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ال يبدو أتويل النص القرآين بدعا ،فقد فتحت بعض الكتب آفاقا أتويلية،
وتفضي هذه اآلفاق إىل حقيقة تؤكد نشأة التأويل يف تربة النصوص الدينية.
فعند الرابنيني من أحبار اليهود ال نعدم أن جند قواعد ينبغي إتباعها عند معاجلة
نصوص من التلمود واملدراشيم ،وذلك مما جنده عند فيلون السكندري إذ دون
قواعد تتبع عند التأويل اجملازي ،والتمييز بني املعىن الروحي واملعىن احلريف .ويعد
موسى بن ميمون القرطيب األندلسي املتوىف سنة 602هـ1205 -م وريثا هلذا
الرتاث التأويلي يف الثقافة اليهودية ،على حنو ما قدم لنا يف كتابه »داللة
احلائرين« ،وهو أتويل لكثري من اجملازات واالستعارات اليت وردت ابللغة العربية
يف الكتب واألسفار ،أخذ فيه ابن ميمون من األرسطية واألفالطونية احملدثة.
وعلى هذا احلذو تفتحت آفاق أتويلية دارت األانجيل يف فلكها ،ال سيما
عند آابء الكنيسة الذين قدموا أتويال رمزاي يف ضوء مذاهب اإلسكندرانيني من
اآلخذين ابألفالطونية احملدثة .فعند ديونسيوس األريوفاغي مت مزج الالهوت
املسيحي ابلفلسفة اهللينية ،كما مت وضع األانجيل يف سياق التأويالت الرمزية.
مل يظهر النشاط التأويلي للقرآن إال عندما ظهر تيار التفسري ابلرأي يف مقابل
التفسري السلفي ابملأثور .وبدا أن التيارين كليهما يؤوالن إىل أفق لغوي تنقسم
الداللة فيه إىل وضع حقيقي ووضع جمازي ،وهو انقسام حييل إىل مجلة من
املعايري والقواعد اليت ينبغي أخذها يف احلسبان عند تبني املعىن يف سياقه احلريف
ويف سياقه اجملازي.
وقد عين املشتغلون بعلوم القرآن إبيراد معان متعددة ملصطلح التأويل ،ففي
اإلتقان عقد السيوطي فصوال عند احلديث عن احملكم واملتشابه ،وساق مجلة
من التعريفات لتحديد معىن التأويل عند حديثه عن املتشابه والتمييز بينه وبني

احلكم ،ومدار القول يف ذلك عند املفسرين واألصوليني وفقهاء احلديث،
وعلماء الكالم ،اآلية السابعة من سورة »آل عمران« وهي قوله تعاىل{ :هو
هن أم الكتاب وأخر متشاهبات
الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات ّ
فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله وما
كل من عند ربنا وما
يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنّا به ّ
يذكر إال أولو األلباب}.
وقد فطن القدماء ملا نطلق عليه اليوم املبحث السيمانطيقي املعىن مبعرفة
دالالت األلفاظ ،وذلك لشدة تعلقه ابلتأويل ،ذلك أهنم مجعوا املادة اللغوية من
القرآن الكرمي ،وبينوا مصارفها ودالالهتا وحقول معانيها ،فقوله تعاىل {كتاب
أحكمت آايته} ،آية 1من سورة هود ،تشعر أبن القرآن كله حمكم ،وقوله
{كتااب متشاهبا مثاين} ،اآلية 3من سورة الزمر ،تشعر أبن القرآن كله متشابه،
واجلواب أن القرآن منه حمكم ومنه متشابه ،والوجه يف اآليتني من سورة هود
وسورة الزمر أن املراد إبحكامه إتقانه وخلوه من النقص واالختالف ،واملراد
بتشاهبه أن يشبه بعضه بعضا يف احلق والصدق واإلعجاز.
وقد عقد ابن قتيبة يف كتابه »أتويل مشكل القرآن« اباب للمتشابه استهله إبيراد
تساؤل يطرح إشكاال يدعو للفحص والتأمل ،إذ ما الذي أراد هللا إبنزال
املتشابه يف القرآن وقد أراد ابلقرآن لعباده اهلدى والتبيان؟ وراغ ابن قتيبة يف
اجلواب إىل اللغة العربية من حيث إهنا اللسان الذي به نزل القرآن إذ جاء
بـألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها يف اإلجياز واالختصار ،واإلطالة والتوكيد،
واإلشارة إىل الشيء وإغماض بعض املعاين حىت ال يظهر عليها إال اللقن،
وإظهار بعضها ،وضرب األمثال ملا خفي منها .ولو كان القرآن كله ظاهرا
مكشوفا يستوي يف معرفته العامل واجلاهل ،لبطل التفاضل بني الناس ،وسقطت
احملنة ،وماتت اخلواطر ،ومع احلاجة تقع الفكرة واحليلة ،ومع الكفاية يقع العجز
والبالدة.
ومدار اإلشكال على آية آل عمران اليت طرحت على املفسرين والنحاة معضلة
حبلها ينجلي اإلشكال ،ووفق اآلراء يف قراءهتا تتفرع املذاهب واالجتاهات ،فمن

وقف على قوله تعاىل{ :وما يعلم أتويله إال هللا} نفى عن الراسخني يف العلم
معرفة املتشابه ،ومن وصل القراءة إلفادة أن الراسخني يعلمون بتشابه القرآن،
مع ختريج حنوي لفعل القول املسند لواو اجلماعة (يقولون) على أنه يف معىن
احلال كأنه قال :والراسخون يف العلم قائلني آمنا به.
وللمتشابه يف اللغة العربية عامة ويف لغة القرآن خاصة حقول داللية متنوعة
تضم التشابه ،واالشتباه ،ويدخل يف حيزها ما يسميه ابن قتيبة مشكال .فمن
ابب املتشابه ما ورد يف اآلية اخلامسة والعشرين من سورة البقرة يف وصف مثر
اجلنة{ ،وأتوا به متشاهبا} أي متفق املناظر خمتلف الطعوم؛ وما جاء يف السورة
نفسها ،آية  ،118يف وصف قلوب الكفار وأهل الكتاب {تشاهبت قلوهبم}
أي أشبه بعضها بعضا يف الكفر والقسوة ،وأما االشتباه فيفضي إىل معىن التباس
أمر أبمر حبيث ال نكاد نفرق بينهما ،ويرد معىن التلبيس فيمن يشبهون الباطل
ابحلق ،ويقال لكل ما غمض ودق إنه متشابه ،ويلحق به املشكل ألنه أشكل
أي دخل يف شكل غريه فأشبهه وشاكله.
إن التمييز بني احملكم واملتشابه يف النص القرآين يؤول إىل أن احملكم ما تنصرف
الداللة فيه إىل معىن واحد ظاهر مطابق حريف ،وأن املتشابه ينصرف إىل تعدد
يف املعىن ملجئ للتأويل الذي تشهد له قرائن السياق ،وذلك أن اللفظ إذا فهم
منه معىن بواسطة قرينة عد داال عند أصحاب العربية واألصول ألن اللفظ مع
القرينة موضوع للمعىن اجملازي ابلوضع النوعي.
عند هذا املنعطف تتكشف لنا العالقة اليت تربط التأويل بلغة اجملاز ،وهي عالقة
جندها عند من عاجلوا النص القرآين ابلتأويل من املعتزلة ،سواء تعلق أتويل
املتشابه ابلصفات اإلهلية أو أبفعال املكلفني ،مما أاثر جدال متسع النطاق بني
تيارين قويني متثال يف األشاعرة ويف املعتزلة من حيث مناط االتفاق يف مسائل،
ومناط االختالف يف أخرى ،ومل يلبث تيار التأويل أن اشتد اندفاعه لدى
الشيعة ولدى الصوفية.
إن نزول القرآن ابللسان العريب من حيث إنه لغة اجلماعة ،يعين أن القرآن جرى
على سنن األساليب العربية اليت يعد اجملاز مسة من مساهتا ،لذلك تفضي هااتن

املقدمتان إىل إنتاج صحيح مربهن من الوجهة املنطقية ،مؤداه أن يف لغة القرآن
جمازا ،واجملاز ركن بل لعله حجر الزاوية ال يف متشابه التنزيل فحسب ،وإمنا يف
لغة الكتب السماوية الثالثة أيضا .هذا ما فطن له الشراح املفسرون ومجاعات
املتأولني من الرابنيني من اليهود ومن آابء الكنيسة األوائل ،ومن العلماء
املسلمني الذين امتد بعضهم ابلتأويل إىل لغة الكتب السابقة لتخريج اجملازات
فيها وصرفها إىل طبقة من املعاين الثواين وفق بنيات أعمق من الرتكيب الداليل
املباشر .وإىل هذا املنحى اجته ابن قتيبة يف أتويل بعض آايت األانجيل وخترجيها
على لغة اجملاز ،ويف أتويل بعض األقوال يف التوراة ،مالئما بني التأويل وبني
عقيدة الترتيه-وعنده أن النصارى ذهبوا إىل أبوة الوالدة يف قول املسيح »اي أابان
الذي يف السماء ليتقدس امسك» ،وقوله« إذا صمت فاغسل وجهك وادهن
رأسك لئال يعلم بذلك غري أبيك« .ويف التوراة أنه قال ليعقوب »أنت بكري«.
وأتويل ذلك أنه يف رمحته وبره وعطفه على عباده الصاحلني كاألب الرحيم
لولده ،وكذلك قال املسيح للماء »هذا أيب« وللخبز »هذا أمي« ألن قوام
األبدان هبما ،وبقاء الروح عليهما ،فهما كاألبوين اللذين منهما النشأة،
وحبضانتهما النماء .ويف التوراة أن هللا برك اليوم السابع وطهره من أجل أنه
اسرتاح فيه من خليقته اليت خلق ،وليست االسرتاحة على التأويل االستجمام
بعد نصب ولغوب ،وإمنا هي مبعىن الفراغ أو مبعىن القصد للشيء.
على هذا النحو يلتقي الشراح واملفسرون واملتأولون والفالسفة ذوو النزعات
الدينية عند صيد واحد ،فاألنبياء ،والرسل ،واحلكماء ،واملتأهلون ،والعرفاء فيما
أثر عنهم ،وفيما نزل به الروح عليهم ،نطقوا يف طائفة من الكالم ابجملازات،
تقريبا للفهوم ،وإنزاال للمعاين اجملردة بواسطة اخليال يف قوالب الصور املنتزعة من
املدركات احملسوسة.
إن لتأويل القرآن الكرمي يف الثقافة العربية اإلسالمية ثالثة تيارات كربى تتمثل يف
ثالثة آفاق :أفق التصوف ،وأفق االعتزال ،وأفق التشيع.
أما الصوفية فلهم اجتاه إشاري يف فهم القرآن ليس مبعزل عن التأويل .وتطالعنا
يف األثبات واملعجم تفاسري صوفية تنحو منحى التأويل ،منها لطائف اإلشارات

للقشريي ،وتفسري منسوب لسهل بن عبد هللا التسرتي تلميذ ذي النون
املصري ،وتفسري حملمد بن علي بن احلسني احلكيم الرتمذي املتوىف سنة
320هـ932/م ،ذكر اهلجويري يف »كشف احملجوب« أنه مل يتمه.
وأليب عبد الرمحن السلمي صاحب طبقات الصوفية املتوىف سنة
420هـ1021/م حقائق التفسري ،وقد قال الذهيب عنه يف طبقات احلفاظ
إنه أتى فيه مبصائب وأتويالت ابطنية ،وابنتهاء القرن اخلامس اهلجري ظهرت
أتويالت صوفية للقرآن اندفع مدها ،وأخذت متتزج بتيارات وأفكار فلسفية
مستوحاة من األفلوطينية احملدثة ،منها أتويالت القرآن لكمال الدين عبد الرزاق
الكاشاين املتوىف بعد سنة 730هـ1330/م ،وتفسري القرآن ألمحد بن حممد
بن أمحد السمناين املتوىف سنة 736هـ1336/م ،كان شيخ الزاوية
النقشبندية ،واقتصر يف تفسريه على التأويل الباطن .ولعبد الرمحن اجلامي
النقشبندي الفارس املتوىف سنة 898هـ1492/م تفسري القرآن وتفسري
الفاحتة ،ولداود بن حممد الرومي القيصري املتوىف سنة 1751هـ شرح أتويالت
بسم هللا ،وكشف احلجاب عن كالم رب األرابب ،ولعبد الغين ابن إمساعيل
النابلسي املتوىف سنة 1143هـ1721/م خمتصر ضياء القلوب يف التفسري،
ولفيض الكاشي أو الكاشاين املتوىف بعد سنة 1090هـ1679/م تفسري
عنوانه »الصايف يف تفسري كالم هللا الوايف«.
ويدل الفحص التارخيي والنقدي ألدب التأويالت القرآنية يف دائرة العرفان
الصويف أن التأويل الصويف بلغ أوج النضج واالكتمال على يد الشيخ األكرب
حميي الدين بن عريب املتوىف سنة 638هـ1240/م ،وذلك فيما بث من
أتويالت يف تضاعيف الفتوحات امللكية ،ويف فصوص احلكم ويف غريمها من
إنتاجه الغزير .وقد حنلت له تفاسري وأتويالت هي من نتاج تالميذه ،أو من
نتاج املتأثرين مبذهبه ومنهجه ،ويبدو أن ابن عريب كان يصدر يف أتويالته للقرآن
أو لشعره يف الشرح الذي دونه على ترمجان األشواق وومسه بذخائر األعماق
عن مذهب واحد وهو مذهب جند العناصر املؤلفة له يف أمشاج األفلوطينية
احملدثة بعد مزجها بتجربة القراءة االستبطانية ،آخذا يف ذلك ابملشرتك اللفظي

الذي ييسر االنتقال بني املعاين املتقابلة ،فضال عن تعسفه أحياان يف فرض
اشتقاقات لغوية ال خيلو السياق معها من شطط واستطراد ،واستعماله كثريا من
املصطلحات الفلسفية والكالمية على سبيل الرتادف أو اجملاز مع ألفاظ أخرى
وردت يف القرآن واحلديث.
واتسعت عنده دائرة التأويل ،فشرع يف السفر األول من الفتوحات يف أتويل
أحكام العبادات عن طريق الرمز واملعاين الباطنة ،كأنه يذهب يف ذلك إىل بيان
أسرار األحكام املتعلقة ابلطهارة ونواقضها ،وابلصالة وهيآت قيامها والركوع
والسجود فيها ،والصوم والزكاة ،وغري ذلك مما هو مبثوث يف كتب أئمة الفقه.
ومذهبه يف أتويل العبادات أن يورد حكم علماء الشريعة ،مبينا مناط االختالف
بينهم يف األحكام ،ومنتقال من ذلك إىل بيان احلكم من جهة الباطن .ومن هذا
القبيل كالمه يف مسح الرأس وأنه من فرائض الوضوء ،وبيانه اختالف علماء
الشريعة يف القدر الواجب مسحه ،أما حكم مسح الرأس من جهة الباطن
والتأويل عنده ،فألن الرأس من الرايسة وهي العلو واالرتفاع ،وله جهة فوق،
وهللا وصف نفسه ابلفوقية لشرفها ،فكان الرأس أقرب عضو يف البدن إىل احلق
ملناسبة الفوق ،وألن الرأس حمل جامع حامل جلميع القوى احملسوسة واملعقولة
املعنوية ،ولكل قوة عزة وسلطان وكربايء ،فيمسح املتوضئ رأسه ابلتواضع
واإلقناع هلل.
ولئن كان ابن عريب ميثل يف القرنني السادس والسابع اهلجريني اكتمال مذهب
التأويل الصويف للرتتيل ،فلقد وضع بذور هذا التأويل الصويف أبو حامد الغزايل
يف القرن اخلامس اهلجري ،على حد ما يطالعنا يف »مشكاة األنوار« .وقد حقق
الكتاب وقدم له املرحوم د .أبو العال عفيفي ،وكان من بني ما قرره يف تقدميه
أن الكتاب ليس جمرد أتويل آلية النور من السورة املوسومة هبذا االسم ،ويف قوله
تعاىل{ :هللا نور السموات واألرض} إىل قوله {ويضرب هللا األمثال للناس وهللا
بكل شيء عليم} ذلك أن الغزايل خلص يف أتويله فلسفة إشراقية كاملة ،ونظرية
يف حقيقة الوجود ،متبعا مذهبا حاكاه ابن عريب ،ويف هذه الرسالة قابل الغزايل
بني عناصر مخسة مشتقة من اآلية وبني مخس مراتب روحية موازية هي أنوار

تظهر احملسوس واملعقول.
فالروح احلساس يف مقابل املشكاة ألن له أنوارا تنفذ من ثقوب احلواس كما
ينفذ النور من املشكاة .والروح اخليايل يف مقابل الزجاجة؛ فكالمها من أصل
كثيف قابل للتصفية والرتقيق والتهذيب ،وألن اخليال يضبط املعارف العقلية فال
تضطرب وال تنتشر ،كما تضبط الزجاجة نور املصباح وحتفظه من االنطفاء.
والروح العقلي يف موازاة املصباح ألنه مركز اإلشعاع العقلي كما أن املصباح مركز
اإلشعاع النوراين احلسي ،والروح الفكري يف موازاة الشجرة الزيتونة ألن زيتها
أنقى الزيوت ،والروح القدسي النبوي يف موازاة الزيت الذي يكاد يضيء ولو مل
متسسه انر ،وكذلك نفوس بعض األنبياء واألولياء ،بلغت من الصفاء مبلغا
حبيث تستغين عن مدد علمي خارجي .وعلى هذا احلذو تكلم الغزايل عن ثالثة
أصناف من احملجوبني ،هم احملجوبون ابلظلمة احملضة كاملالحدة والدهرية،
وأرابب الشهوات واملالذ ،واحملجوبون بنور تشوبه ظلمة ،ومنهم عبدة األواثن
والكواكب ،وعبدة النار من اجملوس ،ومنهم اجملسمة والكرامية ،وأصحاب األدلة
الفاسدة ممن يقيسون صفات هللا على الصفات اإلنسانية .أما احملجوبون
ابألنوار احملضة فمنهم الفالسفة املنزهون للصفات اإلهلية ،اآلخذون مبذاهب
أرسطو ممزوجا مبذهب أفلوطني.
وعند تالمذة مدرسة ابن عريب مناذج ضافية من التأويالت اليت تتسق مع النص
القرآين حينا ،ويبدو يف قدر منها كثري من التعسف والتكلف وااللتواء حينا
آخر .ومن مناذج هذه التأويالت ما جنده عند الكاشاين ،فقد أتول اآلية 189
من سورة البقرة وهي قوله تعاىل{ :وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها} أبن
إتيان البيوت على هذه اهليئة مثال إلثبات احلظوظ والوجود ومثال حملو
اإلضافات وحمق الذات والصفات ،مع أن اآلية هلا سبب معلوم نزلت من
أجله؛ فقد كان قوم من األنصار إذا أحرموا مل يدخل أحد منهم حائطا وال دارا
من ابب ،فإذا كان من أهل املدر نقب نقبا يف ظهر بيته يدخل منه وخيرج أو
يتخذ سلما يصعد فيه ،وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف اخلباء ،فكأن
اآلية خاصة مبباشرة األمور من وجوهها ،وعلى هذا النحو تصرف اآلية ابلتأويل

عن املناسبة املخصصة اليت من أجلها نزلت ،إىل سياق مقطوع عن التاريخ
احلدثي لكنه متصل بسياق آخر خارج عن املعىن اجلمعي املتواطأ عليه ،هو
سياق التجربة الصوفية وما يساوقها من مصطلحات تدل عليها.
ومن ذلك أتول الكاشاين آية األنعام اخلاصة بنهي األوصياء على أموال اليتامى
عن إتالفه وأكله ابلباطل ،وأن ذلك إشارة إىل كف من يتعرض لعلوم النيب
وأذواقه ومنازالته إال ابالقتفاء واألدب وحسن املتابعة ،وهو أتول مستند إىل
وصف النيب ابليتم يف سورة الضحى ،وال خيفى ما فيه من انصراف ابلنص عن
التوجيه األخالقي والرتبوي لألوصياء على اليتامى ،حتراي لتشريع الوصاية
ووضعها يف إطار الفضيلة ،إىل جتربة فردية مغلقه على ذاهتا ،ليست أوىل من
التشريع وتنظيم العالقات االجتماعية بني الوصي واملوصى عليه.
أما املعتزلة فإن التأويل مذهبهم ،وبه أخذوا عند معاجلة النص القرآين ،لذلك
وسم أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري تفسريه »ابلكشاف عن حقائق
التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل« ،ومن قبله القاضي عبد اجلبار بن
أمحد اهلمذاين وهو شيخ االعتزال وإمام املعتزلة يف عصره ،وقد مسى كتااب له
مبتشابه القرآن ،واملتشابه كما هو معلوم جمال التأويل ومناطه.
وذكر ابن الندمي يف الفهرست أن أليب اهلذيل العالف املتوىف سنة
235هـ849/م كتااب يف متشابه القرآن.
ومن أقدم من دونوا يف التفسري على مذهب املعتزلة أبو بكر األصم املتوىف سنة
326هـ850/م ،وعبيد هللا بن حممد املتوىف سنة 181هـ797/م ،وأبو
مسلم حممد بن حبر املتوىف سنة 323هـ934/م ،وأبو القاسم علي بن طاهر
امللقب ابملرتضى املتوىف سنة 436هـ1044/م ،يف كتابه »غرر الفوائد ودرر
القالئد« .ويف القرن السادس اهلجري بلغ التأويل على مذهب املعتزلة أوجه
على يد حممود بن عمر الزخمشري املتوىف سنة 538هـ1143/م.
ومل يكن التأويل عنده مبعزل عن بيان النكت اللغوية والبالغية ،فضال عن
اتساق نزعته التأويلية مع القواعد واألصول اخلمسة املعروفة لدى املعتزلة .وكان
من طبيعة األمور أن يثري مذهب املعتزلة بعامة ومنهجهم يف أتويل القرآن خباصة

العلماء املتبعني مذهب أهل السنة.
وكان فخر الدين الرازي املتوىف سنة 606هـ1209/م ،قد تصدى يف تفسريه
»مفاتيح الغيب« للرد على املعتزلة ،وجاء من بعده قاض مالكي من
اإلسكندرية هو أمحد بن حممد بن منصور بن املنري ،املتوىف سنة
683هـ1284/م ،وتعقب أتويالت الزخمشري يف تعليقات طبعت على
هامش الكشاف ،وهي تعليقات تبني لنا –على حد قول جولد تسيهر -فرصة
التعريف مبوقف علم الكالم من قضااي الصفات اإلهلية ،ومشكلة اجلرب
واالختيار ،والقضاء والقدر ،وإمكانية رؤية هللا من عدمها ،إىل جانب قضااي
أخرى كانت مثار خالف بني املعتزلة واألشاعرة يف الفعل واالستطاعة ،ويف
اجلواهر واألعراض ،إىل غري ذلك مما يبدو عليه مسحة قوية من التأثر ابملذاهب
الفلسفية.
ومما يبني اتساع اخلالف بني أهل السنة وبني املعتزلة يف األخذ مببدأ التأويل
للنص القرآين أمثلة كثرية من آي القرآن الكرمي ،من ذلك قوله تعاىل يف سورة
الكهف آية { :28وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكران واتبع هواه وكان أمره
فرطا} .وكالم الزخمشري فيها هو بعينه كالم القاضي عبد اجلبار يف »متشابه
القرآن« إذ قال يف اآلية» :إن الغفلة إذا استعملت فيها يفعله املرء من اجلهل
والتشاغل عن ذكر هللا والطعن فيه ال تكون إال جمازا ..وخروج الكالم على
طريق الذم مينع من أن يكون ظاهره ما قالوه (أي أهل السنة) ألن هللا لو أغفل
قلوهبم أبن منعهم من اإلميان ابلذكر ملا جاز أن يذمهم  ..واملراد بذلك ما ذكره
أبو علي (اجلبائي) من أنه أراد :وال تطع من صادفنا قلبه غافال ووجدانه
كذلك ،كما يقال يف اللغة وميكن أن يراد بذلك أان عرينا قلبه عن مسة اإلميان
فبقي غفال ال مسة عليه .هذا السياق عينه هو ما جنده عند الزخمشري يف أتويله
لآلية ،وهو أتويل رد عليه ابن املنري يف حاشية الكشاف ،موردا اعرتاض أهل
السنة الذين يسميهم املعتزلة ابجملربة إىل جانب صفات أخرى كاحلشوية
واملشبهة .ويفهم من رد ابن املنري أن أهل السنة يضيفون فعل العبد إىل هللا من
حيث كونه خملوقا له ،إىل العبد من حيث كونه مقروان بقدرته واختياره ،وال

تنايف بني اإلضافتني ،والتأويل ال يصار إليه إال إذا اعتاض الظاهر.
ومن أوجه اخلالف يف التأويل النظر يف اآلية 17من سورة األنفال {فلم
تقتلوهم ولكن هللا قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى وليبلي املؤمنني منه
بالء حسنا إن هللا مسيع عليم}؛ فقتل هللا الكفار جماز إلنزاله املالئكة ،وإلقاؤه
الرعب يف قلوهبم ،وتقويته قلوب املؤمنني ،وإذهابه اجلزع والفزع عنها .هذا قول
الزخمشري يف اآلية ،واآلية عند ابن املنري تكفح وجوه القدرية أي املعتزلة ،ألن
هللا أثبت الفعل للخلق ونفاه عنهم وال حمل لذلك إال أن ثبوته هلم جماز والفاعل
واخلالق حقيقة هو هللا ،فأثبته هلم جمازا ونفاه عنهم حقيقة.
على هذا النحو اجلديل اندفع تيار السنة وتيار املعتزلة يف اجتاهني ميثالن خالفا
أفضى إىل إثراء الفكر الديين ونضج أدب التفسري والتأويل يف الرتاث ،مما
انتعشت معه الدراسات اللغوية واملباحث البالغية السيما ما تعلق منها ابلتخيل
والتمثيل واجملاز .وأضاف الشيعة إىل هذا الرتاث إنتاجا متيز ابلغزارة والتنوع.
ومن تفاسري الشيعة اليت عددها برو كلمان :كتاب يف التفسري أليب النضر حممد
بن مسعود بن عباس السلمي السمرقندي املتوىف حوايل سنة 300هـ923/م،
وكان شيخا للكشي وإماما لطائفة اإلمامية يف خراسان ،ويتألف تفسريه من
رواايت حملمد الباقر وجعفر الصادق ،ومن كتبهم »جامع التأويل حملكم التنزيل«
أليب مسلم حممد بن حبر األصفهاين املتوىف سنة 322هـ934/م ،وعليه
"ملتقط جامع التأويل حملكم التنزيل" لسعيد األنصاري.
ومن ذلك »تفسري القرآن« أليب احلسن علي بن إبراهيم القمي ،وهو خمتصر
عول فيه على تفسريات أهل البيت ،و»منهاج الصادقني يف إلزام املخالفني«،
لفتح هللا بن شكر هللا الكاشاين املتوىف سنة 978هـ1570/م ،وهو تفسري
شيعي للقرآن الكرمي ،و»نور الثقلني« لعبد علي بن مجعة العروسي احلويزي،
وهو تفسري شيعي اعتمد فيه على تفسري كل من القمي والطربسي.
ومن ذلك »كنز الدقائق« يف تفسري القرآن حملمد بن حممد رضا بن إمساعيل
القمى املشهدي الطوسي ،و»مقتبس األنوار من األئمة« حملمد ابن مؤمن بن
شاه قاسم البزواري املتوىف بني عامي 1077-1070هـ-1659/

1666م ،و»جممع البحرين يف التفسري« حملمد بن مريزا حسني خان.
وقد أشار جولد تسيهر يف »مذاهب التفسري« إىل جابر اجلعفي املتوىف سنة
128هـ745/م ،بوصفه أول من وضع تفسريا شيعيا للقرآن ال يعرف إال عن
طريق نقول متفرقة ،وذكر أن من أقدم كتب التفسري الشيعي ،كتاب »بيان
السعادة يف مقام العبادة« للسلطان حممد بن حجر اجلخيت ،وقد انتهى منه سنة
311هـ923/م ،وتفسري أيب احلسن علي بن إبراهيم القمي.
لقد أشربت الفرق الدينية روح السياسة وصراعاهتا يف بعض املسائل املتعلقة
ابلفقه السياسي ،وأخذت املذاهب واآلراء أوضاع ردود األفعال يف سياق
حيكمه التعارض يف كثري من األحيان ،وذلك على حنو ما جند يف مسائل
اإلمامة وشروطها ،ويف القول خبلق القرآن أو أزليته ،ويف القول بكفر مرتكب
الكبائر أو فسقه وأنه يف منزلة وسطى ،إىل آخر ما هو مبثوث يف املصادر
القدمية املعنية بدراسة الفرق اإلسالمية .وإىل هذا اخلالف يف الرأي نشب
خالف آخر حول احلقيقة واجملاز ومشروعية التأويل عند معاجلة النص القرآين.
وليس من قبيل املبالغة تصور الثقافة العربية اإلسالمية آخذة مببدأ التأويل يف
كثري من فروع هذه الثقافة حىت إنه ليمكن القول أبهنا ثقافة أتويلية يف جمال
النصوص ويف جمال ما أفرزت من علوم على حد سواء .وعلينا حنن املعاصرين
مبوجب انتمائنا هلذه الثقافة أن نتخذ منهجا أركيولوجيا ،نكشف به عن آليات
التأويل وفلسفته املبكرة يف الفكر العريب ،وأنخذ به لتنمية الرتاث ودفعه يف
مسارات متطورة مواكبة لسياق املتغريات الراهنة ،ذلك أبن التأويل هو الذي
يوجه كثريا من منجزات العلوم اإلنسانية يف العصر احلديث ،إذ أخذ
املتخصصون يف هذه العلوم يعيدون قراءة الرتاث بضرب من التأويل.
ومما يدل على هذا النزوع اهلرمنيوطيقي يف الرتاث ،تلك التأويالت اليت تواجهنا
يف النحو ،ويف علوم اللغة ،ويف البالغة ،ويف الفقه ،ويف األصول ،ويف علوم
التفسري واحلديث ،ويف التاريخ وفقه النظم السياسية واملدنية ،مما يزكي مكانة
التأويل يف تراثنا الثقايف ،وال نعدم أن جند عند القدماء السيما األصوليني مجلة

من القواعد والقوانني اليت حتكم عملية التأويل ،ومىت جيب صرف األلفاظ إىل
دالالهتا املطابقة ابلوضع ،ومىت جيب أو جيوز صرفها إىل دالالت أخر،
خصوصا عند تعلق النصوص ابلتشريعات الفقهية يف العبادات ويف املعامالت،
مما يشبه أن يكون قواعد تنظم فهم النصوص اليت تستمد مرجعيتها من القرآن
ومن احلديث النبوي.
وقد صاغ القدماء فهمهم للنشاط التأويلي بعد وضعه يف جمال حيوي يضم
اللغة ،والداللة ،والقرينة ،والسياق ،فضال عن مباحث أخرى من املعاين املفردة
واملعاين املؤلفة ،مما يسميه املناطقة العرب التصورات والتصديقات ،بل إن
التأويل امتد عند القدماء فشمل األحالم ،واجتهد يف أن يعربها بتأويالت يرجع
غري قليل منها إىل اشتقاقات لغوية.
ولإلمام الغزايل مذهب حمدد طرحه يف كتابه »املستصفى من علم األصول«؛
فعنده أن من اجلواز التعبري ابملتشابه عن األمساء املشرتكة كالقرء ،وكقوله
تعاىل{:الذي بيده عقدة النكاح} فإنه مردد بني الزوج والويل ،وكاللمس املردد
بني املس والوطء ،وقد يطلق على ما ورد يف صفات هللا مما يوهم ظاهره اجلهة
والتشبيه وحيتاج إىل أتويله.
وتتضح املرجعية اللغوية للتأويل يف الرتاث عندما تنعقد عالقتها مبا أمساه علماء
اللغة األقدمون ابملشرتك من جهة ،وأبلفاظ األضداد من جهة أخرى ،ومىت ورد
شيء من هذين النوعني يف النص ،وجب االحرتاز عند أتويله مبا يالئم السياق
والقرائن .أما املشرتك اللفظي فواقع يف لغة العرب ،يدل على ذلك ما أورده ابن
فارس يف فقه اللغة ،وابن دريد يف اجلمهرة ،وابن خالويه يف شرح الفصيح،
والفارايب يف ديوان األدب ،والتربيزي يف هتذيب اإلصالح ،وأبو الطيب اللغوي
يف مراتب النحويني ،وأبو زيد يف النوادر .وقد علل اللغويون واألصوليون لوقوعه
مبا يرجع إىل الوضع ،أو إىل اإلهبام على السامع إن كان التصريح فطنة املفسدة،
وأقوى من هذين التعليل له من جهة األلفاظ واملعاين ،إذ املعاين غري متناهية
واأللفاظ متناهية ،فإن وزع لزم االشرتاك وكذلك األمر يف ألفاظ األضداد اليت
تعد مع األوىل أمارة على ثراء لغوي رمبا يوقع القارئ يف اشتباه والتباس.

لذلك ال يبدو أتويل النصوص عامة وأتويل النص القرآين خاصة إال موقوفا
على العلماء ابللغة العربية :أساليبها ،وتراكيبها ،وأسرار تعبريها.
وقد يتسع التأويل فال يقف عند حدود النصوص وإمنا يتجاوزها إىل أتويل
الظواهر الثقافية الكربى ،على حنو ما جند يف رسائل اجلاحظ ،وكتاابت أيب
حيان التوحيدي ،ويف أتويالت ابن خلدون حلركة التاريخ والعمران.
املوجه واحملرك للعلوم اإلنسانية ،ويبدو أنه
لقد أصبح التأويل يف العصر احلديث ّ
آن األوان لنوليه اهتمامنا وتوجهاتنا لتميزه ابملرونة وابنفتاح اآلفاق ،سواء تعلق
التأويل ابلنصوص أو ابلظواهر الثقافية اليت تشغل عاملنا العريب املعاصر.

اهلوامش:
 - 1الزخمشري :الكشاف.
 - 2فخر الدين الرازي :مفاتيح الغيب.
 - 3الغزايل :املستصفى.
 - 4الغزايل :مشكاة األنوار.
 - 5ابن قتيبة :أتويل مشكل القرآن.
 - 6القاضي عبد اجلبار :متشابه القرآن.
 - 7ابن عريب :الفتوحات امللكية.
 - 8ابن عريب :فصوص احلكم.
 - 9الشهرستاين :امللل والنحل.
 -10السيوطي :املزهر.
 -11ابن جين :اخلصائص.
 -12جولد تسيهر :مذاهب التفسري اإلسالمية.
 -13د .السيد العزاوي :فرقة النزارية.

 -14لويس برانرد :أصول اإلمساعيلية.

