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التأويل وآفاق املعرفة القرآنية:*

النص الديين بني جتاذبات املاضي واحلاضر
 الشيخ معتصم سيد أمحد**

إن من أكرب الُعقد، اليت تقف حاجزًا أمام تشكل بناء فكري إسالمي موحد، جيمع 

أشتات الرؤى املتباينة يف صيغة ذات ملمح، ال تضيع فيه الثوابت، وال يتجاهل فيه الواقع 

املتجدد، هي ُعقدة اختراق النص، وكشف مدلوالته، اليت توارت خلف زواية النظر املختلفة 

للنص، فيتشكل وفق كل زاوية البناء املنهجي ومن مث املنتوج املعريف. والناظر آلليات الفهم 

والتفسري اليت تراكمت عرب حقب متتالية، يقف على عمق تلك العقدة اليت دد الصيغة 

الفكرية واملعرفية لإلسالم. ومن هنا ال ميكن أن تكون هناك أي حماوالت توصف بكوا 

جادة، لتجاوز هذا التراكم التراثي وزحزحة الصور املقلوبة، اليت تكلست أمام عجلة تطور 

النص ومالحقته للواقع، ما مل تقدم مسامهة منهجية، تنطلق من النص وتقترب منه، يف 

حماولة تأصيلية تتسم بالبساطة وباملتانة يف الوقت نفسه، فأما املتانة فلما يقتضيه البناء 

املنهجي، وأما البساطة فألننا ال نتعقل كون القرآن الذي جاء ليتفاعل مع كل زمان ومكان، 

ملبيًا أفاق اإلنسان وطموحاته، يكون مرتكزًا على نسيج من التعقيد املنهجي.

ومبا أن العقدة بدأت وتكونت نتيجة تكدس منهجي، أو تأصيل مصلحي، لتمرير مفاهيم، أو 

لشرعنة مواقف، أو مجود إيديولوجي عملت األيام على حتجريه، فال بد حينها أن تكون اهلزة 
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*
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اليت تزحزح كل ذلك، معاجلة يف املنهج، تتسم بكوا أصيلة جتسد قيم النص ومقاصد الدين، يف 

الوقت الذي تتلمس الواقع املعاش وتتفاعل مع تفاصيله، فمالمح الفكر اإلسالمي، اليت تتماوج يف 

الساحة املعاصرة تتجاذا تيارات بني طريف نقيض، بني مركزية تارخيية، حترك النص ضمن أفق 

تارخيي، ال حيتمل النص فيها غري جتلي واحد، قد جتسد وتبلور يف التجربة األوىل، وحينها ليس 

أمام الواقع إال أن يتجاهل حاسة الزمن اليت تفصل بينه وبني ماضيه، ويف مقابل ذلك مركزية 

احلاضر وعصرنة املاضي، يف صورة فكرية تالحق حىت صرخات املوضة، وبينهما أمناط ثقافية 

متذبذبة، بني مركز الدائرة األوىل والثانية، كما أن الوسطية ليست هي اخليار األمثل، ألن املشكلة 

ال تدور حول التفريط أو اإلفراط، وإمنا يف نفس تدوير النص حول هذه املركزيات، فليس املاضي 

أو احلاضر هو مرتكزًا لفهم النص، وإذا أمعنا النظر يف هذه املركزيات جند أن أساس املشكلة 

يف املعرفة اإلسالمية ترجع إىل البحث عن مركزيات إلحالة فهم النص خارج عن إطار النص، 

مبعىن أن الرتاع بني التجديديني والتقليديني هو نزاع خارج عن اختصاصات النص، فالنص قضية 

حمايدة ال ينتسب إىل زمان أو مكان حمدد حىت يكون الرتاع بني أن يدور النص حول املاضي أو 

احلاضر، وإمنا ال بد من البحث عن مركزية أخرى تتمتع بنفس حيادية النص، يف رؤية تكاملية 

تنظر لكل الوحدات الزمنية يف أفق عرضي واحد، ليس ألي وحدة حق األولية أو املحورية، كما 

الشمس تشرق بضيائها على الواقع دون أن متتاز فترة زمنية خباصية جتعلها مركزًا للشمس. 

وذا نسجل أول مالحظة منهجية أمام التيارات اإلسالمية اليت انطلقت من املاضي أو احلاضر 

لفهم النص، ألننا ال ميكن أن نصل إىل فهم لإلسالم يف عمق مراده، وحنن حنتجب عنه حبجاب 

الزمان واملكان، فكما أننا ال نبصر الشمس بالواقع، وإمنا الواقع هو الذي ُيبصر بالشمس، فكذا ال 

ميكن أن نبلور اإلسالم برؤى زمان أو مكان معني، وإمنا الواقع هو الذي جيب أن يتبلور ويتشكل 

وفقًا لرؤى اإلسالم، وال يتحقق ذلك إال بإجياد مركزية للفهم متتلك نفس حيادية النص، لتخرج 

من سلطة الزمان واملكان، ألن اإلسالم كإرث تارخيي أو كفهم معاصر، ما هو إال حماوالت لفهم 

النص الديين وفق معطى زماين ومكاين، فالتحفظ الذي نبديه هو يف التفكيك بني ما حيمله النص 

من معىن، وبني املعاين اليت أنتجتها جتارب ضمن معطيات خاصة لفهم النص، وهذا ال يعين 

جتاوز ما قيل وإمنا عدم الوقوف عنده واعتباره الصورة املثالية والنهائية لإلسالم، فاكتشاف 

هذه املحورية يف نظري هو مسامهة كبرية يف حل مشكلة املعرفة اإلسالمية، وهذه الدراسة هي 

رسم للخطوات األوىل أو هي فتح الباب إلثارة هذه املشكلة. 

مركزية العقل املستبصر ببصائر الوحي
اللحظة اليت يتم فيها الركون للماضي يتقلص فيها دور العقل، واللحظة اليت يتم فيها 

آلليات  جديدة  بدراسة  إال  تتحقق  ال  واملوازنة  الوحي،  دور  فيها  يتقلص  الواقع  على  االنفتاح 

حمصورة  تكون  حينها  املعرفة  فمصادر  باخلصوص،  املسلم  واإلنسان  اإلنسان  عند  املعرفة 
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يف الوحي والعقل، وبالتايل ال خترج املركزية املفترضة عنهما، فبإجياد العالقة بينهما يف كل 

مشترك تتحقق تلك املوازنة، ففي حديث لإلمام الكاظم F يتحدث فيه عن تلك املوازنة 

بقوله: >الرسول عقل ظاهر والعقل رسول باطن< ومن هنا إن التحقيق املنهجي ال بد أن يسعى 

إىل رفع احلدود الغامضة بني العقل والوحي ألنه الكفيل بتحقيق اإلطار املعريف يف اإلسالم، 

ومن الضروري لفت النظر هنا إىل أن الكل املشترك بني العقل والوحي الذي نسعى لتحقيقه ال 

يتحقق إذا نظرنا لكل واحد منهما نظرة متنحه االستقاللية والتحقق، مبعىن أن الوحي لوحده 

أن  نفترض  أن  ميكن  ال  أننا  كما  كذلك،  العقل  أن  كما  معرفيًا  مصدرًا  يكون  ألن  يصلح  ال 

لكل واحد منهما ختصصه الذي ميتلك فيه حنوًا من االستقاللية؛ ألنه حينها ختتلط احلدود 

الفاصلة بينهما، وإمنا نقصد بالكل املشترك هو اخلروج خبيار ثالث يشمل كال املصدرين يف 

حقيقة واحدة، وحنن ال جند لتلك احلقيقة حتقق إال يف العقل املستبصر ببصائر الوحي، أي 

العقل الذي يذكو وينمو ويتكامل بالوحي، وبالتايل نرفض كل حماولة عقلية خارجة عن إطار 

النص، كما نرفض كل حماولة حتاول أن تربط النص بواقع معني، فيكون النص حينها مهيمنًا 

على حركة الزمان دون أن يتأثر ا، ألن إطار تلك املركزية اجلديدة هي املعرفة مبا هي القابلة 

للجري واالنطباق مدى األزمان وحينها يكون النص مبثابة النور الذي يكشف الظلمات، قال 

 ومن خاصية 
(١)

تعاىل: {َيا َأّيَها الّناُس َقْد َجآَءُكْم ُبْرَهاٌن ّمن ّرّبُكْم َوَأْنَزْلَنآ ِإَلْيُكْم ُنورًا ّمِبينًا}

النور أنه يشرق على املتغريات اليت تتحرك حتته من دون أن تؤثر يف إشراقه.

ولكي يتصف الفكر اجلديد بالشمولية والدميومة، ال بد أن يكون مستبطنًا لقيم كلية 

صاحلة للجري مدى الزمان واالنطباق على املتغريات، وال ميكن أن نتصور بأي شكل من 

األشكال أن يكون هناك فكر يتصف بالشمولية والدميومة، وهو يف الوقت نفسه تصورات 

مبركزية  تشبثوا  فالذين  املنهج،  يف  الثانية  املالحظة  هي  وهذه  حمدودة،  ومصاديق  جزئية 

التاريخ تصوروا اإلسالم رؤى حمدودة، قد جتسدت يف شكل صور مثالية لسلف األمة، وبذلك 

ابتعدوا عن اإلسالم يف الوقت الذي ابتعدوا فيه عن الواقع، ومن هنا عاشوا حالة من االنفصام 

بني قدسية التاريخ واحنراف الواقع، فما كان إال الكفر به ومقاطعته، يقول نصر حامد أبو 

زيد: >إن اخلطأ اجلوهري يف موقف أهل السنة قدميًا وحديثًا هو النظر إىل حركة التاريخ 

وتطور الزمن بوصفها حركة حنو األسوأ على مجيع املستويات، ولذلك حياولون ربط معىن 

النص وداللته بالعصر الذهيب، عصر النبوة والرسالة ونزول الوحي متناسني أم يف ذلك 

له فقط، بل من حيث داللته ومغزاه  يؤكدون زمانية الوحي ال من حيث تكوُّن النص وتشكُّ

كذلك، وليس هذا جمرد خطأ (مفهومي) ولكنه تعبري عن موقف إيديولوجي من الواقع، 

. أما الذين تشبثوا باحلاضر، مل ينظروا 
(٢)

موقف يساند التخلف ويقف ضد التقدم واحلركة<

(١) سورة النساء، اآلية ١٧٤.

(٢) مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن، ص ٢٢٣.
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تفرضها  جديدة  بقيم  متشبثني  رفضه  يف  تطرفوا  ولذا  التارخيية،  املركزية  إسالم  إىل  إال 

ضرورة احلياة العصرية، ففي حني اقتربوا من الواقع ابتعدوا عن قيم اإلسالم، وكال القولني 

له وجود يف اجلدل الثقايف بني العلمانيني والتيارات اإلسالمية الراديكالية أو التقليدية.

ولكي يكون لنا انطالقة جديدة يف فهم النص الديين، ال بد أن نبحث عن تلك اآلليات 

اليت تكشف عن القيم والسنن املبثوثة فيه، ألا الكفيلة جبعل القرآن مشرفًا ومهيمنًا 

على الزمان واملكان، فالضرورة املوضوعية جتعلنا أمام خيارين أوهلما أن يتشكل النص 

مث  ومن  واملكان  الزمان  ذلك  أثري  النص  يصبح  وبالتايل  واملكاين،  الزماين  الواقع  وفق 

التراث الذي يقف حاجزًا أمام البنية التطورية للنص، وإما أن يتشكل الزمان واملكان وفقًا 

لبصائر الوحي، وذلك عندما ميتلك النص خاصية إشراقية تسمح حبرية احلركة للواقع 

بكل مكوناته يف أفق عقلي يستوعب كل خصوصيات املرحلة، ويف هذه احلالة ال بد أن تكون 

تلك البصائر.. القيم.. السنن.. اِحلكم.. واضحة ومترتبة يف شكلها اهلرمي لكي تتحقق 

مركزيتها ويصح الرجوع إليها، وهذا ما مل تم به املنهجيات التفسريية والتأويلية.

ولكي تتضح تلك املركزية ال بد من نقاش حول اآلليات املطروحة لفهم النص يف الفكر 

اإلسالمي وهي التفسري والتأويل مث نبني أن احلدود الغامضة بينهما كانت وراء إشكاالت 

املعرفة اإلسالمية وخبصوص فهم النص مما قلص حدود االستفادة منه 

القسم األول: قراءة يف املصطلح:
إذا نظرنا إىل التراث اإلسالمي، يف تعاطيه مع النص القرآين، جند تباينًا منهجيًا تكشف 

عنه بشكل واضح كتب التفسري، فبني من رآه مصدرًا لغويًا فراح يتفنن يف إعرابه وبيان 

صوره الفنية والبالغية، وبني من رأى فيه كتابًا تارخييًا يتناول قصص األقدمني وحضارة 

سياسة…  اجتماع …  وأحكام…  فقه  كتاب  وإشارة…  لغز  كتاب  وهكذا..  املاضني 

طبيعة … وبالتايل املخزون املعريف الذي ميتلكه املفسر، هو الذي حيدد نوع تفسريه. يقول 

دكتور منيع عبد احلليم أستاذ علوم القرآن يف األزهر: >واختلفت أنظار املفسرين وطرقهم 

الفكرية  الرتعة  عليه  غلبت  من  فمنهم  مشارم،  الختالف  تبعًا  التفسري  يف  ومناهجهم 

العقائدية فتوسع توسعًا كبريًا يف شرح اآليات املتصلة ذه املعاين، ومنهم من غلبت عليه 

الرتعة الفقهية الشرعية فتوسع توسعًا كبريًا يف هذه النواحي، وهكذا من توسع يف القصص 

واألخبار، ومن توسع يف األخالق والتصوف واملواعظ وآيات اهللا يف األنفس واآلفاق وغري 

التفاسري،  هذه  عنها  تكشف  اليت  املضيئة  باجلوانب  االعتراف  عدم  يعين  ال  وهذا   
(٣)

ذلك<

ولكننا نبحث عن املعرفة اليت متثل مشولية وصالحية الفكر اإلسالمي.

(٣) مناهج املفسرين، ص ٨.
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إن جذر املشكلة كان يرتكز على اخللط الذي وقع بني معىن التفسري والتأويل، ففي 

فهم السلف مل يكن هناك تفريق بني املعنيني، يقول حممد هادي معرفة: >كان التأويل يف 

 
(٤)

استعمال السلف مترادفًا مع التفسري، وقد دأب عليه أبو جعفر الطربي يف جامع البيان<

وهذا املعىن املترادف أمهل آليات التأويل اخلاصة، ومل جيعل له من املميزات ما جتعله مكمًال 

للتفسري، أو حلقة أخرى تؤسس لبناء معريف اهتم به النص وأمهله التفسري، وبالتايل حصر 

االستفادة من القرآن ضمن إطار الفهم الظاهري الذي ينتجه التفسري فّوت على الفكر 

اإلسالمي مكتسبات كانت ميكن أن تساهم يف حل معضالته املعرفية.

من  نوعًا  واعترب  سلبيًا  معًىن  اكتسب  قد  للتأويل،  التراثي  للمعىن  اآلخر  البعد  أما 

أنواع التفسري بالرأي، وخباصة بعد أن بدأت تتكرس يف األمة سلطة السلف، اليت حتصر 

االستفادة من النص ضمن املنقول من أقوال الصحابة، وحينها أصبح التأويل سالح حيارب 

به أصحاب املدارس العقلية، الذين صنفوا بأم أصحاب تأويالت، يقول نصر حامد أبو زيد: 

>وليس هذا املسلك يف الفكر الديين الرمسي يف احلقيقة مغايرًا ملسلك االجتاهات الرجعية 

فاسدة  تأويالت  بأا  لتأويالم  املناقضة  التأويالت  كل  بدورها  وصمت  اليت  التراث  يف 

الرسول  من  عنه  واملنهي  املذموم  بالرأي  تفسري  األحوال  أحسن  يف  وأا  مستكرهة،  أو 

والصحابة. وقد مت تصنيف أصحاب هذه التأويالت بأم من أهل البدع وذلك يف مقابل 

أهل السنة واجلماعة. وهو تصنيف يستهدف مصادرة الفكر النقيض وحماصرته وحبسه يف 

 وذا املفهوم 
(٥)

دائرة الكفر يف مقابل الصدق واإلميان الذي يومئ إليه مفهوم أهل السنة<

حوصرت كل العقليات اإلسالمية، اليت حاولت تفعيل النص مبعطى عقلي، وأعطي يف املقابل 

التفسري حيزًا استوعب فيه احلدود اليت يتحرك فيها التأويل، وذلك إما بأن جيعلوا للتأويل 

معًىن مرادفًا للتفسري، وإما أن يصنف عمًال بالرأي وخروجًا عن الدين. 

التداخل بني التفسري والتأويل:
ولكي نرسم هذه احلدود الفاصلة بني التفسري والتأويل، ال بد أن نرجع إىل تعريف 

راجع  فهو  اللغة  يف  التفسري  >أما  لغة:  التفسري  معىن  يف  الزركشي  يقول  املصطلحني،  كال 

إىل معىن اإلظهار والكشف، وأصله يف اللغة من التفسري، وهي القليل من املاء الذي ينظر 

فيه األطباء، فكما الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة املرض، فكذلك املفّسر، يكشف شأن 

اآلية وقصصها ومعناها، والسبب الذي أنزلت فيه.. فالتفسري كشف املغلق من املراد بلفظه 

وإطالٌق للمحتبس عن الفهم به، ويقال: فسرت الشيء أفسره تفسريًا، وفسرته أفسره فسرًا، 

(٤) التفسري واملفسرون، ج١، ص ١٨.

(٥) مفهوم النص دراسة يف مفهوم القرآن، ص ٢٢٠.
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التأويل وآفاق المعرفة القرآنية: النص الديني بين تجاذبات الماضي والحاضر
واملزيد من الفعلني أكثر يف االستعمال، ومبصدر الثاين منهما ّمسى أبو الفتح بن جين كتبه 

. ذا يراد من التفسري لغًة البيان واإليضاح، وقد وردت لفظة التفسري 
(٦)

الشارحة الفسر<

يف القرآن مبعىن البيان، يف قوله تعاىل يف سورة الفرقان: {َوَال َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإّال ِجْئَناَك 

ِباْلَحّق َوَأْحَسَن َتْفِسريًا} إي ما يأتونك حبجة إال جئناك حبجة أحسن بيانًا، قال الراغب: 

املعقول،  املعىن  إلظهار  الفسر  ُجعل  لكن  لفظيهما،  كتقارب  املعىن  متقاربا  والَسْفر  >الَفْسر 

والسفر إلبراز األعيان لألبصار. يقال: سفرت املرأة عن وجهها وأسفرت وأسفر الصبح، 

 
(٧)

وقال تعاىل: {َوَال َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإّال ِجْئَناَك ِباْلَحّق َوَأْحَسَن َتْفِسريًا} أي بيانًا وتفصيًال<

أما التفسري يف االصطالح فهو إزاحة املعىن املبهم عن النص، وإفادة املعىن املقصود، واعترب 

البعض أن التفسري ما يتعلق باجلوانب العامة اليت تدور خارج النص، من أسباب الرتول، 

نزول  علم  >هو  بقوله:  التفسري  الزركشي  يعرف  كما  والعام،  واخلاص،  واملدين،  واملكي، 

وحمكمها  ومدنيِّها،  مكيِّها  ترتيب  مث  فيها،  النازلة  واإلشارات  وأقاصيصها،  وسورا  اآلية 

 
(٨)

ومتشاها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها وجمملها ومفسرها<

وكل هذه العلوم متوقفة على النقل وليس فيها جمال لالجتهاد، إال يف باب ترجيح املتعارض. 

والدليل على غلبة هذا النمط من التفاسري هو رواجها واحتكارها للمساحة األكرب يف كتب 

التفسري، وهذا ما كرس إبعاد التأويل عن ساحة القرآن، ولذا جند أن الذين اهتموا بشأن 

القرآن وعلومه، أكدوا بشكل جلي يف تصنيفام، مدى تركيز التفسري واملفسرين على ما 

يدور خارج النص، فإذا رجعنا للزركشي يف الربهان، أو السيوطي يف اإلتقان، رأينا أن عناوين 

األحباث اليت اهتم ا التفسري طوال قرون متطاولة، تعرب عن االهتمام البالغ بالتفسري على 

حساب التأويل، خباصة أن العلمني من أعالم القرن التاسع اهلجري، فيكشفان عن حجم 

التراث املنقول يف هذا اخلصوص، ومبراجعة عناوين اإلتقان، اليت تعترب أوسع من الربهان، 

جندها واضحة فيما قلناه، وإليك منازج من عناوينه اليت بلغت الثمانني عنوانًا.

النوع األول: معرفة املكي واملدين، الثاين: معرفة احلضري والسفري، الثالث: النهاري 

األرضي  السادس:  والنومي.  الفراشي  اخلامس:  والشتائي.  الصيفي  الرابع:  والليلي. 

والسماوي. السابع: أول ما نزل. الثامن: آخر ما نزل. التاسع: أسباب الرتول. العاشر: 

ما نزل على لسان بعض الصحابة. احلادي عشر: ما تكرر نزوله. الثاين عشر: ما تأخر 

نزل  وما  مفرقًا  نزل  ما  عشر:  الثالث  حكمه.  عن  نزوله  تأخر  وما  نزوله  عن  حكمه 

يقول:  مث  نوعًا  مثانني  وهكذا  مفردًا…  نزل  وما  مشيعًا  نزل  ما  عشر:  الرابع  مجعًا. 

>فهذه مثانون نوعًا على سبيل اإلدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدجمته يف ضمنها لزادت 

(٦) الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج ٢، ص ١٤٧.

(٧) التفسري واملفسرون، ج١، ص ١٣.

(٨) الربهان يف علوم القرآن، ج٢، ص ١٤٨.
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. ويف هذا اجلهد اجلبار الذي حيشد فيه السيوطي أراء املفسرين ومدى 
(٩)

على الثالمثائة<

اهتمامهم بالعلوم اليت تتعلق بالتفسري، ال تشتم فيه رائحة للتأويل، وذلك بسبب استبعاد 

املدارس العقلية اإلسالمية، ومن الواضح أن التأويل يف فهم السيوطي مرادف للتفسري، وإن 

كان هناك خصوصية ميتاز ا التأويل عن التفسري عنده، هو تبديل كلمة تفسري بكلمة 

تأويل، عندما حيتمل النص يف فهمه الظاهري أكثر من معىن، يقول يف عنوان لفصل (ذكر 

 مث يذكر مناذج ال تتجاوز 
(١٠)

ما وقفت عليه من تأويل اآلية املذكورة على طريق أهل السنة)

تعدد املعىن للفظ الواحد.

وهذه الطريقة التفسريية املستوعبة لنواحي االستفادة من النص القرآين، قّلصت االجتهاد 

يف فهم النص، وأصبحت الدوائر االستنباطية ال تتجاوز آيات األحكام، وبعض اجلدل العقائدي 

بني املذاهب، يف آيات الصفات وغريها، مما جعل عملية التأويل مؤدجلة تعمق اخلالف، وتفكك 

اإلسالمي  الفكر  على  تطرح  العصرية،  الثقافة  طبيعة  أن  حني  يف  اإلسالمي،  االجتماع  بناء 

استفهامات ملحة، تتعلق بضرورة احلياة -سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وحضاريًا- وهكذا 

كان  إذا  فيما  نتساءل  ألن  مضطرين  أنفسنا  جند  >هكذا  أركون  حممد  تساءل  كما  نتسأل، 

اإلتقان وكل األدبيات املشاة اليت ألِّفت قبله أو بعده تتيح لنا تكوين أية معرفة بالقرآن، أم 

أا متثل فقط وبكل بساطة معارف مدرسية سكوالستيكية البد منها من أجل دراسة القرآن. 

يف كلتا احلالتني جند فيما خيصنا أن املنهج واملقاربات واإلشكاليات والعلوم واملواقف العقلية 

املستخدمة يف هذه األدبيات هي إما بالية وإما غري مطابقة (صحيحة) وإما غري كافية. لكي 

نتيح املجال للتساؤالت اجلديدة. لكي جنعل قراءات القرآن اليت مل جترب (أو مل حتاول) 

حىت اآلن ممكنة الوجود، لكي ندمج الظاهرة القرآنية يف احلركة الكربى للبحث العلمي والتأمل 

، وإن كنا نتفق مع تشخيصه للمشكلة، اليت حصرت معارف القرآن يف أطر شكلية 
(١١)

الفلسفي<

تراثية، ضمن أدبيات إما بالية أو غري صحيحة، وأننا أمام ضرورة الستلهام معرفة قرآنية 

جديدة، إال إننا جنده حياول إخضاع النص من جديد ملعطيات عصرية زمانية، مل خيلص 

الفكر البشري فيها لصورة ائية، مما جيعل النص القرآين يف مشكلة مزمنة، فالذي يكافح 

من أجله أركون، هو تفكيك النص الديين من الفهم التراثي، الذي علق بالنص نتيجة معطيات 

زمانية ومكانية، حياول من جديد توريثه لألجيال القادمة، عندما خيضع النص من جديد 

للمعطى الزماين واملكاين، فالذين قاموا بنفس دوره يف التاريخ من أصحاب التأمل الفلسفي، 

هم الفالسفة الذين اشتغلوا بالعلوم العقلية، من أمثال الفارايب، وابن رشد، وابن سيناء، الذين 

كانوا يسبحون عكس التيار اجلامد على ظواهر النصوص، يف حماولة إلخضاع النص ملباين 

(٩) اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، ج ١، ص ٣١.

(١٠) املصدر نفسه.

(١١) حممد أركون، الفكر اإلسالمي قراءة علمية، ص ٢٥٣.
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التأويل وآفاق المعرفة القرآنية: النص الديني بين تجاذبات الماضي والحاضر
عقلية فلسفية، حتول هؤالء يف ما بعد إىل تركة ثقيلة، مل تتمكن األمة من جتاوزها برغم 

التقدم العلمي والفلسفي، فاملشكلة تكمن يف أن األمة إىل اآلن مل تتمكن من التعامل األمثل مع 

القرآن، فإما أن تتوقف عند قشوره، وإما حتاول أن تفرض عليه مفاهيمها الزمانية اخلاصة، 

وحيينها تدور املشكلة يف دائرا املغلقة، فالتصور القرآين يف منظار احلداثيني، ُيجرد القرآن 

حقيقة  القرآن  واعتبار  الثابتة،  والقيم  املطلقة  للحقيقة  امتالكه  يف  الذاتية  خصوصيته  من 

موضوعية قابلة للبناء والتشكل من جديد، ملا حيمله من توجيهات نسبية، فالقرآن حني إذ ال 

يفترق عن أي نص أديب أبدعه أديب بارع ُجردت عنه حقوق امللكية وأبعد كذات فاعلة ومريدة 

يف النص، فاحلقيقة اليت ننطلق منها، أن النص القرآين صناعة إهلية، وليست بشرية فهذا 

االنتماء اإلهلي جيعل للقرآن خاصية إطالقية مثالية مستبطنة لكل احلقائق اإلهلية {َفَلن َتِجَد 

ِلُسّنِة اِهللا َتْبِديًال َوَلن َتِجَد ِلُسّنِة اِهللا َتْحِويًال}. 

أن  ميكن  اجلديدة،  التفسريية  املحاوالت  وال  للتفسري،  املوروثة  الصورة  ليست  فإذًا 

تقربنا إىل ُلباب القرآن ومعرفة حمتواه، مما حيفزنا إىل االقتراب من القرآن من جديد، 

دراسة  أن  اعتقادي  ويف  ذلك،  يف  اخلاص  منهجه  على  نتعرف  لكي  مستمرة  حماوالت  يف 

مفردة التأويل واملعاين املتداخلة فيها، ميكن أن تقربنا إىل املنشود.

التأويل بني املعىن الشائع وإرادة التجديد:
هذا الفصل بني املعنيني يرجى منه كشف التباين املعريف يف حركة الفكر اإلسالمي بني 

املعاين اليت ورثتها األمة عن التأويل، وبني املحاوالت احلديثة لرتع مفاهيم جديدة تكون أكثر 

وعيًا للحاضر، ففي املقاربة األوىل نستعرض رأي العالمة الطباطبائي يف تفسري امليزان، فقد 

مجع كل اآلراء الشائعة حول معىن التأويل، ويف املقاربة الثانية نستعرض رأي نصر حامد أبو زيد، 

الذي حاول أن يعطي التأويل معىن يسمح له ببناء فكري خيالف فيه املشهور، ومن مث نستعرض 

املعىن الذي خنتاره وفقًا لفهمنا لروايات أهل البيت، واستخدامات كلمة التأويل يف القرآن.

يقول العالمة الطباطبائي: فسر قوم من املفسرين التأويل بالتفسري وهو املراد من 

هذا  على  بالتأويل  املراد  كان  بالضرورة  معلومًا  اآليات  بعض  من  املراد  كان  وإذ  الكالم، 

من قوله تعاىل: {َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اُهللا} اآلية، هو املعىن املراد باآلية 

املتشاة، فال طريق إىل العلم باآليات املتشاة على هذا القول لغري اهللا سبحانه أو لغريه 

وغري الراسخني يف العلم. 

وقالت طائفة أخرى: إن املراد بالتأويل: هو املعىن املخالف لظاهر اللفظ، وقد شاع هذا املعىن 

حبيث عاد اللفظ حقيقة ثانية فيه بعد ما كان حبسب اللفظ ملعىن مطلق اإلرجاع أو املرجع.

وكيف كان فهذا املعىن هو الشائع عند املتأخرين كما أن املعىن األول هو الذي كان 

شائعًا بني القدماء املفسرين، سواء فيه من كان يقول: إن التأويل ال يعلمه إال اهللا، ومن 
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كان يقول: إن الراسخني يف العلم أيضًا يعلمونه كما نقل عن ابن عباس: أنه كان يقول: أنا 

من الراسخني يف العلم وأنا أعلم تأويله. 

وذهبت طائفة أخرى: إىل أن التأويل معىن من معاين اآلية ال يعلمه إال اهللا تعاىل، أو 

ال يعلمه إال اهللا والراسخون يف العلم مع عدم كونه خالف ظاهر اللفظ، فريجع األمر إىل أن 

لآلية املتشاة معاين متعددة بعضها حتت بعض، منها ما هو حتت اللفظ يناله مجيع األفهام، 

ومنها ما هو أبعد منه ال يناله إال اهللا سبحانه أو هو تعاىل والراسخون يف العلم.

وقد اختلفت أنظارهم يف كيفية ارتباط هذه املعاين باللفظ فإن من املتيقن أا من حيث 

كوا مرادة من اللفظ ليست يف عرض واحد وإال لزم استعمال اللفظ يف أكثر من معىن وأحد 

وهو غري جائز على ما ُبيِّن يف حمله، فهي ال حمالة معاٍن مترتبة يف الطول: فقيل: إا لوازم 

معىن اللفظ إال أا لوازم مترتبة حبيث يكون للفظ معىن مطابقي وله الزم ولالزمه الزم 

وهكذا، وقيل: إا معاٍن مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن على ظاهره، فإرادة املعىن 

املعهود املألوف إرادة ملعىن اللفظ وإرادة لباطنه بعني إرادته نفسه كما أنك إذا قلت: اسقين 

فال تطلب بذلك إال السقي وهو بعينه طلب لإلرواء، وطلب لرفع احلاجة الوجودية، وطلب 

للكمال الوجودي، وليس هناك أربعة أوامر ومطالب، بل الطلب الواحد املتعلق بالسقي متعلق 

بعينه ذه األمور اليت بعضها يف باطن بعض والسقي مرتبط ا ومعتمد عليها.

وهاهنا قول رابع: وهو أن التأويل ليس من قبيل املعىن املراد باللفظ بل هو األمر 

فتأويله  والنهي  كاألمر  إنشائيًا  حكمًا  الكالم  كان  فإن  الكالم،  عليه  يعتمد  الذي  العيين 

الصالة}  قوله: {أقيموا  فتأويل  وتشريعه،  وجعله  احلكم  إنشاء  توجب  اليت  املصلحة 

مثًال هو احلالة النورانية اخلارجية اليت تقوم بنفس املصلي يف اخلارج فتنهاه عن الفحشاء 

واملنكر، وإن كان الكالم خربيًا فإن كان إخبارًا عن احلوادث املاضية كان تأويله نفس احلادثة 

الواقعة يف ظرف املاضي كاآليات املشتملة على أخبار األنبياء واألمم املاضية، فتأويلها نفس 

القضائية الواقعة يف املاضي. وإن كان أخبارًا عن احلوادث واألمور احلالية واملستقبلة فهو 

على قسمني: فإما أن يكون املخرب به من األمور اليت تناله احلواس أو تدركه العقول كان 

أيضًا تأويله ما هو يف اخلارج من القضية الواقعة كقوله تعاىل: {َوِفيُكْم َسّماُعوَن َلُهْم} 

التوبة ٤٧ وقوله تعاىل: {ُغِلَبِت الّروُم * ِفَي َأْدَنى األْرِض َوُهم ّمن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن} 

الروم ٢-٣. وإن كان من األمور املستقبلة الغيبية اليت تناله حواسنا الدنيوية وال يدرك 

واملجمع  األموات  وحشر  الساعة  ووقت  القيامة  بيوم  املربوطة  كاألمور  عقولنا  حقيقتها 

والسؤال واحلساب وتطائر الكتب، أو كان مما هو خارج من سنخ الزمان وإدراك العقول 

كحقيقة صفاته وأفعاله تعاىل فتأويلها أيضًا نفس حقائقها اخلارجية.

والفرق بني هذا القسم أعين اآليات املبينة حلال صفات اهللا تعاىل وأفعاله وما يلحق 

ا من أحوال يوم القيامة وحنوها وبني األقسام األخرى أن األقسام األخرى ميكن حصول 
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العلم بتأويلها خبالف هذا القسم، فإنه ال يعلم حقيقة تأويله إال اهللا تعاىل. نعم ميكن أن 

يناله الراسخون يف العلم بتعليم اهللا تعاىل بعض النيل على قدر ما تسعه عقوهلم 

وأما حقيقة األمر الذي هو حق التأويل فهو مما أستأثر اهللا سبحانه بعلمه. 

فهذا هو الذي يتحصل من مذاهبهم يف معىن التأويل وهي أربعة.

حتاشى  وإن  األول  القول  شعب  من  احلقيقة  يف  هي  ذكروها  أخرى  أقوال  وهاهنا 

القائلون ا عن قبوله. فمن مجلتها:

أن التفسري أعم من التأويل وأكثر استعماله يف األلفاظ وأكثر استعمال التأويل يف املعاين 

واجلمل. وأكثر ما يستعمل التأويل يف الكتب اإلهلية، ويستعمل التفسري فيها ويف غريها.

ومن مجلتها: أن التفسري بيان معىن اللفظ الذي ال حيتمل إال وجهًا واحدًا، والتأويل 

تشخيص أحد حمتمالت اللفظ بالدليل استنباطًا.

أحد  ترجيح  والتأويل  اللفظ،  من  املقطوع  املعىن  بيان  التفسري  أن  مجلتها:  ومن 

املحتمالت من املعاين غري املقطوع ا وهو قريب من سابقه.

ومن مجلتها: أن التفسري بيان دليل املراد، والتأويل بيان حقيقة املراد، مثله: قوله 

تعاىل: {ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصاِد} فتفسريه: أن املرصاد مفعال ومن قوهلم: رصد يرصد 

إذا راقب، وتأويله التحذير عن التهاون بأمر اهللا والغفلة عنه.

ومن مجلتها: أن التفسري بينان املعىن الظاهر من اللفظ، والتأويل بيان املعىن املشكل.

ومن مجلتها: أن التفسري يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية.

ومن مجلتها: أن التفسري يتعلق باالتباع والسماع، والتأويل يتعلق باالستنباط والنظر. 

فهذه سبعة أقوال هي يف احلقيقة من شعب القول األول الذي نقلناه، يرد عليها ما يرد عليه. 

 .
(١٢)

وكيف كان فال يصح الركون إىل شيء من هذه األقوال األربعة وما ينشعب منها<

مث يبدأ برد هذه األقوال ليستخلص رويته اخلاصة فيعترض على القول األول (ننقله 

باملعىن):

واملراد من مدلوهلا عامة  الزم هذا القول أن بعض آيات القرآن ال يعلم تفسريها 

األفهام، وهذا خمالف لصريح منطوق القرآن بأنه أنزل لتناله األفهام، وليس هناك مالزمة 

بسبب اشتمال كلٍّ من التفسري والتأويل على معىن الرجوع بأن يكون هلما معًىن مترادف، 

فكما أن الرئيس مرجع للمرؤوس وليس بتأويل له.

أما القول الثاين فإن هناك آيات ظاهرها يوجب الفتنة ملخالفته للمحكمات فرياد منها 

معىن آخر، فإن كان التأويل هو إرادة املعىن املخالف للظاهر فيلزم منه أن الذين يريدون 

الفتنة يطلبون ظاهره وليس باطنه وهو خالف اآلية {اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه} ففي 

(١٢) تفسري امليزان ص ٤٤ - ٤٥ - ٤٦.
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القرآن اختالف بني اآليات ال يرتفع إال بصرف بعضها عن ظواهرها إىل معاٍن ال يفهمها 

عامة األفهام، وهذا يبطل االحتجاج الذي يف قوله تعاىل: {َأَفَال َيَتَدّبُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن 

 إذ لو كان ارتفاع اختالف آية مع آية بأن 
(١٣)

ِمْن ِعنِد َغْيِر اِهللا َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتَالفًا َكِثريًا}

يقال: إنه ُأريد بإحدامها أو ما معًا غري ما يدل عليه الظاهر بل معىن تأويلي باصطالحهم 

ال يعلمه إال اهللا سبحانه مثًال مل تنجح حجة اآلية، فبالتايل القرآن معرض لعامة األفهام، 

ومسرح للبحث والتأمل والتدبر، وليس فيه آية أريد ا معىن خيالف ظاهر الكالم العريب، 

وال أن فيه أحجية وتعمية.

أما القول الرابع بأن للقرآن معاين مترتبة بعضها فوق بعض فهذا مما ال ينكر، إال 

تعاىل  قوله  يالئم  ال  وهذا  وبالدته،  السامع  ذكاء  حبسب  ختتلف  لفظية  مداليل  كلها  أا 

يف وصف التأويل: {َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اُهللا}، فإن املعارف العالية واملسائل الدقيقة ال 

ختتلف فيها األذهان من حيث التقوى وطهارة النفس بل من حيث احلدة وعدمها، وإن كانت 

التقوى وطهارة النفس ُمعينني يف فهم املعارف الطاهرة اإلهلية لكن ذلك ليس على حنو 

الدوران والعلية كما هو ظاهر قوله: {َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اُهللا}.

أما القول الرابع وهو قول ابن تيميه كما هو واضح ويوافقه املؤلف على كون التأويل 

يشمل املحكم واملتشابه، وأن التأويل ليس من سنخ املدلول اللفظي بل هو أمر خارجي يبتين 

عليه الكالم، واختلف معه يف عد كل أمر خارجي مرتبط مبضمون الكالم حىت مصاديق 

األخبار احلاكية عن احلوادث املاضية واملستقبلة تأويل للكالم، ويف حصر املتشابه الذي ال 

يعلم تأويله يف آيات الصفات وآيات القيامة.

مث يستنتج املؤلف بعد عرضه ورده على هذه اآلراء ما يرتئيه من معىن للتأويل بقوله: 

تستند  اليت  الواقعة  احلقيقة  أنه  التأويل  تفسري  يف  احلق  أن  علمت:  مر  مما  عرفت  >إذا 

إليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة، وأنه موجود جلميع اآليات القرآنية، 

حمكمها ومتشاها، وأنه ليس من قبيل املفاهيم املدلول عليها باأللفاظ بل هي من األمور 

العينية املتعالية من أن حييط ا شبكات األلفاظ، وإمنا قيدها اهللا سبحانه بقيد األلفاظ 

وتوضيح  املقصد  ا  ليقرب  تضرب  كاألمثال  فهي  التقريب  بعض  أذهاننا  من  لتقريبها 

حبسب ما يناسب فهم السامع كما قال تعاىل: {َواْلِكَتاِب اْلُمِبِني (٢) ِإّنا َجَعْلَناُه ُقْرآنًا 

.
(١٥)

>
(١٤)

َعَرِبّيًا ّلَعّلُكْم َتْعِقُلوَن (٣) َوِإّنُه ِفَي ُأّم اْلِكَتاِب َلَدْيَنا َلَعِلّي َحِكيٌم}

عالقتها  معنوية  حقائق  هي  املعاين  فتلك  املثايل،  للتصور  أقرب  معنًا  بذلك  فاختار 

بالقرآن كعالقة الروح باجلسد، وليس هو من قبيل األلفاظ املفرقة واملقطعة، وال املعاين 

(١٣) سورة النساء، اآلية ٨٢.

(١٤) سورة الزخرف، اآلية ١ - ٤.

(١٥) تفسري امليزان، ج ٢، ص ٤٩.
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وكتابًا  آخر،  قرآنًا  نقرؤه  الذي  القرآن  هذا  خلف  إّن  آخر،  وبتقريب  ا،  عليه  املدلول 

بالتأويل يقول: >إن وراء ما نقرؤه  املقصود  الكتاب، هو  آخر، وهو معاٍن جمردة يف أم 

ونعقله من القرآن أمرًا هو من القرآن مبرتلة الروح من اجلسد واملتمثل من املثال -وهو 

الذي يسميه تعاىل بالكتاب احلكيم- وهو الذي تعتمد وتتكي عليه معارف القرآن املرتل 

ومضامينه، وليس من سنخ األلفاظ املفرقة املقطعة وال املعاين املدلول عليها ا، وهذا بعينه 

هو التأويل املذكور يف اآليات املشتملة عليه النطباق أوصافه ونعوته عليه. وبذلك يظهر 

حقيقة معىن التأويل ويظهر سبب امتناع التأويل عن أن متسه األفهام العادية والنفوس 

.
(١٦)

غري املطهرة<

وحنن هنا إذا اكتفينا مبا استعرضه من رد على كل املعاين األخرى للتأويل، جند 

أنفسنا ملزمني أن نتوقف قليًال الستيضاح ما اختاره من معىن للتأويل، ولعلنا حنتاج إىل 

حركة تأويليه أخرى لنكشف مراده.

فما هي تلك احلقيقة الغيبية اليت يتكئ عليها القرآن الذي نقرؤه؟

فإن كان واضحة وميكن فهمها فما هي؟ 

وإن كانت مما ال تدركه إال النفوس الطاهرة، فهو تفسري للغامض بشيء أكثر غموضًا 

وهو ممتنع.

وحنن ال نعرف حقيقة ميكن أن يتكئ عليها أي نص سوى القيم واِحلكم اليت متثل 

اهلدف األساس من النص أو الكالم، فإن كانت هي، فكيف حيكم على أا معاين جمردة 

ال حتيطها حىت شبكة األلفاظ وال تدركها العقول؟ والقرآن صريح يف إنزال هذه اِحلكم، 

قال تعاىل: {َذِلَك ِمّمآ َأْوَحَى ِإَلْيَك َرّبَك ِمَن اْلِحْكَمِة} 

البيت  يف  الكتاب  أم  إىل  التأويل  معىن  إرجاع  من  املرجوة  احلكمة  هي  ما  مث  ومن 

املعمور؟ فكأمنا يقول: إن اهلدف األساسي من القرآن ليس هو يف ذاته، وإمنا هو وسيلة 

يعرج ا اإلنسان إىل الكتاب األساسي، وهو احلقيقة املعنوية املجردة يف أم الكتاب، فال 

يكون القرآن إال جتليًا ماديًا لتلك احلقيقة، وهو املقصودة بالتأويل. فإذا كان اهلدف من 

القرآن هو تلك احلقيقة، وأن هذه احلقيقة ال يدركها إال اهللا أو اهللا والراسخون يف العلم 

من الرسول وأهل بيته، فيكون بذلك القرآن رسالة خاصة لنمازج تعد على أصابع األيدي، 

وهو خالف احلكمة، وخالف مشولية اخلطاب القرآين للجميع. وال ميكن القول: إن معرفة 

وصفها،  ميكن  موضوعية  وليست  معنوية،  ذاتية  جتربة  ألا  طريقهم  عن  تتحقق  األمة 

وإال اكتفينا بوصف القرآن هلا واعتربناها حقيقة للجميع، كما أننا ال جند فيما جاء عنهم 

تأويل لكل الكتاب، مما يعين حرمان هذه األمة عن كل املعارف اليت تتعلق بتأويل القرآن، 

(١٦) تفسري امليزان، ج٢، ص ٥٤.
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وهو خالف حكمة القرآن، الذي يقتضي التزكية والتعليم لكل الناس، قال تعاىل: {ُيَزّكيِهْم 

َوُيَعّلُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة} 

يقول الشيخ املحقق حممد هادي معرفة يف مناقشة رأي الطباطبائي: >غري أن وقفة فاحصة 

عند كالم هذا املحقق العالمة، جتعلنا نتردد يف التوافق معه، إنه رمحه اهللا لو كان اقتصر على 

ما ّخلصه أخريًا، من جعل مالكات األحكام واملصاحل والغايات امللحوظة يف التشريعات والتكاليف 

تأويًال، أي أصًال هلا ومرجعها األساسي لكل ذلك املذكور، ألمكننا موافقته.

لكنه توّسع يف ذلك، وفرض من تأويل آي القرآن كلها أمرًا بسيطًا ذا إحكام رصني، ليس 

فيه شيء من هذه التجزئة والتفصيل املوجود يف القرآن احلاضر الذي يتداوله املسلمون منذ أول 

يومهم فإىل ما ال اية، فإن ذلك عاٍر عن كونه آية آية وسورة سورة، وجودًا واحدًا بسيطًا 

صرافًا، مستقرًا يف حمل أرفع، {ِفي ِكَتاٍب ّمْكُنوٍن (٧٨) ّال َيَمّسُه ِإّال اْلُمَطّهُروَن}.

ذوات  وعبارات  ألفاظ  يف  يتشكل  ظاهرًا  وجودًا  وجودين:  ذا  القرآن  من  وفرض 

مفاهيم معروفة، وهو الذي ُيتلى وُيقرأ وُيدرس، ويتداوله الناس حسبما ألفوه طوال عهد 

اإلسالم. 

العقول  تناله  أن  عن  املترفع  األصيل،  احلقيقي  وجوده  هو  باطنيًا،  آخر  ووجودًا 

واألحالم، فضًال عن األوهام، وذلك الوجود احلقيقي الرفيع هو تأويل القرآن، أي أصله 

.
(١٧)

ومرجعه األصيل<

 ومعلوم 
(١٨)

ويقول >... قد وصف بكونه {ُهًدى ّللّناِس َوَبّيَناٍت ّمَن اْلُهَدَى َواْلُفْرَقاِن}

أن اهلداية والبينات، إمنا هي ذا الكتاب الذي يتداولونه، ال بكتاب مكنوٍن عند اهللا حمفوٍظ 

لديه يف مكاٍن عليٍّ ال تناله األيدي واألبصار 

كما أن الذي يبتغيه أهل الزيغ ألجل الفساد يف األرض، هو تفسري اآليات على غري 

وجهها، ال وجودًا آخر للقرآن، هو يف أعلى عليني.

فقوله رمحه اهللا: >وأنه موجود جلميع اآليات حمكمها ومتشاها، وأنه ليس من قبيل 

املفاهيم بل من األمور العينية املتعالية من أن حييط ا شبكة األلفاظ...< غري مفهوم 

.
(١٩)

لنا<

مقاربة نصر حامد أبو زيد للتأويل:
يف البدء يؤكد على أن التراث اإلسالمي ضّخم التفسري على حساب التأويل، واعترب 

ذلك حماولة ملصادرة لكل اجتاهات الفكر الديين املعارض، يف قبال التفسريات اليت سّخرت 

(١٧) التفسري واملفسرون، ج١، ص ٣٦.

(١٨) سورة البقرة، اآلية ١٨٥.

(١٩) املصدر ص ٣٩.
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الدين خلدمة السلطات احلاكمة، يقول يف ذلك: >وإذا كان مصطلح (التأويل) يف الفكر الديين 

الرمسي قد حتول إىل مصطلح مكروه حلساب مصطلح التفسري، فإن وراء مثل هذا التحويل 

حماولة مصادرة كل اجتاهات الفكر الديين املعارضة سواء على مستوى التراث أم على مستوى 

اجلدل الراهن يف الثقافة. إن وصم الفكر السائد للفكر النقيض بأنه فكر تأويلي يستهدف 

تصنيف أصحاب هذا الفكر يف دائرة {اّلِذيَن يف ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيّتِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء 

اْلِفْتَنِة}. ويتجاوب مثل هذا التصنيف جتاوبًا تامًا مع اخلطاب السياسي املباشر الذي يصم 

حتركات  بأا  التنفيذية  السلطة  قرارات  ضد  السياسي  االحتجاج  أو  املعارضة  حتركات  كل 

تستهدف إثارة الفتنة، ويف مقابل ذلك يكون وصف تأويالت هذا الفكر الرمسي (تفسري) 

.
(٢٠)

وصفًا يستهدف إضفاء صفة موضوعية و( الصدق) املطلق على هذه التأويالت<

يعتقد بذلك أن املفارقة يف التصور اإلسالمي، ناجتة عن التنازع بني البنية السلطوية، 

اليت اعتمدت التفسري لتقدمي تصور واحد للنص، وبني الرتعة العقلية املنفتحة، اليت ترى 

من خالل التأويل اشتمال النص الواحد على تصورات متعددة، وهو يشري بذلك إىل أن 

الفكر الديين ال يصل إىل قمة املعطى الثقايف والفكري إال إذا حتّول النص إىل حقل للعمل 

باعتباره  للتأويل،  بذلك  مؤسسًا  التراث،  سلطة  وخباصة  سلطوي،  قيد  أي  دون  العقلي 

حركة  بأنه  التأويل  يعرف  جنده  هنا  ومن  النص،  يف  احلر  العقلي  للعمل  الوحيد  املدخل 

ذهنية ال ختضع لوسائط خارجية، وإمنا انتقال من الذات للموضوع بشكل مباشر، وهو 

خالفًا للتفسري الذي ال يتحقق قوامه إال بالتوسط، يقول: >ال حظنا يف التفرقة اللغوية بني 

«التفسري» و«التأويل» أن مثة فارقًا هامًا بينهما يتمثل يف أن عملية «التفسري» حتتاج دائمًا 

إىل «التفسرة»، وهي الوسيط الذي ينظر فيه املفسر فيصل إىل اكتشاف ما يريد، يف حني 

أن «التأويل» عملية ال حتتاج دائمًا هذا الوسيط، بل تعتمد أحيانًا على حركة الذهن يف 

اكتشاف «أصل» الظاهرة، أو يف تتبع «عاقبتها». وبكلمات أخرى ميكن أن يقوم «التأويل» 

على نوع من العالقة املباشرة بني «الذات» و«املوضوع»، يف حني أن هذه العالقة يف عملية 

«التفسري» ال تكون عالقة مباشرة، بل تكون من خالل وسيط قد يكون نصًا لغويًا، وقد 

يكون شيئًا داًال، ويف كلتا احلالتني ال بد من وسيط ميثل «عالمة» من خالهلا تتم عملية 

. هذا التفريق بني الوسيط والال وسيط ميكن أن يفهم 
(٢١)

فهم املوضوع من جانب الذات<

إذا جعلنا التأويل هو اخلطوة الثانية بعد التفسري، مبعىن أن كل مؤول البد أن يكون مفسرًا، 

وليس العكس، وإال ُاعتربت هذه احلركة الذهنية والقفز إىل املغزى حركة غري مؤسسة 

علميًا، وبالتايل يصبح املعىن األويل الذي يكشفه التفسري وسيطًا حتميًا للتأويل، كما أن 

(٢٠) أبو زيد، مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن، ص ٢١٩.

(٢١) املصدر ص ٢٣٢.
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اللغة وسيط حتمي للتفسري، ولذا ال نرى وجهًا هلذا التفريق إال من جهة أن التأويل هو 

ساحة العقل اليت يعرب ا إىل املغزى.

ومن هنا ميكننا أن نتفق معه على أن التأويل هو حركة من الظاهر إىل الباطن، وهو 

أصل املدعى، ولكن أي باطن وبأي آلية وهل هناك حدود ال ينبغي جتاوزها، وماذا يعين العمل 

العقلي احلر يف النص، هل هو إلزام النص بسلطة العقل؟ أم كما بينا هو تفعيل العقل ببصائر 

الوحي؟، وهكذا ترجعنا هذه األسئلة إىل نقطة االنطالق واملربع األول، ومل نفهم معىن للتأويل 

عنده إال يف إطار هجومه الكاسح على سلطة التراث واملطالبة بإعطاء هامش أكرب حلرية العقل، 

وتبقى هذه الدعوى من غري جدوى إذا مل ترتكز على توضيح املنهجية واآللية، وال ميكن أن 

نعترب قوله: >إن التأويل الذي ال يعتمد على التفسري هو التأويل املرفوض واملكروه، فاالستنباط 

ال يعتمد على جمرد التخمني وال على إخضاع النص ألهواء املفسر وإيديولوجيته مهما كانت 

النوايا حسنة، وإمنا ال بد أن يستند االستنباط إىل حقائق النص من جهة وإىل معطياته اللغوية 

من جهة أخرى، مث ال بأس بعد ذلك من االنتقال من الداللة إىل املغزى دون الوثوب مباشرة 

أدجلة  من  املتوقعة  للمشكلة  حًال  ذلك  نعترب  ال   .
(٢٢)

النص< داللة  مع  يتعارض  إىل «مغزى» 

النصوص؛ ألن االستناد على حقائق النصوص هو أول الكالم، ألن كل الوجوه حتتمل أن تكون 

حقائق للنصوص، كما أن معطيات اللغة مل متنع من االختالف يف التفسري فما بال التأويل؟ وإذا 

نظرنا إىل بعض تأويالته لبعض النصوص، جند أا ليست انتقال من حقائق النص إىل مغزى 

النص، وإمنا انتقال من الواقع الزماين واملكاين، ومن مث فرضه على النص، وهذه الدراسة ال 

تتحمل شحذ الشواهد، مما ُينبئ عن أزمة منهجية حادة حول آليات التأويل.

التأويل يف داللة النصوص والروايات:
ال بد أوًال أن نؤكد على احلدود الفاصلة بني التفسري والتأويل، مث نرسم دوائر خاصة 

تتكامل ا الرؤية يف حقل التفكر اإلسالمي. وهنا نشري إىل مالحظة، وهي أن التأويل الذي 

أمهل يف الفهم القرآين أو استبعد عند البعض قد تكرر يف القرآن سبع عشرة مرة، يف حني 

أن كلمة تفسري مل ترد سوى مرة واحدة، مما قد يفهم منه جتذيرًا هلذا املصطلح يف نفسية 

هذه األمة، أو إشارة ملا ميكن أن حيمله من دالالت جديرة بالوقوف والتأمل فيها، كما ال بد 

أن نفهم التأويل ضمن اإلطار الذي وصف فيه القرآن نفسه مبعىن أنه كتاب حكمة وبصائر 

 ،
(٢٣)

فال يتجاوز التأويل هذا الوصف، قال تعاىل: {َذِلَك ِمّمآ َأْوَحَى ِإَلْيَك َرّبَك ِمَن اْلِحْكَمِة}

، وتارة يسمي 
(٢٤)

وقال: {َقاَل َقْد ِجْئُتُكم ِباْلِحْكَمِة َوُالَبّيَن َلُكم َبْعَض اّلِذي َتْخَتِلُفوَن ِفيِه}

(٢٢) املصدر ص ٢٣٥.

(٢٣) سورة اإلسراء، اآلية ٣٩.

(٢٤) سورة الزخرف، اآلية ٤٣.



٥٩Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هذه القيم بالبصائر، ألننا نبصر ا الواقع، قال تعاىل: {َقْد َجآَءُكْم َبَصآِئُر ِمن ّرّبُكْم َفَمْن 

 ،
(٢٦)

ُيْؤِمُنوَن} ّلَقْوٍم  َوَرْحَمًة  َوُهًدى  ّرّبُكْم  ِمن  َبَصآِئُر  وقال: {َهَذا   ،
(٢٥)

َفِلَنْفِسِه} َأْبَصَر 

وقال: {َبَصآِئَر ِللّناِس َوُهًدى َوَرْحَمًة ّلَعّلُهْم َيَتَذّكُروَن}.

إذا رصدنا كلمة التأويل يف اآليات الروايات، ميكننا أن نفهم أن للتأويل معنيني:

املعىن األول: ميثل حركة من الظاهر إىل الباطن.

واملعىن الثاين: من الباطن إىل الواقع وضبط املتغري.

وكالمها يشكالن حقيقة واحدة وهي فهم النص وتطبيقه، وبالتايل نعتقد أن التأويل 

هو الطريق الرابط بني ظاهر احلدث والبنية املحركة هلذا احلدث، فكل حركة على مستوى 

املحرك  مبثابة  تكون  حتتية  بنية  وفق  تتحرك  اإلنساين،  السلوك  أو  الكونية،  الظواهر 

للظواهر، فالظاهرة الكونية تتحرك وفق سنن اهللا يف الطبيعة، كما أن السلوك اإلنساين 

على مستوى اإلرادة واالختيار، يتحرك وفقًا للغايات، واألهداف، والغرائز، والقيم، وكذا 

النص حيمل بنية حتتية متثل احلكمة الباعثة لتشكل النص، فالباطن املقصود بالتأويل هو 

مبعىن السنة أو األصل أو احلكمة الذي يرجع إليها الظاهر، وليس مطلق الباطن.

وإذا رجعنا للبنية اللغوية لكلمة (تأويل) جندها مأخوذة من (األول) وهو الرجوع 

والعودة إىل األصل ومن هنا (أول) الشيء رجوعه إىل أسبابه وعلله احلقيقية.

والروايات اليت جاءت يف هذا الصدد ميكننا تقسيمها كاأليت:

١- روايات تبني أن للقرآن ظهرًا وبطنًا، جاء يف الكايف عن الصادق عن آبائه قال: 

قال رسول اهللا C يف حديث طويل يصف فيه القرآن: >وله ظهر وبطن، فظاهره حكم 

وباطنه علم< تبني هذه الرواية بأن علوم القرآن ومعارفه هي مستبطنة من النصوص، 

وهو ما يعرب عنه بالباطن، كما أن له ظهرًا وهو األحكام.

عن  العياشي،  تفسري  يف  جاء  فقد  التأويل،  هو  القرآن  بطن  أن  تبني  روايات   -٢

الفضيل بن يسار، >قال سألت أبا جعفر F عن هذه الرواية >ما يف القرآن آية إال وهلا 

ظهر وبطن< ماذا يعين بظهر وبطن؟ قال: ظهره ترتيل وبطنه تأويل...< فهذه الرواية 

تؤكد أن عملية التأويل هي التحرك حنو الداخل الكتشاف بطن القرآن.

يقول  السابقة  الرواية  تكملة  ففي  السنن،  معرفة  هو  التأويل  أن  تبني  روايات   -٣

اإلمام: >ظهره ترتيل وبطنه تأويل، منه ما مضى ومنه ما مل يكن بعد، جيرى كما جتري 

الشمس والقمر< فتؤكد هذه الرواية على أن مشولية القرآن واستمراريته تتحقق وفق عملية 

التأويل، فهي اليت جتعل النص حيتمل خاصية اجلري واالنطباق.

(٢٥) سورة األنعام، اآلية ٦.

(٢٦) سورة األعراف، اآلية ٧.
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٤- روايات تنب أن هذه البطن اليت ال تدرك إال بالتأويل هي اِحلكم والقيم اليت ترتكز 

عليها األحكام؛ فهي الوحيدة اليت تعطي النص خاصية اجلري واالنطباق، فال ميكن تصور 

اتساع األحكام اجلزئية إىل أكثر من مصاديقها املشخصة ا. جاء يف املعاين عن محران بن 

أعني قال: سألت أبا جعفر F عن ظهر القرآن وبطنه فقال: >ظهره الذين نزل فيهم 

القرآن، وبطنه الذين عملوا بأعماهلم جيري فيهم ما نزل يف أولئك<، فعاجلت هذه الرواية 

إشكالية حصر النص بزمان نزول الوحي أو أي زمان آخر، وإمنا جعلت للنص خاصية 

ميكن أن يكون مستوعبًا ا كل زمان ومكان، وبالتايل يكون التأويل هو اآللية اليت تعطي 

النص استمراريته، باكتشاف العلة واحلكمة اليت تكون قامسًا مشتركًا لكل األزمان، وبالتايل 

نكون قد خلصنا إىل أن التأويل هو حركة إىل باطن النص، وأن الباطن هو العلة والسبب 

املوجب للظاهر، فإذا نظرنا ذه البصرية اليت كشفتها لنا الروايات إىل آيات القرآن اليت 

اشتملت على كلمة التأويل ميكننا تأكيد هذا املعىن.

وقد راعينا يف تقسيم اآليات نفس ترتيب الروايات اليت تتحدث على أن بطن القرآن 

هو العلم، وهذا العلم هو التأويل، وهذا التأويل هو الذي يعطى للنص استمراريته، وهذه 

االستمرارية بسبب كشف التأويل للسنن واحلكم اليت حترك الظاهر.

التأويل طريق العلم واحلكمة:
١- قال تعاىل: {َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة ّمْثِلِه َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتْم ّمن 

ُدوِن اِهللا ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ (٣٨)  َبْل َكّذُبوْا ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْلِمِه َوَلّما َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه} 

تؤكد هذه اآلية على ما وصلنا إليه، من أن التأويل هو طريق العلم واِحلكمة، والفرق بينه 

وبني التفسري، أن التفسري هو معرفة اُحلكم، والتأويل هو معرفة اِحلكمة، فإذا نظرنا هلذه 

اآلية من خالل أن باطن القرآن هو العلم، وإن هذا العلم ال يتحصل إال عن طريق التأويل، 

تكون النتيجة الطبيعية أن علم القرآن رهن بتأويله، وهذا هو منطوق اآلية، ولذلك جند 

أن اآلية ارتكزت يف تبيني استحالة اإلتيان مبثله على دليل منطقي، وهو أن القرآن ليس 

تركيبًا جمردًا لأللفاظ، وإمنا صرح علمي يعّبر عنه باأللفاظ، وبالتايل ال ميكن اإلتيان 

مبثله من غري اإلحاطة بعلمه، فكأمنا يقول: (كيف تأتون مبثله وأنتم مل حتيطوا بعلمه)؛ 

فالذي ال يعرف قوانني العمارة ال ميكنه بناء عمارة، والذي ال يعرف قوانني الكتابة ال ميكنه 

الكتابة، ولذا جند القرآن عّلق استحالة اإلتيان مبثله باإلحاطة بعلمه، واملعىن اآلخر الذي 

تثبته اآلية هو أن التأويل طريق معرفة ذلك العلم، فقد علقت اآلية معرفة العلم بالكتاب 

على التأويل فكأمنا يقول: (ال ميكن اإلتيان مبثله، وكيف يأتون مبثله ومل حييطوا بعلمه، 

وكيف حييطون بعلمه ومل يأِتهم تأويله)؛ ولذا جاء النص القرآين {ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْلِمِه 

َوَلّما َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه} وبالتايل إيتاء التأويل هو إيتاء للعلم.
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٢- قال تعاىل: {َوَلَقْد ِجْئَناُهْم ِبِكَتاٍب َفّصْلَناُه َعَلَى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة ّلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن 

. إن التدبر يف هذه اآلية يبني أن النسق 
(٢٧)

(٥٢)  َهْل َينُظُروَن ِإّال َتْأِويَلُه َيْوَم َيْأِتي َتْأِويُلُه}

ْلَناُه  القرآين وهذه الظواهر من األلفاظ مبنية على قاعدة وبنية حتتية، وهي العلم {َفصَّ

َعَلى ِعْلٍم} ولتقريب هذا املعىن نقول: إن الكالم القائم على هدف وحكمة، يدور على 

أصول تعترب قاعدة لذلك الكالم، فإذا أراد إنسان إن يكتب مقاًال عن العدالة االجتماعية 

مثًال، جند أن الكاتب ينطلق من قيم، حياول تكريسها يف هذا املقال تعترب هي األساس 

الذي يستوعب كل تفاصيل املقال. وكذا القرآن مبىن على علم وهذا العلم يتصف بكونه 

هدى ورمحة، فإذًا هدى الناس ورمحتهم باتِّباع العلم الذي ارتكز عليه النص، مث تبني اآلية 

األخرى أن هذا العلم ال يؤتى إال بتأويله، يقول تعاىل: {َهْل َينُظُروَن ِإّال َتْأِويَلُه}؛ فتكون 

بذلك هذه اآلية دعوة إىل النظر يف تأويله، وهي طريق إىل التصديق بدعوة الرسول، وكوا 

حقًا آيات تبني أن التأويل هو معرفة السبب واحلكمة.

١- قال تعاىل يف سورة يوسف: {ِإْذ َقاَل ُيوُسُف ألِبيِه َيَأبِت ِإّني َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر 

َكْوَكبًا َوالّشْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن} فرؤية أحد عشر كوكبًا، والشمس، والقمر، 

بالتأويل،  إال  ذلك  يتحقق  وال  خفي،  باطن  عليه  يبتين  الذي  الظاهر  ذلك  ميثل  ساجدين 

قال  وأخوته  أبويه  سجود  من  الرؤية،  تلك  حقيقة  متثل  اليت  احلقيقة  له  تراءت  فعندما 

تعاىل: {َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخّروْا َلُه ُسّجَدًا َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمن َقْبُل 

َقْد َجَعَلَها َرّبي َحّقًا} جند أن يؤسف مباشرة اعترب ذلك هو تأويل الرؤية فقال: {َهَذا 

َتْأِويُل ُرْؤَياَي}.

٢- وقصة موسى مع اخلضر تكشف هذا املعىن للتأويل، فعندما وجد جمموعة من 

األفعال تتحرك يف اجتاه خمالف لضوابط الظاهر، ومل يتعرف حينها على حقيقة السبب 

املوجب لتلك األحداث، فما كان أمامه إال االعتراض {َوَكْيَف َتْصِبُر َعَلَى َما َلْم ُتِحْط ِبِه 

اخلاصة،  بنيته  من  ينطلق  منهما  كًال  أن  جند  املوقفني  بني  مقابلة  أجرينا  فإذا  ُخْبرًا}، 

واجلامع املشترك بينهما هو التأويل.

قال تعاىل: {َفاْنَطَلَقا َحّتَى ِإَذا َرِكَبا ِفي الّسِفيَنِة َخَرَقَها َقاَل (موسى حبسب ظاهر 

األمر) َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا ِإْمرًا} قال (اخلضر حبسب السبب الباطن) 

{َأّما الّسِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكَني َيْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَردّت َأْن َأِعيَبَها َوَكاَن َوَرآَءُهم ّمِلٌك َيْأُخُذ 

ُكّل َسِفيَنٍة َغْصبًا} مبينًا بذلك العلة الباطنية.

{َفاْنَطَلَقا َحّتَى ِإَذا َلِقَيا ُغَالمًا َفَقَتَلُه َقاَل (موسى) َأَقَتْلَت َنْفسًا َزِكّيًة ِبَغْيِر َنْفٍس ّلَقْد 

ِجْئَت َشْيئًا ّنْكرًا} قال اخلضر {َوَأّما اْلُغَالُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَنْيِن َفَخِشيَنآ َأن ُيْرِهَقُهَما 

(٢٧) سورة األعراف، اآلية ٥٢ - ٥٣.
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ُطْغَيانًا َوُكْفرًا َفَأَرْدَنآ َأن ُيْبِدَلُهَما َرّبُهَما َخْيرًا ّمْنُه َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرْحمًا}.

{َفانَطَلَقا َحّتَى ِإَذآ َأَتَيآ َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعَمآ َأْهَلَها َفَأَبْوْا َأن ُيَضّيُفوُهَما َفَوَجَدا ِفيَها 

ِجَدارًا ُيِريُد َأن َينَقّض َفَأَقاَمُه َقاَل (موسى) َلْو ِشْئَت َالّتَخْذَت َعَلْيِه َأْجرًا}، قال اخلضر 

{َوَأّما اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغَالَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكٌرت ّلُهَما َوَكاَن َأُبوُهَما َصاِلحًا 

َفَأَراَد َرّبَك َأن َيْبُلَغآ َأُشّدُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكَرتُهَما َرْحَمًة ّمن ّرّبَك َوَما َفَعْلُتُه ( مث يبني أن 

كل ذلك كان حبكم التأويل) َعْن َأْمِري َذِلَك َتْأِويُل َما َلْم َتْسِطع ّعَلْيِه َصْبرًا} وهو قول 

اخلضر {َسُأَنّبُئَك ِبَتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطع ّعَلْيِه َصْبرًا}.

التأويل واستمرارية األحكام:
وتارة جند أن اآلية القرآنية بظاهرها قد المست السنة والبنية اليت قام عليها الظاهر، 

ويف مثل هذه احلالة جند القرآن يؤكد أن هذا هو تأويل الظاهر، يقول تعاىل: {َوَأْوُفوا اْلَكْيَل 

ِإذا ِكْلُتْم َوِزُنوْا ِبالِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم} فعندما ننظر إىل هذا املقطع جند أن اآلية ال تؤسس 

لعمل املوازين مبا هي هي، وإمنا تؤسس ملوضوع العدالة االقتصادية، وهو البنية والعلة لوجوب 

الوزن املستقيم وعدم إجحاف حقوق الناس، جند أن اهللا يقول: {َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًال} 

تأكيدًا هلذا املعىن، فقد حتدثت اآلية يف املقطع األول عن الظاهر الذي ميثل جتسيد مرحلي 

للسنة وهو (أوفوا الكيل)، ومن مث بقليل من االلتفات ميكن كشف القاعدة اليت ارتكزت عليها 

اآلية وهي (العدالة االقتصادية)، وميكن التقاط تلك اإلشارة من كلمة (مستقيم) اليت حتمل 

يف معانيها العدالة، فاستقامة الشيء ال تكون إال بالعدالة >ما وضع العدل يف شيء إال زانه وما 

وضع اجلور يف شيء إال شانه<، وذه الطريقة ميكن أن نعطي النص استمراريته وجتدده، 

ألن العدالة االقتصادية هي القانون والسنة اليت ميكن أن تستوعب كل املتغريات، فإذا تغريت 

موازين التبادل التجاري، ومل يكن فيها نوع من الكيل أو امليزان، كما هو موجود يف بعض أنواع 

التجارة اليوم، فإن اآلية تكون حية وفعالة، ألن العدالة االقتصادية هي احلاكمة.

التأويل واستباق احلدث:
كذلك ميكن أن يأخذ التأويل بعدًا آخر ال ينحصر يف إجياد تفسري علمي للظاهر، 

وإمنا ميكن أن يتجاوز ذلك بالكشف عن احلادثة قبل حدوثها. وتقريب فهم هذا الفرض بأن 

معرفة السنة وهي السبب املوجد للظاهر، هو يف حقيقة األمر معرفة للظاهرة أثناء حدوثها 

وقبل حدوثها، وذلك من باب معرفة السبب طريق إىل معرفة املسبب، ومعرفة العلة طريق 

إىل معرفة املعلول، ونلحظ ذلك يف قول يوسف لصاحيب السجن: {َقاَل َال َيْأِتيُكَما َطَعاٌم 

، والتأويل هنا اإلخبار بأمر قبل حدوثه.
(٢٨)

ُتْرَزَقاِنِه ِإّال َنّبْأُتُكَما ِبَتْأِويِلِه َقْبَل َأن َيْأِتيُكَما}

(٢٨) سورة يوسف، اآلية ٣٧.
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التأويل هو أم الكتاب:

قال تعاىل: {ُهَو اّلِذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ّمْحَكَماٌت ُهّن ُأّم اْلِكَتاِب َوُأَخُر 

ُمَتَشاِبَهاٌت} فهذه اآلية تكشف أن حركة التأويل يف النص جتري على نوعني من النصوص، 

نوع جائز وهو املحكم، ونوع آخر وضعت له شروط، أما النوع األول فهو اآليات املحكمات، 

والنوع الثاين هو املتشابه، وهذا خالف ما ذهب إليه بعض الباحثني، بأن التأويل أمر خاص 

باملتشابه، فإذا عّرفنا التأويل بالعبور إىل باطن النص ملعرفة اِحلكم والسنن، فإنه ال خيتص 

حينها باملتشابه، ألن كل آيات الكتاب مشتملة على سنن وِحكم، وليس هنالك فرق سوى 

أن املتشابه يصعب اختراق ظاهره ملعرفة باطنه.

وإذا تأملنا يف كون املحكم هو أم الكتاب، ميكننا استنتاج أن التأويل هو معرفة خريطة 

السنن اليت قام عليها الظاهر القرآين، فإن السنن املكتشفة بالتأويل من اآليات املحكمة 

متثل أصول القيم اليت تدور حوهلا بقية الظواهر يف اآليات املتشاة، فإن (السنن واِحلكم 

والقيم) تترتب تراتبًا هرميًا ضمن قانون تفاضل القيم، أو قانون األصل والفرع التابع 

له، أو املهم واألهم، ومن هنا ميكننا أن نعترب أن قيم وسنن اآليات املحكمة هي مبثابة 

األصول والبنية األساسية هليكلية اهلرم القيمي، وبالتايل هي قاعدة الصرح القرآين وأم 

بنائه، فإن كانت األم هي العمود الذي تقوم عليه خيمة األسرة، فإن هذه السنن املحكمة 

هي أم الكتاب.

ولو حاولنا أن جند مثال لتشبيه هذه احلالة، ميكننا ضرب مثل بالدستور، حيث يقوم 

على قيم أساسية يهدف الدستور حتقيقها، مث تأيت جمموعة من التشريعات، والتفصيالت، 

متثل قيم مرحلية فرعية مشتقة من القيم الدستورية، ومن هنا يصح لنا أن نصف أن 

القيم الدستورية هي أم القانون، ألا املرجع الذي يؤول إليه تفسري التشريع، فإذا حدث 

اختالف يف فهم بعض التشريعات اجلزئية بني احتمالني أو أكثر، فاملرجع حينها إىل قيم 

الدستور، اليت تعترب حمكمات القانون، فالذي حياول أن حيمل النص القانوين معىن بعيدًا، 

هلوى يف نفسه، أو زيغ يف قلبه، يعترب ذلك نوع من أنواع التالعب على القانون، وجيب رده 

إىل املعىن الذي يتماشى مع القيم الدستورية. ومن هنا نفهم أن النهي عن العمل باآليات 

املتشاة وفقًا لفهمنا ملعىن التأويل، ليس يًا مطلقًا، وإمنا هو ي ناظر لالحتمال اآلخر، 

وهو الفهم دون االحتكام للمحكم، وذلك لزيغ يف القلب، أو ابتغاء للفتنة، وبالتايل يف حالة 

 .D االختالف يف معىن املتشابه، فإن املرجع املحكم، وهذا هو صريح روايات أهل البيت

جاء يف تفسري العياشي ُسئل أبو عبد اهللا F عن املحكم واملتشابه قال: >املحكم ما يعمل 

به واملتشابه ما اشتبه على جاهله<، وبذلك ُيعطي اإلمام مفهوم النسبية يف اآليات املتشاة، 

متشابه  رد  >من   :F الرضاء عن  العيون  ويف  األفهام.  مراتب  باختالف  ختتلف  فهي 
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القرآن إىل حمكمه هدي إىل صراط مستقيم<، وبالتايل من أهم شروط االستنباط هي 

ضبط املحكم والرجوع إليه يف حالة االختالف.

وبذلك خنلص إىل أن التأويل ضروري لتفعيل النص يف كل زمان؛ ألنه يشتمل على 

قيم النص وِحكم األحكام، وهي املساحة اليت يتحرك فيها العقل اإلنساين، وحينها يتكامل 

العقل والنص يف رؤية واحدة تؤسس للخطاب اإلسالمي يف كل مراحله، وبذلك حنل أزمة 

تيارات  قبال  الوحي، يف  مبعيار  إال  تعترف  اليت ال  الظاهرية  التيارات  بني  الدائر  الصراع 

ال تعترف مبعيارية الوحي إال يف حدود ضيقة وجتعل للعقل املساحة األوسع يف التأسيس 

أنه  اإلسالمي:  النص  يف  التأويل  عن  فكرتنا  >وخالصة  املدرسي:  املرجع  يقول  الفكري، 

للروح  تزود  حمطة  فهو  كثب،  عن  ومشاهدا  احلقائق  وعي  إىل  ليصل  العقل،  استثارة 

ومعراج التحلق للعقل، وإمنا الراسخون يف العلم املسلمون للحق واملؤمنون باحلق كله هم 

أهل التأويل. وأنه يضمن خلود النّص القرآين الذي يعتمد لغة ثبات اإلطار وحركة املحتوى. 

 
(٢٩)

وأنه اجلسر املوصل بني النص وبني الفهم ألنه يسمح لألول أن يشارك يف عملية الفهم<

وبعد ذلك تبقى اخلطوة الثانية املكملة لعملية التأويل وهي ربط هذه اِحلكم باملتغريات 

يف الواقع، يقول مساحة املرجع املدرسي: >ال يوجد التأويل الصحيح أي التطبيق الصحيح 

لقيم الوحي أو العقل على املوضوعات اخلارجية إال عند اهللا والراسخني يف العلم… مث 

يقول: إن تطبيق القيم الرسالية على الواقع املوضوعي، ال يتم سليمًا إال إذا توافرت شروط 

ثالثة تشري إليها اآلية الكرمية وهي:

١- سالمة النية 

٢- العلم بالقيم علمًا راسخًا 

.
(٣٠)

٣- العلم بالواقع علمًا راسخًا<

وتفصيل هذا األمر حيتاج إىل دراسة خاصة 

(٢٩) السيد املدرسي التشريع اإلسالمي مناهجه ومقاصده، ج٣، ص ٢٩.

(٣٠) السيد املدرسي من هدى القرآن، ج١، ص ٥١٣.


