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الن�ص ال�صرعي وبناء مفهوم التاأويل

د.عبد الرحمن الع�ضراوي
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ـ بني مالل 

مقدمة

يندرج حتديد مفهوم الن�ص ال�سرعي وتلقيه من لدن الإن�سان �سمن روؤية ت�سورية كلية جامعة 
لقوانني اإدراك عالقة الوحي الإلهي بالوجود الإن�ساين وفهم جدليته مع الواقع التاريخي، وتقوم 
هذه الروؤية على ات�ساق الروابط العلمية ومتا�سكها بني وحدانية اهلل تعاىل والإن�سان والعامل، فال 
اإل  العامل  وان�سجامه مع  الإن�ساين  الوجود  وائتالف مكوناته وكذلك وحدة  العامل  ت�ستبان وحدة 
ينتظم  التي  والتخاطب  الت�سال  ل�سنن  املرجعي  الإطار  ت�سكل  التي  التوحيدية  املعرفة  �سياق  يف 
�سنن  مع  من�سجمة  الف�سيح  الكون  بها  يزخر  التي  ال�سنن  كل  تعترب  بحيث  املوجودات،  وجود  بها 
التخاطب يف بيان ر�سالة غائية دافعة للعبثية وال�سدية عن ان�سجام ال�سنن الكونية وتوازنها مبا 
ترابطية  عن  املرتتبة  امل�سالح  اإيجاد  يف  وال�سامتة  الناطقة  التخاطب  اأحوال  مقت�سيات  يحقق 

الركائز الثالثة املكونة لأقوى ر�سالة توا�سلية تخاطبية وهي:

ـ الأوىل؛ كون اهلل تعاىل ملقيا لقول ثقيل.

ـ الثانية؛ كون الإن�سان متلقيا للقول الإلهي.

ـ الثالثة؛ كون العامل جمال وا�سعا من امل�سخرات لتنزيل القول الإلهي وتكييفه.

وحيه  لغة  تعاىل  تعاىل، فخطاب اهلل  التخاطبي هو وحي اهلل  التوا�سلي  العمل  وحمور هذا 
التعليمية والتذكريية، وخطاب الإن�سان لغة تلقي الوحي من اهلل تعاىل، وخطاب الكون قائم على 

لغة الت�سخري وجمال ال�ستخالف. 
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فاخلطاب ن�ص حمكوم بنظام لغوي حامل لر�سالة حمددة الوظائف والغايات، وهذا النظام 
اللغوي  الن�ص  عن  الب�سري  اللغوي  الن�ص  عن  ال�سرعي  اللغوي  للن�ص  مميز  قانون  مبثابة  هو 
متحرك  فهم  اأ�سا�ص  هي  الن�سو�ص  هذه  وجدلية  الطبيعية،  للم�سخرات  ال�سامت  )الدليل( 
اإ�سكالت  عن  بو�سوح  تك�سف  متعددة  علمية  اأوجه  يف  يربز  والكون  الوحي  معاين  لعلم  وم�ستمر 

عالقة الن�ص ال�سرعي باملتلقي يف التاريخ الإن�ساين.

عالقته  فهم  يف  املتلقي  لدى  حركية  وتن�سئ  القراآين  الن�ص  بها  يتميز  التي  الوظائف  ومن 
بالكون وبالواقع الإن�ساين ثم ال�سرت�ساد بها يف �سياغة تاريخه وبناء ح�سارته، وظيفتان: 

         ﴿ تعاىل:  قال  تنفذ  ل  التي  لكلماته  العطائية  الوظيفة  الأوىل؛ 
              

 ﴾ )لقمان: 26(.

               ﴿ التاأثريية  الوظيفة  الثانية؛ 
 ﴾                  

)احل�سر: 21(. 

          ﴿ :وقال تعاىل
       •      

          ﴾ )الزمر: 22(.

وكونه  منغلقا  لغويا  ن�سا  كونه  القراآين  الن�ص  عن  ينفيان  مفهومان  والتاأثريية  فالعطائية 
التاريخية.  ال�سريورة  يف  الإن�ساين  الواقع  مع  تفاعله  قوانني  انق�ست  اجتماعيا  تاريخيا  منتجا 
وبني العطائية والتاأثريية تتاأ�س�ص نظرية التاأويل اجلامعة بني الن�ص القراآين واملتلقي باعتبارين:

الأول؛ اأن بناء مفهوم الن�ص ال�سرعي للتاأويل بناء معرفة واآلية لإنتاج املعرفة تك�سف تاريخية 
التاأويل وتفتح العقل لتاأ�سي�ص الفاعلية النقدية للخطابات التاأويلية يف املا�سي واحلا�سر، فاعلية 
واملعا�سر.  احلديث  الزمن  يف  املهيمنة  الغربية  للمعرفة  ونقد  الرتاثية  التاريخية  للمعرفة  نقد 
الإ�سالمي  املجال  واملت�سارعة يف  املتدافعة  التاأويلية  الجتاهات  توؤ�س�سان  اللتان  املعرفتان  وهما 
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ال�سرعي  للن�ص  تاأويلية  اإ�سكالية  املجال  هذا  يف  احل�سارية  الإ�سكالية  اأن  يك�سف  مما  املعا�سر، 
والتاريخ وللذات والآخر.

الثاين؛ املتلقي وهو اجلامع بني الن�ص ال�سرعي والتاريخ، فهو قارئ للن�ص وفاعل يف التاريخ، 

والتزكية  بالتوحيد  املتعلقة  باأبعادها  التاأويلي  البحث  اإ�سكالية  تتاأ�س�ص  والفاعلية  القراءة  وعلى 
وال�ستخالف واملتعلقة اأي�سا بال�سيا�سة والفل�سفة والتاريخ واجلمال.

فاملتلقي يتاأثر بالن�ص القراآين ليتدبر وينتج التاأويل الذي يوؤثر به يف الواقع التاريخي وعالقته 
بالن�ص القراآين. ومن هنا يختلف مفهوم املتلقي يف هذا ال�سياق عن مفهوم املتلقي يف نظريات 
التلقي وال�ستقبال املتعلقة بالن�سو�ص الإن�سانية. فالفوارق كثرية من حيث الروؤية املعرفية ومن 

حيث املنهج ال�ستدليل.  

التاأويل املوؤ�س�سة على العطائية والتاأثريية بالعتبارين ال�سابقني هي نظرية ن�سقية  فنظرية 
كا�سفة ملبادئ وت�سورات ومفاهيم وقواعد ومقا�سد كلية جامعة بني البيان والربهان والعرفان 
بني العبادة وال�سريعة وال�سلوك بني الظاهر والباطن بني الرواية والدراية بني الو�سائل واملقا�سد. 
القراآين باعتباره ن�سا متكامال  الن�ص  التي يزخر بها  التفاعل بني كل املكونات  ون�سقيتها تفيد 
بنائيا ومو�سوعيا يف مفرداته ودللتها وتراكيبها و�سياقاتها ومقا�سدها، فال جتزيء بني املفردة 
داخل الآية ول الآية داخل ال�سورة ول املو�سوعات داخل ال�سور ول ال�سور يف هند�سة املعاين القراآنية 

املوؤ�س�سة لعامل الن�ص القراآين.

واملتتبع لتاريخ بناء مفهوم التاأويل يف الرتاث الإ�سالمي قد يرى اأنه توزعته ثالث اأنواع من 
احلكم؛ حكمة اأهل البيان وحكمة اأهل العرفان وحكمة اأهل الربهان فر�ستها �سرورات تاريخية 
اأنتجتها �سنن التغيري الجتماعي من جمتمع اخلالفة اإىل جمتمع امللك، ومن جمتمع الرواية للعلم 
اإىل جمتمع تدوينه وت�سنيفه وتقعيد مناهجه. واأثمر هذا بروز ثنائيات يف تاأويل الن�ص ال�سرعي 
والتف�سري  والباطن،  والظاهر  والنقل،  والعقل  واحلديث،  الراأي  نحو؛  من  التنزيل  واقع  وفقه 
اآثارا بالغة يف بناء العلم الإ�سالمي وترقيه من حيث املنهج العلمي  والتاأويل... ثنائيات اأحدثت 

والتحديد امل�سموين والتنوع املدر�سي.
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مركبا  اأوىل،  جهة  من  باعتباره  ال�سرعي  الن�ص  مفهوم  مقاربة  الدرا�سة  هذه  مبتغى  اإن 
معرفيا جامعا لقوانني ا�ستغال النظم القراآين يف م�ستوياته اللغوية ال�سوتية والدللية والرتكيبية 
والتداولية واحل�سارية، ومن جهة ثانية، م�ستلزما تكامال تدبريا بني منطق اأ�سول ال�سرع ومنطق 

نظام اللغة ومنطق التدبر العقلي ومنطق �سنن الكون. 

التاأويل  مفهوم  دللة  تو�سيع  الفهمية  وم�ستلزماته  املعريف  املركب  هذا  مقت�سيات  ومن 
باإخراجها من الرتباط باحتمالية اللفظ يف الو�سوح واخلفاء ملعنيني فاأكرث، اإىل الرتباط مبعرفة 
كلية الوحي واللغة والتاريخ والكون، اإخراجا ي�سري به التاأويل فل�سفة عملية للعقل يف فهم الوجود 

الإن�ساين وال�ستخالف الإن�ساين من مرجعية الروؤية القراآنية من حيثيتني:

التاريخية  ال�سياقات  يف  املو�سوعي  تنزيله  واقع  وفهم  ال�سرعي  الن�ص  فهم  حيث  من   .1
والتطورات املعرفية.

اإ�سكالية التدبر القراآين يف ذاته وما يقت�سيه من بحث معريف يف  2. من حيث ال�سوؤال عن 
مناهج فهم الن�ص ال�سرعي وعالقته بالفعل احل�ساري يف الواقع الإن�ساين. 

التاأويل فل�سفة عملية متحركة ومتجددة قادرة على فقه معاين الوحي  ويف �سياق بيان كون 
ومقا�سده، وعلى فقه �سنن التنزيل يف الواقع الإن�ساين املحكوم ب�سريورة التغريات والتحولت.
�سيتخذ مدخال منوذجا لذلك بيان مفهومي الن�ص والتاأويل عند الأ�سوليني وم�ساعدتهما املعرفية 

على حتديد املراد من مفهوم الن�ص ال�سرعي وبنائه ملفهوم التاأويل احل�ساري. 

املحور الأول: مفهوم الن�ص عند الأ�صوليني ومفهوم الن�ص ال�صرعي

ميكن بيان مفهوم الن�ص يف الفكر الأ�سويل من خالل مدر�ستي املتكلمني والفقهاء:

1.مفهوم الن�ص عند املتكلمني 

القدر  باعتباره  املحكم  ملفهوم  بيانهم  �سياق  يف  الن�ص  مفهوم  املتكلمون  الأ�سوليون  تناول 
امل�سرتك بني الن�ص والظاهر يف الرجحان، فاملحكم لفظ وا�سح اإما ن�ص واإما ظاهر. قال القرايف: 
"والن�ص فيه ثالث ا�سطالحات، قيل ما دل على معنى قطعا ول يحتمل غريه قطعا كاأ�سماء الأعداد. 
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وقيل ما دل على معنى قطعا واإن احتمل غريه ك�سيغ املجموع يف العموم فاإنها تدل على اأقل اجلمع 
قطعا وحتتمل ال�ستغراق. وقيل ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب ا�ستعمال الفقهاء)1(." 

يف  قوله  ومنه  غايته  اإىل  ال�سيء  و�سول  اللغة  يف  اأ�سله  "الن�ص  بقوله:  اإي�ساحا  هذا  ويزيد 
اأي رفع ال�سري  )2("؛  َفْجَوًة َن�صَّ َوَجَد  َفاإَِذا  اْلَعَنَق،  َي�ِسرُي   H َر�ُسوُل اهلِل  "َكاَن  احلديث: 
الظبية  ن�ست  ومنه  بالعرو�ص،  الالئقة  اإىل غايتها  ترفع  لأنها  العرو�ص  ومنه من�سة  اإىل غايته، 
جيدها اإذا رفعته. فمن لحظ هذا املعنى �سمى به الق�سم الأول فاإن دللته اأقوى الدللت، ومن 
لحظ اأ�سل الظهور والرتفاع �سمى به املعنى الثالث، ومن تو�سط بينهما �سمى به الق�سم املتو�سط. 
الذي يجعل قبالة  اإىل غايتها وهو  الدللة  ارتفاع  اأوىل بهذا ال�ستقاق لوجود  والق�صم الأول هو 
الظاهر. فاإذا قلنا اللفظ اإما ن�ص اأو ظاهر فمرادنا الق�سم الأول. واأما الثالث فهو غالب الألفاظ 
وهو غالب ا�ستعمال الفقهاء، يقولون: ن�ص مالك على كذا اأو لنا يف امل�ساألة الن�ص واملعنى، ويقولون 
 ﴾ ﴿ :ن�سو�ص ال�سريعة مت�سافرة. واأما الق�صم الثاين فهو كقوله تعاىل

فاإنه يقت�سي قتل اثنني جزما فهو ن�ص يف ذلك مع احتماله لقتل جميع امل�سركني )3(."

وعلى هذا فالن�ص يدور على عدم تطرق الحتمال اإليه اأ�سال اأو خم�سو�سا كان؛ لأنه يفيد 
واإن كان  وانقطاع م�سالك الحتمالت، وهذا  التاأويالت،  "انح�سام جهات  به مع  معنى مقطوعا 
بعيدا ح�سوله بو�سع ال�سيغ ردا اإىل اللغة، فما اأكرث هذا الغر�ص مع القرائن احلالية واملقالية)4("، 
والتي تبني اأن لي�ص من �سرطه اأن يحتمل التاأويل من جميع الوجوه، وملا كانت الدللة الوا�سحة 
الن�ص  اعترب  البيان،  يف  خارجية  اإ�سافة  اإىل  حتتاج   ل  لأنها  والقطعية)5("؛  الظنية  من  "اأعم 
ق�سما من الظاهر باعتباره ما دللته وا�سحة، ولذا �سحت ت�سمية ال�سافعي "الظواهر ن�سو�سا يف 
جماري كالمه، وكذلك القا�سي اأبو بكر)6("؛ لأن هذه الت�سمية زيادة على ما تقدم منطبقة مع 

التعريف اللغوي، وي�ستمل الن�ص على ثالثة �سروط هي)7(: 
1. �سرح تنقيح الف�سول يف اخت�سار املح�سول، �ص36.

2. جزء من حديث اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب احلج، باب: ال�سري اإذا دفع من عرفة، حديث رقم: )1666(، 
وم�سلم يف �سحيحه، كتاب احلج، باب: الإفا�سة من عرفات اإىل املزدلفة وا�ستحباب �سالتي املغرب والع�ساء جميعا 

باملزدلفة يف هذه الليلة، حديث رقم: 1286.
3. �سرح تنقيح الف�سول، م، �ص، �ص37.

4. الربهان يف اأ�سول الفقه، 415/1. 
5. حا�سية التفتازاين على الع�سد، 168/2.

6. الربهان يف اأ�سول الفقه، م، �ص، 415/1.
7. املعتمد، 319/1.
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1. اأن يكون كالما لأن اأدلة العقول والأفعال ل ت�سمى ن�سو�سا.

2. األ يتناول اإل ما هو ن�ص فيه اأي ما يظهر منه.

3. اأن تكون اإفادته ملا يفيده ظاهرا غري جممل. 

"ما احتج  للن�ص على احلكم قوله:  الو�سول مثال  املالكي يف مفتاح  التلم�ساين  �ساقه  ومما 
   ﴿ :به اأ�سحابنا على اأن الإمام خمري يف الأ�سرى بني املن والفداء، بقوله تعاىل
كان  واإن  هذا  حنيفة  اأبي  اأ�سحاب  فيقول  التخيري،  يف  ن�ص  وهذا   .)4 )حممد:   ﴾  

 ﴾   ﴿ :ن�سا يف التخيري، اإل اأنه مغي بغاية جمهولة وهو قوله تعاىل
)حممد: 4(، وو�سع احلرب اأوزارها جمهول، فاإنه يحتمل اأن يكون املراد منه حتى ل يبقى �سرك 
اأي اإىل يوم القيامة، ويحتمل اإىل اأن يريد حتى يفرتق القتال، ويحتمل غري ذلك، وباجلملة فيحتمل 
اأن الغاية قد وجدت فريتفع التخيري، ويحتمل اأنها مل توجد بعد، فيبقى حكمه م�ستمرا واإذا كان 

كذلك فالآية جمملة. 

واجلواب عند اأ�سحابنا، اأن اأئمة التف�سري قد رووا عن ابن عبا�ص حتى ينزل عي�سى بن مرمي، 
وحتى ل يبقى على الأر�ص م�سرك)1(."

والفرق بني الن�ص والظاهر اأن الظاهر يف ال�سطالح "ما دل على معنى بالو�سع الأ�سلي اأو 
العريف  ويحتمل غريه احتمال مرجوحا)2("، فهو من جهة م�ستقل عن غريه يف اإفادة ما هو ظاهر 
فيه، ومن جهة له وجه يف التاأويل ولذا كان ظني الدللة، وظنية دللته ل تعني اأنه مت�سح الدللة، بل 
اإنه ما دل دللة وا�سحة باعتبار ما تقدم يف اأن الدللة الوا�سحة اأعم من الدللة الظنية والقطعية. 

وعلى هذا فمن الظواهر "مطلق �سيغة الأمر، فال�سيغة ظاهرة يف الوجوب موؤولة يف الندب 
والإباحة )...( ومنها �سيغة النهي املطلقة، فهي ظاهرة يف التحرمي، موؤولة اإذا حملت على التنزيه. 
ِت ال�سياَم من الليل)3("، فهي  َياَم ملن مل ُيَبيِّ ومنها النفي ال�سرعي املطلق يف قوله H: "ل �سِ
ظاهرة يف نفي اجلواز موؤولة يف نفي الكمال. ومنها حمل ال�سيغ املطلقة املو�سوعة يف اللغة للعموم 
على وجه العموم ظاهر موؤول حمله على وجه اخل�سو�ص، ومنها تلقي املفهوم من التخ�سي�ص )4(.

1. مفتاح الو�سول، �ص43.
2. الإحكام، 58/3.  
3. الإحكام، 58/3.

4. الربهان يف اأ�سول الفقه، 418/1.
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وقد ح�سر التلم�ساين املالكي يف مفتاح الو�سول ات�ساح الدللة من جهة الو�سع وال�ستعمال، 
ومن حيث اإن الظاهر مت�سح الدللة يف اأ�سباب ثمانية:

1. احلقيقة وهي مقابلة للمجاز.
2. النفراد يف الو�سع ويف مقابلته ال�سرتاك.

3. التباين ويف مقابلته الرتادف.
4. ال�ستقالل ويف مقابلته الإ�سمار.

5. التاأ�سي�ص ويف مقابلته التاأكيد.
6. الرتتيب ويف مقابلته التقدمي والتاأخري.

7. العموم ويف  مقابلته اخل�سو�ص.
8. الإطالق ويف مقابلته التقييد)1(. 

اأو  اأو ا�ستقالل  اأو تباينا  اأو انفرادا  ويجب العمل مبعنى الظاهر كيفما كانت �سيغته حقيقة 
تاأ�سي�سا اأو ترتيبا اأو عموما اأو مطلقا حتى يرد �سارف للمعنى املفهوم من تلك ال�سيغة.

2. الن�ص عند مدر�صة الفقهاء

تناول اأ�سوليو هذه املدر�سة بيان الن�ص �سمن ترتيبهم للدللة الوا�سحة من حيث اإن اللفظ 
"اإذا ظهر منه املراد ي�سمى ظاهرا بالن�سبة اإليه، ثم اإن زاد الو�سوح باأن �سيق الكالم له ي�سمى 
باب  �سد  حتى  زاد  اإن  ثم  مف�سرا،  ي�سمى  والتخ�سي�ص  التاأويل  باب  �سد  حتى  زاد  اإن  ثم  ن�سا، 
له  الكالم  ب�سوق  يزداد و�سوحا  اللفظ  اأن  اأ�سا�ص  اأي�سا �سمي حمكما)2(". وعلى  الن�سخ  احتمال 
عرفوا الن�ص بكونه "ما يزداد و�سوحا بقرينة تقرتن باللفظ من املتكلم لي�ص يف اللفظ ما يوجب 
ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة)3(" لكن و�سوحه قبل معرفة القرينة احلافة به كانت لفظية اأو 
اأن  اأو حالية يح�سل باعتباره" ما �سيق له مع احتمال التخ�سي�ص والتاأويل)4("، مبعنى  �سياقية 

1. مفتاح الو�سول، �ص73-59.
2. تنقيح الأ�صول ل�صدر ال�صريعة، 124/1.

3. اأ�صول ال�صرخ�صي، 165/1.
4. تي�صري التحرير، 137/1.
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ولذا  الوجوه،  بوجه من  للتاأويل  ال�سياق وحمتمل  اأ�سالة من  نابع من �سيغته ذاتها  و�سوح معناه 
فالن�ص يتميز باأمرين:

اأ. دللته على معنى وا�سح مق�سود اأ�سالة من ال�سياق مع احتمال التاأويل.

بجعله  ظاهرا  ق�سدا  املتكلم  من  املق�سودة  القرائن  من  به  يحتف  مبا  و�سوحه  زيادة  ب. 
ال�سيغة دائرة يف اكتمال املراد منها وظهور مقا�سدها الباطنة مع هذه القرائن املت�سلة بها نطقا 

�سباقا اأو �سياقا. 

ومثاله: "يف قوله تعاىل: ﴿    ﴾ )البقرة: 274( فاإنه ظاهر 
يف اإطالق البيع ن�ص يف الفرق بني البيع والربا مبعنى احلل واحلرمة لأن ال�سياق كان لأجله؛ لأنها 
   ﴿ تعاىل:  قال  كما  والربا  البيع  بني  امل�ساواة  دعواهم  يف  الكفرة  على  ردا  نزلت 
       ﴿ وقوله:   .)274 )البقرة:   ﴾        

 ﴾ )الن�ساء: 3( ظاهر يف جتويز نكاح ما ي�ستطيبه املرء من الن�ساء، ن�ص يف بيان 

وقوله   ،)3 ﴾ )الن�ساء:     ﴿ تعاىل:  قوله  بدليل  لذلك  الآية  �سياق  لأن  العدد 
تعاىل: ﴿ ﴾ )الطالق: 1(، ن�ص يف الأمر مبراعاة وقت ال�سنة عند اإرادة 
الإيقاع؛ لأن ال�سياق كان لأجل ذلك ظاهر يف الأمر باأن ل يزيد على تطليقة واحدة فاإن امتثال 
المتثال  والأمر موجب  واحدة  اإل  الطالق  يقع  ل  اللفظ  وبهذا  بقوله طلقت  يكون  ال�سيغة  هذه 

ظاهرا)1(." 

والظاهر عند مدر�سة الفقهاء "ما يعرف املراد منه بنف�ص ال�سماع من غري تاأمل، وهو الذي 
اإىل العقول والأوهام لظهوره مو�سوعا فيما هو املراد)2("، فهو يتبادر فهم معناه مبجرد  ي�سبق 
دللته الو�سعية دون اإجهاد للفكر ومن غري حاجة اإىل قرينة، ويقبل التاأويل باحتماله غري معناه 
املفهوم  معناه  اأن  على  ال�سياق  يدل  حني  وذلك  له)3("،  ي�سق  مل  "اإن  مرجوحا  احتمال  الظاهر 
تابع  بل مق�سوده  ال�سياق  ا�ستعماله يف هذا  الأ�سلي من  املق�سود  لي�ص هو  اللفظ  �سماع  مبجرد 

ومرتبط بالق�سد الأ�سلي. 

1. اأ�سول ال�سرخ�سي، 166/1. 
2. امل�سدر نف�سه، 164/1.

3. تي�سري التحرير، 137/1.
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ومثاله قوله تعاىل: ﴿    ﴾، فكما تقدم ظاهر يف اإحالل البيع 
وحترمي الربا، لأنه متبادر فهمه من لفظي اأحل وحرم من غري تاأمل واإجهاد للفكر، لكنه مق�سود 

تبعا ولي�ص مق�سودا اأ�سالة من �سياق الآية؛ لأنها اأ�سالة لنفي امل�ساواة بني البيع والربا. 

                     ﴿ تعاىل:  وقوله 
           

                       

وال�سالم،  ال�سالة  عليه  الر�سول،  طاعة  عموم  فوجوب   ،)7 )احل�سر:   ﴾    

ظاهر لأنه هو املتبادر فهمه من ال�سياق تبعا؛ لأن املق�سود من الدللة الأ�سلية هو اأخذ الفيء كما 
ق�سمه بينهم ر�سول اهلل. 

ويتناول املفهوم الذي ميكن ا�ستخال�سه للن�ص عند الأ�سوليني اأمرين: 
الأول؛ كونه لفظا قطعي الدللة؛ اأي ما دل على معنى متعني فهمه منه ول يحتمل تاأويال ول 
جمال لفهم معنى غريه منه. وهو بعك�ص اللفظ ظني الدللة الذي يدل على معنى حمتمل للتاأويل 

وال�سرف عن هذا املعنى اإىل معنى غريه بدليل.  

كانت  ما  كيف  وال�سنة  الكتاب  املعنى من  مفهوم  ملفوظ  كل  على  يطلق  دليال  كونه  الثاين؛ 
دللته على املعنى وكيفية دللته، وهو كل ما يجب امل�سري اإليه يف معرفة الأحكام ال�سرعية �سواء 

اأكان مف�سرا اأو حمكما اأو ن�سا اأو ظاهرا اأو حقيقة اأو جمازا اأو خا�سا اأو عاما...

ملختلف  العلمي  اإدراكهم  قواعد  على  قائما  الأ�سوليني  عند  للن�ص  املفهوم  هذا  كان  واإذا 
الو�سول  بق�سد  وتاأويله  فهمه  تتحكم يف  التي  وال�سوابط  ال�سرعي  للخطاب  اللغوي  البناء  اأوجه 
اإىل الأحكام ال�سرعية ومقا�سدها، فاإن مفهوم الن�ص ال�سرعي املرتبط بالتلقي الإن�ساين ال�سامل 
ملراده بق�سد التفاعل والتعامل معه ل يقبل ذلك احل�سر الأ�سويل على اعتبار اأن الن�ص ال�سرعي 
لي�ص فقط ق�سية و�سوح وخفاء يف ال�سيغة اللغوية واإمنا بكونه عاملا من املعاين املعرفية الدالة 
على هداية ورحمة وذكر ونور وحكمة... والتي قد تتبني دللتها بلفظ مفرد يف �سياق حمدد اأو 
نبوية  اأحاديث  اأو جممع  اأو حديث  �سور  اأو  �سورة  اأو  اآيات  اأو جمموع  اآية  ن�سيج  برتكيب جملة يف 
�سحيحة اأو جممع الكتاب الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة، فالن�ص ال�سرعي بهذه ال�سمولية يتميز 

باخل�سائ�ص الآتية:
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ـ اأنه حمفوظ ومت�سم بفاعلية م�ستمرة يف الواقع الإن�ساين..

من  يتم  دليل  لنظام  امل�سكلة  واللغوية  ال�سرعية  القواعد  من  ملجموعة  متنا�سب  نظم  اأنه  ـ 
خالله اإنتاج املعنى من لدن املتلقي بح�سب ما طلب منه وما تقت�سيه اأفعاله يف التاريخ..

ـ اأنه مظهر دليل للعمل العقلي الجتهادي التدبري الإن�ساين.

فالن�ص ال�سرعي لغة �سرعية تتجاوز اللغة العربية الطبيعية الب�سرية يف تو�سيل ر�سالة ذات 
مقا�سد اإلهية مع اعتماد �سنن تلك اللغة يف البيان والربهان. وهذا العتماد يف�سره خطاب اهلل 
تعاىل خلقه مبا يفهمونه، فكان اأن اأر�سل كل ر�سول بل�سان قومه واأنزل كتبه على لغتهم لتك�سف 
ات�سال الن�ص ال�سرعي بالواقع الإن�ساين. اإن انف�سال الن�ص ال�سرعي عن اللغة الطبيعية من جهة 
   ﴿ منهجية حتليلية يثبت ن�سية الن�ص ال�سرعي وهو كون القول الإلهي قول ثقيال
 ﴾ )املزمل: 4( وهو بهذا الثقل ال�سرعي منف�سل عن قول الب�سر باعتباره قول خفيفا 
ومت�سل به من حيث كونه الذريعة املبينة للنا�ص ما نزل اإليهم وما يتنزل من وقائع يف تاريخهم.

فات�سال الن�ص ال�سرعي باللغة الطبيعية للقول اخلفيف الب�سري من جهة منهجية حتليلية 
الن�ص  ملعاين  ال�سحيح  الدقيق  والبيان  العايل  التلقي  يف  اأ�سا�سا  مدخال  اللغة  علم  جعل  اأي�سا 
ب�سط  قبيل  من  بع�سه  "يكون  بيانه  اأن  ومعلوم  وحكمه،  واأحكامه  معارفه  وا�ستنباط  ال�سرعي 
الألفاظ الوجيزة وك�سف معانيها، وبع�سه من قبيل ترجيح بع�ص الحتمالت على بع�ص لبالغته 
ولطف معانيه، ولهذا ل ي�ستغنى عن قانون عام يعول يف تف�سريه عليه ويرجع يف تف�سريه اإليه من 
األفاظه ومركباتها و�سياقه وظاهره وباطنه ويف ذلك مما ل يدخل حتت الوهم  معرفة مفردات 

ويدق عن الفهم)1(."     

نزول  كيفيات  تتحدد من خالل  ال�سرعي  الن�ص  للغة  ميزة خا�سة  والنف�سال  الت�سال  اإن 
الوحي على الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم اأو كيفيات الت�سال وهي)2(: 

اأ. الروؤيا ال�سادقة. 
ب. �سل�سلة اجلر�ص.

1. الزرك�سي، علوم القراآن، 15/1.
2. ال�سيوطي، الإتقان يف علوم القراآن، 128/1.
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ج. النفث يف الروع.
د. اإر�سال امللك، وهذا الإر�سال من نوعني؛ الأول؛ حني ير�سل على �سورة رجل، والثاين؛ حني 

ير�سل على ال�سورة التي خلقه اهلل عليها.
ه. اخلطاب من وراء حجاب.

اإن النبي، عليه ال�سالة وال�سالم،  اإ�سكال توا�سليا من حيث  واإذا كانت هذه الكيفيات تثري 
بها  تلقى  التي  اللغوية  الطريقة  عن  للت�ساوؤل  يدفع  مما  واحدة  وجودية  مرتبة  من  لي�ص  وامللك 
تلقي  كون  تبني  اأمر،  من  يكن  مهما  الكيفيات،  تلك  فاإن  الوحي،  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبى 
للب�سر به وخارجا  اأمرا معجزا مثبتا لنزول الوحي وموؤيدا حلقيقته، ل قبل   H النبي 
عن قوانني الت�سال بينهم ومنطقها العقلي واأنهم مق�سودون بذلك الأمر الإعجازي من حيث 

حاجتهم ال�سرورية اإليه؛ اإذ ل ت�ستقيم حياتهم اإل به وال�ستجابة له وتدبره والعمل به. 

بل  للوحي،  والفهم  النظر  الإن�ساين يف  للعقل  قاهرة  �سلطة  ي�سكل  ل  الإعجازي  الأمر  وهذا 
يوجهه نحو الغو�ص يف حمدودية املنطق العقلي يف تعامله مع الن�ص ال�سرعي. فالوحي لي�ص معطى 
اأنتجته ثقافة اللغة العربية وواقعها الجتماعي يف حلظة تنزل الوحي، واإمنا فعل �سرعي يف التاريخ 
اتخذ م�سلك اللغة العربية للتغيري ال�سمويل والدائم للواقع الإن�ساين يف اأي زمن تاريخي، ولذلك ل 
ميكن اإطالقا نزع التعايل والقدا�سة عنه بناء على كونه لغة ب�سرية حتمل حروفا وكلمات ومدلولت 
له  وجود  ل  فالب�سر  اللغة،  هي  الإن�ساين  والتاريخ  ال�سرعي  الن�ص  بني  التقاطع  فنقطة  ب�سرية. 
ح�ساري فكري ومادي دون اللغة، واإذا كانت اللغة كذلك، فالأنها قوانني و�سنن ل يتحقق كل من 

الن�ص ال�سرعي و الفعل التاريخي بدونها، ول ا�ستمرار لهما اإل بها. 

 والربهنة على ن�سية الن�ص ال�سرعي تقوم على كونه كلمة اهلل تعاىل ور�سالته وخطابه قال 
              ﴿ :تعاىل
              

                       

)ال�سورى:   ﴾                    

          ﴿ :49-48(، وقال تعاىل
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 ﴾            

        • ﴿ :املائدة: 69(، وقال تعاىل(
       ﴿ 54(، وقال تعاىل:  ﴾ )اإبراهيم:       •

                           •    

ومن   .)22-23 ﴾ )اجلن:                   

هنا تظهر كيفية ات�سال الر�سول، عليه ال�سالة وال�سالم، بالنا�ص �سمن الت�سال الل�ساين الذي 
يتم عرب ا�ستعمال نف�ص القواعد اللغوية املتداولة واأركانه هي:

اأ. الر�سول، عليه ال�سالة وال�سالم، وهو املبلغ للبالغ واملبني ملقا�سده.

ب. البالغ وهو م�سمون الر�سالة ونف�ص اخلطاب ال�سرعي.

ج. املتلقون وهم النا�ص املخاطبون والذين ل يتناوبون مع الر�سول H البالغ؛ لأنه 
لي�ص مق�سودا به الكالم الطبيعي بني النا�ص واإمنا كالم اهلل تعاىل الثقيل املعجز.

د. املرجع وهو ال�سياق البنائي للبالغ املبني من لدن الر�سول، عليه ال�سالة وال�سالم، واملدرك 
من لدن املتلقني.

هذا  ويتمثل  اإليهم  باملر�سل  الر�سول  ي�سل  الذي  وال�سرعي  اللغوي  القانون  وهو  الرابط  ه. 
القانون يف اأ�ساليب اللغة العربية وقامو�سها املتحكم فيها ويف اأحكام ال�سرع ومقا�سده ومعارفه.

فالن�ص ال�صرعي متوجه للنا�ص بلغتهم على اأ�صا�ص:

ـ  جدلية الن�ص واملتلقي بناء على قراءته التدبرية باعتبارها فهما لكت�ساف معناه الذي هو 
نتيجة لاللتقاء بني املعاين القائمة يف نفو�ص النا�ص املت�سورة يف اأذهانهم وبني املعاين ال�سرعية 

املت�سمنة يف الأ�ساليب العربية.

اإن الن�ص ال�سرعي يتلقاه النا�ص ل للتلذذ ب�سماعه بحكم اإعجازه اجلمايل يف النظم، ول  ـ 
للنظر فيه بذاته من حيث هو ن�ص لغوي حم�ص، بل اإ�سافة لذلك هو هداية للتي هي اأقوم حتى 
ي�سري متلقوه على قدر ال�ستطاعة قراآنا مي�سي على الأر�ص، وذلك لأن اهلل تعاىل علوا كبريا عن 

اأن يخاطب خطابا اأو ير�سل ر�سالة ل توجب فائدة ملن خوطب به اأو اأر�سل اإليه.
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بالر�سم  املثبت  الكرمي  النبي  على  حمكما  بيانا  املنزل  الإلهي  القول  هو  ال�سرعي  فالن�ص 
العثماين املوافق للغة العربية ولو بوجه واملنقول بالتواتر، فهو قول ثقيل وخطاب مبني وبالغ عاملي 
بلغة �سرعية تتقاطع مع اللغة العربية الطبيعية. وهذا املفهوم للن�ص ال�سرعي خا�ص به ل ي�سلح 
الدر�ص  ا�ستيفاوؤها من  �سواء مت  الب�سري  للن�ص  اأخرى  له، بحيث ل ميكن مماثلته مبفاهيم  اإل 
اأخرى  معرفية  جمالت  من  اأم  الإن�سانية  العلوم  بتطورات  وارتباطها  النظرية  وتطوراته  اللغوي 

فل�سفية كانت اأو �سيا�سية اأو غريها.

اأو  الفن  لغة  عن  مبعزل  يوجد  ل  كونه  من  ينطلق  الأدبي  العمل  اأو  الب�سري  الن�ص  فمفهوم 
مبعزل عن الأن�ساق غري اللغوية، كما يوؤكد ذلك "يوري لومتان" بغ�ص النظر عن الجتاه الفل�سفي 
والنقدي الذي ينتمي اإليه، ووجود العمل الأدبي يف اإطار هذه ال�سياقات املختلفة للغات الت�سال 
الجتماعي املتنوعة يفر�ص منح معناه �سمن هذه الأطر وال�سياقات، واأي حماولة من القارئ حلل 
�سفرته اخلا�سة وفق اأي نظام ذاتي اأو تع�سفي توؤدي بالقطع اإىل ت�سويه معناه، فلي�ص للعمل الفني 
اأي معنى على الإطالق ملن يحاول اأن يتعامل معه مبعزل كامل عن كل عالقاته غري الن�سية، ذلك 
لأن املجموع الكلي لل�سفرة الفنية املقررة تاريخيا والتي تهب الن�ص معناه يت�سل مبنطقة العالقات 

غري الن�سية هذه، وهي عالقات حقيقية بالفعل)1(. 

بالأول  لي�سري  الن�سية  �سمن  م�سطلح  مقابل  يف  الن�سية  غري  م�سطلح  "لومتان"  ي�ستعمل 
اأو الواقعة فيما وراء عامل الن�ص الداخلي اخلا�ص الذي  اإىل كل العالقات اخلارجة عن الن�ص 
هو جمال امل�سطلح الثاين، كما ي�سف هذه العالقات غري الن�سية باأنها العالقات بني جمموعة 
العنا�سر التي ينطوي عليها الن�ص وجمموعة العنا�سر التي اختري منها اأي عن�سر حمدد فيه فكل 
عن�سر يف الن�ص قد اختري من جمموعة من العنا�سر اخلارجية الني ينتمي هذا العن�سر اإىل 
بع�ص تق�سيماتها ولهذا العن�سر دور ومكان حمدد يف خريطة العالقات داخل الن�ص نف�سه. لكن 
له يف الوقت نف�سه دور ومكان على خريطة العالقات بينه وبني غريه من العنا�سر على حموري 
العالقات ال�سياقية والرتادفية املعروفني)2(. فالن�ص عند "لومتان" تعبري يتخلق خالل ا�ستعمال 
اأول  الإ�سارات، ومن هذه الناحية فهو معار�ص للبنى غري الن�سية، وهذا يعني بالن�سبة لالأدب، 

1. �سربي حافظ، التنا�ص واإ�صاريات العمل الأدبي،  جملة: عيون املقالت، عدد3، 1986م، �ص87.
2. املرجع نف�سه، �ص87.
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واأخريا، اأن الن�ص يعرب عنه من خالل اللغة الطبيعية، والتعبري على عك�ص الالتعبري يجربنا على 
اعتبار الن�ص جت�سيدا لنظام اأو ن�سق)1(.

ويحدد "پول ريكور" الن�ص باأنه كل خطاب تبثته الكتابة، ثم ي�سرحه باأنه "كل كتابة تن�ساف 
اإىل �سيء ما من كالم �سابق. ويف الواقع اإذا كنا نعني بالكالم مع فردينان دو �سو�سري حتقق اللغة 
يف حدث خطاب ما، اإنتاج خطاب فريد من طرف متكلم مفرد، فاإن كل ن�ص اإذن هو بالن�سبة للغة 
يف نف�ص موقع اإجناز الكالم، وتعترب الكتابة عالوة على ذلك ب�سفتها موؤ�س�سة تالية للكالم الذي 
يبدو اأنها منذورة لتثبيت كل تلفظاته التي لحت �سفويا، ب�سكل خطي موجز، ويبدو اأن الهتمام 
احل�سري تقريبا املعطى للكتابات ال�سوتية تاأكيدا على اأن الكتابة ل ت�سيف �سيئا لظاهرة الكالم 

اإن مل يكن التثبيت الذي ي�سمح ب�سيانته..

تدوينا  اأو  �سواء كان تخطيطا  الت�سجيل  باأن  الكتابة كالم مثبت،  باأن  التام  اليقني   من هنا 
هو ت�سجيل للكالم ت�سجيل ي�سمن للكالم دميومته بوا�سطة خا�سية النق�ص الدائمة)2("، التثبيت 
بالكتابة يحل حمل الكالم؛ اأي حيثما كان باإمكان الكالم اأن يولد، "لكن عندما ياأخذ الن�ص مكان 
لالآخر،  بالن�سبة  املتكلمني حا�سرا  يكون كل من  الكالم،  تبادل  �سيء ما مهم يف  الكالم يحدث 
وكذلك يكون الو�سع املحيط والو�سط الظريف للخطاب كذلك. ول يكون اخلطاب دال متاما اإل 

مقارنة بهذا الو�سط الظريف للخطاب والإحالة على الواقع)3(." 

فالن�ص الب�سري "عمل اإن�ساين خال�ص منذ تدوينه الأول حتى قراءته الأخرية، الن�ص قول 
�سامت نطق �ساكت حروف مرئية، مدونة حرفية، ورق ومداد. والقراءة هي التي حتيله اإىل معنى 
وجتعله قول معلنا ونطقا م�سموعا وتوجيهات عملية ومعارك �سيا�سية واجتماعية. يخ�سع تدوين 
الن�ص اإذن لعدة عوامل كلها ذاتية مثل روؤية الواقع، وقراءتها على نحو معني وتوجيهها يف اجتاه 
امل�سيحي  الع�سر  يف  الدينية  الن�سو�ص  تدوين  كان  وقد  �سرف،  اأيديولوجي  عمل  الن�ص  معني، 
لتقنني هذه  التدوين  ثم ظهر  واأفعاله،  امل�سيح  اأقوال  املذهبية حول  ال�سراعات  الأول جزءا من 

1. املرجع نف�سه، �ص90.
2. من الن�ص اإىل الفعل "اأبحاث التاأويل"، �ص95.

3. املرجع نف�سه، �ص97.
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الأقوال والأفعال �سد التعدد والت�سارب، كل فرقة تدون عقائدها لتعطي لنف�سها �سرعية تاريخية 
و�سيغة قانونية �سد املذاهب الأخرى...)1(.

الكافية  الإ�سارة  الب�سري  الن�ص  ملفهوم  ال�سرعي  الن�ص  مفهوم  مفارقة  ذكر  من  والق�سد 
يف  ومقا�سدها  التلقي  مناهج  ت�سورات  يف  واملنهجي  والعلمي  العقدي  املرجعي  لالختالف 
من  ت�ستمد  اأن  ميكن  التي  امل�سرتكة  واملنهجية  العلمية  القواعد  مراعاة  �سرورة  مع  املفهومني، 
كليهما لتقوية فاعلية التدبر يف تلقي الن�ص ال�سرعي من جهة، ولت�سديد الإبداع وتلقيه يف الن�ص 

الب�سري مبا يخدم الإن�سان يف وجوده ال�ستخاليف وجمالية عامله من جهة ثانية.

املحور الثاين: التاأويل عند الأ�صوليني 

واخلفية  الوا�سحة  اللغوية  للدللت  بدرا�ستهم  الأ�سوليني  عند  التاأويل  مفهوم  ارتبط 
واملنطوقة واملفهومة يف الن�ص ال�سرعي، وبا�ستثمارهم ملقا�سده على اأ�سا�ص قواعد علمية م�ستمدة 
من منطق اللغة والت�سريع والجتهاد العقلي. وقد عرف هذا ال�ستمداد تطورا معرفيا من حيث 
التفاعالت  مع  V، وذلك جتاوبا  ال�سافعي  بعد  العلمية  وقواعدها  الأ�سولية  املناهج  حتديد 
�سكلت  تاأويلية كثرية  اأنتجت اجتاهات  التي  والعلمية  ال�سيا�سية  التاريخية  والتحولت  احل�سارية 

اآراء واجتاهات ومدار�ص من النظر العقلي يف الن�ص ال�سرعي.

واإذا كان ال�سافعي مل يعط تعريفا حمددا للتاأويل، فاإنه قد اأ�سار يف عدة موا�سع اأنه مرتبط 
بلغة الن�ص ال�سرعي، وذلك من خالل اإدراكه اأن اأ�سباب الختالف يف فهم الن�ص وتاأويله تنح�سر 
األفاظا ول  واأكرثها  الأل�سنة مذهبا  اأو�سع  العرب  "ل�سان  الإبالغي لأن  اأو  اللغوي  الفهم  يف وجوه 
نعلمه يحيط بجميع علمه اإن�سان غري نبي، ولكنه ل يذهب �سيء على عامتها حتى ل يكون موجودا 
"علمان: علم عامة  اأنه  العلم  �سياق كالمه عن  املوا�سع قوله يف  تلك  فيها من يعرفه)2("، ومن 
ـ جهله )...( مثل ال�سلوات اخلم�ص، واأن اهلل على النا�ص  ـ غري مغلوب على عقله  ل ي�سع بالغا 
�سوم �سهر رم�سان وحج البيت اإذا ا�ستطاعوه وزكاة يف اأحوالهم، واأنه حرم عليهم الزنا والقتل 
وال�سرقة واخلمر )...( وهذا العلم العام الذي ل ميكن فيه الغلط من اخلرب ول التاأويل ول يجوز 

1. ح�سن حنفي، قراءة الن�ص،  الهريمينوطيقا والتاأويل، 1993م، �ص17.
2. الر�سالة، �ص42.
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فيه التنازع)1("، فهو يقرر اأن املعلوم من الدين بال�سرورة والوا�سح من الأحكام ل ينبغي التنازع 
والختالف فيه كما ل ينبغي �سرفه عن معناه الظاهر منه.

ويف معر�ص بيان النوع الثاين من العلم اأنه: "ما ينوب العباد من فروع الفرائ�ص وما يخ�ص به 
من الأحكام وغريها مما لي�ص فيه ن�ص كتاب، ول يف اأكرثه ن�ص �سنة واإن كانت يف �سيء منه �سنة، 
فاإمنا هي من اأخبار اخلا�سة ل اأخبار العامة وما كان منه يحتمل التاأويل وي�ستدرك قيا�سا)2("، 
فما ل ن�ص فيه يحتمل التاأويل وي�ستدرك قيا�سا على ما فيه ن�ص، وذلك على اعتبار اأن التاأويل 

�سبيل للك�سف عن املعاين، ل يلجاأ اإليه اإل حني تدعو ال�سرورة اإىل ذلك.

ويف معر�ص كالمه اأي�سا عن حجية خرب الواحد قال: "فال يجوز عندي على عامل اأن يثبت 
خربا واحد كثريا ويحل به ويحرم، ويرد مثله اإل من جهة اأن يكون عنده حديث يخالفه اأو يكون 
ما �سمع ومن �سمع منه اأوثق عنده ممن حدثه خالفه، اأو يكون من حدثه لي�ص بحافظ، اأو يكون 
متهما عنده  اأو يهتم من فوقه ممن حدثه اأو يكون احلديث حمتمال معنيني فيتاأول فيذهب اإىل 

اأحدهما دون الآخر)3(."

من خالل ما تقدم يقدم ال�سافعي منهجا للتعامل مع الألفاظ املحتملة للتاأويل يف ا�ستنباط 
الأحكام لل�سرعية، فيعمد املوؤول اإىل البحث يف اأن "ي�ستدل على ما احتمل التاأويل منه ب�سنن ر�سول 
اهلل، فاإذا مل يجد �سنة فباإجماع امل�سلمني، فاإن مل يكن اإجماع فبالقيا�ص، ول يكون لأحد اأن يقي�ص 
ول�سان  واختالفهم  النا�ص  واإجماع  ال�سلف  اأقاويل  و  ال�سنن  من  قبله  م�سى  مبا  عاملا  يكون  حتى 
العرب، ول يكون له اأن يقي�ص حتى يكون �سحيح العقل، وحتى يفرق بني امل�ستبه ول يعجل بالقول 
به دون التثبيت، ول ميتنع من ال�ستماع مما خالفه، لأنه قد يتنبه بال�ستماع لرتك الغفلة ويزداد 

به تثبيتا فيما اعتقد من ال�سواب)4(."

فاإزالة الحتمال بالتاأويل ل تتم اإل يف اإطار معرفة وا�سعة ل تتاح اإل ملن متر�ص مبنطق الن�ص 
ال�سرعي؛ اأي التمكن من فقه معاين الن�ص القراآين الكرمي وال�سنة النبوية، والإحاطة مبالب�سات 

1. املرجع نف�سه، �ص357 -358.
2. املرجع نف�سه، �ص359.

3. الر�سالة، �ص510.
4. املرجع نف�سه.



18

اللغة ومعرفة قواعد نظامها  التمكن من منطق  اإىل  اإ�سافة  النزول،  واأ�سباب  الت�سريعية  احلياة 
واأ�سرارها. فاملتعامل مع املحتمل يف الن�ص ال�سرعي ل يواجه اأمرا �سهال واإمنا عمال �ساقا يتطلب 

عدة علمية و�سروطا موؤهلة لالجتهاد فيه. 

وبهذا يت�سح اأن ال�سافعي، واإن مل يعرف التاأويل تعريفا حمددا، فاإنه قد ك�سف عن اإ�سكالية 
ال�سرعي  الن�ص  يتدبر  الذي  وباملوؤول  اللغة  ومبنطق  ال�سرعي  الن�ص  مبنطق  وارتباطها  التاأويل 
ويتفكر فيه. فكان هذا الك�سف لبنة من اللبنات التي اأ�سهمت يف بناء قاعدة التاأويل عند الأ�سوليني، 

ومتييزها عن اجتاه التاأويل يف جمال علم الكالم والعقائد والفل�سفة والت�سوف والأدب... 

ومن التعاريف ال�سطالحية، التي يلحظ فيها تطور التعريف، قول اجلويني اإمام احلرمني، 
اإن التاأويل "رد الظاهر على ما اإليه ماآله يف دعوى املوؤول")1( وهو يظهر اأنه م�ستمد من الدللة 
القراآين  الن�ص  يف  ال�ستعمالية  الدللة  من  م�ستمد  اأنه  كما  والت�سيري،  الإرجاع  مبعنى  اللغوية 
الكرمي )حقيقة ما يوؤول اإليه الكالم(. واإذا كان هذا التعريف ر�سد فقط عملية التاأويل بكونها 
قيام املوؤول برد الظاهر املحتمل على حقيقته التي يوؤول اإليها، فاإن التعريف الذي يقدمه الغزايل 
املعنى  على  اإليه  املوؤول  املعنى  يف  الرجحان  وا�سرتاط  الدليل  ا�سرتاط  اأهمية  اإىل  فيه  م�سريا 
الظاهر، اإذ يقول: "التاأويل عبارة عن احتمال يع�سده دليل ي�سري به اأغلب على الظن من املعنى 

الذي دل عليه الظاهر)2(."

وقد انتقد هذا التعريف من ثالث جهات)3(: 

اأ. اأنه جعل التاأويل هو نف�ص الحتمال، ولي�ص كذلك بل هو نقل و�سرف وحمل، و الحتمال   
�سببه، اإذ الحتمال �سرورة ت�ستدعي التاأويل. 

ب.  اأنه ربط التاأويل باإفادته اأغلبية الظن فقط، مما يخرج التاأويل املفيد للقطع.   

ج.  اأن هذا تعريف للتاأويل ال�سحيح با�سرتاطه الدليل، وكان عليه اأن ينبه على هذا، اأو   
بحذف ا�سرتاط الدليل ليكون التعريف �سامال لكل تاأويل ولو فا�سد.

1. الربهان يف اأ�صول الفقه، 511/1.
2. امل�صت�صفى، 387/1.

3. هذه النتقادات �ساقها الآمدي يف "الإحكام" 74/3، والع�سد يف �سرحه لـ"خمت�صر املنتهي" 168/2.
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وقد ردت هذه النتقادات بالآتي)1(:

اأ. اأن التاأويل مراد به املوؤول اإليه اإىل املعنى الذي �سرف اإليه الن�ص.

ب. اأن الحتمال هو املحتمل "ومثل هذا �سائع يف عبارة القوم)2(".

والتف�سري  باملراد  ظن  "التاأويل  اأن  الأ�سوليني  وتقرير  يتما�سى  الظن  اأغلبية  اإفادته  اأن  ج. 
قطع به)3(". 

ويف حماولة لتجاوز تلك النتقادات، عرفه الآمدي يف الأحكام باأنه "من حيث هو تاأويل مع 
قطع النظر على ال�سحة والبطالن حمل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. واأما 
بدليل  له  احتماله  الظاهر منه مع  اللفظ على غري مدلوله  ال�سحيح، فهو حمل  املقبول  التاأويل 
الدليل  التاأويل على الإطالق ثم متييز ال�سحيح منه با�سرتاط  اإذا تعريف  يع�سده)4(" فت�سمن 

دون تقييد ليعم القطعي والظني.

ويف �سياق اإطالق الدليل والرتكيز عليه قيل يف تعريفه اإنه "�سرف الكالم عن ظاهره اإىل وجه 
يحتمله، ومعنى ذلك اأن يكون الكالم يحتمل معنيني فزائدا اإل اأن اأحدهما اأظهر يف ذلك اللفظ 
اإمنا لو�سع اأو ا�ستعمال اأو عرف، فاإذا ورد وجب حمله على ظاهره اإل اأن يرد دليل ي�سرفه عن 
ذلك الظاهر اإىل بع�ص يحتمله)5("، وهكذا ل يجوز �سرف الظاهر عن معناه الراجح اإىل معناه 
771هـ  �سنة  ال�سبكي تويف  ابن  يقرره  ال�سرف، وهذا ما  اإجازة  املانح  الدليل  بورود  اإل  املرجوح 
يف قوله "التاأويل حمل الظاهر على املحتمل املرجوح، فاإن حمل لدليل ف�سحيح اأو ملا يظن دليال 
ففا�سدا، اأول ل�سيء فلعب ل تاأويل)6(" فاأبان اأنه حمل على املعنى املرجوح. وينق�سم ح�سب الدليل 
اإىل ثالثة اأنواع، ما كان لدليل وما كان مبا يظن دليال وما كان ل لدليل اأ�سال، لكن ملا كان النوع 

الثاين �سامال للنوع الثالث اأمكن القول: اإن ذلك "احلمل لدليل اأو �سبهه)7(".

1. حا�سية التفتازاين على �سرح الع�سد، 168/2.  
2. املرجع نف�سه، 168/2. 
3. املرجع نف�سه، 168/2. 
4. املرجع نف�سه، �ص359.

5. اأبو الوليد الباجي، احلدود، �ص49.
6. حا�سية العطار على �سرح املحلي جلمع اجلوامع، 88/2.

7. املرجع نف�سه، 47/2. 
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واإذا كانت التعاريف املتقدمة جارية على مذهب املتكلمني الأ�سوليني يف تق�سيمهم للدللت 
اللغوية، فاإن الأ�سوليني احلنفية كذلك عرفوا التاأويل تعريفا ردد يف كثري من م�سنفاتهم، تعر�سوا 
له عند تق�سيمهم للفظ باعتبار و�سعه اإىل خا�ص وعام م�سرتك وموؤول ملحقينه بامل�سرتك، فعرفوه 
من  ترجح  "ما  اأنه  اأو  والجتهاد)1("،  الراأي  بغالب  امل�سرتك  عليه  يحتمل  ما  بع�ص  "تبيني  باأنه 

امل�سرتك بع�ص وجوهه بغالب الراأي)2("، وقد انتقد هذا التعريف بالآتي:

واخلفي  فاملجمل  التاأويل،  ملجال  ت�سييق  هذا  يف  اإذ  فقط؛  امل�سرتك  من  يكون  ل  التاأويل  اأ. 
ولهذا  موؤول،  ي�سمى  والقيا�ص  الواحد  كخرب  ظني  بدليل  خفاوؤها  زال  اإذا  وامل�سرتك  وامل�سكل 
بع�ص  فيه خفاء  ترجح مما  "ما  هو  تعريفه  لي�سري  فيه خفاء"  بـ"ما  امل�سرتك"  "من  تبديل  مت 
التاأويل  اأن  اأن يخرج الن�سو�ص الوا�سحة كالظاهر والن�ص مع  وجوهه)3("، واإن كان هذا �ساأنه 

يدخلها، فلذا اقرتح  القول باأنه "ما ترجح اأحد حمتمالته)4(".

ب. ترجحه قد ل يكون بغالب الراأي، لأنه يخرج ما ترجح بنحو القيا�ص وخرب الواحد وهما 
دليالن معتربان من اأدلة التاأويل، فالأوىل اأن يقال "ما ترجح بدليل ظني)5("، فيدخل بذلك غالب 

الراأي والقيا�ص وخرب الواحد، ورد هذا النتقاد باأن املراد)6(: 

ـ  تعريف املوؤول من امل�سرتك، لأنه من اأق�سام النظم �سيغة ولغة.

التاأمل  اأو  القيا�ص  اأو  الواحد  خرب  من  ح�سل  �سواء  الغالب،  الظن  الراأي  بغالب  املراد  ـ 
يف ال�سيغة. 

واختلف يف اإ�سافة املوؤول اإىل تق�سيم اللفظ باعتبار الو�سع، حيث ذهب فخر الإ�سالم، اإىل اأنه 
ق�سم منفرد بدليل اأن "احلكم بعد التاأويل ي�ساف اإىل ال�سيغة)7("؛ اأي اأن دللة املوؤول بعد التاأويل 
دللة لفظية. فاملوؤول "يكون دال بعد التاأويل على ما يحمل عليه بطريق املجاز. ودال يخرجه عن 

1. التحرير مع �سرحه التي�سري، 1 /185.
2. املرجع نف�سه، 185/1. 
3. ك�سف الأ�سرار، 44/1. 

4. ابن مالك، حا�سية الرهاوي على املنار ، �ص349.
5. ابن اأمري احلاج، التقرير والتحبري، 148/1.  

6. التلويح على التو�سيح، 33/1.
7. اأ�سول البزدوي، 44/1.
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الدللة باللفظ اإىل الدللة من غري اللفظ. لأن دللة املجاز لفظية بال خالف، والدللة اللفظية 
دللة بال�سيغة)1(."

 وذهب �سدر ال�سريعة اإىل اأنه لي�ص ق�سما منفردا بدليل اأنه "لي�ص باعتبار الو�سع بل باعتبار 
راأي املجتهد)2("، مبعنى اأن املوؤول "ولو من امل�سرتك لي�ص باعتبار الو�سع بل عن رفع اإجمال بظني 
يف ال�ستعمال)3("؛ اأي اأنه بعد التاأويل مل ين�ساأ عن الو�سع، بل هو نا�سئ عن اإزالة حا�سل ازدحام  
اأن املوؤول من غري امل�سرتك، ل  اأو خرب، كما  احتمالت نا�سئة من ال�سرتاك بدليل ظني قيا�سي 
بني  التوفيق  التفتازاين  وقد حاول  التاأويل)4("،  دليل  اإىل  بل  اللفظ،  ل�سيغة  التاأويل  بعد  ين�سب 
هذين املذهبني مبينا اأن امل�سرتك لغة "مو�سوع ملعان متعددة يحتمل كل منها على �سبيل البدل، 
فاإذا حمل على اأحدها بالنظر يف ال�سيغة اأي اللفظ املو�سوع مل يخرج من اأق�سام النظم �سيغة 
اأو خرب  تاأويال بقيا�ص  اإذا حمل عليه  بقطعي، فاإنه يكون تف�سريا ل  اأي و�سعا، بخالف ما  ولغة 
واحد، فاإنه ل يكون بهذا العتبار من اأق�سام النظم �سيغة ولغة، وكذا مل يكن م�سرتكا بل خفيا اأو 
جممال اأو م�سكال فاأزيل خفاوؤه بقطعي اأو ظني)5("، فعلى هذا ال�سرتاك هنا اأعم من ال�سرتاك 
اللغوي؛ اإذ هو ا�سرتاك يف كل معنيني. فاملوؤول من امل�سرتك اإن حمل على اأحد مدلوليه فهو باعتبار 
الو�سع، واإن حمل على ما ل يدل عليه لغة لكن بدليل مرجح، فاإنه ل يراعى فيه الو�سع اإذ اأن ما 

يح�سل بالتاأمل والدليل ل وجه جلعله من العتبارات املتعلقة بالو�سع.

بات�ساعها  مت�سعة  لغوية  ظاهرة  التاأويل  اأن  تبني  واحلنفية  املتكلمني  تعاريف  كانت  واإذا 
ومرتبطة باإبالغها ومراعية ملنطقها ومتبعة ملنطق ال�سرع ومقا�سده جملة وتف�سيال. فاإن التاأويل 
اأو اأن يق�سر على "اإخراج دللة اللفظ من الدللة  اأعم من اأن يق�سر على امل�سرتك كما تقدم، 
احلقيقية اإىل الدللة املجازية، من غري اأن يخل ذلك بعادة ل�سان العرب يف التجوز من ت�سمية 
تعريف  يف  عددت  التي  الأ�سياء  من  ذلك  غري  اأو  مقارنه  اأو  حقه  اأول  ب�سببه  اأو  ب�سبيهه  ال�سيء 

1. حا�سية الرهاوي على املنار، م، �ص، �ص349.
2. التو�سيح على التلويح، 33/1. 

3. التحرير مع �سرحه التي�سري، 185/1.
4. ك�سف الأ�سرار ، 45/1.

5. التلويح على التو�سيح، 33/1.
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اأ�سناف الكالم املجازي)1("؛ لأن هذا الق�سر يجعل املجاز هو الأداة الرئي�سة لعملية التاأويل مع 
اأنه يالحظ: 

التاأويل وميثل  اأ�سا�ص  الذي هو  الت�سابه اخلا�ص،  يت�ساوي مع مفهوم  ل  املجاز  اأن مفهوم  اأ. 
املجاز �سببا من اأ�سبابه وداع من دواعي التاأويل فيه.

اإىل املجاز)2("،  "�سرفا للفظ عن احلقيقة  اأن يكون  التاأويل كما قال الغزايل ي�سبه  اأن  ب. 
واملجاز  لي�ص من حيث مفهوما احلقيقة  لكن  به،  ي�سوغ  الذي  والدليل  ال�سرف  وذلك من حيث 
ا�سطالحا؛ اإذ هما ظاهرتان مقررتان يف الن�ص، لكن التاأويل عمل واجتهاد ين�سب على الن�ص، 
وقد يكون املوؤول اإليه نقل اللفظ من احلقيقة اإىل املجاز، ومن امل�سرتك اإىل املنفرد، ومن العام 
على اخلا�ص، ومن املطلق اإىل املقيد... اإذ لكل دللة من هذه الدللت خا�سية تنفرد بها تدخل يف 

اإطار ما يحكم طبيعة اللغة ومنطقها.  

ما  بني  ا�سرتاك  "فيه  التاأويل  لفظ  اأن  راأى  املتقدمة،  التعاريف  تيمية هذه  ابن  ينتقد  ولكي 
عناه يف القراآن وبني ما كان يطلقه طوائف من ال�سلف وبني اإ�سالح طوائف من املتاأخرين فب�سبب 
ال�سرتاك يف لفظ التاأويل، اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته اأن ذلك هو املذكور يف القراآن)3("، 
فميز بني ما عناه التاأويل يف الن�ص القراآين الكرمي، وبني ا�سطالح طوائف من املتاأخرين ومنهم 

الأ�سوليون، وبني ا�سطالح طوائف من ال�سلف وح�سره يف معنيني: 

"اأحدهما؛ تف�سري الكالم وبيان معناه �سواء وافق ظاهره اأو خالفه، فيكون التاأويل والتف�سري 
عند هوؤلء تقريبا اأو مرتادفا، وهذا، واهلل اأعلم، هو الذي عناه جماهد اأن العلماء يعلمون تاأويله. 
وحممد بن جرير الطربي يقول يف تف�سريه: القول يف تاأويل قوله كذا وكذا واختلف اأهل التاأويل يف 

هذه الآية ونحو ذلك ومراده التف�سري.

واملعنى الثاين يف لفظ ال�سلف، وهو الثالث يف م�سمى التاأويل مطلقا هو نف�ص املراد بالكالم، 
فاإن الكالم اإن كان طلبا كان تاأويله نف�ص ال�سيء املخرب به. وبني هذا املعنى والذي قبله "بون"، 
وجود  ويكون  والإي�ساح،  وال�سرح  كالتف�سري  والكالم  العلم  باب  فيه من  التاأويل  يكون  قبله  الذي 

1. ابن ر�سد، ف�سل املقال، �ص35.
2. امل�ست�سفى، م، �ص، 387/1.

3. ابن تيمية، دقائق التف�سري، 129/1.
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نف�ص  فيه  فالتاأويل  هذا  واأما  والر�سمي.  واللفظي  الذهني  الوجود  له  والل�سان  القلب  يف  التاأويل 
فتاأويل  ال�سم�ص  طلعت  قيل:  فاإذا  م�ستقبلية  اأو  ما�سية  كانت  �سواء  اخلارج،  يف  املوجودة  الأمور 
الكرمي  القراآين  الن�ص  بعلم  الإحاطة  اآخر بني  تفريقا  يتيح  الذي  الأمر  نف�ص طلوعها)1(".  هذا 
        ﴿ :واإتيان تاأويله انطالقا من قوله تعاىل
﴾ )يون�ص: 39(، الذي يبني "اأنه ميكن اأن يحيط اأهل العلم والإميان بعلمه وملا ياأتيهم 
تاأويله واأن الإحاطة بعلم القراآن لي�ست اإثبات تاأويله، فاإن الإحاطة بعلمه معرفة معاين الكالم على 
التمام واإتيان التاأويل نف�ص وقوع املخرب به، وفرق بني معرفة اخلرب وبني املخرب به؛ فمعرفة اخلرب 
هي تف�سري القراآن ومعرفة املخرب به هي معرفة تاأويله)2(". فالتاأويل اإذا "احلقيقة اخلارجية واأما 

معرفة تف�سريه ومعناه فهو معرفة ال�سورة العلمية)3(."

فهناك فرق بني املعنى والتاأويل، املعنى هو معرفة ال�سورة العلمية، اأما التاأويل فهو "احلقائق 
الثانية يف اخلارج مبا هي عليه من �سفاتها و�سوؤونها واأحوالها، وتلك احلقائق ل تعرف على ما هي 
عليه مبجرد الكالم والأخبار، اإل اأن يكون امل�ستمع قد ت�سورها، اأو قد �سور نظريها بغري الكالم 
واأخبار لكن يعرف من �سفاتها واأحوالها قدر ما اأفهمه املخاطب اإما ب�سرب املثل واإما بالتقريب 

واإما بالقدر امل�سرتك بينها وبني غريها واإما بغري ذلك)4(."

اأن الن�ـص القـراآين الكـرمي منـزل مـن عنـد العزيـز احلكيـم ليفهـم ويتدبـر   وهـذا يقت�سـي 
ويتفكـر فيـه حمكمـه ومت�سـابهه، واإن مل يعلـم تاأويلـه باملعنـى املتقـدم، والـذي علـى اأ�سا�سـه ميـز 
اإل  يعلمـه  اإنـه ل  يقولـون  "قـوم  الكـرمي  القـراآين  الن�ـص  تاأويـل  راأيـني بخ�سو�ـص  بـني  تيميـة  ابـن 
اهلل، وقـوم يقولـون اإن الرا�سـخني يف العلـم يعلمونـه، وكلتـا الطائفتـني خمطئـة، فـاإن هـذا التاأويـل 
اأن  اأي  الـكالم عـن موا�سعـه)5(؛  بـاب حتريـف  اأكرثهـا وعامتهـا، مـن  اأو  املوا�سـع،  يف كثـري مـن 
 ﴿ اأن تلـك التعاريـف املتقدمـة هـي معنـى التاأويـل يف قولـه تعـاىل:  خطاأهـم نابـع مـن ظنهـم 
           •           

             •          • 

1. املرجع نف�سه، 131/1. 
2. دقائق التف�سري، م، �ص، 127/1.

3. املرجع نف�سه، 128/1.
4. دقائق التف�سري، 131/1.

5. نق�ص املنطق، �ص58.
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               •         

 .)7 عمـران  )ءال   ﴾                  

"هل الرا�سخون معطوف على لفظ اجلاللة مبعنى  اأن هذه الآية حمتملة من حيث  والواقع 
والرتدد  عنهم)1("،  اخلرب  مبعنى  ذكرهم  م�ستاأنف  اأنهم  اأو  املت�سابه.  بتاأويل  لهم  العلم  اإيجاب 
    ﴿ حا�سل فيها يف الوقف بني اأن يكون على لفظ اجلاللة اأو على
﴾. فاإذا كانت الواو لال�ستئناف، فاملت�سابه ل يعلم تاأويله اإل اهلل وحده، والوقف تام على 
اأي�سا ول وقف على  لفظ اجلاللة. واإذا كانت عاطفة فاملت�سابه يعلم تاأويله الرا�سخون يف العلم 

لفظ اجلاللة. 

وعائ�سة وعروة  وابن عبا�ص  بن اخلطاب  قول عمر  ا�ستئنافية هو  الواو  باأن  القول،  اأن  على 
باأدلة  وا�ستدلوا  العلماء،  وجمهور  العزيز  عبد  بن  وعمر  كعب  بن  واأبي  م�سعود  وابن  الزبري  بن 

متنوعة منها: 

ـ اإن اهلل تعبدهم مبا ل يعلمون وهو املت�سابه كما تعبدهم من دينه مبا ل يعلمون، واأن قولهم 
﴿ ﴾ يدل على التفوي�ص والت�سليم.

ـ ذم مبتغي التاأويل، ولو كان ذلك للرا�سخني معلوما لكان مبتغيه ممدوحا ل مذموما، ثم اإن 
وجود الذين يف قلوبهم زيغ ويتبعون املت�سابه يبتغون تاأويله يقت�سي وجود ق�سم اآخر يخالفهم يف 

.﴾   ﴿ هذه ال�سفة وهم الرا�سخون يف العلم القائلون

دللة ال�ستقراء يف الن�ص القراآين الكرمي، اأنه تعاىل اإذا نفي عن اخللق �سيئا واأثبته لنف�سه، 
     ﴿ :اأنه ل يكون له يف ذلك الإثبات �سريك كقوله تعاىل
                           

                       •   

    ﴿ :الأعراف: 187(، وقوله تعاىل(  ﴾    

 ،)67 )النمل:   ﴾                  

1. ابن جرير الطربي، جامع البيان، 201/6.
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               ﴿ :وقوله تعاىل
   ﴾ )الق�س�ص: 88(.

ولو كان الواو للعطف مل يكن لقوله تعاىل: ﴿   ﴾ فائدة ولو اأراد عطف 
الرا�سخني لقال: ويقولون اآمنا.

اأي�سا وجماهد بن جرب وجماعة من  اأما القول باأن الواو عاطفة، فهو ثابت عن ابن عبا�ص 
العلماء)1(، وا�ستدلوا باأدلة منها: 

فت�سميتهم  بذلك،  جهال  وهم  ميدحهم  فكيف  العلم  يف  بالر�سوخ  مدحهم  �سبحانه  اهلل  اإن 
را�سخني يقت�سي اأنهم يعلمون اأكرث من املحكم الذي ي�ستوي يف علمه جميع من يفهم كالم العرب.

اإن اهلل تعاىل مل يكلف اخللق مبا ل يعلمون، لأنه مل ينزل �سيئا يف القراآن الكرمي اإل لينتفع به 
عباده، فلو كان املت�سابه ل يعلمه غري اهلل للزمنا وكلفنا فوق الطاقة. 

قولهم اآمنا، يف معنى احلال؛ اأي قائلني اآمنا. 

ومن هذا الذي قيل يف احتمال هذه الآية يالحظ الآتي: 

وحده،  تاأويله  يعلم  تعاىل  اهلل  اإن  قال:  من  عليهم،  اهلل  ر�سوان  ال�سحابة،  من  كان  اإذا  اأ. 
ومن قال: اإن الرا�سخني يف العلم يعلمونه اأي�سا تبعا للرتدد يف الوقف، فاإنه يدل على اأن هذين 

التوجيهني لي�سا جديدين  ابتدعهما الأ�سوليون اأو غريهم.

ب. التاأويل يف الآية، اأعم من الدللة ال�سطالحية عند الأ�سوليني اأو عند غريهم. 

معيار  ويغيب  التوحيدية  القراآنية  املعرفية  الروؤية  تتقل�ص  حني  بالتاأويل،  الفتنة  ارتباط  ج. 
مزرعة  ال�سحيح  والتاأويل  للفتنة  مزرعة  الفا�سد  فالتاأويل  العلمية،  القواعد  وتنح�سر  ال�سرع 
لالجتهاد العقلي الذي يقت�سيه التكليف ال�سرعي ومقا�سده ال�ستخالفية واحل�سارية. وبهذا يكون 
الوحي والكون اجتهادا ل فتنة؛ لأن الجتهاد املن�سبط بقواعده ومن  التاأويل باعتباره تدبرا يف 

اأهله تنزيل للر�سوخ العلمي والفتنة نقي�سه لأنها قائمة على الهوى والراأي املر�سل. 

1. اأ�صواء البيان، )270/1(. 
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د. قد يكون دافع التخطيء من ابن تيمية ل�سطالح الأ�سوليني خ�سو�سا من اجلانب املعريف، 
راجعا اإىل ما اأرخته التاأويالت العقدية والإ�سارية والباطنية من �سدول جعلت م�سطلح التاأويل 
ل يذكر اإل ويتقدمه امل�سمون القدحي قبل امل�سمون الإيجابي الذي يك�سف التاأويل عمال منهجيا 

وقاعدة بيانية للتدبر والتفكر والتاأمل يف الوحي والكون. 

واأ�سوله  التاأويل  جمال  حددوا  قد  الأ�سوليني  اأن  ال�سابقة  التعاريف  من  ي�ستخل�ص  ما  اإن 
ال�ستنباطي  والجتهاد  البياين  بالجتهاد  عالقاته  واأبرزوا  واجتاهاته،  واأنواعه  و�سروطه 
والجتهاد املقا�سدي، واإن ركزوا يف حتديدهم ذلك واإبرازهم هذا على الوجهة اللغوية وارتباطها 
باإفادة احلكم ال�سرعي ومق�سده، فاإنهم قد اأ�س�سوا منهجا تاأويليا �سكل قاعدة اجتهادية يف الوحي 
العلمية  الأدلة  اإىل  بال�ستناد  املحتملة  الظنيات  يف  وبالرتجيح  الوا�سحة  القطعيات  يف  بالبيان 
للتاأويل من�سبطا يف التعامل مع  القوية امل�ستمدة من ال�سرع واللغة والعقل. وبهذا و�سعوا قانونا 
الوحي القراآين واحلديث النبوي ل يقف عند حدود ما يوحي به منطق اللغة يف الظاهر من معنى 

بل يتجاوزه اإىل ما يفيده الدليل العلمي من معنى اآخر ي�سبح راجحا معمول به.

والتاأويل الأ�سويل باأبعاده املعرفية املتعددة اللغوية واملقا�سدية يتجاوز عمليا يف منهج فهم 
الن�ص ال�سرعي م�سكل ثنائية التاأويل والتف�سري عند علماء التف�سري الذين فرقوا بينهما من حيث 
اإن التف�سري متعلق بتف�سري القراآن بالقراآن وتف�سريه بال�سنة وباأقوال ال�سحابة والتابعني، ومرتبط 
بك�سف معاين األفاظ القراآن ومفرداته وبالرواية والتباع وال�سماع، واأن التاأويل متعلق بال�ستعمال 
يف ك�سف ما انغلق من املعاين وترجيحها وبكونه دراية وا�ستنباطا وا�ستدلل..)1( وذلك اأن التاأويل 
الأ�سويل يفيد �سرورة اجلمع بينهما واأنه ل مطمع للو�سول اإىل تاأويل �سحيح اإل بتف�سري �سحيح، 
ول مطمع للو�سول اإىل تف�سري �سحيح اإل بتاأويل �سحيح فيكون كل تاأويل تف�سري وكل تف�سري تاأويل 
املعنى  عن  ومقا�سده  ال�سرعي  للن�ص  املنا�سب  للمعنى  املميزة  العلمية  القواعد  اعتماد  مت  ما 
املحظور املخالف لل�سرع. فجماع التاأويل والتف�سري اتباع امليزان ال�سرعي والعقلي يف بيان معاين 
الوحي ومقا�سده وا�ستنطاق اآياته وا�ستنباط الأحكام واحلكم وامل�سالح منها. فالبيان والك�سف 
وال�ستنطاق اآليات منهجية توؤلف بني مفهومي التاأويل والتف�سري باعتبار اأن كليهما متعلق ببيان 

1. الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن، 149/2. 
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املعاين الوا�سحة واخلفية الظاهرة والباطنة، واأن كليهما عمل عقلي متجه نحو الن�ص ال�سرعي 
منوط بتدبره وتبليغ وا�سحاته وك�سف املغلق من املراد بلفظه واإطالق للمحتب�ص عن الفهم به. 

الوجودية  ومقا�سده  ال�سرعي  الن�ص  لغة  يف  املتمثلة  املو�سوعية  وحدتهما  من  وانطالقا 
واملعرفية والقيمية، ميكن ا�ستنتاج اأن التفرقة بينهما ثم تف�سيل التف�سري على التاأويل بناء على 
اأ�سا�ص اأن لكل واحد منهما وظيفة خمتلفة عن الآخر، تفرقة وتف�سيال ي�سعب ت�سويغهما علميا 
ومعرفيا باأدلة م�ستقلة عن تاأثري واقع العلم وواقع الأمة حتت حكم الأمويني والعبا�سيني يف جعل 
التاأويل الكالمي والفل�سفي وال�سويف ينحو نحو تقريرات لوحظ عليها خمالفتها ملنهج ال�سلف يف 
ق�سايا عقدية وتعبدية خمالفة اأثمرت نفورا من املنهج التاأويلي و م�سادة له اجتهت نحو تقدمي 
يعلم  ما  اإىل  راجع  اأنه  تيمية  ابن  ذكره  ما  منها  تاأويلية  اأخطاء  عن   لالبتعاد  التف�سريي  املنهج 

بال�ستدلل من جهتني:

ف�سروا  قوم  والثاين؛  القراآن عليها.  األفاظ  اأرادوا حمل  ثم  اعتقدوا معاين  قوم  "اأحدهما؛ 
اإىل  العرب بكالمه من غري نظر  بلغة  الناطقني  يريده من كان من  اأن  ي�سوغ  القراآن مبجرد ما 
املتكلم بالقراآن واملنزل عليه واملخاطب به. فالأولون راعوا املعنى الذي راأوه من غري نظر اإىل ما 
ت�ستحقه األفاظ القراآن من الدللة والبيان. والآخرون راعوا جمرد اللفظ وما يجوز اأن يريد به 
عندهم العربي من غري نظر اإىل ما ي�سلح للمتكلم و�سياق الكالم. ثم هوؤلء كثريا ما يغلطون يف 
احتمال اللفظ لذلك املعنى يف اللغة، كما يغلط يف ذلك الذين من قبلهم. كما اأن الأولني كثريا 
ما يغلطون يف �سحة املعنى الذي ف�سروا به القراآن، كما يغلط يف ذلك الآخرون واإن كان يف نظر 

الأولني اإىل املعنى اأ�سبق. 

والأولون �سنفان: تارة ي�سلبون لفظ القراآن ما دل عليه واأريد به. وتارة يحملونه على ما مل 
يدل عليه ومل يرد به. ويف كال الأمرين قد يكون ما ق�سدوا به نفيه اأو اإثباته من املعنى باطال، 
فيكون خطوؤهم يف الدليل واملدلول. وهذا كما اأنه واقع يف تف�سري القراآن فاإنه واقع اأي�سا يف تف�سري 
احلديث. فالذين اأخطاأوا يف الدليل واملدلول مثل طوائف من اأهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف 
احلق الذي عليه الو�سط الذين ل يجتمعون على �ساللة ك�سلف الأمة واأئمتها وعمدوا اإىل القراآن 
يخالف  ما  يتاأولون  وتارة  فيه  دللة  ول  مذهبهم  على  باآيات  ي�ستدلون  تارة  اآرائهم  على  فتاأولوه 

مذهبهم مبا يحرفون به الكلم عن موا�سعه. 
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ومن هوؤلء فرق اخلوارج والرواف�ص واجلهمية واملعتزلة والقدرية واملرجئة وغريهم... ثم اإنه 
ب�سبب تطرق هوؤلء و�ساللهم دخلت الراف�سة الإمامية ثم الفال�سفة ثم القرامطة وغريهم فيما 
هو اأبلغ من ذلك...)1(". فكانت هذه الأخطاء يف الدليل واملدلول ح�سب تتبع ابن تيمية من اأ�سباب 

الختالف يف التف�سري وتاأويل كالم اهلل ور�سوله H على غري تاأويله وبغري ما اأريد به.

التف�سري.  فعل  قبول  مقابل  التاأويل يف  فعل  رف�ص  اأ�سباب  يربز  كونه  التتبع يف  هذا  ويفيدنا 
لكن املنهج التاأويلي الذي قدمه الأ�سوليون باعتباره اجتهادا �سادرا من اأهل العلم بقواعده ويف 
ويثبته  تاأويالت خاطئة يف م�سالك علمية حمددة.  التاأويل ملجرد حدوث  ينفي رف�ص فعل  حمله 
تثوير  يف  اللغة  ومنطق  ال�سرع  مبنطق  املن�سبطة  والتدبر  الفهم  لعملية  �سروريا  معرفيا  منهجا 

الن�ص ال�سرعي.

فالتاأويل الأ�سويل مدخل للبحث عن كون التاأويل بحثا منهجيا يف ق�سايا معرفية متداخلة ذات 
الوحي  لبيان مقا�سد  تتفاعل مناهجها  ولغوية وفل�سفية وح�سارية  اأبعاد دللية ومقا�سد عقدية 
وك�سف معانيه املحكمة واإظهار خفيات ما اأودعه منزله �سبحانه بالتدبر والتعقل والتذكر والتفكر..

املحور الثالث: الن�ص ال�صرعي وقانون التاأويل 

املفتوحة دللتها  والكونية  ال�سرعية  الآيات  ن�سقية من  ال�سرعي هند�سة معمارية  الن�ص  اإن 
على قراءة ال�ستجابة والإتباع وقراءة الجتهاد العقلي التدبري. باعتبارهما قاعدتني حمددتني 
ملو�سوع علم الن�ص ال�سرعي ومبادئه وغاياته ومناهج تاأويله. و�سمولية هذا املفهوم للن�ص ال�سرعي 

تبني مفهوما ا�ستخالفيا للتاأويل موزونا مبنطق الوحي ومقا�سده يف الوجود الكوين والإن�ساين. 

ابن  �ساقها  متنوعة  �سياقات  يف  الكرمي  القراآين  الن�ص  يف  التاأويل  لفظ  ا�ستعمال  جاء  لقد 
اجلوزي يف خم�سة اأوجه:

           ﴿ الأعراف:  تعاىل يف  قوله  ومنه  العاقبة،  "اأحدها؛ 
    ﴿ :الأعراف: 52(، يعني عاقبة ما وعد اهلل تعاىل ويف يون�ص( ﴾

    ﴾ )يون�ص: 39(.

1. مقدمة يف اأ�صول التف�صري، �ص89-78.
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         ﴿ يو�سف:  يف  تعاىل  قوله  ومنه  اللون،  والثاين؛ 
 ﴾ )يو�سف: 37(، يعني باألوانه.

 ﴾   ﴿ :والثالث؛ املنتهني ومنه قوله تعاىل يف اآل عمران
)ءال عمران: 7(، يعني ابتغاء منتهى ملك حممد واأمته، وذلك حني زعم اليهود، حني نزل على 
النبي H فواحت ال�سور، اأنها من ح�ساب اجلمل واأن ملك اأمته على قدر ح�ساب ما اأنزل 

عليه من احلروف.

     ﴿ يو�سف:  يف  تعاىل  قوله  ومنه  الروؤيا،  تعبري  والرابع؛ 
 ﴾    ﴿ وفيها:   ،)6 )يو�سف:   ﴾      

)يو�سف: 45(، وفيها: ﴿   ﴾ )يو�سف: 101(.

واخلام�ص؛ التحقيق ومنه قوله تعاىل: ﴿    ﴾ )يو�سف: 100 )1(." 

اإليه  يوؤول  القراآين تفيد ما  الن�ص  الدللة ال�ستعمالية يف  اأن  الأوجه  ويتبني من خالل هذه 
الكالم واإن وافق ظاهره، وذلك اإما ملعنى عملي يق�سد به �سيء يف امل�ستقبل يقع يف املاآل ت�سديقا 
اأو روؤيا. واإما لتف�سري معنى مت�سابه ح�سل اخلفاء فيه ب�سبب الحتمال. وكان البحث عن  خلرب 
حقيقة ما يوؤول اإليه الكالم واإزالة ما فيه من احتمال يف �سياقات الن�ص ال�سرعي م�سلكا علميا 

مو�سال لبناء مفهوم التاأويل وتاأ�سي�ص قوانينه وقواعده.  

لقد ابتداأ ال�سافعي تاأ�سي�ص قانون التاأويل يف املنهج الأ�سويل من خالل تدبري ثنائية الراأي 
واحلديث بتقعيد و�سطي جامع منطقيا بني �سرورة اعتبارهما مع حتديد الأدلة ال�سرعية وطرق 
ا�ستنباط الدللة منها. وهو يف عمله الجتهادي ذلك كان يقعد للعقل امل�سلم كيفية التعامل مع 

الن�ص ال�سرعي قراآنا و�سنة مبعيار علمي يقي املتعامل من النحراف والزيغ والوقوع يف الفتنة. 

وقد انطلق يف حتديد م�سروعه الجتهادي التاأويلي من حتديده مفهوم البيان باعتباره ا�سما 
كتابه مما  اأبان اهلل خللقه يف  ما  "فجماع  فقال  الفروع  مت�سعبة  الأ�سول  جامعا ملعاين جمتمعة 
اأبانه خللقه ن�سا مثل جمل  ما  ثناوؤه من وجوه. فمنها  ملا م�سى من حكمه جل  به  تعبدهم اهلل 
فرائ�سه يف اأن عليهم �سالة وزكاة و�سوما وحجا، واأنه حرم الفواح�ص ما ظهر منها وما بطن.. 

1. نزعة الأعني النواظر، �ص 217.
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ومنه ما اأحكم فر�سه بكتابه وبني هو كيف على ل�سان نبيه مثل عدد ال�سلة ووقتها وغري ذلك من 
فرائ�سه التي اأنزل من كتابه. ومنه ما �سن ر�سول اهلل H مما لي�ص هلل فيه ن�ص حكم 
وقد فر�ص اهلل يف كتابه طاعة ر�سوله H والنتهاء اإىل حكمه فمن قبل عن ر�سول اهلل 
فبفر�ص اهلل قبل. ومنه ما فر�ص اهلل على خلقه الجتهاد يف طلبه وابتلى طاعتهم يف الجتهاد 
كما ابتلى طاعتهم يف غريه مما فر�ص عليهم)1(". فعلى اأ�سا�ص التمييز بني املبني القطعي واملبني 
الظني حدد القواعد اللغوية وال�سرعية التي يتو�سل بها اإىل فهم املعاين ال�سرعية وا�ستنباطها من 

اأدلتها الكلية والتف�سيلية.

�سياق  والفل�سفة يف  الكالم  اأهل  مع  الإ�سالمي  املعريف  الرتاث  التاأويل يف  اإ�سكال  ن�سج  وقد 
الختالف حول العالقة بني العقل والنقل واأيهما اأ�سا�ص لالآخر بناء على فر�سية اأن النقل بيان ل 
يفيد القطع العلمي لظنية اأدلته يف مباحث العقيدة والفل�سفة، بينما العقل اأ�سا�ص الربهان واأدلته 

قطعية يتوجب العتماد عليها للو�سول اإىل يقينيات يف تلك املباحث.

 ولذا جند منهج املعتزلة يق�سي باتفاق العقل والنقل واإن اختلفا يوؤخذ العقل ويوؤول النقل. 
النقل.  �سرحه  فيما  اإل  العقل  ي�سرح  فال  للعقل،  النقل  باأ�سلية  يق�سي  الأ�ساعرة  منهج  وجند 
وجند منهج الفال�سفة يق�سي باأ�سبقية العقل على النقل يف معر�ص اختالفهم حول كون الفل�سفة 
والدين متفقني يف املنهج والغاية اأو تباين منهجهما واتفاق غايتهما وهي حتقيق ال�سعادة. وجند 
اأهل الت�سوف قد انتهجوا اجلمع بني علوم العقل وعلوم القلب لتجاوز ما يرونه من تعار�ص بني 

ال�سريعة واحلقيقة وبني العلوم العقلية والعلوم الدينية.  

ويحكي الغزايل هذا اخلالف التاأويلي يف قانونه للتاأويل فيقول: "بني املعقول واملنقول ت�سادم 
يف اأول النظر. وظاهر الفكر، واخلائ�سون فيه حتزبوا اإىل مفرط بتجريد النظر اإىل املنقول، واإىل 
مفرط بتجريد لنظر اإىل املعقول واإىل متو�سط طمع يف اجلمع والتلفيق. واملتو�سطون انق�سموا اإىل 
من جعل املعقول اأ�سال، واملنقول تابعا فلم ت�ستد عنايتهم بالبحث عنه واإىل من جعل املنقول اأ�سال 
واملعقول تابعا فلم ت�ستد عنايتهم بالبحث عنه، واإىل من جعل كل واحد اأ�سال، وي�سعى يف التاأليف 

والتوفيق بينهما")2(.

1. الر�سالة، �ص21.
2. قانون التاأويل، �ص15. 
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فالغزايل يحدثنا يف قانونه هذا عن خم�ص فرق وهي:

منازل  الأول من  املنزل  على  الواقفون  وهم  املنقول  اإىل  النظر  الذين جردوا  وهم  الأوىل؛ 
النقل  به  جاء  مبا  �سدقوا  فهوؤلء  امل�سموع،  ظاهر  من  اأفهامهم  اإىل  �سبق  مبا  القانعون  الطريق 
تف�سيال وتاأ�سيال، واإذا �سوفهوا باإظهار تناق�ص يف ظاهر املنقول وكلفوا تاأويال امتنعوا وقالوا اإن 

اهلل قادر على كل �سيء.

الثانية؛ تباعدوا عن هوؤلء اإىل الطرف الأق�سى املقابل لهم وجردوا النظر اإىل املعقول ومل 
يكرتثوا بالنقل، فاإن �سمعوا يف ال�سرع ما يوافقهم قبلوه، واإن �سمعوا ما يخالف عقولهم زعموا اأن 
اأن يذكر ال�سيء على  اإىل حد العوام ورمبا يحتاج  واأنه يجب عليهم النزول  ذلك �سوره الأنبياء 
خالف ما هو عليه. فكل ما مل يوافق عقولهم حملوه على هذا املحمل، فهوؤلء غلوا يف املعقول حتى 

كفروا الأنبياء، عليهم ال�سالة وال�سالم، اإىل الكذب من اأجل امل�سلحة.

الثالثة؛ جعلوا املعقول اأ�سال فطال بحثهم عنه، و�سعف عنايتهم باملنقول فلم جتتمع عندهم 
الظواهر املتعار�سة يف بادئ الراأي، واأول الفكر املخالفة للمعقول، فلم يقعوا يف غمرة الإ�سكال، 
لكن ما �سمعوه من الظواهر املخالفة للمعقول جحدوه واأنكروه وكذبوا روايه اإل ما يتواتر عندهم 
كالقراآن اأو ما قرب تاأويله من األفاظ احلديث وما �سق عليهم تاأويله جحدوه حذرا من الإبعاد يف 
الراأي من  التاأويل، ول يخفى ما يف هذا  الإبعاد يف  اأوىل من  القبول  التوقف عن  التاأويل، فراأوا 

اخلطر يف رد الأحاديث ال�سحيحة املنقولة عن الثقات الذين بهم و�سل ال�سرع اإلينا. 

الكثرية  الظواهر  عندهم  فاجتمع  له  ممار�ستهم  وطالت  اأ�سال،  املنقول  جعلوا  الرابعة؛ 
وتطرفوا عن املعقول و مل يغو�سوا فيه فظهر لهم الت�سادم بني املنقول والظواهر يف بع�ص اأطراف 
املعقولت، ولكن ملا مل يكرث خو�سهم يف املعقول ومل يغو�سوا فيه مل يتبني عندهم املحالت العقلية 
ثم  متوالية  كثرية  مقدمات  على  نبني  الذي  وطويله  النظر  بدقيق  يدرك  بع�سها  املحالت  لأن 
ان�ساف اإليه اأمر اآخر وهو اأن كل ما مل يعم ا�ستحالته  حكموا باإمكانه ومل يعلموا اأن الأق�سام ثالثة 

ق�سم علم ا�ستحالته بالدليل، وق�سم علم اإمكانه بالدليل، وق�سم مل يعلم ا�ستحالته ول اإمكانه.

واحد  كل  اجلاعلة  واملنقول  املعقول  عن  البحث  بني  اجلامعة  املتو�سطة  الفرقة  اخلام�صة؛ 
منهما اأ�سال مهما، املنكرة لتعار�ص العقل وال�سرع وكونه حقا ومن كذب العقل فقد كذب ال�سرع؛ 
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اأي يف العقل عرف �سدق ال�سرع ولول �سدق العقل ملا عرفنا الفرق بني النبي واملتنبي وال�سادق 
والكاذب، وكيف يكذب العقل بال�سرع وما ثبت ال�سرع اإل بالعقل. وهوؤلء هم الفرقة املحقة وقد 
نهجوا منهجا قوميا اإل اأنهم ارتقوا مرتقى �سعبا وطلبوا مطلبا عظيما و�سلكوا �سبيال �ساقا، فلقد 

ت�سوقوا اإىل مطمع ما اأع�ساه وانتهجوا م�سلكا ما اأوعره.

يحدد  مهما،  اأ�سال  منهما  واحد  كل  واعتبار  واملعقول  املنقول  بني  الغزايل اجلمع  وباختيار 
الن�ص  من  احلق  معرفة  يف  العقلي  بالربهان  به  العمل  يتوجب  الذي  ال�سحيح  التاأويل  مفهوم 

ال�سرعي بناء على اأن املعرفة العقلية احلقة ل تكذب بال�سرع.

ويف �سياق تاأكيد التوافق بني املعقول واملنقول وبيان ما بني احلكمة وال�سريعة من الت�سال 
و�سع ابن ر�سد قانونه للتاأويل فقال: "اإذا كانت هذه ال�سريعة حقا وداعية اإىل النظر املوؤدي اإىل 
معرفة احلق فاإنا مع�سر امل�سلمني نعلم على القطع اأنه ل يوؤدي النظر الربهاين اإىل خمالفة ما ورد 

به ال�سرع فاإن احلق ل ي�ساد احلق بل يوافقه وي�سهد له. 

واإذا كان هذا هكذا فاإن اأدى النظر الربهاين اإىل نحو ما من املعرفة مبوجود ما فال يخلو 
ذلك املوجود اأن يكون قد �سكت عنه يف ال�سرع اأو عرف به. فاإن كان مما قد �سكت عنه فال تعار�ص 
هنالك، وهو مبنزلة ما �سكت عنه من الأحكام فا�ستنبطها الفقيه بالقيا�ص ال�سرعي. واإن كانت 
ال�سريعة نطقت به فال يخلو ظاهر النطق اأن يكون موافقا ملا اأدى اإليه الربهان فيه اأو خمالفا. فاإن 

كان موافقا فال قول هناك. واإن كان خمالفا طلب هنالك تاأويله)1(."

الدللة  من  اللفظية  الدللة  اإخراج  على  يعمل  ر�سد،  ابن  ح�سب  املوؤول،  الفقيه  كان  واإذا   
احلقيقية اإىل الدللة املجازية من غري اإخالل بعادة ل�سان العرب يف التجوز فاإنه "كم باحلري اأن 
يفعل ذلك �ساحب علم الربهان فاإن الفقيه اإمنا عنده قيا�ص ظني والعارف عنده قيا�ص يقيني. 
ونحن نقطع قطعا اأن كل ما اأدى اإليه الربهان وخالفه ظاهر ال�سرع اأن ذلك الظاهر يقبل التاأويل 
على قانون التاأويل العربي)2(". ويحكي ابن ر�سد اإجماعا حول هذه الق�سية بقوله: "ولهذا املعنى 
اأجمع امل�سلمون على اأنه لي�ص يجب اأن حتمل األفاظ ال�سرع كلها على ظاهرها ول اأن تخرج كلها عن 

ظاهرها بالتاأويل واختلفوا يف املوؤول منها عن غري املوؤول)3(."
1. ف�سل املقال، �ص35.
2. املرجع نف�سه، �ص36.
3. املرجع نف�سه، �ص36.
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ورغم انتباه ابن ر�سد لأهمية املقا�سد يف يقينية الربهان اإل اأنه مل يوظفها يف قانونه للتاأويل 
فاأبقى على مقولة اأن الظاهر ال�سرعي اإذا خالف ما اأدى اإليه الربهان يوؤول، وتوظيفها يعني اأن 

الكليات املقا�سدية لها اإمكانية جعل املراد الربهاين موؤول ملا يوافق ال�سرع وتابعا له.

وما اأحجم عنه ابن ر�سد يف حتليل املعرفة املقا�سدية ا�ستلهمه ال�ساطبي يف تاأ�سي�سه لربهانية 
املقا�سد يف �سكل منهجي علمي يتجاوز ما وقف عنده الدر�ص الأ�سويل من الرتكيز على الدللت 
اللغوية اإىل ا�ستفراغ الو�سع يف البحث عن الكليات املقا�سدية)1( والتقعيد لها من حيث اإنها قانون 
مكمل للمنهج الأ�سويل ومتمم بناءه باجلمع بن الأ�سول واملقا�سد يف �سياغة علمية دافعة للت�ساد 
التكامل  قاعدة  على  يقيمهم  بحيث  والعرفان  والربهان  للبيان  املعرفية  الآليات  بني  التعار�ص  و 
املحقق ملقا�سد الوحي الإلهي الكلية وال�سرورية وما ي�ستتبعها من مكمالت حاجية وحت�سينية يف 
�سياق اإرادة الإن�سان املكرم عدم خمالفة اهلل تعاىل يف ق�سده الرحيم ثم العمل على تنزيله عرب 
بني  مراعاة اجلمع  على  القائمة  وال�سرعية  اللغوية  ب�سروطه  املن�سبط  املتجدد  العقلي  الجتهاد 
الظاهر والباطن بتو�سط وجتاوز الإفراط بالعتماد على الظاهر لوحده اأو بالتفريط بالعتماد 

على الباطن لوحده.

لقد كانت روؤية ال�ساطبي املقا�سدية التاأويلية روؤية اإ�سالحية حمققة لإمكانات نظرية تتجاوز 
وكا�سف  جامع  مفهوم  اإىل  التاأويل،  مفهوم  وغريهم  الأ�سوليون  عليه  بنى  الذي  الن�ص  مفهوم 
اأ�سا�ص العقيدة  ملقا�سد الوحي، ومنها تكاملية الربهان والعرفان والبيان التي تربي العقل على 
والأخالق وتفتح نظره للبحث يف الكليات اجلامعة بني الفقه والت�سوف واحلكمة ثم اخلروج من 
البحث التجزيئي الذي مل يو�سل اإىل النتائج التعبدية والعمرانية التي ميكن اأن تتجنب بها الأمة 

الوقوع يف مهاوي البدع وال�سعف.

للن�ص   مفهوم  اأ�س�ص  تك�سف  منهجية  معامل  املقا�سدي  البحث  يف  ال�ساطبي  قدمه  ما  اإن 
ال�سرعي تكون قاعدة لبناء مفهوم التاأويل واإطارا مرجعيا معرفيا لفل�سفته. وعليه ميكن ا�ستنتاج 
الن�ص  علم  اإىل  ال�سرعي  الن�ص  مفهوم  من  اخلروج  يف  ت�سعف  اأن  ميكن  املقا�سدية  الروؤية  اأن 

ال�سرعي ومن التجزيئية للن�ص القراآين اإىل الن�سقية القراآنية وبناوؤها ملفهوم التاأويل.

1. املوافقات، 392-5/2.
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الن�سقية القراآنية بكونه اإحكاما ملتواليات يف النظم القراآين من جهتني:

الأوىل؛ املتواليات النظمية اللغوية الدللية والرتكيبية وال�سوتية. وتت�سم مبميزات املقامية 
وال�سياقية والتوا�سل التفاعلي.

والكلية  القطعية  مبميزات  وتت�سم  واحل�سارية  ال�ستخالفية  املعرفية  املتواليات  الثانية؛ 
واملق�سدية امل�سلحية وحتقيق الروؤية الكونية. 

فالن�صقية القراآنية هي نظام عامل معنى القراآن العظيم املعريف املتعدد يف وحدة واملتنوع 
البناء  الن�سقية يف منوذج  املت�سم بوحدة عنا�سره ومتا�سكها وتفاعليتها، وتتجلى هذه  يف تكامل 
البع�ص  بع�سها  باأعناق  اآخذة  مفرداته  تربز  الذي  وال�ستخالفية  اللغوية  للمتواليات  التنا�سبي 

بعالئق معقولة املعنى مرتا�سة ومتالئمة يف حتقيق املقا�سد ال�سرعية

فالن�ص ال�صرعي بهذه الن�صقية يتميز باخل�صائ�ص الآتية:

ـ اأنه حمفوظ ومت�سم  بفاعلية م�ستمرة يف الواقع الإن�ساين.. 

حلركية  م�ستوعب  دليل  لنظام  امل�سكلة  واللغوية  ال�سرعية  للقواعد  تنا�سبي  نظم  اأنه  ـ 
التاريخ الإن�ساين.. 

ـ اأنه مظهر دليل للعمل العقلي الجتهادي التدبري الإن�ساين..

ـ اأنه يت�سم بالإنتاجية الدللية اجلامعة بني التدبر النظري واإلزامية النظر العملي.

وجمموع هذه اخل�سائ�ص ي�سكل ما ميكن اأن نطلق عليه مفهوم الن�سية ال�سرعية باعتباره 
مركبا جامعا لق�سايا �سرعية ولغوية توؤ�س�ص اإعمال قواعد التاأويل، اأو علوم الفهم، اأو مناهج التلقي 
للن�ص ال�سرعي، فالن�سية ال�سرعية تكامل معريف بني منهج املنطق ال�سرعي ومنهج املنطق اللغوي:

1. منهج املنطق اللغوي

ملا كان الن�ص ال�سرعي موؤ�س�سا للغته اخلا�سة به املتميزة بال�سرعية وتتقاطع مع اللغة الطبيعية 
هذا  ومكونات  اللغوية،  داخل جمموعته  به  يتوا�سل  اأن  لالإن�سان  وجوده  ي�سمح  قانونا  باعتبارها 
"اأ�سوات  باأنها  اللغة  بينهما، فقد عرف ابن جني  الأ�سوات والألفاظ واملعاين والعالقة  القانون 
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"األفاظ يعرب بها عن  اإنها  اأغرا�سهم")1(، كما عرفها ابن حزم من حيث  يعرب بها كل قوم عن 
الن�ص  لغتهم")2(. ولهذا كان املرجع يف معرفة  اأمة  اإفهامها ولكل  املراد  املعاين  امل�سميات وعن 
ال�سرعي موقوفا وجوبا على العلم مبا ورد به من لغة العرب ونحوهم وت�سريفهم ومعهودهم، فما 

ل يتم الواجب املطلق اإل به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب.

يرتبط الن�ص ال�سرعي من حيث هو لغة مع علوم اللغة بعالقة ت�سري فيها هذه العلوم نف�سها 
العالقة ل جتعل من  ولكن هذه  اأوىل،  لغة  باعتباره  ال�سرعي  الن�ص  بها عن  نتحدث  دار�سة  لغة 
منطق الن�ص ال�سرعي واللغوي مطابقا ملنطق علوم اللغة لأن طبيعة العالقة بينهما على املجاورة 

والت�سابه واملقاي�سة والتوازي ل على املطابقة والحتواء التام.

وتهتم علوم اللغة الدار�صة للن�ص ال�صرعي بكليته مميزة بني م�صتويات اأربع:

اأ. امل�صتوى ال�صوتي؛ وقد اهتم به اأهل اللغة واأهل العرو�ص والبالغة واأهل القراءات القراآنية 
من جانب عنايتهم بالأ�سول باعتبارها قواعد عامة متيز كل قارئ عن الآخر وجتمع اأ�سوله يف 
النازلة وتو�سح اختياراته حول الق�سايا ذات الجتاه الواحد ومن جانب عنايتهم بالفر�ص الذي 

تعر�سوا فيه اإىل اختالف القراءات املفردة التي ل تن�سبط حتت اأ�سل عام يتحكم فيها. 

النحو  معاين  توخي  بح�سب  النظم  اإىل  فيه  يرجع  تركيبي  م�ستوى  النحوي؛  امل�صتوى  ب. 
والتنا�سق الدليل وتالقي املعاين الذي اقت�ساه العقل، باعتبار اأن العالقات بني املفردات املعجمية 
اأ�سا�سها قواعد النحو التي تربط بني املعاين النحوية كالفاعلية واملفعولية والبتداء والأخبار وغري 
ذلك، وهذه املعاين تندرج يف عالقات ثنائية يقت�سي فيها معنى معنى اآخر فتن�ساأ عن هذه املعاين 
والوجوه وهي احلذف  الفروق  القاهر اجلرجاين  �سماها عبد  اأو عالقات فرعية  معان  النحوية 

والتكرار والإظهار والإ�سمار والف�سل والو�سل والتقدمي والتاأخري)3(. 

الألفاظ يف تعلق بع�سها ببع�ص  النظم من حيث دللة  اإىل  ج. امل�صتوى الدليل؛ يرجع فيه 
وتالقي معانيها بح�سب ما يقت�سيه النحو وما يقت�سيه املقام، فالألفاظ املفردة التي هي اأو�ساع 
اللغة مل تو�سع لتعرف بها معانيها يف ذاتها ولكن لأن ي�سم بع�سها اإىل بع�ص فيعرف فيما بينها 

1. اخل�سائ�ص، 33/1. 
2. الإحكام يف اأ�سول الأحكام، 46/1. 

3. دلئل الإعجاز ، �ص51-48.
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من فوائد، فلي�ست الدللة ناجتة عن جمموعة من املفردات اأو جمموعة من الأ�سوات التي يعرب 
بها كل قوم عن اأغرا�سهم بل هي نظام من العالقات اأو جمموعة من الروابط املعنوية التي تن�ساأ 

بني املفردات والأ�سماء عندما تدخل يف تركيب لغوي.

د. امل�صتوى التداويل؛ يرجع فيه اإىل النظم من حيث ارتباطه ب�سياق معني ومق�سد كالمي 
حمدد وذلك بالنظر اإىل النظم من حيث اإنه ر�سالة لها عالقة باملر�سل واملر�سل اإليه. فال يدرك 
املعنى اإل بتحليل الن�ص وال�سياق واملقا�سد، اإذ لفهم الن�ص ل بد من ا�ستدعاء ال�سياق وظروف 

احلال وخمتلف الظروف املقامية التي ت�ساحب اإجناز الكالم. 

وكل هذه امل�ستويات ومتعلقاتها النظرية واملنهجية متكن النظر التاأويلي اإىل الن�ص ال�سرعي 
من الو�سول اإىل دقائق قوانني ان�سجامه ومالحظة وجوه ارتباطاته وتالحم �سوره واآياته والكيفية 
معمارية  وهند�سة  بنائية  وحدة  يف  مرتا�سا  ن�سا  فت�سكل  وتتفاعل  وتتالقى  فيها  تتنا�سق  التي 

اإعجازية واإجنازية.

2. املنهج املعريف ومنطق ال�صرع

اإن الن�ص ال�سرعي اأكرث من كونه لغة م�ستوحاة من الثقافة املتاحة يف الو�سط الذي نزل به 
واإمنا هو  و�سهوات وم�سالح  نزعات  تفر�سه من  وما  العادي  العربي  املتكلم  بثقافة  نربطه  حتى 
وحي جاء بب�سائر عالية واأنوار �ساطعة لالإن�سان لي�ص فقط يف فقه الأحكام ال�سرعية والتزكية 
واحلياة  الكون  حقائق  وك�سف  واملعرفة  التفكر  فقه  يف  ذلك  اإىل  اإ�سافة  بل  العظيمة  الأخالقية 
من  بكثري  اأقل  ال�سرعية  الأحكام  م�ساحة  يجد  القراآين  للن�ص  فامل�ستقرئ  والأخروية.  الدنيوية 

م�ساحة ك�سف معايري العقول يف مناهج الفكر وفل�سفة احلياة وبناء الإن�سان ال�سوي)1(. 

فاملتتبع يالحظ بي�سر كثافة حديثه عن العلم واحلكمة والهداية والتعقل والتفكر والتذكر.. 
وما يت�سل بهذه املفاهيم القراآنية الدالة على فل�سفة معرفية مقا�سدية تعليلية �سننية ح�سارية 
كلية وعامة للحياة، ول ميكن على الإطالق اأن تكون هذه الفل�سفة ال�سرعية التامة من دون منطق 
لفهم  مدخل  هي  الفل�سفة  اأن  كما  الفل�سفة،  اإىل  املدخل  هو  املنطق  اأن  اعتبار  على  بناء  �سرعي 
الوجود والعالئق بني املوجودات. وهناك ركائز مبدئية عدة ملعرفة املنطق ال�سرعي منها معرفة 

1. حممد الغزايل، كيف نتعامل مع القراآن، �ص63.
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العقل والعلم واجلهل وال�سبهات وال�سهوات والأهواء وال�ساللت وكلها مبثابة مناهج لتلقي الن�ص 
ال�سرعي ومفاتيح لفهم الواقع الإن�ساين.

اآتية  ال�سرعي  الن�ص  قراءة  من  وحم�سو�سة  ملمو�سة  وتاأثريية  عطائية  له  ال�سرعي  فاملنطق 
من قوته يف التمييز بني العلم والهوى بني املحكمات واملت�سابهات بني احلكمة واجلهل بني العقل 
والتجريب  وال�ستقراء  وال�ستدلل  والتعاظ  العتبار  من  املتدبر  املتلقي  والالعقل.. ويف متكني 

واختيار املنهج ال�سليم لتدبري املعرفة واحلياة على هدى من العلم والجتهاد.  

وهذا املنطق ال�سرعي له خمارج علمية بيانية وبرهانية وعرفانية متكاملة يف ا�ستدللها لتاأويل 
الن�ص ال�سرعي تاأويال �سحيحا معتمدا على قوانني داخلية ترجع اإىل ن�سية الن�ص وموؤ�س�سا منهجا 
معرفيا لفهم ال�سرورات املادية والروحية التي ت�سكل اجلزء الأهم من حياة الإن�سان، اإذ لكل من 
املادية والروحية منهج وا�سح ملعرفة مبداأ الكون وغايته ومبداأ الإن�سان وم�سريه، ذلك اأن هذا 
املنهج املعريف العلمي الو�سطي مينح الإن�سان روؤية تاأويلية قومية ومو�سوعية لعالقة الإن�سان باهلل 
تعاىل وبالكون. واإذا ما غابت هذه الروؤية الو�سطية يظل الإن�سان متخبطا يف تقييم ذاته وتقييم 
الوجود من حوله حتى ل ي�ستطيع التمييز بني الإ�سالح والإف�ساد وبني فعل اخلريات وترك ال�سرور.

واإذا كان الن�ص ال�سرعي مبنطقيه اللغوي وال�سرعي يوؤ�س�ص القوانني الداخلية لعلم فهمه اأي 
"على معرفة مقت�سيات الأحوال، حال  فهم تاأويله واإثبات مقا�سده فاإن قوانينه اخلارجية تقوم 
اخلطاب من جهة نف�ص اخلطاب، اأو املخاطب، اأو املخاطب اأو اجلميع اإذ الكالم الواحد يختلف 
فهمه بح�سب حالني وبح�سب خماطبني وبح�سب غري ذلك..)1("، ومعنى معرفة مقت�سى احلال هو 
معنى معرفة اأ�سباب النزول باعتبارها من القرائن الدالة على فهم الن�ص بحيث اإذا فاتت فات 
فهمه اأوفهم �سيء منه، فكانت رافعا لكل م�سكل يف فهم عالقة الن�ص ال�سرعي بالواقع يف �سوء 
اأخذ النظر التاأويلي من عموميته وعامليته ولي�ص فقط من خ�سو�ص �سبب نزوله الزمني والواقعي. 

وعلى اأ�سا�ص جدلية التكامل بني املنطق ال�سرعي واملنطق اللغوي وما ي�ستمد منهما من منهج 
للن�سو�ص  التلقي  مناهج  درا�سة  ميكن  واملعرفة  والقيم  الوجود  تف�سري  على  قادر  كوين  معريف 

الأدبية والجتماعية والكونية يف العلوم الإن�سانية والجتماعية والكونية. 

1. املوافقات، 347/3. 
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املقام  مظاهر  م�سكل  حتليل  يف  املتبعة  الطرائق  الأدبي  للن�ص  التلقي  مبناهج  واملق�سود 
يكن  "مل  وكالما  قول  باعتباره  الأدبي  الن�ص  ن�ساأة  فمنذ  والقارئ،  الن�ص  جدلية  يف  التوا�سلي 
احلديث عن غاياته واأ�سكاله حديثا واحدا فقد اتخذ اجتاهني خمتلفني هما التف�سري والنظرية، 
والهدف يف الجتاه الأول هو الإي�ساح اأو ال�سرح اأو الرتجمة لعمل اأدبي معني كالإلياذة اأو الكتاب 
املقد�ص اأو الأنا�سيد الدينية اأما الجتاه الثاين فيبدو اأكرث تعقيدا. ففي الجتاه الأول يتم التعامل 
اأدبية يقوم  اأما يف الجتاه الثاين فيتم التعامل مع مفاهيم  مع ن�سو�ص حمددة يقررها التاريخ 
والطرائق  القوانني  ت�ساغ  املتكاملني  وبني هذين الجتاهني  وتكوينها...  بت�سكيلها  نف�سه  الجتاه 

املتحكمة يف قراءة الن�ص باعتبارها فهما وتف�سريا وباعتبار الن�ص مو�سوعا للفهم والتف�سري.

وقد قامت �سياغة تلك القوانني يف الفكر الغربي على عدة نظريات نذكر منها اعتبار الن�ص 
الأدبي وثيقة بناء على الفل�سفة الو�سعية يف القرن التا�سع ع�سر والتي اتخذها "اأوك�ست كونت" 
منهجا علميا "لتجاوز املرحلة الالهوتية وامليتافيزيقية يف جمال العلوم الإن�سانية، ويتعلق الأمر 
بالن�سبة لهذا الفيل�سوف الو�سعي باكت�ساف القوانني املولدة الكامنة وراء الواقع. اإذا كان تاريخ 
الأدب الو�سعي مل يعر الن�ص الأدبي باعتباره عن�سرا من مقام توا�سلي اإل اأهمية قليلة، فاإن ما 
اأعاره من ذلك للمتلقي والباحث اأقل، اإن توجيه الهتمام اإىل املر�سل وحده ولوجوده الكلي يعني 
بهذه  املرتبط  القيمي  حكمها  ول  تاريخيتها  تدخل  اأن  ت�ستطيع  ل  ال�سارحة  فالذات  املتلقي  نفي 
ـ الذي يو�سل اإىل الكاتب ويكون الوثيقة  التاريخية ارتباطا وثيقا، يجب، طبعا، اأن يقدم الن�ص 
التي يتعلق الأمر بدرا�سة �سروطها ال�سببية املولدةـ  يف �سيغته الأ�سلية وقد ا�ستتبعت هذه ال�سرورة 

اإثبات طبعات الن�ص وما يلحق ذلك من حتليل مف�سل مل�سادره)1(".

النظريات  من  تعد  والتي  وياو�ص"  "اآيزر  مع  اأملانيا  يف  ظهرت  التي  التلقي  نظرية  ونذكر 
بالن�ص  الهتمام  يف  فيكمن  وخل�سها  الهرمنيوطيقية)2(  التاأويلية  لالأفكار  امل�ستلهمة  املعا�سرة 
اأدبية  العمري،  جملة درا�سات �سميائية  مناهج الدرا�صة الأدبية وخلفياتها النظرية، تعريب: حممد  اإي�ص،  اإلرود   .1

ل�سانية، عدد:2، 1988م، �ص8.
الديني  الن�ص  لتف�سري  امل�سيحي  الالهوت  اأح�سان  يف  ن�ساأ  حتليلي  وجودي  فل�سفي  اجتاه  الهريمينيوطيقي  الجتاه   .2
امل�سيحي خ�سو�سا بعد اأن برزت كثريا من الإ�سكالت املعرفية املتعلقة بالإجنيل والتي ميكن تلخي�سها يف اإدراك 
العالقة بني العهدين القدمي واجلديد من حيث اإنهما متباعدين لغويا مما جعل تباعدا يف ا�ستعمال الكلمات بني 
على  بالعتماد  وذلك  لالإجنيل  الوحيدة  القراءة  يف  الثقة  عدم  اأنتج  مما  اجلديدة  وال�ستعمالت  الأ�سلي  و�سعها 
اعتقاد وجود معنى خفي وراء املعنى احلريف، يقول بول ريكور: "تالقي الهريمينيوطيقا املركزة على الن�ص تطبيقها 
نف�سه  التف�سري  الذي يقدم فيه هذا  الآن ذاته  التوراتي ولكن يف  التف�سري  البنيوية يف  الأ�سناف  ا�ستعمال  الأول يف 
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بحيث  توا�سلي  مقام  يف  الأدبي  الن�ص  تدرج  التي  الن�ص  اإنتاج  يف  القارئ  وم�ساركة  واملتلقي 
باملر�سل  اإما  دليال  باعتباره  الن�ص  يربط  "اأن  يختاره  الذي  التحليل  املوؤول ح�سب  القارئ  ميكن 
ومبوا�سعاته اأو اأن�ساق املعايري واأفق النتظار عند القراء املعا�سرين اأو من ياأتي بعدهم، فبالنظر 
اإىل اأن الن�ص هو نف�سه مو�سوع التحليل فاإنه يوجد يف �سياق التقليد حيال الن�سو�ص ال�سابقة اأو 
القارئ هو  اأن  اإىل  وبالنظر  ا�ستخال�ص مالمح مميزة،  بالتايل  له وميكن  املعا�سرة  اأو  الالحقة 
مو�سوع التحليل فاإنه يلزم ا�سرتاك تخ�س�سات علمية يف البحث عن املالمح ال�سو�سيولوجية اأو 

ال�سيكولوجية املت�سمنة يف عملية القراءة)1(." 

التلقي جتعل للقارئ وظيفة مركزية يف تناول معنى الن�ص على  اأن نظرية  ويظهر من هذا 
الن�سية  الروافد  من  كثري  مع  يتنا�ص  الن�ص  واأن  للدللة،  املحدد  هو  القارئ  اإدراك  اأن  اأ�سا�ص 
وغري الن�سية. فتكون القراءة موفقة بني معطيات ال�سكالنية التي تتجاهل التاريخ وبني النظريات 
الجتماعية التي تتجاهل الن�ص، ومهتمة باإعادة تركيب م�ستمر للتجربة؛ مبعنى اأنها عملية جدلية 
املبادئ  اأحد  امللمو�ص ومعتمدة  للوجود  املكونة  الأجزاء  تنظيم  فيه  يعاد  الذي  بالن�ص  لالت�سال 
التي تقوم عليها نظرية التوا�سل والتي "تعود اإىل نيت�سه وبرج�سون وموؤداها اأن الكلمات ل ميكن 
اأن تطابق الأ�سياء التي تدل عليها، فاللغة و�سيلة �سرورية ذات اإمكانيات حمدودة يف التعبري عن 

التنوع والتغري الكبريين الذين تت�سف بهما التجارب الإن�سانية)2(."

على اأنه جمرد تطبيق يف املجال التوراتي لتحليل �سالح يف الأ�سل لكل ن�ص، فاإنه يطور �سمات تعلن قلب العالقة 
بني الهريمينيوطيقيني قلبا يتجلى عندما ننتقل من بنيات الن�ص اإىل عامل الن�ص.هنا كذلك �سنتوقف عند الر�سم 
الأويل لإطار الق�سايا الكبرية يف حد ذاتها ور�سمه تبعا لقدرة فل�سفة اخلطاب. النقطة الأ�سا�سية التي اأود اأن اأركز 
فيها انتباهي هي التالية: اإن املجاهرة بالإميان التي يعرب عنها يف الوثائق التوراتية ل تنف�سل عن اأ�سكال اخلطاب 
املثل، الرتتيل،  الو�سيطية،  التكهنات  بنية  املثال  ال�سردية على �سبيل  والأناجيل  اأ�سفار مو�سى اخلم�سة  بنية  اأق�سد 
هذه  اأ�سكال اخلطاب  مقابلة  اإن  بل  بالإميان،  اأ�سلوب جماهرة  اأ�سكال اخلطاب  من  �سكل  كل  يقت�سي  ل  وغريها، 
للغاية  املهم  والتنبوؤ  ال�سرد  فالتعار�ص بني  دالة لهوتيا،  وتباينات  ما  توترات  نف�سها  بالإميان  املجاهرة  تتطلب يف 
بالن�سبة لفكر العهد القدمي ل يعدو اأن يكون رمبا �سوى واحد من اأزواج البنيات التي ي�ساهم تعار�سها يف توليد �سورة 
املعنى الإجمالية... ثمة اإذن ثالث ق�سايا علينا اأن نفح�سها على �سوء اأهم �سكل من اأ�سكال اخلطاب التوراتي ال�سبه 
احلا�سل بني �سكل ما للخطاب وبني طريقة معينة من الإجهار بالإميان، العالقة بني زوج مماثل من البنيات كال�سرد 
والتكهن على �سبيل املثال والتوتر املناظر يف البالغ الالهوتي، واأخريا العالقة بني ت�سخي�ص جمموع املنت الأدبي وما 

ميكن ت�سميته تالزما بف�ساء التاأويل الذي تفتحه �سائر اأ�سكال اخلطاب جمتمعة"، من الن�ص اإىل الفعل، �ص83.
1. مناهج الدرا�صة الأدبية وخلفياتها النظرية، م، �ص، �ص15.

2. املرجع نف�سه، �ص20.
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اأنها فعل اإجنازي تاأويلي وتف�سريي يحاول   فاأن تكون القراءة فهما واإدراكا وت�سورا فيعني 
جتلية اإمكانيات الن�ص الدللية، اإنها كما يحدد ريكور "احتاد تاأويل الن�ص مع احتاد تاأويل الذات، 
و�سمة الإجناز هذه اخلا�سة بالتاأويل تك�سف يف الواقع عن الطابع احلا�سم يف القراءة باأنها تتمم 
خطاب الن�ص يف بعد �سبيه ببعد الكالم، ما احتفظ به هنا من مفهوم الكالم، لي�ص كونه نطق به 

اإمنا كونه حدثا حدث اخلطاب)1(."

اأبعاد  على  الغربية  الثقافية  املرجعية  يف  يقوم  والن�ص  الذات  تاأويل  احتاد  منهج  كان  واإذا 
املعنى  ولنهائية  الن�ص  وموت  املوؤلف  موت  اإىل  اأو�سل  فقط،  املادية  والروؤية  الو�سعية  الفل�سفة 
وانعدام الرباءة يف القراءة التاأويلية وخرافة الق�سدية، فاإن قانون عالقة الذات القارئة بالن�ص 
ال�سرعي يف املرجعية الإ�سالمية القائمة على مراعاة الوحي م�سدرا اأ�سليا للمعرفة، يتكون من 
اعتبارين، الأول اأن الن�ص ال�سرعي قد�سي ومكتمل املعنى بحيث كونه مهيمنا وم�سدقا مفتوحا 
اأمام العقل الإن�ساين للنظر التاأويلي البياين وال�ستنباطي، الثاين اأن الذات القارئة مندجمة يف 
وقاعدتها  الداخلي  ومنطقه  القراآين  الن�ص  نظم  مبتدوؤها  تداولية  و�سياقات  اأحوال  مقت�سيات 
وهذا  والكونية.  وال�سرعية  اللغوية  القواعد  ومنتهاه  والتقريري  والفعلي  القويل  النبوي  البيان 
الندماج �سمان معريف للعقل القارئ املوؤول حتى ل يتيه يف مقولت تاأويلية �سائبة وغري من�سبطة 

مبقا�سد الوحي.

وميكن متييز ثالثة طرائق للعقل القارئ املوؤول يف هذا الندماج:

1. طريقة معرفة الن�ص وا�ستك�سافه ظواهره ومقا�سده.

2. طريقة التدبر وال�ستنطاق والتحليل والربهان وال�ستنباط.

3. طريقة تفكيك الواقع وجعله م�سارات لتنزيل الت�سورات النظرية والعملية وحتويلها اإىل 
خطط وبرامج. 

كون  يف  تخالفه  جندها  التلقي  نظرية  املعريف  ومنهجه  ال�سرعي  باملنطق  �سربنا  ما  فاإذا 
ال�سرعي  املنطق  يف  هو  بينما  ولغته،  الن�ص  نظام  على  ب�سلطته  ومتفردا  للمعنى  منتجا  القارئ 
مكلف وم�سوؤول، تكليفا وم�سوؤولية مينحان العملية التاأويلية حرية مق�سودة... وكذلك من حيث اإن 

1. من الن�ص اإىل الفعل، �ص108.



41 الن�ص ال�شرعي وبن�ء مفهوم الت�أويل

كيفيات نزول الن�ص القراآين ومراتبه والقرائن التاريخية احلافة بتدوينه تنفي بالربهان القطعي 
تدخل اليد الب�سرية يف كتابته اأو حتريفه اأو تبديله، وهذا يك�سف اأن املتعامل باإطالقية وحتيزية مع 
الن�ص ال�سرعي مبنهج منطق نظرية التلقي يف التاأويل اأو اأي نظرية تاأويلية مماثلة لها يف الأ�س�ص 
املعرفية، يعترب مف�سول البتة عن املنطق ال�سرعي ومنهجه املعريف، ومطبقا لنظرية معرفية يف 

التاأويل مفارقة كليا لعتبارات الن�ص ال�سرعي. 

اأما البحث يف اجتهاد بناء منهج تاأويل للن�ص ال�سرعي يف الزمن التاريخي املتطور فهو مندرج 
احلكمة  عن  البحث  اإىل  الداعية  ال�سرعي  للمنطق  والتجديدية  الجتهادية  املقا�سد  كلية  حتت 
املفيدة لذلك البناء)1( والتزود بها اأينما وجدت موافقة للمنطق ال�سرعي ومن�سبطة بقواعد العلم 
يف  الن�سباط  هذا  ح�سر  وميكن  وال�ستنباط.  والربهان  والتحليل  وال�ستنطاق  التدبر  وطرائق 

املقايي�ص التاأويلية الآتية: 

ـ مراعاة كليات مقا�سد الوحي يف املعرفة والت�سريع والتكليف..

ـ مراعاة معرفة الفهم وفهم املعرفة يف اجلمع بني قراءة الن�ص ال�سرعي والكون والإن�سان..

ـ مراعاة نظام العربية يف البيان والتبيني والتفكر والتعقل والتحاجج والتحاور..

ـ مراعاة مقت�سيات الأحوال وال�سياقات والأ�سباب والعلل..

ـ مراعاة كلية تنا�سب املعاين ال�سرعية يف اجلمع بني الدللت القطعية والدللت الظنية..

ـ مراعاة الجتهاد املعريف يف ترجيح الحتمالت واإزالة التعار�ص بني املعاين الداخلية املتعلقة 
بالن�ص ال�سرعي واحلركية التاريخية املتعلقة بتبدلت الواقع الإن�ساين. 

"اأنزل القراآن مثاين بني اإجمال  فقوانني التاأويل علم بالفهم واإحاطة بالعلم فاهلل �سبحانه 
وتف�سيل، وبني اإف�ساح واإفهام يفهم نبوؤه عنه تعاىل اإف�ساحا، نباأه عن عبده اإفهاما، ملقابلة ما بني 
1. يقت�سي �سياق بناء نظرية تاأويلية �سرعية للن�ص ال�سرعي قراءة متجددة لفهم فهم الن�ص ال�سرعي وتدبره تنظر 
بعني العتبار والقراءة النقدية لالهتمامات املعا�سرة مب�ساألة التاأويل على اأ�س�ص علمية من منطق ال�سرع واأ�سوله 
املهيمنة على الجتهاد الإن�ساين، فالإطالع يف املعرفة التاأويلية على تقاطع م�سالك علمية نحو علوم الل�سان وفل�سفة 
والجتاهات  الأدبي  والنقد  ال�سفهي  القول  ونظرية  الإعالم  ونظرية  الرتجمة  ونظرية  املنطقي  والتحليل  اللغة 
العلوم... من �ساأنه تقوية  التف�سري القانوين والتاريخي والالهوتي وعلم املناهج يف فل�سفة  الفنومنولوجية وفل�سفة 
انظر:  املعا�سرة.  التاأويلية  النظرية  املقاربات  يف  والعلمية  املعرفية  الفراغات  وك�سف  ال�سرعية  التاأويلية  النظرية 

م�سطفى نا�سف، نظرية التاأويل، �ص42.
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العبد والرب. ويفهم نبوؤه عن عبده اإف�ساحا، نباأه عنه تعاىل اإفهاما. وكذلك فيما بني دنيا العبد 
العاجلة والأخرى الآجلة. وكذلك فيما بني هداه واإ�سالله، وفتنته ورحمته، بني كل متقابلني من 
خلقه واأمره، وكذلك فيما بني اآيات العتبار من اأمر اخللق ومعترباتها من اأمر احلق. ول يكاد هذا 
النحو من البيان يقع �سيء منه يف بيان اخللق ول بالغتهم اإل نادرا، ملق�سد اللحن به، والإلغاز 
باإفهامه. فمتى اأنباأ عنه تعاىل اأخذ الفاهم مقابل ما يتلو اإف�ساحا يف قلبه عن العبد مفهوما، فيمالأ 
القراآن قلبه باإفهامه وميالأ �سمعه باإف�ساحه. فاإفهامه اإ�سراره للقلوب الفهمة واإف�ساحه اإعالنه 
لالأ�سماع الواعية في�سمعه من ربه �سرا وعالنية. وهذا من اأجل قوانني فهمه واإح�ساء علمه")1(.

فالن�ص ال�سرعي يوؤ�س�ص مفهوما معرفيا لتاأويل منتج للمعرفة ومالئم لالنهائية عطائية كلماته 
ملقا�سدها.  الدائم  وال�ستنطاق  ون�سقيتها،  لنظامها  الأبدي  للتدبر  واملقت�سية  تاأثرييتها  ودوام 
ولي�ست نظرية التدبر وال�ستنطاق اإل منهجا تاأويليا معرفيا لتلقي الن�ص ال�سرعي، باعتبارها بناء 
ن�سقيا كليا يتكامل فيه املنطق ال�سرعي الكوين واملنطق اللغوي البنائي تكامال يك�سب العقل امل�سلم 
القدرة العلمية والكفاية املنهجية على ا�ستيعاب امل�ستجدات الإن�سانية يف العلم والفكر واحل�سارة. 

ويبقى �سوؤال اإجناز بناء نظرية للتاأويل من الن�ص ال�سرعي واجبا وقتيا و�سياقا كونيا.

1. احلرايل، مفتاح الباب املقفل لفهم القراآن املنزل، �ص15.


