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 التأويـل
 عودة اآلخر الجزئي إلى األول الكلي

 الدكتور بتول قاسم
 

 بتول قاسم، التأويل عودة اآلخر اجلزئي إىل األول الكل، القرآن، احلكمة املتعالية.الكلمات المفتاحية: 
 التأويل -1

بداية النزول. والتأويل فعالية  ىلإفتاريخ النص القرآين الزمه تاريخ للتلقي ميتد  ،والتفسري النص القرآينرافق التأويل 
 ععما  فهو فعل العقل حني يسعى اىل الغوص يف ،للفكر غايتها البحث عن مدلوالت النص واحياءاته املعرفية

 ،ملودعة فيهااألبعاد العميقة للنص واكتشاف األسرار اىل إالنص ليلتقط خمبئاته العميقة فالتأويل حماولة للوصول 
دامة للتواصل إوحماولة لالتصال مبودع هذه األسرار يف هذه األعما  العميقة. إنه حماولة لالتصال مبنشيء النص و 

اليت دراته : يتلقى املتلقي النص ويفحصه ويتقصى عبعاده ويسرب ععماقه بطاقات العقل الكبرية وقني املتلقيبينه وب
 ىل البحار املغامر.إالحتد على النفاذ، فهو قراءة متميزة للنص ورحلة حتتاج 

ولقد ميزت مصادر اللغة بني معىن التأويل وغريه من علفاظ تتصل به كالتفسري والتبيني وغري ذلك  
عقلية وثقافية  و  مع عن هذه االلفاظ تلتقي فيما بينها على معان عساسية وبينت عن التأويل حيتاج إىل قدرات ذهنية

ىل املقصود وهو املعىن املكنون الذي يقصده صاحب النص دون غريه وتأسست عليه بنية إكبرية لكي يصل املؤول 
فريجع إىل املنطلق األول الذي انطلق منه صاحب النص بوصفه مصدر النص ومصدر املعىن الذي يتضمنه  ،النص

ذهب نظريات كما ت  ،كن إماتة )املؤلف( وقطع صلة النص بهففي التأويل ال مي ،النص والذي يبحث عنه املؤول
اءت لفظة التأويل ىل فهم املتلقي ومن هنا جإإمنا هو قصد املتلقي يسعى اليه كما عنه يسعى  ،القراءة والتلقي احلديثة

بقرية اللغة ع ليه. ويف هذا تظهرإىل )املؤلف( صاحب النص ورجوعه إعودة املتلقي  ،ىل املصدر األولإلتؤكد العودة 
العربية يف إدراكها معىن التاويل وفلسفتها له عندما وضعت هذه اللفظة )التأويل( للداللة على هذه العملية الفكرية 

راه لفاظ مثل )اآلل( وهو ما تعىل منطلقه وجاءت إىل )األول( وهلذا جاء الفعل )آل( مبعىن رجع وعاد إفهو عودة 
 ىل األول والتقاء اآلخر باألول.إعودة اآلخر  ،)آل( معىن الرجوع والعودةألن يف لفظة  ،يف عول النهار وآخره

ع قصد اهلل فالتأويل ينبغي له عن يلتقي م ،ن الكرمي هبذا املعىنولقد وردت لفظة تأويل يف القرآ 
مستوى  :رمي عنه طرح مضامينه على مستوينيتعاىل صاحب النص الذي يعلم تأويل النص. ولقد بني القرآن الك

ِِ اْلم ِبنِي{}تِْلَك آيَات  ين بأنه مبني: رغم من عنه تعاىل وصف النص القرآومستوى كامن خفي بال ،ظاهر بنّي   1 اْلِكَتا
ٍِ َفصَّْلَناه  َعَلى ِعْلٍم ه ًدى َوَرْْحًَة ل  وعنه فصل على علم:  2}َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ مُِّبنٌي{ َناه م ِبِكَتا َقْوٍ  }َوَلَقْد ِجئ ْ
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صفهم بأهنم ىل )اخلاصة( الذين و إفهذه اإلبانة وهذا التفصيل على املستوى العا  ال اخلاص الذي حيتاج  ،3ي  ْؤِمن وَن{
ٌِ ف ص َلْت آيَات ه  ق  ْرآنًا َعَربِيًّا ل َقْوٍ  يَ ْعَلم وَن{ قو  يؤمنون وقو  يعلمون م  يأتيهعما غري هؤالء فال يؤمنون به حىت 4}ِكَتا

َِ اأْلَلِيمَ العذاِ جزاء  ِِ اْلم ْجرِِمنَي * اَل ي  ْؤِمن وَن بِِه َحىتَّ يَ َرو ا اْلَعَذا * فَ َيْأتِيَ ه م  إنكارهم له: } َكَذِلَك َسَلْكَناه  يف ق  ل و
ج وذو داللة عميقة حتتا  ،النص القرآين إذن ذو داللة واضحة على املستوى العا  للفهم 5بَ ْغَتًة َوه ْم اَل َيْشع ر وَن{

 وراء احلجب الظاهرة. وهكذا جاءت آيات الكتاِ ىل ماإصحاِ األذهان العميقة الغور اليت تستطيع النفاذ عىل إ
ضح فهنالك آيات حمكمات املراد منها وا ،منها ما هو ظاهر يف متناول فهم اجلميع ومنها ماميتنع إال على اخلاصة

ملعىن انبه آيات عخر متشاهبات وهذه يد  فيها اىل جإو  ،ىل تأويل وهي ع  الكتاِإفهي ظاهرة املعىن ال حتتاج 
تالف وإهنا وهذا يعين عن اآليات املتشاهبات مبعث لالخ ،فيدعو إىل التأويل. والتأويل خيتلف باختالف املؤولني

َِ ِمْنه  آيَاتٌ مبعث ألن يستغلها من يريد الفتنة وتكريس االختالف  َكَماٌت ه نَّ ع  ُّ حمُّْ  }ه َو الَِّذَي عَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتا
ِِ َوع َخر  م َتَشاهِبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن يف ق  ل وهِبِْم َزْيٌغ فَ َيتَِّبع وَن َما َتَشابََه ِمْنه  ابِْتَغاء الْ  َنِة َوابِْتَغاء تَْأِويِلِه َوَما يَ ْعَلم  تَْأِويَله  فِ اْلِكَتا ت ْ

{وَن آَمنَّا بِِه ك لٌّ م ْن ِعنِد َرب  َنا َوَما يَذَّكَّر  ِإالَّ ع ْول وْا األْلبَ ِإالَّ الّله  َوالرَّاِسخ وَن يف اْلِعْلِم يَ ق ول   ِِ وتبني اآلية الكرمية عن  6ا
تد ىل اهلل ومن وصفهم بالراسخني يف العلم الذين زودهم بقدرات معرفية ذاتية بعيدة األبعاد متإالعلم بالتأويل يعود 

فال تأويل يعتمد على هذه القدرات املتميزة اليت ختتلف باختالف عصحاهبا  –مع امتداد ععما  النص الكرمي 
تصدى هلذه العقيدة اليت يؤمن هبا من يو عومواهبهم الفطرية. وقد تتأثر هذه القدرات باملدرسة الفكرية عو املذهب 

فكانت هنالك آراء يف التأويل تتأثر بذلك كله. وقد عثر اختالف العصر فيها كذلك فانطبعت بطابع  ،املهمة
دارس. ويف ا من العصور وبتياراته وباهلدف الثقايف والفكري هلذه التيارات عو املالثقافات املختلفة اليت تسود عصرً 

سالمي كان هنالك جهد يف التأويل على مدى عصوره كلها. وكان هنالك نظر ومنهجيات خمتلفة تاريخ الفكر اإل
اختلفت وتأثرت باختالف املدارس الفكرية اليت تصدت هلذه املهمة. وكان هلا على اختالفها آراء مهمة يف التأويل 

ون املعرفة صنفات تنطلق من فنودار لديها على مباحث خمتلفة وتعددت االهتمامات واالفكار وقد ظهرت كتب وم
سالمية يف تفسري النص القراين يف حماولة االستخالص من املعاين الدقيقة للنص. وقد ظهرت يف عصرنا احلاضر اإل

عفكار عخرى  واستلهمت ،ين وتأويلهآومع ظهور نظريات جديدة يف القراءة والتلقي حماوالت يف قراءة النص القر 
الية ة الدينية كاملاركسية واملنهج املادي يف النظر والتأويل والتفسري فكان كل ذلك فعليه العقيدإبعيدة عما تذهب 

 فكرية متميزة. 
لقد ظهرت على مدى امتداد تاريخ التأويل للنص القرآين آراء يف حتديد هذه العملية ومهماهتا نستطيع عن  

عىن حيتمله ف اللفظ عن معناه الظاهر إىل مفالرعي القدمي عرف التأويل بأنه صر  ،حنصرها باجتاهني: قدمي وحديث
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ا للكتاِ والسنة. فالتأويل له شروط وهي عد  خروجه على املصدر الذي صدر على عن يكون املعىن احملتمل موافقً 
عي إن املؤول ال ينبغي  ،عنه النص والذي ينتمي اليه وعن يلتقي مع املعىن الذي قصده مصدر النص ومنزله اهلل تعاىل

ا عن القصد اإلهلي الثابت بل يسعى ما ععانه السعي إىل االلتقاء مع املعىن سا  مع آرائه اخلاصة مبتعدً ين له عن
املقصود. ويف هذا اإلدراك لعملية التأويل وضع املفكرون واملفسرون يف اإلسال  نظرية حمددة هلا قوانني تنطلق من 

ية القراءة بثقافة العصر وما جّد فيه من نظريات تتناول عملالنص القرآين وتعود إليه. وعما الرعي احلديث الذي تأثر 
ا وجهدً  ،ا للفكرمتميزً  : اجتاه ال يتفق مع الرعي القدمي يرى التأويل فعاًل نستطيع عيضا عن نرصد فيه اجتاهنيوالتلقي ف

اءة تعطي هو قر ف ،للعقل ميارسه املؤول إلخضاع النص لتصوراته ومفاهيمه وعفكاره. هكذا بدون ضوابط وشروط
ِ بال ،املؤول سلطة كاملة على النص نص تلز  النص وتقيده باآلراء اخلاصة للمؤول الذي يتمتع حبرية فكرية يف الذها

تغلقه على املعىن  وال اىل مذاهبه واستنتاجاته. وهذه القراءة تنطلق من النظريات احلديثة اليت جتعل النص مفتوحً إ
لية اآلراء واملفاهيم حىت يف النص القرآين الذي يعرب عن حقائق مطلقة عز  فتتعدد ،احملدد الذي قصده صاحب النص

التتحول والتتصرف بتحول األفراد )القراء( وتصرف آراءهم. وهنالك اجتاه آخر يتفق مع الرعي القدمي يعرف التأويل 
ي يسعى من خالل عن املتلق بأنه العالقة اجلدلية القائمة على التفاعل املتبادل بني مصدر النص واملؤول وهذا معناه

يف ىل الثابت األزيل املطلق. و يسعى الثابت األزيل املطلق  إىل إيصاله إليه وبتمكني معر إىل الوصول إجهده الذايت 
منه وذلك من خالل عملية تفاعل يسعى فيها الطرفان إىل غاية واحدة فيتحقق اللقاء املنشود من خالل عملية 

الطرفني املتجادلني او املتحاورين عرب هذا االحتاد الوجودي الذي يضمهما والذي ميثله  التأويل. فالتأويل هو وحدة
 النص الكرمي.
 
 النص المؤول ) القرآن الكريم(-2

ىل األنبياء إوهذه العقيدة عو األفكار اليت متثلها ليست وضعية إمنا توحى  ،الدين عقيدة يرتبط هبا اخلالق باملخلو 
فاعل يف ظاهرة الدين و تتععدة ترتبط فيما بينها  تعاىل وهذا يعين عن هناك عطرافًا عليهم من اهللوالرسل عو تتنزل 

الذي ميثل ظاهرة اتصالية ختتلف عطرافها فالطرف األول ميثله اهلل تعاىل )املرسل( الذي ينزل العقيدة الدينية عو يوحي 
املرسل إليه( تتمثل بالنصوص او التعاليم الدينية وهناك ) هبا ويرسلها عن طريق الرسل. وهناك العقيدة الدينية اليت

اريخ وميثل هذا الطرف كذلك املرسل اليهم عفراد البشر عرب ت ،وميثله الرسل وهم الواسطة بني اهلل تعاىل والناس
ا هاإلنسان على األرض. الطرف األول املرسل )اهلل تعاىل( ينزل العقيدة وحيدد غايتها ويطلب من الرسل ابالغ

ٌِ ع نزَِل إِلَْيَك َفاَل َيك ن يف َصْدرَِك َحرٌَج م ْنه  لِت نِذَر بِهِ عي حتقيق العملية التواصلية  ،الناس  َوذِْكَرى لِْلم ْؤِمِننَي{، } ِكَتا
ل و َعَلْيك ْم آيَاتَِنا َوي  زَك يك ْم َوي  َعل م ك م  الْ  ََْ َتك ون واْ كِ } َكَما عَْرَسْلَنا ِفيك ْم َرس واًل م نك ْم يَ ت ْ َِ َواحلِْْكَمَة َوي  َعل م ك م مَّا  َتا

رب رسوله الكرمي ىل الناس عإفالعقيدة الدينية حيملها النص اإلهلي وهو الرسالة اليت حتمل اهلداية من اهلل  7تَ ْعَلم وَن{
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 ،و إهلي وما هو إنساينما ه فهو العالقة اليت جتمع بني عطراف العملية التواصلية، إنه الوحدة اليت يتفاعل من خالهلا
إنه جدل العقل اإلهلي الكلي املطلق والعقل اإلنساين اجلزئي احملدود. يعرب النص القرآين عن الذا ت اإلهلية املقدسة 

} َلْو عَنزَْلَنا َهَذا  :إنه القران الذي تتصدع له اجلبالفهو مقدس فال انفصا  بني النص وصاحبه يف الظاهرة القرآنية. 
ًعا م ْن َخْشَيِة اللَِّه{اْلق   َلِة ِإنَّا عَنزَْلَناه  يف  ذو القدر املنزل يف ليلة القدر: }وإنه  8ْرآَن َعَلى َجَبٍل لَّرَعَيْ َته  َخاِشًعا مَُّتَصد   لَي ْ

يٌد * يف َلْوٍح حمَّْف وٍظ{وهو القرآن اجمليد  9اْلَقْدِر{ }َوَهَذا ذِْكٌر مَُّباَرٌك عَنزَْلَناه  وإنه كتاِ مبارك  10}َبْل ه َو ق  ْرآٌن َّمَِّ
. 12َعاَلِمنَي َنِذيرًا{}تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلف ْرقَاَن َعَلى َعْبِدهِ لَِيك وَن لِلْ : وهو فرقان بني احلق والباطل 11عَفَأَنت ْم َله  م نِكر وَن{

 َوبَ ي  َناٍت م َن اهْل َدى }اْلق ْرآن  ه ًدى ل لنَّاسِ  لقد استمد القرآن الكرمي صفاته من صفات منزله تعاىل بأنه هدى وفرقان:
ِ احلكيم14}يَ ْهِدي ِإىَل الرُّْشِد{ىل الرشد إفهو يهدي  13{َواْلف ْرقَانِ  ِِ احلَِْكيِم{: . وهو الكتا  15} تِْلَك آيَات  اْلِكَتا

ِِ ِمَن اللَِّه اْلَعزِيِز احلَْكِ ألنه من اهلل ذي احلكمة:  وحيمل القرآن صفات األلوهية األخرى كالرْحة:  16يِم{}تَنزِيل  اْلِكَتا
ِ  اَل } :}تَنزِيٌل م َن الرَّْْحَِن الرَِّحيِم{ وإنه الريب فيه: ألنه من ِر الرْحة 17}ه ًدى َوَرْْحًَة ل ْلم ْحِسِننَي{ َذِلَك اْلِكَتا

ِ  اْلعَ } :ألنه يصدر عن ِر احلق واحلقيقة 18َرْيَب ِفيِه ه ًدى ل ْلم تَِّقنَي{ ِِ اَل َرْيَب ِفيِه ِمن رَّ اَلِمنَي * عَْ  تَنزِيل  اْلِكَتا
نزَِل }َوالَِّذَي ع  : ولكنه بعيد عن مدارك عكثر الناس وهو املنزه عن البهتان 19يَ ق ول وَن افْ تَ رَاه  َبْل ه َو احلَْقُّ ِمن رَّب َك{
لقد عرب القران عن احلق املطلق وانطوى على احلقيقة املطلقة  20الَ ي  ْؤِمن وَن{ إِلَْيَك ِمن رَّب َك احلَْقُّ َوَلِكنَّ َعْكثَ َر النَّاسِ 

َا اْلِعْلم  ِعنَد اللَِّه{: ألنه يصدر عن العاَ بكل شيء والعلم املطلق }َوعَنَّ اللََّه َقْد َعَحاَط ِبك ل  َشْيٍء  ،21}ق ْل ِإمنَّ
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َ با 22ِعْلًما{ ، 23 َواأْلَْرِض{}ق ْل عَنزََله  الَِّذي يَ ْعَلم  الس رَّ يف السََّماَواتِ ألسرار فهو ممن ميتلك مطلق العلم ومن هو عا
ِِ اَل ي  َغاِدر  َصِغريًَة َواَل َكِبريَةً : إال عحصاها القرآن ال يغادر صغرية وال كبريةوهلذا جاء   ِإالَّ }َماِل َهَذا اْلِكَتا
وألنه من العلم  25َربْ َنا لِلنَّاِس يف َهَذا اْلق ْرآِن ِمن ك ل  َمَثٍل{}َوَلَقْد ضَ  :وإنه ضِر فيه من كل مثل 24َعْحَصاَها{

عنه  ونفى 26ِبنٌي{} َوَما َعلَّْمَناه  الش ْعَر َوَما يَنَبِغي َله  ِإْن ه َو ِإالَّ ذِْكٌر َوق  ْرآٌن مُّ : قيقة نفى اهلل عنه كونه من الشعرواحل
ْ ََيَْعل لَّه  ِعَوَجا{}احلَْْمد  : عي احنراف عن احلق واحلقيقة َِ َوََ عنه روح من وعكد  27لِلَِّه الَِّذي عَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتا

ميَان  َوَلِكن َجَعْلَنا: عمره ونور وإميان ِ  َواَل اإْلِ َنا إِلَْيَك ر وًحا م ْن عَْمرِنَا َما ك نَت َتْدرِي َما اْلِكَتا ه  ن ورًا }وََكَذِلَك َعْوَحي ْ
َماَواِت َوَما يف ي بِِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم * ِصرَاِط اللَِّه الَِّذي َله  َما يف السَّ ن َّْهدِ 

 عن منزله اهلل كرمي. لقد عرب القران الكرمي عن احلقيقة اإلهلية فال يبتعد النص ال28اأْلَْرِض َعاَل ِإىَل اللَِّه َتِصري  اأْل م ور {
ِِ رَ : تمد من صفة اهلل هذهاألصل املطلق األزيل الكلي الثابت وهو يس ب َك اَل م َبد َل }َواْتل  َما ع وِحَي ِإلَْيَك ِمن ِكَتا

 ق ل}  :. ويستمد من قدرة اهلل املعجزة فهو نص معجز عما  خماطب عاجز29ِلَكِلَماتِِه َوَلن جتََِد ِمن د ونِِه م ْلَتَحًدا{
ٍٍ َظِهريًا{عْ لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنس  َواجلِْنُّ َعَلى َعن يَْأت وْا مبِْثِل َهَذا اْلق ْرآِن اَل يَْأت وَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن ب َ  . وقد 30ض ه ْم لِبَ ْع

إنه دعوة للمنازلة  ،قيوفعل ينتظر رد فعل املتل ،وهذا حتِد للمتلقي واستفزاز له ،دعاهم إىل عن يأتوا مبثله عو ببعضه
 وللمجادلة عثري فيها الطرف اآلخر الذي اهتم بالعجز ووصف به واستعداد من هذا الطرف وقبول للتحدي.

النص الكرمي تعبري عن اهلل القادر القوي املكني األزيل الثابت الكلي الالحمدود. واملتلقي هو العاجز 
األول  ا طرفان يف عملية حوار وجدل ومنازلة مصدرها الطرفالضعيف املفتقر املتحول املتغري احملدود اجلزئي. ومه

إذ وضع عمامه عن  ،الذي نزل القران ودعا إليه الطرف الثاين بدعوة ترتاوح بني احلوار اهلادئ اللني والتحدي واجملاهبة
 ِإْفٌك افْ تَ رَاه  ِإْن َهَذا ِإالَّ َوقَاَل الَِّذيَن َكَفر وا }: وإما منكر معاند ،الطرف اآلخر إما متقبل مقبل طالب هلذه الدعوة

َْلى َعَلْيِه ب  25/4َوعََعانَه  َعَلْيِه قَ ْوٌ  آَخر وَن فَ َقْد َجاؤ وا ظ ْلًما َوز ورًا } ْكَرًة { َوقَال وا َعَساِطري  اأْلَوَِّلنَي اْكَتَتبَ َها َفِهَي مت 
 .        31َوَعِصياًل{
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 المتلقي المؤول-3 

ني: وهذه عملية ض      رورية عو واجبة يوجبها وجود الطرف ،ىل البش      ر وعداة التواص      ل بينهماإن الكرمي رس      الة اهلل القرآ
ة اليت ا ويس              عى الطرف األول من خالل العالقة اجلدليفهما طرفان خمتلفان معرفيً  ،منزل القرآن واملنزل إليه القرآن

ٌِ } :إىل نور املعرفة اإلهلية املطلقةمن ظلمات جهله تض     مهما إىل التأثري يف اآلخر وإيص     اله إليه وإخراجه  اَلر ِكَتا
رَاِط اْلَعزِيِز احلَْمِ  ْم ِإىَل ص              ِ اِت ِإىَل النُّوِر ب ِ ِهْذِن َرهبِ  َك لِت ْخرَِج الن  َّاَس ِمَن الظُّل م  َ ف  النص الكرمي ميث  ل  32ي  ِد{عَنزَْلن  َاه  إِلَي  ْ

تجابة  تريد حتقيق فعلها يف نفس االنس          ان وعقله ولقد ترك باِ االس          احلقيقة اإلهلية )النور( واإلرادة اإلهلية  اليت
َِ لِلنَّاِس بِاحلَْق  رورة االهلية واحلرية االنس     انية: }ِإنَّا عَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكتَ هلذه اإلرادة مفتوحا ليتجلى التفاعل بني الض      ا

لُّ  َا َيض     ِ لَّ فَِهمنَّ ِه َوَمن ض     َ َها َوَما عَنَت َعَلْيِهم ِبوَِكيٍل{ َفَمِن اْهَتَدى فَِلنَ ْفس     ِ وجه اهلل خبطابه يف القران الكرمي اىل  33َعَلي ْ
ت واْ }املتلقي ودعاه اىل قراءته واالس     تماع إليه حينما يقرع:  َتِمع واْ َله  َوعَنص     ِ  34 َلَعلَّك ْم ت  ْرَْح وَن{َوِإَذا ق رِىَء اْلق ْرآن  فَاس     ْ

آلخر(، وكانت عول كلماته املنزالت عبارة)إقرع( إي انه عول ما نزل اس              تدعى ولقد مساه قرآنا مبعىن املقروء )من ا
ب َّر وا آي َ ات ِ ِه وَ اآلخر. وبني عن الغ  اي  ة من انزال  ه هي دعوة عق  ل اآلخر:  َك م ب  َاَرٌك ل ي  َدَّ ٌِ عَنزَْلن  َاه  إِلَي  ْ لَِيت  َذَكََّر ع ْول وا }ِكت  َا

} ِِ ْرنَا اْلق ْرآَن لِلذ ْكِر فَ َهْل ِمن مُّدَِّكٍر{تدبره: ولقد استدعاه دائما ليذكره ولي 35اأْلَْلَبا وقرر شعائر عند  36}َوَلَقْد َيسَّ
َلى َعَلْيِهْم }ق ْل آِمن واْ بِِه عَْو اَل ت  ْؤِمن واْ ِإنَّ الَِّذيَن ع وت واْ اْلِعلْ : ا لشأنهتالوته يلتز  هبا العارفون به تعظيمً  َم ِمن قَ ْبِلِه ِإَذا ي  ت ْ

ًدا{ ج َّ }وإذا قريء عليهم القرآن ، واس              تنكر على الك افرين عهنم اليس              ج دون لتالوت ه: 37خيَِرُّوَن ِلأَلْذقَ اِن س               
لقد دعا القرآن اىل التفاعل العميق مع النص القرآين ونظر إىل املتلقي بوص       فه عنص       را فاعال يف  38اليس       جدون{

جه يؤكد احرتا  يه الوص  ول اىل عبعاده ومراميه. إن هذا التو النص الكرمي يتأمله ويس  هم يف تأويله املعريف وحياول بس  ع
ه ويهديه السبيل فكان يدعو عقل ،القرآن لآلخر واعرتافه به وعد  جتاوزه وهو نوع من عنواع التكرمي اإلهلي لبين آد 

فلقد  ،لمعرفةل ولقد عنكر عليه تركه هلذا الس     عي وامهاله لقدرات عقله اجملادل املتطلب ،ويرتك له حرية الس     عي اليه
ان  عَنَّا َخَلْقَناه  ِمن نُّْطَفةٍ : ش          يء جدال وقد خياص          م يف اجملادلة خلقه َّمادال وكان عكثر نس          َ ََْ يَ َر اإْلِ فَِهَذا ه َو  } عََو

يٌم مُِّبنٌي{ لقد تبىن القران الكرمي مبدع احلوار مع اآلخر ودعاه إليه وزرع فيه امليل اىل احلوار واجلدل ليقيم  39َخص              ِ
                                                 

 .1 اآلية، براهيمإسورة  32
 .41اآلية  ،الزمرسورة  33
 .4و 3 اآليتان ،األعرافسورة  34
 .29 اآلية، صسورة  35
 .22اآلية  ،القمرسورة  36
 .107اآلية  ،سراءاإلسورة  37
 .21اآلية ، اإلنشقاقسورة  38
 .77اآلية ، يسسورة  39
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بينه وبني املخلو  وحدة متفاعلة. َ يكشف القران عن كل مضامينه فلم َيعل اآليات كلها حمكمات بل نزل إىل 
فهو  ،جانبها ما هو متش  ابه وما ذلك اال ليرتك َّماال لآلخر ليس  عى عرب حواره وجداله اىل معرفته واس  تنباط معانيه

 النص معرفة اهلل املطلقة املتض        منة يف ،عرفية طرفاهامص        در املعرفة ولكن بس        عي اإلنس        ان اليها. هنالك عالقة م
له دوره وليس  املتلقي ،الكرمي ومعرفة املتلقي احملدودة. الطرفان يتحاوران ويتفاعالن وهنالك انس           جا  او ختاص           م

للنص العودة  مبعرفته ،والعودةاليه ،طرفا س              لبيا واته يس              عى عرب تبني معاين النص القرآين  وعفكاره إىل النفاذ فيه
إن التاويل س    عي إىل االحتاد باملطلق. إن النص القراين معرفة تص    در عن اهلل وهي معرفة  ،الكرمي اىل مص    در املعرفة

رفة اإلنس  انية جتلي املعرفة إن املع ،جعل بعض  ها كامنة حتتاج اىل تاويل واس  تباط و املتلقي يس  هم يف تأويلها وجتليتها
 الفة االنسان هلل(. وإن هذا الفعل حركة جدلية يتوجه فيها العقل اإلنسايناإلهلية وتكشف عنها )وهذا فيه معىن خ

حنو العقل اإلهلي املطلق ويعود اليه إن اس           تطاع االهتداء إليه. َو يكن هذا الس           عي املبارك فعال تزهد فيه القدرة 
َمن َذا الَِّذي ي  ْقِرض  } ا؟ن اإلنس    ان خلالقه فأي تواض    ع هذاإلهلية املطلقة بل تواض    عت له فطلبته ومسته )قرض    ا( م

اِعَفه  َله  َوَله  َعْجٌر َكرمٌِي{ ًنا فَ ي ض   َ ا َحس   َ  وهلذا حيض   ر ،فالفعل اإلنس   اين مطلِو يس   تدعيه خالق اإلنس   ان 40اللََّه قَ ْرض   ً
اإلنس         ان عما  اخلطاِ اإلهلي وفيه وَيمعهما حض         ور يتش         اركان يف تكوين وحدته اجلدلية اليت ينس         جها النص 

الفعل  ،هو مقر الفعل املش       رتك بينهما: الفعل ورد الفعل ،لنص هو الوحدة اليت تض       م اإلنس       ان اىل ربهالكرمي. فا
رفته وكلما حتدى قدراته ومع ،املكتمل املعجز ورد الفعل احملدود العاجز. لقد حتدى اهلل اإلنس               ان بالنص القرآين

خ وَن يف }: طلقة اليت ميثلها النص الكرمياملعمعن اإلنس       ان يف معرفة القرآن ازداد إميانه بالعجز وبالقدرة  لَِّكِن الرَّاس       ِ
الََة وَ  اْلم ْؤت وَن الزََّكاَة َواْلم ْؤِمن وَن بِالّلِه اْلِعْلِم ِمن ْه ْم َواْلم ْؤِمن وَن ي  ْؤِمن وَن مبَا ع نزَِل إِلَيَك َوَما ع نزَِل ِمن قَ ْبِلَك َواْلم ِقيِمنَي الص    َّ

َو يقل القرآن ما لديه صراحة بل عبقى بعضه وراء احلجب لينهٍ  41ْولَِئَك َسن  ْؤتِيِهْم َعْجرًا َعِظيًما{َواْليَ ْوِ  اآلِخِر ع  
اإلنس    ان بواجبه ويؤدي التكليف املنوط به، ليس    عى يف س    بيل املعرفة وليكن س    عيه س    بيل هدايته، س    بيل الوص    ول 

درس له وحبث يف س       ر متيز النص املعجز ودقق و  واللقاء بربه. لقد عثار اإلنس       ان هذا التحدي  واس       تفزه واس       تعد
فكيف  ،وكتب يف حماولة الوص   ول إىل س   ر إعجازه ومازال يبحث وينتهي اىل عنه اليس   تطيع اإلحاطة بكل األس   رار

إذن مبحاولة اإلجناز ملثل هذا النص او لبعض      ه؟ .. لقد عجز عن اس      تيعابه وادراك عس      راره فكيف باإلتيان مبثله ؟ 
رج القرآن عن خيوهذا من إعجازه عيض        ا فهو عارف بالنتيجة ... َ  ، وععطاه نتيجة التحدي مقدمالقد حتداه اهلل

اٌن َعَرِبٌّ مُِّبنٌي{42}ولقد عنزلناه بلس            انك{: اللس            ان املنزل به لكنه ينزاح عنه وهو معجز هبذا   43، }َوَهَذا ِلس            َ
االنزياح على مس     توى االس     تعمال اخلاص للرتاكيب وعلى مس     توى املعرفة اليت يتض     منها. وتعبريا عن هذا االنزياح 

إي بص        رف اآلخرين عن اإلتيان مبثله ألنه انص        راف عن لغتهم مع عنه نزل هبا  ،قالت املعتزلة إنه معجز بالص        رفة
                                                 

 .11اآلية  ،الحديدسورة  40
 .162اآلية ، النساءسورة  41
 .97اآلية ، مريمسورة  42
 .103اآلية  ،النحلسورة  43
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وقف اإلنس               ان عما  القران موض              وع التحدي وبذل جهده يف تبني معانيه وتأويله وهنا يكمن التحدي. لقد ت
واستنباط معارفه وقراءته قراءة نافذة وكان بينهما حوار متصل يتلقى فيه االنسان كلمات ربه ويستوعب مافيها من 

مي واليت متثل مطلق ص الكر مث يتجاوز فهمه مرة ومرة يف حركة مس    تمرة حنو املعرفة الكاملة اليت يتض    منها الن ،معرفة
ودة اجلزئية عما  معرفة املتلقي ميثل املعرفة احملد ،املعرفة ومصدرها. فالنص الكرمي واملتلقي على عالقة متصلة متفاعلة

ال حمدودة والمتناهية ميثلها النص الكرمي. وباحلرية اليت منحها املطلق الالمتناهي لالنس              ان وبالقدرة اليت مكنه هبا 
ف مايكمن فيه من معرفة يتجاوز االنس  ان معرفته احملدودة وجزئيته و تناهيه يف س  عي دؤِو اىل حتص  يل من اكتش  ا

املعرفة  الكاملة الكامنة يف القران وليلتقي احملدود اجلزئي مع الالحمدود الكلي وهذا التجاوز إمنا هو حركة مس         تمرة 
احدا بعد اآلخر يف تس     لس     ل معريف متص     ل من عول يتلقاها األفراد و  ،متص     لة اس     تمرار واتص     ال اجلنس اإلنس     اين

الكائنات حىت آخرها الذي يس        تطيع اس        تيعاِ املعرفة الكاملة من جتميع ايع معارف البش        ر النس        بية يف ايع 
والذي يس  تطيع جتاوزها كلها مبا  يض  يفه إىل املعارف الس  ابقة ومبا يأيت به من جديد ليص  ل هبا اىل املعرفة  ،مراحلها

ليت متثل جتلي املعرفة الكامنة يف  القرآن يف العقل اإلنس      اين عي انطباع املعرفة اجلوهرية يف الش      كل املادي الكاملة ا
ن املتناهي والالمتناهي. إذ ،اجلزئي والكلي ،الذي س         يعكس         ها متاما. وهذا تعبري عن وحدة الش         كل واملض         مون

ال احلركة ولكي يتحقق هذا اللقاء البد من اتص      س     تنتهي حركة العقل اىل التقائهما على وحدة التفس     ري والتأويل.
واستمرارها عرب اتصال اجلنس اإلنساين واستمراره. وهذا يفسر لنا سر استمرار خلق اإلنسان ألن عقله احملدود ال 
يس  تطيع مباش  رة الوص  ول اىل املطلق اال عرب تاريخ متص  ل وممتد وهذا يعين تعدد وتكاثر وتنوع الكائن الذي ميتلك 

فة احملدودة اليت تتطلع اىل املعرفة الالحمدودة وتس       عى اىل الوص       ول اليها عرب حركة جتاوز مس       تمر يتجاوز عفراد املعر 
جدل  ،جدل املتعدد الكثري والواحد األحد ،اجلنس اإلنس              اين. وهذا ميثل جدل احملدود اجلزئي والالحمدود الكلي

انية والض   رورة جدل احلرية االنس    ،واخلفاء الش   كل واملض   مونجدل التجلي  ،املتحول املتغيري والثابت الدائم  األزيل
اإلهلية او اجلرب اإلهلي الذي س ينتهي ههد اإلنس ان لص احله عندما يقر اإلنس ان  بنفس ه وههده إن ما انطوى عليه 

ت الناس و القرآن هو احلق اليقني. إن الوص          ول اىل هذا اليقني يعود اىل قدرة املؤول قالقدرات العقلية تتفاوت بتفا
فال يس   تطيع املؤول منهم الوص   ول للمرة األوىل اىل داللة املعىن اخلفي لذلك تتعدد القراءات وال يعين هذا عن املعىن 
اخلفي يتع  دد وه  ذا م  ا ت  ذه  ب الي  ة نظري  ات القراءة والتلقي احل  ديث  ة اليت جتع  ل النص مفتوح  ا لك  ل قراءة ج  دي  دة 

اخلاص      ة اجلزئية  ته وخيض      ع املتلقي النص لتص      وراته وعفكاره اليت هي عفكارهفتتعدد املعاين احملتملة للنص بتعدد قراء
احلق الكلي  قراءة يش            وهبا ويش            ينها ابتعاد التص            ورات اجلزئية عن ،فهي قراءة غري بريئة بتعبري النظريات احلديثة

يل فاملعىن التأويلي تأو لكل من حياول ال ،الكامن يف النص القرآين. وهو يتجلى بالتأويل الذي يعود ألفراد كثريين
عملية جدل  املطلق والنسيب ،إن عملية تأويل القران هي عملية جدل الواحد واملتعدد ،متعدد وكثري ومتجل وظاهر

 ،جدل املطلق الكامن واملتجلي املتمثل باملعرفة اإلنسانية احملدودة. النص العظيم ميثل املعرفةاملطلقة ،اخلفاء والظهور
حمدودة إزاء املطلق وهي تص       رفها األهواء الفردية كما تش       اء فتدفعها اىل التأويل الذي قد يبغي  واملعرفة اإلنس       انية

الفتنة. إن القراءة تبقى يش    وهبا اجلزئي فتتعدد القراءات بتعدد القراء والقرآن يبني عن هنالك قراءة يقينية واحدة هي 
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م اجلزئية. نبطون املعرفة الكلية املطلقة من خالل عقوهلالقراءة اليت مكن منها  اهلل الراس       خني يف العلم فهؤالء يس       ت
فالقراءات املختلفة س           يؤول عمرها اىل قراءة واحدة تتفق مع احلقيقة املطلقة الواحدة  ،والكلي غري متعدد إمنا ثابت

بني يديه. نفسها  وهي تطلب معرفة املتلقي وتضع ،اليت يكتمها النص الكرمي. املعرفة الكلية يتضمنها النص القرعين
واملعرفة اجلزئية تطلب املعرفة الكلية وتس              عى إليها من خالله. معرفة النص القرآين ومعرفة املتلقي طرفان يف وحدة 

فهم معناه فالنص الكرمي الي ،جدلية تض              مهما  يتفاعالن من خالهلا تفاعال معرفيا ويتطلب عحدمها وجود اآلخر
اإلنساين الذي  وهذا من طبيعة العقل ،اال اذا فهمه او عوله وفسره ،ملتلقيويبقى املعىن كامنا اال اذا استوعبه عقل ا

 حياور النص بالذات وينتهي احلوار إىل التقاء املعرفتني.  ،يؤلف ويركب بني النص والذات
ََْ  ولقد زوده اهلل هبذه القدرة: ،العقل اإلنس        اين قادر على معرفة احلقيقة اَن َما  نس        َ  44ْم{ يَ ْعلَ }َعلََّم اإْلِ

َذِلَك بَِأنَّ الّلَه }وقد بني القرآن عن اهلل جعل الناس خمتلفني يف قدراهتم على املعرفة ولذلك اختلفوا يف قراءة القرآن: 
َقاٍ  بَِعيٍد{ ِِ َلِفي ش              ِ َِ ِباحلَْق  َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلف وْا يف اْلِكَتا لقد جعل االختالف بينهم كبريا فمن  45نَ زََّل اْلِكَتا

م الذين يدركون اىل الراسخني يف العل ،الذين يصفهم بأهنم ال يعلمون وال يستعملون عقوهلم اال كاستعمال البهائم
اء َربَُّك جلَََعَل }َوَلوْ املعرفة الكاملة. ولقد عبقى الناس خمتلفني ألن االختالف مسة اآلخر "اإلنس    ان" املقابل هلل:   ش    َ

 عما هو فهو اجلوهري الثابت املتناسق. ،46النَّاَس ع مًَّة َواِحَدًة َواَل يَ زَال وَن خم َْتِلِفنَي{
لقد مكن اهلل العقل اإلنس            اين حني دعاه إىل النص الكرمي ليمكنه من معرفته. والعقل يتخذ من النص 

فس   ه. ليت يكش   ف فيها العقل عن نالكرمي موض   عا لنش   اطه، واحلوار الذي يدور بني الذات واملوض   وع هو الص   ور ا
ولقد متثلت هذه بالتفس        ري والتأويل املختلف للنص القراين الذي تض        منته الكتب والدراس        ات على امتداد تاريخ 
هذه الدراس ات اليت متتد اىل زمن  النزول. النص القراين هو املوض  وع املعريف وهو ميثل الوعي الكلي املطلق. ويقابله 

وقد يعارضه يف صرامة ولدد وخصومة. الوعي الذايت اجلزئي يرى املوضوع موجودا وجودا  ،زئيعو يعارضه الوعي اجل
حدان يف فهما مت ،املوض   وع  متميزمن الذات ومتحد معها يف الوقت نفس   ه ،مباش   را عما  الذات وعنه مس   تقل عنها

فاعل يتم يف داخلها الت ،وحدة واحدة. العقل املوض              وعي الكلي املطلق والعقل الذايت متحدان يف وحدة واحدة
. وال حركة العقل الذايت يف س عيه الكتش اف العقل املوض وعي والوص ول إليه ،حركة التأويل ،احلركة الفكرية ،واحلركة

وإال إذا حنى  ،يكون ذلك إال إذا حترر هذا العقل اجلزئي من ايع التفس        ريات الفردية واألحكا  املبتس        رة واألهواء
زئية احملدودة. وباختص  ار إذا عص  بح عقلنا عقال خالص  ا ومتكن من ادراك املعرفة اإلهلية الكلية. جانبا ايع اآلراء اجل

يف س        بيل االحتاد و  ،وهبذا يزول ذلك التعارض املألوف بني الذايت واملوض        وعي. و يف س        بيل إزالة التعارض بينهما
لى التأويل. و احلركة املطلقة يتطلبها بقدراته عبينهما يستمر سعي  اإلنسان  وتستمر حركته الدؤوبة  باجتاه املعرفة 

                                                 
 .5اآلية  ،العلقسورة  44
 .176اآلية ، البقرةسورة  45
 .118اآلية  ،يوسفسورة  46
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 ،دليل على وجود نقص او عد  تطابق بني اجلزئي والكلي. واجلزئي الذايت َ يبلغ بعد متا  معرفة الكلي املوض وعي
وإذا بلغها توقفت حركته. فاحلركة مستحيلة على الشيء إذا كملت حقيقته. إن مايدفع الشيء "العقل اجلزئي" اىل 

كة هو ما يكمن فيه من س    لب او تناه او حمدودية فاألش    ياء املتناهية عش    ياء ناقص    ة تبحث عن متامها لذا فهي احلر 
حتاول جاهدة عن حتقق صورهتا كاملة. ويف هذه احملاولة تتجاوز نفسها لتكون شيئا عكثر اكتماال. والصورة الكاملة 

اجلزئي يس      عى  لقة اليت يتض      منها النص القرآين. والعقلاليت هي حمققة لنفس      ها ومتفقة مع فكرهتا هي احلقيقة املط
او التعبري  يس      عى اىل اكتش      افها كاملة ،اىل الوص      ول اىل هذه احلقيقة الكاملة الكامنة عو املتخفية يف النص الكرمي

 ،عنها كاملة او تأويلها كما هي. وهذا العقل اجلزئي الذي نزل اليه القرآن ليس مبس              توى واحد وإمنا هو خمتلف
فهو عقل  ،ء قلةوهؤال ،فمنه عقل الراس     خني يف العلم الذي ميثلهم  الرس     ل و األنبياء و االولياء والعلماء الربانيون

خاص حققت اإلرادة اإلهلية فعلها فيه. فالقران يبني عنه نزل على قلب الرس          ول حممد )ص( مبعىن اس          توعبه قلبه 
ِ  اْلَعاَلِمنَي * نَ َزَل ِبِه الرُّوح  اأْلَمِ } َوإِ  والقلب يف اللغة العربية ورد مبعىن العقل: ني  * َعَلى قَ ْلِبَك لَِتك وَن نَّه  لََتنزِيل  َر

اٍن َعَرِب  مُِّبنٍي{ وهبذا فهن الرس ول )ص( يعقل احلقيقة الكلية اليت يتض منها القرآن فهو جزء  47ِمَن اْلم نِذرِيَن * بِِلس َ
 حيمل اهلداية ويس        توعبها ويبلغها اىل غريه من عامة الناس الذين ميثلون من الرس        الة اليت حيملها ولذا مسى رس        وال

عقال عاما ولذا ال يستطيعون االقرتاِ من احلقيقة اليت ينطوي عليها القران مبدى اقرتاِ الرسول )ص( والراسخني 
فاعلون فيه معها يت عامة الناس ختتلف اس     تجابتهم للرس     الة وحيتاج األمر معهم اىل زمن –وهؤالء –يف العلم منها 

بأخذ ورد. ولذا نزل القرآن على مراحل ألن عملية اس      تيعابه منهم تس      تدعي ذلك وتس      تدعي عن يس      تمر تعاقب 
مراحل التفاعل معه حت         ى هناية الزمان. الراسخون يف العلم تنتهي هبم قدراهتم اىل االلتقاء مع املطلق واإلميان ب         ه 

{}يَ ق ول وَن آَمنَّا بِ والتس              ليم له:  ِِ فأولو األلباِ هؤالء يعرفون ان  48ِه ك لٌّ م ْن ِعنِد َرب  َنا َوَما َيذَّكَّر  ِإالَّ ع ْول واْ األْلَبا
الكتاِ من رهبم بعد عن تقودهم قدراهتم اىل ادراك ما عليه من اعجاز إهلي. ولكن هذه القدرات اليت هلؤالء امنا 

رفة اإلهلية رة اإلهلية لألنبياء واألولياء. فمعرفة هؤالء تلتقي مع املعبتمكني إهلي عي بعملية اختيار واجتباء من القد
َنا َاَْعه  َوق  ْرآنَه  * فَِهَذا قَ رَعْنَاه  }ِإنَّ َعَلي ْ  :عاىل  عنه مصدر التبيني والتأويليف إدراك النص القرآين وتأويله. ويبني  اهلل  ت

َنا بَ يَ  لكرمي افاهلل تعاىل مص             در التبيني وهو مص             در معرفة األنبياء واألولياء للنص  49انَه {فَاتَِّبْع ق  ْرآنَه  * مث َّ ِإنَّ َعَلي ْ
َ لِلنَّاِس َما ن  ز َل إِلَْيِهْم َوَلَعلَّه ْم يَ تَ َفكَّ  َنا إَِلْيَك الذ ْكَر لِت بَ ني  فالنيب )ص( يعرب   50وَن{ر  بتمكينهم من هذه املعرفة }َوعَنزَْل

ومن هن  ا ج  اءت العب  ارة في  ه ويف اإلم  ا  علي )ع( عهنم  ا قرآن  ،عن املعرف  ة الك  امل  ة اليت يعرب عنه  ا النص القرآين
ناطق. فاألنبياء واألولياء وهم الراسخون يف العلم تكمن يف عقوهلم معرفة فطرية كاملة تستطيع إدراك حقيقة النص 

وصف وهذا ينص عليه القرآن الكرمي يف عملية تأويل عخرى تتصل باألحال  اليت ت ،يالقراين وتأويله بالتمكني اإلهل
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 .19إىل  17اآليت ، القيامةسورة  49
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َتِبيَك َربَُّك }وََكَذِلَك َيَْ  :أويلها كما ص        نع مع النيب يوس        ف)ع(فهو ميكن من يش        اء من ت ،بأهنا باِ اىل املطلق
َِ َكَما عمََتََّها َعَلىَوي  َعل م َك ِمن تَْأِويِل اأَلَحاِديِث َوي ِتمُّ نِْعَمَته  َعَلْيَك وَ  عَبَ َوْيَك ِمن قَ ْبل  ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسَحَق  َعَلى آِل يَ ْعق و

َنا }َوِإَذا قَ رَْعَت اْلق رآَن َجَعلْ : لياءه فقد س              لب ععداءه هذه املكنةوإذا مكن عنبياءه وعو . 51ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم{
َنَك َوبَ نْيَ الَِّذيَن اَل ي  ْؤِمن ونَ  ت ورًا * َوَجَعْلَنا َعَلى ق  ل وهِبِْم َعِكنًَّة عَن يَ فْ  بَ ي ْ  52َقه وه  َويف آَذاهِنِْم َوقْ رًا{بِاآلِخرَِة ِحَجابًا مَّس              ْ

. فاهلل تعاىل ورس    له مص    در للتبيني والتأويل. وبذلك يتطابق اجلزئي مع الكلي او يلتقي معه يف معرفة النص وتأويله
ل والكدح  فان معرفة س   ائر البش   ر بالس   عي املتواص    ،لم بالفطرة والتمكني واإلهلا وإذا كانت معرفة الراس   خني يف الع

نَسان  ِإنََّك َكاِدٌح ِإىَل َرب َك َكْدًحا َفم اَلِقيِه{ واملشقة: ومعرفة هؤالء ليست معرفة كلية كمعرفة األنبياء  53}يَا عَي َُّها اإْلِ
تتحصل  ضها بعضا ويكمل بعضها بعضا ويضيف اليه حىتوالراسخني يف العلم إمنا هي معارف نسبية يتجاوز بع

املعرفة الكلية ويتحص         ل اللقاء باهلل بوس         اطة الكدح املعريف املتواص         ل. وعند هذه املرحلة يص         بح العا  يف املعرفة 
أويل عي إن الكش          ف عن املعرفة الكاملة اليت يف القرآن و ت ،مبس          توى اخلاص املتمثل مبعرفة الراس          خني يف العلم

ا  فلم عما لدى العقل الع ،رآن َ يتحص          ال يف زمن نزوله إال لدى الراس          خني يف العلم عي لدى العقل اخلاصالق
اخلاص  وهذا تعارض ،حيص               ل ذلك وحنن نقرع يف "هنج البالغة" لهما  علي )ع( عنه خيتزن علما الَيد له ْحلة

"العقل املنتظر"  يأيت "التأويل املنتظر" على يدوالعا  فالعا  ليس مبس   توى اخلاص. وحني يتاح له عن يكون مبس   تواه 
الذي س  يتاح لعقول ايع الناس عن تس  توعبه. وهذا يعين عنه يأيت يف عص  ر هنوض حض  اري كبري وس  يكون مس  توى 
الفكر والعلم والثقافة عاليا وس   تكون متاحة للجميع عندها تص   بح عقول الناس مبس   توى املعرفة اخلاص   ة اذ تتمكن 

عي حني تص      بح املعرفة اخلاص      ة اليت هلؤالء املعدودين معرفة عامة متاحة وعند هذا التطابق  ،ملعرفةمن إدراك هذه ا
اإلنس    ان على  هناية تاريخ ،عي ان هذا التاويل س    يكون يف هناية الزمان ،تنتهي مهمة العقل عي ينتهي مربر وجوده

لْ األر  ٍِ َفص      َّ َناه م ِبِكَتا ن وَن * َهْل يَنظ ر وَن ِإالَّ َناه  َعَلى ِعْلٍم ه ًدى َوَرْْحًَة ل َقْوٍ  ي  ْؤمِ ض وهذا يؤكده القرآن: }َوَلَقْد ِجئ ْ
ل  َرب  َنا بِاحلَْق  فَ َهل لَّنَ  وه  ِمن قَ ْبل  َقْد َجاءْت ر س      َفع واْ لََنا عَْو تَْأِويَله  يَ ْوَ  يَْأيت تَْأِويل ه  يَ ق ول  الَِّذيَن َنس      َفَعاء فَ َيش    ْ ا ِمن ش     

لَّ َعن ْه م مَّا َكان واْ يَ ْفتَ ر وَن{ ن  َردُّ  ه ْم َوض     َ ر واْ عَنف س     َ َر الَِّذي ك نَّا نَ ْعَمل  َقْد َخس     ِ . إن آخر الزمان هو هناية 54فَ نَ ْعَمَل َغي ْ
 ،يو  القيامة يو  عودته اىل ربه 55جوده على األرض وعودته اىل اهلل: }ِإنَّ ِإىَل َرب َك الرُّْجَعى{لتاريخ و  ،لهنس              ان

ة العق ل املنتهي اىل العق ل الالمنتهي املطلق ال ذي هو مب دعه ومص               دره فتلتحم النه اي ة ب الب داي ة وتعود اليه ا. عود
}َوِإنَّ َلَنا ، فله اآلخرة واألوىل 56}ِإنَّه  ه َو ي  ْبِدئ  َوي ِعيد {: فهو املبديء وهو املعيد ،النهاية اإلنس               ان والبداية اهلل

                                                 
 .6اآلية ، يوسفسورة  51
 .46و 45اآليتان ، سراءاإلسورة   52
 .6اآلية  ،االنشقاقسورة  53
 .53و 52اآليتان  ،األعرافسورة  54
 .8اآلية ، العلقسورة   55
 .13اآلية ، البروجسورة  56
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و اآلخرة هي احلقيق  ة املتجلي  ة الظ  اهرة اليت تنعكس عن  ،ىل هي احلقيق  ة اإلهلي  ة الك  امن  ةاألو  57َلآْلِخرََة َواأْل وىَل{
آلخرة وهبذا التجلي الكامل لألوىل تعود ا ،األوىل وتعرب عنها و تلتقي معها  يف الش              كل الذي َيلي مض              موهنا

 لألوىل.
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