب اآلحاد يف العقائد أثره يف التفسري، عقائدال

   :وقد برز هذا األثر يف صور من أمهها مايلي
  :ومن شواهد ذلك، أثره في تفسير بعض اآليات التي تتعلق بخبر اآلحاد _١

 ـــه تعـــاىل :يقـــول ابـــن عطيـــة  M / 0 1 2   3 4 5 6 :يف قول

                            
 .)٣٣٨ص (مسند الربيع   )١(
 .)٣٠: ١(جواهر التفسري للخليلي  )٢(
 .)٢٤٣ص (عن كتاب احلاكم اجلشمي ومنهجه يف التفسري ) ٢٦٤ورقة (شرح العيون للجشمي  )٣(
 .)٣٦١: ١٦(املغين للقاضي عبداجلبار  )٤(
 .)٣١١: ٢(وإعالم املوقعني البن القيم  ،)١٨٦: ١(قواطع األدلة للسمعاين  :انظر )٥(
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7 8 9 :   ; < = > ?  L]ـــــــــــــأنس « :]٦ -تاحلجـــــــــــــرا وت
ألنــه يقتضــي أن غــري  ،القــائلون بقبــول خــرب الواحــد مبــا يقتضــيه دليــل خطــاب هــذه اآليــة

ولــيس هــذا موضــع  ،وهــذا لــيس باســتدالل قــوي ،الفاســق إذا جــاء بنبــإ أن يعمــل حبســبه
 .)١(»الكالم على مسألة خرب الواحد

  داللـة علـى أن خـرب الواحـد ال يوجـب العلـم  ويف هـذا« :تفسـري اآليـةيقول الطربسـي يف و
وهــذا ، وال العمــل ألن املعــىن إن جــاءكم مــن ال تــأمنون أن يكــون خــربه كــذبًا فتوقفــوا فيــه

وقــد اســتدل بعضــهم باآليــة علــى ، تعليــل موجــود يف خــرب مــن جيــوز كونــه كاذبــًا يف خــربه
ب التوقــف يف وجـوب العمـل خبــرب الواحـد إذا كـان عــدالً مـن حيـث أن اهللا ســبحانه أوجـ

يصــح ألن دليــل  وهــذا ال ،خــرب الفاســق فــدل علــى أن خــرب العــدل ال جيــب التوقــف فيــه
     .)٢( »اخلطاب ال يعول عليه عندنا وعند أكثر احملققني

ذه اآليـة غـري صـحيح فـإن ابـن عطيـة مل  ،وما ذكره ابن عطية والطربسي يف دفع االستدالل 
ــا أي دليــل الطربســي فكــان موجــب رده هــو عــدم األخــذ بداللــة  وأمــا ،يــذكر لــدفع االســتدالل 

وداللــة اخلطــاب معتـــربة كمــا يقـــرره ، وهــو مـــا خيالفــه عليــه أكثـــر احملققــني ال كمــا زعـــم، اخلطــاب
مث إن االستدالل على قبول خرب الواحـد لـيس مقتصـراً علـى هـذه ،  )٣(احملققون من أهل األصول

    . جمال لتأويلهابل دلت عليه أحاديث كثرية متضافرة ال، اآلية فقط
  :عندما يتعلق األمر بالعقائد عدم تفسيره بخبر اآلحاد_٢

اليت ال ميكـن  ،بعض اآليات املتعلقة باالعتقاد قد يأيت يف تفسريها بعض األحاديث الصرحية
، _خيالف مـا تقـرر عنـده مـن علـم الكـالم وحني ذلك_مام املفسر إال القبول بل ليس أ ،تأويلها
ومـن  ،أصـحاب املـنهج الكالمـي عنـد حصـلواملوقفـان األخـريان مهـا مـا ، رهاذكأو عدم ، أو الرد

  :شواهد ذلك

 يقول ابن عطية يف تفسـري قولـه تعـاىل: M C D E F G  L]األعـراف- 

                            
  .)١٠٥ :املائدة ،٧٤: ٥(تفسري ابن عطية   )١(
 .)٨٨ :٦(تفسري الطربسي  )٢(
    .)٢٣٧: ١(قواطع األدلة  :انظر )٣(
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 ،ومنهـــا مـــا ورد فـــي الحـــديث وتـــواترومـــن أمســـاء اهللا تعـــاىل مـــا ورد يف القـــرآن « :]١٨٠
وقــد ورد يف الرتمــذي حــديث عــن أيب هريــرة  ،أن يعتمــد عليــه وهــذا هــو الــذي ينبغــي

ً  علــــى ونــــص فيــــه وفــــي بعضــــها شــــذوذ وذلــــك الحــــديث لــــيس  ،تســــعة وتســــعني امســــا
إن هللا تسـعة وتسـعني امسـًا (( :ه قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلموإمنا املتواتر من بالمتواتر

ً  مائة   . )٢( »)١())من أحصاها دخل اجلنة  إال واحدا
متعلـق بالعقائـد وأمسـاء  األمر فكالم ابن عطية يفيد أن االعتماد إمنا يكون على املتواتر؛ ألن

بـــل املعتمـــد هــو اخلـــرب الصـــحيح ســـواء كـــان  ،وهـــذا الكـــالم ســـبق أنــه غـــري صـــحيح، بحانهاهللا ســ
 ً    .عةوهو الذي عليه منهج أهل السنة واجلما، متواتراً أو آحادا

 بعــد أن ذكــر الطربســي مجيــع األقــوال يف تأويــل قــول اهللا تعــاىل: M " # $ 

%  L]الزيـــادة (مل يـــذكر الـــنص النبـــوي الـــذي جـــاء يف تفســـريها بـــأن ]٢٦ -يـــونس
ـــى وجـــه اهللا ســـبحانه ـــه نـــص صـــريح يف هـــذا البـــاب ال ميكـــن ، )٣( )النظـــر إل وذلـــك ألن

 :فقد قال عند هذه اآلية يف ذلك ولذلك كان الزخمشري أكثر صراحة منه ،تأويله
ربة أن الزيادة النظر إىل وجه« إذا  (( :وجاءت حبديث مرفوع ،اهللا تعاىل وزعمت املشبهة وا

فـواهللا مــا  ،فيكشـف احلجـاب فينظـرون إليـه ...دخـل أهـل اجلنـة اجلنـة نـودوا أن يـا أهــل اجلنـة
ّ إلـيهم منـه أعطاهم  مشـعر  »وجـاءت حبـديث مرفـوع« :وقولـه. )٥( »)٤( ))اهللا شيئًا هو أحـب
م جاؤ   فيهـا بعـض رديـ، مـواطنوهـذا أمـر فعلـه الزخمشـري يف عـدة ، وا به من عند أنفسهمبأ

الذي تكلـم عنـه  احلديثو ، براز حلجة الردوبدون إ ،األحاديث مبجرد معارضتها لرأي القائل
  .من حديث صهيب رضي اهللا عنهيف صحيح مسلم ثابت صحيح مروي  حديث

  :تأويل ما ورد منها مؤيدًا لتفسير بعض اآليات _٣

                            
كتـــاب   ،ومســـلم ،)٦٠٤٧(رقـــم ) ٢٣٥٤ :٥(بـــاب هللا مائـــة اســـم غـــري واحـــدة  ،كتـــاب الـــدعوات  ،أخرجـــه البخـــاري  )١(

 .)٢٦٧٧(رقم ) ٢٠٦٢ :٤(ء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها باب يف أمسا ،الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
   .)١٥٦ _١٥٥: ٦(تفسري ابن عطية  )٢(
    .)٣٩: ٣(تفسري الطربسي  )٣(
م  ،كتاب اإلميان  ،أخرجه مسلم  )٤(  .)١٨١(رقم ) ١٦٣: ١(باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة ر
 .)٢٦ :يونس ،٣٢٦: ٢(للزخمشري  الكشاف  )٥(
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ـــم يف كثــــري مــــن ، مـــع إقــــرار املتكلمـــني أن حــــديث اآلحــــاد ال يؤخـــذ بــــه يف العقائــــد إال أ
ـا ا رداً صرحيًا بـل يتأولو ، دةوهـذا التـأول ال يعـين قبـوهلم خلـرب الواحـد يف العقيـ، األحيان ال يردو

ــا فآحــاد ال تفضــي إىل العلــم« :يقــول اجلــويين ولــو ضــربنا عــن ، وأمــا الصــفات الــيت يتمســكون 
 ً ن منها يف الصحاح، مجيعها صفحا ّ   .)١( »لكنَّا نومئ إىل تأويل ما دو

M Ï Ð Ñ  L :قــــول ابــــن عطيــــة يف قولــــه تعــــاىل يف قــــول جهــــنمومــــن شــــواهد ذلــــك   
ــاأهــل مــن مزيــد  :قــول جهــنم ي يــرتجح يفوالــذ«:]٣٠ق[ قالــت ذلــك وهــي غــري  ــا حقيقــة وأ

ول النيب  صلى اهللا عليـه وبني ذلك احلديث الصحيح املتواتر ق ،نس بن مالكأوهو قول  ،مألى
مـه حـىت يضـع اجلبـار فيهـا قد ؟ هل مـن مزيـد :وتقول ؟ هل امتألت :يقول اهللا جلهنم((  :وسلم

هلــا مـن خلقــه  مـا قـدَّم ويـل هـذا أن القــدمأوت.. .)٢( )) فتقـول قـط قــط وينـزوي بعضـها إىل بعــض

 M 3 4 5 6 7 8 9 :تعــــاىل هســــاكنيها ومنــــه قولــــ مــــن وجعلهــــم يف علمــــه

: ;  L]ما قدم من شيءفالقدم  ]٢ -يونس...   
جــرى جمــراه منتــف كــل ذلــك فلــم  ن اجلارحــة والتشــبيه ومــاأومــالك النظــر يف هــذا احلــديث 

  .)٣(»ة يف كالم العربئغلفاظ على هذه الوجوه السااألال إخراج إيبق 

وهــذا الــذي ذكــره ابــن عطيــة يف تأويــل القــدم والرجــل إحالــة للمعــىن الظــاهر عــن ظــاهره بغــري 
فلــيس هنــاك موجــب  ،والســياق ال يــدل عليــه؛ بــل يــدل علــى خالفــه ،دليــل إال الــدليل الكالمــي

  .)٤(ن محل هذه األلفاظ على ظاهرها مينع م
  :إغفال األحاديث التي تخالف المعتقد _ ٤

ومـن  ،فيغفلهـا عـن قصـد لـذلك ،قد تأيت بعض األحاديـث الصـرحية يف خمالفـة معتقـد املفسـر

    M t u v w :يف تفسـري قولـه تعــاىل ،أن هـود بـن حمكــم اإلباضـي :أمثلـة ذلـك

x y z {    |  L]ـــــــد حـــــــذف جمموعـــــــة  ]٨٧ -مـــــــرمي ـــــــث املتعلقـــــــة ق مـــــــن األحادي
                            

 .)١٥٠ص (اد للجويين اإلرش  )١(
 .)٤٥٦٧(رقم ) ١٨٣٥: ٤) (وتقول هل من مزيد(باب قوله  ،كتاب التفسري  ،أخرجه البخاري  )٢(
 .)١٢ :الصافات ،١٢:٣٤٠( وانظر مثاالً آخر عنده  ،)٥٦٢_٥٥٩: ١٣(تفسري ابن عطية   )٣(
  .)١٨٥: ٤(جمموع الفتاوى  :انظر  )٤(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


وكـــذلك يف  ،)١(بـــن ســـالم صـــاحب األصـــل الـــذي خيتصـــر منـــه الـــيت قـــد ذكرهـــا حيـــىيبالشـــفاعة و 

  . )٢( ]٢احلجر[M ) * + , - . /  L :تفسري قوله تعاىل
  : أثره في التعامل مع أقوال الصحابة والسلف: المصدر الثالث

واالعتمـاد عليـه يقـي املفسـر مـواطن الزلـل  ،لصـحابة للقـرآن الشـك أنـه أصـحُّ الفهـومفهم ا
ومعارضــة مــادل ، اإلعــراض عــن فهــم كتــاب اهللا تعــاىل كمــا فهمــه الصــحابة«ولقــد كــان ، واخللــل

   .من أهم أسباب احنراف الطوائف يف التفسري )٣( »عليه مبا يناقضه

هج الكالمـي  يـوردون أقـوال الصـحابة والســلف ولكـن كثـرياً مـن املفسـرين مـن أصـحاب املـن  
هـل كـان علـى سـبيل االعتمــاد أو مل  ،وهـذا مـا يسـتوجب حتلـيالً حلقيقـة هــذا اإليـراد ،يف التفسـري

  يكن كذلك ؟ 
ملعرفة حقيقة موقف أصحاب املنهج الكالمي من تفسري الصحابة البد مـن معرفـة حقيقـة 

بعضـها بـبعض يقـول ابـن  ن هـذه املسـألة مـرتبطٌ بأقواهلم أل موقفهم من الصحابة من جهة األخذ
ٌ  ،الكـــالم يف تفســـريه كـــالكالم يف فتـــواه ســـواء« :القـــيم ا هنـــاك ســـواء وصـــورة املســـألة هنـــا كصـــور
  . )٤( »بسواء

  :ولقد انقسم أصحاب االجتاه الكالمي يف موقفهم من تفسري الصحايب إىل اجتاهني
ُ  :االتجــاه األول ــدَّم قَ ُ ــىنَّ هــذا الــرأي  ،)٥(لــى تفســري غــريهمع مــن يــرى أن تفســريهم يـ َ بـ وقــد تـَ

   .األشاعرة واملاتريدية واإلباضية
والشــيعة اإلماميــة  وهــم املعتزلــة، مــن يــرى أنــه ال مزيــة ألقــواهلم علــى غــريهم :االتجــاه الثــاني

  .والزيدية
  :وبيان ذلك كالتايل

                            
 ).٢٤٥: ١(وقارن بتفسري حيىي بن سالم ) ٢٩: ٣(تفسري هود بن حمكم  :انظر  )١(
وتفسـري سـورة احلجـر ليسـت موجـودة يف النسـخة املطبوعـة مـن تفسـري حيــىي  ،)٣٤٠: ٢(تفسـري هـود بـن حمكـم  :انظـر  )٢(

  .لكن حمقق تفسري هود رجع للمخطوط وأثبت ذلك ،بن سالم
 .)٣٨٣: ٥( التعارض درء  )٣(
 )١٥٥: ٤( البن القيمإعالم املوقعني   )٤(
فـإن هــذه املســألة خالفيــة  ،ولــيس حمــل النقـاش هــو هــل تفسـريه حجــة أو لــيس حبجــة ،عـربت بالتقــدمي ألنــه حمـل النقــاش )٥(

  .ولكنهم ال خيتلفون على تقدمي أقواهلم على أقوال غريهم ،بني أهل السنة
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الصـحابة علـى غـريهم  تقـدمي أقـوالاب هـذه الطريقـة علـى تدل أقوال أصـح :االتجاه األول 
  :وهذا بيان ذلك، ن هلا مزية على غريهاوأ، يف التفسري

   :موقف األشاعرة_ ١
ــم يقــدمون قــول الصــحايب يف التفســري علــى غــريه ، فنصــوص كثــريٍ مــن علمــائهم تــدل علــى أ

  :ومن ذلك
ه خـــذ عــن الصــحابة فحســـن مقــدم لشـــهودهم التنزيــل ونزولـــأوكـــل مــا « :)١(يقــول القــرطيب

  . )٢( »بلغتهم

أن يكـــون « :القــول الــذي يقولــه الصــحابة مــن أوجــه الرتجــيح فيقــول )٣(وجيعــل ابــن جــزي
 ُ ْ القول قول من يـ   . )٤( »به من الصحابة كاخللفاء األربعة وعبداهللا بن عباس ىدَ تَ ق

وهـــم العـــرب الفصـــح  ،وقـــد فهــم الصـــحابة مـــن هـــذه اآليــة العمـــوم« :)٥(ويقــول أبـــو حيـــان
  . )٦( » فهم القرآناملرجوع إليهم يف

نــه هــو املــروي عــن كافــة الصــحابة والتــابعني وقــوهلم إ« :مرحجــًا أحــد األقــوال الــرازي ويقــول
  .)٧( »حجة

                            
ْح األنصار  القرطيب حممد بن أمحد :هو )١( ر ر املشهور ،أبو عبداهللا القرطيب ،ي املالكيبن أيب فَـ من  ،الفقيه واملفسِّ

طبقات املفسرين : ينظر). ٦٧١(تويف سنة  ،والتذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة ،اجلامع ألحكام القرآن: مصنفاته
 .)٦٩: ٢(وطبقات املفسرين للداودي   ،)٩٢ص(للسيوطي 

 .)١ :الفاحتة ،٣٥ :١( -لقرطيب ل اجلامع ألحكام القرآن  )٢(

َي :هو )٣( ز ُ ً  ،كان فقيهاً   ،أبو القاسم ،الغرناطي الكليب املالكي حممد بن أمحد بن حممد بن ج قرأ على أيب  ،مقرئاً  ،مفسرا
). ٧٤١(تويف سنة  ، قراءة نافعواملختصر البارع يف ،التسهيل: من مصنفاته ،والزم أبا عبد اهللا بن برطال ،جعفر بن الزبري

 ).   ٨٥: ٢(وطبقات املفسرين للداودي ،)٧٥: ٢(غاية النهاية يف طبقات القراء : ينظر
 .) ٩: ١(لعلوم التنزيل البن جزي  التسهيل  )٤(

ر و النحوي  ،لسي الشافعيأبو حيان األند ،أثري الدين ،حممد بن يوسف بن علي بن حيان : هو )٥( املقرئ واملفسِّ
: ينظر .)هـ٧٤٥(مات سنة . وإحتاف األريب مبا يف القرآن من الغريب ،البحر احمليط يف التفسري: من مصنفاته ،املعروف

 .)٢٨٧: ٢(وطبقات املفسرين للداودي  ،)١٤٧١: ٣(معرفة القراء 
 .)١٥٩ :البقرة ،٦٣٣: ١( أليب حيانتفسري البحر احمليط   )٦(
 .)١١٥ :البقرة ،١٧ :٤( تفسري الرازي  )٧(
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وال شـك أن الصـحابة « :ويقول مبينا فساد أحـد األقـوال بـأن الصـحابة علـى هـذا التفسـري
  .)١( »عارفون باللغة

  :موقف الماتريدية_ ٢
ألن اآلثـار قـد جـاءت «: يقول أبو الليث السمرقندي مبينًا سـبب ترجيحـه ألحـد األقـوال 

مث رد علـى مـن طعـن يف هــذه  .»عـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مــا ال جيـوز دفعـه
ويرجـع الطعــن  ،فلمـا رويـت فيـه مــن األخبـار مـن طـرق شـىت ال جيـوز رده« :الروايـات عـنهم فقـال

وجيـب للطـاعن أن يطعـن  .حاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ورضـي اهللا تعـاىل عـنهمإىل أص
  .)٢( »يف فهم نفسه ال يف الصحابة

  : )٣( موقف اإلباضية_ ٣
يقـول الربيـع بـن حبيـب يف ، الصحابة يف التفسري على غريهم أقوال بتقدمي اإلباضية يصرح
ات والداللــة علــى معانيهــا مــن « :ذلــك مســنده عــن فــإن ســأل املرتشــد عــن تفســري اآلي املتشــا

ومـــا أشـــبه ذلـــك مـــن كتـــاب .. .]٥: طـــهM Y   Z [ \  L]: قــول اهللا عـــز وجـــل
  . )٤( »اهللا الذي فسرناه فيما مضى من كتابنا بالرواية عن رسول اهللا والصحابة والتابعني بإحسان

)٤( .  

                            
 .)١٣٣ :البقرة ،٧٠: ٤( املصدر السابق  )١(
   .) ١٧٤_١٧٢:األعراف ،٥٧٧_٥٧٦:  ١(حبر العلوم للسمرقندي   )٢(
  :لإلباضية يف عدالة الصحابة عدة أقوال  )٣(

  .كلهم عدول إال من فسقه القرآن_١
  .تهم كلهم مقبولة إال يف األحاديث املتعلقة بالفنت ممن خاض فيهاكلهم عدول ورواي_٢
م كغريهم من الناس فمن اشتهر بالعدالة فهو كذلك_٣   .ومن مل يعرف حاله يبحث عنه، أ

  :يقول الساملي
  والفصلأما الصحايب فقيل عدل    وقيل مثل غريه                              
  بأنه عدل إىل حني الفنت    وبعدها كغريه فليمتحن                              

  !وإذا كان هذا موقفهم من الصحابة فكيف سيعتمدون على منهجهم وهم ليسوا بعدول ؟
الصـــراع األبـــدي قـــراءة يف جـــدليات الصـــراع السياســـي بـــني الصـــحابة وانقســـام املواقـــف حوهلـــا لزكريـــا بـــن خلفيـــة  :انظـــر

  .)٣١١ص (من الصحابة  مبحث موقف اإلباضية ،احملرمي
  .)٣٣٨ص (مسند الربيع بن حبيب   )٤(
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االعتمـــــــــاد علـــــــــى تفســــــــــري  :ركـــــــــائز التفســــــــــري ويقـــــــــول الـــــــــوارجالين جـــــــــاعالً مــــــــــن أهـــــــــم
، أن يقــف علــى تفســري مفســري القــرآن الــذين اعرتفــت هلــم األمــة بالتفســري: اخلامســة«:املتقــدمني

ً وقوهلم حجة أل   . )١( »م أخذوه توقيفا

ني أن الصحابة والتابع«: يف تفسري آية الرؤية وجيعل الساملي من مجلة ردوده على األشعرية
  .)٢( »قد فسروا اآلية خبالف مافسره األشعرية

ّ فويقول أط    .)٤( »وتفسري الصحاىب مقدم على غريه« :)٣(شي

ً « :ويقول اخلليلي يف ذكر مصادر التفسري م قـد تيسـر هلـم مـامل  :أقـوال الصـحابة: ثالثـا فـإ
فمـــا يـــؤثر عـــنهم مـــن التفســـري لـــه : وإن اختلفــوا، فـــإن أمجعـــوا فإمجـــاعهم حجـــة.. .يتيســر لغـــريهم

وعارضــه غـــريه فــإن ذلـــك مقصــور علـــى بيــان أســـباب  ،وإىل هـــذا ذهــب احلـــاكم.. .حكــم الرفــع
أن تفسـري : القـولوخالصـة .. .قـول غـريه مـن التـابعني فمـن بعـدهمكويف غري هذا فقولـه  ، النزول

فتفسـريهم  وكان رجوعهم على مسلمة أهل الكتـاب نـادر، الصحابة أنقى من تفسري من بعدهم
ومما الشـك فيـه أن صـحابة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان هلـم القـدح املعلـى .. .أسكن للنفس

وعمقهـــم يف اللغـــة ، يف معرفـــة تفســـري القـــرآن مبخـــالطتهم للنـــيب ومعايشـــتهم ظـــروف نـــزول القـــرآن
  . )٥( »العربية

  .من ال يرى أن لهم مزية على غيرهم :االتجاه الثاني
  :لتاليوبيان أقوالهم كا 
   :موقف المعتزلة_ ١ 

ومـا ذكرنـا مـن وجـه « :يقول القاضي عبد اجلبار مبينًا موقفه من تفسري الصـحابة والتـابعني
، وجماهـد، وأن ال يكـون البـن عبـاس ،أن تكـون حـاهلم كحـال الصـحابة والتـابعني ،داللة الكـالم

                            
 .)٨١: ٢(الدليل والربهان للوراجالين   )١(
 .)٢٥٣ص ( مشارق األنوار للساملي  )٢(
 ،املغاربـة املتـأخرين من علماء اإلباضـية ،بـقطب األمية املشهور عند اإلباضية ،اطفيشاحممد بن يوسف بن عيسى : هو )٣(

تــويف ســنة  ،وغريهــا ،واحلجــة يف بيــان احملجــة يف التوحيــد ،ومهيــان الــزاد ،تيســري التفســري :مــن مصــنفاته ،أنشــأ معهــداً للتــدريس
  .)٣٩٩: ٢( معجم أعالم اإلباضية :ينظر .)١٣٣٢(
 .)٧٢ :احلجر ،٧:٣٠( الطفيش مهيان الزاد   )٤(
 .)٣٠: ١( جواهر التفسري للخليلي  )٥(
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 ،ويف جــواز أن يفســر القــرآن ويتأولــه، ليف صــحة االســتدال، وســائر املفســرين مزيــة علــى غــريهم
ـــذه ، ويــربز فيهـــا ،مـــن حيــث يتقــدم يف معرفـــة اللغــة، وإمنــا يتقــدم الـــبعض علــى الــبعض فيكــون 

  .)١( »وما يلتبس ،إذا كان يف املتشابه ،الطريقة أعرف؛ وهذا إمنا يتفاوت حال العلماء فيه

 معرفـــة اللغـــة مل جيـــز أن ألن الكـــل إذا اشـــرتكوا يف«:ويعلـــل القاضـــي هـــذ التســـاوي فيقـــول
  .  )٢( »دون بعض؛ ألن طريق املعرفة واحد، خيتص بعضهم بأن يعرف املراد بالكالم

: مجاع فيما ال يدل ظاهر اللفظ عليـه فيقـوللهم مرجعًا يؤخذ بقوهلم إن كان مثة إوإمنا جيع
وهـذا إمنـا ، فيـهالظـاهر عليـه أن جيعـل إمجـاعهم حجـة ال ميتنع فيما تأولوه على وجه ممـا ال يـدل «

  . )٣( »ويصري كاملذاهب املأخوذة من اإلمجاع، يكون فيما ال يعرف بظاهر التنزيل

وهذه الطريقة يستعملها الزخمشري يف تفسريه عندما ال يروق له شـيء مـن أقـوال الصـحابة 
ـم خيرجـون مـن  ،ولئن صح هذا عن ابن العاص« :فرتاه يقول يف رده لبعض األحاديث فمعنـاه أ

ّ ا ــاحــر ّ جهــنم وصــفق أبوا مــا كــان البــن عمـــرو يف إ :وأقــول ،لنــار إىل بــرد الزمهريــر فــذلك خلــو
ما علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه سيفيه   .)٤( »ما يشغله عن تسيري هذا احلديث ،ومقاتلته 

وهـو إن كــان يقــدح يف نقلـه عــن النــيب صــلى اهللا  ،للســنةوهـذا قــدح صــريح يف نقـل الصــحابة 
ا ؟ فما ،عليه وسلم   ! بالك يف أقواله ذا

وال تسرتســلوا إىل  « :فيقــول ىل أقــوال كثــري مــن مفســري التــابعنيوحيــذر النظــام مــن الركــون إ
فــإن كثــرياً مــنهم يقــول  وأجــابوا يف كــل مســألة ؛ ،م للعامــةكثــري مــن املفســرين وإن نصــبوا أنفســه

ولـيكن عنـدكم ، هملـيكـان املفسـر أغـرب عنـدهم كـان أحـب إ  وكلما، بغري رواية على غري أساس
 »وأبو بكر األصم يف سبيل واحـدة ،ومقاتل بن سليمان ،والضحاك ،والسدي ،والكليب، عكرمة

)٥( .  
أمــــا أبــــو مســــلم األصــــفهاين فقــــد كــــان يف كثــــري مــــن مــــواطن تفســــريه ال يعــــول حــــىت علــــى 

كـان النقـل املسـتفيض وإمجـاع أهـل التفسـري ل ولوال«  :يقول احلاكم اجلشمي يف تفسريه ،اإلمجاع
                            

 .) ١٦:٣٦١(املغين للقاضي عبداجلبار  )١(
 .)٣٦٢ :١٦(املصدر السابق   )٢(
 .)٣٦٢ :١٦(املصدر السابق   )٣(
  .)١٠٨ :، هود٤٠٦: ٢( للزخمشري الكشاف  )٤(
 .) ٣٤٣ :١(احليوان للجاحظ كتاب   :انظر  )٥(
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  .)١(»وهو الظاهر وال مانع منه ،األليق بالظاهر ما حكيناه عن أيب مسلم

ولوال أن أكثر املفسـرين وأصـحاب « :ويقول يف موطن آخر يف قصة سليمان عليه السالم
  .)٢(»ما يقوله أبو مسلمضرب أعناقها وسوقها لكان األليق بالظاهر  هالنقل على أن

الــذي _ ا األشـعري علــى تفســري أيب علـي اجلبــائي ولقـد كــان مـن أعظــم األمــور الـيت نقــده
روى حرفـــًا واحـــداً عـــن أحـــد مـــن  مـــا«أنـــه _  )٣(»تفســـري حافـــل مطـــول« :أنـــهبيصـــفه ابـــن كثـــري 

  . )٤( »املفسرين

  .)٥( »يف تفسريه إال األصم اليذكر«ويصدق ما سبق ما ذكره ابن املرتضى أن اجلبائي 

   :موقف الشيعة_ ٢
ٍ  ،مـن عدالـة الصـحابة موقـف معـروف شـيعةموقف ال  قليـلٍ فهـم ال يقولـون إال بعدالـة عـدد

ممـن _إال أن املشكل هـو إيـراد بعـض مفسـريهم  ، يعتربون قوهلم يف التفسريوبناء عليه فال ،منهم
ب التفســري كالطوســي والطربســي؛ بــل إن ألقــوال الصــحابة يف كتــ_ ينتمــون إىل االجتــاه األصــويل

بـــل إن الطوســـي يثـــين علـــى تفســـري بعـــض ، بـــذكر أقـــوال الصـــحابة والتـــابعني تفســـرييهما  ممتلئـــان
وال « :الصـــحابة والتـــابعني يف مقدمـــة تفســـريه مـــع تصـــرحيه بعـــدم جـــواز تقليـــد أحـــد مـــن املفســـرين

أو يقلـــد أحـــداً مـــن ، ينبغـــي ألحـــد أن ينظـــر يف تفســـري آيـــة ال ينبـــئ ظاهرهـــا عـــن املـــراد تفصـــيالً 
فيجـب اتباعـه ملكـان اإلمجـاع؛ ألن مـن املفسـرين مـن ، ال أن يكون التأويل جممعًا عليـهاملفسرين إ

ومـنهم مـن ذمـت ، محدت طرائقه ومدحت مذاهبـه كـابن عبـاس واحلسـن وقتـادة وجماهـد وغـريهم
أمــا املتــأخرون فكــل واحــد ، مذاهبــه كــأيب صــاحل والســدي والكلــيب وغــريهم هــذا يف الطبقــة األوىل

، وال جيـوز أن يقلـد أحـداً مـنهم«: مث ينتهي بقاعدة عامة فيقول .»أول أصلهمنهم نصر مذهبه وت
أو نقـــل ، مـــن إمجــاع عليـــه، أو الشــرعية، إمـــا العقليـــة: بــل ينبغـــي أن يرجــع إىل األدلـــة الصــحيحة

  .  )٦( »متواتر به عمن جيب اتباع قوله

                            
 .)٢٥١ص(عن كتاب احلاكم اجلشمي ومنهجه يف التفسري لعدنان زرزور) و/٤ورقة (التهذيب يف التفسري للجشمي   )١(
 ).٢٤٨ص(عن كتاب احلاكم اجلشمي ومنهجه يف التفسري ) و/٥ورقة ( التهذيب يف التفسري   )٢(
 .)١٢٥: ١١(البداية والنهاية البن كثري   )٣(
 ).١٣٩ص (املفرتي البن عساكر  تبيني كذب :انظر )٤(
 .)٥٧ص(البن املرتضى  طبقات املعتزلة  )٥(
  .)٦: ٢(لتبيان للطوسي املقدمة ا )٦(
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أقـواهلم مل يكـن  ومعـىن ذلـك أن إيـراد، فهو يقرر أن ال يعتمد على تفسري أحـد مـن املفسـرين
  .وإمنا على أحسن األحوال على سبيل االعتضاد ،على سبيل االعتماد عليها

حيـــث  علـــى أنـــه نـــوع مـــن التقيـــة هـــذا الصـــنيع مـــن الطوســـي علمـــاء الشـــيعة ويفســـر بعـــض
ايـة املـدار فى على املتأمل يف كتاب التبيـان أمث ال خي« :يقول اة مـع ة واملماشـان طريقتـه فيـه علـى 

فإنك تراه اقتصر يف تفسري اآليات على نقل كالم احلسن وقتادة والضـحاك والسـدي  ،املخالفني
ومل ينقــل عـــن أحــد مـــن مفســري اإلماميـــة ومل ، وابــن جــريج واجلبـــائي والزجــاج وابـــن زيــد وأمثـــاهلم

قلــه يــذكر خــرباً عــن أحــد مــن األئمــة علــيهم الســالم إال قلــيالً يف بعــض املواضــع لعلــه وافقــه يف ن
بـــل عـــدَّ األولـــني يف الطبقـــة األوىل مـــن املفســـرين الـــذين محـــدت طـــرائقهم ومـــدحت ، املخـــالفون
فمــن احملتمــل أن يكــون هــذا ، وهــو مبكــان مــن الغرابــة لــو مل يكــن علــى وجــه املماشــاة، مــذاهبهم

  . )١( »القول منه فيه على حنو ذلك

وهذا ما يصرح به الطباطبائي  ،على سبيل االعتماد عليها املقصود أن نقله ألقواهلم مل يكنو 
ا على«: يف تفسريه حيث يقول ما فيهـا  وأما الروايات الواردة عن مفسري الصحابة والتابعني فإ

  .)٢( »ال حجة فيها على مسلم من اخللط والتناقض
  :موقف الزيدية_ ٣

يف  اإلماميـة مـن جهـة اعتمـاد أقـوال الصـحابة ةعن موقف الشيع ال خيتلف موقف الزيدية 
وأنــه لــيس أحــد مــن املخلــوقني أوىل بفهــم أحكــام رب « :بــن حممــد يقــول اهلــادي حيــىي، التفســري
فهـــم صـــفوة اهللا مـــن خلقـــه وخريتـــه مـــن ... ممـــن اختـــاره اهللا واصـــطفاه وانتجبـــه وارتضـــاه، العـــاملني

... مــن أهــل بيــت حممــد املصــطفى، ون والقــادة املرشــدوناألئمــة اهلــاد ،وخلفــاؤه يف أرضــه، بريتــه
ً ، علمـًا جلـيال... فكان علمهم إذ هـم وأبـوهم صـلى  ،وكـان قياسـهم قياسـًا صـحيحًا ثابتـًا أصـيال

مـن ذريتـه نيلـت و   ومنـه، وثبتت أصول األحكام املفهومـة ،العلوم املعلومة عنهم اهللا عليه تفرعت
  . )٣( »رائع احلق املستبنيوش، فهم أصل الدين... العلوم الفاضلة

وجيعل احلاكم اجلشمي اللغة العربية هي شرط التعاطي مع التفسري دون غريه مـن الشـروط 

                            
 .)٢٤٥: ٢(عن كتاب مسألة التقريب بني السنة والشيعة ) ١٧ص (فصل اخلطاب  )١(
 .)١٣: ١(امليزان للطباطبائي  )٢(
 .)٤٩٦ _٤٩٥(لرسائل للهادي  ضمن جمموع ا، كتاب القياس )٣(
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M ( ) * + , -   . L :فيقـــــــــول يف تفســـــــــري قولـــــــــه تعـــــــــاىل
أن ) لقــوم يعلمــون(: ويــدل قولــه ،تــدل اآليــات علــى أن العــامل باللغــة حمجــوج بــه« :]٣ -فصــلت[

البـد  :خبـالف قـول مـن يقـول ،فسري ملن عرف اللغة جائز، وال حيتاج إىل مساع معنـاه مـن غـريهالت
  .)١(»ويدل على أنه يستقل بنفسه يف باب الداللة .فيه من السماع

وقــد كــان مـــن منهجــه يف تفســـريه أن الظــاهر عنــدما يتعـــارض مــع قـــول الواحــد أو االثنـــني 
  .)٢(منهم يقدم الظاهر على قوهلم 

أمـا مـن نظـر يف  ،وال أصحاب املـنهج الكالمـي النظريـة يف تفسـري الصـحايب واعتمـادههذه أق
ــــم يــــذكرون أقــــوال الصــــحابة والتــــابعني يف فســــأغلــــب كتــــب أصــــحاب االجتــــاه الكالمــــي  يجد أ

  فهل هذا اإليراد على سبيل االعتماد عليها أم ال ؟ ،التفسري مابني مقلٍ ومستكثر
ً اعتمادها فشأ مأما من صرَّح بعد ٌ أنه إمنا أوردها اعتضاداً ال اعتمادا   .نه واضح

بـل إن احلـاكم اجلشـمي الزيـدي  ،ويف كثري من األحيـان ال ينقلـون عـنهم إال مـا يوافـق أقـواهلم
املعتزيل جل ما يذكره عن السلف إمنا هـو منقـول عـن ابـن عبـاس وجماهـد وقتـادة واحلسـن وهـؤالء 

  .)٣( من املعتزلةن عند القاضي عبداجلبار واحلاكم من ضو معدود
فهـل هـم يتوافقـون مـع أهـل السـنة واجلماعـة يف  ،وأما من صرَّح بتقـدمي تفسـريهم علـى غـريهم

  هذا التقدمي ؟ أم كان للمنهج الكالمي دوره يف التعامل مع أقواهلم ؟
   :اجلواب عن ذلك أن يقال 
وحــىت تتضــح هــذه ،  تقريــر الكالمــين األصـل تقــدمي أقــواهلم إال عنــدما يتعــارض ذلــك مـع الإ

  :إن اجتاههم العقدي أثر يف تعاملهم مع تفاسري الصحابة من جهتني :املسألة فإنه يقال
وهـذا قـد سـبق بيانـه أن املتكلمـني خـالفوا ، اختالفهم عن منهج الصـحابة فـي التفسـير_١

الخـتالف يف آحـاد وهذا االختالف يف املنهج أهم مـن ا، أهل السنة يف املنهج الذي ساروا عليه
  .أقواهلم

                            
 .)٢٢٧ص(احلاكم اجلشمي ومنهجه يف تفسري القرآن عن كتاب ) ١١٦ورقة (التهذيب يف التفسري للجشمي  )١(
 .)٢٤٦ص( احلاكم اجلشمي ومنهجه يف تفسري القرآنكتاب   :انظر )٢(
 :انظر كتابه .باس وغريه من السلفأشار هلذه القضية عدنان زرزوز يف حديثه عن منهج احلاكم يف نقل أقوال ابن ع )٣(

 .)٢١٤ص (للقاضي عبداجلبار  طبقات املعتزلة :وانظر كتاب .)١٥٣ص(احلاكم اجلشمي ومنهجه يف تفسري القرآن 
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  :مخالفتهم آلحاد أقوالهم عندما تخالف التقرير الكالمي_ ٢
  :  وهذه املخالفة تقع على عدة صور 

  :ومن أمثلة ذلكتفسير أقوالهم وفهمها على غير وجهها _ أ

 يقـــول ابــــن عطيـــة يف تفســــري قولـــه اهللا تعــــاىل: M Ä Å         Æ Ç  L
الكرسـي موضـع القـدمني ولـه أطـيط كـأطيط  :وقال أبو موسى األشعري« :]٢٥٥ - البقرة[

  .هو موضع قدميه :وقال السدي ،الرحل
وعبــارة أيب موســى خملصــة ألنــه يريــد هــو مــن عــرش الــرمحن كموضــع  :قــال القاضــي أبــو حممــد

سـي إىل سـرير وهو خملوق عظيم بني يدي العـرش نسـبته إليـه نسـبة الكر  ،القدمني يف أسرة امللوك
وقـد مـال إليهـا منـذر البلــوطي  ،وأمـا عبــارة السـدي فقلقـة ،والكرسـي هـو موضـع القـدمني ،امللـك

فيضـع اجلبـار "ما قدم من املخلوقات على حنو مـا تـأول يف قـول النـيب عليـه السـالم  :وتأوهلا مبعىن
ي ألفـاظ النبـي ألن التأويل ال يضطر إليه إال ف ،وهذا عندي عناء :قال أبو حممد ."فيما قدمه

الكرسي  :وقال احلسن بن أيب احلسن ،وأما في عبارة مفسر فال ،عليه السالم وفي كتاب اهللا
  .هو العرش نفسه

والــذي تقتضــيه األحاديــث أن الكرســي  :قــال القاضــي أبــو حممــد عبــد احلــق رضــي اهللا عنــه
  . )١( »والعرش أعظم منه ،خملوق عظيم بني يدي العرش

ــا قلقــة هــي حقيقــة قــول الصــحابة يف هــذه املســألةوهــذه العبــارة الــيت وصــ  ،فها ابــن عطيــة بأ
  .لكن ابن عطية تأول كالم أيب موسى حىت ال يدل على أن هللا سبحانه قدمني تليق به سبحانه

  ــــــــــــهو  M l m n o p q r :يقــــــــــــول الطربســــــــــــي يف تفســــــــــــري قول

s  L]به أقوالقيل يف احملكم واملتشا« :] ٧ -آل عمران:  
ليـه وال داللـة تـدل علـى املـراد راد بظاهره من غـري قرينـة تقـرتن إأن احملكم ماعلم امل :أحدها
واملتشــــابه مــــا ال يعلــــم املــــراد بظــــاهره حــــىت يقــــرتن بــــه مــــا يــــدل علــــى املــــراد منــــه .. .بــــه لوضــــوحه

                            
  .) ٣٨٧: ٢(تفسري ابن عطية  )١(
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، ت معانيــهواملتشــابه مــا اشــتبه، احملكــم مــامل تشــتبه معانيــه :وهــذا معــىن قــول جماهــد.. .لتباســهال
مث اسـتوى : (أال تـرى أن قولـه ،وإمنا يقع االشتباه يف أمور الدين كالتوحيـد ونفـي االسـتواء واجلـور

وأن يكــون مبعــىن  ،حيتمــل يف اللغــة أن يكــون اســتواء كاســتواء اجلــالس علــى ســريره) علــى العــرش
  . )١( »والوجه األول ال جيوز عليه سبحانه، القهر واالستيالء

ـــ ـــه مبثـــال متـــأثر فالطربســـي هنـــا محَّ ً ل كـــالم جماهـــد مـــا ال يريـــده ومثـــل ل وهـــو متثيـــل ، باعتقـــاده ا
  .خاطئ
ومـن الشـواهد ، عدم اعتبار أقوالهم عنـدما تخـالف مـا اسـتقر فـي التقريـر الكالمـي _ب 

  :على ذلك

 يقول ابن عطية يف تفسري قوله تعاىل: M & '  L]٢ -اإلخالص[:   
ا} الصمد { و«                             :وأنشدوا ،يف كالم العرب السيد الذي يصمد إليه يف األمور ويستقل 

  بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد.. .أال بكر الناعي خبري بين أسد               
ـــذا تفســـر هــــذه ا ـــو ِ وإليـــه تصـــمد بــــه  ،املوجــــودات دآليـــة ألن اهللا جلـــت قدرتــــه هـــو موج

الــذي ال } الصــمد {  :وقــال كثــري مــن املفســرين ،بنفســه إال هــو تبــارك وتعــاىل وال غــين ،قوامهــا
ويف هـذا التفسـري   ،هـو الـذي ال يأكـل وال يشـرب :وقال الشعيب ،كأنه مبعىن املصمت  ،جوف له
 »!؟فمـا الـذي تعطينـا هـذه العبـارات .ألن اجلسم يف غاية البعد عن صفات اهللا تعـاىل ،كله نظر

)٢( .  

وملـا كـان معارضـًا ملـا عنــد ، لصـمد هـو تفسـري الصـحابة مثـل ابـن عبـاس وغـريهوهـذا التفسـري ل
ـــرد، ابـــن عطيـــة مـــن تقريـــر عقـــدي رده َّ املوجـــب يف هـــذا ال وهـــو أن اجلســـم بعيـــد عـــن اهللا ، وبـــني

واملعىن الذي ذكـره ابـن عبـاس هـو الصـواب يف اآليـة فالصـحابة أعلـم مبـا جيـوز علـى اهللا ، سبحانه
  .املتكلمني إىل رد ذلك هو املقررات السابقة يف علم الكالم الذي دعا ولكن، وز عليهوما ال جي

  
  
  ويقول ابن عطية:  

                            
 .)١٤: ٢(تفسري الطربسي  )١(
 .)٦٠٢: ١٥(تفسري ابن عطية   )٢(
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 ] ٧٥ -ص [ M µ  L :مث اختلــــف العلمــــاء فيمــــا ينبغــــي أن يعتقــــد يف قولــــه تعــــاىل«

 و ]١٠ -الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح [ M ' ( ) *  L و  ]٧١ -يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس [ M ' ( Lو

M< =  >  L]و ]٣٩ -طــــــــــــــــــــــــــه M [ \  L ] و  ] ١٤ -القمــــــــــــــــــــــــــرM Ô 

ÕL ] ٤٨ -الطور [ و M f  g h i j L  ] وحنـو هـذا ] ٨٨ -القصص ،
ــذه األشــياء وتقــرأ كمــا  :فقــال فريــق مــن العلمــاء مــنهم الشــعيب وابــن املســيب وســفيان يــؤمن 

ُ نص َ ها اهللا وال يـ   .لتفسريها وال يشقق النظر فيها نُّ ع
ـا ليسـت علـى  وهذا قول يضطرب :قال القاضي أبو حممد ألن القائلني به جيمعـون علـى أ

هـذا ممـا يـوهم  بعـد األمـر لـىلوا هذا فقـد نظـروا وصـار السـكون عظاهرها يف كالم العرب فإذا فع
 ُ   .تيه اجلهلةالعوام وي

فســر هــذه األمــور علــى قــوانني اللغــة وجمــاز االســتعارة وغــري ذلــك نبــل  :وقــال مجهــور األمــة
   .)١( »وهذا قول أيب املعايل واحلذاق.. .من أفانني كالم العرب

بــل إن  ،وهــو فهــم غــري صــحيح، وابــن عطيــة فهــم مــن كــالم الســلف أنــه يــدل علــى التفــويض
ً _ السلف يقصدون من هذه العبارات عدة معاين ليس من بينها بـل يقصـدون  ،ضالتفوي_ قطعا

من ذلك إما عدم اخلوض فيما مل خيض فيه الرسول والصحابة بل اتبـاع هـديهم يف عـدم اجلـدال 
  . أو يقصدون منها عدم تفسريها التفسري الباطل، فيما مل يتكلموا فيه

  :النسبة الخاطئة للصحابة والتابعين_ج
يدفعـــــه _ ســـــيما عنـــــدما يكـــــون االعتقـــــاد بطـــــالً _البحـــــث عـــــن مـــــا يعضـــــد اعتقـــــاد املفســـــر 

  :ومن األمثلة على ذلك ،لالستدالل بكل ما جيده دون أن ينظر يف صحة نقله وخربه

 نســــــب ابــــــن عطيــــــة البــــــن عبــــــاس يف تفســــــري قولــــــه :M Á Â Ã  L]املائــــــدة-

  .)٣(وهي نسبة ال تصح عنه .)٢(يداه نعمتاه:]٦٤

                            
    .)٦٤:املائدة ،٥١١_٥١٠: ٤( تفسري ابن عطية )١(
   .املصدر السابق نفس الصفحة )٢(
 )١٤٥ :األعراف ،٦٩: ٦(املصدر السابق   )٣(
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 إن اهللا عــز  :ابــن البــاقالين وغــريه قــال املتــأولون املتكلمــون كالقاضــي« :ويقــول ابــن عطيــة
ظهــر وبـــدا ســـلطانه  :مث جتلــى لـــه أي ،وجــل خلـــق للجبــل حيـــاة وحســًا وإدراكـــًا يــرى بـــه

وهـذا املعـىن هـو املـروي عـن  ،فاندك اجلبل لشدة املطلع فلما رأى موسى ما باجلبل صعق
  . )١( »ابن عباس

، يس هـذا كـالم ابـن عبـاسولـ، ن ظـاهرهوتفسري التجلي هنا بظهور السلطان هو تأويـل لـه عـ
  .)٢( »رما جتلى منه إال قدر اخلنص«:حقيقي فقال ي عن ابن عباس أنه فسره بأنه جتلٍ بل املرو 

  :أثره في التعامل مع اللغة العربية :المصدر الرابع
بـل هـو شـرط ملـن يسـعى ، الرجوع إىل لغة العرب الشك يف ضرورته ملن ابتغـى فهـم القـرآن

وال يفهــم ذلــك إال بفهــم ، فــإن فهــم الكتــاب والســنة فــرض«: ن تيميــةابــيقــول ، لتحصــيل معانيــه
  . )٣( »يتم الواجب إال به فهو واجب ال وما، اللغة العربية

ذه اللغة ملتعاطي التفسري حيصل االحنراف فيه بالريب احلسـن  يقول ،وعندما تقل املعرفة 
  .)٤(» تأويلههلكتهم العجمة يتأولونه على غريأ« :عمن احنرف يف تفسري القرآن

  : وهذه مجلة منها ،واعتبار اللغة يف التفسري أمر تتفق عليه أقوال أصحاب املنهج الكالمي
اعلــم أنــه ال يكفــي يف املفســر أن يكــون عاملــًا باللغــة « :يقــول القاضــي عبــد اجلبــار املعتــزيل

  . )٥( »مامل يعلم النحو والرواية والفقه، العربية

أنــه البــدَّ : وهكـذا طريقتنــا يف ســائر املتشــابه« :لكه يف ذلــكمبينــًا الطريــق الــذي يســ ويقـول
ُ على مذهب العرب من غري تكلفٍ وتعسُّف ٌ صحيحٌ خيَُرَّج    .)٦(»من أن يكون له تأويل

  . )٧( »وكالم اهللا يرد تفسريه إىل كالم العرب« :ويقول القرطيب األشعري

يـدة الــيت ال يقـدر أحـد علــى فـانظر إىل هــذه التوجيهـات البع« :ويقـول أبـو حيــان األشـعري

                            
 .املصدر السابق نفس الصفحة )١(
 .)١٤٣:، األعراف٤٢٧: ١٠( تفسري الطربي   )٢(
  .)٣٦٩: ١(اقتضاء الصراط املستقيم  )٣(
 .)١٠٦: ١( خلق أفعال العباد للبخاري  :انظر  )٤(
 .)٦٠٦ص(شرح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار   )٥(
 ) ٣٨:١٦( للقاضي عبداجلبار املغين  )٦(
 .)٣٠ :األحزاب ،١٧٥ :١٤(لقرطيب ل اجلامع ألحكام القرآن  )٧(
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وعــدم اإلمعــان يف تراكيــب   ،وإمنــا محــل علــى ذلــك العجمــة ،أن يــأيت هلــا بنظــري مــن كــالم العــرب
ال يكفي النحو وحده يف علـم الفصـيح مـن كـالم العـرب بـل ال .. .وحفظ أشعارها ،كالم العرب

  .)١( »بد من االطالع على كالم العرب والتطبع بطباعها واالستكثار من ذلك
 »وعـدول عـن مـنهج كـالم العـرب ،شـبيه بتفسـري الباطنيـة« :ويـرد علـى بعـض التفاسـري بأنـه

)٢(.   

برأيـه مـن ذات  وال جيـوز ألحـد أن يفسـر القـرآن« :ويقول أبو الليث السمرقندي املاتريـدي
  . )٣( »ويعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيلأمامل يتعلم  نفسه

ر القـــرآن طبقـــًا ملعنـــاه فكـــل مـــن عـــرف العربيـــة إذا كـــان ظـــاهو «: يويقـــول الطربســـي اإلمـــام
ً  ،واإلعراب عرف فحواه   .)٤(»وعلم مراد اهللا به قطعا

ـــا   الزيـــدي مبينـــًا أن مـــن الطـــرق الـــيتبـــن احلســـني ويقـــول املرتضـــى حممـــد بـــن حيـــىي  ُ ـــر فَسَّ ُ يـ

 ¶ M ́ µ  :ألن اهللا تعـاىل يقـول ،ما كان خيرج من اللغة بينـه وفسـره وشـرحه« :القرآن

 ̧¹  L]٥( »ومل خياطب اهللا العرب إال مبا تعرف من لغتها، ]٢٨ -الزمر( .  

أن تكون احلجة منا يف  ذي نذهب إليه وحنبه يف التفسريوال«:الزيدي حيىييقول أمحد بن و 
 »والبـد مـع ذلـك مـن االستشـهاد باللغـة والشـعر، التفسري بشواهد من كتاب اهللا علـى كتـاب اهللا

)٦( .  

اعلــم أن اســتخراج العلــم مــن كتــاب اهللا عــز وجــل «: الين اإلباضــيويقــول أبــو يعقــوب الــوارج
  :... ومن سنة رسوله ومن اإلمجاع يتعذر إال ملن كملت فيه عدة شروط

  .ومعرفة االسم من الفعل واحلرف منهما، أن يكون عارفًا بتصاريف لغة العرب: الثانية

                            
 .)١٩:آل عمران ،٤٢٥: ٢(تفسري البحر احمليط   )١(
 .)٤١:النور،٤٢٥: ٦(املصدر السابق   )٢(
 .)٣٥: ١(دي حبر العلوم للسمرقن  )٣(
  .)٢٨: ١(تفسري الطربسي   )٤(
 .)٤٣ص(للعزي  علوم احلديث عند الزيديةعن ) ٦٢ص(الرسالة املنقذة للمرتضى حممد بن حيىي بن احلسني   )٥(
 ).٨٨ص (تكفري يف اإلسالم ألمحد بن حيىي طليعة ال طبع بعنوان اخلوارج رسالة الرد على مسائل اإلباضية  )٦(
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  . )١( »معرفة النحو ووجوه اإلعراب: والثالثة

وبــاب اللغــة هــو أوســع  ،وشــرطًا ملــن مارســه، اعتبــار اللغــة مرجعــًا يف التفســري هــذه أقــواهلم يف
  .األبواب اليت دخل منها املتكلمون يف تأويل كالم اهللا سبحانه على غري مراده

  :من ثالثة جوانب في التعامل مع اللغة العربية ولقد كان تأثير االتجاه العقدي 
  :جانب األساليب والتراكيب: األول

، تأويل ما يخـالف التقريـر الكالمـيم أصحاب املنهج الكالمي التأويل اللغوي يف  استخد 
از   :والباب الذي دخلوا منه هو باب ا

 وقـــال مجهـــور « :يقـــول ابـــن عطيـــة مبينـــًا املـــنهج الـــذي يتعامـــل فيـــه مـــع اآليـــات الصـــفات
بــل تفســر هــذه األمــور علــى قــوانين اللغــة ومجــاز االســتعارة وغيــر ذلــك مــن  :األمــة

  . )٢( »أفانين كالم العرب
ومــالك النظــر يف هــذا « :)الرجــل(و) القــدم(وقــال مبينــًا القاعــدة الــيت بــىن عليهــا تأويــل معــىن 

لفــاظ األفلــم يبــق إال إخــراج أن اجلارحــة والتشــبيه ومــا جــرى جمــراه منتــف كــل ذلــك  :احلــديث
  . )٣( »ة في كالم العربئغعلى هذه الوجوه السا

 عاىلويقول الطربسي يف قوله ت: M _  ̀a b  L]٥٤ -األعراف[:  
يعــــين اســــتقر ملكــــه واســــتقام بعــــد خلــــق  :، عــــن احلســــناســــتوى أمــــره علــــى امللــــك :أي«

، وإنما أخرج هذا علـى المتعـارف مـن كـالم العـرب، السموات واألرض فظهر ذلك للمالئكة
  .  )٤( »استوى امللك على عرشه إذا انتظمت أمور مملكته :كقوهلم

  
  

  :وهذا له عدة صور ،لمفردات اللغويةجانب ا: الثاني
   :ومن الشواهد على ذلك: اختيار اللفظ الذي يتناسب مع المعتقد_١

                            
 .) ٨١: ٣(الدليل والربهان للوارجالين   )١(
 ).٥١١: ٤(تفسري ابن عطية  )٢(
 )٥٦٠: ١٣(تفسري الطربسي  )٣(
 .) ٧٥: ٣(املصدر السابق  )٤(
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 يقـول الطربســي يف تفســري قولــه تعــاىل: M S T U V W X 

 L]خبـار بأنــه جـربة ألن أكثـر مــا تضـمتنه األوال تعلـق يف هـذه اآليــة للم« :] ٦٠ -املائـدة
  .)١( »عبد الطاغوتخلق من 

  :فيقول تفسري ناشئ عن اعتقاد املعتزلة) خلق(بـ) جعل(ابن عطية أن تفسري  ويبني
هـــي مبعـــىن  :وقــال أبـــو علــي يف كتـــاب احلجــة ،هـــي مبعــىن صـــري} وجعــل {  :وقولــه تعـــاىل« 
  .خلق

  . )٢( »وهذه منه رمحه اهللا نزعة اعتزالية :قال القاضي أبو حممد

ً إىل ذلـك حـىت ال يلـزمهم أن هللا سـبحانه أثـر  ا ذهب املعتزلةوإمن فهـو خـالق  ،يف أفعـال العبـاد ا
   .فتأولوا اآلية على ما سبق، العباد وأفعاهلم

 ويقــول ابــن عطيــة: M s t u v w x y  L]مث «:]٢٧األعــراف
صحابة ومـداخلني إىل الكفـرة الـذين ال  :أي »ءالشياطني أوليا«أخرب عز وجل أنه صري 

  .هنا مبعىن وصف )جعل(وذكر الزهراوي أن  ،إميان هلم
  .)٣( »وهي نزعة اعتزالية :قال القاضي أبو حممد

  .وهذه اآلية يقال فيها ما قيل يف سابقتها
  :لغة من أجل المعتقد ةاللفظ إنكار _٢

نكـــر معـــىن لفظـــة ث ُ ابتـــة يف اللغـــة حـــىت ال يتعـــارض ذلـــك مـــع اعتقـــاد املفســـر قـــد يدفعـــه ألن ي
سياق اآلية يدل عليـه ال ميكـن إال   صحيح فإن ما ثبت يف اللغة وكانوهو مسلك غري، معتقده

 ً     :ومن الشواهد على هذه املسألة، أن يكون حقا
غـوى الرجـل  :مـن قـوهلم ،يضـلكم :}يغـويكم {  :وقالت فرقـة معـىن قولـه« :يقول ابن عطية

   :]املرقش [ لشاعر ومنه قول ا ،يغوى
  ومن يغو ال يعدم على الغي الئما.. .فمن يلق خرياً حيمد الناس أمره             

                            
 .)١٣٨: ٢(تفسري الطربسي  )١(
 .)٤٩٨: ٤(تفسري ابن عطية  )٢(
 .)٤٧٧ :٥(املصدر السابق  )٣(
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إن الضـالل إمنـا هـو مـن  :القـائلني ففـي اآليـة حجـة علـى املعتزلـة ،وإذا كان هذا معـىن اللفظـة
ـوى اوالغـ ،يهلككـم :}يغـويكم {  :وقالت فرقة معىن قوله .العبد  :ئملـرض واهلـالك؛ ويف لغـة طيِّ

 ً ً  :أي ،أصبح فالن غاويا َ  :والغوى ،مريضا ُ شَ ب فقـده  :وقيـل .يعقوب يف اإلصالح هقال ،الفصيل م
 ً وحكــى الزهــراوي أنــه  ،غــوى يغــوى :يقــال .قالــه الفــراء وحكــاه الطــربي ،اللــنب حــىت ميــوت جوعــا

ا معــىن اللفظــة زال موضــع فــإذا كــان هــذ ،الــذي قطــع عنــه اللــنب حــىت كــاد يهلــك وملــا يهلــك بعــد
 :وبقي االحتجاج علـيهم مبـا هـو أبـني مـن هـذه اآليـة كقولـه تعـاىل ،النظر بني أهل السنة واملعتزلة

M ! " # $ % & ' ( L]وحنوها ]١٢٥ -األنعام.  
ــذا التأويــل مكــي عتقــداو  :قــال القاضــي أبــو حممــد رد فــ ،أن للمعتزلــة تعلقــًا وحجــة بالغــة 

   .)١( »عليه وأفرط حىت أنكر أن يكون الغوى مبعىن اهلالك موجوداً يف لسان العرب

  :ومن الشواهد على ذلك، اللفظة لغة من أجل المعتقد إثبات_٣

ــــه تعــــاىل  ــــة يف قول ــــن عطي وقــــد تقــــدم «: ]٢ -الرعــــد[M ; < = >  L: يقــــول اب
بقهــره } اســتوى { أن أبــا املعــايل رجــح أنــه  :اختصــارهو  ،»االســتواء«القــول يف كــالم النــاس يف 

 ،مبعـــىن اســـتوىل -يف هـــذا املوضـــع  -} اســـتوى {  :وقـــال القاضـــي ابـــن الطيـــب وغـــريه ،وغلبتـــه
 »فعل فعالً مسـاه اسـتواء :وقال سفيان ،فهذا فرق ما بني القولني .واالستيالء قد يكون دون قهر

)٢(.  

 تفسـري معــىن االسـتواء باالســتيالء؛ تفسـري ال يصــح وهـذا الـذي قالــه ابـن الطيــب البـاقالين يف
يقــول يف  حيــث ولــذا مل يعتمــد عليــه ،وقــد كــان ابــن عطيــة علــى علــم بــذلك، )٣(يف لغــة العــرب

واختصـــار القــــول يف «:]٣ -يـــونس[M N O P RQ S T  L :تفســـري قولـــه تعـــاىل
وإمـا أن يكـون  ،بقهـره وغلبتـه} اسـتوى { أن يكـون ] إمـا [ } مث استوى على العرش {  :قوله
  :فقد قيل يف قول الشاعر ،إن صحت اللفظة في اللسانمبعىن استوىل } استوى { 

  من غري سيف ودم مهراق.. .قد استوى بشر على العراق           

                            
 .)٣٠:األنفال ،٢٧٥: ٦(وانظر يف تفسريه   ،)٣٥ :هود ،٢٨٢: ٧(فسري ابن عطية ت )١(
 .)١١٢ :٨( تفسري ابن عطية  )٢(
   .)٨٥ :١٨(ذيب اللغة لألزهري  :انظر )٣(
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اب القـول عيواسـت} اسـتوى { وإما أن يكون فعل فعالً يف العرش مسـاه  .إنه بيت مصنوع
  . )١( »قد تقدم

وملــا كــان هــذا التفســري معروفــًا عــن بعــض أئمــة األشــاعرة حــاول ابــن عطيــة أن جيــد لــه وجهــًا 

ـــــــه ـــــــة فقـــــــال يف تفســـــــري قول  M Æ Ç È      É: حمـــــــتمالً يف بعـــــــض الســـــــياقات القرآني

Ê Ë Ì  L]وقيل املعىن استوىل كما قال الشاعر األخطل« :]٢٩ -البقرة:   
ِ قد استو             ِ .. .ى بشر على العراق   من غري سيف ودم مهراق

والقاعـدة  ]٥ -طـهM Y   Z [ \  L] :وهذا إنما يجيء في قولـه تعـالى
  .)٢( »ويبقى استواء القدرة والسلطان ،يف هذه اآلية وحنوها منع النقلة وحلول احلوادث

فهــو تفســري خمــرتع بنــاء ، والصــواب عــدم صــحة هــذا التفســري مطلقــًا لعــدم صــحته عــن العــرب
  .على بيت مصنوع

   :ومن األمثلة على ذلك، تضييق معنى اللفظة لغة_٤

 :واإلميـان« :]١٧٧ -البقـرة[M * + , - .  L :يقول ابن عطية يف قوله تعاىل 
ذه األمور كلها حسب خمربات الشرائع ،التصديق    .)٣( »أي صدق باهللا تعاىل و

:  ابن عطية لإلميان بأنه التصـديق خمـالف ملفهومـه عنـد أهـل السـنة واجلماعـة وهـو أنـهوتفسري
  . )٤(ودالئل ذلك كثريٌة متوافرٌة يكفي منها أن إمجاع السلف على ذلك  ،قول وعمل

  
  

  :الجانب اإلعرابي :الثالث
هـي صـورة مـن و ، إعراب اآلية مبا يوافق اعتقاد املفسر طريقة سلكها املتكلمـون لتأييـد أقـواهلم

قولــه  يعــرب  الطربســي أن  :ومــن الشــواهد علــى ذلــك ،صــور تــأثري املعتقــد يف التعامــل مــع اللغــة

                            
 .)١٠١ :٧(تفسري ابن عطية  )١(
   .)٢٢٤ :١(املصدر السابق  )٢(
  .)٨٠: ٢(املصدر السابق  )٣(
  .)١٥١ :٣(جمموع الفتاوى  )٤(
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ورهبانيــة منصــوب بفعــل مضــمر يفســـره « :بقولــه ]٢٧ -احلديــد[M c  d L :تعــاىل
  . )١( »والتقدير وابتدعوا رهبانية ابتدعوها. ابتدعوها :قوله

ا بفعــــل مضــــمر يفســــره الظــــاهر« :خمشــــري يف تفســــريهوكــــذلك يقــــول الز   .تقــــديره :وانتصــــا
  .)٢( »وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها :يعين} ابتدعوها { وابتدعوا رهبانية 

يقــول ابــن عطيــة مبينــًا  ،نســان أفعالــهيف خلــق اإل  علــى اعتقــاد املعتزلــةوهــذا اإلعــراب مبــين
ـــا نصـــب بإضـــمار فعــل يفســـره } رهبانيــة  {واملعتزلـــة تعـــرب « :ذلــك وليســـت } ابتـــدعوها { أ

ويــذهبون يف ذلــك إىل أن اإلنســان خيلــق أفعالــه فيعربــون اآليــة علــى  ،مبعطوفــة علــى الرأفــة والرمحــة
ا أبو علي ،مذهبهم   . »وكذلك أعر

ا  فقال ـ} رهبانيـة { ـصـفة لـ} ابتـدعوها {  :وقولـه« :مث بني الصواب يف إعرا ا وخصـها بأ
فهـي أفعـال بـدن وأمـا الرهبانيـة  ،لإلنسـان فيهـاألن الرأفة والرمحة يف القلب ال تكسب  ،ابتدعت

  . )٣(»مع شيء يف القلب ففيها موضع للتكسب
_ وهو عدم التقدير_ويرجح صواب هذا اإلعراب أن القاعدة أن محل الكالم على االستقالل 

  .)٤(واإلضمار خالف األصل  ،أوىل من محله على التقدير

                            
 .)١٥٩: ٦(تفسري الطربسي  )١(
   .)٤٨٠ :٤(الكشاف  )٢(
 .)٣٢٧_ ٣٢٦: ١٤(تفسري ابن عطية  )٣(
 .)٤٢١: ٢(قواعد الرتجيح يف التفسري للدكتور حسني احلريب  :انظر )٤(
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  القسم الثاني

   على االتجاه الفلسفي الدراسة التطبيقية
  :وفيه متهيد وثالثة فصول

  .وأنواعها إجماالً  ،تعريف الفلسفة :التمهيد
  .وأثره في التفسير االتجاه الفلسفي المشائي :الفصل األول
  .وأثره في التفسير لسفي اإلشراقياالتجاه الف :الفصل الثاني
  .وأثره في التفسير االتجاه الفلسفي المعاصر :الفصل الثالث

  
  
  

  
  

  التمهيد
  التعريف بالفلسفة وأنواعها إجماالً 

: )صوفيا(حمبة، و :)فيال(  ومعىن ،)صوفيا_فيال( لفظة يونانية مشتقة من كلمة الفلسفة
ا مبعىن  :أي  ،احلكمة    .حمبة احلكمةأ

  .والعمل مبا هو أصلح ،ويطلق على العلم حبقائق األشياء
ا والكندي يعرف الفلسفة   .)١( »علم األشياء حبقائقها بقدر طاقة اإلنسان« :بأ

                            
 .)٩٧ص(_ الفلسفية ضمن رسائل الكندي_األوىل  رسالة يف الفلسفة )١(
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ا أما الفارايب   .)١( »العلم باملوجودات مبا هو موجود« :فريى أ
ا صناعة نظر يستفيد منها اإلنسان حتصيل ما عليه الوجود كله يف « :ويرى ابن سينا أ

لتشرف بذلك نفسه وتستكمل وتصري  ،وما عليه الواجب مما ينبغي أن يكسبه فعله ،نفسه
دة القصوى باآلخرة حبسب الطاقة وتستعد للسعا ،عاملا معقوال مضاهيا للعامل املوجود

  . )٢( »اإلنسانية
ا   . )٣( »التشبه بأفعال اهللا بقدر طاقة اإلنسان« :ويعرفها آخرون بأ
ال       :كما يقول الفارايب  ،عند القدماء مشتملة على مجيع العلوم وقد كانت الفلسفة

  . )٤(وعليه غرض  ،إال وللفلسفة فيه مدخل يوجد شيء من موجودات العامل
   :وغريه تنقسم إىل قسمني )٥(وهي كما يقسمها ابن سينا

  .نظري
  .وعملي

  :أما النظري فينقسم إىل
  .وهو العلم األعلى عندهم ،العلم اإلهلي

  .وهو العلم األوسط ،والعلم الرياضي
   .وهو العلم األسفل ،والعلم الطبيعي

   :ثالثة أقسام وأما العملي فينقسم إىل
  .ويسمى علم األخالق ،سياسة الرجل نفسه

   .ويسمى بتدبري املنزل ،والثانية سياسة الرجل أهله
  .والثالثة سياسة املدينة واألمة وامللك

  :وهو تقسيم مسائلها إىل ثالثة مسائل ،)٦( ومثة نظر آخر يف تقسيم الفلسفة

                            
 .)٨١ص (جلمع بني رأي احلكيمني للفارايب ا  )١(
 .)٨٣ص (البن سينا _ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_يف أقسام العلوم العقلية   )٢(
 .)١٢١ص(_ الفلسفية ضمن رسائل الكندي_رسالة يف حدود األشياء  )٣(
 .)٨٠ص(اجلمع بني رأي احلكيمني   )٤(
 .)٨٣ص (_ من تسع رسائل يف احلكمةض_يف أقسام العلوم العقلية  )٥(
 .)٢٠_١٩ص (ترمجة أمحد أمني  ،س رابوبرت.ا مبادئ الفلسفة  )٦(
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ا ،مسألة الوحدة_  علة العلل القادرة على كل شيء اخلالقة لكل _ دهمعن_ ويعىن 
  .ما بعد الطبيعة أو ما وراء املادة :وهذا القسم الذي يطلقون عليه ،شيء

ا مظاهر ،مسألة الكثرة_   الفلسفة :القسم ويسمى هو ،هذا العامل املتنوعة ويعىن 
   .الطبيعية
  :ا اإلنسان ويبحث يف عدة أمورمسألة أفراد املخلوقات واليت من أمهه_

  .علم املنطق :يف الطرق اليت يتبعها العقل للوصول إىل نتيجة صحيحة ويسمى
  .ويف العاطفة ويسمى علم اجلمال

  .ويف الرغبة أو امليل ويسمى علم األخالق
ما والذي يهمنا من هذه األقسام هي  ،وأقسامها على وجه اإلمجال هذه هي الفلسفة
 ،القسموكيفية التعامل املنهجي للفالسفة املنتسبني إىل اإلسالم مع هذا  ،يتعلق بقسم اإلهليات

م إىل ثالثة أصنافويتنوع الفالسفة املنتسبو    :ن إىل اإلسالم حبسب اجتاها
  .الفالسفة املشاؤون

  .الفالسفة اإلشراقيون
   .الفالسفة املعاصرون

  .طالب اآلتيةذه األصناف يف املوبيان املقصود 
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  الفصل األول
  في التفسير وأثره االتجاه الفلسفي المشائي

  .وكتبه، وبأشهر رجاله، التعريف باالجتاه املشائي :املبحث األول
  .ومظاهره، وأسبابه، نشأة تأثري االجتاه املشائي يف التفسري :املبحث الثاين

  .االجتاه املشائي يف التفسري وأثره على منهجية دراستهمنهج  :املبحث الثالث
  .وأثره يف التفسري أصول العقائد موقف االجتاه املشائي من  :رابعاملبحث ال

أثر االتجاه المشائي في التفسير على  :المبحث الخامس
  .االتجاهات العقدية األخرى
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  لمبحث األول ا

   وكتبه، أشهر رجالهو ، تعريف االتجاه المشائي 
  :وفيه مطلبان

  .لمشائياالتجاه الفلسفي اتعريف  :المطلب األول     
  .وكتبه، التعريف بأشهر رجاله :الثاين املطلب
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  المطلب األول 

  شائي التعريف باالتجاه الفلسفي الم
 :وجتعـــل مصـــدر املعرفـــة عنـــدها ،الـــيت تنتمـــي إىل أرســـطو هـــي الفلســـفة :املشـــائية الفلســـفة

فالفالسـفة اإلهليــون الــذين هـم أشــهر هــذه الطوائــف « :يقـول ابــن تيميــة ،املعرفـة العقليــة والبحثيــة
  . )١( »وابن سينا باحلكمة والنظر بالعلم رهط الفارايب

يلقي دروسه وهو ميشي وهم يسريون  كان من عادته أن  )٢(ألن أرسطو :وقد مسيت باملشائية
ة أجنبية عن فلسفة يوتسميتها باملشائية ال يعين أنه مل يدخل على أتباعها مواد فلسف ،)٣(حوله 
وابن سينا قد دخلت عليهم  وإال فإن الفارايب ،بل املقصود هو االنتماء واملنهج العام ،أرسطو

واليت يعتربها ابن رشد نظرية دخيلة على  ،)٥(كنظرية الفيض  )٤(مواد فلسفية من فلسفة أفالطون

                            
 .)٣٨٤: ٧(درء التعارض   )١(
ائلــة كــان مــن ع) م.ق٣٨٤(ولــد يف ســنة  ،حمــب احلكمــة -ومعــىن أرســطو  ،بــن ماخــازن أرســطو بــن نيقومــاخس :هــو  )٢(

وقــدم يف الثامنــة عشــرة إىل أثينــا ودرس  ،وكـان مشــركًا يعبــد األوثــان ،وغلــب عليــه الفلســفة ،مشـهورة بالطــب ولــذلك بــرع فيــه
ــــا مدرســــة يف ملعــــب رياضــــي يــــدعى  ،علــــى أفالطــــون يف أكادمييتــــه والزمــــه حــــىت موتــــه اســــتقر بعــــد جتوالــــه يف أثينــــا وأنشــــأ 

 .)م.ق٣٢٢(تـــويف ســـنة  ،تـــه أن يـــدرس طالبـــه وهـــو ميشـــي وهـــم يســـريون حولـــه فســـموا باملشـــائينيوكـــان مـــن عاد ،)لوقيـــون(
: نزهــــة األرواح وروضــــة األفـــــراح:وتــــاريخ احلكمــــاء ،)٨٦ص (عيــــون األنبــــاء يف طبقــــات األطبــــاء البـــــن أيب أصــــيبعة  :ينظــــر

 .)١٦٠ص(للشهرزوري 
 .)١١٣ص (اليونانية يوسف كرم  تاريخ الفلسفة  )٣(
العمــيم  -ومعــىن أفالطــون يف لغــة اليونــان ،كــان أبــواه مــن أشــراف اليونـانيني  ،بــن أسـطوقليس أفالطــون بــن أرســطن :هـو )٤(

سـن العشـرين  يف تعـرف علـى سـقراط ،ولد يف أثينـا ،وهو آخر الفالسفة املتقدمني ،يوناين املنشأ ،وهو رومي األصل ،الواسع
ــا األكادمييــة ســنة  ،ولزمــه تقريبـــًا ) م.ق ٣٨٨/٣٨٧(وقــد تنقــل يف عـــدة بــني عــدد مــن الـــدول حــىت اســتقر يف أثينــا وأنشـــأ 

تــويف ســنة  ،النــواميس وغريهــا ،السياســة ،الــدفاع عــن ســقراط -مــن مصــنفاته  ،وختــرج منهــا عــدد مــن الفالســفة مــنهم أرســطو
نزهــة األرواح _تــاريخ احلكمــاء  ،)٧٩ص (عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء البــن أيب أصــيبعة  :رينظــ .)م.ق٣٤٧/ ٣٤٨(

    .)١٤٥ص (للشهرزوري _ وروضة األفراح
أو جـوهر واحـد دون أن يكـون  ،أن مجيـع املوجـودات الـيت يتـألف منهـا العـامل تفـيض عـن مبـدأ واحـد :املقصود بـالفيض )٥(

 :ينظـر .مقابالً للقول خبلقـه مـن عـدم ،ولذلك كان القول بفيض العامل عن اهللا .اخ أو انقطاعيف فعل هذا املبدأ أو اجلوهر تر 
    .)١٧٢ص (املعجم الفلسفي جلميل صليبا 
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  .)١(وابن سينا  على فلسفة أرسطو أدخلها الفارايب

                            
 .)٢٥١ص (افت الفالسفة   )١(
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  الثاني  المطلب

  وكتبه  ،التعريف بأشهر رجاله 
بالد غزت فلسفة أرسطو التاريخ العلمي اإلسالمي ووجدت هلا مجاعة ممن تبىن نشرها يف 

وسيتجه البحث إىل التعريف بأهم رجال هذا االجتاه الذي كان هلم دور بارز يف  ،املسلمني
م عن غريهم، تأسيسه وتأصيله ونشره   :وهم أربعة ،مكتفيًا 

   .وابن رشد ،وابن سينا ،والفارايب ،الكندي
   :)١( الكندي: أوالً 

بل ترمجته هذه يف الكتب ال تتجاوز  ،كثرياً من األخبار عن الكندي  ال تورد كتب الرتاجم
ذا الوصف مث  ) فليسوف العرب(وهذا غريب ملن هو موصوف بـ ،رأسطبعضة  فكيف يوصف 

  :وعلى كل حال فاحلديث عن ترمجته يف أمور! تغيب أخباره ؟
  .بن الصباح الكندي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق :اسمه_١
فقد كان أبوه أمرياً على ، وأنه أحد أبناء ملوكها، يتفق من ترجم له على أنه عريب: نسبه_٢

وأن جده األشعث بن قيس كان من أصحاب النيب صلى اهللا  ،الكوفة يف حكم املهدي والرشيد
  .عليه وسلم

إال أنه ولد بالبصرة مث تركها وانتقل  ،اجم كثرياً عن نشأته وحياتهمل تذكر الرت  :نشأته وحياته_٣
   .إىل الكوفة، وقد كان مؤدبًا ألمحد بن املعتصم

كان نصرانيًا   :وقيل ،كان يهوديًا مث أسلم  :أن الكندي )٥٦٥-ت()٢(وينفرد ظهري الدين البيهقي
                            

لشـــمس ) نزهـــة األوراح (تـــاريخ احلكمـــاء  ،)٥٢ص (تـــاريخ حكمـــاء اإلســـالم لظهـــري الـــدين البيهقـــي  :انظـــر يف ترمجتـــه )١(
   .)٢٨٥ص (طبقات األطباء البن أيب أصيبعة  ،)٢٨٢ص (صوان احلكمة لسجستاين  ،)٣٠٥ص (لدين الشهرزوري ا

ومصــــطلحات  ،وفلســــفته حملمــــد أبــــو ريــــدة الكنــــدي ،حلســــام اآللوســــي فلســــفة الكنــــدي :وانظــــر يف الكــــالم حــــول فلســــفته
     .ألنطوان سيف الفيلسوف الكندي

مـن  ،مـؤرخ اشـتغل بالفلسـفة واحلسـاب والفلـك ،ظهري الدين البيهقـي ،أبو احلسن ،حممد بن احلسني علي بن يزيد :هو )٢(
ـــج البالغـــة وغريهـــا ،أســـرار احلكـــم يف احلكمـــة :مصـــنفاته كتابـــه تـــاريخ مقدمـــة حتقيـــق   :ينظـــر .)٥٦٥(تـــويف ســـنة  ،وشـــرح 

  .حكماء اإلسالم
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)١(.  
يقـول ابـن ، )فيلسوف العـرب(جتمع على وصفه بـتكاد الرتاجم  :)٢( مكانته الفلسفية_٤
ــــن صــــاعد، )٤(»ومل يكــــن يف اإلســــالم فيلســــوف غــــريه« :)٣(جلجــــل ومل يكــــن يف « :)٥(ويقــــول اب

ويقــول أبــو  ،)٦(»حـىت مســوه فيلســوفًا غـري يعقــوب اإلسـالم مــن اشــتهر عنـد النــاس بعلــوم الفلســفة
 ،)٨( »وســـائر أجناســـها مــن املســـلمني يف الفلســفة هــو أول مـــن ختـــرج« :)٧(ســليمان السجســـتاين

 :وقــــال .)٩( »"فيلســــوف اإلســــالم" كبــــري الفالســــفة الــــذي يســــمونه «: وقــــال عنــــه ابــــن تيميــــة
فيلسوف اإلسالم يف وقته أعين الفيلسوف الذي يف اإلسالم وإال  يعقوب بن إسحاق الكندي«

  .)١٠( »سلمنيفليس الفالسفة من امل
يـذكر ، فقد كان أحد أتبـاع أرسـطو ،املشائية الفلسفة اتبع الكندي :اتجاهه الفلسفي_٥

كانــت لــه عنايــة بكتــب   ، وقــد)١١( »احتــذى يف تواليفــه حــذو أرســطوطاليس« :ابــن جلجــل أنــه

                            
وقـــد كانــت هـــذه النســبة حمـــل نقــاش عنـــد عــدد مـــن  ،)٥٢ص (تـــاريخ حكمــاء اإلســـالم لظهــري الـــدين البيهقــي  :انظــر )١(

 .) ٢ص ( وفلسفته  الكندي :ينظر .الباحثني
ن سـيف يف كتابـه انـاقش ذلـك أنطـو وقد كانت هذه املكانة حمل تساؤل ونقاش عند عدد مـن البـاحثني ومـن أوسـع مـن  )٢(
 .)مصطلحات الفيلسوف الكندي(
طبقـات  :مـن مصـنفاته ،له اهتمام برتمجة بعض كتـب الطـب ،كان طبيباً   ،يعرف بابن جلجل سليمان بن حسان :هو  )٣(

    .)٤٩٣ص(ن األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة عيو  :ينظر .ورسائل أخرى يف الطب ،األطباء واحلكماء
 .)٧٣ص (طبقات األطباء واحلكماء البن جلجل   )٤(
أبــو القاســـم القـــرطيب  ،قاضـــي طليطلـــة ،يعـــرف باجليــاين ،صـــاعد بـــن أمحــد بـــن عبـــد الــرمحن بـــن حممـــد بــن صـــاعد :هــو  )٥(

ولـــه كتــاب طبقــات األمــم وكتــاب أخبــار األمــم مــن العـــرب  ،يف أمــوره وكــان متحريــاً  ،استقضــاه املــأمون حيــىي بــن ذي النــون
 . )١٨٦ -٣(اإلعالم ،)١٣٥ -١٦(الوايف بالوفيات  :ينظر.)٤٦٠( تويف سنة ،كتاب حركات النجومو  ،والعجم

 .)٧١ص (طبقات األمم البن صاعد   )٦(
ــرام حممــد بــن طــاهر :هــو )٧( رســالة يف  -لــه مــن التصــانيف  ،مــن املشــتغلني بالفلســفة ،السجســتاين املنطقــي بــن بابــا بــن 

مل يعـرف بالتحديـد سـنة وفاتـه لكنـه كـان يعـيش  ،وصوان احلكمة وغريهـا  ،ورسالة يف احملرك األول ،اقتصاص طرق الفضائل
  .اب صوان احلكمةومقدمة عبدالرمحن بدوي لكت ،)٩٤ص(تاريخ حكماء اإلسالم للبيهقي  :ينظر .)٣٩١(يف سنة 

 .)٢٨٢ص (صوان احلكمة للسجستاين  )٨(
 .)١٨٩ -٣٥( فتاوى الجمموع  )٩(
 .) ١٩٩ ص( الرد على املنطقيني )١٠(
 .)٧٣ص (طبقات األطباء واحلكماء البن جلجل   )١١(
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  ).تب أرسطو طاليسرسالة يف كمية ك: (نه ألف رسالة خاصة بعنوانحىت إ، أرسطو
أن أنبئـــك بكتـــب أرســـطاطاليس .. .ســـألت« :يقـــول يف هـــذه الرســـالة مثنيـــًا علـــى أرســـطو

ا ومرتبهــا، اليونــاين الــذي تفلســف فيهــا واقتنائهــا  الــيت ال غــىن ملــن أراد نيــل الفلســفة ،علــى عــد
   .)١( »...وتثبيتها عنها

بعض املتأخرين أن  مما دعا ،ال تذكر سنة لوفاته نديتب اليت ترمجت للكمجيع الك :وفاته_٦
إىل عام ) هـ٢٤٦(ويدور خالفهم حول وفاته فيما بني عام  ،حيدد سنة تقريبية لوفاته

بسبب ) هـ٢٥٢(أنه تويف يف أواخر  ويرجح مصطفى عبدالرزاق يف حبثه عن الكندي، )هـ٢٦٠(
يف عهد اخلليفة املستعني وشهد الفتنة اليت قتل يف تشهد أنه كان أن رسالته يف ملك العرب 

ا آخر رمضان سنة    . )٢() هـ٢٥٢(أعقا
ً  لكندياألف  :كتبه_٧ ً   عددا حىت أوصلها بعض من ترجم له إىل  ،جداً من الرسائل كبريا
ريدة يف ومل يصل منها إال القليل،  وقد مجع عدداً منها عبداهلادي أبو ، )٣(رسالة ) ٢٨١(

  :ومنها ،رسالة) ٢٥(مجع فيها  ،)الفلسفية  رسائل الكندي( :جمموع واحد طبع باسم
  .األوىل يف الفلسفة رسالة الكندي

  .رسالة يف اإلبانة عن سجود اجلرم األقصى
  .رسالة يف حدود األشياء ورسومها

  .هاوغري  ،رسالة يف العقل
  
  
  
  

 ً   :)٤( الفارابي :ثانيا
                            

 .)٣٦٣ص ( رسائل الكندي )١(
    .)٥ص (وفلسفته أليب ريدة  الكندي :انظر )٢(
 .)٢٨٥ص (طبقات األطباء البن أيب أصيبعة عيون األنباء يف  :انظر )٣(
وعيـون األنبـاء يف  ،)٢٧٧ص (وأخبـار احلكمـاء للقفطـي  ،)٤١ص (تاريخ حكماء اإلسـالم للبيهقـي  :انظر يف ترمجته )٤(

   .)٦٠٣ص (يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة 
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  .بن طرخان بن أوزلع املعروف باسم الفاريب أبو نصر حممد بن حممد :اسمه_١
وهي إحدى مدن الرتك من وراء  ،)فاراب(هـ يف مدينة ٢٥٧ولد يف عام  :نشأته وحياته_٢

ً وكان أبوه فا ،النهر ا إىل   ،تزوج من امرأة تركية ،رسيا كان ببغداد مدة مث انتقل إىل الشام وأقام 
وال تذكر كتب الرتاجم شيئًا عن ، العلوم يف املدينة اليت ولد فيها تلقى الفارايب ،حني وفاته

ل بكليته على وأقب، وتذكر أنه كان قاضيًا وأنه ملا شعر باملعارف نبذ القضاء ،نشأته األوىل
فصادفت منه ، وكان سبب قراءته للحكمة أن رجالً  أودع عنده كتب أرسطو فنظر فيها ،العلم

ا حىت أتقنها    .قبوالً فتحرك إىل قراء
باعتبـاره املقــرب األول لفلســفة  ،)املعلـم الثــاين(بأنــه  يلقــب الفـارايب :مكانتـه الفلســفية_٣

بعـد الطبيعـة حـىت  أيسـت مـن معرفـة غـرض مـا« :يقول ابن سـينا عنـه  ،طواملعلم األول وهو أرس
وهــو امللقــب بــاملعلم الثــاين « :ويقــول الشــهرزوري، )١( »بكتــاب أليب نصــر يف هــذا املعــىنظفــرت 

اضــــطرب وخلــــط « :وأمــــا ابـــن ســــبعني فمــــع نقــــده للفـــارايب بأنــــه قــــد، )٢( »ومل يكـــن أفضــــل منــــه
جــل كــان أفهــم وهــذا الر « :إال أنــه يعقــب ذلــك بقولــه ،فيةيف بعــض تقريراتــه الفلســ )٣( »وتنــاقض

 :ويصـفه ابـن صـاعد، )٤(»وهو الفيلسوف فيها ال غري، هم للعلوم القدميةار وأد، فالسفة اإلسالم
مث يفضــــله علــــى  ،»وأرىب يف التحقيــــق هلــــا_ الفلســــفة :أي_أنـــه بــــز مجيــــع أهــــل اإلســــالم فيهــــا «

  .)٥( »وغريه من صناعة التحليل منبهًا على ما أغفله الكندي« :فيقول الكندي
ـا  وأما ابن الطفيل فيصف كتب الفـارايب ويصـفه ابـن تيميـة بأنـه  .)٦(»كثـرية الشـكوك«بأ

م مــن  »منحــريف املتفلســفة«مــن  مقتصــدة «يف مقابــل أيب الربكــات وابــن رشــد الــذين يصــفهم بــأ
 :ويقــول، )٨(»حــذاق الفالسـفة«وهـو مــع وصـفه لــه بـاالحنراف إال أنـه جيعلــه مـن . )٧(»الفالسـفة

                            
 .)٤١ص (تاريخ حكماء اإلسالم للبيهقي   )١(
 .)٣٠٠ص (للشهرزوري _ نزهة األرواح_تاريخ احلكماء   )٢(
  .)١٤٣ص (بد العارف البن سيعني   )٣(
  .املصدر السابق نفس الصفحة  )٤(
  .)٧٣ص (طبقات األمم البن صاعد  )٥(
  .)٦٢ص (رسالة حي بن يقظان البن الطفيل  )٦(
 .)٢٠٥ -١٢(فتاوى الجمموع   )٧(
 .)٩٩ -٤( املصدر السابق  )٨(
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أرســـطو وأتباعـــه مـــن الفالســـفة  يماليونـــان الـــيت هـــي تعـــال قـــد حـــذق يف حـــروف وكـــان الفـــارايب«
  . )١( »املشَّائني

   :اتجاهه الفلسفي_٤
يقـول  ،وتبىن فلسفته وقررها يف كتبـه ،من اطالعه وتكراره لكتب أرسطو لقد أكثر الفارايب

عـرف فيهمـا جبمـل عظيمـة « :ابن صاعد عن تقريراته يف كتابيـه السياسـة املدنيـة والسـرية الفاضـلة
  .)٢(»من العلم اإلهلي على مذهب أرسطوطاليس
وابن سـينا إمنـا  ليها الفارايبوالفلسفة اليت ذهب إ« :ويقول ابن تيمية مبينًا اجتاهه الفلسفي

  . )٣( »ب التعاليمهي فلسفة املشائني أتباع أرسطو صاح
  .  ووصف اجتاهه باملشائي ال يعين عدم تأثره بنظريات أخرى مأخوذة عن غري أرسطو

   .)هـ ٣٣٨( كانت وفاته يف عام :وفاته_٥
   :كتبه_٦

  :ومما طبع منها ،ئل كثريةرسا كتب الفارايب
ومقالة فيما يصح وماال يصح  ،والتنبيه على سبيل السعادة ،حتصيل السعادة ،فصوص احلكمة

واجلمع  ،وكتاب امللة ،وفلسفة أرسطوطاليس،إحصاء العلومو  ،والتعليقات ،من أحكام النجوم
  .وغريها ،آراء أهل املدينة الفاضلةو  ،بني رأيي احلكيمني

  
  
  

 ً   :)٤(سينا  ابن :ثالثا
  .أبو علي الحسين بن عبدهللا بن علي سينا :اسمه_١       

عنــه عــدد ممــن  وقــد ذكرهــا، أنــه رواهــا بنفســه :ممــا مييــز ســرية ابــن ســينا :وحياتــه نشــأته_٢

                            
 .)٥٧١ -١١(املصدر السابق   )١(
  .)٧٣ص (طبقات األمم البن صاعد   )٢(
 .)٣٦٥ -٢( بيان تلبيس اجلهميةو  ،)١٥٧ -١(درء التعارض   )٣(
 ).   ٦٥ص(تاريخ احلكماء للبيهقي  ،)٣٦٧ص (للشهرزوري _ نزهة األرواح_تاريخ احلكماء  :انظر يف ترمجته  )٤(
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،  خبــارىمث انتقــل إىل، يف قريــة أفشــنة بــالقرب مــن خبــارى )هـــ٣٧٠(فقــد ولــد عــام  ،)١(تــرجم لــه
ً ، وكان أبوه فارسيًا من أهل بلـخ علـم أنـه  ،وكـان إمساعيليـا ُ ـذا ي  توكانـ، يف بيـت إمسـاعيلي شـأنو

ـــــه حبفـــــظ القـــــرآ ـــــه يف بدايـــــة حيات ـــــة حياتـــــه كتـــــاب  ودرس ،ن وقـــــراءة األدب واللغـــــةعنايت يف بداي
اوز هــــو مل يتجــــمث قــــرأ فــــن الطــــب و ، ايســــاغوجي علــــى أيب عبــــداهللا النــــاتلي املتلقــــب باملتفلســــف

وأعــاد ، ةوقــرأ كتــاب مــا بعــد الطبيعــ ،إلهلــيايــة بــالعلم امث توجــه للعن، السادســة عشــرة مــن عمــره
 ً ً مث إنه اشرتى كتابـًا مـن دالل فوجـده كتابـ ،قراءته أربعني مرة وصار له حمفوظا  أليب نصـر الفـارايب ا

فـــانفتح علـــي يف الوقــت أغـــراض ذلـــك « :قـــال ابـــن ســينا، ومــن هنـــا بــدأت عنايتـــه بعلـــم الفــارايب
ً « :ية بكتبه حىت قال الشـهرزوريمث أكثر العنا،  )٢( »الكتاب  »لتصـنيفاته وكـان أبـو علـي تلميـذا

مث بعــد وفــاة والــده انتقــل مــن خبــارى إىل   ،مث بــدأ بالتــأليف وهــو ابــن إحــدى وعشــرين ســنة ،)٣(
حتــــول إىل مهــــذان فأصــــفهان مث عــــاد إىل مهــــذان  مث ،مث إىل الــــري، ومنهــــا إىل جرجــــان، كركــــانج

  .بسبب مرض أصابه وفيها تويف
   .على إثر مرض أصابه هـ) ٤٢٨(تويف سنة  :وفاته_٣
  :مكانته الفلسفية_٤

وذلـك ملـا احتلـه مـن رياسـة يف  ،)الـرئيس(تطلق أغلب كتـب الـرتاجم علـى ابـن سـينا لقـب 
ز يف علــوم احلكمــة« : بأنــهويصــفه الشهرســتاين ،علـم الفلســفة ّ  »وعالمــة الــدهر يف الفلســفة ،املــرب

)٤(.   
ومالــه  ،قليــل الفائـدة ،ةنـكثــري الطنط  ،ممــوه ومسفسـط« لكـن ابـن ســبعني يـرى أن ابــن سـينا

.. .هــااملشـرقية ولــو أدركهــا لتضــوع رحي مـن تــأليف ال يصــلح لشــيء، ويـزعم أنــه مــا أدرك الفلســفة
  .)٥(»وكالمه ال يعول عليه

وهــــي ذات  ،)٦( »حــــذاق الفالســـفة«وأمـــا شـــيخ اإلســــالم ابـــن تيميـــة فيصــــفه بأنـــه مـــن   

                            
   .)٣٦٩ص (_ نزهة األرواح_احلكماء  تاريخ )١(
   .)٤٣٧ص (عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة  :انظر)٢(
   .)٣٠٠ص (املصدر السابق  )٣(
 .)١٥ص (مصارعة الفالسفة للشهرستاين   )٤(
   .)١٤٤ص (بد املعارف البن سبعني  )٥(
 .)٢٠٥ -١٢(فتاوى الجمموع   )٦(
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 »منحـريف املتفلسـفة«بأنـه مـن  ومع هذا الوصـف فإنـه يصـفه كـذلك ،املكانة اليت يعطيها للفارايب
)١( .  

 اإلميـان إىل لكن ابن سـينا أقـرب« :ن فيقولمن جهة قربه من اإلميا ويفضله على الفارايب 
ً نمن بعض الوجوه وإن مل يكن مؤم    .)٢(»ا

فيـه مــن  :عنـد العلــوم اإلهليـة النبويـة وإن كـان« :ويبـني سـبب رواج فلسـفة ابـن ســينا فيقـول
لعلم افـر مــا ال خيفـى علــى مـن لــه أدىن بصـرية بــكواجلهـل والضــالل وال اقالقصـور والتقصـري والنفــ

والنبــــوات  ب إلــــيهم معرفــــة اهللاتفلســــفة ؛ ألنــــه قــــرَّ امل راج علــــى مــــن ســــلك طريــــق امنــــوإ ،واإلميــــان
ــابئة الفالســفة  واملعجــزات والواليــة حبســب أصــول مبــا أشــرق  -ال حبســب احلــق يف نفســه  -الصَّ

م من نور الرسالة وبرهان النبوة ىعل    .)٣(»جهاال
سـفة احملضـة وهلـذا الفال« :وينقل ابن تيمية وصف الفالسـفة البـن سـينا ويبـني سـبب ذلـك

 ،ملــا رأوا مــن تقريبــه المليــين أن ابــن ســينا صــانعيــرون  -البــاقون علــى حمــض كــالم املشــائني  -
مــا  -مبوجــب احلــق ومبوافقــة أصــوهلم العقليــة  -مل يصــانع ولكــن قــال  ،وجهلــوا فيمــا قــالوا وكــذبوا
  .  )٤(»قاله من احلق الذي أقر بِهِ 

  :اتجاهه الفلسفي_ ٥
وملــا كـان املشـتغلون بــالعلم « :يقــول عـن نفسـه ،سـينا طريقــة املشـائني يف الفلسـفةاتبـع ابـن 

فاحنزنــا إلــيهم  ،كرهنــا شــق العصــا وخمالفــة اجلمهــور  ،شـديدي االعتــزاز إىل املشــائني مــن اليونــانيني
يــه ومل يبلغــوا وأكملنــا مــا أرادوه وقصــروا ف ،وتعصــبنا للمشــائني إذ كــانوا أوىل فــرقهم بالتعصــب هلــم

ــم منــه وأمــا الكثــري فقــد ، فــإن جاهرنــا مبخــالفتهم ففــي الشــيء الــذي ال ميكــن الصــرب عليــه.. .أر
 :مث يبـــني ابـــن ســـينا أنـــه مل يكـــن جمـــرد مقلـــد حـــىت آخـــر أمـــره فقـــال )٥( »غطينـــاه بأغطيـــة التغافـــل

 ،األول والثـاينلكنكم أصحابنا تعلمون حالنا يف أول أمرنا وآخره وطول املدة اليت بـني حكمنـا «
وملــا كانــت الصــورة هــذه والقضــية علــى هــذه اجلملــة أحببنــا أن جنمــع كتابــا حيتــوي علــى أمهــات 

                            
 .)٩٩ -٤( املصدر السابق )١(
 .)٢٢ -١٢(  املصدر السابق  )٢(
 .)٨٥ -٢(  املصدر السابق  )٣(
 .)٨٦ -٢( املصدر السابق  )٤(
 .)٣ص (املشرقيني منطق  )٥(
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 ً ـــا ـــا هـــذا الكتـــاب لنظهـــره إال ... العلـــم احلـــق الـــذي اســـتنبطه مـــن نظـــر كثـــرياً وفكـــر ملي ومـــا مجعن
فقــــد وأمـــا العامــــة مــــن مـــزاويل هــــذا الشــــأن _ أعــــين الــــذين يقومـــون منــــا مقــــام أنفســــنا_ ألنفســـنا

  .)١(»أعطيناهم يف كتاب الشفاء ما هو كثري هلم
ولكن إىل أي مدى   ،وهذا النص يبني أن ابن سينا كانت عنده ثنائية يف املنهج الذي يتبناه

كانت هذه الثنائية هل كانت بتبنيه ملنهج آخر غري منهج املشائني وهو املنهج اإلشراقي أو  
  أصله سائراً على طريقتهم ؟ كانت بتبين آراء ختالف املشائني وإن كان يف

وممــن تبــىن  ،اختلفــت أنظــار البــاحثني يف تقيــيم هــذه الثنائيــة يف املــنهج وهــو خــالف قــدمي
وأمـــا كتـــب « :حيــث يقـــول)٢(الطفيـــل ابـــن :ناألوىل مـــن كــون ابـــن ســـينا لـــه منهجــا وجهــة النظـــر

طريقـة  وسـلك ،أرسطوطاليس فقد تكفل الشـيخ أبـو علـي بـالتعبري عمـا فيهـا وجـرى علـى مذهبـه
وأنه إمنـا ألـف ذلـك  ،وصرح يف أول الكتاب بأن احلق عنده غري ذلك ،فلسفته يف كتاب الشفاء

 الكتاب على مذهب املشـائني وأن مـن أراد احلـق الـذي ال مججمـة فيـه فعليـه بكتابـه يف الفلسـفة
بني أن ابن سينا يف كتابـه الابن لكن  )٣(»املشرقية ُ شـفاء وافـق أرسـطو يف أكثـر الطفيل مع ذلك ي

  .  األمور وإن كان قد زاد عليه
والفلسـفة الـيت ذهـب إليهـا « :ابن تيمية إىل أنه ميشي علـى فلسـفة أرسـطو فيقـولويذهب 

وبينـه وبـني سـلفه مـن  ،وابن سينا إمنا هي فلسفة املشـائني أتبـاع أرسـطو صـاحب التعـاليم الفارايب
  )٤( »مث بني أتباعه من اخلالف ما يطول وصفه ،ا يطول وصفهم واالختالفالنزاع 

والذي يرتجح يف ذلك أن ابن سينا كان متبعًا من حيث األصل للفلسفة املشائية وإن كان قد 
  . تأثر بالفلسفة األفالطونية

  :كتبه_ ٦
  :ومما طبع من كتبه ،كتب ابن سينا كتبًا كثرية يف جماالت متعددة

ورسـالة أحـوال  ،ورسالة يف معرفة النفس الناطقة وأحواهلا ،ام العلوم العقليةوأقس ،منطق املشرقيني
                            

  .)٤ص (املصدر السابق  )١(
، كتـب القصـة الفلسـفية  فيلسوف مييل ،حممد بن عبداهللا بن عبدامللك بن طفيل: هو )٢( حـي بـن إىل اإلشراق، كان طبيبـًا
  .)١٤_٩(مقدمة رسالة حي بن يقظان : ينظر .)٥٨٠(تويف سنة  ،ظانيق
  .)٦٣ص ( رسالة حي بن يقظان البن الطفيل  )٣(
 .)١٥٧ -١(درء التعارض   )٤(
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ــــنفس ــــم اللــــدين ،ورســــالة العشــــق ،واإلشــــارات والتنبيهــــات ،والنجــــاة ،والشــــفاء، ال  ،ورســــالة العل
تفسـري و  ، سـورة اإلخـالصريوتفس ،وتفسري سورة األعلى ،وتفسري املعوذتني ،والرسالة األضحوية

    .)١(غريهاو  ،سورة آية النور
 ً   :)٢(ابن رشد  :رابعا

  .أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد :اسمه_ ١
 ،وقد نشأ يف بيت علم وفقه ،يف مدينة قرطبة ،)هـ ٥٢٠(ولد يف عام  :نشأته وحياته_ ٢

 ،ووالده أبو القاسم قاضي قرطبة ،وجده القاضي أبو الوليد حممد صاحب كتاب املقدمات
وانتقل إىل مراكش وهو ابن سبع  ،وأخذ الفقه واحلكمة عن أهلها، وطأفدرس على أبيه امل

فقربه _ وقد كان مقربًا منه _ والتقى فيها بابن الطفيل فأثىن عليه عند خليفة املغرب  ،وعشرين
وعند ذلك اجته إىل تلخيص كتب أرسطو بطلب من ابن الطفيل حتقيقًا لرغبة اخلليفة  ،اخلليفة

مث ملا تويف أبو يعقوب خلفه  ،مث عينه اخلليفة قاضيًا ألشبيلية ،ة أرسطوالذي أراد تسهيل عبار 
فقرَّب كذلك ابن رشد واحرتمه مث انقلب عليه ونقم عليه وعزله من ، ابنه امللقب باملنصور

  .ومل تدم حياته طويالً بعد هذه احملنة ،بسبب حتذير الفقهاء منه عند اخلليفة ،القضاء
  .سنة ٧٢وله من العمر  ،مبراكش )٥٩٥(تويف يف سنة  :وفاته _٣
   :مكانته الفلسفية_ ٤

وقد حلظ هذه املكانة ابن الطفيـل الـذي  ،احتل ابن رشد مكانة بارزة يف املدرسة الفلسفية
ملـا  ،وإين ألرجو أن تفي بـه« :وقال له ،أدرك فهم ابن رشد فطلب منه أن يلخص كتب أرسطو

  .)٣( »نزوعك إىل الصناعةوقوة  ،أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قرحيتك
م إىل اإلسـالم« :وجيعله من، )٤( »حذاق الفالسفة«تيمية بأنه من  ولذا يصفه ابن  »أقر

ىل جودة القول يف ذلك من ابـن سـينا مـع إوابن رشد أقرب « :ويرجحه على ابن سينا فيقول )٥(

                            
 .كتاب مؤلفات ابن سينا جلورج قنوايت  :انظر  )١(
وابــن  ،)٥٣٠ص (بــن أيب أصــيبعة وعيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء ال ،)٨١ -٢(الــوايف بالوفيــات  :انظــر يف ترمجتــه  )٢(

  .)٦١_١٣(رشد وفلسفته حملمود قاسم 
  .)٢٤٣ص(املعجب للمراكشي   )٣(
 .)٢٣ -١(  بيان تلبيس اجلهمية  )٤(
 .)٢٥٩ - ١٧(  جمموع الفتاوى  )٥(
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ة أصـح مـن نقـل نقلـه ألقـوال الفالسـف« :ويصف نقلـه فيقـول )١(»رسطو وشيعتهأغلوه يف تعظيم 
  . )٢( »ابن سينا

  :اتجاهه الفلسفي_ ٥
وكــان  ، )٣( »وذويــه أرســطوأتبــع النــاس ألقــوال « :ابــن تيميــةلقــد كــان ابــن رشــد كمــا يقــول 

َّ  ،هكثري الذب عن مذهب ه لـه يلـم أرسـطو وتقو فهمـه لكـال عـدم وقـد رد كثـرياً علـى ابـن سـينا وبـني
  .)٤(يقله مل ما
  :كتبه_٦

  :ومما طبع له ،الكتب ألف ابن رشد كثرياً من
، وكتاب تلخيص الكون والفساد ،افت الفالسفة :افت التهافت وهو رد على كتاب الغزايل

وكتاب فصل املقال فيما بني  ،عن مناهج األدلة وكتاب الكشف، وكتاب تلخيص اآلثار العلوية
  .وغريها ،د الطبيعةوكتاب تفسري ما بع، احلكمة والشريعة من االتصال

أن له عدداً من املؤلفات يف فقه الشريعة  :ومما خيتلف فيه ابن رشد عن سابقيه من الفالسفة 
تهد ٌ املستصفى يف أصول الفقه  ،وأحكامها ككتاب بداية ا   .)٥(و خمتصر

                            
 .)٤٣٤ -٩(درء التعارض   )١(
 .)٢٤ -٦( املصدر السابق  )٢(
 -٢( ،)١٢٠ -١( بيان تلبيس اجلهميةو  ،)٣٣٣ - ٩(  ،)٢٤٢ ،٢٣٧ -٦( :وانظر ،)٢٤ -٦( املصدر السابق  )٣(

١٦٦(.  
 .)٣٦١ - ٢(درء التعارض   )٤(
 .مؤلفات ابن رشد جلورج قنوايت :انظر )٥(
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  المبحث الثاني 

  في التفسير وأسبابه ومظاهره تأثير االتجاه المشائينشأة 
  :وفيه ثالثة مطالب

  في التفسير  المشائينشأة تأثير االتجاه  :لب األولالمط
  في التفسير  أسباب تأثير االتجاه المشائي :نيالمطلب الثا

  يف التفسري مظاهر تأثري االجتاه املشائي :لثاملطلب الثا

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

  المطلب األول

  االتجاه المشائي في التفسير تأثير نشأة
م نشأة املنهج املشائي يف التفس   :ري إىل مرحلتنيميكن أن تـُقَسَّ

   :مرحلة النشأة :المرحلة األولى
وهو  ،كانت البدايات األوىل هلذا املنهج على يد أول فيلسوف ظهر يف تاريخ املسلمني

لَّب  ،وبني ماجاءت به األنبياء وكانت نشأة ذلك يف سياق التوفيق بني الفلسفة ،الكندي وتََط
 يف تعريف الفلسفة يقول الكندي ،ق منهجًا يف التفسري يؤيد هذه النظرية اليت يدعيهاهذا التوفي

ا ُ الفضيلة ومجلة  « :وجميء األنبياء  م ْل ُ الوحدانية وعِ م ْل ُ الربوبية وعِ م ْل ُ األشياء حبقائقها وعِ م ْل عِ
واقتناء هذه مجيعًا هو الذي أتت  ،واالحرتاس منهوالبعد عن ضار  ،كل علم نافع والسبيل إليه
  . )١( »_جل ثناؤه_به الرسل الصادقة عن اهللا 

 :فيقول ،بعد ذلك وشيَّد فكرته يف ضمن السياق الذي يورده الكندي مث جاء الفارايب
اومها يشتمالن على موضوعات بأع.. .فامللة حماكية للفلسفة« وكالمها تعطي املبادئ  ،يا

  . )٢( »القصوى للموجودات
من هذه  كل ما تعطيه الفلسفة« :وهذه احملاكاة حبسب قاعدة التخييل اليت يقول فيها

 ً     .)٣( »معقوالً ومتصوراً؛ فإن امللة تعطيه متخيال
   :مور التاليةوالذي نشأ يف هذه املرحلة عند هذا االجتاه ميكن أن يسجل يف األ

ِّ التوافق بني الشرع والفلسفة_١ ني َ بـ    .نشأة النظريات اليت تـُ
  .كان ظهوراً جممالً مل تتضح فيه مجيع معامل النظرية  و ظهور هذه النظرية عند الكندي

فقد ظهر عنده عدة أمور  ،فكان املؤسس احلقيقي لنظرية التوفيق بني امللة والفلسفة أما الفارايب
  :توجب هذا الوصف

                            
 .)١٠٤ص ( رسائل الكندي )١(
 .) ١٨٥ص (حتصيل السعادة للفارايب  )٢(
 .نفس الصفحة ،ابقاملصدر الس )٣(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


بينمامل يكن ذلك  وهذا ظهر عند الفارايب ،نشأة االختالف اجلذري مع نظرية املتكلمني_أ
  .ظاهراً عند الكندي

  .  اليت سيأيت ذكرها يف تفصيل منهجه ،نشأة اجلذور الفلسفية لنظرية التوافق_ ب
  :أة النقد الفلسفي للمناهج األخرى يف التفسرينش_ ٢

ونقده كان من خالل الدفاع عن ، نقد املناهج األخرى يف التفسري بدأت بذورها عند الكندي
وهذا املوقف يتضمن نقداً ملنهج  ،فقد اشتد نكريه على من أنكر منهجه يف التفسري ،منهجه

َّ عدم تعارض منهجه مع الشرع يقول الكندي ،املخالف والشك فأما من آمن « :بعد أن بني
ممن أخذ عنه  ،وأنكر ما تأوَّل ذوو الدين واأللباب ،مث جحد ما أتى به ،وصدقه ،برسالة حممد

إذ يبطل ما يثبته وهو ال يعشر مبا أتى به من  ،فظاهر الضعف يف متييزه ،صلوات اهللا عليه
ا الرسول صلوات اهللا عليهأو يكون ممن جهل ا ،ذلك   .(١)»لعلة اليت أتى 

 :حيث يقول، لكنه نقد ال يعدو أن يكون عابراً كذلك مث ظهر النقد كذلك عند الفارايب 
ا هي احلق« والتمست تصحيحها  ،فأخذت صناعة الكالم تلك املثاالت واخلياالت على أ

ا هي احلقم يف فأخذ صاحب الكالم... باألقاويل صار ما تنظر فيه  ،لته مثاالته تلك على أ
كان إمنا يلتمس تصحيح مثال مثال إذ   ،صناعة الكالم يف هذه امللة أبعد عن احلق من األوىل

  .، ومل يتجاوز نقده هلم هذه احلدود)٢( »الذي ُظنَّ أنه حق أو مموه أنه حق الشيء
  :وبيان ذلك عندمها كالتايل ،آلياتنشأة بعض التفسريات الفلسفية اليسرية لبعض ا_ ٣
  :ومها، فلم أجد له تفسرياً مباشراً إال يف آيتني ما يتعلق بتفسريات الكندي_ أ 

   .)٣( ]٧٩ -يس[ Mwv  u  t  s  r  qL    :قوله تعاىل

  .)٤( ] ٦-الرمحن[  MX  W   VL        :قوله تعاىلو    

!  "  M   :فلم أجد له تفسرياً مباشراً إال يف آية واحدة وهي قوله تعاىل وأما الفارايب_ ب 

                            
 .)٢٤٥ص( رسائل الكندي  )١(
 .)١٣٢_١٣١ص (كتاب احلروف للفارايب    )٢(
 .)٢٤٥ص ( رسائل الكندي  )٣(
 .) ٣٧٦ص (املصدر السابق   )٤(
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  -   ,  +    *  )  (  '       &  %   $     #L ]١ -اجلن[ )١(.  
ٌ لبعض األلفاظ الواردة يف القرآن من د ون ذكر اآليات اليت وقد جاء يف بعض كتبه تفسري

 :وتفسريه ملعاين أمساء اهللا تعاىل ،)٢( )املالئكة(تفسريه ملعىن  :ومن أمثلة ذلك ،وردت فيها
  . )٣() والباطن ،والظاهر ،واآلخر ،األول(

ا تطابق اآلية مع تقريره ومن  ،كما أنه استشهد ببعض اآليات بعد تقريره الفلسفي حىت يتبني 
  .)٤(  ]٥٣ -فصلت[ MÃ  Â  Á   ÀL  :تعاىل استشهاده بقوله :أمثلته

ْلحظ يف مجيع تلك املالمح عدم االكتمال  ،والفارايب هذه مالمح هذه النشأة عند الكندي ُ ويـ
َ هذا النقص ،يف كل جانب من اجلوانب ل مِ    .وقد جاءت املرحلة الثانية لتُْك

    :والتطبيق لتأصيلامرحلة  :المرحلة الثانية
، تصرًة على التنظري املختصروالفارايب اليت كانت يف غالب أمرها مق بعد مرحلة الكندي  

وهي مرحلة تتسم بقوة التأصيل والتنظري  ،عند ابن سينا وابن رشد نشأت مرحلٌة جديدةٌ 
  :والتطبيق

لَّلتُ على أقسام احلكمة وظهر أنه فقد د« :يقول ابن سينا يف بيان هذا املنهج الفلسفي 
ا مث يزيغون عن منهاج الشرع ، ليس شيء منها يشتمل على ماخيالف الشرع فإن الذين يدعو

ا بريئة  إمنا يضلون من تلقاء أنفسهم ومن عجزهم وتقصريهم ال أن الصناعة نفسها توجبه فإ
  .)٥( »منهم

مستفادة من أرباب امللة اإلهلية على  ومبادئ هذه األقسام اليت للفلسفة النظرية« :ويقول
  .)٦(  »سبيل التنبيه

فإنا معشر املسلمني نعلم على القطع أنه ال يؤدي « :وبعد ذلك جاء ابن رشد ليقول

                            
 .)٣١٣ص (للفارايب _ ضمن جمموع األعمال الفلسفية_جوابات ملسائل سئل عنها  )١(
 .)٣٢الفص (احلكم  للفارايب فصوص   )٢(
 .)٢٢الفص (املصدر السابق   )٣(
 .)١٧الفص (املصدر السابق    )٤(
 .) ٩٤ص (البن سينا _ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_يف أقسام العلوم العقلية   )٥(
 .)١٢ص(البن سينا _ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_ الطبيعيات من عيون احلكمة   )٦(
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  . )١(»فإن احلق ال يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له :النظر الربهاين إىل خمالفة ماورد به الشرع
   :افة ملا يف املرحلة السابقة ثالثة أموروالذي استجد يف هذه املرحلة عندمها إض

ففي املرحلة السابقة مل تكن  ،زيادة التأصيل والتنظري ملنهج التوفيق بني الشرع والفلسفة_ ١
أما يف ، والفارايب إال نظريات مقتضبة جمملة يف كثري من املواطن النظريات اليت أوردها الكندي

وقد برز ذلك يف كتاب ابن رشد الذي خصصه  ،ل والتنظري هلذا املنهجهذه املرحلة فزاد التأصي
  .)ابني الشريعة واحلكمة من االتصالفصل املقال يف م( يف تأصيل هذا املنهج يف كتابه 

   :التفصيل يف نقد مناهج التفسري األخرى_ ٢
َّ ، )٢(فابن سينا ناقش يف رسالته األضحوية منهج املتكلمني يف التفسري  ني َ بعض جوانب وبـ

ال، اخللل فيه   .وقد كانت هذه أوىل احملاوالت التفصيلية للمشائني يف هذا ا
فابن  ،)عن مناهج األدلة  الكشف( وملا جاء ابن رشد وسَّع هذا النقد وأطال فيه يف كتابه 

ة رشد مل يقتصر يف نقده على املتكلمني فحسب بل ناقش حىت منهج من يسميهم احلشوي
  . )٣(والصوفية 

    .شه ملنهج املتكلمني أكثر مشوالً وتفصيالً من غريهاقو قد كان ن
وقد كان هذا عند ابن سينا حيث  ،ظهور رسائل مفردة يف تفسري بعض السور واآليات_ ٣

وتفسري سورة  ،تفسري سورة األعلى :وهي ،ألف عدة رسائل يف تفسري بعض سور القرآن
   .وتفسري آية النور ،وتفسري املعوذتني ،اإلخالص

ٌ من ابن  ،كثرة التطبيقات التفسريية اليت أوردوها يف تأييد اآلراء الفلسفية_ ٤ فقد أكثر كل
  .كان قبلهم  قرآنية على صحة أقواهلم  أكثر ممنسينا وابن رشد من االستدالالت ال

                            
 .)١٥٢ص (  عن مناهج اإلدلة الكشف: وانظر ،)٩٦ص (رشد  فصل املقال البن  )١(
 .)١٠٣ ،١٠٠ ،٩٨( األضحوية  :انظر  )٢(
والصوفية  ،)١١١ص (واملتكلمني  ،)١٠٢ص (يف نقده ملن يسميهم احلشوية  عن مناهج األدلة الكشف :انظر  )٣(

 .)١١٧ص(
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  المطلب الثاني

  ير االتجاه المشائي في التفسيرأسباب تأث
   :االجتاه املشائي لتبين نظريته يف التفسري ميكن إمجاهلا يف مايلي األسباب اليت دفعت

وماجاءت به  الفلسفة ق بينافالتو  بادعاء دفع االتهامات عن الفلسفة :السبب األول
   :األنبياء

اهلجمة اليت  لقد كان السبب األول والرئيس يف ولوج الفالسفة املشائني إىل التفسري هو
ل علماء املسلمني واليت بينوا فيها معارضة الشريعة للفلسفة معارضة ال تقبل  َ ب ِ ت هلم من ق َ جِّه ُ و

دَ الفالسفة يف بيان عدم التعارض بينهما ودعاهم ذلك إىل االستدالل ببعض  ،التوفيق هِ َ فَج
م الفلسفية   .اآليات لتدل على صدق مقوال

َ الفلسفة يقول الكندي  م ْك ُ ِّ ح ني َ بـ ُ ا ال  يف رسالته اليت أرسلها إىل املعتصم واليت يـ األوىل وأ
وإن أتى ، وينبغي أن ال نستحي من استحسان احلق واقتناء احلق من أين أتى« :تعارض الدين

من فإنه ال شيء أوىل بطالب احلق  ،من األجناس القاصية عنَّا واألمم املباينة لنا
أن نلزم يف كتابنا هذا من مجيع موضوعاتنا من إحضار ما قال القدماء .. .فيحسن بنا...احلق

 ً مِّني بالنظر يف .. .على أقصد سبله، يف ذلك قوالً تاما َ تَس ُ توقيًا سوء تأويل كثري من امل
دماء الدين...دهرنا مِ األشياء .. .وهم عُ ْل ةَ عِ َ ي ْ نـ ، حبقائقهاوحيق أن يتعرى من الدين من عاند قُـ

ً اومسَّ  واقتناء هذه مجيعًا هو الذي أتت به الرسل « :مث ختم كالمه يف ذلك بقوله »ها كفرا
  .)١( »الصادقة عن اهللا جل ثناؤه

  ومن خالل هذا كالم للكندي يظهر أن اهتمامه ببيان عدم تعارض الدين مع الفلسفة
  .ذيراً من تعاطي هذا العلم وتعلمهكان سببه األحكام اليت أطلقها العلماء حت

األخرى اليت أرسلها إىل ابن املعتصم بياٌن لشيء من هذا الصراع الذي  ويف رسالة الكندي
ه هلم فقد كان سبب تأليفها بيان أن تفسريه ملعىن قوله تعاىل جِّ ُ M  W   V  :و

                            
 .) ١٠٤_١٠٣ص ( رسائل الكندي )١(
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XL  ]١(ة ال يتعارض مع ماجاءت به األنبياء باملقاييس العقلي ] ٦-الرمحن( .  
   .االستدالل على صحة المسائل الفلسفية :السبب الثاني

يلزم النظر يف  ،قبل ذكر تطبيقات املشائني يف االستدالل بالقرآن على صحة مذهبهم
  :وبيان ذلك، حقيقة موقف الفالسفة املشائني من اشتمال القرآن على احلقيقة يف نفس األمر

  :السفة املشائني على طريقتني يف املوقف من بيان الشريعة للحقيقة يف نفس األمرأن الف
 وهذا ظاهر كالم الكندي ،أن الشريعة تأيت لبيان احلق يف نفس األمر :الطريقة األولى

  :أن ابن رشد يقسم اخلطاب الشرعي إىل قسمني ،وابن رشد إال أن الفارق بينها
م على احلق لكن ال  ،وهو املعىن الباطن للقرآن :خطاب اخلاصة_ أ وهو أن القرآن دّهل

 »والباطن هو تلك املعاين اليت ال تنجلي إال ألهل الربهان« :يقول يف ذلك ،يعرفه إال الفالسفة
)٢(.      

وهذا اخلطاب مل يدهلم على احلق يف نفس األمر بل دهلم على  :خطاب للعامة_ ب
   .)٣( »تلك األمثال املضروبة لتلك املعاين« :يعرب عنها بأنهوهو الظاهر الذي  ،مثاله

   .فلم يأت يف كالمه إشارة إىل هذا التقسيم أما الكندي
يتمشى مع حقيقة  مواستدالل أصحاب هذا الطريق باآليات على صحة معتقده

  .مذهبهم
قصود إمنا هو بيان وامل ،ويبقى النظر بعد ذلك يف صحة تلك االستدالالت من عدمها

فسر اآلية تفسرياً يوافق معتقده ُ رِّك املفسر حىت ي َ سواء كان معتقده صوابًا أم  األسباب اليت حتُ
    .خطأ

ما يذكره ابن رشد من أن طريقة الشرع  :األمثلة التطبيقية على هذه االستدالالتومن 
  :يف إثبات وجود اهللا للجمهور هي

M    6      5  4  :بقوله تعاىل ،ات الشرع هلذا الطريقواستدل على إثب :دليل العناية 

                            
 .)٢٤٤ص (املصدر السابق  )١(
 .)١٠٩ص (فصل املقال البن رشد   )٢(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٣(
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:  9   8  7   L ]١( ]٧ – ٦ -النبأ( .  

M  4  3  :تعاىل بقوله ،واستدل على إثبات الشرع هلذا الطريق :ودليل االخرتاع 

;   :  9  8  7  6  5L ]٢(]٦ – ٥ -الطارق(.  
فاآليات فيها دليل على وجود اهللا  ،وهذا االستدالل الذي ذكره صحيح يف اجلملة

   .سبحانه من خالل دليل العناية ودليل االخرتاع
غري أن اخللل املنهجي الذي وقع فيه ابن رشد هو جعل هذين الدليلني من أجل خطاب 

ا  ،األمر الذي يعين عدم صالحية هذه األدلة ملخاطبة اخلواص ،اجلمهور بينما جيد املتأمل أ
   .أدلة قرآنية عقلية حمكمة مقنعة لعموم املكلفني خاصتهم وعامتهم

  ،وابن سينا وهذه طريقة الفارايب، أن الشرائع مل تأت باحلق يف نفس األمر :الطريقة الثانية
د احملض الذي تدعو إليه فأين النصوص التوحيدية املشرية إىل التصريح بالتوحي« :يقول ابن سينا

وأين اإلشارة إىل الدقيق من املعاين املستندة إىل علم التوحيد مثل .. .!؟ حقيقة هذا الدين القيم
  . )٣( »!؟ أنه عامل بالذات أو عامل بعلم

ا على صحة مذهبهم  !؟فإن كان هذا تصرحيهم فلماذا يوردوا بعض اآليات لالستدالل 
وما كان معهم « :ن تيمية بأن هلم يف ذلك أحد طريقني فيقولجييب عن ذلك شيخ اإلسالم اب

ً  :فيه مسع كانوا فيه على أحد قولني ً  إما أن يقروه باطنا وإال أحلقوه  ،إن وافق معقوهلم وظاهرا
   .)٤( »إن الرسل تكلمت به على سبيل التمثيل والتخييل للحاجة :بأمثاله وقالوا

عدم اشتمال القرآن على  إذ كيف يقررون ،قامات يف هذا املهذه حقيقة استدالهلم باآلي
    !الداللة على احلق يف مقام مث يستدلون به يف مقام آخر ؟

أن ابن سينا ألف رسالة خاصة يف االستدالالت  :ومن األمثلة التطبيقية على ذلك
القرآنية على صحة أصول العقائد الكربى من خالل تفسريه لسورة األعلى فقال يف بداية 

  :ن هذه السورة مشتملة على إثبات مطالب ثالثة وهيإ :هلا تفسريه
                            

 ). ١٢٠ص(البن رشد  عن مناهج األدلة الكشف  )١(
  .)١٢٠ص ( املصدر السابق  )٢(
 .)١٠٠ص(األضحوية البن سينا   )٣(
 .)٣٥٦ -١(ية منهاج السنة النبو   )٤(
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  . يف إثبات اإلله  :املطلب األول( 
   يف تقرير النبوات  :املطلب الثاين من مطالب هذه السورة

  . )١( )املطلب الثالث من مطالب هذه السورة يف إثبات املعاد 
  .البمث أخذ يف بيان طويل يقرر داللة السورة على إثبات هذه املط

  .هذا االجتاه إىل التفسري ذان مها أهم األسباب اليت دخل عن طريقهماه

                            
 .)٩٨ص (البن سينا _ واللغة الصوفية ضمن التفسري القرآين_تفسري سورة األعلى   )١(
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  المطلب الثالث

  ير االتجاه المشائي في التفسيرمظاهر تأث
   :ميكن القول أن مجلة املواطن اليت ظهر فيها تأثري االجتاه املشائي يف التفسري هي

  :ظهور أثره في تطور حركة التفسير_ ١ 
يل على فالقول بالتخي ،ائي يف التفسري مل يكن له سابقة يف تاريخ املسلمنيفإن املنهج املش

عترب منهجًا جديداً أدخلوه على  ،مل يكن موجوداً قبلهم الوجه الذي يطرحه املشاؤون ُ فهو ي
  .البيئة اإلسالمية

عترب أخطر التطورات وأشدها احنرافًا  ُ وهذا التطور الذي حصل بدخول هذا املنهج اجلديد ي
  .منهج التفسري الصحيح عن

  :في التفسير ظهور أثره في التأليف_ ٢
ظهر أثر هذا املنهج أثناء تأليف الكتب املتعلقة بالتفسري سواء كانت يف اجلانب النظري 

  :وبيان ذلك على النحو التايل ،وإليهما تنوعت كتابة هذا االجتاه ،أو التطبيقي
   :فسريظهور أثره يف التأليف النظري ملنهجية الت_ أ

ٌ من الكندي تبًا ورسائل حول بيان املنهج النظري  فقد ألف كل وابن سينا وابن رشد كُ
واشتملت هذه املؤلفات على بعض التطبيقات إال أن املقصود األول منها هو بيان  ،للتفسري

  .املنهج الذي يتبعونه يف تفسري النصوص
 ،ال تتعارض مع كالم األنبياء يثبت أن الفلسفةل )١(فالكندي كتب رسالته إىل املعتصم

بِّقه على إحدى اآليات اليت أوردها َط ُ ثبت ذلك من الناحية النظرية وي ُ   .وحاول أن ي
بني  )٢(  )يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم ( وابن سينا ألَّف رسالة  ُ وهي رسالة ي
  .فيها طبيعة خطاب األنبياء

       .)فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال (  :ن رشد ألَّف كتابهواب
                            

 .)ومابعدها  ١٠٣ص ( رسائل الكندي  )١(
 .)٩٥ص (تسع رسائل يف احلكمة   )٢(
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ولكن كالمه التنظريي كان أثناء كتبه  ،فليس له رسالة خاصة يف ذلك أما الفارايب
  .الفلسفية
   :ظهور أثر يف التأليف التطبيقي للتفسري_ ب

  :وهذا التأليف ميكن أن يكون على جهتني
 تأليف ابن سينا لتفسري سورة كما يف  :التأليف يف تفسري بعض السور أو اآليات_ ١

   .)١(وآية النور ،واألعلى ،واملعوذتني ،خالصاإل
 )األضحوية(كما فعل ابن سينا يف كتابه   :التأليف يف تفسري بعض األصول العقدية_ ٢

  .اليت خصصها يف تفسري املعاد األخروي
أصول العقائد  الذي ذكر فيه) عن مناهج األدلة فالكش( كتابه   وكما فعل ابن رشد يف

  .وتفسري املشائني هلا
  :في الكتابات الفلسفية هظهور أثر _ ٣
ال تعدم أن جتد يف تضاعيف البحوث الفلسفية عند املشائني بعض االستدالالت القرآنية  

أو  ،االستدالل باآليات على عقائدهمعلى بعض القضايا الفسلفية سواء كان ذلك على جهة 
ا يف الرد على عقائد اآلخرين كما سبق بعض األمثلة على ذلك يف املبحث  على االستدالل 

  . السابق

                            
  .مجع حسن عاصي واللغة الصوفية مطبوعة ضمن كتاب التفسري القرآين  )١(
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  المبحث الثالث 

   تهدراس في التفسير وأثره على منهجية منهج االتجاه المشائي 
  :وفيه أربعة مطالب

  .التفسيرنهج االتجاه المشائي في م :المطلب األول
   .أثر المنهج المشائي على منهجية دراسة التفسير :المطلب الثاني
   .مقارنة بين االتجاه المشائي في التفسير واالتجاهات المقاربة :المطلب الثالث

  .نقد املنهج املشائي يف التفسري :املطلب الرابع
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  المطلب األول 

  منهج االتجاه المشائي في التفسير
   :وفيه أربعة فروع

  .في التفسير منهج الكندي  :الفرع األول
  .في التفسير منهج الفارابي :الفرع الثاني
   .منهج ابن سينا في التفسير  :الفرع الثالث
  .منهج ابن رشد في التفسير :الفرع الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع األول

  يرفي التفس منهج الكندي
ولو جتاوزنا التحقيق يف صحة القول  ،)أول فيلسوف يف اإلسالم(موصوف بأنه  الكندي

وهو الذي ظهرت له أقواٌل ، هو األبرز منهم فسيبقى الكندي بسبقه لغريه يف تعاطي الفلسفة
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مجع يف تصانيفه بني أصول الشرع « :يذكر أنهفالبيهقي  ،وتأصيالتٌ مبكرة حول هذا املوضوع
وقد مجع يف بعض تصانيفه بني « :ري على ذلك فيقولو ز ويوافقه الشهر ، )١(»وأصول املعقوالت
  .)٢( »الشرع واملعقوالت

أحدمها يسبق اآلخر يف التقرير  ،يقوم على أساسنيلنظرية التفسري  وتقرير الكندي
  :ومها، والبحث

  .وبني ماجاءت به األنبياء فةلستقرير التوافق بني الف :اس األولاألس
   .التوفيق بينهما يف عملية تباع املنهج العقليا :األساس الثاين

   :وبيان هذين األساسني على النحو التايل
  :بياءوبين ماجاءت به األن فةلستقرير التوافق بين الف :األساس األول

عقوالت يصدقه ما ذُكر ما يذكره من ترجم للكندي من اتباعه منهج اجلمع بني الشرع وامل 
ِّ ، عناية بالتوفيق بني ماجاءت به األنبياء والفلسفة يف كتبه من ني َ بـ ُ بعد تعريفه _فالكندي يـ

ا األنبياء فيقول_ للفلسفة ُ األشياء حبقائقها « :أن حقيقتها قد جاءت  م ْل بوبية علم الر و عِ
والبعد عن ضار واالحرتاس  ،وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة ومجلة كل علم نافع والسبيل إليه

  . )٣(»_جل ثناؤه_واقتناء هذه مجيعًا هو الذي أتت به الرسل الصادقة عن اهللا  ،منه
جلَّ _وما أدى عن اهللا _  عليهصلوات اهللا_ولعمري إن قول الصادق حممد « :ويقول

  . )٤( »مجيعًا باملقاييس العقليةملوجود _ عزَّ و 
والكندي مع تقريره أنه ال خالف بني حقائق األنبياء والفلسفة إال أنه جيعل طريقة األنبياء 
أعلى رتبة من املباحث اإلنسانية اليت تتطلب نوعًا من الطلب والتكلف والبحث يقول يف 

اليت إذا ، مور اخلفية احلقيةفإنه إن تدبر متدبر جوابات الرسل فيما سئلوا عنه من األ« :ذلك
لطول الدؤوب يف البحث  ،قصد الفيلسوف اجلواب عنها جبهد حيلته اليت أكسبته علمها

  .  )٥( »ماجنده أتى مبثلها يف الوجازة والبيان وقرب السبيل واإلحاطة باملطلوب، والرتوض
                            

  .)٥٢ص (تاريخ حكماء اإلسالم للبيهقي  )١(
 .)٣٠٥ص (للشهرزوري _ نزهة األوراح_تاريخ احلكماء  )٢(
 .)١٠٤ص ( رسائل الكندي )٣(
 .)٢٤٤ص (املصدر السابق  )٤(
 .)٣٧٣ص (املصدر السابق   )٥(
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 :]٧٩ -يس[ Mwv  u  t  s  r  qL  :وقال بعد تفسريه لقوله تعاىل
فأي بشر يقدر بفلسفة البشر أن جيمع يف قول بقدر حروف هذه اآليات ما مجع اهللا جل «

وقصرت عن  ،كلَّت عن مثل ذلك األلسن املنطقية املتحيلة.. .فيها  إىل رسوله ، وتعاىل
ايات البشر   .)١( »وحجبت عنه العقول اجلزئية، مثله 

، بينهما فكيف سيوفق الكندي_ على هذا التقرير_ وإذا كان الدين ال يعارض الفلسفة
  .هذا حمل البحث يف األساس الثاين

الفلسفي  المنهج المتبع في عملية التوفيق بينهما هو المنهج العقلي :األساس الثاني
   .باستخدام لغة العرب

بني الدين والفلسفة كان توفيقه يقرتب من منهج  الذي ابتدأ نظرية التوفيق إن الكندي
فقد ذكر بداية رسالته إىل  ،فهو يعتمد على املقاييس العقلية يف عملية التوفيق ،الكالمي املعتزلة

ر قوله تعاىل ا جواب يوضح فيها كيف فُسِّ M  W   V  :أمحد بن املعتصم أ

XL  ]ما ذكرت من ...فهمت أفهمك اهللا« :باملقاييس العقلية فيقول ] ٦-الرمحن

ر به قول ا... حمبتك M  W   V  :وتقدست أمساؤههللا جل ثناؤه لوجدان ما فُسِّ

XL  ]فهم أنه سيفسر هذه اآلية . )٢( »بمقاييس عقلية ] ٦-الرمحن ُ ومن هذا النص ي
   .يتبني من خالل رسالته الفلسفي كما ويعين بذلك املنهج ،باملنهج العقلي

ممن _يف مستهل بيانه لتفسري هذه اآلية أن سبب عدم تقبل جمموعة  وسيذكر الكندي
هلذه الطريقة يف التفسري هو جهلهم بسعة معاين لغة العرب، يقول _ يصفهم بضعف متييزهم

ما أتى به وأنكر ما تأوَّل ذوو  مث جحد، وصدقه ،فأما من آمن برسالة حممد « :يف ذلك
ومل يعرف اشتباه ... فظاهر الضعف يف متييزه ،عليه اهللا الدين واأللباب ممن أخذ عنه صلوات

ا عامة يف  ،وإن كانت كثرية يف اللغة العربية، األمساء فيها والتصريف واالشتقاقات اللوايت فإ
حىت إن االسم الواحد ليوضع على ، ألمساءكثرية من تشابه ا  فإن اللغة العربية أنواعٌ  ،لغة لكل

                            
 .)٢٤٥ص (املصدر السابق  )١(
 .)٣٧٦ص (سابق املصدر ال )٢(
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 ً   .)١( »الضدين مجيعا
والسجود يف لغة العرب « :مث ابتدأ بيانه ملعىن هذه اآلية ببيان معىن السجود يف اللغة فقال

  . )٢( »...يقال
  :ومن قوله السابق يتبني أن طريقة مجعه بني الشريعة والفلسفة تقوم على أساسني

  .قليةاستخدام املقاييس الع_١ 
  .استخدام التأويل اللغوي يف الربط بني معاين القرآن واملقاييس العقلية_٢ 

ُ  ذُكرت عنه قصةوقد   روى األنباري أن الكنديفقد   ،فهم منها عدم ضلوعه يف اللغةي
اهللا عبد :أجد العرب تقول ،عرب حشواإين أجد يف كالم ال :املتفلسف ركب إىل املربد وقال

بل املعاين خمتلفة  :فقال املربد ،إن عبد اهللا لقائم :مث تقول ،إن عبد اهللا قائم :مث تقول ،مقائ
إن عبد اهللا قائم جواب  :وقوهلم ،عبد اهللا قائم إخبار عن قيامه :فقوهلم ،الختالف األلفاظ

  . )٣(وقوهلم إن عبد اهللا لقائم جواب عن إنكار منكر لقيامه ،عن سؤال سائل
ا تدل على أنه مل يكن متمكنًا من لغة العرب _إن صحت عنه_القصة وهذه  وإال فإن  ،فإ

   .ثل ذلك ال يرد ممن متكن يف معرفة لغتهمهذا االستشكال على لغة العرب مب
  
  
  

  الفرع الثاني 

  في التفسير  لفارابيا منهج
وليس هناك ما  ،وشرائع األنبياء يف التوفيق بني الفلسفة حماولة الكندي يواصل الفارايب 

ٌ يف ، أو تأثَّر به فيها تلقى هذه النظرية من الكندي يدل على أن الفارايب ر ِكْ فليس هلذا األخري ذ

                            
 .)٢٤٥ص (املصدر السابق  )١(
 .)٢٤٥ص (املصدر السابق  )٢(
  .)٦ -البقرة  ،٣٤ -٢(ه تفسري يف  ذكرها الرازي) ٣(
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مل هلذه النظرية الذي ال يتجاوز املعىن ومع ذلك فهما  ،كتب الفارايب يتفقان يف التقرير ا
يف كثري  قد جتاوزت نظرية الكندي ونظرية الفارايب ،)والشريعة عدم تعارض الفلسفة(العام وهو 

  .من أسسها كما سيأيت بيانه عندما تُعقد املقارنة بينهما
ق ما بعده يف التقرير   ،أربعة أسس يقوم علىلنظرية التفسري  تقرير الفارايبو  ِب ْ َس ٌ منها ي كل

   :وهي، والبحث
  .التخييل :خاصية النبوة :األساس األول
  .بيان طبيعة اخلطاب الفلسفي وطبيعة خطاب األنبياء :األساس الثاين

  .وبني ماجاءت به األنبياء فةسلتقرير التوافق بني الف :األساس الثالث
  .التوفيق بينهما هو منهج التخييل املنهج املتبع يف عملية :األساس الرابع

   :وبيان ذلك كالتايل
   :خاصية النبوة :األساس األول
ن الناس وكا ،قائق اإلهليةاحل إيصال_ عند الفارايب_د من بعث األنبياء ملا كان القص

العوام من جهة الفهم وكان أغلب الناس هم من طبقة  ،خيتلفون يف إدراك هذه احلقائق
وكان أفضل الطرق لبيان هذه احلقائق هلم تشبيهها باحملسوسات ومتثيلها هلم حىت  ،واإلدراك

ا  م اإلميان  خصيصة ينبغي توافرها يف النيب هي جودة  كانت أهم= يسهل على أذها
إن الفيلسوف أعظم من النيب ؛  :سفةقول كثري من الفال« :يقول ابن تيمية ،لتمثيلالتخييل وا

النبوة أفضل األمور عند  :وهؤالء يقولون ،ومبشر بن فاتك وغريمها فإن هذا قول الفارايب
  . )١( »يل والتخيليختجودة ال يبخاصة الن :ويقولون .اجلمهور ؛ ال عند اخلاصة

يُّل واخرتاع األلفاظ املناسبة هلذه اخلياالت والفارا بني عمل واضع النواميس وهو التَّخَ ُ يب ي
وليست املتخيالت له وال  ،على أن واضع النواميس يتخيل أيضًا هذه األشياء« :فيقول

ا تلك  وهو الذي اخترع المتخيالت والمقنعات ،املقنعات فيه ؛ بل يقينية له ال ليمكن 
ا متخيل وإقناع لغريه ويقني لهاألشياء يف نفسه  ا ملة ، على أنه ملكة له ؛ إمنا على أ وعلى أ

  . )٢( »وله فلسفة

                            
 .)٥٨٩ -٧(فتاوى الجمموع   )١(
 .)١٩١ص (حتصيل السعادة للفارايب  )٢(
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 ،وهذه اخلصيصة اليت توفرت للنيب جعلت طبيعة خطابه خيتلف عن اخلطاب الفلسفي
   .وهذا هو األساس الثاين

  :الشرعي الخطاب الفلسفي والخطابة بيان طبيع :األساس الثاني
َُهِّد ال   :وطبيعته يف امللة فيقول لتقرير نظريته ببيان لطبيعة اخلطاب يف الفلسفة فارايبمي

  :وإيقاع التصديق يكون بأحد طريقني«
  .وإما بطريق اإلقناع ،إما بطريق الربهان اليقيين

  :ومىت حصل علم املوجودات أو تعلمت
ِ فإن عُ  ا عن الرباهني اليقينية ؛ كان العلم املشتمل لت معانيها أنفسها وأُ ق وقع التصديق 
  .)فلسفة( :على تلك

ِ ومىت عُ  ُ ل ا اليت حتاكيهاالت مبثيِّ مت بأن ختُ وحصل التصديق مبا خيل منها عن الطرق ، ال
وخيَُْلص بعد ذلك ، )١( »)ملة( :القدماء املشتمل على تلك املعلومات تسميه كان، اإلقناعية

ً  وكل ما تعطيه الفلسفة« :فيها بنتيجة يقول  ،من هذه معقوالً ومتصوراً؛ فإن امللة تعطيه متخيال
  . )٢(»امللة تقنع فإن من هذه وكل ما تربهنه الفلسفة

َفُ أن طبيع ر ْ ع ُ ذا التقرير يـ ، قلي اليقيينالربهاين العالتقرير  :_عند الفارايب_ ة الفلسفةو
  .التخييل :ة امللةوطبيع

رفت طبيعة كل خطاب ا خمتلفة الطرائق، فإذا عُ   ؟ هل يعين هذا اختالفها يف احلقائقف ،وأ
  .جواب هذا يف األساس الثالث

  
  .وبين ماجاءت به األنبياء فةلستقرير التوافق بين الف :األساس الثالث

، وامللة ا انتقل لتقرير االتفاق بني الفلسفةممنه كلٍّ   خطابطبيعة  د أن قرر الفارايببع 
ومها يشتمالن على موضوعات .. .فامللة حماكية للفلسفة« :فيقول، وأنه ليس مثة تعارض بينهما

ا    .)٣( »وكالمها تعطي املبادئ القصوى للموجودات ،بأعيا

                            
 .)١٨٤ص (املصدر السابق  )١(
 .)١٨٥ص (املصدر السابق   )٢(
  .)١٨٥ص (املصدر السابق  )٣(
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قرر يف مرات  ،مقصود وهو أن امللة هي احملاكية للفلسفة_ هنا_ وتعبري الفارايب ُ ولذلك ي
  . )١(وليس العكس ) امللة تابعة للفلسفة(متكررة أن 

وُّن الفلسفة وهو ما صرح به حيث  ،متقدم على جميء امللة وموجب ذلك عنده أن تََك
فاجلزءان اللذان منهما « :_أن ذكر أن امللل تشتمل على آراء نظرية وآراء عملية بعد _ يقول 

 ،هي اليت تعطي براهني ما حتتوي عليه امللة الفاضلة فإذن الفلسفة.. .حتت الفلسفة :تلتئم امللة
وهذا العلم؛ هو « :ويقول. )٢( »سفةفإن املهنة امللكية اليت تلتئم امللة الفاضلة هي حتت الفل

  . )٣(»وسائر العلوم الرئيسية هي حتت رئاسة هذا العلم، أقدم العلوم وأكملها رئاسة
عط« :ويقول عن الفلسفة ُ ي املوجودات معقولة وأول هذه العلوم كلها هو العلم الذي ي

ر إمن ،برباهني يقينية ل بذلك تعليم وهذه اُألخَ ُ ه ْ س َ ا فتقنع فيها أو تتخيلها لي ا تأخذ تلك بأعيا
  .)٤( »مجهور األمم وأهل املدن

فهو يرى أن أول ما نشأ  ،والفارايب يؤسس هذا التقدمي بدراسة تارخيية فلسفية لنشأة العلوم
يها ،القوى اجلدلية السفسطائية ُسمِّ ءت مث جا ،فلسفة مموهة أو فلسفة مظنونة :وهي اليت ي

  .مث جاءت امللة ،الربهانية الفلسفة
ا وبذلك يعلم أن امللة إمنا جاءت لتحاكي الفلسفة فهي « :يقول، وتقنع اجلمهور 

ا تعليم اجلمهور األشياء النظرية  ،وباجلملة ،متأخرة بالزمان عن الفلسفة إذ كانت إمنا يلتمس 
ّ و  ما ،بالوجوه اليت يـأيت هلم فهم ذلك ة اليت استنبطت يف الفلسفةالعملي  »بإقناع أو ختييل أو 
)٥(  .  

ن امللة وُّ مث إن عدم إدراك هذا التسلسل املعريف لتكَ  ،وهذه احملاكاة هي بطريقة التخييل
عدداً من أتباع امللة يعتقدون أن مثة تعارضًا بني  هو الذي جعل_ يف نظر الفارايب_والفلسفة

وكانت األمور ، فإذا كانت امللة تابعة لفلسفة كاملة« :يقول يف بيان ذلك ،الدين والفلسفة
عرب عنها بل إمنا كانت  النظرية اليت غري موضوعة فيها كما هي يف الفلسفة ُ بتلك األلفاظ اليت ي

                            
 .)١٥٥ ،١٥٣ص ( احلروف للفارايب  )١(
 .)٤٧ص (امللة للفارايب  )٢(
 .)١٨١ص (حتصيل السعادة للفارايب  )٣(
  .)١٧٨ص (املصدر السابق  )٤(
  .)١٣١ص (كتاب احلروف  )٥(
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ا إما يف كلها أو يف أكثرهاقد ُأخذت مثاال ونقلت تلك امللة إىل ملة أخرى من غري  ،ا مكا
ا تابعة لفلسفة وال أن ما فيها مثاالت ألمور نظرية صحت يف الفلسفة برباهني  أن يعرفوا أ

نت تلك األمة أن املثاالت اليت تشتمل عليها تلك امللة ه ،يقينية كت عن ذلك حىت ُظ ُ ي بل س
ا هي األمور النظرية نفسها ،احلق اليت هذه امللة تابعة هلا  مث نُقلت إليهم بعد ذلك الفلسفة ،وأ

َ ، يف اجلودة ادَّ تلك امللةُ الفلسفة ن أن تُضَ َ م ْ ؤ ُ امل يـ   .)١(  » ويعاندها أهلها ويطرحو
فهم منه معارضة امللة وألت فارايبمث ينتهي ال ُ م إمنا يعارضون ربير موقف الفالسفة الذي ي

عند ذلك إىل معاندة أهل  فلذلك رمبا اضطر أهل الفلسفة« :أهل امللة ال امللة نفسها فيقول
م يف ظنهم ويتحرون أن ال يعاندوا امللة نفسها بل إ ،امللة طلبًا لسالمة أهل الفلسفة منا يعاندو

وجيتهدون يف أن يزيلوا عنهم هذا الظن بأن يلتمسوا تفهيمهم أن اليت  ،أن امللة مضادة للفلسفة
  . )٢( »يف ملتهم مثاالت

  .المنهج المتبع في عملية التوفيق بينهما هو منهج التخييل :األساس الرابع
لة مث ى املعل ينطلق من القول بأسبقية الفلسفة التقرير الفلسفي لنظرية التخييل عند الفارايب

  .التخييلوتنشأ هذه احملاكاة عن طريق  جتيء امللة لتحاكي الفلسفة
رى على ظاهره ألنه ختي_ يف نظر الفارايب_إذا كان ذلك كذلك فالقرآن الت نافعة يجيُ

فالطرق اإلقناعية « :يقول يف ذلك ،ولذلك ال حيتاج إىل تأويل ، يصلح هلم غري ذلكللعامة ال
.. .وطرق الرباهني اليقينية ،والتخيالت إمنا تستعمل إذن يف تعليم العامة ومجهور األمم واملدن

 ً   . )٣( »تستعمل يف تعليم من سبيله أن يكون خاصيا
وهم يقصدون هذه  ،جاؤوا ليخاطبوا العامة فطريقتهم إقناعية _عند الفارايب_فاألنبياء 

ا هي األنفع ملن خياطب وال يقصدون شيئًا خالفَ ذلك كما يقول بعض ، موالطريقة أل
: بأنه يقرر أن ما يف النصوص ويصف ابن تيمية منهج الفارايب ،املتكلمني أو الفالسفة

  . )٤( »وهذه طريقة الفارايب ،تقريب احلقائق إىل قلوب العامةختيالت وأمثلة مضروبة ل«

                            
  .)١٥٥ص (املصدر السابق  )١(
  .املصدر السابق نفس الصفحة )٢(
 .)١٨١ص (حتصيل السعادة   )٣(
 .)٢٢ -١٢(فتاوى الجمموع  )٤(
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 التوفيق بني النظرة الفلسفية وظاهر القرآنلنظرية  ومن األمثلة اليت تدل على تطبيق الفارايب
الذي يف « :فقال له السائل..) .اجلن حي غري ناطق(  :لأنه ملا سئل عن ماهية اجلن فقا
!  "  #     $   %  &       '  )  (  *    +  M  :القرآن مناقض هلذا ؛ وهو قوله

  -   ,L ]ليس ذلك  :والذي غري ناطق كيف يسمع وكيف يقول ؟  فقال ]١ -اجلن
مبناقض؛ وذلك أن السمع والقول ميكن أن يوجد للحي من حيث هو حي ؛ ألن القول 

وصوت  ،وترى كثرياً من البهائم ال قول هلا وهي حي ،التمييز الذي هو النطقوالتلفظ غري 
ذا النوع كما أن صوت كل نوع   ،اإلنسان مع هذه املقاطع هو له طبيعي من حيث هو حي 

الذي لإلنسان  ،ذه املقاطع، كذلك الصوت  .من أنواع احلي ال يشبه صوت غريه من األنواع
  .انخمالف ألصوات غريه من احليو 

×  M  Ü  Û    Ú    Ù  Ø  :غري مائت فالقرآن يدل بذلك قوله تعاىل :وأما قولنا

á   à  ß  Þ  ÝL ]١( »]٨٠ – ٧٩ -ص(.   
 

  
  
  

  الفرع الثالث 

  في التفسير منهج ابن سينا
إال أن  ،الباحث يف نظرية ابن سينا يف التفسري ال جيدها ختتلف عن نظرية أستاذه الفارايب 

ً ابن سينا أجرى عليها شيئا من التطوير الذي ال يعين اختالف ولذا جعلته من  ،جذريًا يف املنهج ا
  .مؤسسي املنهج املشائي يف التفسري

وابن سينا يبين نظرته يف التفسري على عدة أسس هي ذات األسس اليت كانت عند أستاذه 
  :الفارايب

                            
 .)٣١٣ص(ضمن األعمال الفلسفية _جوابات ملسائل سئل عنها  )١(
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  .التخييل :خاصية النبوة :األساس األول
  .ة اخلطاب الفلسفي واخلطاب الشرعيبيان طبيع :األساس الثاين

  .وبني ماجاءت به األنبياء فةلستقرير التوافق بني الف :األساس الثالث
  .التوفيق بينهما هو منهج التخييل املنهج املتبع يف عملية :األساس الرابع

  :ذلك كالتايلوبيان 
  .التخييل :خاصية النبوة :األولاألساس   

اليت تعين  ،من أخصها جودة التخييل؛ خصائص يف من يكون نبيًا  عدة لفالسفةيضع ا
وقد ألف ابن سينا رسالة خاصة يف هذا  ،أن كالمه خياالت ومثاالت للحق الذي يدعو إليه

   .)وأمثاهلم يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم (  :املوضوع بعنوان
ً أن لألنبياء رموز موضوع الرسالة يتبني من خالل  يذكر و ،  تأويل وتفسريحتتاج إىل وأمثاالً  ا

  . )١( »ن املشرتط على النيب أن يكون كالمه رمزاً وألفاظه إمياءأ« :يف رسالته السابقة ابن سينا
  :الخطاب الفلسفي والخطاب الشرعية بيان طبيع :األساس الثاني 

ا قد جاءت عند أرباب امللة لكنه حيدد طريقة سينا أن  يشري ابن مبادئ الفالسفة بذا
ومبادئ هذه األقسام اليت للفلسفة النظرية مستفادة من أرباب « :إيرادهم هلذه املبادئ فيقول
  . )٢( »امللة اإلهلية على سبيل التنبيه

، ور مبا يفهمونن الشرائع واردة خلطاب اجلمهإ« :ة خطاب الشرائع فيقولويذكر طبيع
ولو كانت غري ذلك ملا أغنت الشرائع البتة؛  ،مقربًا ما يفهمون إىل أفهامهم بالتشبيه والتمثيل

  .)٣( »!فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة يف هذا الباب ؟
  :وبين ماجاءت به األنبياء فةتقرير التوافق بين الفلس :األساس الثالث

بني ابن سينا عدم معارضة ،فلسفةة خطاب الشريعة وخطاب الطبيعبعد بيان ابن سينا ل ُ  ي
فقد دلَّلتُ على أقسام احلكمة وظهر أنه ليس شيء منها « :فيقول ،ملا جاء يف الشرع الفلسفة

ا مث يزيغون عن منهاج ، يشتمل على ماخيالف الشرع لون من لشرع إمنا يضافإن الذين يدعو

                            
 .)٩٧ص (_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم   )١(
 .)١٢ص (_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_الطبيعيات من عيون احلكمة   )٢(
  .)١٠٣ص (سينا األضحوية البن   )٣(
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ا بريئة منهم   . )١(»تلقاء أنفسهم ومن عجزهم وتقصريهم ال أن الصناعة نفسها توجبه فإ
إليه انتهى « :يف أن النيب يفضل غريه فيقول عن النيب وخيتلف ابن سينا عن الفارايب

يسود مجيع  التفاضل يف الصور املادية وإن كان كل فاضل يسود املفضول ويرأسه فإذا النيب
  .)٢( »األجناس اليت فضلها
  :المنهج المتبع في عملية التوفيق بينهما هو منهج التخييل :األساس الرابع

بل هذه  :من يقولم وأمثله« :ابن تيمية واصفًا طريقتهم يف التوفيقيقول شيخ اإلسالم  
  .)٣(»وابن سينا ايبالعامة وهذه طريقة الفار  وبت وأمثلة مضروبة لتقريب احلقائق إىل قليُّالخت

 ُ أما أمر الشرع « :خطاب األنبياء فيقولبن سينا ذاكراً القانون الكلي يف صرح بذلك اوي
ا  ،فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد وهو أن الشرع وامللل اآلتية على لسان نيب من األنبياء يرام 

  .)٤(»خطاب اجلمهور كافة
ِّ احلق يف نفس األمر فيقولويذكر ابن تيمية أن حقي ني َ بـ ُ  :قة قول ابن سينا أن النيب مل يـ

مر خاطب اجلمهور بِالتخييل مل يقصد إخبارهم باأل :فالفالسفة ومن وافقهم أحيانا يقولون«
يَّلوا ما ينفعهم تَخَ َ ي ِ وهذا قول من يعرف  .على ما هو عليه بل أخربهم خبالف ما األمر عليه ل

   .)٥( »الذي فعله من التخييل غاية ما ميكن :سينا وأمثاله ويقولون بأنه كان يعرف احلق كابن
ُصرح بذلك يف قوله مث من املعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع « :وابن سينا ي

ولو ألقي هذا على الصورة إىل العرب العاربة أو  ،إليه يف صحة التوحيد ممتنع إلقاؤه إىل اجلمهور
وال أتى ، مث مل يرد يف القرآن من اإلشارة إىل هذا املهم شيء.. .إىل العناداملستعربة لتسارعوا 

  . )٦( »بصريح ما حيتاج إليه من التوحيد بيان مفصل
ً بل إن ابن سينا جيعل تكليف النيب بالبيان للعامة تكليف ولعمري لو « :مبا اليطاق فيقول ا

لقيك ُ ىل اجلمهور من العامة الغليظة حقائق هذه األمور إ لف اهللا رسوالً من الرسل أن ي

                            
 .)٩٤ص (_  ضمن تسع رسائل يف احلكمة_يف أقسام العلوم العقلية   )١(
 .)٩٥ص (_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم   )٢(
 .)٢٢ -١٢(فتاوى الجمموع   )٣(
 .)٩٧ص(األضحوية   )٤(
 .)٤٤٠ -١٦(فتاوى الجمموع   )٥(
 .)٩٨_٩٧ص (األضحوية   )٦(
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لكلفه شططًا وأن يفعل ما ليس يف قدرة .. .طباعهم املتعلقة باحملسوسات الصرفة أوهامهم
  .)١( »بشر

ن الشرائع واردة خلطاب اجلمهور إ« :وبالتايل خيرج ابن سينا مبنهج عام يف التفسري يف قوله
ولو كانت غري ذلك ملا أغنت  ،التمثيلمقربًا ما يفهمون إىل أفهامهم بالتشبيه و ، مبا يفهمون

  .)٢( »!الشرائع البتة؛ فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة يف هذا الباب؟
  :وخيلص ابن سينا يف تقرير منهج التفسري إىل أمرين

  .أن ظاهر الشريعة غري مراد وليس حبجة_١
٢ _ َ ع ْ بـ ُ از واالستعارات حىت يـ ُ أنه ال يصح تأويل هذا الظاهر با وهم ظاهره د عنه ما ي

ألن هذا الظاهر جاء مقصوداً إلفهام العامة وتقريب األمور هلم ال أنه هو احلق يف  التشبيه ؛
   .نفس األمر

ً يقول ابن سينا جميب :ومن األمثلة على هذا المنهج عن سؤال السائل عن معىن قوله  ا

M     ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢ ¡  �  ~  }|   {  z  y :تعاىل

  ¯  ®   ¬   «  ª  ©  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²  ±  °
     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ¿¾  ½   ¼   »  º

 Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍL]ذايت ومستعار :اسم مشرتك ملعنيني :النور«   :]٣٥ -النور. ..
ّ يف قسميه :ههنا واملعىن ىل بذاته وهو سبب لكل ااهللا خري تع :أعين ،هو القسم املستعار بكلي

  ...خري
  .عبارة عن الكل M|   {L :ولهوق

  .. .)٣(فهو عبارة عن العقل اهليوالين M¡L :وقوله

                            
 .) ١٠٢ص (املصدر السابق   )١(
 .) ١٠٣ص (املصدر السابق   )٢(
وهو العقل الذي يشبه  ،وهو مرادف للعقل بالقوة ،هو االستعداد احملض الدراك املعقوالت - العقل اهليوالين  )٣(

هليوىل ألن النفس يف هذه املرتبة تشبه اهليوىل األوىل ىل اشيء بالفعل، وإمنا نسب إ الصفحة البيضاء اليت مل ينقش عليها
ا من الصور كلها اخلالية يف   .)٨٥ -٢(املعجم الفلسفي جلميل صليبا  :ينظر. حد ذا
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واملستفاد مرتبة أخرى وموضع آخر  ملا كان بني العقل اهليوالين M ¨§  ¦L :قوله
العيان املصباح إىل املشف إال ة كنسبة الذي بني املشف واملصباح فهو الذي ال يصل يف تنسب

  ...بتوسط وهو املسرجة
ليجعلها الزجاج الصايف املشف ال الزجاج املتلون الذي ال يشف  M¬   «L:وقوله

  .فليس شيء من املتلونات يستشف
M ²  ±  °  ¯  ®L  يعين به القوة الفكرية اليت هي موضوعة ومادة

  .اجلألفعال العقلية كما أن الذهن موضوع ومادة للسر 
M ¶   µ  ´  ³L والغرب حيث فيه ، حيث يشرق منه النور :الشرق يف اللغة

  M ¶   µ  ´  ³L :فالرمز بقوله.. .فانظر كيف راعى التمثيل وشرائطه ،يفقد النور
إن الفكرية على اإلطالق ليست قوى احملضة النطقية اليت يشرق فيها النور على  :ما أقول
  .ال شرقية شجرة :فهذا معىن قوله ،اإلطالق

وال  :وهذا معىن قوله، وال هي من القوى احليوانية اليت يفقد فيها النور على اإلطالق
   .غربية

 ولو" :مث قال ،مدح القوى الفكرية M ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸L :وقوله
  . )١(  »االتصال واإلفاضة :يعين باملس" مل متسسه

نا هلذه اآلية ميكن تسجيل عدد من عند التأمل يف هذا النص الطويل يف تفسري ابن سي
  :املالحظات اليت يتبني من خالهلا منهج ابن سينا يف التفسري

عدم اعتماد اللغة العربية  :وهذا يعين ،تفسري األلفاظ العربية باملصطلحات الفلسفية_ ١

 Mu     t  sL ة اخلطاب القرآين وهو أنه وهذا منهج خمالف لطبيع ،التفسرييف 

  .]١٩٥ -الشعراء[
وهذا  بناء  ،والصحابة  وترك كالم النيب  ،الرجوع إىل كالم أرسطو يف التفسري_ ٢

  .على أن األنبياء مل يأتوا إال بالتخييل

                            
 .) ١٠٠_٩٨ص (_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_ يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم   )١(
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وهذا أحد األسباب اليت   ،في ملا فيه من معاين غامضةلسك التفسري الفار صعوبة إد_ ٣
وهذا التعقيد مناف ليسر  ،وابن سينا جيعلون حقيقة تفسريهم ال يصلح للعامة جعلت الفارايب
 - القمر[ Mt  s  r     q  p  o  nL  :كما قال اهللا تعاىل  تهالقرآن وسهول

١٧ [.  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الرابع 

  منهج ابن رشد في التفسير
 ُ وبه اكتملت هذه  ،)التوفيق بني الدين والفلسفة (  رشد املنظر األكرب لنظرية التفسري عترب ابني

  :واختصت معاجلته هلذا املوضوع بعدة أمور ،أغلب جوانبها النظرية يف
فصل املقال ( وذلك يف كتاب  ،قصده للتأليف اخلاص لبناء نظرية متكاملة يف هذا املوضوع_١

   .)يف تقرير مابني الشريعة واحلكمة من االتصال 
عن مناهج األدلة يف  الكشف( شروع ببيان تطبيقي هلذه النظرية يف كتاب مث أكمل هذا امل

  .)عقائد امللة 
يقول يف  ،والكتاب الثاين قصد به التطبيق هلذه النظرية ،فالكتاب األول قصد به التنظري

فقد رأيت أن  ...مطابقة احلكمة للشرع ،فإنه ملا كنا قد بينا قبل هذا يف قول أفردناه« :مقدمته
  .  )١( »أفصح يف هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد اليت يقصد محل اجلمهور عليها

                            
  .) ٩٩ص (  ةعن مناهج األدل الكشف  )١(
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ً إقامته قانون_ ٢ ً  ا ، ويزيد عليه من جهة التنظري ،يوازي قانون املتكلمني يف التأويل متكامال
  .والرتتيب

   .رتتبة على مناهجهموبيان اآلثار امل ،ونقده هلا ،مناقشته للمناهج األخرى مناقشة تفصيلية_ ٣
هذه بعض االعتبارات اليت جعلت من ابن رشد منظراً أكرب لنظرية التفسري عند الفالسفة 

   .املشائني
    :ونظرية ابن رشد يف التفسري تقوم على عدة أسس

   .اختالف الناس في إدارك الحقائق اإللهية :األساس األول
وهو اختالف الناس  ،ما يكرره يف تنظريهينطلق ابن رشد يف تقرير نظريته من أساس كثرياً 

.. .ملا كان مقصود الشرع تعليم العلم احلق والعمل احلق« :فيقول ،يف إدراك احلقائق اإلهلية
.. .وكان الناس كلهم ليس يف طباعهم أن يقبلوا الرباهني وال األقاويل اجلدلية فضالً عن الربهانية

  .طرق التصديق وأحناء طرق التصوروجب أن يكون الشرع يشتمل على مجيع أحناء = 
ا = وملا كانت طرق التصديق منها ما هي عامة ألكثر الناس  كانت أكثر الطرق املصرح 

  . )١(  »يف الشريعة هي الطرق املشرتكة لألكثر
   :فيقول ،ويبين على ذلك أن الناس ينقسمون إىل أقسام ثالثة 
   :الناس يف الشريعة على ثالثة أصناف«

وذلك  ،هم اجلمهور الغالب نوهم اخلطابيون الذي ،و من أهل التأويل أصالصنف ليس ه
  .أنه ليس يوجد أحد سليم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق

  .وصنف من أهل التأويل اجلديل وهؤالء اجلدليون بالطبع فقط أو بالطبع والعادة
أعين صناعة  ،الصناعةوهؤالء هم الربهانيون بالطبع و  ،وصنف من أهل التأويل اليقيين

  . )٢( »احلكمة
ما اجلمهور الذين ال يقدرون أ« :فيقول_ وهو حمل البحث _ مث يبني حال الصنف األول 
علموا ذلك التأويل  ،ففرضهم إمرارها على ظاهرها على أكثر من األقاويل اخلطابية ُ وال جيوز أن ي

                            
  .)١١٧_ ١١٦ص (فصل املقال   )١(
 .)١١٨ص (املصدر السابق   )٢(
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 ً   .  )١( »أصال
فًا عن خطاب تضى ذلك أن يكون اخلطاب هلم خمتلاق ،مهورة اجلوإذا كانت تلك طبيع

أما طبيعة هذا اخلطاب فهو جمال احلديث يف األساس  .حىت يسهل هلم امتثاله وإدراكه ،غريهم
    .الثاين

  .خطاب الفلسفي والخطاب الشرعية البيان طبيع :األساس الثاني
  :شرع إىل ظاهر وباطنانقسم ال« :فيقول ،يقسم ابن رشد الشريعة إىل ظاهر وباطن

  .هو تلك األمثال املضروبة لتلك املعاين :فإن الظاهر
    .)٢( »والباطن هو تلك املعاين اليت ال تنجلي إال ألهل الربهان

سر( يتصف بـ )  لربهانية األقاويل ا( يسميه  و يذكر أن اخلطاب الفلسفي والذي ُ ) الع
  .  )٣( »لمهااحلاجة يف ذلك إىل طول الزمان ملن هو أهل لتع«و

م التخييل م  ،أما اجلمهور فطبيعة خطا ال يقع هلم التصديق إال «ويصفهم ابن رشد بأ
  .   )٤( »من قبل التخيل

ان فقد تلطف اهللا فيها لعباده أما األشياء اليت خلفائها ال تعلم إال بالربه« :ويقول يف ذلك
وأشباهها ودعاهم إىل التصديق بتلك بأن ضرب هلم أمثاهلا .. .ذين ال سبيل هلم إىل الربهانال

  . )٥( »األمثال
ما كانت احلاجة إىل تعريف اجلمهور به وكيدة مثّل بأقرب « :ويقول عن طريقة الشريعة

  .  )٦(»األشياء شبهًا به
ً وال جيعل ابن رشد هذا التخييل خاص ذا الكتاب بل هو موجود يف غريه من الكتب  ا

هو املوجود يف القرآن ويف التوارة ويف سائر الكتب ...من التمثيلفإن هذا النوع « :املنزلة فيقول

                            
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )١(
 .)١٠٩ص (املصدر السابق   )٢(
 .)١١٦ص (فصل املقال   )٣(
 .)١١١ص (املصدر السابق   )٤(
 .)١٥٨ص ( لةعن مناهج األد الكشف :و انظر ،)١١٩ص (املصدر السابق   )٥(
 .)١٦١ص (فصل املقال   )٦(
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  . )١( »املنزلة
   .جاءت به األنبياء وبين ما تقرير التوافق بين الفلسفة :األساس الثالث

 فقاد هجمة مضادة يف الدفاع ،هجمة ضد الفلسفة ابن رشد واجه من الفالسفة غريه مثل
 ،إن هذا النوع من النظر يف القياس العقلي بدعة :وليس لقائل أن يقول« :يقول يف ذلك ،عنها

فإن النظر أيضًا يف القياس الفقهي وأنواعه هو شيء استنبط بعد  ،إذ مل يكن يف الصدر األول
رى أنه بدعة ُ عتقد يف النظر ،الصدر األول وليس ي ُ   . )٢(  »العقلي القياس يف فكذلك جيب أن ي

النظر ( توافق بني القياس العقلي الويكمل ابن رشد تقريره لصد هذه اهلجمة بتقريره  
فإن معشر املسلمني نعلم على القطع أنه ال يؤدي النظر الربهاين إىل « :والشرع فيقول) الربهاين

   .)٣( »فإن احلق ال يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له :خمالفة ماورد به الشرع
الشرع املخالفة للفلسفة فيحدد ابن رشد طريقة التعامل معه وفق هذه  وأما ما ظاهره يف
وخالفه ظاهر الشرع ؛ أن  ،وحنن نقطع أن كل ما دل إليه الربهان« :القاعدة اليت يقول فيها

وهذه القضية ال يشك فيها مسلم وال ، ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العريب
ا مؤمن   . )٤( »يرتاب 

ولذلك يوصيه ، أن يتهم فهمه فيما يظهر له فيه التعارض_ عند ابن رشد_ بغي للناظروين
أما وقد وقع التصريح فالصواب أن تعلم الفرقة من اجلمهور اليت ترى أن الشريعة « :فيقول

ا ليست خمالفة هلا وكذلك الذين يرون أن احلكمة خمالفة هلا من الذين  ،خمالفة للحكمة أ
ا ليست خمالفةة ينتسبون للحكم َ  ،أ عرف كل واحد من الفريقني أنه مل يقف على  وذلك بأن ي
  .  )٥(  »وال على كنه احلكمة ،كنه الشريعة  :أعين ،كنهها باحلقيقة

 وبناء على تقرير هذه احلقيقة من عدم التعارض يوجب ابن رشد النظر يف كتب الفلسفة
ّ من هذا أن النظر يف كتب القدماء واجب بالشرع ؛ إذ   فقد« :ألنه ال داعي للمنع فيقول تبني

                            
 .)١٧٢ص ( عن مناهح األدلة الكشف )١(
 .)  ٨٩ص (فصل املقال   )٢(
 .)١٥٢ص ( عن مناهج اإلدلة الكشف :وانظر .)٩٦ص (املصدر السابق  )٣(
 .)٩٧ص (املصدر السابق  )٤(
 .)١٥٢ص (املصدر السابق  )٥(
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  . )١( »كان مغزاهم يف كتبهم ومقصدهم هو املقصد الذي حثنا الشرع عليه
ُصرح به للجمهور  ،وخيتم ابن رشد تقريره بأن هذا اجلمع بني احلكمة والشرع ال ينبغي أن ي

رُّوا على الظاهر قَ ُ ُ « :فيقول، بل ينبغي أن يـ ُصرح للجمهور ينبغي أن ي قر الشرع على ظاهره وال ي
دون أن يكون  ،ألن التصريح بذلك تصريح بنتائج احلكمة هلم ،باجلمع بينه وبني احلكمة

  .)٢( »وهذا ال حيل وال جيوز ،عندهم برهان عليها
  .المنهج المتبع في عملية التوفيق بينهما هو منهج التخييل :األساس الرابع

ًا جامعًا يف طريقة اجلمع ضع قانونع بني احلكمة والشريعة و بعد أن قرر ابن رشد اجلم
وتطبيق هذا القانون هو من جهة قربه وبعده عن املثال  ،هو القانون املبين على التخييلو بينهما 

   :وبيان ذلك يف تقسيم ابن رشد للمعاين املوجودة يف الشرع إىل صنفني ،املضروب
 )٣(»ح به هو بعينه املعىن املوجود بنفسهأن يكون املعىن الذي صر « :الصنف األول 

  .)٤( »تأويله خطأ بال شك« :وحكم تأويله عند ابن رشد أن
وإمنا أخذ  ،أن ال يكون املعىن املصرح به يف الشرع هو املعىن املوجود« :الصنف الثاين 

  :وهذا الصنف منقسم أربعة أقسام ،بدله على جهة التمثيل
مبثاله ال يعلم وجوده إال مبقاييس بعيدة مركبة تتعلم يف  أن يكون املعىن الذي صرح :األول

وال يعلم أن املثال الذي  ،قبلها إال الفطر الفائقةتوليس ميكن أن ي ،زمان طويل وصنائع مجة
 :ويقول عن حكم تأويله، )٥(»صرح به فيه هو غري املمثل ؛ إال مبثل هذا البعد الذي وصفنا

  .)٦(»به لغري الراسخني التصريح وال جيوز، الراسخني يف العلمتأويله خاص ب«
ً « :الثاين علم بعلم قريب منه األمران مجيعا ُ  ،كون ما صرح به أنه مثال  :أعين ،أن يكون ي

 »والتصريح به واجب ،تأويله هو املقصود منه« :ويقول عن حكم تأويله ،)٧( »وملاذا هو مثال

                            
 .)٩٣ص (ر السابق املصد )١(
 .)١٥١ص ( عن مناهج اإلدلة الكشف  )٢(
 .)٢٠٥ص (املصدر السابق    )٣(
 .املصدر السابق نفس الصفحة  )٤(
 .املصدر السابق نفس الصفحة  )٥(
 .املصدر السابق نفس الصفحة  )٦(
 .املصدر السابق نفس الصفحة  )٧(
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)١(.      
 »ويعلم ملاذا هو مثال بعلم بعيد ،لشيء أن يكون يعلم بعلم قريب أنه مثال« :والثالث

التمثيل من أجل  فيه ألن هذا الصنف مل يأت :نظريف تأويله « :ويقول عن حكم تأويله ،)٢(
وهذا مثل قوله عليه  ،فيه التمثيل لتحريك النفوس إليه وإمنا أتى ،ده على أفهام اجلمهوربع

ُ وغريه  ،"احلجر األسود ميني اهللا يف األرض "  :السالم علم بنفسه أو بعلم مما أشبه هذا مما ي
فإن الواجب يف هذا أال يتأوله إال اخلواص من  ،ويعلم بعلم بعيد ملاذا هو مثال ،مثال قريب أنه

إما أنه من  :ومل يكونوا من أهل العلم ملاذا هو مثال ،ويقال للذين شعروا أنه مثال ،العلماء
أن ينقل التمثيل فيه هلم إىل ماهو أقرب من وإما  ،املتشابه الذي يعلمه العلماء الراسخون

     .)٣( »من جهة إزالة الشبهة اليت يف النفس من ذلك أوىل وهذا كأنه ،معارفهم أنه مثال
علم بعلم قريب ملاذا هو مثال« :الرابع ُ علم بعلم بعيد أنه مثال ،أن ي ُ ويقول عن  ،)٤( »وي

الذين يدركون أنه مثال إال بشبهة عند الصنف  :أعين ،ففي تأويل هذا أيضًا نظر« :حكمه
  . )٥( »إذ ليسوا من العلماء الراسخني يف العلم ،وأمر مقنع

هذا التقسيم يبني أن مناط التأويل عند ابن رشد هو قرب املثاالت املضروبة وبعدها عن 
إذ القرب والبعد أمر نسيب خيتلف من  ،وهو جمرد تنظري يصعب تطبيقه ،كهعقل املخاطب وإدرا 

ً و ابن رشد نفسه مل يذكر تطبيق ،آلخرواحد     .إال يف القسم الثالث ،له ا
  .وهو نفسه كذلك مل يكن يستعمله يف تأويالته بنفس هذه التفريعات

وذكر له تطبيقات  ،وقد أورد تقسيمًا آخر هو أقرب إىل التصور والتطبيق من سابقه
ن الظواهر اليت يف القرآن على وهو أ ،وجعل هذا التقسيم باعتبار حكم التأويل ،توضحه وتبينه

   :ثالثة أقسام
وإن كان فيما بعد  ،فإن كان تأويله يف املبادئ فهو كفر ،ظاهر ال جيوز تأويله« :األول

                            
 .املصدر السابق نفس الصفحة  )١(
 .املصدر السابق نفس الصفحة  )٢(
 ).٢٠٦ص (املصدر السابق   )٣(
 .)٢٠٥ص (املصدر السابق   )٤(
 .)٢٠٨ص (املصدر السابق   )٥(
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  .  )١( »املبادئ فهو بدعة
، وبالسعادة األخروية ،وبالنبوات ،اإلقرار باهللا تبارك وتعاىل :ويعين ابن رشد باملبادئ

    .)٢(والشقاء األخروي
وتأويل غري  ،ظاهر جيب على أهل الربهان تأويله ومحلهم إياه على ظاهره كفر« :ثاينال

ومن هذا الصنف آية االستواء  ،أهل الربهان له وإخراجه عن ظاهره كفر يف حقهم أو بدعة
إال  هلم التصديق الصنف من الناس الذين ال يقع هذا والسبب يف ذلك أن.. .وحديث النزول
  .  )٣( »من قبل التخيل

فيلحقه قوم  ،شكرتدد بني هذين الصنفني يقع فيه صنف ثالث من الشرع م« :الثالث
ويلحقه آخرون بالباطن الذي ال جيوز محله  ،ممن يتعاطى النظر بالظاهر الذي ال جيوز تأويله

أعين من  :واملخطئ يف هذا معذور ،وذلك لعواصة هذا الصنف واشتباهه ،على الظاهر للعلماء
ا من الصنف املختلف « :فيقول عنه ،ومثَّل هلذا الصنف بأمر املعاد ،)٤( »العلماء ّ أ األمر بني

وتأويلها يف حقه   ،وأما من كان من غري أهل العلم فالواجب عليه محلها على ظاهرها.. .فيه
  . )٥(  »كفر

   :ويالحظ عنده يف هذا التقسيم أمور
ولكنهم قد  ،ه على أهل الربهانأن النوع الثاين منه متفق عليه من حيث وجوب تأويل_١

م جممعون يف هذا الصنف على أنه  ،وأهل الربهان« :يقول يف ذلك ،خيتلفون يف تأويله مع أ
  .)٦( »وذلك حبسب مرتبة كل واحد من معرفة الربهان ،فقد خيتلفون يف تأويله ،من املؤول

فٌ يف أصل تأويله_ ٢ َل تـَ حمل البحث األول يف هذا أن  :مبعىن،  أما النوع الثالث ؛ فهو خمُْ
  النوع هو دخول التأويل يف أصله ال يف معناه ؟  

إذا  « :وهي اليت يعرب عنها ابن رشد بقوله ،أن مثة حالة جيوز فيها التأويل حىت للعامة_ ٣

                            
 .)١١١ص( املقال فصل  )١(
 .)١٠٨ص (املصدر السابق    )٢(
 .)١١١ص (املصدر السابق   )٣(
 .)١١٣( املقال فصل  )٤(
 .) ١١٤_١١٣(املصدر السابق   )٥(
 .)١١٢ص (در السابق املص  )٦(
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  .)١( »أعين ظهوراً مشرتكًا للجميع :كان التأويل ظاهراً بنفسه
فإنه سائغ  ،يصعب على فئة دون األخرىوال  ،فإن كان التأويل يشرتك اجلميع يف إدراكه

     .عنده
   .اختصاص أهل البرهان بمعرفة الحقيقة  :األساس الخامس

والباطن هو تلك املعاين اليت « :فيقول ،خيص ابن رشد أهل الربهان مبعرفة احلقيقة اإلهلية
آل عمران  سورة يف_ بل وجيعل املقصود بالراسخني يف العلم ، )٢(»ال تنجلي إال ألهل الربهان

  :مث يبين على هذا االختصاص عدة أمور  ،هم أهل الربهان_ 
ذا التأويل للعامة_ ١ وأما « :ويف هذا يقول ،وأن اإلفصاح به هلم كفر ،عدم اإلفصاح 

؛ ألنه وتأويلها يف حقه كفر ،لى ظاهرهامن كان من غري أهل العلم فالواجب عليه محلها ع
والداعي إىل الكفر   ،من أهل التأويل فقد دعاه إىل الكفرفمن أفشاه له ... يؤدي إىل الكفر

  . )٣( »كافر
وهلذا جيب أن « :ويف هذا يقول ،عدم إثبات هذه التأويالت إال يف كتب أهل الربهان_ ٢

ا إذا كانت يف كتب الرباهني مل يصل إليها إال من  ،ال تثبت التأويالت إال يف كتب الرباهني أل
  . )٤( »هو من أهل الربهان

وهو تقسيم  ،نوالربهانيو  ،واجلدليون ،اخلطابيون :تقسيم الناس إىل ثالثة أقسام وهم_ ٣
  .)٥(ومن ال جيوز يف حقهم ذلك  ،معرفة من ميلكون حق التأويل :من أهم مثاره

أن سبب عدم عرض هذه التأويالت للعامة هو صعوبتها و حاجتها لزمن طويل يف _ ٤
  .)٦(ور وهذا ماال يناسب اجلمه ،التعلم

                            
 .)١٢٤ص (املصدر السابق   )١(
 .)١٠٩ص(املصدر السابق   )٢(
 .)١١٣ص(املصدر السابق   )٣(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٤(
 .)١١٨ص (املصدر السابق    )٥(
 .)١٣٣ص(املصدر السابق   )٦(
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  المطلب الثاني

   التفسير دراسة على منهجية المشائيالمنهج أثر 
  :أربعة فروع فيهو 
  .على منهجية دراسة التفسير أثر منهج الكندي :الفرع األول 

  .على منهجية دراسة التفسير أثر منهج الفارابي :الفرع الثاني
  .هج ابن سينا على منهجية دراسة التفسيرأثر من :الفرع الثالث
  .أثر منهج ابن رشد على منهجية دراسة التفسير  :الفرع الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفرع األول

  على منهجية دراسة التفسير لكنديأثر منهج ا
تفسري من خالل ظهر أثره على منهجية دراسة ال ،يف التفسري سلكه الكندياملنهج الذي 

  :أمرين
   :أثره على التفسير باللغة_ ١
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يقول يف معرض  ،فالكندي يستخدم اللغة يف تأويله لبعض اآليات على حسب اجتاهه

 :أي« :] ٨٢ -يس[ MÅ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼L   :بيانه لقوله
ً بإذ ليس خماط... إمنا يريد فيكون مع إرادته ما أراد ذا  ا فإن هذا يف لغة العرب املخاطبني 

 ّ م يف القول فإن العرب تستعمل للشيء يف الوصف  ، مستعملالقول بني فإمنا خوطبوا بعاد
  :ماليس له يف الطبع كقول امرئ القيس بن حجر الكندي

  لكلوأردف أعجازاً وناء بك    ملا  متطى  بصلبه      فقلت له               
  وما اإلصباح منك بأمثل ليل الطويل أال اجنل       بصبحيها الأأال               

وض؛ وإمنا ، وال له صلب وال أعجاز، والليل ال يقال له وال خياطب  وال كلكل وال 
  .)١(»أنه أحب أن يصبح: معناه

وهو تأويل  ،ةوإمنا يراد به اإلراد ،فالكندي يرى أن القول يف هذه اآلية ليس على ظاهره
م ال صواب اللغة أصابوا« :يقول الطربي عن هذا القول ،الآلية على غري ظاهره ، وال  فإ

إن اهللا تعاىل ذكره أخرب عن  :فيقال لقائلي ذلك ،كتاب اهللا وما دلت على صحته األدلة اتبعوا
بوا فإن أنكرو  !أفتنكرون أن يكون قائالً ذلك ؟. كن  :نفسه أنه إذا قضى أمراً قال له ه كذَّ

  .)٢(»بالقرآن وخرجوا من امللة

 :بقوله ] ٦-الرمحن[  MX  W   VL  :ويتأول السجود يف قوله تعاىل
 سجود :نه يقودأل، فمعىن سجودهم طاعتهم ؛ فإنه ال ميكن أن يكون عىن سجود الصالة«

  .طائعني ا عىنجود الصالة ليس دائمًا ؛ إمنوس، له؛ وهذا يدل على أنه سجود دائم
 :قيل ،الذي يقال يف النبت؛ فإنه إذا زكاوالطاعة تقال على التغري من النقص إىل التمام ك

  :كقول الشاعر  ،أطاع النبت
  " أطاع هلا بالروضة البقل"

فيما مل يكن فيه  ،يف اللغة العربية على االنتهاء إىل أمر اآلمر_ أيضا_الطاعة  :ويقال
إذ  ،ية إذ مل يبق من معىن السجود هلا إال االنتهاء إىل أمر اآلمروإذن األشخاص العل.. .نقص

                            
 .)٣٧٦ص( رسائل الكندي )١(
 .)١١٧ -البقرة  ،٤٧١ -٢(تفسري الطربي  )٢(
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ا السجود للصالة   .)١( »وال هي منتقلة من نقص إىل متام ،ليس هلا آلة يكون 
فقد ذكر الطربي عن السلف أن معىن  ،وتفسري السلف للسجود على غري تفسري الكندي

?  @     M  C  B  A  :ه كما قال جل ثناؤ  يسجدان فإنه عين به سجود ظلهما«

  I   H  G  F   E  DL ]٢(»]١٥ -الرعد(.  

M  m  l  k  j  :وسجودمها سجود ظلهما كما قال« :وقال البغوي
  p  o  nL ]٣(»]٤٨ -النحل(.  

  :أثر مصدر العقل في التفسير_ ٢
طائعة ألمر  ابأ ] ٦-الرمحن[  MX  W   VL  :قوله تعاىل ملا فسر الكندي

، انتقل لتأييد هذا التفسري باألدلة الفلسفية= وبني ذلك من جهة لغة العرب  ،اهللا سبحانه
 قل اآلن يف اإلبانة عن اجلرمتننف ،فإذا تقدم ما أردنا تقدميه من هذا القول« :يقول يف ذلك

ٌ مميزٌ ، األعلى من العامل جبميع أشخاصه بأقوال  ،ليتضح أنه مطيع طاعة اختيارية، أنه حي
  .)٤(»منطقية ظاهرة اإليضاح

بيان حقيقة سجود النجم والشجر مبا يوافق فيبني من خالل هذا الكالم أنه سينتقل إىل 
ذا يظهر أثر العقل الفسلفي يف منهجية تف ،التقرير الفلسفي واملنطقي   .سريهو

  

  الثاني الفرع

  على منهجية دراسة التفسير الفارابيأثر منهج 
ا بعيدة كل البعد عن القرآن والسنة  الذي يالحظ مجيع التطبيقات عند الفارايب جيد أ

ً  ،وأقوال السلف واللغة   .فهي تفسريات فلسفية حمضة بعيدة عن الشريعة بعداً كبريا

                            
 .)٢٤٦_٢٤٥ص ( رسائل الكندي )١(
 .)١٧٦ -٢٢(تفسري الطربي  )٢(
 .)٤٤٢ -٧( تفسري البغوي  )٣(
 .) ٢٤٧ص ( رسائل الكندي )٤(
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عن  الظاهرة لنص معربةً  ةومنهج التخييل هذا يؤدي بالضرورة إىل عدم اعتبار الدالل
لَّم صريح احلق إ« :حني قال احلقيقة وهو ما نص عليه الفارايب َ ن تلك األمة ليس سبيلها أن تـُع

ِر أهلها أو حبسب الغرض فيه َط ِ ال  أن ا أو منهاوال األمور النظرية كما هي بل سبيلها حبسب ف
  .)١( »تطلع على احلق نفسه بل إمنا تؤدب مبثاالت احلق فقط

وأما أثر منهجه يف التعامل مع التفسري بالسنة وبأقوال الصحابة والسلف فهو مشرتك فيه 
    .الثالث وهو جمال البحث يف الفرع ،سينا مع ابن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الثالث الفرع

  اسة التفسيرابن سينا على منهجية در  أثر منهج
  :أثر تقريره على تفسير القرآن باللغة :أوالً 

 ،يف اعتبار اللغة العربية يف التفسري عند ابن سينا لقد أثرت نظرية التخييل الفلسفية املشائية
                            

  .)١٥٧ص (احلروف للفارايب  )١(
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  :وذلك من خالل اآليت
إن ظاهر الشرائع غري « :يقول يف ذلك ،الظاهر يف الداللة على احلقعدم اعتبار _ ١

  . )١( »هذه األبوابحمتج به يف مثل 
ومن شواهد  ،وليس مبوجب داللة اللغة ،تفسري األلفاظ القرآنية باملعاين الفلسفية_ ٢

والنفس ، فهو عبارة عن العقل اهليوالين M¡L :وقوله« :ذلك قوله يف تفسري آية النور
عدٌ عن. )٢(»الناطقة ُ ا ال وهذا ب   .واحنراف عن طريقها، قرآنداللة اللغة اليت نزل 
ألف ابن سينا رسالة يف تفسري احلروف املقطعة  فقد ،استخدام لغة الرموز يف التفسري_ ٣

وقرر فيها معاين فلسفية هلذه "  النريوزية يف معاين احلروف اهلجائية" وامسها  ،يف أوائل السور
القسم باألول ذي األمر  هو ،إن املدلول عليه بألف الم ميم« :احلروف يقول يف بيان بعضها

الذي هو األمر واآلخر واملبدأ  ،القسم باألول ذي األمر واخللق ،اوبألف الم ميم ر  ،واخللق
 ً  ،مث أخذ يف بيان مجيع احلروف املقطعة يف القرآن على هذا النحو »الفاعلي واملبدأ الغائي مجيعا

اية الرسالة هذه البتة مث بعد هذا أسرار  ومل ميكن أن يكون للحروف داللة غري« :وقال يف 
  . )٣( »حتتاج إىل مشافهة

ر هذه األحرف بتفسري ال يعرف ضمن األقوال اليت قاهلا أهل التفسري يف  فانظر كيف فسَّ
   .مث يزعم أنه ليس هلا معىن غري هذا البتة! معناها ؟
غوي عندما يكون األمر يف موطن احتجاج على اآلخرين فإنه قد يستخدم التفسري الل_ ٤

ألرواح فقط  مستشهداً ومن شواهد ذلك قوله يف تأييد مذهبه يف املعاد وأنه ل،  تأييد قولهيف
وحقيقته املكان ، دأما املعاد يف لغة العرب فمشتق من العو « :مبعىن املعاد يف لغة العرب فيقول

 املوضع الذي أو إىل ،مث نقل إىل احلالة األوىل ،كان الشيء فيه فباينه فعاد إليه  أو احلال الذي
 دامه للمعىن اللغوي ألنه يرى أنهوالشاهد من كالمه استخ، )٤( »يصري إليه اإلنسان بعد املوت

   .تساعده يف تأييد قوله

                            
 .)١٠٤ص(األضحوية   )١(
  .)٩٨ص (_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_ هلم يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثا  )٢(
  .)١١٠_١٠٩ص (_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_ النريوزية يف معاين احلروف اهلجائية )٣(
 .)٨٩ص (األضحوية   )٤(
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وكان من أهم ما نقدهم فيه هو استعماهلم  ،نقد نظرية املتكلمني يف التأويل_ ٥  
وأنه  ،بيعة اخلطاب الشرعيوهذا النقد من آثار نظرته لط ،للمجاز يف تأويل ظواهر اآليات

راد به ظاهره  ُ   . )١(ختييلي ال ي
 ً   :أثره في التفسير بالقرآن: ثانيا

غري حمتج  ن ظاهر الشرائعإ« :ألن ابن سينا يقول ،األصل عدم اعتماد القرآن يف التفسري 
أصحابه يف تأييد القول الذي  لكن هذا األصل قد يشذ عند، )٢( »به يف مثل هذا األبواب

  .غري ور بصحة قوله الهماجل وقد يكون هذا التصرف من أجل إقناع ،ينصره
ا الذي   :ومن شواهد ذلك  َّ معىن املعاد وأنه رجوع الروح إىل مكا أن ابن سينا ملا بني

 بل هلذا يف كتاب اهللا تعاىل املنزل على نبيه املصطفى حممد صلى اهللا« :كانت فيه من قبل قال
M    6   5  4  3  2  1  :وهو قوله تعاىل ،شاهد واضح ،وآله وسلم عليه

9  8  7L ]٣( »رجوع إال إىل حيث منه الورود :وال يقال ،]٢٨ - ٢٧ -الفجر(.   

 ً    :أثره على التفسير بالسنة: ثالثا
ً يذكر ابن تيمية عن الفالسفة املشائني خالف ة عن طريق يف حقيقة معرفة النيب باحلق فيقول ا

وإمنا يعرف ذلك  ،ن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم اإلهلية والكليةإ« :وأمثاله يباالفار 
   .)٤( »بزعمهم من يعرفه من املتفلسفة

 :وآخرون يعرتفون بأن الرسول علم احلقائق لكن يقولون« :أما طريقة ابن سينا فيقول عنها
 ِ ل يف خطابه ال يف علمه كما يقول ذلك يالتخييل فيجعلون التخيمل يبينها بل خاطب اجلمهور ب

  .)٥( »ابن سينا وأمثاله
بني احلق ُ وإذا كان ذلك   ،سواء كان يعلم ذلك أم ال ،ونتيجة هذين القولني أن النيب مل ي

بحث عن تفسريه إما لعدم علمه باحلق وإما ألنه مل يبينه ُ    .كذلك فال ي

                            
 ).١٠٠ ،٩٨،  ١٠٣ص (املصدر السابق   )١(

 ).١٠٣ص (املصدر السابق   )٢(
 .)٩٠ص(املصدر السابق   )٣(
 .)١٥٦ -١٩(جمموع الفتاوى   )٤(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٥(
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 ً   :ة والسلفأثره في أقوال الصحاب :رابعا
ولذا ال  ،إذا كان النيب ال يعلم احلق أو مل يبينه فمن باب أوىل أن يكون الصحابة كذلك

 ً    .يف تفسريهم جتد لبيان الصحابة أثرا
  :وقد أثر منهجهم يف التعامل مع تفاسريهم من وجوه

  .)١(هم أن الصحابة مل يعلموا حقيقة احلق ادعاؤ _ ١
فلقد جتاوز ابن سينا الصحابة ، وأمثاله يف التفسرياعتماد أقوال الفالسفة كأرسطو _ ٢

والذين هم أعلم الناس بالقرآن واعتمد يف تفسريه للقرآن على كالم أرسطو وغريه من 
ا يقرتب املفسر فيها من احلق ذكر منها الرجوع  ،الفالسفة وابن سينا عندما عدد األوجه اليت 

يهم يف التفسري قوله يف تفسري العرش يف قول ومن شواهد اعتماده عل، )٢(»أمور احلكماء«إىل 

شبهة من وتدعي امل« :]١٧ -احلاقةM_  ^  ]  \  [  ZL ]  :اهللا تعاىل
م وأ ،العرش ال على سبيل حلول هذا املتشرعني أن اهللا تعاىل على ما يف كالم الفلسفي فإ

اية املوجودات اجلسمانية الفلك السابع ويذكرون أن اهللا تعاىل  ،الذي هو فلك األفالك جعلوا 
ّ أرسطو يف آخر كتاب  واحلكماء املتشرعون  ،"مساع الكيان"هناك وعليه ال على حلول كما بني

   .)٣( »اجتمعوا على أن املعين بالعرش هو هذا اجلرم
هللا وترك كالم النيب صلى ا ،فابن سينا رجع إىل كالم أرسطو واحلكماء يف بيان معىن العرش

   .الصحابة يف تفسري ذلكوكالم   وسلم عليه

  الفرع الرابع

  رشد على منهجية دراسة التفسير ابن أثر منهج
   :ابن رشد حقيقة تفسريه مصدران ااملصادر اليت يبين عليه

م في التفسير ،جعل البرهان الفلسفي :أوالً  كَّ حَ ُ   .هو الم
 ْ ح ُ دُّ إليه ظاهر القرآن حىت ملا كان األصل عند ابن رشد هو الربهان كان هو امل َ ر ُ م الذي يـ َك

                            
 ).١٢١ص (وفصل املقال )  ٩٩ص( عن مناهج األدلة الكشف :انظر )١(
 .)١٩٢ص (_ للدكتور حسن عاصي ضمن التفسري القرآين واللغة الصوفية_العلم اللدين  )٢(
 .)١٠١_١٠٠ص(_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم  )٣(
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وإن كانت الشريعة نطقت به فال خيلو ظاهر النطق أن يكون « :يقول ابن رشد ،يتوافق معه
 ً َ  ،فإن كان موافقًا فال قول هناك ،موافقًا ملا أدى إليه الربهان فيه أو خمالفا ِب ل وإن كان خمالفًا ُط

  .    )١(»تأويله
 ً   .التفسير اعتماد اللغة في :ثانيا

   :جيعل ابن رشد تأويل القرآن باللغة على مقامني
رُّوا على الظاهر وال يستعملوا ،ق العامةتفسريه باللغة يف ح_ ١ قَ ُ التأويالت  وهنا جيب أن يـ

ازية يف صرف األلفاظ عن ظاهرها يقول ابن رشد يف نقد  ،كما هي طريقة املتكلمني  ،ا
م تأولوا كثرياً مما ظنوه ليس على وأشد ما عرض على الشريعة « :طريقتهم من هذا الصنف أ

إن فرضكم هو اعتقاد  :وقال جلميع الناس.. .إن هذا التأويل هو املقصود به :وقالوا ،ظاهره
ُصرح « :مث يقول عن الطريق الصحيح يف مثل هذه الظواهر. )٢( »هذا التأويل فيجب أن ال ي

ؤُول عندهم إىل إبطال هذه الظ َ فإن تأثريها يف نفوس اجلمهور إمنا هو إذا  ،واهرللجمهور مبا يـ
  .)٣( »محلت على ظاهرها

وهذا يف حق  ،استعمال التأويل اللغوي يف دفع التعارض بني ظاهر القرآن والربهان_ ٢
وخالفه ظاهر الشرع ؛ أن ذلك  ،وحنن نقطع أن ما أدى إليه الربهان« :يقول ابن رشد ،اخلواص

ا ، نون التأويل العريبالظاهر يقبل التأويل على قا وهذه القضية ال يشك فيها مسلم وال يرتاب 
  . )٤( »مؤمن

   :كالتايل  ؛ أما املصادر األخرى فموقفه منها
   :على تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة أثر تقريره  :أوالً 

وتفسري السنة  ،مل يكن له عناية بتفسري القرآن بالقرآن،ملا كان األصل يف تفسريه ما سبق
وإمنا يدل على  ،وليس البن رشد كالم تفصيلي يف هذا ،السنة كمصادر يعتمد عليها يف ذلكب

  .الواقع التطبيقي لتفسرياته :هذا املوقف

                            
  .)  ٩٧ص ( املقال فصل  )١(
  .)١٤٩_ ١٤٨ص ( عن مناهج األدلة الكشف  )٢(
  .)١٤١ص (املصدر السابق   )٣(
 .)٩٧ص (فصل املقال   )٤(
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 ً    :أثر تقريره على تفسير الصحابة والسلف :ثانيا
  :يف عدة أمور ميكن ذكر أثر تقريره 
يله ؛ ألن هذا أصلح األخذ بالظاهر وعدم تأو  :الصدر األول مسلك جيعل ابن رشد_ ١

  .للجمهور
  وهل كانوا عاملني حبقيقة التأويل الصحيح ملا يف القرآن ؟ 

م يف ذلك على قسمني :جوابه   :أ
  .منهم من ال يعلم حقيقة التفسري الصحيح هلذه النصوص

  .ومنهم من يعلم ذلك
  .ولكن اجلميع جممعون على عدم تأويلها للجمهور

باستعمال هذه  ار إىل الفضيلة الكاملة والتقوىإمنا ص فإن الصدر األول« :يقول يف ذلك
  .   )١( »مل يصرح بهومنهم من وقف على تأويل  ،فيهااألقاويل دون تأويالت 

   :االستدالل بأقوال الصحابة على صحة منهج التخييل_ ٢
م ابن رشد الشريعة إىل ظاهر ومؤول واملؤول  ،وجعل الظاهر فرض اجلمهور ،بعد أن قسَّ

ليستدل به على أن  ،استدل على التفريق يف اخلطاب بكالم لعلي ،ل الربهانفرض أه
   :يقول يف ذلك ،اجلمهور ال يصرح هلم بالتأويل

وأنه ال حيل للعلماء أن  ،وأما اجلمهور ففرضهم فيه محله على ظاهره وترك تأويله«
ريدون أن يكذب أت ،حدثوا الناس مبا يفهمون"  :كما قال علي   ،يفصحوا بتأويله للجمهور

   .)٢( »"اهللا ورسوله 
ذا األثر فيقول وقد انتقد شيخ اإلسالم ّف لفظ علي ومعناه ؛ « :ابن تيمية استدالله  حر

ً فإن علي  !؟ ودعوا ما ينكرون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله ،حدثوا الناس مبا يعرفون.. " .قال ا
فعلم أن  !؟يكذب اهللا ورسوله أحتبون أن :وهذا يدل على نقيض مطلوبه ألنه قال ،)٣("

أحاديث ال يطيق كل أحد محلها فإذا مسعها من ال يطيق  ،األحاديث اليت قاهلا اهللا ورسوله

                            
 .)١٢٤ص (املصدر السابق   )١(
  .)١٠٠ص ( املقال فصل: انظرو ). ٩٩ص (عن مناهج األدلة  الكشف  )٢(
 .)١٢٧(رقم  ،)٢٢٥ -١(من خص بالعلم قوما دون قوم اري تعليقًا كتاب العلم، باب أخرجه البخ  )٣(
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يف ما قاله الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  وتكلم به ال  ذلك كذب اهللا ورسوله وهذا إمنا يكون
ال يوجب أن املستمع يف خالف ما قاله وال يف تأويل ما قال خالف ظاهره فإن ذكر ذلك 

نفس ذلك التأويل  ؛نعم ،يكذب اهللا ورسوله بل يكذب املتأول املخالف ملا قال اهللا ورسوله
 ً فلو أريد  ،وإما يف الباطن والظاهر ،هللا ورسوله إما يف الظاهر املخالف لقوله يكون تكذيبا

 !؟ اهللا ورسوله أن تظهروا تكذيب :أو ! ؟أتريدون أن تكذبوا اهللا ورسوله :لكان يقول ؛ذلك
ٌ  ،ظاهرا وباطنا ماوإفإن املكذب من قال ما خيالف قول اهللا ورسوله إما ظاهرا  إمنا خاف  وعلي

رد تأويل املتأولني فإن املؤمن ال يكذب اهللا  ،تكذيب املستمع هللا ورسوله وهذا ال يكون 
  . )١( »ورسوله لقول خمالف لتأويل خيالف ذلك بل يرد ذلك عليه

اخلواص وهو تأويل ظواهر النصوص فيجعل ابن رشد قول ابن عباس ممن يشبه أما طريقة 
ّ األقوال يف حقيقة املع_يقول  :أن تكون طريقته كذلك اد وهل هو جسماين أم بعد أن بني

وطائفة رأت أنه جسماين لكن اعتقدت أن تلك األجسام اجلسمانية هنالك « :_روحاين ؟
ُشبه اب.. .خمالفة هلذه اجلسمانية ألنه روي عنه أنه  ،الرأي ن عباس أن يكون ممن يرى هذاوي

يكون هذا الرأي هو أليق  ويشبه أن ،"ليس يف الدنيا من اآلخرة إال األمساء " :قال
  . )٢( »...باخلواص

َ وهذا الذي  ِ ف َ ه فإن  ،ه عن ابن عباس من جنس فهمه السابق لقول علي رضي اهللا عنهم
مساء اليت أطلقت على نعيم اجلنة هي جمرد ختييل غري مطابق ابن عباس مل يرد مبقالته تلك أن األ

وإمنا الذي يقصده ابن  ،هذا مامل ينطق به ابن عباس وال دل عليه مفهوم كالمه ،للحقيقة
فإن هذا االشرتاك ال يعين اتفاق  ،عباس أنه وإن اشرتكت األمساء بني نعيم اجلنة والدنيا

واالشرتاك يف االسم العام ال يلزم منه  ،االسم العامبل هو اشرتاك يف  ،احلقيقتني من كل جهة
 ،ص بالدنيافهذا نعيم خمصوص باجلنة واآلخر نعيم خمصو  ،االشرتاك عند اإلضافة والتخصيص

ٌ مشرتكٌ     .أوجب االشرتاك يف هذه األمساء وإن كان بينهما قدر
   :إلغاء اإلجماع في التفسير_ ٣

لغي ابن رشد أن يكون مثة إمجاع حيصل  ُ اإلمجاع ال يتقرر يف «: يف تأويل العلميات فيقولي

                            
 .)١١٨_١١٧ -٢( بيان تلبيس اجلهمية  )١(
  .)٢٠٣ص( عن مناهج األدلة الكشف  )٢(
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  . )١( »النظريات بطريق يقيين كما ميكن أن يتقرر يف العمليات
   :ويذكر لعدم صحة ذلك عدة أدلة  
ليس ميكن أن يتقرر اإلمجاع يف مسألة ما يف « :يقول يف ذلك ،تعسر وقوع اإلمجاع_أ

 ً وأن يكون مجيع العلماء املوجودين يف ذلك  ،عصر ما إال بأن يكون ذلك العصر عندنا حمصورا
وأن ينقل إلينا يف املسألة  ،معلومًا أشخاصهم ومبلغ عددهم :أعين ،العصر معلومني عندنا

  .)٢(»مذهب كل واحد منهم فيها نقل تواتر
ر  ،وجود اخلالف بني العلماء يف هذه املسألة_ ب ّ يقول إضافة إىل ما سبق من تعس
قد صح عندنا أن العلماء املوجودين يف ذلك الزمان متفقون على أنه  ويكون مع هذا« :اإلمجاع

ُكتم عن أحد ،ليس يف الشرع ظاهر وباطن وأن الناس  ،وأن العلم بكل مسألة جيب أن ال ي
م يرون للشرع  ،طريقهم واحد يف علم الشريعة ٌ من الصدر األول قد نقل عنهم أ أما وكثري

 ً علم بالباطن من ليس من أهل العلم به وال يقدر على وأنه ليس جيب أن  ،ظاهراً وباطنا َ ي
ً .. .فيكف ميكن تصور إمجاع.. .مثل ما روى البخاري عن علي _ فهمه ◌ وحنن نعلم قطعًا

م حبقيقتها  عَل َ أنه ال خيلو عصر من األعصار من علماء يرون أن يف الشرع أشياء ال ينبغي أن ي
  .)٣(»!مجيع الناس ؟

وإال فإن  ،عن الصحابة يف تأييد منهج التخييل هو حبسب فهمهوهذا اخلالف الذي ذكره 
    .األقوال اليت ذكرها ال تدل على مقصوده كما سبق بيانه

  مشائي على منهجية دراسة التفسير ألثر المنهج ال نظرة نقدية
حقيقة ظهر من العرض السابق أن أسس االحنراف يف هذا املنهج تتبني من خالل معرفة 

تفضي إىل عدم اعتماد مصادر التفسري  فإن حقيقة منهجه ،ي ونظرته للنصوصاملنهج املشائ
وال  ،وال الصحابة ،وال لبيان النيب ،فال يعتمد يف التفسري على بيان القرآن لنفسه ،املعروفة

  .اللغة
والتفسري  ،ألمروذلك ألن القول بأن القرآن ختييل يعين أنه ال يدلنا على احلق يف نفس ا

                            
  .)٩٩ص ( املقال فصل  )١(
  .)١٠٠_٩٩ص (ملصدر السابق  ا  )٢(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٣(
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  .داللة النص على احلق ث يففرعٌ عن البح
 ،وأما من صرح منهم باعتبار اللغة يف التفسري فهذا التصريح ال يعين صحة اعتماده عليها

عدم  ى ذلكويدل عل ،فالشأن ليس يف ادعاء االعتماد عليها وإمنا يف كيفية هذا االعتماد
  .وهم أهل اللغة ،الرجوع إىل تفسري الصحابة والسلف يف بيان معىن اآلية
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   المطلب الثالث 

  في التفسير واالتجاهات المقاربة مقارنة بين االتجاه المشائي
  .بين أصحاب المنهج المشائي العلمية الفوارق :الفرع األول
   .التداخل المنهجي بين المنهج المشائي وبين المناهج األخرى :الفرع الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفرع األول

   المشائي أصحاب المنهج بين العلمية الفوارق
  :في منهج التفسير ونظرية الفارابي مقارنة بين نظرية الكندي

  :جند التايل ومنهج الفارايب عند عقد املقارنة بني منهج الكندي
  .وبني ماجاءت به األنبياء االتفاق على عدم التعارض بني الفلسفة :أوالً 
 ً ا خيتلفان يف أمرين: ثانيا   :أ

أما  ،يقرتب من منهج املتكلمني لكن تطبيقاته فلسفية_ كما سبق_ منهج الكندي_ ١
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نشأ عنده منهج جديد يف االجتاه الفسلفي  للكندي إذ_ متاماً _هو منهج مغايرف منهج الفارايب
  .وهو ما ال جتد له ذكراً عند الكندي ،ملشائي وهو منهج التخييلا

ا و من حيث وضوحها و  يقدم دالئل النصوص على دالئل الفلسفة أن الكندي_ ٢ جاز
على  فيقدم الفلسفة أما الفارايب ،ا وعدم تعارضهماموبالغتها مع إقراره بصحة كل واحد منه

  .امللة
  :ونظرية ابن سينا في تفسير النصوص مقارنة بين نظرية الفارابي

 ،وابن سينا بني الكندي يف املقارنة الفارايب هو ما يقالو  قيل من مقارنة بني الكندي ما
  .ا يعين االستغناء عن تكرارهوهو م

ما يتفقان يف بعض ومنهج ابن سينا يف التفسري جند أ وأما عند املقارنة بني منهج الفارايب
  :اآلخربعض الن يف األمور وخيتلفا

   :مواطن االتفاق
  .األنبياء وبني ماجاءت به االتفاق على عدم التعارض بني الفلسفة :أوالً 
 ً ا ختييالت ومتثيالت إلأن طريقة األنبياء يف ال :ثانيا  ،قناع اجلمهور والعامةنصوص هي أ

بل هذه ختيُّالت وأمثلة مضروبة لتقريب  :وأمثلهم من يقول« :يقول ابن تيمية عن الفالسفة
   .)١(»وابن سينا احلقائق إىل قلوب العامة وهذه طريقة الفارايب

 ً ُ  :ثالثا يِّ أن األنبياء مل يـ َ    .ألن الشرائع مل تأت لبيانه حقيقة ،نوا احلق يف نفس األمربـ
  

  :أما موطن االفتراق
يزعم  ن الفارايبإ حيث ،ختتلف عن طريقة ابن سينا ارايبفإن ابن تيمية يذكر أن طريقة الف

م علموا إ: يقول هوأما ابن سينا فإن ،لوا وختيلوايَّ بل خَ  ،يف نفس األمر أن األنبياء مل يعرفوا احلق
 ُ أن الرسل ما كانوا  لقرامطة واملتفلسفة الذين يظنونا« :يقول يف ذلك ،ذلك بينوالكنهم مل ي

 :ة والكلية وإمنا يعرف ذلك بزعمهم من يعرفه من املتفلسفة ويقولونييعلمون حقائق العلوم اإلهل
وة هي التخييل وجيعلون النبوة أفضل من غريها عند اجلمهور ال عند أهل املعرفة كما نبخاصة ال

شِّر  الفارايب يقول هذا وحنوه َ ب ُ    .بن فاتك وأمثاله من اإلمساعيليةوأمثاله مثل م

                            
 .)١٧٩ -١(درء التعارض  :وانظر )٢٢ -١٢(فتاوى الجمموع   )١(
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ِ وآخرون يعرتفون بأن الرسول عَ  َ ل ُ  :احلقائق لكن يقولون م اجلمهور  ينها بل خاطببمل ي
  .)١( »بِالتخييل فيجعلون التخييل يف خطابه ال يف علمه كما يقول ذلك ابن سينا وأمثاله

   :و ابن سينا في تفسير النصوص الفارابيونظرية  مقارنة بين نظرية ابن رشد
م وبعدهم عن اإلسالمإذا أردنا تصنيف ا ً منا نصجند أما ،لفالسفة من حيث قر البن  ا

م إىل اإلسالم كابن رشد احلفيد« :تيمية يقول فيه  شك أن التقييم الذي ذكره وال، )٢(»أقر
وهذا ما يلزم منه بالضرورة نوع من ، يتوافق مع حقيقة كتب ابن رشد ابن تيمية شيخ اإلسالم

وقد ألقى هذا  ،والتعاطي معها االختالف عن سابقيه كالفارايب وابن سينا يف تقرير الفلسفة
   .)التوفيق بني الدين والفلسفة ( نظرية التفسري  الله على حبثبظاالختالف 

قر بوجود هذا االختال ُ م كما يف وهو ينت ،فوابن رشد ي قدهم صراحة يف بعض تقريرا
ا ،نظرية الفيض ّح بأ   .)٣(»فارايب وغريمهاخترُّصٌ على الفالسفة من ابن سينا وال« :ويصر

 ُ ئ الغزايل يف طِّ وخيُ  ،دافع عنهما يف مسألة التأويلومع هذا االختالف بينهما ؛ إال أنه ي
م اليت خالفوا فيها اإلمجاع    . )٤(تكفريهم من أجل تأويال

ويكفي ما سبق  ،ألنه خيتلف معهم يف نفس النظرية وهي التخييل ومل أذكر هنا الكندي
   .فما قيل يف الفرق بينهما يقال يف ابن سينا وابن رشد ، املقارنة بينه وبني الفارايبيف

وأكثر مواطن املقارنة ستظهر بني ابن رشد وابن سينا لكون كالمهما يف هذا املوضوع 
 ً ً   كان  بينما الفارايب ،أكثر تفصيال   .مواطن التفصيل ومبتعداً عن ،كالمه جممال

ا ك) التفسري ( ة ومواطن هذا االتفاق واالختالف بينهم يف نظري    :التايلبيا
   :مواطن االتفاق :أوالً 
  .وبني ماجاءت به األنبياء االتفاق على عدم التعارض بني ماجاءت به الفلسفة_ ١
وعليه  ،ن الناس هو التخييليتفق الثالثة على أن منهج الشرع يف تعليم اجلمهور م_ ٢

قر على الظاهر ألن هذا الظاهر مقصود ُ    .فخطاب الشرع ينبغي أن ي

                            
 .)١٥٦ -١٩(جمموع الفتاوى  )١(
 .)٢٥٩ - ١٧(  املصدر السابق )٢(
 .)٢٥١ص (افت الفالسفة  : انظر )٣(
 .)١٠١ص ( فصل املقال   )٤(
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زون تأويل ذلك ألن املقصود وهؤالء املتفلسفة ال جيوِّ « :ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم
  .  )١(»بذلك عندهم التخييل والتأويل يناقض مقصوده

كان هذا غري خاص بالنيب حممد   ،لتخييلملا كانت دعوة اجلمهور ال تقوم إال على ا_ ٣
وهذا ما نص عليه ابن سينا وابن رشد وهو  ،بل هو موجود يف خطابات األنبياء السابقني

  .  )٢( حقيقة قول الفارايب
يف أن األنبياء أرادوا  ،يتفقون على خطأ طريقة املتكلمني يف تفسري نصوص العقائد_ ٤

    .مث تأولوا ظاهر اآليات يف ذلك ،بيان احلقيقة هلم
  :فقد وقع في جانبين ،أما موطن االفتراق

   :الجانب النظري :األول
ن معىن النبوة على نظرية يانبفالفارايب وابن سينا ي ،اختالفهم في حقيقة النبوة_ ١
على نفس  )٣(لمن العقل الفعايفيض  اً جيعلون النبوة فيض« :يقول ابن تيمية عنهم، الفيض

أن : إحداها :إن للنيب ثالث خصائص :وهم يقولون.. .وهلذا جيعلون النبوة مكتسبة.. .النيب
ا ينال العلم بال تعلم ا يف هيوىل  :الثانية .يكون له قوة قدسية  أن يكون له قوة نفسانية يؤثر 

  .  )٤(»لتخيل ما يتمثل له من احلقائقأن يرى ويسمع يف نفسه بطرق ا :الثالثة .العامل
 ،نظرية باطلة ويرى أن نظرية الفيض )٥(" وحي من اهللا"أما ابن رشد فهو يرى أن النبوة  
ا   . )٦( »خترُّصٌ على الفالسفة من ابن سينا والفارايب وغريمها« :وأ

                            
 .)٣٢٢ -١(لنبوية منهاج السنة ا  )١(
 .)١٧٢ص (عن مناهج األدلة  الكشف)  ٣(
وال يستغين  ،فأحدمها فاعل واآلخر منفعل ،يذهب أرسطو إىل أن هناك عقالً بالفعل وعقالً بالقوة :العقل الفعال )٣(

وأغدقوا عليه صفات تسمو به على عامل  ،ل عقالً فعاالً وذهب شراحه املتأخرون إىل تسمية العقل بالفع ،واحد عن اآلخر
اية سلس ن إىل اإلسالم إىل عد العقل الفعالالفناء، وذهب الفالسفة املنتسبو  املادة وتربئه من لة العقول الفلكية، يف 

وإذا أصبح  ،عامل الغيب وعامل الشهادة ويعده ابن سينا حلقة الوصل بني ،ل العاشر الذي يدبر شئون األرضومسوه العق
املعجم  :ينظر. نفسه مسي بالعقل القدسي العقل اإلنساين شديد االتصال بالعقل الفعال كأنه يعرف كل شيء من 

 .)٨٦ -٢(واملعجم الفلسفي جلميل صليبا  ،)١٢٠ص(الفلسفي إصدار جممع اللغة العربية مبصر 
 .) ٣٥٦ -٥(درء التعارض   )٤(
  .)١٨١ص ( عن مناهج األدلة شفالك  )٥(
 .)٢٥١ص (افت الفالسفة   )٦(
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علم أن الشرائع اليت تضمنها م«وجيعل من دالئل النبوة  ُ ن العلم والعمل ليست مما أن ي
   .)١(»ميكن أن يكتسب بتعلم بل بوحي

علم هي األنفع واألصلح يف تعليم  نظريته يف التأويل أن التخييل طريقة يف التينبولذلك ي
   .كما سبق نقل كالمه  ،جلمهورا

نت أن طريقة فقد  ،اختالفهم في اشتمال خطاب األنبياء على الحقيقة_ ٢ ّ سبق أن بي
ً  هي وابن سينا الفارايب    .أن خطاب األنبياء مل يأت فيه بيان للحق مطلقا

فأما أهل الربهان فقد  ،فهو يفرق بني اجلمهور وأهل الربهان ،لكن ابن رشد خيتلف عنهم
ويعرفونه بطريق التأويل  ،ب األنبياء على بيان احلق هلم لكن ال يعرفه إال همااشتمل خط

 :يقول يف ذلك ،عل الشريعة مشتملة على باطن وهو احلق يف نفسهولذلك جي ،الربهاين
  . )٢( »والباطن هو تلك املعاين اليت ال تنجلي إال ألهل الربهان«

 ،وحنن نقطع أن ما أدى إليه الربهان« : قانون التأويل ألهل الربهان قائالً ينبوعليه ي
وهذه القضية ال ، ون التأويل العريبوخالفه ظاهر الشرع ؛ أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قان

ا مؤمن   . )٣( »يشك فيها مسلم وال يرتاب 
ُدركونه م ال ي بني هلم احلق على ماهو عليه أل ُ بل يلزمون بالظاهر  ،وأما اجلمهور فلم ي

   .)٤( »تلك األمثال املضروبة لتلك املعاين« :وهو
وآخرون « :عض املتفلسفةابن تيمية عن وجود هذا املسلك عند ب يقول شيخ اإلسالم 

نُوه لكن يقولون يـَّ َ عرف  :يعرتفون بأن الرسل علموا احلق وبـ ُ ال ميكن معرفته من كالمهم بل ي
فلسفي ؛ وإما  إما املعقول عند طائفة ؛ وإما املكاشفة عند طائفة ؛ إما قياس :بطريق آخر
  .خيال صويف

وَّض ؛ وإما مث بعد ذلك ينظر يف كالم الرسول فما وافق ذلك قبل وما خ  فَ ُ الفه ؛ إما أن يـ
   .أن يؤول

                            
 .)١٨١ص ( عن مناهج األدلة الكشف  )١(
 .)١٠٩ص (فصل املقال   )٢(
 .)٩٧ص (فصل املقال   )٣(
 .)١٠٩ص (املصدر السابق   )٤(
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واملعتزلة ؛ وهي طريقة خيار الباطنية والفالسفة  وهذه طريقة كثري من أهل الكالم اجلهمية
عظمون الرسول وينزهونه عن اجلهل والكذب لكن يدخلون يف التأويل ُ    .)١(»الذين ي

أن الشرع فابن رشد يرى  ،إلى البرهان اختالفهم في اشتمال القرآن على التنبيه _٣
ومل  ،لذي ينفع أغلب الناسقد اشتمل على طرق التخييل وهو األكثر ألن هذا هو احلال ا

غفل طرق اخلواص وهي الربهانية فقد اشتمل عليها وإن كانت أقل ُ وملا  « :يقول يف ذلك ،ي
صوده األول العناية و كان الشرع مق.. .كانت طرق التصديق منها ماهي عامة ألكثر الناس

ا يف الشريعة هي الطرق = من غري إغفال تنبيه اخلواص  ،باألكثر كانت أكثر الطرق املصرح 
    .)٢( »املشرتكة يف وقوع التصور والتصديق

عدم اشتمال إطالق القول ب_ بق نقل كالمهم كما س_وابن سينا  بينما طريقة الفارايب
ن الشرائع واردة خلطاب اجلمهور إ« :كما يقول ابن سينا  ،من الرباهني البتةالشريعة على شيء 

  .)٣(»ولو كانت غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة.. .مبا يفهمون
يجعل للنصوص مستويين  ابن رشدف :اختالفهم في مستوى الداللة في القرآن_ ٤  

  :من الداللة
 ،بالسعادة األخروية وبالنبوات و ،ك وتعاىلأصول مبادئ الشريعة وهي اإلقرار باهللا تبار _ أ

 ،اخلطابية( فهذه الثالثة يدل على احلق فيها أصناف الدالئل الثالثة  ،خرويوالشقاء األ
   .)والربهانية  ،واجلدلية
فهذه مل يدل الشرع على  ،األشياء اليت ال يستطيع خلفائها أن تُعلم إال بالربهان_ ب

  . )٤(ضرب هلم أمثاهلا وأشباهها ودعاهم إىل التصديق بتلك األمثال حقيقتها بل
التمثيل فيها على مستوى واحد  بني داللة النصوص بل جيعل داللة أما ابن سينا فال يفرق

إليه  حبقيقة التوحيد احملض الذي تدعو فأين النصوص التوحيدية املشرية إىل التصريح« :فيقول
  . )٥(»عرتف جباللته على لسان حكماء العامل قاطبةامل ،حقيقة هذا الدين القيم

                            
 .)١٥٦ -١٩(جمموع الفتاوى   )١(
 .)١١٧ص (فصل املقال   )٢(
 .)١٠٣ص (األضحوية   )٣(
 .)١٠٩ص (فصل املقال   )٤(
 .)١٠٠ص (األضحوية   )٥(
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   :التفريق بين العلميات والعمليات اختالفهم في _٥
والفالسفة  ،التأويل التخييلي يدخل يف أبواب العقائد كما يدخل يف أبواب الشرائع

  .سواء يف ذلك ن ليسوااملشاؤو 
ُ  ب الشرائع وهي اليتافابن رشد يرى أن التأويل ال يدخل يف أبو  ) العمليات(سميها ي

بينما األمر خمتلف يف املسائل النظرية فلم حيصل فيها اتفاق على عدم  ،حلصول اإلمجاع عليها
وحنن نعلم قطعًا أنه ال خيلو عصر من « :يقول يف ذلك ،تأويلها تأويالً خيالف ظاهره باطنه

م حبقيقتاألعصار من علماء يرون أن يف الشرع أشياء ال ينبغي  َل ْ ع َ وذلك  ها مجيع الناس،أن يـ
 ،فإن الناس كلهم يرون إفشاءها جلميع الناس على السواء ،ياتملخبالف ما عرض يف الع

فهذا كاف يف حصول اإلمجاع يف العمليات خبالف األمر يف .. .ونكتفي حبصول اإلمجاع فيه
  .)١( »العلميات

وباملعاد حىت ال أما ابن سينا فهو يرى أن حقيقة الشرائع جاءت لتذكر اإلنسان باهللا 
، ذكر اهللا تعاىل واملعاد ال حمالةوجيب أن تكون هذه األفعال مقرونة مبا ي« :ينسى ذلك فيقول
  .)٢( »وإال ال فائدة فيها

م  :فيقول ،وجيعل هذه الشرائع نافعة للعامة من هذه اجلهة أما اخلاصة فهم على تذكر بر
ا العامة يف رسوخ ذكر اهللا«  فيدوم هلم التشبث ،مسه يف أنفسهم عز افهذه األحوال ينتفع 

مثل هذه املذكرات تناسوا مجيعًا ذلك مع  وإن مل يكن هلم ،الشرائع بسبب ذلكبالسنن و 
فيما ينزه به أنفسهم على  ،وينفعهم أيضًا يف املعاد منفعة عظيمة ،انقراض قرن أو قرنني

  .ماعرفته
   .)٣( »عادوأما اخلاصة فأكثر منفعة هذه األشياء إياهم يف امل

م حىت ال ينوملا كانت احلكمة  : سوه اطرد ابن سينا يف مذهبه فقالهي تذكري الناس بر
ا فريضة من عند اهللا تعاىل« وكان مع اعتقاده ذلك  ،وهذه األفعال لو فعلها فاعل ومل يعتقد أ

ا الذكاء ويعرض عن غريه لكان جديراً بأن يفوز من هذ ،يلزمه يف كل فعل أن يتذكر اهللا تعاىل

                            
 .)١٠٠ص(فصل املقال   )١(
  .)٧١٤ص (النجاة البن سينا   )٢(
  .)  ٧١٦ص (املصدر السابق   )٣(
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  . )١( »حبظ
وذكر أن ابن سينا أمره مضطرب يف  ،ابن تيمية هذا الفارق بينهم و قد بني شيخ اإلسالم

م يقولون بالباطن « :ذلك فقال وأما عقالء هذه الطائفة الباطنية مثل ابن رشد هذا وأمثاله فإ
ا على ظاهرها ،املخالف للظاهر يف العلميات قول عقالء الفالسفة وهذا  ،وأما العمليات فيقرو

م من املرض  م يف التزام األعمال الشرعية مضطربون ملا يف قلو املنتسبني إىل اإلسالم مع أ
ً  ،وتارة يرون سقوطها عنهم أو عن بعضهم دون العامة ،والنفاق يف  وابن سينا كان مضطربا

الشريعة العملية  وهم يف اجلملة يرون موافقة ،ذلك لكن له عهد قد التزم فيه موافقة الشريعة
 »وليس هذا موضع تفصيل مقاالت الناس وال يكاد تفصيل الباطل ينضبط ،أوىل من خمالفتها

)٢( .  
 ً وهلذا كان هؤالء أقرب إىل اإلسالم  ؛ وابن رشد وحنوه يسلكون هذه الطريقة« :وقال أيضا

ك الذين يرتكون وكانوا يف العمليات أكثر حمافظة حلدود الشرع من أولئ ،من ابن سينا وأمثاله
  .)٣( »واجبات اإلسالم ويستحلون حمرماته

  .التأصيل الشرعي لنظرية التخييل_ ٦
أن يقرب منهج التخييل من منهج الصحابة فيزعم أن الصحابة  ابن رشد حياول 

حدثوا الناس مبا « :ويستشهد على ذلك مبثل قول علي رضي اهللا عنه ،استخدموا هذه الطريقة
ليس يف الدنيا من اآلخرة « :وقول ابن عباس، )٤( »!؟يكذب اهللا ورسولهيفهمون أتريدون أن 

  .ستدالالتنقاش هذه اال وسبق، )٥(  »إال األمساء
، هذا املنهج إىل الفالسفة احلكماءفإنه يعزو  العلمية أما ابن سينا فقد كان أقرب للحقيقة

ين رموز الرسل مل ينل أن من مل يقف على معا" النواميس"وكما يذكر أفالطون يف « :فيقول
امللكوت اإلهلي؛ وكذلك أجلة فالسفة اليونان وأنبياؤهم كانوا يستعملون يف كتبهم املراميز 

                            
  .)٧١٧ص (املصدر السابق   )١(
  .)٢٦٠ -١( بيان تلبيس اجلهمية  )٢(
  .)٣٥٦ -١(نبوية منهاج السنة ال )٣(
 .)٩٩ص ( عن مناهج األدلة الكشف :انظر )٤(
 .)٢٠٣ص (املصدر السابق  )٥(
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وليس يف كالمه استشهاد بعمل الصحابة على هذا ، )١( »واإلشارات اليت حشوا فيها أسرارهم
  .املنهج

از يف تأويل ما كان _ ٧ ظاهره خالف الربهان أن ابن رشد يرى استعمال سعة اللغة وا
الشريعة  ألن ،)٣(أما ابن سينا فهو يرى أن هذه طريقة املتكلمني وهي غري صحيحة عنده، )٢(

از واالستعارة يف التأويلمل تأت لبيان احلقي   .   قة للجمهور فال داعي الستعمال ا
   :الجانب التطبيقي :الثاني

ذلك ويتضح  ، اجلانب التطبيقييفيستدعي بالضرورة خالفًا  اخلالف يف اجلانب النظري
   :من االختالف بني ابن سينا وابن رشد يف تأويل املعاد الوارد يف النصوص

وقد خصص يف ذلك رسالة   ،فابن سينا جيزم بأنه من القسم املتأول الذي ال شك فيه
مر عامة أال وكذلك جيب أن يقرر النيب عند« :يقول يف تأويل املعادرسالة األضحوية كاملة هي 

اوة أمثاالً مما ويضرب للسعادة والشق ،وتسكن إليه نفوسهم ،كيفيته  املعاد على وجه يتصورون
ً  ،يفهمونه ويتصورن ويرجح أن املعاد  ،)٤( »وأما احلق يف ذلك فال يلوح هلم منه إال أمراً جممال

  .)٥( »فاملعاد إذن للنفس وحدها« :لألرواح فيقول
ويرجح  ،واملخالف فيه معذور ،لقسم املرتدد يف تأويلهأما ابن رشد فهو جيعل املعاد من ا

فمن  ،فإذا تبني أن الشرع يف هذا على ثالث مراتب :فإن قيل« :يقول يف ذلك ،أنه جسماين
  ملعاد وأحواله ؟ اأي هذه املراتب الثالث هو عندكم ما جاء يف صفات 

ا من الصنف املختلف األ ،إن هذه املسألة :فنقول ّ أ ويشبه أن يكون .. .فيهمر فيها بني
 ً   . )٦( »املخطئ يف هذه املسألة من العلماء معذورا

نه جسماين لكن اعتقدت أن تلك إ« :وأما الرأي الذي خيتاره يف ذلك فهو قول من قال
ويشبه أن .. .وتلك باقية ،لكون هذه بالية ،اجلسمانية املوجودة هنالك خمالفة هلذه اجلسمانية

                            
   .)٩٧ص (_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم  )١(
 .)٩٧ص (فصل املقال  )٢(
 .)١٠٠ ،٩٩_٩٨ص (األضحوية  )٣(
 .)٧١٢ص (النجاة البن سينا  )٤(
 .) ١٢٦ص (األضحوية  )٥(
 .)  ١١٣_ ١١٢ص (فصل املقال  )٦(
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  . )١( »اخلواصيكون هذا الرأي هو أليق ب
هم من جهة القرب والبعد عن التفاق بينهم ميكن القول بأن ترتيبوبعد بيان االختالف وا

م :منهج املتكلمني على هذا النحو  . أبعدهم الفارايب مث ،مث ابن سينا ،مث ابن رشد الكندي أقر
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفرع الثاني

  المشائي والمناهج األخرى  بين المنهج التداخل المنهجي
  :ا تداخل منهجي مع املنهج املشائي هي ثالثة مناهجاملناهج اليت ميكن أن يكون هل

  .والباطين ،والكالمي ،اإلشراقي
  .بينه وبني املنهج اإلشراقي فسيأيت حبثه يف دراسة املنهج اإلشراقيأما التداخل الذي 

   :وبيان ذلك كالتايل ،مي والباطينشائي واملنهج الكالعقد املقارنة بني املنهج امل ويبقى
  :المنهج المشائي والمنهج الكالميمقارنة بين 

أما الفالسفة فحال  ،املنهج الكالمي يعترب اللغة حال االستدالل وحال الرد واملناقشة
م يف ذلك شأن غريهم أما يف حال الرد على النصوص اليت  ،االستدالل يستخدمون اللغة شأ

م تبني بطالن قوهلم َ  فإ ا جاءت على طريقة ونعُ دَّ ي   .التخييل أ
  :تفسري النص طريقان مع أن الفالسفة هلم يف التعامل :مبعىن آخر

                            
 .)٢٠٣ص ( مناهج األدلة الكشف )١(
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تباع اللغة  حة أقواهلم فالطريقة املتبعة هي اعند وجود آية ميكن أن تدل على ص :األول
  .كغريهم

م يستعملون طريقة عند وجود نصوص تدل داللة صرحية على بطال :الثاين ن قوهلم فإ
ذه اآليات    .التخييل لدفع االستدالل 

   :الفلسفي والمنهج الكالمي في التفسير مقارنة بين منهج الكندي_ ١
إال أن  فيه مع قلة ما وصلنا من أقوال وتطبيقات للكندي فيما يتعلق بالتفسري ومنهجه

نهج أنه كان يتفق مع م :فرتاق عن منهج املتكلمنياملالحظ فيها من حيث االتفاق واال
  :وبيان يلي ،ف عنهم يف مواطن أخرىلتاملتكلمني يف بعض املواطن وخي

   :حمل االتفاق
نهج الكالمي كلهم فالكندي وأصحاب امل ،تسليط املقاييس العقلية يف التفسري_١

  .استخدام هذا الطريق كما سبقمتفقون على 
  .ا التأويل العقلياستعمال اللغة يف هذ_٢

  :حمل االفرتاق
بينما جماله عند أصحاب املنهج  ،املبادئ الفلسفية أن جمال التطبيق عند الكندي_١

  .وهذا أمر واضح وظاهر ،الكالمي يف املسائل الكالمية
فأي دليل « :يف ذلك يقول الكندي، أن القرآن مشتمل على االستدالالت العقلية_ ٢

فإن مجع املتفرق  ،وصارت العظام.. .يف العقول النرية الصافية أبني وأوجز من أنه كانت العظام
ُ  وهذا أمر،  )١( »أسهل من صنعه      .الكالمي كما يأيت يف األمر الرابعفارق به غالة املنهج ي

كِّكُ يف القصة اليت ،وكالمه هذا يدل على تعظيمه لشأن القرآن ُشَ  يتناقلها عنه وهو كالم ي
أيها : "قالوا له أن أصحاب الكنديمن _ وغريهم  )٣(وابن حيان )٢(بعض املفسرين كابن عطية

فاحتجب عنهم أياما مث  نعم أعمل لكم مثل بعضه، :احلكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، قال
صحف فخرجت سورة واهللا ما أقدر عليه،وال يطيق هذا أحد، إين فتحت امل"  :خرج فقال

                            
 ).٣٧٤ص ( رسائل الكندي )١(
 .)٢ - املائدة  ،٢١٩ - ٤( تفسري ابن عطية )  ٢(
  .)٢ -املائدة  ،٤٢٨ -٣(حيان  تفسري البحر احمليط أليب)  ٢(
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 ً ى عن النكث وحلل حتليال ً  املائدة فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء و مث استثىن استثناء بعد  عاما
ذا إال يف أجالد  _ استثناء مث أخرب عن قدرته وحكمته يف سطرين وال يستطيع أحد أن يأيت 

   ."_ أسفار :مجع جلد أي
ُظن مبن قال الكالم السابق عن القرآن    .أن حياول مماثلة القرآنفال ي

السابق يدل على  وقول الكندي ،أن القرآن ميكن أن يستدل به على األمور العقدية_ ٤
 :حيث يقول ومنهم الرازي ،وهو أمر كذلك خيالف فيه غالة أصحاب املنهج الكالمي ،ذلك

أو كتقرير اآلمدي  ،)١(»املطالب اليقينية عليها فال ميكن بناء.. .األدلة اللفظية غري يقينية«
ألة على غري املسلك العقلي الذي وعلى اجلملة فلسنا نعتمد يف هذه املس« :الذي يقول

وهي ما يتقاصر عن  ،وضحناه إذ ماسواه ال خيرج عن الظواهر السمعية واالستبصارات العقليةأ
ا إىل االعتقاد  ،يبإفادة القطع واليقني؛ فال يذكر إال على سبيل التقر  واستدراج قانع 

  .)٢( »احلقيقي
   .نهج الكالميوامل هي املواطن املوافقة واملخالفة بني منهج الكنديهذه 

   :وابن سينا ومنهج المتكلمين مقارنة بين منهج الفارابي_ ٢
، إذ ا ختييل ؛ فإنه ال موجب لتأويلهاوابن سينا األصل أ ملا كانت النصوص عند الفارايب 

، ملا وابن سينا منهج املتكلمني ومن أجل ذلك انتقد الفارايب ،إن ظاهرها مراد للعامة اعتقاده
لتبني احلقيقة  مل تأتِ _ عندمها_فالنصوص ،قصدوا التأويل يف النصوص ليصلوا إىل احلقيقة

  . وإمنا جاءت للعامة باعتبارها خياالت ومثاالت للحقيقة ،إىل البحث فيهاحىت حيتاج 
لكنه يف كتب أخرى يتأول بعض النصوص  ،وابن سينا يقرر هذا يف رسالته األضحوية

ا رموز تشري إىل احلقيقة كما أنه   ،وهو تأوٌُّل يدل على نوٍع من االضطراب ،على اعتبار أ
   .مليات مجيعًا وأحيانًا أخرى يقتصر على العلمياتأحيانًا يتأوَّل العلميات والع

ً اله مضطربة كما أشار لذلك واملقصود أنه ح   .ابن تيمية يف كالمه الذي نُقل قريبا
م على خالف ذلكو أما املتكلم صوص تضمنت احلق يف فهم يعتقدون أن الن ،ن فإ

درجة داللتها على  مث هم على أطياف شىت يف ،ن األنبياء على معرفة بذلكوأ ،نفس األمر

                            
 .)٤٥ص (حمصل أفكار املتقدمني  )١(
 .)١٢٣ص (غاية املرام  )٢(
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    .األمور العقائدية
   :مقارنة بين منهج ابن رشد ومنهج المتكلمين_ ٣
رُّ  ابن رشد أما ِ ق ُ   : وإمنا ينتقد طريقة املتكلمني يف التأويل من جهتني ،أصل التأويل فهو ي

اب الصفات ومنعوه هم يف التأويل حيث اقتصروا يف التأويل على بادمن جهة عدم اطر _ أ
   .ومنهجه اطراد التأويل يف البابني مجيعًا لكن على وجه خاص بأهل الربهان ،ملعاديف باب ا
م مل يفرقوا بني اخلاصة والعامة_ ب فجعلوا ظاهر النصوص يف أبواب ،ومن جهة أ

إما  ،وإمنا جيب اعتقاد خالف هذا الظاهر للجميع ،الصفات ال جيوز اعتقادها للعامة واخلاصة
 ً رُّون على الظاهرب ،تأويالً أو تفويضا قَ ُ وأما اخلاصة فهم الذين  ،ينما يرى هو أن العامة يـ
   .يأخذون بالباطن

  
  
  

  :المنهج المشائي وبين المنهج الباطني بين مقارنة
املقارنة بني املنهجني تتطلب نوعًا من التفصيل يتنوع حبسب أتباع هذا االجتاه، وذلك  

   :كالتايل
   :بالمنهج الباطني ارنة منهج الكنديمق_ ١

وهو يف  ،ال جتد يف كالمه ذكراً ملسألة الظاهر والباطن عند النظر يف تفصيل منهج الكندي
    .طريقته قريب من الطريقة الكالمية

   :وابن سينا وبين المنهج الباطني مقارنة بين منهج الفارابي_ ٢
فظاهره مراد للعامة ال حيتاج  ،وابن سينا أن خطاب الشريعة خطاب ختييلي طريقة الفارايب

  .إىل تأويل
 ،من التخييل ال غري به احلقيقة بل هو نوعٌ  ة فيعلمون أن هذا الظاهر ال يرادوأما اخلاص

  ولكن هل له باطن خيالف هذا الظاهر ؟ 
ٌ  هممذهبذا أردنا طرد إ ا كله  لف الظاهر ؛خيا فليس للشريعة باطن إذ الشريعة خطا

ُ  ،خطاب ختييلي  هذا اخلطاب إذ األصل يف ،كن من خالله معرفة احلقوعليه فليس له باطن مي
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   .وإمنا احلقيقة يف الفلسفة ،ليس إيراد احلقيقة
لكن ابن  ،أرادوا تأويلها وابن سينا منهج املتكلمني الذين ومن أجل ذلك انتقد الفارايب

قرِّر حينًا أن الشرائع إمنا جاءت خلطاب اجلمهور  ،سينا مضطرب املنهج ُ : ال غري فيقولفهو ي
مقربًا ما يفهمون إىل أفهامهم بالتشبيه ، ن الشرائع واردة خلطاب اجلمهور مبا يفهمونإ«

هر الشرائع حجة يف ولو كانت غري ذلك ملا أغنت الشرائع البتة؛ فكيف يكون ظا ،والتمثيل
  .)١( »!هذا الباب ؟
وهو أن الشرع وامللل اآلتية على  ،أما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد« :ويقول

ا خطاب اجلمهور كافة   .)٢(»لسان نيب من األنبياء يرام 
مث مل يرد يف « :بل وينفي إتيان القرآن حبقيقة التوحيد حىت على سبيل اإلشارة فيقول

 »وال أتى بصريح ما حيتاج إليه من التوحيد بيان مفصل، رآن من اإلشارة إىل هذا املهم شيءالق
)٣(.  

قرر يف حني آخر أن الشريعة جاءت بذكر مبادئ الفلسفة ُ على سبيل التنبيه وهو  مث ي
مللة اإلهلية على ومبادئ هذه األقسام اليت للفلسفة النظرية مستفادة من أرباب ا« :الباطن فيقول
   .)٤( »سبيل التنبيه

ر القرآن أحيانًا تفسرياً فلسفيًا مبتعداً عن إجراء الظاهر على ما هو عليه كما يف  فَسِّ ُ ويـ
ذه الطريقة داخل ضمن الباطنية ،وسورة األعلى وقد سبق ذكرها ،تفسريه آلية النور مث  ،وهو 

وتارة يتأول العلميات  ،لميات فقطهو كذلك مضطرب احلال يف التأويل فتارة يتأول الع
 ً ً « :يقول ابن تيمية يف بيان ذلك ،والعمليات معا يف ذلك لكن له عهد  وابن سينا كان مضطربا

  .)٥( »قد التزم فيه موافقة الشريعة وهم يف اجلملة يرون موافقة الشريعة العملية أوىل من خمالفتها
اإلمامية والصوفية واإلمساعيلية فعالقتهم باملنهج  أما أصحاب املنهج الباطين من الشيعة

كما سيأيت يف   ،فهم يشرتكون معهم يف إطالق وصف الباطنية ،الفلسفي حباجة إىل تفصيل
                            

  .) ١٠٣ص (األضحوية   )١(
 .)٩٧ص (املصدر السابق   )٢(
 .)٩٨_٩٧ص (األضحوية   )٣(
 .)١٢ص(_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_الطبيعيات من عيون احلكمة   )٤(
 )٢٦٠ - ١( بيان تلبيس اجلهمية)  ٣(
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لكن هذا االشرتاك يف الوصف املطلق ال يستوجب اشرتاكهم  ،وصف ابن تيمية ملنهج ابن رشد
   :وتفصيل ذلك كالنحو التايل ،يف ما بعد ذلك

م مل يقولوا بأن األصل يف  ما الشيعةأ م مع اتباعهم للمنهج الباطين إال أ اإلمامية فإ
خطاب األنبياء أنه جاء على التخييل كتقرير املشائني، ومن أجل ذلك فهم يؤمنون  بنصوص 

ً وأن مثة عذاب ،اليوم اآلخر وال  ،ن املغيباتاملالئكة وغريها مب، ويؤمنون )١(ًا يوعقابًا حقيق ا
، وإن كان قد دخل عليهم االحنراف يف هذه األمور من جهة )٢(جيرون فيها جمرى الفالسفة 

وله أثر على املالئكة وغري ذلك من  ،وأن اإلمام املعصوم له أثر يف يوم القيامة ،عقيدة اإلمامة
    .بإال أن املقصود اختالفهم عن املشائني يف هذا اجلان  ،االعتقادات الباطلة

عتدلوا املتصوفة بعيدو  ،الف درجة غلوهم من عدمهفيختلفون باخت أما الصوفية ُ ن عن فم
موافقته  )٣(ابن تيمية ينقل عن ابن خفيف الصويف فشيخ اإلسالم  ،شائياملنهج التخييلي امل

وكذلك  ،)٤(يباتألهل السنة واجلماعة يف كثري من األصول ومنها ما يتعلق باليوم اآلخر واملغ
  .األمر عند السلمي والقشريي

وا منهج فقد قارب ،وابن عريب ،أما إذا انتقلنا إىل غالة املتصوفة مثل الغزايل يف بعض كتبه
م    .الفالسفة يف تقريرا

وله يف كتاب مشكاة األنوار من الكالم املبين « :ابن تيمية عن الغزايل يقول شيخ اإلسالم
   .)٥(»فة ما ال يرضاه اليهود والنصارىعلى أصول هؤالء الفالس

هذا بناه ابن عريب وأمثاله من املالحدة على « :ويقول عن ابن عريب بعد بعض تقريراته
  )٦(»أصول الفالسفة الصابئة

                            
 .)٦٢٩ -٢(اإلمامية للقفاري  أصول مذهب الشيعة :انظر  )١(
 .)٥٨٢ -٢(املصدر السابق  :انظر  )٢(
أخذ التصوف عن رومي  ،املعتدلني أحد الصوفية ،أبو عبداهللا ،الضيب الشريازي سفكشارحممد بن خفيف بن إ: هو)  ١(
 - ١٦(سري أعالم النبالء  :ينظر). ٣٧١(غريمها، تويف سنة و  ،واملعتقد ،الوصية -له من املصنفات  ،بن عطاء واحلالجوا

 .)٤٨٥ص(للسلمي  وطبقات الصوفية ،)٣٤٢
 .)٧٢ -٥(جمموع الفتاوى  :انظر)  ٢(
  .)٣٥٤ -٥(درء التعارض ) ٣(
  .)٣٥٥ -٥(املصدر السابق ) ٤(
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مث يبني ابن تيمية حمل املفارقة بني طريقة الفالسفة وطريقة غالة املتصوفة كالغزايل وابن 
  .)١(»رجوه يف قالب املكاشفة واملشاهدةأخ :م الفالسفةوهؤالء أخذوا كال« :عريب فيقول

م وافقوا املشائني يف تقرير خصائص النبوة ، يقول ابن )٢(وأن منها القوة التخيلية  ،كما أ
أن الوالية أعظم من  :فلما اعتقدوا يف النبوة ما يعتقده هؤالء املتفلسفة صاروا يقولون« :تيمية
  .)٣(»إن الفيلسوف أعظم من النيب :سفةكما يقول كثري من الفال  ،النبوة

  
  
  
  

نوع من التخييل   يقرر عذاب القرب على أنه"  أهلهنون به على غرياملظ"فالغزايل يف كتابه 
  .)٤(كما هو تقرير املشائني من الفالسفة 

فأهل النار يتنعمون   ،وابن عريب جيعل عذاب النار إمنا مسي بذلك من أجل عذوبة طعمه
   :يقول يف ذلك ،جلنةكما يتنعم أهل ا

  فلم يبق إال صادق الوعد وحده          وما لوجود احلق عني تعايـن         
ـم         على لذة فيها نعيـم مبايـن            فإن دخلوا دار الشقـاء فإ
  نعيم جنان اخللد فاألمر واحـد         وبينهما عنـد التجلي تبايـن         
          ً   )٥(من عذوبة طعمـه         وذاك له كالقشر والقشر صاين  يسمى عذابا

واملقصود أن غالة املتصوفة قد قاربوا الفالسفة املشائني يف منهجهم سواء من جهة 
ن منهجهم أو يف تطبيقات أهم األسس اليت بىن عليها املشاؤو تصورهم عن النبوة اليت هي أحد 

م لبعض أمور اليوم اآلخر   .املنهج كتأويال
فهم كذلك قد وافقوا الفالسفة املشائني  ،وما يقال يف غالة املتصوفة يقال يف اإلمساعيلية

                            
 .نفس الصفحة ،صدر السابقامل) ٥(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٦(
 .)٥٨٩_٥٨٨ -٧(جمموع الفتاوى ) ٧(
 .)١٠٥(ص _ ضمن جمموع رسائل الغزايل_املظنون به على غري أهله للغزايل ) ١(
  .)١١٧ص (فصوص احلكم البن عريب ) ٢(
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 ا، وهذا يعين أن هلا خصائص من أمكنه أن يرتقى هل)١(النبوة مكتسبة  بأن يف موقفهم من القول
م ي  ،ولذا فهم ال يؤمنون خبتم النبوة ،أمكنه احلصول عليها قررون أفضلية األولياء على كما أ

  .   )٣(، ويتأولون اجلنة والنار بأمور معنوية كما هو حال فالسفة املشائني)٢(األنبياء
م اإلمساعيلية  ولقد بني هذا التوافق ابن تيمية وجعل الفالسفة والقرامطة الذين يقصد 

لقرامطة واملتفلسفة ق علما وعمال كاومن كان أبعد عن احل« :حيث يقول ،على منهج واحد
منا يعرف ذلك بزعمهم إهلية والكلية و ما كانوا يعلمون حقائق العلوم اإلن الرسل أالذين يظنون 

فضل من غريها أوجيعلون النبوة  ،التخييلخاصة النبوة هي  :ويقولون ،من يعرفه من املتفلسفة
مثاله مثل مبشر بن فاتك أو  ه الفارايبا يقول هذا وحنو عند اجلمهور ال عند أهل املعرفة كم

  .)٤(  »مساعيليةمثاله من اإلأو 
وهذه املوافقات وغريها ستؤدي بال شك إىل تقارب منهجي يتبعه تقارب على املستوى 

   .التطبيقي كذلك
   :مقارنة بين منهج ابن رشد والمنهج الباطني_ ٣

وأما الفرقة «: م ابن تيمية منهج ابن رشد بأنه منهج باطين فيقوليصف شيخ اإلسال
فإنه  وذلك ألنه منهم؛ هلم مقالة بعضها يرد  _أي ابن رشد_الرابعة وهي الباطنية فلم يذكر

وأن فرض  ،يرى أن ظواهر الشريعة يف وصف اهللا تعاىل واليوم اآلخر له باطن خيالف ظاهره
وفرض الذين مساهم أهل الربهان اعتقاد باطنه  ،له فقد كفرومن تأو  ،اجلمهور اعتقاد ظاهره

  .)٥( »ومن مل يتأوله فقد كفر ،ووجوب تأويله

ية ألن لفظ الباطن ،وهذا الوصف الذي أطلقه ابن تيمية على ابن رشد ال إشكال فيه
وال شك أن  ،وإن كانوا درجات ،ن يناهلم نصيب من ذلكواملشاؤو  ،يدخل فيه طوائف عدة

ً وهو أن للقرآن ظاهر  ،اتفق مع الباطنية يف األصل الكلي املشرتك بني مجيع الباطنيةابن رشد   ا
   .خيالف باطنه

                            
  .)٥٩٩ -٢(للسلومي  أصول اإلمساعيلية  ،)٣٢١ص (إلحسان ظهري  اإلمساعيلية :انظر )٣(
  .املصادر السابقة) ٤(
  .)٦٢٩_٦٢٢ - ٢(للسلومي  أصول اإلمساعيلية :انظر) ٥(
 .)١٥٦ -١٩(جمموع الفتاوى  )٤(
 .)٢٥٩ - ١(  بيان تلبيس اجلهمية) ٣(
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فابن رشد يرى أن الباطن الذي  ،ولكن تفاصيل هذا األصل ختتلف بني الباطنية أنفسهم
وأما عقالء هذه « :خيالف الظاهر خاص يف باب العلميات دون العمليات يقول ابن تيمية

م يقولون بالباطن املخالف للظاهر يف العلميات الطائفة  ،الباطنية مثل ابن رشد هذا وأمثاله فإ
ا على ظاهرها   .)١( »وأما العمليات فيقرو

                            
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٤(
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  المطلب الرابع

  نقد المنهج المشائي في التفسير
     :النقد الذي يوجه إىل منهج املشائني يكون من طريقني

  .التايل ال ميكن أن تدل النصوص عليهاوب ،بيان بطالن املسائل الفلسفية_ ١
   .وبيان لوزامها الباطلة ،بطالن نظرية التخييل_ ٢

وأمـــا تتبـــع مســـائل الفالســـفة ونقـــدها فهـــذا جمـــال  ،واملقصـــود يف البحـــث هـــو الطريـــق الثـــاين
   :وأهم أوجه هذا النقد ما يلي  ،آخر

    :بيان بطالن حقيقة النبوة عند المشائين_ ١
ـــا خماطبـــة  ،عنـــد املشـــائني أن يكـــون عنـــد النـــيب قـــوة ختييليـــة أهـــم خصـــائص النبـــوة ـــه  ميكن

 »املشـرتط علـى النـيب أن يكـون كالمـه رمـزا وألفاظـه إميـاء« :يقـول ابـن سـينا ،اجلمهور مبا يـنفعهم
)١( .  

ومن أجل ذلك فإن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أن هذا الصنف مـن الفالسـفة الـذين هلـم 
م اخلاصة يف حقيقة  بدأ يف نقاشهم مبسـألة تعـارض العقـل والنقـلنظر ُ بـل إن أول مـا  ،النبوة ال ي

ناقشون فيه هو بيان بطالن قوهلم يف حقيقة النبوة ُ م كذبوا  :وحقيقة قوهلم« :يقول يف ذلك ،ي أ
ملصــلحة اجلمهــور هــؤالء يف احلقيقــة يكــذبون الرســل فنــتكلم معهــم يف حتقيــق النبــوة علــي الوجــه 

  .)٢( »العقل والشرعاحلق ال يف معارضة 
أن مــا ذكــروه مــن خصــائص النبــوة ميكــن  :م يف حقيقــة النبــوة مــن أوجــه أمههــاوبطــالن قــوهل

وقــول بــأن  ،وهــذا يف حقيقتــه إبطــاٌل للنبــوة ،حصــوهلا لكثــري مــن النــاس فهــي ال ختــتص باألنبيــاء
لـذين يـرون وأما التخييل يف نفسه فهذا حاصـل جلميـع النـاس ا« :يقول ابن تيمية ،النبوة مكتسبة

م ما يرون لكن هو يقول أن خاصـة النـيب أن حيصـل لـه يف اليقظـة مـا حصـل لغـريه يف  :يف مناما
وهـذا موجـود لكثـري مـن النـاس قـد حيصــل لـه يف اليقظـة مـا حيصـل لغـريه يف املنـام ويكفيــك  ،املنـام

                            
 .)٩٧ص (_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم   )١(
 .)١٠٢ -١(تعارض الدرء   )٢(
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م جعلوا مثل هذا حيصل للممرور وللساحر ولكن قالوا ر نـاقص الساحر قصده فاسد واملمرو  :أ
وهـذا قـول الكفـار يف  ،من جـنس مـا حيصـل للمجـانني والسـحرة لألنبياءالعقل فجعلوا ما حيصل 

 M     -        ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L  :كمــا قــال تعــاىلاألنبيـاء  
  . )١( »]٥٢ -الذاريات[

ئص عند التحقيق لـزم مـن ذلـك إبطـال فإذا كانت اخلصائص اليت ذكرها للنيب ليست خبصا
   .النبوة أو اإلقرار بالنبوة على غري وجهها الصحيح

وهــذه اخلصــائص الــيت ذكرهــا للنبــوة إمنــا أخــذت مــن الفلســفات القدميــة كفلســفة أفالطــون 
   .وهذا ما يأيت يف املسألة التالية ،وليست مما دلت عليها الشرائع ،وغريه

  :ذا المنهججذور الفكرية األجنبية لهال_ ٢
 »املشــرتط علـى النــيب أن يكــون كالمــه رمــزا وألفاظــه إميــاء«يقـول ابــن ســينا بعــد أن ذكــر أن 

رمـــوز الرســـل مل ينـــل  أن مـــن مل يقـــف علـــى معـــاين" النـــواميس"وكمـــا يـــذكر أفالطـــون يف « :قـــال
امللكـــوت اإلهلـــي؛ وكـــذلك أجلـــة فالســـفة اليونـــان وأنبيـــاؤهم كـــانوا يســـتعملون يف كتـــبهم املراميـــز 

   .)٢( »واإلشارات اليت حشوا فيها أسرارهم

 ُ ذا الكـالم يـ ـوهو  َ ِّ بـ فهـي نظريـة فلسـفية  ،اجلـذور احلقيقيـة الـيت منهـا اسـتقى هـذه النظريـة ني
عـــرف أن هـــذه الرؤيـــة الفلســـفية للنبـــوة و  ،ســـفة أفالطـــونمـــأخوذة مـــن فل ُ ـــا ي ـــاء و لنصـــوص األنبي

   .فرعٌ عن فكر أجنيب عن اإلسالمدلة الشرعية وإمنا هي األليست فرعًا عن النظر يف 
  :السبب الحقيقي لنشأة المنهج التخييلي يساعد على نقضه_ ٣

ــذا املــنهج هــو ابتعــاد مــنهجهم عــن دالالت الــوحي الــذي دعــا فلــن  ،الفالســفة إىل القــول 
  :يقــول ابــن تيميــة ،طريــق التخييــلجيــدوا طريقــًا ميكــنهم مــن خاللــه تقريــب مــنهجهم للــوحي إال 

ا وأمثاله ملا عرفوا َأن كالم الرسـول ال حيتمـل هـذه التـأويالت الفلسـفية ؛ بـل قـد عرفـوا وابن سين«
  .)٣(»سلك مسلك التخييل :أنه أراد مفهوم اخلطاب

                            
 .)١٨٠ -١( النبوات   )١(
األضحوية يف أن  :، وانظر)٩٧ص (_ سائل يف احلكمةضمن تسع ر _يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم   )٢(

 .فقد ذكر ابن رشد أن أصل منهجه الفالسفة األوائل) ٩٣_٩١(و الفصل  ،)٩٦ص (اء الرمز طريقة احلكم
 .)١٥٧ -  ١٩(جمموع الفتاوى   )٣(
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   :نبياء بالكذباتهام األ :قيقة المنهج التخييليح_ ٤

كمــا   ،وهــذه حقيقــة الكــذب ،التخييــل يف حقيقتــه إخبــار خبــالف احلــق يف نفســه عــن عمــد
ً « :ابــن تيميــة عــن حقيقــة مــذهبهميقــول  خبــرب األنبيــاء بــل  وهلــذا صــار هــؤالء ال يســتفيدون شــيئا
ــم كــذبوا ملصــلحة  :يقولــون ــم خــاطبوا النــاس بطريــق التخييــل ملنفعــة اجلمهــور وحقيقــة قــوهلم أ إ
  . )١( »اجلمهور

ن تلــك األمــة إ« :ل فيــهالــذي يقــو  الفــارايب وهــذا الــذي ذكــره عــنهم هــو مــا يــدل عليــه كــالم
لَّم صري َ ـِر أهلهـا أو  ح احلـق وال األمـور النظريـة كمـا هـيليس سبيلها أن تـُع َط ِ بـل سـبيلها حبسـب ف

  .)٢(»حبسب الغرض فيها أو منها ال تطلع على احلق نفسه بل إمنا تؤدب مبثاالت احلق فقط
بني أن حقيقة التخييل إمنا هي اخـرتاع ل ُ اج واضـع امللـة إىل أن فـإذا احتـ« :فيقـول، أللفـاظوي

وإمـا أن ينقـل إليهـا أمسـاء  ،أن يخترع لها أسماء لـم تكـن معروفـة مـن قبلـهجيعل هلا أمساء فإما 
   .)٣( »أقرب األشياء اليت هلا أمساء عندهم شبهًا بالشرائع اليت وضعها

 ،على أن واضـع النـواميس يتخيـل أيضـًا هـذه األشـياء« :ويقول كذلك يف بيان هذه احلقيقة
وهــــو الــــذي اختــــرع المتخــــيالت  ،يســــت املتخــــيالت لــــه وال املقنعــــات فيــــه ؛ بــــل يقينيــــة لــــهول

ا متخيل وإقنـاع  والمقنعات ا تلك األشياء يف نفسه على أنه ملكة له ؛ إمنا على أ ال ليمكن 
ا ملة وله فلسفة، لغريه ويقني له   . )٤( »وعلى أ

   :صالمنهج التخييلي يعني اإلنفكاك من حجية النصو _ ٥
 ً ــا علــى  ،حقيقــة القــول بــاملنهج التخييلــي تعــين أن نصــوص األنبيــاء ال تفيــد شــيئا وال حيــتج 

ا مل د مـن خـربهم ومـن مل يقـر باألنبيـاء مل يسـتف« :ابن تيمية يقول ،تأت لبيان احلقيقة شيء أل
 ً ً  دليال ُ  ،شرعيا   .)٥( »رعيفإذا ثبتت فحينئذ يثبت الدليل الش ،تكلم معه يف تثبيت النبواتفهذا ي

مث مل يـرد يف القـرآن مــن اإلشـارة إىل هـذا املهــم « :وهـذا مـا يصـرح بــه ابـن سـينا حيــث يقـول
                            

 ).١٧٩ -١(درء التعارض  )١(
  .)١٥٧ص (احلروف  )٢(
  .)١٥٥ص (املصدر السابق  )٣(
 .)١٩١ص (حتصيل السعادة   )٤(
 .)١٨٠ -١(درء التعارض   )٥(
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  .)١( »وال أتى بصريح ما حيتاج إليه من التوحيد بيان مفصل، شيء
مرهونــة مبعرفــة رأي احلكمــاء  وملـا كانــت النصــوص ليســت حجــة كانــت النجـاة عنــد الفــارايب

ذين احلكيمني ألوال ما أنقذ اهللا به أهل «:حيث يقول فالطـون وأرسـطو ومـن العقول واألذهان 
  .)٢( »لكان الناس يف حرية ولبس. .سلك سبيلهما

  :ذي يعني بدوره إلغاء حجة النصعدم إمكان االتفاق على الداللة الواحدة ال_ ٦
خييـل فالتأويـل األصل يف املنهج التخييلي عدم التأويل للنصـوص ألن النصـوص قصـدت الت

ً إال أن بعض الفالسفة املشائني يرى التأويل خاص ،ينايف املقصود الذي وضعت من أجله بأهل  ا
وعند هذا الفريق ال ميكن  ،ويستعمله ابن سينا يف بعض كتبه ،الربهان كما يذهب إليه ابن رشد

ويــدل  ،عــىن الــنصخاللــه االتفــاق علــى داللــة واحــدة ملاالتفــاق علــى أســاس صــحيح ميكــن مــن 
قســم النصــوص الشــرعية إىل عــدة أقســام حبســب قــرب  ُ علــى ذلــك أن ابــن رشــد اضــطر إىل أن ي

ٌ مل يــذكر لــه ابــن )٣(مثاهلــا إىل احلقيقــة وبعــدها عنهــا  ٌ نســيب عــد أمــر ُ ــرب والب ، ومعلــوم أن تقــدير القُ
ايتــه إىل عــدم إمكانيــة االتفــاق علــى دال لــة رشــد ضــابطًا ميكــن الرجــوع إليــه، وهــذا مــا يــؤول يف 

   .معينة ملعىن النص
  :لتمييز التأويل الصحيح من غيرهفقدان المعيار الصحيح _ ٧

مـــع قولــــه بــــاملنهج التخييلـــي احتــــاج إىل إيــــراد عــــدة ملـــا أجــــاز ابــــن رشـــد التأويــــل للنصــــوص 
علم من خالهلا أنـه ال ميلـك معيـاراً  ،تقسيمات حاول فيها ضبط عملية التأويل ُ وهي تقسيمات ي

تقســـيمه  ،ومـــن تلـــك التقســـيمات غـــري مـــا ذكرتـــه يف الفقـــرة الســـابقة ،أويـــلصـــحيحا لعمليـــة الت
أوَّل إىل ثالثة أقسام تَ  وقسم مرتدد فيه ،جيب تأويله وقسم ،قسم ال جيوز تأويله :للنصوص اليت تـُ

)٤(.  
فــرتاه يقــول  ،واملقصــود هنــا بيــان فقــدان املعيــار الصــحيح لتمييــز التأويــل الصــحيح مــن غــريه 

ـم جممعـون يف هـذا الصـنف علـى أنـه مـن املـؤول ،وأهـل الربهـان« :عن القسـم الثـاين فقـد  ،مـع أ

                            
 .)٩٨_٩٧ص (األضحوية   )١(
  .)٩٢ص (اجلمع بني رأي احلكيمني  )٢(
 .)٢٠٨_ ٢٠٥( عن مناهج األدلة الكشف  )٣(
 .)١١٣_١١١( املقال فصل  )٤(
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 .)١(»وذلك حبسب مرتبة كل واحد من معرفة الربهان ،خيتلفون يف تأويله
قـــرر إمجـــاع أهـــل الربهـــان علـــى تأويلـــه ُ قـــرر كـــذلك وقـــوع االخـــتالف يف هـــذا  ،فهـــو ي ُ لكنـــه ي

فكلمـا كـان  ،اخـتالفهم يف معرفـة الفلسـفة وحمل اإلشكال أن معيار هذا االختالف هـو ،التأويل
ومعلـوم أن جعـل هـذا معيـاراً  ،الواحد أعلم من صاحبه يف التعاطي للفلسفة كـان أقـرب مـن غـريه

  .أنفسهمالفالسفة  مر يتفاوت فيهفالعلم بالفلسفة أ ،وحيداً سيؤدي إىل فقدان املعيار نفسه
صنف « :القسم الذي يرتدد يف تأوليه حيث يقول فيه واألمر كذلك يف القسم الثالث وهو

فيلحقـــه قـــوم ممـــن يتعـــاطى النظـــر  ،شـــكرتدد بـــني هـــذين الصـــنفني يقـــع فيـــه ثالـــث مـــن الشـــرع مـــ
 ،ويلحقه آخرون بالباطن الذي ال جيوز محله على الظاهر للعلمـاء ،بالظاهر الذي ال جيوز تأويله

  .)٢( »أعين من العلماء :ذا معذورواملخطئ يف ه ،وذلك لعواصة هذا الصنف واشتباهه
ِّ معيــار الرتجــيح يف مثــل هــذا  ،فقــد ذكــر ابــن رشــد أن هــذا مــن القســم املــرتدد فيــه ــني َ بـ ُ ومل يـ

  .ألنه ال معيار صحيح عنده يف حقيقة األمر ،القسم املرتدد فيه

                            
 .)١١٢ص(املصدر السابق    )١(
 .)١١٣ص(املصدر السابق   )٢(
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   المبحث الرابع

    موقف االتجاه المشائي من أصول االعتقاد وأثره في التفسير
  :ثالثة مطالبيد و تمه وفيه

   .سيرتفالوأثره في  التوحيد من للمشائين يوقف المنهجمال :ب األولالمطل
    .التفسيروأثره في  النبوةمن للمشائين   يهجالمن موقفال  :المطلب الثاني
  .وأثره في التفسيرالغيبيات  من للمشائيني هجالمن هموقفال :المطلب الثالث

  
  
  
  
  
  
  

  
  تمهيد 

م حول العقائد اليت جاءت يف املناهج اليت يض ا هي اليت تؤثر يف تصورا عها أصحا
 وقفاملومن أجل ذلك كان من املهم أن يتطرق البحث إىل بيان  ،نصوص القرآن والسنة

  وكيف أثر هذا املوقف على تفسري تلك العقائد ؟ ،من العقائد املقررة يف القرآن املنهجي
قاالت الفالسفة يف أصول ن املوقف التفصيلي ملفليس املقصود يف هذا املبحث بيا وهلذا

بيان املوقف املنهجي من هذه األصول العقدية املقررة يف نصوص  :بل املقصود منه ،العقائد
   وكيف أثر هذا املوقف على تفسري نصوص هذه العقائد الواردة يف القرآن ؟ ،الشريعة

ا احلقيقة مجيعًا قد نظروا إىل هذه العقائد باعتبارها؛ فهم وعليه  ومن أجل  ،ال يقصد 
  .وليست حقائق ،جعلوها جمرد ختييالت ،هذا املوقف املنهجي
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  .وتفصيل ذلك يف املطالب التالية ،هذا هو املوقف العام يف هذه األصول العقدية
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  المطلب األول 

   وأثره في التفسير التوحيد الموقف المنهجي للمشائين من
 بيانه التوحيد الذي تقرر يف النصوص من خالل املنهجي من ابن سينايتضح موقف 

م ية تعريفكيفل  :فيقول وأنه ينبغي أنه يكون على حسب املنهج التخييلي األنبياء الناس بر
برموز وأمثلة من األشياء اليت هي عندهم جليلة  ،بل جيب أن يعرفهم جاللة اهللا تعاىل وعظمته«

  . )١(»ه ال نظري له وال شبه وال شريكأن :ويلقي إليهم مع هذا القدر أعين ،وعظيمة
لقى على الناس على سبيل التصريح بل  ُ ومن أجل ذلك يصرح بأن التوحيد ال ميكن أن ي

مث من املعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه يف صحة التوحيد « :التخييل فيقول
رب العاربة أو املستعربة لتسارعوا إىل ولو ألقي هذا على الصورة إىل الع ،ممتنع إلقاؤه إىل اجلمهور

حيتاج إليه من وال أتى بصريح ما ، مث مل يرد يف القرآن من اإلشارة إىل هذا املهم شيء.. .العناد
  . )٢(»التوحيد بيان مفصل

 ،ويذكر ابن رشد أن طريقة الشرع اليت أثبت فيها للجمهور وجود اهللا مها دليل العناية
   :ذلكيقول يف  ،ودليل االخرتاع

ا الصحابة رضوان اهللا « بَّه الكتاب العزيز عليها واعتمد فما هي الطريقة الشرعية اليت نَـ
  عليهم ؟ 
  ...:قلنا

مِّ  ،سان وخلق مجيع املوجودات من أجلهطريق الوقوف على العناية باإلن :مهااحدإ  َ وْلنُس
  .هذه دليل العناية

مثل اخرتاع احلياة يف  ،اء املوجوداتمايظهر من اخرتاع جواهر األشي :والطريقة الثانية
مِّ هذه دليل االخرتاع  ،اجلماد واإلدراكات احلسية والعقل َ    .)٣( »وْلنُس

                            
 .) ٧١٢ص (النجاة   )١(
 .)٩٨_٩٧ص (األضحوية   )٢(
  .)١١٨ص  ( عن مناهج األدلة الكشف  )٣(
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 M:  9   8  7    6      5  4   L  :قوله تعاىلبواستدل على طريق العناية 
  . )١( ]٧ – ٦ -النبأ[

M   :  9  8  7  6  5  4  3  :عاىلواستدل على الطريقة االخرتاع بقوله ت

;L ]٢(]٦ – ٥ -الطارق(.  
َّ ذلك ظهر أثر = وطريقة اجلمهور يف اجلملة  ،طريق اخلواصوذكر أن هذه  وبعد أن بني

َّ أن مثة اختالف ،منهجه التخييلي وتبني « :فقال ،يف الطريقتني وإن اتفقت يف اجلملة اً حيث بني
ما طريقة اخلواصنيت الطريقأن هاتني وإمنا . وطريقة اجلمهور ،العلماء :أعين ، مها بأعيا

أن اجلمهور يقتصرون من معرفة العناية واالخرتاع  :أعين ،االختالف بني املعرفتني يف التفصيل
وأما العلماء فيزيدون على ما يدرك من  ،على ما هو مدرك باملعرفة األوىل املبنية على علم احلس

  . )٣( »األشياء باحلس ما يدرك بالربهان هذه
بل ، نة فيه ألن هذه طريقة اجلمهورفابن رشد مل يكتف ببيان الشرع وداللته العقلية املتضمَّ 

   .ها ما يقتضيه الربهان الفلسفيزاد علي
   :ثبات الوحدانيةالشرع إل في الموقف من تقرير المنهج المشائيأثر 

ن يف ثالث الداللة على وحدانية اهللا سبحانه متضمَّ ذكر ابن رشد أن طريقة الشرع يف 
فإن طرق الشرع يف ذلك هي الطريق اليت نص  ،أما نفي األلوهة عمن سواه« :آيات فقال

M±  °           ²:قوله تعاىل :إحداها :وذلك يف ثالث آيات ،عليها تعاىل يف كتابه العزيز
¾  ½    ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³L]٢٢ -األنبياء[.   

'  )    (  *  +        ,  -  .  /  M          4  3  2  10  :قوله تعاىل :والثانية
@  ?  >  =  <;  :  9   8  7  6  5L ]٩١ -املؤمنون[.  

 MY   X  W  V  U  T  S      R  Q  P  O     N  ML  :قوله تعاىل :والثالثة

                            
  .)١٢٠ص (املصدر السابق   )١(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٢(
  .)١٢٢ص (املصدر السابق   )٣(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  .)١( »]٤٢ -اإلسراء[
وظهر أثر منهجه على النحو  ،وأخذ بعد ذلك يف بيان داللة هذه اآليات على الوحدانية
فهذا هو « :وذلك عندما قال ،الذي ظهر يف املثال السابق وهو التفريق بني العلماء واجلمهور

أن العلماء  :مهوروإمنا الفرق بني العلماء واجل ،الدليل الذي بالطبع والشرع يف معرفة الوحدانية
أكثر مما  ،مبنزلة اجلسد الواحد ،يعلمون من إجياد العامل وكون أجزائه بعضها من أجل بعض

  .  )٢( »يعلمه اجلمهور من ذلك
ال  ،وهذا الذي ذكره ابن رشد من كون العلماء يعلمون حقيقة الدليل أكثر من اجلمهور 

من كل ، ل املشرتك يساوي إدراك العامي لهدلين إدراك العلماء للإ :فإن أحداً ال يقول ،نزاع فيه
لكن حمل النظر يف تقرير ابن رشد هو أن يبين على ذلك  ،وجه وإن اشرتكوا يف أصل فهمه

  .طاب بني اجلمهور وأهل الربهانمنهجًا للشرع يفرق فيه يف أسلوب اخل
   :هللا سبحانهالصفات في الموقف من تقرير الشرع أثر المنهج المشائي 

 ً للمنهج التخييلي فإن ابن سينا يرى أن النصوص اليت جاءت يف الصفات على  اتباعا
وإمنا أتت  ،وال يصح تأويلها كما يرى ذلك أهل الكالم ،وظاهرها عنده هو التشبيه ،ظاهرها

بل أتى بعضها على « :هذه اآليات على التشبيه ألن هذا هو املناسب لعقول العامة فيقول
وأما أخبار   ،بعضه تنزيها مطلقًا عامًا جداً ال ختصيص وال تفسري لهو  ،سبيل التشبيه يف الظاهر

ا ،التشبيه فأكثر من أن حتصى   .)٣( »ولكن القوم ال يقبلو
قرر  ابن رشدأما  ُ ا يف وصف _ تبعًا ملتأخري األشاعرة_فإنه ي أن الصفات اليت صرح اهللا 
  . )٤(والكالم  ،البصرو  ،والسمع ،واإلرادة ،والقدرة ،واحلياة ،العلم :نفسه هي

يوصف اهللا به  افهذا القدر مم« :ويقول بعد ذلك، )٥(ويذكر األدلة على هذه الصفات
  .   )٦(»ال غري ذلك ،وهو القدر الذي قصد الشرع أن يعلمه اجلمهور ،سبحانه ويسمى به

                            
  .)١٢٣ص (املصدر السابق   )١(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٢(
 .)٩٨_٩٧ص (األضحوية   )٣(
  .)١٢٩ص ( عن مناهج األدلة الكشف  )٤(
  .)١٣٤_١٢٩ص (املصدر السابق   )٥(
  .)١٣٤ص (املصدر السابق   )٦(
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وبعد أن انتهى من تقرير الصفات اليت قصد الشارع تعليمها للجمهور ؛ استصحب ابن 
م حول رشد ا ملنهج املشائي يف الرد على املتكلمني يف هذا الباب بالرد عليهم يف تساؤال

أو صفة معنوية  ،هل هي صفة نفسية :الصفات وهل هي الذات ؟ أم زائدة على الذات ؟ أي
  ؟ 

ً وكان رده مبني  :يقول يف ذلك، على منهجه يف التفريق بني تعليم اخلواص واجلمهور ا
علم« ُ وهو  ،هو ماصرح به الشرع فقط ،اجلمهور من أمر هذه الصفات الذي ينبغي أن ي

فإنه ليس ميكن أن حيصل عند  ،االعرتاف بوجودها دون تفصيل األمر فيها هذا التفصيل
 ً   . )١( »اجلمهور يف هذا يقني أصال
   :هللا سبحانها في الموقف من تقرير الشرع لتنزيهأثر المنهج المشائي 

واستدل على ذلك بقوله  ،بتنزيه اهللا سبحانه عن مماثلة خلقهيقرر ابن رشد أن الشرع جاء 
M  3 :وبقوله .]١١ -الشورى[ M7  6     5   43        2  1L  :تعاىل

:  9  87  6  5  4L ]٢( ]١٧ -النحل( .  
ل يف تقرير ذلك وهل هي من الصفات  ،ميةانتقل إىل البحث يف صفة اجلس ،وبعد أن فصّ

ّح الشرع بنفيها أم هي من املسكوت عنها   ؟)٣(اليت صر
والواجب عندي « :بقوله_ مستصحبًا منهج التخييل _ جييب ابن رشد عن هذه املسألة

وجياب من سأل  ،أن جيرى فيها على منهاج الشرع فال يصرح بنفي وال إثبات :يف هذه الصفة
 -الشورى[ M  17  6     5   43        2L  :يف ذلك من اجلمهور بقوله

  . )٤(  »وينهى عن هذا السؤال ،]١١
   :فيقول ،ويدلل لصحة هذا املنهج بأمور تدل على منهجه التخييلي يف تفسري النصوص

ولو كانت  ،ليست برهانية) يعين طريقة املتكلمني يف النفي(أن هذه الطريقة  :أحدها«
  .. .كان يف طباع الغالب من اجلمهور أن يصلوا إليها  برهانية ملا

                            
  .)١٣٥ص (املصدر السابق   )١(
  .)١٣٦ص (املصدر السابق   )٢(
  .)١٣٨ص (املصدر السابق   )٣(
  .)١٣٩ص(املصدر السابق   )٤(
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وأن ماليس  ،فهو أن اجلمهور يرون أن املوجود هو املتخيَّل واحملسوس :أما السبب الثاين 
ارتفع عنهم  ،إن هاهنا موجوداً ليس جبسم :فإن قيل هلم .مبتخيل وال حمسوس ؛ فهو عدم

  . )١( »التخيل
ُصرَّح للجمهور مبا يؤول « :ه يف التأويل فيقولوخيتم هذه املسألة بتقرير قاعدت فيجب أال ي

فإن تأثريها يف نفوس اجلمهور إمنا هو إذا محلت على  ،عندهم إىل إبطال هذه الظواهر
  . )٢( »ظاهرها

مل يرد يف القرآن من اإلشارة إىل هذا الشيء « :وهذا ما انتهى إليه ابن سينا حني قال
بل أتى بعضها على سبيل  ،تاج إليه من التوحيد بيان مفصلوال أتى بصريح ما حي ،املهم شيء

  .)٣( »...التشبيه يف الظاهر

                            
  .)١٣٩ص (املصدر السابق   )١(
  .)١٤١ص (املصدر السابق   )٢(
  .)٩٨ص (األضحوية   )٣(
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  المطلب الثاني

  ن من النبوة وأثره في التفسيرمشائيي للمنهجال الموقف
فإن اكتملت هذه  ،خاصية النبوة هي القوة اخلارقة على التخيل والتخييل جيعل الفارايب

ً  القوة كان وال ميتنع إذا « :يقول يف ذلك ،وهذا ما جعل النبوة مكتسبة عندهم، صاحبها نبيا
اية الكمال أن يقبل يف يقظته عن العقل الفعال اجلزئيات احلاضرة  بلغت قوة اإلنسان املتخيلة 

ارقة وسائر املوجودات ويقبل حماكيات املعقوالت املف ،أو ما حياكيها من احملسوسات ،واملستقبلة
فهذا أكمل املراتب اليت  ،فيكون له مبا قبله من املعقوالت نبوة باألشياء اإلهلية، الشريفة ويراها

  .)١(  »وأكمل املراتب اليت يبلغها اإلنسان بقوة املتخيلة، تنتهي عليها القوة املتخيلة
ً واطراد َ  ا َ مع هذا التفسري للنبوة ج ً  ل الفارايبع  ومن وافقه خطاب األنبياء يف حقيقته ختييال

    .ال أنه يعرب عن احلقائق يف نفس األمر كما سبق تقريره
والذي  طريقة الوحي الوارد يف النصوص بأنه اتصال بني العقل الفعال ويفسر الفارايب

 ،كان اإلنسان هو الذي يوحى إليه« :يقول يف ذلك ،يقصدون به جربيل وبني نفس اإلنسان
فيكون ما يفيض من اهللا سبحانه تبارك ، فيكون اهللا عز وجل يوحي إليه بتوسط العقل الفعال

مث إىل ، بتوسط العقل املستفادإىل عقله املنفعل  يفيض العقل الفعال وتعاىل إىل العقل الفعال
ومبا  ،خيلة فيكون مبا يفيض منه إىل عقله املنفعل حكيمًا فيلسوفًا متعقالً على التمامتقوته امل

  . )٢( »يفيض منه إىل قوته املتخيلة نبيًا منذراً مبا سيكون
، تقرير النبوات :يها سورة األعلىاليت دلت علاملطالب  أما ابن سينا فقد ذكر من ضمن

  .)٣( »يف تقرير النبوات :املطلب الثاين من مطالب هذه السورة« :فقال يف ذلك
ذا املطلب وهي حقيقة النبوة  اعلم أنه « :فقال :مث أخذ يف بيان األمر األول مما يتعلق 

والثانية العملية وهي  ،مها النظريةاحدإ :ة أن النفس البشرية هلا قوتانإذا ثبت يف العلوم األصلي

                            
  .)١١٩_١٠٢ص ( يف اإلسالم للدكتور عبداهللا القرينانظر نقده يف املعرفة  .) ٩٤_٩٣ص (آراء املدينة الفاضلة   )١(
  .)١٠٤ص (املصدر السابق   )٢(
 ).٩٨ص (_ ضمن التفسري القرآن واللغة الصوفية_تفسري سورة األعلى   )٣(
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وبواسطته يف أجسام هذا العامل على  ،يت باعتبارها يقدر على التصرف يف هذا البدنالقوة ال
  .)١(  »الوجه األصوب األصلح

ّ حقيقة النبوة ربط هذا التفسري باآليات فقال  وملا ثبت بالرباهني أن القوة « :وبعد أن بني

M  :له تعاىلوإليه أشار قو  ،وجب تقدميها يف الذكر ،النظرية أشرف من العملية ال جرم
§  ¦   ¥L ]صري ىل يقوي جوهر روحه ويكملها حبيث تواملعىن أنه تعا ،]٦ -األعلى

  . ويصري حبيث إذا عرف شيئًا ال ينساه ،ة واملعارف األهليةيقدسية مشرفة بالعلوم احلقيق
 :من قوله تعاىليف القوة العملية فهو املراد ) ص(وأما اإلشارة إىل تكميل نفس النيب 

M¶   µL ]٢(  »]٨ -األعلى(.  
والربط الذي ذكره ابن سينا  ،وهذا التقرير الذي ذكره هو التقرير الفلسفي حلقيقة النبوة

  .هلذا املعىن باآليات ربط غري صحيح خمالف جلميع ما ذكره علماء التفسري
 :الناس فقال يف تفسريه لسورة األعلىة خطاب األنبياء يف دعوة أما عن بيان طبيع 

ر( :فقوله.. .واالشتغال بدعوة اخللق إىل طريق احلق ،واملطلب الثاين من النبوة« أمر له ) ذّك
ّ أن هذه الدعوة ال تنفع يف حق الكل ألن النفوس الناطقة منها  ،بدعوة احلق إىل اخللق مث بني

والسرعة ،فة بالقوة والضعفيت تقبل فهي خمتلوال ،ومنها ما ال يقبل ،ما يقبل التأديب والتهذيب
  . )٣( »]٩-األعلى[M¼  »  º  ¹L  :وهلذا قال تعاىل ،والكثرة والقلة ،والبطء

قرر مبدأ التفريق يف اخلطاب بني اجلمهور واخلاصة ُ وأن اآلية تدل  ،يريد ابن سينا هنا أن ي
   .على هذا التفريق فهي تأمر بالتذكري ملن ينتفع به ال لكل أحد

مبدأ مطلق   _وهو تذكري من ينتفع بالذكرى_وهذا التفسري غري صحيح ألن هذا املبدأ 
  .وهذا اإلطالق يشمل العامة وغريهم ،كما هو سياق اآلية

الرسالة « :فيقول ويفسر ابن سينا معىن الوحي الذي يأيت لألنبياء حبسب نظرية الفيض
 ً اة وحيًا على أي عبارة استصوبت لصالح عاملي البقاء ل من اإلفاضة املسمما قُب هي إذا

                            
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )١(
 .) ٩٩_ ٩٨ص ( املصدر السابق  )٢(
 .) ٩٩ص (املصدر السابق  )٣(
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  .)١( »والفساد علما وسياسة
قرر أننفإابن رشد  أما ُ الذي   فخارقه « :املعجزة اخلارقة للنيب هي القرآن فيقول ه ي

   .)٢(»حتدى به الناس وجعله دليالً على صدقه فيما ادعى من رسالته هو الكتاب العزيز
ومع ، جموعة اعرتاضاتزات احلسية دليالً على النبوة مبعجل املابن رشد على جع ويعرتض

ا هي املقنعة للجمهور  وهنا موطن األثر املنهجي _ اعرتاضه على هذه الطريقة إال أنه يرى أ
ل املعجز الرباين «  :فيقول ،_املشائي يف تقرير املسألة َ ب ِ ويشبه أن يكون التصديق الواقع من ق
ل املعجز املناسب طريق مشرتك للجمهور والعلماءوا ،هو طريق اجلمهور فقط َ ب ِ  ،لتصديق من ق

ا اجلمهور لكن  ،فإن تلك الشكوك واالعرتاضات اليت وجهناها على املعجز الرباين ليس يشعر 
  .)٣( »ال املعجز الرباين ،الشرع إذا تؤمل وجد أنه إمنا اعتمد املعجز األهلي واملناسب

                            
 .)٩٨ص (_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_ يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم   )١(
  .)١٧٩ص (عن مناهج األدلة  الكشف  )٢(
 . )١٨٥ص(املصدر السابق   )٣(
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  المطلب الثالث 

   ين من الغيبيات وأثره في التفسيرلمشائيي لجالمنه الموقف
املالئكة صور « :فيقول ،عن حقائق الشرعلسفيًا بعيداً املالئكة تفسرياً ف يفسر الفارايب

بل هي علوم  ،علمية جواهرها علوم إبداعية ليست كألواح فيها نقوش أو صور عليها علوم
ا تلحظ األمر  ا ما تلحظياألعلى؛ فإبداعية قائمة بذا وهي مطلقة لكن الروح ، نطبع يف هويا

  .)١( »القدسية ختاطبها يف اليقظة والروح النبوية تعاشرها يف النوم
والنصوص تدل  ،وهذا الذي ذكره عن املالئكة ليس يف الشرع أي شاهد يدل على صحته

  .على خالفه
، )٢(»...اجلن حي غري ناطق« :ويفسر اجلن تفسرياً فلسفيًا خيالف دالئل الشرع فيقول

الذي يف القرآن مناقض هلذا ؛ وهو « :وقد قال له السائل عندما ذكر له التعريف السابق للجن

والذي  ]١ -اجلن[ M  -   ,  +    *  )  (  '       &  %   $     #  "  !L  :قوله
  . )٣(  »وكيف يقول ؟ ؟ غري ناطق كيف يسمع

صلى اهللا  فالنيب ،ذكره خمالف لنصوص الشريعة واليت تدل على موت اجلنوهذا الذي 
   .)٤( »نس ميوتونأنت احلي الذي ال متوت واجلن واإل« :يقول يف دعائه عليو سلم

وتدل كذلك النصوص على نطق اجلن بنص اآلية اليت ذكرها السائل واليت مل يستطع 
ً اجلواب عنها جواب الفارايب @   M  :وبقوله تعاىل يف حكاية عن سليمان أنه قال، ًا صحيحا

  Q  P  O   N  M  L  K   J  I  H  G  F  E   D  C  B  A

                            
 .)٣٢الفص (فصوص احلكم   )١(
 .)٣١٣ص (_ ضمن األعمال الفلسفية_بات ملسائل سئل عنها جوا )٢(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق )٣(
كتــاب   ،ومســلم ،)٦٩٤٨(رقـم ) ٢٦٨٨ -٦) (الســالم املــؤمن(باب قــول اهللا تعـاىل ،كتـاب التوحيــد  ،أخرجـه البخــاري )٤(

  .)٢٧١٧(رقم ) ٢٠٨٦ -٤(باب التعوذ من شر ما عمل ومامل يعمل  ،الذكر والدعاء
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[  Z  Y   X  WV  U  T  S  RL ]٣٩  - ٣٨ -النمل[.  
  .مل يتمكن من اجلواب عن هذا االعرتاض لكن الفارايب

ال تظن أن القلم « :وهو يفسر القلم واللوح والكتابة على حسب منهجه الفلسفي فيقول
واللوح ملك  ،و الكتابة نقش مرقوم ؛ بل القلم ملك روحاين ،و اللوح بسيط ،آلة مجادية

فالقلم يتلقى مايف األمر من املعاين ويستودعه اللوح   ،والكتابة تصوير احلقائق ،روحاين
  .)١( »ية؛ فنبعث القضاء من القلم والتقدير من اللوحبالكتابة الروحان

تصوير املالئكة يف أحسن صورة يتخيلها «وأما ابن سينا فيقرر أن الشريعة جاءت بـ
̂       M  \  [  Z  :يف تفسري معىن املالئكة يف قوله تعاىل، )٢( »اجلمهور  ]

`_L]سوسة مالئكةاحملة الغري فمن العادة يف الشريعة تسمية القوى اللطيف«: ]٣١ - املدثر« 
وقد ذاع يف الشرعيات أن املالئكة أحياء قطعا ال ميوتون كاإلنسان الذي « :ويقول كذلك .)٣(

ً  :واحلي الناطق الغري امليت يسمى ،إن األفالك أحياء ناطقة ال متوت :فإذا قيل، ميوت  ،ملكا
  .)٤( »...فاألفالك  تسمى مالئكة

تخييلي عدم الدخول يف هذه التفاصيل مع العامة بل يكتفى وابن سينا يرى تبعًا ملنهجه ال
ملة إىل«بـ :معهم كما يقول وجود املالئكة واألخبار عن العلية اإلهلية باجلليل .. .الدعوة ا

دون املعاين العقلية احملضة والسمات .. .ووصفها مبا يستحسن عند اجلمهور ،دون الدقيق
  .)٥(»ها عقول دون عقول احلكماءالروحانية الشجية اليت ال تتخطى إلي

   :و امتداداً للمنهج التخييلي فإن ابن سينا يبني طريقة النيب يف بيان أمر املعاد فيقول
وتسكن  ،كيفيته  عامة أمر املعاد على وجه يتصورونال وكذلك جيب أن يقرر النيب عند«

وأما احلق يف ذلك فال  ،اوة أمثاالً مما يفهمونه ويتصورونهويضرب للسعادة والشق ،إليه نفوسهم

                            
 .)٥٢الفص (فصوص احلكم   )١(
 ).١١٠ص(األضحوية    )٢(
 .) ١٠٣ص (ضمن تسع رسائل يف احلكمة _يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثاهلم  )٣(
 .)١٠١ص (املصدر السابق   )٤(
 .)١١٠ص(األضحوية  )٥(
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 ً    .)١(  »يلوح هلم منه إال أمراً جممال
ليس هو حقيقة يف نفس األمر إمنا هو نوع من الرتغيب _ عنده_واجلزاء والعقاب 

مث ترغيب اجلمهور وترهيبهم بالبشارة بالثواب واإلنذار بالعقاب وتصوير « :والرتهيب فيقول
املفهومة عندهم ة بل بالصور ، يلة الفائقة اليت هي عليهاة اجللالسعادة الثوابية ال بالصور اإلهلي

مث يبني أنه إذا  )٢( »وتصوير الشقاوة على مقابلة ذلك ،واملستحسنة لديهم وهي اللذة والراحة
فإنه إذا مل ميثل هلم الثواب والعقاب « :مل يتبع هذا النوع من اخلطاب مل يتبعوه ومل يتأثروا فيقول

  .)٣( »مل يرغبوا ومل يرهبوا ،فهام مبا يظهرالبعيد عن األ ،احلقيقي
أما بالنسبة ملعناها يف اخلطاب الفلسفي فيجعل ابن سينا حقيقة العذاب والعقاب أنه 

رة األعلى سو  قريره للمطلب الثالث من مطالبفيقول عند ت ،لذات روحانية وليست جسدية
$  %  &  '   !  "  # M :وإليه اإلشارة بقوله تعاىل« :يف تقرير أمر املعاد

(L ]وتقريره  ،واف يف إثبات أمر املعاد ،اعلم أن هذا البيان تام كامل  ] ١٧ – ١٦ -األعلى
ا واخللق وقد أدركوا يف هذه احلياة الدنيا أنواع اللذات اجلسمانية  ،أن هذه اللذة مطلوبة لذا

فوجب أن يكونوا مستمرين على طلب اللذات  ،وما أدركوا شيئًا من السعادات األخروية
!  "  #  $  M :وإليه اإلشارة بقوله تعاىل ،الدنيوية معرضني عن اللذات األخروية

(  '  &  %L   وتقريره ببيان  ،وهذا البيان أقصى ما ميكن أن يذكر يف هذا الباب
   :أمرين

  ... أن اللذة األخروية خري من اللذة الدنيوية :األول
  .. .أن جوهر الروح أشرف من جوهر البدن :والثاين

أنه البد من املوت وحينئذ تنقطع كل .. .وهو أن اآلخرة خري وأبقى :وأما املقام الثاين
  .)٤( »تلك اللذات اجلسمانية

                            
 .)٧١٢ص (النجاة    )١(
 . )١١١ص (األضحوية    )٢(
 .)١١٢ص (املصدر السابق    )٣(
يف إثبات النبوات وتأويل  :، وانظر)١٠٣_١٠٢ص (_ ضمن التفسري القرآن واللغة الصوفية_تفسري سورة األعلى   )٤(

 .)١٠٢ص  (_ ضمن تسع رسائل يف احلكمة_رموزهم وأمثاهلم 
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فابن سينا يف تفسريه يريد أن يقرر ما قرره يف رسالته األضحوية وغريها أن حقيقة الثواب 
حيث  ،إذ إن حقيقة املعاد أنه لألرواح ال لألبدان ،جسمانية والعقاب حقيقة روحانية وليست

  .)١( »فاملعاد إذن للنفس وحدها« :يقول
ألن السعادة « :فصاح عن هذا املعىن الروحاين للعامة فيقولويعلل ابن سينا سبب عدم اإل

  . )٢( »وال هلا يف أفهامهم وجود ،ة واللذة الروحانية غري مفهومة عندهمياحلقيق
ن رشد فإنه يبتدئ تقريره ملسألة املعاد بنقله اتفاق الشرائع على إقراره وعدم إنكاره أما اب

وإمنا ، امت عليه الرباهني عند العلماءوق ،واملعاد مما اتفقت على وجوده الشرائع« :فيقول
ومل ختتلف يف احلقيقة يف صفة وجوده وإمنا اختلفت يف  ،اختلفت الشرائع يف صفة وجوده

ا للجمهور تلك احلال الغائبةالشاهدات اليت  ْ ت ثـَِّل ُ   .  )٣( » م
وملا كانت هذه احلال ليس هلا يف « :ويعلل ابن رشد هذا االختالف بني الشرائع يف ذلك بقوله

م يف هذا املعىن ،الشاهد مثال  ،وكان مقدار مايدرك بالوحي منها خيتلف يف حق نيب نيب لتفاو
 ،متثيل األحوال اليت تكون ألنفس السعداء بعد املوتاختلفت الشرائع يف  ،يف الوحي :أعين

  .)٤( »األشقياء وألنفس
ا مثَّلت اللذات املدركة « :هو_ يف نظر ابن رشد _ وأما شريعة اإلسالم فحقيقة املعاد فيها  أ

ا من األذى ،هنالك باللذات املدركة هاهنا ومثلوا األذى هنالك  ،بعد أن نُفي عنها ما يقرتن 
إما ألن  :بعد أن نفوا عنه هنالك ما يقرتن به هاهنا من الراحة منه ،لذي يكون هاهناباألذى ا

أصحاب هذه الشرائع أدركوا من هذه األحوال بالوحي ما مل يدركها أولئك الذين مثلوا بالوجود 
م أرادوا أن التمثيل باحملسوسات هو أشد تفهيمًا للجمهور ،الروحاين واجلمهور إليها  ،وإما أ

ً وعن فأخربوا أن اهللا تعاىل يعيد النفوس السعيدة إىل أجساد تنعم فيها الدهر كله  ،ها أشد حتركا
 ً وأنه تعاىل يعيد النفوس الشقية إىل أجساد تتأذى  ،وهو مثالً اجلنة ،بأشد احملسوسات نعيما

ثيل وهذه حال شريعتنا هذه اليت هي اإلسالم يف مت ،وهو مثال النار ،فيها الدهر كله بأشد أذى

                            
 .) ١٢٦ص(األضحوية    )١(
 .) ١١٤ص (املصدر السابق    )٢(
  .)١٩٩ص( مناهج األدلةعن  الكشف  )٣(
  .)٢٠١ص (املصدر السابق   )٤(
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  . )١( »هذه احلال
   .لي يف التفسرييفق مع املنهج التخيوايتوهو ، ن رشد يف حقيقة املعادهذه خالصة رأي اب

                            
  .)٢٠١ص (املصدر السابق   )١(
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  الخامس المبحث 

  المشائي في التفسير على االتجاهات العقدية األخرىأثر االتجاه  
    :وفيه تمهيد ومطلبان     

  .العوامل المساعدة في التأثير :المطلب األول
      .االتجاهات األخرى حقيقة تأثير االتجاه المشائي على :ب الثانيالمطل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهيد
ا أن تكون مدخالً معرفيًا  احلديث حول هذا املبحث يتطلب النظر يف مقدمة من شأ

سيكون هذا  ،على االجتاهات األخرى_ وغريه مما سيأيت بعده_للبحث يف أثر هذا االجتاه 
اليت ) املعاصرو  ،اإلشراقي( ملبحث واملباحث القادمة يف االجتاهني اآلخرين املدخل متهيداً هلذا ا

وذكر العوامل املساعدة اليت تتوفر  ،ستتحدث عن أثر هذه االجتاهات على االجتاهات األخرى
 ،وسياسية ،علمية :وهي عوامل عديدة ،تأثريه على غريه) أو يضعف(ألي اجتاه حىت يقوى 

  .ومكانية ،وتارخيية
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ً  وجزء فإن  ،من هذه العوامل واضح املعىن ال حيتاج إىل مزيد كالم كالعامل السياسي مثال
  .والعكس كذلك ،تبين الدول ألي اجتاه عقدي من أقوى عوامل انتشاره واتساعه

سيساعده فإذا حاول االجتاه العقدي أن حيققها  أما العوامل العلمية فهي العوامل اليت
  :يف أربعة عوامل اهلاوميكن إمج ،ذلك يف قوة تأثريه

  :إثبات شرعية المنهج_ ١ 
دلِّلوا على  ُ تقبل املنهج الذي يدعي أصحابه أنه هو املنهج احلق يف تفسري القرآن مامل ي ُ لن ي

  .وإثبات شرعية املنهج هو الطريق األول لتقبله وتأثريه ،شرعيته، وعدم معارضته للدين
  :دفع االعتراضات الموجهة للمنهج_٢
دفع االعرتاضات واإلشكاالت  إىل كتمال إثبات شرعية املنهج حيتاج أصحابهحىت يتم ا و 

  .الواردة عليه
   :عليهامناقشة المناهج األخرى والرد _ ٣

قوي قبول اآلخرين للمنهج ألن مناقشة االجتاهات األخرى وبيان أوجه تناقضها  ُ وضعفها ي
رة إىل أن منهجه هو املنهج الذي استطاع أن يبطل مناهج اآلخرين سيبعث برسالة غري مباش

ألنه شن محلة كبرية على  ،وهذا أحد أسباب انتشار املنهج الكالمي ،الشرعي الصحيح
   .ري من املسلمني صحته بسبب ذلكفظن كث ،الفالسفة
  
  
  
  :العقدي قوة أو ضعف مواجهة االتجاهات األخرى للمنهج_ ٤ 

ثرها يف ضعف تأثري هذا االجتاه هلا أ إن قوة مواجهة االجتاهات األخرى للمنهج العقدي
ع تأثري االجتاه العقدي إىل اتسا _ مع عوامل أخرى_وضعف هذه املواجهة سيؤدي  ،أو ذاك

   .وقوته
فاألمة اإلسالمية  ،وقت ظهور هذا االجتاه :فاملقصود به :)الزماني( أما العامل التاريخي 

ا مرت بعكس ذلك  ،مرَّت بأوقات قوة وعزة اجتاه عقدي معني  هذي يظهر فيفالزمن ال ،كما أ
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َ اجتاه عقديٍ إىل   ،ة تأثريهله دوره يف طبيع ق ْ ب َ يف كثري من _منهج ونشره له سيعين كما أنَّ س
   .أنه هو الذي سيؤثر يف غريه أكثر ممن جاء بعده_  األحيان

فاملكان  ،دور املكان الذي يظهر فيه االجتاه على تأثريه :فأعين به :أما العامل المكاني
، خول مناهج أخرى خمالفة لهيصعب د ،الذي تكون السلطة والعلماء والعامة فيه ملنهج معني

   .فر عوامل أخرىد أن تلقى تأثرياً واسعًا إال بتضاوإن استطاعت الدخول فيبع
، ليل أثر االجتاهات بعضها يف بعضواملقصود أن هذه العوامل البد من النظر إليها عند حت

  .التايل وتفصيل ذلك يف املطلب

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

  المطلب األول 

  العوامل المساعدة في التأثير  
ال   :جيد الناظر أن أمهها أربعة أنواع من العوامل عند تأمل العوامل املؤثرة يف هذا ا

  :العوامل العلمية :النوع األول من العوامل المؤثرة في تأثير المنهج
  :وأهم هذه العوامل العلمية اليت تساعد على التأثري أربعة

  :إثبات شرعية المنهج_ ١
قرِّره الفالسفة املشاؤو النظر يف التقرير العلم ُ ن إلثبات شرعية هذا املنهج جيد أن ي الذي ي

 ً ( الذي كان تقريره هلذا املنهج مقتضبًا يف  من الكندي ،مسرية هذا التقرير كانت تنمو تدرجييا
إىل ابن سينا الذي مارس  ،الذي كان أوسع منه ضمن كتبه إىل الفارايب ،)رسالته إىل املعتصم 

إىل ابن  ،ودخل يف نقاشات مع املتكلمني يف رسالته األضحوية ،التطبيق والتنظري بشكل واضح
عد أوسع من حاول  ُ ) عن مناهج األدلة  الكشف( :تقرير هذا املنهج يف كتابيهرشد الذي ي

  .)صل املقال ف( وكتاب 
كما   ،موقد حاول ابن رشد إثبات شرعية هذا املنهج بنسبته إىل الصحابة رضي اهللا عنه

  . أثر علي وأثر ابن عباس رضي اهللا عنهما فعل ذلك مع
بني أنه تقرير ضعيف ال ميكن أن يتسع تأثريه لبعده الكبري عن الشريعة  ُ وتقدم ما ي

   .)١(وحقائقها
  
  
  
  
  

                            
 ) ٤٣٣_٤٣٢ص (بحث لانظر من هذا ا)  ٢(
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  :الموجهة للمنهج دفع االعتراضات_٢

ال تعدو أن تكون كلمات  ،والفارايب مقتضبة ا الكنديكانت حماولة الدفاع اليت قام 
م ُطِ أما ابن سينا فقد حاول الدفاع بأكثر مما كان قبله لكنه مثله ،متناثرة يف مصنفا ل يف م مل ي

  .دفع االعرتاضات الواردة على املنهج
كثريٍ من االعرتاضات عن املنهج التخييلي فهو ابن رشد وحاول ذلك   أما الذي قصد دفع

ودفاعه ال يعدو أن يكون  ،)عن مناهج األدلة الكشف(، وكتابه )فصل املقال (  :يف كتابيه
 ً     .تربيريًا يبتعد عن الدفاع العلمي دفاعا

   :عليهامناقشة المناهج األخرى والرد _ ٣
مث  ملناقشة مناهج التفسري األخرى كانت تنمو تدرجييًا فابتدأت من الفارايب حماولة املشائني

   :وتفصيل هذه املناقشات كالتايل ،تطورت مع ابن سينا مث ازدادت مع ابن رشد
   :لنظرية التفسير عند المتكلمين نقد الفارابي: أوالً 

م ملا مل يدركوا اخلطاب الديين  الفارايبيرى  الذي مل يكن ) امللي(أن مشكلة املتكلمني أ
اعتربوا هذه املثاالت والتخييالت تدل على وإمنا هو خطاب ختيليي، ف ،حلقيقةيقصد بيان ا

فأخذت صناعة الكالم تلك املثاالت « :يقول يف ذلك ،احلقيقة فوقعوا يف الغلط يف إصابة احلق
ا هي احلق والتمست تصحيحها باألقاويل واخلياالت ملته  يف فأخذ صاحب الكالم... على أ

صار ما تنظر فيه صناعة الكالم يف هذه امللة أبعد عن احلق  ،مثاالته تلك على أنه هي احلق
َ  ،من األوىل الذي ُظنَّ أنه حق أو مموه أنه  ءالشي مثالِ  مثالَ  إذ كان إمنا يلتمس تصحيح

  . )١(»حق
 ،إمنا هو بيان للفرق بني منهجه ومنهج املتكلمني فقط نقد الذي قدَّمه الفارايبوهذا ال

   .وليس فيه نقد مفصل ملنهجهم
 ً   :نقد ابن سينا لمنهج المتكلمين في التفسير: ثانيا

                            
 .)١٣٢_١٣١ص (احلروف   )١(
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مبا يدل على التشبيه والتمثيل لتقريب احلقائق  ابن سينا أن الشريعة جاءت ملا قرَّر
م مل يفطنوا هلذا املبدأ وظنوا أن الشريعة جاءت ببيان  ،رللجمهو  انتقد طريقة املتكلمني وأ

حسب _فواجهتهم مشكلة اآليات اليت ظاهرها يوجب التشبيه ،حقائق العقائد يف نفس األمر
از واالستعارة_ زعمهم ا با ن إ :ولبعض الناس أن يقولوا« :يقول يف ذلك ،فذهبوا يتأولو

ً لل ً  عرب توسعا جه واإلتيان يف ظلل من الغمام ن ألفاظ التشبيه مثل اليد والو وإ، يف الكالم وجمازا
ي ً  ولكن، والذهاب والضحك واحلياء والغضب صحيحة ءوا  »هي مستعملة استعارة وجمازا

)١(.  
 ،يوجب التشبيه_ يف زعمهم_فهذه حجة املتكلمني يف تأويل النصوص اليت ظاهرها 

ب حاصله أن هذه الطريقة إن صحت يف بعض اآليات فال ميكن أن فيجيبهم ابن سينا جبوا
ا حجة يف أن العرب تستعمل هذه « :فيقول، تصح يف البعض اآلخر وردو ُ واملواضع اليت ي

از على غري معانيها الظاهرة مواضع يف مثلها تصلح أن تستعمل على هذا  املعاين باالستعارة وا
مث يورد أمثلة ال ميكن أن جيري فيها هذا املنهج  ،)٢(  »يسالوجه وال يقع فيها تلبيس وال تدل

!  M:وقوله تعاىل ،]٢١٠- البقرة[ MÇ  Æ  Å  ÄL  :وأما قوله تعاىل« :فيقول

/.  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $   #  "L]١٥٨ - األنعام[ 

ألوهام فيه البتة إىل أن العبارة استعارة أو فليس مما تذهب ا، على النسبة املذكورة وما جيري جمراه
فإن كان أريد فيها ذلك إضماراً « :مث يذكر الزما خطرياً هلم يف هذه اآليات فيقول، )٣( »جماز

ً ، فقد رضي بوقوع الغلط والشبهة   .)٤( »واالعتقاد املعوج باإلميان بظاهرها تصرحيا
َّ أنه ال قد يلزم _ هةوهو الرضا بوقوع الغلط والشب_وملا كان هذا الالزم  ني َ ابن سينا ؛ بـ

   .هذا الظاهر هو احلق يف نفس األمر خبالف املتكلمني يرى أن
   :وينتهي ابن سينا بإلزام املتكلمني بإلزامني اثنني

وزعمتم أن هذه اآليات اليت  ،إن كان القرآن جاء لبيان احلقيقة يف التوحيد :األول

                            
 .) ٩٩_٩٨ص (األضحوية   )١(
 .)٩٩ص (املصدر السابق   )٢(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٣(
 .) ١٠٠_٩٩ص (املصدر السابق   )٤(
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از تأولتموها على خالف الظاهر مع أن اهللا فأين =  يريد منهم اعتقاد مافيها بعد تأويلها با
مث هب أن هذه كلها « :يقول يف ذلك ،النصوص الصرحية الواضحة يف التوحيد اخلالص

فأين النصوص التوحيدية املشرية إىل التصريح بالتوحيد احملض الذي  ،مأخوذة على االستعارة
شارة إىل الدقيق من املعاين املستندة إىل علم وأين اإل... !؟تدعو إليه حقيقة هذا الدين القيم

فإنه ال « :فيقول ،مث جيعلهم بني خيارين ،)١( »!؟التوحيد مثل أنه عامل بالذات أو عامل بعلم
أو يسع الصدوف عنها  ،خيلو إما أن تكون هذه املعاين واجبًا حتققها وإتقان املذهب احلق فيها

  .)٢(»وإغفال البحث فيها
ذه اجلملة  فجلُّ « :يار الثاين فيقول هلمفإن اختاروا اخل مذهب هؤالء القوم املخاطبني 

  .)٣( »تكلف وعنه غنية
وليس  ،فواجب أن يكون مما صرح به يف الشريعة« :وإن اختاروا اخليار األول فيقول هلم

ستقصى فيه أو املقتصر فيه على اإلشارة واإلمياء؛ بل التصريح امل ،التصريح املعمى أو املتلبس
  . )٤( »لبيان واإليضاحاحق  واملويف ،واملنبه عليه

ن من الناس فكيف و مث يعلل سبب هذا اإليضاح بأن هذا الذي تذكرونه ال يطيقه املربز 
فإن املربزين املنفقني لياليهم وأيامهم وساعات عمرهم على مترين « :فيقول! بالعوام ؟

م يف تفهم هذه املعاين إىل فضل إيضاح بسرعة الوقوف على املعاين الغامضة حيتاجون ...أذها
  .    )٥(»!؟فكيف غشم العربانيني وأهل الوبر من العرب ،وشرح عبارة
كتب اهللا األخرى غري القرآن تدل على عدم صحة هذا املنهج يف التأويل يقول   أن :الثاين

م من االستعارة وا« :يف ذلك  ،ازمث هب الكتاب العريب جائيًا على لغة العرب وعادة لسا
  .)٦( »!وهو من أوله إىل آخره تشبيه صرف ؟ ،فما قوهلم يف الكتاب العرباين كله

  

                            
 .)١٠٠ص(املصدر السابق   )١(
 .)١٠١ص (املصدر السابق   )٢(
 .نفس الصفحة  ،املصدر السابق  )٣(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٤(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٥(
 .) ١٠٢ص (املصدر السابق   )٦(
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   :ة لنقد ابن سينا لمنهج المتكلمين في التفسيرينظرة تقييم

وهو  :األساس املشرتك الذي دخل على ابن سينا واملتكلمني يف هذه املسألة :أوالً 
 ً ينا يذهب ابن سف :مث يفرتقون بعد ذلك ،شبيهأن هذه النصوص ظاهرها الت :اعتقادهم مجيعا

ا التخييل فهي مل تأتِ لبيان احلقيقة وهذا ما يستوعبه اجلمهور ن وأما املتكلمو  ،إىل أن املراد 
از واالستعارة   .فريون تأويلها با

  ،_كما ظنوا_والذي عليه أهل السنة واجلماعة أن هذه النصوص ليس ظاهرها التشبيه 
ِّ ذلك  ني َ بـ ُ إن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات « :ابن تيمية فيقول شيخ اإلسالميـ

خلوقني أو ما هو من خصائصهم فال ريب أن هذا غري مراد ؛ ولكن السلف واألئمة مل امل
 ن يكون ظاهر القرآن واحلديث كفرا وباطال واهللاأوال يرتضون  ،يكونوا يسمون هذا ظاهرها

نه إال ما هو  م وأحلسبحانه وتعاىل أع كم من أن يكون كالمه الذِي وصف به نفسه ال يظهر مِ
    . )١( »كفر أو ضالل

 ً از بغري ضوابط تضبطه   :ثانيا = أن نقد ابن سينا للمتكلمني يف التوسع يف استخدام ا
بَّه عليه علماء أهل السنة واجلماعة ،نقدٌ صحيح فإن املتكلمني حىت مع وضعهم  ،وهذا ما نَـ

م ال يلتزمون هذه الضوابطضوابط لل   .مجاز فإ
 ً إلزام ابن سينا للمتكلمني بأن مآل مذهبهم أن القرآن ليس كتاب هداية ألنه مل  :ثالثا

فصح باحلق على وجه البيان بل جاء بأقوال  ُ يوهم التشبيه مث ال يريد _ ظاهرها على زعمهم_ي
م وأفهاهم ؛ توال يوضح ذلك هلم أمت البيان مع تفاو  ،منهم فهم هذا الظاهر  الناس يف قدرا

  .صحيح يدل على عدم صحة مذهبهم يف التأويل إلزامٌ 
: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،اعةوقد ذكر هذا الالزم بعض علماء أهل السنة واجلم 

ذا تكلم بكالم وأراد به خالف ظاهره وضد حقيقته فالبد أن يبني لألمة أنه مل إأن الرسول «
الذى أريد  يال سيما يف اخلطاب العلم ،راد جمازه سواء عينه أو مل يعينهوأنه أ ،يرد حقيقته
ً إف ،عتقاد والعلم دون عمل اجلوارحمنهم فيه اال ً  نه سبحانه وتعاىل جعل القرآن نورا  وهدى وبيانا

وليحكم بني الناس فيما  ،وأرسل الرسل ليبني للناس ما نزل إليهم ،للناس وشفاء ملا يف الصدور

                            
 .)٤٣ -٣( جمموع الفتاوى  )١(
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بعث  العريب يمث هذا   الرسول األم ،ولئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل ،هاختلفوا في
 مة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً مث األ ،لسنة والعباراتبأفصح اللغات وأبني األ

بكالم يريدون به خالف ظاهره فال جيوز أن يتكلم هو وهؤالء  ،وأنصحهم لألمة وأبينهم للسنة
  .)١(  »صب دليال مينع من محله على ظاهرهال وقد نإ

 ً ن منهج املتكلمني يف التأويل ال ميكن أن يكون مطرداً فإنه إن صح يف بعض قوله إ :رابعا
  .وهذا يقتضي عدم صحة منهجهم ،يف البعض اآلخراآليات فال ميكن أن تساعده اللغة 

على بأن  مدالالوهلذا رد ابن تيمية بعض است ،وهذا املعىن الذي ذكره معىن صحيح
از ال يصح استعماله فيها از ويتبني أن اآل« :فقال،  اآليات اليت تأولوها با يات ال تقبل ا

 :مث يقرر ابن تيمية أن هذا املنهج سيقودهم إىل التناقض فيقول .)٢(»من جهة نفس اللغة ةالبت
از كان« ً  ومن فرق بني صفة وصفة مع تساويهما يف أسباب احلقيقة وا يف قوله  متناقضا

 ً   .)٣(»ا ملن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضيف مذهبه مشا متهافتا
 ً   :لمنهج المتكلمين في التفسير نقد ابن رشد: ثالثا

ومن  ،سواء من جهة التنظري أو من جهة التطبيق ،أكثر ابن رشد من نقد املتكلمني
يبني خطأ  فأراد ابن رشد أن ،يل ضد الفالسفةاأسباب ذلك اهلجمة القوية اليت قادها الغز 

وكان نقاشه هلم من  ،منهجهم يف التأويل الرد على به يف الرد عليهم ومما اعتىن ،املتكلمني
  :جهتني

  :الجهة المنهجية :األولى
 ُ   :ص يف عدة أمورلخَّ ونقده هلم ي

ذه الظواهر مث تأولوها وألزموا الناس_ ١   أن املتكلمني زعموا أن اهللا أراد بيان احلق 
ذا التأويل م « :ويقول يف ذلك ،اإلميان  وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أ

وقالوا جلميع .. .إن هذا التأويل هو املقصود به :وقالوا ،تأولوا كثرياً مما ظنوه ليس على ظاهره

                            
 .) ٣٦١ -٦(املصدر السابق )١(
 .)٣٦٦ -٦( املصدر السابق )٢(
 .)٢١٢ -٥( املصدر السابق )٣(
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  . )١( »إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل :الناس
( الربهانية الصناعية  :ع له ثالثة طرقويؤسس نقده للمتكلمني بأن تقرير الشرائ _٢

  .)الكالمية ( واجلدلية  ،الشرعيةو  ،)الفلسفية 
  :يف تقرير الشريعة هي طريقان_ عنده_والطرق الصحيحة 

ولصعوبتها كانت هذه  ،الربهانية وهي طريقة صعبة غري يسري على اجلمهور فهمها_ أ
  .الطريقة طريقة اخلواص

وهي اليت ينبغي أن  ،وهي طريقة بسيطة يدركها اجلمهور :الطريقة الشرعية اخلطابية_ ب
ا      .خياطبوا 

ا_ يف نظره_أما طريقة املتكلمني   ،فهي طريقة صعبة اإلدراك ومع ذلك ألزموا اجلمهور 
ن طرقهم اليت إ« :يقول ابن رشد عن طريقة املتكلمني ،وهذا يف رأي ابن رشد نوع من التناقض

م ليسوا فيها ال مع اجلمهور وال مع اخلواصسلكو  أما مع اجلمهور  :ها يف إثبات تأويال
ا أغمض من الطرق املشرتكة لألكثر جدت ناقصة  ،فلكو ُ ت و مَِّل ا إذا تـُؤُ وأما مع اخلواص فلكو

  . )٢(»عن شرائط الربهان
 ،اء أنه برهانوإمنا سقناه ليعرف أن ما توهم القوم من هذه األشي« :ويقول يف موطن آخر

فقد تبني لك .. .أعين الرباهني البسيطة ،فليس برهانًا وال هو من األقاويل اليت تليق باجلهمور
  .  )٣(»من هذا أن هذه الطريقة ليست برهانية صناعية وال شرعية

 ،أن املتكلمني ملا التزموا منهج التأويل مل يكن هلم ضابط بينهم يف هذه التأويالت_ ٣
وذلك أن   ،وهذه حال هذه الفرق احلادثة يف هذه الشريعة مع الشريعة« :ذلكيقول يف بيان 

وزعمت أنه  ،كل فرقة منهم تأولت يف الشريعة تأويالً غري التأويل الذي تأولته الفرقة األخرى
دَ جداً عن موضعه األول ،حىت متزق الشرع كل ممزق ،الذي قصده صاحب الشرع ُ ع َ   . )٤( »وبـ

  
   :ني بعضهم لبعض كان مبجموع أمريناملتكلم أن تكفري_ ٤

                            
  .)١٤٩_ ١٤٨ص ( عن مناهج األدلة الكشف )١(
  .)١٢٢ص (املصدر السابق  )٢(
  .)١١١ص (املصدر السابق  )٣(
  .)١٠٥ص (املصدر السابق  )٤(
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  .فتحهم باب التأويل_ أ
ا للجمهور_ ب   .تصرحيهم 

ل التأويالت « :يقول ابن رشد َ ب ِ ا يف _ومن ق ُصرح  ا مما جيب أن ي الشرع والظن بأ
ً _ للجميع  ً  ،نشأت فرق اإلسالم حىت كفر بعضهم بعضا وخباصة الفاسدة  ،وبدّع بعضهم بعضا

لت املع ،منها وكذلك فعلت  ،آيات كثرية وأحاديث كثرية وصرحوا بتأويلهم للجمهور تزلةفأوَّ
ً  ،األشعرية   .     )١( »وإن كانت أقل تأويال
ا ،أن طريقة املتكلمني يف التأويل يلزم عليها لوازم باطلة_ ٥ فيجب أن ال « :يقول يف بيا

ؤُول  َ ُصرح للجمهور مبا يـ فإن تأثريها يف نفوس اجلمهور إمنا  ،عندهم إىل إبطال هذه الظواهري
  .هو إذا محلت على ظاهرها

لت فإمنا يؤول األمر فيها إىل أحد أمرين   :وأما إذا أُوِّ
لَّط التأويل على هذه األشياء وأ َ ُس ّ فت ،شباه هذه األشياء يف الشريعةإما أن ي ق الشريعة  تمز

  .نهاوتبطل احلكمة املقصودة م ،كلها
ات :وإما أن يقال يف هذه كلها ا من املتشا   .إ

ٌ هلا من النفوس من غري أن يشعر الفاعل لذلك بعظيم ما  ،وهذا كله إبطال للشريعة وحمو
  .)٢( »جناه على الشريعة

   :الجهة التطبيقية :الثانية
 مقتصراً على اجلانب النظري بل جتاوز ذلك إىل نقد التفسرياتمل يكن نقد ابن رشد 

M  P  O     N  M  :ومن ذلك نقده هلم يف االستدالل بقوله تعاىل ،التطبيقية لبعض اآليات
  Y   X  W  V  U  T  S      R  QL ]يقول يف  ،على دليل املمانعة ]٤٢ -اإلسراء

بطونه من هذه اآلية وهو الذي من الدليل الذي يتن ما ما تتكلفه األشعريةوأ« :هذا النقد
  .فشيء ليس جيري جمرى األدلة الطبيعية والشرعية ،يسمونه دليل املمانعة

 ً   .أما كونه ليس جيري جمرى الطبع فألن ما يقولون يف ذلك ليس برهانا
 ،وأما كونه ال جيري جمرى الشرع فألن اجلمهور ال يقدرون على فهم ما يقولون من ذلك

                            
  .)١٢٢ص (املصدر السابق    )١(
  .)١٤١ص (املصدر السابق    )٢(
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  . )١( »به إقناع فضالً عن أن يقع هلم
   :لمنهج المتكلمين في التفسير نظرة تقييمية لنقد ابن رشد

جيد الباحث أن األساس الذي بىن حماولة ابن رشد يف نقد منهج املتكلمني عند النظر يف 
ٌ على أمرين   :عليه ابن رشد هذا النقد قائم

ئُون املتكلمني يف ذات فهم خيَُطِّ  ،خمالفة تأويالت املتكلمني ملا قررته األدلة الربهانية_١
إذ من  ،وال شك أن ختطيئهم املتكلمني ال يعين بالضرورة صحة ما أقاموه بديالً عنه ،أقواهلم

   .)٢( »املتفلسفة أبعد عن معرفة امللة من أهل الكالم«أن : ابن تيمية املعلوم كما يقول
ذا األسل ،تقرير اشتمال الشريعة على منهج التخييل_ ٢ ا جاءت  وب لكونه أقرب وأ

ذه التأويالت ،فال يصح هلم تأويلها ،إىل إدراك العامة   .وال يصح التصريح هلم 
وهو منهج غري صحيح كما  ،وهذا النقد مبين على صحة منهج التخييل الذي فرضوه

  .تقدم يف نقده
  :وهي ،ويتبع هذا النقد أمور أصاب يف تقريرها ابن رشد

وهو نفس املأخذ  ،ط ما يقع حتت قاعدة التأويلذكره اضطراب املتكلمني يف ضاب_ ١
الذي ذكره ابن سينا فيما سبق من كالمه، وهو الذي يذكره ابن تيمية وغريه من أئمة السنة 

   .احملققني
غري أن ابن  ،وهي لوازم صحيحة ،ذكر اللوازم الباطلة اليت تلزم املتكلمني يف التأويل_ ٢

ا ل ُصرح  ا تنطبق  ،لجمهوررشد جيعلها صحيحة بقيد أن ي ا غري الزمة أل أما إذا مل يصرح فإ
  .على منهجه كذلك

ا لوازم على بطالن منهج امل    .تكلمني والفالسفة على السواءوالصواب يف ذلك أ
وقبل ختم احلديث عن نقد ابن رشد ملنهج املتكلمني حيسن التنبيه إىل أن ابن رشد أراد 

يف التقريرات السابقة  وذلك ملا رآه من قصورٍ  ،لمني يف التأويلأن يبين منهجًا موازيًا ملنهج املتك
   .و ملا رآه من هجوم املتكلمني على الفالسفة، ملنهج التأويل الفلسفي

خلالصة  وملا كان مقصوده بناء منهج موازٍ ملنهج املتكلمني فقد اقرتب ابن رشد يف صياغةٍ 

                            
 .)١٢٥ص (ابق املصدر الس   )١(
 .)٣٥٦ -١(منهاج السنة النبوية    )٢(
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 ،وحنن نقطع أن ما أدى إليه الربهان« :قانونه يف التفسري من قانون املتكلمني حيث يقول
وهذه القضية ال ، وخالفه ظاهر الشرع ؛ أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العريب

ا مؤمن غري أن الفرق بينهما أن املتكلمني جعلوا املخالف  ،)١(»يشك فيها مسلم وال يرتاب 
واتفق  ،لظاهر الشرع التقرير الربهاين فوابن رشد جعل املخال ،الكالمي لظاهر الشرع التقرير

   .استعمال اللغة يف هذا التأويلاجلميع على 
   :في التفسير نقد ابن رشد ألهل السنة

ويقصدون  وهو إطالق يطلقونه عليهم ،)احلشوية(يطلق ابن رشد على أهل السنة اسم 
ا ،منه التنفري من طريقتهم   . )٢( )الفرقة الضالة (  :وحيكم عليها بأ

م يعتمدون على السمع دون العقل فيقول عن طريق استدالهلم  ،ويصف منهجهم بأ
  . )٣( »إن طريق وجود اهللا هو السمع ال العقل :قالوا« :على وجود اهللا

وجيعل هذه الفرقة جمانبة لطريق الشرع الذي حيث على استعمال العقل يف التعامل مع 
ا «: ظاهر النصوص فيقول مقصرة عن مقصود الشرع يف الطريق اليت نصبها الظاهر من أمرها أ

لها إىل اإلقرار به َ ب ِ   .   )٤( »للجميع مفضية إىل معرفة وجود اهللا تعاىل ودعاهم من ق
   .)٥( »وهذا حال احلشوية مع ظاهر الشرع« :مث خيتم بقوله

  :تقييم نقد ابن رشد لمنهج أهل السنة والجماعة
عرض ابن رشد ملنهج أهل السنة مل يكن عرضًا قبل تقييم نقده حيسن اإلشارة إىل أن 

مل يتجاوز الصفحة والنصف ة ويالحظ على هذه املناقش ،مستوعبًا بل كان عرضًا مقتضبًا
ٌ غري صحيحأن تصور ابن رشد مل :املقتضبة فأهل السنة ال  ،وقف أهل السنة من العقل تصور

ابن تيمية حاكيًا منهج أهل  ميقول شيخ اإلسال ،على األدلة العقليةينكرون اشتمال النصوص 
 ،واعلم أن أهل احلق ال يطعنون يف جنس األدلة العقلية« :احلق يف التعامل مع األقيسة العقلية

وليس يف ، املعارض أنه خيالف الكتاب والسنةوإمنا يطعنون فيما يدعي  ،وال فيما علم صحته
                            

 .)٩٧ص(فصل املقال   )١(
 .)١٠٢ص( عن مناهج األدلة الكشف  )٢(
 .)١٠١ص (املصدر السابق   )٣(
 .)١٠٢ص (املصدر السابق   )٤(
 .نفس الصفحة  ،املصدر السابق  )٥(
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وال دليل  ،ءند عامة العقالوال دليل مقبول ع ،دليل صحيح يف نفس األمر_ وهللا احلمد_ذلك 
قدح فيه بالعقل ُ   .  )١(»فيه ي

اإلمام أمحد وحنوه من « :يف استعمال األدلة العقلية فيقول هوحيكي منهج اإلمام أمحد وغري 
وهو املنهج العقلي  ،هم يف ذلك جارون على املنهج الذي جاء به الكتاب والسنة ،األئمة

 »يف باب النفي واإلثبات ،األوىل واألحرى والتنبيهفيستعملون يف هذا الباب قياس  ،املستقيم
)٢(.  

 ،وحمل اإلشكال الذي وقع فيه ابن رشد فرضه للتعارض بني ظاهر الشرع واألقيسة العقلية
قرون بوجود هذا التعارض بني  ُ وهو تقرير ال يتوافق مع تقرير أهل السنة واجلماعة فهم ال ي

ع التعارض عند ابن رشد وأمثاله لفساد و اء وقوإمنا ج ،الشرع واألقيسة العقلية الصحيحة
ا فهي أقيسة فلسفية ال تتوافق مع الشرع ولذلك ظهر التعارض  ،األقيسة العقلية اليت يدعو

      .بينهما
  :في التفسير الصوفية نقد ابن رشد لمنهج

طرقهم يف النظر « :ويقول عنها ،شفاملعتمدة على الك ينتقد ابن رشد طريقة الصوفية
من  هوإمنا يزعمون أن املعرفة باهللا وبغري  ،مركبة من مقدمات وأقيسة :أعين ،ليست طرقًا نظرية

املوجودات شيء يلقى يف النفس عند جتريدها من العوارض الشهوانية وإقباهلا بالفكرة على 
   .)٣( »املطلوب

بن رشد عنهم قد تقدم أنه هو األساس الذي قام عليه منهج وهذا األساس الذي ذكره ا
   .يف التفسري الصوفية

ون هلذه الطريقة باحتجاجهم بالقرآن على ذلك فيقول ويذكر ابن رشد أن الصوفية رِّعُ ُشَ  :ي
M  Ê    ÌË :مثل قوله تعاىل ،وحيتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثرية«

   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  ÍL ]ومثل قوله ،]٢٨٢ -البقرة: M   p

                            
 .)١٩٤ -١(درء التعارض   )١(
 ).٥٣٥ -٢( جلهميةبيان تلبيس ا  )٢(
 .)١١٧ص ( عن مناهج األدلة الكشف  )٣(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ut  s  r  qL ]١( »]٦٩ -العنكبوت(.   
  :ومها ،ويذكر بعد ذلك ابن رشد دليلني على بطالن هذا املسلك

ولو كانت هذه « :ول فيهالالزم الباطل الذي يلزم على هذه الطريقة وهو ما يق :األول
ً  ،الطريقة هي املقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر   . )٢(»ولكان وجودها يف اإلنسان عبثا

والقرآن كله إمنا هو دعاء إىل النظر « :فيقول ،أن هذه الطريقة تعارض القرآن :الثاين
   .)٣( »وتنبيه على طرق النظر ،واالعتبار

اية نقده ملنهجهم يذكر املوق اهدة باملعرفةويف  ا  ،ف الصحيح يف عالقة ا وهو أ
ا مفيدة له ا شرطًا يف صحة النظر ال أ ولسنا ننكر أن تكون إماتة « :فيقول ،تتلخص يف كو

ال أن إماتة الشهوات  ،مثل ما تكون الصحة شرطًا يف ذلك ،الشهوات شرطًا يف صحة النظر
ا   . )٤( »هي اليت تفيد املعرفة بذا

ا الصوفيةوخيتم بتوج ا هو الوجه  يه النصوص اليت استدلت  على منهجهم وأن املعين 
ا شرط ً السابق من كو ا مفيدة له فيقول ا ومن هذه اجلهة دعا الشرع إىل « :يف صحته ال أ

ا كافية بنفسها كما _ على العمل :أعين_ يف مجلة ماحث  ،هذه الطريقة وحث عليها ال أ
  . )٥(»ومظن الق

   :في التفسير مية لنقد ابن رشد لمنهج الصوفيةينظرة تقي
ً  لقد ناقش اإلمام ابن تيمية موقف ابن رشد السابق من الصوفية ويتلخص  ،نقاشًا مفصال

   :نقده يف عدة أمور
 ،فليس هذا طريق مجيع الصوفية ،فيه نظر هذه طريقة الصوفية أن إطالق القول بأن :أوالً 

هو قول طائفة  وإمنا ،ومل يفرق بينهم ،وإمنا أخذ ذلك عن الغزايل فظنه كالم مجيع املتصوفة
هذه األشياء إمنا أخذها هذا من كالم أيب حامد فإنه كثرياً ما يذكر « :ابن تيمية يقول ،منهم

                            
 .)١١٧ص ( املصدر السابق  )١(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٢(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٣(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٤(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٥(
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الذين  وليس األمر كما قالوه ؛ بل مشايخ الصوفية.. .فة هي هذايف كتبه أن الطريق إىل املعر 
ومتفقون أيضًا على .. .هلم يف األمة لسان صدق متفقون على وجوب تعلم العلم الشرعي

م يقولون.. .النظر واالعتبار مبا يف املخلوقات من اآليات إن جمرد ترك الشهوات  :وأما أ
معرفة احلقائق من معرفة ماجاءت به الرسل ومن غري نظر يف ذلك  والتجرد احملض يوجب

وهلذا وصيتهم بالعلم الشرعي واحملافظة  ،فهذا ليس طريق القوم الذين هلم لسان صدق.. .وتدبر
  .  )١( »عليه يف األصول اخلربية ويف األعمال أعظم من أن يذكر

 ً ا املتصوفة بل ذهب إ :ثانيا ليها طوائف من أهل الفقه أن هذه الطريقة مل خيتص 
  . )٢(بعض املتكلمني كالرازي ابل ذهب إليه ،واحلديث
 ً ا معينة  :ثالثا أما الدليل الثاين الذي ذكره ابن رشد وهو أن الشرع أمر باألعمال لكو

ا مفيدة للعلم ؛ فيناقش ابن تيمية هذا الدليل بقوله الشارع مل يأمر « :على حصول العلم ال أ
ا معينة للنظر على حصول العلمباألعمال  بل هذا إمنا يظنه هؤالء املتفلسفة وحنوهم  ،رد كو

 ً  ،من املبطلني الذين يظنون أن غاية الكمال اإلنساين املطلوب هو أن يكون اإلنسان  عاملا
فكل من النظر .. .واملطلوب املقصود الذي هو الغاية هو اهللا سبحانه.. .وهذا يف غاية اجلهل

وكل منهما معني لآلخر وشرط يف حصول املقصود .. .ور به مقصود للشارعوالعمل مأم
     .)٣( »باآلخر
  :العقدي قوة أو ضعف مواجهة االتجاهات األخرى للمنهج_ ٤

 ً   :وتظهر قوته من عدة جوانب ،لقد كانت مواجهة العلماء هلذا االجتاه مواجهة قوية
عت حىت السالطني املوالني هلم م دفما حصل للفالسفة املشائني من مواجهة العلماء هل_ أ
، أو يستغنوا عنهم كما حصل مع ابن سينا )٤(ينقلبوا عليهم كما حصل مع ابن رشد إىل أن

روه كم حصل مع الفارايب)٥(مرة من مرات اتصاله بالسلطان  هِ◌ِ ُشْ ُظهروا أمرهم وي  ، أو أن ال ي

                            
  .)١٧٧ -٢(  ان تلبيس اجلهميةبي :انظر  )١(
اية العقول، ينظر  )٢(  - ٢( بيان تلبيس اجلهمية: نقل كالمه يف ذلك شيخ اإلسالم بابن تيمية من كتابه املخطوط 

١٨٠(.  
  .)١٩٢_١٨٨ -٢(املصدر السابق    )٣(
  .)٥٣٢ص(صيبعة عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أ )٤(
 .)٤٤١ص (املصدر السابق   )٥(
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يف عني  ، أو دفعت بعضهم لتجميل أمر الفلسفة)١(واصهصلى عليه الوايل وأربعة من خعندما 
  .عندما أرسل رسالته إىل املعتصم الوايل حىت يتقبلها كما فعل الكندي

 وقد قادت مواجهة العلماء هلذا االجتاه إىل حماولتهم مجيعًا تقريب شأن الفلسفة_ ب
 ،يف كتابه امللة وغريه وكما فعل الفارايب ،يف رسالته للمعتصم ا حصل من الكنديكم  ،للشريعة

 الكشف(و  )فصل المقال(وكما فعل ابن رشد يف  ،وكما ألف ابن سينا رسالة يف األضحوية
      .)عن مناهج األدلة 

كما فعل الغزايل  يهم سواء كانوا من أهل السنة أو املتكلمنييف الرد عل تأليف العلماء_ ج
، أو ابن )مصارعة الفالسفة (  والشهرستاين عندما ألف ،)تهافت الفالسفة(عندما ألف 
  .)بغية المرتاد(و  )الصفدية(تيمية كما يف 

  ٌ ٌ يف احنسار الفلسفةوهي كتب كان هلا أثر لرد على إىل أن ينتدبوا ل ، مما دعا الفالسفةكبري
وجاء  ،لريد على كتاب الغزايل) افت التهافت( فجاء ابن رشد فألف  ،تلك الكتب خاصة

         .رداً على كتاب الشهرستاين) مصارع املصارع ( الطوسي ليكتب 
  :) الزماني( العامل التاريخي  :النوع األول من العوامل المؤثرة في تأثير المنهج

: ت(فالكندي يف القرن الثالث   ،ن جاؤوا يف فرتات متباعدةاملشاؤو  سفةالفالمشاهري 
وابن رشد  ،)٤٢٨ :ت( وابن سينا يف اخلامس ،)٣٣٨: ت(والفارايب يف القرن الرابع  ،)٢٥٢

  .)٥٩٥:ت(يف السادس 
قلل من تأثريهم فقد كان املنهج الفلسفي  ُ وإضافة إىل تباعد فرتات ظهورهم األمر الذي سي

ً  املشائي فقد جاء هذا املنهج بعد ظهور املناهج  ،يف التفسري هو من أواخر املناهج ظهورا
  . األخرى سواء الكالمية أو الباطنية

   :العامل المكاني :النوع األول من العوامل المؤثرة في تأثير المنهج
ٌ بالعلماء هو املكان الذي نشأ فيه الكندي  الذينو  رين للفلسفةاملناف الكوفة، مكان آهل

   .وقفوا منها موقف التحذير والرد
   .وهي قريبة من الكوفة ،فإنه نشأ بالشام رايبوكذلك القول يف الفا

فيها ليست شديدة كما  فهو وإن نشأ يف بالد كانت النفرة من علوم الفلسفة أما ابن سينا

                            
 .)٦٠٣ص (املصدر السابق   )١(
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ويبلغنا عن أهل املشرق أن بضائع هذه العلوم مل تزل عندهم « :يرى ابن خلدون حيث يقول
م على موفورة وخصوصا يف عراق العجم وما ب من العلوم العقلية  حبعده فيما وراء النهر وأ
م واستحكام احلضارة فيهم   .)١( »لتوفر عمرا

فبعد  ،يف من حوله يؤدي إىل ضعف تأثريه من التنقل يف حياته مما أكثر لكن ابن سينا قد
مث حتول إىل مهذان فأصفهان مث عاد إىل  ،مث إىل الري ،إىل جرجان انتقل من خبارىوفاة والده 

  .)٢(مهذان بسبب مرض أصابه وفيها تويف 
تلك البيئة نفرة خاصة  أهل ، وقد كان يف)٣( وابن رشد عاش يف بالد األندلس واملغرب

مث إن املغرب « :أهل املشرق كما يرى ابن خلدون حيث يقولتزيد عن نفرة  عن علوم الفلسفة
ما وتناقصت العلوم بتناقصه اضمحل ذلك منهما إال قليال واأل ندلس ملا ركدت ريح العمران 

  .)٤( »بة من علماء السنةامن رسومه جتدها يف تفاريق من الناس وحتت رق
   :ل السياسيالعام :النوع األول من العوامل المؤثرة في تأثير المنهج

فالكندي كان عظيم املنزلة عند  ،م مجيعا من السالطنياملالحظ يف فالسفة املشائني قر 
والفارايب كان مقربًا من سيف الدولة  ،)٥(املعتصمبن كان مؤدبًا ألمحد وقد   املأمون واملعتصم

ً ، )٧(وغريه ، وابن سينا كان مقربًا من وايل الري)٦(احلمداين من اخلليفة  وابن رشد كان مقربا
  .)٨(املنصور قبل أن ينقلب عليه

وكان هذا القرب من السلطان عامالً قويًا من عوامل تأثري املذاهب يف بالد املسلمني إال 
ُ  أن األمر مل يكن كذلك بالنسبة للفالسفة حيث مل يكن ً سببء هؤال تقريب ً ديني ا  بل كان ا

   :ألسباب دنيوية أخرى

                            
 .)٤٨١ - ١( تاريخ ابن خلدون   )١(
 .)٤٣٩ص (عيون األنباء يف طبقات األطباء   )٢(
 .)٤٤٥_٤٣٧ص (املصدر السابق   )٣(
 . )٤٨١ - ١( تاريخ ابن خلدون   )٤(
 .)٢٨٦ص (عيون األنباء يف طبقات األطباء   )٥(
 .)٦٠٣ص (املصدر السابق   )٦(
 .)٤٤٠ص(املصدر السابق   )٧(
 .)٥٣٢ص(املصدر السابق   )٨(
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، أو )٣(، أو ملؤانسة السلطان بالطرب كالفارايب)٢(وابن رشد)١(إما للطب كما عند ابن سينا
  . )٤(كالكندي  أبنائه أو لتأديب

جعلته  فالكندي مع قربه من الوايل إال أنه واجه ضغوطًا من علماء وقته يف ذم الفلسفة
يدل على خوف تأثري تلك ه الوايل بذلك وختصيصُ  ،يكتب للمعتصم يف حتسني أمر الفلسفة

   .املعارضة عليه
ذلك ، ولل قبول من العلماء يف ذاك الوقتيظهر أن قربه من الوايل مل يكن حم الفارايبو 

      .صلى عليه يف أربعة من خواصه
َ من وايل وابن سينا ِب ل ، مث أرجعه مرة أخرى واعتذر  الري نفيه وإبعاده فاستجاب هلمُط

     .)٥(، وجلس معه ليطببهإليه
  . )٦(نفاه وطرده لمنصور حقيقة ما يدعو إليهملا تبني ل وابن رشد

أن القرب الشديد من السالطني قاد يف بعض األوقات إىل انعزاهلم عن التأثري يف  كما
ن من أراد اة السلطان حىت إمبداو  مشغوالً كان   عند أحد الوالة يف فرتة مقامه فابن سينا ،الناس

  .)٧(الوقت إىل آخر الليلاجللوس معه ال جيد له من 
 أن العامل السياسي مل يكن له الدور الكبري يف ترويج الفلسفة :واخلالصة من ذلك

  .ومنهجها التخييلي يف بيئة املسلمني

                            
 .)٤٤٠ص (املصدر السابق   )١(
 .)٥٣٢ص(املصدر السابق   )٢(
 .)٢٩٨ -١١( البداية والنهاية   )٣(
 .)٢٨٦ص (عيون األنباء يف طبقات األطباء   )٤(
 .)٤٤١ص (املصدر السابق   )٥(
 .)٥٣٢ص (السابق  املصدر  )٦(
 .)٤٤١ص (املصدر السابق   )٧(
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  المطلب الثاني

  خرىاأل اه المشائي على االتجاهاتحقيقة تأثير االتج
فقد  ،وختتلف كذلك صوره ،يف عدد من االجتاهات أن املنهج الفلسفي املشائي أثَّراملالحظ 

  :وقد يكون من جهة املقوالت وتفصيل ذلك كاآليت ،يكون التأثري من جهة املنهج
    :المنهج التأثير من جهة :الجانب األول_١     

وهذا التأثري ختتلف مستوياته فال يلزم منه التأثري الكامل بل قد يكون التأثري يف جزء من 
َ حتت هذا اجلانب أن يكون موافق ،نهج الفلسفي املشائيأجزاء امل ر ً فال يلزم فيمن ذُكِ للمنهج  ا

م ولو يف بعض  ،الفلسفي املشائي يف كامل النظرية بل يكفي لدخوله حتت هذا اجلانب تأثره 
ً  ،جوانبها    .وإال كان فلسفيًا خالصا
   :تأثير المنهج في الفالسفة اآلخرين_أ

ومنهم أبو سليمان  ،والفلسفة تبناه عدد من الفالسفة بعد الفارايب القول بتوافق الشريعة
م « :الذي يقول يف تقرير هذه النظرية )٣٧٠-ت(السجستاين  فاألنبياء واألصفياء ومن دو

واإلشارة ، والقول وإن اشتبه، يدندنون حول خلوص النفوس يف العاجلة وخالصها يف اآلجلة
ّ فا ،وإن غمضت وهل الديانة إال  !وهل احلكمة إال مولدة الديانة ؟ ،واملطلوب متيقن ،ملراد بني

َ عنه إال أن يكون قوالً على التوافق بني احلكمة والدين. )١(»متممة احلكمة ل ِ  ،وال يعدو ما نُق
بطريقة التخييل  ل على منهجه يف التوفيق هل هووليس يف كالمه ما يد ،وليس أكثر من ذلك

  آخر ؟    أو بطريق 
  :التجاه الكالميتأثير المنهج في بعض أصحاب ا_ ب

إذ   ،واملعاين القرآنية حظًا كبرياً يف كتب االجتاه الكالمي مل تلق نظرية التوفيق بني الفلسفة
تنبه حلقيقة إال أن بعض املفسرين رمبا مل ي ،والفالسفة كان عامتهم شديد املوقف من الفلسفة

املنهج الفلسفي املشائي فذهب إىل تأييد هذه النظرية وإن كان يف واقع األمر مل يذهب إىل متام 

                            
 .)١٩٩ص (املقابسات أليب حيان  :انظر )١(
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ا ومن ذلك الطاهر ابن عاشور ؛ فقد نقل رأي ابن رشد يف كتابه الفصل من القول  ،القول 
    :مث قال ،وبني معاين القرآن) الفلسفة(بالتوفيق بني احلكمة 

بىن معانيه على فهم وال شك أن الكالم الصادر عن عالم الغيوب تعاىل وتقدس ال تُ «
وكل ما كان من احلقيقة يف علم من العلوم وكانت  ،طائفة واحدة ولكن معانيه تطابق احلقائق

اآلية هلا اعتالق بذلك فاحلقيقة العلمية مرادة مبقدار ما بلغت إليه أفهام البشر ومبقدار ما 
وشرطه أن ال خيرج عما  ،وذلك خيتلف باختالف املقامات ويبىن على توفر الفهم .غ إليهستبل

ً  ،وال يبعد عن الظاهر إال بدليل ،يصلح له اللفظ عربية ً  وال يكون تكلفا ً  بينا عن  وال خروجا
  . )١(»املعىن األصلي حىت ال يكون يف ذلك كتفاسري الباطنية

   :ومعاين القرآن فقال توفيق بني الفلسفةمث ذكر كالم ابن العريب يف إنكار ال
وذهب ابن العريب يف العواصم إىل إنكار التوفيق بني العلوم الفلسفية واملعاين القرآنية ومل «

ألجل ما خولطت به من  يتكلم على غري هاته العلوم وذلك على عادته يف حتقري الفلسفة
  .)٢(»ادية وهو مفرط يف ذلك مستخف باحلكماءعتقالضالالت اال

من العلوم اليت  الفلسفة) احلكمة(مث ذكر مراتب العلوم من حيث عالقتها بالقرآن فجعل 
  .)٣(تزيد املفسر علمًا 

فابن  ،ويظهر من خالل تقرير ابن عاشور أن ما يقصده ليس هو الذي يقصده ابن رشد
ا جاءت ملخاطبة اجلمهور رشد يرى أن الفلسفة ٌ من  ،ال تعارض القرآن أل وعليه؛ فكثري

م ال يطيقون  ا الشارع أل حقائقه ليست مطابقة للواقع بل هي جمرد مثاالت للحق خاطبهم 
  .أكثر من ذلك

وهو عدم معارضة القرآن ملا  ،فقد ذهب يف كالمه إىل منحى آخرن عاشور وأما الطاهر ب
 ،وهي قاعدة صحيحة ،ألن احلق ال يعارض احلق ،أنه استنباط صحيح يف نفس األمرثبت 

وأنه  ،وإمنا حمل البحث مع الفالسفة يف حقيقة اخلطاب القرآين ،لكنها ليست حمل البحث
فال يصح أن جتعل  ،ويف صحة املقوالت الفلسفية اليت يدعون عدم معارضتها للقرآن ،ختييل

                            
 .)٤٥ - ١( التحرير والتنوير   )١(
 .)٤٧_ ٤٥ - ١(  ملصدر السابقا  )٢(
 .)٤٥ - ١(  صدر السابقامل  )٣(
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 ،أن مقوالت الفالسفة حق ولذلك ال ينبغي إنكار تأييد القرآن هلا :فيقال ،الدعوى هي الدليل
ا ،ألن املقابل ينازع يف هذه املقدمة فإن ما  ،ويدعي بطالن املقوالت الفلسفية اليت اختصوا 

ا إال تابع م حىت ال ميكن أن يكون القائل  ً عندهم من احلق ليس خمتصًا  فليس هناك  ،هلم ا
وعليه فال وجه جلعلها متمحضة  ،ص به الفالسفة دون غريهمحق يف نفس األمر اخت

   .للفالسفة
ما ذكره من  ،والذي يدل على أن ابن عاشور محل كالم ابن رشد على معىن ال يقصده

ا يصح قبول األقوال يف التفسري أن ال يكون  :فقد ذكر أن من شروط ذلك ،الشروط اليت 
فأهم أسس  ،يف حقيقته هدم لنظرية ابن رشد بكاملها وهذا الشرط ،القول خمالفًا لظاهر القرآن

  .عدم جعل الظاهر دليالً على احلق يف نفس األمر :منهجه
مث ذكر من شروطه أن ال يكون املعىن املقول معىن متكلفًا حىت ال خيرج إىل تفاسري  

  .الباطنية
بعض وقد تبني فيما تقدم أن حقيقة منهج ابن رشد قد تدخل يف اسم الباطنية من 

     .الوجوه
  . وعلى هذا حيمل كالم ابن العريب يف إنكاره للتوفيق بني املعاين الفسلفية واملعاين القرآنية

أين مل أجد أحداً من املفسرين من أتباع املنهج الكالمي قد أيَّد املنهج  :واخلالصة
ل فلها شأن آخر أما األقوا ،بل عامتهم على خمالفته والرد عليهم ،الفلسفي املشائي يف التفسري

   .يأيت احلديث عنه
   :منهج في بعض أصحاب االتجاه الصوفيال تأثير_ ج

ومها يلتقيان يف بعض  ،التفسري الفلسفي املشائي إىل االجتاه الصويف منهج لقد انتقل
ذا  ،وقد تقدم ذكر شيء من ذلك ،األمور املشرتكة املنهج من أتباع ومن أبرز الذين تأثروا 

    .الغزايل و ابن عريب وابن سبعني :هذا االجتاه
وقد ضل « :وابن سينا يف التعامل مع النصوص يبايقول ابن تيمية بعد أن ذكر منهج الفار 

  .)١(»بكالمه كثري من املشهورين مثل أيب حامد الغزايل ذكر هذا املعىن يف بعض كتبه
ممث « :ويقول عن متابعة الغزايل هلم يف طريقة التفسري  نبياء أرادوا ملا مسعوا كالم األ إ

                            
 .)٢٣ -١٢(جمموع الفتاوى   )١(
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ا على معانيهم ويسمون تلك  األنبياءفصاروا يأخذون ألفاظ  ؛اجلمع بينه وبني أقواهلم فيضعو
لفاظ املأخوذة عن مث يتكلمون ويصفون الكتب بتلك األ األنبياء،املنقولة عن  األلفاظاملعاين 

ا ما عنته األنبياء ومفيظن من مل يعرف مراد األ ،نبياءاأل م عنوا  وضل بذلك  ،نبياءرادهم أ
ً و ،وهذا موجود يف كالم ابن سينا ومن أخذ عنه ،طوائف  قد ذكر الغزالي ذلك عنهم تعريفا

ووقع في كالمه طائفة من هذا في الكتب المضنون بها على  ،وربما حذر عنه ،بمذهبهم
لك وامللكوت واجلربوت ومقصوده امل :حياء يقولحىت يف كتابه اإل غير أهلها وفي غير ذلك

ىل إويذكر اللوح احملفوظ ومراده به النفس الفلكية  ،اجلسم والنفس والعقل الذي أثبتته الفالسفة
ويف املضنون به  ،وهو يف التهافت وغريه يكفرهم ،غري ذلك مما قد بسط يف غري هذا املوضع

  .)١(»وكذلك يف اإلهليات ،هيذكر ما هو حقيقة مذهبهم حىت يذكر يف النبوات عني ما قالو 
ويقول ابن تيمية عن تأثريهم يف ابن عريب وابن سبعني يف نظرية النبوة اليت عنها تفرع القول 

وقد  ،واملقصود هنا الكالم على النبوة فهؤالء املتفلسفة ما قدروا النبوة حق قدرها« :بالتخييل
ربي وابن سبعين ضلوا ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغيرهم وابن ع

ولياء أفضل من ن األإ :وهلذا يقول ابن عريب ،نهم اعتقدوا مذهبهم وتصوفوا عليهإبهم ف
نبياء علم التوحيد وإنه هو يأخذ من املعدن الذي ولياء يأخذون عن خامت األوسائر األ ،نبياءاأل

  .)٢(»ىل الرسولإيأخذ منه امللك الذي يوحي به 
   :أصحاب االتجاه اإلسماعيليتأثير المنهج في بعض _ د

، )٤٨٧بعد ( املبشر بن فاتك :  الذين تابعوا الفالسفة على نظريتهم من علماء اإلمساعيلية
أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق  :القرامطة واملتفلسفة الذين يظنون« :فيذكر ابن تيمية أن

وة نبخاصة ال :بزعمهم من يعرفه من املتفلسفة ويقولونة والكلية وإمنا يعرف ذلك يالعلوم اإلهل
هي التخييل وجيعلون النبوة أفضل من غريها عند اجلمهور ال عند أهل املعرفة كما يقول هذا 

شِّر  وحنوه الفارايب َ ب ُ    .)٣(»بن فاتك وأمثاله من اإلمساعيليةوأمثاله مثل م
  :الشيعي ير المنهج في بعض أصحاب االتجاهتأث_ هـ 

                            
 .)١٨٠ - ١( النبوات   )١(
 )١٨٤ - ١( صدر السابق امل  )٢(
 .)١٥٦ -١٩(جمموع الفتاوى   )٣(
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 ،االجتاه الشيعي كان أحد أبرز االجتاهات اليت احتضنت كتبه كثرياً من النظريات الفلسفية
وقد كان برز احلضور الفلسفي يف كتب التفسري الشيعي يف فرتة صدر الدين الشريازي يف كتابه 

فقد كان يعقد فصوالً كاملة  ،امليزان وكذلك الطباطبائي يف كتابه يف تفسري ،تفسري القرآن
ا    .)مسائل فلسفية (  :وجيعل عنوا

  :األقوال الفلسفية التأثير من جهة نقل :الجانب الثاني
على كتب املتكلمني يف التفسري جيد أن املقوالت الفسلفية املشائية كانت  الذي يلقي نظرة

ما على سبيل اإلفادة من تلك ولقد كان نقل تلك املقوالت إ ،حاضرة يف بعض هذه الكتب
  :وبيان ذلك كالتايل ،وإما على جهة النقد هلا ،األقوال يف التفسري

   :على سبيل اإلفادة نقل األقوال الفلسفية :أوالً 
ها شيء من بحاوهي عناية قد يص ،بعض املفسرين بذكر أقوال الفالسفة يف تفسريه اعتىن

ٌ منها لإلفاد ،النقد ألقواهلم م ةة احملضوإن كان كثري وسأذكر مثالني ألبرز املفسرين  ،من مقوال
وإن كانا ليسا على درجة واحدة  ،لوسيواآل ومها الرازي ،الذين اعتنوا بنقل مقوالت الفالسفة

  .لوسيأقوال الفالسفة من اآلفالرازي أكثر اعتناء بذكر  ،يف حجم اإلفادة منهم
كما   ،يف مواطن أخرى م إال أنه شديد احلط عليهمقله ألقواهللوسي مع نكما أن اآل

   :فإىل بيان ذلك ،سيأيت
  :تفسير مفاتيح الغيب للرازي_ ١

وقد كان هذا النقل حمل  ،بني العلماء بكثرة نقله عن الفالسفة اشتهر تفسري الفخر الرازي
 :ه بكالم طويل أنقله بطوله لفائدتهحيان أن يتعقب مما دعا أبا ،من العلماء اآلخرينانتقاد كبري 

 ،وينقل كالمهم تارة منسوبًا إليهم ،وكثرياً ما ينقل هذا الرجل عن حكماء اإلسالم يف التفسري«
وهم أحق بأنْ  ،حبكماء الفالسفة الذين خلقوا يف مدة امللة اإلسالمية ويعين ،وتارة مستنداً به

وا سفهاء جهالء من أن يسموا حكماء ّ أعداء األنبياء واحملرفون للشريعة إذ هم  ،يسم
  .وهم أضر على املسلمني من اليهود والنصارى ،اإلسالمية

ُ وإذا كان أمري املؤمنني ً  ي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  ا كتابًا إهليا  ،عن قراءة التوراة مع كو
  .فألنْ ينهى عن قراءة كالم الفالسفة أحق
ا  ،شتغال جبهاالت الفالسفة على أكثر الناسوقد غلب يف هذا الزمان وقبله بقليل اال ويسمو
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م الكملة من الناس ،ويستجهلون من عرى عنها ،احلكمة ويعكفون على  ،ويعتقدون أ
  .وال تكاد تلقى أحداً منهم حيفط قرآنًا وال حديثًا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،دراستها

يل بعضهم وأظهر التعجب من كون أحد  ولقد غضضت مرة من ابن سينا ونسبته للجهل فقال
وملا ظهر من قاضي  !كيف يكون أعلم الناس باهللا ينسب للجهل؟  :يغض من ابن سينا

اجلماعة أيب الوليد حممد بن أيب القاسم أمحد بن أيب الوليد بن رشد االعتناء مبقاالت الفالسفة 
املوحدين يعقوب بن يوسف أغرى به علماء اإلسالم باألندلس املنصور منصور  ،والتعظيم هلم

بن عبد املؤمن بن علي ملك املغرب واألندلس حىت أوقع به ما هو مشهور من ضربه ولعنه 
  .)١(»شهادوإهانته وإهانة مجاعة منهم على رؤوس اإل

  : )٢(ومن أمثلة أفادته منهم
 M L M N O P RQ S T U V :يف تفسري قوله تعاىل يقول الرازي_ أ

W X  L]م كانوا يف الدنيا حتت  ،موالهم احلق :وأيضًا قال« :]٦٢ -األنعام واملعىن أ
 %    $ # " ! M :تصرفات املوايل الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب كما قال

 L]وانتقل إىل تصرفات  ،اطلةفلما مات اإلنسان ختلص من تصرفات املوايل الب ]٢٣ -اجلاثية
  .)٣(»املوىل احلق

م العرب وتفسريه خارج عن مناحي كال« :قال أبو حيان معلقًا على هذا التفسري 
   .)٤(»الذين يسمون أنفسهم حكماء بكالم  يهبومقاصدها وهو يف أكثره ش

تأويل « :]٢١ -إبراهيم[M 7 8 9  L :يف تفسري قوله تعاىل ويقول الرازي_ ب
ا عارية عن   احلكماء أن النفس إذا فارقت اجلسد فكأنه زال الغطاء والوطاء وبقيت متجردة بذا

                            
 .)٢٦ -يونس  ،١٥١ -٥(البحر احمليط   )١(
 -٤( البحر احمليطحيان عليه يف  وتعقيب أيب )النساء  -٦٩ ،٢٧٤ - ٥(  تفسري الرازي :انظر من األمثلة األخرى  )٢(

 ،)٢١٩ -٥(البحر احمليط حيان عليه يف   و تعقيب أيب )األنعام - ٩٤ ،٣٨٢ - ٦(  - تفسري الرازي :أيضاً  و. )١٩٥
 )١٠٦ - ٧(. 
 .)١٦ -١٣( تفسري الرازي  )٣(
 .)١٥٣ -٤(البحر احمليط   )٤(
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  .)١(»كل ما سواها وذلك هو الربوز هللا

وهذا الرجل كثرياً ما يورد كالم الفالسفة وهم « :ويتعقب أبو حيان هذا التفسري بقوله
والعرب ال تفهم شيئًا من  ،يف تفسري كالم اهللا تعاىل املنزل بلغة العربمباينون ألهل الشرائع 
، وهم من ويسميهم هذا الرجل حكماء ،حاجيفتفسريهم كاللغز واأل ،مفاهيم أهل الفلسفة

  .)٢(»أجهل الكفرة باهللا تعاىل وبأنبيائه

: ]٥الشورى[M < = > ? @  L :ويقول يف تفسري قوله تعاىل_ ج
 M :، فقاله باستيالء هيبته على اجلسمانياتفكذلك القول يف هذه اآلية بني كمال عظمت«

< = > ? @  L]فقالمث انتقل إىل ذكر الروحانيات ]٥ - الشورى ، :M 
B C D E  L]رفهذا ترتيب شريف وبيان باه ]٥ -الشورى.  

وهو اهللا سبحانه وتعاىل وهو  ،مؤثر ال يقبل األثر :واعلم أن املوجودات على ثالثة أقسام
وموجود يقبل  ،وهو القابل وهو اجلسم وهو أخس األقسام ،ومتأثر ال يؤثر ،أشرف األقسام

وهو املرتبة  ،ويؤثر يف القسم الثاين وهو اجلواهر الروحانيات املقدسة ،األثر من القسم األول
  .)٣(»توسطةامل

 > M :يف قوله وتكلم أبو عبد اهللا الرازي« :ويقول أبو حيان يف التعقيب عليه

=  L]منتزعًا من كالم  ،كالمًا خارجًا عن مناحي مفهومات العرب ]٥ -الشورى
 .)٤(»كتابه  يوقف على ذلك يف ،ومن جرى جمراهمالفالسفة 

وأن هذا التصرف  ،بكالم الفالسفة يف تفسريه األمثلة اليت تُبني تأثر الرازي هذه مجلة من
ٍ من العلماء منهم   من الرازي   .أبوحيان يف تفسريه البحر احمليطكان حمل نقد

   :لوسيتفسير روح المعاني لآل_ ٢
فعليك «: لومهم، يقول يف ذلكفالسفة ومن علوسي شديد التحذير من كالم الكان اآل

                            
 .)٨٥ -١٩( تفسري الرازي  )١(
 )٤٠٦ -٥(لبحر احمليط ا  )٢(
 .)١٢٥ -٢٧(  تفسري الرازي  )٣(
 .)٤٨٧ -٧(البحر احمليط   )٤(
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وما عليك إذا  ،مبا نطق به الكتاب املبني أو صح عن الصادق األمني صلى اهللا عليه وسلم
ل وسفه؛ ولعمري لقد ضل بكالمهم كثري من هفت الفالسفة فأغلب ما جاؤوا به جخال

وهو جعجعة بال طحن وقعقعة كقعقعة  ،وباض وفرخ يف صدورهم الوسواس اخلناس ،الناس
ولوال الضرورة اليت ال أبديها والعلة اليت عز مداويها ملا أضعت يف درسه وتدريسه شرخ  ،شن

سأل اهللا تعاىل التوفيق للتمسك حببل أهذا وأنا  ،منه خالل سطور كتايبشبايب وملا ذكرت شيئًا 
  . )١(»احلق الوثيق

حكم  مث ال يبعد أن يكون يف« :وقد حكم بكفرهم وبعدهم عن اإلسالم حيث يقول
م وأعماهلم حيث مل  هؤالء الكفرة الفالسفة ومتبعوهم من املتزيني بزي اإلسالم فإن اعتقادا

  .)٢(»تكن على وفق الشرع كسراب بقيعة
 M 3 4 5 6 7 8 :وينزل عليهم بعض دالئل اآليات فيقول يف قوله تعاىل

9  :    ;  < = >      ?  L]م  يشري«: ]٢٠ -لقمان إىل أهل اجلدل من الفالسفة فإ
م ال يعتربون كالم الرسل  جيادلون يف ذات اهللا تعاىل وصفاته عز وجل كذلك عند التحقيق أل

وأكثر علومهم مشوب بآفة الوهم ومع  ،عليهم الصالة والسالم وال الكتب املنزلة من السماء
  .)٣(»هذا فشؤون اهللا جل وعال طور ما وراء طور العقل

 ْ ن َ ُذكر من ضمن كتب التفسري اليت اعتنت بالر  وم قُّه أن ي َ د على الفالسفة هذا كالمه ؛ ح
ثبت خالف ذلك إال أن واقع تفسريه ُ وهو وإن كان  ،فقد أكثر مؤلفه من النقل عن الفالسفة ،ي

دُّ عليهم يف مواطن كثرية إال أن املواطن األكثر ينقل أقواهلم على جهة اإلفادة منهم َ ر َ بل  ،يـ
، وهو أن املعىن عاين القرآنية باملعاين الفلسفيةلذلك منهجًا غري صحيح يف ربط امل ويسلك

حيث يقول تعليقًا على أحد املعاين  ،الفلسفي إن كان صحيحًا فال بأس من ختريج اآلية عليه
وإىل هذا ذهب مجع من الفالسفة والصوفية وشيد « :الفلسفية اليت ذكرها يف بعض اآليات

براهيم الكوراين عليه الرمحة يف أكثر كتبه فإن كان مقبوالً فال بأس يف ختريج اآلية أركانه الشيخ إ

                            
 .)١٠٤ -األنبياء  ،١٠١ - ١٧( روح املعاين  )١(
 .)٤٠ -، النور ١٨١ -١٨( املصدر السابق  )٢(
 .)١١٤ -٢١( املصدر السابق  )٣(
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  .)١(»الكرمية عليه فتدبر
إذ ليس من الصحيح يف التفسري ختريج اآلية وتكلف توجيهها  ،وهو منهج غري صحيح

ً فقد يكون املعىن صحيح ،رد أن املعىن املذكور صحيح يف نفسه وز محل لكن ال جي ،يف نفسه ا
   .اآلية عليه، ألن مقصود التفسري هو البحث عن مراد اهللا سبحانه من كالمه

 يكن فيه وكالم الفالسفة ما مل« :هذا النقل عنهم فيقول وبسبب إكثاره عنهم أخذ يربر
  . )٢(»خرب الصادق صلى اهللا عليه وسلم مما ال بأس بهملمصادمة ملا حتقق عن ا
ومن أراد « :استكمال الفائدة من تلك الكتب فيقول إىل_ أحياناً _وقد حييل القارئ

  .)٣(»وشهاب الدين املقتول .اإلحاطة بذلك فلريجع إىل كتب الشيخني أيب علي
ال الذي أكثر اآل لوسي فيه النقل عن الفالسفة هو أقواهلم يف الطبيعيات وقد كان ا

ا ،وتفسري اآليات الكونية    .وربط مجلة من تفسري اآليات 
 ً    :سبيل الرد والمناقشة نقل األقوال الفلسفية على :ثانيا

 ،عامة كتب التفسري يف االجتاه السين أو الكالمي ال تكثر من ذكر الفالسفة يف التفسري
م فعلى سبيل الرد عليهم ومن التفاسري اليت اعتنت بالرد على مقاالت الفالسفة يف  ،وإن ذكر

وكان من أخص أسباب هذا االعتناء  ،يط أليب حيانالتفسري مقارنة بغريها ؛ تفسري البحر احمل
  :فيما يظهر سببان

من نقل  وقد أكثر الرازي ،أن أحد مصادره يف تفسريه كتاب مفاتيح الغيب للرازي_ ١
األمر كذلك وجد أبو حيان من واجبه الرد على ما تضمنه هذا  كان  وملا  ،أقوال الفالسفة

   .لسفية باطلةالتفسري من مقاالت ف
ما كانت تتمتع به البيئة األندلسية واملغربية يف وقت املؤلف من نفرة شديدة من _ ٢
وملا حللت بديار مصر ورأيت  « :ومن مجلة ما حيكيه املؤلف يف ذلك قوله ،وعلومها الفلسفة

لك أحد تعجبت من كثرياً من أهلها يشتغلون جبهاالت الفالسفة ظاهراً من غري أن ينكر ذ
وأنه إذا بيع كتاب يف  ،إذ كنا نشأنا يف جزيرة األندلس على التربؤ من ذلك واإلنكار له ،ذلك

                            
 .)١٩ -الفرقان  ،٢٥٢ -١٨( املصدر السابق  )١(
 .)٣٣ -إبراهيم  ،٢٤ -١٣( املصدر السابق  )٢(
 .)٨٥ -اإلسراء  ،١٥٦ -١٥( ملعاين لآللوسيروح ا  )٣(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ُ نّ إحىت  ،إمنا يسمونه املفعل ،نطقوأنه ال يتجاسر أن ينطق بلفظ امل ،باع خفيةاملنطق إمنا ي
روف بابن احلكيم كتب إلينا  صاحبنا وزير امللك ابن األمحر أبا عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن املع

فلم يتجاسر  ،كتابًا من األندلس يسألين أن أشرتي أو أستنسخ كتابًا لبعض شيوخنا يف املنطق
  .)١(»فسماه يف كتابه يل باملفعل ،أن ينطق باملنطق وهو وزير
  .راء مناقشة أقواهلم والرد عليهم مها الدافع و فلعل هذين السببني

 M G H I J :ا قاله أبو حيان يف تفسري قوله تعاىلم :مناقشاته هلم ومن أمثلة 
K L  L]وكان ابن سينا يفسر األفول باإلمكان فزعم الغزايل أن « :]٧٦ -األنعام

ا ا لذا وكل ممكن فال بد له من مؤثر وال بد له من االنتهاء إىل واجب  ،املراد بأفوهلا إمكا
ل الكوكب على احلس والقمر على اخليال والوهم والشمس على ومن الناس من مح ،الوجود
ومدبر العامل مستول عليها  ،واملراد أن هذه القوى املدركة الثالثة قاصرة متناهية القوة ،العقل

وهذان التفسريان شبيهان بتفسري الباطنية لعنهم اهللا إذ مها لغز ورمز ينزه كتاب  ،قاهر هلا؛ انتهى
ألضربت عن نقلهما  ،وغريه قد نقلهما يف التفسري أبا عبد اهللا الرازي اهللا عنهما ولوال أن

  .)٢(»صفحًا إذ مها مما جنزم ببطالنه
 ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ � ~ M :قوله يف قول اهللا تعاىل :ومنها

§ L]إن  :ة يف قوهلمويف تغيري اهلالل بالنقص والنماء ردّ على الفالسف« :]١٨٩ -البقرة
فأظهر تعاىل االختالف يف القمر ومل يظهره  ،رام الفلكية ال ميكن تطرق التغيري إىل أحواهلاألجا

  .)٣(»يف الشمس ليعلم أن ذلك بقدرة منه تعاىل
: ]٥٩األنعام[M ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  L :قوله يف قوله اهللا تعاىل :ومنها

نه تعاىل عامل بالكليات واجلزئيات وفيها ردّ على الفالسفة يف زعمهم ودلت هذه اجلمل على أ«
أن اهللا ال يعلم اجلزئيات ومنهم من يزعم أنه تعاىل ال يعلم الكليات وال اجلزئيات حىت هو ال 

                            
 .)٢٦ -يونس  ،١٥٢ -٥(البحر احمليط   )١(
 .)١٧٣ -٤( صدر السابقامل  )٢(
 .)٧٠ - ٢(  صدر السابقامل  )٣(
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  .)١(»يعلم ذاته تعاىل اهللا عن ذلك
لفالسفة يات اليت نزلت يف املنافقني على امن شدته عليهم أخذ يف تنزيل بعض اآلبل و 

 M N O P    Q R S    T U V W :يقول يف تفسري قوله تعاىل
X Y        Z  L]وحيضرون  ،وما زال يف كل عصر منافقون يتسرتون باإلسالم« :]١٤٢ -النساء

وقد أشار بعض علمائنا إليهم يف شعر قاله  ،الصلوات كاملتفلسفني املوجودين يف عصرنا هذا
فقال يف أيب الوليد بن رشد احلفيد وأمثاله من متفلسفة  ،فيه بعض اآلية وضمن
  .)٢(»...اإلسالم

ذا العرض ميكن تصور تأثري االجتاه املشائي يف   .التفسري على االجتاهات األخرى و

                            
 .)١٥٠ -٤( صدر السابق امل  )١(
 .)٣٩٣ -٣(صدر السابق امل  )٢(
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  الفصل الثاني
  في التفسير أثر االتجاه الفلسفي اإلشراقي

  .وكتبه، أشهر رجالهو  ،تعريف االتجاه اإلشرقي :ولاأل المبحث
  .ومظاهره، وأسبابه، نشأة تأثير االتجاه اإلشراقي في التفسير :المبحث الثاني
  .منهج االتجاه اإلشراقي في التفسير وأثره على منهجية دراسة التفسير :المبحث الثالث
  .وأثره في التفسير ،اداه اإلشراقي من أصول االعتقاالتجموقف   :المبحث الرابع
  .أثر االجتاه اإلشراقي يف التفسري على االجتاهات العقدية األخرى :املبحث اخلامس
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  المبحث األول 

  وأشهر رجاله وكتبه ، اإلشراقيتعريف االتجاه  
  :وفيه مطلبان

  .إلشراقياالتجاه الفلسفي اتعريف  :المطلب األول     
  .وكتبه، التعريف بأشهر رجاله :الثاين املطلب
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  المطلب األول 

   اإلشراقي الفلسفي االتجاهتعريف 
   :ة تنقسم إىل قسمنييالعلوم احلقيق« :فيقول ،ري العلوم إىل قسمنيو ز يقسم الشهر 
  .ذوقية كشفية
  .)١(»وحبثية نظرية

فالقسم األول يعىن بـه معاينـة املعـاين « :فيقول_ و حمل البحث وه_ ويعرف القسم األول 
 ً ــردات مكافحــة بــل بــأنوار  ،ال بفكــر ونظــم دليــل قياســي أو نصــب تعريــف حــدي أو رمســي وا

  . )٢( »إشراقية متتالية متفاوتة
؛ وجيــوز أن يكــون املــراد  حكمــة الكشــف :ونعــين  حبكمــة اإلشــراق أي«  :ويقــول كــذلك

وهـــو أيضـــًا يرجـــع إىل األول ؛ ألن حكمـــتهم معلومـــة  ،حكمـــة املشـــارقة الـــذين هـــم أهـــل فـــارس
  .  )٣(»بالكشف والذوق

هـو األصـل الـذي يبـين  الكشـف ولذلك جيعـل السـهروردي ،اإلشراقية هذه إذاً هي الفلسفة
ومـن لـيس هـذا  ،الروحانيـات أشـياء مث نبـين عليهـا العلـوم اإلهليـةفكـذا نشـاهد مـن « :عليه فيقول

  .)٤(»سبيله فليس من احلكمة يف شيء وستلعب به الشكوك
كمـا   ،والذوق ال يعين عـدم اعرتافـه بالعقـل ومكانتـه واعتماد االجتاه اإلشراقي على الكشف

ومل «: يقول السـهروردي ،ة بعد اإلشراقلكنه يأيت يف مرتبة ثاني بل هو يعترب العقل ،تراه الصوفية
حــىت لـــو قطعـــت ، مث طلبــت احلجـــة عليـــه، بــل كـــان حصـــوله بــأمر آخـــر، حيصــل يل أوالً بـــالفكر

  .)٥( »النظر عن احلجة مثالً ما كان يشككين فيه مشكك

                            
    ).٤ص (شرح حكمة اإلشراق  )١(
 ).٤ص (املصدر السابق  )٢(
 ).١٦ص (املصدر السابق  )٣(
 .)١٠ص (املصدر السابق  )٤(
 .)١٠ص( املصدر السابق )٥(
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 ،األصلي يف التلقـي هـو اإلشـراق أن االجتاه اإلشراقي هو من جيعل مرجعه :وخالصة القول
    .فهما يأتيان يف مرتبة ثانية بعد اإلشراق ،وأما العقل والنقل

أن االجتــاه اإلشـراقي يعتــرب أن طريــق اخلــالص  :والفـرق الثــاين بــني االجتـاه اإلشــراقي والصــويف
 ،لتعبـد الـذي يـورث اإلشـراقأن طريق اخلالص هـو ا بينما يعترب الصوفية ،يبدأ من حتصيل املعرفة

ر اهلجوم الذي قاده السهروردي فَسِّ ُ " عوارف املعـارف"صاحب  )١( )٦٣٢-ت (الصويف  وهذا ما يـ
قرر فيه أن الفالسفة يريـدون الكرامـة ألنفسـهم  ،اإلشراقية يف هذا الكتاب على الفلسفة ُ والذي ي

  . )٢(لطاعة واالستقامة بينما اهللا يطلب منا ا
ومـــا « :حيـــث يقـــول الســـهروردي ،)أفالطـــون(وإمـــام هـــذه الطريقـــة مـــن الفالســـفة القـــدماء 

 ُ بتــين عليــه وغــريه يســاعدين عليــه كــل مــن ســلك ســبيل اهللا عــز ذكرتــه مــن علــم األنــوار ومجيــع مــا ي
  .)٣( »وهو ذوق إمام احلكمة ورئيسها أفالطون ،وجل

                            
جيب يب النالتصوف عن عمه أ أخذ ،من علماء الصوفية ،بن عبداهللا القرشي التيمي السهروردي عمر بن حممد :هو)  ١(

العرب  :ينظر). ٦٣٢(ريمها، تويف سنة وغ ،وبغية البيان يف تفسري القرآن ،عوارف املعارف :، له من املؤلفاتالسهروردي
 .)٦٢ -٥(واألعالم  ،)٢١٣ -٤(
 -١(القسم األول ) معهد اإلمناء العريب(املوسوعة الفلسفية العربية الصادرة عن  :انظر يف الفرق بني االجتاهني)  ٢(

١٢٩.( 
 ). ١٠ص(شرح حكمة اإلشراق  )٣(
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  الثاني المطلب 

  وكتبه  ، التعريف بأشهر رجاله
، بناء على اختالفهم يف احتاد هذا اإلشراقي لالجتاه يف املمثل احلقيقي اختلف الدارسون

املدرسة  :االجتاه أو انقسامه ؛ فذهب بعضهم إىل انقسام االجتاه اإلشراقي إىل مدرستني
  . )١(ابن عريب :املغربية وميثلهارسة ، واملداملشرقية وميثلها السهروردي

وأما ،مدرسة واحدة هي مدرسة السهروردي ،وذهب بعضهم إىل أن االجتاه اإلشراقي
  :وحمل االختالف بينهما ،مدرسة ابن عريب فهي مدرسة عرفانية

وأما ابن عريب  ،رفة اإلشراقيةلكنه جيعلها بعد املع ،ال ينكر املعرفة العقلية أن السهروردي
  .)٢(فهو ينكر املعرفة العقلية 

ألن اختالف مصادر التلقي هو أهم ما  ،، يقوي وجهة النظر الثانيةوهو فرق جوهري كبري
يِّز االجتاهات العقدية بعضها عن بعض َُ   .مي

ً صفقد اجته البحث إىل الرأي الثاين الذي جيعل االجتاه اإلشراقي خمت :وبناء على ذلك  ا
ضمن االجتاه  الكالم عنها وأما مدرسة ابن عريب فقد سبق أن ذُكر ،مبدرسة السهروردي

  .الصويف
  
  
  
  
  
  
  

                            
  .)٤٣ص (أليب ريان  أصول املدرسة اإلشراقية عند السهروردي :انظر )١(
 .)٢٢٥ص(مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني كمال احليدري  :انظر )٢(
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   :وأشهر رجال هذا االجتاه مها
  :)١(السهروردي :أوالً 

   :واحلديث عن حاله يف عدة أمور
 الســـهروردي بـــن أمـــريك امللقـــب بشـــهاب الـــدين بـــن حـــبش أبـــو الفتـــوح حيـــىي :اســـمه_ ١
    .املقتول
  :نشأته وحياته_ ٢

 حـىت ،تعـرض لرتمجتـه مـن عامـة قليلة يف األوىل نشأته وتفاصيل حياته توضحاملعلومات اليت 
  .أكثر الناس صلة به وهو تلميذه الشهرزوري

ـــــده كـــــان ببلـــــدة  :ويقـــــال ،هــــــ ٥٥٠هــــــ و ٥٤٥بـــــني ســـــنة  وقـــــد ولـــــد الســـــهروردي إن مول
، وتــذكر املصــادر أنــه بــدأ حياتــه العلميــة باالتصــال بأســتاذه جمــد الــدين اجليلــي حيــث )٢(ســهرورد

  .تلقى عنه أصول احلكمة والفقة
 وقد كان كثري الرتحال والسفر، وقد سافر يف صـغره إىل أصـفهان وقـرأ هنـاك كتـاب البصـائر

 )٣(وهو تلخيص ملنطق الشـفا البـن سـينا، ويـذكر تلميـذه إنـه كـان لـه صـلة بفخـر الـدين املـارديين 
ولـــيس هنـــاك  ،مث انتقــل إىل أرســـالن وبعـــدها إىل حلـــب ،الــذي كـــان قـــد درس فلســـفة ابـــن ســـينا

تفاصيل دقيقة عن حياته فيها إال ما تذكره املصـادر عـن موقـف العلمـاء منـه ومـن فلسـفته حيـث 

                            
عيون األنباء يف طبقات األطباء  ،)٣٧٥ص (للشهرزوري _ نزهة األوراح_تاريخ احلكماء  -انظر يف ترمجته )  ١(
اإلشراقية عند  أصول الفلسفة -ريان يف كتابه  استقصت يف ترمجته دراسة حممد أيب ومن أوسع الدراسات اليت .)٦٤١(

وهو مجع خيتلف عن أكثر كتب الرتاجم  اليت ال  ،فقد قام املؤلف جبمع جيد حلياة السهروردي ،شهاب الدين السهروردي
   .لقلة املعلومات حول حياته ،تذكر شيئا كثرياً عنه

معجم  :ينظر. وزجنان إىل جنوب سلطانيةوهي بني مهذان  .بلد يف ميديا القدمية اليت تسمى منطقة اجلبال :سهرورد)  ٢(
اإلشراقية أليب ريان  أصول الفلسفة: حتديد هذه املدينة جلغرافيني يفيف تفصيل اختالف ا :وانظر ،)٢٨٩ - ٣(البلدان 

  .)١٩ص (
له اهتمام   ،ولد يف ماردين وأجداده يف القدس ،بن عبدالرمحن األنصاري أبو عبداهللا حممد بن عبدالسالم :هو)  ٣(

( طبقات األطباء البن أيب أصيبعة  :ينظر .)٥٩٤( سنة تويف ،العينية بفلسفة ابن سينا وله شرح على قصيدته
٣٠١_٢٢٩(. 
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وكتبــوا يف ذلــك إىل صــالح الــدين بدمشــق الــذي كتــب إىل امللــك الظــاهر غــازي  ،فــرهحكمــوا بك
  .بأن يقوم بقتله ففعل ذلك

وســـخ  ،دنـــس الثيـــاب ،اخللقـــة كـــان دينء اهلمـــة زري« وينقـــل ابـــن العمـــاد أن الســـهروردي
القمـل يتنـاثر علـى وجهـه  البدن ال يغسل ثوبًا وال جسـمًا وال يـداً وال يقـص ظفـراً وال شـعراً وكـان

  .  )١(»وهذه األشياء تنايف احلكمة والعقل والشرع ،ويسعى على ثيابه وكل من يراه يهرب منه
    .يزور على األرجح كما يذكر ذلك تلميذه الشهر  ٥٨٦كان مقتله يف عام   :وفاته_ ٣
  :مكانته الفلسفية_٤

كـان « :يقول ابن العماد عنـهو ، )٢( »األوائل حكمة يف أوحد كان«  :أصيبعة أيب ابن قال
 ً   .)٣(»يف معرفة علوم األوائل رأسا

كـان يتوقـد ذكـاء، إال أنـه   ...لعالمـة، الفيلسـوف السـيماوي املنطقـيا« :ويقول عنه الـذهيب
وهـو صـاحب عنايـة بالفلسـفة _ )٥(ويذكر موفق الدين عبـداللطيف البغـدادي  .)٤( »قليل الدين

مسعـت النــاس يهرجــون « :سـهروردي وينتقــدهم لـذلك فيقــولافتتــان النـاس يف زمنــه بال_  واملنطـق
وأن تصـانيفه  ،ولـني واآلخـرينويعتقـدون أنـه فـاق األ ،املتفلسف يف حديث الشهاب السهروردي

مث أدركــين التوفيــق فطلبــت مــن ابــن يــونس شــيئًا مــن  ،فهممــت لقصــده ،فــوق تصــانيف القــدماء
فوقفت علـى التلوحيـات واللمحـة واملعـارج فصـادفت فيهـا مـا _ ا وكان أيضًا معتقداً _تصانيفه 

ووجـــدت يل تعـــاليق كثـــرية ال أرتضـــيها هـــي خـــري مـــن كـــالم هـــذا  ،يـــدل علـــى جهـــل أهـــل الزمـــان
ا أسرار إهلية ،األنوك   . )٦(»ويف أثناء كالمه يثبت حروفًا مقطعة يوهم أمثاله أ
   :اتجاهه الفلسفي_٥

                            
 .)٢٩١ -٤(شذرات الذهب )  ١(
  .)٦٤١ص (عيون األنباء يف طبقات األطباء   )٢(
 .)٢٩٠ -٤(شذرات الذهب   )٣(
 .)٢٠٧ - ٢١( سري أعالم النبالء  )٤(
الفقيـه الشـافعي، النحـوي، . املوصـلي األصـل، البغـدادي ،موفق الدين أبـو حممـد ،أيب سعد بن عبد اللطيف بن يوسف )٥(

يف تفســري ســورة  الــرد علــى فخــر الــدين الــرازي ؛ غريــب احلــديثلــه مــن التصــانيف ، اللغــوي، املــتكلم، الطبيــب، الفيلســوف
ســري  ،)٢٣١ - ٦( الـوايف بالوفيــات  -ينظــر  .)٦٢٦(وتــويف سـنة .؛ مقالـة يف القــدرمقالــة يف األقيسـة الوضــعية ؛اإلخـالص

 .)٣٢٠ -٢٢(أعالم النبالء 
 .)٣٢٣ -٢٢(سري أعالم النبالء : انظر )٦(
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يعتمد يف فلسفته على اإلشراق والكشف، ولذلك كانت فلسفته إشـراقية، ويف  السهروردي
ر كـان شـديد الـذب عـن طريقـة املشـائني يف وصـاحب هـذه األسـط« :بيان ذلك يقول عن نفسـه

ومل يكـن  ،لوال أن رأى برهـان ربـه ،وكان مصراً على ذلك ،عظيم امليل إليها ،إنكار هذه األشياء
ذا ومل يقنعه احل      .   )١(»فعليه بالرياضات وخدمة أصحاب املشاهدة ،جةيصدق 

 :يقــول ابــن تيميــة ،وهــو مــع اعتمــاده علــى اإلشــراق إال أنــه مجــع مــع ذلــك النظــر الفلســفي
وكـــان قـــد مجـــع بـــني النظـــر والتألـــه وســـلك حنـــوا مـــن مســـلك الباطنيـــة ومجـــع بـــني فلســـفة الفـــرس «

  .)٢(»نواليونا
   :كتبه_٦

ـع  ولـه  ،التلوحيـات(كتـاب    :وفيهـا )٣(أغلـب املوجـود منهـا يف جـزأينجمموعـة مـن الكتـب مجُ
حكمـة (، وكتـاب )املعـارج واملطارحـات(وكتـاب  ،)اعتقاد احلكماء(، وكتاب )والعرشية ،اللوحيةو 

بــع   ،)اإلشــراق يقــول  ،وهــي كتــب فلســفية خالصــة ،يف كتــاب مســتقل )هياكــل النــور(كتــاب وُط
  .)٤( )اإلسالم ليست من علوم وسائرها (  :الذهيب معلقًا على هذه الكتب

يف علـــم أصـــول ) التنقيحـــات(هـــو كتابـــه  لفلســـفةا الكتـــاب الـــذي مل يضـــمنه الســـهرورديو 
بـل  ،ال يوجـد للتقريـر الفلسـفي أثـر فيـه ومن خالل االطـالع علـى هـذا الكتـاب يتبـني أنـه ،الفقة

   .رقه كتب األصول على طريقة مدرسة املتكلمنيمنهجه فيه هو املنهج العام الذي تط
  
  
  

 ً   :)٥(الشهرزوري: ثانيا
  .ن حممود الشهرزوريحممد ب :اسمه_١
  :نشأته وحياته_٢

                            
  .)١٥٦ص (_ ضمن جمموع مصنفات شيخ إشراق_حكمة اإلشراق )١(
 .)٢٤ -٨(منهاج السنة النبوية   )٢(
  .)جمموعة مصنفات شيخ إشراق(بان يف جمموع بعنوان طبعها هنري كور   )٣(
  .)٢١٠ -٢١( سري أعالم النبالء   )٤(
  .عبدالكرمي أبو شويرب" نزهة األوراح وروضة األفراح "  -ينظر يف ترمجته مقدمة حمقق تاريخ احلكماء )  ١(
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ـــًا يف ســـنة  ـــد ،هــــ ٦٨٧كـــان حي ووفاتـــه  هوال تـــذكر عنـــه كتـــب الـــرتاجم إال القليـــل عـــن مول
  .وتنقالته

لــه أنــه مــن نســل عميــد األســرة حممــد بــن عبــداهللا القاســم الشــهرزوري يـرجح بعــض املرتمجــني 
وقــد تقلــد القضــاء واشــتغل بالفقــه واحلــديث فضــالً  ،الــيت نزحــت مــن املوصــل إىل بغــداد ودمشــق

    .عن اهتمامه باألدب والشعر
   :اتجاهه الفلسفي_٣

نــافح وي ،ي للفلســفة اإلشــراقيةأنــه ينتمــ واضــح مــن خــالل شــرح الشــهرزوري لكتــاب شــيخه
   .عنها

    .ليس هناك حتديد دقيق لتاريخ وفاته :وفاته_٤
وشــرح حكمــة  ،والتنقيحــات يف شــرح التلوحيــات يف احلكمــة ،لــه الشــجرة اإلهليــة :كتبــه_٥

ــــال الالهوتيــــة ،اإلشــــراق ونزهــــة األرواح وروضــــة األفــــراح وهــــو كتــــاب يف تــــراجم  ،والرمــــوز واألمث
  احلكماء والفالسفة
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  المبحث الثاني 

   ومظاهره، وأسبابه، تأثير االتجاه اإلشراقي في التفسيرنشأة 
   :وفيه ثالثة مطالب

  .نشأة االتجاه اإلشراقي في التفسير :المطلب األول
   .أسباب تأثير االتجاه اإلشراقي في التفسير :المطلب الثاني
  .مظاهر تأثري االجتاه اإلشراقي يف التفسري :املطلب الثالث
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  المطلب األول

  اإلشراقي في التفسير ير االتجاهتأث نشأة
حيث قام ببيان  نشأة املنهح اإلشراقي يف التفسري كانت على يد مؤسسه السهروردي

إال أن هذه النشأة قد سبقها ما ميثل متهيداً ساعد على ظهور هذا االجتاه   ،نظريته ومنهجه
ا وَّن منهجه من جمموع  ،بالصورة اليت ظهر  حاول  ،ريهقضايا كانت متفرقة يف غوتََك

وهذه االجتاهات اليت  ،ومجعها حتت سقف منهج واحد ،أليف بينهاأن يقوم بت السهروردي
   :مهدت ملنهجه هي

  :االتجاه الفلسفي المشائي_ ١
ذا حاولوا التوفيق بني  ،د ختييل ورموزوقد اعترب هذا االجتاه أن ما جاءت به األنبياء جمر  و

  .هذا املنهج عنهم وتلقف السهروردي ،الدين و الفلسفة
كانت قد دخلت على   كما أن بعض النظريات الفلسفية األفالطونية مثل نظرية الفيض

كثري النظر والشغف بكتب   نا، وملا كان السهرورديبعض الفالسفة املشائني كالفارايب وابن سي
لَ عن طريقتهم دَ      .املشائني يف أوَّل أمره فقد انتقلت معه تلك النظريات عندما عَ

ومن تَأَثُّرِه بابن سينا متابعته له يف تتميم بعض جوانب النقص اليت كانت يف بعض كتبه  
إين ملا رأيت « :يف ذلك حيث يقول السهروردي" يقظانحي بن "كتتميمه كتاب ابن سينا 

مع ما فيها من عجائب الكلمات الروحانية واإلشارات  ،قصة حي بن يقظان وصادفتها
عارية من تلوحيات تشري إىل الطور األعظم املخزون يف الكتب اإلهلية إال يف آخر  ،العميقة
  .        )١(»"قصة الغربية الغربية " لقصة مسيَّتها أنا أردت أن أذكر طوراً يف ا ،الكتاب

والذي ال شك فيه ؛ أن فلسفة ابن سينا كانت مشتملة على مادة إشراقية من أبرزها  
لكنها ال ترقى إىل أن تصبح فلسفة إشراقية متكاملة كما هو احلال يف املادة  ،"نظرية الفيض"

  .اليت قدمها السهروردي

                            
 .)١٢٣ -١(م األول املوسوعة الفلسفية العربية الصادرة عن معهد اإلمناء العريب القس :انظر)  ١(
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   :االتجاه الصوفي الباطني_٢

يف بعض كتاباته إىل تعظيم بعض املتصوفة كالبسطامي وسهل  قد أشار السهروردي
  .)١(أفضل الفالسفة احلكماء حقًا   :التسرتي واعتربهم من أعظم أساتذته ومها عنده

والذي به حيصل  ،راق والكشف مصدراً للتلقيالصويف اعتبار اإلش االجتاه وقد تبىن
_  ومن أشهر من أشار إىل فلسفة اإلشراق واألنوار قبل السهروردي ،انكشاف احلقائق الدينية

يقول شيخ  ،"مشكاة اإلنوار"الغزايل خاصة يف كتابه  :_)٢(وأشار بعض الباحثني إىل تأثره به 
لكنه أظهرها يف قالب  وأبو حامد مييل إىل الفلسفة« :الغزايلاإلسالم ابن تيمية عن طريقة 

وهلذا رد عليه علماء املسلمني حىت أخص أصحابه أبو بكر بن  ،التصوف والعبارات اإلسالمية
 ،"شيخنا أبو حامد دخل يف بطن الفالسفة مث أراد أن خيرج منهم فما قدر "  :نه قالإالعريب ف

   .)٣(  »ق ذلك يف كتبهيمن القول مبذاهب الباطنية ما يوجد تصدوقد حكي عنه 

م أرباب أحوال ال أصحاب أقوال« :عند طريقة الصوفية يقول الغزايلو  ، فعلمت يقينًا أ
ومل يبق إال ما ال سبيل إليه بالسماع ، وأن ما ال ميكن حتصيله بطريقة العلم فقد حصلت

  . )٤(»والسلوكوبالعلم بل بالذوق 
وِّن مصاد جاء السهروردي ًا خاصًا أصبح ويركبها تركيب ،ر فلسفته مما سبقبعد ذلك ليَك

   :وقد أسس فلسفته على ثالثة أمور ،يطلق عليه االجتاه اإلشراقي
وعــن طريقــه يتوصــل إىل انكشــاف احلقــائق  ،اعتبــار اإلشــراق املصــدر األساســي للتلقــي_ أ
فكـذا نشـاهد مـن الروحانيـات أشـياء مث نبـين عليهـا العلـوم « :يف ذلـك ، يقول السـهرورديالدينية

                            
 ). ١٢٩ -١(القسم األول ) معهد اإلمناء العريب(املوسوعة الفلسفية العربية الصادرة عن  :انظر)  ١(
  .)٨٥ص (أليب ريان  اإلشراقية عند السهروردي أصول الفلسفة :انظر)  ١(
ابــــن رشـــد إىل مكانـــة الغـــزايل يف حركـــة التأويـــل وإدخالــــه آلراء د أشـــار وقـــ ،)١٦٤ -٤( -جممـــوع فتـــاوى ابـــن تيميـــة   )٣(

 .)١٥٠ص ( عن مناهج األدلة  كتابه الكشف: انظر ،الفالسفة فيها ونظريته واضطرابه يف ذلك
 .)٥٩ص (_ ضمن جمموعة رسائل الغزايل_املنقذ من الضالل  )٤(
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  .)١(»ومن ليس هذا سبيله فليس من احلكمة يف شيء وستلعب به الشكوك ،اإلهلية
  

 :املشائية إىل فلسفة اإلشراق فيقول وحيكي عن نفسه قصة رجوعه عن الفلسفة
عظيم  ،وصاحب هذه السطور كان شديد الذب عن طريقة املشائني يف إنكار هذه األشياء«

ذا ومل يقنعه  ،لوال أن رأى برهان ربه ،وكان مصراً على ذلك ،امليل إليها ومل يكن يصدق 
   .   )٢( »فعليه بالرياضات وخدمة أصحاب املشاهدة ،احلجة

ذا يفرتق عن ابن عريب  ،إلشراقعدم إلغاء العقل وجعله يف مرتبة تابعة ل_ ب وهو 
ومل «  :يقول عن طريقة حتصيله للفلسفة ،الذين ألغوا كون العقل يقود إىل احلقيقة ،وأتباعه

حىت لو قطعت ، مث طلبت احلجة عليه، بل كان حصوله بأمر آخر، حيصل يل أوال بالفكر
  .  )٣( »النظر عن احلجة مثالً ما كان يشككين فيه مشكك

أن حتصيله للحقيقة مل يكن من جهة الفكر أوالً بل كان بشيء آخر وهو  فهو يشري
ولو أنه مل يطلب احلجة عليه بالفكر فلن  ،والذوق مث بعد ذلك طلب عليه احلجة الكشف

   .ألن كشفه ال يقبل الشك ،يتمكن أحد من تشكيكه فما هو عليه
     .و العقل عند السهروردي ما بني منزلة الكشففيهذا هو الفرق 

عرب عن احلقيقة بل هو جمرد ختييل ورموز  ،عدم االحتجاج مبا جاءت به األنبياء_ ج ُ ألنه ال ي
دَ منها نفع اجلمهور ّ  ،قُصِ د بعض ويف ذلك يقول بعد أن أورد جمموعة من النصوص اليت يؤي

ً  ،األشياء لتكون حجةولست أورد هذه « :مقوالته الفلسفية ا تنبيها والشواهد من  ،بل نبهت 
  .)٤( »الصحف وكالم األقدمني مما ال حيصى

   .اليت انبىن عليه منهجه يف التفسري هذا فيما يتعلق مبكونات فلسفة السهروردي
ر  وأما من بعد السهروردي ّ م إضافات مل تكن فلم يكن مثة أحد من أتباعه طو منهجه وقدّ

مل يقدم " شرح حكمة اإلشراق"كما أن تلميذه الشهرزوري يف كتابه ،موجودة عند املؤسس

                            
 . )١٠ص(شرح حكمة اإلشراق  )١(
 .)١٥٦ص (در السابق املص  )٢(
 .)١٠ص (املصدر السابق   )٣(
 ).١٦٤ -٢(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_حكمة اإلشراق   )٤(
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ٌ من  ،شيئًا جديداً من حيث املنهج العام أو حول منهج التفسري وكل ما فيه جمرد تأييد وقليل
  .التفصيل حول ذلك
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  المطلب الثاني 

  التفسير ير االتجاه اإلشراقي فيأسباب تأث 
إىل أن يقيم لفلسفته منهجًا يف تفسري النصوص  السهروردي عدة أسباب تلك اليت قادت

    :ومن خالل النظر يف كالمه ميكن أن نلحظ ثالثة أسباب كانت وراء ذلك ،الدينية
اإلشراقية وماجاءت به  ق بين الفلسفةافالتو  بادعاء دفع االتهامات عن الفلسفة _١
  :األنبياء

اإلشراقية   ضد الفلسفة_  يف زمن السهروردي_احلمالت اليت قادها الفقهاء والعلماء 
ً  جعلت السهروردي لفالسفة التوافق بني أقوال اعن فلسفته وذلك بادعاء  حياول أن يدفع شيئا
عن  يتهالذي يقول يف بدا "اعتقاد الحكماء"حىت ألَّف يف ذلك كتابه  ،وبني شرائع األنبياء

فسبب حترير هذا الكتاب هو أين ملا رأيت أنه تطرق ألسنة الناس إىل أهل « :سبب تأليفه له
ومنشأ ذلك بسبب ظن الناس يف حقهم  ،نكري يف حقهمم من احلكماء املتأهلني واشتد الالعل

م  واملرجع  ،وال باحلشر وال بالنشر ،وال باألنبياء ،هم الدهرية الذين ال يقولون بالصانع" أ
  ...".واملعاد

  .)١( »نيحق أهل العلم يف احلكماء املتأهل وهذا الظن خطأ يف
   :وهذا السبب الرئيس قاده إىل السبب الثاين وهو

    :االستدالل على صحة المعتقد_ ٢    
 ،حماولة لالستدالل بالقرآن على صحة معتقده نشأ عند السهرورديعن السبب األول 

والدليل على أنه ليس يف عامل « :فهو يستدل على أن األنفس ليست جسمانية فيقول
@  M  B   A :أما اآليات ،األجسام وليس جبسم وال جسماين من الكتاب والسنة واألثر

  E  D  CL ]إذ ال يتصور  ،يدل على أنه ليس حبسم وال جسماين وهذا  ]٥٥ -القمر
بل هذه الصفات للروح اإلهلي املتربئ عن عامل األجسام  ،يف حق األجسام هذه الصفات

                            
 .)٢٦٢ -٢(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_اعتقاد احلكماء   )١(
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  .  )١( »جبوهره
  :الرد على االستدالالت األخرى_ ٣
هذا  ويستند يف عدد العقول يف عشرة عقول بعض الفالسفة حصر ينتقد السهروردي 

M É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã     Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê  :إىل قوله تعاىل االنتقاد

   Ñ  Ð  Ô       Ó  ÒL ]ذا االستدالل أن كلمات اهللا ال . )٢( ]١٠٩: الكهف وهو يريد 
    .حصر هلا

   :ة ألسباب التأثيرينظرة نقدية تحليل
ليست على درجة _ إىل الدخول يف التفسري السهروردياليت قادت _األسباب السابقة  

   :وتوضيح ذلك كالتايل ،واحدة من جهة درجة أمهيتها يف فلسفته
هو السبب احلقيقي والرئيس وراء اعتناء  ،إىل ذلك السبب األول الذي قاد السهروردي

دَّ تلك احلملة اليت قادها العلماء على  ،وضوعذا امل السهروردي َصُ فهو إمنا أن أراد أن ي
ا ،الفلسفة    .وهو سبب يتعلق باجلانب النظري فقط ،وذلك بتحسني صور

وعند التدقيق يف  ،أما ما يتعلق بالسببني اآلخرين فهي أسباب تتعلق باجلانب التطبيقي
ال يستعمل تلك النصوص  تعلقة بالتأييد أو الرد فإن السهرورديحقيقة استدالالته سواء امل

ا حمل اعتماد عنده بل حمل اعتماده هو الربهان ليس غري وهذا من التوحيد « :فهو يقول ،أل
لِّم ما معناه هذا ،وأشار إليه املتقدمون َ ع ُ  وما خيالفه فإمنا هو من تصرفات املتأخرين ،ويف كالم امل

ل على البرهان ّ   .  )٣(»والمعو
ْىن على اإلقناعيات  ب ُ : فيقول_ يدخل فيها خطاب األنبياء واليت_ويبني أن اعتقادهم ال يـ

 »بل على أمر آخر ،وليس اعتقاد أفالطون وأصحاب املشاهدات بناء على هذه اإلقناعيات«
)٤( .  

ً وبعد أن أورد عدد ّ حقيقة اعتماده عليها من النصوص اليت فيها نوعٌ من التأييد ملا ي ا قول ؛ بني

                            
 .)٢٦٧ -٢(املصدر السابق   )١(
 .)٤٥٣ -١( _ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_ املطارحات   )٢(
 .)١١٨ -١(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_لتلوحيات ا  )٣(
 .)١٦٢ -٢(_  ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_حكمة اإلشراق   )٤(
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ً  ،ولست أورد هذه األشياء لتكون حجة« :فقال ا تنبيها والشواهد من الصحف  ،بل نبهت 
  .)١( »وكالم األقدمني مما ال حيصى

ذا يتبني أن ا ليس على سبيل االعتماد بل اعتماده إيراد هذه النصوص واالستدالل  و
  .اقياحلقيقي على الربهان الفلسفي اإلشر 

                            
 .)١٦٤ -٢(املصدر السابق   )١(
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  المطلب الثالث

  ير االتجاه اإلشراقي في التفسيرمظاهر تأث
بسبب قلة تعرضه  جتاه اإلشراقي يف التفسري كثريةً مل تكن  املواطن اليت ظهر فيها تأثري اال

   .وهذا يؤدي  إىل قلة املواطن اليت يظهر فيها تأثري منهجهم يف التفسري ،املباشر للتفسري
    :وظهوره فيها  يربز يف ثالثة أمور ،ظهور أثره يف التأليفوأهم ما ميكن تسجيله هو  

   :أثره في التأليف المنهجيظهور  :أوالً 
اليت تعترب رسالة منهجية قصد فيها بيان  "اعتقاد الحكماء"رسالته  لقد كتب السهروردي

وأما أقواله األخرى  ،لالتوفيق بني اعتقاد احلكماء واألنبياء وذلك بناء على منهج التخيي
   .التنظريية فهي متفرقة يف كتبه الفلسفية

 ً   :ظهور أثره في التأليف في التفسير :ثانيا
أنه ألف رسالة يف تفسري إحدى السور القرآنية، وال  ذُكر من ضمن تآليف السهروردي

لم شيء عن تلك الرسالة ُ   .)١(فهي يف عداد املفقود  ،يع
 ،)٢("مثال الالهوتيةالرموز واأل"  : ترمجة تلميذه الشهرزوري أن له كتابًا بعنوانويذكر يف

وظاهر عنوانه يشري إىل أنه كتاب يف بيان بعض التخييالت  ،وال يعرف عن هذا الكتاب شيء
وحيتمل أن يكون تأصيالً أو تطبيقًا أو   ،يف اخلطاب اإلهلي والذي يظهر أنه يقصد به القرآن

   .كالمها
ً ثا   :ظهور أثره في كتاباته الفلسفية :لثا

تأيت بعض االستدالالت القرآنية سواء يف  يف ثنايا البحث الفلسفي عند السهروردي
  .وقد سبق ذكر شيء منها يف املطلب السابق ،معرض االستدالل على اآلخرين أو الرد عليهم

ا استدالالت قليلة يلكن املالحظ على تلك االستدالالت عند السهرورد أما ما قاله ، أ
أول حكيم إسالمي استفاد دائمًا وبصورة غاية يف « :من أنه سيد نصر يف حبثه عن السهروردي

                            
 .)٥٢ص(أليب ريان  اإلشراقية عند السهروردي أصول الفلسفة :انظر) ١(
 .) ١٩ص (_ نزهة األوراح _ ق كتاب الشهرزوري أخبار احلكماء كالم حمق  :انظر) ٢(
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 أن حكيمًا تناول ومل حيدث قبل السهروردي ،ديث النبويالوضوح من اآليات القرآنية واحل
ال توجد إال _ مثال_ففي شفاء أيب علي ابن سينا  ،اآليات القرآنية بالبحث يف آثاره الفلسفية

فابن ، فهو وصفٌ خمالفٌ حلقيقة وواقع كتب السهروردي )١(»آية كرمية واحدة يف قسم اإلهليات
مفردة يف التفسري   ه رسائلسينا أكثر منه يف تناول اآليات القرآنية بالبحث الفلسفي و ل

فلم يذكر له إال  لسورة اإلخالص واملعوذتني واألعلى وغريها، خبالف السهروردي كتفسريه
ا له سابقًا وهي يف عداد املفقود وهو مع ذلك قليل االستدالل باآليات يف ، الرسالة اليت ذكر

  .القضايا الفلسفية

                            
 .)٢٩ص (الكتاب التذكاري لشيخ اإلشراق   )١(
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  المبحث الثالث  

   وأثره على دراسة التفسيرشراقي في التفسير منهج االتجاه اإل
  :وفيه أربعة مطالب

  .منهج االتجاه اإلشراقي في التفسير :المطلب األول
  .أثر المنهج اإلشراقي على منهجية دراسة التفسير :المطلب الثاني
   .مقارنة بين االتجاه اإلشراقي في التفسير واالتجاهات المقاربة :المطلب الثالث

  .نقد المنهج اإلشراقي في التفسير :ابعالمطلب الر 
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  المطلب األول 

  اإلشراقي في التفسير منهج االتجاه 
   :على عدة أسس يقوم منهج االجتاه اإلشراقي يف التفسري

  :اختالف مدارك الناس في إدراك الحقائق :األساس األول
األمر الذي  ؛ ينطلق املنهج اإلشراقي يف تقريره من تقرير اختالف الناس يف مداركهم

ً يستدعي عندهم تفاوت تقسيم  هذا التفاوت عندهم اقتضىو  ،يف طريقة إيصال احلقيقة هلم ا
وقسم آخر تنفعه كتب األنبياء اليت األصل  ،قسم ينفعه اخلطاب الفلسفي :لناس إىل قسمنيا

ا مرموزة ا فالعامة تنفعهم هذه الكتب اإلهل ،عوامفالناس منهم خواص و  :بالتايلو  ،فيها أ ية أل
مبينًا سبب  يقول يف ذلك السهروردي .ال الذي هو أقرب وأنفع إىل فهمهمتعتمد على اخلي

رمزت احلكماء على أكثر األمور لينتفع العوام بظاهرها « :استعمال احلكماء ملبدأ الرمز
  .)١( »فيكون ذلك أوفق وأمجع للفضيلة وأصلح للخواص والعوام ،واحلكماء بباطنها

  :بيان طبيعة الخطاب الشرعي والخطاب اإلشراقي الفلسفي :األساس الثاني
مبا يبني طبيعة القرآن مث يذكر سبب هذه الوصية  بأن يقرأاملريد  يوصي السهروردي 

وينفعهم األفكار  ،وقراءة آيات يف الليل مهيجة لرقة وشوق« :فيقول ،وأنه ختييل خطاب القرآن
  . )٢(»وهذا له مدخل عظيم ،لتلطف سرهم والتخيالت المناسبة لألمر القدسيللطيفة ا

ّ و  وجيب على « :ة خطاب األنبياء فقالجوب اعتقاد صحة النبوات ذكر طبيعوبعد أن بني
 M :كما ورد املصحفوأن أمثالهم تشير إلى الحقائق  ،املستبصر أن يعتقد صحة النبوات

s t u wv x y z { L ]والعاملون . ]٤٣ -وتالعنكب
ردات أريد أن أفتح فمي  :اتوكما أنذرت بعض النبو  .يف نظره هم الذين كشف هلم عامل ا

 ،األنوري التأويل موكول إلى المظهر األعظميو ، كول إلى األنبياءفالتنزيل مو ، باألمثال

                            
 ).٢٥ -٢(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_حكمة اإلشراق  )١(
 .)١١٣ -١(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_كتاب التلوحيات   )٢(
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) اهللا(إين أذهب إىل أيب وأبيكم "  :كما أنذر املسيح حيث قال_ )١(الفارقليط_األروحي
إن الفارقليط الذي يرسله أيب بامسكم يعلمكم  .ليبعث إليكم الفارقليط الذي ينبئكم بالتأويل

ومث ، ]١٩ -القيامة[ M Û Ü  Ý Þ L :وقد أشري إليه يف املصحف حني قال" كل شيء 
ريق احلق ينفتح ؛ كما أخربت اخلطفة ذات وأن ط ،والشك أن شعاع القدس ينبسط .للرتاخي

 [ \ ] M V W X Y Z :كما قال تعاىل  ،ليلة هبت اهلوجاء ،الربيق

 L]٢(»]٤٨ -الفرقان( .  
  :وبين ماجاءت به األنبياء تقرير التوافق بين الفلسفة :األساس الثالث
وأن  ،أن طبيعة الكتب اإلهلية هي اخليال والرمز_ سهروردييف تقرير ال_ملا تبني مما سبق 

  .اليت ظاهرها متعارض مع ما تقرره األنبياء أن تتوافق الفلسفة_ عنده_ أمكن ،هذا حظ العامة
يشري   ،جاءت به األنبياء وبني ما وهذه هي اخلطوة الثالثة تقرير مبدأ التوافق بني الفلسفة

وأكثر إشارات األنبياء « :فيقوله حملاولة التوفيق بني الدين والفلسفة يف عرض آرائ السهروردي
.. .)٤(ومن سبقه مثل هرمس )٣(ومن قبله مثل سقراط ،وأفالطون ،احلكمة إىل هذا وأساطني

للدين بسبب ما واجهه  وقد كانت هذه احملاوالت لتقريب الفلسفة. )٥( »الرأي كلهم يرون هذا
فقاده ذلك لتأليف رسالة خاصة يف بيان  ،اإلشراقية من محلة شديدة حول الفلسفة السهروردي

يقول يف  ،)اعتقاد الحكماء ( سالة وعنوان هذه الر  ،عدم إنكار احلكماء ألصول العقائد
                            

لفــظ " فارقليطــا"منســوب إىل  -الفــارقليطي (( ):١٠٤ص (هياكــل النــور  حمقــق كتــاب يقــول الــدكتور حممــد أبــو ريــان  )١(
واملـراد بالفـار قلـيط سـيدنا اخلـامت  ،...واملراد بـه مظهـر الواليـة الـيت هـي بـاطن النبـوة .ومعناه الفاروق بني احلق والباطل ،عربي

 .))صلى اهللا عليه وسلم فإن بنشأته انتهت مراتب النبوة يف كشف احلقائق والوالية
 .)٨٨ص (هياكل النور   )٢(
اقتصـر  ،ولد ونشأ بأثينـة ،املعتصم بالعدل -باليونانية  ومعىن سقراط ،أحد تالميذ فيثاغورس ،فيلسوف يوناين: سقراط )٣(

م ل ،علــى العلــوم اإلهليــة واألخــالق مــن الفلســفة فثــار العــامل عليــه واضــطروا ملكهــم إىل  ،ألصــنامخــالف اليونــانيني يف عبــاد
ص (صـــوان احلكمـــة للسجســـتاين  ،)١٠٧ص (للشـــهرزوري _ نزهـــة األراوح_تـــاريخ احلكمـــاء  -ينظـــر  .فقتلـــه بالســـم ،قتلـــه
٨٣(. 

ينتسـب . العظمـة مثلـث هـرمس -ومسـاه األفالطونيـون احملـدثون ) حتوت(اسم أطلقه اليونان على اإلله املصري  :هرمس )٤(
تـاريخ  :ينظـر.  والروحانيـات ،والنجـوم ،الصـنعة -لـه كتـب منهـا  ،ن ويعدونـه معلمهـم األولب الكيميـاء اليونـانيو إليه أصـحا
  .)٧٠٢ص(معجم الفالسفة جلروج طرابيشي  ،)٦٠ص(للشهرزوري _ نزهة األرواح_احلكماء 

 .) ١٥٦ -٢( املصدر السابق )٥(
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م من فسبب حترير هذا الكتاب هو أين ملا رأيت أنه تطرق ألسنة الناس إىل أهل العل« :بدايتها
م  ،نكري يف حقهماحلكماء املتأهلني واشتد ال هم " ومنشأ ذلك بسبب ظن الناس يف حقهم أ

وهذا .. .واملرجع واملعاد، شر وال بالنشروال باحل ،نبياءوال باأل ،الدهرية الذين ال يقولون بالصانع
  .)١(»نيالظن خطأ يف حق أهل العلم يف احلكماء املتأهل

والقرآن واحلديث وكالم « :يف حماولة تسويق احلكمة فيقول ويتابعه تلميذه الشهرزوري
 »واهللا تعاىل وصف نفسه باحلكمة، أساطني املعرفة وأهل الوالية مشحون مبدح احلكمة ووصفها

)٢(.  
  .التوفيق بينهما هو منهج الرمزي التخييليمنهج  :األساس الرابع

إزالة هذا التعارض مبدأ وا يف استخدم ،والدين بعد أن بينوا أنه ال تعارض بني الفلسفة
ُ  من خالل شرح الشهرزوري لكالم شيخه السهرورديو  ،التخييل م ية فهم كالبني فيها كيفي

م  همواالختالف بني متقدمي"« :األنبياء فيقول ومتأخريهم إمنا هو يف األلفاظ واختالف عاد
كانت عادة األوائل أن يرمزوا يف كالمهم ويعرضوا يف حكمهم   :"يف التصريح والتعريض

وألن أكثر المطالب الحكمية ال يمكن أن تلقى إلى الجمهور لألسباب املذكورة السالفة ؛ 
ويكون  ،مغطاة بأغطية مثالية وحجب رمزية ليكون أقرب إلى أفهام الناس مكشوفة غير

بعضها سببًا لردهم عن الرذيلة وبعضها سببًا لتصور أمور ومهية تكون موجبة لسعادة ومهية 
 ً فرمزت احلكماء على  ،ولو خوطبوا بصريح احلق جلحدوه ومل ميكنهم فهمه وال إدراكه ،أيضا

فيكون ذلك أوفق وأمجع للفضيلة وأصلح  ،بظاهرها واحلكماء بباطنها أكثر األمور لينتفع العوام
فيما  ،وهو أيضًا يشبه بالباري تعالى وأصحاب النواميس عليهم السالم ،للخواص والعوام

 ً  ،أتوا به من الكتب المنزلة المرموزة بخالف ما إذا كان الكالم صريحًا والخطاب فصيحا
  .)٣(»م بل ال يبعد أن يكون سببًا هلالكهمفإنه ال ينتفع به اخلواص دون العوا

                            
 .)٢٦٢ -٢(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_حلكماء اعتقاد ا  )١(
    .)٣٤٠ ،٣٠٢( اإلشراقية عند السهروردي أصول الفلسفة :وانظر ،)٣٦(_ نزهة األرواح_ تاريخ احلكماء  )٢(
 .)٢٥ -٢(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_حكمة اإلشراق  )٣(
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  لمطلب الثانيا

  على منهجية دراسة التفسير أثر المنهج اإلشراقي
عرف أثره على من خالل م ُ عرفة املنهج السابق لالجتاه اإلشراقي يف التفسري؛ ميكن أن ي

التفسري منهجية التفسري، ومل يكن للسهروردي أقواٌل تفصيليه حول موقفه من منهجية دراسة 
     :وذلك على النحو التايل ،ولكن ميكن استخراج هذا املوقف من خالل منهجه السابق

ميثل املبدأ املركزي يف املنهج ورموز  تاعتبار ظاهر الداللة القرآنية جمرد ختيياللقد كان 
رجع هلا يف التفسري وبيان_  اإلشراقي ُ  وهذا املبدأ سيقضي على مجلة املصادر الصحيحة اليت ي

  :ذلك
  :أثره في إلغاء االعتماد على اللغة العربية_ ١

_ يف معىن املفردات والسياقات_فإن أحد املصادر الرئيسة يف تفسري القرآن هو الرجوع 
إىل اعتبار الداللة حمل كشف  ،واملنهج التخييلي يلغي ويتجاوز هذا املصدر ،إىل لغة العرب

عليه فلن تصبح للنصوص داللة معينة على وهو أمر قد خيتلف باختالف القائلني، و  ،وذوق
   .املقصود
أن يدعي احتاد األذواق وأما ما حيصل من _ تلميذ السهروردي_وري ز ر الشه وقد حاول 

ألن « :اختالف فإمنا هو آفة عارضة حتصل للناظر وإال فإن األذواق تتطابق حيث يقول
ً األذواق إذا مل يكن فيها آفة تطابقت وت   . )١(»وافقت فيصدق بعضها بعضا

وهذا يعين أن مجيع  ،ألنه واقع تلك األذواق يؤكد اختالفها ،وهو توجيه ال ميكن قبوله
     .تلك األذواق قد وقعت هلا من اآلفات ما جيعلها غري مقبولة

   :أثره في عدم اعتبار القرآن والسنة مصدرا للتفسير_٢
يعتمد على النصوص وهي اليت يسميها اإلقناعيات، تقدم يف بيان املنهج اإلشراقي أنه ال 

وليس اعتقاد أفالطون « :وال يعتربها حجة ميكنه من خالهلا حتقيق مراده، حيث يقول

                            
 .)٢١ -٢(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_  حكمة اإلشراق  )١(
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  . )١( »بل على أمر آخر ،وأصحاب املشاهدات بناء على هذه اإلقناعيات
واليت هي _ فلما كان اعتقاد أصحاب املشاهدات ال ينيب على هذه اإلقناعيات 

وألن طريق  ،فليس هناك حاجة إىل تفسري بعضها ببعض ألنه ال حجة فيها أوالً _ لنصوصا
ا جمرد رموز  ُكلف صاحبه مشقةً يف البحث والنظر إذ يكفيه أن يدعي أ اخلروج عنها ال ي

  .وختييالت
يف بعض  عندما أراد اخلروج عن مبدأ التعارض الذي قد حيصل وهذا ما فعله السهروردي

  .   )٢( »وأما الرموز النبوية فلها حمامل« :تقريراته فقال
   :أثره في عدم اعتبار أقوال الصحابة في التفسير_ ٣

ولذا  ،منهج أجنيب عن منهج الصحابة والتابعني) التخييلي التفسري( املنهج الشك أن هذا
ج الصحابة والتابعني يف فإن جمرد اعتباره منهجًا صحيحًا للتفسري يعين بالضرورة تنحية منه

  .ألن منهجهم بعيدٌ كل البعد عن التخييل والرموز ،التفسري

                            
  .)١٦٢ -٢(املصدر السابق   )١(
 .)٨٦ -١(_ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_ كتاب التلوحيات   )٢(
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   المطلب الثالث

  اإلشراقي واالتجاهات المقاربة مقارنة بين االتجاه 
من جهة أخرى شيء  والصويف من جهة واملنهج املشائي يف التفسري بني املنهج اإلشراقي 

تفاق األمر الذي جيعل من بيان حمل اال ،املنهج بعض تفاصيل من التداخل والتوافق يف
ً واالختالف بني هذه املناهج أمر  به يكتمل التصور الدقيق للمنهج اإلشراقي يف  ،بالغ األمهية ا

      :وهذه املقارنة كالتايل ،التفسري
   :مقارنة بين المنهج المشائي والمنهج اإلشراقي في التفسير: أوالً 

، األسس العامة لنظرية التفسري فرق بني املنهجني يف ني أنه المن خالل العرض السابق يتب
املصدر  :سفة املشائية وهيهي أصل الفرق بني الفسلفة اإلشراقية والفل إال يف قضية واحدة

   .اإلشراق :وعند اإلشراقيني ،الربهان العقلي الفسلفي :عند املشائيني فهو ،األساسي للتلقي
بني  و  ة اخلطاب الشرعي ويف طريقة التوفيق بني الفلسفةبيعن طأما اعتماد التخييل يف بيا

   .بني اإلشراقيني واملشائيني ال ختتلف كالم األنبياء فهي
ِّ جمالسؤ  وقد سئل السهروردي بني ُ أميا أفضل أنت  :االختالف بني املنهجني فقيل له االً ي

  أم علي بن سينا ؟
إال أين أزيد عليه بالكشف  ،أن نتساوى أو أكون أعظم منه يف البحث إما« :فقال

 .)١( »والذوق
 ً    :مقارنة بين المنهج اإلشراقي والمنهج الصوفي في التفسير :ثانيا

إال أن حمل  ،يتفق املنهج الصويف واإلشراقي على اعتماد اإلشراق والكشف يف التفسري
  :االختالف بينهما من جهتني

ـــا املـــنهج  ،املـــنهج اإلشـــراقي بـــالنظر العقلـــي الفلســـفي مـــن جهـــة اعـــرتاف بينمـــا ال يعـــرتف 
  :بقولـه وبـني الصـوفية أجـل هـذا الفـرق بينهمـا عقـد الشـهرزوري مقارنـة بـني شـيخه ومـن ،الصويف

                            
 .)٣٨١ص (_ نزهة األرواح_تاريخ احلكماء )١(
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) السـهروردي(= واعلم أنه مل يتيسر ألحد من احلكماء والعلماء واألولياء ما تيسر هلذا الشيخ «
ومل ينظـر يف البحــث كــأيب يزيــد  ،بــل بعضــهم تيسـر لــه الكشــف .مـن إتقــان احلكمتــني املـذكورتني

وأمــا إتقــان البحــث الصــحيح حبيــث يكــون مطابقــًا للوجــود مــن غــري ســلوك  ،واحلــالج ونظــرائهم
     .)١( »فال ميكن ،وذوق

مث  ،أن الرسول قد علم احلق وبينه :على اعتبارالصويف يقوم  املنهجومن جهة أخرى فإن 
أن  :، أما املنهج اإلشراقي فهو قائم على اعتبارالكشف :إن طريقة معرفة هذا البيان هي

الرسول علم احلق ولكنه مل يبينه بل خاطبهم بالتخييل وهو خطاب خبالف احلقيقة؛ ألن ذلك 
موا احلق لوآخرون يعرتفون بأن الرسل ع« :طريقة الصوفية يقول ابن تيمية عن ،أنفع هلم وأصلح

نُوه لك يـَّ َ كن مع :يقولون نوبـ عرف بطريق آخر لفته من كالمهم بر ال ميُ ُ  إما املعقول عند طائفة :ي
  .ي ؛ وإما خيال صويففطائفة ؛ إما قياس فلس ؛ وإما املكاشفة عند

نظر يف كالم الرس  ُ ِ  فق ذلكاول فما و مثَُّ بعد ذلك ي َ وما خالفه ؛ إما أنقُب َ  ل ف ُ وَّض ؛ وإما يـ
وَّل ؤَ ُ    .أن يـ

 الباطنية والفالسفة لة؛ وهي طريقة خيارز واملعت الكالم اجلهمية لوهذه طريقة كثري من أه
نا ُ عظمون الرسول وي ُ وأبو حامد  ،ويلأب لكن يدخلون يف التذهونه عن اجلهل والكز لذين ي

رقايلز الغ َ فالسفة زادوا فيه حىتال وأن ،اس يف التأويلالن  ملا ذكر يف كتابه ُط وإن احلق  ،لُّوا احنْ
وأن ذلك ال يعرف من جهة السمع بل تعرف احلق  ،نابلة وبني احنالل الفالسفةمجود احل بني

 ُ ه مقصود وكان .بلته وإال فالق فما وافق ذلك :السمع نظر يفبنور يقذف يف قلبك ؛ مثَُّ ي
 ُ أَ بالفالسفة امل لتَ ، ن أن يكذب للمصلحةع لذين يعظمون الرسولا  خيار الفالسفة وهمنيوِّ

رُّ ؤالء وقعوا يف نظري مه ولكن ل اخللق بل إىل أن وا منه نسبوه إىل التلبيس والتعمية وإضالا فَـ
   .)٢(»الباطل ويكتم احلق هريظ

دقيق «هو ما صرَّح به الغزايل من أن طريق التأويل  وهذا الذي ذكره ابن تيمية عن الصوفية
ُ  الذين ونقفيطلع عليه إال املو  غامض ال مث إذا انكشفت ، بالسماع دركون األمور بنور إهلي الي

شاهدوه بنور  هي عليه نظروا إىل السمع واأللفاظ الواردة فما وافق ما هلم أسرار األمور على ما

                            
 .)٣٧٧ص (املصدر السابق  )١(
 .)١٥٦ -١٩(جمموع الفتاوى  )٢(
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رد فال يستقر له قدم ،خالف أولوه وما، اليقني قرروه ، فأما من يأخذ معرفة هذه من السمع ا
  . )١( »وال يتعني له موقف

يَّنوه مع قوهلم بأن  وما يعتقده الصوفية َ وبعض املتكلمني من كون األنبياء علموا احلق وبـ
  .أمر ظاهر التناقض ،وإما العقل هذا البيان طريقه إما الكشف

ولقد كان بعض الفالسفة أكثر اطراداً يف قوهلم الباطل حيث زعموا العلم وعدم بيان 
إذ  ،أو العقل إذ كيف يعلم احلق ويبينه مث ال يعرف طريق بيانه إال عن طريق الكشف ،األنبياء

له يف إن ما خيرجه العقل والكشف من البيان طريق آخر غري بيان األنبياء بل هو معارض 
  .وهذا التناقض هو أحد أسباب استطالة الفالسفة على املتكلمني ،حقيقة األمر

م يذهبون إىل أن األنبياء قد علموا  مث إن الذي يذكره ابن تيمية عن بعض الفالسفة أ
بياحلق وبينوه مل يكن هو مذهب السهروردي ُ م علموا احلق ولكنهم مل ي نوه ، فظاهر كالمه أ

حيث جيعل خطاب األنبياء فيه إيهام هلم بأمور هي خالف احلقيقة يف  بل خاطبوهم بالتخييل،
وألن أكثر املطالب احلكمية ال ميكن أن تلقى إىل اجلمهور مكشوفة « :نفس األمر حيث يقول

ويكون بعضها سببًا  ،غري مغطاة بأغطية مثالية وحجب رمزية ليكون أقرب إىل أفهام الناس
ً  لسعادة وهميةتكون موجبة  أمور وهميةعن الرذيلة وبعضها سببًا لتصور لردهم  ولو  ،أيضا

  .)٢(»خوطبوا بصريح احلق جلحدوه ومل ميكنهم فهمه وال إدراكه
ـــاء كـــذلك وهـــل كـــان الســـهروردي ـــار للعامـــة خبـــالف  ،يـــرى أن مجيـــع خطـــاب األنبي هـــو إخب

  احلقيقة ؟
  :ه أن خطاب األنبياء على ضربنيالذي يظهر من خالل كالم

ضرب ال يشتمل على حقيقة عند اخلاصة والعامة بل هو أخبار ومهية لتوجب للعامة سـعادة 
  .ومهية كما يف النص السابق

وهــو  ،وضــرب آخــر مشــتمل علــى حقيقــة لكــن فهــم تلــك احلقيقــة هــو للخاصــة دون العامــة
ـــى الحقـــائق« :القســـم الـــذي يقـــول فيـــه ، أمـــا العامـــة فهـــي عنـــدهم )٣( »وأن أمثـــالهم تشـــير إل

                            
  )١٠٤ -١( إحياء علوم الدين للغزايل  )١(
 .)٢٥ -٢(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_ حكمة اإلشراق  )٢(
 .)٨٧ص(هياكل النور   )٣(
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فهم منها خالف احلقيقة ألن ذلك أنفع هلم وأصلح ُ      .خياالت ي
أو يكون املعىن أن ما تقرر فيه النصوص أمـوراً ومهيـة للعامـة هـو كـذلك مشـتمل علـى حقـائق 

ٌ  ،رمزية للخاصة   .وللخاصة مثاٌل يشري إىل احلقيقة ،فهو للعامة وهم
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  المطلب الرابع

  في التفسير اإلشراقي نقد المنهج
ُ  اإلشراقي الجتاهابعد بيان منهج  َ يف التفسري سأبني األوجه اليت ي انق منهج هذا  ض 

   :وهي تتلخص يف عدة أمور ،االجتاه
  :الجذور الفكرية األجنبية لهذا المنهج_ ١

املسافات يف نقضه  إن معرفة املنشأ األساسي الذي نبع منه املنهج قد ختتصر كثرياً من
  مز اليت تبناها املنهج اإلشراقي ؟املنشأ احلقيقي لفكرة التخييل والر  فما ،قدهون

 :فيقول يف بيان أصل هذه الفكرة_ مؤسس االجتاه_ جييب عن ذلك السهروردي
دَّ عليهم« ُ وإن كان يتوجه على ظاهر أقاويلهم مل يتوجه على  ،وكلمات األولني مرموزة وما ر

وعلى هذا تنبين قاعدة الشرق يف النور والظلمة اليت كانت  ،ال رد على الرمزف ،مقاصدهم
  .)١( »طريقة حكماء الفرس

ا هذه صلففي هذا النص بيان أل فهي فكرة أجنبية عن   ،متلقاة من الفرس الفكرة وأ
بَّق هذه الفكرة على النصوص الدينية ،اإلسالم وأهله وال يراعى يف ذلك  ،فكيف يصح أن تَُط

بِّقتاختالف احلقلني ال عربون بطريقة الرمز  ،مافيه لذين ُط ُ فلو سلَّمنا أن احلكماء كانوا ي
عربون كذلك ؟ أن والتخييل، فما الدليل الصحيح الذي يدل على ُ   األنبياء كانوا ي

وكل حماولة إلظهار التوافق  ،ليس عند أصحاب هذا االجتاه إال دعوى جمردة عن الدليل
ا وصف بني كالم األنبياء ً وكالم الفالسفة هي حماولة تربير أكثر من كو ً حقيقي اً علمي ا      .ا

  :السبب الحقيقي لنشأة المنهج التخييلي يساعد على نقضه_ ٢
تبنيهم هلذا املنهج مل  سبب تباع الفالسفة ملنهج التخييل يبني أنيف سبب االبحث  إن

وهذا  ،حيح مع نصوص األنبياءيكن سببًا علميًا اقتضاه البحث عن حقيقة  التعامل الص
وابن سينا وأمثاله « :_عمن سلك مسلك التخييل_السبب يبينه شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله 

                            
 .)١١ -١(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_ حكمة اإلشراق   )١(
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ملا عرفوا َأن كالم الرسول ال حيتمل هذه التأويالت الفلسفية ؛ بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم 
  .»سلك مسلك التخييل :اخلطاب

ما  املعارضة الشديدة بني :هذا االجتاه منهجه وهي اليت من أجلها تبىن قيقةاحلهذه هي 
وهذا التعارض الشديد ال ميكن أن جيد له أي مسوغ  ،جاءت به األنبياء وتقريرات احلكماء

وأحسن خيار ميكن اخلروج به عند  ،لغوي ميكن معه التدليل على صحة هذه التقريرات
ة احملتملة يف نصوص األنبياء بادعاء أصحاب هذا االجتاه هو االلتفاف على كل املعاين اللغوي

ا ختييالت مناسبة للعامة     .أ
   :نبياء بالكذباتهام األ :قيقة المنهج التخييليح_ ٣ 

أن األنبياء أخبروا بخالف  :احلقيقة العلمية اليت يؤدي إليها القول باملنهج التخييلي هي
 ،ملوا الناس إلى الحقحتى يح ،في حقيقة األمر) وهم(الحق وأنهم قد يعبرون بما هو 

وألن أكثر املطالب « :عن أسباب التعبير بالتخييل والرموز وفي ذلك يقول السهروردي
احلكمية ال ميكن أن تلقى إىل اجلمهور مكشوفة غري مغطاة بأغطية مثالية وحجب رمزية ليكون 

 أمور وهميةة وبعضها سببًا لتصور ويكون بعضها سببًا لردهم عن الرذيل ،أقرب إىل أفهام الناس
ً  لسعادة وهميةتكون موجبة  ولو خوطبوا بصريح احلق جلحدوه ومل ميكنهم فهمه وال  ،أيضا

  .)١( »إدراكه
م مشتمل على الكذب  بياء يعين أنوهذا الذي ذكره عن خطاب األن والعياذ _ خطا

   .وسبب هذا الكذب هو محل الناس على اخلري_ باهللا
د ألنبيائه غري  ،د إىل االستنقاص من قدر اهللا سبحانهوهذا قد يقو  ِ ج ْ و ُ ألنه يعين أن اهللا مل يـ

ً ذا الالزم بيان وكفى ، يريد من العامة امتثاهلاهذا الطريق حىت ميكن إفهامهم رسالته اليت  ا
    .لنقض هذا املنهج

 ،االجتاه واملقصود من بيان هذه احلقيقة ليس هو نسبة القول بكذب األنبياء إىل أصحاب
ذا املنهج نفكاك عنه، واللوازم الباطلة ا وهو الزم هلم لزومًا ال ،بل القصد هو بيان الزم القول 

   .توجب القول ببطالن امللزوم
   :الذي يعني بدوره إلغاء حجة النصعدم إمكان االتفاق على الداللة الواحدة _ ٤

                            
 .)٢٥ -٢(املصدر السابق  )١(
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عرفة عن طريق اإلشراقات اخلاصة ملا كان املنهج اإلشراقي يقوم على الذاتية يف تلقي امل
لت ظاهرة االختالف بني هذه األقوال اإلشراقية إشكالية  ،لكل واحد من احلكماء كَّ فقد شَ

إىل تفسري هذا االختالف احلاصل بني الفالسفة  فذهب السهروردي ،البد من اجلواب عنها
ومتأخريهم إمنا  همواالختالف بني متقدمي« :على أنه جمرد اختالف يف األلفاظ ال يف احلقائق

م يف التصريح والتعريضهو يف األلفاظ واخ   .)١( »تالف عاد
بِّق على مجيع تلك االختالفات، ولذا فإن تلميذه  وهو تفسري غري صحيح إذا ُط

فقد ذهب إىل أن ما  ،يذهب إىل تفسري آخر ظن أنه خيرجه من هذا اإلشكال وريهرز الش
 :فهو بسبب آفة يف الذوق وإال فاألصل هو توافق األذواق حيث يقول حيصل من اختالف

ً األذواق إذا «   . )٢( »مل يكن فيها آفة تطابقت وتوافقت فيصدق بعضها بعضا
ي جيعل األصل تطابق األذواق زور فالشهر  ،لكنه جواب أكثر إشكالية من الذي قبله

واقع تلك األذواق فإن األصل فيها  يتناقض مع_ أوالً _وهذا  ،واالستثناء هو االختالف بينها
وهو يدل على أن مجيع تلك األذواق قد وقعت هلا من اآلفات ما  ،االختالف وليس التطابق

  وما وقع فيه آفة فكيف ميكننا االعتماد عليه ؟  ،مينع من تطابقها
  :قان يف التفسريمث إذا اختلف ذو 

ً فإما أن يكون كالمها واقع  ما ا   .يف آفة فال اعتبار 
فإن كانت كذلك فما الضابط الذي  ،وإما أن تكون اآلفة واقعة يف أحدمها دون اآلخر

  ميكننا من خالله التفريق بني الذوق الذي وقعت فيه آفة من الذوق اآلخر ؟ 
   :هذا التساؤل هو حمل املسألة التالية

   :فقدان المعيار الصحيح لتمييز التأويل الصحيح من غيره_ ٥
ا من الرد عليهمة املنهج الطبيع وذلك لعدم وجود معيار صحيح  ،رمزي حتمي أصحا

قرِّ  ،من خالله نقدهم بهميكن  ُ دُّ على الرمز فيقول ر السهرورديولذلك ي ُ ر َ  :قاعدة يف كل من يـ
دَّ عليهم« ُ وإن كان يتوجه على ظاهر أقاويلهم مل يتوجه على  ،وكلمات األولني مرموزة وما ر

                            
 .)٢٥ -٢(املصدر السابق  )١(
 .)٢١ -٢( املصدر السابق )٢(
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  . )١( »فال رد على الرمز ،هممقاصد
فالسهروردي جيعل كل كالمٍ توجه إىل ردِّ الرموز أنه متوجه إىل ظاهر أقاويلهم ال إىل 

  .مقاصدهم
  كيف ميكننا معرفة هذه املقاصد بدون ظاهر هذه األقوال ؟   :والسؤال

ذلك يعين نقض  نألن أي جوابٍ صحيح ع ،يف ذلك ال جتد جوابًا عند السهروردي
وهذا يعين أننا البد أن  ،يف تربيره لعدم الرد بأنه مل يتوجه إىل مقاصدهم فقد اكتفى ،منهجه

دون أي حماولة لردها ألننا ال نعلم مقاصدهم  ،نقف من تلك األقوال موقف التسليم وحسب
  .املرموزة

وفقدانه   ،ردفقدان معيار الصواب واخلطأ الذي ميكن من خالله ال :وهو يعين بعد ذلك
ومابين على غري أساس  ،ألنه يقوم على غري أساس صحيح ،نقض هذا املنهج من أساسه :يعين

   .صحيح فهو غري صحيح كذلك
   :ة النصوصيحج نفكاك منالمنهج التخييلي يعني اال_ ٦

  أن السهروردي :ومما يبني أن مآل هذا املنهج هو الوصول إىل إلغاء حجة النصوص
 َ ُ عندما أراد أن يـ ا بعض اإلسالميني  دَّ ر كما _على بعض االستدالالت القرآنية اليت استدل 

 ُ   .)٢( »وأما الرموز النبوية فلها حمامل« :كان جوابه بكل اختصار أن قال_ سميهمي
لزم نفسه بعد ذلك أن  ،)هلا حمامل ( هكذا ميكن االنفكاك من حجة النصوص   ُ وال ي

بني تلك احمل ُ   .املي
بل  ،وليس اعتقاد أفالطون وأصحاب املشاهدات بناء على هذه اإلقناعيات« :وهلذا يقول

  . )٣( »على أمر آخر
  .هذه جممل األمور اليت تبني بطالن املنهج اإلشراقي يف التفسري

                            
 .)١١ -٢(املصدر السابق   )١(
 .)٨٦ -١(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_ كتاب التلوحيات  )٢(
 .)١٦٢ -٢(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_ حكمة اإلشراق  )٣(
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  المبحث الرابع

   لتفسيرفي ا من أصول االعتقاد وأثره االتجاه اإلشراقيموقف 
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  المبحث الرابع
  التجاه اإلشراقي من أصول االعتقاد وأثره في التفسيرموقف ا

، تقرير أصول االعتقاد يف توجيه املوقف من ستدالل والتلقي هو الفاعل الرئيساال منهج
تخذ من أصول االعتقاد ُ وملا كان  ،فطبيعة املنهج املتبع هي اليت ستحدد طبيعة املوقف الذي سي

ً منهج االجتاه اإلشراقي قائم وتفعيل ذلك يف تفسري النصوص  ،اإلشراق والكشف على اعتماد ا
 ً ًا بني اعتقاد األنبياء واعتقاد يوجد هذا االجتاه أن مثة تعارضًا حقيق ،باعتبارها ختييالً ورمزا

يف كالم جممل عن  يقول السهروردي ،فقاموا مبحاولة إثبات االتفاق بني املوقفني ،احلكماء
وقد اتفق الكل على ما ينبغي يف اآلخرة من علم « :حلكماء يف أصول االعتقادوا ءاتفاق األنبيا

لعلك تنال مما ! الواحد وما يليه من العقول والنفوس واملعاد للسعداء فعليك بالرياضة واالنقطاع
  . )١( »نالوا

لحظ_ حقيقة االختالف يذكر يف هذا السياقمث  ُ بني األنبياء واحلكماء  _الذي قد ي
  . )٢( »واالختالفات إمنا وقعت يف التفاصيل« :فيقول

ً اعرتاف ضمين بأن مثة اختالف وهذا الكالم من السهروردي  ،بني اعتقاد األنبياء واحلكماء ا
فإن مفهوم االتفاق عنده  ،زول اإلشكال يف كالمهأنه اختالف يف التفاصيل، وحىت ي لكنه يزعم

رُّ بالوحدانية والنبوة واملعا ،العقائدتلك  اإلقرار المجمل بمسميات ِ ق ُ وأما  ،دفاجلميع ي
علم  ،هذا ما يقصده بذلك ،نية والنبوة واملعاد عند كل فريقاحدالتفاصيل فهي حقيقة الو  ُ وبه ي

مل والتفاصيل، فليس مثة اتفاق بني اعتقاد األنبياء واعتقاد  أن االختالف واقع يف اإلقرار ا
   .احلكماء

فقد ظهر يف   ،يف تقرير بعض أصول العقائد )التخييلي ( ر منهجه اإلشراقي أما بيان أث 
  :  كالتايل  ن ذلكيابو  ،ومل أجد له كالمًا حول النبوة ،كالمه حول التوحيد وحول اليوم اآلخر

  
  

                            
 ).١١٢ -١( _ضمن جمموع مصنفات شيخ إشراق_التلوحيات  )١(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٢(
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  :التوحيد شراقي في تقريرأثر المنهج اإل_ ١
رِّق املنهج اإلشراقي يف تقرير التوحيد بني اخلاصة والعا فَ ُ وهذا التقرير تبعًا لتقريره أن  ،مةيـ

يف  وقد أشار السهروردي ،العامة ال ينفع معهم إال التخييل فال ميكن هلم التصريح باحلقائق
، )٢(مثة طريقة يف التوحيد للخاصة وطريقة للعامة  أن )١(رده على أيب الربكات الفيلسوفثنايا 

ذا يتابع الفالسفة يف تفر    .يقهم بني العامة واخلاصة يف طريق تقرير العقائدوهو 
ً  ومن أجل ذلك فإنه يعترب النصوص  )ختييلية( إقناعية الواردة يف إثبات الوحدانية حججا

ر حججه الربهانية ّ وأما احلجة اإلقناعية يف إثبات الوحدانية املبنية على « :فيقول بعد أن قر
ُذكر العربدة َني فذلك كالم آخر ي   .)٣(»يف كتب اخلطابيات بني الصانع

تنفع العامة وال تفيد يف إثبات احلقائق على الوجه _ عنده_وهذه احلجج اإلقناعية
مسألة إثبات الوحدانية وتفرد اهللا سبحانه مسألة حتريت  أن ولذلك يعترب السهروردي ،املطلوب

ا أرسطو فيقول ل التعطيل وإثبات الباري باإلبداع ومسألة إبطا« :فيها العقول حىت جاء ببيا
فإن الناس كانوا يتحريون يف أن .. .دون سانح حادث هو من أعظم أمهات املسائل والعلوم

واجب الوجود إذا مل يتغري فكيف حيصل احلوادث؟ حىت أتى على حتقيقها احلكيم 
كان   وإن. ث تكاد تسبق الفطريات لوضوحهايأرسطاطاليس وباحث فيها أمت حبث وبقيت حب
  . )٤(»ولكن هذا التفصيل منه أخذ، أصل املسألة موروثة من األقدمني وإمجاالت هلم

النص يوضح أن احلقائق اإلهلية يف التوحيد مل تُعرف متام املعرفة عن طريق الوحي بل وهذا 
  .أما الوحي فما فيه إال حجج إقناعية نافعة للعامة حسب زعمه ،عن طريق الفالسفة

أن يكون الصحابة الذين هم  ،تقرير الباطل يف بيان حقائق التوحيدويلزم على هذا ال
بل حىت النيب صلى اهللا عليه وسلم إما أن ال  ،أفضل جيل هم العامة الذين مل تتبني هلم احلقائق

أو أنه عرفها ومل يبينها  ،يكون قد عرف تلك احلقائق فيكونوا هم أفضل من األنبياء يف ذلك

                            
، أبو الربكـات، اشـتهر بالفلسـفة واملنطـق، وقـد خـالف الفالسـفة يف كثـري مـن املسـائل، هبة اهللا بن ملكا البغدادي: هو  )١(

، ســري )٢٥٦ص(إخبـار العلمــاء باخبـار العلمـاء، القفطـي : ينظـر). ٥٦٠(املعتـرب يف احلكمــة، تـويف سـنة : لـه مـن املصـنفات
 ).٤١٩: ٢٠(أعالم النبالء 

 .)٤٣٨ -١( _موع مصنفات شيخ إشراقضمن جم_املشارع واملطارحات  )٢(
 .)٤٢٦ -١(املصدر السابق   )٣(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق  )٤(
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ذا يكون قد كتم ،هلم    .رسالته كما جيب عليه أن يؤديها احلق ومل يؤد و
  .ن هذا املوقف من حقائق التوحيدوهي لوازم تبني بطال

  :اليوم اآلخر تقرير فيشراقي اإل المنهج أثر_ ٢
ة مبينًا حقيق يقول السهروردي ،لقد أثر املنهج اإلشراقي يف تقرير حقائق اليوم اآلخر

أما السعداء فيتخيلون مثالً وصوراً عجيبة أنيقة ويتلذذون «:  اليوم اآلخرالعذاب والعقاب يف
ا جنة  :وقد قيل، أن اجلنة يف السماء الرابعة :وال يبعد أن يكون اإلشارة بقول القايل... ا إ
  ..."جنة عرضها كعرض السماء واألرض" 

لنورانية والقوة حتوجهم جرام ذوات النفوس اقياء فال يكون عالقتهم مع هذه األوأما األش
ات تلسفيتخيلون به من أعماهلم ال...إىل التخيل اجلرمي ّ ثُالً من نريان وحي ُ ع وعقارب سيئة م

  . )١( »تلدغ وزقوم وغري ذلك
ثُالً وصوراً  ُ ا م فسر النعيم الذي حيصل للسعداء على أنه جمرد خياالت يتخيلون  ُ فهو هنا ي

وكذلك األمر يف عذاب األشقياء فهم  ،األمرعجيبة وليست هي حقائق حسية يف واقع 
ً يتخيلون نريان   .وحيات وعقارب ا

وهو تفسري يتصادم كليًا مع النصوص الشرعية اليت تبني أن النعيم والعذاب أمور حسية 
 M a b c d e f g :كما يقول اهللا تعاىل  ،ليست ختيلية

h  L]ا أمور حسية وليست ختيلية ،]٥٦ -النساء   . وهو يدل على أ
ذا التقرير يظهر األثر الفسلفي اإلشراقي يف حتريف معاين أصول االعتقاد   و

                            
  .)٩٠_  ٨٩ -١(_ ضمن جمموع مصنفات شيخ إشراق_التلوحيات  )١(
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   مس المبحث الخا

  ر على االتجاهات العقدية األخرى اإلشراقي في التفسي أثر االتجاه
    :وفيه مطلبان 

  .العوامل المساعدة في التأثير :المطلب األول
  .االجتاهات األخرى على حقيقة تأثري االجتاه اإلشراقي :املطلب الثاين
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  المطلب األول

  التأثير العوامل المساعدة في
ال جيد الناظر أن أمهها أربعة عوامل    :عند تأمل العوامل املؤثرة يف هذا ا

   :العوامل العلمية المساعدة على التأثير :أوالً 
ا أربعة أمور    :وأهم ما يتعلق 

   :إثبات شرعية المنهج_ ١
اعتقاد ( :ولذلك ألف رسالته ،إثبات التوافق بني الدين والفسلفة رديلقد حاول السهرو  

بني عدم معارضة احلكماء ملنهج األنبياء )الحكماء ُ      .اليت أراد فيها أن ي
إلثبات شرعية هذا املنهج حماولةً مقتضبةً مل تتجاوز حدود تلك وقد كانت حماولته  

يف  وكما قرر ذلك تلميذه الشهرزوري ،لمات املتناثرة يف بعض كتبهوبعض الك ،الرسالة القصرية
نه من قوة التأثري يف  ،مقتضبة كذلك بتقريرات) شرح حكمة اإلشراق (  َُكِّ وهذا وحده ال مي

 .غريه
ق التقرير النظري دُ ْ َص ُشفع بتطبيق عملي كثيف حىت ي بني أن  ،وهذا التنظري مل ي ُ وهو ما ي

علم هذا التقرير النظري يصع ُ به عدم ب تنزيله على النصوص إال بشيء من التكلف الذي ي
   .مع النصوص وعدم اتساقه ،صحة املنهج

   :دفع االعتراضات الموجهة للمنهج_٢
جِّهت إىل منهجه لقد حاول السهروردي ُ يف رسالته  ،اإلجابة عن بعض االعرتاضات اليت و

قق لنفسه ما ميكن  وهي مثل سابقتها من حيث ،السابقة ا مما يعين أنه مل حيُ اختصارها واقتضا
   .معه أن يصمد أمام االجتاهات األخرى

   :مناقشة المناهج األخرى والرد  عليها_ ٣
  ّ وبيان عدم فهمهم  ،املشائية نفسه يف كثريٍ من حبوثه لنقد الفلسفة السهروردي دجن

: حيث يقول ،نقدهم يف فهمهم لكالم األنبياء ،وكان من ضمن نقده هلم ،فلسفةحلقيقة ال
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ما « ّ قوا ما اطلعوا على كثري من خفيات سراير األولني سي لوا و دّق فإن هؤالء القوم وإن فصّ
   .)١( »األنبياء منهم

اب األنبياء وهو منه إىل خصائص خط إشارة) سراير األنبياء ( بري وهو هنا يستخدم تع
   .األسرار والرموز

أما مناقشته للمناهج التفسريية األخرى فلم أقف إال على تلك العبارة اليت انتقد فيها 
 ،وهذا النقد الذي وجهه للمشائني نقدٌ صحيح ،منهج املشائني يف عدم فهمهم لكالم األنبياء

م مل يفهموا كالم األنبياء ال ظاهراً وال باطنًا عل ُ ه وهو  . عىن الصحيح هلاتني اجلملتنيى املفَـ
وإال ملا ذهب إىل القول بأن  ،كذلك متوجه إليه فهو كذلك مل يفهم كالم األنبياء مثل املشائني

  .خطاب األنبياء خطاب رمزي ختييلي
  .حوهلا فيما طبع من كتبه اهج األخرى فليس للسهروردي كالمٌ أما املن

  :لمنهجقوة أو ضعف مواجهة االتجاهات األخرى ل_ ٤
ولذلك  ،كانت مواجهة العلماء والفقهاء للسهروردي من أسباب عدم قوة تأثريه  لقد

  .  )٢(سبب مواجهة العلماء لهقتل بفانتهى أمره إىل ال ،هوحكموا بردت ،حذروا منه ومن فلسفته
واملتأمل يف حتقيق االجتاه اإلشراقي للعوامل العلمية السابقة ميكن أن يسجل مالحظة 

أن االجتاه اإلشراقي مل حيقق تلك العوامل العلمية اليت ستساعده على التأثري يف  جامعة وهي
    .االجتاهات األخرى

 ً    :العامل السياسي: ثانيا
روا منها، فقد بلغ حتذيرهم  العلماء يف زمن السهرورديواجه  ملا فلسفته وبيَّنوا خطرها وحذَّ

َ عليه  م َك َ تل وهو يف سن الثالثني ،بعد ذلك بالقتلإىل الوايل الذي ح وهذا سيؤثر يف امتداد  ،فقُ
    .وتأثري فلسفته ومنهجه

ومن مثَّ  ،وهذا القتل املبكر له كان من أهم أسباب عدم وجود تالميذ يتبنون هذا املنهج
   .يقومون بنشره

                            
  .)١١٢ -١(_ ضمن جمموعة مصنفات شيخ إشراق_التلوحيات   )١(
  .)٦٤١ص(عيون األنباء يف طبقات األطباء  ،)٣٧٥ص (ي للشهرزور _ نزهة األوراح_تاريخ احلكماء -انظر )  ٢(
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كمة شرح ح( يف كتابه  ،وكان التلميذ الوحيد الذي قام بتأييد منهجه هو الشهرزوري
   .)اإلشراق
 ً    :)الزماني(العامل التاريخي : ثالثا

ً  جاء السهروردي بعد اكتمال املناهج التفسريية األخرى حىت املشائية، والذي قدمه  تارخييا
لي يفاملنهج التخي ،على املناهج اليت خرجت قبله منهجه التأويلي ليس فيه جديد يف السهروردي

 ،من قبله والذوق قد جاء به الصوفية ، واالعتماد على الكشفالذي نصره سبق إليه املشاؤون
قلل من تأثري منهجه ُ ي َ       .وهذا األمر الذي س

 ً   :العامل المكاني :رابعا
ُ  واليت فيها ،يف عاصمة اخلالفة بغداد ظهور السهروردي  ،والفالسفة فرة كبرية من الفلسفةن

  .وهو ما حصل له ،سيؤدي إىل ضعف تأثريه وقلة أتباعه والشك
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  المطلب الثاني

  حقيقة تأثير االتجاه اإلشراقي على االتجاهات األخرى 
بالصورة  يضعف تأثريهفمن الطبيعي أن  _كما سبق بيانه_ملا كان أمر االجتاه اإلشراقي 

ولذلك فإن الباحث ال جيد حضوراً قويًا ملنهجه يف كتب التفسري، إال  ،يت تبناها السهرورديال
وسأعرض  ،أثناء تفسريها أن بعض أتباع املناهج األخرى قد ذكرت بعض مقوالت السهروردي

  .لبعض أتباع االجتاهات اليت ذكرت بعض مقوالته
   :الكالمي االتجاه_ ١

ومن  ،فيما يتعلق بالتفسري قليلٌة كتب التفسري الكالمي اليت نقلت أقوال السهروردي
فقد نقل عدداً من آراء  ،للطاهر بن عاشور) التحرير والتنوير ( النماذج على ذلك  تفسري 

 ? < M :ند تفسري قوله تعاىلفرتاه يقول ع ،عند تفسريه لبعض اآليات السهروردي

@ A B C D E F G  L]ومعىن قوله« :]١٦٤ -النساء:  }
 :فمنهم من مل يرد ذكره يف السنّة ،مل يذكرهم اهللا تعاىل يف القرآن} ورسالً مل نقصصهم عليك 

 ّ ومثل بعض حكماء اليونان عند بعض علماء  ،مثل حنظلة بن صفوان نيبء أصحاب الرس
   .)١( »»منهم أهل السفارة«:»حكمة اإلشراق«يف  ديل السهرور قا ،احلكمة

         ½ ¼ «  M ¹ º :وملا حتدث عن تفسري الرؤيا يف سورة يوسف حني قال يوسف

¾ ¿  À Á Â  L]قال ابن عاشور مثنيًا على تقرير  ]٤ -يوسف
ة يف أصول احلكمة اإلشراقية وهي من وقد عُ « :يف هذا املوضوع السهروردي ّ دت املرائي النومي

الفة مثل احلنيفية ّ وبالغ يف تقريبها باألصول النفسية شهاب  .تراثها عن حكمة األديان الس
ين احلكيم السهرورد   . )٢(  »يف هياكل النور وحكمة اإلشراق يالدّ

والتزم حكماء اإلشراق من املسلمني « :ية النور قالوعندما أراد بيان معىن النور يف آ
والكمال  ،الربهان العلمي :وأشهرها ثالثة .وصوفية احلكماء معاين من إطالقات النور

                            
 .)٩٢_٩١ - ٤( التحرير والتنوير   )١(
 .)٢٢٨ - ٧(  صدر السابقامل  )٢(
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وإىل ثالثتها أشار شهاب الدين حيىي  .وما به مشاهدة النورانيات من العوامل ،النفساين
يا قيوم أيِّدنا بالنور وثبتنا على النور واحشرنا « :بقوله» النورهياكل «يف أول كتابه  السهروردي

   .)١( »»إىل النور
 :يف قوله تعاىل الذي جاء به عيسى  وحياول ابن عاشور أن جيعل التبشري بالنيب 

M 2 3 4 5 6 7 8  L]أشار إليه  هو من قبيل الرمز الذي ]٦ -الصف
وأوصى به عيسى عليه السالم يف هذه اآلية وصية جامعة ملا تقدمها من « :فيقول السهروردي

وهو أسلوب من أساليب أهل احلكمة والرسالة  ،وصايا األنبياء وأمجلها إمجاالً على طريق الرمز
هرورد ،يف غري بيان الشريعة ّ شراق  :يقال الس لني مرموزةوكلمات األ«يف تلك حكمة اإلِ » وَّ

كانوا يرمزون يف كالمهم إما تشحيذاً للخاطر « :»شرحه«فقال قطب الدين الشريازي يف 
النواميس فيما أتوا به من الكتب املنزلة  أو تشبهًا بالباري تعاىل وأصحابباستكداد الفكر 

ّ بباطنها والعوام بظاهرها    .)٢( »املرموزة لتكون أقرب إىل فهم اجلمهور فينتفع اخلواص
 ،ويلحظ أن تلك األقوال اليت ذكرها ابن عاشور مل يلحقها بشيء من النقد أو التعقيب

وهذا املثال يعطي تصوراً  ،بل كان عرضه هلا على جهة اإلفادة منها يف دالئل بعض اآليات
   .لدخول تلك األقوال إىل بعض كتب التفسري عند املتكلمني

وال عن  كالمي ال تذكر شيئًا عن السهرورديفإن أغلب كتب التفسري ال :وكنتيجة عامة
    .ورمبا كان من أسباب ذلك ما سبق عرضه يف العوامل املساعدة يف التأثري ،أقواله

  :)الشيعي( االتجاه الباطني_ ٢
 َ َ لقد و ْ دَ ج ومن أمهها   ،قية طريقها إىل بعض كتب االجتاه الباطينااإلشر  أقوال الفلسفة ت

  :الذين تأثروا باإلشراق شخصيتان عةومن أشهر املفسرين الشي ،كتب الشيعة
 ، وبسبب تأثره بفلسفة السهروردي)تفسري القرآن(صدر الدين الشريازي يف تفسريه _ أ

ه بعضهم أحد أتباع هذه الفلسفة  ، بينما اعتربه آخرون مؤسسًا لفلسفة جديدة عند الشيعةعدّ

                            
 .)٤٨٧ -٩(  املصدر السابق  )١(
 .)٥٨ -١٥(  صدر السابقامل  )٢(
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ا الفسلفة اإلشراقية  )١( ذه الفلسفة ،كان أحد مقوما  إال أن حمل االتفاق بينهم هو تأثره 
         .اإلشراقية
تباع فلسفة الشريازي ، وإذا كان الطباطبائي أحد أ)امليزان ( الطباطبائي يف تفسريه _ ب

    .)٢(فهذا يعين أن األثر اإلشراقي قد انتقل إليه 
   :االتجاه الفلسفي المعاصر_ ٣

فقــد وجــد ضــالته يف ) ســلطة الــنص(ملــا كــان االجتــاه الفســلفي املعاصــر يريــد االنفكــاك مــن 
وِّل النص إىل جمموعة من الرموز؛ وبالتايل تبطل الداللة الظـاهرة  الرتاث الصويف واإلشراقي ألنه حيَُ

ـــا اإلشـــراقي  إىل إحيـــاء فلســـفة الســـهروردي مـــن هنـــا دعـــى حســـن حنفـــي ،الـــيت يريـــد الـــنص إثبا
ــا جتمــع بــني مــنهج الــذوق ومــنهج النظــر  مــا زالــت املشــكلة « :قــوليحيــث  واالســتفادة منهــا أل

 ،مطروحة يف عصرنا احلاضر وهو وحدة املنهج أو وحـدة الفكـر اليت عرضها السهروردي املنهجية
وطرح هـذه القضـية يف تراثنـا القـدمي وحماولـة التعـرف علـى أسـباب  ،فنظرنا يعاين من تعدد املناهج

ا املعاصـره تشتته الفكري وتعدد مناهجه قـد يكـون أول اخلطـوات حلـل املشـكلة نفسـها يف عقليتنـ
  . )٣(»وواقعنا احلايل

تضع نفس املشكلة حيث تسعى إىل اجلمع بني مـنهج  فحكمة اإلشراق عند السهروردي«
   .)٤( »النظر ومنهج الذوق من أجل إقامة منهج واحد هو املنهج اإلشراقي أو املنهج الشعوري

فإننــا ال _ حســن حنفــي اعتقــاد حســب_وحــىت خنــرج مــن مشــكلة املنــاهج الــيت نعــاين منهــا 
  .البد ان نستعيد جتربة اإلشراقيني عن حنفي

ـا سـتقود يف ناهيـة األمـر  ،اإلشـراقية وقد حرص هذا االجتاه على اسرتجاع هذه الفلسفة أل
  . احلقوالوصول إىل ،بية يف الفهمواالنتقال إىل النس ،إىل التخلي عن النص الشرعي

                            
   .)٢٥٧ص (مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني لكمال احليدري  :انظر )١(
 .)٣١١ص (مبحث منهج الطباطبائي يف التفسري من املصدر السابق  :رانظ )٢(
 .)٢٦١_  ٢٦٠ص (دراسات إسالمية )  ٣(

 ). ١٣٢ص (املصدر السابق   )٤(
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  الفصل الثالث
  وأثره في التفسير لفلسفي المعاصراالتجاه ا

  
  .أشهر رجاله وكتبهو  ،االتجاه الفلسفي المعاصر تعريف :ألولالمبحث ا

 ،وأسبابه ،في التفسير نشأة تأثير االتجاه الفلسفي المعاصر :المبحث الثاني
  .ومظاهره

دراسة  وأثره على في التفسير منهج االتجاه الفلسفي المعاصر :المبحث الثالث
  .التفسير

  .ره على التفسيروأث أصول االعتقاد من الفلسفي المعاصر   :المبحث الرابع
على االتجاهات  في التفسير أثر االتجاه الفلسفي المعاصر :المبحث الخامس

  .العقدية األخرى
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  المبحث األول

  أشهر رجاله وكتبهو  االتجاه الفلسفي المعاصر تعريف
  :وفيه مطلبان

  .التعريف باالتجاه الفلسفي المعاصر :المطلب األول
  .التعريف بأشهر رجاله وكتبه  :المطلب الثاني
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  المطلب األول 

   تعريف باالتجاه الفلسفي المعاصرال
  : خترج عن اجتاهنياحملاوالت اليت تسعى لتفسري اإلسالم يف هذا الوقت املعاصر ال

 تاريخ املرجعيات اليت ظهرت يف يأخذ مرجعيته يف تفسري اإلسالم من أحد اجتاه_ أ
  .املسلمني سواء كانت سنية أو كالمية أو باطنية أو فلسفية

تلك املناهج السابقة اليت  عن وخرجاجتاه آخر ظهر يف هذا الوقت املعاصر و _ ب
موعة أقوال تفسريية جديدة مل املسلمني إما باختاذه  يف تاريخ ظهرت منهجًا جديداً أو بتبنيه 

مو  ،تظهر يف تاريخ املسلمني   :إىل ثالث جمموعات هذه الكتابات ميكن أن تُقسَّ
 ،إطار واحد هو حاجة العصر ومتطلبات الواقع يتعامل مع القرآن ضمن من_ ١

كعدم   ،ا املناهج القدميةوات املنهجية اليت كانت تستخدمهاألد ويستعمل لتأييد ذلك جمموعة
وغري ذلك من األقوال املنهجية  ،االحتجاج بالسنة أو عدم اعتبار فهم الصحابة واإلمجاع

 ،حممد العشماويو  ،مجال البنا :وممن ميثل ذلك ،الشاذة اليت ظهرت يف تاريخ املسلمني
  .وغريمها

ية من خالل يتعامل مع القرآن ضمن مناهج مستوردة من خارج البيئة اإلسالم من_ ٢
ُ  ،مناهج فلسفية مستوردة من الفكر الغريب القطيعة التامة  إحداث ثه هوصرح بأن هدف حبوي

ألن اإلصالح _ ومن ذلك القرآن_فطريق اإلصالح ترك الرتاث وجتاوزه  ،يمع الرتاث اإلسالم
ومن أجل ذلك اجتهت هذه الفئة لنقد القرآن  ،كن إال بذلكال مت_ يف نظرهم_والنهضة

إال مبا ميكن  ،الدعوة إىل جتديد تأويله األساسي مهها ومل يكن ،ة من حيث صحته وثبوتهشر مبا
وعبداهللا  ،حممد صادق العظم :هذا االجتاه ن ميثلومم ،أن خيدم هدفهم يف االنقطاع عنه

  .الفكر املاركسي وثالثتهم ينتمون إىل ،وطيب تزيين ،العروي
ائيًا ويف مجيع  واقع األمر قد انقطرباطنا بالرتاث اإلسالمي يف« :يقول العروي ع 

ؤلفني القدامى ونؤلف فيهم إمنا الذي خيدعنا ألننا مازلنا نقرأ املن االستمرار الثقايف وإ ،امليادين
الذي هو الرتاث ( وسبب التخلف الفكري عندنا هو الغرور بذلك السراب .. .هو سراب
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  .)١( »وعدم رؤية االنفصام الواقعي) اإلسالمي
هو استخدام للرتاث لضرب الرتاث نفسه  ام الذي قد يوليه بعض هؤالء للرتاث هتمواال

   .)٢(كما يقول أحد املاركسيني
_ ومنه القرآن_وفئة ثالثة ترى أن طريق اإلصالح ال ميكن إال بالعودة للرتاث _ ٣

 وإن كان بعضهم_ طرحها األساسي منصبًا حول التشكيك يف ثبوته يكن وإعادة تقوميه ومل
لكن األساس الذي اهتم به هذا االجتاه هو استخدام مناهج غربية حديثة _  تجه هلذا القولي

وحسن حنفي  حممد عابد اجلابري :ويدخل يف هذا االجتاه جمموعة من أشهرهم ،لفهم القرآن
    .ونصر حامد أبو زيد وحممد أركون 

بالكشف عن  والذي ستعتين الدراسة ،ألخري هم حمل البحثوهذا الصنف ا
  . )٣(منهجهم

تمىن إىل احلقل الفلسفي نأن االجتاه األول ال ي :وسبب اختيار هذه الفئة دون غريها
نهجهم أنه امتداد للمناهج القدمية لكن وإمنا قصارى م ،والبحث خمصوص باالجتاه الفلسفي

  .قاتيف التطبي إمنا هو االختالفف ،وفق االستجابة حلاجة العصر
النقاش  إىل القطيعة التامة مع الرتاث اإلسالمي فليس وأما االجتاه الثاين والذي يدعو

وهذا مقصود  ،وإمنا النقاش معها حول ثبوت أصول اإلسالم نفسه ،معها حول تفسري اإلسالم
   .والبحث متجه إىل املوقف من التفسري ،آخر غري مقصود التفسري

حمل قبولٍ حىت عند الفئة _ إىل القطيعة مع الرتاث الذي يدعو_هذا االجتاه  ومل يكن
ب  جوإن املرء ال ميلك إال أن يعجب الع« :يقول اجلابري عنهم ولذلك ،الثالثة حمل الدراسة

                            
ا إعداد حممد سبيال وعبدالسالم بنعبد العايل  )١(   .)٩١ _٩٠ص (احلداثة وانتقادا
 .)١٧ص (مذحبة الرتاث جلورج طرابيشي  :انظر  )٢(
هلذا  يواليت كانت أحد مصادر اإلفادة خالل إعداد ،د كتب حول هذا االجتاه جمموعة من البحوث العلميةوق )٣(

 ،غري أين حاولت أن أسلك طريقًا آخر رمبا يكون مغايراً بعض الشيء لكثري من طريقة البحث يف تلك الدراسات ،الفصل
 االجتاه الفلسفي املعاصر: لباب، ومن تلك الدراساتهذا احىت يشكل هذا الفصل إضافة ملا سبق من جهود مشكورة يف 

والعلمانيون والقرآن الكرمي للدكتور أمحد  ،رسالة ماجستري غري منشورة للدكتور حسن األمسري ،وموقفه من النص الشرعي
والتيار العلماين احلديث  ،للدكتور اجليالين مفتاح واحلداثيون العرب يف العقود الثالثة األخرية والقرآن الكرمي ،الطعان

 .وموقفه من تفسري القرآن للدكتورة مىن الشافعي
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كله من شكوى بعض الكتاب عندنا من انشغال بضعة أفراد من الباحثني العرب املعاصرين 
الكلمة وال يراعي للعلم حرمة فيصف  ةيبل إن منهم من ال يقدر مسؤول ،بالدراسات الرتاثية

أولئك الذين ال يعرفون من الثقافة األوربية إال الفتات والقشور ... ذلك بأنه ظاهرة مرضية
جذور هلم ال يف هذه وال يف  فهم ال ،ويتخذون من اجلهل بالرتاث العريب اإلسالمي ثقافة هلم

ولذلك كان من الواجب  ،يف مهومهاإن املثقفني اللقطاء ال ميكن أن يشاركوا األمة  ،تلك
ا يف نه لن ندخل«: بل يصفهم بعمالء للغرب فيقول. )١( »وضعهم خارج اهلم واالهتمام

 »حتليل هذه الدوافع اليت جعلت بعض املثقفني العرب يتحولون إىل عمالء حضاريني للغرب
)٢( .  

ا« :بل يرى اجلابري مهمته ومنهجه فت الرتاث وعدم نقل الصراع إىل الداخل وإظهار 
ال أمام احلداثة لتصنع الفكر العريب من جديد   . )٣( »تناسقه و بالتايل فتح ا

فهؤالء من  « :فيقول إىل قطع الصلة بالرتاث فشل الفئة اليت تدعو هاشم صاحل ويصف
وجتاوزه دون مواجهة أو  ،واملاضيتهم وحداثتهم اعتقدوا بإمكانية احتقار الرتاث يمكثرة تقد
م عن سراب وادعاءات  ،ول معركة احلقيقة معه من الداخلدون دخ فانكشفت كل حماوال

ا راس   . )٤(»خةومهية وبقيت الصخرة يف مكا
ا وه وينتقد حسن حنفي نقد العقل الديين كتاب   وأطروحة هؤالء يف مثال من مثاال

كرين املعادين للدين يف احلضارة جعل كتابه جمرد ترديد لبعض كتابات املفلصادق العظم في
ا ،الغربية   .)٥( »تصلح لنا قد تصلح للغرب ولكنها ال« :ويصف هذه الدعوات بأ

ُ _ حمل الدراسة_وأما االجتاه األخري  َ فقد تفطن إىل أن الطريق الذي مي  لقىكن أن ي
لحظ املذا وقد كان ه ،وتأويله ة تفسري الرتاثة إىل إعادقبوله يف أوساط املسلمني هو الدعو 

لكن األجيال « :)٦(حيث يقول هاملتون من قبل رقني الغربينيتشبعض املسحمل انتباه 

                            
 .)٢٢٩_  ٢٢٨ص (املسألة الثقافية حملمد عابد اجلابري   )١(
 .)٢١٠ص (املصدر السابق  )٢(
 .)٢٢٩_ ٢٢٧ص (املصدر السابق  )٣(
  .)٢٢ ،٢٠هامش ص (كون ترمجة هاشم صاحل من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي حملمد أر  )٤(
   .)٩٤ ،٧٩ص (قضايا معاصرة يف فكرنا املعاصر حلسن حنفي  )٥(
 وبعـــد ،العربيـــة والعربيـــة واآلراميـــة :ختصـــص يف اللغـــات ،ولـــد يف اإلســـكندرية مبصــر ،مستشـــرق إجنليـــزي ،جيـــب هــاملتون)٦(
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شيء يف القرآن  فيجب أن يثبت هلا أن ال ،اإلسالمية املعاصرة حتتاج إىل أكثر من هذا القول
ا وإن الفكر العلمي أو الروائي التارخيي املعاصر مل يكتشف شيئ.. .من التناقض وال من الباطل

بلغها إال إذا اعتمدنا على القول بأنه من  لنصل إىل نتيجة ال ن ،يعارض سلطة القرآن وأوامره
 ً   .  )١(»فاملطلوب أساسًا هو التأويل.. .كالم اهللا وبأنه ال جيوز اخلوض فيه قليالً أو كثريا

ذ لقد كان هاملتون واعيًا متام الوعي أن القدح يف القرآن ليس هو احلل الذي ميكن النفا
لكن  ،القرآن بل على العكس من ذلك البد من إظهار ثبوته واتساقه وسلطته تغيري مكانةمنه ل

  .فيمكن تقدمي مجيع ما نريد من خالل التأويل ،البوابة اليت ميكن الدخول منها هي التأويل
وكثرة املنتمني إىل هذا االجتاه يف عاملنا اإلسالمي جتعل الباحث خيتار أهم أصحاب 

أصحاب أهم املشاريع  ،ط البحث العلمي الفلسفياساه ممن له مكانة بارزة يف أو الجتهذا ا
  :أمههمو  ،املعاصرة الكربى يف دراسة الرتاث

  .ع نقد العقل العريبو صاحب مشر  حممد عابد اجلابري_أ
  .صاحب مشروع نقد العقل اإلسالمي حممد أركون_ب
  .صاحب مشروع الرتاث والتجديد حسن حنفي_ج

  :ومها هلما أثرمها البارز يف الدراسات القرآنية منوذجني آخرين كان إليهم يفوأض
القرآن الكرمي وهو نصر  ة حنوا الفكرية منصبااهتمام شخصية بارزة كان جلُّ  :أحدمها

وم النص ونقد اخلطاب مفه :قد كتب يف ذلك جمموعة من الكتابات منهاف ،زيدحامد أبو 
  .وإشكاليات القراءة والتأويل ،والنص والسلطة واحلقيقة ،لتأويلواخلطاب وا ،الديين

يد الشريف ،املدرسة التونسية :ثانيهما وقد   ،وهي جمموعة تونسية يشرف عليها عبد ا
وأشرف على  ،دراسات حنو هذا االجتاه يف التفسريكان له أثر يف توجيه جمموعة من طلبة ال

  .جمموعة من الباحثني يف ذلك  ويأيت احلديث عنهم
 ُ    .ستشهد بغريهم ممن تبىن هذه املناهج عندما يتطلب البحث ذلكوقد ي

                                                                              
زار املشـــرق زيـــارة طويلـــة، وبـــدأ  ١٩٢٦ر طالـــب حبـــث يف اللغـــات الشـــرقية، ويف عـــام انتهـــاءاحلرب بـــني فرنســـا وإيطاليـــا صـــا

أثناءهــا دراســـة األدب العــريب، كـــان أحــد املشـــرفني األوائــل علـــى الطبعــة الثانيـــة مــن دائـــرة املعــارف اإلســـالمية، لــه عـــدد مـــن 
تم بالشرق، مثل األدب العريب، وترجم إىل اإلجنليزية تاريخ دم شق البن القالنسي، ولـه احملمديـة واالجتاهـات املؤلفات اليت 

 ). ١٧٥-١٧٤ص(موسوعة املستشرقني، عبدالرمحن بدوي : ينظر. يف أكسفورد) ١٩٧١(احلديثة يف اإلسالم، وتويف سنة 
  ).  ١٢٦ص (االجتاهات احلديثة يف اإلسالم  )١(
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ولن يدخل البحث يف تفاصيل منهج كل شخصية منهم على حدة بل سيبحث يف 
  .تالقواسم املشرتكة بني عموم هذه الشخصيا
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  المطلب الثاني

  أشهر رجاله وكتبهالتعريف ب
  :هم كالتايل ،الشخصيات اليت ستكون حمل الدراسة والبحث أبرز
  :محمد أركون: أوال

  :يف عدة نقاط هوالكالم حول 
  :)١(التعريف به  _١

ْ ثَـ يف بلدة  ولد حممد أركون ْ رِ و بائل الكربى باجلزائر عام لقميمون مبنطقة ا تر ي
بتدائية يف ، إبان االحتالل الفرنسي للجزائر، قضى فرتة الدراسة اال) م١٩٢٨ ،هـ١٣٤٦(
ْ ثَـ  ْ رِ و مث ارحتل إىل  ،العاصمة باجلزائر ميمون والثانوية يف وهران، التحق بكلية الفلسفة تر ي

 ،هـ١٣٧٥(العربية واألدب يف باريس سنة درس اللغة و  .فرنسا ليكمل دراسته يف السوربون
 م١٩٦٨ ،هـ١٣٨٧( جبامعة السوربون عام  وحصل على الدكتوراة يف الفلسفة ،)م١٩٥٦

الذي كان موضوع أطروحته لنيل  )٢(مسكويه دراساته عن الفيلسوف كانت أوىل .)
ً  ،الدكتوراة   .والفلسفةلتاريخ الفكر اإلسالمي  واليت عني فيها أستاذا

 كان هلم دور كبري يف  ممن ينين الفرنسياملفكر  عدد من كبار ساهم يف تكوينهوقد 
   .، وبيري يورديو، وفرانسوا فوريهميشيل فوكو: الفكر الفرنسي مثل

   :مشروعه وكتبه_ ٢
واحلديث عن معامل ) اإلسالمي  نقد العقل(  :العنوان التايل حيمل مشروع حممد أركون

أن املسلمني على اختالف حنلهم  يل إال أن جممل مقاصده تتخلص يفمشروعه حديث طو 
( ولذلك أطلق على مشروعه اسم  ،وطوائفهم حتكمهم عقلية واحدة هي التمحور حول النص

ر كذلك ومادام األم هذا النص حتتكم إىلألن مجيع الطوائف يف زعمه ) نقد العقل اإلسالمي 

                            
    .http://www.biblioislam.net  :هذه الرتمجة مستفادة من موقع ببليو إسالم )١(
مقالة يف النفس : ، أبو علي، اشتغل بالفلسفة، والكيمياء واملنطق، وله عدة مصنفات منهاأمحد بن يعقوب مسكويه )٢(

    ). ٣٤٠ص(احلكماء، الشهرزوري  تاريخ: ينظر). ٤٢١(والعقل، النورس يف علم األوائل، وغريها تويف سنة 
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م ألن الذي حيكمهم فهم يشكلون عقالً واحداً على اختالف هو شيء  _يف نظره_مشار
  .واحد

وذلك بالكشف عن آليات  ،من خالل نقد النص نفسه نقد هذا العقلوهو يهتم ب
ً  إنتاجه وبيان تارخييته ضمن ما يسميه  ،ووفقًا ألحدث املنهجيات الغربية وأكثرها تطرفا

ساحات اليت مل يفكر فيها ويرى أن ما مييز مشروعه أنه يدخل يف امل ،"قيةاإلسالميات التطبي"
وهو يعين بذلك  ،)املستحيل التفكري فيه (  أو) الالمفكر فيه (  :ما يسميهن وهي املسلمو 

ولذلك ال جيد يف نفسه حرجًا  ،الدخول إىل املسلمات الدينية وحماولة زعزعتها عن مكانتها
، وإعادة ويف مفهوم وجوده) اهللا(وم كلمة كري يف كل شيء حىت مفهحرية التف وهو يرتك هلا

عرب بنفسه ،التساؤالت حوهلا ُ ومن أجل ذلك اهتم بصياغة  ،بل وصياغة أسئلة الشك كما ي
   .نظرية جديدة ذات مناهج غربية لقراءة النص القرآين

ً  ،وهو ميثل أكثر املشاريع العربية تطرفًا وبعداً عن حقيقة اإلسالم ألنه يستورد أكثر  نظرا
 ً جيعله أدونيس أكثر املشاريع قدرة على نقد املسلمات كما  ،املناهج الفكرية الغربية تطرفا

   .سيأيت
   :وقد كتب يف سبيل حتقيق مشروعه جمموعة من الكتب ومنها

  .اإلسالم، املسيحية، الغرب: العلمنة والدين_  
   من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي_ 
  .قراءة علمية: الفكر اإلسالمي_ 
  .جتهادنقد وا: الفكر اإلسالمي_ 
  أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر ؟: من فيصل التفرقة إىل فصل املقال_ 
  .اإلسالم أوروبا الغرب، رهانات املعىن وإرادات اهليمنة_ 

  .نزعة األنسنة يف الفكر العريب_ 
  كيف نفهم اإلسالم اليوم ؟. قضايا يف نقد العقل الديين_ 
   .الفكر األصويل واستحالة التأصيل_ 
  .معارك من أجل األنسنة يف السياقات اإلسالمية_ 
  .من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديينالقرآن _ 
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  :نه الحداثيينار مكانته في نظر أق _٣
ن الذين يف معرض حديثه عن أهم املفكري _صاحب الثابت واملتحول_يقول أدونيس 
ولكن بشكل مداور  ،إن أقرب مفكر على مالمسة هذه املسلمات« :نقدوا املسلمات الدينية

فأنا أميل إىل القول أن أركون هو صاحب مشروع نقدي أكثر .. .وغري مباشر هو حممد أركون
  . )١( »جدية باعتباره يتناول النصوص التأسيسية يف الفكر العريب

الرتاث بعد  صاحب ثالث أهم مشروع من املشاريع العربية لنقد وجيعله حسن حنفي
  .)٣( »إلصالحيةوريث العقالنية ا«اه ير و  ،)٢(مشروعه ومشروع اجلابري

احلق أنين منذ « :أما علي حرب مع أنه ناقد جلوانب من فكر أركون لكنه يقول عنه
للعربية أدركت أنين إزاء مثقف إسالمي بارز يكتب  اطلعت على أول أثر حملمد أركون منقوالً 
تلف عن اخلطابات وشعرت أنين إزاء خطاب خم.. .بلغة حديثة ويفكر بطريقة جديدة مغايرة

أو يف التوجه ، أو يف املنهج والرؤية ،داةإن يف املصطلح واأل ،السائدة جديدة كل اجلدة
  .)٤(»والرهان

ً  ،وقد اهتم جمموعة من الدارسني بدراسة فكره هو « :مميزات فكره يقول أحدهم مبينا
  :واحد ممن مجعوا بني ميزينت

  ...نقدي املعاصراستيعاب املدونة املفهومية الضخمة للفكر ال 
  .)٥( »إلسالمي وتشعباته وتعقيداتهاإلملام بتاريخ الفكر ا

ً « :فيقول أركون لفكر س آخر دراستهار ويربر د ذين ميتاز لَّ للخصوصية والتميز ال نظرا
وم ما النص األركوين عن غريه بتوظيفه ألحدث املناهج واملفاهيم واإلشكاليات اخلاصة بعل

تمع احلدي   . )٦(»ةثاإلنسان وا

                            
ا إعداد حممد سبيال وعبدالسالم بنعبد العايل  )١(  .) ٩٠ص (احلداثة وانتقادا
 )٤٠٢ص (حصار الزمن مفكرون حلسن حنفي  )٢(
ضــمن كتــاب حصــيلة العقالنيــة والتنــوير يف الفكــر _املصــادر الفكريــة للعقالنيــة يف الفكــر العــريب املعاصــر حلســن حنفــي  )٣(
 .)٤٢ص(_ عريبال
  .)١٢ص (املمنوع واملمتنع لعلي حرب  )٤(
    ). ٦ص (ملختار الفجاري  نقد العقل االسالمي عند حممد أركون )٥(
 .)١٠ص(احلداثة يف فكر أركون للمسرحي  )٦(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


جائزة ليفي و  ،وقد اهتمت به عدد من دوائر الفكر فحصل على جائزة باملز األكادميية
كسرتا عام نال دكتوراه شرف من جامعة إ ،ديال فيدا لدراسات الشرق األوسط يف كاليفورنيا

  .وغريها ،)م٢٠٠٣ ،هـ١٤٢٣(وجائزة ابن رشد للفكر احلر عام  ،)م٢٠٠٢ ،هـ١٤٢٢(
لقي عناية من أكثر املفكرين  هبني أقرانه احلداثيني، وهي منزلة تعين أنهذه مكانة أركون 

   .وهذا ما يستوجب قراءة نقدية ملا يطرحه أركون يف الوسط الفكري املسلم ،املعاصرين
فممن نقده  ،للنقد من األطياف اإلسالمية والعلمانية كذلك وقد تعرض حممد أركون

يخ وحممد املزوغي يف كتابه العقل بني التار  ،)املمنوع واملمتنع(لي حرب يف كتابه من احلداثيني ع
  .وغريهم ،إلسالمي عند حممد أركونوخمتار الفجاري يف نقد العقل ا ،والوحي

ن وموقفه من نقد الدي حممد أركون :ومن الدراسات اإلسالمية اليت أعدت حوله
العلمانيون والقرآن  :كما أنه قد درس ضمن حبوث علمية أخرى منها  ،والرتاث لعبداهللا املالكي
واحلداثيون العرب يف العقود الثالثة األخرية والقرآن الكرمي للجيالين  ،الكرمي ألمحد الطعان

  .مفتاح وغريها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ً ثاني   :محمد عابد الجابري :ا
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  :يف عدة نقاط هوالكالم حول
  :)١(التعريف به _ ١

وقد ترىب عند  ،)م١٩٣٦ ،هـ١٣٥٤(غرة شوال  يف املغرب ولد حممد اجلابري
كان جده ألمه حيرص على تلقينه بعض السور القصرية من القرآن وبعض وقد   ،أخواله

 ،من ثلث القرآناألدعية، وما لبث أن أحلقه بالكتاب فتعلم القراءة والكتابة وحفظ ما يقرب 
بعد أن حصل على ) م ١٩٤٩ ،هـ١٣٦٨عام ( باملدرسة وخترج فيها  التحق اجلابري

   .االبتدائية
التحق اجلابري بالقسم اإلعدادي مبدرسة التهذيب  )م١٩٥٠،هـ١٣٦٩(ويف عام 

ا احلركة الوطنية بوجدة كبديل للتعليم  العربية وهي إحدى املدارس الوطنية احلرة اليت أنشأ
ً  فرنسي، وقضى اجلابريال ً  يف هذه املدرسة عاما التحق بعدها مبدرسة عبد الكرمي احللو  واحدا

 مما أدى إىل اإلقامة اجلربية على والده، الفرنسي نظامالفرض وقد  ،وية بالدار البيضاءالثان
  . مع عمه يف دكان للخياطة إثرها توقف اجلابري عن الدراسة وعمل

التحق اجلابري باملدرسة احملمدية بالدار  )م١٩٥٣أكتوبر  ،هـ١٣٧٣(ويف صفر 
 ً واستطاع عام  االبتدائية، يف القسم التحضريي مث يف أقسام الشهادة البيضاء معلما

احلصول على الشهادة الثانوية وشهادة الكفاءة يف التعليم االبتدائي،  )م١٩٥٦ ،هـ١٣٧٦(
ام حصل على الشهادة األوىل فالتحق كمعلم رمسي بوزارة الرتبية الوطنية، ويف نفس الع

للرتمجة، ويف العام التايل حصل على شهادة البكالوريا مث التحق باجلامعة يف دمشق وحصل 
، ويف عام داب قسم الفلسفةبعدها عاد للرباط فالتحق بكلية اآل ،على شهادة الثقافة العامة

ً التحق مبعهد لريميطاج بالدار ال )م١٩٥٨ ،هـ١٣٧٨( ً  بيضاء قائما  بأعمال املدير مث مديرا
   .حصل على اإلجازة يف الفلسفة )م١٩٦١يونيو  ،هـ١٣٨٠(للمعهد، ويف ذي احلجة 

الفكر اإلسالمي "، و"دروس الفلسفة" ه الفرتة ألف مع بعض زمالئه كتايبيف هذو 
ما وزارة ا" ودراسة املؤلفات ما على طالب الثانوية، وما إن حصل اللذين أقر لتعليم وقرر

ً  على دبلوم الدراسات العليا يف الفلسفة ً  حىت التحق بكلية اآلداب بالرباط أستاذا مث  مساعدا

                            
وموقع   /http://www.aljabriabed.net موقع منرب الدكتور حممد عابد اجلابري هذه الرتمجة مستفادة من )١(

     .http://www.biblioislam.net  :ببليو إسالم
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 ً  عرب باملغرب كله، ويف عاميف التعليم الثانوي امل ، كما أسند إليه مهمة مفتش الفلسفةأستاذا
م ١٩٧١/ هـ١٣٩١يف عام و  ،حصل على دكتوراة الدولة يف الفلسفة )م١٩٧٠ ،هـ١٣٩٠(

" معامل نظرية خلدونية يف التاريخ اإلسالمي: العصبية والدولة"بعنوان  أول كتاب له صدر
ً  رجةهذه الد حصوله على وبناء على ،وكان أطروحته للدكتوراة  للتعليم العايل، عني أستاذا

ً بعد أن أمضى يف سلك التعليم مخس أحيل للتقاعد )م٢٠٠٢ ،هـ١٤٢٢(ويف عام  وأربعني  ا
   .سنة

ً و  ،يف الصحافة لعدة سنوات عمل لس الوطين لال انتخب عضوا حتاد الوطين يف ا
ساهم يف تأسيس النقابة الوطنية للتعليم واستعادة التضامن اجلامعي و للقوات الشعبية، 

ً  اإلعداد للمؤمتر االستثنائي لالاملغريب، كما ساهم يف يف املكتب  حتاد مث انتخب عضوا
قدم اجلابري استقالته النهائية من املكتب  )م١٩٨١ ،هـ١٤٠١(السياسي، ويف عام 

   .السياسي وتفرغ للعمل الثقايف
املشروع "، و"من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والرتبوية"كتب وقد  

  ". النهضوي العريب
وكان يف أصله جمموعة مقاالت  " أضواء على مشكلة التعليم"يف جمال التعليم كتب و 

  ". السياسات التعليمية يف املغرب العريب"وكتب أيضا " أقالم"كتبها يف جملة 
: ويتكون من جزأين األول بعنوان" مدخل إىل فلسفة العلوم"كتب   ويف جمال الفلسفة

املنهاج التجرييب وتطور الفكر "، واآلخر بعنوان "ي والعقالنية املعاصرةتطور الفكر الرياض"
   .عن ابن رشد ، إضافة إىل دراسته"العلمي

" فكر ونقد"جمالت مثل  يف عدة العديد من املقاالت بد اجلابريكما كتب حممد عا
جم اجليب تضم عن كتيبات يف حإضافة إىل سلسلة مواقف وهي عبارة " حتاداال"وجملة 

 ،هـ١٣٧٨(تتعلق مبسار اجلابري السياسي والفكري يف املدة ما بني عامي  نصوصاً 
حفريات يف الذاكرة من "واليت أمجل بعضها يف كتاب  )م٢٠٠٢، هـ١٤٢٢( و ،)م١٩٥٩

   .ته الذاتية منذ طفولته املبكرةالذي سجل فيه سري " بعيد
   .شروعه الفكري فهي يف الفقرة التاليةأما الكتب األخرى واليت متثل م

   :مشروعه وكتبه_ ٢
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فهو خبالف املشروع السابق من ) نقد العقل العريب(  :حيمل مشروع اجلابري عنوان
ألن هذا العقل  ،واجلابري حول العقل العريب ،فاألول حول العقل اإلسالمي ،حيث العنوان

 ،واللغة هي اليت توجه الفكر ،نتجت اللغةيت أوالبيئة هي ال ،بيئة العربيةنشأ يف ال_ يف نظره_
 ً بد أن متر عرب الرتاث اإلسالمي  وهو يرى أن النهضة ال ،ولذلك كان العقل عربيًا خالصا
  :مبرحلتني _عنده_ ومتر هذه القراءة ،وذلك بإعادة قراءته قراءة جديدة

 جديدةً  ةً قراء ونقرأه_ كما يقول_وهي أن نفصل الرتاث عن ذواتنا ،الفصل :األوىل
  .نستكشف فيها كيفية تكوينه ومكونات بنيته

حسب _وبعد هذا الفصل تبدأ فكرة االتصال بالرتاث مرة أخرى فنأخذ منه :الثانية
  .ما يصلح لعصرنا وندع ماال يناسب العصر _نظره

وقد محل مشروعه  ،والذي ميثله ابن رشد وغريه من املغاربة ،وهو يعظم العقل الربهاين
   :ل العريب إىل ثالثة أقسامتقسيم العق

واألشاعرة  والذي يعين به أهل احلديث وأهل الكالم من املعتزلة ،العقل البياين
م على بيان اللغة ،واملاتريدية م يعتمدون يف إنتاج خطا   .ويزعم أ

م مجيعًا اعتمدوا والصوفية واإلمساع والذي يعين به الشيعة ،والعقل العرفاين يلية ويعترب أ
  .على مبدأ العرفان

ويقصد به عموم علماء املغاربة وهم ابن رشد وابن خلدون وابن حزم  ،والعقل الربهاين
م اعتمدوا على الربهان ،والشاطيب   .ويزعم أ

وهو تقسيم قد انتقده عليه كثري من الباحثني باعتباره حيمل مغالطات علمية وتارخيية  
   .كثرية

اإلمامية دخل عليهم  كما أن الشيعة  ،فالبيانيون من أهل الكالم قد اعتمدوا على العقل
ً  ،علم الكالم والشاطيب أبعد من  ،وأما ابن خلدون فهو أشعري ولذلك حقه أن يكون بيانيا
ً  ،الربهاين االجتاه يكون عن لك من وغري ذ ،وابن حزم إمام الظاهرية وحقه أن يكون بيانيا

  .املالحظات املنهجية األخرى
  .إىل سلطة الربهان ،لنص والسلفوهو يريد للعقل البياين أن ينخلع من سلطة ا

  :ألف لتحقيق هذا املشروع عدة مؤلفاتقد و 
  .بني منهجه يف دراسة الرتاثو  ،حنن والرتاث_ 
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  .اخلطاب العريب املعاصر _ 
بنية العقل العريب  ،ين العقل العريبتكو  :مشروع نقد العقل العريب يف أربعة أجزاء_ 

  .العقل السياسي ،العقل األخالقي
  .فهم القرآنمدخل إىل _ 
  .ري الواضح تفسري القرآن احلكيمالتفس_ 
  :الحداثيين نهار في نظر أق مكانته_ ٣

نقد العقل العريب باعرتاف مجيع املنصفني هو أهم مشروع عريب « :يقول حسن حنفي
وال يكاد يصبح الشاب اجلديد مفكراً إال بعد أن يقرأ نقد العقل « :ويقول. )١(  »اصرمع

  .)٢( »العريب وحياوره
من  عشر حبثًا لعدد تاب يتضمن أحديف مقدمته لك _ويقول كمال عبداللطيف 

نتاج النظري أن متكن اجلابري بفضل أساليبه يف اإللقد « :_الباحثني حول مشروع اجلابري 
حًا فكريًا ال جنازف عندما نعترب أنه واحداً من بني جمموعة قليلة من الصروح النظرية يبين صر 

   .)٣( »الفاعلة يف قلب احلركة الفكرية العربية املعاصرة
هو من  رمبا ال نبالغ يف القول بأن الدكتور حممد عابد اجلابري« :ويقول علي حرب

فامسه هو اآلن من أكثر األمساء تداوالً يف األوساط الفكرية  ،ب شهرةأوسع املفكرين العر 
  »فكاره تلقى رواجًا لدى قطاع واسع من املثقفني والطلبة العربوأ ،والدوائر الفلسفية العربية

)٤(.    
إن العقل بعد مطالعة « :_وهو أهم ناقد ملشروع اجلابري _ ويقول جورج طرابيشي 

وليس جمرد أطروحة  ،فنحن أمام أطروحة تغري .يبقى كما كان قبلهتكوين العقل العريب ال 
   .)٥( »تثقف

" عربيةجائزة بغداد للثقافة ال"حصل اجلابري على العديد من اجلوائز من بينها وقد 
                            

    .)٤٠٢ص (حصار الزمن مفكرون  )١(
 .)٤٠١ص (املصدر السابق  )٢(
   .)٩ص ( هضة قراءات يف أعمال حممد عابد اجلابريالرتاث والن )٣(
 .)١١٥ص (نقد النص لعلي حرب  )٤(
   .)٨ص (نظرية العقل جلورج طرابيشي  )٥(
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عام " ة املغاربية للثقافةاجلائز "، و)م١٩٨٨ ،هـ١٤١٨(عام  اليت متنحها اليونسكو،
اليت متنحها فاونديشن " ت الفكرية يف العامل العريبجائزة الدراسا"، و)م١٩٩٩ ،هـ١٤١٩(

ويف العام نفسه حصل على  ،)م٢٠٠٥ ،هـ١٤٢٥(ي حتت رعاية اليونسكو عام إم يب آ
من مؤسسة الفكر العريب ببريوت، ونال ميدالية ابن سينا من اليونسكو يف " جائزة الرواد"

 ،هـ١٤٢٦(عاملي للفلسفة عام حفل تكرمي شاركت فيه احلكومة املغربية مبناسبة اليوم ال
ً  ،)م٢٠٠٦ فاز باجلائزة األوىل للرتمجة اليت متنحها املنظمة العربية للرتبية والثقافة  ومؤخرا
   .)م٢٠٠٨، هـ١٤٢٩( للفرانكفونية باالشرتاك مع املنظمة الدولية) اإلسيسكو(والعلوم 

حسني يف جائزة صدام  كما اعتذر اجلابري عن العديد من اجلوائز األخرى مثل
  .عن جائزة العقيد القذايف حلقوق اإلنسان )م٢٠٠٢ ،هـ١٤٢٢(، كما اعتذر عام الثمانينيات

ومن  ،وقد تعرض مشروع اجلابري لكثري من النقد من قبل األطياف اإلسالمية واحلداثية
ة لج طرابيشي واليت صدرت يف أربعة أجزاء ضمن سلسكتابات جور   :راسات احلداثيني حولهد
ن أمهيته ال من مكوت ،م الكتب اليت نقدت اجلابريوكتابه يعد أه ،)العقل العريب نقد نقد (

وإمنا من جهة تتبعه لنصوص اجلابري ومصادره وبيانه لكثري  ،جهة منهجه الفكري الذي حيمله
  .من اخللل العلمي يف منهجية البحث

  .كتاباتوغري ذلك من ال ،حممد ومنها كتاب نقد العقل العريب يف امليزان ليحىي
مشروع  نقد أما الدراسات اإلسالمية فهي مضمنة يف الدراسات اليت سبق ذكرها يف

  .أركون
  
  
    

ً ثالث   :حسن حنفي :ا
  :يف عدة نقاط هوالكالم حول

  :)١(التعريف به _ ١

                            
    .nethttp://www.biblioislam.  :هذه الرتمجة مستفادة من موقع ببليو إسالم )١(
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خترج  وفيها نشأ وتعلم حىت ،)م١٩٣٥ ،هـ١٣٥٣(بالقاهرة عام  ولد حسن حنفي
، مث سافر إىل فرنسا )م١٩٥٦ ،هـ١٣٧٥(يف جامعة القاهرة وحصل على الليسانس سنة 

يف ، )م١٩٦٦ ،هـ١٣٨٥(للحصول على درجة الدكتوراة من السربون، فحصل عليها عام 
وعاد ليعمل بقسم  .مناهج التفسري وتفسري الظاهريات وظاهريات التفسري :بعنوان رسالة

ً  الفلسفة ً )م١٩٦٧ ،هـ١٣٨٦(عام  بآداب القاهرة مدرسا ً  ، فأستاذا  ،هـ١٣٩٢(عام  مساعدا
ً  ،)م١٩٧٣ ً  )م١٩٨٠ ،هـ١٤٠٠(عام  فأستاذا  .)م١٩٨٨ ،هـ١٤٠٨(للقسم عام  فرئيسا

ً  )م١٩٩٥ ،هـ١٤١٥(ومنذ العام  ً  إىل اآلن يعمل حنفي أستاذا بآداب  بقسم الفلسفة متفرغا
  . القاهرة

ً ك بدأ أعماله  ،مث انفصل عنهم ،الثورة يف مجاعة اإلخوان املسلمني قبل ان عضوا
أليب احلسني البصري، وهو الكتاب الذي " املعتمد يف أصول الفقه"العلمية بنشر كتاب 

اإلجنليزية والفرنسية واألملانية؛ ما مكنه من العمل  :عدة لغات جييد هوين، و صدر يف جزأ
 ً - ١٣٩١() فيالدلفيا(جامعة متبل : من اجلامعات بالعامل، ومنهازائرا يف عديد  أستاذا

- ١٩٨٢ ،هـ١٤٠٤-١٤٠٢() املغرب(، وجامعة فاس )م١٩٧٥- ١٩٧١ ،هـ١٣٩٥
كما عمل   .)م١٩٨٥- ١٩٨٤ ،هـ١٤٠٥-١٤٠٤() اليابان(، وجامعة طوكيو ) م١٩٨٤

 ً - ١٩٨٥ ،هـ١٤٠٧- ١٤٠٥(جلمعية األمم املتحدة يف طوكيو  علمياً  حنفي مستشارا
  .) م١٩٨٧
  :مشروعه وكتبه_ ٢
نفسه على أنه صاحب مشروع اليسار اإلسالمي، وخالصة فكر  يقدم حسن حنفي 

ا امتداد للفكر االعتزايل وما يسمى املدرسة  _كما يرى_ )اليسار اإلسالمي(هذه املدرسة  أ
   .)١(اإلصالحية بزعامة األفغاين وحممد عبده

قد جتاوز الفكر االعتزايل وفكر املدرسة اإلصالحية لألفغاين  لكن احلقيقة أن حنفي
   .إىل فكر أكثر تطرفًا ونقداً لثوابت الدين اإلسالمي ،وعبده

أن  :وفكرة هذا املشروع) اث والتجديدالرت ( على مشروعه اسم  أطلق حسن حنفيو 
، جتديده مبا يتناسب مع العصر أجل هو قراءة الرتاث من _يف مشروعه_ الذي ينبغي فعله

                            
  .)٥٧ص (الرتاث والتجديد  )١(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


فاحلكم يف االختيار ، رتكومامل يصلح لنا في ،فكل ما يصلح لنا يف هذا العصر نأخذه
ً  ديثًا وما قبلناه قدميًا قد نرفضهفما رفضناه قدميا قد نقبله ح«،للواقع التوحيد «فـ ،)١( »حديثا

خالل هذه الفكرة استبدل وهو من  ،)٢( »ثابت ولكن ختتلف أوجه فهمه طبقًا حلاجات العصر
َ بكثريٍ من مفاهيم اإلسالم  ا صاحلة هلذا العصرأخرى  مفاهيم األلفاظ العقلية «فـ،بديلة يرى أ

من أمساء اهللا كلها  إىل آخر ما هو معروف ،والتقليدية مثل األول واآلخر والظاهر والباطن
" اإلنسان الكامل"إىل " اهللا "ولكن االنتقال من .ألفاظ تقليدية ال يفيد تبديل أحدمها باآلخر

ألفاظ اجلن واملالئكة والشياطني بل واخللق والبعث والقيامة  «و )٣( »يعرب عن كل مضمون اهللا
  .)٤( »كلها ألفاظ جتاوز احلس واملشاهدة

   :ومن أجل حتقيق هذا املشروع ألف عدداً كبرياً من الكتب ومنها
يها معامل مشروعه الذي يسعى شرح ف والذي يعترب مقدمة ،دالرتاث والتجدي _  

  ..لتحقيقه

   .من العقيدة إىل الثورة_  
  .عمن النقل إىل اإلبدا _ 
  .من النص إىل الواقع_ 
  .مهوم الفكر والوطن_
  .حوار األجيال_
   .الدين والثورة_
  :من الحداثييننه ار أهميته في نظر أق_ ٣

ام باحث قدير بأنك أم ،هال ميكنك إال أن تعرتف وأنت تقرؤ « :يقول علي حرب
ه الباهر وصياغته ضر بع .عليك نفسه بقوة أدائه ونصه إنه يفرض .ومفكركبري وكاتب المع

إنه مثقف عريب متتد  ،وهو يدهشك مبوسوعيته.. .بنظرته الشمولية ورؤيته املوحية ،األنيقة

                            
 .)٢١ص (املصدر السابق  )١(
 .)٢٢ص (املصدر السابق  )٢(
 .)١٢٤ص (املصدر السابق  )٣(
 .)١٢١ص (املصدر السابق  )٤(
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  . )١( »معارفه بالطول والعرض
يفرض احرتامه يف   ومع اختالف أدونيس مع حنفي إال أنه جيعله صاحب جهد كبري

  . )٢(كل ماقدمه 
ومن الدراسات احلداثية اليت  ،ه للنقد من أطياف إسالمية وحداثيةتعرض مشروع وقد

مشروع فكري مثلث  سن حنفيح"ودراسة  ،جلورج طرابيشي "املرض بالغرب"نقدته كتاب 
 ملشروعه د أبو زيدنصر حام اسةودر  ،حبث ضمن كتاب نقد النص لعلي حرب "اجلبهات

  .ضمن كتابه نقد اخلطاب الديين
مشروع  نقد أما الدراسات اإلسالمية فهي مضمنة يف الدراسات اليت سبق ذكرها يف

   .أركون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ً    :زيد وبنصر حامد أ :رابعا
  :يف عدة نقاط هوالكالم حول

                            
 ). ٣٤ص (نقد النص  )١(
ا إعداد حممد سبيال وعبدالسالم بنعبد العايل  )٢(  .)٨٩ص (احلداثة وانتقادا
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  :)١(به  التعريف_ ١
نشأ يف أسرة ريفية بسيطة، ولد يف . اللغة العربيةمتخصص يف فقه  ،مصريهو أكادميي 

 ،حفظ القرآن وهو يف السنة الثامنة ،)م١٩٤٣ ،هـ١٣٦١( يوليو ١٠يف  طنطاإحدى قرى 
يف البداية مل حيصل على شهادة الثانوية العامة  ،وارتبط باإلخوان املسلمني يف بداية حياته

تنفق عليه يف  التوجيهية ليستطع استكمال دراسته اجلامعية، ألن أسرته مل تكن لتستطيع أن
باحلصول على دبلوم املدارس الثانوية ) م١٩٦٠ ،هـ١٣٧٩(اجلامعة، هلذا اكتفى يف البداية عام 

ا بكلية  لصناعية قسم الالسلكي، مث حصل علىا الليسانس من قسم اللغة العربية وآدا
مث حصل على املاجستري من . تقدير ممتاز ،)م١٩٧٢ ،هـ١٣٩١( جامعة القاهرةاآلداب، 

مث . بتقدير ممتاز ،)م١٩٧٦ ،هـ١٣٩٥(نفس القسم والكلية يف الدراسات اإلسالمية عام 
 ،هـ١٣٩٩(حصل على الدكتوراه من نفس القسم والكلية يف الدراسات اإلسالمية عام 

وقد كان خالل هذه الفرتة يعمل فين السلكي باهليئة . بتقدير مرتبة الشرف األوىل ،)م١٩٧٩
   .)م١٩٧٢-  ١٩٦١، ١٣٩٢_١٣٨٠(املصرية العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية 

ا، كلية اآلداب،   ،هـ١٣٩١( جامعة القاهرةمث عني معيداً بقسم اللغة العربية وآدا
  .)م١٩٧٦ ،هـ١٣٩٥(مث مدرسًا مساعداً بكلية اآلداب، جامعة القاهرة  .)م١٩٧٢

 مريكية بالقاهرةاجلامعة األللدراسة يف  ؤسسة فوردممث حصل على منحة من 
،  مث مدرسًا بكلية اآلداب، جامعة القاهرة )م١٩٧٧-١٩٧٦ ،هـ١٣٩٦_١٣٩٥(
 ،هـ١٤٠٧(وبعدها عني أستاذاً مساعداً بكلية اآلداب، جامعة القاهرة  .)م١٩٨٢ ،هـ١٤٠٢(

  .)م١٩٩٥ ،هـ١٤١٥(داب، جامعة القاهرة وأخرياً أستاذاً بكلية اآل). م١٩٨٧
حكم . وقد أثارت كتاباته ضجة إعالمية يف منتصف التسعينيات من القرن املاضي

ورفعوا عليه دعوى يف حمكمة األحوال الشخصية، طالبوا  .عليه عدد من علماء مصر باالرتداد
ومن أجل ذلك غادر نصر حامد  ،وحكمت عليه احملكمة بذلك .ريق بني أبو زيد وزوجتهبالتف

القاهرة إىل هولندا، حيث يعمل  األستاذة يف األدب الفرنسي ابتهال يونس. وزوجته د أبو زيد
  .اآلن أستاذا للدراسات اإلسالمية جبامعة اليدن نصر حامد أبو زيد

                            
  http://ibn-rushd.org :وعلى هذا املوقع ،)٢٢٤_٢١١ص (اخلطاب والتأويل  :هانظر يف ترمجت )١(
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  :مشروعه وكتبه_ ٢
  .)قراءة النص الديين (  :احد وهوحول موضوع و  كتاباته  أغلب أبو زيد لقد وجه

فلسفة التأويل عند ابن ( والدكتوراه ) االجتاه العقلي يف التفسري(  :فرسالته يف املاجستري
  .)عريب 

وكتب بعد ذلك كتابه املشهور الذي أحدث ضجة كبرية كانت سببًا خلروجه من مصر 
وحتدث فيه عن ) الديين  نقد اخلطاب( وكتب بعدها  ،)مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن(

االجتاه  ،االجتاه اليساري اإلسالمي ،االجتاه الديين :ثالثة اجتاهات يف دراسة النص الديين
  .العلماين

إشكاليات ( و  ،)السلطة والنص واحلقيقة (و  ،)اخلطاب والتأويل( وكتب أيضًا كتاب 
  النص الديين ؟كل هذه الكتب تدور حول فكرة واحدة فقط وهي كيف نقرأ  )القراءة 

وتتحول معه النصوص الدينية إىل  ،وهو حياول قراءة النص ضمن إطار املنهجية الغربية
يتعامل معه كما يتعامل مع غريه من النصوص اليت تتأثر بطبيعة البيئة اليت . )١(»منتج ثقايف«

   .فهي ال حتمل صفة اإلطالق بل صفة النسبية املطلقة ،قيلت فيها
  :أقرانه الحداثيينأهميته في نظر _ ٣

بات امسه معروفًا لدى الباحثني يف الفكر اإلسالمي واملهتمني « نصر حامد أبو زيد
  .)٢(كما يقول علي حرب   »سواء يف مصر أو يف خارجها ،بشؤون الرتاث

  
أحد أهم دراسات أبو زيد  يصف كما أنه  ،)٤( )٣(مبثابة اسبينوزا ويعتربه حسن حنفي

متجاوزاً  ،ميثل فتحًا جديداً يف الدراسات اإلسالمية القرآنية واألدبية واللغوية« :ومشاريعه بقوله

                            
 .)٢٤ص (سة يف علوم القرآن لنصر حامد أبو زيد ار مفهوم النص د  )١(
  .)١٩٩ص (نقد النص لعلي حرب   )٢(
، لـــه مـــن الكتـــب إصـــالح العقـــل، ، فيلســـوف هولنـــدي يهـــودي، نقـــد الكتـــاب املقـــدس عنـــدهم وطـــرد وحـــوكماســـبينوزا  )٣(

  ).١:١٣٦(، عبدالرمحن بدوي موسوعة الفلسفة: ينظر. واالختالف، والرسالة الالهوتية
ونشـرت  ،حظـره نصـر حامـد أبـو زيـد قال ذلك أثناء مؤمتر عقدته اجلمعية الفلسفية وبالتعاون مـع معهـد حبثـي سـويدي  )٤(

 :انظــــر موقعهــــا الرمســــي علــــى هــــذا الــــرابط ،٢٠٠٣/  ١٢/  ٢٨يف عــــدد خــــربه جريــــدة أخبــــار األدب يف عــــددها الصــــادر 
http://elakhbar.org.eg. 
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 ً إنه جهد أصيل لقراءة القدماء من .. .أو تقليد احملدثني ،تكرار القدماء الذي ال يضيف جديدا
ا معادلة صعبة ،منظور احملدثني   .)١( »وميزان ذهب ال يقدر عليه إال القليل ،وإ

  .)٢(و جيعله أدونيس يف املرتبة الثانية بعد أركون من جهة قوة نقده ملسلمات 
حة من مركز دراسات الشرق منوقد اهتمت به كثري من الدوائر الغربية فقد حصل على 

- ١٩٧٨ ،هـ١٤٠٠_١٣٩٨(جامعة بنسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية األوسط، 
عام ة األمريكية بالقاهرة للدراسة يف اجلامعوعلى منحة من مؤسسة فورد  ،)م١٩٨٠

ً أستاذوطلب  ،)م١٩٧٧- ١٩٧٦ ،هـ١٣٩٧_١٣٩٥( ً زائر  ا جبامعة أوساكا للغات األجنبية  ا
وسام االستحقاق الثقايف من وأعطي  ،)م١٩٨٩ -  ١٩٨٥ ،هـ١٤٠٩_١٤٠٥( عام باليابان

ً أستاذ، وعمل ) م١٩٩٣ ،هـ١٤١٣( عام "تونس"رئيس مجهورية  ً زائر  ا ولندا  ا جبامعة ليدن 
اد الكتاب األردين حلقوق جائزة احتوحصل على  ،)م١٩٩٥ ،هـ١٤١٥( بدءا من أكتوبر

إليانور وتيودور "مؤسسة  ،"حرية العبادة"ميدالية وأعطي  ،)م١٩٩٦ ،هـ١٤١٦(اإلنسان عام 
 سة ابن رشد للفكر احلر عامجائزة مؤسوأعطي  ،)م٢٠٠٢ ،هـ١٤٢٢(عام " روزفلت

  .يف معهد جوته برلني ،)م ٢٠٠٥ ،هـ١٤٢٥(
  
  

  
  :المدرسة التونسية :سالخام

  :التعريف بها_ ١
يد  يف رحاب اجلامعة التونسية يشرف عليها عبد هم جمموعة من الباحثني نشؤوا ا

مبفهومه  وهو كتاب حتدث فيه عن حقائق اإلسالم ،"اإلسالم والتاريخ"صاحب كتاب  ،الشريف
  .يف منهج سيأيت احلديث عنه يف املباحث القادمة ،اجلديد

م يعتربون أنفسهم كذلك ؛ كما أنو   م مدرسة واحدة ؛ أل جل أعالمها  قد اعترب

                            
  .) ٤١٢ص (حوار األجيال   )١(
ا إعداد حممد سبيال وعبدالسالم بنعبد العايل   )٢(  .)٨٩ص (احلداثة وانتقادا
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  . )١(من التونسيني 
تعمل ضمن عملي مجاعي  اومن تأمل الدراسات اليت أنتجتها هذه املدرسة وجد أ

ُ  ،منظم ْ وهو ما يـ ِ ن ْ ذ بالنقد الذي يسعى  ، مما حيتم على الباحثني التصدى هلاكبريال اعن خطره ر
   .إىل نقض جذورها الفلسفية

   :أهمية هذه المدرسة عند أصحاب هذا االتجاه_ ٢
يد الشريف ملا  ستاذها عبدوتشجيعًا أل إشادة من حممد أركون لقيت هذه املدرسة ا

  . )٢(يقوم به من اإلشراف والتأطري
ا جديرة باالهتمام والنظر والتأمل« :ويقول أحد الباحثني عنها  ،مدرسة قائمة بذا

يد الشريف وحممد الشريف   عبد.. .وميثلها أعالم أبرزهم،تشكلت يف رحاب اجلامعة التونسية ا
مل التعريج على جيل جديد من الباحثني الذين تتلمذوا على أيديهم وخترجوا من  من دون أن 

امعة التونسية وأجنزوا أطروحات عديدة تشمل حقوالً متنوعة من حقول الفكر اجل
  . )٣(»اإلسالمي

  .)٤()ماإلسالم يف كتابات التونسيني ودراسا( تبت يف ذلك رسالة دكتوراه بعنوان بل كُ 
يد  دراسة هذا االجتاه على دراسة صدرتيف  وقد اعتمدتُ  حتت إشراف عبد ا

ً وقد جعل هلا عنوان ،من الباحثني معهأصدرها واحد  ،الشريف ُ  ا  :عرب عن حقيقة هذا االجتاه وهوي
ددين (  ددين  ،حملمد محزة )إسالم ا يد الشريف وحممد  عبد :_كما ذكر_ويعين با ا

 ونصر حامد أبو حممد أركون :ومها تونسيني وضم إليهم شخصيتنيالطاليب وغريه من الباحثني ال
  .زيد

م ليس هو اإلسالم الذي  يتحدثون عن إسالم آخر ولقد صدق يف عنوان البحث أل
اجلامع  ،واجلديد هنا ليس وصف مدح بل وصف حقيقة ،إنه إسالم جديد ،نتحدث عنه

  .أما احلقائق فتختلف باعرتافهم أنفسهم ،بينهما األمساء فقط

                            
ددين  )١(  )١٠ص( إسالم ا
 .)٢:١٢(كتاب ندوة املسلم يف التاريخ   :انظر)  ٢(
ددين )  ٣(  .) ١٠ص (إسالم ا
  .٢٠٠٢بكلية اآلداب يف تونس   ،عبدالرزاق احلماميكتبها الباحث )  ٤(
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درسة ال سيما وقد صدرت حتت وقد جعلت هذه الدراسة مبثابة البيان الرمسي هلذه امل
  .إشراف أستاذ هذه املدرسة
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  المبحث الثاني

وأسبابه  ،في التفسير نشأة تأثير االتجاه الفلسفي المعاصر
  .ومظاهره

  :وفيه ثالثة مطالب
  .في التفسير نشأة تأثير االتجاه الفلسفي المعاصر :المطلب األول
  .في التفسير أسباب نشأة تأثير االتجاه الفلسفي المعاصر :المطلب الثاني
  .في التفسير مظاهر تأثير االتجاه الفلسفي المعاصر :المطلب الثالث
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  المطلب األول 

  )١(في التفسير جاه الفلسفي المعاصرنشأة تأثير االت
ن اليت ال وُّ كَ تطلب البحث يف اجلذور التارخيية ملرحلة التَ احلديث عن نشأة هذا االجتاه ي

  هذه النواة تكرب ،فظهور هذا االجتاه سبقته مراحل كانت نواة له ،دون مقدمات فجأه تنشأ
 ،االحتكاك بالغرب :وهو ،جيمعها مجيعًا عامل مشرتك ،ية املعاصرةقدمت احلركة الفكر كلما ت

 تبتدئ هذه املراحل من حممد عبده ،ويتفاعل كل جيل مع هذا االحتكاك حبسب مرحلته
    .؛ فإىل بيان هذه املراحل وتنتهي إىل نصر حامد أبو زيد

  :الدعوة إلى توافق النصوص مع العلوم العصرية الغربية :لمرحلة األولىا
يف  ن على أن أوىل املراحل اليت مهدت لظهور االجتاه الفلسفي املعاصرالباحثو  يكاد يتفق

أن  :وما تاله من مراحل د عبده، والرابط األساس بني حمم)٢( التفسري هي مرحلة حممد عبده
 حممد عبدهلكن   ،هاجس الغرب وعلومهيع قد سيطر على رؤيتهم هاجس واحد وهو ماجل

ومل  ،ال ختالفها حىت حاول تطويع تفسري النصوص لتوافق علوم الغرب أو على أقل تقدير
  .ى النصوصلذلك مناهج غربية ويطبقها عل يستخدم

  .األخرى مناهج غربية وطبقها على النصوص الشرعيةبينما استعمل من بعده يف املراحل 
ُ  ميكن أن كيف  :فكر حممد عبده تشغللقد كان من أهم الشواغل اليت  َ يـ م اإلسالم دِّ ق

  ؟  للغرب
  .الميالغرب يتهم املسلمني بأن سبب ختلفهم هو ارتباطهم بالدين اإلس ألن

ً عدد حاور حممد عبده ومن أجل هذه القضية وحينما حاور  ،املفكرين الغربيني من ا
  الذيو  مفكري الفكر الغريب  من واحدو وزير اخلارجية الفرنسي آنذاك  "هانوتو"  _ عبده_

 نفس السالح معه حممد عبده ستخدمفقد ا ،ختلف املسلمني يف دينهمحيصر أسباب  كان

                            
الجتـاه نفسـه وهـو نصـر حامـد البحوث اليت تفيد يف معرفة تاريخ تطور هذا االجتاه حبث نشره أحد أصحاب هذا امن   )١(

 :"جــــدل"وقــــد نشــــره يف عــــدد مــــن املواقــــع منهــــا موقــــع " إشــــكالية التأويــــل بــــني القــــدمي واجلديــــد " وحيمــــل العنــــوان  أبـــو زيــــد
www.jadal.org.. 

 .)٢٣ص (القراءة اجلديدة يف ضوء ضوابط التفسري رسالة غري منشورة لعبدالرزاق هوماس  :انظر  )٢(
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صح احلكم على األديان مبا يشاهد من أحوال أهلها  إن« :ه للمسلمني فقال لهالذي يوجَّ 
    .)١(»عالقة بني الدين املسيحي واملدنية احلاضرة وقت احلكم جاز لنا أن حنكم بأن ال

 ً هو و " لم واملدنية اإلسالم دين الع"إىل بيان أن  ومن أجل ذلك فقد كان يسعى دائما
  .حول هذه القضية عنوان كتاب طبع له

يرى  لعدد من قضايا اإلسالم حاول أن يقدم تفسريات ق ما يدعو إليهوحىت يثبت صد
ا عقالنية  قدم هذه القضايا للغربميكنو أ ُ ذا التفسري العقالين أن ي ذلك من أجل ، ه 

ختتلف مع العقلية الغربية  أما اجلوانب اليت ،أصبحت قراءته انتقائية ال متثل مجيع جوانب الدين
فليس _ على حسب ظنه_ ن بالغيب أو خمالفة العلم التجرييباإلميا أساس واليت تقوم على

ً  أمامه إن مل ميكنه إنكارها إال ُ  تفسريها تفسرياً جديدا   .عارض العلم احلديث حبسب فكرهال ي
 ر الكبرياألثكان من نصيب هذا املنهج حديثه عن القصص القرآين الذي سيكون له 

َ  ،فيمن بعده ُ ر أن القرَّ فقد قـ َ صص القرآين ال يلزم أن يكون كله م ً ربِّ ع يف  يقول ،عن احلقيقة ا
واالعتبار، ال لبيان التاريخ  ن القصص جاءت يف القرآن ألجل املوعظةأ بينا غري مرة« :ذلك

ل على االعتقاد جبزئيات األخبار عند ْ م َ دهم احلقَّ وإنه ليحكي من عقائ ،الغابرين وال للح
م النافع والضار، ألجل املوعظة  والباطل، ومن تقاليدهم الصادق والكاذب، ومن عادا

العِربة، وال تتجاوز موطن اهلداية، وال بدَّ أن يأيت يف  فحكاية القرآن ال تعدو موضع. واالعتبار
ن واستهجان القبيح العبارة أو السياق وأسلوب َ َس وقد يأيت . النظم ما يدل على استحسان احل

بني أو احملكيِّ عنهم، و  يف احلكاية بالتعبريات لة عند املخاَط َ إن مل تكن صحيحةً يف املستعم
 M l :وكقوله ،]٢٧٥ -البقرة[M ' ( )  * + , -  L :هنفسها، كقول

m n  L]وهذا األسلوب مألوف ،]٩٠ -الكهف،  ً ا من كتَّاب العربية فإننا نرى كثري
م، والسيما يف سياق كالمهم عن وكتَّاب  اإلفرنج يذكرون آهلة اخلري والشرِّ يف خطبهم ومقاال

ا من تلك اخلرافات    .)٢(»الوثنية اليونان واملصريني القدماء، وال يعتقد واحدٌ منهم شيئً
قة التارخيية بل املهم أنه يعترب القصص القرآين ال يلزم منه أن يعرب عن احلقي_ هنا_املهم 

  .من القصص هو اهلداية والعربة والعظة
                            

   .)١٩٣ص (اخلطاب والتأويل لنصر حامد أبو زيد  :وانظر ،)٢٢٢: ٣(األعمال الكاملة حملمد عبده  )١(
  .)٢٤١: ٤(املصدر السابق   )٢(
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 ُ ونزوله إىل األرض أن تكون  وأكله من الشجرةصحح أن يكون املراد بقصة آدم وهو ي
  .)١(جمرى األمثال وليست على احلقيقة على

اليت كانت يف ذاك الوقت متثل أكثر  )٢(والترقي النشوءلفكرة  ويستجيب حممد عبده
 ً فيذكر =  واالعرتاض عليها يعين اعرتاضًا على العلم التجرييب اليقيين ،النظريات شهرة وانتشارا

  .)٣( »األحياء العاقلة اليت سكنت األرض أول ليسأن آدم «
 ُ َ ولذلك أصبح القصص القرآين قبل أن ي بد من أن خيضع  م بداللته الظاهرية اللَّ س

  .  )٤(لعقلل
  :بداية استقبال المناهج الغربية وتطبيقها على النص القرآني :المرحلة الثانية

وواقع النقد العريب احلديث ليس « ،النقد األديب بوابة من الغربية مناهجبدأ استقبال هذه 
اية املطاف سوى جزء من وا ً وإ ،قع الثقافة العربية بشكل عاميف  مما يصدق هنا  ن كثريا

هو أهم من أسس لبداية نقلة  )٦(ن على أن طه حسنيالباحثو  كاد يتفقوي، )٥( »هناكيصدق 
  .)٧(جديدة يف تلقي املناهج الغربية وتطبيقها على الرتاث اإلسالمي

َ وقد  يف تربيره  ، حيث يقول)٨() ١٩٢٦(ح بذلك يف كتابه يف الشعر اجلاهلي عام رَّ ص

                            
 .)١٤٥: ٤(املصدر السابق  )١(
ــا دارويـن يف كتابــه أصــل األنـواع وهــي أن ملكـات اإلنســان العقليــة وغرائـزه وتصــورا )٢( القيــة ته األخهـي الفكــرة الـيت جــاء 

هـي مـا عـربَّ و   ،سـطة الوراثـةاو ت حىت ترسـخت يف النـوع اإلنسـاين بانتقلت وتطور  ،ولوجية مفيدةوالدينية هي نتاج تغريات بي
لعبــدالرمحن  موســوعة الفلســفة:ينظــر. إلنســان أصــله ينحــدر مــن قــردن الغــربيني بعــد ذلــك  بأنــه يعتــرب اعنــه كثــري مــن املفكــري

  .)٤٧٤: ١(بدوي 
 .)١٢٧: ٤(األعمال الكاملة  )٣(
 .)١٢٢: ٤(املصدر السابق  )٤(
    .)١٣ص (لسعد البازعي _ الغرب يف النقد العريب احلديث_استقبال اآلخر  )٥(
وحفــظ  ،وقــد فقــد بصــره يف السادســة مــن عمــره ،١٨٨٩ولــد مبحافظــة املنيــا عــام  ،أديــب ومفكــر مصــري ،طــه حســني)٦(
وقـــد طـــرد مـــن األزهـــر مث جلـــأ إىل اجلامعـــة  ،وتتلمـــذ علـــى اإلمـــام حممـــد عبـــده ،لقـــرآن الكـــرمي قبـــل أن يغـــادر قريتـــه إىل األزهـــرا

 ،م أمت البعثـــة١٩١٥ويف عـــام  ،مث ســـافر إىل بـــاريس ،م١٩١٤وحصـــل علـــى الـــدكتوراة منهـــا عـــام  ،م١٩٠٨املصــرية يف عـــام 
حيــث أمت تعيينــه أســتاذاً يف قســم اللغــة العربيــة،  ،م عــاد مـن فرنســا١٩١٩ويف عــام  ،االجتمــاعوحصـل علــى دكتــوراة يف علــم 

    .)٢٣١-٣(األعالم  :نظري. م١٩٧٣ناصب رفيعة، وتويف عام وقد تقلد عدة م
 .)٩٩_ ٩٦ص (املصدر السابق  )٧(
    .)١٠٩ص (يف الشعر اجلاهلي لطه حسني  )٨(
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ذا املنهج يف حبثنا « :)١(لتلقي منهج ديكارت سواء رضينا أم كرهنا فالبد لنا من أن نتأثر 
ذلك أن عقليتنا قد أخذت منذ عشرات .. .العلمي واألديب كما تأثر به من قبلنا أهل الغرب

  . )٢(»أو قل أقرب إىل الغربية منها إىل الشرقية ،السنني تتغري وتصبح غربية
متامًا عن تبعية أفكار بعض «معربة _ )٣(مالك بن بين_يف نظر لقد كانت هذه املنهجية 

   .)٤(»قادة الثقافة العربية احلديثة لألساتذة الغربيني
لدريكارت  )٥(يستحضر تطبيق املنهج الشكي_  كما يقول دارسوه_ مل يكن طه حسني

توظيف «وهو ملنهج وهو الشك، ب الرمزي هلذا اوإمنا استحضر اجلان ،باملعىن العلمي الدقيق
ينتج من املنهج وما حيوط ذلك من خصائص و  قام على جتاهل السياق الذي نشأ فيه

  .)٦(»مشكالت
  . )٧( ويف هذا الوقت استقبل جمموعة من األدباء اآلخرين مناهج أخرى يف األدب

  بتفسري القرآن ؟  ولكن ما عالقة طه حسني
   :أمرين اثنني يف موضوع حبثناتكمن عالقته يف 

  .على الرتاث اإلسالمي من حاول تطبيق املناهج الغربيةأنه من أوائل _١

                            
ــد املــنهج م مـن أكــرب فالســفة الغــرب، يعــد رائـد هــذه الفلســفة١٥٩٥فرنســي، ولــد ســنة  فيلســوف ديكـارت )١( عَّ ، والــذي قَـ

 ).٤٨٨: ١(، عبدالرمحن بدوي موسوعة الفلسفة: ينظر. العقلي يف الفكر الغريب، وهو رياضي كذلك
 .)١٠٩ص (يف الشعر اجلاهلي لطه حسني  )٢(
ــاء دراســته الثانويــة إىل ١٩٠٥، مفكــر جزائــري، ولــد عــام بــن نــيب مالــك )٣( م يف مدينــة قســنطية يف اجلزائــر، انتقــل بعــد ا

، يف بـاريس أصـدر١٩٣٥باريس، حيث خترج عـام  الظـاهرة القرآنيـة و لبيـك، وشـروط والنهضـة وغريهـا، : م مهندسـًا كهربائيـًا
مـذكرات : ينظـر. م١٩٧٣: تـويف. م مديراً عاما للتعليم العايل١٩٦٣رة مث انتقل للجزائر عام م جلأ إىل القاه١٩٥٦ويف عام 

 .شاهد للقرن، مالك بن نيب
 ).٥٦ص( الظاهرة القرآنية، مالك بن نيب )٤(
: ت عـن منهجـه الشـكي بقولـهويعـرب دريكـار  ،العقـل وهـو يـرى أن مصـدر املعرفـة هـو ،دريكات ممن ينكر املعرفـة احلسـية )٥(
فــــرتض إذن أن كــــل األمـــــور الــــيت أشــــاهدها باطلـــــة، وأقنــــع نفســــي بأنـــــه مل يوجــــد شــــيء ممـــــا متثلــــه يل ذاكــــريت املليئـــــة إين أ( 

وأعتقـــد أن اجلســــم والشـــكل واالمتــــداد واحلركـــة واملكــــان ليســــت إال  ،باألكاذيـــب، وأتصــــور أنـــه ال يوجــــد عنـــدي أي حــــس
 موســـوعة الفلســــفة :ينظـــر .)ًا ؟ رمبـــا أنـــه الشـــيء يف العــــامل يقيـــين يــــفمـــاذا عســـى أن يعـــد حقيق .مـــن صـــنع عقلــــيختـــيالت 

 .)٤٩٣: ١(لعبدالرمحن بدوي 
  .)١١٢ص (استقبال اآلخر  )٦(
 .والكتاب كله يتحدث حول هذه اإلشكالية) ١٢٣، ١١٨، ١١٣(انظر املصدر السابق  )٧(
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   .أنه استثمر هذه املناهج وقادته إىل التشكيك يف بعض حقائق القرآن_ ٢
  .ل فتبني من خالل الكالم السابقأما األمر األو  

قل من قبل يف تاريخ اإلسالمي وهو طه حسني أن :وأما الثاين فبيانه ُ  جاء بقول مل ي
  .)١( قول مأخوذ من املستشرق  مارجوليوث وإمنا هو ،التشكيك يف صحة الشعر اجلاهلي

كما يقول مالك   ،هذا الرأي ال ينحصر أثره على التاريخ واألدب بل يتجازوه إىل التفسري
دم مباشرة ،املشكلة بوضعها الراهن إذن تتجاوز نطاق األدب والتاريخ« :بن نيب منهج   و

أراد بفرضه أن يفرض على املشكلة تطوراً ) مرجليوث(لكن خييل إلينا أن  ...التفسري القدمي كله
 ً حيث أدخل يف الوقت املناسب ما يشبه الديناميت الذي قد ينسف كل مناهج التفسري  ،ثوريا

   .)٢(»القدمي
نبه عليه ملك بن نيب يف كالم طه حسني ُ ن أ« :الذي قول فيه ميكننا أن نلحظ شيء مما ي

ب إىل امرئ القيس أو َ نس ُ إىل األعشى أو إىل غريمها من الشعراء اجلاهليني ال  هذا الشعر الذي ي
قيل وأذيع قبل أن  والفنية، أن يكون هلؤالء الشعراء وال أن يكون قد ميكن، من الوجهة اللغوية

ذا الشعر على تفسري القرآن وتأويل احلديث، وإمنا  ...يظهر القرآن د  َ ُستشه وال ينبغي أن ي
د بالقرآن واحلديث على تفسري هذا الشعر وتأويله ينبغي أن َ ُستشه  هذه األشعار ال تثبت.. .ي

تَّخذ وسيلةً إىل ما اختذت إلي ا وال تدل على شيء، وال ينبغي أن تـُ بالقرآن  ه من علمشيئً
 ُ ا العلماء ا ليستشهد  ْ اخرتاعً ِعَت ُ لِّفت واخرت على ما كانوا يريدون أن  واحلديث؛ فهي إمنا تُُك

 . )٣(»يستشهدوا عليه
ُ «إذا كان األمر كذلك فإن هذا  ْ يفضي إىل م ذلك أن الذين يقولون . حلِّه ال بدَّ من لٍ كِ ش

                            
الشــرقية مــن جامعــة  وقــد ختــرج باللغــات ،يف لنــدن) ١٩٤٠(وتــويف ســنة  ،)١٨٥٨(ولــد ســنة  ،مستشــرق مــارجوليوث )١(

فعــــد مــــن أشــــهر ) ١٨٨٩(وأقــــام أســــتاذاً هلــــا يف جامعــــة أكســــفورد منــــذ  ،وكتــــب فيهــــا بسالســــة ،وأتقــــن العربيــــة ،أكســــفورد
مــع العلمــي العــريب يف ،املستشــرقني " وتطــور اإلســالم يف بدايتــه" حممــد ونشــأة اإلســالم"دمشــق كتــب  وانتخــب عضــواً يف ا

املستشــرقون لنجيــب العقيقــي  :ينظــر .تســري فيهــا روح غــري علميــة ومتعصــبة :لكنهــا دراســات كمــا يقــول عبــدالرمحن بــدوي
      .)٥٤٦ص (وموسوعة املستشرقني لعبد الرمحن بدوي  ،)٧٧: ٢(
ـــم مباشـــرة(، يف النســـخة )٥٧ص( الظـــاهرة القرآنيـــة، مالـــك بـــن نـــيب )٢( ـــدم(وصـــوابه ) و كمـــا هـــو واضـــح مـــن ســـياق ) و

 . الكالم
 .)٧٠ص (يف الشعر اجلاهلي لطه حسني  )٣(
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يستندون إىل ) الشمال واجلنوب أهل(نيون بوجود لغة موحدة يتكلمها العدنانيون والقحطا
وهم أهل (العرب األقحاح األصليون  أي –" العرب العاربة"بعض املرويات يف التفرقة بني 

الذين تعلَّموا العربية وأتقنوها وختلوا عن  ، وهم أهل اجلنوب"العرب املستعربة"وبني  –) الشمال
جرة إبراهيم بكلٍّ من يربطها  لغتهم احلمريية منذ عصور بعيدة، وهي لغة ا  هؤالء البعض تارخيي

 .)١(  "»احلجاز، وهي القصة الواردة يف القرآن الكرمي إمساعيل وهاجر إىل أرض
الوحيد فاعترب  طه حسن خمرجللقصص القرآين هو  ذه حممد عبدهفكان التأويل الذي اخت

وبذلك يستطيع أن ينفي  ،الصحة التارخيية القصص القرآين ال يلزم منه ث القرآن  عنحدي
للتوراة أن « :يقول يف ذلك ،)٢(القصص السابقة عن قصة تعلم إمساعيل العربية من جرهم

ثنا عن إبراهيم ا حتدِّ ثنا عنهما أيضً ولكن ورود هذين االمسني يف . وإمساعيل، وللقرآن أن حيدِّ
 فضالً عن إثبات هذه القصة اليت حتدِّثناوالقرآن ال يكفي إلثبات وجودمها التارخيي،  التوراة

  .)٣(»إىل مكة ونشأة العرب املستعربة فيها جرة إمساعيل بن إبراهيم
ُ  )٤(أمني اخلويل يأيت بعد طه حسني  ،وطه حسني كمل الطريق الذي بدأه حممد عبدهلي

حيث يذكر  ،املستشرقني حول القرآن الكرمي لبعض كتابات أهم تهءمستصحبًا معه قرا
وأراد  )٦(يف تاريخ القرآن)٥(كهد ول من أوائل من عرف كتاب تيودور نعبدالرمحن بدوي أن اخلويل

العرب إال يف وقت  دف بعض تالميذه األملان بذلك يف حني أنه كتاب مل يعرف عنلَّ ترمجته وكَ 

                            
 .موقع جدل ،إشكالية التأويل لنصر حامد أبو زيد )١(
  .)٣٥ص (يف الشعر اجلاهلي  )٢(
 .)٨٩ص (املصدر السابق  )٣(
وانتقل إىل كلية  ،وخترج من مدرسة القضاء الشرعي ودرس فيها ،م١٨٩٥ولد عام  ،كاتب مصري  ،أمني اخلويل  )٤(

 ،م١٩٥٦اآلداب مدرسًا فأستاذاً مث شغل منصب مدير عام الثقافة يف ورزاة التعليم يف مصر، وأصدر جملة األديب سنة 
األعالم  : انظر). م١٩٦٦(د خلف اهللا، تويف سنة وحممد أمح وكان من املدافعني عن طه حسني ،وقد ابتعث إىل أملانيا

)١٦-٢.(  
حصــل علــى الــدكتوراه عــام  ،عامــاً  ٩٤أتقــن العربيــة والســريانية والعربيـة وجتــاوز عمــره  ،شــيخ املستشــرقني األملــان ،نولدكـه )٥(
وأصـــبح مـــن أهـــم  ،حت مـــن أشـــهر دراســـات املستشـــرقني عـــن القـــرآنالـــيت أصـــب" تـــاريخ القـــرآن"يف رســـالته عـــن ) م١٨٥٦(

 .)٥٩٥ص(موسوعة املستشرقني بدوي  :ينظر .)م١٩١٦(املستشرقني على العموم تويف 
 .)٦١ص (رضوان السيد  ،املستشرقون األملان )٦(
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  .)١(متأخر
ُ تعقُّ  اجلديد الذي يقدمه أمني اخلويل ه حملمد عبده يف جعله القصد األول من التفسري هو ب

تقول تلميذة اخلويل " البيان"حيث جيعل اخلويل أن مثة قصداً أسبق من كل ذلك وهو  ،اهلداية
هم النص ريًا ال يتجاوز ففسري تقليديًا أثكان املنهج املتبع يف درس الت« :عائشة بنت الشاطئ

فخرج  القرآين على حنو ما كان يفعله املفسرون من قدمي حىت جاء شيخنا اإلمام أمني اخلويل
  .)٢(»عن ذلك النمط التقليدي وتناوله نصًا لغويًا بيانيًا على منهج أصله

 َ ً قائديًا عمن اعتبار القرآن نصًا تشريعي اخلويل مدرسةلت لَّ لقد قـ فليست هي املهمة  ،ا
نظرة  وأيُّ  ،هي أن القرآن نص أديب إن املهمة األوىل عند هذه املدرسة البيانية ،وىل للقرآناأل

لبياين يتفرع غرض ومن هذا الغرض ا ،)٣(أخرى للقرآن هي أمر ثانوي كما يقول أمني اخلويل
    .اهلداية وغريه

إن « :يف سياق حديثه قول اخلويل عن الوقائع القرآنية مستشهداً بتجربة طه حسنيي
ويستغلها يف ترويج الدعوة  اإلسالم وكتابه القرآن حيدِّث عن األشياء والواقعات مبا يشاء،

ا ً ِم لز ُ ا م َ به يف مصر وهو ما أذيع وتقرَّر ودُ . للمؤمنني اإلسالمية كما يشاء، دون أن يكون حق ع ِ ف
  .)٤(»اجلاهلي منذ ثلث قرن يف أزمة الشعر

يف تقدمي تفسرياته  نفس اهلاجس الذي كان حيمل حممد عبده :وحيملهم على هذه النظرة 
ذا القرآن وهو يتضمن أشياء قد ال تتطابق مع  ؛ فكيف ميكن أن خياطب املسلم اآلخر 

  احلقائق حسب زعم اخلويل ؟ 
ــــك  ــــدين، أن يعتقــــد يف تســــليم مطمــــئن « :يقــــول يف ذل يســــتطيع املثقــــف الراقــــي، حــــني يت

ـــل يف حبــديث ـــق وحيلِّ  عمـــق ووضـــوح تـــاريخ هاتيـــك القـــرآن الفـــين يف قصصـــه، ومـــع ذلــك، حيقِّ
ــا إىل أن هــذا لــن يصــادم حبـــال  األحــداث ا، وينفــي يف ذلــك ويثبــت، مطمئنً َ أصــحا وأشــخاص

َ الفـــين اآلخـــر، وأن  ذلكـــم العـــرض ـــهـــذا العـــرض الفـــين، مهمـــا يـ ل التـــاريخ يف أحداثـــه، لـــن ميـــسَّ قُ
 َ أن  وهكـذا ال يضـطر العـامل املـؤمن إىل أن يعـالن العـامل وأهلـه بـأن للقـرآن. القرآن وصدقَه سالمة

                            
    . املصدر السابق، نفس الصفحة )١(
 .)١٣: ١(التفسري البياين لعائشة بنت الشاطي   )٢(
  .)٣١٧ص (مناهج التجديد ألمني اخلويل   )٣(
 .)صفحة د(_ ط األجنلو_مقدمة اخلويل للفن القصصي يف لقرآن  )٤(
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ِمنــا ذلــك بشــيء، ألننــا لز ُ مؤمنــون  يقــول مــا يشــاء، وأن يســتغل األحــداث كمــا يشــاء، دون أن ي
ــا ويف أنفســنا هــذان التيــاران املتخالفــان – مث بــاحثون بعقلنــا، –بوجــداننا،  ً لــن  .واملتجــاوران مع

إن  :لقصـص القـرآن الكـرمي يقـول املسـتنري ذلـك، بـل سـيقول، بعـد أن يفهـم خطـة الـدرس الفـين
ل الفنيــة يف عرضــه لقصــص الســابقني مــا ُ يشــاء، دون أن يقصــد إىل  للقــرآن أن يســلك مــن الســب

يقـوم علـى التفاصـيل أو الروايـات  لعـرض الفـين الـذي المساس التاريخ بشيء، ألنه إمنا يعرضها ا
ة والتحديات، بل يقصد ما قـرَّر أن يقصـده بصـراحة، أال ْ ـرب لقـد كـان يف قصصـهم عـربة : وهـو العِ

  .)١(»ألويل األلباب
 هي الفكرة اليت قام عليها كتاب تلميذه حممد أمحد وهذه الفكرة اليت سجلها أمني اخلويل

  .يف كتابه الفن القصصي للقرآن )٢(خلف
وهو جيعل من ضمن الدعائم اليت  »يف القرآن عمل فين أن القصة«فاألخري خيلص من 

ا موقفه من القصص القرآين موقف حممد عبده فهو يذكر مقولة عبده السابقة يف  ،يربر 
ليس .. .صيقصد القرآن من القصاهلدف الذي «مقدمة دفاعه عن كتابه وخيلص إىل أن 

  .)٣(»املعاين التارخيية وإمنا املعاين الدينية واخللقية إخل
ويكـــرر حممـــد خلـــف ذات اهلـــاجس الســـابق الـــذي محـــل غـــريه علـــى تقـــدمي كثـــري مـــن تلـــك 

ً « :األطروحــات فيقــول أن املستشــرقني قــد عجــزوا عجــزاً يكــاد يكــون تامــًا عــن  :والحظــت أخــريا
ومــن هنــا ذهبــوا إىل ذلــك الــرأي .. .رمي وطريقتــه يف بنــاء القصــة وتركيبهــافهــم أســلوب القــرآن الكــ

ــ م الــذي ســبقهم إليــه املشــركون مــن أهــل مكــة واملالحــدة مــن املســلمني مــن القــول بــأن الــذي يعلِّ
ـم فهمـوا أسـرار القـرآن ملـا كـان مـنهم  ،وأن بالقرآن أخطاء من أخطاء التاريخ .حممداً بشر ولو أ
  . )٤(»...ذلك القول

ً امتـــداد واعتبـــار مدرســـة اخلـــويل هـــو رأي تبنـــاه االجتـــاه الفلســـفي الـــذي  ملرحلـــة حممـــد عبـــده ا

                            
    .نفس الصفحة ،املصدر السابق )١(
ودرس بكليــــة اآلداب ومعهــــد  ،ختــــرج مــــن كليــــة اآلداب مــــن جامعــــة القــــاهرة ،أديــــب مصــــري ،حممــــد أمحــــد خلــــف اهللا)٢(
 ،حممـد خلـف اهللا ،مفـاهيم قرآنيـة –انظـر  .وعمـل وكـيالً لـوزارة الثقافـة املصـرية ،لدراسات العربية التابع جلامعة الدول العربيةا

 .صفحة الغالف
    .)٢٩ص (الفن القصصي يف القرآن الكرمي  )٣(
    .)٣٧ص (املصدر السابق  )٤(
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وجـدير بالـذكر أن خلـف اهللا « :خلـف اهللاحممد ندرسه حيث تقول املدرسة التونسية عن حماولة 
يــة األدبيــة بــني طروحتــه الفــن القصصــي يف القــرآن الكــرمي ينطلــق مــن الفصــل القــائم بــني النظر يف أ

التــاريخ واألدب ليـــدعم الفكــرة الـــيت اعتمــدها عبـــده والقائمــة علـــى الفصــل بـــني التــاريخ والقـــرآن 
  . )١(»يف تفسريه وردها الشيخ حممد عبدهاهللا أيضًا فكرة أ واستعاد خلف

، هج الغربيـــةت بدايـــة اســـتقبال للمنـــاإن هـــذه املرحلـــة الثانيـــة كانـــ :ممـــا ســـبق ميكـــن أن يقـــال
م ،وتطبيقه األكرب يف اجلانب األديب     .ومل يكن التعرض للتفسري قصداً أوليًا يف تطبيقا
 ٌ ٌ  وبعد هذه املرحلة جاء جيل هذه التجربة السابقة يف  من الباحثني يستوحي معامل جديد

  .وهي املرحلة الثالثة حمل البحث ،اويزيد عليه اويسري على طريقه ،مرحلتيها
  :التبني المنهجي للمناهج الغربية في دراسة النص الديني :الثالثةالمرحلة 

 ،حنفي ،اجلابري ،أركون( أمسائهم قدم ذكر أهمتلذي جاء يف هذه املرحلة هو من اجليل ا
 ؛كرت يف املرحلتني السابقتني اليت ذُ  هم يتفق مع النظرات املنهجيةومجيع ،)أبو زيد، الشريف 

وحماولة  ديينللمناهج الغربية لتفسري النص ال دام املنهجيلكن اجلديد عندهم هو االستخ
  .االستدالل الفلسفي والديين لصحة هذه املناهج

ومل يكن هذا  ،وذلك بسبب التطور الكبري الذي حصل يف العالقة بني الغرب واملسلمني
 ُ نظري بني عرف من خالل التوافق الالربط بني هذه املرحلة واملرحلتني السابقتني جمرد استنتاج ي

وإمنا هو تصريح من بعض  ،أصحاب هذه املرحلة وبني مقوالت املراحل السابقة مقاالت
ولكننا «: ذه احملاوالت السابقة بقوهلابني مكانة هفاملدرسة التونسية تُ  ،أصحاب هذا االجتاه

 نعتقد أن احملاوالت النقدية األوىل اليت شهدها الفكر اإلسالمي احلديث يف تعامله مع النص
 َ مات اليت ضبطت ماهية النص ة للمسلَّ يية زعزعة حقيقادلت بثَّ من بداية القرن املاضي م

   .)٢( »وأحدثت شرخًا ظل يتعمق على امتداد العصر احلديث ،وحدوده ووظائفه
ً  بو زيدجيعل نصر حامد أو   :من االمتداد للمراحل السابقة وغريها فيقول خطابه نوعا

عد يف جانب منه تواصالً مع خطاب النهضة يف جانبه الديين « ُ اخلطاب الذي يطرحه الكتاب ي
بل هو تواصل مع هذا الرتاث يف  ،حىت حممد أمحد خلف اهللا ليس فقط بدءاً من حممد عبده

                            
ددين  )١(  .)٦٧ص(إسالم ا
ددين حملمد مح  )٢(  .)٤٩ص (زة إسالم ا

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  . )١( »الرشديةعتزالية و املتمثل يف اإلجنازات اال ،ألعمقبعده ا
فهذا  ،خرين من أصحاب هذا االجتاها عند آهلو االت السابقة لقيت قبكما أن تلك املق

احلقيقة أن هناك فرقًا بني نواة « :حول املوضوع الذي أثاره طه حسني يقول حسن حنفي
يخ فقط هي األقرب إىل اليقني مثل وجود نواة التار  .اية التاريخ كأسطورةو التاريخ كحقيقة ور 

الوجود موضوعي وكيفية  .يةاو ة الوجود فمن صنع الر يفيأما ك… إبراهيم وإمساعيل وإسحق 
داع من نه خلق مستمر وإبعلى فيه ألاألحد األوالثاين  ،األول هو احلد األدىن .الوجود ذايت

  .)٢( »الوعي اجلمعي
للتوراة أن حتدثنا عن إبراهيم « :السابق يف قوله أن نقل كالم طه حسني وبعد
املغاالة يف املواقف فهذا إنكار للنواة األوىل يف محوة « :قال حسن حنفي .»...وإمساعيل

واملغاالة واإلثارة واإلطالق من مسات الدعوات اجلديدة .. .حكامذهان واختالف األواإلثارة لأل
  . )٣( »ثقافية التقليدية يف مرحلتها األوىلعلى البيئة ال

من الذين كتبوا يف هذا « :وحممد خلف اهللا ويقول اجلابري حول أطروحة طه حسني
كتاب املرحوم حممد خلف اهللا   ،املوضوع وأثارت آراؤهم جدالً يف اخلمسينيات من القرن املاضي

م وقد انتهى فيه) الفن القصصي يف القرآن (  ،إىل أن القصة القرآنية أنطقها القرآن على لسا
ومع أننا ال خنتلف كثرياً  ،وأن مضمون القصة القرآنية هو ما يعرفه املعاصرون للنيب من تاريخ

   .)٤( »حول هذه النتائج إال أن طريقنا إليها خيتلف عن طريق خلف اهللا
ً االجتاه امتداد وهكذا جتد هذا ا امتداد ،لقرآن وتفسريهول اح ذه النظرات اجلريئةهل ا ً وكو  ا

احملاوالت السابقة بل  هلذه املناهج هو اطالعهم على همينال يعين أن السبب يف تبملراحل هلذه ا
  .انتهى إىل هذه املرحلة حىتحلركة التفسري  املقصود بيان التطور الفكري

                            
 .)٢٢٣ص (اخلطاب والتأويل له  :وانظر ،)١٠ص(النص والسلطة واحلقيقة لنصر حامد   )١(
 .) ٣٦ص (حوار األجيال حلسن حنفي  )٢(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق )٣(
  .)٢٥٩حاشية ص (مدخل إىل القرآن للجابري  )٤(
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  الثاني المطلب

  أسباب تأثير االتجاه الفسلفي المعاصر في التفسير
دة أسباب تلك اليت دعت أصحاب هذا االجتاه إىل الدخول يف جمـال التفسـري واالهتمـام ع

ـذه األســباب يف عبــارات واضـحة ال لــبس فيهــا ،بـه وليســت  ،وقــد صــرَّح أصـحاب هــذا االجتــاه 
ــرى هلــا ملــة هــذه جلســيتعرض هــذا املبحــث  ،مــن قبيــل االســتنباط والتحليــل األســباب ومــن مثََّ جيُ

 ً قـدم ،لنقـديل امن التحليـ نوعا ُ منهجـًا جديـداً  لنـرى هـل هـي أسـباب مسـوغة هلـذا االجتـاه ألن ي
  الف فيه كل االجتاهات السابقة حىت املنحرف منها ؟ خي

  :ومجلة هذه األسباب ثالثة
  :تقديم صورة جديدة عن اإلسالم يرضى بها الغرب :السبب األول

  ُ عي تقدمي تفسريات جديدة من دوا_ عندهم_ شكل داعيًا كبرياً االحتكاك بالغرب ي
االحتكاك تقدمي صورة أخرى  ب هذالَّ طَ وقد تَ  ،هذا الدينحىت يتقبل الغرب  ،للدين اإلسالمي
 ُ وهو اهلاجس  ،به تتحقهم اليت الالتُّ  جمموعة من_ حسب تصورهم_ دفع عنهعن اإلسالم لي

ا مع حممد عبده فمحمد أركون  ،الكبري الذي الزال يصاحب حركة الفكر العريب منذ بدايا
وجيعل هذا األمر هدف املوسوعة اليت  ،)١(سالموسيطًا يف التصاحل بني الغرب واإليرى نفسه 

هذه أول مرة « :أشرف عليها عن تاريخ اإلسالم واملسلمني يف فرنسا حيث يقول يف مقدمتها
لمني يف فرنسا منذ العصور نقدم فيها للجمهور الفرنسي صورة شاملة عن وجود اإلسالم واملس

وبالتايل .. .واهلدف هو تبديد اجلهل املتبادل بني العامل اإلسالمي و فرنسا ،الوسطى وحىت اليوم
فهدف الكتاب هو تصحيح هذه الصورة عن طريق تقدمي أحباث موضوعية تلتزم باملنهجيات 

  .)٢( »احلديثة يف البحث أي منهجيات العلوم اإلنسانية واالجتماعية
أما اجلابري فيذكر أحد املربرات اليت تدعوه للعودة لقراءة الرتاث وهو الدفاع عن الذات و 

نرى أن العودة إىل الرتاث يف حياتنا املعاصرة هي جزء من عملية الدفاع عن «: حيث يقول
                            

 .)١٧٢ص(احلداثة يف فكر أركون لفارح مسرحي  :انظر)  ١(
 ).١٠٣١٩: (العدد) ١٤٢٨صفر  ١٢(مقال نشره هاشم صاحل عن هذه املوسوعة يف الشرق األوسط بتاريخ  )٢(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


تبقى بعد ذلك كيفية التعامل  .وهي عملية مشروعة وتشرتك فيها مجيع شعوب األرض ،الذات
    .)١( »وهذه مسألة أخرى.. .وحدود توظيفه ،هذه العودة إليه مع الرتاث يف

التفسريات وهذا االحتفاء والتشجيع له أثره يف تسارع بعض هؤالء حنو تقدمي كثري من 
ا مرضية   .للمجتمع الغريب الدينية اليت حيسبو

فكري ونقلها إلى بالد اإلعجاب بالتجربة الغربية في اإلصالح ال :السبب الثاني
  :سلمينالم

 َ َ تـ ُ دُّ ق جعل بعض املفكرين ال يستطيع أن  التجرييب والتقين احلضارة الغربية يف العلم م
يستوعب إمكانية االستفادة من الغرب يف جمال احلياة املادية التجريبية دون اإلخالل باملنهج 

حيث  فهي معادلة صعبة وعسرية الفهم  البد من جتاوزها يف رأي نصر حامد أبو زيد ،والعقيدة
وهذا التناقض بني اللحظتني هو الذي جيعل الطبيب املسلم قادراً على ممارسة العمل « :يقول

يف عمليات التخصيب يف أنابيب االختبار دون أن تتطور رؤيته إىل نفسه وإىل الواقع حبكم 
رسة العلمية داخل املعمل وبني إنه قادر على الفصل بني املما ،هذا التطور العلمي الذي ميارسه

  .  )٢( »االندماج يف الوعي األسطوري خارجه
يرتجم لنا أجرأ احملاوالت الفكرية يف الفكر الغريب واليت  وهذا اإلعجاب جعل حسن حنفي

رسالة يف "وهي  ،وشككت يف صحته ويف كيفية فهمه وتفسريه ،انتقدت الكتاب املقدس
ذا االجتاه «السبينوزا حيث جيعل من أهداف ترمجة هذه الرسالة  "ةياسالهوت والسال التعريف 

 ،وتطويراً لالجتاه العقلي يف تراثنا القدمي ،العقلي إسهامًا فاعالً يف التيار العقلي يف جمتمعنا احلايل
ذا النمط الذي مضى عليه أكثر من ث ،وحتقيقًا ملزيد من اجلرأة حنو الثقة بالعقل الثة أسوة 

  .)٣( »قرون
وتطبيقه على الرتاث اإلسالمي  سبينوزااتباع نفس املنهج الذي اتبعه بل يدعو كذلك إىل ا

وإحالل مادة أخرى حملها مع اإلبقاء  سبينوزااإسقاط املادة اليت عمل عليها «وذلك عن طريق 
وليكن الرتاث  ،ليهودي وإحالل تراث ديين آخرأعين إسقاط الرتاث ا ،على نفس املنهج

                            
 )٢٥٢ص (املسألة الثقافية للجابري ) ١(
 )١١٥ص (اخلطاب والتأويل لنصر حامد أبو زيد )  ٢(
 .)٥ص(مقدمة نشرته لكتاب رسالة يف الالهوت والسياسة )  ٣(
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  .  )١( »اإلسالمي
ِ و تُ  دت إليه من إعجاب بتجربة النقد الكتايب يف الغرب وما أ«املدرسة التونسية بأنه مثة  رُّ ق

تنبهوا جبالء إىل آثار هذه العملية «هم قد ليوأن ج. )٢( »الديين يف أوربامراجعة جذرية للرتاث 
 ُ ري مقارنة بني ما جيري يف فكرنا املعاصر مث جتُ . )٣( »النقد الكتايب يف الغربسمى حبركة يف ما ي

إن ظاهرة اتساع النصوص « :فتقول من جرأة على النصوص وبني ما كان جيري يف الغرب
 ُ ا اإلسالم وحده فقد و ُ الدينية ال خيتص  مثلما أن الدعوة . اثلها يف الديانات الكتابيةجد ما مي

لفكر اإلسالمي احلديث لتخليص النص التأسيسي من الوصاية واهليمنة اليت اليت جندها يف ا
لقد كان اإلصالح الربوتستانيت  .فرضتها عليه النصوص الثانوية جند رديفًا هلا يف التاريخ الغريب

وهي تشابه إىل  ."الكتاب وحده"وقد رفع الربوتستانت شعار ،مبثابة رد فعل على هذه الوساطة
سه اليوم من جهود إلصالح الفكر اإلسالمي ومن استعادة املؤمن حرية حد بعيد ما نلم

  .)٤(»التعامل املباشر مع القرآن
النصوص فال نهضة بدون الرجوع  األمة اإلسالمية أمة تعتمد على :السبب الثالث

  :لما تعتمد عليه
تمعات اإلسالميةإ  اث ال تكون إال بالرجوع إىل الرت  _عندهم_ن طريق النهضة يف ا

تمع اإلسالمي  ،اإلسالمي حضارة « _نصر حامد أبو زيد كما يصفها_وذلك أن حضارة ا
  .)٥( »نص

املشاريع ألصحاب هذا االجتاه جيد نوعًا من  ت فيها أهمر اليت صد وقاتاألوالناظر يف 
فحسن حنفي يرى  ؛المية البالد اإلس الضعف يف التزامن بني صدور مثل هذه املشاريع وأحوال

رد فعل طبيعي على املستوى الفكري على هزمية يونيو «أن صدور مثل هذه املشاريع كان 
  . )٦( »م١٩٦٧حزيران _

                            
 .)٧ص(املصدر السابق ) ١(
ددين حملمد محزة  )٢(  .)٦٤ص(إسالم ا
 .)٣٢ص(املصدر السابق ) ٣(
 .)٥٢ص(املصدر السابق ) ٤(
 .)١١ص (مفهوم النص لنصر حامد ) ٥(
 .)٣٤٣: ١(حلسن حنفي _ مبحث املوقف من الرتاث_مهوم الفكر و الوطن )٦(
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كنوع من االستجابة « بأجزائه األربعة نقد العقل العريبوجيعل اجلابري صدور مشروعه 
   .)١( »م١٩٦٧لظروف النكسة اليت عاشها العامل العريب بعد 

كانت هذه البدايات يف دراسة « :حيث يقول ألمر كذلك عند نصر حامد أبو زيدوا
، قومي عام بأسئلة الرتاث واهلوية قطيب الفكر والتأويل يف الرتاث اإلسالمي نابعة من انشغال

دت عنها لكن النتائج اليت أفضت إليها تلك البدايات تول .م١٩٦٧خاصة بعد هزمية حزيران 
   .)٢( »خاصة يف قراءة النص الديين ،أسئلة املنهج

ٌ مشرتكٌ  لقد ، الرتاث ن النهضة ال تكون إال بالعودة إىلأبعد هذه األزمة ب كان مثة شعور
ضوية« :يقول اجلابري ما زلنا حنلم  ،اللحظة الراهنة يف تارخينا العريب احلديث مازالت حلظة 

والشعوب ال  .ن فراغ بل البد فيها من االنتظام يف تراثتنطلق م والنهضة ال... .بالنهضة
ضتها باالنتظام يف تراث غريها بل باالنتظام يف تراثها هي إن من الشروط الضرورية .. .حتقق 

 »ميكن أن يتم إال من داخل الثقافة اليت ينتمي إليها وجتديد الفكر ال.. .لنهضتنا حتديث فكرنا
)٣( .  

استئناف مشروع النهضة على  ال سبيل أمامنا إىل« يقول مد إذواألمر نفسه عند نصر حا
س أكثر متانة إال أن نبحث عن أسباب إخفاقها ونواجه يف ُ شجاعة أسئلتها، أو باألحرى  أس

لة، وعلى رأس هذه القضايا قضية    . )٤(»"اخلطاب الديين جتديد"أسئلتنا املؤجَّ
جتديد الفكر العريب اإلسالمي «نقد العقل اإلسالمي عه هدف مشرو  وجيعل حممد أركون

   .)٥( »تنا احلاليةاعأكثر قدرة على مواجهة مشاكل جمتملكي يصبح 
  

  
  السابقة  نظرة نقدية لألسباب

  :نقد السبب األول
                            

 .)٦ص (فهم القرآن مدخل إىل ) ١(
 .)١١ص (د النص والسلطة واحلقيقة لنصر حامد أبو زي) ٢(
  .)٣٣ص (الرتاث واحلداثة للجابري ) ٣(
  ."جدل"مقال عن إشكالية التأويل لنصر حامد أبو زيد منشور يف موقع )  ٤(
 .)٩ص (مقدمة هاشم صاحل  ،االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي حملمد أركون )٥(
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  :نيوجه ميكن أن يكون منالسبب األول  النظر يف
ٌ  ن القصد إىل بيان الصورة الصحيحة لإلسالمأ :ولالوجه األ  ،ال إشكال فيه صحيحٌ  قصد

مما جعلهم يتومهون  ؛هو عدم فهمهم الصحيح حلقائق اإلسالم يف منهجهمحمل اإلشكال  اإمنو 
ولذلك دعوا إىل  ،وهي ليست كذلك ،أو الواقع ة خمالفة للعقليعأن كثرياً من أحكام الشر 

  ؟المحقيقة ما يدعو إليه اإلس تفسريها تفاسري أخرى حىت لو خالفتإعادة  وجوب
ِّ وعليه فينبغي على من ميلك  بني ُ اإلسالم دين يتوافق مع  نَّ أ التصور الصحيح لإلسالم أن ي

وهذا ما جيعل من واجب املصلحني والدعاة أن  ،وال يتخالف معها والواقع العقل والفطرة
ويسحبوا بساط البيان من  ،يدفعوا الشبه عن اإلسالم ببيان األوجه العقلية ملثل هذه األحكام

  .الء حىت ال تتشوه حقيقة اإلسالمهؤ 
ية للغرب وغريهم مل حيققوا الرضا أنه مع هذه التنازالت التفسري  :والوجه الثاين من النقد

م لن ،منهم الذي خيطبونه  % $ # " ! M :يرضوا إال مبا أخربنا اهللا حني قال إ

& ' ( )  L]م. ن ذلك لن يتحقق رضاهم عن اإلسالمبدو  ،]١٢٠:البقرة وإن  إ
 ُ ؤالء فإن هذا ال ي يطلبون من  بل هو رضا ،عرب عن رضًا حقيقيأظهروا نوعًا من االهتمام 

كننا: وحاهلم ،عند العجز عن حتقيق املرادكرب قدر من األرباح حتقيق أ خالله م  إن مل ميُ دعو
  .فال أقل من تغيري حقيقة الدين الذي هم عليهإىل ديننا 

 ُ ألكثر هؤالء  ر حديثوهنا سأكتفي بذك ،دق داللة تلك اآليةصإن واقع هؤالء املفكرين ي
م به يف ،املفكرين تنازالً عن حقيقة اإلسالم وهو حممد أركون م  فهم مع إعجا جرأته إال أ

 أركون ما يعتقده املسلمون يقول هو أن هذا الذي يقوله ليس هو اإلسالم احلقيقي وال خيربونه
كيف ميكن لشخص مسلم مثلك أن يتحدث   :قولون يل مستغربني أو مدهوشنيي« :يف ذلك

تحرراً مثلك ليًا أو ماذه الطريقة ؟ ياله من شيء رائع وباعث على األمل أن نسمع مسلمًا ليرب 
 َ فخطابك أو كالمك  بني أبناء دينك، ظي بصفة متثيلية يف بالدك أو؟ ولكن ال ميكن أن حت
يوجد يف العامل  كيف ميكن لشخص مثلك أن  ،و عكس اإلسالمأ ،ميشي على عكس التيار

أنت حتمًا منشق عن طائفتك أو أبناء دينك ؟ كيف ينظرون إليك ؟ كيف ! اإلسالمي ؟
ل مجاعتك ؟ ياهلا من شجاعة  َ ب ِ أنت حتمًا مهدد ! يقومونك ؟ ألست معزوالً منبوذاً من ق
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   .)١( »بالتصفية اجلسدية
 َ َّ وبعد أن بـ ُ ن أن الذي يقدمه أيو الغربن  املفكرو ني احلديث  عرب عن حقيقة اإلسالمركون ال ي

ُ  وهم من_ هؤالء املفكرين الغربيني  فهو حيدثنا عن معاناته من تعامل فرتض فيهم أن يكونوا ي
حيكي أركون عن علماء الغرب تساؤالت حول العبث الذي يقوم به _ من غريهم  أكثر اعتدالً 

م  :حيث يقول عنهم بل واعتباره حتصيل  ،ن جاهدين التقليل من أمهية مشروعيحياولو «أ
م ال يدركون مدى صعوبة هذا املشروع وكم يكفلين من التعب والعناء.. .حاصل    . )٢( »إ

ا  يصل حممد أركون اية األمر إىل تصريح بالغ الوضوح يف املعاناة اليت يشعر  بقارئه يف 
ال املدروس " ينيالغرب" لتمييز بيين وبني زمالئي ملاذا ا« :ينيمن املفكرين الغرب املختصني با

م مستشرقني أو علماء إسالميات_  أي بالرتاث العريب  ،نفسه أو  ،اإلسالمي ؟ فهؤالء يدعو
وهكذا أصبح أنا شخصيًا .. .أما أنا فمسجون غصبًا عين داخل انتماء ديين حمدد ،مستعربني

ذاتًا _ يف نظرهم_وال ميكن أن أصبح  .وللدراسة ،وللتصنيف ،للتحديدو  ،مادة للمالحظة
.. .يدرسون اإلسالم أو أي شيء آخر نعارفة مثلي مثل غريي من املثقفني األوربيني الذي

ا تبدو يل وكأنه يستحيل  أعرتف بأنه يصعب علي جداً أن أعيش مثل هذه احلالة وخصوصًا أ
ً ... جتاوزها أنا مسجون داخل موقعي الذي حددوه يل بدون .. .عين أنا مسجون فيها غصبا

ا مواقع حتمية ال ميكن اخلروج منها! استشاريت    . )٣( »إ
تسويق حاله يف بالد املسلمني على أنه يعيش نوع  أركون هذه التصرحيات قد يريد منهاو 

  .املعاناة اليت يتعرض هلاا تعرب عن نوع النضال والكفاح  من أجل مبادئه إال أ
ُ  أن نُبديليس هنا من تعليق ميكن أن يقال بعد هذه االعرتافات إال   M :عيد قوله تعاىلون

! " # $ % & ' ( )  L]١٢٠: البقرة[.  
  :الغربية في اإلصالح الفكرياإلعجاب بالتجربة  :نقد السبب الثاني

كم جمموعة من مفكري الغرب وهم ينظرون إىل مثل حممد أركون  وهو حياول  لقد 
ً  _مرة أخرى_أركونهو افه ،تسويق هذه األفكار يف بالدهم بكل  له هنمما يقولو  حيكي لنا شيئا

                            
 .)٢٣_ ٢٢ص(قضايا يف النقد الديين ) ١(
 .)٣١ص(املصدر السابق )  ٢(
 .)٢٢ص(املصدر السابق )  ٣(
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لذي تفعله ؟ أنت تردد بشكل ناقص األفكار واملواقع واالنتقادات نفسها اليت  ا ما« :وضوح
كل   .أت بشيء جديدأنت مل ت .كنا حنن الغربيني قد بلورناها جتاه تراثنا الديين منذ زمن طويل

  . )١( »وعفا عليه الزمن ،مللنا منه .ما تفعله تافه
م حباجة  ،اذهب وصدر هذه األفكار التافهة إىل أبناء قومك« :ويقولون له فال ريب أ

  .)٢( »أما حنن فقد جتاوزناها منذ قرون .إليها
ً وعالغرب ألركون رمبا كان دافعها ن قوال الصرحية اليت يقوهلا مفكرواأل هذه من االختالف  ا

فمحمد أركون ينتمي ألكثر املدارس تطرفًا يف  ،الفكري بينهم من حيث االنتماءات الفلسفية
يعارضون هذا النوع من التطرف  نوهذا ما جيعله غري مقبول عند بعض مفكريهم الذي ،الغرب

  .هوهم من أهل الفكر الغريب نفسه، فضالً عن معارضتهم لدين اإلسالم الذي ينتسب إلي
حقيقة األمر أن نقل هذه التجربة الغربية لبالد املسلمني تتجاهل متامًا االختالف الكبري و 

ً إن مثة مربر  ،بني الواقعني دين صالحية داخل الدين املسيحي فهو لوجود مثل هذه احلركة اإل ا
بة فكيف ميكن أن تنقل جتر  ،لصريح العقل وواقع احلس والتجربة يف كثري من أموره حمرف خمالف

ذا االختالف بني  ،كان سببها حتريف الدين إىل واقع الشك يف صحة دينه وقد صرح 
ُ « :واحد من هؤالء املفكرين وهو اجلابري حيث يقول الواقعني فكر يف النقد الالهويت أما من ي

فهو جيهل متاما أو يتجاهل الفرق بني الدين  ،على غرار ذلك النقد الالهويت الذي عرفته أوروبا
الدين اإلسالمي له كتاب مقدس مل يلحقه تغيري وال حتريف منذ  ،المي والدين املسيحياإلس

نقول هذا ألن النقد الالهويت يف الثقافة األوربية مرتبط بواقع أن .. .أن مجع يف عهد عثمان
أعين  ،املسيحية ليس هلا كتاب كالقرآن وإمنا هلا جمموعة من األناجيل تنسب إىل صحابة املسيح

ميكن ممارسته على  فالنقد الالهويت الذي من هذا النوع ال... .يه هؤالء ومن جاء بعدهمحواري
ربر أي وليس هناك ما ي ،القرآن ألنه من الثابت تارخييا أنه هو نفسه الذي نزل على النيب حممد

باملعىن األوريب احلديث للكلمة غري ذي موضوع  النقد الالهويتوهكذا نرى أن  ،شك يف هذا
  .  )٣(»بة إىل الفكر اإلسالميبالنس

                            
 .)٢٣ص(املصدر السابق )  ١(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق)  ٢(
 ).٢٨٠_ ٢٩٧ص(املسألة الثقافية للجابري ) ٣(
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   :أن اإلصالح ال يمكن أن يكون إال بالرجوع للتراث :نقد السبب الثالث
مل هلذا ليس يف  _معهم_متفق عليه لكن حمل النقاش  بدأ صحيحٌ هذا امل املعىن ا

والثاين يف اإلجراءات العلمية اليت  ،يف سبب هذا الرجوع أوالً  :النقاش معهم وإمنا ،السبب
  .تعامل فيها عند الرجوع لهي

 ُ ُ و مي   :عرب عن هذين األمرين يف تساؤلنيكن أن ي
  ملاذا يرجع هؤالء للرتاث حىت خيرجوا من اهلزمية وحيققوا النهضة ؟ :األول

نهج امل هم للرتاث والنصوص مل يكن حبثًا عن احلقيقة وإرادة الوصول إىلرجوعإن سبب 
لقد كان الرجوع للرتاث رجوعًا  ،ويريد حتقيقها إنه حبث حيمل معه تصورات مسبقة ،الصحيح

تمع وليس لذات الرتاث كما يقول اجلابريمتُ  واحلق أن اهتمامي  بالرتاث مل « :ليه ظروف ا
 )١( »بل هو من أجل حداثة نتطلع إليها ،وليس هو اآلن من أجل الرتاث ذاته ،يكن من قبل

فإن خطاب احلداثة فيها جيب أن يتجه أوالً  عندما تكون الثقافة السائدة ثقافة تراثية«فإنه 
وبذلك تؤدي .. .دف إعادة قراءته وتقدمي رؤية عصرية عنه" الرتاث" وقبل كل شيء  إىل 

  . )٢( »رسالتها
تمعات العربي« :ويوافقه أركون عن سبب عودته للرتاث ة تعود إليه أعود إىل الرتاث ألن ا

تمع العر  اً صيإذن األمر ال يتعلق يب شخ. الب بهوتط مجيع البيئات أمسع يف . يبولكنه يتعلق با
كوسيلة إيديولوجية ووسيلة اث  الناس يطالبون بالرجوع إىل الرتاث ويستخدمون الرت  ة مجيعالعربي

م ة الغرب الذي كوسيلة ثقافية علمييستخدمونه   للكفاح، ويزعمون أ َ افَح َك ُ لَّب ة من أجل م غَ تـَ
تمعات ا ا على ا  .)٣( »ةريبلعثقافي
هذه العودة امللحة  للماضي عودة « :حيث يقول نصر حامد أبو زيد واألمر نفسه عند

تمعاتنا وثقافتنا   .)٤( »ضرورية بسبب البنية التقليدية 
  له ؟ ونععندما يرجوماذا سيفعلون به 

                            
 .)٢٥٠ص(املصدر السابق ) ١(
 .)١٧ص(الرتاث واحلداثة للجابري ) ٢(
، "الــــرتاث واملوقــــف النقــــدي التســــاؤيل: "بعنــــوان حــــوار مــــع حممــــد أركــــون ،م١٩٨١، عــــام ٤٠، عــــدد "مواقــــف"جملــــة  )٣(
 .)٤٠ص(
 )٢٣١ص(اخلطاب والتأويل أليب زيد ) ٤(
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ودة من نصوص الدينية ليست عبأن العودة للرتاث وال_ كذلك_أقواهلم وواقعهم  يبناجت
   :رجوع من أجل أحد أمرين أجل تلمس احلق فيها بل هو

  :انتقاء ما يناسب العصر_ ١
الرتاث ليس كالً واحداً بل « :يف ضابط ما يرفضه من الرتاث وما يقبله يقول حسن حنفي

ُ  .متعدد اجلوانب ُ قد ي ُ عرب عن مصلحة العصر فرفض من جانب ال ي صلحة عرب عن مإن كان ي
ُ  ،ية العقائدية النصية الشعائرية الصورية املذهبيةعصر مضى مثل اجلوانب اإلشراق قبل من وقد ي

 ُ ُ جانب ي عرب عن مصلحة عصر مضى مثل العقالنية واحلرية عرب عن مصلحة العصر وإن كان ال ي
  . )١( »والثورة ومظاهر التمرد والغضب

 ُ إن الرتاث خزان لألفكار «: ء مبا ال خيتلف عن سابقه فيقولبني اجلابري معيار االنتقاوي
والرؤى والتصورات تأخذ منه األمة ما يفيدها يف حاضرها أو ما هو قابل ألن يعني على احلركة 

ومعيار االختيار هو دائمًا اهتمامات احلاضر والتطلعات  .البد إذن من االختيار .والتقدم
   .)٢( »املستقبلية

راعى وهو ما جعله الدين جماالً مفتوحًا ي ،ء قد تصح فيما ميكن االنتقاء منهوعملية االنتقا
وقد  ،تاريخ اإلسالميوهو جمال الختالف التجارب البشرية يف الفيه اختالف الزمان واملكان 

اجلميع يتفق أن هذا اجلزء و  ،قضاياهم احلياتية تتناسب مع زمنهمل ن حلوالً عمليةقدم املسلمو 
مسمى الرتاث عندهم ليس أمراً ملزمًا للمسلمني اليوم الختالف عصرنا عن  والذي يدخل يف

  .عصرهم
ع كل لكن تعميم هذا األمر حىت يدخل هذا االنتقاء يف أمور الدين اليت جاءت متناسبة م

وهذا ما حصل بالفعل كما سيتبني من خالل املباحث  ،زمان ومكان فهنا يقع االحنراف
  .القادمة
  :ا يناسب العصرتفسير النص بم_ ٢

على _الطريق الثاين هو إعادة تفسري النصوص تفسرياً جديداً يتناسب مع العصر احلديث 
فنصر حامد أبو زيد يرى أن نقطة البداية والتجديد هو إعادة تفسري الرتاث طبقًا _ حد زعمهم

                            
 .)٣٥٠: ١(حلنفي _ مبحث املوقف من الرتاث_مهوم الفكر والوطن) ١(
 .)٣٩ص(الرتاث واحلداثة للجابري ) ٢(
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  . )١(واألصالة أساس املعاصرة  ،حلاجات العصر فالقدمي يسبق اجلديد
  ُ يد الشريف  يقة ذلك عبدعرب عن حقو ي إن أي « :فيقول_ أستاذ املدرسة التونسية_ ا

تمع بدت مستعصية مامل تستغل الدين هلذا الغرض يتالءم  مبا إما بتأويله ،حماولة إلنقاذ هذا ا
وتقول ، )٢( »وإما بتحييده على األقل ،ومقتضيات النضال السياسي واالجتماعي اجلديد

إن املعتقدات الدينية هي من أكثر العوامل أمهية يف صنع « :هإحدى دعايات هذا االجتا
 ً ا هي األساس الذي يرسخ يف عمق الشخصية العربية ،اإلنسان العريب امرأة كان أم رجال  .إ

  . )٣( »جتماعيةفلن نفلح يف تغيري البىن اال... يداً عصريًا للدينومامل جند تفسرياً جد
   !!رتاث اإلسالمي والنصوص الشرعية ل مع التعامذا االستغالل يكون ال هكذاو 

 ً كيف حنقق « :يتحقق اجلواب على السؤال املشكل عند نصر حامد أبو زيد وبه أيضا
  .)٤( »؟ التقدم دون أن نتخلى عن الرتاث

                            
ددين ) ١(  .)٣٧ص(إسالم ا
ا إعداد حممد سبيال وعبدا) ٢(  .)٣٨ص(لسالم بنعبد العايل احلداثة وانتقادا
 .)٦٣ص(عن احلداثيون العرب جليالين مفتاح  ركة الوحدة العربية ألمرية الدرااملرأة ودورها يف ح) ٣(
 .)١٣ص(النص و السلطة واحلقيقة أليب زيد )  ٤(
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 الثالث المطلب

  في التفسير مظاهر تأثير االتجاه الفلسفي المعاصر
إىل ذكر أهم  فسري يظهر يف مواطن سيتطرق املطلبيف الت تأثري االجتاه الفلسفي املعاصر

 وقد ظهر هذا األثر يف ،ها ستذكر يف املباحث القادمةيلتلك املواطن على جهة اإلمجال وتفاص
  :جانبني
  :طور حركة التفسيرظهور أثره في ت :الجانب األول 

حركة التفسري مناهج جديدة مل تكن معروفة يف التاريخ  يف االجتاه دخلت بظهور هذا
وقد متثل هذا التطور يف عدة  ،وهي متثل أشد املناهج خطورة يف تاريخ املسلمني ،اإلسالمي

   :أمور
  .حول علوم القرآن جديدة مفاهيمظهور _ ١ 

، واملكي واملدين ،والنسخ ،لنزولأسباب ا :عن مغلوطة فاستحدث هذا االجتاه مفاهيم
  .وغريها ،واإلعجاز

   .وتطبيقها يف تفسري القرآن غربية ظهور مناهج_ ٢
  .للمناهج السابقة اليت ظهرت يف التاريخ اإلسالمي وضوعياملغري  النقد_ ٣

  :ظهور أثره في كتابة التفسير :الجانب الثاني
  :ر الفلسفي املعاصر للتفسري يف عدة مواطنظهر أثر االجتاه العقدي يف كتابة الفك

سير والتي كانت تأخذ إحدى يظهر أثر االتجاه في طريقة كتابتهم في التف :أوالً 
  :طريقتين

واملقصود  ،غلبة االشتغال باجلانب التنظريي دون املمارسة التطبيقية :الطريقة األولى
ُ باجلانب النظري هو احلديث عن النظريات واملنهجيات احلديث ا القرآنة اليت ي وظهور  ،فسر 

   .بتقدمي رؤية جديدة يف دراسة هذه املوضوعات_  هنا_األثر 
  :ومن هذه الدراسات النظرية

  .مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد _
  .مدخل لفهم القرآن حملمد اجلابري _
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  .القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين  حملمد أركون _
  .زول من الوحي للواقع حلسن حنفيأسباب الن _
   .أسباب النزول لبسام اجلمل وهو من أصحاب املدرسة التونسية  _

وذلك بأخذ بعض اآليات أو السور أو  ،التفسري املوضوعي أو اجلزئي :الطريقة الثانية
أن  _هنا_وظهور األثر العقدي  ،املوضوعات وتفسريها حبسب الرؤية اليت ينتجها هذا االجتاه

اآليات أو السور أو املوضوعات اليت يتعرضون لتفسريها يف الغالب هي ذات الطابع  هذه
 ُ ُ  ،شكل يف احلضارة الغربية أو االجتاهات احلداثيةامل قدم هؤالء تفسرياً جديداً يدفع هذه في

    .االعرتاضات الغربية اليت تثار حول اإلسالم
  .والزنا وحنوها ،والردة ،والسرقة ،لتفسري آيات احلجاب تعرض اجلابريف

يف كتابه القرآن من التفسري  والفاحتة ،والكهف ،ورة التوبةستعرض لتفسري  وحممد أركون
  .املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين

شكلة عندهم فمن  وضوعاتو أما دراسة امل ُ    :يف ذلك مدراساامل
 ،سة التونسيةنائلة السليين وهي من املدر لجتماعية تارخيية التفسري والعالقات اال _

  .والبحث دراسة يف آيات األسرة والنكاح والرضاع
يد الشريف إشكالية الردة آلمال قرامي رسالة أكادميية بإشراف عبد _   .م١٩٩٢ عام ا
بإشراف  رسالة دكتوراة ظاهرة االختالف يف احلضارة العربية واإلسالمية آلمال قرامي _

يد الشريف عبد ا الشوهو حبث يت ،م٢٠٠٣ عام ا يعة يف أحكام ر ناول الفوارق اليت جاءت 
  .ا قراءة جديدةالرجل واملرأة وقراء

هي تفسري  وتعرضت لتفسري القرآن مجلة رة الوحيدة اليت خرجت عن هذه اإلطوالدراس
يف ثالثة وصدر  .)التفسري الواضح فهم القرآن احلكيم (  :اجلابري الذي خرج مؤخراً بعنوان

   .ترتيب أسباب النزول رتبه حبسبو  ،أجزاء
 ً ظهر أثر االتجاه العقدي في الكتابة من جهة المصادر التي اعتمدها االتجاه  :ثانيا

  :في الدراسة
  :واملصادر اليت كانت حمل عناية يف هذا االجتاه هي على جمموعتني

هي مصادر املصادر اإلسالمية اليت كانت حمل اهتمام وعناية  :المصادر اإلسالمية_ ١
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   .الفالسفةو  ،والصوفية ،املعتزلة :فرقثالثة 
 :عن املدى العلمي الذي يتواصل معه يف كتابه اخلطاب والتأويل يقول نصر حامد أبو زيد

املتمثل يف  ،ألعمقهو تواصل مع هذا الرتاث يف بعده ا ...اخلطاب الذي يطرحه الكتاب( 
   .)١( )عتزالية والرشدية اإلجنازات اال

و ) فصل املقال (  :فقام بتحقيق كتابه ،اجلابري بنشر كتابات ابن رشد وقد اعتىن
   .)افت الفالسفة( و ) عن مناهج األدلة  الكشف(

الت املشكلة ما ز « :فيقول أن نستفيد من تراث السهروردي ويوصي حسن حنفي
 ،مطروحة يف عصرنا احلاضر وهو وحدة املنهج أو وحدة الفكر املنهجية اليت عرضها السهروردي

وطرح هذه القضية يف تراثنا القدمي وحماولة التعرف على أسباب  ،فنظرنا يعاين من تعدد املناهج
شكلة نفسها يف عقليتنا املعاصره تشتته الفكري وتعدد مناهجه قد يكون أول اخلطوات حلل امل

  .)٢( »وواقعنا احلايل
  :وتتنوع هذه المصادر الغربية بين :المصادر الغربية_ ٢
  .قدمت دراسات حول اإلسالم وتارخيه وعقائده ستشراقيةمصادر ا_ 
ملنهجية التعامل مع النص سواء كان دينيًا  ناهجامل ت جمموعة منقدمومصادر غربية  _ 

  .ري ذلكأو أدبيًا أو غ
 ً صطلحات الغربية في دراسة ثر االتجاه العقدي في استخدام المظهر أ :ثالثا
  :التفسير

 جيد جمموعة كبرية من املصلحات الغربية اليت انتقلت إىلالقارئ لكتابات هذا االجتاه 
ا املناهج اليت تُ  ،يف دراسة التفسري الكتابات املعاصرة تبع يف هذه وهي مصلحات أفرز

  .وسيأيت ذكر لبعض املصطلحات يف املباحث القادمة ،الدراسات

                            
 .)٢٢٣ص(اخلطاب والتأويل له  :وانظر ،)١٠ص(النص والسلطة واحلقيقة لنصر حامد أبز زيد   )١(
 )٢٦١_  ٢٦٠(راسات إسالمية حلسن حنفي د)  ٢(
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  المبحث الثالث

دراسة  في التفسير وأثره في منهج االتجاه الفلسفي المعاصر
  التفسير

  :مطلبان تمهيد و وفيه
  .منهج االتجاه الفسلفي المعاصر في التفسير :المطلب األول
  .دراسة التفسير على منهجية نهج االتجاه الفلسفي المعاصرمأثر  :المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  تمهيد
 ً  ،الباحث يف منهج هذا االجتاه يف التفسـري جيـد أمامـه جمموعـة مـن املنـاهج ال منهجـًا واحـدا

فســر ،إن كثــرياً مــن هــؤالء يقــدم نفســه باعتبــاره صــاحب مــنهجٍ خــاص ُ نقــد كثــري مــن  وهــذا مــا ي
  :أصحاب هذا االجتاه بعضهم لبعض
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يـد  )٣(ونصـر حامـد أبـو زيـد )٢(وحسن حنفي )١(حممد اجلابري فمحمد أركون ينتقد وعبدا
  . )٥(وحممد شحرور) ٤(الشريف 
ـــــد ينتقـــــدو  ـــــو زي وحممـــــد  )٧(وبعـــــض جوانـــــب حممـــــد أركـــــون )٦(حســـــن حنفـــــي نصـــــرحامد أب

  .)٨(شحرور
  .)٩(اجلابري حسن حنفي ينتقدو 
  .)١٢(وطيب تزيين ،)١١(والعروي ،)١٠(أركون اجلابري ينتقد حممدو 

ونصـــر حامــد أبـــو  )١٥(وحســـن حنفــي )١٤(واجلــابري )١٣(وعلــي حــرب ينتقـــد مشــروع أركـــون
  . )١٦(زيد

  .  )١٨(وحسن حنفي  )١٧(وأدونيس ينتقد مشروع اجلابري 
ذه االنتقــــادات مــــن إال أن هــــ ،ون إىل حقــــل واحــــد وهــــو احلقــــل احلــــداثيوهــــم كلهــــم ينتمــــ

                            
  ).xii( )xiv( وأين هو الفكر اإلسالمي املعاصر، حممد أركون ،)٣٣٠ص ( حممد أركون قضايا يف نقد العقل الديين،) ١(
    ،)xii( أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر، حممد أركون )٢(
ددينإ) ٣(   ).٩٢ص( ، حممد محزةسالم ا
  ).١٥ص(القرآن من التفسري املوروث إىل حليل اخلطاب الديين ) ٤(
 .املصدر السابق نفس الصفحة) ٥(
    ). ١٣٧ص (نقد اخلطاب الديين، نصر حامد أيو زيد  )٦(
 ).١١٣_ ١١٢ص(اخلطاب والتاويل ) ٧(
 ).١٢٢_١١٥ص(النص والسلطة واحلقيقة ) ٨(
    ).٤٠٠ص( ، حسن حنفيحصار الزمن )٩(
 ).٢٧٨ص( ، حممد عابد اجلابرياملسألة الثقافية) ١٠(
 ).٢٠٤(سلطة النص لعبداهلادي  :انظر )١١(
  ).١١٢ص( ، حممد عابد اجلابريالرتاث واحلداثة )١٢(
    ).٦٩ص(، )٦١ص(، علي حرب نقد النص )١٣(
    ).١١٥ص (املصدر السابق  )١٤(
    ).٣٠-٢٧(املصدر السابق  )١٥(
    ).١٩٩ص(املصدر السابق  )١٦(
ا إعداد حممد سبيال وعبدالسالم بنعبد العايل ) ١٧(  ).٨٩ص(احلداثة وانتقادا
 .السابق نفس الصفحة) ١٨(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 ،ميكـن تتبـع معاملـه عنـد أصـحاب هـذا االجتــاه بعضـهم لـبعض ال تعـين عـدم وجـود مـنهج مشــرتك
وتتعـــدد املنـــاهج « :دد ال يعـــين التضـــارب حيـــث يقـــولأن هـــذا التعـــ ولـــذلك يعتـــرب حســـن حنفـــي

_ مــع نقــده لــه_ ومشــروع اجلــابري  ولــذلك فــإن مشــروعه)١( » تتضــاربوتتكامــل فيمــا بينهــا وال
ــــــداخالن وال يتوازيــــــان، يتفــــــاعالن وال يتجــــــاوران ،يتكــــــامالن وال يتضــــــادان« يتماهيــــــان وال  ،يت

  . )٢(»يتطابقان
قـــد  .وحنـــن نـــرى منـــاهج متنوعـــة« :ســـية عـــن ظـــاهرة اخـــتالف املنـــاهجتقـــول املدرســـة التونو 

ولكنهـا يف كـل  ،رافة والقدرة علـى مسـاءلة ممكنـات الـنص الدالليـةتتفاوت من حيث القيمة والط
  . )٣( »احلاالت تفارق املنهج التقليدي واإلمياين الذي يسم القراءة التقليدية للنص الديين

إن ركيـزة املشـروع «:جتمـع هـذه املشـاريع حيـث تقـول ومثة ركيزة أخرى عند املدرسة التونسـية
 ،صـوص الدينيـة علـى قطـاع متنـوع مـن القـراء ذوي مشـارب خمتلفـةالتـأويلي اجلديـد هـو انفتـاح الن

ولكـن اجلـامع بيـنهم . وطريقـة مقـاربتهم للنصـوص الدينيـة تكـوينهم وانتمـائهم ورؤاهـم يف خيتلفون
  . )٤(»هو ذلك التفاعل اإلجيايب مع الوضع الراهن

ـــكل_ يف نظرهـــا _ا التنـــوع وهـــذ ُشَ ـــابيع الغ« :ي ـــتنوعـــًا شـــاهداً بـــدوره علـــى الين ة واملتنوعـــة ني
م وعلــى األفــق التــأويلي املخصــوص الــذي يتمتــع بــه كــل قــارئ  واملختلفــة الــيت تتغــذى منهــا قــراء

  .)٥( »منهم
» ً ـا  ،بيد أن اجلامع بينهم هو االقتناع الراسخ أن التأويلية احلديثة ليست تراثـًا غربيـًا غريبـا إ

  . )٦( »تراث فلسفي إنساين وال بد من االستفادة منه ودخلنته
، فـة مـنهج االجتـاه الفلسـفي املعاصـرمن هذا اجلامع الذي ذكرته املدرسة التونسـية ميكـن معر 

    .يف الفكر الغريب اليت نشأت" التأويلية احلديثة "  وهو أن املرجع يف املنهج هو
وليس املقصود التتبع  ،هجوشأن هذا املبحث هو البحث يف القواسم املشرتكة بني هذه املنا

                            
    ).٤٠٠ص ( حصار الزمن، حسن حنفي )١(
 املصدر السابق نفس الصفحة ) ٢(
ددين) ٣(  ).٦٣ص( ، حممد محزةإسالم ا
 ).٤٥(املصدر السابق ) ٤(
 ).٦٤_٦٣ص(املصدر السابق ) ٥(
 ).٦٤_٦٣ص( املصدر السابق) ٦(
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التفصــــــيلي ملــــــنهج كــــــل شخصــــــية فهــــــذا حيتــــــاج إىل دراســــــات متخصصــــــة لتتبــــــع مــــــنهج تلــــــك 
       .الشخصيات

   :ألسس اجلامعة تقوم على أساسنيوا
  اعتماد المناهج التأويلية الغربية في التفسير :األساس األول
  .نهج الغربياستغالل المفاهيم التراثية لمحاولة أسلمة الم :األساس الثاني

  :األول وبيان هذه األسس في المطلب
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  المطلب األول 

  في التفسير  منهج االتجاه الفلسفي المعاصر 
  .اعتماد المناهج التأويلية الغربية في التفسير :ألساس األولا

  .محاولة أسلمة المنهج الغربياستغالل المفاهيم التراثية ل :األساس الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  األساس األول
  الغربية في التفسير اهج التأويليةاعتماد المن

مـة ن األوائـل املفكـرو  حيـاول أن يتـربأ منهـا كان التأثر بالغرب يف مناهج الفكر الديين حمل 
رِّقــون بــني االســتفادة مــن الغــرب يف الت بدايـة عصــر النهضــةيف فَ ُ قنيــة واألمــور الدنيويــة ، ومــا فتئــوا يـ
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  .والطليعة األوىل من جيله )١(وبني االستفادة منهم يف الدين كما هو حال الطهطاوي
 :املدرســة التونســية عــن هــذه احلالــة تقــول ،أمــا اليــوم فأصــبحت تلــك التهمــة مفخــرة وميــزة 

 فقــد انبثـــق جيـــل مــن الشـــبان يعتـــربون مكتســبات العلـــوم اإلنســـانية مكتســبات كونيـــة ويـــدعون«
 ً  ،حبماســة إىل تطبيــق املنــاهج احلديثــة واملقاربــات العلميــة علــى دراســة الــرتاث اإلســالمي خصوصــا

مَّى وقد تنبهوا جبالء إىل َ ُس   .)٢( »حبركة النقد الكتايب يف الغرب آثار هذه العملية يف ما ي
كما أصبح القول بأن مناهج هـذا اجليـل اجلديـد هـي منـاهج مسـتوردة مـن الغـرب ال حيتـاج   

يعطـــي  عبـــداهللا العـــرويف ،فهـــي الســـمة البـــارزة جليـــل هـــذا االجتـــاه ،وختـــرصأوتأويـــل أاجتهـــاد  إىل
انعـدام وجـود مفكـر واحـد « :حكمًا عامًا على مجيع املفكرين من عصر النهضة إىل هذا اليـوم بــ

  .)٣( »منذ بداية عصر النهضة إىل اليوم سامل كليًا من تأثري األفكار اخلارجية
ائيـًا ويف « :دهوالسبب يف ذلك عن أن رباطنـا بـالرتاث اإلسـالمي يف واقـع األمـر قـد انقطـع 

لمــؤلفني القــدامى ونؤلــف الــذي خيــدعنا ألننــا مازلنــا نقــرأ ل وأن االســتمرار الثقــايف ،مجيــع امليــادين
  . )٤(»فيهم إمنا هو سراب

ملنــاهج فــاألمر نفســه يف ا ،إذا كــان هــذا حــال هــذا االجتــاه مــن جهــة التلقــي ملعارفــه وأفكــاره
نـــاهج الـــيت تبناهـــا هـــذا وهـــذه امل ،وهـــي املنـــاهج الغربيـــة ،الـــيت اســـتعملها لقـــراءة الـــرتاث اإلســـالمي

ويأخـــذ يف  ،كـــل مفكـــر خيتـــار لنفســه منهجيـــة معينـــة مـــن منـــاهج الغـــرب  ،منـــاهج متنوعـــة االجتــاه
  .تطبيقها على الرتاث اإلسالمي
ـا حركـة ر الفكـري الـذي مـرَّ مسـرية التطـو ة إىل املنـاهج الفكريـ وميكن إرجاع جممل تلـك ت 

علــــم أو فــــن « :تعــــين عنــــدهم وهــــي كلمــــة ،)وطيقــــاالهرمين( الفكــــر الغــــريب فيمــــا يســــمى حبركــــة

                            
كومة املصرية إمامًا للصالة والوعظ مع تعلم يف األزهر وأرسلته احل ،م١٨٠١ولد  ،رفاعة رافع بدوي الطهطاوي)  ١(

البعثة العلمية اليت قصدت فرنسا لتلقي العلوم احلديثة فدرس الفرنسية، وملا رجع إىل مصر توىل رئاسة الرتمجة يف املدرسة 
-٣(ينظر األعالم  .م١٨٧٣تويف  ،وأنشأ جريدة الوقائع املصرية وألف وترجم عن الفرنسية العديد من الكتب ،الطيبة

٢٩(. 
ددين حملمد محزة )  ٢(  .)٣٢ص(إسالم ا
ا إعداد حممد سبيال وعبدالسالم بنعبد العايل  ) ٣(  .)٩٠ص(احلداثة وانتقادا
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق )٤(
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ا تعين )١(ويعرفها شالير ماخر ،»التأويل   .)٢( »فن امتالك كل الشروط الضرورية للفهم« :بأ
" مينوطيقــا املعاصــرةدليــل اهلر " مــا بــدأ بــه دونالــد مــاكيم مقدمــة كتابــه وميكــن أن يشــار إىل 

  .)٣(»ولوج حقل اهلرمينوطيقا مشروع ضخم« :يقول فيها حيث بدأ بعبارة مقتضبة
  .)٤("مقدمة يف اهلرمينوطيقا"وبنفس تلك العبارة يبدأ دايفيد جاسري كتابه 

إن البحـــث يف اهلرمينوطيقـــا الغربيـــة يعـــين تتبعـــًا شـــامالً لتطـــور الفكـــر الغـــريب يف كثـــري مـــن  
ــــه ــــا البحــــث يف تلــــك  ،)٥(يتطلــــب دراســــات خاصــــة وموســــعة وهــــذا  ،جوانب ــــيس املقصــــود هن ول

مـــل مـــن أصــــحاب االجتـــاه الفلســـفي املعاصـــر لتلــــك  النظريـــات الغربيـــة بـــل املـــراد بيــــان التبـــين ا
    .النظريات

الغــريب راجــع  وطيقــا يف عصــر النهضــة واإلصــالح يف الفكــرنيون أن نشــأة اهلرمالبــاحثويــرى 
مل يعـد الـذي ) اإلجنيـل(يـل الكتـاب املقـدس وقـد أملتهـا احلاجـة إىل تأو  ،أصول دينية حمضة«إىل 

 ً ً وطيقــا مرتبطــنيالنتشــار الواســع الــذي عرفتــه اهلرمولــذلك جنــد ا،عندهم )٦(»فهمــه املباشــر ممكنــا  ا
  .يف عصر النهضة )٧(بازدهار الربوتستانتية

بـــدأ يف دوائـــر الدراســـات الالهوتيـــة ليشـــري إىل جمموعـــة القواعـــد مال هـــذا املصـــطلح فاســـتع
  .)الكتاب املقدس ( واملعايري اليت جيب أن يتبعها املفسر لفهم النص الديين 

                            
ودرَّس  ،والتاريخ والالهوت درس الفلسفة ،يف برسلو ،م١٧٦٨ولد عام  ،ماخر الهويت رمانسي أملاين فردريك شالير)  ١(

وأخرياً مرشداً روحيًا ملستشفى  ،م١٧٩٣قسًا يف الندسربغ عام  معات، وأصبح معلمًا يف بروسيا قمالالهوت يف عدة جا
- ٦(برهييه  إميل ،تاريخ الفلسفة :ينظر .م١٨٣٤تويف عام  ،ومذهبه متضمن يف خطابات حول الدين ،احملبة يف برلني

٢٧٤(. 
 .)١٧ص( عبدالكرمي شريف ،فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة) ٢(
  .)١٥ص(دايفيد جاسري  ،مقدمة يف اهلرمينوطيقا) ٣(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٤(
مـن فلسـفات "و ،عبـدالغين بـارة ،اهلرمينوطيقـا والفلسـفة حنـو مشـروع عقـل تـأويلي :انظر من الدراسات املوسعة يف ذلك) ٥(

     .عبدالكرمي شريف ،ة نقدية يف النظريات الغربية احلديثةيدراسة حتليل_التأويل إىل نظريات القراءة
  .)١٨ص (عبدالكرمي شريف  ،من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة) ٦(
وتأسست على مبدأ التقوى  ،ن السادس عشريف القر  وقد نشأت على يد مارتن لوثر ،هي إحدى أكرب فرق النصارى )٧(

خبالف الكنائس  ،وال تؤمن بعصمة البابا ،واالتصال املباشر مع اهللا دون حاجة لوساطات الكهان ،التقوى الشخصية
.          )١٢٤٢-٢(وسوعة الفلسفية العربية امل :ينظر .األخرى وهم موزعون يف أوربا الشمالية والواليات املتحدة وأسرتاليا
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هذه احلركة يف الفكر الغريب هي الركيزة الكربى اليت انطلق منهـا أصـحاب االجتـاه الفلسـفي 
يعـــرف خطـــاب التجديـــد التأويليـــة الفلســـفية ويعمـــل علـــى « :تقـــول املدرســـة التونســـية ،املعاصـــر

ـــــا ـــــف اجلهـــــد املبـــــذول يف عـــــرض أفكـــــار النظريـــــة  ،االســـــتفادة مـــــن معرفتـــــه  وحنـــــن نلمـــــس خل
ــــا للقــــارئ املســــلم بعــــداً حــــداثيًا الفتــــًا  الـــــهرمينوطيقية احلديثــــة وشــــرح أبعادهــــا ومبادئهــــا ومرتكزا

علمـاء الهـوت غربيـون أمثـال شـالير مـاخر ك االهتمـام بكتابـات ومواقـف كبـار كذل.. .باهلالنت
د ســعيًا إىل االســتفادة مــن هــذا غــري أن مثــة خلــف هــذا اجلهــ )٣(ريموجــاد )٢(وريكــور )١(وهايــدغر

  . )٤(»طالع وإىل تطبيق ومكتسبات التأويلية احلديثة على الرتاث اإلسالمياال
 ُ  :التأويليــة فيقــول هــذه الفلســفة املنطلــق الــذي مــن أجلــه يقــدم يــدبــني نصــر حامــد أبــو ز وي

مــن هــذا املنطلــق نتعــرض لفلســفة اهلرمينوطيقــا يف الفكــر الغــريب احلــديث آملــني أن تضــيء لنــا «
  . )٥(»ويف رؤيتنا للعمل األديب خاصة ،بعض جوانب القصور يف رؤيتنا الثقافية عامة

ال يف  ،نقطــة بـدء أصــيلة للنظــر إىل عالقــة املفســر بــالنص« :التأويليــة ريمجيعـل نظريــة جــادو 
بل يف إعادة النظر يف تراثنا الديين حول تفسري القرآن ، النصوص األدبية ونظرية األدب فحسب

  .  )٦(»منذ أقدم عصوره وحىت اآلن
ـا يف الفكــر اإلسـالمي بــبعض أكثـر احلركــات وأمـا أركـون فإنــه يشـبه هــذه احلالـة الــ يت يفعلو

                            
وألقى  ،درس يف عدد من اجلامعات األملانية ،يعترب املؤسس الفعلي للوجودية ،م١٨٨٩ولد عام  ،فيلسوف أملاين)  ١(

ً عديد ومهمة الفيلسوف يف نظره  ،على مسألة الوجود من احملاضرات يف عدد من املدن األوربية، وتدور فلسفة هايدغر ا
- ٢(ن بدوي موسوعة عبدالرمح :انظر .١٩٧٦وقد تويف عام  ،فهم واللغة بالوجودهي إيضاح معىن الوجود وربط معىن ال

٥٩٧(. 
 ،أسر يف احلرب العاملية الثانية ،يةتم لعائلة بروتستان١٩١٣ سنة ولد ،فيلسوف فرنسي ،جان بول غوستاف ريكور)  ٢(

وأمريكية  جامعات فرنسية درس يف عدة ،م١٩٥٠حصل على الدكتوراة عام  ،وبقي طوال مدة احلرب يف السجن
اتسمت أحباثه بالنزعة التأويلية  ،وحصل على جوائز عديدة ،ترمجت كثري من أعماله إىل كثري من اللغات احلية ،مشهورة
 .)٤٢٥-١(روين إيلي ألفا  ،موسوعة أعالم الفسلفة العرب واألجانب: انظر .احلديثة

وقد تنقل  ،ويعترب أستاذ كرسي للفلسفة يف جامعة ليبتسج ،م١٩٠٠ولد عام  ،فيسلوف أملاين ،هانز جورج جادمري)  ٣(
لة الفلسفية منذ عام  ايدغر كثرياً وقد أشرف عليه يف  ،م١٩٥٣تنقل يف عدد من اجلامعات األملانية، ورأس حترير ا وتأثر 

 .)١٠١ص (عبدالرمحن بدوي  ،سفةملحق موسوعة الفل :انظر .م٢٠٠٢وقد تويف عام  ،أطروحته للدكتوراة
ددين حملمد محزة ) ٤(   .)٦٤ص(إسالم ا
  .)١٤ص (إشكاليات القراءة وآليات التأويل لنصر حامد أبو زيد ) ٥(
  .)٤٩ص(املصدر السابق ) ٦(
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.. .يف السـاحة الفرنسـية )١(إن الثورة اليت أحدثها ميشـيل فوكـو« :احلداثية تطرفًا يف الغرب فيقول
  .)٢(»تشبه ما نفعله نحن في الساحة اإلسالمية والعربية
ة مــن نقــل التجربــة الغرب يــة إىل الســاحة اإلســالمية إال أن أركــون ال ومــع هــذه احلالــة املشــا

ً خيفــي تضــجره مــن تســمية هــذه احلالــة نوعــ وهــو تضــجر يبــني مــدى األزمــة  ،مــن التــأثر بــالغرب ا
وأنــه حيتــاج إىل كثــري مــن املصــداقية يف توصــيف  ،النفســية الــيت يعــاين منهــا أصــحاب هــذا االجتــاه

لـه  ظـن بعضـهم أنـين تبنيـت هـذا املوقـف املعـريف واملنـاهج التابعـةرمبـا « :يقول حممد أركـون ،واقعه
مث يعــود أركـون فيلقــي بالالئمـة علــى  )٣(»قـدكثـرياً مــا قـرأت مثــل هـذا الن...تـأثرا بالتيـارات الغربيــة

م مل يفهموا مشروعه فيقول ، كتبت وهذا دليل على أن أصحابه مل يقرؤوا بإمعان ما« :قرائه وأ
م مل يـــدركوا ومل ينتبهـــوا إىل مـــا بينـــت وشـــرحت يف مقـــااليت املخصصـــة ملـــا أمسيتـــه  وإن قـــرؤوا فـــإ

  . )٤(»باإلسالميات التطبيقية
أمــا نصــر أبــو زيــد فيجعــل االســتفادة مــن هــذه املنــاهج يف فهــم القــرآن مــن قبيــل الواجبــات 

مــا وكــل .. .واجبنــا كبــاحثني معاصــرين أن نفيــد مــن إجنــازات املنــاهج احلديثــة املعاصــرة« :فيقــول
وال يكتفـي بـذلك بـل جيعـل موقـف  )٥(»تقدمه مـن آليـات وإجـراءات نـاجزة لفهـم القـرآن وحتليلـه

ً نوع الرفض هلذه املناهج ـا  ،إن التخـوف مـن هـذه اإلجنـازات« :اإلميان فيقـولمن رقة  ا وتصـور أ
ديـــداً لقداســـة الـــنص إن حســـنت  ،إمنــا يعكـــس رقـــة يف اإلميـــان وضــعفًا يف الثقـــة بـــالنفس ،متثــل 

  .)٦(»ياالنو ا

                            
تـــأثرياً يف الفكـــر يعتـــرب مـــن أشـــهر فالســـفة القـــرن العشـــرين، وأكثـــرهم  ،)١٩٨٤ - ١٩٢٦(فيلســـوف يهـــودي فرنســـي ) ١(

اإلبســــتميه، ودافــــع عــــن / املعاصــــر، وأشــــدهم نقــــداً لعقــــل التنــــوير، قــــام بتحقيــــب الفكــــر األوريب حبســــب األنظمــــة الفكريــــة
، أصــيب مبــرض اإليــدز، وتــويف وعمــره )GIP(الالمعقــول يف مقابــل املعقــول، وشــارك يف تأســيس احلــزب اجلنســي للشــاذين 

جــورج  ،معجــم الفالســفة: ينظــر. حفريــات املعرفــة، تــاريخ اجلنــون، تــاريخ اجلنســانيةالكلمــات واألشــياء،  :، أهــم مؤلفاتــه٥٨
 .)٤٦٧ص (طرابيشي 

 .)٣٣٤ص (الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، حملمد أركون )  ٢(
ص (احلداثــــة يف فكــــر أركــــون لفــــارح املســــرحي  :وانظــــر ،)١٣ص(الفكــــر اإلســــالمي واســــتحالة التأصــــيل حملمــــد أركــــون ) ٣(

١٠٤(. 
  .نفس الصفحة ،صدر السابقامل )٤(
 .)٢٦٢ص ( اخلطاب والتأويل، نصر حامد أبو زيد) ٥(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق )٦(
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النـوع مـن التلقـي هلـذه  هـو هـذا_ عنـد نصـر حامـد_ لقد أصـبح مـن عالمـات قـوة اإلميـان 
   .املناهج

هذا اللهث احلثيث وراء هذه املناهج كان حمل نقد شديد من أطياف أخرى مـن أصـحاب 
ـذا الفكـر مـن زاويـة أخـرى ،هذا االجتـاه  ،وهـم مـع نقـدهم مل يتمكنـوا مـن االنفكـاك عـن التـأثر 

  .لكن املهم هو إبراز هذا اجلانب النقدي ملثل هذه التبعية الفكرية خلف الرتاث الغريب
كمــا أنــه كانــت حمــل نــدم شــديد مــن أطيــاف أخــرى تــاهوا يف تلمــس احلقيقــة يف زوايــا هــذا 

 ،فـآثروا العـودة لكـن بعـدما فـات األوان ،الفكـر لكـنهم عـادوا بـدون أن يسـدوا حـاجتهم الفكريـة
  . م ليجدوا أن الزمن قد تقاصر عليهم ليتمكنوا من فهم تراثهمعادوا يف آخر حيا

لفكـر مفكرين آخرين حبالة من النقم الشـديد علـى أصـحاب هـذا ا_ هذه احلالة_وأصابت
ـــدِّروا هلـــم جهـــ قَ ُ بـــل قـــابلوهم بنـــوع مـــن  ،نـــاهجهم الـــيت بـــذلوها يف تصـــدير هـــذه املدو عنـــدما مل يـ

  .ء والتنقصاالزدرا
ً _هذه    .ومنوذج ناقم ،ومنوذج ناقد ،ممنوذج ناد :ذجثالثة منا_ إذا

 النموذج األول:  
وهـو  املفكر النادم علـى حالـة الضـياع الفكـري خلـف الغـرب، وهو :سنبدأ بالنموذج األول

رَّســه يف حركــة الفكــر العــريب احلديثــة  ،واحــد مــن أكــرب وأبــرز وأعلــم مــن خــرب هــذا الفكــر وقربــه ودَ
  .)١( وهو زكي جنيب حممود

مل تكـن قـد أتيحـت لكاتـب « :حيكي لنا زكي جنيب حصاد جتربته مع الفكر الغريب فيقـول
متكنـه مـن مطالعـة صـحائف تراثنـا  ،هذه الصفحات يف معظم أعوامه املاضـية فرصـة طويلـة األمـد

م علـى فكـر أوريب  ،فهـو واحـد مـن ألـوف املثقفـني العـرب .العريب على مهـل الـذين فتحـت عيـو
حــىت ســبقت إىل خــواطرهم ظنــون بــأن ذلــك الفكــر اإلنســاين الــذي ال فكــر _ دمي أو جديــدقــ_

م مل تفتح على غريه لرتاه ،سواه ولبثت هذه احلال مع كاتـب هـذه الصـفحات أعوامـًا  .ألن عيو

                            
 خترج يف كلية املعلمني وم، ونشأ يف أسرة متدينة، ١٩٠٥/ هـ١٣٢٢عام  مبصر يف دمياط ولد زكي جنيب حممود )١(

عمل ". اجلرب الذايت"، وكانت بعنوان ١٩٤٧/ هـ١٣٦٦العليا، مث يف جامعة لندن اليت حصل منها على الدكتوراة عام 
حني سافر إىل إجنلرتا  ،املنطقية وقد تبىن الوضعية ،عمل أستاذاً بالكويتجنيب أستاذا زائرا بالواليات املتحدة األمريكية، و 

مث عاد يف الستينيات من عمره إىل الفكر اإلسالمي واختار الفكر االعتزايل كممثل عن الرتاث  ،راةليحصل على الدكتو 
 .http://www.biblioislam.net  :هذه الرتمجة مستفادة من موقع ببليو إسالم. اإلسالمي
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لفكـــر وا ،والفكـــر األوريب تدريســـه وهـــو أســـتاذ ،الفكـــر األوريب دراســـته وهـــو طالـــب :بعـــد أعـــوام
وكانــت أمســاء األعــالم واملــذاهب يف الــرتاث  ،التســلية يف أوقــات الفــراغ كلمــا أراداألوريب مســالته  

كاألشـباح الغامضـة يلمحهـا وهـي طافيـة علـى أســطر   ،العـريب ال جتيئـه إال أصـداء مفككـة متنـاثرة
  .الكاتبني
بـأن مشـكلة  ،وهو يف أنضج سـنيِّه ،مث أخذته يف أعوامه األخرية صحوة قلقة؛ فلقد فوجئ 

كم أخذنا من ثقافات الغرب ؟ وكـم ينبغـي لنـا   :يف حياتنا الثقافية الراهنة ليست هي املشكالت
   .)١(»أن نزيد؟

لكــن املشــكلة علــى « :مث يواصــل حديثــه وهــو ال يــزال يف وطــأة ذاك التخــدير الغــريب فيقــول
 وبني ،و نفلت منهوافد الذي بغريه يفلت منا عصرنا أكيف نوائم بني ذاك الفكر ال  :احلقيقة هي

  .)٢(»تراثنا الذي بغريه تفلت منا عروبتنا أو نفلت منها ؟
ــم يف هــذه احلالــة هــو توصــيف هــذا النــوع مــن التيــه يف حضــارة اآلخــرين ونســيان  ُ ه َ الــذي يـ

دينيــة بنصوصــها ال_واملشــكلة األخــرى أن الرجــوع إىل حضــارتنا اإلســالمية  ،حضــارتنا اإلســالمية
 ،جــاءه بعــد التشــبع الفكــري والنفســي بثقافــة الغــرب ،فــوات األوان جــاءه بعــد_ وتراثهــا األصــيل

بعــد أن فــات _ كاتــب هــذه الصــفحات_ اســتيقظ صــاحبنا« :يقــول زكــي عــن حلظــة اســتيقاظه
الــيت قــد ال تزيــد  ،فطفــق يف بضــعة األعــوام األخــرية ،فــإذا هــو حيــس احلــرية تؤرقــه ،أوانــه أو أوشــك

ّ مبدينـة بـاريس ولـيس   ،النيـزدرد تـراث آبائـه ازدراد العجـ ،على السبعة أو الثمانية كأنـه سـائح مـر
فـراح يعـدو مـن غرفـة إىل  ،البد له من خالهلما أن يريح ضمريه بزيـارة اللـوفر ،بني يديه إال يومان

هكـذا أخـذ . ليكتمـل لـه شـيء مـن الـزاد قبـل الرحيـل ،يلقي بالنظرات العجلـى هنـا وهنـاك ،غرفة
ً _ ومـــا يـــزال_ صـــاحبنا كيـــف   :والســـؤال مـــلء مسعـــه وبصـــره ،يعـــب صـــحائف الـــرتاث عبـــًا ســـريعا

حبيـث ينـدمج فيهـا املنقـول  ،السبيل إىل ثقافة موحدة متسقة يعيشـها مثقـف حـي يف عصـرنا هـذا
  .)٣(»واألصيل يف نظرة واحدة؟

ال يهـم بعــد ذلـك مــا اخليـار الــذي اختــاره زكـي جنيــب لنفسـه يف التعامــل مـع هــذا الــرتاث ؟ 

                            
  .)٥ص(زكي جنيب  ،جتديد الفكر العريب)  ١(
  .)٦ص (املصدر السابق )  ٢(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق)  ٣(
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وإمنـا املهـم هـو توصـيف تلـك احلالـة الـيت  ،_ا يقـولكمـ_ألنه اختيار جاء يف حلظـة فـوات األون 
ا أغلب مفكري االجتاه الفلسفي املعاصر   .كما سيأيت  مير 

ُشـــار إىل أن هـــذا النـــوع مـــن احلـــديث الصـــريح عـــن هـــذه احلالـــة الفكريـــة مل حيـــظ  بقـــي أن ي
ُ  ،بالقبول والرتحيب من أصحاب هذا االجتاه ً قِّ لُ بل تـ  ،ي بنوع من السـخرية بـل والتكـذيب أحيانـا

مـن قبيـل «وهـي يف نظـرة  »متثيلية عودة االبـن الضـال« :فجورج طرابيشي يطلق على تلك احلالة
  .)١(»عودة كاذبة :أي ،التمثيل

وســبب هــذا احلكــم عليــه ؛ ألنــه عــاد يف هــذا الكتــاب وغــريه ليقــرر أمــوراً أخــرى تفيــد عــدم 
ا نوع من الكذب ،رضاه عن تراثنا وثقافتنا بينما هي نوع مـن احلـرية والتيـه  ،وهو يفسرها على أ

ويف وقـت  ،واليت ال ميكنه أن ينفك مـن آثارهـا بكـل سـهولة ،اليت صاحبت فرتته الفكرية الطويلة
  .يسري
 النموذج الثاني:        

مــن  وهــو منــوذج املفكــر الناقــد لعمليــة اللهــث وراد االســترياد الفكــري أمــا النمــوذج الثــاني
  .الغرب فهو حسن حنفي

نـا اخلـامس يلأمـا ج« :فهو يبدأ حبكاية جتربة جيله يف اللهث وراء هـذا الفكـر الغـريب فيقـول
فقد ترمجنـا فلسـفة األنـوار بـال هـدف واضـح جمـرد نقـل لـرتاث الغـري وبـال إعـادة بنـاء علـى موروثنـا 

  .)٢(»القدمي
ً .. .ة يف الغــرب متجــددةوملــا كانــت نظريــات املعرفــ« :ويقــول وراء  ظــل الفكــر العــريب الهثــا

كــل مــنهم ينهــل مــن مصــدر .. .فــال هــو أصــل معرفتــه وال هــو أدرك واقعــه ،هــذا اإليقــاع الســريع
  .)٣( »وأمساء املذاهب واألعالم، وجدة املصطلحات ،يظهر مهارته يف حداثة االطالع ،غريب

يقول اجلابري وهو  ،زعجت بعض أصحاب هذا االجتاهأ حسن حنفيوهذه الصراحة من 
نسمع من حني آلخر أصواتًا ملفكرين وكتاب من « :بقةالسا يعرض بتصرحيات حسن حنفي

م  م ومصطلحا هذا القطر العريب أو ذاك تنادى أن ال حاجة لنا بآراء املفكرين الغربيني ونظريا

                            
 .)٥٧-٥٦ص(جورج طرابيشي  ،مذحبة الرتاث)  ١(
  .)٢١٣ص(_ حوار بني اجلابري وحنفي-حوار الشرق والغرب)  ٢(
 .)٥٤_٥٣ص (املصدر السابق )  ٣(
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أفهم مثل هذه التصرحيات عندما تصدر عن أولئك العلماء  وأنا.. .عندنا يكفينا وأن ما
  .)١( »التقليديني الذين درجنا على تسميتهم بالسلفيني

 ُ ُ _ سـوا يف الغـرب نـه ال يفهمهـا مـن الـذين تربـوا ودر بني أمث ي ـوهـو يـ َ  :فيقـول_ حبنفـي  ضرِّ ع
سـوا يف ن تصدر مثل تلـك التصـرحيات عـن كتـاب ومـؤلفني در ولكن الذي يصعب تفهمه هو أ«

 أو ،بــل إن مــنهم مــن يفكــر ،ة الغربيــة ذات اعتبــارفــاتهم مــن اللغــات الغربيــة والثقالغــرب وبضــاع
  .)٢( »يفكر داخل املرجعية الثقافية األوربية أو بوحي منها على األقل تشعر عندما تقرأ له

واملعيــــار  ،توصــــيفه حلالــــة اللهــــث وفقــــدان اهلــــدف الواضــــح_ حنفــــي _ املهــــم أيضــــًا عنــــد 
لــوا مــن  ،حالصــحي وإال فــإن حنفــي نفســه هــو واحــد مــن أولئــك الــذي تربــوا علــى هــذا الــرتاث و
  . )٣(»ن يف قلب العامل اإلسالمي وتشكل يف قلب العامل الغريبتكوَّ «وعيه األول ف ،معينه

ً وحنفي قد صدَّر للعـامل اإلسـالمي كتبـ مـن  ،هـي مـن أكثـر الكتـب تطرفـًا يف الفكـر الغـريب ا
الرتمجـة عنـدي عمـل هـادف، تـأليف غـري مباشـر كمـا  «يقول عن هذه الرتمجة فـ ،خالل ترمجته هلا

كان احلال عند املرتمجني القدماء عن اليونان، وقد اتبعت األسلوب غري املباشر نظرا ملا حنـن فيـه 
مـــن عـــدم تعـــود علـــى نقــــد املـــوروث أو نقـــد الواقـــع أو حتليــــل الوجـــدان القـــومي، ونظـــرا لســــيطرة 

  .)٤(»دين والسلطة واجلنس، واستمرار الرقابة على الفكرال :احملرمات الثالث
كنـت قـد « :مث حيكي شعوره عن تلك النصوص اليت يرتمجهـا وينشـرها يف العـامل اإلسـالمي

والــيت  )٥(شــعرت وأنــا أقــرأ هــذا الــنص ألول مــرة يف بــاريس بــأن املرحلــة الثالثــة الــيت يصــفها لســنج
، هــي )الصــبا(واملسـيحية ) الطفولــة(ي مرحلـة التنــوير، بعــد اليهوديـة اكتملـت اإلنســانية فيهـا، وهــ

وهنـا ارتبطـت بفلسـفة التنـوير الـيت ظلـت مالزمـة يل . بألف عام مرحلة ظهور اإلسالم قبل لسنج

                            
 .)١٥٣_   ١٥٢(املصدر السابق ) ١(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٢(
 .)332- ٦( حسن حنفي ،ن والثورة يف مصرالدي) ٣(
 .)254-٦(املصدر السابق )  ٤(
ا ،م١٧٢٩ولد عام  ،فيلسوف أملاين ،لسنج)  ٥(   ،درس الالهوت والطب والفلسفة وكتب مسرحيات كوميدية واشتهر 

وخصوصًا أسفار العهد اجلديد ككتاب تربية  ،قدسوكتب يف نقد الكتاب امل ،وأصدر مؤلفات عن الالهوت املسيحي
   .)٣٥٩-٢(عبدالرمحن بدوي  ،موسوعة الفلسفة :ينظر .م١٧٨١ سنة تويف ،اجلنس البشري
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  . )١(»من البداية إىل النهاية
 النموذج الثالث:   

للهــث وراء هــذا الفكــر الغــريب فهــو بعــد كــل هــذا ا ،أمــا النمــوذج النــاقم فهــو حممــد أركــون
ن األفكـار الغربيـة الـيت ألن هـذا النـوع مـ ،بنكران اجلميل من أصحاب الفكر الغريب نفسـه يفاجأ

 :حيـــث يقولـــون ألركـــون  ،نـــوع مـــن األفكـــار التافهـــة الـــيت جتاوزهـــا الغـــرب مـــن زمـــن ينقلهـــا هـــو
ـم حباجـة إليهـا ،اء قومكبنر هذه األفكار التافهة إىل أب وصدِّ ذها« أمـا حنـن فقـد  .فـال ريـب أ

    .)٢(»جتاوزناها منذ قرون
هــذه ثالثــة منــاذج رمبــا قــد تفيــد يف بيــان شــيء مــن النتيجــة العمليــة مــن جــراء هــذا التهافــت 

  .الفكري خلف املناهج الغربية
ـــح  ِ ل ُ ت غااملســـوِّ  مـــا_ ى تلقـــي هـــذه املنـــاهج بعـــد إمجـــاعهم علـــ_ ولكـــن يبقـــى التســـاؤل امل

ــا مــربرة لتلقــي هلــذه املنــاهج واســتعماهلا يف قــراءة النصــوص الدينيــة وبقيــة الــرتاث  العلميــة الــيت يرو
  اإلسالمي ؟ 

   :وغات إىل ثالثة مسوغات مركزية هيميكن أن ترجع هذه املس
  .دعوى كونية املناهج الغربية_ ١
  .دعوى موضوعية املناهج الغربية_ ٢
   .دعوى مشولية املناهج الغربية_ ٣

   :استرياد هذه املناهج وتطبيقها على الرتاث اإلسالمي ميكن أن يكون من جانبني ونقد
  .نقد املسوغات العلمية السترياد هذه املناهج :اجلانب األول
  .نقد املمارسة العملية يف تطبيق هذه املناهج :اجلانب الثاين

  :وتفصيل ذلك على النحو التايل
  .علمية الستيراد هذه المناهجنقد المسوغات ال  :الجانب األول
   :ربيةالمناهج الفكرية الغدعوى كونية  :المسوغ األول

ا من قبيل املشـرتك  ،واحدة من أهم مربرات هذا االجتاه يف تلقي هذه املناهج الغربية هي أ

                            
 .)266 – ٦(املصدر السابق )  ١(
  .)٢٣ص( حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديين)  ٢(
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م ولــذلك جتعـــل املدرســة التونســية مــن أهـــ ،اإلنســاين الــذي ميكــن أن تنتفــع بـــه مجيــع احلضــارات
اجلـــامع بيـــنهم هـــو االقتنـــاع الراســـخ أن التأويليـــة «العـــريب أن  اك يف منـــاهج الفكـــرقواســـم االشـــرت 

 ً ـــــا ـــــًا غريب ـــــًا غربي ـــــة ليســـــت تراث ـــــا ،احلديث ـــــد مـــــن اال إ ـــــراث فلســـــفي إنســـــاين وال ب ســـــتفادة منـــــه ت
  .)١(»ودخلنته

فقــــد انبثــــق جيــــل مــــن الشــــبان يعتــــربون مكتســــبات العلــــوم اإلنســــانية «ومــــن أجــــل ذلــــك 
يــدعون حبماســة إىل تطبيــق املنــاهج احلديثــة واملقاربــات العلميــة علــى دراســة و  ،مكتســبات كونيــة
نقــد الء إىل آثــار هــذه العمليــة يف مــا يســمي حبركــة الخصوصــًا وقــد تنبهــوا جبــ ،الــرتاث اإلســالمي
  .)٢(»الكتايب يف الغرب

 األدب والفلســـــفة والمنــــــاهجواحلداثـــــة اليـــــوم يف العلـــــم كمـــــا يف « :فيقـــــول اجلـــــابري أمـــــا
خل ؛ ال وطــن هلــا أو علــى األقــل مل تعــد حمصــورة وال قابلــة للحصــر يف إ... مــاع واالقتصــادواالجت

ــا أخــذتك ،احلداثــة اليــوم حداثــة غازيــة كاســحة ،رقعــة مــن األرض دون أخــرى .. .إن مل تأخــذ 
ــــا يف امليــــدان الروحــــي الــــديين ــــا كيــــف منــــارس  ،عقيــــدة وشــــريعة ،تراثنــــا قــــد يكفين " إذا حنــــن عرفن

أمـا يف مـا عـدا هـذا امليـدان فرتاثنـا جـزء مـن ... صورة اليت تتناسب مع قواعد عصـرنابال" التجديد
وإذا حصل أن متكن قسم من اإلنسانية من جتاوز هـذا  ،جزء من تاريخ اإلنسانية مجعاء، التاريخ

ن يــــنهض ويســـابق اخلطــــى للحــــاق بالركــــب ال ألــــى البــــاقي إ العــــام فمــــا بقـــي عالـــرتاث اإلنســــاين
     .)٣(»الرائد

: ليضـفي صـفة الكونيـة لعمـوم هـذه احلضـارة فيقـول نصـر حامـد أبـو زيـد وينتهي األمر عند
وذلك ألن هذه " احلضارة الغربية"بدالً من عبارة " ضارة احلديثةاحل"وأنا أفضل استخدام عبارة «

  .)٤(»اإلنسانية السابقةجنازات احلضارات اكمًا كيفيًا إلتسمى غربية متثل تر اليت  ،احلضارة
ـــر عليهـــا أصـــحاب هـــذا االجتـــاه قـــد أنكرهـــا مفكـــرون آخـــرون مــــن  ُصِ هـــذه الكونيـــة الـــيت ي

واملشكلة مع هذا اخلطاب أنه أدخل يف املنجـز البشـري املشـاع مـا  ،أصحاب الفكر الغريب نفسه
هذا والذي ال يأخذ صفة الكونية حىت عند بعض منتجي  ،هو من عمق اإلفراز الفكري اخلاص

                            
د) ١(  .)٦٤_٦٣ص(حممد محزة  ،دينإسالم ا
 .)٣٢ص (املصدر السابق ) ٢(
  .)١٥٧ص(_ حوار بني اجلابري وحنفي-حوار الشرق والغرب) ٣(
 .)٢٣٨ص (نصر أبو زيد  ،اخلطاب والتأويل) ٤(
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إال أن هذا الفكر يريد أن جيعل مناهج  ،فاملناهج الفكرية الفلسفية ال تعطى هذه الصفة ،الفكر
إمكانيــة  فنصــر حامـد أبــو زيـد مل يــتمكن ذهنـه مــن ،الفكـر الفســلفية والنقديـة مبثابــة اآللـة التقنيــة

ال أظنـــين و « :الفصـــل بـــني اســـترياد التكنولوجيـــا مـــن الغـــرب واســـترياد املنـــاهج والفلســـفات فيقـــول
ن يكـــون موقـــف التفاعـــل النقـــدي جيـــب أ" احلضـــارة احلديثـــة" قفنـــا مـــن حباجـــة إىل تأكيـــد أن مو 

يعتمـــد علـــى اســـترياد  )١(مــايتوم علـــى التعامـــل معهــا مـــن موقـــف براغيقــ وهـــو موقـــف ال .اخلــالق
وق والعلـة يف تقـديري أننـا نظرنـا إىل تفـ.. .مع جتاهـل أساسـه العلمـي واملعـريف ،املنتج التكنولوجي

دون جمـــال الفكـــر  ،طـــوال هـــذين القـــرنني بوصـــفه تفوقــًا يف العلـــم والتكنولوجيـــا وحـــدمها" الغــرب"
أي دون جمـال النشـاط الروحـي الـذي تصـورنا أن رصـيدنا الرتاثـي منـه  ،والفلسـفة والثقافـة والفنـون

   .)٢(»يتفوق على إجناز احلضارة احلديثة فيه
   :صور خصوصية هذه املناهج ميكن أن تتجلى يف عدةو 
 ،فــنحن عنــدما ننظــر يف املنتجــني هلــذه النظريــات ،المنتجــين لهــا خصوصــية األفــراد _١

ا أبناء بيئة ثقافية تصور أن حيظى هذا الفرد الذي أنتج هذه النظرية مبثيل  ،جند أن أصحا ُ فهل ي
   !عاملي يصلح لكل الثقافات ؟

ـ كما أننا لو أردنـا النظـر يف طبيعـة األشـخاص املنتجـني لكثـري  ممـن هـذه النظريـات جنـد أ
م الثقافية والدينية   .غري منفكني عن مورثا

افر جمموعـــة مـــن فعنـــدما يتضـــ خصوصـــية البيئـــة التـــي نشـــأت فيهـــا تلـــك النظريـــات _٢
كمــا يقــول الناقــد   ،ةخمصوصــالبــاحثني إلنتــاج نظريــة مــا فــإن هــذه النظريــة منتجــة وفــق بيئــة معينــة 

أن النظرية قـد تبـدو موضـوعية وعامليـة مثـل أي اخـرتاع  على الرغم من« :األمريكي ج هلس ملر
ــا يف حقيقــة األمــر تنمــو يف مكــان وزمــان وثقافــة ولغــة حمــددة وتبقــى مربوطــة إىل ذلــك  تقــين فإ

                            
 -ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي " ا براغم" اسم مشتق من اللفظ اليوناين  براغماتية :)ذرائعية( براغماتية )١(

سياسي يعترب جناح العمل املعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي الرباغمايت يدعّي دائمًا بأنه يتصرف ويعمل من خالل النظر 
ة إىل النتائج العملية املثمرة اليت قد يؤدي إليها قراره، وهو ال يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسي

م يف الواقع  .وإمنا من خالل النتيجة املتوقعة لعمل ،حمددة والرباغماتيون ال يعرتفون بوجود أنظمة دميقراطية مثالية إال أ
م املعج: ينظر .ومعاداة كل النظريات الشمولية وأوهلا املاركسية ،ينادون بأيديولوجية مثالية مسترتة قائمة على احلرية املطلقة

 ).  ٢٠٣: ١(الفلسفي مجيل صليبا 
 .)٢٤٩ص(نصر أبو زيد  ،اخلطاب والتأويل)  ٢(
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  . )١(»املكان واللغة
بل إن هذا املفكر ال حيصـر اخلصوصـية الثقافيـة يف الثقافـات املتباعـدة بـل جيعلهـا حـىت بـني 

ممـــا يبـــني أن هـــذه اخلصوصـــية الثقافيـــة شـــأن واضـــح حـــىت بـــني  ،)٢(واألمريكيـــةالثقـــافتني الفرنســـية 
  .  أصحاب الثقافات اليت ميكن وصفها بالتقارب

معظــم املقاربــات « :وتقــول بــولني يــو أســتاذة األدب الصــيين يف جامعــة كولومبيــا األمريكيــة
أســس علــى جمموعــة مــن وتت ،الغربيــة مــن النقــد اجلديــد فصــاعداً ال مقابــل هلــا يف املــوروث الصــيين

ممــا جيعــل مــن املمكــن نبــذها بوصــفها غــري ذات صــلة يف  ،الفرضــيات الفلســفية واألدبيــة املختلفــة
  .)٣(»هاأو استعمارية ثقافيا يف أسوئ ،الأفضل األحو 

حيــث _ عــامل الكيميــاء الروســي الــذي فــاز جبــائزة نوبــل_ويؤكــد هــذا املعــىن إليــا بريغــوجني 
مــن الثقافــة الــيت تطــور بــني  علــم أن يعتــرب نفســه جــزءاً ال يتجــزألأضــحى مــن امللــح علــى ا« :يقــول

ا   .)٤(»أحضا
ملاذا عندما يتعامـل هـذا الفكـر  :وهنا يرد تساؤل كبري يقف أمام أصحاب هذا االجتاه وهو

ـا تارخييـة مع املنـا ـا نشـأت لبيئـة وزمـن معـني :أي_ هج اإلسـالمية يـدعي أ وعنـدما يتعامـل  _أ
  !؟ وجيعلها عاملية كونية نزع عنها هذه الصبغة التارخييةمع الفكر الغريب ي

   .خصوصية التطوير واإلضافة في تلك النظريات_ ٣
أبنـاء البيئـة من امللفت للنظر أن هذه النظريـات املنهجيـة ال حتظـى بـالتطوير واألداء إال مـن 

َ  ،نفسها اء َ َ َمل نقر « :ل أحد الباحثني عن أحد النظريات فيقولولذلك يتس ِ أ حـىت اآلن إسـهامًا مل
ــــا  »يابانيـــًا أو صـــينيًا أو عربيـــًا واحـــداً يف تـــاريخ تلــــك النظريـــة ؟ مث يـــذكر أن األمثلـــة الـــيت أويت 

وهـو األفـق  ،من أفق ثقايف ومعريف متجـانس :أي ،كلها من أوروبا وأمريكا«لتطوير هذه النظرية 
   .)٥(»تها أكثر من دعوى العامليةمما جيعلها تؤكد مصداقية القول بتحيز النظرية وخصوصي ،الغريب

مــا حــدث يف «ـفــ ،وال يــرد علــى ذلــك كثــرة الكتابــة يف العــامل العــريب حــول تلــك النظريــات

                            
 .)١٧ص(سعد البازعي  ،عن استقبال اآلخر)  ١(
  .)١٧ص(نفس الصفحة  ،املصدر السابق)  ٢(
  .)١٨ص (املصدر السابق )  ٣(
 .)٢٨_ ١٧ص (املصدر السابق ) ٤(
   .)٢٤ص (املصدر السابق ) ٥(
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املشـاركة فعــالً، ولكـن علـى مســتوى االسـتهالك وإعـادة اإلنتــاج  ةاملشـهد النقـدي هـو اتســاع دائـر 
  .)١(»أكثر منه على مستوى اإلنتاج اخلالق أو املستوعب لالختالف الثقايف

ـا  لقد أباح اجلابري لنفسه أن ينقد الرؤية املاركسية مـؤطرة داخـل إطـار «لدراسـة الـرتاث بأ
وهــذا يكفــي ليجعــل الصــورة املاركســاوية ...تــاريخ الفكــر األوريب " عامليــة"إطــار  :املركزيــة األوربيــة

لهــا مثــل مث ،هلــذا الــرتاث" خلــارج مــن ا"لرتاثنــا العــريب اإلســالمي تقــوم هــي األخــرى علــى الفهــم 
  . )٢(»ستشراقوية سواء بسواءالصورة اال
كانــت دراســة املاركســيني مــن اخلــارج جعلهــا استشــراقية فــاألمر نفســه ميكــن أن يطبــق   فــإذا

فيصــح علــى طريقــة اجلــابري يف "  مــن خــارج"هــي منــاهج  علــى مــنهج اجلــابري  فــإن منــاهج حبثــه
  .الصورة االستشراقوية سواء بسواءمثلها مثل  النقد أن تكون مناهجه

ايــة ذلــك إىل مــا قالــه أحــد أصــحاب االجتــاه الفلســفي املعاصــر وهــو  ميكــن أن خنلــص يف 
ً وال توجد  ،كل حضارة خاصة« :حسن حنفي   .)٣(»حضارة عامة متثل احلضارات مجيعا

أنــه عنــدما تنســب احلضــارات  عقيبــًا علــى كــالم حســن حنفــيلكــن الــذي ميكــن أن يقــال ت
ا تبقى حضارات خاصة تعرب عن ثقافة أهلها سواء يف املناهج أو يف غريها   .للبشر فإ

ـا بـال شـك سـتمثل احلضـارات مجيعـا كمـا  ،وأما عندما تكـون هـذه املنـاهج معطـى إهلـي فإ
   .يتعرض لتحريف وال تبديلالذي مل  ،هو احلال يف دين اإلسالم

   :دعوى موضوعية المناهج الغربية :المسوغ الثاني
ا مناهج موضوعية ال دخل فيهـا  ،يكثر أصحاب هذا االجتاه من وصف املناهج الغربية بأ

إن « :ولـذلك يقـول صـاحب املدرسـة التونسـية عـن مدرسـته ،للتحيزات املعرفية والثقافيـة والدينيـة
دومنا لبس  ن الكتابات اليت تنخرط يف نطاق اإلسالم التجديدي أظهر لنااطالعنا على الكثري م

التــزام أصــحاب هــذه الكتابــات مبــا يقتضــيه البحــث العلمــي مــن موضــوعية وصــرامة تفصــل بــني 
  . )٤(»الذات عن موضوع الدراسة أيًا كانت درجة تقديسه يف الوعي اجلماعي

ومـا مييــز « :لها مـع وجـود غريهـا فيقـوليبـني اجلـابري سـبب اختيـاره للمنـاهج الـيت يسـتعمو 
                            

 .)١٥ص (بق املصدر السا) ١(
 .)٢٩ص ( حممد عابد اجلابري ،الرتاث واحلداثة)  ٢(
  .)١٦٦ص(_ حوار بني اجلابري وحنفي-حوار الشرق والغرب) ٣(
ددين )٤(  .)١٥٦ص (حممد محزة  ،إسالم ا
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ا حتقق قدراً كافيـًا مـن املسـافة  :أي ،اعتمادها املوضوعية_ كما تعرفون_الطرق العلمية بداية  أ
وإذن ... طفنــا ورغباتنــاابــني الــذات واملوضــوع يســمح برؤيــة األشــياء كمــا هــي دون تــأثري مــن عو 

س حمكومــا برغبــة ذاتيــة وال بتحــزب لنــوع مــن اختيارنــا لنــوع القــراءة الــيت نقرتحهــا علــيكم هنــا لــي
   .)١(»الرتاث :بل هو اختيار متليه علينا طبيعة موضوعنا ،املناهج دون غريه

رِّد تراثنا من املوضوعية مث ال يرتدد يف نسـبتها إىل منـاهج  الغريب يف األمر أن هذا االجتاه جيَُ
أبـذل «: ذله يف هذا املوضوع فيقـولالفكر الغريب، ولذلك فإن أركون يبني جهده الكبري الذي يب

قصــد وأ، دان اإلســالميةلــدمــة يف البتاحمل)٢( افحــة االســتخدامات األيديولوجيــةجهــودا عديــدة ملك
   . )٣(»بذلك االستخدام األيدلوجي لإلسالم كدين

وقــد تعرضــت فكــرة املوضــوعية يف املنــاهج الفكريــة والعلــوم اإلنســانية إىل كثــري مــن الدراســة 
وقــرَّر عــدد مــن هــؤالء أن فكــرة املوضــوعية ال ميكــن  ،فكــر الغــريب قبــل الفكــر العــريبوالنقــد يف ال

؛ وذلـك  )٤(تطبيقها على العلـوم الفلسـفية واإلنسـانية كمـا ميكـن ذلـك يف العلـوم الرياضـية وحنوهـا
   :لعدة أسباب أمهها

ً أن هذه العلوم مرتبطة ارتباط_ ١  ً تام ا تقـدات ومـا حيملـه مـن مع ،بمنتج هذه المناهج ا
علــى يــد جمموعــة مــن  ولــذلك ملــا كانــت كثــري مــن أفكــار منــاهج الفكــر الغــريب نشــأتوأفكــار، 

  .)٥(مل تنفك تلك املناهج من آثار هذه اليهودية على نتاجهم الفكري،اليهود
عربِّ أحد ُ عـن خطـأ « :فيقـول )٦(سـوو ن جاك ر مفكري الغرب وهو يتحدث عن فكر جو  وي

، عــن مصــريه الشخصــيونظرياتــه  ،مل يشــأ روســو أن يفصــل فكــره عــن فرديتــه ،بخطــأ أو صــوا

                            
   .)٤٦ص(حممد اجلابري  ،الرتاث واحلداثة )١(
دات واآلراء جمموعة من األفكار واملعتق :كلمة ذات أصل يوناين وتعين الفكر وهلا مدلول سياسي يعين  :أيديولوجيا )٢(

ا فئة اجتماعية معينة أو حزب سياسي املتماسكة إىل حد ما نقد ثقايف أم نقد أديب عبدالنيب اصطيف : ينظر. تتمسك 
 ).٢١٤ص(
 .)٢٢٩ص( حممد أركون ،قراءة علمية ،الفكر اإلسالمي) ٣(
   .صالح قنصوة. د ،املوضوعية يف العلوم اإلنسانية :انظر الدراسة املوسعة يف ذلك) ٤(
  .سعد البازعي ،املكون اليهودي يف احلضارة الغربية :انظر الدراسة املوسعة يف ذلك) ٥(
العقد " كتب كتابه   الكاثوليكية، وجحدها، اعتنقنسي، م، فليسوف فر ١٧١٢سنة  ولد ،سوو ن جاك ر جو )  ٦(

 ،ةسيالكنوقد تعرض لكثري من االضطهادات على يد  ،والذي يعد من أهم الكتب اليت نظرت للدميوقراطية" االجتماعي
 .)٣٢٨ص(جورج طرابيشي  ،معجم الفالسفة :ينظر .م١٧٧٨مات بسكتة قلبية عام 
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   .)١(»يف هذا االنصهار وهذا االختالط بني الوجود والفكرة ،كما يعطينا نفسه  وعلينا أن نأخذه
  :أن هذه المناهج نشأت لظروف خاصة تؤكد عدم موضوعيتها_ ٢

ا ظـــروف معينـــة أدت إىل الفلســـفية الـــيت نشـــأت يف الفكـــر الغـــريب كـــان ور  املنـــاهج اء نشـــأ
ـا  ،صياغة هذه املناهج والـذي قامـت «"قتلـة موسـى"فالباحثة األمريكيـة سـوزان هانـدملان يف كتا

فيه بتحليل معمق لبعض أبـرز املفكـرين والنقـاد الغـربيني يف العصـر احلـديث الـذي حيمـل بعضـهم 
ً نتمــا ــم ورثــوا تركــة عقليــة يهوديــة ضــ.. .اء يهوديــا وإن كــان بعضــهم مــن غــري (خمة مــن زاويــة أ

 قــرون مـــن تــاريخ اجلماعـــات للتــوراة املمتـــد عــرب" فســري احلاخـــاميالت"تلــك الزاويـــة هــي  .)اليهــود
اليهوديــة والــذي أنــتج أســاليب وخــربات يف القــراءة والتأويــل ميكــن تبــني تأثريهــا يف أعمــال أولئــك 

االبتعــاد عــن انتمــائهم إىل  ســعوا إىل_ كمــا تقــول هانــدملان_غــري أن أولئــك  .املفكــرين وغــريهم
م امتـداداً لـه ،على الرغم من عالقتهم الوثيقة بأبرز معطياته الرتاث كمـا   ،بل على الرغم من كو

يتضــح  يف حالــة فرويــد الــذي حتــدث عــن قتــل األب يف حتليلــه النفســي ومارســه رمزيــًا يف حماولتــه 
ي من ناحية أخرى، ضمن حماولته ه للرتاث اليهودنيالتخلص من انتمائه اليهودي من ناحية، وتب

ا   .)٢(»األخرى لقراءة الثقافة الغربية املسيحية على حنو يقوض سيطر
االرتبـــاط اليهـــودي باحلركـــات الفكريـــة والسياســـية يف القـــرن "ويف دراســـة موســـعة ومميـــزة لــــ«
يف ســياق الســعي  يضــع كــيفن مكدونالــد النظريــة املاركســية" ثقافــة النقــد" حتــت عنــوان" العشــرين

تمعات غري اليهودية" نقد"اليهودي لـ   .)٣(»ا
قافـة الـيت نشـأ فيهـا بـني الث الوثيـق املقصود من هذه اإلشارات التنبيـه علـى مـدى االرتبـاط  

وليس املقصــود تتبــع التفصــيالت املوســعة ،ن وبــني النظريــات الــيت أنتجوهــاهــؤالء املفكــرون الغربيــو 
  .ملثل تلك النظريات

يلــح بشـــكل مســـتمر علــى أمهيـــة الفصـــل بــني املوقـــف املعـــريف  ن االجتــاه الفلســـفي املعاصـــرإ
 :أي_ كـذلك   وهو فصـل حيمـل يف طياتـه موقفـًا أيـديولوجيا ،واملوقف األيديولوجي) املوضوعي(

ـــــة فكريـــــة معينـــــة إن التمييـــــز بـــــني املعـــــريف « :ن حنفـــــيكمـــــا يقـــــول حســـــ_ أنـــــه منطلـــــق مـــــن رؤي

                            
  .)٣٣٢ص(جورج طرابشي  ،معجم الفالسفة)  ١(
 .)١١٤-١١٣ص(سعد البازعي  ،املكون اليهودي يف احلضارة الغربية)  ٢(
 .)١١٥ص(املصدر السابق )  ٣(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  .(١)»ضمنية واأليديولوجي هو نفسه موقف أيديولوجي خيبئ املعريف فيه أيديولوجيا
جـاء  ،نظرية متكاملة )٢(النظرية البنيوية عن اعتبار ومن أجل ذلك فإن أركون بعد أن ختلى

ــا  ،ياقها التــارخييليبــني ســ كانــت أيضــًا عبــارة عــن ردة فعــل ضــروري ضــد قــرون عديــدة مــن «وأ
ـــــرد الـــــدوغمائي  )٣(ممارســــة النزعـــــة األصـــــولية اللغويـــــة وكتابـــــة التــــاريخ اخلطيـــــة وممارســـــة التأمـــــل ا

   .)٤(»والالمباالة بإكراهات األنظمة
ق علــى النصــرانية فمــا ينطبــ ،دعــوى الشــمولية لهــذه المنــاهج الغربيــة :المسـوغ الثالــث
  :ينطبق على اإلسالم

مــن  :ذه املنــاهج أن منــاهجهم تأخــذ طــابع الشــمولية مــن عــدة جهــاتهلــ يــزعم املســتوردون
ومن جهة امليـادين فـيمكن تطبيقـه علـى امليـدان  ،جهة الثقافات فهو ال خيتص بثقافة دون أخرى

الــــزمن املاضــــي لــــزمن فهــــو يطبــــق علــــى ومــــن جهــــة ثالثــــة عــــدم خصوصــــية ا ،الفكــــري أو املــــادي
    .احلاضرو 

للتعامـل مـع الـرتاث _ فيمـا أعتقـد_واملنهج الذي سأقرتحه عليكم يصـلح « :يقول اجلابري
كمـا   ،ومع الـرتاث اإلنسـاين عامـة ،يصلح للتعامل مع تراثنا العريب اإلسالمي :سعواذا املعىن وال

مـي إىل املاضـي البعيـد أو يصلح للتعامل مـع الـرتاث الفكـري واملـادي سـواء تعلـق األمـر بـرتاث ينت
يتعلق األمر إذن بطريقـة علميـة يف التعامـل مـع املوضـوعات املدروسـة الـيت مـن  .احلاضر/ املاضي 

                            
 .)٣٩٤ص ( حسن حنفي ،حصار الزمن  )١(
أو لعدة أفكار مرتبطة بعضها  بالنظام العام لفكرة الفكر الغريب يف املعرفة، يرى الرتكيز مذاهبمذهب من : البنيوية)  ٢(

نة له األخرى ببعض على حساب العناصر ّ وقد  ،بغض النظر عن املعطيات اخلارجية عن هذا النظام الداخلي للفكرة. املكو
يعد العامل و . ةاستخدام التفسري التارخيي باعتباره أداة منهجية ويعرف أحيانًا باسم البنائيَّة، أو الرتكيبيَّ  رفضت البنيوية

ا . ، وذلك يف بدايات هذا القرند دي سوسري مؤسس املنهج البنيوياللغوي السويسري فردينان ً لكن املنهج اكتسب انتشار
 ً ا على يد عامل االنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي شرتاوس الذي صاغ يف أعقاب احلرب العاملية الثانية مذهب ا وعمقً ا جديدً

، ودليل الناقد األديب، سعد البازعي وآخر )١٠١ص(موسوعة النظريات األدبية، نبيل راغب : ينظر. دهيف املعرفة له قواع
 ).٦٧ص (
ويطلق على املوقف الفكري الذي يتمثل يف إثبات  هو املعتقد الذي تقرره وتقيمه مرجعية كنيسة ما،: الدوغمائية)  ٣(

قه أصحاب هذا االجتاه على أصحاب اخلطاب الديين باعتبارهم يعتربون العقائد غري أفكار دون قبول مناقشتها، ويطل
 ). ٢٩٠: ١(موسوعة الالند : ينظر. قابله للناقش

 .)٢٦ص(خمتار الفجاري  ،عن نقد العقل اإلسالمي عند أركون)  ٤(
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  . )١(»نوع موضوعنا
ال ينبغـي أن يكـون « :التفريق بني النصرانية واإلسالم فيقول مولذلك فإن أركون يدعو لعد

ينبغي أن ينطبق علـى اإلسـالم، وهـذا مـا أبـرهن هناك فرق يف املعاملة، فما ينطبق على املسيحية 
  . )٢(»عليه شخصيًا من خالل كتابايت وتدريسي

وهدفـه " ةرسـالة يف الالهـوت والسياسـ"  نوزاسـبيافهـو يقـوم برتمجـة كتـاب  أما حسن حنفـي
وإحــالل مــادة أخــرى حملهــا مــع اإلبقــاء علــى  ســبينوزااإســقاط املــادة الــيت عمــل عليهــا «يف ذلــك 

ولـــــيكن الـــــرتاث  ،وإحـــــالل تـــــراث ديـــــين آخـــــر ،أعـــــين إســـــقاط الـــــرتاث اليهـــــودي ،نفـــــس املـــــنهج
  .)٣( »اإلسالمي

تتجاهـل السـياق التـارخيي والعلمـي  ،هذه احلالة من املساواة بني الدين اإلسالمي والنصراين
واإلجنيل ناله   ،طالتها أيدي التحريف والعبث الكنسي فالنصرانية ،الذي نشأت فيه هذه املناهج

بينمـــا مل يكـــن األمـــر كـــذلك يف الـــدين اإلســـالمي الـــذي بقـــي حمفوظـــًا  ،كـــذلك التغيـــري والتبـــديل
  .حبفظ اهللا سبحانه له

ـــا أن نســـتعري ـــا هن فاجلـــابري  ،ش كالمهـــم اآلخـــراقـــ كـــالم هـــؤالء املفكـــرين أنفســـهم لنميكنن
ليســت مجيــع املنــاهج «كــن أن تكــون منطلقــًا للنقــاش وهــي أنــه يعــرتف بقاعــدة أساســية مهمــة مي

بــل قــد يكــون املــنهج الواحــد خصــبًا منتجــًا يف موضــوع وعقيمـــًا يف  ،صــاحلة جلميــع املوضــوعات
والقـــول الفصـــل يف هــــذا الشـــأن هـــو أن طبيعـــة املوضــــوع هـــي الـــيت حتـــدد نوعيــــة  ،موضـــوع آخـــر

مــني مبنــاهج واملهت )٥(ولوجينييمبــاحثني اإلبســتعنــد ال ،لقــد صــار مقبــوالً منــذ مــدة«  .)٤(»املــنهج
   .)٦(»ة املوضوع هي اليت حتدد نوعية املنهجطبيع :القول بأن ،العلوم

ليعــرتض بــه علــى  حســن حنفــي هــو الــذي يســتخدمه ،هــذا املنطلــق الــذي يضــعه اجلــابري

                            
 .)٤٦ص ( حممد عابد اجلابري ،الرتاث واحلداثة)  ١(
  .)١٤٥ص( اإلسالم أوربا الغرب، حممد أركون)  ٢(
  .)٧_٦ص ( مقدمة حسن حنفي ،اسبينوزا ،رسالة يف الالهوت والسياسة)  ٣(
 .)٤٦ص ( حممد عابد اجلابري ،الرتاث واحلداثة)  ٤(
ا ونتائجها دراسة نقدية  :تومولوجيااالبس)  ٥( هي نظرية العلوم أو فلسفة العلوم وهي تعىن بداسة مبادئ العلوم وفرضيا

 ).٣٣-١(املعجم الفلسفي جلميل صليبا : انظر. ملنطقي وقيمتها املوضوعيةتوصل إىل غرباز أصلها ا
 .)٢١ص(املصدر السابق )  ٦(
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دراســـة الـــرتاث القـــدمي مبنـــاهج أال ميكـــن  :والســـؤال هـــو« :املنـــادين باســـترياد هـــذه املنـــاهج فيقـــول
مـــة مســـتمدة منـــه حـــىت يتطـــابق املـــنهج مـــع املوضـــوع ؟ وهـــو ســـؤال مازالـــت ومفـــاهيم أكثـــر مالء

  .)١(»اإلجابة عنه بعيدة املنال ترتاءى يف األفق البعيد
وهــذا املوقــف مــن حنفــي يبــني حجــم التنــاقض املنهجــي يف الواقــع العملــي ألصــحاب هــذا 

وبشــدة علــى هــذه احلالــة مــن اســترياد املنــاهج كمــا يف كالمــه _ فــيحن_فبينمــا يعــرتض  ،االجتــاه
    .لتكون حمل االقتداء واالستفادة سبينوزااالسابق وغريه يأيت ليرتجم لنا حماولة 

يأيت ليبـني عـدم مطابقـة منـاهج التحليـل فأما أركون وهو أحد أكرب املستوردين هلذه املناهج 
هلــــذا « :للنصــــوص الدينيــــة فيقــــول_ يســــتخدمها بنفســــه يف مــــواطن أخــــرى  والــــيت_ )٢(األلســــنية

مطبقـة اليـوم علـى النصـوص العاديـة تبـدو يل  هي سنية كمالالسبب أقول بأن مناهج التحليل األ
 )٣(ئياتاوهلــذا الســبب أطالــب بتشــكيل علــم ســيمي ،غــري مطابقــة فيمــا خيــص النصــوص الدينيــة

غـي انتظـار تشـكيل علـم جديـد بأكملـه بني« ،)٤(»غـة العاديـةخاص باللغة الدينية الـيت تتجـاوز الل
  . )٥(»قبل احلكم على أي شيء أو إعطاء رأي بشأنه

ا واملوضــوع  ،هـذا الكــالم السـابقإن  يؤكــد أن هنـاك فرقــًا كبـرياً بــني املنـاهج الــيت يسـتخدمو
ال تصـــــلح إال لتلـــــك  ،تلـــــك منـــــاهج جـــــاءت ملوضـــــوعات معينـــــة ،الـــــذي يريـــــدون تطبيقـــــه عليـــــه

   .على فرض صحتها يف نفسها ،املوضوعات
تــاريخ وهــي  ،وطيقــا نشــأت مــن أجــل أســباب دينيــة خاصــة بــالواقع الغــريبنيرمإن حركــة اهل

ً يحي للكتــاب املقــدس يؤكــد أن مثــة غيابــالتفســري املســ ــ ا فسَّ ُ بــه الكتــاب املقــدس  رملــنهج علمــي ي
ىت جـاءت حركـة مـارتن حـ ،ة لقضـية التفسـرييسب ذلك احتكار الكناسبأ من وقد كان ،عندهم

                            
 .)٣٩٨ص ( حسن حنفي ،ن احلاضر مفكرونحصار الزم)  ١(
ينظر . ويتضمن درس الصوت وعلم الداللة ،هو العلم املؤسس على مقارنة خمتلف األلسن :أو األلسنيات اللسانيات)  ٢(

 .)٧٠٤-٢(موسوعة الالند الفلسفية 
وهو العلم الذي اشتهر به دي  ،لم الذي يبحث يف اإلشارات والرموز وداللتها االجتماعيةهي الع :السيميائية)  ٣(

 .)٣٧٨ص(مراد وهبة  ،انظر املعجم الفلسفي .سوسري
 .)٢٣٢ص ( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية)  ٤(
  .)١٢٥ص (املصدر السابق )  ٥(
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   .من عصر النهضة بدأ االهتمام بإنشاء هذه النظريةو  ،فكسرت هذا احلصار الكنسي )١(لوثر
  .القرآن وبني تفسري الكتاب املقدسإن هذا األمر يوضح عدم التطابق الواقعي بني تفسري 

ـر مل يكـن تفسـري القـرآن حِ  لصـحابة ميارسـون التفسـري حــىت بـل كــان ا ،اً علــى أنـاس معينـنيْك
ومل يكـــن ينهـــاهم عـــن االجتهـــاد يف  ،مـــع وجـــود املفســـر األول وهـــو النـــيب عليـــه الصـــالة والســـالم

ــرد خطئــخيطــئ يف الحــىت الــذي  ،ذلــك ممارســته للفهــم بــل كــان  ه مــنفهــم مل يكــن النــيب مينعــه 
   .يصحح فهمه دون التعرض ملمارسته للتفسري

قــــق شـــريطة أن حتُ  ،أن التـــدبر تكليـــف جلميــــع املســـلمني بـــل إن القـــرآن نفســـه يــــنص علـــى
تـــوفرت فيـــه هـــذه  ومـــىت ،حـــىت ال تنتهـــك قداســـة هـــذا الـــنص ،األســـباب املوضـــوعية هلـــذا الفهـــم

  .األسباب املوضوعية فمن حق اجلميع أن  ميارس التفسري
ــذا الفـــرق بـــني الســياق التـــارخيي للكتــاب املقـــدس ومقارنتـــه  ولــذلك فـــإن اجلــابري يعـــرتف 

أمـــا مـــن يفكــــر يف النقـــد الالهـــويت علـــى غـــرار ذلـــك النقــــد « :الســـياق التـــارخيي للقـــرآن فيقـــولب
ــــني الــــدين اإلســــالمي والــــدين  ،الالهــــويت الــــذي عرفتــــه أوروبــــا فهــــو جيهــــل أو يتجاهــــل الفــــرق ب

   .املسيحي
 ،الدين اإلسالمي له كتاب مقدس مل يلحقه تغيري وال حتريف منذ أن مجع يف عهـد عثمـان

دليل قاطع على أن نوعًا من التحريف أو البـرت أو التغيـري قـد حـدث يف فـرتة مـا بـني  وليس هناك
ــــة مــــرتبط بواقــــع أن .. .نــــزول القــــرآن ومجعــــه ــــك ألن النقــــد الالهــــويت يف الثقافــــة األوربي نقــــول ذل

  .. .وإمنا جمموعة من األناجيل تنسب إىل صحابة املسيح ،املسيحية ليس هلا كتاب كالقرآن
. وآبائهــــاة يســــجيــــب أن ال ننســــى أن الالهـــوت املســــيحي مــــرتبط بالكنومـــن جهــــة أخــــرى 

هــي الــيت حتــدد وقــد حــددت بالفعــل الطريقــة الــيت  :أي" قــانون اإلميــان"ة هــي الــيت تضــع الكنيســ
ــا املــؤمن املســيحي العالقــة بــني األقــانيم الثالثــة  ،األب واالبــن وروح القــدس :جيــب أن يتصــور 

                            
م، وقد ١٥٠٥للرهبانية عام دخل إىل الدير وانتسب  ،م١٤٨٣ولد عام  ،س الربوتستانتيةمؤس ،مصلح ديين أملاين)  ١(

 ،م١٥٠٩حصل على الباكالوريوس يف الكتاب املقدس عام  ،وغاىل يف ذلك ،مت التقيد بالنظام الداخلي للرهبانيةتقيد أ
م بتجديد الالهوت بالتقدم ١٥١٧تقدم يف عام  ،تاب املقدسوبعد أن أخذ الدكتوراة يف الك ،وعني مدرسًا لالهوت

ج ر و معجم الفالسفة، ج: ينظر. فيهاوجتديده  ،ةيسومن هنا بدأ رحلة اضطهاده من الكن ،بقضايا مناوئة للمدرسيني
  .)٥٩٠-٥٨٧ص (طرابيشي 
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  .)١(»ا النصوص الدينية وكذلك الكيفية اليت جيب أن يفهم
قــر بـــه اجلــابري يف هـــذا املــوطن ينطبـــق علــى منـــاهج فلســـفية  ُ هــذا الســـياق التــارخيي الـــذي ي

    .ومن أجل ذلك فإن هذه املناهج تفقد صفة الشمولية ،أخرى
  .نقد الممارسة العملية في تطبيق هذه المناهج :الجانب الثاني

 أمامــه الباحــث جلانــب التطبيقــي هلــذه املنــاهج جيــدإىل ا نــاوانتقلنــا اجلانــب النظــري إذا جتاوز 
  :وهي على وجه اإلمجال ،إشكاليات كربى يقع فيها أصحاب هذا االجتاه ثالث

  :العلمي لتلك المناهج عند مستورديها إشكالية عدم اكتمال التصور_ ١
ُ املنـــاهج الغربيـــة كمـــا هـــي يف الواقـــع أحـــد املشـــكالت الـــيت تعـــرتض أصـــحاب الفكـــر  ـــم ْ ه فَـ

فهل استطاع أصحاب هذا الفكر استيعاب تلك النظريات اسـتيعابًا صـحيحًا  ،لسفي املعاصرالف
  ؟

جييـب اجلـابري عـن صـورة مـن أهـم جتليـات تلـك املشـكلة وهـي مشـكلة الرتمجـة وحـال نقلــة 
تقــد أن ال أع .كارثــة  ،بــالوطن العــريب ،فالرتمجــة يف ميــدان الفلســفة« :فيقــول ،الفكــر الغــريب إلينــا

أنــــا شخصــــيًا  .طيع أن يفهـــم كتابــــًا مرتمجــــًا إىل العربيـــة اآلن يف املواضــــيع الفلســـفيةتســــاإلنســـان ي
وأعتقد أن أهـم .. .عندما أقرأ كتابًا ترجم يف هذا العصر إىل العربية يف موضوع فلسفي ال أفهمه

  .)٢( »معرقل لنشر الفكر الفلسفي يف الوقت احلاضر هو سوء الرتمجة
هل هؤالء املتحمسون لنقل هذا  :تطرح التساؤل اآليت_ كما يعرب اجلابري_ثة وهذه الكار 
  قد استوعبوه قبل أن ميارسوا عملية النقل والتصدير ؟ ،الفكر الغريب إلينا
 يف نفـس ولكنـه يبـني ،ذا املفكـر مدى تأثر حممد أركون ،)٣(سي فكر نيتشهار يبني أحد د

َ  األمر أن َ ف  نصـوص نيتشـه للنيتشـه كـان مـن خـالل فالسـفة آخـرين ومل يكـن مـن خـال أركـون هـم
م الــــيت مل تكــــن صــــحيحة حيــــث يقــــول أن ممــــا أدى بــــه إىل ،نفســــه لكــــن «:يتــــابعهم يف حتلــــيال

                            
 .)٢٨٠ص ( حممد عابد اجلابري ،املسألة الثقافية)  ١(
 .)٢٥٣ص (حممد اجلابري  ،الرتاث واحلداثة)  ٢(
 واسم نيتشه ،م١٨٤٤ولد عام  ،يعد من أعظم الفالسفة تأثرياً يف القرن العشرين ،فيلسوف أملاين ،فردريك نيتشه)  ٣(

وقد ترك التدريس بسبب مرض  ،يرتبط بالنقد اجلذري للدين وللفلسفة واألخالق، شغل وظيفة أستاذ يف جامعة بازل
ذا املرض ختم حياته عام  ،وقد أصيب باجلنون يف آخر حياته ،وبعدها بدأ التنقل إىل عدة مدن أوروبية  .م ١٩٠٠و

 .٤٠٥احلديثة، يوسف كرم ص  لسفةتاريخ الف ،٥٠٨-٢عبدالرمحن بدوي  ،موسوعة الفلسفة: انظر
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م لنيتشـه كانــت يف غالـب األحيـان انتقائيــة وتربيريـة هــذا إن مل  قـراءات هـؤالء الفالســفة وتـأويال
رِّرت هكـذا ألركـون ،تكن خاطئة أو حىت خيالية ُ ً  ،وقد م وإال  ،ومل ميحصـها أو يتثبـت منهـا جيـدا

   .)١(»فإنه ما كان ليسقط يف هذا النوع من التبسيطات
وعــدم  فـال خيفـي تضـجره مـن حممـد عابـد اجلـابري_ مـرتجم فكـر أركـون_أمـا هاشـم صـاحل 

يرتكــب محاقــة أو «الغــريب حيــث يعتــربه وهــو يكتــب عــن لــوثر وحركتــه اإلصــالحية فهمــه للفكــر 
بدي ختوفه من مواصلة اجلابري ملثـل هـذه الكتابـات عـن الفكـر الغـريب  »مغالطة تارخيية خميفة ُ مث ي

  .)٢(»أشد ما أخشاه هو أن يواصل كتاباته عن تاريخ الفكر األوريب«:فيقول
ة مـــن أهـــم النظريـــات الـــيت حـــاول تطبيقهـــا وهـــي مث يشـــكك يف فهـــم اجلـــابري حـــول نظريـــ

؟ هــل  يعــرف معـىن القطيعــة اإلبسـتيمولوجية«اجلـابري  هــل :فيتسـائل )٣(القطيعـة اإلبســتيمولوجية
.. .ىل كـــون ؟أو مــن كــون إ ،أو مــن فكــر إىل فكــر ،يعــرف معــىن االنتقــال مــن عصــر إىل عصـــر

ومعتقـداً أن املـرض  ،وأصبح مستسـلمًا للمقـدر ،عندما أقرأ مثل هذا الكالم تظلم الدنيا يف عيين
ـــه مـــا شـــئت ،أو املـــأزق العـــريب ،أو االنســـداد العـــريب ،العـــريب ســـوف يظـــل متواصـــالً إىل أبـــد  ،مسّ
  .)٤(»الدهر

   !!ريب إىل هذا احلد يصل تشكيك بعضهم يف فهم البعض واستيعابه للفكر الغ
ُشـــكِّل أحـــد العوائـــق  هـــذا النـــوع مـــن التشـــكيك العلمـــي يف اســـتيعاب هـــذا الفكـــر الغـــريب ي

      .العلمية أمام االجتاه الفلسفي املعاصر
  :إشكالية عدم التطبيق الصحيح لتلك النطريات_ ٢

وهـــي  ،شـــك مشـــكلة أخـــرىاملشـــكلة الســـابقة وهـــي عـــدم الفهـــم واالســـتيعاب ســـتنتج بـــال 
  فهل استطاع هذا الفكر أن حيسن التعامل يف تطبيقه لتلك النظريات ؟  ،مشكلة التطبيق

فاحلضــور الغــريب يف فكرنــا العــريب املعاصــر ال زال خافتــًا « :جييــب اجلــابري عــن هــذا فيقــول

                            
 .)٣١٨-٣١٧ص (حممد املزوغي  ،حول العدمية النظرية يف إسالميات حممد أركون ،لعقل والوحيا)  ١(
  .)١٦ص (هاشم صاحل  ،معضلة األصولية اإلسالمية)  ٢(
 ،حداث نوع من االنفصال عنهلرتاث وإلتخلي عن الفهم الرتاثي لهي ا :عند اجلابري القطيعة اإلبستيمولوجية)  ٣(

ن قطيعة مع مناهج يف دراسة الرتاث بينما نتواصل مع حبيث نكوِّ  ،والتحرر من الرواسب الرتاثية يف عملية فهم الرتاث
   .)٢١ص(قراءة معاصرة يف تراثنا الفلسفي _حنن والرتاث  :ينظر .مناهج أخرى

 )١٦ ص(هاشم صاحل  ،معضلة األصولية اإلسالمية)  ٤(
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 هنــــاك وكـــل مــــا ...بشـــكل صــــحيح )١(ولوجيــــةنيمال أحــــد طبـــق الفينو  ،جـــداً كإنتــــاج أو كتطبيـــق
  . )٢(»بشكل املنهج املطبق حماوالت لتطبيق املاركسية

ة مل تطبــق بشــكل صــحيح فهــذا يعــين أن حســن لوجيــو نيفــإذا كــان اجلــابري يــرى أن الفينوم
ذه النظرية مل يستطع تطبيقها على الوجـه الصـحيح حنفي  وهـو يعـين كـذلك أن ،وهو ممن تأثر 

   .مل حيسنوا كذلك تطبيقها ملاركسيةالفكرة ا وهم ممن تبنوا العروي وطيب تيزيينعبداهللا 
ـــذه احلالـــة  ،وهـــو يعـــين أخـــرياً أن هـــذا الفكـــر الفلســـفي ميـــر حبالـــة اســـتهالك فقـــط يعـــرتف 

فعـال، يطغـى علـى تعاملنـا مـع الفكـر الغـريب هـذا « :_بعـد كالمـه السـابق_اجلابري حيـث يقـول 
ـــذا الشـــكل نـــوع مـــن ممارســـةال نســـتورد الفكـــر بكـــل مضـــمراته األيديولوجيـــة، ... املـــنهج املطبـــق 

  .)٣(»إننا نستهلك فقط... املادية، وحىت بعض تطلعاته وبكل أسسه
 ،وهي اجلمع بـني فلسـفات متناقضـة ،ويكشف لنا باحث آخر عن مشكلة تطبيقية أخرى

والـيت ال تعـرتف مببـدأ  بـني فلسـفة ميشـيل فوكـو فهـو جيمـع ،ويبني وقوع أركون يف هذه اإلشكالية
والـــيت تقـــف علـــى الضـــد مـــن فوكـــو وتـــدعو إىل التمســـك مببـــدأ  )٤(مـــع فلســـفة هابرمـــاس ،احلقيقـــة
نزعـــة تأليفيـــة أو بـــاألحرى هـــي أقـــرب إىل الرتكيـــب بـــني فلســـفات «ممـــا يعـــين أن هنـــاك  ،احلقيقـــة

   .)٥( »إلسالميات التطبيقيةمتناقضة لبناء الرؤية الفلسفية ل
ٍ آخـر ميارسـه أصـحاب هـذه املنـاهج _ أسـتاذ املدرسـة التونسـية_وأما الشـريف  ـد ْ ع ُ ـه إىل بـ بِّ نَ ُ فيـ

                            
وخصوصًا املعاين  ،ها بكل إحكامبيويعىن بوصف الظواهر بكل دقة وترت ،هو علم وصف الظواهر :ولوجيةنيالفنيوم)  ١(

ويعترب  ،وحينئذ تكون معرفتنا واقعة على املاهيات خبصائصها الثابتة ،ها وتعريفهايحاألساسية يف العلوم بغية توض
ص (مراد وهبة  ،املعجم الفلسفي :ينظر .اين هوسرل أول من أطلق هذا املصطلح وأقام فلسفته على هذاالفيلسوف األمل

٥١٧(.  
 .)٢٥١ص (حممد اجلابري  ،الرتاث واحلداثة)  ٢(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٣(
 ،يعد من أبرز ممثلي مدرسة فرانكفورت ،م١٩٢٩ ولد سنة ،فيلسوف وعامل اجتماع أملاين ،يورغن هابرماس :هو) ٤(

أراد مع سائر فالسفة املدرسة أن  .وعلم االجتماع يف جامعيت هايدلربغ وفرانكفورت درَّس الفلسفة ،وأفضل منطقي بينهم
تمع وأشكال االستالب احلديث  بقوة، ورأى أن مهمة الفلسفة عارض الوضعية ،يستأنف مشروع ماركس يف نقد ا
 :ينظر. اخلطاب الفسلفي للحداثة: من مؤلفاته. احملافظة على إمكانية خطاب عقالين ميتنع بدونه اشتغال الدميقراطية

  .)٦٨٧ص(معجم الفالسفة، جورج طرابشي 
 .)٥٥-٥٤ص (خمتار الفجاري  ،نقد العقل اإلسالمي عند أركون)  ٥(
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وهـــو اســـتعمال هـــذه املنـــاهج مـــن أجـــل متريـــر مقوالتـــه لآلخـــرين حـــىت لـــو كانـــت  ،أثنـــاء التطبيـــق
كثرياً مـا يسـاء تقـدير « :كيقول يف ذل ،رد أنه يستعمل املنهجية الفالنية_ كما يعرب_سخيفة

إذ يســـهل  ،هـــذه املنهجيـــة فيطلـــب مـــن الباحـــث اإلعـــالن عـــن اختيـــاره الشخصـــي منـــذ البدايـــة
حـىت _ العملية الكسولة املتمثلة يف حشره ضمن إحدى التصنيفات املذهبيـة اجلـاهزة فتقبـل آراؤه

إذا اتنســب إذا انتســب إىل شــق معــني وتــرفض مهمــا كانــت أمهيتهــا _ الســخيف منهــا واملتنــاقض
  . )١(»إىل الشق املقابل

هل يتحلى أصحاب هـذه املنـاهج باملنهجيـة العلميـة  :وهذا يطرح علينا تساؤالً جديداً وهو
  اليت حتميهم من استخدام هذه املناهج كشعارات لرتويج أفكارهم من خالهلا ؟

  :إشكالية عدم الثبات المنهجي على تلك النظريات_ ٣
أن اآلخــر  ،الــيت تعــرتض أصــحاب هــذا النــوع مــن االســتهالكمــن أهــم املشــكالت العلميــة 

ـا الفكـر  حلالـة التيـهنظـراً الذي يستهلكون منه يغري يف فكره بشكل مسـتمر  الفكـري الـذي ميـر 
  فهل سيتغري املستهلكون معهم كلما تغريوا ؟ ،الغريب

 ،هجـه ومبادئـهال يرى أن مثة مشكلة يف ممارسة التغري كلما غري هذا الفكـر يف منا اجلابري 
غري أن ذلك  ،)آراءه ومناهجه(غري لباسه كل يوم نعم قد جند هذا الركب الرائد ي« :حيث يقول
 ً ً  لــيس عيبــا إذا مل  ،وإذا مل نفعــل مثلــه.. .دليــل التقــدم ،بــل بــالعكس هــو دليــل احليــاة ،وال نقصــا

ـا سـترتاكم أمامنـا تـدفع بنـا إىل ا ملـؤخرة باسـتمرار فتـزداد جنتهد يف االستفادة من مجيع األلبسة فإ
  . )٢(»املسافة بيننا وبني احلداثة باطراد

وهــي  ،لكــن هــذا اإلقــرار مــن اجلــابري يــدل علــى تأكيــد تلــك احلالــة الــيت كــان يشــكو منهــا
) الغـــرب(مثالـــه أن يـــأتيهم اخلـــرب مـــن هنـــاك فلمـــاذا ينتظـــر اجلـــابري وأ) االســـتهالك فقـــط(حالـــة 

الــذي ال ســبيل أمامــه إال أن يتلقــى مــن معلمــه ومرشــده ليمــارس هــو بــدوره دور التلميــذ الصــغري 
مــدى  هــذه التغــريات ليبــدأ يف تطبيقهــا دومنــا تســاؤل وال اعــرتاض ؟ أال تؤكــد هــذه احلالــة الفكريــة

زام الفكري الذي   مير به هذا االجتاه ؟ الضعف واال
ن اقتناعـه بعـد فـرتة مـ_إن هذا التغري املستمر يف الفكر الغريب هو الذي جعل أركـون يقـول 

                            
يد الشريف  ،"املنهج املقارن يف قراءة اإلنتاج الديين" ، القراءة والكتابةيف) ١(   .)٤٤٤ص(عبدا
 .)١٥٧ص (حوار بني اجلابري وحنفي  ،حوار الشرق والغرب) ٢(
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ـا متثـل انبثـاق حقيقـة طـال   ويةينالب« :_بالفكرة البنيوية كانت قد أومهتنا لفرتة قصرية من الزمن أ
ــــا متثــــل جوابــــًا علــــى التطــــور الســــريع الــــذي طــــرأ علــــى األنظمــــة الكــــربى  .انتظارهــــا يف الواقــــع إ

   .)١(»...لالقتصاد الصناعي
بــني أن واحــداً مــن أهــم املفكــرين الــذيويــأيت  ُ اعتمــد علــيهم أصــحاب هــذا  نمفكــر آخــر لي

فيبـني فـؤاد زكريـا  ،االجتاه أصبحت مكانته مكانة تارخيية بعـد مـرور عشـر سـنوات مـن نشـر كتابـه
ــا م " ابــه مــن خــالل كت ،)٢(يف الفكــر العــريب شــيل فوكــويتغــري املكانــة العلميــة الــيت كــان حيظــى 

وأنــه بعــد  ،مبثابــة إعــالن عــن فلســفة جديــدة_ هر و وقــت صــد_والــذي اعتــرب" ات واألشــياءالكلمــ
وأصبح من املـألوف كلمـا  ،مل يثبت قدرته على الصمود للزمن ،عشر سنوات على نشره«مضي 

تعـــــرَّض باحـــــث هلـــــذا الكتـــــاب يف الوقـــــت احلـــــايل أن تغلـــــب هلجـــــة االنتقـــــاد عنـــــده علـــــى هلجـــــة 
مرتبطــة بفــرتة زمنيــة " موضـة"لــبعض يعربـون عــن اعتقــادهم بـأن الكتــاب كــان اإلعجـاب، بــل إن ا

    .)٣(»قد أصبح اليوم ذا قيمة تارخيية فحسب ،وأنه برغم عدم اعرتافه بالتاريخ ،معينة
ي فمـــا األفكـــار المنهجيـــة التـــ ،تجـــاهإذا كانـــت هـــذه هـــي المرجعيـــة الفكريـــة لهـــذا اال

  ؟استوردها هذا االتجاه من الفكر الغربي 
ــا اختيــارات  الباحــث يف االختيــارات املنهجيــة ألصــحاب االجتــاه الفلســفي املعاصــر جيــد أ

ــــة كانــــت حاضــــرة يف ن وإ خطــــاب االجتــــاه الفلســــفي املعاصــــر متعــــددة إال أن مثــــة مفــــاهيم مركزي
ون مفهوم التارخييـة هـو املفهـوم املركـزي الـذي ميكـن أن تتفـرع تفاوتت درجة حضورها، ويكاد يك

  .عليه كافة املفاهيم األخرى
إن القــول « :املــنهج التــارخيي يف فكــر هــذا االجتــاه فتقــول عــن مركزيــة املدرســة التونســيةتعــرب 

قطب الرحى في نظرية التجديد التي يتبناها بتارخيية النص القرآين وتارخيية فهم هذا النص مها 
  . )٤( »الفكر النقدي الجديد

حموريـــة يف مشـــروعي  تتخــذ مكانـــة«_ كمـــا يقـــول_كمــا أن املنهجيـــة التارخييـــة عنــد أركـــون
                            

 .)٢٦ص(خمتار الفجاري  ،عن نقد العقل اإلسالمي عند أركون)  ١(
 .لزواوي بغورة ،عريب املعاصريف الفكر ال ميشيل فوكو :انظر)  ٢(
 عن ميشيل فوكو) ٣٨ص(م ١٩٨٠ ،جامعة الكويت ،حوليات كلية اآلداب ،فؤاد زكريا ،"اجلذور الفلسفية للبنائية")  ٣(

 .)١٤ص(لزواوي بغورة  ،يف الفكر العريب املعاصر
ددين  )٤(  .)٥٦ص (حممد محزة  ،إسالم ا
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   .)١(»نقد العقل اإلسالمي :العام
 :قـــط يف الفكـــر اإلســـالمي حيـــث يقـــولن قضـــية التارخييـــة مشـــكلة مل تطـــرح أهـــو يعتـــرب و  

ــذا الشــكل يف الفكــر اإلســالمي أال أريــد لقــراءيت هــذه أن تطــرح مشــكلة مل تطــرح عمليــًا قــ« ط 
  .  )٢( »وهي تارخيية القرآن

وباقي املشاريع الـيت درسـت اإلسـالم علـى  هالفارق األساسي بني مشروع كما أنه يعد هذا
عـداه يف مـا خيـص هـذه  إن مشـروعي يف نقـد العقـل اإلسـالمي يتمـايز عـن كـل مـا« :مر العصـور

وخيتلـف  ...وجتريديـة، ولـيس بطريقـة تأمليـة ،قـة تارخييـةيفأنـا أهـدف إىل نقـد بطر  .النقطـة األخـري
  . )٣(»بالتايل عن كل مشاريع الفكر اليت ال تشمل هذه النقطة األخرية

ــكِّل خيــاراً إوجيعـل اجلــابر  ُشَ : يجيًا عنــد البــاحثني فيــه حيــث يقــولتســرتاي البحــث يف ذلــك ي
ب، وهــي تنطــوي عنــدهم علــى تتــداوهلا أقـالم بعــض الكتــا" تارخييــة الــنص"منـذ ســنوات وعبــارة «

ً " سرتاتيجيإ"اختيار  ً " ال بـد منـه لفهـم الـنص الـديين، وبالتحديـد القـرآن الكـرمي، فهمـا  »"حـداثيا
)٤(.    

مبجالـــه . .ربــط فكــر صــاحب الــنص« :الــذي يعــين بــه اجلــابري_ هــذا التحليــل التــارخيي  
مـن أجـل « ة أساسـية عنـدههو خطـو  _)٥( »التارخيي بكل أبعاده الثقافية والسياسية واالجتماعية

   .)٦( »حتقيق احلد األدىن من املوضوعية يف دراسة الرتاث
بـــل  ،ولـــذلك جيعلهـــا اجلـــابري ثـــاين خطـــوة أساســـية يف منهجيـــة حبثـــه يف الـــرتاث اإلســـالمي

ا تارخيية الثقافة والفكر«إن   .)٧(»الرؤية الصحيحة لألصالة واملعاصرة هي تلك اليت تأخذ حبسبا
  .)٧(»والفكر

ومــا أهــم  ؟ تفاصــيل هــذه الفكــرة فمــا ،اعنــد أصــحا انــة فكــرة التارخييــةهــذه إذاً هــي مك

                            
 .)٢٤٨ص( حممد أركون ،نقد واجتهاد ،يالفكر اإلسالم)  ١(
 .)٢١٢ص( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية  )٢(
 .)٤٩_٤٨ص ( حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديين )٣(
 .الشخصي منشور يف موقع اجلابري) شعار تارخيية القرآن (مقال  )٤(
 .)٣٢ص(حممد اجلابري  ،الرتاث واحلداثة )٥(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق )٦(
 .)٤١ص(املصدر السابق  )٧(
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  املرتكزات املنهجية املتفرعة عنها ؟ 
 تارخييــةٍ  حيــث قــام بدراســةٍ  ،ميكــن أن أتــرك اجلــواب ألحــد رمــوز هــذا االجتــاه وهــو اجلــابري

  لتطور مصطلح التارخيية وماذا يراد منه ؟ 
وبعـــد ذلـــك ينتقـــل  ،ديـــد مفهـــوم هـــذه الفكـــرةولـــذلك ســـيكون كالمـــه حمـــل االعتمـــاد يف حت

     .البحث إىل تأكيد حضور هذا املفهوم يف أصحاب هذا االجتاه اآلخرين
إطالقـــات  ةكـــر الغربـــي فـــي أربعـــيلخـــص الجـــابري معـــاني التاريخيـــة وتطوراتهـــا فـــي الف

  :فيقول
سـان أول ما طرح بوصفه جيسم الفرق األساسي بني اإلن" التارخيية"لقد طرح مفهوم _ ١«
ال أنه وحـده . اإلنسان له تاريخ والطبيعة ال تاريخ هلا :والطبيعة وتارخيية اإلنسان تعين يف هذا ا

  .بني الكائنات يعي وجوده التارخيي، يعي تارخييته
٢ _ ً ، اختــــذت النســــبة إىل التــــاريخ يف الفكــــر األوريب يف وقــــت مــــن األوقــــات معــــىن قــــدحيا

ً منتذلك عندما يراد أن املوصوف به يو  ، وبالتـايل ال قيمـة لـه ال ي إىل املاضي وأنه مل يعد موجودا
  .يف احلاضر وال يف املستقبل

األمهيـة "معـىن " التارخييـة"وعلى العكس من هذا متامـا أعطـي يف مرحلـة الحقـة ملفهـوم _ ٣
ً " التارخييــة ـــا إمــا أنـــه يشـــكل حــدا ً  بلغتنـــا الرائجــة، مبعـــىن أن الشـــيء الــذي يوصـــف  بـــني  فاصـــال

ً عهــدين،  ً  عنــدما يتعلــق األمــر بــالكالم يف املاضــي، أو أنــه يدشــن عهــدا ، وأنــه حلظــة مــن جديــدا
  .حلظات التطور حنو األكمل واألفضل

، وهــو الــذي كــان لــه الصــدى األكــرب يف "التارخييــة"مــن هنــا يتفــرع معــىن آخــر ملفهــوم  _٤
ً  االجتمـــاع املعــريف مث مـــع علـــم ،أوالً  )١(القــرنني املاضـــيني، مـــع املاركســية والقضـــية األساســـية . ثانيـــا

ال هي قضية عالقة الفكر بالواقع، أو املعرفـة بـاألطر االجتماعيـة وكمـا هـو  .املطروحة يف هذا ا
الرمسيـة هـي أن الوجـود االجتمـاعي للنـاس هـو الـذي حيـدد  معروف فالفكرة السائدة يف املاركسـية

                            
تمع اإلنس :املاركسية) ١( ن جمموع اين يدخلون يف عالقة إنتاجية، وأتقوم على القناعة األساسية بأن األفراد يف ا

ة االقتصادية للمجتمع األساسي احلقيقي الذي تقوم عليه بنية قانونية وسياسية عليا ينتشكل الب العالقات اإلنتاجية هذه
تتوافق معها أشكال حمددة من الوعي االجتماعي، ويتحكم منط اإلنتاج يف احلياة املادية حبركة احلياة االجتماعية والسياسية 

ص (مراد وهبة  ،املعجم الفلسفي ،)٣٢٣ص(عي وميجان الرويلي سعد الباز  ،دليل الناقد األديب :ينظر .والعقلية عموماً 
٥٩٤(.  
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ويف هـــذا املعـــىن قـــال مـــاركس قولتـــه  ..م للشـــأن السياســـي واالجتمـــاعيوعـــيهم، أي نـــوع نظـــر
الـــذي للنـــاس عـــن أنفســـهم هـــو الـــذي حيـــدد وجـــودهم  -أو الفهـــم–لـــيس الـــوعي "  :املشـــهورة

، واملقصود هـو "، بل بالعكس إن وجودهم االجتماعي هو الذي حيدد هذا الوعي)االجتماعي(
ويف هــذا  ...سياســية واالختيــارات اإليديولوجيــةلأن الوضــع الطبقــي هــو الــذي حيــدد نــوع اآلراء ا

كيف أن الفن وامللحمة اإلغريقيني كانا مـرتبطني   فهمإن الصعوبة ليست يف : "املعىن كتب يقول
ـدان فينـا متعـة  لِّ َ و ُ ببعض أشكال التطور االجتماعي، بل إن الصعوبة هي يف فهـم ملـاذا ال يـزاالن يـ

ويمكـن بسـهولة أن ". كمعيـار ومنـوذج ال مثيـل هلمـا  ،فنية وحيتفظان بقيمتهما مـن بعـض الوجـوه
كيـف أن القـرآن وســرية   فهـمإن الصـعوبة ليســت يف : "نقـول الشـيء نفسـه عــن الـنص القرآنـي

النـــيب كانـــا مـــرتبطني بـــبعض أشـــكال التطـــور االجتمـــاعي، بـــل إن الصـــعوبة هـــي يف فهـــم ملـــاذا ال 
لِّدان فينا متعة فنية  َ و ُ كمعيـار ومنـوذج ال   ،بقيمتهمـا مـن بعـض الوجـوهوحيتفظـان ) بالغيـة(يزاالن يـ

   .)١( »"مثيل هلما
إذا كانــت هــذه معــاين التارخييــة يف الفكــر الغــريب فمــا الــذي ينطبــق منهــا علــى القــرآن عنــد 

  اجلابري وغريه من أصحاب هذا االجتاه ؟
   :فيقولسابقة ميكن أن تنطبق على القرآن اجلابري يرى أن مجيع املعاين ال

ـــا  -واملقصـــود القــرآن-" تارخييـــة الــنص"  عبــارةحتديــد معـــىنو « علـــى ضــوء مـــا ســبق جنـــد أ
  :تنطبق عليها مجيع املعاين اليت ذكرنا

ً  :فمــن جهــة -١ ً  القـــرآن نــص تــارخيي، مبعـــىن أنــه وجــد وجـــودا  ...يف زمــن ومكـــان حقيقيــا
 ً   .بنسبة أي نوع من الوجود األسطوري هلذا الكتاب املقدس الشيء الذي ال يسمح بتاتا

مبعـىن أنـه ينتمـي إىل املاضـي، ولكنـه يف  :ومن جهة ثانية القـرآن الكـرمي تـارخيي مبعنيـني_ ٢
 ً ً  املقابل تارخيي مبعىن أنه كان حـدثا أسـس املسـتقبل فجعـل تـاريخ العـرب، مث تـاريخ العـامل،  تارخييـا

  .ينقسم إىل ما قبل ظهور اإلسالم وما بعد قيامه وفتوحاته

                            
 .للجابري منشور يف موقعه الشخصي) تارخيية النص (شعار  :مقال بعنوان )١(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


تارخيي مبعىن أنه مرتبط بظروفه التارخيية، وهـو يشـهد علـى ومن جهة ثالثة القرآن نص  -٣
ذلك من خالل جداله مع خصومه، املأل مـن قـريش وجمادليـه مـن أهـل الكتـاب، ومـن خـالل مـا 

  .)١( »خلإالناسخ واملنسوخ وبأسباب النزول يعرف ب
 ،سـيةمث ينتهي اجلابري إىل حتديد أهم مشكلة يف هذا املصطلح وهـي عالقتـه بـالفكرة املارك

واإلشكال الذي يطرحه هـذا النـوع مـن الطـرح، « :وهي أهم إشكالية يطرحها هذا االجتاه فيقول
 ، هـــو تلـــك املشـــكلة املعقـــدة املعروفـــة يف تـــاريخ الفلســـفة"تارخييـــة الـــنص القـــرآين"أعـــين القـــول بــــ

تمع وأطره"اع مبشكلة ، ويف علم االجتم"عالقة الفكر بالواقع"مبشكلة    .)٢( »"عالقة املعرفة با
  يعتقده أصحاب هذا الشعار ؟  إذا كان ذلك كذلك فما الذي

   :جييب اجلابري جبواب صريح ومهم فيقول
مــن الكتــاب املعاصــرين " تارخييــة الــنص"إن الــذين يطرحــون مســألة  :وقــد ال نبعــد إذا قلنــا«

تمــع، والــزمين، والنســيب إمنــا يقصــدون بــذلك ربــط القــرآن، كــنص معــريف، . بكــل مــن الواقــع، وا
لقـرآن وحـده بـل بالنسـبة لكـل نـص، لمـدارس فكريـة عديـدة لـيس بالنسـبة  وهذا موقف تقـول بـه

 ً   .)٣( »عند أهله أو غري مقدس مقدسا
ال يهم بعد أن قال اجلابري بانطباق مجيع معاين التارخيية علـى القـرآن تلـك الرتضـيات الـيت 

  .اليت سيأيت نقلها بعد استكمال كالم اآلخرينيقدمها للقارئ و 
  :لننظر يف كالم أصحابه اآلخرين حول تقرير تارخيية القرآن

مادامــت النصــوص الدينيــة مفهومــة « :مقــرراً املعــىن املاركســي للنصــوص يقــول حســن حنفــي
ا تصـبح أيضـًا اختيارهـا واسـتعم ،يف كل عصر اهلا وتوظيفهـا ظـاهرة بناء على حاجات العصر فإ

خاصــة عالقتــه  النصــوص الدينيــة نصــوص تاريخيــة نشــأت فــي ظــروف اجتماعيــة.... تارخييــة
تمـع وتنــوع القـدرات البشــرية " أسـباب النــزول "باسـم   وتطـورت طبقــًا للزمـان وجتـدد حاجــات ا

  . )٤( »"الناسخ واملنسوخ " من حيث هي مصادر للشرع عرفت باسم 

                            
 .السابقاملصدر  )١(
 .السابق املصدر )٢(
  .السابق املصدر )٣(
 .) ٧٣-١( حسن حنفي ،_مقال تارخيية علم الكالم_مهوم الفكر والوطن   )٤(
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بـل يوجـد تـراث جلماعـة معينـة ظهـر " دين يف ذاتـه"يوجد  ال« فيومن أجل ذلك فعند حن
  . )١(»يف حلظة تارخيية حمددة وميكن تطويرها طبقًا للحظة تارخيية قادمة

حتليــــل الــــرتاث القــــدمي يف « :دراســــة الــــرتاث هــــويــــرى أن مــــنهج عــــًا هلــــذه التارخييــــة فهــــو وتب
جتاهاتـه ومذاهبـه تعـرب تياراتـه وا تكانـتارخييته األوىل كيف نشأ وعـن أيـة قـوة اجتماعيـة وسياسـية  

  .  )٢(»فالرتاث تاريخ يف النهاية .املختلفة وفرقه
: فيـه يقـول منهجـه اجلديـد يف التفسـري والـذي حنفـيالتارخيية هي اليت فرضـت علـى حسـن 

فـرض  ؛حمـددةملا كان هذا التفسري ال يتم يف فراغ بل يف زمان ومكان معينني ويف حلظـة تارخييـة «
 ً ً  ذلـــك علينـــا منهجـــا يف التفســـري يأخـــذ بعـــني االعتبـــار مصـــاحل األمـــة وحاجـــات املســـلمني  معينـــا

  . )٣( »ويواجه قضايا العصر األساسية
 :علـى الرتتيـب التـايل مرجعهـا للواقـع كـان املرجـع إليـه_ عنـد حنفـي _وملا كانت النصوص 

وجــدان مث تصــديق العقــل حلــدث الوجــدان مث لــيت تــدرك بالافالبدايــة هــي الرؤيــة املباشــرة للواقــع «
 ً    .)٤( »تصديق الشرع على االثنني معا
 بقيـــةمثلـــه يف ذلـــك مثـــل  ،)٥( »ظـــاهرة تارخييـــة«فـــالقرآن عنـــده  أمـــا نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد

 وال خيــرج عــن . )٦( »كــل النصــوص تســتمد مرجعيتهــا مــن الثقافــة الــيت تنتمــي إليهــا« ،النصــوص
إن  :قلنـاة وإذا انتقلنـا إىل الثقافـ.. .الـنص القـرآين يسـتمد مرجعيتـه مـن اللغـة« :ذلـك القـرآن فـإن

  .)٧( »هذا النص منتج ثقايف
لبنيــة الثقافــة الــيت تشــكلت يف إطارهــا ة يســت النصــوص الدينيــة نصوصــًا مفارقــل«فـــ وعليــه 

ــا نصوصــًا ال يلغـي إطالقــ واملصـدر اإلهلــي لتلــك النصــوص ،بـأي حــال مــن األحــوال ًا حقيقــة كو

                            
 .)٢٤ص ( حسن حنفي ،الرتاث والتجديد  )١(
 .)٤٥٦ -٢( حسن حنفي ،مهوم الوطن )٢(
 .)٧٨_٧٧-٧( حسن حنفي ،الدين والثورة يف مصر )٣(
 .)٦٤ص ( حسن حنفي ،الرتاث و التجديد )٤(
 .) ٧٥ص ( نصر حامد أبو زيد ،النص والسلطة واحلقيقة )٥(
 .)٨ص ( صدر السابقامل )٦(
 .)٨٧ص (بق لساا صدرامل )٧(
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    .)١( »واملكان التارخيي واالجتماعي لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان
ايــة املطــاف  الواقــع إذن هــو األصــل و ال « :إىل الواقــع_ عنــد أبــو زيــد_ مرجــع األمــر يف 

ل حركتـه ومـن خـال ،ومن لغته و ثقافته صيغت مفاهيمه ن النص،من الواقع تكوَّ  سبيل إلهداره،
ً  فالواقع أوالً  بفاعلية البشر تتجدد داللته، ً  ،و الواقع ثانيا و إهدار الواقع حلسـاب  ،و الواقع أخريا

  .)٢(»نص جامد ثابت املعىن و الداللة حيول كليهما إىل أسطورة
كمــا ذكــر _حتويــل الثابــت إىل متغــري  يــة النصــوص وتشــري إىلوتبــني املدرســة التونســية تارخي

ـــذا املفهـــوم تارخييـــة مثلهـــا يف ذلـــك مثـــل تارخييـــة اإلنســـان الـــذي « :قـــولفت_  اجلـــابري احلقيقـــة 
فالنصـوص بـدورها تعـرب عـن  .أما احلقيقة الدينية فال ختتلف عـن جممـل احلقـائق األخـرى ،أنتجها

  . )٣( »حقيقة لكنها حقيقة غري مطلقة
ينكشــف « :–كمــا يقــول هاشــم صــاحل   -فبــه  )نقــد العقــل اإلســالمي( أركــون مشــروع أمـا

أي مرتبطـة بلحظـة تاريخيـة : كل العقائد املرسَّخة، وتبدو علـى حقيقتهـا  الحجاب عن تاريخية
ــا مــن صــنع البشــر أو قــل. وبصــراعات أيديولوجيــة معينــة، وليســت نازلــة مــن الســماء مــا مــن  :إ

 لوا أنو هـي طبقـة كبـار الفقهـاء واملتكلمـني ورجـال الـدين، وقـد حـا: صـنع طبقـة معينـة مـن البشـر
مث . ة لتشــكلهايــوحلجــب اآلليــة احلقيق لتغطيــة تاريخيتهــاخيلعــوا عليهــا الصــفة الدينيــة واملعصــومية 

ْ عليها أسدال التقديس    .)٤(»وفقدت بالفعل تاريخيتهامرت القرون عليها وُأسدلت
، منهجيــة االجتــاه الفلســفي املعاصــر هــذا املفهــوم والــذي يشــكل حضــوره عنصــراً أساســيًا يف

    :ميكن مناقشته من عدة جهات
   :تاريخية النظرية التاريخية :أوالً 

إذا أردنــا أن ننظــر يف النظريــة التارخييــة مــن الزاويــة التارخييــة نفســها ؛ فــيمكن أن نصــل إىل 
يف  فــإن املتتبــع لتــاريخ نشــأة هــذه النظريــة ،نتيجــة مؤداهــا أن النظريــة نفســها تبــني انتهــاء النظريــة

ـا نشـأت ،الفكر الغريب  ،اقتضـت ظهـور مثـل هـذه النظريـة وغريهـا ،لظـروف تارخييـة معينـة جيد أ

                            
 .)٩٢ص(  السابق صدرامل )١(
 .)١٣٠ص (نصر أبو زيد  ،اخلطاب الدييننقد  )٢(
ددين )٣(  .)٦١ص(حممد محزة  ،إسالم ا
 .)حاشية ب  ،٧١ص ( سالمي، حممد أركونأين هو الفكر اإل )٤(
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   .مما يعين أن تصدير هذه النظرية لتكون نظرية شاملة حيمل مغالطات علمية كبرية
ليـــه الفرنســيني ذا املصــطلح منحـــدر عــن هايــدغرهــ«  ّ اكتســـح الســاحة الثقافيـــة  وقــد ،ومؤو

  .وصوال إىل فرتة مابني احلربني ملانية منذ أواخر القرن الثامن عشرألا
الــذي يريــد عــن طريــق العلــوم  )١(العلميــة كــرد فعــل ضــد تيــار الوضــعية  التارخييــة ظهــرتوقــد 

  .سريورة التاريخ اإلنساين وقوانينهة ومعرفة اكتشاف قوانني سري الكون والطبيعالصحيحة إىل 
ــذ ه القــوانني تســـعى إىل حمــو اخلصوصــيات القوميــة والرقـــي إىل نســق فكــري يشـــمل وهــي 

   .اإلنسانية مجعاء بغض النظر عن فروقها الثقافية واختالف مواقعها اجلغرافية
ا بذلك تسـعى إىل حمـو التفاضـل بـني النـاس وتعمـل علـى تأصـيل مبـادئ كليـة جتمـع كـل  إ

  .العقول البشرية
 ،إىل تقنــني كـــل شــيء يف الكــون وفـــق معــايري وقــوانني واحـــدة فبينمــا ســعت هـــذه الوضــعية

وذلـــك ،لفرضـــها الوضــعية تكســـر هــذه القـــوانني الــيت تســـعىلفعــل ردة جــاءت النظريـــة التارخييــة كـــ
 ،ال يرقــى إىل الشـــمولية والتقنــني العـــام فهـــو اإلنتـــاج العلمــي فيــه نتـــاج إنســاين مبـــاباعتبارهــا كــل إ

وتنحصــر يف  ،يــة خاصــة بذهنيــة قوميــةفالتعــابري الثقافيــة الــيت ينتجهــا اإلنســان تصــور حلظــة تارخي
   . )٢(»حي ويتغري مع الزمن ،هو إنساين هو تارخيي وبالتايل فكل ما ،ظروف معينة ال تتجاوزها

ـــا قـــد انتقلــت مـــن تطـــرف  مــن خـــالل هــذا العـــرض املختصـــر لنشــأة هـــذه النظريـــة يظهــر أ
ا تبـني مـدى تارخييـة هـذه النظريـة ،إىل تطرف التارخيية النسبية الوضعية  ،وهـذه الظـروف يف نشـأ

   .وعدم إمكانية جعلها نظرية كونية شاملة
 ً   :قض فكرة كونية المناهج الغربيةالنظرية التاريخية تن :ثانيا

واحدة من أهم مسـلمات  يعين بالضرورة نقض ،االطراد املنهجي وراء هذه النظرية التارخيية
ـا مـن قبيـل املشـرتك اإلنسـاين  ،االجتاه الفلسفي املعاصر وهي اإلميان بكونية املناهج اإلنسانية وأ

ً الذي ال يعرف حدود فالتارخييـة تنظـر إىل كـل نتـاج نظـرة  ،بـني احلضـارات والثقافـات والـديانات ا
وهذا يعين أن تطبق هذه النظرة على هذه املناهج الغربية  ،الزمان والبيئةنسبية من حيث املكان و 

                            
بـــأن : علــى بعــض النظريــات املتصـــلة بــآراء أوجســت كونــت، وهــي الــيت تتضــمن القــول يطلــق اســم الوضــعية: الوضــعية )١(

وم التجريبيــة هــي الــيت حتقــق املثــل األعلــى  لليقـــني، وأن املعرفــة الصــحيحة هــي املعرفــة املبنيــة علــى الواقــع والتجربــة، وأن العلــ
 ).٥٧٨: ٢(املعجم الفلسفي، مجيل صليبا : ينظر. الفكر البشري ال يستطيع أن يتجنب اخلطأ إال إذا اتصل بالتجربة

   .)٢٠٠-١٩٩ص (بتصرف يسري  ،حممد املزوغي ،العقل والوحي) ٢(
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  .نفسها
افـت اوهذا التناقض الواضح يف تع مل أصـحاب هـذا الفكـر مـع هـذه النظريـة يؤكـد مـدى 

  .النظرية يف نفسها
 ً   :النص الديني جاء على عكس النظرية التاريخية :ثالثا

ــــا تنطلــــق ُشــــكل جمموعــــة العقائــــد  ،مــــن الواقــــع إشــــكالية النظريــــة التارخييــــة أ فهــــو الــــذي ي
وهــي يف ذلــك تابعــة  ،وبتغــري هــذا الواقــع تتغــري تلــك اإلحكــام واملعتقــدات ،واألحكــام املرتبطــة بــه

    .للنظرية املاركسية
هــذا  .ال أن خنضــع الواقــع للنظريــة ،جيــب أن خنضــع النظريــة للواقــع«:ولــذلك يقــول اجلــابري

  .)١(»هجي جيب التقيد به يف كافة امليادينمبدأ من
وال يفرق بني أن تكون معطى  ،إشكالية هذا املبدأ املنهجي هو تعميمه على مجيع امليادين

  .وبني أن تكون معطى إهلي ،بشري
الــيت ســيأيت  ،الــوحي إصــرار هــذا االجتــاه علــى فكــرة أنســنةومــن أجــل ذلــك ميكــن أن نفهــم 

ا    .بيا
ة رأســًا علـــى فهـــي تقلــب املعادلــ ،ختتلــف جـــذريًا عــن هــذا التصــور ةميبينمــا النظــرة اإلســال

   .وليؤثر فيه ال يتأثر به ،حكام معطى إهلي جاء ليحكم الواقعفالعقائد واأل ،عقب
لكنهــا وضــعت معــايري  ،والنظــرة اإلســالمية مــع ذلــك ال تتجاهــل تغــريات الواقــع أو تنكرهــا

نطلق منها يف التعامل مع تغريات هذا ُ    .الواقع علمية ي
   :منها ،ولذلك وضعت عدة قواعد علمية منهجية حتكم مجيع متغريات هذا الواقع

ــذه  ،قاعــدة العــرف_ ١ والــيت تعــين اعتبــار أعــراف النــاس يف تطبيــق احلكــام الــيت هلــا تعلــق 
  .وهذا يعين أن تطبيق هذه األحكام ميكن أن يتغري وفقًا لتغري بعض البيئات ،األعراف
أصــــبح واقعــــًا وهــــي تعــــين مراعــــاة تغــــري الواقــــع الــــذي كــــان اختياريــــًا و  :ةقاعـــدة الضــــرور _ ٢
 ً ً  ،اضطراريا ً  وقـد يصـبح ،فقد يصبح الواجب حراما وفقـًا لقواعـد علميـة معينـة حتـدد  ،احلـرام واجبـا

    .جوانب هذا املوضوع
ً  ،قاعد تعليل األحكام_  ٣    .فاحلكم يدور مع علته وجوداً وعدما

                            
  .)١٠٩ص( حممد عابد اجلابري ،الرتاث واحلداثة) ١(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  .فيها الشريعة الواقع وما جيري فيه من تغرياتوقواعد أخرى كثرية راعت 
 ً   :عدم قابلية النص الديني اإلسالمي للنظرية التاريخية :رابعا

يشـكل أساسـًا مهمـًا يف تأكيـد عـدم قابليـة  ،يتـهوإهل ،التأكيد على تنزيل هذا الـنص القـرآين
يعــة الــنص الــديين ومــن أجــل هــذا التضــاد بــني هــذه النظريــة وطب ،الــنص القــرآين للنظريــة التارخييــة

وأنـه حتـول نصـًا بشـريًا كـم حيـاولون  ،اإلسالمي حياول أصحاب هـذا االجتـاه تأكيـد أنسـنة الـوحي
مــن قبيـل اإلنتــاج البشــري  ،التوسـل جبميــع التفسـريات الــيت جتعـل أهــم األشــياء ثباتـًا وهــي العقائـد

   .اخلاص
لتفسـري املـادي اجلـديل دة اهـل يقبـل اإلسـالم كعقيـ« :فيقـولاجلابري متسائالً  ولذلك يقف

  .)١(»؟دي للتاريخ مع العقيدة اإلسالميةأال يتعارض التفسري املا  :للتاريخ ؟ وبعبارة أوضح
لكي نعطي هلذه املسـألة جوابـًا مـن العقيـدة اإلسـالمية « :مث جييب عن هذا التساؤل فيقول

النـاس هـم " ارةإن عبـ .جيب نقلها إىل املستوى الفلسفي الذي طرحت فيه داخل اإلسالم نفسـه
وهـذا مبـدأ  ."أن اإلنسـان مسـؤول عـن أفعالـه" تعين على هذا املسـتوى " الذين يصنعون تارخيهم
فإنـــه يصـــنع  ،كبريهـــا وصــغريها  ،ومـــا دام اإلنســان مســـؤوالً عـــن أفعالــه.. .إســالمي ال غبـــار عليــه

  .تارخيه :بنفسه مصريه أي
  .)٢(»مصريه يف اآلخرة :أي" هما بعد تارخي" بل إنه يف املنظور اإلسالمي خيتار حىت 

اخلـالف الـذي حـدث بعـد الرسـول صـلى اهللا «ـمث ينتهي اجلابري ليدلل على صحة كالمه ب
حـــول مـــن ســيتوىل خالفتـــه بـــالنزاع بـــني األنصــار واملهـــاجرين ؟ ومـــن مـــنهم ال يفســـر  عليــه وســـلم

  .)٣(»...تاريخ اإلسالم بعد مقتل عثمان بالنزاع بني األحزاب والفرق اإلسالمية ؟
وهـذا يعـين أنـه لـيس هنـاك مـا ميكـن  ،اجلابري إذاً خيضع تفسري العقائد هلذا التفسـري املـادي

ـذا  ،أن يدعى بعقائد ثابتة بـل العقائـد الـيت تكونـت هـي عقائـد منتجـة مـن واقـع تـارخيي معـني و
فهـم هـدف اجلـابري يف مشـروع  ُ ىل حتويـل العقيـدة إ«وأنـه يريـد " نقـد العقـل السياسـي"ميكن أن ي

  . )٤( »جمرد رأي
                            

 .)١١٢ص (املصدر السابق ) ١(
   .)١١٣- ١١٢(املصدر السابق ) ٢(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٣(
 .)٣٧٤( حممد عابد اجلابري ،العقل السياسي العريب) ٤(
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ولو أعدنا النظر إىل اجلواب الـذي قدمـه اجلـابري عـن سـؤاله املركـزي األول جنـده يف حقيقـة 
وإمنــا بــىن تصــوراً خاصــًا بــه وأســقطه  ،األمــر مل يقــدم جوابــًا مــن داخــل العقيــدة نفســها كمــا يــزعم

الصـحيح لـيس  وهذه املقولـة حسـب تصـورها اإلسـالمي ،"مسؤولية العبد عن أفعاله"على مقولة 
ذا املبدأ العقدي الصحيح   .هلا أي عالقة 

ً العقائد منزلة تنزيالً إهل ،قيدةال تعين أنه هو من ينتج هذه الع ،مسؤولية العبد عن أفعاله  ،يا
عـل وبـني عـن الف فليس هنـاك أي تـالزم بـني املسـؤولية ،ولذلك هي غري قابلة هلذا التفسري املادي

  .ةيدبناء التصورات العق
ذكــر خالفــات  ،ابري عنــدما أراد أن يــذكر دلــيالً علــى صــحة التفســري املــادي للعقائــدواجلــ

وهـو يف حقيقـة  ،ويف عصـر عثمـان رضـي اهللا عنـه ،الصحابة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسـلم
، وإمنـا زاد فهـو مل يـذكر دلـيالً يصـحح نظريتـه ،األمر إمنا طبَّـق نظريتـه علـى بعـض شـواهد التـاريخ

  .  وى أخرى حباجة إىل دليل يثبت صحتها هي األخرىعليها دع
 ً   :إطالق النظرية التاريخية يعني نقض الدين اإلسالمي من أساسه :خامسا
ال جيد أي حـدود ميكـن أن تقـف  ،أصحاب هذا االجتاه للنظرية التارخيية يف تقرير الباحث

 ،تطبيــق ذلــكا الـدين لعليـه هــذممــا يعــين إمكانيـة إخضــاع مجيـع مــا يشــتمل  ،عنـدها هــذه النظريـة
هـــذه النهايـــة هـــي الـــيت تُعـــرب عنهـــا  ،وهـــذا يعـــين يف النهايـــة أن الـــدين اإلســـالمي فقـــد خصائصـــه

كمــا   راً علــى مغــادرة اطمئنانــه ويقينــهإســالم متحــرك ومربــك حيمــل قارئــه قســ« :املدرســة التونســية
يد الشريف تقول املدرسة التونسية   . )١(»اليت يشرف عليها عبدا

وينتهـــي إىل عامـــة  ،وميـــر بأركـــان اإلســـالم ،الم املربـــك يبـــدأ مـــن زعزعـــة العقيـــدةهـــذا اإلســـ
   .فروعه

: الــذي يقــول فيــه يف كــالم حممــد أركــونتتجلــى واحــدة مــن صــور هــذا التيــه ومغــادرة اليقــني 
ومـًا مـا نا سوف أبعث يهناك غائية مقصد أعلى لكل ما أفعله فأ :الرجل املؤمن يقول ما معناه«

مـا أريــد أكتشـفه مـن خـالل الكتـاب هــو معرفـة الشـيء الـذي ميكــن أن .. .واجـه ريبمـن القـرب وأ
حــىت اآلن ال أزل يف ... حيــل حمــل الغائيــة التقليديــة يف خضــم حياتنــا املاديــة ؟ مــا هــي البــدائل ؟

                            
ددين) ١(  .)٣٦ص (حممد محزة  ،إسالم ا
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  . )١(»ليس عندي بديل جاهز أقدمه ،مرحلة البحث
م مث علقتهـا ١٩٦٠سـجادة الصـالة حتـت جبهـيت قبـل  تكانـ« :قـولفي وأما حسـن حنفـي

   .)٢(»م لفقري لينام عليها١٩٦٦مث أعطيتها بعد  ،على احلائط كعمل فين بعد ذلك
   :وعدم إخضاع هذه النظرية حلدود علمية ضابطة جيعل هذا االجتاه أمام خيارين

ُصــرح بــه بعــض وهــذا مــا ،إمــا اإلميــان الصــريح بعــدم التحديــد_ ١ ، أصــحاب هــذا االجتــاه ي
 ،وهــذا يعــين حتـــول هــذا اإلســـالم إىل ديــن آخــر غـــري الــذي جـــاء بــه النــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم

 ً ُصــر مــن يــرى هــذا اإلطــالق علــى تســمية ذلــك إســالما ألنــه يف  ،وعنــدما يكــون كــذلك فلمــاذا ي
ــذا هــذا الف ا هــو إســالم مبــدل، ومــن أجــل إميــانوإمنــ ،واقــع األمــر لــيس هــو اإلســالم املنــزل ريــق 

ددين" التبديل أطلقوا    ."إسالم ا
عزمـــي إســـالم قـــرأ « :هـــذا اإلســـالم املبـــدل فيقـــول واحـــدة مـــن صـــور حيكــي حســـن حنفـــيو 

ً رسالة الدكتوراة وتساء    .)٣(»ل إذاً كنت مسيحيًا أو مسلما
ن أقولة القائلـة بـامل«ولذلك من كان واضحًا ومباشراً يف كالمه كالطيب تيزيين فإنه يرى أن 

  .)٤( »ووهم كبري ،صاحل لكل زمان ومكان هي هوس ميتافيزيقي القرآن
واإلميــان بوضــع احلــدود هلــذه النظريــة أيــًا كانــت  ،وإمــا وضــع حــدود معينــة هلــذه النظريــة_ ٢

   ،هذه احلدود يعين التخلي عن التارخيية نفسها
م مع ذلك لن يتمكنوا من وضع حدود علمية مع  وهـذا يعـين فسـاد  ،ذه النظريـةة هلنيمث إ

والــذي سيكشــف يف النهايــة  ،ألن أي حتديــد يضــعه هــؤالء ســيطالبون بدليلــه ،النظريــة يف نفســها
   .احلد يف نفسه وهذاإىل تضارب 
  
  
  

                            
 .)٣٠٢ ،٣٠١ص( حممد أركون ،مي نقد واجتهادالفكر اإلسال )١(
 .)٦٢٤ -٢( حسن حنفي  ،مهوم الوطن)  ٢(
 .)٦٢٨ -٢(املصدر السابق )  ٣(
 .)١٥٢ص (الطيب تيزيين  ،النص القرآين)  ٤(
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   :أهم المفاهيم المنهجية التي تفرعت عن تاريخية النص
  .انتقال مفهوم الوحي من اإللهية إلى البشرية: أوالً 

ُصـر  واعتبــاره مبجــرد  ،علــى نـزع الصــبغة اإلهليـة عــن الــنص الـديين االجتــاه الفلسـفي املعاصــري
 ً قـد تـداخل  « :هـذا املعـىن مبـا يوضـح شـيئًا مـن أبعـاده فيقـول يقرر حسن حنفي ،نزوله نصًا بشريا

ـين الـوحي علـى كـالم البشـر سـواء   .القـرآنيف  ،كالم اهللا وكالم البشـر يف أصـل الـوحي ُ كـان مـن ب
بىن بالغيًا علـى   ،يكون االقتباس عبارة أو لفظًا أو معىن.. .الرسول أو من املؤمنني ُ وكأن الوحي ي

الــوحي هنــا يقــوم بعمليــة  .كــالم البشــر وحيولــه دالليــًا أو يســتجيب لــه مطلبــًا أو حيــاوره أو يكملــه
الـــوحي ذاتـــه بعـــد نزولـــه « ،»...مـــًا لكـــالم البشـــر واســـتجابة لـــهالتطـــوير والتجديـــد والتغيـــري إحكا

وعنــدما شــعر حنفــي   .)١(»وفهمـه يصــبح علمــًا إنســانيًا سـواء كــان يف أصــول ديــن أو أصـول فقــه
ً أن التقريـــر الســـابق ســـينتهي إىل إنكـــار الـــوحي  يف الواقـــع  بـــادر باالســـتدراك الـــذي ال يفيـــد شـــيئا

وحي بـل بيــان كيفيـة بنائــه علـى كــالم البشـر كــدليل علــى ال يعـين ذلــك إنكـار الــ« :العملـي فقــال
    .)٢( »واقعيته اللغوية ومسائله العملية املستقاة من حياة الناس

قــرر نصــر حامــد أبــو زيــد  ُ مــع قــراءة النــيب لــه  :أي_ وىل الــنص مــن حلظــة نزولــه األ«أن  وي
ً نصــًا (حتــول مــن كونــه _ حلظـة الــوحي  ً ( وصـار فهمــًا ) إهليــا ألنــه حتــول مــن التنزيــل ) نصــًا إنســانيا

وال  ،إن فهــم النـيب  للــنص ميثــل أوىل مراحـل حركــة الــنص يف تفاعلـه بالعقــل البشــري .إىل التأويـل
علـى فـرض وجـود مثـل  ،التفات ملزاعم اخلطاب الديين مبطابقة فهم الرسول للداللة الذاتية للنص

                            
  .)٢٤٨-١( حسن حنفي ،مشروع اليسار اإلسالمي) ١(
 .)٢٦-١( حسن حنفي ،_الوحي والواقع دراسة يف أسباب النزول_مهوم الفكر والوطن  )٢(
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  .)١( »هذه الداللة
رُّ  ُصِ ، عنـه وليماثلـه بنصـوص البشـر ذلك لينزع صفة القداسة اإلهليةهذا االجتاه على وإمنا ي

يقـول  ،ومن مث فجميع ما ميكن أن يطبق على نصوص البشر فإنه يطبق على هذا الـنص القـرآين
ً « :بـــو زيـــدنصـــر حامـــد أ ً  إن الـــنص القـــرآين وإن كـــان نصـــا نصـــًا نـــه ال خيـــرج عـــن كونـــه فإ مقدســـا

  .)٢(»فلذلك جيب أن خيضع لقواعد النقد األديب كغريه من النصوص األدبية
أنسنة الـوحي سـتفيد يف جتريـد الـنص القـرآين مـن صـفة الثبـات إىل أن يكـون نصـًا متغـرياً ال 

، ومــة بقــوانني ثابتــةكم بشــرية حمإن النصــوص دينيــة كانــت أ« :يقــول أبــو زيــد ،حيمــل داللــة ثابتــة
ـا واملصـدر اإلهلـي لل ـا حمكومــة . .."تأنسـنت"نصـوص الدينيــة ال خيرجهـا عـن هـذه القــوانني أل إ

  .)٣( »متحركة متغرية يف املفهوم" املنطوق"فالنصوص ثابتة يف  ،جبدلية الثبات والتغري
ً لقــي هــذا التقريــر يف أنســنة الــوحي كثــري   أن مــد أبــو زيــدالــيت دعــت نصــر حا ،مــن املعارضــة ا

لعـل املشـكلة الـيت أثـارت مـن اللغـط أكثـر ممـا « :اللبس الذي أثار اللغط عليـه فيقـول حياول إزالة
وكونــه بشـــري  ،أثــار غريهــا هــي تـــوهم وجــود تنــاقض بــني كـــون القــرآن إهلــي املصــدر مـــن جانــب

ــــا  .التفســــري والتأويــــل مــــن جهــــة أخــــرى وهــــي مشــــكلة احتاجــــت إىل بعــــض التأمــــل يف مكونا
 ،ومــن مث طلــب التوفيــق ،افــرتاض التنــاقض هنــا .ريــر القــول فيهــا مــن جديــدوجــذورها مــن أجــل حت

ويف هـذا االفـرتاض  .يفرتض أن فهم القرآن وحتليله يتطلب منهجًا إهليًا يتالءم مع مصـدره اإلهلـي
يف افـرتاض أن القـرآن لـيس  اخلطـأ املنهجـي يتمثـل .ما فيه من تناقضـات منهجيـة الهوتيـة تارخييـة

كـائن اجتمـاعي   :أي ،الـذي هـو باألسـاس بشـر ،أن يسـتخدم لغـة املتلقـي" هامرسل"ختاررسالة ا
فهــل  ،فــإذا كانــت الرســالة موجهــة ملتلــق اجتمــاعي تــارخيي بلغــة اجتماعيــة تارخييــة.. .تــارخيي أوالً 

  .)٤(»!هناك منهج غري مناهج البشر للفهم والتحليل؟
عنــد نصــر _هــذا يعــين فبمجــرد كــون هــذا الــنص القــرآين قــد توجهــت رســالته إىل بشــر فــإن

ً وإذا كان هذا املـنهج بشـري ،أن املنهج الذي سيكون به فهم هذه الرسالة بشرية كذلك_ حامد  ا
ً سيكون تارخيي_ عند نصر حامد_فإنه    .ا

                            
  .)٩٣ص ( نصر حامد أبو زيد ،نقد اخلطاب الديين) ١(
  .) ٢٤ص (نصر أبو زيد  ،مفهوم النص) ٢(
 .)١١٩-١١٨ص ( ،)٨٤ص (نصر أبو زيد  ،نقد اخلطاب الديين) ٣(
 .)٢٦١-٢٦٠(نصر أبو زيد  ،اخلطاب التأويل) ٤(
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أصــحاب هــذا االجتــاه  حـاول مهمــا ،إن هـذا التقريــر مــن األنسـنة ينتهــي لنــزع قداسـة الــنص
ألنــه إقــرار مفــرٌغ مــن  ،يك يف قداســة الــنص القــرآيناإلصــرار علــى أن هــذا املفهــوم ال يعــين التشــك

 :فإنه يقـول بعـد حتليلـه ملوقـف أبـو زيـد ،ولذلك فإن علي حرب كان واضحًا يف موقفه ،مضمونه
  .)١(»يؤدي إىل نزع هالة القداسة عن الوحي ،ال مراء أن النقد كما ميارسه أركون واآلخرون«

ً احلـــديث عـــن قداســـة القـــرآن موقوفـــ وأركــون حيـــاول أن يلتـــف حـــول هـــذه القداســـة ليجعــل  ا
نستطيع بلورة نظرية مرضية لظاهرة التقديس أو النبثاق ظاهرة التقديس ومنشئها ومارهـا « :حىت

  .)٢(»داخل الوعي ودعامتها املتغرية يف الوجود البشري
ــم  ،ة للغايــةلكنــه يف مــوطن آخــر يكشــف عــن حقيقــة خطــري  وهــي أن املســلمني وامهــون أل

 ً وهـذا يعـين إعـادة النظـر  ،آخر غري الذي كان يف وقت النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يقدسون شيئا
ذا التقديس وميكـن أن أقـول بـأن املقـدس الـذي نعـيش عليـه « :حيث يقـول ،يف أمهية التمسك 

أو معـه اليـوم ال عالقـة لـه باملقـدس الـذي كــان للعـرب يف الكعبـة قبـل اإلسـالم وال حـىت باملقــدس 
 ً    .)٣(»يام النيبأ الذي كان سائدا

 ً   .انتقال اعتقاد تماسك النص القرآني وثبوته من اليقين إلى الشك :ثانيا
 ،عــن ثبــوت الـــنص القــرآين حــديث لـــه ارتبــاط وثيــق مبســـألة تفســريه وفهــم داللتـــه احلــديث

فسيأيت من خـالل تقريـرات أصـحاب هـذا االجتـاه أن مثـة حلقـات مفقـودة يف مجـع القـرآن وترتيبـه 
   .يف فهم النص نفسه_ عندهم_لغ هلا أثرها البا

إال أن هــذه املســلمة مل  ،ثبــوت الــنص القــرآين واحــدة مــن مســلمات املســلمني أن ال شــك
فنصـــر حامـــد أبـــو زيـــد يضـــيق ذرعـــًا مـــن هـــذه املنطقـــة احملرمـــة  ،تســـلم مـــن العبـــث احلـــداثي حوهلـــا

ناعــــة العقليــــة والفــــزع النــــاتج مــــن رقــــة اإلميــــان وضــــعف امل ،لكــــن املخــــاوف غــــري املــــربرة« :فيقـــول
ـــة بـــل للـــرتاث مبجملـــه  ،يقـــف حـــائالً ضـــد أي دراســـة علميـــة ال للقـــرآن وتارخيـــه  فقـــط ،والفكري

  .)٤(»وللتاريخ بأكمله
فكم هـي  ،وللمرء أن يعجب من حجم هذه املبالغات اليت تفتقد ألدىن درجات املصداقية

                            
 .)٢٠٣ص (علي حرب  ،نقد النص) ١(
 ). ٥٨ص( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية) ٢(
 .)٢٠ص  ٦٠(جملة مواقف العدد ) ٣(
  .)٢٥٧ص ( نصر أبو زيد  ،اخلطاب والتأويل) ٤(
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لبحـوث الــيت تناولــت وكــم هــي ا! البحـوث الــيت طبعـت وتــداوهلا البــاحثون حـول القــرآن وتارخيـه ؟
َ لكن نصر ح! ودرست الرتاث اإلسالمي وتارخيه ؟ ر َ ـذه البحـوث الـيت مل يـ تلـك  ،هـاامـد يقصـد 

وهو مل ير تلك البحوث التشـكيكية ألن  ،اليت تنزع نزعة الشك والريب يف دراسة القرآن وتارخيه
  .ن اإلسالمي وثوابته عند املسلمنيهذه القضية من مسلمات هذا الدي

ورصـد التحــوالت  ،إن البحـث يف تـاريخ القـرآن« :صـل أبـو زيـد كالمـه السـابق فيقـولمث يوا
ا خالل مرحلة التقعيد وبعدها من خالل مسألة القراءات يعترب مـن املنـاطق احملرمـة يف  ،اليت مرَّ 

لكـن « :مث يعلن أبو زيد أنه ال بد من دخول هذه املناطق احملرمة فيقـول )١(»فكرنا الديين السائد
ــربر ذلــك فيقــول )٢(»بــد ممــا لــيس منــه بــد ال ُ ألن التنــاول العلمــي للقــرآن وتارخيــه ال يهــدد « :وي

يهـدد عقيـدتنا حقـًا  إمنا الـذي .عقيدتنا بقدر ما مينح هذه العقيدة صالبة اليقني الراسخ األسس
  . )٣(»...املزري من التقليد هذا اجلنوح

يــت العقيــدة مل يســتمر بضــعة أســطر لكـن هــذا التربيــر الــذي قــد يبــدو منطلقــه مــن أجــل تثب
 :حىت تبدأ عملية التشكيك الفعلي يف عملية مجع القرآن حيث يقول بعد كالمه السابق مباشـرة

لقـــد كشـــفت الدراســـة التارخييـــة النقديـــة لعلـــوم القـــرآن أن الـــنص القـــرآين كـــان يف منشـــأ تكوينـــه «
بــل نــزل  ،مــرة واحــدة) ص( ومل يكــن نصــًا واحــداً ؛ فلــم ينــزل علــى النــيب ،جمموعــة مــن النصــوص

ال  ،لكــن هــذه النصـوص املتعــددة أدجمــت يف نــص واحــد.. .جمـزأ علــى مــدار بضــع وعشـرين ســنة
  .)٤(  »...على أساس ترتيب نزوهلا بل على أساس مل تكتشف قواعده اكتشافًا تامًا بعد

  لقرآين ؟ وما أثر ذلك على داللته وآلية فهمه ؟اما املشكلة إذاً مع هذا الرتتيب 
قــد ســاهم إىل حــد   ،ترتيــب الــتالوة الرتتيــب احلــايل ألجــزاء الــنص« :جييــب أبــو زيــد فيقــول

  .)٥(»بعض املستويات اجلزئية هلذا السياق" حمو"إن مل يكن يف  ،"تغييب" كبري يف 
برتتيبـه احلـايل مل تكتمـل فيـه عناصـر الوضـوح ألن مثـة قواعـد _ عند نصر حامـد_إذاً القرآن

  مل تكتشف بعد ؟

                            
  .)٢٥٧ص ( املصدر السابق  ) ١(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٢(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٣(
  .)٢٥٨ص ( املصدر السابق ) ٤(
  .)٢٥٩( املصدر السابق ) ٥(
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يــد الشــريف فهــو يشــكك يف مصــداقية ثبــوت املصــحف أمــا أســ تاذ املدرســة التونســية عبــد ا
مع عليه حيث يقول النتيجة املنطقية اليت تفـرض نفسـها، بنـاء علـى هـذا « :على هذا الشكل ا

الـذي وعـد اهللا حبفظـه هـو احملتـوى ولـيس " الـذكر"أن  ،الذي ال يماري فيـه أحـدالواقع التارخيي 
ه وإرشـــاد، ولـــيس الـــدعوة مبــا انطـــوت عليـــه مــن تبشـــري وإنــذار ومـــن توجيــ هـــو مضــمون ،الظــرف

وتنتسـب إىل قــوم  ، الـيت صـيغت فيهــا تلـك الـدعوة والـيت دونــت يف ظـرف معـنياأللفـاظ والتعـابري
م وهلا حنوها وصرفها وقواعدها     .)١(»وال ختتلف يف هذا املستوى عن أي لغة أخرى ،بأعيا

ه قاطعــًا يف عــدم تعــرض القــرآن للزيــادة وال للــنقص يــأيت يف  كــان كالمــ  ماوأمــا اجلــابري بعــد
ليس هناك نصـوص _ عنده على أقل أحوله_ن الزيادة والنقص كتابه األخري بكالم يدل على أ

ا من األمور املمكنة  ،قاطعة تثبتها خالصة األمر أنه ليس مثة أدلة قاطعـة علـى « :فيقول ،كما أ
  .هو يف املصحف بني أيدي الناس، منذ مجعه عثمان حدوث زيادة أو نقصان يف القرآن كما

ومن املؤكد أن ما كان  .أما قبل ذلك، فالقرآن كان مفرَّقًا يف صحفٍ ويف صدور الصحابة
كان خيتلف عما كان عند   - مكتوبًا أو حمفوظاً –يتوفر عليه هذا الصحايب أو ذاك من القرآن 

ً غريه كم  فالذين . حني مجعه زمن عثمان أو قبل ذلكومن اجلائز أن حتدث أخطاء . ا وترتيبا
. وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذكر يف مصادرنا. تولوا هذه املهمة مل يكونوا معصومني

، فالقرآن ]٩:احلجر[M g h i j    k l m  L :وهذا ال يتعارض مع قوله تعاىل
   .)٢(»نفسه ينص على إمكانية النسيان و التبديل واحلذف والنسخ

احتــار عــدد مــن دارســي فكــر هــذا الرجــل يف حتديــد موقفــه مــن هــذه فقــد  أركــونأمــا حممــد 
مــن يرغــب يف املســك بــالفكرة النهائيــة عنــد أركــون وخبصــوص « :املســألة فيجعــل أحــد البــاحثني

ــب بنــوع مــن اإلفإنــه متــوهم مــن  ،هــذه النقطــة بالــذات َ ُص وخيبــة األمــل  ،حبــاطأمــره هــذا إن مل ي
  . )٣( »املريرة

ني الـــذين يشــككون يف القـــرآن يلعلمــانبدايــة فـــإن أركــون يصـــرح لقارئــه أنـــه يقــف معارضـــًا ل

                            
يد الشريف  ،اإلسالم بني الرسالة والتاريخ) ١(  .)٥٤ص (عبد ا
 .)٢٣٢ص( حممد عابد اجلابري ،مدخل إىل القرآن الكرمي) ٢(
  .)١١١ص (حممد املزوغي  ،العقل بني الوحي والتاريخ) ٣(
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ً «وجيعلونه    . )١( »باطالً علميًا أو جتريبيا
وإمنـا  ،كمـا قـد يتـوهم الـبعض  ،تعظيمـًا للقـرآن وإضـفاء للقدسـية عليـه لـيس هـذا كلـه ولكن

املنهجيــــة الــــيت جتــــاوزت منطــــق  ،تعامــــلاملنهجيــــة الــــيت ينتهجهــــا أركــــون تفــــرض عليــــه هــــذا ال ألن
يبـني أن فهـو  ،ال حقيقـة مطلقـة أنـه :أي ائققـاحلوهو تعليق كل الصواب واخلطأ إىل منطق آخر 

اختــــزال الظــــاهرة الدينيــــة أو نفــــي الــــوحي كمــــا يفعــــل « :نفـــي الــــوحي لــــيس موقفــــه وأنــــه ال يريــــد
  . )٢( »الكثريون

ال « :بــل هــو ينفــي ذلــك أيضــًا فيقــول تأكيــداً علــى حقيقــة الــوحي وهــذا املوقــف منــه لــيس
 ،الذي يعتقد بوجود إميان يتجاوز كل شـيء )٣("كسياألرثوذ "إىل تقوية املوقف الالهويت أهدف 

  . )٤( »فليس موقفي .إميان خيتزل إىل شيء آخر
 :قلــت« :واملوقــف الــذي يتخــذه هــو تعليــق احلكــم يف هــذه املســائل العقديــة الكــربى يقــول

علمــاء أو أجتاهلهـا أو أحـذفها كمـا يفعـل  ســوف أسـقطها :ومل أقـل ،مسـوف أعلـق هـذه األحكـا
إطـالق أي حكـم «والسـبب أن .  )٥(»والتاريخ املعاصرون بنوع من العنجهية والغـرور األلسنيات

  . )٧( »يغلق باب التواصل مع املؤمنني. .أو التارخيية )٦(من هذه األحكام التيولوجية
ومـــن قبــل املستشـــرقني  ،نيبـــل املســلمني التقليــديمــن ق.. .هومجــت« :ركـــونلــذلك يقــول أو 

 ً والثــانون  ،يــةفــاألولون يتهمــونين مبعاملــة القــرآن كــأي كتــاب أو وثيقــة تارخي ،الوضــعيني يف آن معــا
.. .كل صبغة تارخييـة عـن القـرآن أو مبحاولـة محايتـه ووضـعه يف منـأى عـن التارخييـة  يتهمونين بنزع

                            
  .)١٨ص ( حممد أركون ،القرآن من التفسري املوروث إىل نقد اخلطاب الديين) ١(
  .)٢٢ص(املصدر السابق ) ٢(
 .ي يرفض كل ابتكار أو جتديد خيرج عن إطار املسلمات البديهةالتزمت واالنغالق الذ :يف كالمه تعين األرثوذكسية)  ٣(

  .)١٧٩هامش ص ( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية :ينظر
  .)٢٧٥ص( حممد أركون ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل) ٤(
 ). ٢١ص( حممد أركون ،طاب الديينالقرآن من التفسري املوروث إىل نقد اخل)  ٥(
ىل كالم اهللا احملفوظ يف الكتب صالت اهللا بالعامل، ويستند إهي علم الالهوت أو علم الكالم وهو علم  :التيولوجيا)  ٦(

ة على قناعات يناألحكام املب: ية أيباألحكام التيولوج عينوهو ي .)١٤٥٠ ،١٤٥١-٣(موسوعة الالند  :ينظر .املقدسة
 .دينية

  .)٣٢ص( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية) ٧(
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  . )١( »قولهمل حياول أحد أن يفهم جيداً ما أريد 
ــــار هــــذه  ــــة الــــيت انعــــدمت عنــــدها وجــــوه وألن أركــــون اخت فــــال يفيــــد معــــه  احلقيقــــة املنهجي

يقـــول أحـــد  ،الصـــرحية ةلســـئاأل لـــه هحـــىت عنـــدما توجـــ ،التحـــدث بثنائيـــة الصـــواب واخلطـــأ وحنوهـــا
هــل أنــت مســتعد ألن تضــع موضــع الشــك ولــو آيــة واحــدة مــن القــرآن طبقــًا ملــا فعلتــه « :حماوريــه

  ة ؟ منذ حلظ
بـل كـل البـ :أركون ِ احثني سـواء أكـانوا إن هذا النص معرتف به اليوم بأنه نـص تـارخيي مـن ق
ً مســلمني أ وهــم مســتعدون لالعــرتاف بــأن الــنص  ،أم مــن أي اجتــاه آخــر ،م مســيحيني أم يهــودا

الـــذي ظهـــر يف القـــرن الســـابع املـــيالدي هـــو نفســـه الـــذي يوجـــد بـــني أيـــدينا اليـــوم يف هـــذا القـــرن 
هـــل نســـتطيع أن نضـــع موضـــع الشـــك هـــذه اآليـــة الـــيت قرأهـــا أحـــد  ،وحنـــن كمســـلمني .العشـــرين

  .)٢( »؟ احلاضرين منذ بضع دقائق
مبـا أن القـرآن كـالم  :سـؤايل واضـح« :وضـحوألنه مل جيب يعيد السؤال مرة أخـرى بشـكل أ

فيـه ين بشكل قـاطع ال لـبس أود أن جتيب.. .راهيم قد زار مكةفهل من الصحيح أم ال أن إب ،اهللا
   .)٣( »أي بنعم أو ال :غموضوال 

إن إحلاحــك علــى ! عجيــب أمــرك « :فيجيــب أركــون مبــا يوضــح فكرتــه حــول هــذه القضــية
كمـا ويـدل علـى مـدى   .يدل على أنـك ال تـزال سـجني الفكـر الثنـوي ،طلب اجلواب بنعم أو ال

  . )٤( »صعوبة إحالل املنطق التعددي حمل املنطق الثنوي االستنباطي
ايــة املطــاف هــل هــذه « :يــة يقــول هاشــم صــاحل عــن مــنهج أركــونويف النها لــيس مهمــًا يف 

  .)٥( »؟الاحبها والفرتة املنسوبة إليها أم تعود على ص ؟ موثوقة أم ال ؟النصوص صحيحة أم ال 
)٥(.  

قضــــية  التشـــكيك يف القــــرآن يف حديثـــه عـــن وميكننـــا أن نـــرى فكـــرة أركــــون حـــول موضـــوع
ن يســــتعيد ســــلمان رشــــدي حريتــــه الكاملــــة يف احليــــاة ينبغــــي أ«  :حيــــث يقــــولســـلمان رشــــدي 

                            
  .)١٨٦ص ( حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديين) ١(
  .)٥٧ص ( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية) ٢(
 ). ٧٦ص( حممد أركون ،الغرب، باو أور  ،اإلسالم) ٣(
  .)٧٦ص ( حممد أركون ،الغرب، باو أور  ،اإلسالم) ٤(
  .)٥٨ص  -هامش ( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية) ٥(
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غنـــاء املناقشـــات ينبغـــي أن تتـــاح لـــه الفرصـــة إل .كتابـــة والنشـــر مثلـــه مثـــل أي شـــخصوالتنقـــل وال
ناقشـــة ومـــن أهـــم املناقشـــات الكـــربى احلاليـــة تلـــك امل ،الكـــربى املعاصـــرة مبوهبتـــه ككاتـــب وأديـــب

لـــو يســـتطيع كـــل مســـلم أن يطلـــع علـــى كتابـــه أمتـــىن  .الـــديين والسياســـي :العـــاملني املتعلقـــة بكـــال
قــة حديثــة يف املكانــة املعرفيــة للــوحي لــيس فقــط يف اإلســالم يشخصــيًا لكــي يتفكــر عميقــًا وبطر 

 ً : ظـاهرة نفسـهاالالـيت تنسـب نفسـها إىل هـذه األديـان  ،وإمنا يف األديان التوحيديـة األخـرى أيضـا
  .)١(»أي ندخل كالم اهللا يف التاريخ

ُ و    :البد أن مير مبطالبات مستحيلة _عند أركون_حقيقة القرآن تحقق من حىت ي
 )٢(»بد من تشكيل علم السنيات كامل أو علم سيميائيات خـاص باللغـة الدينيـة ال« _١

وبنـــاء  ،»وتأســـف ألن ذلـــك مل حيصـــل إىل اآلن«ن كمـــا يقـــول حمـــاوره وهـــذا مـــامل حيصـــل إىل اآل
احلكـــم علـــى أي شـــيء أو إعطـــاء رأي غـــي انتظـــار تشـــكيل علـــم جديـــد بأكملـــه قبـــل ينب«عليـــه 
  . )٣(»بشأنه

ـــــد مـــــن البحـــــث يف  _٢ ـــــًا وتارخييـــــًا «الب ـــــة أو األصـــــلية بصـــــفتها معطـــــى لغوي املـــــادة األولي
وهــو مــا يــدعوه . )٥( »خــاص وفريــد مــن نوعــه زمــن النبــوة )٤(ثقافيــًا مرتبطــة بزمكــان_ واجتماعيــًا 

ع الشــفهي للقـــرآن يف البدايــة ألنـــه مل أحل هنـــا علــى  الطـــاب«:يقــول باحلالــة الشـــفهية لنقــل القـــرآن
  . )٦(»يكتب أو مل يدون إال فيما بعد

  كيف يمكن تحقيق هذه العودة المستحيلة ؟
هـــذا الظـــرف العـــام ال ميكـــن التوصـــل إليـــه « :بـــأن يعـــرتف أركـــون بعـــد كـــل تلـــك املطالبـــات

دث إىل أصـحابه إطالقًا ألننا ال منلك شريط تسجيل أو فيلمًا مصوراً يبـني لنـا الرسـول وهـو يتحـ
ففي ذلك الوقـت مل تكـن  .هذا الشيء مضى وانقضى وال حيلة لنا به .أو يتلو عليهم ألول مرة

                            
  .)١٤٠ص ( حممد أركون ،اإلسالم أوروبا الغرب) ١(
  .)١٢٥ص ( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية) ٢(
  .املصدر السابق نفس الصفحة) ٣(
، وال ميكــ زمكــانال) ٤( ن فصــل هــو حتقــق وجــود الشــيء يف الزمــان واملكــان فــإن كــل واقعــة توجــد يف الزمــان ويف املكــان معــًا

  ).٣٦٢ص (املعجم الفلسفي، مراد وهبة : ينظر. أحدمها عن اآلخر
  .)٥٨ص ( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية) ٥(
  .)١٨٦ص ( حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديين) ٦(
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  . )١( »هناك آالت تسجيل وال كامريات تصوير
 :آننيقـر  عنـده أن مثـة نهايـة املطـافف_ عنـد أركـون_وبعد استحالة الرجوع إىل تلـك احلالـة 

حلديث أن يصل إليه أو يتعرف عليه مهمـا فعـل ومهمـا ضاع إىل األبد وال ميكن للمؤرخ ا«قرآن 
   .)٢(»من الصعب حتديد مضمون القرآن أو حمتواه«وعليه  ؛  »أجرى من حبوث

لـد املـادي الـذي أملسـه « :أما القرآن الثاين وهـو مـا يطلـق عليـه اسـم املصـحف فهـو هـذا ا
 »بفـرائض الوضـوء والطهـارة ه وأفسره بعد أن أقومه من مكان إىل آخر وأقرؤ وأمسكه بيدي وأنقل

)٣(.  
ال  ومــن أجــل ذلــك فإنــه ،معــىن ذلــك أن أركــون يــرى أن القــرآن مل يصــلنا بالشــكل الكامــل

ع القـــرآن عنـــد يثـــق بالروايـــة اإلســـالمية حـــول مجـــع القـــرآن فهـــو يقـــول بعـــد أن عـــرض صـــورة مجـــ
ايــة األمــر ن وصــف مجــعوبعــد أ ،املســلمني ه وتثبيــت ؤ الق اجلمــع وانتهــاإغــ« :عثمــان بأنــه يف 

النص بشكل ال يتغري أبـداً كمـا راحـوا يـدمرون النسـخ اجلزئيـة األخـرى لكـي ال تغـذي االنشـقاق 
 :طلحناهــذا مــا يســوغ بلــورة مصــو  .واخلــالف حــول صــحة اآليــات والســور يف املصــحف املــذكور

عــن  االرضــ مبعــد كــل هــذا الســياق املشــعر بعــد يقــول)٤( »املدونــة النصــية الرمسيــة املغلقــة والنــاجزة
وإمنـا  ،سالمي التقليدي كمـا هـيالتاريخ ال يسلم برواية الرتاث اإلعلم « :هذه الطريقة يف اجلمع

  .  )٥( »كرباملشكلة بإحلاح نقدي أ يتفحص
خيضــع ألي  ال« :حــول ترتيــب القــرآن بأنــه ويكــرر مــا ســبق وأن قالــه نصــر حامــد أبــو زيــد

بالنســبة لعقولنــا احلديثــة املعتــادة علــى .. .ي معيــار عقــالين أو منطقـيترتيـب زمــين حقيقــي وال أل
منهجيــة معينـــة يف التــأليف واإلنشـــاء والعــرض القـــائم علــى احملاجـــة املنطقيــة فـــإن نــص املصـــحف 

  .)٦( »"بفوضاها"وطريقة ترتيبه تدهشنا 
هـذا  لكنـه يعـود كمـا هـو حالـه دائمـًا ليكسـي!  هذا الرتتيب بأنـه فوضـى ؟ هكذا يعرب عن

                            
  .)١٨٨ص (املصدر السابق ) ١(
  .)٣٨ص ( حممد أركون ،فسري املوروث إىل نقد اخلطاب الديينالقرآن من الت) ٢(
  .)٩٠ص( حممد أركون ،قراءة علمية ،الفكر اإلسالمي) ٣(
  .)٨٥ص ( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد)٤(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٥(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق )٦(
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 ً ـــا ـــابع بـــول ريكـــور بأنـــه ،اللفـــظ معـــىن علمي ً «بـــأن وراء هـــذه الفوضـــى  يت ـــًا وســـيميائيا  نظامـــًا داللي
 ً   .)١( »عميقا

والتجويز تشكيك مستورد من وهذا التشكيك السابق والذي يرتاوح بني التصريح واملراوغة 
  .يف الكتاب املقدس تشكيك الغرب عمليةآثار 

لكن ليس له أي مربر علمـي فيمـا يتعلـق بـالقرآن  ،له ما يربره يف الغرب إن ذاك التشكيك
  .اليت تضافرت األدلة الشرعية والتارخيية والواقعية على متام حفظه وكماله

وميكــن هنــا أن نستشــهد بكــالم بعــض أصــحاب هــذا االجتــاه نفســه يف إقــرار هــذه احلقيقــة، 
ـا د تعــوإال فـإن هــذه املسـألة مــن مــوارد القطعيـات الــيت مل واملقصــود مــن  ،حمـل نقــاش لتأكيــد ثبو

هـــذا االستشـــهاد أن نبـــني أن هـــذا املوقـــف لـــيس خمتصـــًا بأصـــحاب اخلطـــاب الـــديين علـــى كافـــة 
يقــول  ،وإمنـا هـو موقـف يـؤمن بـه مـن عـرف املعطيـات العلميـة الـيت مت فيهـا مجـع القـرآن ،أطيـافهم

زيـادة  ،ظـه يف التـاريخ مـدونًا مـن غـري حتريـف أو تبـديلالوحي السابق مل يـتم حف« :حسن حنفي
وهـــو الـــوحي اإلســـالمي فقـــد مت تدوينـــه منـــذ ســـاعة  ،أمـــا الـــوحي يف آخـــر مرحلـــة.. .أو نقصـــان

   .)٢(»زيادة أو نقصان ،إعالنه وبالتايل مت حفظه لفظًا ومعىن من دون حتريف أو تبديل
إذاً « :يف فــرتة أوىل حيــث يقــول مســألة حمســومة _عنــده_ أمــا اجلــابري فقــد كانــت املســألة

فالنقد الالهويت الذي من هذا النوع ال ميكن ممارسته على القرآن ألنه من الثابت تارخييًا أنـه هـو 
  .)٣(»يربر أي شك يف هذا وليس هناك ما ،نفسه الذي نزل على النيب حممد

ستشــرقني خالصـة األمـر أن هـذا املوقـف التشـكيكي مـن ثبـوت القـرآن هـو تكـرار ملوقـف امل
 :ستشــــراقية فيقــــولملدرســــة التونســــية هــــذه املرجعيــــة االولــــذلك ال خيفــــي أحــــد تالميــــذ ا ،الســـابق

ويبـــدو أن هـــذه الروايـــة الســـنية الرمسيـــة الـــيت أسســـت لتـــاريخ املصـــحف مل تصـــمد أمـــام النقـــدين «
 ،مـــــا املستشـــــرقون وغــــــريهم مـــــن البـــــاحثني املعاصــــــرين والتـــــارخيي اللـــــذين قــــــام )٤(الفيلولـــــوجي 

                            
   .)١٤٣ص (حممد املزوغي   ،العقل بني التاريخ والوحي :وانظر .)٩٠ص (املصدر السابق ) ١(
 .)٢٧-١( حسن حنفي ،_الوحي والواقع دراسة يف أسباب النزول _ مهوم الفكر والوطن  )٢(
 .)٢٨٠ص(حممد اجلابري  ،املسألة الثقافية)  ٣(
 ،يقصد به النقد اللغوي الذي يطبق عادة على نصوص احلضارات القدمية والغابرة من أجل التحقق من صحتها )  ٤(

ا، وموصحة نس ينظر الفكر  .قارنة النسخ املختلفة للنص نفسه بعضها بالبعض اآلخر بتها، وتثبيت معاين كلما
 .)٢١٨ص ( حممد أركون ،اإلسالمي نقد واجتهاد
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خاصــة بعـد انعــدام   ،ن املصــحف ال ميكـن التأكــد مـن صــحتها التارخييـةملعلومـات اخلاصــة بتكـوُّ فا
 ً ــــر مــــادي متعلــــق مبصــــاحف الصــــحابة وباملصــــحف العثمــــاين حتديــــدا ومــــا اســــتقر يف .. .كــــل أث
ومل يطـرأ عليـه أي  ،الوجدان اإلسالمي أن ما مجع من القرآن هو الوحي برمته مل يضع منه شـيء

  .)١(»وهذا التصور تناقضة أخبار عديدة تناقلتها املصادر السنية نفسها .والنقصان تغيري بالزيادة
ال يراعـــي أدىن مصـــداقية يف إطـــالق األحكـــام  ،هـــذا التشـــكيك الصـــريح يف حفـــظ القـــرآن

ستشـراقية الـيت لقيـت االوهي أحكام ال تضـيف شـيئًا جديـداً علـى املدرسـة  ،هكذا على عواهنها
ا نقداً مفص لكن أصحاب هذا االجتاه ال زالـوا يكـررون  ،الً من قبل علماء املسلمنيمجيع مقوال

      .)٢(نفس التجربة وبنفس األدلة اليت مل تصمد أمام البحث العلمي الرصني
 ً    .انتقال الداللة القرآنية من الثبات إلى التغير :ثالثا

ــ ة القــرآن فيقــول يــذكر اجلــابري أهــم املشــكالت العلميــة الــيت تنبثــق مــن خــالل تقريــر تارخيي
ً تنطووراء هاتني املشكلتني « :فيها ـا– وي مشكلة فلسفية أكثر تعقيدا هـي  -على األقل يف زما

  .)٣( »مشكلة األبدي والزمين، مشكلة املطلق والنسيب
فال معىن للتشبث يف الوقـت احلاضـر باجتـاه مـن «_ عند اجلابري_ة ومن أجل تعدد احلقيق

  .  )٤( »للرتاث" احلقيقي"املذاهب وكأنه وحده املمثل  هذه االجتاهات أو مذهب من هذه
وميكـن لكـل أهـل عصـر  ،إىل درجة تفريغه مـن أي مضـمون حسن حنفييصل النص عند 

وهذا املضـمون  ،إن النص بطبيعته جمرد صورة عامة حتتاج إىل مضمون ميلؤها« :ملؤه مبا يناسبهم
ال يعـين التأويـل هنـا بالضـرورة  ...ن حاجـات العصـر ومقتضـياتهؤه مـفارغ ميكن ملـ بعته قاليبطب

 ،بــل هــو وضــع مضــمون معاصــر للــنص ،إخــراج الــنص مــن معــىن حقيقــي إىل معــىن جمــازي لقرينــة
   . )٥( »ألن النص قالب بال مضمون

 ال يوجـد مقيـاس صـواب وخطـأ نظـري للحكـم عليهـا بـل ال«_ عنـد حنفـي_وقراءة الـرتاث
يب ملطالب العصـر هـو االختيـار املطلـوب ،ةس عمليييوجد إال مقاي . فاالختيار املنتج الفعال ا

                            
 .)٣٠٨-٣٠٧ص (بسام اجلمل  ،أسباب النزول) ١(
 . ، عمر بن إبراهيم رضوان_سة ونقددرا_آراء املستشرقني حول القرآن وتفسريه :انظر الدراسة املوسعة يف ذلك) ٢(
 .نفس الصفحة ،السابق )٣(
 .)٣٩ص (حممد اجلابري  ،الرتاث واحلداثة)  ٤(
  .)٣٩٨_ ٣٩٧-١(من العقيدة إىل الثورة له  :وانظر ،)٣٩٧-٢( حسن حنفي ،مشروع اليسار اإلسالمي) ٥(
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ـا تظـل تفسـريات حمتملـة لظـروف أخـرى  ،وال يعين ذلك أن بـاقي االختيـارات خاطئـة بـل يعـين أ
   .)١(»وعصور أخرى ولت أو مازالت قادمة

انيــًا بتعــدد وتتعــدد ث ،تتعــدد بتعــدد أحــوال القــارئ الواحــد«_ نصــر أبــو زيــد_والقــراءة عنــد 
ل من مرحلة اد درجات التعدد والتعقيد بالنتقدوتز  ،يولوجيةم الفكرية واأليدياالقراء بسبب خلف

  .)٢( »حضارية إىل مرحلة حضارية أخرى
ولـيس مـن حـق واحـد منهـا أن يـزعم  ،كل اخلطابات تتسـاوى مـن حيـث هـي خطابـات«و

  .)٣( »"زائف" أنه خطاب امتالكه للحقيقة ؛ ألنه حني يفعل ذلك حيكم على نفسه ب
 منـــذ جتســـدت يف التـــاريخ واللغـــة وتوجهـــت مبنطوقهـــا ومـــدلوهلا إىل«_ عنـــده_والنصـــوص 

املنطـوق متحركـة  حمكومة جبدلية الثبات والتغري؛ فالنصـوص ثابتـة يف لبشر يف واقع تارخيي حمدد،ا
 ً خفـــــاء جبدليـــــة اإل متغـــــرية يف املفهـــــوم، ويف مقابـــــل النصـــــوص تقـــــف القـــــراءة حمكومـــــة أيضـــــا

  .)٤(»والكشف
حالة النص اخلام املقـدس حالـة ميتافيزيقيـة ال نـدري عنهـا شـيئًا إال «أن _ عنده_والسبب 

  .)٥(»ونفهمه بالضرورة من زاوية اإلنسان املتغري والنسيب ،ما ذكره النص عنها
ن يـــدعي أحـــد مطابقـــة فهمـــه يســـتحيل أ«إىل أنـــه _ عنـــد نصـــر أبـــو زيـــد _تنتهـــي القـــراءة 

  .)٦( »تية للنص بفرض وجود مثل هذه الداللةللداللة الذا
إن هـذه « :فتقرر نسبية هذه احلقيقـة يف النصـوص التاليـة حيـث تقـول املدرسة التونسية أما

الرؤيـــة احلديثـــة ملســـألة القـــراءة تتصـــل اتصـــاال وطيـــداً مبســـألة تعـــدد املعـــىن وخصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق 
ــاز تعلــق األمــر بقضــية تعــدد املعــىن يف القــرآن فــإذا  .بــالنص الــديين باعتبــاره حيــك مــن نســيج ا

من نص يف تاريخ الثقافة العربية ولد من القراءة ما ولده الـنص القـرآين  أمكن القول بداهة أنه ما

                            
  .)٢٢ص( حسن حنفي ،الرتاث والتجديد) ١(
 ). ١١ص(نصر أبو زيد  ،النص والسلطة واحلقيقة) ٢(
  .)٨ص(املصدر السابق ) ٣(
 .)١١٩-١١٨ص ( نصر أبو زيد ،نقد اخلطاب الديين )٤(
  .)١٩٣ص (املصدر السابق  )٥(
  .)٢١٩ص (املصدر السابق ) ٦(
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  .)١(»مبا اشتملت عليه هذه القراءة من تعدد واختالف وتنوع
فـــإذا مـــا .. .كاســـات النظـــرة احلداثيـــة للحقيقـــة يف تبـــين مبـــدأ نســـبية احلقيقـــةتتجلـــى انع«و

رصدنا انعكاس هذه النظـرة علـى الـنص الـديين الحظنـا املبـدأ الـذي صـار موجهـا للقـراءة احلديثـة 
بـل لكـل نـص ول حقيقـة مطلقـة ال وجود لنص يقـ .وهو القول بانتفاء النص الذي يقول احلقيقة

  . )٢(»وهي حقيقة تفرضها القراءة ضمن إحداثيات الزمان و املكان ،حقيقته
لق ميكن اجلزم أيضا بأنه ال توجد قراءة مبقدورها أن تدعي امـتالك احلقيقـة من هذا املنط«و

  . )٣(»املطلقة والوحيدة للنص حىت وإن حظيت هذه القراءة بالنفوذ والفاعلية واهليمنة
وعنـــدما يصـــل البحــــث إىل أركـــون فهــــو يصـــل إىل النهايـــة املتطرفــــة الـــيت ينتهــــي إليهـــا هــــذا 

وجـد شـيء اسـمه إسـالم صـحيح وإسـالم خـاطئ، وإنمـا توجـد ال ي« فـأركون يـرى أنـه ،االجتاه
تارخييـة فهمـت القـرآن بطريقـة مـا، وحولتـه  -، فكل فئة اجتماعية عدة تجليات للرسالة نفسها

ــــة الضــــالل أو  ــــأويالت األخــــرى مبثاب ــــدة ذاتيــــة هلــــا، وانغلقــــت داخلهــــا واعتــــربت كــــل الت إىل عقي
  .)٤(»ريخهكذا نشأت الفرق اإلسالمية عرب التا. االحنراف

هنــاك حقيقــة إســالمية مثاليــة جوهريــة مســتمرة علــى مــدار التــاريخ «ويعتــرب القــول بــأن 
  . )٥(»وحتى اليوم ليس إال وهمًا أسطوريًا ال عالقة له بالحقيقة والواقع

اإلبســــتمولوجيا املعاصــــرة أو فلســــفة العلــــوم مل تعــــد تعتقــــد بإمكانيــــة تأصــــيل العقــــل، أو «و
ــــائي، والــــد ليل علــــى ذلــــك أن احلقيقــــة تتغــــري، والعقــــل يتطــــور مــــن عصــــٍر إىل احلقيقــــة بشــــكل 

  .)٦(»آخر
أردتُ قبـل  « :فيقـول) حالة التأصـيلالفكر األصويل واست(كتابه وهو يبني هدفه من تأليف  

دعـاء إلمكانيــة التأصــيل االأو بــاألحرى كـل شـيء أن أنقــد مفهـوم األصــل، وعمليـة التأصـيل، 
ــــــــة، أم فل: لفكــــــــرة مــــــــا ســــــــفية، أم أخالقيــــــــة، أم سياســــــــية، أم اقتصــــــــادية، أم دينيــــــــة، أم علمي

                            
ددين) ١(   .)٥٨ص(حممد محزة  ،إسالم ا
  .) ٦٠ص (املصدر السابق ) ٢(
 ). ٦١ص(املصدر السابق ) ٣(
 .)١١٧ص ( قضايا يف نقد العقل الديين، حممد أركون) ٤(
 .)٣٦ص ( حممد أركون ،معارك من أجل األنسنة :وانظر ،)٢٤٦ص (الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ) ٥(
  .)١٧٧ص ( ، الفكر األصويل واستحالة التأصيل، حممد أركونحممد أركون) ٦(
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  .)١(»اجتماعية
 ً يقصـــد أنـــه ال توجـــد أصـــول دائمـــة وأبديـــة، وإمنـــا هنـــاك « :ويضـــيف هاشـــم صـــاحل شـــارحا

ة بتغري العصور لكي تتناسب مع املستجدات، وبالتايل  فالتأسيس النهـائي للحقيقـة أصول متغريِّ
نســـبية ومل تعـــد مطلقـــة وأبديـــة كمـــا يتـــوهم ، ألن احلقيقـــة أصـــبحت أو للعقـــل شـــيء مســـتحيل

  .)٢(»من كل األنواع واألجناس األصوليون
ائيـة هلــذه القضـية بأنــه ايـة األمــر يعطـي أركــون خالصــة   يعــد أحـد يقتنــع بوجــود مل« :يف 

ائي وأخري ك بـل إن كـل مـن يـزعم ذلـ .ومل يعـد أحـد يسـتطيع أن يـدعي أنـه ميتلكـه .معىن كلي 
رفض مزعمه بصفته نوعًا من اإليديولوجيا ُ   . )٣( »ي

ــكِّي  ضــروريان للحيـــاة ..اخلطــأ والكـــذب« فـــإن_ عنـــد أركــون_ومــن أجـــل هــذا املـــنهج الشَ
بـل ميكـن القـول بـأن اخلطـأ أو  ،يعيشون فقـط علـى احلقيقـة ال«بل إن البشر  »أكثر من احلقيقة

  .)٤( »ن أكثرالوهم أو اخليال ضروري للحياة مثل احلقيقة إن مل يك
ـــذا االعتبـــار قــد انتهـــت ـــم يريـــدون  ،احلقيقــة  ُصــر أصـــحاب هـــذه النظــرة علـــى أ فلمـــاذا ي

ذه النظريات النسبية ،إعادة تفسري الدين ولذلك ال ختفي املدرسة  ،وهم يريدون هدمه وإلغاءه 
ـــا تريـــد نــــه إســـالم متحـــرك ومربــــك حيمـــل قارئـــه قســـراً علـــى مغـــادرة اطمئنا«صـــياغة  التونســـية أ

  .)٥(»ويقينه
غريهـا هـي الـيت يريـد كـل هـذه املفـردات و   ،التيـه ،احلـرية ،اإلربـاك ،التشكيك ،مغادرة اليقني

  .أدعياء نسبية احلقيقة أن يوصلنا إليها
وقـد واجهــت كثـرياً يف تلــك  ،إن نظريـة النسـبية هــي أكثـر النظريــات تطرفـًا يف الفكـر الغــريب

   .البيئة قبل غريها
د مقتصراً على داللة النص القرآينولذلك فإن النقاش م ُ ع َ  ،ع يتبىن هذه النظرية النسبية مل يـ

وهـو يتعـدى بالضــرورة  ،)حقيقـة(بـل النقـاش انتقـل معهـم إىل اســتحالة تأصـيل وجـود شـيء امســه 

                            
 .)٩ص (املصدر السابق ) ١(
 ). ٢حاشية  ،٣٧ص ( معارك من أجل األنسنة، حممد أركون) ٢(
  .) ٢٤ص( حممد أركون ،أوروبا، الغرب ،اإلسالم) ٣(
  .)٢٧ص( حممد أركون ،أوروبا، الغرب ،اإلسالم) ٤(
ددين) ٥(  .)٣٦ص (حممد محزة  ،إسالم ا
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  .واآلخرون على باطل ،إىل استحالة ادعاء دين من األديان بأنه ميلك احلق
ملـة الـيت يـدركها كـل مسـلم واليت ،وهذا يعين إبطال مدلول الشهادتني  ،تعين يف داللتهـا ا

   .اعتقاد صحة دين اإلسالم وبطالن ما عداه من األديان
ا   :والنظرية النسبية حتمل يف نفسها بذور بطال

يقتضـــي وجـــود معيـــار ثابـــت حتـــاكم إليـــه األشـــياء  ؛يب كـــل شـــيء نســـ  ن القـــول بـــأنأل _١
ثابـت  شـيء األحكـام اإلضـافية الـيت تقتضـي وجـودالنسـبية مـن وذلـك ألن  ،باعتبارها نسبية إليه

فإنـه ملـا ، رسـل هـذا الوجـهإىل وقـد أشـار  ،بـه وترجـع إليـه يف حتقـق نسـبيتهاتكون النسـبية متعلقـة 
 ،مثــة منــط معــني مــن األشــخاص املمتــازين كلــف بتأكيــد أن كــل شــيء نســيب«:ذكــر النســبية قــال

 ً ن يكـون هنـاك شـيء تصـبح األشـياء نسـبية فلـ وهذا بالطبع هراء ؛ ألنه إذا كـان كـل شـيء نسـبيا
  .(١)»إليه

ــا نظريــة نســبية يف نفســها  :فيقــال ،ألنــه ميكــن أن تعــارض النســبية بالنســبية نفســها _٢ بأ
اية املطاف إىل السفسطة ،فهي ال تعرب عن احلقيقة املطلقة   .وهذا ما يقودنا يف 

ً أن النســبية تنــا _٣ ــا آمنــت بــأن هنــاك شــيئا وهــذا   ،ه احلقيقــة النســبيةامســ قض نفســها أل
   .يعين عدم صدق هذه النظرية يف نفسها

   :عدم قابلية النص الديين اإلسالمي للنظرية النسبية _٤
والـذي ال يقـوم إال باعتقـاد  ،وهـو يؤكـد علـى مبـدأ احلـق ،الدين اإلسالمي جاء ليقـرر احلـق

  .مبدأ احلقيقة
نظريــة ملســلمات الــنص مناقضــة هــذه ال مفــردة احلــق والباطــل تتكــرر يف القــرآن تكــراراً يؤكــد

 M b c d eة يـــــدعو القـــــرآن إىل عـــــدم خلـــــط احلـــــق بالباطـــــل ر افتـــــ ،القـــــرآين

f g h i  L]٤٢ -البقرة[.   
ً  ،وتـارة يؤكـد أن هــذا الكتـاب جــاء بـاحلق وأنـه ملــزم  ،وأنــه حـق مهـيمن ولــيس حقـًا اختياريــا

 M O P   Q R  :ق وهـو اتبــاع اهلـوى فيقــولمث يقارنـه خبــالف هـذا احلــ ،بتحكيمـه

S T U V W X Y [Z \ ]  ̂_ a` b c 

                            
 ). ٤٠-٣٩(سلطان العمريي  ،ئية على املبادئ الفطريةعن أثر النظريات الفيزيا) ١٣(رسل  ،ألف باء النسبية)  ١(
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d e f g h  L]٤٨ -املائدة[  .  
 M1: وتارة يقرر أنه أرسل رسله بدين احلق ليكون دينـًا ظـاهراً علـى كـل األديـان فيقـول

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 

>  L ]٣٣ -التوبة[.   
 M Ï :ولــيس يف مقابلــه حــق آخــر فيقــول ،وتــارة ال جيعــل يف مقابــل احلــق إال الضــالل

Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö  L]٣٢ -يونس[.   
 ،ووجـود الباطـل والضـالل والزيـف ،هذا التكرار ملسألة احلق هو تأكيـد علـى وجـود احلقيقـة

  .وهو تأكيد كذلك على وجود اخلطأ والصواب
   :دعاة النسبية إال أحد خيارين ليس أماموهنا 

صحة هـذا الـدين والـذي قـام علـى  موهذا يعين اإلميان بعد ،إما اإلميان بصحة هذه النظرية
  .نظرية احلق والباطل

  .إلميان بصحة إطالق هذه النظريةوهذا يعين عدم ا ،وإما اإلميان بصحة هذا الدين
 ً    .األسطورة انتقال حقائق القرآن من الواقع إلى: رابعا

 ،وتـارة بالرتغيـب والرتهيـب ،تـارة بضـرب األمثـال ،جـاء القـرآن ليـدعو إىل احلـق بطـرق شـىت
  .وتارة بذكر القصص القرآين

ـا وهـي  ،والقرآن من خالل هذه األساليب يذكر جمموعـة مـن احلقـائق الـيت جيـب التسـليم 
  .أمم سابقةوأخرى متعلقة بأمور واقعية حصلت يف  ،حقائق متعلقة بأمور غيبية

مل _ ومـــن خـــالل التـــأثر بـــبعض النظريـــات الغربيـــة وغريهـــا_غـــري أن أصـــحاب هـــذا االجتـــاه 
ـا علـى كثـري ) األسطورة(واستعملوا لذلك مفهوم  ،يؤمنوا مبجموعة من تلك احلقائق واليت يطلقو

ا   .من احلقائق اليت ال يؤمنون 
ــذا املفهــوم قامســًا مشــرتكًا بــني عمــوم أصــ وإن اختلفــت  ،اب هــذا االجتــاهحيشـكل اإلميــان 

م به    .ه هلم يف حقائق القرآن الكرمييلودرجات تفع ،درجات إميا
ــــه_ مل يســــتعمل هــــذا املفهــــوم بشــــكل واضــــح_فاجلــــابري  ــــأثر ب ــــه مل خيــــل مــــن الت   ،غــــري أن

عـــرب عـــن احلقيقـــة_ عنـــده_فالقصـــص القـــرآين ُ ألن املقصـــود منـــه العـــربة واهلدايـــة ولـــيس إيـــراد  ،ال ي
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مبـــــا أن اهلـــــدف مـــــن القصـــــص القـــــرآين  هـــــو ضـــــرب املثـــــل « :اجلـــــابرييقـــــول  ،لواقعيـــــةاحلقـــــائق ا
  .)١( »واستخالص العربة فال معىن لطرح مسألة احلقيقة التارخيية

ــــا خلـــف اهللاولـــذلك ال يبــــدي معارضـــته للفكــــرة األساســـية  ننــــا ال إ« :فيقــــول الــــيت جـــاء 
  .)٢(»لف عن طريق خلف اهللاخنتلف كثرياً حول هذه النتائج إال أن طريقنا إليها خيت

احلقيقــة أن هنــاك فرقــًا « :حــول املوضــوع الــذي أثــاره طــه حســني يقــول هــذا حســن حنفــيو 
نـواة التـاريخ فقـط هـي األقـرب إىل اليقـني مثـل  .ايـة التـاريخ كأسـطورةو بني نواة التاريخ كحقيقة ور 

الوجــود موضــوعي  .ة الوجــود فمــن صــنع الراويــةيفيــأمــا ك… وجــود إبــراهيم وإمساعيــل وإســحق 
داع نـه خلـق مسـتمر وإبـعلـى فيـه ألاألحد األوالثاين  ،األول هو احلد األدىن .وكيفية الوجود ذايت
  .)٣( »من الوعي اجلمعي
املادة العصرية مادة عقلية تقف أمام أخطاء اإلشراقيات القدميـة أو املعاصـرة «وهو يرى أن 

   .)٤(»ومالئكة الرمحة والعذاب ،وسيد شباب اجلنة ،ارأهل اجلنة والنيف احلديث عن 
يتمسـك بوجـود القـرآن « :ويتابعه على ذلك نصر أبـو زيـد فينعـى علـى اخلطـاب الـديين أنـه

 ً ومــازال يتمســك بالدرجــة نفســها مــن احلرفيــة  ،علــى فهــم حــريف للــنص يف اللــوح احملفــوظ اعتمــادا
واألخطــر مـــن ذلــك متســـكه حبرفيـــة  ،تــدون فيهـــا األعمـــالوالســجالت الـــيت  ،واجلـــن ،بالشــياطني

إىل .. .والســري علــى الصــراط ،ومشــاهد القيامــة ،هيمــوعــذاب القــرب ونع ،صــورة العقــاب والثــواب
  .)٥( »آخر ذلك كله من تصورات أسطورية

ــــا   ـــذا األســــلوب األســــطوري أل نـــة مبســــتوى الــــوعي وبتطــــور«والنصـــوص إمنــــا تُعــــرب   مر
ا شــأن غريهــا مــن _ن النصــوص الدينيــة اعتمــدت والشــك أ ، كــل عصــرمســتوى املعرفــة يف شــأ

كـان حييـل   ،جي يف صياغة عقائدها املعرفيـة والتارخييـةلو و تصورها املعريف واأليديعلى  _النصوص 
ــــري مــــن التصــــورات األ ســــطورية يف وعــــي اجلماعــــة الــــيت توجهــــت هلــــا النصــــوص بالضــــرورة إىل كث

                            
  .)٢٥٩ص(حممد اجلابري  ،مدخل إىل القرآن) ١(
  .) ١حاشية  ،٢٥٩ص(املصدر السابق ) ٢(
 .) ٣٦ص (حوار األجيال حلسن حنفي  )٣(
  .)١٤١ص( حسن حنفي ،الرتاث والتجديد) ٤(
  .)١٣٥ - ١٣٤(زيد نصر أبو  ،النص السلطة احلقيقة) ٥(
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  .   )١(»باخلطاب
خطـاب «_عنـده_ فـالقرآن ،أكثر املفكرين تطرفًا يف اسـتعمال هـذا املفهـوم أما أركون فيعد

دُّه، )٢(»أسطوري البنية ُ ع َ يـ كِّل هذا املفهوم عنده مكانة عظيمة فَـ ُشَ خصب املفـاهيم الـيت من أ« وي
  . )٤(»اإلجتماعية والثقافيةو  )٣(ها وإبرازها من طرف األنثربولوجيايلأعيد تأه

فاألســـطورة بـــاملعىن « :يقـــول هاشـــم صـــاحل يف شـــرح معـــىن األســـطورة يف كـــالم حممـــد أركـــون
ـنح أو القصـة احلسـنة الـيت هلـا األنثربولوجي الذي يستخدمه أ ـاز الرائـع أو اخليـال ا ركون تعين ا

نقـص عليـك أحسـن  حنـن"  :احلـريف للكلمـة يـة بـاملعىنو تارخيوإن مل تكن واقعية أ ،يف الواقع نواة
 »ف باألســطورة وال برطوبــة اخليــال أو عبــق األوهــامرت والعقــل الوضــعي املتطــرف ال يعــ" القصــص 

)٥(  .  
تعد يف تقريره أن القـرآن أسـطوري البنيـة عـن التقريـر القـدمي للفالسـفة والـذي إن أركون ال يب

   .ليس احلقيقةو قرروا فيه أن القرآن مبين على خطاب التخييل 
ربه شــيئًا تــعحيــرتم اخليــال وال ي« :اخليــال يف فكــر أركــون حيتــل مكانــة عاليــة فطبيعــة موقفــهإن 

  .)٦( »شائنًا أو مضاداً للعقل
واإلنســـــــان ال  .)٧(»ميكـــــــن أن يعـــــــيش بـــــــدون أســـــــطورة فـــــــإن الكـــــــائن البشـــــــري ال«ولـــــــذا 

  .)٨( »بالعقل وحده وإمنا برطوبة اخليال أيضًا ومجوحه واتساعه اخلالق« _عنده_حييا
قـد جتاهـل أو أسـاء فهـم « عـض الفلسـفات الغربيـة ألنـهينعى على العقل الوضعي يف ب وهو

والـرؤى  ،أقصد اخليال بصفته ملكة شغالة يف كل النشاطات الفنية ،املكانة األنثربولوجية للخيال

                            
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ١(
  .)١٠ص( حممد أركون ،تارخيية الفكر العريب) ٢(
هي الفرع الذي يهتم بعلم اإلنسان وجيعله حمور البحث الفسلفي فيما يتعلق به من جوانب فكرية  :األنثربولوجيا)  ٣(

-١موسوعة الالند الفسلفية  ،)٢٣٠-١(عبدالرمحن بدوي  ،ينظر موسوعة الفسلفة .جوانب علمية أو نفسيهومعرفية و 
 .)٢٤(جممع اللغة العربية  ،املعجم الفسلفي ،)٧٤

  .)١٠٥ص (حممد املوزغي ينقل عن كتاب له بالفرنسية  ،عن العقل بني الوحي والتاريخ) ٤(
 ). ٥٢ص( نحممد أركو  ،أين هو الفكر اإلسالمي) ٥(
  .)٢٠٠ص( حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديين) ٦(
  .نفس الصفحة  ،املصدر السابق) ٧(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٨(
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ا  السياسية ؛ وأيضًا اخليال بصفته وعاء الحتواء املعتقدات والتصورات اجلماعية اليت متـارس دورهـ
  .)١( »كمخيال اجتماعي

ُ « :ويضـرب أركــون مـثالً ملثــل هـذه األســاطري فيقـول عتــرب إن جمــيء إبـراهيم اخلليــل إىل مكـة ي
يعــين  ولكنــه ال .حقيقــة ال تنــاقش بالنســبة للــوعي األســطوري أو املــنغمس يف اخليــال األســطوري

 ً ً تارخي شيئا يذكر بالنسبة للوعي التارخيي احلديث الذي يضبط الوقائع ضبطا ً  يا   .)٢(»حمققا
   :هذا املفهوم األسطوري للقرآن ميكن مناقشته من عدة جهات

 $ # " ! M :فـــاهللا ســـبحانه تعـــاىل يقـــول ،القـــرآن يصـــرح بحقيقـــة وقائعـــه_ ١

%  L]٦٢ -آل عمران[.  
عرب عن احلقيقة والواقع ُ عنـدما ال فـالقرآن  ،وال معىن ألن يكون هذا القصص حقًا وهو ال ي

وعنـدما يريـد ذكـر القصـة الواقعيـة يـذكر  ،يريد احلقيقـة التارخييـة والواقعيـة يسـتعمل ضـرب األمثـال
   .والذي يصفه بأنه حق ،القصص القرآين

   :خالف مقصود القرآن رة القصصأسط _ ٢
ا من جنس  ،إن القرآن عندما يذكر احلقائق التارخيية يريد أن يبني واقعية هذه القصص وأ

فهـــؤالء األنبيـــاء وغـــريهم ممـــن تـــذكر قصصـــهم ليســـوا اســـتثناء مـــن  ،حيصـــل للنـــاس يف أحـــداثمــا 
ذه القصص ،البشر   .ونزع احلقائق القصصية للقرآن قد ينتهي لنزع التأسي 

ـــا  ،الـــذي ينظـــر يف دعـــاوى أســـطرة القصـــص ،المفهـــوم مجـــرد دعـــوى هـــذا_  ٣ جيـــد أ
دم صـحة ثبـت عـيتطيع أن يقدمـه أركـون ليسـ الـذي فمـا الـدليل ،دعاوى ليس هنـاك مـا يصـدقها

  ومن أين له أن ينفي صدق هذه القصة ؟  جميء إبراهيم إىل الكعبة ؟
ويقيمــوا الــدليل  ،وال يســتطيع هــؤالء أن يثبتــوا عــدم واقعيــة قصــة واحــدة مــن هــذه القصــص

   .القاطع على ذلك
أن نه ألــم يكــن فــي مقــدور اهللا ســبحا  ،تقليــل مــن شــأن القــرآنأن هــذا المفهــوم  _٤

ــا دون أن ختــالف دالئــل الواقــع ؟ فــإن كــان يف مقــدوره  !خياطــب النــاس بقصــص واقعيــة يهتــدوا 
   ! إنشاء قضايا ال ترتبط بالواقع ؟ذلك سبحانه ؛ فلماذا يعدل عن ذلك إىل

                            
  .)٤٩ص ( حممد أركون ،القرآن من التفسري املوروث إىل نقد اخلطاب الديين) ١(
  .)٧٥ص ( حممد أركون ،الغرب ،أوروبا ،اإلسالم) ٢(
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  ما حدود هذه األسطورة ؟ _ ٥
 ،ال جيـــد حــــدوداً علميـــة تقــــف عنـــدها هــــذه األســــطرة ،النـــاظر يف حبــــثهم حـــول األســــطورة

  . كار أصل مجيع تلك القصص القرآنيةوبالتايل فيمكن أن يقودنا هذا التأويل األسطوري إىل إن
قصــة خمتلقــة  لقصـةفلمــاذا ال تكـون مجيــع هــذه ا ،فبمـا أن املقصــود كمـا يقولــون هــو اهلدايـة

ا هداية الناس ؟    !مث ما املانع من نفي حقيقة القصة كاملة ؟ !ويراد 
  .ذا يعين بالضرورة إمكانية تكذيب مجيع القصص القرآينفه ،وإذا نفيناها كاملة

وإمــا  ،إمـا اإلميــان جبميــع حقــائق القصــصال ميكـن مــع هــذه النظريــة الوقــوف يف املنتصــف ف
اإلميـــان بعـــدم صـــحة ذلـــك مجيعـــًا ألن مـــا ميكـــن أن يقـــال يف تفاصـــيل القصـــة ميكـــن أن يقـــال يف 

ا      .أصل القصة ونوا
آل [M ! " # $ %  L :أي معـــىن لقولـــه تعـــاىلوعنـــدما ال يـــؤمن بصـــحتها ؛ فـــ

  من هذا التكذيب ؟  أعظم ؟ وأي تكذيب ملدلول هذه اآلية ]٦٢ -عمران

   .الخرافةب األسطورة تقودنا إلى اإليمان_ ٦
وتسـميتها باألسـطورة  ،عن جميء النصوص حبقـائق ال توافـق الواقـع هـذا نـوع مـن اخلرافـات 

ً يقـــدم ال  وملـــا وقـــف هـــذا التماثـــل بـــني حقيقـــة اخلرافـــة وحقيقـــة  ،وال يـــؤخر يف هـــذه احلقيقـــة شـــيئا
ا يقـول هاشـم  ،جاء اجلواب يف التفريق بينهمـا مبـا يؤكـد عـدم التفريـق ،األسطورة أمام من يؤمن 

ال يف النوعيـة  نـه فـرق يف الدرجـةإ« :يف بيان الفرق بني اخلرافة واألسطورة_ شارح أركون_ صاحل
ــــدفع حنــــو حــــني  أن األســــطورة كانــــت ذات قيمــــة إفــــي ف…  ــــالعزائم وت جيابيــــة تشــــحن اهلمــــم ب

  . )١(»سرتخاءجند اخلرافة تثبط العزائم وتدعو إىل اال ،الفتوحات وحتقيق الذات بالرتاث
فـــإن   ،الدرجــة خمتلفــة لكــن ،فالنوعيــة واحــدة ،بــني املفهــومني هــذا هــو الفــرق الــذي يقيمــه

مــا ينتميــان حلقــل واحــدفمعــىن ،كانــت النوعيــة واحــدة ــا مــن جــنس واحــد ، هــذا أ  ،ممــا يعــين أ
    .سواء اتفقت الدرجة أو اختلفت

 ً   .انتقال حجية القرآن من اللزوم إلى االختيار :خامسا
داللتهـا  ألن،والتحـرر مـن سـلطتها ،لنصـوصإن مفهوم التارخيية قاد هـؤالء إىل نـزع حجيـة ا

ــد تلــك الداللــة مناســب ُ ع آن أوان املراجعــة «: نصــر أبــو زيــد يقــول ،ة هلــذا الوقــتقــد تغــريت فلــم تـَ
                            

  .)٥٢ص( حممد أركون ،أين هو الفكر اإلسالمي) ١(
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بــل مــن كــل ســلطة تعــوق مســرية  ،اواالنتقــال إىل مرحلــة التحــرر ال مــن ســلطة النصــوص وحــده
  .)١(»نسان يف عاملنااإل

سـتقالل العقـل مبدأ حتكيم النصوص يؤدي إىل القضاء على ا«بل إن نصر حامد يرى أن 
  . )٢(»ا وحيتميلنصوص ويلوذ وحتويله إىل تابع ل

مهمة الـرتاث والتجديـد التحـرر مـن السـلطة « :فيقول عنها أما مهمة مشروع حسن حنفي
فــــال ســـلطان إال للعقــــل وال ســــلطة إال لضــــرورة  ،بكـــل أنواعهــــا ســــلطة املاضـــي وســــلطة املــــوروث

  .)٣(»الواقع
اخلــام، يف اعتمادنــا  قــد خســرنا حنــن اآلن بــالرجوع إىل الــنص« :ســىويقــول حنفــي بكــل أ

ـــا عـــن حتويلـــه إىل معـــىن، وعـــدم قـــدرتنا أن نعـــيش يف عـــامل  علـــى قـــال اهللا وقـــال الرســـول، وعجزن
  .)٤(»أسرى للنصوص، بعد أن كانت النصوص أسرى لعقول القدماء املعاين، وأصبحنا

ـم بـذلك  ،)التحرر من سـلطة الـنص(ويتكرر عند أصحاب هذا االجتاه مفردة  وحيسـبون أ
ـــم حتـــرروا مـــن احللكـــنهم يف  ،ا مـــن ســـلطة الـــنص إىل فضـــاء ال ســـلطة فيـــهانتقلـــو  قيقـــة وامهـــون أل

إمـا سـلطة النصـوص الغربيـة أو سـلطة الواقـع  ،سلطة النص الـديين ولكـن إىل صـاحل سـلطة أخـرى
م مل ينفكوا من االنضواء ،أو سلطة العقل   .رىحتت سلطة أخ املهم أ

  األساس الثاني 
  أسلمة المنهج الغربيراثية لمحاولة استغالل المفاهيم الت

م يصرحون بنوع من االضطها كثري من مفكري هذا االجتاه د الذي جيدونه خالل تصرحيا
ألفكار والتصورات اليت يف وهذا ما دعاهم إىل إخفاء جمموعة من ا، ما يعتقدونه ويؤمنون بهعن 

مدى صراحتها  يفاليب تصنيف املشاريع الفكرية النظر من أس ولذلك أصبح ،جعبتهم
  .وصدقها يف طرح ما تعتقد دون خفية أو خيفة

ا من  فأدونيس يستعرض مشاريع اجلابري وحنفي وأركون وأبو زيد مث يقيمها حسب قر
إن أقرب مفكر على مالمسة هذه « :مالمسة الثوابت واملسلمات دون ختوف فيقول

                            
 .)١٩٨ص (نصر أبو زيد  ،الشافعي وتأسيس اآليديولوجية) ١(
 .)١٤٤ص (نصر أبو زيد  ،النص والسلطة واحلقيقة) ٢(
 .)٤٥ص ( حسن حنفي ،التجديدالرتاث و ) ٣(
  .)١٣٣(املصدر السابق ) ٤(
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لة أركون حتتاج إىل إن حماو .. .ولكن بشكل مداور وغري مباشر هو حممد أركون ،املسلمات
وهو  ،ة وإىل مزيد من التوسع وإىل مزيد من البناء على األطروحة اليت يقدمهامزيد من اجلرأ
ولدية خشية من أن يؤدي ما يقوله إىل أن يدفع  ،وأنا ناقشته أكثر من مرة ،يعرتف بذلك

ً  ،حياته مثنا لذلك   . )١(»ليدفع هذا الثمن ،كما قال يل  وهو ليس مستعدا
على أنه الزال ميلك يف جعبته الفكرية   _إن صح_إن هذا التصريح الذي يقوله أركون يدل

ا رغم كل ما سبق وأن ذُكر من نقده لثوابت  ،كثرياً من املواقف اليت ال يستطيع أن يفصح 
   .الدين وحقائقه

ً  أما حسن حنفي الرتاث « :ذه املشاريع حول هذه القضية فقالشامالً هل فيعطي تقييما
لب على اللسان يف الق ما ،غري مباشر يف أسالبيه وآلياته ،والتجديد واضح يف أهدافه ومقاصده

يف حني أن نقد  ،ت ونظم احلكماستعمال بعض آليات التخفي من السلطاحبيطة وحذر وب
 ُ بالعقل العريب قد يكشف غري ما يسرت وي ُ حيتاج إىل تأويل وإىل قراءة مابني  ،طنعلن غري ما ي

  . )٢(»ويشارك يف ذلك أيضًا مشروع نقد العقل اإلسالمي ألركون ،السطور

قال أشياء كنت أمتىن أن أقوهلا ولكن « :فيقول بينه وبني نصر حامد أبو زيد حنفيويقارن 
حنــن جمموعــة مـن األفــراد لــو . أن أقـولرمبـا اســتخدامي آلليـات التخفــي حــال بـني فهــم مــا أردت 

م اصــطادونا لـــتم تصــفيتنا واحـــدا واحــدا، ولـــذلك أرى أن أفضــل وســـيلة للمواجهــة هـــي اســـتخدا
ازرع قنابـــل موقوتـــة يف أمـــاكن متعـــددة تنفجـــر وقتمـــا . اضـــرب واجـــر. أســـلوب حـــرب العصـــابات

). املفكـر الزئبقـي ( ولـذلك يسـمونين. املهم أن تغري الواقع والفكر. تنفجر ليس املهم هو الوقت
ً اجلماعـات اإلسـالمية تـراين ماركسـي. ال أحد يستطيع أن ميسك علي شـيئا يـرون  )٣(الشـيوعيون. ا

  .(٤)»احلكومة تتعامل على أنين شيوعي إخواين. أين أصويل

                            
ا إعداد حممد سبيال وعبدالسالم بنعبد العايل )  ١(  .)٩٠ص(احلداثة وانتقادا
 .)٣٩٤ص (  حسن حنفي ،)مفكرون(حصار الزمن احلاضر )  ٢(
اسي واقتصادي يقوم على مبدأ اشاعة امللكية، وهو يلغي املريات وامللكية العقارية، وجيعل كل نظام سي: الشيوعية)  ٣(

تمع ملكًا للعمال الكادحني   ). ٧١٥: ١(املعجم الفلسفي، مجيل صليبا :  ينظر. شيء يف ا
ونشرت  ،حامد أبو زيدره نصر وبالتعاون مع معهد حبثي سويدي حض قال ذلك أثناء مؤمتر عقدته اجلمعية الفلسفية)  ٤(

 :وهو منشور يف موقعها على هذا الرابط .م٢٠٠٣/  ١٢/  ٢٨خربه جريدة أخبار األدب يف عددها الصادر 
http://elakhbar.org.eg. 
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أجعــل الفالســفة يتحــدثون عمــا أريــد نيابــة « :ه يف متريــر أفكــاره فيقــولمث يبــني أحــد أســاليب 
مـــت يكـــون هـــذا الكـــالم لـــيس كالمـــي بـــل كـــالم فـــإذا مـــا غضـــ ،عـــين بت الســـلطات وراقبـــت وا

   .)١(»وناقل الكفر ليس بكافر ،اآلخرين
ال أرى أن الوطن العريب يف وضعيته الراهنة حيتمل ما ميكن أن « :أما اجلابري فهو يقول

ع بشكل ميكن أن منارس النقد الالهويت من خالل القدماء، يعين نستطي ،نعرب عنه بنقدٍ الهويت
 ، َ استغالل احلوار الذي دار يف تارخينا الثقايف ما بني املتكلمني بعضهم مع بعضٍ وما أو بآخر

تك حرماتنا... ونوظِّفَ هذا احلوار ،بينهم وبني الفالسفة لنا  .فالميكن ،أما أن نقوم هكذا 
ول هذا تقية أنا ال أق ،حىت ال نقفز على التاريخ ،جيب أن حنرتمها حىت تتطور األمورحرمات 

  .)٢(»املسألة مسألة تطور بل اقتناعًا بأن
بني اجلابري سبب هذا االحتياط فيقول ُ الثقافية والبنية الفكرية  ألنه ال الوضعية« :مث ي

ذا النوِع من املمارسة  العامة املهيمنة، وال درجة النضوجِ الثقايف لدى املثقفني أنفسهم تسمح 
عه ال وبطبيعة احلال فاإلنسان جيب أن يعيش داخل واق. وال السياسة تسمح ،)٣(الفولتريية

   .)٤(»خارجه، حىت يستطيع تغيريه
هنــاك مــن يــرى أن مــن الواجــبِ « :ويؤكــد مــرة ثانيــة علــى أن القضــية قضــية ختطــيط فيقــول

يف امجـــة الفكـــر الالعقـــالين و هـــذا خطـــأ يف رأيـــي، ألن مه. مهامجـــة الالعقالنيـــة يف عقـــر دارهـــا
عـن  ،ره، يسـفر يف غالـب األحيـان عـن إيقـاظ، عـن عمليـة تنبيـه؛ يف فروضه؛ يف عقـر دامسبقاته

، وبالتــا حفــزه علــى عقــل، والســيادة يف النهايــة ســتكون يل تعمــيم احلــوار بــني العقــل والالرد فعــلٍ
   .)٥(»املسألة مسألة ختطيطإال أن .. .رضية أرضيته، وامليدان ميدانهخاضعةً لالعقل، ألن األ

                            
  .)٦٣٠ ،٦٢٨ -٢( حسن حنفي ،مهوم الفكر و الوطن)  ١(
 .)٢٦٠ -٢٥٩ص(حممد اجلابري  ،الرتاث واحلداثة)  ٢(
، وهو فيلسوف فرنسي، سخر من التوارة  والرسل وآباء الكنيسة، نشر رسائله الفلسفية، اليت اعترب نسبة إىل فولتري)  ٣(

ومن ). ٤٧١ص(م الفالسفة، جورج طرابيشي معج: ينظر. ا واحداً من عداد الكتاب اهلدامني، وصدر األمر باعتقاله
أجل هذه املمارسات اجلريئة لفولتري يرى أصحاب هذا االجتاه أنه ال ميكن نقل جتربته إىل الوطن العريب ألن الوضع الراهن 

  .    ال يسمح بذلك
 .)٢٦٠ص(املصدر السابق )  ٤(
   .)٢٥٩ص(املصدر السابق ) ٥(
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 ،أمانة العلمة تبني مدى االلتزام بوهي سياس ،سة أصحاب هذا االجتاههذه إذاً سيا
   !!وموضوعية املعرفة 

  !فكيف ميكن للقارئ أن يثق مبن يبطن له ما ال يظهر ؟ ،فإذا كان األمر كذلك
من أجل  من قبل أصحاب هذا االجتاهلقد تعرض الرتاث اإلسالمي حلالة استغالل كبري 

ُ  ،ئهم ومناهجهم وإضفاء املشروعية عليهامترير مباد يد الشريف  عرب عن حقيقة ذلك عبدي _ ا
تمع بدت مستعصية ما« :فيقول_ أستاذ املدرسة التونسية مل إن أي حماولة إلنقاذ هذا ا

ً  بتأويلهإما ، تستغل الدين هلذا الغرض يتالءم ومقتضيات النضال السياسي واالجتماعي  تأويال
  .)١( »بتحييده على األقلوإما  ،اجلديد
إن املعتقدات الدينية هي من أكثر العوامل أمهية يف « :وتقول إحدى دعايات هذا االجتاه 

 ً ا هي األساس الذي يرسخ يف عمق الشخصية  ،صنع اإلنسان العريب امرأة كان أم رجال إ
  . )٢( »جتماعيةبىن االفلن نفلح يف تغيري ال.. .مامل جند تفسرياً جديداً عصريًا للدين و .العربية

االنتقال من مرحلة االجتهاد التقليدي إىل مرحلة نقد العقل «ولذلك فإن أركون يرى أن 
ُصور على أساس أنه امتداد لالجتهاد التقليدي وإنضاج له ُصمم وي .. .اإلسالمي ينبغي أن ي

سس اإلهلية إنه البحث عن األ .فاالجتهاد فعل من أفعال الفكر النظري املوجه حنو املعرفة
  .)٣(»واملعرفية من أجل تربير األحكام الشرعية

إن : فليكفوا إذن عن القول« :ويبني أركون سبب هذا االستغالل للمفاهيم الشرعية فيقول
ض األصوليني مبا أجده يف داخل ر أنا أعا .ال .إخل.. .ة للمناهج الغربيةيعهذه تب ،هذا استغراب

أن تدحض كالم السلفيني املعاصرين بالنظريات الفلسفية ال ميكنك .. .الرتاث اإلسالمي ذاته
    .)٤(»ميكنك أن تدحضه بكالم الشق الثاين من الرتاث اإلسالمي ذاته .الغربية

ميارسها أصحاب هذا االجتاه  ،بل وتقية كذلك ،وتربير ،ومتويه ،إذاً فهناك حالة استغالل
  .من أجل مترير هذا املنهج

  مت استغالهلا لتربير منهجهم يف قراءة النص القرآين ؟ املفاهيم الشرعية اليت فما
                            

ا إعداد حمم) ١(  .)٣٨ص(د سبيال وعبدالسالم بنعبد العايل احلداثة وانتقادا
 .)٦٣ص(املرأة ودورها يف حركة الوحدة العربية ألمرية الدرا  عن احلداثيون العرب جليالين مفتاح ) ٢(
 .ينقل عن كتاب ألركون بالفرنسية) ٣٦ص (، خمتار الفجاري عن نقد العقل اإلسالمي عند حممد أركون) ٣(
 .)٢٧٩ص( حممد أركون ،ايا يف نقد العقل الديينقض)  ٤(
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   :أهم هذه املفاهيم فيما يلي ميكن إمجال
  :المفاهيم التي استخدمت لتبرير تاريخية القرآن :أوالً 
  .استغالل مفهوم أسباب النزول لتبرير تاريخية القرآن_ ١

ول الفكـــر احلــــداثي لقـــد كـــان مفهـــوم أســـباب النـــزول أحـــد أهــــم املفـــاهيم املركزيـــة الـــيت حـــا
باإلمكــان القــول إنــه مــا مــن « :حــىت إن املدرســة التونســية تقــول ،اســتغالهلا لتأييــد تارخييــة القــرآن

مفكـر حـداثي إال وتصــدى إىل قضـيتني مركـزيتني مــن قضـايا الـنص منــدرجتني ضـمن مـا اصــطلح 
  .)١(»عليه القدامى بعلوم القرآن مها مبحث النسخ ومبحث أسباب النزول

هلــو يف " أســباب النــزول " مــا عــرب عنــه القــدماء باســم «يــرى أن  ن حســن حنفــيولــذلك فــإ
  . )٢(»ومناداته له ،احلقيقة أسبقية الواقع على الفكر

أمــا علــى أســباب النــزول فيزودنــا مــن خــالل املــادة الــيت يطرحهــا « :وتقــول املدرســة التونســية
ً تجابة للواقع علينا مبادة جديدة تبني كيف كان النص اس أسباب " واملؤكد أن .. .تأييداً أو رفضا

  .)٣(»جتماعي للنصوصسوى السياق اال ليست" النزول
قرر على الوجه الصـحيح ال ميكـن مـن خاللـه النفـاذ ) أسباب النزول(=هذا املفهوم  ُ عندما ي

   :من أمهها ،ألسباب كثرية ،إىل فكرة تارخيية القرآن
فكيف يصح جعل هذه األسـباب القليلـة  ،نزل بسبب معنيأن غالب آيات القرآن مل ي_ أ

حاكمـة علــى القـرآن كلــه ؟ هــذه احلقيقـة جعلــت بعـض أصــحاب هــذا االجتـاه يوســعون يف داللــة 
و احلادثة أو البيئة الـيت السبب هو الظرف أ«معىن  فيجعل حسن حنفي) أسباب النزول(مفهوم 

وال توجـد آيـات أو  ،كـل آيـات الـوحي نزلـت يف حـوادث بعينهـا«فـوعليه   .)٤(»زلت فيها اآليةن
   .)٥(»زل بال أسبابمل تن ةسور 

 ،ناسب مع هذه الـدعوى الكبـريةتأما املدرسة التونسية فتحاول إعادة صياغة هذا املفهوم لي
ميكـن الوصـول إليهـا مـن داخـل الـنص سـواء يف بنيتـه اخلاصـة أم عالقتـه «وهي أن هذه األسباب 

                            
ددين )١(  .) احلاشية  ٩٤ص ( حممد محزة  ،إسالم ا
 .)١٥ص ( حسن حنفي ،الرتاث والتجديد)  ٢(
ددين )٣(  .)٩٥ص (حممد محزة  ،إسالم ا
 .)٢٠-١( حسن حنفي ،_ أسباب النزولدراسة يف :الوحي والواقع_مهوم الفكر والوطن )  ٤(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق)  ٥(
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ســـباب أ"عضــلة القـــدماء وســيلة للوصــول إىل ولقـــد كانــت م ،اء األخــرى مـــن الــنص العــامبــاألجز 
ومل ينتبهـــوا إىل أن يف الـــنص  ،إال باالســـتناد إىل الواقـــع اخلـــارجي والرتجـــيح بـــني املرويـــات" النـــزول

ميكــن أن يكتشــف حتليلهـــا عمــا هــو خــارج الـــنص ومــن مث ميكــن اكتشــاف أســـباب  دائمــًا دواالً 
  .)١(»النص كما ميكن اكتشاف داللة النص مبعرفة سياقه اخلارجي النزول من داخل

هـــذا الكـــالم الســـابق يبـــني أن االســـتدالل بأســــباب النـــزول إمنـــا هـــو حماولـــة لتمريـــر مفهــــوم 
  .التارخيية ليس إال

 ،اجتهـــوا إىل توســـيع داللتهـــا ،فعنـــدما علمـــوا أن حقيقـــة أســـباب النـــزول ال تـــدل علـــى ذلـــك
  .  التصريح بتارخيية القرآن دون التوسل مبفاهيم ال تدل عليهاوكان يكفيهم البقاء على 

رتبطـت مجيـع اآليـات بأسـباب كانت تدل على تارخيية القرآن الأن أسباب النزول لو  _ ب
       .وهذا مما يدل على أن هذا الربط بني األسباب والتارخيية ربط مزيف ،معينة

وال ميكــن اإلميــان بــالقرآن  بــل ،صــحيحأن القــول بــأن القــرآن يتفاعــل مــع الواقــع قــوٌل _ ج
ذه احلقيقةإذا ؤمن  ُ   .دون أن يطبق على أرض الواقع ،فالقرآن مل ينزل ليقرأ فقط ،مل ي

ولــيس فيــه الــربط الكلــي بــني األحكــام وأســباب  ،وهــذا غايــة مــا يفهــم مــن أســباب النــزول
    :وهذا حمل الفقرة التالية ،النزول حبيث ال تتجاوزها

، ر داللتـه علـى ذلـك الواقـع شـيء آخـروقصـ ،اعليـة القـرآن يف الواقـع شـيءأن القول بف_ د
فلــم يقــل  ،ومــن أجــل ذلــك كانــت العــربة عنــد عامــة العلمــاء بعمــوم اللفــظ ال خبصــوص الســبب

بـل اجلميـع متفقـون  ،أحد منهم أن اآلية النازلة يرتبط حكمها مبن نزلت فيـه وال يتعـداه إىل غـريه
   .مث خيتلفون فيما بعد ذلك ،صاحبهاعلى عدم قصر حكم اآلية على 

   :ة يرتبط به أمراننينزول بعض آيات القرآن ألسباب مع أن_ هـ
فهـو يفيــد  ،ونـزول احلكــم حلادثـة معينـة يفيـد عكـس مــا يريـد هـؤالء :الحكـم :األمـر األول

  .كما سبق  ،أن القرآن حاكم على الواقع ومؤثر فيه
وارتبـاط اآليـة بـذاك الـزمن ال يضـيف شـيئًا  ،نيوهـو نزولـه يف زمـن معـ :الـزمن :األمر الثـاني

لكـن  ،وبالتـايل فالقضـية نـوع مـن التكـرار لـنفس املبـدأ ،جديداً ألن القرآن كله نزل يف زمـن معـني
  .من خالل حتريف املفاهيم العلمية لتربير مفهوم تارخيية القرآن

                            
ددين)  ١(  .)٩٥ص(حممد محزة  ،إسالم ا
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وإال  ،ية القـرآنأن اكتمال القرآن دليل على أن أسباب النزول مل تكن لتدل على تارخي_ و
ن بعـــد نـــزول فــالواقع الـــذي شـــهده املســـلمو  ،اهلـــاالســتمر التنزيـــل ألن العصـــور تتبـــدل وتتغـــري أحو 

  .القرآن كان أكثر تعقيداً من الواقع الذي كان يف عصر النبوة
وإمنــا  ،أن هــذا القــول مــؤداه لــيس تفعيــل القــرآن وحتكيمــه يف الواقــع كمــا يومهــه كالمهــم_ ز

فهــذه األســباب قــد تغــريت  ،فبمــا أنــه نــزل ألســباب معينــة ،القــرآن وحتجيمــه مــؤداه القضــاء علــى
وألن الوحي قد انقطع فمعىن هذا عـدم صـالحية  ،ونزلت أسباب أخرى تتطلب نزول قرآن آخر

  .القرآن هلذا الزمان
  .هذا هو املآل احلقيقي وراء القول بداللة أسباب النزول على تارخيية القرآن

ـتفاد مـن عمليـة أسـباب النـزول تـدل مجيعهـا علـى أن احلكم العلمي_ ح  ْ ة اليت ميكـن أن تُس
م هذا االرتباط ،خالف مقاصد هذا االجتاه َك   :ومن حِ

فهـذا يـرتك  ،فعندما يأيت القرآن إثر سـبب معـني ،بيان عظمة هذا القرآن وأنه كالم اهللا_ ١
ً  عوراً بعظمة هذا القرآن الذي جاءيف نفوس املخاطبني ش ً  هاديًا ومبشرا      .ونذيرا

فــال خيفــى عليــه شــيء يف األرض وال  ،إشــعار املخــاطبني بــأن اهللا مطلــع علــى أحــواهلم_ ٢
  .سماءال

م ،التأكيد على أن هذا القرآن نزل ليكون حاكمًا عليهم_  ٣   .ومهيمنًا على شؤون حيا
بني هل ،ضرورة التسليم ألمر اهللا سبحانه_ ٤ ُ   .مم حكم النوازل اليت تنزل فهو الذي ي

، بط أسـباب النـزول بتارخييـة القـرآنيتبـني مـدى التهافـت العلمـي لـر  ةمبجموع األمـور السـابق
ً الــربط وأنــه ال خيدمــه ولقــد كــان أركــون واعيــًا إلشــكالية هــذا ا بــل رمبــا اســتعمل ضــد نظريــة  ،ئيــا

قيم الفرق بني ،التارخيية ُ ا ميكن م  التارخيية اليت يدعو إليها وبنيومن أجل ذلك حرص على أن ي
لنؤكــد القــول «: يقــول يف ذلــك ،أن تــدل عليــه أســباب النــزول مــن حيــث ارتباطهــا بتــاريخ النــزول

، أو املناســبات هنــا وبــني الظــروف العرضــية احملضــة بأنــه ال ينبغــي اخللــط بــني التارخييــة املقصــودة
اخلاصـــــة بــــــالوحي كمـــــا كــــــان املفســــــرون الكالســـــيكيون قــــــد اســــــتخدموها حتـــــت اســــــم أســــــباب 

  .)١(»النزول
على إشكالية اإلميـان بأسـباب النـزول علـى تقريـر التارخييـة _ هاشم صاحل_ويؤكد شارحه   

                            
  .)٢١ص ( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية)  ١(
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يشــري أركـون هنــا إىل منهجيــة التفســري الكالســيكي الــيت تــربط  « :فيقـول عــن كــالم أركــون الســابق
 .كــل آيــة أو مجلــة آيــات بســبب تــارخيي أو واقعــة حصــلت يف زمــن النــيب وأدت إىل نــزول اآليــة

ــا ترتفــع باألحــداث اجلاريــة  ،الــربط هــذه تبقــى أســطورية أكثــر منهــا تارخييــة ولكــن عمليــة إىل أل
ا جتعـل اهللا أحيانـًا يتـدخل يف التـاريخ لنصـرة املـؤمنني ضـد الكـافرين بل إ ،مستوى التعايل الرباين

إن هــــذه املنهجيــــة الكالســــيكية علــــى الــــرغم مــــن خصــــوبتها وأمهيتهــــا مل تكــــن  .يف حلظــــة ضــــيق
، ولكنهـــا مـــع ذلـــك تبقـــى متفوقـــة علـــى بـــني األســـطورة والتـــاريخ بشـــكل واضـــحفريـــق تســـتطيع الت

التفســـريات اإلســـالمية احلاليــــة الشـــائعة والــــيت تســـقط يف نـــوع مــــن األســـطرة الكاملــــة الـــيت تلغــــي 
 ً   .)١(»التارخيية إلغاء تاما

ا العقـل اإلسـالمي ولذلك فهو يرى  أن فكرة أسباب النزول هي جمرد حلول الهوتية جاء 
ـا يـؤدي إىل  القضـاء علـى تارخييـة القـرآن ،حلل بعض املشكالت املتعلقة بـالنص وأن  ،واإلميـان 

   .جنعله نصًا متعاليًا على التاريخ
إن هــذا التقريــر يؤكــد أن اســتعمال أســباب النــزول لتقريــر تارخييــة القــرآن اســتعمال ال يقــوم 

   .شرعيةعلى حقيقة علمية وإمنا على حتريف للحقائق واملفاهيم ال
  .استغالل مفهوم النسخ لتبرير تاريخية القرآن_ ٢
  .تقول املدرسة التونسيةكما )٢(»عنوان جلي لتارخيية النص ...قضية النسخ يف القرآن«

ظاهرة النسخ اليت أقر العلماء حبدوثها يف النص «فيؤكد على أن  أبو زيد نصر حامدوأما 
  .)٣(»دلية العالقة بني الوحي والواقعأكرب دليل على ج

إن مـــا عـــرب عنـــه القـــدماء باســـم الناســـخ « :حيـــث يقـــول حســـن حنفـــي ويوافقـــه علـــى ذلـــك
إن تراخى الواقـع  ،قع وبناء على متطلباتهواملنسوخ ليدل على أن الفكر يتحدد طبقًا لقدرات الوا

لرتاث إذن لـيس لـه وجـود مسـتقل عـن واقـع حـي فـا ،الفكر وإن اشـتد الواقـع اشـتد الفكـر تراخى
  .)٤(»يتغري ويتبدل

 ،والـدين اإلسـالمي هـو ديـن احليـاة مبعـىن الكلمـة« :اجلابري حيث يقول دواألمر كذلك عن
                            

  .نفس الصفحة ،املصدر السابق)  ١(
ددين)  ٢(   .)٩٤ص(محزة  حممد ،إسالم ا
 .)١٣٤ ،١٢٥ .١١٧ص(نصر أبو زيد  ،مفهوم النص)  ٣(
 .)١٥ص( حسن حنفي ،الرتاث والتجديد)  ٤(
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وهــي القــرآن  ،فعلــى مســتوى النصــوص املقدســة ،أقصــد أنــه أكثــر األديــان مراعــاة للتغــري والتطــور
نزلـت لتجيـب عـن قضـايا كانـت  كامأي هناك أح ،خيعرف بالناسخ واملنسو  هناك ما ،واحلديث

جـــاء الناســـخ واملنســـوخ بأحكـــام أخـــرى  مث عنـــدما تغـــريت الوضـــعية ،مطروحـــة يف وضـــعية معينـــة
  .)١(»مناسبة

وهـو أن هـذا املفهـوم  ،وميكن أن يقال يف موضوع النسخ ما قيـل يف موضـوع أسـباب النـزول
   :تارخيية النص ألمور ء منيؤكد كذلك نقيض ما يريده هؤال

إذ لـو  _ كمـا يقـول هـؤالء_ية النص القرآين، وأنـه مل يتأنسـن أن القول بالنسخ يؤكد إهل_ أ
ـكـان كــذلك ملـــارس الصــحابة تغيــرياً ألحكامـــه دون حاجــة إىل نــزول آيـــة جديــدة تنســخ احلكـــم 

   .املتقدم
يًا ملا توقفـت داللـة تغيـري والنسخ يف القرآن يؤكد عدم تارخيية القرآن ألنه لو كان تارخي_ ب

  .األحكام على جمرد النسخ الذي يأيت من صاحب التشريع
رد تغيري بعض األحوال ؟     فلماذا مل ميارس الصحابة النسخ 

إن هــذا يــدل علــى أن تغيــري احلكــم الســابق مل يكــن العامــل الوحيــد فيــه هــو عامــل الوقــت 
  .وإمنا املؤثر أسباب أخرى خمتلفة ،والزمن

وهذا االختصاص يناقض مفهـوم  ،تغيري احلكمالنسخ يؤكد على اختصاص الشارع بو _ ج 
رد   .تغري الزمان أو املكان التارخيية الذي يؤكد على إمكانية تبديل األحكام وتعطيلها 

فقـــد يكـــون احلكـــم شـــديداً يف  ،والنســـخ يؤكـــد علـــى ضـــرورة التســـليم ألمـــر اهللا ســـبحانه_ د
نزل اهللا ختفيفًا من عنده ،بداية األمر فيلتزمه املسلم ُ   .مث ي

وقـــد يكـــون األمـــر بـــالعكس فيبـــدأ احلكـــم خفيفـــًا مث ينـــزل اهللا حكمـــًا أشـــد ابـــتالء للمســـلم 
  .واختباراً لطاعته وتسليمه

 ،هـذه املعـاين السـابقة هـي الـيت جعلـت بعـض أصـحاب هـذا االجتـاه ال يـؤمن مبسـألة النسـخ
ا عند النظر يف حقيقتها تقتضي نقض كثري م   .ن األسس اليت يتبناهاأل

قـر بأمهيتـه يف بيـان  ُ ومن أجل ذلك فقد عاد اجلـابري لينفـي النسـخ يف القـرآن بعـد أن كـان ي
وقـــد كتـــب يف ذلـــك جمموعـــة مقـــاالت نشـــرها يف  ،_كمـــا يف كالمـــه الســـابق _تطـــور الشـــريعة 

                            
   .)٢٥٩ص(حممد اجلابري  ،املسألة الثقافية)  ١(
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   .موقعه
لة مـن طـرف القبول مببدأ نسخ آية بأخرى خيلق مشكلة الهوتية مهم«وأما أركون فريى أن 

وهــو مــا  ،فالنســخ يفــرتض تناقضــًا يف األصــل الــذي تشــكله كــل آيــة بصــفتها كــالم اهللا .الفقهــاء
   .)١(»ينبغي تفاديه ما أمكن

عـد هـذا املوقـف يف  ،وهو يرى أن فكرة النسخ جاءت حالً الهوتيًا حلل مشكلة التنـاقض ُ وي
ً نظـــره تأكيـــد ً علـــى أن هـــؤالء الفقهـــاء ال يفهمـــون الـــوحي إال خطا ا ـــا ـــًا متعاليـــًا أزلي ولـــو فهمـــوا  ،ب

 ً ◌   .  )٢(تارخييته لكان موقفهم مغايراً متامًا
بـني مـدى خطـورة هـذا املفهـوم يف نقـض  ُ هذا اإلصـرار علـى نفـي مفهـوم النسـخ مـن القـرآن ي

       .مسلمات هذا االجتاه حول النص
 ً   :وغياب الحقيقة فاهيم التي استخدمت لتبرير عدم ضبط الداللةالم: ثانيا
  .ل مفهوم المجاز لتبرير عدم ضبط الداللة القرآنيةاستغال _١

ــاز هــو اآلخــر تعــرض لعمليــة تشــويه كبــرية مــن أجــل متريــر بعــض الــرؤى احلداثيــة  مفهــوم ا
نصـــوص الفهـــم احلـــريف للقـــرآن ومماثلتـــه لل مـــن أســـباب رد جتعـــل التونســـية فاملدرســـة ،حـــول الـــنص

للفهــم احلــريف للشــريعة وأحكامهــا باعتبــار أن  ال جمــال إذن« :األخــرى اســتعماله للمجــاز فيقــول
يــة الراقيــة الــيت تســتعمل اإلشــارة واإلحيــاء والرمــز اثقــرآين مثلــه يف ذلــك مثــل النصــوص الرت الــنص ال

از ً _ نظرياً _حيتمل  ،وا   . )٣(»غري حمدود من وجوه التأويل عددا
ً «وتؤكد أن  مبسألة تعدد املعىن  هذه الرؤية احلديثة ملسألة القراءة تتصل اتصاالً وطيدا

ازوخصوصًا فيما يتعلق بالنص الديين باعتباره نصًا حيك من نس   .)٤(»يج ا
ذا املفهوم ألنه ميكن أن خيدمه يف مترير هدفه يف االنفكاك من سلطة النص  ،اهتم أركون 

از يف القرآن لكنه مل يتم إىل اآلن  ولذلك فإنه قد وبسبب . )٥(خطط لتأليف كتاب عن ا
آن . .لكي يفهموه على حقيقته ،املسلمون القرآن" يقرأ"آن األوان لكي «ذه النظرية فقد ه

                            
  .ينقل عن كتابه بالفرنسية) ١٢٨ص (خمتار الفجاري  ،نقد العقل اإلسالمي عند أركون)  ١(
  .نفس الصفحة ،در السابقاملص)  ٢(
ددين) ٣(    .)٥٨ص(حممد محزة  ،إسالم ا
 .)٥٧ص(املصدر السابق ) ٤(
 .)٩٢ص(املصدر السابق ) ٥(
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ازات املتفجرة اليت  األوان ألن يروه يف نسيجه اللغوي احلقيقي القائم على الرموز الرائعة وا
  . )١(»تسحر األلباب

ُسوِّ  ذه العبارات اخلطابية  :ا املفهوم ليبين عليه النتيجة التالية فيقولق أركون هذيريد أن ي
ازي أو الرمزي ال ميكن اختزاله إىل معىن أحادي اجلانب« ميكن  ال ،بالتايل فإن اخلطاب ا

  .)٢(»ون فيما بعديسجنه يف قوالب جامدة كما فعل الفقهاء واملتكلمون واملفسرون الكالسيك
از اخلروج من سياج فهم السابقني مجيعًا  أحد املفاهيم اليت تتيح_ عند أركون_إذا ا

كنت قد بينت كيف أن الدراسة احلديثة للمجاز والرمز واألسطورة « :يقول ،جبميع طوائفهم
 ً عن تلك القراءات اليت خلفها لنا الرتاث  تتيح لنا القيام بقراءات أخرى للقرآن خمتلفة جدا

  .)٣(»التفسريي الكالسيكي
از يؤ هذ ية التحريف املتعسفة اليت ميارسها أصحاب هذا االجتاه لمكد عا التذرُّع مبفهوم ا

   :يتضح هذا من خالل األمور التالية ،على املفاهيم العلمية
از يف اللغة العربية مل يرتكه ه_ ١ قر مبفهوم ا ُ ذا بدون أن يضع له ضوابط كأن مجيع من ي

التفاصيل العلمية لضبط بل لقد توسع العلماء يف ذكر  ،وحمددات علمية ميارس من خالهلا
از از ،عملية ا   .ولتأكيد الفرق بني احلقيقة وا

تتضح هذه االنتقائية يف تركيزهم  ،صحاب هذا االجتاه ميارسون نوعًا من االنتقائيةأن أ_ ٢
از وإغفاهلم مت ف ،امًا ملفهوم احلقيقةعلى مفهوم ا ُ ّ فلماذا ي از ويتناسون متامع ًا لون مفهوم ا

  !حلقيقة املقابل له ؟مفهوم ا
از نفسها تقود يف النهاية إىل خالف مقصود هذا االجتاه من جهتني_ ٣   :أن نظرية ا

 از از البد أن يؤمن معها بنظرية احلقيقة اليت تقابل ا  ،فإن من يؤمن بنظرية ا
وهذا ما يقضي متامًا على مبدأ غياب احلقيقة اليت هي من أهم أسس هذا 

  .اخلطاب
ازفإن مجيع من يؤمن ويقرر نظر  ولذلك  .نظرية احلقيقةهو يؤمن ويقرر كذلك  ،ية ا

                            
 .)٢٨٤ص( حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديين) ١(
 .نفس الصفحة  ،املصدر السابق) ٢(
 .)٣٥ص( كونحممد أر  ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ) ٣(
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  از نظرية مضبوطة يف مجيع كتب الرتاث اإلسالمي حىت عند أن نظرية ا
فأخذ  ،الطوائف اإلسالمية األخرى اليت توسعت يف تطبيق هذا املفهوم كاملعتزلة

مدى التالعب والعبث  ا يبنية دون الدخول يف تفاصيلهاللقب العام هلذه النظري
    .العلمي الذي ميارسه أصحاب هذا االجتاه

ـاز الـذي تســتعمله   ـاز الـذي يتحـدث عنـه هـو جمـاز آخـر غـري ا ولـذلك ميكـن القـول أن ا
ومـن أجـل الشـعور مبثـل هـذه اإلشـكالية فـإن أركـون يقـرر مـن حيـث ال  ،كتب الرتاث اإلسـالمية

والصـعوبة الــيت تعرتضــنا هنـا لغويــة قبــل أن تكــون « :ة فيقــوليشـعر أنــه حباجــة لنظريـة جمــاز جديــد
ـاز والرمـز تتـيح لنـا أن نفهـم  .الهوتية تيولوجية فـنحن ال منتلـك حـىت اآلن نظريـة متكاملـة عـن ا

ذه الطريقة    .)١(»املنشأ اللغوي البحت للمعىن وللمكانة الفلسفية للمعىن املتولد 
هـــو نـــزع الصـــفة  ،ســـب التصـــور الـــذي يضـــعه هـــؤالءأن املـــآل النهـــائي هلـــذه النظريـــة حب_ ٤

إن القــرآن الكــرمي كمــا األناجيــل لــيس إال « :يؤكــد أركــون هــذا املعــىن بقولــه ،التشــريعية للنصــوص
ً  ،تـــــتكلم عــــــن الوضـــــع البشـــــري ،جمـــــازات عاليـــــة ــــــازات ال ميكـــــن أن تكـــــون قانونــــــا  إن هـــــذه ا

 ً   .)٢(»واضحا
فاإلجنيل مل ينـزل بتشـريعات  ،طاء علمية واضحةهذه املساواة بني القرآن واإلجنيل حتمل أخ

   .وموعظة وبشرى للمؤمنني ،نزل ليكون شريعة ملزمةفأما القرآن  ،وإمنا نزل بتوجيهات ومواعظ
  .استغالل مفهوم المقاصد لتبرير الخروج عن داللة النص_ ٢

ظرية من وقد نال هذه الن ،املقاصد الشرعية اختذت ذريعة كبرية لالنفكاك عن داللة النص
ا العلمية وضوابطها الشرعية  ،التحريف ما نال غريها رِّدت هذه النظرية من مجيع متعلقا ُ فج

وتقول املدرسة التونسية عن  ،دة صاحلة للخروج عن النص الشرعيما_ بعد جتريدها_لتصبح 
أو  املقاصدي االجتاه« :فهو يتقرح أن جنعل )٣(وهو حممد الطاليب_ قبل أن يرتاجع_أحد روادها

                            
  .)٨٠ص ( حممد أركون ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد) ١(
 .)٢٩٩ص ( حممد أركون ،تارخيية الفكر اإلسالمي) ٢(
)٣ ( ً م هذه املدرسة احتفاء كبريا وقد خترج على يديه كثري من  ،حممد الطاليب أحد املفكرين التونسيني الذين احتفت 

يد الشريف ،أساتذة هذه املدرسة قاد فيه  ،)ليطمئن قليب(كتب كتابًا بعنوان   ٢٠٠٨غري أنه يف عام  ،وممن تأثر به عبد ا
 ،وقد عد بعض املتابعني هذا الكتاب مبثابة االنقالب الفكري على املدرسة التونسية ،محلة كبرية على اجتاه الشريف وأركون

يد ال ،د جمموعة من ردود األفعالوأح  .   )احلق أحق أن يتبع(شريف يف مقال من أمهها ما كتبه عبدا
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ً همالقراءة الس وجوهر هذا املنهج االعتماد على التحليل االجتاهي  ،لقراءة النص الديين ية سبيال
فإن مل " :يقول الطاليب.. .وإمنا تسري يف اجتاهه رب قراءة حركية له ال تقف عن حرفهللنص ع
  . )١(»"مع مقاصد الشارع :أي، فق مع اجتاههاء االسرتقاق مع حرف النص فإنه يتيتفق إلغ

  :هذا السري خلف اجتاه النص دون االلتزام حبروفه حيمل احنرافات علمية كبرية من أمهها
أن هذا االجتاه يقيم حالة من التصادم بني اجتاه النص ومقاصده وبني حروفه _ ١
  .ولذلك يقرتح السري خلف االجتاه وترك احلروف ،وألفاظه

ن هذا يقودنا يف النهاية إىل فرض نوع أل ،وهذا التصادم نوع من الوهم الذي ال حقيقة له
عون السعي لتفعيل النص إذا هم يقعون يف فبينما يدَّ  ،من التناقض يف داخل النص القرآين

     .السعي لتقويضه
ا _ ٢ هذا االحنراف املقاصدي الذي يقيمه هؤالء يعين نزع اخلصوصية اليت جاءت 

م يكتفون مبجرد  ،على السواءها و ليصبح وجود الشريعة وعدم وجد ،أحكام الشريعة أل
وغريها من املبادئ اليت يشرتك يف الدعوة إليها  ،رفع احلرج ،املصلحة ،العدل :الشعارات العامة
  .حىت غري املسلم

إال أن الفرق بني الشريعة اإلسالمية وغريها يف الدعوة إىل هذه املبادئ هي أن الشريعة 
من  ،تضمن الوصول إىل حتقيق تلك املبادئ العامةوضعت جمموعة من األحكام التفصيلية اليت 

خالل توجيه إهلي يضمن عدم تدخل األهواء واألطماع البشرية يف فرض تشريعات تفصيلية ال 
  .ختدم املبدأ وإمنا ختدم أصحابه املروجني له

أن هذا االجتاه ميارس انتقائية بالغة يف احلديث عن املقاصد، فبينما يركز على مقاصد _ ٣
ُ شرعي   .ب مقاصد شرعية أخرى ال تقل أمهية عن تلك اليت أبرزهايِّ غَ ة تراه يـ

أليس من مقاصدها مقصد وضع  !؟)٢(أليس من مقاصد الشريعة التسليم ألمر اهللا ورسوله
، ومقصد الشريعة يف سد )٤(، ومقصد الشريعة يف خمالفة اهلوى)٣(الشريعة إلفهام املخاطبني

                            
ددين) ١(  .)٦٦ص (حممد محزة  ،إسالم ا
 .)١٣١-٢٨(ابن تيمية  ،جمموع الفتاوى :انظر) ٢(
 .)٢١٠-٣( الشاطيب ،املوافقات :انظر) ٣(
 .)٢٤٦-١٠(ابن تيمية  ،جمموع الفتاوى ،)٢٩٢-٢(املصدر السابق  :انظر) ٤(
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إن  !أين هذه املقاصد يف الطرح احلداثي ؟  !؟)٢(فة املشركنيومقصد الشريعة خمال ،)١(الذرائع
 ً م ال جيد هلا ذكرا ا ،الباحث عن هذه املقاصد يف خطا ال ختدم املنهج _ وبكل بساطة_أل

  !! الذي يسريون عليه 
قرروها وفق ضوابط علمية  ،أن العلماء مجيع علماء الشريعة الذين قرروا هذه املقاصد_ ٤
باحلديث العام عنها دون الدخول _ فقط_يغيب ذكر هذه الضوابط ويكتفى فلماذا  ،حمددة

  !يف تفاصيل ذلك ؟
والغزايل وغريمها مل يكن  والزج بأمساء الشاطيب ،أال يدل ذلك على أن استعمال املقاصد

  !استعماالً علميًا أمينًا ؟ 
وغريه سيفرض عليه سياجًا علميًا ميكن أن  لقد أدرك أركون أن االنسياق وراء الشاطيب

الرتكيبة الذهنية لعلم أصول الدين وأصول الفقه «ولذلك فإن  ،يهدم معه مجيع ما حياول بناءه
ت ادعاءهم قول القانون ّ  طبقًا ملا دعاه بعض الفقهاء مثل الشاطيب وفرض األرثوذكسية ،قد قو

  .)٣(»مبقاصد الشريعة
أن اإلميان بفكرة املقاصد تؤدي إىل نقض القول بعدم الوصول إىل داللة حمكمة _ ٥

وذلك ألن الوصول إىل املقصد إمنا يؤخذ من جمموعة  ،للنص ميكن أن حياكم الناس عليها
صل وهو ما خيالف أ ،وهذا يعين أن مثة دالالت حمكمة ميكن الوصول إليها ،دالالت النصوص

عندما يسمى  رأى أن الشاطيب ولذلك ملا أدرك هذا امللحظ أركون .التقرير الذي ينطلقون منه
وهذا ما حياول أركون  ،مقاصد الشريعة فإنه يطابق بني فهمه هو للنص ومعناه احلقيقي

  .)٤(مواجهته
اليت يسعون لتوجيه  فاملقاصد ،أن اإلميان بفكرة ينقض القول بعدم إمكانية احلقيقة_ ٦

       ،هي جزء من احلقائق الثابتة ،النص هلا
 ً    :المفاهيم التي استخدمت لتبرير أنسنة النص :ثالثا

خلق  في المعتزلة مقولة ،ت لتبرير أنسنة القرآنلمن أهم المفاهيم التي استعم
                            

 .)٨٥-٣(املوافقات  :انظر) ١(
  .ابن تيمية ،اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم :انظر) ٢(
  .) ٣٨ص (خمتار الفجاري  ،عن نقد العقل اإلسالمي عن أركون) ٣(
 .)٣٨ص (خمتار الفجاري  ،نقد العقل اإلسالمي عند أركون) ٤(
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  . القرآن
ومــن  ،ســتعادة وإحيــاء هــذه املقولــةومــن أجــل ذلــك حيــاول كثــري مــن أصــحاب هــذا االجتــاه ا
ال يلحظـون مـدى األمهيـة النظريـة «أمهية هذه املقولة عنـد أركـون فإنـه يـرى أن كثـرياً مـن البـاحثني 

ــم انتبهــوا إىل ذلــك الكتشــفوا  ،هلــذه املســألة اخلطــرية بالنســبة لتحــديث الفكــر اإلســالمي ولــو أ
ً ربولو ناقشات الالهوتية واللغوية واالنثإحدى أهم امل    .)١(»جية وأكثرها غىن وعمقا

إن «:مث يتحســر علــى ذاك املوقــف الــذي قــاده علمــاء الســنة يف مواجهــة هــذه املقولــة فيقــول
كانــت حامسـة بالنســبة  النتـائج املرتتبـة علــى هـذا التجميــد العقائـدي لإلسـالم وللســلطة السياسـية

وذلـك  ،حـىت هـذه اللحظـة وال نـزال نعـاين مـن آثارهـا السـلبية .للمصري الفكري والـديين لإلسـالم
  .)٢( »العقيدة القائلة خبلق القرآن_ جمرد ذكر_أنه مل يعد من املمكن على اإلطالق أن نذكر

لقــد بــرت املســلمون « :بــل إن احلســرة والتــأمل علــى هــذه املقولــة االعتزاليــة جتعــل أركــون يقــول
وحنـن ال نـزال  ،عـن خلـق القـرآن أنفسـهم وبـرتوا تـراثهم وتـارخيهم إذ منعـوا منعـًا باتـًا نظريـة املعتزلـة

 ً    .)٣(»ندفع حىت اليوم مثن هذا البرت دمًا ودموعا
قــد لكــن هــذا االســتغراب  ،وقــد يســتغرب الباحــث يف مــدى أمهيــة هــذه املقولــة عنــد أركــون

فــأركون ال يريــد اســتعادة هــذه  ،اإلصــرار علــى هــذه املقولــة يــزول عنــدما يعــرف مقصــوده مــن هــذا
إىل املوقـف  ينبغـي أن نعـود لـيس« :ولـذلك يقـول ،وإمنا يريد ما بعد ذلك ،رية مبعناها احلريفالنظ

وإمنا إىل املناقشة اليت كانت قد افتتحت بني القرنني الثامن واحلـادي  ،املعتزيل القائل خبلق القرآن
  .)٤(»عشر اهلجري مث أغلقت بعدئذ بشكل تعسفي واعتباطي

يــة القــرآن بشــكل واضــح التجربــة حــىت يــتمكن مــن مناقشــة إهل فهــو يــدعو إىل اســتعادة تلــك
 ولـذلك يفسـر موقـف املعتزلـة ،وحـىت يـتمكن مـن حتويـل القـرآن إىل إنتـاج بشـري تـارخيي ،وصريح
م  إذا مـــا اســـتعاد الفكـــر  ،كـــانوا قـــد أحســـوا باحلاجـــة إىل دمـــج كـــالم اهللا يف نســـيج التـــاريخ«بـــأ

الفكرة فإنه عندئذ ميتلك الوسائل الكفيلة مبواجهة املشاكل اليت تنثال علـى اإلسالمي اليوم هذه 

                            
 .)٧٤ص ( حممد أركون ،الغرب ،أوروبا ،اإلسالم) ١(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٢(
 .)٢٧٩ص ( قضايا يف نقد العقل اإلسالمي، حممد أركون) ٣(
 .)٧٤ص ( حممد أركون ،الغرب ،أوروبا ،اإلسالم) ٤(
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  .)١(»الفكــــــر املعاصــــــر مـــــــن كــــــل حــــــدب وصـــــــوب مبصــــــداقية أكــــــرب وابتكاريـــــــة أقــــــوى وأعظـــــــم
وبالتايل عن موضـعة الـنص القـرآين داخـل  ،الذي دافع بقوة عن مقولة خلق القرآناملذهب «وهو

    .)٢(»التاريخ
قراءة انتقائية بكل ما حتمله الكلمـة مـن  يقدمها أركون حول موقف املعتزلةهذه القراءة اليت 

 :مل يسـتطع أن يصـمت عـن هـذه االنتقائيـة حيـث يقـول ولذلك فإن نصـر حامـد أبـو زيـد ،معىن
ا ينعى على اخلطاب الديين الوقـوع هنا يقع أركون يف شراك القراءة االنتقائية النفعية اليت كثرياً م«

ولوجيــة ويضـــفي عليهـــا داللـــة مـــن يتياقها يف املنظومـــة االعتزاليـــة الإنـــه ينتـــزع الفكـــرة مــن ســـ .فيهــا
      .)٣( »عنده

ذا العرض ملوقف أركون من مقولة خلق القـرآن يعـرف أوالً  أن أركـون مل يكـن يريـد هـذه  :و
ــا إىل غريهــااملقولــة بعينهــا وإمنــا كــان يريــد هــذه املقولــ مــا يقــول بعــد ســياقه بــل ك ،ة لكــي يتــذرع 

أنا أعـارض «نه يستعملها ألنه يريد أن يعارض الرتاث اإلسالمي من داخل الرتاث هلذه النظرية إ
فليعــــد املســــلمون إذن إىل تلــــك املناقشــــة  ،األصــــوليني مبــــا أجــــده داخــــل الــــرتاث اإلســــالمي ذاتــــه

ا. .الكربى     .)٤( »ليعودوا إليها وليعتربوا 
  .نفسها وكما تؤكده نظرية املعتزلة _كما يقول أبو زيد_وهي ثانيًا قراءة إسقاطية اعتباطية 

ــــة باطلــــة يف نفســــها ــــة االعتزاليــــة نظري ــــاقش  ،هــــذا مــــع العلــــم أن نفــــس هــــذه النظري وإمنــــا ين
ا  ـــة الـــيت ميارســـو حـــىت مـــع املقـــوالت أصـــحاب هـــذا االجتـــاه حـــول هـــذه النظريـــة لتأكيـــد االنتقائي

ا بعض الفرق اإلسالمية      .الباطلة اليت قالت 
  
  
  
  

  
                            

 .)٨٢ص( حممد أركون  ،قراءة علميةالفكر اإلسالمي ) ١(
 .)٥٢ص(معضلة األصولية، هاشم صاحل ) ٢(
 .)١١٣ص (نصر أبو زيد  ،اخلطاب والتأويل)  ٣(
 .)٢٨٩ص ( حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديين)  ٤(
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الثاني  المطلب  

التفسير دراسةعلى منهجية  أثر منهج االتجاه الفلسفي المعاصر  

ن مــــن املــــنهج التفســـري الـــذي ورثــــه املســـلمو يكـــاد جيمـــع أصــــحاب هـــذا االجتـــاه علــــى نقـــد 
هـذا املــنهج لقـي خمالفــة صـرحية يف كــل أسســه  ،)الفهــم الرتاثـي للــرتاث( ئهم ويطلقــون عليـه علمـا

منــذ « :حيــث يقــول  وهــو الشــغل الكبــري  الــذي جنــد نفســه لــه حممــد أركــون ،الــيت يقــوم عليهــا
مفاهيمه ورؤيته العامـة ك أطره التقليدية املوروثة ومواقعه اجلامدة وحتديداته و هثالثني عامًا وأنا أنت

منذ ثالثني عامًا وأنا أحاول زحزحة مواقعه التقليدية الراسخة وجتاوز هـذه املواقـع  .للعامل والوجود
ولكــي أخرجــه مــن عزلتــه وانغالقــه الــدوغمائي  ،بالــذات لكــي أفــتح لــه آفاقــًا مل تكــن يف احلســبان

  .)١( »املزمن
املــنهج اإلســالمي وضـــرورة  ربيــة علــى تقـــويضملنهجيــة الغيف أثـــر ا تقــول املدرســة التونســيةو  
ــا خــروج  ،يف فكــرة الــرتاث النــاجز والثابــت وتقتضــي التأويليــة احلديثــة ضــرورة التخلــي« :نقــده إ

متكرر وجمازفة مستمرة خارج حـدود السـياج املغلـق الـذي مييـل كـل تـراث ثقـايف إىل تشـكليه بعـد 
ـــا نفــي وجتــا لكنهــا يف اآلن نفســه معرفـــة  ،وز وانفصـــالأن يعــيش مرحلــة مـــن البلــورة املكثفــة ؛ إ

  .)٢(»عميقة بذلك الرتاث
وأخـــرى يكـــون نقـــداً  ،تـــارة يكـــون هـــذا النقـــد نقـــداً إمجاليـــًا لعمـــوم املـــنهج التفســـريي القـــدمي

 ً    .تفصيليا
 ،ال بــد مــن نقــد للمــنهج القــدمي) املزعومــة(فهـم يــرون أنــه و قبــل البــدء يف عمليــة التحـديث 

                            
  .)١٥٠ص( املصدر السابق) ١(
ددين ) ٢(   .)٦٥ص(إسالم ا
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وحتـديث  ،ال معـىن للحـديث عـن حتـديث الفكـر اإلسـالمي عمومـا« أنـه :فرتى املدرسة التونسـية
 ً من دون تقـومي صـارم ملـا انتهـت إليـه القـراءات التقليديـة للـنص  املوقف من النص الديين ختصيصا

ومن فرض قـراءات معينـة دون غريهـا علـى الضـمري  ،الديين يف اإلسالم من تسطيح املعىن وإفقاره
  .)١( »الديين

؛ ءة اجلديـدة تنبـين علـى تصـور مغـايرالقرا« :بنقد هذه املناهج القدمية هو أن ايةبدالوسبب 
  . )٢(»قوامه تقويض الرؤية التقليدية للداللة واملعىن

املدرســـة _ ولـــذلك تـــدعي  ،فهـــذه الرؤيـــة املغـــايرة لـــن تقـــوم بـــدون نقـــد للقـــراءات التقليديـــة
ــا _ التونســية يــة وال بطــرق التالعــب التقليديــة ال ترضــى بنفــاق املؤسســة الدين« بكــل صــراحة أ

  . )٣(»بالنصوص والضمائر املؤمنة
االجتاه يريد أن يدخل يف عامل احلداثة فإن اجلـابري يـرى أن واحـداً مـن أهـم  وحيث إن هذا

 »إىل رؤيـة عصـرية لـه ،إىل فهـم حـداثي" الفهم الرتاثـي للـرتاث"جتاوز هذا .. .متطلبات احلداثة«
)٤( .  

التفســــري الكالســــيكي جيهــــل بــــالطبع « : هــــذا املــــنهج القــــدمي أنيفواملشــــكلة عنــــد أركــــون 
ً  ،ة للنصياأللسنيات احلديثة التحليل فقد كـان الطـربي يسـبق  .وجيهل نظرية القراءة املعاصرة أيضا

مي والواقـع أن التفسـري اإلسـال.. .يقـول اهللا :بكل سذاجة كل تفسري مـن تفاسـريه بالعبـارة التاليـة
  .      )٥( »من هذه السذاجةآلن املعاصر مل يتخلص حىت ا

  .بأنه شيء من السذاجة) يقول اهللا (  :هكذا بكل صراحة يصف تعبري املفسر بقوله
 إنــه تــربم كبــري مــن هــذا املــنهج القــدمي الــذي جهــل العلــوم احلديثــة الــيت يعرفهــا حممــد أركــون

يعـي واحلالـة هـذه أن تكـون النزعـة الغالبـة طب« :وأمثاله ؛ ومن أجل ذلـك تقـول املدرسـة التونسـية
  . )٦(  »ربم باملنظومة اإلسالمية التقليديةتلدى املفكرين احملدثني هي الضيق وال

                            
  .)٥٨ص( املصدر السابق) ١(
  .)٥٦ص(املصدر السابق ) ٢(
  .)٣٦ص(املصدر السابق ) ٣(
  .)١٥ص(الرتاث واحلداثة للجابري ) ٤(
  .)٩٤ص(الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد حملمد أركون ) ٥(
ددين حملمد محزة ) ٦(   .)٤٣ص(إسالم ا
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مـــن غـــري الطبيعـــي أن يصـــر «عـــل جيأنـــه  ومـــن صـــور هـــذا التـــربم عنـــد نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد 
املعـىن الـديين عنـد العصـر األول رغـم جتـاوز الواقـع اخلطاب الديين يف بعـض اجتاهاتـه علـى تثبيـت 
  . )١( »والثقافة يف حركتها لتلك التصورات األسطورية

ختلـيص « كـان البـد مـن _ عنـد حسـن حنفـي_ومن أجل إنشاء مشروع التجديد والرتاث 
واء فيمــا يتعلــق املوضــوع األويل مــن كــل الشــوائب احلضــارية الــيت علقــت بــاملعىن األويل للــنص ســ

فكالمهـــا مـــرتبط بفـــرتة حمـــدودة مـــن تطـــور  ،بطريقـــة عرضـــه أو فيمـــا يتعلـــق بنتـــائج فهمـــه وحتليلـــه
  .)٢( »احلضارة ومبستواها الثقايف

ومثــــة آثــــار تفصــــيلية  ،ج اإلســــالمي يف التفســــريلمــــنههــــذا االجتــــاه العامــــة ل نظــــرةهــــذه هــــي 
  :أعرضها يف النقاط التالية نهجهم السابق يف نقد منهجية دراسة التفسري الصحيحةمل

   .عدم االعتماد على تفسير القرآن لنفسه_١
يف سياق خصائص العقل اإلسالمي الذي جند مشروعه لنقده أنه عقـل  يذكر حممد أركون

إال داخــل هــذه العقــول اإلســالمية تقبــل كلهــا بــأال متــارس دورهــا « :خاضــع للــوحي حيــث يقــول
هـــذه هــــي اخلصيصـــة األوىل املشـــرتكة الــــيت .. .لتــــي فرضـــها الــــوحي المعطـــىحـــدود المعرفـــة ا

يرى ، وهو )٣(»سيطرت على كل العقول اإلسالمية من سنية وشيعية ومعتزلية وفلسفية ومتصوفة
ا خصيصة البد من نقدها حىت خيرج هذا العقل اإلسالمي من سياجه الدوغمائي   .أ

النقــل وحــده ال « :ســافات الطويلــة حــني يقــول بأصــرح مــا يكــونامل وخيتصــر حســن حنفــي
 ً   . )٤(»وقال اهللا وقال الرسول ال يعترب حجة ،يثبت شيئا

عنـــدما ،الرتتيــب الــذي يــذكره ابـــن تيميــة يف طريقــة التفســري و يتعقــب نصــر حامــد أبــو زيـــد
مر ليس كذلك عند نصر حامد ألن ابن تيمية ن األأ"تفسري القرآن بالقرآن"تبة فيه جعل أول مر 

ً املبدأ ليس هذا « مل يتنبه إىل أن ً  صحيحا ً  يف كلِّ األحوال، ألن مثة تطورا ا ّ ه القرآن يف   داللي َث دَ ْ أح
ّ  مــن كثــري اســتمر نزولــه أكثــر مــن  األلفــاظ، حبيــث يصــعب أن تكــون الداللــة هــي هــي يف نــص

                            
  .)٢٠٧ص(نقد اخلطاب الديين لنصر حامد أبو زيد ) ١(
  .)١٤٣ص(ث والتجديد حلسن حنفي الرتا) ٢(
  .)٢٣٦ص (الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد حملمد أركون ) ٣(
  .)٥١ص(دراسات إسالمية حلسن حنفي ) ٤(
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ً  عشرين   . )١( »عاما
   .ةعدم االعتماد على السن_١

ويتكئــون علــى  ،ستشــراقيةرســة االيستنســخ هــذا االجتــاه موقفــه مــن احلــديث النبــوي مــن املد
الشـك يف أن « :تقول املدرسـة التونسـية ،املواقف القدمية اليت ظهرت من بعض الفرق اإلسالمية

م علـى الثغـرات الـيت تنخـر البنـاء الـذي شـيده ار الد سني احملدثني مل يكونـوا أول مـن فتحـوا بصـري
اقني إىل ذلـك وخصوصـًا  ،لماء احلـديث للمرويـات الـيت نقلـت عـن النـيبع ّ فقـد كـان القـدامى سـب

  . )٢( »مبا الحظوه يف شأن احلديث النبوي املعتزلة
هـذا  ،هذه إذاً املرجعية الفكرية اليت يسـتقي منهـا هـذا االجتـاه التشـكيك يف احلـديث النبـوي

عنـدما يقـول عـن مفهـوم احلـديث  م احلديث النبوي عند حممد أركونالتشكيك يبدأ بإعادة مفهو 
 ،الكــالم الــذي تلفــظ بــه النــيب بصــفته قائــداً جلماعــة النــيب مفعــم دائمــًا بــالوحي اإلهلــي« :النبــوي

  . )٣( »وليس بصفته كأداة لإلرادة اإلهلية وناقل لكالم اهللا
صـــياغة تقـــرتب جـــداً مـــن النظـــرة الفلســـفية  وهـــي ،)هلـــيمفعمـــًا بـــالوحي اإل(هكـــذا باعتبـــاره 

  .القدمية اليت جتعل الوحي قوة نفسية وليس نقالً لكالم اهللا سبحانه
 :ســـبب لـــه خســـائر كثـــرية حيـــث يقـــول_  حســـن حنفـــي_الرجـــوع للحـــديث النبـــوي عنـــد و 

فأصبحنا .. .اهللا وقال الرسوللقد خسرنا اآلن بالرجوع إىل النص اخلام ويف اعتمادنا على قال «
  .)٤(»أسرى للنصوص

يعيد  وألن احلديث يسبب هذه اخلسائر عند أصحاب هذا االجتاه فإن نصر حامد أبو زيد
جيــب أن « :يقــول أبــو زيــد ،مــن هــذه النصــوص ومــاال يعتمــد النظــر فيمــا ميكــن أن يعتمــد عليــه

ا أقواله وأفعاله الشـارحة واملبينـة ملـا وب انفهم أقوال الرسول اخلاصة بوج تباع سنته بأن املقصود 
ومـــا ســـوى ذلـــك مـــن األقـــوال واألفعـــال جيـــب أن يـــدرج يف ســـياق  .ورد جممـــالً يف تعـــاليم القـــرآن

ـا أقـوال غــري ملزمـة للمســلم يف العصـور التاليــة ،الوجـود االجتمـاعي للشــخص التـارخيي  »مبعــىن أ

                            
 :مقال إشكالية التأويل لنصر حامد أبو زيد منشور يف موقع جدل) ١(

www.jadal.org.  
ددين حملمد محزة ) ٢(   .)٩٧ص(إسالم ا
  .)١٠٣ص(جتهاد حملمد أركون الفكر اإلسالمي نقد وا) ٣(
  .) ١٣٣ص (الرتاث والتجديد حلسن حنفي  ) ٤(
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)١(  .  
بالنســـبة يل « :فيقـــول ،ي مـــا يعتقـــده يف احلـــديث النبــوي مـــن حـــني صـــباهوحيكــي لنـــا اجلـــابر 

 ً ، مبـــدأ أســـري عليـــه يف "الشـــهادة االبتدائيـــة"وضـــعت لنفســـي منـــذ مـــا يقـــرب مـــن عهـــد  شخصـــيا
    :اثنني تعاملي مع احلديث، وهذا املبدأ يتألف من ركنني

فهـــو مـــن حيـــث  ال ميكـــن يف التشـــريع اإلســـالمي االســـتغناء بـــاملرة عـــن احلـــديث، :األول -
 ً وعلـــى مســـتوى  ،املبـــدأ األصـــل الثـــاين، وضـــرورة اعتمـــاده تفـــرض نفســـها يف العبـــادات خصوصـــا

  .أخص التطبيق بصورة
أما خارج جمـال العبـادات، وهـو امليـدان الـذي استشـرى فيـه الوضـع والبـرت والزيـادة  :الثاين -

أثبتــه وال أنفيــه إال والنقصـان، فكــل حــديث ال يشــهد لــه القــرآن بالصــحة أضــعه بــني قوســني، ال 
وإذا تبـني يل أن فيـه شـبهة سياسـية فـإين . بعد التأكد منه، فإذا مل أتأكـد منـه أتركـه بـني القوسـني

  .)٢( »أتوقف، فال أعتمده إال إذا ظهر يل ما يزيل تلك الشبهة
م يف غالب أمرهم يقصدون  إن أصحاب هذا االجتاه عندما يتحدثون عن النص الديين فإ

ــــم يعتقــــدون أن احلـــــديث النبــــوي مل يصــــل إلينــــا بصــــورة صـــــحيحة ،القــــرآن فقــــط   ،والســــبب أ
احلــديث النبــوي لــيس إال اختالقــًا مســتمراً فيمــا عــدا بعــض النصــوص « فمحمــد أركــون يــرى أن 

ــــدها وحصــــرها ــــة . .تعــــرض« ويــــرى كــــذلك أن احلــــديث . )٣( »القليلــــة الــــيت يصــــعب حتدي لعملي
ليت فرضت يف ظل األمويني وأوائل العباسيني أثناء تشـكيل االنتقاء واالختيار واحلذف التعسفية ا

موعـــات احلديثـــة املـــدعوة بالصـــحيحة لقـــد حـــدثت عمليـــة االنتقـــاء والتصـــفية هـــذه ألســـباب  ،ا
  . )٤( »لغوية وأدبية وتشريعية وتارخيية

استشـــرى فيـــه الوضـــع والبـــرت « ربرات اجلـــابري يف تركـــه االعتمـــاد علـــى احلـــديث أنـــه ومـــن مـــ

                            
  .)١٧ص(النص والسلطة واحلقيقة لنصر أبو زيد ) ١(
ــــــــع الكاتـــــــــــــب الرمســــــــــــي علـــــــــــــى هــــــــــــذا الـــــــــــــرابط " قــــــــــــول يف احلـــــــــــــديث عمومــــــــــــا" :مقــــــــــــال بعنـــــــــــــوان) ٢( منشـــــــــــــور يف موقــــ

abed.nethttp://www.aljabri/.  
 ،لعبـــد الـــرزاق هومـــاس) ٨٦ص(عـــن القـــراءة اجلديـــدة يف ضـــوء ضـــوابط التفســـري ) ٩٧ص (تارخييـــة الفكـــر اإلســـالمي  ) ٣(

  .هـ١٤٠٨عام _ الرباط _ جامعة حممد اخلامس _ رسالة علمية غري منشورة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
  .)٨٦ص(اجلديدة يف ضوء ضوابط التفسري  عن القراءة)  ١٤٦ص(تارخيية الفكر اإلسالمي ) ٤(
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   .)١(»والنقصان والزيادة
 أسـتعمل مل« :حيـث يقـول ،ال يسـتعمل السـنة وهذا الشك يف الثبـوت جيعـل حسـن حنفـي

ودرجــة  ،وســنده ،احلــديث الشــريف تأييــدا للقــرآن حــىت ال يعــرتض أحــد األدعيــاء بروايــة احلــديث
  .)٢(»وتضيع القضية يف مماحكات العنعنة ،صحته

يف االســـتدالل ألن الســـنة مل تـــأت بتشـــريع  ن القــرآن كـــافهـــة أخـــرى يـــرى هـــؤالء أومــن ج
رد البيانج اقتصرنا على ما ورد يف القـرآن ألنـه هـو األصـل « :يقول اجلابري ،ديد وإمنا جاءت 

ذلــك احلــديث، ألن حــديث النــيب عليــه الســالم إمنــا  يف األول وعليــه تعتمــد األصــول األخــرى مبــا
  .)٣( »تيان بتشريع جديد أو إضايف؛ وهذا بنص القرآنوظيفته تبيني ما يف القرآن، وليس اإل

هـذا باإلضـافة إىل أنـه ال يوجـد شـيء « :حيـث يقـول ونفس األمر جتـده عنـد حسـن حنفـي
واالعتمـاد علـى القـرآن وحـده هـو الرجـوع إىل األصـل أوال  .يف احلديث ال يوجد أصله يف القـرآن

  . )٤( »وهو أوعى وأمشل وأكمل
ـا هـي _ كما سبق_زيد يرى  صر حامد أبوون أقوالـه وأفعالـه «أن السنة اليت جيب العمـل 

  .)٥( »الشارحة واملبينة ملا ورد جممالً يف تعاليم القرآن
قــد «أنــه  :نتيجــة مفادهـا ستشـراقي تصــل املدرســة التونسـية إىلـذا النــوع مـن التشــكيك اال

مت توجيه نقـد جـذري إىل مشـروعية االعتمـاد تصدعت منزلة اخلرب يف الفكر اإلسالمي احلديث و 
   .)٦( »على اخلرب يف التشريع

يف   ومن أجـل اعتمـاد املـنهج التـارخيي عنـد أصـحاب هـذا االجتـاه فقـد شـكك حسـن حنفـي
فقـد اعتمـد أسـباب النــزول  .طوهلـا مـرتبط بنسـج اخليـال« كثـري مـن مرويـات أسـباب النـزول وأن 

والنقل الشفاهي أكثر عرضة ألن يكـون يف بعـض أجزائـه مـن نسـج  ،ل احلديثعلى الروايات مث

                            
   ./http://www.aljabriabed.netللجابري منشور يف موقعه " قول يف احلديث عموما"مقال ) ١(
  .)٣٨: ٣(الدين والثورة حلسن حنفي ) ٢(
  ./http://www.aljabriabed.net :للجابري منشور يف موقعه" قول يف احلديث عموما"مقال ) ٣(
  .)٣٨: ٣(الدين والثورة حلسن حنفي ) ٤(
  .)١٧ص(النص والسلطة واحلقيقة لنصر أبو زيد ) ٥(
ددين حملمد محزة ) ٦(   .)٤٧ص (إسالم ا
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  . )١(»اخليال أكثر من النقل الكتايب
، ض االعتمـاد علـى فهــم النـيب للقــرآنومل يقتصـر األمـر عنــد هـذا بـل تعــدت التارخييـة إىل رفــ

للــنص ميثــل أوىل مراحــل ) عليــه وســلم  صــلى اهللا( إن فهــم النــيب « :يقــول نصــر حامــد أبــو زيــد
التفــات ملـزاعم اخلطـاب الـديين مبطابقـة فهـم الرســول  حركـة الـنص يف تفاعلـه بالعقـل البشـري، وال

  .)٢( »وجود مثل هذه الداللة الذاتية على فرض ،للداللة الذاتية للنص
ق أنـه واحلـ« :واألمر نفسه عنـد أصـحاب املدرسـة التونسـية حيـث يقـول أحـد البـاحثني فيهـا

ووافــق إىل حــد   ،يصــعب القــول بــأن الرســول مفســر ألن القــرآن نــزل بلغــة يفهمهــا مــن نــزل فــيهم
  .  )٣(»كبري ظروف اجتماعهم ومعاشهم

  .عدم االعتماد على اإلجماع والسلف_٣
ونه بــالفهم الرتاثـــي للـــرتاث أو الرؤيـــة التقليديـــة للنصـــوص مســـعنــدما ينقـــد هـــذا االجتـــاه مـــا ي

م يعنــــون بــــذلك جتـــ يف التعامــــل مــــع النصــــوص  اوز مجيــــع مــــا كــــان عليـــه الســــلف مــــن مـــنهجفـــإ
  .وهو نقد سبق ذكر الشواهد عليه يف بداية املبحث  ،برؤية جديدة واستبدال ذلك
واليت جند  ،يرى أن من أهم خصائص العقل اإلسالمي لذلك فإن حممد أركون واستكماالً 

أنـه يوجـد أئمـة جمتهـدون لكـل مدرسـة ولكـل مـذهب، وهـؤالء «مشروعه لنقدها أنه عقل يعتقـد 
تهـــدون يعتـــربون مبثابــة الســـيادات العليـــا الــيت ال تنـــاقش وال تـــرد، هــذا الـــرغم مـــن  علـــى األئمــة ا

تهـدون كـانوا قـد .. .اختالف هؤالء األئمة يف ما بينهم من مذهب إىل مذهب وهؤالء األئمة ا
تباعهـــا مـــن أجـــل تفســـري القـــرآن بشـــكل الـــيت ينبغـــي اواعـــد خبصـــوص املنهجيـــة حـــددوا بعـــض الق

ة وختضـع هلـا والعقول اإلسالمية اليت ذكرناها آنفًا تنحين أمام هذه السيادات املهابـ.. .)صحيح(
كمـا وتأخـذ بكالمهـا دون مناقشـة ألنـه صـادر عـن أئمـة وهـداة للعقـل يهدونـه   ،دون طـوع ورضـا

  .)٤( »إىل الطريق املستقيم

                            
  .)٢٢: ١(حلسن حنفي _ زولمبحث الوحي والواقع دراسة يف أسباب الن_مهوم الفكر و الوطن ) ١(
  .)١٢٦ ص( لنصر أبو زيد نقد اخلطاب الديين )٢(
احلديث النبـوي (  :وقد كتب أحد الباحثني من أتباع املدرسة التونسية كتاب ،)١٦٤ص (اإلسالم السين لبسام مجيل ) ٣(

ذكــر فيــه أهــم االحنرافــات الــيت  وقــد ،املركــز الثقــايف العــريب ٢٠٠٥حملمــد محــزة عــام ) ومكانتــه يف الفكــر اإلســالمي احلــديث 
    .يعتقدها هذا االجتاه حول احلديث النبوي

  .)٢٣٦ص (كون اإلسالمي نقد واجتهاد حملمد أر  الفكر) ٤(
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يقـــول مفســـراً ، ق اخلصـــائص الـــيت يقـــوم علـــى نقـــدهاهـــا أركـــون يف ســـياهـــذه اخلاصـــية أورد 
تفسـري _ مـثالً _ كيـف ميكـن« :لعصمة علـيهمبإضفاء ااالعتماد على تفسري الصحابة والتابعني 

وكل  ،كانوا قد رفعوا إىل مرتبة املفسرين املعصومني للوحي اإلهلي.. .أن صحابة النيب أو التابعني
ين ال يعتورهم اخلطأ والنقص ؟ أم هـل ينبغـي أن نسـتمر يف احلفـاظ علـى األخبار املتعلقة به والذ

  .)١(»تلك النظرة التقديسية واملتعالية للوعي املدعوم من قبل الرتاث احلي ؟
املنهج فـــ ،ن حتـــدد قواعـــد الفهـــم للنصـــوصكـــن أولـــذلك ال يـــرى هـــؤالء أن مثـــة مرجعيـــة مي  

ـــم جيــــل  :عـــن الصــــحابة والســـلف وهــــي التـــارخيي عنـــد هــــذا االجتـــاه يقــــود إىل نظـــرة  خاصــــة أ
وبالتـايل فهـو تفكـري ال يتناسـب  ،لعصرهم اً حتكمهم بيئة واحدة أنتجت هلم تفكرياً واحداً مناسب

وإذا  « :ومــن أجــل ذلـك يقــول حســن حنفــي ،صــاحب الثقافــة املختلفـة ،مـع هــذا العصــر اجلديـد
 ،ظــروفهم فــإن باســتطاعتنا إبــداع فقــه تلبيــة حلاجاتنــاكــان القــدماء قــد اســتنبطوا فقهــًا اســتجابة ل

مل اخلوف من التشريع واجلرأة فيـه ؟ هـم  ،وحتقيقا ملصاحلنا املتغرية جيالً عن جيل ،وطبقًا لظروفنا
م ،رجال وحنن رجال   . )٢(»نتعلم منهم وال نقتدي 

فمحمــد  ن شـأنهو التقليـل مـ ،املـنهج التـارخيي قـاد أصـحاب هـذا االجتــاه إىل إنكـار اإلمجـاع
ً أركــون  يعتـــرب إمجاعـــًا سوســـيولوجي ً يـــأنـــه لـــيس إمجاعـــًا حقيق :أي ا ه ظـــروف ولكنـــه إمجـــاع فرضـــت ،ا

  . )٣(وحتت ضغط معني  اجتماعية
إنــه يف ، واجلــابري يــرى أن تقريــر شــرعية اإلمجــاع عنــد مــن يقــرره ال يرجــع إىل أســاس علمــي

ومفهومـه  ،ة بعد النيبيفة الختيار اخللحقيقة أمره راجع إىل حادثة سياسية وهي اجتماع الصحاب
تأســس علــى ضــوء الوضــع التــارخيي الــذي كــان عليــه عصــر الصــحابة وهــو أخــذ التشــاور فيمــا ال 

هذا الوضع التارخيي قد تغري بعد أن أصبح انتقال اخلالفة ليس عن طريق املشورة وهـو  ،نص فيه
  . )٤(»املضمون احلقيقي لفكرة اإلمجاع.. .القضاء على« ما يعين 

ال شك « :هذا التأويل الذي يقدمه اجلابري ملفهوم اإلمجاع وهو تأويل يثق به إىل حد قوله

                            
  .)١٢٦ص(كون تارخيية الفكر العريب حملمد أر ) ١(
  .)٩٦ص (حوار املشرق واملغرب ) ٢(
   .)٧٧ ،٣٨ص (من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي ) ٣(
  ./http://www.aljabriabed.net :للجابري منشور يف موقعه" اإلمجاع"قال م) ٤(
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وتطورهـــا، وال نظــــن أحـــداً مــــن " اإلمجــــاع"أننـــا هنـــا أمــــام تأويـــل موضــــوعي تـــارخيي لنشــــأة فكـــرة 
  .)١(»املفكرين يعارض اليوم النتائج السياسية اليت يفرضها هذا التأويل

تعرب مباشرة عن «انة اليت أخذها مفهوم اإلمجاع عند األصوليني ن املكويرى اجلابري أ
َ الذي يطرح مثل هذه املسائل ويناقشها وينظر فيها ملتمسا احللول هلا ُ العقل كم ! سلطة حتَ

  .)٢(»"!سلطة السلف"وليس هناك من اسم ميكن إطالقه على هذا النوع من السلطة غري 
ذا الوض م إىل التسليم  هذا الوضع ملا اختلف عند بعض  ،ع التارخييوهي سلطة قاد

ولعل هذا ما جعل بعض كبار « :كما يزعم اجلابري حيث يقول ،العلماء أنكر القول باإلمجاع
ً "سلطة السلف"الفقهاء ممن كانت ظروفهم متكنهم من التحرر من  يشنون  ،، كابن حزم مثال

 ً ً  هجوما ً  صرحيا   .  )٣(»"اعالكالم يف اإلمج"على هذا النوع من  وقاسيا
نَ « :إنه يريد من هذه األضواء اليت يقدمها هدفًا واحداً وهو من " األضواء"ه هذه بِّ أن تـُ

، من غري املختصني وعن غري علم، إىل ضرورة عدم التسرع يف االحتجاج به "اإلمجاع"حيتج بـ 
   .)٤( »إلثبات حكم أو نفيه

قرر أن   وهلذا املنهج التارخيي فإن حسن حنفي ُ فإنه " االجتهاد" أو " اإلمجاع" لفظ «ي
ما أصبحا يعربان عن مذاهب تارخيية حمددة ويشريان إىل بيئة ثقافية معينة بل وإىل  نظراً أل
ا إىل قضايا فإنه من املستحيل استعماهلما من جديد بعد  جدل ومهاترات يتحول مضمو

  . )٥(»يلا من تاريخ جدل طو مجتريدمها من كل ما علق 
يقود إىل تضييق _ كما يقرره الشافعي _ أن تقرير اإلمجاع  ويرى نصر حامد أبو زيد

فهو يرى أن األمر الذي جعل الشافعي يف نظره يدخل اإلمجاع يف دائرة  ،دائرة االجتهاد
وألن تلك كانت  ،وتضيق دائرة االجتهاد، يتسع جمال النصوص« :النصوص هو أنه يريد أن

ضطراب اضطرب مفهوم اإلمجاع عنده ذلك اال ،الغاية األساسية ملشروع الشافعي

                            
   .املصدر السابق) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .املصدر السابق) ٣(
  .املصدر السابق) ٤(
  .)١٢٣ص(الرتاث والتجديد حلسن حنفي ) ٥(
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  .  )١(»امللحوظ
جع موقف الشافعي يف تأسيس معىن اإلمجاع إىل أنه موقف تارخيي وليس علمي ْ ر ُ ً ويـ  ،ا

ً «إنه  ،من ظروف تارخيية ألنه ناشىء ى ملوقف آخر جيعل العقل  يتصدكان موقفًا أيديولوجيا
  .   )٢(»احلر مرجعية يقينية

اختذ حجة لتربير ممارسات سياسية واجتماعية « :واإلمجاع يف رأي املدرسة التونسية
وألن الواقع العلمي لتقرير العلماء يرد على هذا التفسري . )٣(»حصلت يف الواقع التارخيي

 وال يغرنك ما« :ي بعدم االغرتار بذلك فتقولالتارخيي ملبدأ اإلمجاع فإن املدرسة التونسية توص
فمثل هذا . به ملسائلهيلمادة املتعلقة باإلمجاع ومن تبو تراه يف مصنفات أصول الفقه من تنظيم ل

ً  عند التدبر رغبة يف تنظيم الواقعالعمل خيفي    .)٤( »التارخيي نفسه تنظيمًا نظريًا حمضا
 :من أجلها انزعجت من هذا اإلمجاع وهو أن ويف النهاية تبني هذه املدرسة احلقيقة اليت

ذَ « ً  اإلمجاع اختُِّ أًَة إلقصاء كل اآلراء املخالفة ملوقف أهل السنة عموما ال اعتبار "  :وهي ،تَُك
  . )٥( »"بقول يرده اإلمجاع 

  :أثره في التعامل مع اللغة العربية_ ٣ 
كِّل اللغة ً واحد تُشَ  ،ا االجتاه يف قراءته للنصوصئق أمام إجناز مشروع هذالعواأكرب  من ا

جيعل لزامًا علينا جتاوز الضوابط التقليدية اليت وضعت  من أجل ذلك فإن حسن حنفيو 
للمفسر خصوصًا اشرتاط معرفته بعلوم اللغة ذلك أن هذا املنهج يفرتض أن النص غري واضح 

   .)٦(ألمة ويتجاهل شعور املفسر وإحساسه باملشاكل اليت تعانيها ا
يعيد ترتيب عملية _ فإنه وفقًا للمنهج التارخيي_  وحىت يتجاوز نصر حامد أبو زيد

ُ ال يبدأ من املنطوق بل يبدأ  :ال يبدأ من املعطى اللغوي للنص أي« :الفهم للقرآن فيجعله ل ْ ب  قَـ

                            
  .)١٦٧ص(دلوجية الوسطية لنصر أبو زيد اإلمام الشافعي وتأسيس األي) ١(
  .)١٦٨ص(املصدر السابق ) ٢(
  .)٧٢ص(اإلسالم السين لبسام اجلمل ) ٣(
  .)٧٢ص(املصدر السابق ) ٤(
  .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٥(
  .)١٧٦ص (يف فكرنا املعاصر حلسن حنفي )  ٦(
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  .)١( »قراءة النصالذي ميثل أفق القارئ الذي يتوجه ل ،اإلطار الثقايفمن 
ا تكونت يف تلك البيئة ؛  اللغة اليت صيغت ا النصوص حتيل إىل معاين تارخيية أل

يتعلق بتارخيية املفاهيم اليت «دراك أن األمر يف ذلك يه فإن الشأن يف فهم هذه النصوص إوعل
ا وذلك نتيجة طبيعية لتارخيية اللغة اليت صيغت  ،تطرحها النصوص من خالل منطوقها

  . )٢(»النصوص
 وألن اللغة تارخيية فلغتنا اليوم قد تطورت عن تلك اللغة فنحن عندما نعرب بكلمات ال

  .يلزم أن تعطي هذه الكلمات يف وقتنا نفس الدالالت اليت تعطيها يف وقت نزوهلا
يف نظر _فإن اللغة  ،إن مفهوم تطور اللغة ناشئ عن هذه الرؤية التارخيية للغة العربية

، )٣(»وبتطور األفكار وجتددها تتطور األلفاظ وتتجدد ،كاحلضارة متطورة«_  نفيحسن ح
فإن اللغة التقليدية تصل إىل مرحلة من تطور احلضارة ال «_ عنده_ومن أجل هذا التطور 

  .)٤(»تستطيع معها أن تؤدي وظيفتها يف التعبري عن املراد ويف إيصاله إىل اآلخرين
يقول نصر حامد  ،اللغوي هو الذي جيعل النصوص تنفتح على دالالت أخرىالتطور 

از« :أبو زيد   . )٥( »إن تطور اللغة يعود ليحرك داللة النصوص وينقلها غالبًا من احلقيقة إىل ا
ة القرآن فإنه يقوم بنسف بديله املنهجي لفهم لغ ومن أجل أن يطرح لنا حممد أركون

أن مشكلة الفكر األصويل أنه « :فهو يرىلمية املعروفة يف تراث املسلمني مجيع اإلدوات الع
يتصور إمكان فك شيفرة اللغة الدينية اعتماداً على علم النحو العريب وعلم املفردات والبالغة 

ا أدوات غري كافية يف نظر حممد أركون. )٦( »وعلم املعىن _ إن الذي ميكنه فك هذه الشفرة ،إ
لقد ظللنا يف ضالل كبري خالل تلك القرون  ،هي املناهج الغربية احلديثة_ كما يظن_ الشفرة

قذاً لنا من ليأيت حممد أركون ،املاضية حيث كنا نعتقد إمكان فهم النص من خالل تلك العلوم
  !!من هذه املشكلة الكربى 

                            
  .)١٨٢ص(مفهوم النص لنصر أبو زيد )  ١(
  .)٨٣ص (لنصر أبو زيد نقد اخلطاب الديين )  ٢(
  .)١١١ص (الرتاث والتجديد حلسن حنفي )  ٣(
  .)١١٢ص (املصدر السابق )  ٤(
  .)٢١٣ص(نقد اخلطاب الديين لنصر أبو زيد )  ٥(
  .)١٢٢ص (اخلطاب والتأويل لنصر أبو زيد  :وانظر) ١٢١ ،٤٧ ،٢٣(الفكر اإلسالمي حملمد أركون )  ٦(
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األعرايب صانع " عرايب يف عبارته املشهورة فيجعل العقل العريب إمنا صنعه األما اجلابري أ
ا هذا األعرايب هي انعكاس للبئية اليت يعيشها وهي " العامل العريب إنه يقصد أن اللغة اليت يعرب 

 ،فرقةوالبيوت املت ،حيث األشجار املتباعدة ،بيئة صحراوية تقوم على التباعد وعدم التجاور
ا ال تعرب عن شيء متماسك ا إال أ خبالف البحر الذي متازج   ،وحبات الرمل اليت مع اقرتا

(  :وهو ما يسميه ،ومبا أن اللغة انعكاس للبيئة  فإن الفكر الذي انبىن عليها ،ويتماها يف بعضه
  .)١(وهذا يعين أنه عقل غري متماسك  ،فكر يتسم بالتجويز واالنفصال) العقل البياين 

وهكذا ينطلق اجلابري يف كالم طويل اعتربه كثري من دارسي فكره سقطة عجيبة مليئة 
   .بالتناقض والدعاوى اليت ختلو من الرباهني

ا إىل اليوم على نفس  وجيعل اجلابري سبب استمرار البنية الفكرية العربية منذ نشأ
اليت مجعت وقننت هي نفس اللغة  ومبا أن اللغة« :التفكري هو استمرارها على نفس اللغة فيقول

زالت  ال ...فإن نفس البنية الفكرية العربية اليت تشكلت يف عصر التدوين ،املستمرة إىل اآلن
وال زلنا خاضعني لكثري من املسبقات واملقوالت اليت استعملها النحاة كمفاهيم أو ، تعيش فينا

  .)٢(»مقوالت إجرائية فأصبحت دوغمائية
إذن « :ن اجلابري يقول عن أمهية هذا اجلانب يف مشروعهمن أجل كل ذلك فإ

ركيزة أساسية من _ يف اعتقادي_فاالهتمام باجلانب اللغوي يف الثقافة العربية من هذه الزاوية 
 .  )٣( »ة العربيةلثقافركائز نقد العقل العريب وفهم ا

ا أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم،  ذا التحليل للغة تنتهي لغة القرآن اليت شرف اهللا 
ورفعوا من شأن غريها متجاوزين التبعية الفكرية إىل تبعية أخرى  ،فهم قللوا من شأن هذه اللغة

  .لغوية

                            
  .)٢٤٨_٢٤٧ص (بنية العقل العريب للجابري )  ١(
  .)٢٦٢ص (الرتاث واحلداثة للجابري )  ٢(
  .)٢٦٣ص (املصدر السابق )  ٣(
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  المبحث الرابع

وأثره في  أصول االعتقاد من موقف االتجاه الفلسفي المعاصر
 التفسير
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  المبحث الرابع
وأثره في التفسير أصول االعتقاد من التجاه الفلسفي المعاصرموقف ا  

 املنهج العام الذي ينتهجه هذا االجتاه يكفي يف إعطاء تصور حقيقي عن موقفهم من
يصرح بعدم أمهية الدخول يف بعض هذه التفاصيل  ولذلك أصول االعتقاد على وجه العموم ؛

إين أهدف إىل دراسة بنية العقل الديين « :حلديث عن املنهج ؛ كما يقول حممد أركونبل املهم ا
ا مين مضامني العقائد واملذاهب حبد ذا فاملضامني  ،وطريقة اشتغال العقل الديين ووظائفه وال 

  . )١( »والتفاصيل قد ختتلف ولكن اآلليات واحدة
تتغري وحتول ثوابتها إىل متغريات  ،أثره البالغ يف تصور العقيدة عوهلقد كان للمنهج الذي اتب

قة وقد سبق من خالل عرض منهجهم ما يؤول إليه املنهج من قول بنسبية احلقي ،بتغري الزمن
  .ونسبية الفهم للدين كل الدين

فس اإلطار املنهجي هلذا ودخلت يف ن ،أصول العقيدة تعرضت كذلك هلذه النسبية
ِّ  املدرسة التونسية حىت إن ،االجتاه إن « :أن النسبية أحد مثار املنهج الذي تتبعه فتقول تُبني

وحىت ، احلداثة تؤدي حتمًا إىل النسبية الشاملة يف جماالت العلوم والفنون والفلسفة واألخالق
  .  )٢( »يف جمال العقيدة

ل العقيدة إىل جمرد حتوي« :ذه النسبية حيقق اجلابري واحداً من أهم أهداف مشروعه وهو
   .)٣( »رأي

إسالم متحرك ومربك حيمل قارئه قسراً على مغادرة «يف النهاية إىل صياغة  ويصلون
  . )٤(كما تقول املدرسة التونسية »اطمئنانه ويقينه

يف الفكر  كرب املشكالت اليت يواجهها حممد أركونة هي أيمات العقيدمشكلة املسلّ 
هنا نصطدم بأكرب عقبة يف وجه تقدم الدراسات اإلسالمية والفكر « :ي حيث يقولاإلسالم

رفض ارتباطها جبميع العوامل  :التسليم للعقائد ورفض تارخيية تلك العقائد أي :العريب أال وهي

                            
 .)٢٩٧ص(الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد حملمد أركون ) ١(
ددين حملمد محزة ) ٢(  )٢٧ص(إسالم ا
 .)٢٧٤_٣٦٣ص(العقل السياسي للجابري ) ٣(
ددين ) ٤(  .)٣٦ص (إسالم ا

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  . )١( »احملركة للمجتمع ككل من اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية
م أصحاب بل إن واحداً من االنتقادات اليت   وجهها أصحاب هذا االجتاه ملن يسمو

م جيعلون أصول العقيدة غري داخلة ضمن دائرة االجتهاد املطلوب يقول  ،اخلطاب الديين أ
يتفق اخلطاب الديين على أن النصوص الدينية قابلة لتجدد الفهم « :نصر حامد أبو زيد

ولذلك  ،ن واملكان لكنه ال يتجاوز فهم الفقهاء هلذه الظاهرةواختالف االجتهاد يف الزما
ال  ،يقصرها على النصوص التشريعية دون خصوص العقائد والقصص وعلى هذا التحديد 

ويعارض إىل حد  ،االجتهاد يؤسس اخلطاب الديين ملقولة صالحية الشريعة لكل زمان ومكان
اية األمر أنه  ،»لديينالتكفري االجتهاد يف جمال العقائد أو القصص ا ليست مثة «ويقرر يف 

  . )٢( »عناصر جوهرية ثابتة يف النصوص
ُ و  االجتهاد ليس فقط منهجًا يف أصول الفقه بل «هذا األمر بأن  ص حسن حنفيخِّ لَ يـ

  .  )٣( »أيضًا منهج يف أصول الدين
م أن يتحرروا من كا ما«للخروج عن أقوال الذين  يدعو فإنه أركون وأما  ن يف إمكا

  . )٤(»النظرية الالهوتية القائلة بالدين احلق من جهة وبالنحل واألهواء الضالة من جهة أخرى
مدى مالمستها للمسلمات ايري جناح مشاريع هذا االجتاه لقد أصبح واحداً من أهم معو  

ات القائمة يف الرتاث لمأعتقد أن االنطالق من املس« :يقول أدونيس ،اليت يعتقدها املسلمني
كل فكر حقيقي جيب أن ينطلق من نقد   ،ىل فكر خالق وإىل فكر حقيقيال يؤدي إ

ا فكر  ءومن زلزلة هذه املسلمات حبيث نبدأ من الدرجة الصفر إذا أردنا بنا ،املسلمات ذا
  . )٥( »عريب جديد

يِّم أدونيس بناء على هذه األطروحة فإنو  قَ ُ د املسلمات  فيجعل أقرب األطروحات إىل نق يـ
إن أقرب « :ويأيت بعده وإىل حد ما عبداهللا العروي حيث يقول، هو االسم األول حممد أركون

وإىل  ،ولكن بشكل مداور وغري مباشر هو حممد أركون ،مفكر على مالمسة هذه املسلمات
                            

  .)١٥ص(لمية حملمد أركون الفكر اإلسالمي قراءة ع) ١(
 .)١١٨ص (نقد اخلطاب الديين لنصر أبو زيد ) ٢(
 .)٢٢ص (الرتاث والتجديد حلسن حنفي ) ٣(
  .)٦ص (القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين حملمد أركون ) ٤(
ا إعداد) ٥(  .)٨٩ص (حممد سبيال وعبدالسالم بنعبد العايل  :احلداثة وانتقادا
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    .)١( »لعرويحد ما على املستوى التارخيي عبداهللا ا
لذلك فهي ليست ذات جدوى  _ حسب ظنه_وملا مل تتعرض أطروحة اجلابري وحنفي 

وعلى هذا املستوى ال أجد يف أعمال اجلابري ما يساعد على تأسيس « :يقول ،يف نظره ةكبري 
ا أكانت دينية أم غري دينية  »مثل هذا الفكر أو هذه احلقيقة اليت تنطلق من نقد املسلمات ذا

)٢(.   
على الرغم  عتقد أن الدكتور حسن حنفيمث إنين أ« :فيقول عنه مشروع حسن حنفي أما

قدمه ينطلق هو  من اجلهد الكبري الذي قام به وعلى الرغم من أنه فرض احرتامه يف كل ما
كن أن يكون هناك فكر وأنا ال أعرف كيف مي ،أيضًا من اإلميان مبسلمات ال تقبل النقاش

  .  )٣( »داخل ثقافة ال يسأل سؤال عن صحة هذه املسلمات أو أمهية هذه املسلمات
واحداً من مميزات املدرسة _ وهو نقد املسلمات_ ولذا جتعل املدرسة التونسية هذا املعيار 

نوع وولوج اجلرأة على اخرتاق أسوار املم«احلداثية املعاصرة فتجعل أن من مميزات هذا االجتاه 
 »النفس البشرية من دون خشية من سطوة النصوص وال من جترمي الفقهاء وطائلة أحكامهم

)٤(  .  
ا مبدأ احلق والباطل والصواب واخلطأ فإن املدرسة  ،وإذا كانت العقائد حتمل يف طيا

ددين مقولة اإلسالم الواحد « :التونسية تعلن عن رفضها لذلك فتقول ويرفض إسالم ا
ا رؤية أيدوالي   . )٥( »لوجيةيو نابيع الصافية للشريعة أل

فإن مثة حرية يف تصور العقائد اإلسالمية كما _ عندهم_وبناء على غياب اإلسالم الواحد
لية صدى يف و هلذه احلرية وهذه املسؤ «فتبشرنا املدرسة التونسية بأنه سيصبح  ،يشاء كل فرد

ائلة بالدين احلق وبالرأي الواحد الصحيح وباألمة اليت الدعوة إىل التحرر من النظرة الالهوتية الق
ألن هذه النظرية هي اليت ولدت يف تاريخ الثقافة العربية واإلسالمية  ،ال جتتمع على خطأ

                            
  .)٩٠ص (املصدر السابق ) ١(
 .)٨٩ص(املصدر السابق ) ٢(
     .نفس الصفحة ،املصدر السابق) ٣(
ددين حملمد محزة ) ٤(  .) ٣٠ص(إسالم ا
 .)٤٠ص(املصدر السابق ) ٥(
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  . )١(»خطاب الفرقة الناجية
 ً ملنطق الفرقة الناجية الذي جاء يف حديث هو من أشد _ عند هؤالء_ال داعي إذا

وإن أشد ما أضرنا هو حديث الفرقة الناجية « :حيث يقول األحاديث على حسن حنفي
حيث يقول معلقًا على  وهو نقد يستحق اإلعجاب عند اجلابري، )٢( »املشكوك يف صحته

وأعجبت كثرياً باستهالل مبادرتك الكرمية بالدعوة إىل احلوار والتخلي « :حنفي السابقةعبارة 
ً  ،عن منطق الفرقة الناجية   . )٣( »وهي التفاتة أقدرها تقديراً خاصا

بعد هذه التصرحيات البالغة الوضوح لن  ،هذا هو التصور العام حول العقيدة ومسائلها
  .اه للتخفيف من شناعة هذا التوجهيكون جمديًا تلك الرتضيات اليت يقدمها هذا االجت
لتوحيد ثابت ولكن ختتلف أوجه فهمه ا«بأن  وجممل هذه الرتضيات جيملها حسن حنفي

املوروثة  ةتغيري تلك النظرة التقليدي«وإن كل ما يريدونه إمنا هو ، )٤( »طبقًا حلاجات العصر
  . )٥( »طبقًا حلاجات العصر ابتداء من علم أصول الدين

معرض إلعادة صياغة وجتديد مفهومه حىت _ عند هذا االجتاه_كل شيء يف العقيدة 
 ً عدم فهمهم ملا يطرحه  يقول أركون ناقمًا على املسلمني ،وثباتًا وهي وجود اهللا أكثرها وضوحا

م غري قادرين على مواجهة  ،ال يستطيع املسلمون املعاصرون أن يفهموه« :من منهج أل
م غري قادرين على طرح مشكل وجود اهللا أو وجود اهللا   ،التساؤل الفلسفي بوجود اهللا إ

  . )٦( »تساؤلكإشكالية مطروحة على ال
كيف تشكلت فكرة اإلله الواحد « :إن أركون حينما يثري هذا التساؤل والذي يقول فيه

 Mحيث تقول اآلية   ،حلظة القرآن ،ينبغي أن نعود مخسة عشر قرنًا إىل الوراء.. .أول مرة يف

À Á  Â Ã Ä Å  L]ألول مرة يف اللغة عندئذ ترسخت فكرة التأليه  ]٢٣ -األنبياء

                            
 .)٣٤ص (املصدر السابق ) ١(
 .)٤٨ص (حوارات بني اجلابري وحسن حنفي  ،حوار الشرق والغرب) ٢(
 .)٦٧ص(املصدر السابق ) ٣(
 .)٢٢ص(الرتاث والتجديد حلنفي )  ٤(
 .)٦١ص (املصدر السابق )  ٥(
 .)٢٧٦ص(قضايا النقد العقل الديين حملمد أركون )  ٦(
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يثري ذلك يعود ليطمئن قراءه بنوع إنه عندما  ،»يزال يهيمن علينا حىت اليوموهذا ال ...العربية
ففي التوحيد املنزه املطلق  ،معاذ اهللا ،أنا ال أقول بالرتاجع عن هذا التصور« :من الرتضية ليقول

  .  )١( »تتجلى عبقرية اإلسالم
االنطالق من املعطى اإلمياين «يف هذه املفاهيم تزعم أن  واملدرسة التونسية عندما تشكك

ولكن ينظرون إليه نظرة حداثية قوامها إدراج الوحي  ،هم ال ينكرون كالم اهللا ،أمر ثابت لديهم
  .)٢( »والدعوة ملراجعة مفاهيم الوحي والنبوة وكالم اهللا ،يف التاريخ

ميكن فالواجب االنتقاء حبسب أما ما ال  ،ما سبق من ترضيات هي فيما ميكن تأويله
ليس للعقائد صدق «أنه  وهذا االنتقاء مبين على قاعدة عند حسن حنفي ،حاجة العصر

  . )٣( »داخلي يف ذاته بل صدقها هو مدى أثرها يف احلياة وتغيريها للواقع
ما رفضناه قدميًا «ننتقي منه فإن قبل أن نعتقد أن ننظر يف الواقع و  ويوصي حسن حنفي

  . )٤( »قد نقبله حديثًا وما قبلناه قدميًا قد نرفضه حديثًا فكل االحتماالت أمامنا متساوية
مقوليت «ألنه يعترب أن حىت مقوليت اإلحلاد واإلميان ختضع هلذا اإلجراء عند حسن حنفي

ربان عن شيء واقعي ألن ما يظنه البعض على أنه إحلاد اإلحلاد واإلميان مقولتان نظريتان ال تع
  . )٥( »وما يظنه البعض اآلخر إميان قد يكون اإلحلاد بعينه ،قد يكون جوهر اإلميان

فالتجسيم هو االختيار القدمي « :واألمر كذلك يف موضوع التجسيم يقول حسن حنفي
ً قد يثري األذهان حا ،املرفوض فالفصل  .بني التوحيد وفلسطني ،لربط بني اهللا وسيناءيف ا ليا

ولكن احلال  .القدمية عًا عن اخلالق ضد ثقافات املخلوقالقدمي بني اخلالق واملخلوق كان دفا
  .)٦( »وأصبحت مأساتنا هي مكاسبنا القدمية ،قد تغري اآلن

ميكن أن تكون إن مجيع التصورات السابقة عن العقيدة تنتهي إىل أن العقيدة نسبية ال 
ا متلك احلق دون غريها   .هناك عقائد تدعي لنفسها أ

                            
 .)٢٨١ص(قضايا يف نقد العقل الديين حملمد أركون ) ١(
ددين حملمد محزة ) ٢(  .)٤٠ص(إسالم ا
 .)٦١ص (الرتاث والتجديد حلسن حنفي ) ٣(
 .)٢١ص ( املصدر السابق) ٤(
 .)٦١ص(املصدر السابق ) ٥(
 .)٢١ص (املصدر السابق ) ٦(
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  المبحث الخامس

  االتجاه الفسلفي المعاصر على االتجاهات العقدية األخرى أثر
   :تمهيد وأربعة مطالبوفيه 

  .جتمعات الغربيةالم هر أث :المطلب األول
  .ةالعربي أثره في المجتمعات السنية :المطلب الثاني

  .األخرى في البالد وغيرها السنية والشيعية في المجتمعات هر أث :لثالثالمطلب ا
    .الجهود العلمية المبذولة لنقد االتجاه الفلسفي المعاصر :المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  التمهيد 

بل  ه ؛أصحاب هذا االجتا ر هو اهلاجس الوحيد الذي يشغلليس هاجس اإلنتاج والنش
واملناهج إىل  وهو كيفية إيصال هذه األفكار ،لون تذليل مصاعبهو مثة هاجس آخر يشغلهم وحيا

تمعات اإلسالمية  كيف يؤثرون يف  :أو مبعىن آخر ،املسلمني بالدقبولة يف املسلمني وجعلها م ا
 ُ ً  غرون طوائفها بقبول هذا الفكر ؟وي طريقه  اليت تعتور عن اإلشكالية يقول أركون متحدثا

ا إىل اآلخرين؟ « :العلماين الذي يدعو إليه كيف ميكن إيصال هذه املعرفة بعد اكتشافها وبلور
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ل أمهيَّة  دة يف نتائج جديدة وحمدعندما نتوصل إىل ِ ؤولية ال تَق ْ س َ ، ما تبقى علينا م ّ ي مِ ْل جمال عِ
لقد  ،إىل اجلمهورلنتائج إىل اآلخرين، عن االكتشاف هي مسؤولية التَّوصيل أي توصيل هذه ا

ْتُ من هذه الن ي ا وال أزال فيما خيص حبوثعانَـ ً ، والفكر ميالي املتعلقة بالفكر اإلساحية كثري
ة شاقَّة َل كِ شْ ُ ا م   . )١( »العريب إ

 ً كما ف مشرتكا يف بالد املسلمني وغريهم التأثري الذي حصل من هذا االجتاه كان تأثريا
ُ  يقول عبد يد الشريف يف كالم ي ُ « : امتداد أثرهبنيا  األرضفي مشارق ن و نا العديدؤ ارَّ قـ
ّ  ومغاربها ّ البعض منهم كتابة وعرب مشافهة وعلى رؤوس املال عن  اآلخرونوهم الذين عرب
م  رهم منه مجهور الدعاة املتاجرين بالدين اإلسالمصاحلناهم مع  ألنناامتنا   . )٢( »بعد أن نفّ

اومثرهم قد بلغ مشارق األرض مبا أن أو  فقد رأيت أن أقسم _ كما يقول الشريف _ غار
تمعات اليت امتد أثر فيها   .هذا االجتاه آثرت أن أقسم هذه ا

  
  
  
  
  

  

  المطلب األول

  أثره في المجتمعات الغربية
وهو  ،معات الغربيةتاطئ عن اإلسالم يف اخحاول أصحاب هذا االجتاه نقل تصور 

عرب عن حقيقة اإلسالم ُ وتنطمس معامله  ،حيحلك ختتلط صورة اإلسالم الصوبذ ،تصور ال ي
  .وتغيب أسسه

                            
 ،٣، حوار أجراه أركون مع الـدكتور هاشـم صـاحل ونشـرته جملـة الوحـدة، عـدد "من املوقف الثيولوجي إىل املوقف املعريف") ١(

 ). ١٣٠ص )  (١٩٨٤(سنة 
يد الشريف يف موقع امللتقى ا) احلق أحق أن يتبع(مقال ) ٢( http :لفكري لإلبداعلعبدا wwwalmultakanet:// . .. 
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، برياً عند بعض أصحاب هذا االجتاهلقد كان تصحيح صورة اإلسالم للغرب هاجسًا ك 
ذه املسألة وراغبًا يف لعب دور « :يقول أركون لقد كنت شخصيًا منذ زمن بعيد مهمومًا 

الغموض أو سوء التفاهم الذي الضباب أو اجلهتني لكي أجلو هذا الوسيط الفكري بني كلتا 
دأ وقد وضعت هذا  ،يرين على كال الطرفني بسبب التوترات والصراعات السياسية اليت ال 

  . )١(»العمل دائما نصب عيين وشكَّل بغييت وأمنييت
لمني يف الغرب أن اجلانب الذي يشغل اهتمامه يف وجود املس ويوضح نصر حامد أبو زيد

هو مدى ما حققه هذا الوجود من تأثري يف طبيعة .. .لعل اجلانب الذي أهتم به« :فيقول
  .)٢(»الفكر الديين الذي يذيعه املسلمون يف الغرب

  ُ ُ وقد كان بعض مفكري الغرب على معرفة بأن هذا الذي ي عرب عن حقيقة قدم هلم ال ي
عد  بف ؛ ؤملة حيكيها حممد أركوناملقيقة احلهذه  ،بل هو خروج عنه وانشقاق عن طريقه ،اإلسالم

م كل الذي قدمه للغرب فإنه يفاجأ اذهب وصدر هذه األفكار التافهة إىل « :يقولون له بأ
م حباجة إليها ،أبناء قومك   .)٣( »أما حنن فقد جتاوزناها منذ قرون .فال ريب أ

ود هؤالء وأبدوا هلم معامل اإلعجاب واالحتفاء وجمن الغرب استغل  لكن طرفًا آخر
  .أن يعجب الغرب ويتماشى مع فكره لتقدمي كثري من رموزها دينًا ميكن

ولقد استطاع بعض رموز هذا االجتاه التأثري يف الفكر الغريب من خالل عدة نوافذ أذكر  
رى قد يطول تتبعها وإال فثمة شواهد أخ ،هنا أمهها وبعض الشواهد عليها ممن هم حمل الدراسة

  :فإىل بيان أمهها ؛ التعريف بذلك واملقصود ،كرهاوذ 
  :التدريس في الجامعات الغربية_ ١

تدريس بعض رواد هذا االجتاه يف اجلامعات الغربية كان له األثر الكبري يف نقل التصورات 
ا متثل اإلسالم الصحيح ا عن اإلسالم للعامل الغريب وبثها على أ ولقد كان  ،اليت يعتقدو

  :ثالثة مناذج وأذكر منهم ،بعضهم حمل اهتمام وقبول غريب
وترقى يف  ١٩٩١_ ١٩٦١درس يف جامعة السربون ملدة ثالثني سنة  فمحمد أركون

                            
 .) ٦_ ٥ص (الغرب حملمد أركون ، أوروبا ،اإلسالم ) ١(
 .)٢٤٩ص (اخلطاب والتأويل  ) ٢(
 .)٢٣ص(قضايا يف نقد العقل الديين حملمد أركون ) ٣(
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ً تدريسه حىت أصبح أستاذ  .ورئيس قسم الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة باريز الثالثة ا
 تتسابق اجلامعات على دعوته للتدريس فيها كما يقول وبلغت به الشهرة يف العامل الغريب إىل أن

 »مسرتدام للتدريس فيها كأستاذ زائر ملدة سنتنيدعتين جامعة أ«: إحدى هذه الدعوات عن
ا فقد عمل أركون . )١( ً ستاذأومل تكن هذه اجلامعة الوحيدة اليت قدمت له بطاقة دعو ً زائر  ا يف  ا

ويف روما باملعهد البابوي  ،ولوفان النيف ،يالدلفيادفو  ،وبرنستون ،جنلسوجامعة لوس أ ،بلرين
وغريها  لدعواتوهذه ا ،ويف جامعة أدنربة ،ويف جامعة نيويورك ،سات العربية اإلسالميةاللدر 

  .)٢(مبثل هذه النماذج  البالغ لغربتعرب عن اهتمام ا
ذه احملاضرات فيقولوحيكي عن مدى تأثر ا ين بعض بعد كل حماضرة كان يلحق« :لطلبة 

ا زعزع تهم وأحالتهم إىل املستمعني املتحمسني جداً والذين أثرت فيهم احملاضرة إىل حد أ
لس وتفرق الناس ،وعيهم النقدي  »كانوا يسارعون حنوي لكي يتابعوا النقاش بعد أن انفض ا

)٣(  .  
ً أربع سنوات يف أمر « :فيخرب عن نفسه أنه عمل وأما حسن حنفي وحاضر .. .يكا أستاذا

  . )٤( »يف عشرات أخرى من اجلامعات األوربية
الذي يعمل أستاذاً جبماعة ليدن بقسم الدراسات الشرقية  وثالثهم نصر حامد أبو زيد

وقد دعيت للقيام « :عن أحدها وقُدمت له عدة دعوات يف بالد أخرى كما يقول .ولندا
  .)٥( »_جامعة بامربج_ دراسي يف مقارنة األديان بإحدى اجلامعات األملانية  بتدريس مقرر

عرف به مدى التأثري الذي يقوم ب_  رب عن سبب هذه الدعوة وخيُ  ُ ه هؤالء يف وهو سبب ي
ا جاءتفيقول ع_ هذه اجلامعات يف إطار خلق مناخ بني الباحثني يف « :ن هذه الدعوة  أ

  .  )٦(»تابة رسائل احلصول على الدكتوراةاألديان والذين يستعدون لك
ميكن أن يساعدهم يف تصور األفكار اليت يريدها  وهو كذلك حيرص أن يقدم لطالبه ما

                            
  .)٢٥_  ٢٤ص(العقل بني التاريخ والوحي حملمد املزوغي  :انظر  )١(
 .س الصفحةنف ،املصدر السابق  )٢(
 .)٢٢ص(معارك من أجل األنسنة حملمد أركون   )٣(
 .)٧٤ص (ستغراب حلسن حنفي مقدمة يف علم اال  )٤(
 .)٢٥٣ص(اخلطاب والتأويل لنصر أبو زيد  )٥(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق )٦(
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ا الطالب « :ه ملادة احلوار اإلسالمي املسيحييسفيقول عن تدر  أعددت قائمة قراءة يستعني 
ا يف االستعداد للمشاركة يف املقرر مل معها بوصفها مرشداً يسمح هلم بل للتعا ،ال لاللتزام 

م للمسامهة يف إثراء املوضوع   .)١( »بتنويع قراءا
  :إقامة الندوات والمؤتمرات في الغرب_ ٢
ا بعض أصحاب هذا االجتاه يف الغرب  هي إقامة املؤمترات  من النشاطات اليت قام 

وسيقدمون فيها  ،واحلضور عي يف هذه املؤمترات جمموعة من الغربيني للمشاركةوقد دُ ، والندوات
وقد أتيح « :أبو زيد يقول نصر حامد ،االحرتام من احلضورتقدير و رؤاهم وأفكارهم اليت جتد ال

 ١٢_١٠و ينس بالدنا املشرقة فقمت يف شهر يو يل يف هذا الصقيع البارد مامل يتح يل يف مش
الدراسات القرآنية على أبواب القرن " ويل عن م بتنظيم مؤمتر د ١٩٩٨من العام املاضي 

متخصصًا يف الدراسات القرآنية من كل بالد الشرق  ٢٥أكثر من  هشارك في" ادي والعشريناحل
ً  ،)٢( »مسلمني وغري مسلمني ،والغرب وقد « :من أثر هذا املؤمتر فقال مث أخذ يذكر شيئا

إىل جانب أن املناقشات واملداخالت  ،عكس املؤمتر مدى ثراء الفكر اإلسالمي وتعدد لغاته
الفكري الديين ينبثق اآلن من خارج " التجديد"العميقة خالل تلك األيام الثالثة كشفت أن 

  . )٣( »"العريب"دائرة الفكر 
  
   :اإلشراف على المعاهد الغربية المتخصصة في اإلسالميات_ ٣

وقد شارك  ،ات اإلسالميةاملعاهد اليت تتخصص يف الدراس :من مواطن التأثري يف الغرب
للعامل  هو أول منتمٍ  كان حممد أركون  فلقد ،بعض هؤالء يف اإلشراف على بعض هذه املعاهد

وهو كذلك  ،)٤(اإلسالمي يشرف على معهد الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة السربون 
ً يعمل مستشاراً علمي   .  )٥(لكوجنرس يف واشنطنية يف مكتبة اللدراسات اإلسالم ا
املعهد ومنهجه يف دراسة  سيكون أثر هذا املشرف على سري هذاكم ولنا أن نتأمل  

                            
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق )١(
 .)٢٤٩ص (املصدر السابق ) ٢(
 .صفحةنفس ال ،املصدر السابق )٣(
 .)٦٩(القراءة اجلديدة يف ضوء ضوابط التفسري لعبدالرزاق هوماس  :انظر  )٤(
 .)٢٥_  ٢٤ص (العقل بني التاريخ والوحي حملمد املزوغي  :انظر  )٥(
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  اإلسالم ؟
  :إصدار المجالت باللغات الغربية_ ٤

املشاركة يف إصدار بعض  ها أصحاب هذا االجتاه يف الغربمن جماالت التأثري اليت مارس
الت املتخصصة حول الدراسات اإلسال ً ا ) آربيكا(أس حترير جملة يرت  حممد أركون :مية فمثال

  . )١(وهي جملة خمتصة بالدراسات العربية واإلسالمية  ،الفرنسية
لة عن اإلسالم ومفاه _كذلك_ ولك أن تتأمل   ،هيماحلقائق اليت ستنشرها هذه ا

  وكيف سيتلقى الغرب مثل هذه احلقائق ؟ 
   :غات الغربيةالكتابة بالل_ ٥

وقد حرص بعض  ،بث الفكر من خالهلا جماالت التأثري اليت ميكن التأليف واحد من أهم
مد أركون كتبه باللغة فجميع اإلنتاج الفكري حمل ،رموز هذا االجتاه على التأليف باللغات الغربية

   .هاشم صاحل تعريبهوقام ب ،الفرنسية
ا ثالثة من أكرب كتبه حول  ب باللغة الفرنسية فقد كتبعدة كت وكتب حسن حنفي

( و كتاب  ،)حماولة إلعادة بناء علم أصول الفقه  ،مناهج التفسري(  :وهي ،التفسري والدين
تفسري الظاهريات ( وكتاب  ،)وطيقا وجودية للعهد القدمي ينحماولة يف اهلرم ،ظاهريات التفسري

  .)وتطبيقه يف ظاهرة الدين  احلالة الراهنة للمنهج الظاهريايت
وكتاب ، )احلوار الديين والثورة ( كتاب   :وكتب باللغة اإلجنليزية جمموعة من الكتب منها

  .)٢(يف جزأين ) اإلسالم يف العصر احلديث (
هو  لغة الفرنسية ومنها مشروعه الذيإىل ال حممد عابد اجلابري ت كثري من كتبرمجوقد تُ 
  .)العقل السياسي(وكتاب ) بنية العقل العريب(وكتاب ) تكوين العقل العريب (أهم كتبه 

  ).يف تراثنا الفلسفي ةحنن والرتاث قراءات معاصر (رجم لإلسبانية كتابه وتُ 
الفرنسية واإليطالية واإلجنليزية  :لعدة لغات منها) نقد العقل العريب(مقدمة  ترمجوتُ  

  .واإلسبانية

                            
  .)٦٦_  ٦٥ص (قضايا يف نقد العقل الديين حملمد أركون   )١(
 .)٤٧٧ص (حوار األجيال حلسن حنفي   )٢(
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  .)١() الدين والدولة وتطبيق الشريعة(إلجنليزية كتابه رجم لوتُ 
  :ها الغرب حول اإلسالملمالمشاركة في المشاريع التي يع_ ٦

يشرف بعض رموز هذا االجتاه على بعض أهم املوسوعات اليت خترج يف الغرب فمحمد 
د صنفت وق ،اليت صدرت عن الناشر اهلولندي بريل ،أركون شارك يف مشروع املوسوعة القرآنية

لد األول سنة  .املوسوعة حبسب ترتيب احلروف األجبدية للمفاهيم الواردة يف القرآن وصدر ا
  .  )٢( م٢٠٠١

عد ُ ر  فرنسا منذ العصو تاريخ اإلسالم واملسلمني يف(  :انيف فرنسا مشروع كبري بعنو  وي
  .)٣(ونكثر من سبعني باحثًا يشرف عليهم حممد أركأ هيشارك في) الوسطى وحىت اليوم 

موسوعة غربية  ة من العرب الذين يشاركون يف جملس حتريرثونصر حامد أبو زيد ثالث ثال
  . )٤( )املوسوعة القرآنية( بعنوان 

 املوسوعات اليت تتحدث عن اإلسالم سيجدون هذه يراجعونفالباحثون الغربيون عندما 
ا مكتوبة بأيدي هؤالء اوقد حي ،وفكرهم ماد للعامل  سب كثري من الغرب أنه حبكم انتماء كتا

م اإلسالمي ُ  فإ    .عربون عن حقائق دينهمي
فقد حققت  ويق لفكره ؛وبعد ذكر هذه النوافذ اليت من خالهلا مارس هذا االجتاه التس

  :ومن تلك اآلثار ،هذه النوافذ بعض آثارها
  :اهعقد الغرب المؤتمرات المتخصصة التي تدرس هذا االتج_١

عدة مؤمترات تدرس _ دون مشاركة من غريهم_وألمهية هذا االجتاه فقد عقد الغرب 
  :جمموعة من األفكار اليت يتبناها بعض رموز هذا االجتاه ومن هذه املؤمترات

ومجيع املشاركني فيه من م ٢٠٠٥يف جامعة نوتردام ) القراءة اجلديدة للقرآن (مؤمتر  
  .)٥(الغربيني 

                            
 . www.aljabriabed.net :موقع منرب اجلابري  )١(
ددين حملمد محزة   )٢(   .)٨٥ص(إسالم ا
الشـــرق جريـــدة  ،) فرنســا منـــذ العصـــور الوســطى وحـــىت اليــومتـــاريخ اإلســالم واملســـلمني يف(صـــاحل  مقـــال هاشــم :انظــر  )٣(

  .)٢٠٠٧فرباير  ٢٨هـ  ١٤٢٨صفـر  ١٠( )١٠٣١٩(العدد  األوسط
  .)٢٤٢ص(زيد اخلطاب والتأويل لنصر حامد أبو   )٤(
ـــذا املــؤمتر يف مقـــال   )٥( للكاتــب ســـامر رشــواين امللتقـــى  القــراءة الجديـــدة للقــرآن فـــي جامعــة نـــوتردام انظــر التعريــف 
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عقده املعهد األملاين م ٢٠٠٢) نتائج البحث املعاصر يف القرآن ( بعنوان وعقد مؤمتر آخر 
   .)١(لألحباث الشرقية يف بريوت

   :دعوة هؤالء للمشاركة في المؤتمرات التي تقدم صورة جديدة عن اإلسالم_ ٢
أول  مفإ وحلضورهم البارز يف تلك  البالد ،الغرب شيئًا مما يريده ألن هذه النماذج تقدم

يف مدينة الذي عقد  ؤمترامل ومن ذلك ،اليت تتحدث عن اإلسالم وفهمه دعوين للمؤمتراتامل
(( بعنوان  ،م٢٠٠٧مارس  ٥-٣الواليات املتحدة األمريكية من  بطرسربج بوالية فلوريدا يف

ودعي له جمموعة ممن يرى الغرب أنه ميثل اإلسالم   ،)٢( برعاية أمريكية)) اإلسالم العلماين  ةقم
   .ن رشدي وغريهكسلما

فهذا نصر  ،ناسبةوجود الفرصة امل دولقد كانت هذه التهمة متثل هاجسا جيب دفعه عن
واليت يشركه يف ) املؤسسة العربية للتحديث الفكري (افتتاح  كلمة  يف يقول حامد أبو زيد

يد الشريف ها حممد أركونيستأس أريد فقط أن أزيل االلتباسات احملتملة واملتوقعة، « :_ وعبدا
» اإلصالح«خاصة وإشهار مؤسستنا يأيت يف سياق مؤمترات وجتمعات ونقاشات حامية عن 

تدور يف أحناء العامل العريب، بعضها ميثل استجابة فورية، بالسلب أو باإلجياب، » التحديث«و
إلزالة هذا االلتباس . »ق األوسط الكبريالشر «األمريكية حتت مسمى » اإلصالح«لدعوى 

 ً . له أن ينعقد يف مثل هذا املوعد من العام املاضي أريد أن أذكر أن مؤمترنا هذا كان خمططا
ر هذا االنعقاد ألسباب عملية   .)٣( »ولكن العدوان األمريكي وما تبعه من احتالل العراق أخّ

تصور كيف تكون حقيقة تلك التصورات اليت ي  ُ قدمها هؤالء عن اإلسالم يف هذه وحىت ي
ومن آخر « :املؤمترات الغربية حيدثنا أبو زيد عن واحد من هذه املؤمترات اليت ذهب إليها فيقول

التسامح والتعايش بني " بالنمسا عن " فيينا" املؤمترات اليت سامهت فيها ندوة عقدت يف مدينة 
على أسس " قيمة التسامح" يس إىل أي حد ميكن تأس :كان السؤال املطروح هو"  البشر

                                                                              
 http://www.almultaka.net .الفكري لإلبداع

" و املنـاهج والنتـائجاألفكـار  :الدراسـات الغربيـة املعاصـرة"انظر التعريف بـه يف مقالـة د رضـوان السـيد يف مقـال بعنـوان   )١(
 http://www.almultaka.netمنشور يف موقع امللتقى الفكري لإلبداع 

 منشـــــــور يف ملتقـــــــى أهــــــل التفســـــــري  ) نــــــدوة عـــــــن القـــــــراءات اجلديــــــدة للقـــــــرآن (  :مقـــــــال بعنـــــــوان :انظــــــر) ٢(
http://www.tafsir.org وفيه مرفق باملقاالت حول هذه القمة.  

  .)١٨_١٧(_ جمموعة باحثني_ احلداثة واحلداثة العربية) ٣(
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جيد تعبريه " التسامح"كان اقرتاحي يف ورقيت أن مبدأ ... .دينية بدالً من األسس العلمانية
ً " التسامح" ألنه يؤسس  ،األرقى يف الفكر الصويف وذلك انطالقًا  ،تأسيسًا معرفيًا ال أخالقيا

دي األساسي يف هذا الطرح كان ابن عريب شاه  ."يعرف احلق إال احلق  ال" من حقيقة أنه 
    .)١( »الذي وجد استجابة طيبة من كل املشاركني مسلمني وغري مسلمني

 :مية اليت تؤهله لدراسة الغرب أنهيف سياق حديثه عن املؤهالت العل حسن حنفي ويذكر
  .  )٢( »شارك يف العشرات من املؤمترات الدولية«

    :ة التي توصي بتفعيل دورهم في المجتمعات اإلسالميةإصدار التقارير العلمي_ ٣
إال أن امللفت هذه املرة هو  ،كثرية هي التقارير اليت يصدرها الغرب عن عاملنا اإلسالمي

ا تشكيل  اهتمام بعض هذه التقارير جبانب اإلصالح الديين وإصدار التوصيات اليت يتحصل 
يسمى بتقرير راند فقد صدر نها ذلك التقرير الذي وم ،الغربية إسالم جديد يتوافق مع الرغبات

وحىت يتحقق ) اإلسالم املعتدل( :وركز فيه على ما أمسوه عن هذا املركز تقرير م٢٠٠٧يف عام 
من التحرريني  املفكرين واألكادميينيفإنه يوصي بضرورة التعاون مع مثل هذا اإلسالم 

مانيني ْل َ   .)٣(الدعاة اجلدد املعتدلني و  ،والع
  :اإلشادة بهم والرفع من مكانهم _٤

روبرت بللرتو  لقد حصلت بعض هذه الرموز على تزكية خاصة من بعض قادة الغرب فهذا
يشيد بكتابات ثالثة من أصحاب هذه القراءات  -السابق  وكيل وزارة اخلارجية األمريكية -

شحرور من  وحممد ،وحممد أركون من اجلزائر ،حممد سعيد العشماوي من مصر :هم اجلديدة
  .)٤(سورية 

جائزة ليفي  مثل بعدة جوائز تشجيعية يف الغرب بل لقد حظي واحد مثل حممد أركون
 م٢٠٠٣جائزة ابن رشد للفكر احلر لسنة و  ،ق األوسط يف كالفورنيار شذيال فيدا لدراسات ال

  .)٥( دكتوراه شرف من جامعة إكسريا ،من معهد غوته يف برلني
                            

  .)٢٥٥ص(اخلطاب والتأويل لنصر حامد أبو زيد ) ١(
 .)٧٤ص(مقدمة يف علم االستغراب حلسن حنفي ) ٢(
 .للدكتور باسم خفاجي_ م٢٠٠٧قراءة يف تقرير راند _سرتاتيجيات غربية الحتواء اإلسالم إ :انظر) ٣(
  .http://www.tafsir.org :ملتقى أهل التفسري لغازي توبة منشور يف" الكتاب والقرآن"مقال )  ٤(
  .)٢٥_  ٢٤ص(العقل بني التاريخ والوحي حملمد املزوغي )  ٥(
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  .ذا التشجيع واإلشادة مثرة من مثار اجلهد السابق الذي بذلوه من خالل النوافذ السابقةوه
  :صصة حول بعض رموز هذا االتجاهتخإقامة الدراسات الم_ ٥

نظراً ملا حيتله بعض رموز هذا االجتاه من مكانة وتأثري يف الغرب فقد أجريت جمموعة من 
صت عدد من األطروحات اجلامعية الغربية حول الدراسات الغربية حول هذا االجتاه كما خص

أقيمت عليه عدة « :يقول عن نفسه أنه فهذا حسن حنفي ،دراسة بعض رموز هذا االجتاه
  . )١( »رسائل يف اجلامعات األوربية

، حممد أركون ( :ومنها رسالة بعنوان وأقميت عدة رسائل جامعية غربية عن حممد أركون
  .)٢( أرزوال غونرت للكاتبة األملانية ) ناقد معاصر للعقل اإلسالمي

العقل اإلسالمي أمام تراث عصر ( وكتب املستشرق اهلولندي رون هالبري كتابًا بعنوان 
  .)٣(  )"جلهود الفلسفية عند حممد أركونا" األنوار يف الغرب 

مفكر إسالمي  أهمللعامل اإلسالمي احلديث باعتباره  أكسفوردذكرته دائرة معارف و 
  .معاصر
  :المقابالت والدراسات الصحفية_ ٦

ويعرب أركون عن هذا ، اإلسالم واملسلمنيتم الصحافة الغربية باحلديث عن شئون 
ذا املوضوع فيقول اغل للصحافة وقد أصبح هذا املوضوع الشغل الش« :االهتمام الصحفي 

  . )٤( »ويعرف ذلك جيداً املسلمون والعرب املقيمون يف أوروبا ،األوربية
وحىت تتجلى هلم الصورة اليت ليست واضحة عن اإلسالم فقد وجدت بعض الصحف يف 

  .أركون وأمثاله املكان املناسب يف اإلجابة عن هذه التساؤالت
" فريتز بولكستان" الليربايل اهلولندي وزعيم احلزب الوزير السابق للخارجية والدفاع فهذا

                            
 .)٧٤ص (مقدمة يف علم االستغراب حلسن حنفي )  ١(
ـا نابعـة مـن :وقد ذكرت الباحثة سبب دراستها ألركـون ،م٢٠٠٤دار النشر إيرغون طبعته ) ٢( إقامتـه الطويلـة يف فرنسـا،  أ

ستشــراق وعلــوم اإلســالم، طروحــات الغربيــة والبحــوث األوربيــة يف جمــال االحبكــم معرفتــه لألو  وحبكــم كتابتــه باللغــة الفرنســية،
   .ت اإلسالميةطروحات والدراساوكذلك متابعته لأل

 .م٢٠٠١ترمجه مجال شحيد وطبعته دار األهايل عام )  ٣(
 .)٤٣ص(اإلسالم أوروبا الغرب حملمد أركون )  ٤(
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  . )١(مطول يف إحدى اجلرائد اهلولنديةإجراء لقاء صحفي  يطلب من حممد أركون
 :نشره يف كتابهسئلة حول اإلسالم وفهمه وتارخيه وهو لقاء تضمن جمموعة من األ

  ."الغرب  ،أوروبا ،اإلسالم"
وجدت يف هولندا دعمًا وأعرتف بأين « :ليت نشرها يف هولنداويقول أركون عن أثر أفكاره ا

   .)٢( »يبًا عفويًا طيبًا بأفكاريلتوجهي وترح
مقابلة مطولة نشرت بعد " ماريو أروزيو" ويف جتربة أخرى جيري معه الصحفي اإليطايل 

متع  ،الدين ،اإلسالم" ذلك يف كتاب بعنوان    .)٣("ا
 ً واحتوى  ،"مفكرو اإلسالم اجلدد" خاصًا موضوعه  وخصصت جملة فرنسية شهرية عددا

يد الشريف   العدد على دراسات لعدد من ممثلي هذا التيار اجلديد ومنهم حممد أركون وعبدا
  .)٤(وغريهم
   :تفسير القرآن الكريمأقامة المشاريع الخاصة ب_ ٧

لتفسري القرآن  اً خاص اً سلمني مشروعلتقيم للم ،هذه املرة جاءت املبادرة من إسرائيل
وهو مشروع إلكرتوين يقوم عليه جمموعة من املسلمني من عرب ،)قرآنت(ومسوه  ،الكرمي

ودعم من وزارة اخلارجية  ،حتت إشراف األستاذ اجلامعي اليهودي عوفر غروزيرد ،إسرائيل
  .مبباركة من الرئيس اإلسرائيلي شيمون برييس ،اإلسرائيلية

  !!راجعه ثالثة من مشايخ املسلمني  :قع هذه املصيبة أن يقال عنهويزيد من و 
  . )٥(ووزارة األوقاف املصرية وغريهم ،وقد استنكر هذا املشروع وزارة األوقاف الفلسطينية

جممل احلديث عن تأثري هذا االجتاه يف نقل التصورات اخلاطئة عن اإلسالم للفكر  هذا
 .الغريب

  

                            
 .)١٥٣ ،٦(املصدر السابق ) ١(
 .)٥١ص(املصدر السابق ) ٢(
 .)٦ص(املصدر السابق ) ٣(
ددين حملمد محزة )  ٤(  .)١٣ص (إسالم ا
ـــــــــرآن منشــــــــــــــــور يف موقــــــــــــــــع العربيــــــــــــــــة نــــــــــــــــت ) قرآنــــــــــــــــت(:مقــــــــــــــــال بعنــــــــــــــــوان)  ٥( مشــــــــــــــــروع إســــــــــــــــرائيلي لتفســــــــــــــــري القـــــــ
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  نيالمطلب الثا

  العربية السنية أثره في المجتمعات
املوطن اخلصب الذي وجد فيه هذا االجتاه جماالً للتأثري هو املوطن العريب باعتباره املنشأ 

م  ةساير وحبكم الرغبة يف م ،األصلي هلم   .ركب األمم األخرى يف التقدم والنهضةلأوطا
  :أمهها و لقد حاول هذا االجتاه نشر أفكاره ومنهجه من عدة نوافذ

  :التأليف والكتابة_ ١
وعن طريق الكتابة  ،فكر هذا االجتاه هو الكتابة والتأليفامليدان األول واألهم يف نشر 

  .الكبري حصل االمتداد واالنتشار او ،رف رموز هذا االجتاهعُ 
أكثر " ونقد العقل العريب"« :عن مدى تأثر الشباب مبشروع اجلابري يقول حسن حنفي 

 ً وال يكاد يصبح .. .أثر يف عديد من الشبان واألجيال اجلديدة .يف مصر املوضوعات ازدهارا
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  . )١( »وحياوره" نقد العقل العريب" الشاب اجلديد مفكراً إال بعد أن يقرأ 
م تقبله النظ« :تمعات اخلليجية ملشروع اجلابري فيقولاعن قبول  وحيكي حسن حنفي

  .)٢( »اإلسالمية احملافظة مثل السعودية ونظم اخلليج ألنه معريف خالص
ى تأثره ومن شواهد أثره يف هذه األوساط اخلليجية ما قاله تركي احلمد يف جوابه عن مد

أنا ال أنكر أنين تأثرت باجلابري ومشروعه يف كثري من جوانبه ؛ « :بفكر اجلابري يف أوائل حياته
  . )٣( »به كثري من الصحة

ويذكر منصور النقيدان يف مقابلة معه أن مشروع اجلابري من أهم املشاريع اليت تأثر 
   .)٤(ا

تمع اخلليجي وأما كتب حممد أركون يكتب مقاالً  أحد الكتاب فهذا ،فلها حضورها يف ا
أخرى من تعجب كاتبة تو  ،)٥( يستنكر فيه نصيحة أحدهم له بعدم اقتناء كتب حممد أركون

ها النصيحة بعدم اقتنائ على اقتناء كتب أركون فتكتب مقاالً آخر تبني فيه أن نكارهذا اإل
  .     )٦(حجر للفكر وقتل للحرية

  :ترجمة الكتب الغربية_ ٢
=  _وخاصة ما تعلق منها باملناهج أو نقد الفكر الديين وكيفية فهمه_الدراسات الغربية  

فرتمجوا جمموعة من تلك الدراسات ابتغاء االستفادة من هذه  ،كانت حمل اهتمام هذا االجتاه
وهي  ،لسبينوزا) لسياسة رسالة الالهوت وا(لـ ومن ذلك ترمجة حسن حنفي ،املناهج والتجارب

تفيد من هذه ويريد حنفي أن نس ،الرسائل اليت نقدت الكتاب املقدس عند الغرب من أجرأ
  .)٧( التجربة كما ذكر يف مقدمة الرسالة

                            
 ).٤٠١ص(حصار الزمن  احلاضر حلسن حنفي  ) ١(
 .)٤٠٠ص(املصدر السابق  ) ٢(
  .)٢٤: ١(_  جمموعة حوارات أجراها عبدالعزيز قاسم_مكاشفات  ) ٣(
   .لنقيدان منشور يف موقع العربية نتحلقة برنامج إضاءات مع منصور ا ) ٤(
يف موقـــع منشـــور  ،لشـــتوي الغيثـــي" وذهنيـــة الوصـــاية. .ترســـبات الرقابـــة :علـــى هـــامش معـــرض الكتـــاب"مقـــال بعنـــوان  ) ٥(

 .http://www.alarabiya.net  :العربية نت
منشــور يف  ،ملهـا احلجـيالن" معـرض الكتــاب يعيـد التشـدد إىل الواجهــة"عـن مقالـة للكاتبــة مهـا فهـد احلجــيالن بعنـوان  ) ٦(

 . http://www.alarabiya.net  :موقع العربية نت
 .)٦_ ٥ص ( رسالة يف الالهوت والسياسة لسبينوزا ترمجة حسن حنفي ) ٧(
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هدفه من و ، )١( وغريه ،كما قام برتمجات أخرى منها كتاب تربية اجلنس البشري لسنج
  . )٢( »نانصوص اآلخر للتعبري عن واقع األ مستعمالً « :كما يقول  اتمجهذه الرت 

عناصر نظرية  ،القرص املقدس :بع الفكر الديين كتاو ومن تلك الرتمجات يف موض
  .)٣(يد الشريفتعريب جمموعة من األساتذة قدمه وأشرف عليه عبدا ،سوسيولوجية يف الدين

  :التدريس في الجامعات_ ٣
استشعر هؤالء هذا املعىن فقاموا بأداء واجبهم على أكمل  ،اجلامعات بوابة كبرية للتأثري

ومن ذلك ما قامت  ،هذا الفكر بني املسلمني انشرو  تالميذ الذينوأخرجوا جمموعة من ال ،وجه
ا يقول أحد الباحثني عن املدرسة التونسية وأين نشأ  ،به املدرسة التونسية يف التأثري على طال

ا ؟ ا جديرة باالهتمام والنظر والتأمل« :طال تشكلت يف رحاب اجلامعة  ،مدرسة قائمة بذا
يد ال دعب.. .وميثلها أعالم أبرزهم،التونسية ما ل التعريج شريف وحممد الشريف  من دون أن 

  .  )٤( »على جيل جديد من الباحثني الذين تتلمذوا على أيديهم وخترجوا من اجلامعة التونسية
   :ناإلشراف على الباحثين األكاديميي_ ٤

جني يقول أحد املتخر  ،العناية بالباحثني وخترجيهم كان حمل اهتمام بعض رموز هذا االجتاه
يد الشريف  وحممد الشريف يف إخراج تالميذ هذه املدرسة  من املدرسة التونسية عن أثر عبد ا

م التونسية ديهم وخترجوا من اجلامعة جيل جديد من الباحثني الذين تتلمذوا على أي« :وأ
  .)٥(»وأجنزوا أطروحات عديدة تشمل حقوالً متنوعة من حقول الفكر اإلسالمي ومن قضاياه

  .   )٦(هوثنائ باركة حممد أركونحظيت هذه املدرسة مب وقد
يد الشريف على جمموعة من الباحثني وهم كما يقول وقد مئات من « :أشرف عبد ا

مناهم وأّطرنا العشرات منهم لنيل شهادات عليا جنحوا فيها ومن عناوين )٧(»طلبتنا الذين عّل

                            
 .)٤٧٧ص(حوار األجيال  ) ١(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق ) ٢(
 .م٢٠٠٣طبع عن مركز النشر اجلامعي بتونس عام  ) ٣(
ددين ) ٤(  .)١٠ص ( ، حممد محزةإسالم ا
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق ) ٥(
 .)١١_ ١٠ص(املصدر السابق  ) ٦(
يد  ) ٧(  .منشور يف موقع امللتقى الفكري لإلبداع) يتبع احلق أحق أن ( الشريف مقال عبد ا
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  :تلك الرسائل
  .)١( )اخلوارق املنسوبة إىل الرسول  املخيال العريب يف نصوص ( :حبث بعنوان
  .)٢() أسباب النزول (  :وآخر بعنوان

  .)٣() حممد قبل البعثة (  :ثالث بعنوانو 
  :عقد الندوات والمؤتمرات_ ٥

 ،عقد املؤمترات والندوات :فكره ثبيف  من أوجه النشاطات اليت حرص عليها هذا االجتاه
 ،قضايا اليت تتعلق باإلسالم وفهمه حمور االهتمام يف كثري من هذه الندواتوقد كان  نقاش ال

   :وهذه بعض عناوينها اليت توحي بشيء من مضامينه
  .)٤( )اإلسالم واحلداثة ( ندوة بعنوان 

  .)٥( )املسلم يف التاريخ ( :وأخرى بعنوان
  .)٦( )يف قراءة النص الديين (  :وثالثة بعنوان
  .)٧( )قضية االجتهاد يف الفكر اإلسالمي(  :ورابعة بعنوان

  .هذه بعض الندوات اليت أقامها أصحاب هذا االجتاه وتلك بعض عناوينها
ً أثارت بعض  وقد االجتاه  بسبب تصريح بعض رموز هذا هذه املشاركات جدالً واسعا

ما  :ومن تلك املشاركات ،ة املصادمة للمسلمات العقدية عند املسلمنييئببعض األقوال اجلر 
، واليت ألقاها يف "احلرية الفكرية يف مصر"أثناء مشاركته يف ورشة عمل عن  أثاره حسن حنفي

                            
 .م٢٠٠٣أطروحة الدكتوراة بكلية اآلداب مبنوبة كتبه منصف اجلزار لنيل ) ١(
وقـد امـتأل هـذا  .وقـد طبـع عـن املركـز الثقـايف ،م ٢٠٠٣بسام اجلمل لنيـل أطروحـة الـدكتوراة بكليـة اآلداب مبنوبـة  كتبه  ) ٢(

   .والتقليل من شأن احلديث النبوي ،الطعن يف أسباب النزول والتشكيك يف روايات الصحابة  وضبطهمالكتاب ب
 .م١٩٩٩عبداهللا حنوف لنيل شهادة الدراسات املعمقة بكلية اآلداب مبنوبة كتبه   ) ٣(
ا دار الساقي١٩٩٠نوان عام ونشرت حبوثها يف جمموعة حبوث حتمل هذا الع شارك فيها حممد أركون ) ٤(  .م نشر
فضـائل الصـحابة بـني املتخيـل والواقـع (  :ومـن ضـمن حبوثهـا،  جمموعة حتمل نفس عنوان النـدوةوقد نشرت حبوثها يف  ) ٥(

 .حملمد محزة) والواقع التارخيي 
قـــدت بكليـــة اآلداب ) ٦( ة لوقـــد نشـــرت حبوثهـــا يف جمموعـــة حتمـــل نفـــس العنـــوان ضـــمن سلســـ ،م١٩٨٩يف تـــونس عـــام عُ

املـنهج ( وحبـث . يـد الشـريفلعبدا) اإلتقان يف علوم القرآن أمنوذجا ،يف قراءة الرتاث الديين(  :ومن ضمن حبوثها ،موافقات
  .ملنصف بن جليل) نثروبولوجي يف دراسة مصادر الفكر اإلسالمي اإل
قدت بكلية اآلداب تونس عام  ) ٧(  .س العنوانم  وصدرت حبوثها ضمن مؤلف مجاعي حيمل نف١٩٨٦عُ
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أشبه «بأنه  تطاول يف حماضرته على القرآن الكرمي، ووصفهعندما ، )١(مكتبة اإلسكندرية 
زام حبرفية االلت ميكن للمجتهد أن ينتقي منه ما يشاء من دون«، وأنه »بالسوبر ماركت

 ً القرآنية بينها تناقض وخاصة ما  من اآليات النصوص القرآنية أو يأخذها كلية، ألن هناك كثريا
ا  وقال عن أمساء املهيمن ،»القتاليتعلق بالتسامح والدعوة إىل  تدل على «واملتكرب واجلبار بأ

ا بني آيات القرآن قاألمساء، وأن هناك تنا الديكتاتورية للذات اإلهلية، وأنه جيب حذف تلك ضً
صلى اهللا عليه وسلم يف تفضيل القرون بعضها على  الرسول حديث عرتض علىاو . »الكرمي

وملاذا مل أعش أنا يف يف قرن من أسوأ القرون  أن أعيش ما ذنيب أنا حسن حنفي« :بعض فقال
   .»؟ تلك القرون

عبد اهللا  الدكتور منهمو هذه التصرحيات  زهر بالرد علىعة من علماء األوقد قام جممو 
والدكتور عبدالصبور  ،مسك رئيس قسم األديان واملذاهب بكلية الدعوة جامعة األزهر

لس األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر،شاهني الدكتور حامد و  ،والشيخ يوسف البدري عضو ا
والدكتور  .باألزهر أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون وعضو جممع البحوث اإلسالمية

  .حممد عمارة عضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر
فقد أثار  نصر حامد أبو زيد ويستمر اجلدل مرة أخرى لكن مع رمز آخر من رموزه وهو

 ً ما عند) ٢("الفن وخطاب التحرمي"ة بعنوان يف ندوة نظمتها اجلامعة األمريكية بالقاهر  جدالً كبريا
أهل العلم بأن يأمروا الرجال باحلجاب كما طالبوا _ طالب يف سياق إنكاره لفرضية احلجاب_

  .وقد قام بعض احلاضرين بالرد عليه أثناء تلك الندوة ،املرأة
   :إقامة دور النشر_ ٦
 َ َ رِ ح  رموز هذا االجتاه على تكوين روابط للنشر جتمع كل من أراد االنضمام إليها ونشر ص

وهي رابطة تضم  ،"رابطة العقالنيني العرب"ومن أبرز هذه الروابط  ،ه من خالهلائفكره وآرا
 :تقول يف التعريف بنفسها ،الباحثني إىل ذلك وتدعو ،فًا ونقداً لثوابت الدينأكثر األفكار تطر 

                            
حماضـرة حلسـن " :يف مقـال بعنـوان   http://www.alarabiya.net:نُشر خرب هذه الندوة يف موقع العربية نـت ) ١(

   .مصر" حنفي تثري جدالً واسعًا يف أوساط
نصر أبو زيد  :يف مقال بعنوان http://www.alarabiya.net نشر خرب هذه الندوة يف موقع العربية نت  ) ٢(

م    .النساء" يفتنون"يدعو لتغطية وجوه الرجال أل
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رابطة العقالنيني العرب تسعى إىل نشر الفكر العقالين النقدي اجلذري وهي ترحب بأن تنشر «
   .)١( »د طريقه إىل النشر بسبب جرأته الفكريةما ال جي

او اولك أن تتأمل هذه العن    :ين اليت نشر
  .)٢(" نقد الثوابت"
  .)٣("لننزع احلجاب"
  .)٤(" حرية االعتقاد الديين"
  . )٥("اإلصالح تسرتاتيجيانزوات العنف وإ :اإلسالم"

 ُ   .عربة عن مضمون االجتاه الذي تتجهه هذه الرابطةوهي عناوين م
   :المشاريع العلمية واإلشراف عليهاإقامة المؤسسات و _ ٧

ولقد أسسوا  ،يعمل أصحاب هذا االجتاه ضمن مؤسسات و مشاريع مدروسة ومنظمة
ومن أشهر هذه املؤسسات اليت  ،بعض املؤسسات اليت من خالهلا يتسىن هلم نشر فكرهم

املؤسسة العربية للتحديث " )الشريف  ،أبو زيد ،أركون (اجتمع فيها أقطاب هذا االجتاه 
ولندع نصر أبو زيد حيكي قصة نشأة هذه املؤسسة واليت تبني طبيعة التنسيق وترتيب  ،"الفكري

حممد «علمت باألمر ألول مرة من األستاذ « :يقول أبو زيد ،األدوار بني أصحاب هذا االجتاه
ً الذي هاتفين ليسألين عما إذا كنت مس» أركون ملناقشة إمكانية التعاون مع رجل أعمال  تعدا

وكان . مستعد للتربع ببعض ماله يف سبيل مشروع حتديثي فكري نصوغه حنن دون تدخل منه
جيب أن نقابله «؟ وكان جواب األستاذ أركون  من الرجل، وما دوافعه: من الطبيعي أن أسأل
. بدوا استعدادهم املبدئي ملناقشة األمر، فسألته عن أمساء الزمالء الذين أ»لنعرف ما نريد ونقرر

يد ـ من تونس، وجورج طرابيشي من سوريا،  ذكر األستاذ أركون اسم الشرفيني ـ حممد وعبد ا
  . )٦( »فوافقت على الفور

                            
ً اوهي عبارة أصبحت هذه الرابطة تكتبها يف مجيع إصدار ) ١( ددين  :ا انظر مثال  .)١٧٥ص(إسالم ا
 .كتبته رجاء بن سالمة دار الطليعة بريوت ) ٢(
 .دمشق_دار برتا  ،لحسنترمجة فاطمة ب ،تأليف شاهدورت جتافان ) ٣(
 .دمشق_ دار برتا  ،تأليف حممد كامل اخلطيب ) ٤(
  .دار الطليعة بريوت ،تأليف حممد احلداد ) ٥(
 .)١٨_١٧ص (احلداثة واحلداثة العربية )  ٦(
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ُ  :املشاريع اليت مت إصدارها ومن يد الشريف بعنواناملشروع الذي ي (  :شرف عليه عبد ا
وهو مشروع  يتبىن النظرة  ،)قالنيني العرب رابطة الع( ونشرته  ،)اإلسالم واحداً ومتعدداً 

ستشراقية اليت ال جتعل اإلسالم شيئًا واحداً بل اإلسالم إسالم متعدد حبسب تعدد أفهام اال
حتتكر فهم  _حبسب زعمهم_ فكل اجتاه له فهمه لإلسالم فليست هناك طائفة ،االجتاهات

  .اإلسالم باعتبارها املمثل الوحيد له
ددين :منها ،وقد أصدر هذا املشروع أربع عشرة دراسة يف ذلك  اإلسالم  ،)١(إسالم ا
إسالم املتصوفة ، )٥(اإلسالم اخلارجي ، )٤(إسالم الفالسفة ، )٣(إسالم املتكلمني ، )٢(السين

   .وغريها، )٨(إسالم الفقهاء  ،)٧(إسالم عصور االحنطاط، )٦(
   :الكتابة في الصحف والمجالت_ ٦
الت مكان يتجاوز اخلطاب النخبوي وينزل إىل خماطبة العامة من الناسا  ،لصحف وا

وإلدراك أمهية ذلك يف نشر الفكر والتأثري يف عامة الناس يشارك أصحاب هذا التيار يف الكتابة 
الت حممد و  ومن أبرز هذه األمثلة احملاورات اليت حصلت بني حسن حنفي ،يف الصحف وا

وهي حماورات استمرت  ،واليت كانت تصدر يف باريس" اليوم السابع"عابد اجلابري يف جملة 
  ."حوار املشرق واملغرب" :بعد ذلك يف كتاب حيمل عنوان مث طبعت ،لسبع حلقات

وقد  ،الذين تابعوها بالتعقيب واالستدراك، ت أثر كبري يف أوساط املثقفنيوكان هلذه املقاال
   .التعقيبات يف آخر الكتابطبعت بعض هذه 

وهذه بعض عناوين  ،اجلابري يف صحيفة االحتاد اإلماراتية كان يكتبها  ومثل املقاالت اليت
عرف طبيعة اخلطاب اليت يتضمنها ُ    :هذه املقاالت حىت ي

                            
 .طبع عن دار الطليعة ،تأليف حممد محزة) ١(
 .طبع عن دار الطليعة ،تأليف بسام اجلمل) ٢(
 .طبع عن دار الطليعة ،لتأليف حممد بوهال) ٣(
 .طبع عن دار الطليعة ،تأليف منجي لسود) ٤(
 .طبع دار الطليعة ،ةيلتأليف ناجية بوعج) ٥(
 .طبع دار الطليعة، تأليف حممد الطيب) ٦(
 .طبع عن دار الطليعة ،عبدالباسط قمودي تأليف هالة الورتاين ) ٧(
 .طبع عن دار الطليعة ،تأليف نادر محامي) ٨(
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"  ،"سلطة السلف والتقليد..اإلمجاع" ،"حماولة لتفكيك. .عموم اللفظ وخصوص السبب"
تصحيح خلطاب " ،"وحديث أيب بكرة .. .والية املرأة"  ،"التشريعية  أسئلة اإلمجاع وحجيته

  . )١("والردة شيء آخر.. .احلرية شيء" ،"دفاعية" آيات السيف ..".البابا
بني نوع املوضوعات اليت يتناوهلا اجلابري يف هذه هذه بعض عناوين تلك املقاالت واليت تُ 

حيملون من العلم الشرعي األصيل ما ميكنهم من واليت يقرأها عامة الناس الذين ال  ،الصحيفة
   .متييز صحيح هذه األقوال من سقيمها يف كثري من األحيان

وهي جملة فكرية وثقافية تصدر كل شهر من عام " فكر ونقد"واجلابري يدير إصدار جملة 
لة يف عددها األول حمددة هدفها  .م١٩٩٧ لة، « :_وهو نشر الوعي_تقول ا تطمح هذه ا

ومن   .إذن، إىل املسامهة يف نشر وعي صحيح بطبيعة هذه املرحلة اليت جيتازها الفكر املعاصر
ا منرب منفتح على مجيع وجهات النظر اليت ". فكر ونقد: " هنا االسم الذي اخرتناه هلا إ

تتناول بالتحليل املوضوعي والنقد اهلادف البناء خمتلف قضايا عصرنا، الفكرية منها 
ية والثقافية، عربيا ودوليا، وصوال إىل حتقيق جتاوز جديل لألجوبة امليتة وصياغة أسئلة واالجتماع

 . »جديدة حية
لة فجاء دخول الشباب حول أكثر األفرا إحصائية هوقعم ويذكر د دخوالً على هذه ا

  . )٢( السعودي يف املرتبة الرابعة من بني شباب الدول األخرى
يد الشريف فهما من ضمن اهليئة االستشارية لـ وأما حممد أركون لة العربية (وعبد ا ا

املسامهة يف تطوير ثقافة حقوق اإلنسان يف البلدان « :واليت من أهدافها ،)حلقوق اإلنسان 
العناية و . مل الفكري بني خمتلف االختصاصاتالعربية وفتح فضاء للتعبري والنشر وإبراز التكا

   .)٣( »يه تأصيل للفكر اإلنساين العريب بالبحث يف أصوله وإخضاعه للنقد احلربكل ما ف
ومل  ،م١٩٨٠عام ) اليسار اإلسالمي ( جملة يرأس حتريرها باسم  أصدر حسن حنفيقد و 

 َ ْ ي  .)٤(ر منها سوى عدد واحد دُ ص
املقاالت يعطي داللة تلك  يف بعض عناوين التأملو  ،دةيف جريدة اجلري يكتبكما أنه 

                            
 /http://www.alarabiya.net :يع هذه املقاالت موجودة على موقع العربية نتمج ) ١(
لة منشورة يف موقع اجلابري ) ٢(  /http://www.aljabriabed.net :هذه ا
لة العربية حلقوق اإلنسان) ٣(   http://www.aihr.org.tn :موقع ا
  .)٤٨٨ص(ل حلسن حنفي حوار األجيا)  ٤(
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ما " ،"النص والواقع" :ممارستهم هلذا النوع من الكتابة على نوع األفكار اليت تطرح خالل
" ، "فضاء اخلطاب الديين" ،"الديين معىن اخلطاب" ،"لغة اخلطاب الديين" ،"اخلطاب الديين ؟

  .)١(" الدين والشرعية السياسية 
عِدّ القائمون على موقع ُ " جملة األنسنة العربية" جملة باسم " انيون العربشبكة العلم" وي

   .وهي جملة متخصصة يف حبث الدراسات القرآنية واإلسالمية
بث يفوللمرء أن يتساء ُ لة ؟ وعن املنهج الذي ستدرس به هذ ل عن الفكر الذي سي ه ا

  ؟  القرآن واإلسالم
ُ  ميكن أن   . يف هذا املوقع  تكتبهذا التساؤل مبجرد النظر يف املقاالت اليت عرف جوابي

  :ةلكترونيالمواقع اإل_ ٧
وقد أنشأ بعضهم موقعًا خاصًا به   ،لنشر هذا الفكر وتروجيهجمال خصب  مواقع اإلنرتنت

  .)٢(كما فعل حممد عابد اجلابري
وموقع  ،)٣()جدل(مثل موقع  ،وشارك آخرون يف مواقع أخرى حتمل نفس التوجه

  .)٥() شبكة العلمانيني العرب(وموقع  ،)٤()يرتنو (
ومجيعها كذلك تتضمن نافذة  ،وثالثة هذه املواقع يكتب فيها كثري من رواد هذا االجتاه

ذا ،)اإلصالح الديين (  :واحداً وهو اً حتمل عنوان وهو توافق يدل على مدى اهتمامهم 
  .يا الدينيةهم حول كثري من القضاجلانب الذي من خالله  يطرحون آراءا

   .)٧("قالنية علمانية تنويريةمن أجل ثقافة ع"عل شعاره الذي ج )٦( )األوان(وكذلك موقع 
   .)٧("تنويرية

  .وغريها من املواقع اليت هلا األثر البالغ يف نشر هذا الفكر

                            
  http://www.aljarida.com :انظر هذه املقاالت يف موقع اجلريدة الرمسي على الرابط)  ١(
)٢ ( http://www.aljabriabed.net/  
)٣ ( www.jadal.org   
)٤ ( http wwwkwtanweercom:// . ./  
)٥ ( http://www. almani.org/ 
)٦(  http://www.alawan.org  
)٧ ( http://www.alawan.org  
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جند أنه ينشر لنا جمموعة من اإلحصائيات اليت تدل على  )األوان(ولو أخذنا املوقع األخري 
آب  ١٤معة اجليف فقد نشر  ،لعريب معه على وجه اخلصوصحجم تفاعل اجلمهور ا

 والذي يعتمد على احلساب اخلاص للموقع يف غوغل)١(م هذا التقرير٢٠٠٩) أغسطس(
ً  وهو يوفر أناليتيك ا ّ الت دقيقة نسبي   :ويقول التقرير ،معدّ
ا يف رأس القائمة، فقد « ّ ار األوان، توجد مصر حالي ّ ّ لزو ارتفع من حيث التّوزيع اجلغرايف

هر األخري بنسبة  ّني أو املقيمني مبصر يف الشّ ار املصري ّ و ّ تلي مصر سوريا مثّ . باملائة ٨٠عدد الز
ة، مثّ اإلمارات، مثّ األردن، مثّ  ّ ة، مثّ تونس، مثّ املغرب، مثّ الواليات املتّحدة األمريكي ّ عودي ّ الس

ة األس… أملانيا، مثّ فرنسا ّ ار من أصقاع نائية كالقار ّ ا، ولنا زو ّ ني، وأقاصي مشال أوروب ة، والصّ ّ رتالي
ة ّ   …وأمريكا الالّتيني

هر األخري  ة املرتبة الثّالثة، وقد ارتفع عددهم يف الشّ ّ عودي ّ ة الس ّ ارنا من اململكة العربي ّ ّ زو حيتل
   .باملائة ٥٠بنسبة 

 ً ار األوان وقتا ّ ً  يقضي زو اً  طويال ّ ارنا  ىوأعلى فرتة قراءة جندها لد. التلقراءة املقا نسبي ّ زو
ل  ة، فهي مبعدّ ّ عودي ّ ة الس ّ ّ . دقائق ٧من اململكة العربي ا أقصر فرتة قراءة فهي تلك اليت ختص ّ أم

ل دقيقة واحدة ارنا من مصر، إذ هي مبعدّ ّ ً . زو الت طبعا ة األفراد، فاألكيد ال تعكس قراء واملعدّ
ارنا يف مصر يستغرقون وقتا أطول يف التّصفّح ّ   .»أنّ الكثري من زو

   :جنده يقول عن أمهية استهدافه لشرحية الشباب واملراهقني كما
باب من أجل املسامهة يف نقل املعارف والقيم، ومن أجل االستماع إىل « فتحنا منتدى الشّ

باب ممّن ال يتجاوز عمرهم  س الّطريق حنو هذه األهداف،  ٢٨الشّ ّ نا ما زلنا نتحس سنة، إّال أّن
ر على أداة تقن ّ وما زلنا مل نتوّف لقائي ة لتحقيق التّفاعل التّ ّ رها للمراهقني . ي فهذه املساحة اليت نوّف

ة املوادّ املنشورة يف األقسام  ّ ارمة اليت خنضع إليها بقي ان أردناها غري خاضعة للمعايري الصّ ّ ب والشّ
  .األخرى

ة املساواة ب ّ ينا لقضي ني وحنن إىل ذلك مل ننجح يف زيادة عدد كاتباتنا من النّساء، رغم تبنّ
ً ا ً  جلنسني، باعتبارها أساسا ، ومنطلقا ّ ّ واالجتماعي ياسي ّ لتحقيق الكرامة  للتّحديث الس

  .»للجميع

                            
  ."إحصائيات ختص األوان: "بعنوان ،/http://www.alawan.org :تقرير منشور يف موقع األوان )١(
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    :مث خيتم هذا املوقع تقرير بقوله
ا تدلّ على جناح سعينا إىل « ّ ات على شيء من االبتهاج، أل ّ ا تبعث هذه اإلحصائي رمبّ

 ّ ا يف لارنا، وحتويل أرشيفنا إىل مكتبة إتوسيع دائرة زو ّ ة متاحة للجميع، وحمرتمة معرفي ّ كرتوني
  .الوقت نفسه

ّ على النّفس، وال  ام ّضا التّ نا مع ذلك ال نطلق صيحات الّظفر، وليس من شأننا الر ولكنّ
 ّ ّ نقد ذايت ّ اخلايل من كل ّ الكريه، والفخر البدائي ايت    .)١(»االنغماس يف التّمجيد الّذ

   :المشاركة في اإلعالم_ ٨
م ميثلون التجديد يف اإلعالمية ب من القنواتاهتمت كثري  تقدمي بعض رموز هؤالء على أ

فمحمد أركون خرج يف عدد من أشهر القنوات العربية ؛ فخرج يف قناة  ،جمال الفكر اإلسالمي
يف " إضاءات" مث تكرر خروجه يف برنامج . )٢(يف حلقتني "  روافد"العربية يف برنامج 

  .)٤( يف أربع حلقات" مسارات"اجلزيرة يف برنامج وخرج يف قناة  ،)٣(حلقتني
  .)٥("الكتاب خري جليس"يف برنامج  وتكرر خروجه مرتني أخريني

  .)٦( فقد خرج يف قناة العربية يف برنامج روافد يف حلقتني أما نصر حامد أبو زيد
   .)٧(جليسوخرج اجلابري يف قناة اجلزيرة يف برنامج الكتاب خري 

ويكفي شاهداً على ذلك ما كتبه  ،وهذه املشاركات اإلعالمية هلا أثرها الكبري يف املتابعني
احللقة كانت رائعة بكل ما تعنيه « :أحد املشاهدين بعد برنامج شاهده حملمد أركون حني قال

ميزة . ..قدمها هذا الربنامج منذ إنشائه إن هذه هي أفضل حلقة :الكلمة بل أستطيع أن أقول
ة العربية الكبار إىل مستوى احلديث إنزال أركون كإحدى قامات الثقاف يف اللقاء أنه جنح

 أعتقد أن أركون كان سعيداً من أعماقه.. .ةعظيمضوية البسيط بأفكار حداثية و  الشعبوي

                            
  ."إحصائيات ختص األوان: "بعنوان ،/http://www.alawan.org :تقرير منشور يف موقع األوان )١(
   .وهي موجودة على املوقع الرمسي للقناة ١/٩/٢٠٠٦كانت احللقة بتاريخ ) ٢(
 .وهي موجود على املوقع الرمسي للقناة  ١٨/١/٢٠٠٨بتاريخ كانت احللقة ) ٣(
 .١٧/٤/٢٠٠٦كانت احللقة بتاريخ ) ٤(
 .١٧/٦/٢٠٠٢والثانية بتاريخ  ٩/٧/٢٠٠٥ كانت األوىل بتاريخ) ٥(
 .١٢/٦/٢٠٠٥بتاريخ كانت احللقة ) ٦(
 .٨/١/٢٠٠٥يف يخ كانت احللقة بتار ) ٧(
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تستشعر رغبته  حبيث ...ذا اللقاء الذي أتاح له أن يلتقي من خالل قناة واسعة االنتشار
،  صادقة يف التواصل مع الناس و النزول معهم يف أسلوب سقراطي صبور، وال مراوغ أحيانًا

لكن يكفيه شرفًا أنك تستشعر صدق نيته وهو  ...لكي يوصل رسالته النبيلة لشرحية أكرب
ا أساريره، فمشروعه يف نقد العقل اإلسالمي مشروع أصيل وجتربة فريدة وإن   يتحدث تشع 

 نريد الكثري من مثل هذه اللقاءات فقد مللنا من الشيخ ...غربية علميةكان يستخدم مناهج 
  .)١( »الذي تغري والذي مل يتغري والبون بينهما

  

  المطلب الثالث

  وغيرها في البالد األخرى السنية والشيعية ى المجتمعاتعل أثره
تمعات العربية والغربية إىلتطا سا  غريها من ع نطاق تأثري هذا االجتاه أن يتجاوزاً ا

تمعات  تفاؤل هذا االجتاه  بلغ حىت ،غريهمو خرى كأندونيسيا وتركيا واألكراد واهلند وإيران األا
يقول عن  ،أن التجديد قادم من هناك إىل أن يعترب نصر حامد أبو زيد هافي هفكر بقوة تأثري 

َ شَ كَ « :اليت أشرف عليهانتائج أحد املؤمترات  ْ ف الفكري الديين ينبثق اآلن من " التجديد"أن  ت
   .)٢( »خارج دائرة الفكر العريب

ا ليست مقصورة يف العامل العريب  ،ويضيف إىل بيان اتساع رقعة التبين هلذه الرؤى وأ
هذا باإلضافة إىل أن نتائج هذا املؤمتر كشفت مدى اتساع نطاق الفكر اإلسالمي « :فيقول

  . )٣( »احلديث واملعاصر
وظهر هذا  ،لقد كانت هذه المجتمعات مجال اهتمام وعناية عند هذا االتجاه

   :االهتمام في عدة أمور
  :حول هذه المجتمعات وث والدراساتالبح_ ١

                            
 http://www.alarabiya.net :خلالـد الغنـام منشـور يف موقـع العربيـة نـت) أركـون علـى العربيـة( مقال بعنـوان  ) ١(
. 
 ).٢٤٩ص( ، نصر حامد أبو زيداخلطاب والتأويل ) ٢(
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق ) ٣(
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تمعات يقول نصر حامد أبو زيد االت اليت « :عن اهتمامه بدراسة هذه ا من أهم ا
ا خاصة الفكر  ،عن ذي قبل جمال الفكر اإلسالمي بغري اللغة العربية تزايد اهتمامي 

     .)١( »اإلسالمي الرتكي واهلندي والباكستاين واألندونيسي والبلقاين فضال عن اإليراين
تمعات وبينت بعض  وقدمت املدرسة التونسية جمموعة من الدراسات حول هذه ا

، )٣()اإلسالم األسود( ، )٢( )اإلسالم اآلسيوي  ( :ومن تلك الدراسات ،حموالت التجديد فيها
  .)٤( )إسالم األكراد ( 

   :الدعوة للمؤتمرات والندوات_ ٢
الدراسات القرآنية على أبواب "  :الذي سبقت اإلشارة إليه حول ؤمترمن أمثلة ذلك امل

متخصصًا يف  ٢٥ والذي نظمه نصر حامد أبوزيد وشارك فيه ،"القرن احلادي والعشرين 
 ،وتركيا، واهلند ،والبوسنة ،نوب أفريقياج :ومن تلك الدول اليت شاركت فيه ،لدراسات القرآنيةا

وقد عكس املؤمتر مدى ثراء الفكر اإلسالمي « :مث يقول عن أثر هذا املؤمتر ،وإيران وغريها
" التجديد"ت أن وتعدد لغاته إىل جانب املناقشات واملداخالت العميقة خالل ثالثة أيام كشف

هذا باإلضافة إىل أن نتائج هذا املؤمتر   ،آلن من خارج دائرة الفكر العريبق اثبالفكري الديين ين
  .)٥( »إلسالمي احلديث واملعاصراكشفت مدى اتساع نطاق الفكر 

  :ترجمة األطروحات إلى هذه اللغات_ ٣
تمعات أن  ذه ا ه اجلابري ترجم عدة دراسات له إىل هذومن أوجه هذا االهتمام 

  : )٦( ومنها ،اللغات
  .ه نقدية ترجم إىل اللغة الرتكيةياخلطاب العريب املعاصر دراسة حتليل

   .تكوين العقل العريب ترجم إىل اللغة الرتكية 
  .بنية العقل العريب ترجم إىل اللغة الرتكية

                            
 .نفس الصفحة ،املصدر السابق ) ١(
 .منشور عن دار الطليعة آمال قرامي :كتبته ) ٢(
 .منشور عن دار الطليعة حممد شقرون :كتبه ) ٣(
 .امي العبدويل منشور عن دار الطليعة :كتبه ) ٤(
  .)٢٤٩ص(اخلطاب والتأويل لنصر أبو زيد  ) ٥(
   ..abed.netaljabriwww :ذكرها اجلابري يف قائمة مؤلفاته اليت يف موقعه اإللكرتوين ) ٦(
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  .العقل السياسي ترجم إىل اللغة الرتكية 
  .ابانية واإلندونيسية والبنغاليةمقدمة لنقد العقل العريب ترجم إىل اللغة الي

  .ستان العراقدالدين والدولة وتطبيق الشريعة ترجم للكردية وكر 
  :تدريس طالب تلك البالد وإقامة المحاضرات لهم_ ٤

تمعات بتدريس أصحاب هذا االجتاه فيها  سواء  _لقد رحبت اجلامعات يف بلدان هذه ا
طاف قارات العامل « :ن أن حيكي عن نفسه بأنهحىت بلغ مبحمد أركو _ كانوا من أهلها أم ال 

اللغة الفرنسية واإلنكليزية والعربية اضرات ورمبا مئات احملاضرات بوألقى عشرات احمل ،اخلمس
  . )١( »وحىت الرببرية

  .)٢(درس ملدة ثالث سنوات يف اليابان هعن نفسه أن رب حسن حنفيوخيُ 
يف جامعة أوسكار  م١٩٨٩-١٩٨٥ستاذ زائر ما بني عام ونصر حامد أبو زيد عمل كأ

  .للغات األجنبية يف اليابان
تمعات حيث س نصر حامد أبو زيدرَّ ودَ  ولقد « :يقول بعض املقررات اخلاصة لتلك ا

يس بتدر "  اإلسالم يف أندونيسيا"سبق يل أن قمت مبشاركة مع زميل هولندي متخصص يف 
 ،"دراسة مقارنة بني مصر وأندونيسا :الفكر اإلسالمي احلديث" قرر لطالب املاجستري عن م

  . )٣( »وكانت جتربة على درجة كبرية من األمهية
اليات هذه البلدان ة يعطيهم فرصة كبرية لاللتقاء جبيف اجلامعات الغربي هممث إن تدريس

يالحقونه بعد تلك  نعن الشباب الذي أركونيتحدث حممد  ،ة للدراسة أو غري ذلكاملهاجر 
بعد كل حماضرة كان يلحقين بعض املستمعني « :احملاضرات وتأثرهم بتلك احملاضرات

ا زعزعتهم وأحالتهم إىل وعيهم النقدي   .املتحمسني جداً والذين أثرت فيهم احملاضرة إىل حد أ
لس وتفرق الناسكانوا يسارعون حنوي لكي يتابعوا النقاش بعد أ   . )٤(»ن انفض ا

وحنن نتنقل « :لنصر حامد أبو زيد عن التفاف الطلبة حوله فيقولوحيكي أحد احملاورين 

                            
 .)٢٢ص (معارك من أجل األنسنة حملمد أركون  ) ١(
 .)٧٤ص(ستغراب حلسن حنفي مقدمة يف علم اال ) ٢(
 .)٢٤٩ص(اخلطاب والتأويل لنصر أبو زيد ) ٣(
 .)٢٢ص(معارك من أجل األنسنة ) ٤(
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وكانوا  ،كنا نلتقي بطالب مسلمني من مناطق ومشارب خمتلفة"  ليدن"يف أقسام جامعة 
س عن معرفة خمتلفة وهو حيدثين حبما ،يسألونه أو يلقون التحية ،يقبلون على الدكتور أبو زيد

  .)١( »حيصل عليها من احتكاكه مع هؤالء الطلبة
تمعات لرؤى وأفكار هذا االجتاه   :أمثلة وأضرب لذلك عدة ،وقد ظهر تبين بعض هذه ا

  
  :)٢( إيران_ أ

تمعات اليت دخل عليها أثر هذا الفكر  هذا يف لقد ظهرو  ،إيران هي من أبرز تلك ا
و عبد الكرمي ، )٤(علي شريعيت  :)٣(و ساعدت يف نشره ومنهم تهمن الشخصيات اليت تبنعدد 

    .)٧(ومصطفى مليكان، )٦(و حممد جمتهد شبسرتي، )٥(سروش
  :ومنها ،يف املقابل ظهر يف الوسط الشيعي بعض البحوث الناقدة هلذا االجتاهو 

  .)٨( )نوطيقياياهلرم(القراءة اجلديدة للقرآن والنصوص الدينية ( :حبث بعنوان

                            
  .)٢١١ص(اخلطاب والتأويل ) ١(
مع املفكر الشيعي حيدر حب اهللا  /http://www.doroob.com :للقاء الذي أجراه موقع دروبانظر ا )٢(

لتيار اجلديد يف الفكر فقد حتدث فيه بشيء من التفصيل عن وجود هذا ا" الفكر الديين ومشروع إعادة البناء"بعنوان 
يمن ع :ويف حوار آخر له بعنوان. الشيعي  جريدة الشرق األوسط ،لى املثقفني اإليرانينياملشاريع النقدية للفكر الديين 

 .)٢٠٠٣نوفمرب  ٢٠هـ  ١٤٢٤رمضـان  ٢٥(بتاريخ  ،)٩١٢٣( :العدد
ــــددين حملمــــد محــــزة   ،)١٨٢_  ١٧٣ص (حبــــث اإلســــالم اآلســــيوي آلمــــال قرامــــي  :انظــــر) ٣(  ١٥٣و  ١٠(وإســــالم ا
_١٥٤(. 
وقـد كتـب عبـدالرزاق اجلـربان  ،بـع الزهـراء لإلعـالم العـريب القـاهرةإبـراهيم الدسـوقي ط :له كتـاب العـودة إىل الـذات ترمجـة) ٤(

 .علي شريعيت وجتديد التفكري الديين طبع دار األمري :دراسه حول فكره بعنوان
 ،م بـريوت٢٠٠٢له كتاب نظرية القبض والبسط يف الشريعة نقلتـه مـن الفارسـية إىل العربيـة دالل عبـاس ط دار اجلديـد ) ٥(

مــن أجـل تفســري حـر للقــرآن كتبتـه كتــايون امريبــور   :وانظـر مقــال حـول فكــره بعنـوان ،وعــة مـن رؤاه وأفكــارهوقـد ذكــر فيـه جمم
  http://www.qantara.de :ر مع العامل اإلسالمياو قنطرة ح: من أصل إيراين يف موقعكاتبة 

يـد  له دراسات حول جتديد الفكر الديين نشر بعضها يف جملة قضايا إسالمية معاصرة الـيت) ٦( يشـرف عليهـا العراقـي عبدا
يد الرفاعي   .عبدا

 .دار اهلادي، بريوت، جنف عبداجلبار الرفاعي وحيدر :ترمجة) مقاربات الدين  ،العقالنية واملعنوية( له كتاب ) ٧(
اجلــزء الثــاين  ،١٦وهــو منشــور ضــمن جملــة جممــع الفقـه اإلســالمي الــدويل الــدورة السادســة العــدد  ،أمحــد اجلــواهري :كتبـه  )٨(
 .م٢٠٠٥_هـ  ١٤٢٦ام ع
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  . )١( )بني نظرية القراءات واالجتهاد اإلسالمي (  :وحبث آخر بعنوان
  :تركيا_ ب

ظافر  :هؤالء ومن بني ،سفي املعاصرعدد من الكتاب األتراك قد تأثروا باملنهج الفل
من يقولون بأن القرآن حيمل معىن وحداً جيب  اينتقد فيه وله رؤى ،سينوجاك الرتكي األصل

  . )٢(االحتكام إليه
مشروع جديد لتفسري اإلسالم بإشراف  من جامعة أنقرة م٢٠٠٦يف تركيا عام  انطلق وقد

يهدف على إعادة قراءة احلديث النبوي قراءة  وهو مشروع) ديانت(هيئة الشئون الدينية الرتكية 
ل أحد املشرفني عن معىن هذه القراءة وعندما سئ ،ملًا من جامعة أنقرةعا ٣٥عصرية يقوم به 

ً إن بعض املفاهيم ختضع لشروطها املوضوعية وهي ليست أحكام« :العصرية قال مطلقة بل  ا
جزء من التنظيم االجتماعي الذي يتأثر بالتطور االقتصادي والسياسي والفكري واالجتماعي 

تمعات   .)٣( »لإلنسان وا
إال أن الرؤية مل تكتمل بعد عن هذا  ،جتاهوهذا املعىن يردده كثري من أصحاب هذا اال

شروع وعن منهجية دراسته ؛ لكن عنوان املشروع و الكالم السابق الذي قاله أحد املشرفني امل
والظروف املصاحبة لنشأة هذا املشروع جتعل االحتمال بدخول هذا املشروع ضمن الرؤى 

ً احلداثية أو العصرانية أمر  ً وارد ا   .ا
  :جنوب شرق آسيا_ جـ

تمعات اآلسيوية يقول أحد الباحثني عن أثر مشروع حممد أركون لكن املثري يف « :يف ا
املتكاثرة يف العامل العريب اليت » قوالً بني األقوال«األمر أنه يف الوقت الذي بقي مشروع أركون 

تلوكها النخبة املثقفة، فإنه حظي باهتمام استثنائي يف جنوب شرقي آسيا، ال سيما أندونيسيا، 

                            
منشـور ضـمن    ،حممد علي التسـخريي األمـني العـام للمجمـع العـاملي للتقريـب بـني املـذاهب اإلسـالمية يف إيـران :كتبه )١(

 .م٢٠٠٥_هـ ١٤٢٦، اجلزء الثاين عام ١٦جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل الدورة السادسة العدد 
ترمجـة عبـداللطيف شـعيب منشـور يف موقـع قنطـرة حـوار مـع ) ي لإلسـالمالبحث عن خطـاب معـريف عصـر (انظر مقاله   )٢(

 http://www.qantara.de  :مع العامل اإلسالمي
 ١٨_ هـــــ  ١٤٢٩ربيـــع األول  ١٠(بتـــاريخ  ،)١٠٧٠٣(يف جريـــدة الشــــرق األوســـط العـــدد نشـــر خـــرب هـــذا املشـــروع  )٣(

ــذا املشـروع بعنــوان ،)م٢٠٠٨مـارس  إســالم علمـاين لعصــر  :كيــة مهمـة يف اإلصــالح الـديينخطـوة تر (  :وانظــر يف التعريـف 
   http://www.qantara.de  :منشور يف موقع  قنطرة حوار مع العامل اإلسالمي) حديث 
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ليات اإلسالمية بالتحديد، ورمبا كان السبب يف ذلك احلاجز اللغوي بني ويف اجلامعات والك
لسان أهل املنطقة الناطق النصوص الدينية والرتاث اإلسالمي املكتوب مبجمله بالعربية وبني 

وية، إضافة إىل ذلك ساعدت احلكومة العلمانية يف نشر أمناط من الفكر التحديثي يف باملاال
  . )١( »ة الدينية املتشددةسياق مكافحتها األصولي

أنه أجريت عنه جمموعة رسائل يف عدة جامعات منها اجلامعات  رب حسن حنفيخيُ و 
  . )٢(اآلسيوية

ره وجود اومن آث ،ذه املناطق من بالد املسلمنيوهذا يدل على امتداد هذا االجتاه يف ه
   :يدة عن اإلسالم ومنهاجمموعة من املنظمات اليت تسعى إىل تقدمي صورة جد

 ،عدة منظمات تتنىب جمموعة من األفكار اليت يدعو إليها هذا االجتاه في أندونيسيا
  :ومنها

ً  وهي "رحيمة"منظمة _ ١ ، فقد تأسست إحدى املنظمات غري احلكومية احلديثة نسبيا
ة من فرحة جيجك والبالغ :و ترتأسها ،من قبل جمموعة إسالمية حلقوق اإلنسان م٢٠٠٠عام 

ً  ٤٢العمر     .عاما
تم باألفكار الدميقراطية احلديثة اخلاصة باملساواة بني الرجل واملرأة يف وهي منظمة 

  . )٣(يرفضن التفسري احلريف للشريعة بشدةو  ،و تناهض اجلمعية تعدد الزوجات،اإلسالم
هو مركز و  ،زكية منري ترتأسه ليلى" قراطية يف أندونيسيامركز الدراسات الدمي"وهناك _ ٢

  . )٤(يدعو إىل املساواة الكلية بني الرجل واملرأة
قبيل أحداث احلادي عشر من  ، تأسس)٥(لإلسالم الليربايل" يارجنان"شبكة _ ٣

                            
مقـال لعبـد الـرمحن احلـاج منشـور يف )  أركون بني العرب واآلسيويني مشروع(  :حتديث اإلسالم والفكر اإلسالميانظر  )١(

 www.almultaka.net  .داعموقع امللتقى الفكري لإلب
  .)٧٤ص(ستغراب حلسن حنفي مقدمة يف علم اال )٢(
ذه اجلمعية يف مقال   )٣( قنطـرة حـوار مـع العـامل ب منشـور يف موقـع ترمجة عبد اللطيف شعي كريستينا شوتانظر التعريف 

  http://www.rahima.or.id :وللجمعية موقع على اإلنرتنت ،http://www.qantara.de  :اإلسالمي
كامــل الزيــادي  يف موقــع قنطــرة حــوار مــع العــامل :الرجــل واملــرأة مــن نفــس واحــدة ترمجــه :زكيــة بعنــوان انظــر مقــال ليلــى )٤(

  http://www.qantara.de  :اإلسالمي
ــذه الشـبكة مســتفاد مـن مقــال بعنـوان )٥(  كريســتينا شــوت :شــبكة يارجنـان لإلســالم الليـربايل يف أندونيســا كتبـه :التعريـف 

  http://www.qantara.de  :قنطرة حوار مع العامل اإلسالميب منشور يف موقع ترمجة عبد اللطيف شعي
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إىل إننا حنتاج « :يقول يف إحدى مقاالته أوليل أبشر عبد اهللاويرتأسه  م٢٠٠١أيلول /سبتمرب
والقيم العامة ال بد . حلضارة العربية وبني غريهاتفسري لإلسالم يفرق بني التعاليم اليت تأثرت با

ليزيني أو حياة سكان من تطبيقها يف ظروف معينة من احلياة، مثل حياة العرب أو حياة املا
  . )١(»أما أجزاء اإلسالم اليت تعرب عن حضارة حملية فهي ال تعنينا بشيء ،آسيا الوسطى

ً « :ويقــول ً  إن اإلســـالم يعــرض مبـــدأ عامــا .. .ندوســـيةجــد أيضـــا يف املســيحية واهليو  وشـــامال
وأنــا ال أعــري الشــكل  ،تواجــد جــوهر اإلســالم يف املاركســيةومــن املمكــن أيضــا أن ي.. .يــةواليهود
 ً  ختــدم املظهــر اخلــارجي، فأشــكال العبــادات وطــرق آدائهــا الــيت ،، ولكــن يهمــين الفحــوىاهتمامــا

م بش   .)٢(»هاءختتفي ورا ال يهم سوى القيم اليت، و يءال
تقـدم بشـأن هـذا املوضـوع عروضـا كثـرية للقـراءة علـى صـفحات اإلنرتنــت " يارجنـان"وشـبكة 

موعــة بعقــد سلســلة للحــوارات  وتقــوم أيضــا بنشــر كتــب متخصصــة، وإىل جانــب ذلــك تقــوم ا
   .وتقدم برنامج إذاعي كل أسبوع

العدالة، "حتمل شعار و )٣("أخوات يف اإلسالم" :امسها منظمة نسائيةهناك  وفي ماليزيا
   .كادمييات، وقانونيات، وعاملات فقهاأل جمموعة من ويقودها ،"املساواة، احلرية والكرامة

 خــــاص علــــى موقــــعهلــــا  ،م١٩٨٨عــــام  وهلــــا مــــا يقــــارب عشــــرين ســــنة فقــــد تأسســــت يف
هن ال يرتـــدين احلجـــاب يرتأســـهن امـــرأة غـــالب عضـــوة نشـــطة فقـــط ٢٤ املنظمـــة تضـــمو  ،اإلنرتنـــت

ـــاة فـــإن مكـــان املـــرأة « :هـــذه املـــرأة تقـــول ،زينـــة أنـــور :هـــاامس إذا مت اختـــاذ اإلســـالم كأســـلوب حي
كــان مألوفــًا   وحتكــي أنــه ،»سيصــبح ميــدان املعركــة األول لكــل مــن يريــد أن يثبــت تدينــه اجلديــد

ا ارتداء احلجـاب عنـد الصـالة فقـط؛ أمـا اليـوم فتتعـرض مـن ال ترتديـه للضـغ وهـن  ،طجليل والد
ن يعترب يعارضن    .ا اخلاصةانه إهانة للمرأة يف حيتعدد الزوجات أل

  .يف ماليزيا من رئيسة املنظمة" احتاد العلماء املسلمني"وقد حذر 
ذا املنهج  الفلسفي في باكستان و  خرج جمموعة من تلك البالد اإلسالمية ممن تأثر 

                            
ذه املنظمة يف موقع  )١(   http://www.qantara.de  :قنطرة حوار مع العامل اإلسالميانظر التعريف 
وهــو منشــور يف  .ندونيسـيا كومبــاسيف كـربى اجلرائــد اليوميــة يف إ )م٢٠٠٢نــوفمرب  ١٨(مقـال نشــره يف نـص مــن مقــال  )٢(

  http://www.qantara.de  :قنطرة حوار مع العامل اإلسالميموقع 
ذه املنظمـة يف مقـال )٣( قنطـرة حـوار مـع العـامل منشـور يف موقـع   حسـن الشـريف: ترمجـة  شـارلوتة فيـدمانل انظر التعريف 

  http://www.qantara.de  :اإلسالمي
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، ثييكا يف نيويوركامعة أأمساء بارالس وهي رئيسة قسم السياسة يف ج :ومن أولئك ،املعاصر
النساء املؤمنات (  :وقد كتبت كتابًا يف نقد التفسريات اإلسالمية القدمية عن املرأة بعنوان

  .)١( )عن التفسريات التقليدية للقرآن  اإلسالم حماولة الكشف
علي املشهور  ملفكر اهلندي ظهر بعض املتأثرين بفكر هذا االجتاه ومن أبرزهم اوفي الهند 

إن «  :الباحثات عن فكره ىحدوتقول إ ، عامانيغ من العمر ستة وستلالبا)٢(أصغر أجننري
التفكري احلديث والتحرر من القالب التقليدي، وعلى وجه اخلصوص التحرر من التفسري الديين 

  .»أحد دعائم تأسيس السالم احمللي لدى مفهوم اجننري وراء أخرى، هآب الذي ال يعرتف
لمانية يف نظره هي والع ،"القوانني الشرعية ما هي إال نتاج التأويل البشري"و يعترب أن وه

  .ضمان السالم
جتماعي اهلندوسي سوامي ملصلح االقد نال جائزة نوبل البديلة للسالم مناصفة مع او 

  .غنيفشأ
عًا وهو امتداد يستوجب نو  ،هذه بعض االمتدادات الفكرية هلذا االجتاه يف هذه البلدان

وهذا يعين أن  ،إذ أغلب من ينقد هذا الفكر إمنا يكتب باللغة العربية ،من املواجهة العلمية فيها
وإمنا الذي وصلهم هو تشويه احلق  ،يصل إليهم حيان الصوت النقد العلمي يف كثري من األ

ل هذه الفئة َ ب ِ  .واهللا املستعان ،من ق
  
  
  
  
  
  

                            
  :قنطـــرة حـــوار مـــع العـــامل اإلســـالمي معهـــا ترمجتـــه منـــال عبـــداحلفيظ شـــريده منشـــور يف موقـــع انظـــر احلـــوار الـــذي أجـــري )١(

http://www.qantara.de  
للكاتبـة )  !لنـتعلم مـن الهنـد : جننـريأة عـن املفكـر اإلسـالمي أصـغر علـي حملـ(  :انظر يف التعريف بفكـره  مقـال بعنـوان )٢(

  :قنطــــــــــــرة حــــــــــــوار مــــــــــــع العــــــــــــامل اإلســـــــــــــالميموقــــــــــــع منشـــــــــــــور يف  ،ترمجــــــــــــة عبــــــــــــد اللطيــــــــــــف شــــــــــــعيب فاطمــــــــــــة صــــــــــــغري
http://www.qantara.de  
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  المطلب الرابع  

   لة لنقد االتجاه الفلسفي المعاصرالجهود العلمية المبذو 
ِّ كثرياً من احنرافاتهواجه هذا االجت ني َ بـ وجذوره الفكرية  ،اه دراسات ناقدة حاولت أن تـُ

       :وهذه املواجهة كانت عرب عدة نوافذ منها ،الفلسفية الغربية
  :اهالدراسات األكاديمية التي نقدت هذا االتج _أ 

وال يكاد  ،تكاثرت الدراسات اليت نقدت هذا االجتاه وبينت اخللل املنهجي والعلمي فيه
على وهذا يعطي داللة  ،ذا االجتاهلو بلد من البالد العربية من دراسات أكادميية ناقدة هلخي

ولقد حاولت أن أرصد  ،لنقده خطر هذا االجتاه مما استدعى كل هذه الدراسات امتداد
 ،تلك الدراسات اليت مل أقف يف عامتها إال على جمرد املعلومات األولية عنهاجمموعة من 

  :وبعضها ال يزال يف طور اإلعداد وقد صنفتها حسب البلدان اإلسالمية
  :في السعودية_ ١

و دراسة بعض رموزه اسة هذا االجتاه على وجه العموم أاجتهت جمموعة من البحوث لدر 
من النص  موقف االجتاه الفلسفي املعاصر( حبث  :ثعلى وجه اخلصوص ومن تلك البحو 

  .)١( )الشرعي 
(  :وحبث ،)٢( )_ دراسة نقدية_التأويلية احلديثة يف الفكر العريب املعاصر (  :وحبث

قراءة (وحبث  ،)٣( ) ة نقديةدراسة حتليلي_اإلسالمي  ثامن الرت  موقف حممد عابد اجلابري
يف  حممد أركون منهج(  :وحبث ،)٤() )أمنوذجا حممد عابد اجلابري(الرتاث يف العصر احلاضر 

                            
  .وهي رسالة ماجستري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة للدكتور حسن األمسري) ١(
للباحــث خالــد والزلــت يف طــور اإلعــداد   ،جامعــة أم القــرى قســم العقيــدة واملــذاهب املعاصــرة وهــي رســالة دكتــوراة يف) ٢(

  .السيف
 .للباحث بندر املطريف  والزالت يف طور اإلعداد ،يف جامعة أم القرى قسم العقيدة وهي رسالة ماجستري) ٣(
  .وهي رسالة ماجستري يف جامعة امللك سعود للباحثة وفاء بنت عبد اهللا الكرمي اليايف) ٤(
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من  موقف حسن حنفي(  :وحبث، )١( ) دراسة نقدية حتليلية_نقد الدين والرتاث اإلسالمي  
  . )٢() الرتاث 
ِ كُ  :في مصر_ ٢ التيار العلماين ( :عدة حبوث حول هذا املوضوع ومنها حبث بت

التيارات الفكرية ( :وحبث، )٤()العلمانيون والقرآن( :وحبث، )٣( )احلديث وموقفه من التفسري
  .)٦()التأويل يف مصر يف الفكر املعاصر( :وحبث، )٥( )احلديثة وأثرها يف التفسري

تِب فيها حبث  :سوريا في_ ٣ ة يدراسة حتليل :"راءة املعاصرة للقرآن الكرميالق" دعوى ( :كُ
ً _ موقف الفكر العريب من النص القرآين ( :وآخر بعنوان، )٧( )  ) دعوى تارخيية النص منوذجا
)٨(.  

ِ كُ  :في لبنان_ ٤ القراءات املعاصرة للقرآن يف ضوء ضوابط (  :ب فيها حبث بعنوانت
  .)٩( )التفسري 
ِ كُ  :في المغرب_ ٥  ،روع النهضوي العريبشاخلطاب النقدي يف امل(  :ب فيها حبثت

مناهج التحليل والتفسري للخطاب القرآين يف العصر ( :وحبث ،)١٠( )العروي واجلابري منوذجًا 
ً _ احلديث  ) القراءة اجلديدة يف ضوء ضوابط التفسري( :وحبث ،)١١()_املنهج األديب منوذجا

)١٢(.  

                            
 .للباحث عبد اهللا املالكي الزالت يف طور اإلعدادو  ،يف جامعة أم القرى قسم العقيدة وهي رسالة ماجستري) ١(
 .يكتبها الباحث حسن القرشي يف جامعة أم القرىوهي رسالة دكتوراة ) ٢(
ي الدين ،جامعة األزهر ،رسالة دكتوراة) ٣(  .ملىن حممد 
 .لصالح يعقوب عبداهللا ،١٤٢٠_ ١٩٩٩جامعة القاهرة  ،رسالة دكتوراة بكلية أصول الدين) ٤(
 .إلبراهيم عبداحلليم زيد الكيالين ،جامعة األزهر كلية أصول الدين ،١٩٧٣الة دكتوراة رس) ٥(
 . للسيد علي أبو طالب حسنني ،جامعة األزهر قسم العقيدة والفلسفة ،رسالة دكتوراة كلية أصول الدين) ٦(
  .رسالة ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن ألمحد بشري قباوة) ٧(
  وقد، جامعة دمشق_ كلية الشريعة دريس الطعان املدرس بقسم العقائد واألديان بألمحد إ رسالة دكتوراة) ٨(

 .عن دار ابن حزم) تارخيية النص_ العلمانيون والقرآن الكرمي ( طبعت بعنوان 
 .م٢٠٠٧رسالة دكتوراة يف جامعة اجلنان طرابلس أبو مسراء لبنان  حملمد حممد كالو  ) ٩(
 .م١٩٩٨جامعة حممد اخلامس  ملربوكة الشريف جربيل رسالة دكتوراة يف ) ١٠(
 .١٤١٤_ ١٩٩٤رسالة لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا جامعة حممد اخلامس كلية اآلداب ) ١١(
 ١٤٠٨الربــــاط _ جامعــــة حممــــد اخلــــامس كليــــة اآلداب والعلــــوم اإلنســــانية _ رســــالة لنيــــل دبلــــوم الدراســــات العليــــا ) ١٢(
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ِ كُ  :ألردنفي ا_ ٦ َ ت    :ت يف األردن جمموعة حبوث حول هذا املوضوع ومنهاب
التأويل بني ضوابط األصوليني وقراءات ( :وحبث، )١( )احلداثة والنص القرآين (  :حبث

 :وحبث ،)٣( )اإلعجاز القرآين يف دراسة احلداثييني (  :وحبث ،)٢( )املعاصرين دراسة أصولية 
عرض "تفسري آيات األحكام عند احلداثيني ( :وحبث ،)٤( )ضوابط التاويل عند احلداثيني (

  .)٥(" ) ونقد
ِ كُ  :في الجزائر_ ٧ َ ت   :فيها جمموعة حبوث ؛ ومنها ب

إشكالية تارخيية النص ( :وحبث ،)٦( )تأويل النص القرآين بني احلداثة والقرآن ( :حبث
   .)٧( )الديين يف اخلطاب احلداثي العريب املعاصر

ِ كُ   :في تونس_ ٨   :ب فيها جمموعة من البحوث منهات
 نصر حامد أبو زيد_ إشكالية قراءة النص القرآين يف الفكر العريب املعاصر ( :حبث 

اج حممد تن" لفكر العريب اإلسالمي املعاصر إشكالية القراءة يف ا(  :وحبث ،)٨()_منوذجًا 
  .)٩()_منوذجًا  أركون

، رسة الفكرية املعاصرة يف التفسريتقومي منهجية املد( :كتب فيها حبث :في ماليزيا_ ٩
احلداثيون العرب يف العقود الثالثة األخرية (  :وحبث )١٠( )أبو القاسم حاج محد منوذجًا 

                                                                              
 .م١٩٨٨_
  .حملمد رشيد ريان ،م١٩٩٧ري من اجلامعة األردنية عام رسالة ماجست )١(
  .إلبراهيم حممد طه ،م٢٠٠١رسالة ماجستري من اجلامعة األردنية عام ) ٢(
 .يف جامعة الريموك باألردن) ٣(
 .جامعة الريموك باألردن) ٤(
  .حملمد احلوري جامعة الريموك باألردن رسالة دكتوراه يف طور التحضري) ٥(
  .للباحثة عدة عمربش ٢٠٠٢دكتوراة يف جامعة األمري عبدالقادر عام  رسالة) ٦(
 .م٢٠٠١ .ملروان العمري ،٢٠٠١يف جامعة األمري عبدالقادر عام ) ٧(
جامعـــة الزيتونـــة املعهـــد األعلـــى _ محيـــدة النيفـــر . إليـــاس قويســـم  بإشـــراف د_ حبـــث لنيـــل شـــهادة الدراســـات املعمقـــة ) ٨(

 .١٤٢١_  ١٩٩٩لصول الدين 
/  ١٩٩٨ .املعهـــد األعلـــى ألصـــول الـــدين ،جامعـــة زيتونـــة_ حبـــث لنيـــل شـــهادة الدراســـات املعمقـــة اجلامعـــة التونســـية ) ٩(

 .خلالد السعيداين ١٤٩٢
وقـــد نشـــر يف جملـــة املســـلم املعاصـــر جـــزء منهـــا يف  ،١٩٩٨رســـالة ماجســـتري باجلامعـــة اإلســـالمية العامليـــة مباليزيـــا ســـنة ) ١٠(
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  .)١( )_ دراسة نقدية_ والقرآن الكرمي 
ل يف الفكر العريب املعاصر مبحث التأوي(  :كتب فيها حبث بعنوان :في موريتانيا_ ١٠

ً  مد أبو زيدنصر حا_    .)٢() _منوذجا
ذا و  ،هاهذه جمموعة من الرسائل اجلامعية اليت حتصلت على معلومات عن هذا االهتمام 

واحلاجة إىل نقده وبيان اخللل العقدي  ،املوضوع يدل على وعي تام خبطورة هذا االجتاه
   .منهجه والعلمي يف

ُ قْ عَ _ ب    :المؤتمرات العلمية التي تتباحث في نقد هذا االتجاه د
ْ وقد توجه الناقدون كذلك إىل عَ  وهي  ،ملناقشة هذا املوضوع خصصةاملد املؤمترات ق

ِ مؤمترات عُ    :دت يف كثري من البلدان اإلسالمية ومنهاق
مع الفقهي اإلسالمي يف دورتما    القراءة ( :ناقشة موضوعه السادسة يف ديب ملعقده ا

  .)٣() للقرآن الكرمي وللنصوص الدينية اجلديدة
ِ وكذلك عُ    .)٤()اجلديدة للقرآن الكرمي  القراءات ( :د يف املغرب مؤمتر بعنوانق

ِ ويف بريوت عُ    . )٥()التطورات احلديثة يف دراسة القرآن الكرمي (  :د مؤمتر بعنوانق
ِ و يف سوريا عُ    .)٦( )اءة الغربية للقرآن الكرميالقر ( :د مؤمتر بعنوانق

ِ وعُ     .)٧( )القراءة الغربية للقرآن الكرمي (  :د يف ليبيا مؤمتر بعنوانق
د يف ماليزيا  ِ ق   .)١()  مناهج تفسري القرآن الكرمي واحلديث الشريف(  :بعنوان مؤمتروعُ

                                                                              
   .للجيالين مفتاح ،عددين

 .دار النهضة  .٢٠٠٦_  ١٤٢٧طبعت عام  ،للجيالين مفتاح ،يف اجلامعة العاملية اإلسالمية مباليزيا ،رسالة دكتوراة ) ١(
 .آلسيا املخليب ١٩٩٥وم اإلنسانية جامعة نواكشوط كلية اآلداب والعل جبث لنيل درجة شهادة املرتيز يف الفلسفة ) ٢(
مع الفقهيوطبعت البحوث املقدمة  ،٢٥/٣/١٤٢٦ األربعاء م وقد عقد يف يو  ) ٣(   .فيه ضمن جملة ا
هــــ  ١٤٢٨ربيـــع األول  ٢٥/٢٧وذلـــك أيـــام  ىوذلـــك مبدينـــة فكيـــك بـــاملغرب األقصـــ ،احملمديـــةمجعيـــة الـــبالغ  تـــهنظم ) ٤(

 .ونشر خرب هذه الندوة يف موقع ملتقى أهل التفسريم ٢٠٠٧ أبريل ١٣/١٥املوافق ل 
  .م ٢٠٠٦عام .مه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي انظر خربه يف موقع امللتقى الفكري لإلبداعنظ ) ٥(
قد يف ) ٦( وكانـت حتـت رعايـة  ،محـد كفتـاروأبدمشق سورية، وبالتعاون مع جممـع الشـيخ  سالميةمقر فرع كلية الدعوة اإل عُ

 .٢٠٠٧/ ٨/ ١٦_١٥يف  .السورية وقاف يف اجلمهورية العربيةيويب وزير األالدين األ الدكتور زياد
ســالمية يف طــرابلس اجلماهرييــة الليبيــة بالتعــاون اإلة قــدت يف كليــة الــدعو و عُ  ،وهــي تابعــة للنــدوة الــيت كانــت يف ســوريا ) ٧(

  .م٤/١٢/٢٠٠٥ - ٣بتاريخ  سالميةمع رابطة اجلامعات اإل
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والزال  ،هذه بعض املؤمترات اليت عقدت من أجل مناقشة هذا املوضوع وتقدمي اآلراء حوله
  .ر حباجة إىل مزيد من هذه املؤمتراتاألم

   :المواقع اإللكترونية_ ج
ومن تلك املواقع  ،اهتمت بعض املواقع اإلسالمية مبناقشة مقوالت أصحاب هذا االجتاه

   :اليت اهتمت بذلك
منتدى خاص  من ضمن منتدياته فقد جعل املوقع) ملتقى أهل التفسري( :موقع_ ١
وخصصه للبحوث والدراسات اليت تتناول مقاالت هذا االجتاه " ر للقرآن االنتصا"  :بعنوان

وهو باحث متخصص يف هذا  ،أمحد الطعان.ويشرف على هذا املنتدى اخلاص د ،وتنقدها
ال وصاحب أطروحة دعوى تارخيية النص _ موقف الفكر العريب من النص القرآين (  :ا

   .)تارخيية النص(ن والقرآن الكرمي العلمانيو ( بعت بعنوان واليت طُ  .)منوذجا 
اخلطاب و  :وقد خصص املوقع نافذة من نوافذه بعنوان ،موقع شبكة القلم الفكرية_ ٢
  .التأويل

ا ال تزال حباجة كبرية  تم بنقد فكر هذا االجتاه جيد أ واملتابع لواقع املواقع اإلسالمية اليت 
 ً ً  إىل تكثيف اجلهود يف نقد فكر هذا االجتاه نقدا   .علميًا متينا

  :إقامة المشاريع العلمية في نقد هذا االتجاه_ د
(  :بإعداد خطة عمل ملشروع خاص بعنوان )٢("التأصيل للبحوث والدراسات"قام مركز 

ويقوم  ،يعاجل فيه أهم اإلشكاليات العلمية اليت يطرحها هذا االجتاه ،)قراءة النص الديين 
المن خالل جمموعة م ،بنقدها وتقوميها وطبع أهم الرسائل العلمية  ،ن املتخصصني يف هذا ا

   .األكادميية اليت نقدت هذا االجتاه احلداثي
  
  
  

                                                                              
و انظـــر تقريـــر حـــول هـــذا املـــؤمتر يف  ،١٨/٧/٢٠٠٦ -  ١٤٢٧/ ٦/ ٢٢-٢١اجلامعـــة اإلســـالمية يف ماليزيـــا مـــابني   )١(

   .للدراسات القرآنية العدد الثاين جملة معهد اإلمام الشاطيب
ال )  ٢( وهو مركز علمي متخصص بالدراسات العقدية والفكرية يقوم عليه جمموعة من األكادمييني املتخصصني يف ا

  .ومقره يف جدة ،العقدي والفكري
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  نتائج البحث 
اية هذا البحث ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات الذي  ،فها أنا قد وصلت إىل 

ايته إىل جممو  ،أسأل اهللا أن ينفع به وأن يبارك فيه عة من النتائج أمهها ما وقد توصلت يف 
  :يلي

   .أن االعتبار يف حتديد االجتاه العقدي هو النظر يف مصادر االستدالل ومناهج التلقي .١
ومنهج  ،الكتاب والسنة :أن مصادر االستدالل والتلقي عند أهل السنة هي  .٢

  .منهج الصحابة يف التعامل مع النصوص :االستدالل هو
سالمة مصادرهم  :كان العتبارات علمية من أمههاأن تقدمي فهم الصحابة على غريه   .٣

 ،ومعاصرة التنزيل ،والسالمة من األهواء ،واختصاصهم بالعدالة ،يف التلقي واالستدالل
 .ومعرفتهم باللسان العريب

أن األخذ مبرويات بين إسرائيل ال يعد مصدراً من مصادر التلقي األجنبية اليت دخلت  .٤
دوداً باإلذن الذي جاء به حديث النيب صلى اهللا ألنه كان حم ،على تفسري الصحابة

خبار كما أنه كان يف جمال القصص واأل  ،وهو عدم التصديق والتكذيب ،عليه وسلم
  .اليت ال ينبين عليها حكم شرعي

 :أن جممل املناهج املخالفة اليت طرأت يف حركة التفسري هي أربعة مناهج .٥
  واستمر هذا املنهج يف كثري  ،خلوارجوقد بدأه ا ،منهج األخذ بالظاهر املتشابه

  .عندما يستدلون على باطلهم بالنصوص الشرعية ،من الفرق
  املنهج الباطين والذي يعتمد على إخراج النص من داللته الظاهرة إىل داللة

مام معرفة هذا الباطن إال عن طريق اإلباطنة بطريقة الزمر واإلشارة وال ميكن 
واستمر عند الصوفية  ،قد بدأه الشيعة اإلماميةو  ،املعصوم أو الكشف اإلهلي

  .واإلمساعيلية
  املنهج الكالمي والذي يعتمد على تسليط العقل على تأويل النقل واعتباره

واستمر عند األشاعرة واملاتريدية  وقد بدأه املعتزلة ،احلجة اليت يرجع إليها
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ن من الشيعة و يواإلباضية واألصول ديةثر به الزيوكذلك تأ ،واالجتاه العقالين
 .اإلمامية

 والذي يعتمد على تقدمي الربهان الفلسفي على النصوص ،املنهج الفلسفي، 
االجتاه  وقد بدأه أصحاب ،ويعترب النصوص جمرد خياالت ال تعرب عن احلقيقة

  .واملعاصر ،ند االجتاه الفلسفي اإلشراقيواستمر ع الفلسفي املشائي
وما استدل  ،أن هذه املناهج ال يصح نسبة شيء منها إىل الصحابة أو أئمة السلف .٦

ا تصرفات فردية ال ميكن أن  ا ال تصح عنهم أو أ به على تأييد بعض املناهج إما أ
 ً   .ترقى إىل أن تكون منهجا

وقد كانت  ،االجتاه العقدي أثر يف كتابة التفسري عند مجيع الطوائف اإلسالمية أن   .٧
 ،كتب التفسري   :أهم الكتب املتعلقة بتفسري القرآن واليت دخل عليها األثر العقدي هي

  .وكتب غريب القرآن ،وكتب متشابه القرآن ،وكتب معاين القرآن
مرحلة ما  :عقدي يف كتب أهل السنة يف التفسري مرَّ مبرحلتنيأن بداية ظهور األثر ال .٨

 تمث جاء ،قبل ابن جرير وقد ظهر فيها األثر العقدي من خالل اختيار املرويات
وقد ظهر فيها األثر العقدي من جهة التفسري واالستنباط  ،مرحلة ابن جرير وما بعدها

  .والردود على املخالفني يف املعتقد
األثر العقدي يف كتابة الشيعة يف التفسري كانت مع كتابة جابر اجلعفي أن بداية ظهور  .٩

وأقدم ما وصلنا من كتبهم من أصحاب االجتاه األخباري تفسري  ،لكتابه يف التفسري
 ومن أصحاب االجتاه األصويل التبيان يف تفسري القرآن للطوسي ،العياشي والقمي

 :ومن أقدم كتبهم كتاب ،متأخرة أن بداية كتابة اإلمساعيلية يف التفسري كانت .١٠
  .وهم ليس هلم كتب كثرية يف التفسري ،اإلصالح يف التأويل أليب حامت الرازي

وأقدم كتاب طبع للصوفية  ،متقدمة تابة الصوفية يف التفسري كانتأن بداية ك .١١
 .ممن تصح نسبته إليه كتاب حقائق التفسري للسلمي

فمنهم من تأثر بعلم الكالم   أن كتابة املنتسبني إىل التصوف قد تنوعت .١٢
ومنهم من تأثر بالتشيع كحيدر  ،ومنهم من تأثر بالفلسفة كابن عريب ،كالقشريي

  .اآلملي
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مع واصل بن  ،أن كتابة االجتاه الكالمي يف التفسري بدأت مع بداية املعتزلة .١٣
وقد  ،يف التفسري ليف املعتزلةمث توالت تآ ،القرآن يه يف معاينيف كتابه املنسوب إل عطاء

غري أنه مل يصلنا من   ،أكثروا من التأليف يف التفسري ومعاين القرآن ومتشابه القرآن
وقبله كتاب معاين  ،كتب التفسري شيء إال يف وقت متأخر يف وقت تفسري الزخمشري

  .لقاضي عبد اجلباروكتاب متشابه القرآن ل ،القرآن لألخفش
ا التفسري كانت أن كتابة اخلوارج يف .١٤ على يد عبدالرمحن بن  اإلباضية على بدايا

وكتبهم يف التفسري قليلة جداً  ،تفسري هود بن حمكم ،وأقدم ما وصلنا من تراثهم ،رستم
  .حىت يف القرون املتأخرة

ا على يد جارود بن زياد رأس  لزيديةأن كتابة ا .١٥ يف التفسري كانت بدايا
تفسري القاسم إبراهيم  ءوأقدم تفسري حتققت نسبته إليهم ووصلنا منه شي ،اجلارودية

  .وليس هلم كتاب تفسري مطبوع يشتمل على تفسري مجيع سور القرآن ،الرسي
 ،يمام املذهب أبو احلسن األشعر أن بداية كتابة األشاعرة كانت على يد إ .١٦

وقد دخل آراء التصوف واالعتزال والفالسفة يف بعض   ،وكانت بسبب الرد على املعتزلة
 .كتب التفسري عندهم

 ،املاتريدي فسري كانت على يد إمام املذهب أيبيف الت أن بداية كتابة املاتريدية .١٧
 .بالتصوف والفلسفة مفسري املاتريديةو قد تأثر بعض 

أن أسباب تأثري االجتاه العقدي يف التفسري منها ما يتعلق بتقرير املفسر ملعتقده  .١٨
ومنها أسباب تتعلق بنقاش املفسر  .واالستدالل على صحته ،تطبيق املعتقد :وهي
واالستدالل  ،املخالفني، وتضعيف استدالل دفع املعارض للمعتقد :الفني وهيللمخ

  .ومنها أسباب علمية أخرى .بآية فيها رد على املخالفني
أثره على حركة التفسري من  :أن املواطن اليت ظهر فيها أثر االجتاه العقدي أمهها .١٩

ا جهة تفسري السلف والذي ظهر فيه عنايتهم ببيان معاين  اآليات اليت استدل 
وتنزيل بعض األوصاف اليت يف اآليات  ،عليهم واآليات اليت فيها ردود ،ناملخالفو 
وظهر أثره من جهة ظهور مناهج أخرى جديدة يف التفسري كاملنهج الباطين  .عليهم

من جهة األمساء اليت يطلقها  :وظهر أثره يف كتب التفسري .والكالمي والفلسفي
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وكون  ،وبعض القضايا العقدية املذكورة يف مقدمات التفاسري ،املفسرون على كتبهم
وظهوره يف التعامل مع اآليات سواء يف التفسري أو يف  ،العقيدة دافعا لسبب التأليف

 .وأخرياً من جهة املصادر اليت يعتمد عليها املفسر .االستنباط
أن منهجية دراسة االجتاه العقدي يف التفسري عند الطوائف البد أن جيتمع فيها  .٢٠

حتديد مصادر التلقي  ،االجتاه العقديدراسة نشأة  :ففي اجلانب النظري :عدة أمور
دراسة  ،دراسة تطور الفكر العقدي عند االجتاه ،ومنهج االستدالل عند الطائفة

من املهم الرجوع لكتب االعتقاد  :ويف اجلانب التطبيقي .التداخل العقدي عند االجتاه
  .وكتب املقاالت والرتاجم ،وكتب التفسري ،هلذا االجتاه

مشولية  :الجتاه العقدي عند املفسر ميكن أن حتدد من خاللأن منهجية دراسة ا .٢١
وكتب املفسر  ،املصادر اليت ميكن أن تفيد يف حتديد عقيدة املفسر ككتب الرتاجم

وكذلك البحث يف األسباب اليت من أجلها نسب املفسر إىل  .وكتب التفسري ،العقدية
نها معرفة اخلصائص اليت وم ،ومنها إدراك مسألة التداخل العقدي ،اجتاه عقدي معني

ا كل طائفة عن الطوائف األخرى   .ختتص 
أن آثار االجتاه السين على منهجية دراسة التفسري ظهرت من جهة اعتمادهم  .٢٢

وتفسري القرآن بالسنة وعدم التفريق  ،ومن جهة تفسريهم للقرآن بالقرآن ،على الظاهر
 .وتفسري القرآن باللغة ،ةوتفسري القرآن بأقوال الصحاب ،بني املتواتر واآلحاد

من جهة  :أن آثار االجتاه الباطين يف التفسري ظهرت من عدت جهات أمهها .٢٣
وعدم  ،ومن جهة عدم وجود نصوص أخرى تؤيد تفسريهم ،عدم االعتماد على الظاهر

 ،وكذلك األمر فيما يتعلق بتفسري الصحابة ،وجود نصوص يف السنة تفيد يف تفسريهم
أو  ،األئمة املعصومون عند الشيعة لتفسري القرآن وهي إماادر جديدة وإضافة مص

  .الكشف عند الصوفية
عدم  :أن آثار املنهج الكالمي يف التفسري ظهرت من عدة جهات أمهها .٢٤

طراد يف وعدم اال ،التسليم بظواهر النصوص عندما تعارض الدليل العقلي الكالمي
وذكر النظائر  ،ربط اخلاطئ بني اآليتنيوال ،تباع الظاهر املتشابةوا ،املنهجية التفسريية
ومن جهة االعتماد على السنة يف التفسري فقد ظهر أثر االعتقاد  .اخلاطئة يف التفسري

أو إغفال بعض  ،أو تأويل ما خيالف معتقد املفسر ،يف عدم االعتماد على خرب الواحد
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فقد ظهر إما ، التعامل مع تفسري الصحابة والسلفومن جهة  .األحاديث اليت ختالفه
وإما يف  ،والشيعة اإلمامية والزيدية يف تقدمي تفسري الصحابة على غريه كما عند املعتزلة

أو تأويل كالمهم مبا ال  ،تقدميه على غريه ولكن مع خمالفتهم يف منهج تفسريهم
غة فقد ظهر ومن جهة التعامل مع الل .يقصدونه من أجل املعتقد أو النسبة اخلاطئة هلم

أو اختيار اللفظ الذي يناسب  ،يف استعمال السياق اللغوي لآلية يف صرف معناها
ا أو تضييق معناها من أجل املعتقد ،املعتقد  .أو إنكار اللفظة أو إثبا

وبدأ بنظرية التوفيق  يف التفسري نشأ على يد الكندي االجتاه الفلسفي املشائي .٢٥
أما االجتاه اإلشراقي  .رشدمث توسع مع ابن سينا وابن  ،مث الفارايب ،والشرع بني الفلسفة

 .دير على يد السهرو  فنشأ
يف التفسري  _ املشائي واإلشراقي_ أن أسباب نشأة تأثري االجتاه الفلسفي .٢٦

امات اليت وجهها العلماء حول الفلسفة :كانت لوا ادعاء التوافق بني و فحا دفع اال
 .ومنها االستدالل على صحة املعتقد ،والدين الفلسفة

أن مظاهر تأثري االجتاه املشائي واإلشراقي يف التفسري كانت يف عدة مواطن من  .٢٧
وظهور أثره يف  ،نهج جديد مل يكن موجوداً من قبلظهور أثره يف بداية م :أمهها

وجهة تطبيقية يف تأليف تفسري  ،وهذا التأليف قد أخذ جهة نظرية ،التأليف يف التفسري
  .خاص لبعض السور

تقرير  :أن منهج االجتاه املشائي يف التفسري يقوم على عدة أسس فعند الكندي .٢٨
 وعند الفارايب .والشرع، واستعمال اللغة العربية لتأييد هذا التوافق التوافق بني الفلسفة

تقرير أن خاصية النبوة هي التخييل، وجعل طبيعة اخلطاب الشرعي هو  :وابن سينا
مث اتباع طريقة التخييل  ،مث تقرير التوافق بينهما ،التخييل واخلطاب الفلسفي هو الربهان

وأما ابن رشد فيوافقهم يف مجيع  .عملية التوفيق بني اخلطابني الفلسفي والشرعييف 
ال يبدأ مبسألة خاصية النبوة، وإمنا يبدأ تقريره من جهة اختالف  هتلك األسس غري أن

 .الناس يف مداركها مما يستوجب يف نظره تغيري لغة اخلطاب الشرعي كل حبسب درجته
يل آيات التوحيد والنبوة والسمعيات واعتبار دالئلها وقد استعمل هذا املنهج يف تأو 
 .جمرد ختييل جاء ليناسب اجلمهور

اختالف مدارك الناس  :أن منهج االجتاه اإلشراقي يقوم على عدة أسس أمهها .٢٩
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مث بيان أن طبيعة اخلطاب الشرعي هو التخييل، مث تقرير التوافق بني  ،يف إدراك احلقائق
 .والشرع وذلك باتباع طريقة التخييل الفلسفة

عند املفسرين من  أن منهج االجتاه املشائي واإلشراقي يف التفسري مل يلق قبوالً  .٣٠
م بعض املفسرين  ،أصحاب االجتاهات العقدية األخرى وإن كان قد تأثر ببعض مقوال

 .إال أنه أثر حمدود
مث طه  كانت بدايتها على يد حممد عبده  أن نشأة االجتاه الفلسفي املعاصر .٣١

مث على يد املعاصرين من احلداثيني كمحمد عابد  ،وأمني اخلويل وحممد خملوف حسني
 .اجلابري وحممد أركون وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد

اعتماد املرجعية  :يقوم على عدة أسس أن منهج االجتاه الفلسفي املعاصر .٣٢
واستغالل املفاهيم الشرعية من أجل تربير املنهج  ،الغربية يف آلية التعامل مع النص

 .وهدم املنهجية اإلسالمية يف التفسري ،الغريب
أن أهم املفاهيم اليت أنتجتها املرجعية الغربية يف التعامل مع النص هو مفهوم  .٣٣

ارخيية والذي من أهم ما يدل عليه أن القرآن نزل لظروف معينة وهذه الظروف قد الت
 .ال يكون مناسبًا يف هذا العصر ،تغريت وتطورت فما كان مناسبًا يف ذاك الزمن

تمعات العربية والغربية  أن منهج االجتاه الفلسفي املعاصر  .٣٤ لقي انتشاراً يف ا
واملشاركة يف املواقع والقنوات  ،من خالل تأليف الكتب والكتابة يف الصحف ،وغريها

 .الفضائية واملؤمترات
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، ٥١٨، ٥١٦، ٥١٥، ٥١٤، ٥١١، ٥١٠، ٥٠٩، ٥٠٨، ٥٠٧، ٥٠٦السهروردي:
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٧٣٢، ٥٩٧، ٥٤٨، ٥٤٧  

  ٢٧٩ .................................................  عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي:
١  

  ٣٦٤، ٢٥٣  .............................................................................. ]١٠ -الفتح [ 
  ٣٦٤  ..................................................................................  ] ٨٨ -القصص [ 
  ٣٦٤  ....................................................................................  ] ١٤ - القمر [ 
  ٢٥٤  .....................................................................................  ]١٤ - القمر [ 
  ١٩٠  ......................................................................................  ]٥٠ -النحل[ 
  ٣٦٤  ......................................................................................  ] ٧٥ - ص [ 
  ٢٥٣  .......................................................................................  ]٧٥ - ص [ 
  ٤٩٩  ......................................................................................  ]٢١ -إبراهيم[
  ١٣٩  .........................................................................................]٤-إبراهيم[
  ٩٩........................................................................................  ] ٤٥-إبراهيم[
  ٦٦...................................................................................  ]١٣٨ -آل عمران[
  ٢٣٤  .................................................................................  ]١٥٦ -آل عمران[
  ٣٢٩، ٣٠١  ............................................................................  ]١٨ -آل عمران[
  ٤٠...................................................................................  ]١٨٨ -آل عمران[
  ٢٤٠  .................................................................................  ]١٩٢ -آل عمران[
  ١٩١  ...................................................................................  ]٣١ -آل عمران[
  ٨٩.....................................................................................  ]٦١ -آل عمران[
  ٦٥٨، ٦٥٦  ............................................................................  ]٦٢ -آل عمران[
  ٣٦٣  ....................................................................................  ] ٧ -آل عمران[
  ٢٤٣، ٢١٢  ..............................................................................  ]٧ -آل عمران[
  ١٩٠  .....................................................................................  ]٨ -آل عمران[
  ٢٢١  ....................................................................................  ]٣٣ -األحزاب[
  ٢٩٢، ٨٩  ...............................................................................  ]٣٣ -األحزاب[
  ٢٥٢  ....................................................................................  ]٣٥ -األحزاب[

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ٣٦٤  .....................................................................................  ]٢ -اإلخالص[
  ٤٨٤، ٤٦٣  ...............................................................................  ]٤٢ -اإلسراء[
  ٢٩٠  ......................................................................................  ]٤٤ -اإلسراء[
  ٣٤٨  ...................................................................................  ]١٢٧ -األعراف[
  ٣٤٣  .................................................................................... ]١٤ -األعراف[
  ٢٢٣  ...................................................................................  ]١٤٢ -األعراف[
  ٣٤٤، ٣١٠، ٢٢٢  .....................................................................  ]١٤٣ -األعراف[
  ٢٣٤  ...................................................................................  ]١٥٢ -األعراف[
  ٣٤٨  ...................................................................................  ]١٥٦ -األعراف[
  ٢٦٠  ...................................................................................  ]١٧٢ -األعراف[
  ٣٥٢  ...................................................................................  ]١٨٠ -األعراف[
  ٣٦٩  .................................................................................... ]٢٧ -األعراف[
  ٣٤٢  ......................................................................................  ]٨ -األعراف[
  ١٥٣  .....................................................................................  ]٥٤-األعراف[
  ٤٧١  ..............................................................................  ] ١٧ – ١٦ -األعلى[
  ٤٦٧  ........................................................................................]٦ -األعلى[
  ٤٦٧  ........................................................................................]٨ -األعلى[
  ٦٦.......................................................................................... ]١-األعلى[
  ٣٠٦  ....................................................................................  ]١٠٥ -األنبياء[
  ٦٩١، ٢٢٤  ...............................................................................  ]٢٣ -األنبياء[
  ٣١١  .......................................................................................  ]٧ -األنبياء[
  ٢٣٦  ......................................................................................  ]٩١ -األنبياء[
  ٢٩٣  .....................................................................................  ]٨ -االنشقاق[
  ٣٣٥، ٥١  ...................................................................................  ]١ -األنعام[
  ٢٩٨، ٢١٠  ............................................................................. ]١٠٣ -األنعام[
  ٣٧٠، ٢٢٩  ............................................................................. ]١٢٥ -األنعام[
  ٢٤٢  ...........................................................................  ] ١٤٩ - ١٤٨ -األنعام[
  ٣٣٧، ٢١١  ............................................................................. ]١٥٨ -األنعام[
  ١٨٥  ......................................................................................  ]١٨ -األنعام[
  ٢٤١، ٥٣  .................................................................................  ]٥٧ -األنعام[
  ٥٠٢  ......................................................................................  ]٥٩ -األنعام[
  ٤٩٨  ......................................................................................  ]٦٢ -األنعام[
  ٢٤٤  ......................................................................................  ]٦٨ -األنعام[

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ٥٠٢  ......................................................................................  ]٧٦ -األنعام[
  ٢٩١، ٥٥  .................................................................................  ]٨٢ -األنعام[
  ٣٤٧  ......................................................................................  ]١٨_ األنعام[
  ٢٩٢  ......................................................................................]١٦ -األنفال[
  ٢٠٦  ......................................................................................  ] ٢ -األنفال[
  ٢٦٠، ٢٥٣  ................................................................................  ]٢ -األنفال[
  ٣٥........................................................................................]٢٩ -األنفال[
  ٣٦٢  .....................................................................................  ]٢٥٥ -البقرة [
  ٢٣٣  ......................................................................................  ]١١٧ -البقرة[
  ٢٠٥  ......................................................................................  ]١٢٤ -البقرة[
  ٨٣................................................................................  ]١٣٧ -١٣٦ -البقرة[
  ٢٩٥، ٢٢٨  ...............................................................................  ]١٤٣ -البقرة[
  ٣٤٧  ....................................................................................... ]١٥ -البقرة[
  ٣٩........................................................................................  ]١٥٨ -البقرة[
  ٣٧١  ......................................................................................  ]١٧٧ -البقرة[
  ٢٢١، ٢١٣  ...............................................................................  ]١٨٥ -البقرة[
  ٥٠٢  ......................................................................................  ]١٨٩ -قرةالب[
  ٢٢٤  ......................................................................................  ]٢٠٥ -البقرة[
  ١٥٩  ......................................................................................  ]٢٠٩ -البقرة[
  ٢٥٨  ....................................................................................... ]٢٢ -البقرة[
  ١٥٨، ٩٠  .................................................................................  ]٢٣٨ -البقرة[
  ٢٢٨  ......................................................................................  ]٢٤٣ -البقرة[
  ٩١.......................................................................................  ] ٢٥٧ -البقرة[
  ٢٥٤  ....................................................................................... ]٢٦ -البقرة[
  ٣٤٩، ٢٤٣  ................................................................................ ]٢٦ -البقرة[
  ٢٤٣  ....................................................................................... ]٢٧ -البقرة[
  ٥٧٥  ......................................................................................  ]٢٧٥ -البقرة[
  ٤٨٨  ......................................................................................  ]٢٨٢ -البقرة[
  ٢٢٠  ......................................................................................  ]٢٨٦ -البقرة[
  ٣٧١  ....................................................................................... ]٢٩ -البقرة[
  ٢٥٧  .........................................................................................  ]٣ -قرةالب[
  ٦٥٣  ....................................................................................... ]٤٢ -البقرة[
  ٣٤٦  ....................................................................................... ]٤٦ -البقرة[

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ٢٣٣  .........................................................................................  ]٧ -البقرة[
  ٢٣٠  .........................................................................................  ]٨ -البقرة[
  ٩٢................................................................................  ]١٣٧ - ١٣٦-البقرة[
  ٤٧٩  .......................................................................................  ]٢١٠-البقرة[
  ١٨٧، ١١٨، ٦٦  ...........................................................................  ]٢١٠-البقرة[
  ٩١.........................................................................................  ]٢٥١-البقرة[
  ١١٧  .......................................................................................  ]٢٥٤-البقرة[
  ١٥٠  ....................................................................................... ] ٢٦-البقرة[
  ١٠٤  ........................................................................................  ]٤٣-البقرة[
  ٩١..........................................................................................  ]٤٧-البقرة[
  ١٢٢  ........................................................................................  ]٦٥-البقرة[
  ٢٢١  ......................................................................................  ]١٦ - التغابن[
  ٣٤٠  .....................................................................................  ]١٠ -التكوير[
  ٢٣٥  ..................................................................................  ]٩ -  ٨ -التكوير[
  ٣١........................................................................................  ]١٠٠ -التوبة[
  ٢٤٢  .....................................................................................  ] ١٠٦ -التوبة[
  ٢٤٢  .......................................................................................  ]١٢ -التوبة[
  ٢٣٦  ......................................................................................  ]١٢٤ -التوبة[
  ٨٦...........................................................................................  ]٣ -التوبة[
  ٣٤٧  .......................................................................................  ]٧٧ -التوبة[
  ١٥٠  ........................................................................................  ]١٢-التوبة[
  ٢٨٢  ........................................................................................  ]٤٠-التوبة[
  ٤٩٨  ......................................................................................  ]٢٣ -اجلاثية[
  ٨٤..........................................................................................  ]١٧ -اجلن[
  ٢٢٢  .......................................................................................  ] ٢٨ -اجلن[
  ٩٤...........................................................................................  ]١٨-اجلن[
  ٤٣٠  .......................................................................................  ]١٧ -احلاقة[
  ٢٩٤  .........................................................................................  ]١ -حلجا[
  ٢٤٠  ........................................................................................  ]٢٢ -احلج[
  ٨٨..........................................................................................  ]٤٥ -احلج[
  ٢٢١  .......................................................................................  ] ٧٨ -احلج[
  ٣٥٤  ........................................................................................  ]٢ -احلجر[
  ٣٠٦  ....................................................................................  ]١١ -احلجرات[

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ٣٥١  ......................................................................................  ]٦ -احلجرات[
  ٩١........................................................................................  ]١١ -احلديد[
  ٢٥٣، ٢٠٥  ...............................................................................  ]٢١ -احلديد[
  ٣٧١  ......................................................................................  ]٢٧ -احلديد[
  ٨١.........................................................................................]١٦ -احلشر[
  ٢٩٠  .......................................................................................]٢١ -احلشر[
  ٣٠٦  ....................................................................................  ]٢٢ -الذاريات[
  ٤٥٥  ....................................................................................  ]٥٢ -الذاريات[
  ٨٤........................................................................................ ]٢٧ -الرمحن[
  ٢٩١  .......................................................................................  ] ٦ -الرمحن[
  ٣٢٥  ........................................................................................  ]٦ -الرمحن[
  ٤٢٦  .......................................................................................  ]١٥ -الرعد[
  ٣٣٥، ٣١٥، ٢٠٨  .........................................................................  ]١٧ -الرعد[
  ٣٧٠  .........................................................................................  ]٢ -الرعد[
  ٣١٠، ٣٠٩  ................................................................................  ]٣٩ -الرعد[
  ٣٤٧  .......................................................................................  ]٤٢ -الرعد[
  ١٠٤  ..........................................................................................  ]٣-الرعد[
  ٢٣٤  .........................................................................................  ]٩ -الزمر[
  ١٥١  .........................................................................................  ]٦٧-الزمر[
  ٤١٥، ٢١٧، ٢١٤  ......................................................................  ]١٩٥ -الشعراء[
  ٤٦٤، ٢٣٦  ..............................................................................  ]١١ -الشورى[
  ٤٩٩  .......................................................................................  ]٥ -الشورى[
  ٥٤٧  ........................................................................................  ]٦ -الصف[
  ٣٤٦  ....................................................................................... ]٣ -الطارق[
  ٤٦٢، ٣٩٧  ...........................................................................  ]٦ – ٥ -الطارق[
  ٣٠٦  .........................................................................................  ]٢ -الطور[
  ٦٦.........................................................................................  ]٤٤ -الطور[
  ١٨٠  .......................................................................................  ]١٤ -العلق[
  ٥٢٤  ...................................................................................  ]٤٣ -العنكبوت[
  ٤٨٨  ...................................................................................  ]٦٩ -العنكبوت[
  ٤٢٩  ................................................................................  ]٢٨ - ٢٧ -الفجر[
  ٥٢٥  ......................................................................................  ]٤٨ -الفرقان[
  ٩٩.........................................................................................  ]٣٩-الفرقان[

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ١٢٢  ........................................................................................  ]٦-القارعة[
  ٢٣٧  ....................................................................................  ]١٥ -القصص[
  ٨٤......................................................................................] ٨٨ -القصص[
  ٣٣٧، ٢٩٧  .................................................................................]٤٢ -القلم[
  ٤١٥  ......................................................................................  ] ١٧ -القمر[
  ٢١٧، ٢١٣  ................................................................................  ]١٧ -قمرال[
  ٢٤٣  ................................................................................  ]٤٩ – ٤٧ -القمر[
  ٥٢٥  ......................................................................................  ]١٩ -القيامة[
  ٣٣٣، ٢٩٨، ٢٩٤، ١٧٧  .................................................................  ]٢٣ -القيامة[
  ١٢٢  .......................................................................................  ]٢٣-القيامة[
  ٣٤٩، ٤٣  ................................................................................  ]١٠٥ -املائدة[
  ٣٧، ٣  ......................................................................................  ]٣ -املائدة[
  ٥٤، ٥١  ...................................................................................  ]٤٤ -املائدة[
  ٦٥٣  .......................................................................................  ]٤٨ -املائدة[
  ٢٦١، ١٩٢  ................................................................................  ]٥٤ -املائدة[
  ٢٠٧  .......................................................................................  ]٥٥ -املائدة[
  ٣٦٨  ......................................................................................  ] ٦٠ -املائدة[
  ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٧١، ١٥٩  ....................................................  ]٦٤ -املائدة[
  ١٦٧  .......................................................................................  ]٨٩ -املائدة[
  ٥٣.........................................................................................  ]٩٥ -املائدة[
  ١٣٦  .........................................................................................  ]٣-املائدة[
  ١١٧  ........................................................................................]٤٥-املائدة[
  ١٥١  ........................................................................................]٦٤-املائدة[
  ٣٦٥  ........................................................................................]٦٤-املائدة[
  ٣٠٩  .........................................................................................  ]٤ -املدثر[
  ٢٩٦، ٢٠٥، ٢٠٤  ...................................................................... ]١٥ -املطففني[
  ٣٤٣  .........................................................................................  ]٢ -امللك[
  ٤٦٢  .....................................................................................  ]٩١ -املؤمنون[
  ٤٦٢، ٣٩٧  ..............................................................................  ]٧ – ٦ -النبأ[
  ٤٦٤  .......................................................................................]١٧ -النحل[
  ٢١٤  ......................................................................................  ] ٤٤ -النحل[
  ٢٩٣  .......................................................................................]٤٤ -النحل[
  ٤٢٦  .......................................................................................]٤٨ -النحل[

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ٣٤٧، ٢٩١، ٢٠٣  .........................................................................]٥٠ -النحل[
  ٢٦١  .......................................................................................]٩٤ -النحل[
  ٩٦......................................................................................... ]٤٣-النحل[
  ٥٠٣  .....................................................................................  ]١٤٢ -النساء[
  ٢٠٥  .....................................................................................  ]١٦٦ -النساء[
  ٢١١  ......................................................................................  ]١٧ -النساء[
  ٣٠٦  .....................................................................................  ] ٢٩ -النساء[
  ٢٤١، ٥٣  .................................................................................  ]٣٥ -النساء[
  ١٨٥، ١٦٠  ...............................................................................  ]٤٨ -النساء[
  ٣١١، ٢٨  .................................................................................  ]٥٩ -النساء[
  ٢٩١  ......................................................................................  ]٨٢ -النساء[
  ١٨٥  ......................................................................................  ]٩٣ -النساء[
  ١٥١  .......................................................................................  ]٣٦-النساء[
  ٩٦.........................................................................................  ]٥٩-النساء[
  ١٣٩  .......................................................................................  ]٨٢-النساء[
  ٤٧٠  ...............................................................................  ]٣٩  - ٣٨ -النمل[
  ٢٤٢  ......................................................................................  ] ٥٧ -النمل[
  ٣١٠، ٨٨  ...................................................................................  ]٣٥ -النور[
  ١١٧  ..........................................................................................  ]٤-النور[
  ٣٢٥  ...................................................................................... ]٧٥ -الواقعة[
  ٤١٠  ..................................................................................  ]٨٠ – ٧٩ -ص[
  ٩٥............................................................................................  ]٣٩-ص[
  ٣٠٦  ........................................................................................  ]١٣٢ -طه[
  ٣٦٤، ٢٥٤  ..................................................................................  ]٣٩ -طه[
  ٣٥٠  ...........................................................................................  ]٥ -طه[
  ٢٩٨، ١٧٧  ....................................................................................  ]٥ -طه[
  ٣٧١  ...........................................................................................  ]٥ -طه[
  ٣٤..........................................................................................  ]١  -عبس[
  ٣٤.........................................................................................  ]٣١ -عبس[
  ٣٥...........................................................................................  ]١ -فاطر[
  ٣٤٦  ........................................................................................  ]٣٠ -فاطر[
  ٣٢٤  ......................................................................................  ]١١ -فصلت[
  ٣٦١  .......................................................................................  ]٣ -فصلت[

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ٣٩٣  ......................................................................................  ]٥٣ -فصلت[
  ٣٥٣  ..........................................................................................  ]٣٠ -ق[
  ٢٩١  ......................................................................................  ]١٣ -لقمان[
  ٥٠٠  ......................................................................................  ]٢٠ -لقمان[
  ٣٠٨  ....................................................................................... ]١٢ -حممد[
  ٣٣٤، ٢٦٦  ................................................................................ ]٢٤ -حممد[
  ٢٢٤  ........................................................................................  ]٣٠ -مرمي[
  ١٦٧  ........................................................................................  ]٣١ -مرمي[
  ٣٠٩  ........................................................................................  ]٧١ -مرمي[
  ٣٥٤  ........................................................................................  ]٨٧ -مرمي[
  ٥٤...........................................................................................  ]٢٧ -نوح[
  ٢٢٩، ٢٢٣  ................................................................................. ]٣٤ -هود[
  ٢٢١  .......................................................................................  ] ٧٣ -هود[
  ٢٩٢  ........................................................................................ ]٧٣ -هود[
  ٣١١  .........................................................................................]٦٨ -يس[
  ٤٢٥  ........................................................................................  ] ٨٢ -يس[
  ٣١٠  ....................................................................................  ]١٠١ -يوسف[
  ١٥٤  ......................................................................................  ]١٧ -يوسف[
  ٢٤٦  ......................................................................................  ]٨٠ -يوسف[
  ٣٥٣، ٢٣٦  ..................................................................................]٢ -يونس[
  ٣٧٠، ٣٣٧  ..................................................................................]٣ -يونس[
  ٦٥٣  .......................................................................................  ]٣٢ -يونس[
  ٢٢٥  ........................................................................................  ] ٨ -يونس[
  ٢٢٢  ..............................................................................  ]١٠٠ - ٩٩ -يونس[

  ٢٧٣  ...............................................................أمحد بن حممد بن حممد بن حجر اهليتمي
  ٨٧..........................................................................................  ٧٢ -اإلسراء

  ٦٥٣، ٨٦  ......................................................................................  ٣ -التوبة
  ٤٦٩، ٤١٠، ٣٩٣  ..............................................................................  ١ -اجلن

  ٤٢٦، ٤٢٥، ٤٠٤، ٣٩٦، ٣٩٢  ...............................................................  ٦-الرمحن
  ٨٧.........................................................................................  ٩٥ -الكهف
  ٨٧.........................................................................................  ٩٧ -الكهف
  ٨٧.........................................................................................  ٩٨ -الكهف
  ٣١...........................................................................................١١ -النساء

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ٢٧٢  .................................................................  حممد بن حممد بن مصطفى أبو السعود
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ذا أمرمت؟ أم إىل هذا دعيتم؟   ٢٣١  .........................................................................أ
  ٣٥٢  ..........................................................  خل أهل اجلنة اجلنة نودوا أن يا أهل اجلنةإذا د

  ٤٨...........................................................................  إذا رأيتم الذين يتبعون املتشابه
  ٤٢....................................................................................  اللهم فقهه يف الدين
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  ٣٠٨  ..............................................................................  إنه يأكل يف سبعة أمعاء
  ٩٦.................................................................................  إين تارك فيكم  الثقلني

لِّغُوا عين ولو آية َ   ٤٥......................................................................................  بـ
  ٥٥.............................................................................  أو هلذا خلقتم! ذا أمرمت ؟
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  ٩٦...........................................................  ما نزلت علي من القرآن آية إال وهلا ظهر وبطن
  ٢٩٣  ...................................................................................  من حوسب عُذِّب
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م الكتب بعضها ببعض، ذا أهلكت األمم من قلبكم! مهالً يا قوم إن القرآن مل ، باختالفهم على أنبيائهم وضر

  ٢٨  وما جهلتم منه فردوه إىل عامله، بل يصدق بعضه بعضًا فما عرفتم منه فاعملوا به، ينزل يكذب بعضه بعضاً 
  ٣٤......................................................................................  ل القرآنوعليه ينز 
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  ٢٣٧  ...............................................................ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء

  ٣٤٣  .................................................................  يؤتى باملوت يوم القيامة يف صورة كبش
٣  
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، ٣٤٠، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢، ٢٨٢، ٢٧٢، ٢٢٦، ٢٠٦، ١٩٩، ١٩٨، ١٦٢، ١٤٣، ١٤١، ٧١، ٢٩الرازي
٥١٠، ٥٠٢، ٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٤٧، ٤٠٥، ٣٥٦، ٣٤٤  

  ٧٢٧، ٦٧٢، ٦٧١، ٤٢، ١٩، ١٨  ...............................................................  الشاطيب
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٤٧٠، ٤٦٩، ٤٦٦، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٢، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٥، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٨ ،
٧٣٣، ٧٣٢، ٤٩٧، ٤٩٥، ٤٩٣، ٤٩١، ٤٩٠، ٤٧٨، ٤٧٧  

  ٧٣...........................................................  الفضل بن احلسن أمني الدين أبو علي الطربسي
  ٥٨.....................................................................  اهيم بن إمساعيل الرسيالقاسم بن إبر 

  ١٨٢، ١٣٤، ١٣٢  ..................................................................القاسم بن علي العياين
  ١٣٣  .....................................................................................  القاسم بن حممد

  ٩٤...........................................................  القاضي النعمان بن أيب عبداهللا حممد بن منصور
، ٤٠٢، ٣٩٩، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٨٠، ٣٧٤، ٣٧٣الكندي

٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٢٦، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣ ،
٧٣٣، ٧٣٢، ٤٩٠، ٤٧٨، ٤٧٧  
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  ٢٧١، ٢٦٤، ٢٤٧، ١٧٨، ١٧٦  .............................................................  جابر بن زيد

  ١٥٦  .................................................................................  جابر بن يزيد اجلعفي
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  ١٥٧  .................................................................................  جعفر بن حممد الباقر
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  ١١٥  ..............................................................................  جهم بن صفوان الراسيب
  ٦١٧  .....................................................................................  جون جاك روسو

  ٣١......................................................................  جئتكم من عند أصحاب رسول اهللا
، ٥٩٣، ٥٨٦، ٥٨٣، ٥٦٩، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٤، ٥٦٣، ٥٥٨، ٥٥٤، ٥٥٣، ٥٤٨حسن حنفي
٦٣٩، ٦٣٨، ٦٣٧، ٦٣١، ٦٢٤، ٦٢٠، ٦١٩، ٦١٨، ٦١٥، ٦١٠، ٦٠٩، ٦٠٠، ٥٩٩، ٥٩٧ ،
٦٨٠، ٦٧٩، ٦٧٨، ٦٧٧، ٦٦٦، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٦٠، ٦٥٩، ٦٥٨، ٦٥٥، ٦٥٤، ٦٤٩، ٦٤٧ ،
٧٠٦، ٧٠٥، ٧٠٢، ٧٠١، ٦٩٨، ٦٩٦، ٦٩٢، ٦٩١، ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٥، ٦٨٤، ٦٨٣، ٦٨٢ ،
٧٢٤، ٧٢٠، ٧١٧، ٧١٢، ٧١٠، ٧٠٨  

  ٧٢...............................................................  حسني بن شهاب الدين بن حسني الكركي
  ١٩٢  ....................................................................  حسني بن حممد الراغب األصفهاين

  ١٠٦  ..........................................................  م بن ماخال السكندريداود بن عمر بن إبراهي
  ٥٧٧  ............................................................................................  ديكارت

  ٦٠٢  ...........................................................................  رفاعة رافع بدوي الطهطاوي
ان بقلي الفسوي   ١٦٩  .................................................................................روز

  ٦٤٧، ٦٠٥  ........................................................................................  ريكور
  ٦٠٧  .....................................................................................  زكي جنيب حممود

  ١١٦  ...................................................................سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين
  ١٥٠، ٥٤، ٥٣، ٥١  .......................................................................  سعيد بن جبري

  ١١٨  ..................................................................  سعيد بن مسعدة أبو احلسن األخفش
  ٥٢٥، ٣٧٨  .......................................................................................  سقراط

  ٢٤٢  ...................................................................................  سالم بن أيب مطيع
  ٣٨١  ........................................................................  سليمان بن حسان ابن جلجل

  ١٠٠  ....................................................................  سهل بن عبداهللا بن يونس التسرتي
  ١٣١  .............................................................  صاحل بن مهدي بن علي بن عبداهللا املقبلي

  ٧٣٣، ٦٥٤، ٥٨٣، ٥٨٠، ٥٧٩، ٥٧٨، ٥٧٧، ٥٧٦  ..........................................  طه حسني
  ١٠٦  ........................................................  طيفور بن عيسى بن سروشان أبو يزيد البسطامي

  ١٢٧  .............................................................................  عبد العزيز الثميين املصعيب
  ٥١٠  ......................................................................  غداديعبد اللطيف بن يوسف الب

  ١٣٣  .....................................................................................  عبد اهللا بن محزة
  ١٢٣  .....................................................................................  عبد اهللا بن عون

  ٥٧..........................................................  عبداجلبار بن أمحد بن عبداجلبار القاضي املعتزيل
  ١٠٠  ...............................................................  عبداحلق بن إبراهيم بن حممد  ابن سبعني

  ٧٥...................................  )عضد الدين اإلجيي(عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن عبدالغفار بن أمحد 
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  ٧٣٠، ١٧٦  ...........................................................................  عبدالرمحن بن رستم
  ١٧٢  ...........................................................................  الثعاليب عبدالرمحن بن حممد

  ١١٦  ........................................................................  عبدالرمحن بن حممد بن خلدون
  ١١٤  .......................................................  عبدالرحيم بن حممد بن عثمان أبو احلسني اخلياط

  ١٢٧  ...........................................................................  عبدالعزيز بن إبراهيم الثميين
  ٣١٠  ...........................................................................  عبدالعزيز بن مسعود الدباغ

  ١٠٥  ..............................................................  عبدالكرمي بن إبراهيم بن عبدالكرمي اجليلي
  ١٠٠  ..............................................................  عبدالكرمي بن هوازن بن عبدامللك القشريي

  ١٧٥، ١٢٥  ..............................................................................  أباضعبداهللا بن 
  ١٩٨  ..............................................................................  عبداهللا بن أمحد النسفي

  ٣٥......................................................  عبداهللا بن حبيب بن ربيعة ، أبو عبد الرمحن السلمي
  ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ١٣٣  .................................................................  عبداهللا بن محزة

  ١٢٦  ..............................................................................  عبداهللا بن محيد الساملي
  ١٠٢  .......................................................................  عبداهللا بن علي السراج الطوسي
  ١٦٩  ........................................................................عبداهللا بن حممد جنم الدين داية

  ٥٤................................................................................  عبداهللا بن وهب الراسيب
  ١٤٠  ...........................................................................  لك بن عبداهللا اجلويينعبدامل

  ١٠٨  ..................................................................  عبدالوهاب بن أمحد بن علي الشعراين
  ١٥٥، ١٥٤  .............................................................................  عطاء بن أيب رباح

  ٣١٨، ٣١٢، ١١٠، ١٠٨، ١٠٦  .............................................................  علي اخلواص
  ٦١.............................................................. علي بن إبراهيم بن هاشم أبو احلسن القمي

  ١٥٥، ١٥٠  ............................................................................ علي بن أيب طلحة
  ١٤١  .............................................................................  علي بن أيب علي اآلمدي

  ٢٧٥  ....................................................................... علي بن أمحد أبو احلسن احلرايل
  ١٢٩  ...............................................................  بن احلسني العلوي الشريف املرتضىعلي 

  ٧١...............................................................  علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي
  ٧٣.....................................................  علي بن احلسني بن موسى بن حممد بن جعفر املرتضى

  ١٥٣  ................................................................................  علي بن محزة الكسائي
  ١١٢  ..............................................................................  علي بن عبداهللا الشاذيل

  ١٠٢  ..................................................................  علي بن عثمان بن أيب علي اهلجويري
  ٢٧٥، ١٢٨  .........................................................................  علي بن عيسى الرماين

  ١٩٨، ١٧٣  ........................................................................  جلرجاينعلي بن حممد ا
  ٣٨٠  ......................................................................  علي بن يزيد ظهري الدين البيهقي
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  ١٠٣  .............................................................................  عمر بن علي بن الفارض
  ١٤٤  ...............................................................................  عمر بن حممد السكوين

  ٥٠٧  .............................................................................  عمر بن حممد السهروردي
  ١١٩  ............................................................ عمرو بن حبر بن حمبوب أبو عثمان اجلاحظ

  ١٢٤، ١١٧  ................................................................................  عمرو بن عبيد
  ٣٤٨  ..............................................................................  عمرو بن فائد األسواري

، ١٩٨، ١٩٢، ١٩١، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٢، ١٦٨، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٥، ١٥٤غريب القرآن
٧٢٩، ١٩٩  

  ٢٩...............................................................................  فخر الدين حممد بن عمر
  ١٨١  ...............................................................................  فرات بن إبراهيم الكويف

  ٦٠٣  .......................................................................................  فردريك شالير
  ٦٦١  ...............................................................................................  فولتري

  ١٩٩  ...........................................................................  قاسم بن قطلوبغا بن عبداهللا
  ٧٠٦، ٦١٠  ........................................................................................  لسنج

  ٦٢١، ٦٠٤  ....................................................................................  مارتن لوثر
  ٥٧٨  ..........................................................................................  مارجوليوث

  ٥٧٨، ٥٧٧  ................................................................................. مالك بن نيب
  ١٥٠، ١٢٢، ١٢١  .........................................................................  جماهد بن جرب

  ٥٨٣، ٥٨١  ..........................................................................  مد أمحد خلف اهللاحم
، ٦٠٦، ٥٩٩، ٥٩٨، ٥٩٢، ٥٩١، ٥٩٠، ٥٨٩، ٥٨٨، ٥٧١، ٥٥٩، ٥٥٨، ٥٥٦، ٥٥٤حممد أركون
٦٤٧، ٦٤٦، ٦٤٥، ٦٤٤، ٦٤٣، ٦٤٠، ٦٣٧، ٦٣٢، ٦٢٧، ٦٢٣، ٦٢٠، ٦١٩، ٦١٦، ٦١١ ،
٦٧٤، ٦٧٣، ٦٧٠، ٦٦٩، ٦٦٨، ٦٦٥، ٦٦٢، ٦٥٩، ٦٥٨، ٦٥٦، ٦٥٥، ٦٥٢، ٦٥١، ٦٤٨ ،
٧٠٠، ٦٩٩، ٦٩٨، ٦٩٧، ٦٩٥، ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٨، ٦٨٥، ٦٨١، ٦٧٨ ،٦٧٧، ٦٧٦، ٦٧٥ ،
٧٢٦، ٧٢٤، ٧٢٠، ٧١٨، ٧١١، ٧٠٩، ٧٠٧، ٧٠٥، ٧٠٣، ٧٠٢، ٧٠١  

  ٧١.................................................................................  حممد أمني اإلسرتابادي
لسي   ٧٢.........................................................................  حممد باقر بن حممد تقي ا

  ١٢٤  ....................................................................................  حممد بن أيب ذئب
  ٣٥٥  ................................................................................  حممد بن أمحد القرطيب

  ١٢٨  ............................................................................. حممد بن أمحد بن الذهيب
َيحممد بن أمحد بن  ز ُ   ٣٥٥  ......................................................................  حممد بن ج

  ٧٢....................................................................  حممد بن احلسن بن علي احلر العاملي
  ٧٣........................................................................  حممد بن احلسن بن علي الطوسي

  ١٤٢  .............................................................................  حممد بن احلسن بن فورك
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  ١٠٠  .....................................................................  حممد بن احلسني بن حممد السلمي
  ١٥٧  ..............................................................................  حممد بن السائب الكليب
  ١٤٠  .............................................................................  حممد بن الطيب الباقالين

  ١٨١  ...........................................................................  حممد بن القاسم بن إبراهيم
  ٧٢.......................................................................  شاينحممد بن املرتضى الفيض الكا

  ١٨٦  ..............................................................................  حممد بن اهلذيل العالف
  ٤٥٠  ........................................................................  حممد بن خفيف بن إسفكشار

  ١٢٣  ......................................................................................  حممد بن سريين
  ٣٨١  ....................................................................  حممد بن طاهر السجستاين املنطقي

  ٥٠٩  .........................................................................حممد بن عبدالسالم األنصاري
  ٦٤..................................................................  حممد بن عبدالكرمي بن أمحد الشهرستاين

  ١٨٤  ..................................................................  حممد بن عبدالوهاب أبو علي اجلبائي
  ١٤٧  .......................................................................................  حممد بن عبده

  ١١٩  ...........................................................  الطيب أبو احلسني البصريحممد بن علي بن 
  ١٠٩  ...............................................................  حممد بن علي بن عطية أبو طالب املكي

  ٦٠...............................................................  )ابن عريب(حممد بن علي بن حممد احلامتي 
  ٣٨٣  .......................................................................  حممد بن حممد أبو نصر الفارايب

  ١٤٦  ...............................................................................  حممد بن حممد الزبيدي
  ١١١  .................................................................................  حممد بن حممد الغزايل

  ١٩٤، ١٤٤  .......................................................................  حممد بن حممد املاتريدي
  ٥٧............................................................  لقب باملفيدحممد بن حممد النعمان العكربي امل

  ٢٧٣  ...............................................................................  حممد بن حممد بن عرفة
  ٥١٢  ............................................................................  حممد بن حممود الشهرزوري

  ٨٠.................................................  )العياشي(حممد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي 
ران   ١٣٣  ...................................................................................  حممد بن حيىي 

  ٧١...........................................................  حممد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليين
  ٣٥٦  .....................................................................  حممد بن يوسف بن علي بن حيان

  ١٤٨  ......................................................................................حممد رشيد رضا
، ٦٣٤، ٦٢٣، ٦٢٢، ٦٢٠، ٦١٩، ٦١٥، ٥٩٩، ٥٦٣، ٥٦١، ٥٦٠، ٥٥٤، ٥٥٢حممد عابد اجلابري

٧٢٤، ٧١٢، ٦٩٨، ٦٤٣، ٦٣٦  
  ١١٤  ...............................................................  حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري

  ٧٣٣، ٥٨٥، ٥٨٣، ٥٨٢، ٥٨١، ٥٨٠، ٥٧٩، ٥٧٦، ٥٧٥، ٥٧٤، ١٤٨، ١٤٧ .............  حممد عبده
  ٢٨٣  .....................................................................  حممود بن عبداهللا احلسيين اآللوسي
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  ١٤٤  .....................................................................  خمشريحممود بن عمر بن حممد الز 
  ١٦٩  .................................................................  حممود بن مسعود نصري الدين الطوسي
  ١٤٦  ...................................................................مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاين

  ١٧٧  .......................................................................................  معمر بن املثىن
  ٢٧٧، ٢٤٧، ١٨٠، ١٥٠  ...............................................................  مقاتل بن سليمان

  ٦٢٦، ٦٢٤، ٦٠٥، ٥٥٦  ....................................................................  ميشيل فوكو
  ١٧٥  .......................................................................................  نافع بن األزرق

  ١٧٥  ................................................................................  جندة بن عامر احلروري
  ١٩٧  ............................................................................  نصر بن حممد السمرقندي

، ٥٩٤، ٥٩٢، ٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٣، ٥٧٤، ٥٧٠، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٧، ٥٥٤نصر حامد أبو زيد
٦٨١، ٦٧٨، ٦٧٧، ٦٧٦، ٦٧٤، ٦٦٦، ٦٦٠، ٦٤٧، ٦٣٩، ٦٣١، ٦١٢، ٦٠٦، ٦٠٥، ٥٩٧ ،
٧٢٦، ٧١٧، ٧١٦، ٧١٥، ٧١٤، ٧٠٨، ٧٠٠، ٦٩٧، ٦٩٦، ٦٩٥، ٦٨٩، ٦٨٥، ٦٨٤، ٦٨٣  

  ٧٢....................................................  نعمة اهللا بن عبداهللا بن حممد احلسيين املوسوي اجلزائري
  ٤٦..........................................................................................  نوف البكايل

  ٥٨٠  ..............................................................................................  نولدكه
  ٦٢٣  ...............................................................................................  نيتشه

  ٥٥٤  .......................................................................................  هاملتون جيب
  ٦٣٣، ٦٠٥  ......................................................................................  هايدغر

  ٥٤٠  ............................................................................  هبة اهللا بن ملكا البغدادي
  ٦٠........................................................... )املؤيد اإلمساعيلي(هبة اهللا بن موسى الشريزاي 

  ٥٦....................................................................................... هشام بن احلكم
  ١٧٧  .................................................................................  هود بن حمكم اهلواري

  ٧٣٠، ٢٢٨، ١٨٧، ١٨٣، ١٧٩، ١١٧، ١١٥، ١١٣  .....................................  واصل بن عطاء
  ١٣٢  ................................................................................  لرسيحيىي بن احلسني ا

  ٥٠٩  ............................................................................  حيىي بن حبش السهروردي
  ١٦٠  ..........................................................................  يعقوب بن إسحاق السكيت
  ٣٨٠  ...........................................................................  يعقوب بن إسحاق الكندي

  ٦٢٤  ......................................................................................  يورغن هابرماس
  ١٢٥  ..........................................................................  يوسف بن إبراهيم الوارجالين

  ٧٢......................................................................  يوسف بن أمحد بن إبراهيم البحراين
  ١٥٣  .....................................................................................  يونس بن حبيب

٤  
  ٢٦٥، ٦٢، ٧  ................................................................................إخوان الصفا
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، ٣٤٥، ٣٣٣، ٢٧١، ٢٦٧، ٢٦٤، ٢٤٧، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢، ٨اإلباضية
٧٣٠، ٣٦٧، ٣٥٧، ٣٥٦  

  ١٤٧  ...............................................................................  االجتاه العقالين املعاصر
  ٧٣٢، ٧٢٩، ٥١٤، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٣، ١٠، ٥  ..................................  االجتاه الفلسفي املشائي
، ٦٠٢، ٦٠٠، ٥٩٨، ٥٩٥، ٥٧٤، ٥٧٣، ٥٥٢، ٥٥٠، ٥٤٩، ٥٤٨، ٣٧٣، ١١االجتاه الفلسفي املعاصر

٧٢٣، ٦٩٣، ٦٨٨، ٦٨٧، ٦٧٥، ٦٣٨، ٦٣٤، ٦٣٢، ٦٢٧، ٦٢٤، ٦١٨، ٦١٥، ٦٠٩، ٦٠٤ ،
٧٣٤، ٧٣٣، ٧٢٤  

  ٧٤، ٧٢، ٧١  ...................................................................................  األخبارية
  ٦٧٢، ٦٤٣  ..................................................................................  األرثوذكسية
، ١٦٣، ١٦٢، ١٠٤، ١٠١، ٩٩، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٧٠، ٦٩، ٦٦، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠اإلمساعيلية
٣٢٥، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٥، ٣١٤، ٣١١، ٣٠٧، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٦٥ ،
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