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 صخلامل
البحث لتعطيل  وسائل  وال  األصول  :موضوع  الكريم املشرتكة  القرآن   معاين 

 . ا وحديثً قديًم 

  ، ا حديثً والتمييز بني استعمالهتا قديًم  أصول التعطيل،تقرير    -  :أهداف البحث

الفلسفي واملعريف بني  و التشابه  أوجه  النصوص  اجتاهاتإبراز  وبني   قديًم،  تعطيل 

 وردة لنقد النصوص. ستامل احلديثة املناهج

لتفسري كالم اهلل- الدارسني  صد وتكرس قديم واندرس،    بأن ما،  تثبيت قلوب 

 .اأبلج واضحً  ثره ويبقى احلق سيتبع جديده أ

   من أهم نتائج البحث:
معاين    - لتعطيل  أصواًل   القرآنإن  الفلسفي، الكريم  العقيل،  )األصل  واحدة   

عتمد عىل أدوات معرفية من بيئة  )االكل عرصستخدم يف  توسائل  والباطني( وله  

 . فهم السلف(إحلادية، تعطيل اللغة، نبذ 

القرآن، وإن اشرتكت يف كثري من األصول   - ألفاظ  تعطيل معاين  اجتاهات  إن 

الرشعية  وباألحكام  للقرآن،  اإلهلي  باملصدر  تؤمن  اجتاهات  منها  أن  إال  الوسائل 

الع واملدرسة  قديًم،  املتكلمني  تؤمن كاجتاهات  ال  اجتاهات  ومنها  حديًثا،  قلية 

تارخيية األحكام كاالجتاهات التأويلية احلديثة املتأثرة  باملصدر اإلهلي للقرآن، وترى  

 باملناهج النقدية الغربية. 

نه  إإذ    ،نرش العلم الرشعي والتفسري الصحيحالعناية ب  -  :من توصيات البحث

 . ةاملنحرفاملناهج أول سد ومانع أمام تيارات 

تمم بمعرفة النهج الذي يسبب تعطيل النصوص عن معانيها، واألدوات االه  -

 . املستخدمة فيه والقضايا التي يتمثلها

العقدي   - التفسري   واملنهجي  اإلعداد  املعاين   ؛لداريس  فهم  بني  جيمعوا  حتى 

 ويمتلكوا أدوات الذود عنها.

 . ة ص ا ع راءات امل الق -ا  ي يق اهلرمنيوط -التأويلية -التأويل -التعطيل   الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة

 وبعد:  األنبياء واملرسلنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف 

القراءاتإ يف  املتأمل  القرآين    ن  للنص  احلداثية  سلسلة  املعاصة  نتاج  أهنا  جيد 

الظواهر   من  السابقةتارخيية  بمسميات واملحاوالت  متعددة  أزمنة  يف  تربز  التي   ،

التي    ،لفةخمت أصوهلا  إىل  املعاصة  الظواهر  تلك  إرجاع  ويمكن  متجددة،  وأنمط 

منها، املنابع  انطلقت  ذات  من  تصدر  وحديثها  قديمها  كلها  وتتقاسم    ،وسنجدها 

 خترج عنها. مشرتكة ال أصواًل 

تكرست بفضل اهلل ومنته عىل   ،سبقتها أمواج متعددة  ،مهي إال موجة جديدةف

معاين  املشرتكة لتعطيل    وسائلوال   األصول )   البحث  هذا  ةمهيوتتجىل أ  ،قواعد احلق 
الكرمي األصول  (ا وحديثً ا  قدميً   القرآن  حتديد  تنطلق    وسائلوال  يف  التي  املشرتكة 

ىل الباحث تلك األصول تسهل ع  ن معرفةإمنها حماوالت تعطيل النص القرآين، إذ  

  ، ألصول لتلك ام  الهتوبنقض استعم،  وما بني عليها  ، ع منهامعرفة ما تفر  والقارئ

ويتجىل الفرق بينها وبني التفاسري    ،يتهافت البنيان الذي شيد عليها  ،وبيان عوارها

 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زثٱ  ﴿ املوصولة بفهم السلف وتراث األمة 
 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق

 . [ ١٠٩التوبة:  ]   ﴾ زي
 أهداف البحث:

 ا. وحديثً ا قديًم هتالتعمبني اس  والتمييز  ،أصول التعطيلرير تق  •

واملعريف   • الفلسفي  التشابه  أوجه  وبني  اجتاهات  بني    إبراز  النصوص  تعطيل 

 املناهج املستوردة لنقد النصوص.

  ، صد وتكرس قديم واندرس  أن ماب؛  قلوب الدارسني لتفسري كالم اهلل  تثبيت  •

 مق حقمف خف حف جف﴿  ا لقوله تعاىل:ويبقى احلق مصداقً   ،أثرهجديده    سيتبع
 . [١٧الرعد: ] ﴾   جل مك لك خك حك جك
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دع املتلقي بعرصانية  ينخ  ي الفذ التي يتسلل منها الفكر الدخيل، كمعرفة النوا  •

الرسابفيظن    العبارة ذلك  أن  ويتوهم  ماًء،  ناجعً حاًل   الرساب  العرص  ا    لنوازل 

 . ومستجداته

 : الدراسات السابقة
  عوا عن كتاب افد، وا لالنحرافات التفسريية وحديثً تصدى علمء املسلمني قديًم  

املعاصةكم    تعاىل،  اهلل القراءات  موضوع  الدراسات  من  كثري  للقرآن    بحثت 

نت  وبي، أشخاص بعينهم    أو  تياراتاء كانت  سو  برزت هتافتها وضالهلا،وأ ،الكريم

الدراسات،  منهجهم  هتافت تلك  احلرص  ومن  ال  املثال  سبيل  العلمنيون   :عىل 

ا إدريس  ألمحد  الكريم،  الثالثة ،  نالطعوالقرآن  العقود  يف  العرب  احلداثيون 

مفتاح جليالين  نقدية،  دراسة  الكريم  والقرآن  احلديث  ،  األخرية  العلمين  التيار 

الكريم، القراءات املعاصة للقرآن  ،  وموقفه من تفسري القرآن ونقده، ملنى الشافعي

 ملحمود حممد كالو.

بعينه  أشخاص  عىل  بالرد  عنيت  وأبحاث  دراسات  اسة  درو  ،موهناك 

وتلفيقاهتا  ،مناهجهم تناقضاهتا  نعن،  وبيان  الذي  اجلانب  أن  هنا  ىإال  وموطن    به 

التي تنطلق منها    لتعطيل النصوص  املشرتكة  وسائلوال  حتديد األصول  :هو  ،اجلدة

والنظر هلا كتيار واحد حيمل    ،وإبراز وجه الشبه بينها  ،ا وحديثً كل الدعوات قديًم 

 ، ، ورد جديد تلك الدعوات إىل قديمهانصوص الشرعيةلل اتعطيا وهو:  ا واحدً هدفً 

   .أو تقدم ،وسمهتا التي ال ختتلف مهم تقادم الزمن ،وبيان أصوهلا التي قامت عليها

 : منهج البحث
ا االستقرائي  املنهج  عىل  البحث  يف  األصول    ؛لتحلييلاعتمدت  تتبعت  حيث 

ن اعتمد عليه م  هفي  وأبرزت حتت كل أصل كيف ضل  ،املشرتكة لتعطيل النصوص

ال  ،كالم اهلل  وجعله حجة يف تفسري التي يستخدمها من  املشرتكة    وسائلثم أبرزت 

 اتبع تلك األصول من خالل استقراء وحتليل كتاباهتم. 
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 :خطة البحث
 عىل النحو التايل:  مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهرسنييشتمل البحث عىل 

املوضوع،  وتشتمل  :املقدمة أمهية  السابقة،،  دافههوأ  عىل    خطةو  والدراسات 

 وإجراءاته.  ،البحث 

 ( اهلرمنيوطيقياالتأويلية،  )التعطيل، التأويل، :مصطلحات البحث ف  متهيد

 وفيه مطلبان: وأصوله  الشرعية  معاين النصوص اتريخ تعطيل  :املبحث األول

 التعطيل  ذورج املطلب األول:

   ص  ونصاألصول املشرتكة لتعطيل ال املطلب الثاين:

 مطالب:   وفيه ثالثة   ا ا وحديثً املشرتكة لتعطيل النصوص قدميً   وسائل ال   املبحث الثاين: 

 إحلاديةاالعتمد عىل أدوات معرفية من بيئة  املطلب األول:

 العربية تعطيل اللغة املطلب الثاين:

 السلف و فهم األمة نبذ املطلب الثالث:

 أهم النتائج والتوصيات  ها:فيو  اخلامتة

 . ، فهرس املوضوعاتواملراجع درصا امل فهرس 
 :إجراءات البحث

 وكتابتها بالرسم العثمين. اآليات لسورها مع ذكر رقم اآلية، عزوت  •

بني    • املنقول  جعلت  بالنص  مصدر  من  نقلت  تنصيصإذا  ثم    «     »   عالمتي 

إذا كان النقل باملعنى أو بترصف قلت ينظر: .. مع  عىل املصدر يف اهلامش، و  أحلت

 . لصفحةاو ذكر اجلزء

االستشهادات  بينت  • وكثرة  العبارات  مفردات  تتبع  التعطيل دون  إذ   ،أصول 

 ارة. يكفي التمثيل والتدليل عىل ذلك بأقل عب

 كر تاريخ الوفاة إن وجد يف املتن. ال أترجم لألعالم وإنم أذ  •
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 مصطلحات البحث يف متهيد
 ا(يوطيقي)اهلرمن التعطيل، التأويل، التأويلية

 التعطيل: 
يدل    ،العني والطاء والالم أصل صحيح واحد،  مأخوذ من )عطل(  عطيل لغةتلا

ومتى تركت اإلبل بال راع فقد    ،عىل خلو وفراغ؛ تقول عطلت الدار، ودار معطلة

 . (1) عطلت، وكذلك البئر إذا مل تورد ومل يستق منها

وتعاىل تبارك  اهلل  ت  [٤٥احلج:  ]  ﴾مس خسٱ﴿   : قال   حي جيٱ﴿عاىل:وقال 
 . [٤التكوير:] ﴾خي

نفي  بوذلك  ،  اللفظ عم دل عليه من معنى  تفريغ   :اصطلحا تعطيل النصوص  و  

 . (2)منهاداللة نصوص الكتاب والسنة عىل املقصود 

يدخل يف هذا تعطيل األسمء والصفات عن معانيها، أو تعطيل احلقائق الرشعية 

املتكلمون   به  ابتيل  تعطيل  أبوعن مقاصدها، وهو  قدياب األسمء والصفايف  م، ت 

الفالسفة  ث  احلارضوصواًل   ،والباطنيةم  للعرص  يسمى    ما   ومدع  عطلحيث    ؛ 

املعا وداللتهااأللفا  معاينصة  بالقراءات  املرتتبة  األدلة    عطلواو  ،ظ  واألحكام 

 . الغربيةالنقدية ا لتأثرهم باملناهج وفقً  ،عليها

 التأويل:
التأويل  الب  معنى  حتديد  من  النصوص  تعل  احلديثة  املحاوالت   نأل  ؛هناد  طيل 

 . أو )التأويلية( ب )التأويل(عرفت 

ابتداء األمر  لغة: م أصالن:  من هذا الباب تأويل   وانتهاؤه  ، اهلمزة والواو والالا

 
 .(٤/3٥١مقاييس اللغة البن فارس )ينظر: ( 1)

يف سياق تعريف التحريف بأنه )إزالة اللفظ    وقد ذكره  (  3/١6٥ع الفتاوى البن تيمية )ينظر: جممو  (2)

بل خاليا فارغا ، بخالف  ،يل أعم من التحريف كونه يرتك اللفظ بال معنى( والتعطعم دل عليه من معنى

 ى بمعنى. التحريف الذي فيه إبدال معن
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إليه يؤول  وما  عاقبته  وهو  أو    .الكالم،  عىل  إما  العرب  لغة  يف  استعمهلا  ل  فمدار 

 . األمر، أو رجوعه

ال  معاين  اللغةتأويل  ومن  مع وفي  ،التفسري   : يف  الرجوعه  يرجع    ؛نى  املفرس  ألن 

هو ره، ره، وقد  الكالم تأويال: دب   ل  الكالم إىل املراد منه، وأوا   .(1)   فرس 

   :على معنينيوف االصطلح يدور معىن التأويل 
 كتفسري له    املفرسينعمل  استوهذا الغالب عىل    ،تفسري الكالم وبيان معناه -١

  .(2)   وغريمها رطبيلقواالطربي 

ي  احلقيقة -2 الكالمؤوالتي  إليها  الكالمف  ،ل  بالتأويل حقيقة  وإن وافق    ،رياد 

 . (3)  «وهذا هو املعنى املراد بلفظ التأويل يف الكتاب والسنة ،ظاهره

العلمء املعروفان عند  املعنيان  السابقان مها  املعنيان  اللغة   ،وظل  أهل  ومتقدمي 

طرأ   أن  وهو:إىل  ثالث  الراللف  صف»  معنى  االحتمل  عن  االحتمل  ظ  إىل  اجح 

عليه تدل  لقرينة  ال (4) «املرجوح  هذا  وبرز  أسمءت،  التأويل يف  مع ظهور    اهلل   عريف 

االهتمم    كانإال أنه ومع هذا االستعمل    ؛، برصفها عن معانيها ألدلة عقليةهوصفات

القرآين كنبالنص  إهلي  ال  ،ص  معاين  مع  األفهام  توفيق  هي    ،ألفاظهقرآن ووحماولة 

الفكر    ؛الرتاثالغالب عىل   مل تصل إلقصاء  أهنا  إال  املحاوالت  بعض  وإن شطت 

 .الديني من التأثري يف احلياة

املعاصة    واملنسوب لالجتاهات   ، املستخدم يف عرصنا احلارض   أو التأويلية   التأويل أما    

الدينية   النصوص  الذي   neuticherme  اهلرمنيوطيقيا( )   للفظ   تعريب   فهو يف قراءة 

 
اللغة  (١) (، القاموس املحيط ١١/32العرب البن منظور )  (، لسان١62/  ١البن فارس )   ينظر: مقاييس 

 (.١2٤٤للفريوز أبادي )

 (.٩٧/ ٩3الطيار )ص:ينظر: مفهوم التفسري والتأويل، د. مساعد  (2)

 (.٤/١68ينظر: جمموع الفتاوى البن تيمية ) (3)

 (.٧/١٤6للرازي )(، مفاتيح الغيب ١/336الفقه للجويني )ينظر: الربهان يف أصول  (٤)
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أحد التأويل  ترمجته،  يكون  واسعً طيفً   (طيقيانيو اهلرم)وتضم    معاين  املذاهب ا  من  ا 

  .ا مقدسة أو برشيةسواء كانت نصوًص  املختلفة للتعامل مع النصوص

اليوناني  املصطلح األوىلومادة   للغة  فهو مشتق من ترجع    hermenevein ة 
 . (1) يفرس أو يوؤل مبعىن

ا  :ود ملعنىلمة تعت ترمجة الكذا كانوإ  فلم ال نستخدم لفظ  ،لتأويلالتفسري أو 

 يعود التحرز من ذلك لسببني:  ؟التفسري والتأويل يف بيان معناها

تارخيإ  :أواًل  قيد  املصطلح  فيه ه  ن  نشأ  الذي  استعمل   لواحلقو  ،واستعمله  التي 

ت  دل  معاين املصطلحات التي هي من وضع البرش مفيد يف معرفة ماوحتديد    فيها،

امل  عليه متلك  سيم  اصطلحات،  عىل  اهلجمة  اإلسالمي ع  العقل  وإغراق  لعقيدة 

  .(2)  الفاسدةمن املصطلحات  الفبآوإشغاله 

نشأة    ففي معناها    (اهلرمنيوطيقيا)أوائل  كتبت وترمجت هبا  كان  التي  اللغة  فهم 

الالهوتيةا احتاج    ،لنصوص  الكنيسة    (3)الربوتستانتحيث  مع  صاعهم  أثناء 

النصوص    يةاثوليكالك لفهم  حكرً ديالملنهج  تفسريها  كان  التي  الكنيسة  نية  عىل  ا 

للفهم،،  ورجاهلا واضحة  أسس  ألنسنة  دون  االجتاهات  النصوص   (4) فظهرت 

 . العقل أساس الفهم و ،بم جيعل اإلنسان مركز التأويل  ،وعقلنتها

االجتاهاتتساوقً   طورتت  (اهلرمنيوطيقيا)اجتاهات    وأخذت مع  التالفلسف  ا  ي ية 

أوروبا بإ أن جت إىل    ،غلبت عىل  القائللت  مراد  للفهم  بعاد  والرتكيز عىل  ،  كأساس 

 
 (. 2٤املجيد الرشيف )ص:  نظريات القراءة، عبدمن فلسفات الـتأويل إىل ينظر: (١)

العقديـط استعمـوابـر: ضـظـنـي  (2) املصطلحات  السنة واجلمعة، د.ال  أهل  والفكرية عند  العتيبي    ة  سعود 

 (، بترصف. ١٠-6)ص: 

كلمة    (3) )الربوتستانت  املحتجني  كحرprotestتعني  بدأت  الكنيس(،   يف  إصالحية  يف  كة  الكاثوليكية  ة 

 (.3/6١٥م، ثم حتولت إىل حركة عقائدية مناهضة هلا. ينظر املوسوعة امليرسة )١6 القرن

هب فلسفي مادي يؤكد عىل حمورية اإلنسان أمام كافة املؤثرات، ويغلب وجهة النظر املادية األنسنة: مذ  (٤)

 . (3/83٧سوعة امليرسة )الدنيوية بجعل اإلنسية مقابل الدينية. املو
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 .(1)   وجوديةالفهم اإلنساين كحقيقة 

املستخدم يف املنهج اإلسالمي لبيان   اهبعد  اهل  والتفسري  ظ التأويلالفأأن      ا:اثنيً و 

اهلل كالم  اللفظ    املتعددة  امعانيه  اوهل  ،معنى  بقيمة  هتتم  أدواهتا   ،ىواملعنالتي  وهلا 

  )التأويلية(   ( اهلرمنيوطيقيا)بينم     ،التفسري والتحليلا يف الفهم والتأويل وومناهجه

ومناهجها أدواهتا  الفكرا  وفقً تطورت  التي    ،هلا  أدواهتا   ،الغريب  لتطور  وكانت 

تلك املحاوالت    آثرنا  أن نسمي   ولذاوفلسفاهتم؛    ،وواقعهم  ،مستمدة من فكرهم

احل أهن  ؛قيقيباسمها  أحد  عىل  يلبس  ال  التفسري  ا ضمن  حتى  تستخدم    ،أنواع  أو 

لفظً   أدواته؛ عليها  نطلق  أن  أردنا  عربيً وإذا  وأدق   (تعطيلل)اكان    ا  ا   ؛ أقرب 

األوىلالشرتاكها   املحاوالت  مشرتكة  للتعطيل  مع  أصول    ،ثابتة  وسائلو  ،يف 

 . ه رشعي ل   أو حكم   ، عن وجود معنى ثابت   القرآين    تعطيل النص :  هو  وهدف واحد

 

 

 

 
 

 
 (. ٤2-3٩مدخل إىل اهلرمنيوطيقيا عادل مصطفى )ينظر: فهم الفهم  (١)
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 املبحث األول
 وأصوله لنصوص الشرعيةتعطيل معاني اتاريخ 

  التعطيل  جذوراملطلب األول: 
األمة  إ تاريخ  يف  املتأمل  املختلفة  اإلسالميةن  الفرق  أسس   ،وظهور  أن  جيد 

القرآين  ملعنى  عطيلالت إىل  النص  جذروها  امتدت  ظهور  قد  أوىل   بدايات 

كانت متثل اجتاهات   لكنها  ،خر عهد الصحابةأوايف  ات الفكرية والعقدية  النحرافا

مقموعة، يف  منبوذة  بقوة  برزت  اهلجري   ثم  الثالث  عوامل  حيث    ،القرن  سامهت 

 . مشاهدة ظاهرة جعلها  يف    االجتاهات السياسية، وتعريب الفلسفة اليونانية  :منها دةـعدي

التعطيل   جذور  اخلوارج  وبدأت  ظهور  للمقصود   ،والشيعةمع  وحتريفهم 

الرشعيةابمع النصوص  بعضهاأو  ،ين  وتعطيل  األدلة  ببعض  باب    ،خذهم  فتح  مما 

التفسري   يف  ش »التحريف  أوهلا  يف  تكون  تصري  ربً فالبدع  حتى  األتباع  يف  تكثر  ثم  ا 

 . (1) « وفراسخا وأميااًل أذرعً 

تعطيل  يفو  ظهر  الثاين  القرن  بتعطي  أبواب  أول  والصفات  عن األسمء  لها 

، (ـه١28)ت:  واجلهم بن صفوان   ،(ـه١2٤)ت:  درهم  اجلعد بن  عىل يد معانيها الرشعية

 بأفكاره الباطلة جملس احلسن البرصي.   ( ـ ه ١3١)ت: كم اعتزل واصل بن عطاء  

فرق   وظهرت كتب  ،  متشعبة  بعدها  ترمجة  نشوئهاأثرت  يف  وتنوع  الفالسفة   ،

تنمو وتتسو  أفكارها، العقلية  العلوم  الفتوح اإلسالميةمل تزل  ة ثرك و،  ع مع توسع 

املفتوحة  البالد  كتب  املشارب   ،ترمجة  عىل    ،فتعددت  الفرق  تلك  وتنافست 

وقدم علم املنطق وأقيسته العقلية، ومصطلحاته عىل    ،  واجلدل  ااملناظرات فيم بينه

العلوم،   من  هذه  غريه  إىل  اطمئنان  له  يكن  مل  ممن  املسلمني  أئمة  بعض  هذا  وقاوم 

ومصطلحاهتا،الفلسف ألفاظها  وإىل  وا  فرق   رتهظو  ة  للتصدي األشاعرة  ملاتردية 

 
 (. ٧/38٥جمموع الفتاوى البن تيمية ) (١)
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والرد   املت  ،عليهمللمعتزلة  ومناهج  الفالسفة  أساليب  استخدموا    ،كلمنيولكنهم 

   .(1) مما جعلهم يواجهون الداء ببعض منه، وأثر هذا يف أفكارهم وعقائدهم
دعوا أن للنصوص ث احي  ؛إىل األحكام الرشعيةمع الباطنية  ثم انتقل التعطيل  

اين ، وأن املع، وال يدركها العوامإال أهل العلم والعرفانيصل إليها    ال  ،معان باطنة

ومل تعد واألحكام    فكانت أنواع التعطيل للمعاين،  مقصودةالظاهرة من النص غري  

 .يف الظاهر يراد منها عىل ما تدل -عندهم– لفاظاأل

الفالسفة   باحل  فباإلضافةأما  والرشيعةالعتقادهم  مقا  ،قيقة  اعتقاد  ب  روهو 

والباطن النصوص    ،للظاهر  ظواهر  أن  باالدعاء  ذلك  جتاوزوا  أهنم  إإال   الماهي 

للناس يعقلون  خماطبة  واحلساب    اآلياتوأن    ،بم  والبعث  الغيب  عىل  تدل  التي 

 واجلزاء والنعيم والعذاب من باب تقريب املعاين وتصويرها يف نفوسهم.

املس علمء  لللمني يف كل وقت وحنيواليزال  ون  ويرد  ،أساليبهماس  ن يربزون 

 ، بكتب للرد عىل أسس تلك التحريفات ت املكتبة اإلسالمية  فامتأل   ، عىل شبهاهتم

بطالهنا الرشعية  ،وإظهار  العلوم  خمتلف  يف  التدوين  مع  متوافقً تدوينً  ،بالتوازي  ا ا 

 والعقيدة الصحيحة.  ،مع املنهج اإلسالمي

     لتعطيل النصوص  صول املشرتكةاملطلب الثاين: األ
العصور    تلكإن   مر  ثالثالدعوات عىل  إىل  قد حيدث   ةترجع  أصول مشرتكة، 

لبعضه املفهوم واآلليات وغلبة  أن غالب    ابينها تداخل يف  إال  يف زمن دون زمن، 

  تلك الدعوات تقوم عليها وتدور حوهلا.

يستند وجود ذلك اس اليشء وأسفله، وأصل اليشء ما ونقصد باألصل هنا: أس

 عطيل قديًم وحديًثا استند إىل تلكم األصول التي سنعرض هلا.فالت ،(2) إليه اليشء 

 
 (.86الفكر اإلسالمي بني األمس واليوم، حمجوب بن ميالد )ص  ينظر: (١)

 (.١2٤2(، القاموس املحيط )ص:١/١٩٠مقاييس اللغة ) ينظر: (2)
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  :العقلي  األصل األول:  األصل
املتأمل   والسنةإن  الكتاب  نصوص  اهتممه  ماو  ،يف  جيد  عليه  بجوانب دلت  م 

القرآنية تبني لبس  التعقل والتفكر والتدبر، وجاءت اآليات   ، فيه  ذلك بوضوح ال 

ٱمنها قوله تعاىل:  ،واطن كثريةونية والرشعية بالعقل يف موجاء ربط بيان اآليات الك

  وقوله:   [2٤2البقرة:]  ﴾يل  ىل مل يك ىك  مك لكٱ﴿

 هل ملٱ﴿ٱوقوله:   [١١8آل عمران:  ]  ﴾ ىن نن من زنرن مم  ام يلٱ﴿
 . [١٥١األنعام: ] ﴾خم حم جم

 ،سان عريب مبنيلبالقرآن    والوحي هو املصدر األول للمعرفة الدينية، وقد نزل 

وتلقى السلف نصوص الكتاب والسنة  ،  املعروفة   د فهمهمفق قواعرب والع  يفهمه

ألفاظها،    وما   ،عىل ظواهرها عليه  الوقتتدل  كعلم مستقلالتفسري  برز  ومع  له   ، 

واملوضوابطه    آلياته التنزيل،  يف  اإلهلي  بمصدره  االعرتاف  من  من  املنطلقة  ستمدة 

 .يان معانيهوضع قواعد تفسريه، وبف يف السل فهمو ، املطهرةالسنة 

العقدية  يف تفسري النص القرآين ملا ظهرت االنحرافات    التعطيلوبدأت بدايات  

وكان من أبرز أولئك الذين سنوا سنة سيئة يف تعطيل معاين    ،أواخر عهد الصحابة

ا له   تنزيً ،  الذي أنكر صفات اهلل     (هـ١28)ت:اجلهم بن صفوان      :النص القرآين

يف  لش بليس عىل العر  ن اهلل آن، وزعم أرالق ل بخلق وقا ،هاكلمه عن الصفات بزع

مكان األسمء    ،(1)كل  باب  يف  القرآين  النص  فهم  يف  االنحرافات  أول  فوقعت 

عقلية،  تومهً   ،والصفات يعتقدوهنا  التي  احلقيقة  تعارض  الرشعية  النصوص  أن  ا 

االنحراف  ذلك  ا  ،وتطور  األدلة  أصبحت  العحتى  عىل  تعرض  أواًل لرشعية    ، قل 

 ا ماس، أيً ال العك  ؛لنصوحاكميته عىل ا   العقلمركزية    هم النص منفانطلقوا يف ف

 أو شبهات.  ،أو أهواء ،كان حيمله ذلك العقل من بدع

 
في ينظر: (١) و   (.3/38٩الذهبي )ات املشاهري واألعيان، تاريخ اإلسالم و 
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هذا   من  البدع  أهل  والسنة ، و(1) اجلانبوأكثر غلط  الكتاب  وصفت نصوص 

 . لةهلم فهو قطعي الداليه عقوتدل عل  أما ما ،تفيد اليقني وال ،بأهنا ظنية

املعتزلة املد  وكانت  تلك  العقل، إحدى  عظمت  التي  الفكرية  والتيارات  ارس 

أصوهل  عملتهواست تقرير  أقواهلم يف أسس مخسةايف  بـ:    ،، حيث ظهرت  القول  هي 

األمر باملعروف والنهي  التوحيد، والعدل، واملنزلة بني املنزلتني، والوعد والوعيد، و

له    اخمالفً   أنه  ا يظنه عىل موتقديم   ،قاييسهل ومومتيزت بمغاالهتا يف العقعن املنكر،  

الرشعية النصوص  تعطيلهم  ،من  تأوي  فظهر  يسمونه  بم  املختلفة   اًل للنصوص 

 . العقل عارضللنص إذا 

القيم ابن  بألفاظ  »:  (هـ  ٧٥١  )ت  يقول  السلف هي جمرد اإليمن  أن طريقة  ظنوا 

هنم بمنزلة واعتقدوا أ ،وله منهاملراد اهلل ورس ه وال فهم من غري فق ،القرآن واحلديث

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ٱ﴿:  األميني الذين قال اهلل فيهم
النصوص ،  [٧8البقرة:  ]  ﴾جي يه معاين  استخراج  هي  املتأخرين  طريقة    ، وأن 

املجازات بأنواع  حقائقها  عن  اللغات   ،وصفها  التأويالت   ،وغرائب   ، ومستنكر 

الفاسدفهذا   ا  الظن  تلك  التي  أوجب  واملقالة  الكتاب  نبذ  وأقوال  مضموهنا  لسنة 

وراء ظهورهما والتابعني  السلفبفجمعوا    ،لصحابة  بطريقة  اجلهل  والكذب    ،ني 

اخللف  ،عليهم طريقة  بتصويب  والضالل  اجلهل  التعطيل ،  وبني  اعتقدوا    ، فلم 

مرتددين  وا  بق  ،ورأوا أنه ال بد للنصوص من معنى  ،وانتفاء الصفات يف نفس األمر

وضللا  واصف  حتى   وما  حقيقته  عن  يوضعفظ  مل  ما  إىل  له  دل    ،له  ع    عليه، وال 

فإن  ،فال سمع وال عقل ،واجلهل بالسمع  ،ا من فساد العقلوصار هذا الباطل مركبً 

فيه عىل ش  اعتمدوا  إنم  والتعطيل  فاسدةالنفي    ، ظنوها معقوالت صحيحة  ،بهات 

 . (2)«اضعهافحرفوا هلا النصوص السمعية عن مو

 
 (.١/١٤٤درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية ) (١)

 (.١6٥، ١63/ ١د عىل اجلهمية واملعطلة )الصواعق املرسلة يف الر (2)
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لنصوص الرشعية، ثم  ارضة العقل ل: هو توهم معولالل األوسبب ذلك الض

إذا تعارض العقل ونصوص الوحي »التي حكاها عنهم ابن القيم:    بالقاعدةالعمل  

 . (1)«أخذنا بالعقل ومل نلتفت إىل الوحي

بـوف تـيـي  الـلـان  التـاعـق ـك  توهـدة  فيـم ـي  مـوا  يها  والنقل  العقل  قول  عارضة 

 : (ـه6٠6)تالرازي 

ب» أن جيمع  وهو  إما  كان    ؛حمالينهم  عليه  قدمناه  فلو  النقل،  أساس  العقل  ألن 

ا يف العقل الذي هو أصل النقل، والقدح يف أصل اليشء قدح فيه، فكان ذلك قدًح 

قدًح  النقل  والعقتقديم  النقل  العقل،ال مجيعً ا يف  تقديم  فوجب  أن    ،  إما  النقل  ثم 

 . (2) «وإما أن يتأول أو يفوض ،يقال بعدم صحته

بسبونالحظ   تأنه  النص  قديب  أن  ترى  التي  )العقول(  تعددت  األصل  هذا  م 

التأويالت،  خيالفها ملا  ،وبالتايل تعددت  النص  وهو   ،يراه عقاًل   فكل حياول تطويع 

شوء فرق  وهذا سبب تفرق ون  ،وتعصبه املذهبي  ،وأهوائه  ،يف احلقيقة حمض شبهاته

واملعتكاأل إ  ،زلةشاعرة  الدعمهلمع  يسمونه  ملا  كلهم  العقيلم  هذا  ،  ليل  واختلط 

 . ترجم من علوم اليونان ت مقدماته عىل ماي األصل بعلم الكالم الذي بن

ا  انترصوا لإلسالم يف بعض  املسلمني    ، وانبجلوهم وإن  أدخلوا عىل  أهنم  إال 

عظيًم رًش  علوم  ،ا  من  أدخلوه  فلسفية  بم  أصول  ذات  ومنطقية  فأثارت    ،كالمية 

كثريً  وأفسدت  الالشبهات  من  والا  تبعً ،  مفهوفطر  اللغوية  املعاين  لتلك  وعطلت  ا 

  ﴾ىف يث ىث نثٱ﴿  قول اهلل تعاىل:  التأويالت العقلية، ومن ذلك تفسري
اهلل  بمعنى:    أنه  [٥طه:  ] يكون  أن  وجحدوا  وقهر،  وملك  عىل    مستو    استوىل 

 ء إىل القدرة.  عرشه، كم قال أهل احلق، وذهبوا يف االستوا

 
 (. ١2٠٧/ ٤املصدر السابق ) (١)

 (. ١٧3التقديس يف علم الكالم، للرازي )ص:أساس  (2)
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 العرش واألرض السابعة؛ ألن اهلل تعاىل  روه كان ال فرق بنيلو كان هذا كم ذكو

 .(1) قادر عىل كل يشء واألرض هلل سبحانه

، والرازي الذي بني سبب الشبهة  (2) وقد قرر ذلك التأويل املاتريدي يف تفسريه

جسام فاهلل جيب أن  ملا كان ذلك من صفات اال»العقلية التي اقتضت تأويل النص  

القضايا العقلية الرصحية، ظهر داللتها ك  لتوإذا حققت  ،  (3) «لكن ذا عيكون منزهً 

ف مـسـعىل  عارضـاد  بـا  النـوا  اـصـه  التبـح ـلصحيوص  التي  كثيـة،  عىل  ر،  ـست 

 . (4) سـ يـ ا التلبـهـ ع بـووق

احلديثةو العقلية  املدرسة  اتبعت  اخلطى  قد  حاكًم   تلك  العقل  جعل  عىل يف   

،  ات علمية وتارخييةرينظن  جد مايستأو م  ،خيالف العقليظنونه  ل ماتأويو  النص،

وتأويل   ،التعارضتقديم العقل عىل النقل عند  لعمدوا  و  ، التقبل الشك  يرون أهنا

   .(5) الدليل النقيل 

العقلية التأويالت  القصص    احلديثة  ومن  ظواهر  ها  تأويلو(6) القرآينصف 

وغريها    ،(7) واح والقوى لهسخري هذه األردم عبارة عن تآلسجود املالئكة    :فمثال

 سمة بارزة للمدرسة العقلية احلديثة.  مما يعد كثري

فمنهم من اقترص    ،إعمهلم لألصل للعقيليف  ا   وحديثً العقالنيون قديًم يتفاوت  و

 
 (.١٠8لألشعري )ص:نة عن أصول الديانة، اإلبا )١(

 (. ١/83فسري املاتريدي )ت )2(

 . (2/١6٩تفسري الرازي ) )3(

 (.٩/ ١المية )بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الك( ٤)

املثال : شبهات النصاري وحجج اإلسالم ملحمد رش  (٥) (، اإلسالم دين ٧١يد رضا )ص: ينظر عىل سبيل 

 (.٩2فريد وجدي )ص: اهلداية والصالح ملحمد

 (.2٧8/ ١ل: تفسري املنار ) ينظر عىل سبيل املثا (6)

 (. ١/28٠تفسري املنار ) (٧)
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الصفات أبواب  عىل  من  ،  تأويله  بعض  ومنهم  بق  ،(1) الغيبياتتأول  أصول مع  اء 

    .عث والنبواتب لوار خواليوم اآل يمن باهللاإل

املو  األوؤكان  ب  ،وائللة  يعرف  احلديثةوما  العقلية  املدرسة  يؤمنون ،  تيار 

لتو  ،الدينبقطعيات   اهتممهم  القرآنتوجه  ألفاظه  فسري  معاين  وبيان    ،ببيان 

  ، لتأويل النصلكن اجتاههم  ؛  ثر هلمكان دفاعهم عن الدين والعربية مما أ  ، وأحكامه

ب رش كإدخال ابفتح  مما    ؛ لالنص والعقا بني  يرونه تعارًض   وخمالفة صحيه عند ما

الكالمية النقل،  ،العلوم  فوق  العقل  للنظريات   واعتبار  القرآين  النص  وتطويع 

  ال بالوقائع واملحسوسات. ي ال تعرتف إاملادية الت

فقد    أما   القرآن  لتفسري  املعاصة  واالجتاهات  عمومية   طعنت    القراءات  يف 

العريب   النأل   ؛كله  السابق العقل  يدور حول  متم وأل  ،صنه  بغانه  كمت  لب حم سك 

الرشيعةالدين   أن      ،وأحكام  العقل اخلاصبزعم  العريب واإلسالمي   هذا   بالرتاث 

والتققد   العلم  بأسباب  الرتاث  قيام  دون  تفسرياته  بكافة  من    ،دموقف  البد  وأنه 

يستشكل   لة تطويع مافلم يعد اإلشكال هو حماو  ،األخذ بغريهو  ،جماوزة هذ العقل

النصوص   يزعممن  ما  العقيلأنه    بحسب  من  بل    ؛القيد  للتخلص  سلطة  الدعوة 

زيد    النص، أبو  إىل  »  م(2٠١٠)ت:يقول نرص  يؤدي  النصوص  مبدأ حتكيم  كان  إذا 

 وحتويله إىل تابع يقتات بالنصوص ويلوذ هبا وحيتمي   ،القضاء عىل استقالل العقل

 . (2) «اإلسالميةثقافة العربية وحدث يف تاريخ ال فإن هذا ما

الالعقوصف  كم    غالبً   :أي  ،بياين  بأنه  عريبل  األلفاظ  بدالالت  أو   ،ايأخذ 

واألحكا  رشعاين الرشيعة  بمسائل  يتم  العقل محيث  هو  الربهاين  العقل  بينم   ،

  .(3)   حديًثا أو الفلسفي قديًم 

 
 (.٤٥8اهلداية والعرفان ملحمد أيب زيد )ص: (١)

 (. 2٧نقد اخلطاب الديني، لنرص أبو زيد، )ص:( 2)

 اإلسالمي.أركون يف نقد العقل  ماكتبه كتبه اجلابري يف: تكوين العقل العريب، و املثال ماينظر عىل سبيل  ( 3)
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للعقل  اهتمو مستبعد  بأنه  كله  اإلسالمي  له  ،الرتاث  مهمة    ،مستعبد  وأن 

م التخلص  الرتاثاملجددين  هيمنة  العقل،  ،ن  هيمنة  يقول حسن    لتعود  هذا  ويف 

املايض  »حنفي:   سلطة  أنواعها،  بكل  السلطة  من  التحرر  والتجديد  الرتاث  مهمة 

   .(1)«وسلطة املوروث فال سلطان إال للعقل

يف نلحظ  لذا   واملسل  أنه  للحدود  يكن  مل  التفسري  يف  املعاصة  مت  االجتاهات 

في تنتظم  أي ضابط  منه،  العقلية  ادعوا  العقل، ألن طقية كالمهم  وإن  من  واقرتابه 

العقل   هو  يقصدونه  الذي  املتالعقل  ا   بعالعلمين  النصوص  نقد  لغربية،  الجتاهات 

عندها   النظر  أساس  النقل، بلوالتي  العقل عىل  تقديم  أي  إ  ليس  من  النقل  قصاء 

املنهجية  ت  وأحكامه من خالل تطبيق األدوا  اعتبار ترشيعي، وذلك بتعطيل معانيه

   حماولة ربطها بعد ذلك بالعقل والربهان.بية عليه، ثم الغر

االختالف تنوع  ونبوة   ومع  القرآين  النص  بقدسية  مؤمن  بني  األصل  هذا  يف 

النظر،  ×حممد   إعادة  وجوب  يرى  من  كله  وبني  الرتاث  تلقيه  ،يف  ،  وطرق 

أحكامه وتفسريه،   أن  ؛وصالحية  ب   إال  مقفتح  ث اب  للنص  العقل  مامل  ابلة  تأويل  م 

   .النصوص الرشعيةعىل  وجرأ ،هو الذي أدى لكثري من الرشور ،اتجز عقليً يس

وأقيستهم او»   الناقصة  بعقوهلم  الرشع  نرص  بزعمهم  أرادوا  قوم  من  لعجب 

الدين  أعداء  امللحدين  جرأ  مما  فعلوه  ما  فكان  وال    الفاسدة.  نرصوا  الدين  فال 

 . (2) «كرسوااألعداء 

 الفلسفي  األصل الثاين: األصل
  ، النص  عىلالعقل  تقديم  هذا األصل مع األصل األول من حيث    اشرتاك  ومع 

اليونانية والفلسفة  الرتمجة  بحركة  التأثر  حيث  ب،  ومن  املعنيني  أن  األول  إال  النوع 

 
 (.٤٥التجديد، حسن حنفي، )ص:الرتاث و( ١)

 (. 2٥3/ ٩جمموع الفتاوى ) (2)
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الكالم  واحاول علم  العقلية  تطويع  ودفاعً نيرو  ملا  واملقدمات  لإلسالم  خدمة  ا ه 

فهو معني أما هذا األصل  افات احلديثة،  ا بني القرآن واالكتش، أو توفيقً هلا  نتصارً وا

تـحن  ـبم  ليـ الن  عـويـط ـاول  الفـخـ ص  جـف ـلسـدم  األول  ـمصـال  هاـل  اًل ـاعـة  در 

 . ق ـقائـة واحلـرف ـعـللم 

كانت   التلولقد  ابتدأت  عملية  التي  املنصور يف  عريب  يف   ،عهد  أكثرها    وحصل 

اآل نرش  يف  األثر  أكرب  املأمون  أه  ية،الفلسف  راءعهد  األوأخذ  والبدع  ل  هواء 

 منطقهم وحججهم.  اوبنوا عليه ،املقدمات الفلسفية

تيمية ابن  فيها:  موضحً   (ـه٧28)ت:  يقول  الناس  أصناف  عربت »ا  ملا  إنه  ثم 

وأخذها أهل الكالم   ،وقبل ذلك وبعد ذلك  ،الكتب اليونانية يف حدود املائة الثانية

البا أنواع  فيها من  اإلهلية ماطل يف األمووترصفوا  به كثري    ر  وفيها من    ،منهمضل 

الط ذلك،  أمور  يف  كونه  يرض  ال  ما  واحلساب  أشتاًتاب  فيها  الناس  قوم   :وصار 

ما،يقبلوهنا   حيكون  يعرضون    ،فيها  وقوم  وقواعدهم وقوم  أصوهلم  عىل    ، فيها 

ل من  وقوم يعرضوهنا عىل ما جاءت به الرس ،  لون ما وافق ذلك دون ما خالفه  فيقب

مضموًما   ،بسبب تعريبها أنواع من الفساد واالضطرابصل  وح  ،واحلكمة  الكتاب

الكتاب   من  الرسل  به  جاءت  ما  معرفة  يف  والتفريط  التقصري  من  حصل  ما  إىل 

الكتاب والسنة من مسمى احلكمة يظن كثري من    ،واحلكمة حتى صار ما مدح يف 

 . (1)«الناس أنه حكمة هذه األمة أو نحوها من األمم

  ة اإلسالميةللثقاف ودخوهلا هاـ متـرجـت دـعـب ةـيـانـونـالي  ةـف ـسـلـلف دت اـد وج ـوق

 إىل تطرقت  عندما  خاصة وعامتهم، املسلمني علمء من شديدة  مقاومة -وجدت-

 اإلسالم لفكر مباينا ومنهجا فكرا  متثل هنا أل  والوحي،  باأللوهية املتصلة املسائل

الفال  ،ومنهجه  حاول  بنيولذلك  التوفيق  األوائل  اإلسالسفة  كي   ؛فلسفةالو  م 

 
 (.33٩/ 2هم الكالمية )بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدع  (١)
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قبواًل  األخرية  املسلمنيتكتسب  عامة  لدى  املحاوالت  ،    أهم  بينومن  ها للتوفيق 

 .(ـه٥٩٥)ت وابن رشد ،(ـه33٩:ت) والفارايب، (ـه2٥6)ت: حماوالت الكندي

ما هو  املحاوالت  تلك  يف  يعنينا  با  وما  القرآينيتعلق  تفسلنص  وطبيعة  هم  ري، 

ختي  الت  ،عادوامل  ،لنبواتوا  ،لأللوهية والتصور كانت  االعتقاد  عن  متاما  تلف 

ختيلية  ،اإلسالمي قوة  أهنا  للنبوة  دون  وللمعا  ،كتصورهم  لألرواح  معاد  أنه  د 

عندهم،  هي األصل دات الفلسفية املوروثة عن غريهم وألن تلك املعتق، (1)األبدان

وصفاهتا بأسمئها  األلوهية  عىل  الدالة  القرآن  نصوص  والب والنب  ،جعلوا  عث  وة 

املعنىاملعاد وسائر األحكو لتقريب  التمثيل  للعوام من أجل   ام  جمرد رضوب من 

اخلاصة   لغري  وال ينبغي  ،احلقيقة والرشيعة زت لديم ثنائية  ولذلك بر    ،هم إصالح

 .االطالع عىل تلكم املعاين أو فهمها

ل هأصناف: صنف ليس هو من  الناس يف الرشيعة عىل ثالثة أ»يقول ابن رشد:  

نه ليس يوجد أوذلك    ،مهور الغالب صاًل، وهم اخلطابيون الذين هم اجلأالتأويل  

النوع من التصديق،    قلحد سليم العأ التأويل  وصنف هو من أيعرى من هذا  هل 

هل  و بالطبع والعادة، وصنف هو من أن بالطبع فقط، أاجلديل، وهؤالء هم اجلدليو

اليقيني، وهؤالء   باالتأويل  الربهانيون  والصناهم  أةعلطبع  احلكمة،  ،  عني صناعة 

يرصح أن  ينبغي  ليس  التأويل  ا  وهذا  عن  فضاًل  اجلدل  ألهل  ومتى جلمهور،  به 

م بيشء  ملنصح  التأويالت  هذه  أ  ن  غري  من  التأويالت  هو  وبخاصة  هلها، 

لك باملرصح له واملرصح إىل الكفر،  فىض ذية لبعدها عن املعارف املشرتكة، أالربهان

املؤول إأن مقصوده    والسبب يف ذلك  الظاهر واثبات  الظاهر عند  بطال  فاذا بطل   ،

أ من  هو  يثبت    هلمن  ومل  إالظاهر،  الكفر،  إىل  ذلك  أداه  عنده،  يف املؤول  كان  ن 

 . (2) «صول الرشيعةأ

 
 (.١٧2سفة )( هتافت الفال3٥٠ينظر: النجاة البن سينا )ص:  (١)

 (.٥8فصل املقال )ص: (2)
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سينا: ابن  واردة»  :(ـ ه٤2٧  )ت:  ويقول  يفهمونه،  بخ  الرشائع  بم  اجلمهور  طاب 

با  اـما  ربً ـقـم أفهامهم  إىل  يفهمونه  وال شبلتال  أ  ولو  ،يلتمثيه  ملا  ذلك  غنت غري 

   .(1) «ةالرشائع البت

للقرآن الكريم إال أهنم وثيقو الصلة  تفسري كامل    عن الفالسفة  لوإن كان مل ينق

من  ، وهلي عنهمونزعهم املصدر اإل  ،جهة تفسريهم للوحي والنبوةبموضوعنا من  

تعطيله ملع ـجهة  القـم  وأحكامـاين  وقصصه  ـرآن  اه  ليست  من    املرادة  يقةحلقوأهنا 

    آين.اللفظ القر

وقامت   ،ءات املعاصة للقرآن الكريمبم يعرف بالقرايمتد حديثا  وهذا االجتاه  

تدعي  كاملة  القرآين  مشاريع  النص  لفهم  األسس  وضع  عىل  وفق    مقدرهتا 

وحممد   ،وحسن حنفي  ،مد مرشوع نرص حا  :منها  ،الفلسفات ومناهج النقد الغربية

 . وغريهم ،أركون

  املتأثرين نجد  ف   ، واملحدثني بني املتقدمني  شرتاك الفلسفي  جه االعن و  انهلم  نتكو

الفلسفات عىل   يف نفس مصادر التلقي يف حتكيم تلك   شاركوهنم بالفلسفات والنظريات ي 

 . النص القرآين

تقوم عىل األسس الفلسفية اليونانية، كانت التفسريات السابقة للنصوص    وكم

ورد يف القرآن الكريم من   ما نبوة والوحي و العىل  حلكمعرفة واا للم وجتعلها مصدرً 

    .من ذات الفلسفات املرتمجة قامت القراءات املعاصة عىل أسس مستمدة ؛غيبيات

وأكثر    ،إال أن متقدمي الفالسفة كالفارايب وابن سينا وابن رشد كانوا أعمق فهًم 

اليونانية الفلسفات  استيعاب  م  ،قدرة عىل  املوحماولة موائمتها    ، سالميةاإليم  فاهع 

وخمرجاهتا الغربية  باحلضارة  احلادث  االنبهار  من  سلموا  قد  أهنم  ولذلك    ،كم 

الفهم  بخالف املنادين حاليً   ،ا يف مراتب الفالسفةا ومعرفيً يصنفون علميً  ا بتجديد 

 
 (. ٥٠مر املعاد )ص:رسالة أضحوية يف أ (١)



 دالل كويران السلمي د.                  حديثاً قدمياً و  املشرتكة لتعطيل معاين القرآن الكرميوالوسائل صول األ

348 

إذ   بإالقرآين  )سواء  املعريف  القصور  املتبعن  املنهج  اإلسالمي  ، حقيقة  بالرتاث  ( أو 

التناقضج  ،حلضاريام  اهنزباال  والشعور جيمعها  ألفكار  مستوردين  مع   ،علهم 

آلياهتاالعدم   تطبيق  عىل  عن    ،قدرة  إبراز استيعاب  والعجز  أو  اإلسالمية،   الثقافة 

 اهلوية احلضارية لألمة.  

أهم  و لديم  من  اعتمدت  التي  النصوصيف  الفلسفات  من   :تعطيل  تأويلها 

  ، اوالت فهم الكتاب املقدسحم من اية ضبدنشأ الذي   طيقي(نيوخالل املنهج )اهلرم

ودينية  تارخيية  ظروف  الديني  ،ووفق  اإلصالح  حركات  الكتاب    ،كظهور  ونقد 

ة ـي ـخـ اريـة وتـن وضعيـدة مـات السائ ـفـق الفلسـوفع  ـوس ـوت  ورـطـتم  ـث دس،  ـقـامل

 تنشأ  ا ببيئتها التيا وثيقً وهي فلسفات ونظريات مرتبطة ارتباطً   ،  (1) ةــودي ــووج

الوالتي    ،فيها متؤمن    كانت  للنصوصبأي  خارجي  وفق   ،صدر  فهمها  وحتاول 

 األدوات املعربة عن تلكم الفلسفات.

نقطة بدء أصيلة إلعادة النظر   جادامري  منيوطيقيةوتعترب هر»:  يقول نرص أبو زيد

 . (2)«يف تراثنا الديني حول تفسري القرآن

جادامري عىل  م(2٠٠2)ت:  وهرمنيوطيقية  فبداًل اس  أس   تقوم  وجودي،   فلسفي 

ا النصوصلبحمن  لفهم  منهج  عن  الكالسيكية(  )  ث  اهلرمنيوطيقية  يف    حتول   كم 

 ،وكيف ينبثق يف الوجود اإلنساين  ،معنى الفهم والتفسري نفسه وحقيقته  إىلالبحث  

فالبد أن يستفاد من اهلرمنيوطيقيا يف جمال فهم   ،وطاملا أن الفلسفة هي فهم الوجود

فاالوجو جلفهم  د،  وجودية  مرتبة  حتواًل   ،ديدةاكتساب  يعني  مستمرً مما  يؤسس    ا 

 . (3) قارئ وتعدد معاين النص بحسب الللفردية يف الفهم 

 
 (.١١١ويل إىل نظريات القراءة )ص:ينظر: من فلسفات التأ (١)

 (.٤٩إشكاليات القراءة وآليات التأويل )ص: (2)

 (.  82_٧٧ية الوجود والتقنية عند هيدغر، إبراهيم أمحد )ينظر إشكال( 3)
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يعني زعمهم-  وهذا  اهلل    -بحسب  كالم  أوا  أن  ونواهيه  املتضمن  مره 

ورشائعه له  ،وأحكامه  يوجد  صحيح  ال  واحد  هنائي  التفسريات    ، تفسري  كل  بل 

 قي وتفاعله مع النص.تعرب عن رأي املتل هناأل ؛وصحيحةحمتملة 

وتقوم القراءة  ،  (التارخيي  )املنهجالتي نشأت عىل اجتاه فلسفي  من االجتاهات  و

املادية  االتارخيية عىل   ترى  لفلسفة  العامل  التي  علة    وواقعتيهمادية  وأنه  املوضوعية، 

النهائية  :أي  ،نفسه احلقيقة  هي  املادة  األ  ،أن  للظواهروالسبب  فكل   ول  الكونية، 

ي الـ ضع لقوانيـخـماال  يـم ـن  الزمان وـع يف إطـقـادة وال  املكان والتجربة احلسية ار 

 م. ـ و وهـه ـف

وتفاعل   ،هو نتاج الواقع  ءوأن كل يشهو الفاعل،    ترى أن االنسانالتارخيية  و

 . (1) وكتباإلنسان مع حميطه من أديان 

والنف الظواهر  ختضع  كل  الزمانية  صوص  وختواملكانيةحليثياهتا  للتطور  ،  ضع 

كالعقائد   ،واألفكار األكثر تأصال ورسوخا  حتى العقائد   ، التوظيف وإعادة    ،والتغري 

 .(2) والتغري الدينية واإليمن باهلل ليست بمنأى عن التحول 

الغربية  الفلسفة  من  ومناهجها  أدواهتا  تستمد  التي  القراءات  تلك  أن  والريب 

العريب من التعلق بالرتاث الذي صنعته   ياملتلقإخراج  »  :وهو  إىل يشء واحدهتدف  

 . (3)«سواها ةإىل التعلق برتاث أم ،أمته

 الباطن األصل   :األصل الثالث
خفية   باطنة  معان  للنصوص  أن  عىل  فكرته  تقوم  الذي  الباطني  االجتاه  ظهر 

يف الظاهرية،  معانيها  عن  اهلجريا  خمتلفة  الثالث  تيارا  ،لقرن  حتتها  انطوى  ن  وقد 

 . الرافضة والصوفية :نرئيسا

 
 .(22٩الفلسفي )ص: ينظر: املعجم (١)

 (. ١38:عملية، حممد أركون، )ص  الفكر اإلسالمي قراءة(، 6٥ينظر: نقد النص، عيل حرب، )ص: ( 2)

 (. ١٩يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، طه عبد الرمحن )ص: (3)
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الرافيض التيار  ا ظاهرً   القرآنية  تزعم أن للنصوص  ،فرق عديدة  وينضوي حتت 

 لألئمة من بعده.   رساً  وبلغه عيل   ،   ا علمه لعيل وباطًن  ، ألمته  ×الرسول  علمه

باعتبار باطنيتهم  فتربز  الصوفية  غالة  من  الثاين  التيار  للدين    همأما  حقيقة أن 

امليعة، وأهنورش السابق ذكرهم    ويتميزون عن أهل الفلسفةباحلقائق،  عنيون  م هم 

  أن املنطق العقيل وحده ال   فريون  نطق، أما الصوفية الفلسفيةبأن أولئك يعظمون امل

املعرفة،    يكفي تنكشف غشاوة  يف حتصيل  روحانية حتى  نفسية  رياضة  من  بد  بال 

 .لقلبيف نفسه فوق مرآة اوتبدو احلقائق  ،عن النفس اجلهل

  تزعمجيمعها أهنا  ميات خمتلفة برزت يف أزمنة عديدة،  الجتاهات الباطنية مسول

وأهنا    ،أن لظواهر القرآن واألخبار بواطن جترى يف الظواهر جمرى اللب من القرش»

عقالء واألذكياء رموز  لوهي عند ا،  ا جليةبصورها توهم عند اجلهال األغبياء صورً 

 .  (1) « حقائق معينةوإشارات إىل

الرافضة  الباطني  االجتاههذا  ب وجود  وسب  هو   والصوفية  لدى خمتلف طوائف 

املذهبية   االحلحاجتهم  أئمتهم  دعاءواال  ،تباعشد  عن  نقل  مما  ظواهر    ،أنه  وألن 

 عمدوا إىل القول بالباطن. ؛كالمهم النصوص واللغة تنقض

  وباطنه   ،رفضمذهب ظاهره الفهو    اجلملةوب»  :(ـه٥٠٥)ت:الغزايل  اإلمام  قولي

املحض املعصوم  حرص  مفتتحهو  ،الكفر  اإلمام  قول  يف  العلوم  وعزل   ،مدارك 

ىل النظار من  ، ويتطرق إملا يعرتيا من الشبهات   ؛عقول عن أن تكون مدركة للحق لا

بطإو   ،االختالفات احلق  لطلب  التعرجياب  والتعلميق  املعلم ليم  بأن  وحكم   ،

ىل  إ  يدي  ،رسار الرشائعمجيع أ  اهلل عىلة  هنه مطلع من جرص، وأاملعصوم هو املستب

ليه  وم يرجع إمام معصكل زمان فال بد فيه من إ  نا أو  ،احلق ويكشف عن املشكالت

 .(2) «مور الدينفيم يستبهم من أ

 
 (.١١مام الغزايل )ص: فضائح الباطنية، لإل (١)

 (.3٧فضائح الباطنية )ص:  (2)
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الباطنية  و التأويالت  تلك  ختضع  عقليةألي  ال  أو  منهجية  وإنم  اعتبارات   ،

الوضوء بمواالة    فرسوا   ن الذي  ،رافضةتفاسري الة كم يف  لنقل عن األئم ا  رجع فيهاامل

،  (1) اإلمام، والغسل بتجديد العهد، كم جعلوا القصص القرآين من قبيل املرموزات

 .  (2) واملعاريج  ،واإلرساءات ،والذوق  ،اهلواتفو ،هلامواإلبالكشف، ملا يسمى أو 

التي الكتب  أهم  الباطني  ومن  الصويف  املنهج  أليب  حقائق  :  تربز  عبد  التفسري 

 .(ـه638)ت:ابن عريبتفسري و ،(ـه٤١2)ت:لسلمي حممد ا نرمحال

وبالتايل    ،لعل أبرز ما يميز االجتاه الباطني: إهدار قيمة اللفظ من املعنى الظاهرو

يعطل   الذي  الباطن  الفهم  الرشعية، وتعدد  النصوص، واألحكام  تعطيل دالالت 

 فسري من خالهلا. تي يمكن الت واألدوات العلمية ال   وغياب املنهجية املعنى الظاهر ألجله، 

وعدوا ألنفسهم    ،ا بأصحاب هذا االجتاهطارت القراءات احلديثة للنص فرًح و

األولنيسلفً  من  غالبف  ،ا  لتأويل  الف  في  املستخدمة  واملناهج  النصوص  لسفات 

كمنجد   بلفظه،  مراد  غري  النص  ولئن  ي  أن  فهم،  ألي  التأويل  باب  كانت  فتح 

القديمةال العر   حترصه  باطنية  أوىل  والنظريف  املعصومني  ،فان  االجتاه    ،واألئمة  فإن 

 للنص. وأي استيعاب لكل قارئ    ، يفتح النص القرآين أمام أي فهم الباطني احلديث 

الباطني  و باألصل  الصلة  وثيقة  تعترب  التي  املعاصة  املناهج  امليثي من    املنهج 

(mythology(  مزي  نظام ر  :نصوصاألسطوري يف حتليل ال، واملنهج  األسطوري

 واملقدسات،  ،واملحرمات ،واملعتقدات  ،اليل تواصيل تفسريي للظواهر االجتمعيةد

وثيقة   عالقة  اإلنسان،    ذو  يفبعلم  يبحث  ال  الذي  اجلنس   ، وتطوره  ،ي برشأصل 

البرشية اجلمعة  يف  املقدس  فكرة  تؤديه  الذي  الوظيفي  املنهج    ،(3) والدور  ويف 

 
 (.2/١6٠/١6١(، التفسري واملفرسون )١3الباطنية )ص:ينظر: فضائح  (١)

 (.٧8الكالباذي )  ملذهب التصوف أيب بكرالتعرف  (2)

 (.3/٧63ينظر: املوسوعة العربية، ) (3)
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اللغة  طوري  األس  رموز وشفرات ىل  إتتحول  اللغة  ال  جمرد  وإتدل عىل حقيقة  نم  ، 

أو رموز يرى أصحاب تلك  و ،  بحسب ذات املفرس  ،باإلمكان تفسريها كإشارات 

 ،ا رمزية للحياةاللغة الدينية تتميز عن اللغات يف أهنا تعرض صورً أن  »االجتاهات  

والوجو احلياة  عن  مبارشة  تعابري  تقدم  مما  املفاهيم  »  و  (1) «دأكثر  ليست  أن  الدينية 

العرفيةـانمعـال االستخدامات  يف  املقصودة  ما  ،ي  القابلة  يعطيها    وهذا  رمزيتها 

      .(2) « لالنفتاح والتأويل

أحد      هو  األسطوري  امليثي  من  ينبفهم  لكونه  طيقيا  نيواهلرم  جتلياتواملنهج  ع 

  ؛ طنيةالبايعظموا التجربة  أن    إىل  من معطلة العرص  بكثري  وهذا ما حدا  ،ذات املفرس

 . اخلارجيةحداث واحلقائق وعزهلا لأل ،عىل الفهم الذايت االعتمده

 

 

 

 
 

 
 (.2٠2:اإلسالم األمس واليوم والغد، حممد أركون وغارديه لوي )ص (١)

 (.١١8اخلطاب والتأويل نرص حامد أبو زيد )ص: (2)
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 املبحث الثاني
 اا وحديًثالنصوص قدمًي لتعطيلاملشرتكة لوسائل ا 

البنيان  كانت    لئن قواعد  متثل  النصوص  األصول  تعطيل  عليه  بني  فإن الذي 

اآلالت   متثل  استخدمتالوسائل  الغاية،للوصو  التي  لتلك  مجع   :لوالوسائ  ل 

جممل  ،وسيلة يف  تدل  عىل    وهي  لليشء  لتوصلامعانيها  (1) والتقرب 
كانت ،   وكم 

األصول مشرتكة، فكذلك الوسائل املستخدمة لتقرير تعطيل معاين كالم اهلل كانت 

 .  يف كل عرص متشاهبة

   من بيئة إحلادية أدوات معرفيةاالعتماد على املطلب األول:  
الفلالعتاكان   عىل  اليومد  وما نانيةسفة  من    ،  منها  ونظريات تطور  فلسفات 

اليونانية وترمجاهتا مل تكن ختلو  تلك األصول،  وسيلة اعتمدها أصحاب   والفلسفة 

لذا كان   ،تأملوال  ومل خترج عن سياقاهتم املعهودة يف النظر  ،من روح اليونان الوثنية

المية دون ائق اإلس أن يسلم باحلقني  من علمء املسلم ر هبم  من الصعب عىل من تأث 

 ، جدهلم قد تغلغل يف طريقة نظرهمن منطقهم وإإذ    ، الربهان اليوناينعرضها عىل  

عن  فا اإلسالميبتعدوا  النظر ألهنم    ؛الصحيح  التصور  أصول  مع  يتعارض  رأوه 

اليوناين، ومع استخدام الفرق اإلسالمية لقواعد املنطق الكالمي للدفاع عن الدين 

حانـيـأح أن  إال  والغ ـصـاملق  نـسـا  يـايـد  ال  اـعـج ـة  األداة  للبحث  ـدمـخـملستل  ة 

 واحلجاج سليمة. 

  ما بني  و  ،وحاول الفالسفة املنتسبون لإلسالم التوفيق بني قواعد النظر اليوناين

 وهتمة يف الدين والعقيدة.   ، ا عن صيح الكتاب والسنة جاء به القرآن فم زادهم إال بعدً 

حيمل أدواته    ،ج متكاملمنهعند الصحابة والسلف  م  قران الكريلقد كان فهم ال

الرسول   ب  ×للتفسري والفهم معه، من خالل فهم  عده،  وتفسريه، والصحابة من 

 
 (. ٥/١8٤(، الصحاح )6/١١٠مقاييس اللغة )ينظر:  (١)
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العربية،   اللغة  من  مقاصد  واملعهود  من  مستمدة  والفهم  التفسري  أدوات  وكانت 

 الدين والقرآن. 

من املنطق اليوناين    املأخوذ  لعقل املجرداملعرفية املبنية عىل اوملا دخلت األدوات  

آراء باطلة ومعتقدات زائفة،    نتج عن ذلك  ملا دخلت جمال تفسري كالم اهلل  وثني،ال

ما جليً   وهذا  واألشاعرةظهر  املعتزلة  لدى  املنطقيا  العقل  ألن  وذلك  الذي    ، 

قل ليه سوى العرجع حتتكم إاج بيئة ال يوجد هلا ماعتمدوه كمصدر للمعرفة كان نت

  : كانت تصدر عن تلك النقاشات اجلدلية  لذا،  كتاب  الوال نبوة و فال وحي  ،  املجرد

 واألقوال الباطلة. الضالة العقائد

 )اهلرمنيوطيقية(   جتاهات اال سائر و   وتارخيية مادية  الغربية احلديثة من    فلسفاتلأما ا

 ، تبلور يف القرن الثامن عرش   ففلسفات نشأت ضمن سياق ديني واجتمعي وفكري

وربطه باملجال الشخيص فقط،    ،العلوم  مل للدين من التأثري يفونتج عنه إقصاء كا

هب ينادي  ومن  الفلسفات  تلك  تستطع  متكامل  ومل  لتفسري  أدواهتم  استخدام  من  ا 

ا  ـهـوم بـق ـن أن يـال يمكزئة، ـجتـ رات مـالت وتفسي ـابـق ـوات ومـدع  اـوإنم   ،للقرآن

 ل. ـكامـاء متـنـب

مه اإلسالمي الذي قوا  نهجمع امل  ات املرتمجةسفوائمة الفلمل تنتج املحاوالت ملو

تنتج–د  التوحي مزيدً   -مل  من  إال  الفكري؛  ا  والرضر  املعريف  املنهج االرتباك  ألن 

،  لكون واحلياةللنظر يف ا  اإلسالمينهج  باملاإلسالمي للنظر يف العلوم وثيق الصلة  

كون أدوات النظر ت فالبد أن ،واملعاد والنبوة اإليمن بالغيبمع ما يتضمنه ذلك من 

 وتصوراته.يف علومه متسقة مع أسسه 

عن   ابتعدنا  الدينيةولو  النصوص  وفهم  قراءة  الفكري  ،جمال  العوار  من    ، فإنه 

وأن تستورد    ، صوصية الثقافية والرتاثية ألمة ماأن يلغى مبدأ اخل  ،والتبعية املمقوتة

أخرى أمة  من  والنقد  والتحليل  للفهم  االست  ،أدواهتا  ذلك  األمة  ريإن  يفقد  ال  اد 

 ا هويتها بكافة مكوناهتا الدينية واالجتمعية. بل يفقده ؛الفكر السليم 
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   تعطيل اللغةاملطلب الثاين:  
القرآن  إ هبا  نزل  التي  اللغة  فهم  لفهمرش  الكريمن  أسايس  كلمته    ط  معاين 

التفسري أن يفرس   ، والبد يف صحةعريب مبني  ن الكريم نزل بلسان آوالقر  وألفاظه،

ماللا بحسب  واستع  فظ  العربية  اللغة  عليه  قواعدها  ،مالهتاتدل  يوافق   ،وما 

  ويناسب مقاصد القرآن وأساليبه وهداياته.

عىل   اهلل  لكتاب  املفرسون  الصحيحودرج  بعدها   من  املنهج  املفردات    إعطاء 

املراد ليتضح  والرشعي  العربيةو  ،الزمني  اللغة  أصبحت  ونظامه  بذلك    ا بمبانيها 

 ا من حتريف كالم اهلل. ا مانعً قيدً  ،ومعانيها

القرآلقد حف اللغات ظ  من  كثري  احلادث يف  التطور  من  العربية  اللغة  الكريم  ن 

مر  التي    ،املحكية عىل  فيها  كبريحدث  تغري  فرعية    ،األزمنة  لغات  ظهور  إىل  أدى 

الذي حدث هلا  ، كيكل فرتةهلا    إىل ظهور معاجم جديدةو  ،منها التطور   ،توازي 

تط املكتوبة    وروهو  والنصوص  اآلداب  قراءة  من  أمرً جيعل  ترمجة    اقديم  إىل  حيتاج 

 . كانت بنفس اللغة حتى وإن ؛حديثة

السهام   اجتهت  اللغةولذا  اادعاء    العربية  إىل  يف  األصل  تكون    للغاتبأن  أن 

ا عن اختالف أو بحثً   ،فيهاعدم التطور عيب  باعتبار أن    ا يف العربيةقدًح و،  متطورة

لزمن   منمعانيها   إلعادة  ،زمن  نشو   أو  مفهوم  يف  اللغةالنظر  بني  والع  ،ء  القات 

  .األلفاظ واملعاين

ال  النصوص  واشرتكت  التي عطلت  والتأويالت  ا   الرشعيةتفسريات  لتعامل  يف 

العربية   اللغة  القرآين-مع  املعنى  يف  تأثريها  الذي   ،لتحييد  للمعنى  وتوجيهه 

  األلفاظ القرآنية: اينيف ثالث ظواهر تؤدي لتعطيل مع-يريدونه

ال عىل    مستعمل للتشبيه،ا  ين غالبً القرآوأن اللفظ    ، ز ما أمكنالقول ابجملاأوهلا:  

احلقيقة،   اسبيل  العقيلوجعلوا  اللفظ،حاكًم   لقيد  عىل  من   وبذلك    النص  خيرج 
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القرون األوىل إىل كثري من    ونالحظ هذا االجتاه لدى  ،احلقيقة للمجاز املعطلة من 

أفهامهم دون  ختريج  وا من  كي يتمكن  القول باملجاز يف    التوسع املفرطب  وسب  ،ناآل

 أن تعارضها لغة النص. 

العربية يناسب  بم  التعطيل  ال  :ولتخريج  معنى  اللفظ  اللغة   يعطى  عليه    تدل 

بم يوافق العقل   ،، وصيغ استعمالتهسياقه  أو حيرف  ،أصاًل   العربية يف ذلك السياق 

مسبقة لعقيدة  وقداملتبع  فصاًل أ   ،  الطيار  مساعد  الشيخ  االنحفرد  لتلك  رافات  

 .  (1)همعاين وأساليب اللغة عم تدل علي حماولة تعطيل :اللغوية التي كان جيمعها

التارخيية وكوهنا فلسفة   : القول بتارخيية اللغة   اثنيها:  لنا احلديث عن مفهوم  سبق 

الوقائع واألحداث والظواهر،   لتفسري  بتارخيية  مادية  يعنيالوالقول  اللغة  لغة  أن   :

عرص  دوتتجد  ،متطورة عرص  من  النص  ،إىل  لفهم  الوقائع   :وينبغي  تدرس  أن 

،  وقد تبدو هذه الدعوة براقة    ،حتى تفهم اللغة  ؛والظروف والدالالت االجتمعية

لفظ من الضوابط عىل املفرسين أن جيعلوا معهود اخلطاب وداللة ال  ف  إال أنه مل خي  

للتفسري و املنهجية  للفهم  القصدن  لك،  الوصول  ليس  اخلطاجت  وإنم؛  منها  ب ريد 

إهلي بعد  أي  من  لألزمان  العابر  االجتمعي  ،القرآين  بالقيد  اللغة    ،وربطه  فتارخيية 

،  ب واملكان واملخاط    ألثر الزمان وبالتايل إخضاع النص    ،تارخيية النص القرآين  :تعني

واألحكام مرتبطة بلحظتها يم  فتكون التعال  ،مما يؤدي إىل التنصل من سلطة النص

 .تجاوزها إىل غريهاالتارخيية ال ت

احلداثية الدعوة  كانت  املعرفة  ولذلك  آليات  يف  املستخدمة    هاوأسس  ،لنقد 

اإلسالمي العربية  ،الرتاث  اللغة  أمهها  أهنا  التي  ،ومن  حتصني    يرون  يف  سامهت 

 . (2) حرص فهمه يف إطار صحراوي ضيق و ،النص

 
 (. ٥٥٥-٥٠١ي ) ينظر: التفسري اللغو (١)

 (.١٤٥،١3٠مد اجلابري )ظر: الرتاث واحلداثة، حمين( 2)
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يف  حنفي  حسن  إخفاقناإ»ك:  ذل  يقول  سبب  هي  اللغة  لغة   جتاوزهاو  ،ن  إىل 

فكرية لغوية  رضورة  هو  بمتطلبات   ،معاصة  الوفاء  عن  اللغة  قصور  بسبب 

 .(1) «وغري واقعية ، قيةمن تقديس وغيبيات ألشياء غري حقي حتمله العرص، وما

ينبغي العلم بأن »:  فيقول  ألفكار حممد أركون  واملرتجم  قلاهاشم صالح النأما  

يشل    فهذا  ،س تارخيي للغة العربيةن كان يشتكي كثريا من انعدام وجود قاموأركو

الضاد، نحن لغة  العلمي يف  م  البحث  الكريم  القرآن  أن كلمت  هلا نفس   ثالً نعتقد 

حاليً  الشائع  كبري،  املعنى  خطأ  وهذا  اللغة  ا،  مفردات  معانيها كل  تغريت  العربية 

 ا ينبغي أن نعود إىل العرص الذيآن جيدً القرفلكي نفهم    وبالتايل  ،بتعاقب العصور

ينبغي أن نتموضع يف حلظته لكي نفهم    ،البيئة التي ظهر فيها ألول مرةو  ،ظهر فيه

حقيقتها عىل  كلمته  السابقة،   ،معاين  املعاين  عىل  احلالية  املعاين  نسقط  فسوف  وإال 

نعتقد    نحن  اث،ن لغة الرتوقل األمر ذاته ع  ،ب املغالطات التارخيية الشنيعةونرتك

طه حسني   جلاحظ أو الغزايل بقيت هي هي يف عرص أن معاين الكلمت يف نصوص ا

أبدً  ال  حمفوظ!  نجيب  معانيها  ا؛  أو  تغريت  العربية  اللغة  العصور كلمت  مر  عىل 

كثري،   أو  قليل  ابشكل  للغة  تارخيي  قاموس  الكلمة هناك  معنى  يعطيك  لفرنسية 

  ، وكيف أصبح معناها يف القرن الثامن عرش   ،الالواحدة يف القرن السادس عرش مث

التحوالت التي طرأت عىل معناها،    ناهيك عن العرشين، وما هي  ،أو التاسع عرش

وهناك    ،  وحتول بتغري العصور واألزمان  ،ولكن معناها تغري  ،الكلمة ذاهتا مل تتغري

تارخي تارخيي قاموس  قاموس  يوجد  ال  ولكن  واألملانية.  اإلنكليزية  للغة  ة للغ  ي 

 . (2)«العربية حتى اآلن

 
 ( ١١١الرتاث والتجديد حسن حنفي )ص:( ١)

 دود ــال حـ ون بـنـؤمـة م ـسـؤسـع مـوقــي مـ م( ف١٠/٤/2٠١٤) خـاري ـ تــح بـالـ م صـاشـ ع هـة مـلــابـقـم (2)

 .com.mominoun.www://https  
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جليً  وويبدو  إذ  واضحً ا  املقوالت  تلك  من  التعطيل  هدف  القصد  إا    إبطالن 

األلفاظ   من    ،معانيها   عىلدالالت  معانيها  تثبت  وال  تتطور  اللغات  بأن  باالدعاء 

 عرص لعرص. 

  ، عند الفالسفة  احلقيقة والرشيعة  وأ   ،عند الباطنية  والباطن   ثنائية الظاهر   اثلثها: 

الهي  و اللفظ  سلطة  من  للخروج  الثنائيات  غري  أحد  االلفاظ  معاين  بجعل  قرآين 

مطلقً  ودالال  ؛امرادة  رموز  هي  العرفانوإنم  جيليها  أخرى  ملعان  وإشارات  أو    ت 

وحديا للغة    اثً لفلسفة،  التعطيل  ذلك  مناهججتىل  عدة    )امليثي(   املنهجك  ،يف 

للنصوص   ينظر  الذي  الدي-األسطوري  أ  -نية خصوصا  ورموزعىل  إشارات    ؛ هنا 

للحقائق   يصبح  والرشعيةفال  هدفً   اللغوية  وال  يصب  ا؛معنى  ال  نظام ألح  بل    ي 

منهج والتفسري  لغوي  للفهم  التخبطمقصودة إل  الفوىض    هذهو  ،واضح    ، حداث 

 وبالتايل تفقد النصوص معانيها ثم تأثريها.

   السلف ومنهج فهم األمة احتقار  :املطلب الثالث
األمةاهلل  حامتد وسطً     لكوهنا    ﴾ ٰى ٰر  ٰذ يي﴿  ااملسلمة 

أبو  ،[١٤3بقرة:  ال] ط»  أما  :الطربي  وقال  ،(1)اخيارً   عداًل   :أيعبيدة:    قال  ،  «الوس 

فإنه يف كالم العرب اخليار  
 (2). 

 ىه  مه جه ين ىن منٱ﴿للناس  ووصفها بأهنا خري أمة أخرجت  
 . [١٠2عمران:  آل] ﴾ىي مي خي حي جي   يه

األمة   ومبقدسي  ؤمنونموعموم  القرآن  اإلهلية  بمنهج    ،صدره  منضبطون 

تراثً وق  ،السلف تركوا  هائاًل د  علم  ا  يف  ل  املوصلة  والعلوم  ومنهجه  مل و  ه،التفسري 

  اخلطأوبيان    للنقدنشأت مناهج  يكتفوا بتأسيس الصحيح الصائب من العلوم؛ بل  

 
 (. ١/٥٩جماز القرآن ) (١)

 (. 3/١١٤جامع البيان ) (2)
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وأخبار قصص  من  له  يعرض  قد  مما  التفسري  علم  وتفاسري    وتنقية  وموضوعات 

فلم يكن علم التفسري  ملفرس،  ، ورشوط اومصادره  ،صول التفسريب ينت  أو  ،باطلة

تسليًم و  ،اجامدً  املفرسين  لكالم  وعلمئها  األمة  قبول  يكن  مطلقً مل  كانت    ،ا  بل 

ليات تناسب العلوم وفق آ  ،يص تشمل علوم القرآن والسنةاجتاهات النقد والتمح 

 اإلسالمية بمصدرها اإلهلي. 

لوسيلة مشرتكة إلزاحة كل فهم صائب   عمدوا  لنصوصظ أن معطيل اويالح

ال  ،احتقار منهج األمةب  وذلك،نص  لل لقد كانت بذور  فرتاث الذي نتج عنه،  ونبذ 

األ اجلهم  وىلالتعطيل  صفوان  مع  عطاء  وواصل  ،بن  مجاعة   ،بن  اعتزلوا  الذين 

منهجهم   نأواو  ،املسلمني اتباع  عن  مازعًم   ؛بأنفسهم  أن  األسلم      هو   ، عقاًل يرونه 

نطق واحتقروا من مل يستخدم أساليبه  ا، كم شغف املتكلمون بعلم املح منهجً واألص

 وأصوله إلثبات احلقائق الدينية.

امل يف  الباطنيةأما  مرادظاهر  ف  :ناهج  غري  القرآين  التي    لتفاسريا  ا مو  ،اخلطاب 

القرآن بألفاظ  الظاهرية  عنيت  معانيها  قصور  وبيان  نتاج  احلقائ  إال  فهم   -ق يف 

يفهموالويل    ،-بزعمهم من  حقي  هو  اهلل عىل  األمة،  قتهكتاب  بقية  ابن   دون  يقول 

أحببت أن    .ومل يشتغل أحد منهم بجمع فهم خطابه عىل حساب احلقيقة ..»عريب:  

 . (1)«أضم أقوال املشايخ أهل احلقيقة

لإلسالم املنتسبني  الفالسفة  )عموم    وعند  للعوام  موجه  بالظاهر  اخلطاب  كان 

ياألم ال  الذين  احلقائق ة(  معرفتها  ،دركون  يتحملون  النهى وال  أصحاب  أما   ،

املعاين  لتقريب  وضعت  إنم  الظاهرة  املعاين  تلك  أن  يدركون  من  فهم  والعقول 

 . (2)  األمثلةورضب 

 
 (. ١6١، 2/١6٠(، وينظر نمذج من تفاسريهم يف: التفسري واملفرسون )١/١٩مقدمة تفسريه ) (١)

 (.6٤ينظر عىل سبيل املثال: فصل املقال البن رشد )ص: (2)
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السلف    واسلط  فقداملعاصة  قراءات  الأصحاب  أما   منهج  عىل  النقد  أدوات 

 و  كم  (  (1) ئية و)الدوغمبالرجعية    همووصفو  ،وفهم األمة
فت كتب التفسري بأهنا ص 

 . (2)لقة ضيقة األفق نغءة مقرا

املعاصةوقد حاولت   التفسري الصحيح لور  حبس  القراءة  لنص  افد احلياة عن 

للغته  ،القرآين ملوثوقيته، ومرة  بالتعرض  بأفهام من فرسوه  ،مرة  بالتعريض  ، ومرة 

قة خاصة به  لذي جيعل احلقيوأخرى باالدعاء أهنم ضحايا للعقل السلفي املتشنج ا

 دون غريه.

ا تذكرنا بقول اهلل   وحديثً املشرتكة بني معطلة املعاين القرآنية قديًم  وسائلوتلك ال

 جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض جض مص خصٱ﴿  تعاىل:
 ﴾مل خل  حل  جل مك  لكخك حك جكمق حق مف خف  حف

 .[١١8البقرة: ]

 

 

 
 

 
اجلمود    (١) تعني  يونانية  كلمة  كلمة  إىل  املصطلح  هذا  أصل  يعود  واملعتقد،  بالرأي  التشبث  أو  العقائدي، 

الفك  املوجودة  "دوغم" املسييف  الديني  اإليمن ر  وتعني:  املطلق،  التسليم  يعني  والذي  الكاثوليكي،  حي 

  غالبا عىل سبيل التحقري من اآلراء   بعقائد وإثبات يقينيات قبل القيام بأي نقد والتعصب هلا، وتستخدم

ال جالل   ، الفلسفية  والشواهد  املصطلحات  معجم  بالتعصب.  ووصفهم  أصحاهبا  وتسفيه  دين املقابله 

 (. ١٩)ص:   سعيد

(، نقد اخلطاب الديني، أبو ١83ينظر عىل سبيل املثال: الفكر اإلسالمي قراءة عملية حممد أركون )ص:  (2)

 (  ١3٧)ص:بني القدامى واملحدثني مجال البنا (. تفسري القرآن ٩3زيد )ص:



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

361 

 اخلامتة

هلا    تعطيل النص القرآين، وأن طرق الضالل يفأن املورد واحدتبني بعد أن   

 :ا ييلنصل مل ؛عنها حتيد ثابتة الووسائل  ،ول مشرتكةأص

أصواًل أ - الكريم  ألفاظ  معاين  لتعطيل  وحديثهن  قديمه  فيها  يشرتك    وهي:،   

العقيل النص  : األصل  عىل  العقل  يقدم  عند  ،الذي  النص  معنى  ي  ويعطل    ظنه ما 

األصل تعارًضا أس  :الفلسفي  ،  الفلسفة  جيعل  ومصدرً الذي  للمعرفة    ااًسا 

 ،اا وباطنًكالم ظاهرً الذي جيعل لل :الباطنيواألصل ، الصحيحة

االعتمد عىل أدوات معرفية من بيئة منها:  كل عرص  يف    تربزوسائل    ن للتعطيلأ  -

اللغة تعطيل  بتارخي  إحلادية،  القول  أو  باملجاز  التوسع  نبذ و،  يتهاالعربية من خالل 

 لتفسريي كله. والرتاث ا  السلفاألمة و فهم

معنيأ  - تفسريي  اجتاه  يف  تشرتك  قد  التعطيل  أصول  عىل  ن  بعضها  يغلب  وقد   ،

 أخرى.بعض يف اجتاهات 

األصول أ  - من  كثري  يف  اشرتكت  وإن  القرآن،  ألفاظ  معاين  تعطيل  اجتاهات  ن 

لقرآن، وباألحكام الرشعية والوسائل إال أن منها اجتاهات تؤمن باملصدر اإلهلي ل

املت تؤكاجتاهات  ال  اجتاهات  ومنها  حديًثا،  العقلية  واملدرسة  قديًم،  من كلمني 

ة األحكام كاالجتاهات التأويلية احلديثة املتأثرة  باملصدر اإلهلي للقرآن، وترى تارخيي

 باملناهج النقدية الغربية.  

الس  - منها، وعدم  املراد  وبيان  األمة؛  أن حتديد االصطالحات  بالتلبيس عىل  مح 

االصطالحات االجتاه،  بني  حقيقة  جييل  مما  اإلسالمية،  املصطلحات  وبني    الباطلة 

 ويغني عن كثري من الردود.
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 :مبا يلي كما أوصي الباحثني 
أول سد ومانع   ذلك   نألوالتفسري الصحيح،    ،لعناية بنرش العلم الرشعيا -

 أمام تيارات الفكر املنحرف. 

معانا  - عن  النصوص  تعطيل  يسبب  الذي  النهج  بمعرفة  يها،  الهتمم 

 واألدوات املستخدمة فيه والقضايا الفكرية التي يتمثلها. 

 ، اإلعداد الفكري والعقدي لداريس التفسري؛ حتى جيمعوا بني فهم املعاين -

 وبني امتالك أدوات الذود عنها.

 . نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني عىلسلم ووصىل اهلل 
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 املراجعاملصادر وفهرس 
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 م. ١٩٩٥  األوىل، الثقافية، بريوت، ط

واليوم  .3 األمس  حمموالغد   اإلسلم  لوي ،  وغارديه  أركون  ترمجة:د  دار    ،  املقلد،  عيل 

 .  م١٩83، ط األوىل،  التنوير، بريوت

 م. ١٩٩١األوىل،  ، دار اجليل، القاهرة، ط  وجدي    مد فريد حم ،    ح صل اإل و   اإلسلم دين اهلداية  . 4

التأويل إشكالي .5 وآليات  القراءة  زيد ات  أبو  حامد  نرص  الدار    ،،  العريب،  الثقايف  املركز 

 . م2٠٠٥السابعة،  البيضاء، بريوت، ط

بريوت، ط    ، الدار العربية للعلوم، م أمحد ، إبراهيإشكالية الوجود والتقنية عند هيدغر .6

 م. 2٠٠6 األوىل، 

الفقه  .7 أصول  ف  عبدالربهان  عبد  ،  بن  عبد  امللك  د.  حتقيق:  اجلويني،  العظيم    اهلل 

 . ـه١٤١8ط الرابعة،   الديب، الوفاء، املنصورة، 

تلبيس اجلهمية ف أتس . 8 الكلمية بيان  بدعهم  بن  ا احلليم    يخ اإلسالم أمحد بن عبد ش ،  يس 

   . ـ ه ١٤26  لطبعة األوىل، ة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، ا تيمي 

  حتقيق: ،  حممد بن أمحد بن عثمن بن الذهبي ،  واألعيانريخ اإلسلم َوَوفيات املشاهري  ات .9

 . م١٩٩3لعريب، بريوت، ط الثانية،  عمر عبد السالم التدمري دار الكتاب ا

موقف  .10 والتجديد:  القدمي  من  ناالرتاث  املرصية،  الرتاث  األنجلو  مكتبة  حنفي،  حسن   ،

 م.  ١٩8٠  ،القاهرة، ط األوىل 

، حممد اجلابري، مركز الوحدة العربية، بريوت،  الرتاث واحلداثة: دراسات ومناقشات .11

 م. ١٩٩١األوىل،  ط 
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د رضا، اهليئة املرصية العامة للكتاب،  حممد رشي  تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، .14

 م.  ١٩٩٠القاهرة،  
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  . ـه١٤22الدمام، ط األوىل، 
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