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ّةّوسؤالّالمعنىةّاإلسالميّ التأويليّ 

ّحسنّبدران

، التأويل األشعريّ  ،ة التكييفنظريّ ّ،نظريّة التفويض ،النظريّات اإلثباتّيةّالتأويلّية،الكلماتّالمفاحي ة:ّ
 ابن تيمّية.

ى املعىن وفق تنسبق منه إىل ذهن القارئ، ويتجلّ  من خالل ما يثريه من معان   تناول النصّ  يتمّ    
لجملة ي، فيكون لة إىل جانب تركيب اجلملة والسياق الكلّ تساهم فيها املفردة اللغويّ  متفاوتة   ات  مستوي

ة وتفسريها، كما يكون للسياق يف اإلضاءة على املفردات اللغويّ  دورًا مرجعيًّا خاص   مبا هلا من تركيب  
قاع اجلمل وانتظامها حبيث من خالل ضبط إي ،ة للنصّ يّ ته يف رسم تفاصيل الصورة الكلّ مرجعيّ  العامّ 

 بأشكال   خمتلفة   وأساليب   وفق سياقات   ى النصّ وروحه. وهبذا، يتجلّ  ل منها نسيج النصّ يتشكّ 
ستنطاق، لال ي كشرط  د على ضرورة مالحظة هذا التشابك الكلّ دة، األمر الذي يؤكّ متعدّ  ومستويات  

يف مدلوالته احملتملة واحليلولة دون  ا توتري النصّ ة النظرة اليت من شأهنعن أحاديّ  واستقامة القراءة، بعيًدا
ة ة غنيّ الحتوائه على مادّ  القراءة من داخل بيئة النص، نظًرااستنطاقه ومعننته. وقد تنشأ الصعوبة يف 

بالدالالت، تفرتض مستوى من القراءة تسمح باستجالء الزخم الكامن فيه، كما هو احلال بالنسبة 
من الصور، الظالل،  عبارة وراءها عالم  ضخم، وكلّ  لمة يف اآلية ذات رصيد  ك  كلّ ، إذ  القرآين للنصّ 
حني يراد إسقاطه وتسييله وفق  . وقد تنشأ الصعوبة من خارج النصّ القضايا، والقيم ، اإلاحاءات، املعاين

يناسب عنق الداللة فيه مبا  َوَل  ، ويفضي ذلك إىل تطويع النصّ ه ذرائعي معنّي واقع ظريف خاص أو توجّ 
ة للتاريخ يف كثري من املفاصل األساسيّ  القرآين ملتبًسا غائًما ة. هكذا بدا النصّ دوجهة النظر احملدّ 

ى هذه احلقيقة يف عبارة النيب صلى اهلل عليه وآله السياسي واالجتماعي والثقايف يف اإلسالم، نقع عل
، ويف حتذير 1 هتنزيلكما قاتلت على  ،القرآن تأويلى عل بعدي قاتليم لإلمام علي عليه السالم:  وسلّ 
ال ختاصمهم مع اخلوارج:   معة الرتاشق اجلدلّ البن عباس من االنزالق يف مع مام علي عليه السالماإل

م لن دجدوا عنها ، فإهنّ نةبالسّ ّمحال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم القرآنّبالقرآن، فإنّ 
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ته لالستثمار وفق األفق الثقايف اخلاص بالقارئ، فإن وقابليّ   بسبب غىن النصّ . وما ذلك إاّل 2 حميصا
ة خصبة للتأويل ويلقي بظالله على سؤال املعىن امللّح  ئ أرضيّ ة من شأنه أن يهيّ انفتاح هذه اإلمكانيّ 

 ة يف التفسري،لقرآنيّ ة اية للنظريّ تسمح برسم املعال الكلّ  جامعة   ة  منهجيّ  ب عالجات  تتطلّ  ة  حموريّ  ة  كقضيّ 
إىل حتجري  ة أفضت الحًقاوفق آليات خاصّ  النصّ  ة اليت سامهت يف تأطريبالروح اجلدليّ  وتنأى جانًبا

بني املسلمني يف موضوعة الصفات  املعىن أشّد مراحله جداًل واضطرابًاحركة الفكر. وقد شهد سؤال 
 هللاق منها بذات ما يتعلّ  ة فحسب، سواءة، وهي الصفات اليت ينحصر طريق إثباهتا باألدلة النقليّ اخلربيّ 

ق بأفعاله ، أو ما يتعل3﴾َخَلْقُت بَِيَدي  ﴿ وغري ذلك. قال تعاىل: تعاىل، كالوجه، اليدين، العينني، الساق
 .4﴾َعَلى الَْعْرِش اْستَ َوى مْحَنُ الر  ﴿ وحنو ذلك. قال تعاىل: لنزول، اجمليءاجّل شأنه، كاالستواء، 

ّ

ّةاتّاإلثباتيّ النظريّ 

 تم وهو االجتاه احلريف، أو مثبّ  للصفة واملعىن مًعا ت  ة بني مثبّ ربيّ عت اآلراء يف املوقف من الصفات اخلتوزّ 
يلي اه التأو ا وهو االجتّ يف كليهما معً  فم اه التأويلي اإلامال، أو متصرّ يف املعىن وهو االجتّ  فم متصرّ  ،للصفة

ة ومعاجلاهتا. ة اإلاماليّ ة منها أو التأويليّ ة، سواء احلرفيّ النظريات اإلثباتيّ  ،التفصيلي. ونتناول يف البحث هنا
من خالل تشراحها إىل عناصرها املكّونة هلا، واليت ال تتجاوز حبسب  ة عموًمانعمد إىل رصد بنية النظريّ ف

ها، إثبات معىن الصفة وحقيقتها، املوقف من الصفة أو نفية األربعة عناصر، وهي: إثبات املالحظة املبدئيّ 
ز البحث حول العنصر الثاين ة. ويرتكّ وعالقة التفكيك واالرتباط داخل بنية النظريّ  التجسيم والتشبيه

ة العنصر الرابع وهو مدى ارتباط وتالزم هذه ، وهو املقصود بسؤال املعىن، مع مالحظة أمهيّ ًداحتدي
ّة الواحدة.ا داخل بنية النظريّ العناصر فيما بينه

ّنظريةّالتكييف 
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ة على ظاهرها مبعناها احلريف دون متييز صفات اخلالق عن ة على إبقاء الصفات اخلربيّ تقوم هذه النظريّ    
ا جوارح وأعضاء جسمانّية، على أهنّ  و وجه الّله    عني الّله ، وتفّسر مثل:  يد الّله ،صفات املخلوق

ة جناية التشبيه والتجسيم حانه عينني ويدين مثلما لإلنسان. وهبذا تقرتف هذه النظريّ عي أّن هلل سبوتدّ 
ويعرف أتباعها  ة ة  و الكّراميّ ة إىل  الظاهريّ والنقل. وتنسب هذه النظريّ  مما هو باطل بصريح العقل

هبم املالمسة أما مشبهة احلشوية فقد أجازوا على ر هة واجملّسمة. قال الشهرستاين:  ألجل ذلك باملشبّ 
واملصافحة، وأن املسلمني املخلصني يعانقونه سبحانه يف الدنيا واآلخرة إذا بلغوا يف الرياضة واالجتهاد 

وإثبات التجسيم: فهي  ة إىل إثبات الصفة، إثبات املعىنعو هذه النظريّ . إذن، تد5 إىل حد اإلخالص
املفردة، والذي هو اجلارحة واآللة. وتصرّح نتيجة تثبت اليد والوجه هلل تعاىل باملعىن اللغوي املتبادر من 

ة دجعلها تتوّفر على عنصر ذلك بالقول بالتجسيم. والتزام جانب اإلثبات يف كافة عناصر النظريّ 
ة فيما ة هنا من عدم توافق النظريّ ة. وتنشأ اإلشكاليّ االنسجام والرتابط الداخلي من الناحية املنطقيّ 

حبسب النتيجة  متناقضةم  كاذبةم   ضمون اإلسالمي الثابت. فهي قضيةم مع امل خلصت إليه من نتائج  
ة، وهلذا ل ة عن املقبوليّ سة، ويسِقط النظريّ القول بالتجسيم يتناىف ومقام الذات املقدّ  نّ إواملضمون؛ إذ 

 متسال   سيم كأصل  ة أن تشق طريقها إىل العقل اإلسالمي الذي تعامل مع مقولة التجتستطع هذه النظريّ 
 ة، جند أنّ يف قبول اآلراء ورفضها. وبالتدقيق يف عناصر النظريّ  على بطالنه عقاًل ونقاًل، وجعل منه معيارًا

من الدرجة األوىل، فيمتلك بذلك عنصر الثبات  واحظى بتوثيق   ينتمي إىل الوحي اإلهلي بامتياز   النصّ 
ثانية، إن الزم  . ومن جهة  ثبات النصّ  تصّرف يف عناصر البنية دجب أن ال يطال أيّ  األقصى، وهلذا فإنّ 

حبسب املعىن اللغوي يف تفسري املفردة، فإذا ثبت املعىن  ة  حتميّ  أن ينبثق عنها كضرورة   ة ال بدّ النظريّ 
ال تقبل  ة  تلقائيّ  الصريح يف اجلارحة بإاماع اللغويني، فهذا احّتم األخذ بالالزم كنتيجة   اإلفرادي للنصّ 

العنصر الثاين  جهد توافقي دجب أن يتمحور حول أيّ  أو التحوير. وهذا يعين أنّ ف أو التالعب التصرّ 
ة  التفويض  ز جهد كل من نظريّ ا يرتكّ إزالة ثبات املعىن. ويف هذا اجلانب حتديدً  ة،من عناصر النظريّ 

 ية سؤال املعىن بالنسبة هلاتني النظريتني.. إن هذا دجعلنا ندرك أمهّ ة  نفي التكييف ونظريّ 

ّنظريةّالتفويضّ
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ة على اهلل سبحانه وإثباهتا له مع تفويض املراد منها إليه ة على إجراء الصفات اخلربيّ تقوم هذه النظريّ    
الّله  ة تنفي التشبيه والتجسيم، وهي تتوّقف عن بيان املراد من هذه الصفات، ذلك أنّ تعاىل. فهذه النظريّ 

عن تأويله.  ّلفني بالكشف عن هذا املعىن فضاًل ولسنا مك تعاىل أعلم مبا أراد، وال نعرف معىن الصفات،
اآليات املشتملة عليها هي من  ة بدعوى أنّ حترمي اخلوض يف الصفات اخلربيّ  ة إىل حدّ ى هذه النظريّ وترتقّ 

فَأَم ا ﴿ املة اآليات املتشاهبة اليت هنى سبحانه عن ابتغاء تأويلها، وأمر عباده باإلميان هبا. قال سبحانه:
َلُم تَْأِويَلُه ِإال  الل ُه َوالر اِسُخوَن ل ِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم زَْيغم فَ يَت ِبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفت َْنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يَ عْ ا

. وختلص بذلك إىل وجوب 6﴾َبابِ ِإال  ُأولُو اأْلَلْ  يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن َآَمن ا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَب َِّنا َوَما َيذ ك رُ 
يتمّثل هذا االجتاه باجلملة مرها ومعانيها إىل اهلل سبحانه. اإلقالع عن تفسري الصفات، وتفويض أ

والكيف  ،االستواء معلومضه ملعىن االستواء على العرش:  عرّ الشهرية اليت أطلقها مالك بن أنس يف مقام ت
حنبل وسفيان الثوري وداود  وعلى هذا سلك أمحد بن .7 والسؤال عنه بدعة ،ه واجبواإلميان ب ،جمهول

إن اماعة كثرية من السلف يثبتون صفات هم من الفقهاء. قال الشهرستاين:  بن علي الظاهري وغري 
مثل ىن اللفظ الوارد فيه، ا ال نعرف معم يقولون إنّ  أهنّ ة مثل اليدين والوجه وال يؤولون ذلك، إاّل خربيّ 

فني مبعرفة تفسري . ولسنا مكلّ 9{لَِما َخَلْقُت بَِيَدي  }، ومثل قوله: 8{مْحَُن َعَلى الَْعْرِش اْستَ َوىالر  }قوله: 
هذه . وقال الرازي:  10ه ال شريك له، وذلك قد أثبتناه أنّ هذه اآليات، بل التكليف قد ورد باالعتقاد ب

تعاىل وال ء غري ظواهرها، كما دجب تفويض معناها إىل اهلل مراد اهلل منها شي املتشاهبات دجب القطع بأنّ 
ا للنص، . إذن، تقوم املعاجلة يف هذه النظرية على أساس إثبات الصفة حفظً 11دجوز اخلوض يف تفسريها 

 إسكات املعىن ة، فإنّ ملقولة التجسيم. وهبذا يتغلغل التفكيك داخل بنية هذه النظريّ  وإسكات املعىن درًءا
بني الالزم وامللزوم، وهبذا يعوز  مع إثبات الصفة، فهو تفكيكم  جسيم ال ينسجم منطقيًّاوإسقاط الت

ه سؤال املعىن عن التربير املنطقي يتوجّ  ،ة عنصر الرتابط واالنسجام والتوافق داخل بنيتها. ومن هناالنظريّ 
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من جهة، وإثبات الصفة ب إدجاد التوافق بني إثبات الصفة وإسكات املعىن املسوغ هلذا التفكيك، فيتطلّ 
من ا أوىل التفسري الصامت تفويضً  تربير التفكيك باالستناد إىل أنّ  أخرى. إنّ  وإسقاط الالزم من جهة  

التفويض أسلم من اإلثبات، لن يدرأ غائلة التشبيه والتجسيم عن هذه  ، وأنّ التفسري الناطق تأوياًل 
حتت قيد  وقوعم ، فهو ا له من ظاهر ولو استلزاًماالسكوت عن الشيء إن ل يكن قبواًل مبة، إذ النظريّ 

ة لسهام اهلل تعاىل خاطبنا مبا ال نعقل، وهذا يعّرض النظريّ  عاء أنّ فيؤول إىل إدّ  ،أشدّ  من نوع   مسائلة  
عتقاد الذي السكوت ال ينسجم مع اال مضافًا إىل أنّ  -عاىل حبكم العقل والنقل ة عنه تاملنفيّ  -ة العبثيّ 

َ هَلُمْ ﴿ ه بسمة الوضوح والبيان، قال تعاىل:سم بطبيعتيتّ  ، 12﴾َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسول  ِإال  بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُب َنيِّ
ة بعنصر الوضوح والبيان إالّ بن أنس املشهورة، لن يسعف هذه النظريّ  يف عبارة مالك فما هو  معروف 

القرآين والتقرير العقيدي. وما هو املعروف يف إطار  يف اإلطار ا بنحو  يكون فيه  معروفًا أن يكون مدركً 
ّّغة ال يرقى إىل مستوى املدلول القرآين والعقيدي ما ل يلحظ فيه سياق اآلية ودوره يف إسباغ املعىن.اللّ 

 ةّنفيّالتكييفنظريّ 

ولكن  بال انه باملعىن املتبادر منها ة على اهلل سبحة على أساس إجراء الصفات اخلربيّ تقوم هذه النظريّ 
بني ظواهر النصوص ومقتضى التنزيه. فاهلل سبحانه له يد وله عني، ولكن يده وعينه  تكييف ؛ امًعا

لشافعي ة إىل الشيخ األشعري وبعض الفقهاء كأيب حنيفة واليست كأيدينا وأعيننا. وتنسب هذه النظريّ 
َويَ ب َْقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اجلَْاَلِل ﴿ قال: هلل سبحانه وجًها بال كيف، كما وابن كثري. قال األشعري:  إنّ 

ة إىل . إذن، تدعو هذه النظريّ 15 14﴾َخَلْقُت بَِيَدي  ﴿، كما قال: له يدين بال كيف وإنّ  ،13﴾َواإْلِْكَرامِ 
إثبات )املعىن الالئق(، ونفي ها، تقوم على أساس إثبات الصفة، عن سابقت خمتلف   من نوع   معاجلة  

نفي الالزم  صفة يفرتض إدجاد نوع من التجانس بينه وبني إثبات املعىن، كما أنّ إثبات ال الالزم. ذلك أنّ 
الصفة ونفي  إدجاد التناسب بني إثبات من التجانس بينه وبني إثبات املعىن. لذلك فإنّ  يفرتض إدجاد نوع  

حفظ  ف يقوم على أساس اإلقرار بوجود اليد مبقتضىيف املعىن. وهذا التصرّ  الالزم يستوجب تصّرفًا
                                                             

ّ.3اآليةّ،إبراهيمسورة  12
  .21 ، اآليةالرحمنسورة 13
 .17 ، اآليةصسورة  14
دار  :القاهرة) حتقيق: الدكتورة فوقية حسني حممود ،اإلبانةّعنّأصولّالديانة ،م(949 -ه423) األشعري 15

 .15الصفحة  ،1اجلزء ،م(1911 -ه1،1491الطبعة  ،األنصار
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عنها  ة على املعىن اللغوي لليد مرفوًعاة عنها مبقتضى نفي الالزم. فُتحمل الصف، ونفي الكيفيّ النصّ 
هذا النوع من التفسري يقوم على أساس التمييز بني مستويني من  من التدقيق جند أنّ  الكيف. وبشيء  
ة مرفوًعا عنها الكيف اللة اللغويّ ، ومستوى الد(للنصّ  ة املعهودة )حفظًاالداللة اللغويّ  الداللة: مستوى

إضايف يسهم يف التجسري  جديد   ر التمييز هنا، هو احلاجة إىل استحداث عنصر  ملا يلزم(، وما يربّ  )درًءا
ة إذ تكشف عن إسهام العنصر اجلديد النظريّ  ة وردم اهلوة ما بني الصفة والالزم. ولكنّ داخل بنية النظريّ 

تغفل يف الوقت ذاته الثغرة اجلديدة اليت أحدثها إقحام هذا العنصر اجلديد يف الوصل بني الصفة والالزم، 
حتييده، و)املعىن الالئق(  ة( والذي تّ الربط بني )املعىن الظاهر يف احلقيقة اللغويّ  ة، كيف يتمّ يف بنية النظريّ 

ة ال النظريّ  جابة بأنّ املفاهيم متباينة بذاهتا؟ يف أفضل األحوال، ميكن اإل ابتكاره، واحلال أنّ  الذي تّ 
 يراد به نفس املعىن لفظ اليد مثاًل  عليه، فإنّ  طفيف   ا تقوم بإجراء تعديل  هنا، وإنّ  جديًدا تستحدث معىنً 

ة منه بداعي ق بالكيفيّ املتعلّ  اللغوي املوضوع له، ويستعمل هنا بنفس معناه اللغوي مع حذف الشقّ 
اسب هذا التحليل مع القول بأن األلفاظ موضوعة لروح املعاين، تنظيفه مما ال يليق جبالله تعاىل. وقد يتن

ة اهتا؛ فإن انتفاء الكيفيّ األلفاظ موضوعة للمعاين بنفس كيفيّ  ا مع القول بأنّ ه ال ينسجم إطالقً ولكنّ 
هذه الصفات موضوعة للمعىن  له الوجدان العريف هو أنّ الذي يتكفّ  يفضي إىل انتفاء احلقيقة. مع أنّ 

محل اليد على  ف عندة من اليد عند محلها على اللغة، ووضوح التكلّ ته، وذلك لتبادر الكيفيّ بنفس كيفيّ 
نا ال نقع على أثر هلذا املعىن املبتكر يف فهم القدماء )بال كيف(، فإنّ  املعىن املستحدث:  البلكفة 

م. وعليه، ما تقدّ ة، بل جند البعض من أكابر القوم يذهب إىل القول بالتفويض كلنصوص الكتاب والسنّ 
 املفاهيم مبا هي مفاهيم   ما وأنّ يف حقيقته سيّ  وأن احدث تغيريًا يف املعىن ال بدّ  أو تصّرفم  إجراءم  أيّ  فإنّ 

ة: فما يفهم من الصفة جبرانه يف بنيان هذه النظريّ  ا. ومهما يكن، يظل التفكيك ضارًبافيما بينه متباينة  
هذا يستلزم  وإذا كان اهلل تعاىل قد خاطبنا مبا ال نعقل، فإنّ  غري مقصود، وما يقصد منها غري مفهوم،

، واإلهبامة بال كيف، هو قول يعرتيه الغموض حقيقيّ  هلل يًدا القول بأنّ   احلكمة. وإنّ ة وينايفالعبثيّ 
 واضحة   وخيالف هنج القرآن الكرمي يف رسم معال العقيدة من خالل خماطبة الفطرة والعقل السليم بلغة  

غ هلذا التفكيك، وإهبام. وبذلك يفتقد سؤال املعىن التربير املنطقي املسوّ  ال يشوهبا أدىن تعقيد   ة  جليّ 
ف عليه غوي املتبادر واملعىن الالئق املستحدث، األمر الذي تتوقّ ب إدجاد التوافق بني إثبات املعىن اللّ فيتطلّ 

 ة.ط واالنسجام داخل بنية هذه النظريّ ، وهو العنصر الالزم يف إدجاد الرتابة ككلّ ة النظريّ مشروعيّ 

ّ
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ّةّبينّالتكييفّونفيهابنّتيميّ 

سة، ال تتناسب بظاهرها ومقام الذات املقدّ  وأفعال   ة مبا ورد يف النصوص من صفات  ك ابن تيميّ يتمسّ 
كان   على مستوى الفهم، فإذا ة  حقيقيّ  ة داللة  فظ من أيّ اه إفراغ اللّ وينحو يف اجلواب عن سؤال املعىن باجتّ 

، وينزل إىل مساء الدنيا كّل ليلة، ول يكن لنا أن نقرتف جناية على العرش استقرارًا راهلل سبحانه يستقّ 
التشبيه لتعاليه سبحانه عن صفات املخلوقني، ول يكن لنا أن نقرتف جرم التأويل الستلزامه مغّبة 

لى حقيقتها، غاية األمر إجرائها على من إجراء الصفات على ظاهرها وإثباهتا ع التعطيل، فال بّد حينئذ  
ة املعىن الالئق به تعاىل يّ ننا من اإلملام بكيفظاهرها الالئق جبالل اهلل تعاىل، ولن يقدح يف ذلك عدم متكّ 

اليت عمل على صياغتها وبّثها من جديد  ة  نفي التكييف ة تبنيه نظريّ يظهر من ابن تيميّ  . وهبذامطلًقا
ي ابن اجلوزي للحنابلة آنذاك، ونفيه أن ذ القرن الرابع اهلجري نتيجة تصدّ جرت منبعد أن كانت قد هُ 

ة يف القرن ة إحياء هذه النظريّ يكون مذهبهم هو بعينه مذهب السلف. ومهما يكن، فقد أعاد ابن تيميّ 
 ثارها بوصفها مذهب السلف الذين: الثامن اهلجري، ودعا إليها لكوهنا بني التعطيل والتشبيه، وأ

ثلون صفات اهلل تعاىل بصفات خلقه وال ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فيعطلوا فال مي
أمساءه احلسىن وصفاته العليا إىل أن قال: ول يقل أحد من سلف األمة وال من الصحابة والتابعني إن اهلل 

ألمكنة بالنسبة إليه سواء، وال ليس يف السماء، وال إنه ليس على العرش، وال إنه يف كل مكان، وال إن اميع ا
 16إنه داخل العال وال خارجه، وال متصل وال منفصل، وال إنه ال جتوز اإلشارة احلسية إليه باألصابع وحنوها.

 وقّرر أن : 

ة، واستواء على العرش، ووجه، ويد، وحمبة ة وحتتيّ من فوقيّ القرآنّمذهب السلف هو إثبات كل ما جاء يف 
ريف. فهل هذا هو مذهب السلف من غري تأويل، وبالظاهر احل ة من ذلك أيًضاالسنّ ض، وما جاء يف وبغ

ذلك مذهب السلف، وناقشهم العلماء يف  عوا أنّ ؟.. وقد سبقه هبذا احلنابلة يف القرن الرابع اهلجري، وادّ حًقا
ة إليه واإلشارة احلسيّ  يهماي إلة ال حمالة، فكيف ال يؤدّ ي إىل التشبيه واجلسميّ ه يؤدّ ذلك الوقت وأثبتوا أنّ 

  17؟!.جائزة 

                                                             
 ،1الطبعة  ،الدار اإلسالمّية) د مكي العامليالشيخ حسن حممّ  حتقيق ،هياتاإلل ،الشيخ جعفر السبحاين 16

 .421الصفحة  ،م(1959 -1349
 .157الصفحة  ،(1319 ،2الطبعة  ،دار السّيدة) كتابّالوهابي ةّوالتوحيد ،الشيخ علي الكوراين العاملي 17
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ة نفي التكييف، ونظرية التفويض، يقوم على غ التفكيك الضارب جبذوره يف منت نظريّ مسوّ  إنّ 
ة مقاربة من شأهنا املساس أيّ  أساس درء حمذور التجسيم الالزم من إثبات الصفة هلل تعاىل، ولذلك فإنّ 

نفي ة  ة لنظريّ  ابن تيميّ الرغم من تبيّن تني على احملك. وبهبذا االرتكاز احملوري سوف تضع هاتني النظري
 ل تكن ناشئة من نفس الفضاء العام الذي منطلقات ذلك التبيّن  أن ّ حبسب الظاهر، إاّل  ف التكيي

ل نقطة ارتكاز يف قيام يشكّ  متسال   ك فيه العقل اإلثبايت آنذاك، وهو درء حمذور التجسيم كأصل  حترّ 
ييف ة اليت يشوهبا الكثري من التأرجح ما بني التكما توحي به عبارات ابن تيميّ  ة. ذلكهذه النظريّ 

 ة  التكييف املغازلة الصراحة ألتباع نظريّ  يف التشبيه إىل حدّ  ة مغرقًافكثريًا ما بدا ابن تيميّ  .وعدمه
ال بأس هبا  مادة   يه للمنطق االستقرائي الذي وّفر لديهمرجع ذلك إىل تبنّ  فني يف حرفيتهم، ولعلّ املتطرّ 

 تها. ة بعد أن استقامت لديه دليليّ من النصوص التشبيهيّ 

 ر التشبيه والتجسيم، وهي مقاربةم تربّ  ة  تقعيديّ  فاته مقاربة  ة يف بعض مؤلّ يسوق ابن تيميّ  ،من هنا
بني شيئني من اميع  تقوم يف جوهرها على أساس التمييز بني التمثيل والتشبيه: فالتمثيل هو تشابهم 

، بينما التشبيه يكون بني شيئني ببعض 18﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءم ﴿وهذا هو املنفي يف قوله تعاىل:  الوجوه،
فإن اهلل سبحانه أثبت التشبيه  خلالق واملخلوق ال يقتضي التمثيل،صفاهتما. وهو يرى أن التشبيه بني ا

رُِج احلَْي  ِمَن خيُْ ﴿بقوله:  مّسى بعض عباده حيًّا، و 19﴾احلَْيُّ اْلَقيُّومُ ﴿ ا:بينه وبني خلقه، فسّمى نفسه حيًّ 
 ، ومّسى بعض خلقه مسيًعا21﴾بِِه ِإن  الل َه َكاَن مسَِيًعا َبِصريًا﴿ ومّسى نفسه مسيًعا بصريًا: ،20﴾اْلَميِّتِ 

إثبات  نّ فإ ،البصري كالبصري. وحينئذ   ، وليس السميع كالسميع وال22﴾َفَجَعْلَناُه مسَِيًعا َبِصريًا﴿ا: بصريً 
صفات اهلل اليت يقتضي إثباهتا التجسيم ال حرج فيه، ول يرد نفي التجسيم عنه سبحانه. واحتجاج 

ََذ قَ ْوُم ُموَسى ِمْن بَ ْعِدِه ِمْن ُحلِيِِّهْم ِعْجاًل ﴿امري حيث قال تعاىل: ة موسى والسالبعض بقصّ  َواخت 
، فاهلل تعاىل ل يذكر فيما عابه  ، ال يصحّ 23﴾لُِّمُهْم َواَل يَ ْهِديِهْم َسِبياًل َجَسًدا لَُه ُخَوارم َأَلْ يَ َرْوا أَن ُه اَل ُيكَ 

                                                             
 .11اآلية  ،الشورىسورة 18
 . 277اآلية  ،البقرةسورة  19
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 .75اآلية  ،النساءسورة  21
 .2اآلية  ،اإلنسانسورة  22
 .135اآلية  ،األعرافسورة  23
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د كونه ذا ، ولو كان جمرّ مهم، وال يهديهم سبياًل ه ال يكلّ أنّ ه ذكر فيما عابه به كونه ذا جسد، ولكنّ 
ون الشيء ذا ك  هبا على أنّ  من احتجّ  ة  اآلية تدل على نقص حجّ  لذكر ذلك، فعلم أنّ  ًبا ونقًصابدن عي

 ونقص.  بدن عيب  

ة على إثبات العلو واالستواء أكثر من أن حتصر، وداللتها على ذلك ة الكتاب والسنّ أدلّ  إنّ  ثّ 
مفهومة، وحينئذ فيقال: إن كان إثبات هذا يستلزم أن اهلل جسم وجسد، ل يكن دفع موجب  ية  جلّ 

ا هو النقص الذي عابه اهلل ه جسدً هذه النصوص مبا ذكر من قصة العجل، ألن ليس فيها أن كون
ونقص، بل دّلت النصوص على  التجسيم عيبم  ا من إهليته. وعليه، ل يرد يف النصوص أنّ وجعله مانعً 
 ة القول باجلهة واالستواء واالنتقال والنزول. إنّ واالستواء بوضوح، وهلذا أثبت ابن تيميّ  إثبات العلوّ 

ة الناشئة أن احتكم إىل الرؤية العقيديّ  غائلة التشبيه والتجسيم، ال بد  الوقوع يف  احملذور املتصّور هنا، أيّ 
ا لدى البعض قد ال يعّد كذلك بنظر البعض ة التفسري نفسها، فإن ما ميكن أن يعّد حمذورً من عمليّ 

طعيات العقل من شأهنا أن تستبعد ق النقلية املنهج يف التفسري وفق هذا املنحى أحاديّ  اآلخر. ذلك أنّ 
ا عن هذا الوجه، وتسمح للبىن العقيدية أن ، وبذلك تنأى بغائلة الدور بعيدً مرتكزات العرف كليًّاو 

ضح تلك البىن. فيتّ  بسقف مسبًقا نصّية، دون أن تكون حمكومةً  حمض   اء عمليات تفسري  تنبثق من جرّ 
، ا يف آلية التفسرية كليًّ يّ قيام هذا الوجه من التفسري احلريف رهن بتعطيل حركة العقل ومرتكزاته العرف أنّ 

 نفسه.  فقط خارج إطار استجالء النصّ  حبيث يغدو سؤال املعىن مشروًعا

تباع، واحتكم يف يث عن قيمة املنهج األحادي يف االتناوله يف سياق احلد وهذا األمر يتمّ 
ة، وعدم إثبات الصف هنا، هو أنّ  . وما يهمّ نتائجه إىل مدى جدوائيته يف استجالء مضامني النصّ 

غوي املتبادر من مفردة اليد والوجه وحنومها املانع من إثبات الالزم، احّتم محل الصفة على املعىن اللّ 
 ة  نفي التكييف ة، وهذا من شأنه أن يضع نظريّ ريّ به بنية النظمبقتضى االنسجام الداخلي الذي تتطلّ 

طاملا  تأزمًّا واضطرابًا املعىن يغدو أشدّ سؤال  فإنّ  ،حمذور التجسيم على احملك. لذلك القائمة على درء  
ة املعىن اللغوي للفظ اليد ر له عنصر اإلثبات رغم زوال املوانع من طريقه: فهل يثبت ابن تيميّ ل يتوفّ 

مع املضمون الثابت يف فضاء العقل اإلسالمي! أم  صريح   النعدام املانع عنه، وبالتال يقع يف تناقض  
ل يبلغه  ة بشكل  ليتناقض بذلك مع األساس االرتكازي هلذه النظريّ  ييف ة  نفي التكبنظريّ ك يتمسّ 
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ر التربير املنطقي الذي يفسّ  ،مضى وقت   ب أكثر من أيّ يتطلّ  ،سؤال املعىن هنا السلف أنفسهم؟! إنّ 
 ما بعد إثبات الصفة، وإثبات عدم املانع من جريان الالزم.إزاحة املعىن، سيّ 

ما خلصت  طاملا أنّ  ة  ة كافّ بوجه االجتاهات اإلثباتيّ  ة  بقوّ  مطروًحا املعىن يظّل سؤال ،اخلالصة
معىن؛  رغة من أيّ  رؤى من شأهنا أن تقودنا يف النتيجة إىل الدائرة املفأطيافها إن هو إاّل  إليه بكلّ 

وصمت عن  أّنه جسم، والبعض اآلخر وصف لفظًاوصرّح ب فالبعض وصف جسًما مرّكًبا منفعاًل متغيّ ًرا
عىن، والبعض الثالث وصف معىن بال كيف. وال جند من بني هذه االجتاهات سوى اجتاه واحد احظى امل

الذي أثبت الصفة ولوازمها من املعىن  ط واالنسجام الداخلي، وهو اجتاه  التكييف بسمة الرتاب
 والتجسيم. 

يف ذلك،  ريحم ي إىل الوقوع يف حمذور التجسيم، بل هو صهذا النوع من الرتابط يؤدّ  وحيث إنّ 
عة ة بذريمات ولوازمها احلتميّ ة غري منتظمة تدعو إىل التفكيك بني املقدّ استبداله برؤى نسقيّ  فقد تّ 

لة للمعىن. وهذا التفكيك ما هو يف احملصّ  ، ونفي التجسيم حفظًاالتوفيق بني إثبات الصفة حفظًا للنصّ 
إامال يهدف إىل درء التجسيم من خالل اإلثبات  أويلم ه ت، غاية األمر أنّ  نوع تأويل ليس إاّل ة إاّل النهائيّ 

وفق مستويني: مستوى التفكيك والفصل من جهة بداعي  عملية التأويل تتمّ  والنفي يف نفس اآلن. إنّ 
الجتاهات فت جهود اثانية بداعي إدجاد املالئمة. وقد تكثّ  إزالة املالزمة، ومستوى البناء والوصل من جهة  

جتاهل  ة التأويل، بينما تّ ل من عمليّ حول املستوى األوّ  لة يف  نفي التكييف  و التفويض ة املتمثّ االثباتيّ 
تفريغ  جلهة املستوى الثاين واالكتفاء باإلحالة إىل علم اهلل تعاىل، وهلذا ل تؤَت هذه اجلهود مثارها إاّل 

لموس يف مقابل املتغرّي احلدسي، كه بالثابت املر هلذا النزوع متسّ . وقد يربّ من معناه وجعله صامًتا النصّ 
 من إسقاط أحدمها حلساب اآلخر. وحيث إنّ  ه ال ميكن االحتفاظ بكال العنصرين فال بدّ وحيث إنّ 

 يف داللته، ال مندوحة حينئذ   ته، خبالف املعىن فهو مأزومم ته متأدجل بنصوصيّ حبرفيّ  نم ثابت متحصّ  النصّ 
 استبداله مبعىن آخر؛ فإنّ  لذهن، دون أن يصل األمر إىل حدّ من املصري إىل توتري املعىن وتبديده من ا

وتدّخاًل  خطريةً  ل جمازفةً ه يشكّ فإنّ  حريف إىل دليل   يف قضايا الدين ما ل يكن مستنًدااستبدال املعىن 
ته. وإىل هنا وحرفه عن مسار قدسيّ  يف شؤون املقّدس، األمر الذي من شأنه املساس بالنصّ  بشريًّا سافًرا

 ة قد استنفذت طاقتها. ة لالجتاهات اإلثباتيّ ة التأويليّ العمليّ  تكون



  11 
 

اخلروج عن الظهور احلريف بصرف اللفظ عن داللته يف الكيف إىل الكيف اجملهول، أو  إنّ 
من وجوه صرف املعىن إىل غريه، فال فرق يف التأويل بني إدجاد املعىن   وجه  الالكيف، ما هو يف احلقيقة إاّل 

ون تأوياًل إاماليًّا، ولن خيتلف ة إىل التربير املنطقي ويكمبقدار ما يفتقد يف بنياته الداخليّ  أو صرفه إاّل 
 مبقدار ة يف اجلملة إاّل ة التأويليّ ة األخرى يف جهة تبنيه مبدأ العمليّ عن االجتاهات التأويليّ  حينئذ جوهريًا
وليس يف اإلثبات: أي نفي الصفة، لنفي، ة لدرء التفكيك بالتزام الرتابط يف اة التفصيليّ طموح التأويليّ 

أتباع التأويل التفصيلي يرفضون إثبات اليد والوجه هلل تعاىل،  ونفي التجسيم والتشبيه. فإنّ  نفي املعىن
هذه الرفوضات ميليها  . وحيث إنّ وتفصياًل  حة، وإثبات التجسيم املةً وإثبات الصفات مبعىن اآللة واجلار 

ي الذي يواجه التأويليني التفصيليني التحدّ  ائلة التجسيم والتفكيك، لذا، فإنّ منطق الرتابط والفرار من غ
ي الذي واجه التأويليني اإلاماليني، وهو مدى قدرهتم على إثبات تأويالهتم وفق األسس هو نفسه التحدّ 

 ة املقبولة.العلميّ 

 تم  وهو االجتاه احلريف، أو مثبّ للصفة واملعىن ت  ة بني مثبّ عت اآلراء يف املوقف من الصفات اخلربيّ توزّ    
وهو االجتاه التأويلي  يف كليهما مًعا فم يف املعىن وهو االجتاه التأويلي اإلامال، أو متصرّ  ف  للصفة متصرّ 

 -فيما عدا االجتاه احلريف املتزّمت  -ا ة بالبحث، وبّينا أهنّ التفصيلي. وقد تناولنا أعاله النظريات اإلثباتيّ 
من التأويل اإلامال، يقوم على التفكيك بني الشيء ولوازمه، واإلحالة يف  إىل نوع  تستند يف جوهرها 

ة اجتاه يف للمعىن. والتأويليّ  ، ونفي التجسيم حفظًاعي التوفيق بني إثبات الصفة حفظًا للنصّ املعىن، بدا
ذلك على  ، وهي إذ تطمح إىل جتاوز هاتني العقبتني تنجزسري يقوم على النفي واإلثبات مًعاالتف

ة يف جهة اإلثبات. ة الداللة الثانويّ ة يف جهة النفي، وترجيح كفّ مرحلتني: صرف اللفظ عن داللته األوليّ 
ة لألشياء، وألجل ذلك يفتقر التأويل إىل عنصر التطبيع، ف على خالف الطبيعة األوليّ وكالمها تصرّ 

ة الوضعيّ  اذاختّ : إجراءين: أواًل  ن داخله، وذلك وفقرات وجوده التوافقي مواحرص على امتالك مربّ 
ق إىل نطاق الوضع، وإنا يعمل يف يف الوجود. جلهة استناده إىل اجملاز وحنوه، فال يتطرّ  الطارئة كنمط  

جبعل اللفظ على املعىن  يهتمّ  ال غري. ولئن كان  الوضع  طارئة   بة حالة  إطار االستعمال، ويبقى مبثا
ة، ة اليت تسود العالقات اللغويّ ة الوضعيّ ته إىل هذه اخلصوصيّ يف مشروعيّ التأويل يستند  وختصيصه به، فإنّ 

 مّ وال يسعى إىل تقويض قواعد اللعبة اليت حتكم املسار اللغوي من خالل العبث باأللفاظ واملعاين وض
ن أن تصل ة، دو ة التأويليّ ة الالزمة إلجراء العمليّ ئ األرضيّ ، إذ الوضع يهيّ األغيار إىل بعضها البعض جزافًا

 املساس به.  ة إىل حدّ تلك العمليّ 
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شياء، إىل ة تتماهى مع طبيعة األأوليّ  ل نقطة ارتكاز  فالتأويل هو نقلة من األصل الذي يشكّ 
ة تستبيح اللفظ دون أن ختلف املعىن األصلي ة الطارئة. والتأويليّ يف صورة الوضعيّ  الفرع الذي يظهر دائًما

ة، لذلك ال يسعى إىل ته التأويليّ ا من شأنه أن يفقده هويّ ممّ  واقع   ل إىل أمر  وّ عليه، إذ التأويل يأىب أن يتح
 ة فحسب. وهنا حتديًداة االستعماليّ ا يستثمره يف مقام الداللترقية املعىن التأويلي إىل مقام الوضع، وإنّ 

، فيحتفظ بالسيطرة ينشأ عنصر املراوغة فيه: فهو إذ يعبث باألدوار احرص على إبقاء األشياء يف مواقعها
هور يف طور الواقع م يف مسار األمور يف نفس الوقت الذي ينأى بنفسه عن الظوالقدرة على التحكّ 

 الرمسي. 

 بسبب قيام عالقة   طولًيا واحد    أن يتعاقبا على لفظ  ة النفي واإلثبات ملفهومني: تتيح ثنائيّ ثانًيا
ة يف مرحلتيها: مرحلة النفي والفصل من جهة ة التأويليّ ل العمليّ ما بينهما، ومن خالل هذه العالقة تتشكّ 

د حصرت بداعي تفكيك املوائمة، ومرحلة اإلثبات والوصل من جهة ثانية بداعي حتقيق املالئمة. وق
ة التأويل، فيما أحالت ل من عمليّ ة ذات املنحى التأويلي جهودها يف املستوى األوّ ثباتيّ االجتاهات اإل

جملهول، األمر الذي أفضى إىل إرباك املفهوم؛ إذ املفهوم الواحد مبا هو مفهوم ال املستوى الثاين إىل ا
العبث يف  ة، ذلك أنّ ته وكينونته اخلاصّ  الختلت هويّ احتمل ورود التجزئة عليه بالنفي واإلثبات وإاّل 

ق هو املتعلّ و  -آخر منه  ونفي شقّ  - ق باجلارحة مثاًل وهو املتعلّ  -منه  املفهوم الواحد، بإثبات شق  
ه. م بتمام أجزائاملفهوم متقوّ  ة، فإنّ من شأنه إحلاق الضرر بعنصر الثبات يف الوحدة املفهوميّ  –بالكيف 

هليبة النص  دون أن يالمس ضفاف اإلثبات حفظًا وإذا كان الشيء اجلديد هنا هو التأكيد على النفي
ته. فلن يزيد وحرفه عن مسار قدسيّ  صّ من اإلقحامات الدخيلة؛ حبجة أن اإلثبات يستدعي املساس بالن

ة، وبذلك لن يؤيت هذا عن مهامه الدالليّ  على النفي جلهة املساس باملفهوم وعرقلة النصّ  اإلثبات بشيء  
ة إىل الثابت استناد النظريات اإلثباتيّ  . إنّ من حمتواه وجعله صامًتا فريغ النصّ  جلهة تاجلهد مثاره إاّل 

ته، بينما املعىن بنصوصيّ  ته متأدجلم حبرفيّ  نم متحصّ  النصّ  احلدسي، بدعوى أنّ  امللموس يف مقابل املتغرّي 
ة املطلق، ولكن ذلك لن مأزوم يف داللته، لن يسهم سوى يف تبديد املعىن من الذهن حتت عبء قدسيّ 

 اجلهد ته بكونه ذا معىن وداللة! بل إنّ ته ونصوصيّ يّ الذي تتقّوم هو  ، ذلك النصّ يكون يف صاحل النصّ 
ته قبل أن يكون يف حفظ نصوصيّ  ، وإسهامم اه النصّ باجتّ  التأويلي الباحث عن املعىن هو يف صميمه جهدم 

 شيء آخر.  أيّ 
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يف  ة حمفوظةم قواعد اللعبة التأويليّ  يف شؤون املقّدس طاملا أنّ  ل التأويل تدّخاًل بشريًّاولن يشكّ 
اإلحالة إىل جمهول، وختصيص اجملاز بغري  بل إنّ  ة اليت منها َتشّكَل اخلطاب القرآين.عرف اللغة العربيّ 

 جمازفة يف طريقة التناول، ال حتظى يف عرف اللغة إن هي إال  على النصّ  الكتاب، وحنوها من إقحامات  
يذكر. ومهما يكن، فال فرق يف  رصيد   بأيّ  -ة ة واهلدفيّ واليت من أهم خصائصها: البيانيّ  -ة القرآنيّ 

إىل النسق املنطقي  ةة يف بنيتها الداخليّ  مبقدار ما تفتقد النظريّ عىن أو صرفه إاّل التأويل بني إضفاء امل
 أيها مبدة األخرى يف جهة تبنّ عن االجتاهات التأويليّ  ، ولن ختتلف حينئذ  جوهريًّاويكون تأوياًل إاماليًّا

التفكيك بالتزام الرتابط يف النفي، ة لدرء ة التفصيليّ  مبقدار طموح التأويليّ ة يف اجلملة إاّل ة التأويليّ العمليّ 
أتباع التأويل التفصيلي  نفي التجسيم والتشبيه. فإنّ وليس يف اإلثبات: أي نفي الصفة، نفي املعىن، 

 ات التجسيم املةً يرفضون إثبات اليد والوجه هلل تعاىل، وإثبات الصفات مبعىن اآللة واجلارحة، وإثب
 غائلة التجسيم والتفكيك، لذا، فإنّ ها منطق الرتابط والفرار من هذه الرفوضات ميلي . وحيث إنّ وتفصياًل 

واجه التأويليني اإلاماليني، وهو  ي الذيي الذي يواجه التأويليني التفصيليني هو نفسه التحدّ التحدّ 
 ة املقبولة.مدى قدرهتم على إثبات تأويالهتم وفق األسس العلميّ 

ّ

ّةالنظرياتّالتأويليّ 

يف التشبيه  ي إىل التعطيل، فكذلك جتاوز احلدّ يف التنزيه يؤدّ  جتاوز احلدّ  ه كما أنّ ى أنّ ون علد التأويليّ يؤكّ 
ة يفضي إىل تشبيه ث عن الصفات اخلربيّ التمسك بظواهر املفردات اليت تتحدّ  يفضي إىل التجسيم، فإنّ 

لذا دجب محلها على خالف ظاهرها. وإذا كان ال بّد من الذهاب  ،لتجسيم إليه تعاىلخبلقه ونسبة ا هللا
ا ل، تنزيهً ة، وتفسري الصفات على خالف ما يظهر منها بالظهور األوّ باللفظ إىل حيث مدلوالته الثانويّ 

 حنو ذلك، وألنّ هلل تعاىل عن التشبيه والتجسيم وما يلزم منهما من احللول والتحّيز واألعضاء واالنفعال و 
اة هذا احّتم تأويل الصفات املسمّ  منها، فإنّ  ًئاا من املخلوقات وال يشبهه شياهلل تعاىل ال يشبه شيئً 

مع ما قطع به العقل وثبت به التنزيل احملكم من أنّه تعاىل  تليق جبالله تعاىل انسجاًما معان   ة إىلخربيّ 
 . يرّد إىل هذا احملكم حينئذ   ، فاملتشابه24﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءم ﴿ :نهشأ

                                                             
 .11اآلية  ،الشورىسورة  24

http://en.wikipedia.org/wiki/Allah
http://en.wikipedia.org/wiki/Allah
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ة إدراج نصوص الصفات كة بظاهر الصفات اخلربيّ ة املتمسّ ترفض االجتاهات احلرفيّ  ،ويف املقابل
 ،لة والنفاة للصفات. إذنم من املعطّ هذه يف دائرة املتشابه الذي ال يراد ظاهره، وتنعت التأويليني بأهنّ 

ون  يليق جبالله. ويف هذا يلتقي التأويليّ  عل من الصفات شيًئاف اإلشكال يستدعي تصّرفًا ما دجهذا املوق
بعت لتحقيق هذه السبل والوسائل اليت اتّ  ة، سواء انتموا إىل املنحى اإلامال أو التفصيلي. غري أنّ كافّ 

يلي يف ثل املوقف التأويلي التفصة املنهج. ويتمّ أمام إشكاليّ  ا يضعنا مباشرةً ممّ  ومتباينةً  الغاية جاءت خمتلفةً 
 ة وبعض األشاعرة.رئيسة، هم املعتزلة وبعض اإلماميّ  ثالث   ارات  جمال الكالم يف تيّ 

ّ

ّالتأويلّاالعتزاليّ 

ة ظنيّ  ة  وسنّ  ، وإذا كانت ظواهر النصوص من كتاب  تدور العقيدة لدى املعتزلة مدار اليقني ال الظنّ 
عند التعارض من تقدمي العقل على النقل،  ة الداللة، فال بدّ ة العقل الصحيح قطعيّ الداللة، وكانت أدلّ 

فأقوى ما يعلم به الفرق :  وجعله األصل األّول، بل األصل للكتاب وللسّنة. يقول القاضي عبد اجلبار
 الصفات باعتبار أنّ  ، فاحملكمات تزيل ما اشتبه معناه من نصوص25ة العقول بني احملكم واملتشابه أدلّ 

 . 26 لى املرادأن يدل ظاهره ع يف املتشابه هو 

 ف يف النقل مبا يالئم العقل ويتفق معه، وإال فإذا وقع التعارض بني العقل والنقل، دجب التصرّ 
ا: مما يراد به االبتالء، ال اعتقاد بالنصوص بأهنّ  ة على ظاهر النصوص، وأحسن الظنّ ة العقليّ األدلّ  قّدمت
ة اليقني العناصر التالية: اإلميان بقيمة العقل. أولويّ  ة هنا علىة التأويليّ ت عليه. فإذن، تتوقف العمليّ ما دلّ 

. القرآنة الداللة. االعتقاد ال يثبت خبرب اآلحاد. اإلميان بوجود اجملاز يف على الظن. ظواهر النصوص ظنيّ 
 ة العقل على النقل يف صورة التعارض. إمكان وقوع التعارض بني العقل والنقل. أولويّ 

، وال ستدالل بظواهر الكتاب والسّنة يف االعتقاديات، إلفادهتا الظنّ وقد حتفظ املعتزلة يف اال
، من احلديث، فساهم ذلك يف قتصروا على املتواتر، إالّ قلياًل ا ،أخرى يف العقائد. ومن جهة   مكان للظنّ 

                                                             
 ،دار الرتاث( :القاهرة) حتقيق: الدكتور عدنان حممد زرزور ،متشابهّالقرآن ،(ه317) عبد اجلّبار بن أمحد اهلمذاين 25

 .5الصفحة  ،1اجلزء 
 .9الصفحة  ،املصدر نفسه 26
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تضييق دائرة النقل، والتوسعة يف املنحى العقلي يف اإلثبات والنفي، وبذلك أخضعوا النصوص للتأويل  
العني، ة لتأويل صفة الوجه، ة واللغويّ ونه هو املفيد لليقني العقلي. وقد ساق املعتزلة احلجج العقليّ ك

 بالنعمة والقدرة، معتمدين يف تأويلها روا اليد مثاًل واليد.. بصرفها عن ظواهرها إىل املعاين اجملازية هلا. ففسّ 
ني املطلق واحملدود من كّل وجه. كما تناولوا على قياس الغائب على الشاهد فيما يعرف بقياس املخالفة ب

، فأّولوا صفة االستواء ى ظاهرها التجسيم والتشبيه لزوًما عقلًياصفات األفعال اليت يلزم من بقاءها عل
ة اهلل ه يلزم من بقائها على ظاهرها حمدوديّ تليق بشأن املوىل تعاىل، ألنّ  والنزول واجمليء واإلتيان مبعان  

 صاف اهلل تعاىل بشيء من ذلك. فال بدّ ا يقبل األعراض، والعقل ال دجيز اتّ ن، وكونه جسمً تعاىل يف املكا
االستواء  نّ هو االستيالء وإظهار القدرة، إذ إوأن يكون املراد من االستواء على العرش معىن جمازي متثيلي 

 . 27﴾ءم لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ ﴿ه تعاىل: ي هو اجللوس حمال يف حقّ باملعىن احلريف الذ

سع ة التعارض الظاهري بني النّص والعقل. وقد اتّ إلشكاليّ  حالًّ  وهبذا يتحّتم اعتماد اجملاز
، كالعال، القادر، احلي، السميع، البصري، فليس هناك ة أيًضازال ليشمل الصفات الثبوتيّ التأويل االعت

هلا من معىن أكثر من الوصف.  ليس أو مكتوبةم  ملفوظةم  على احلقيقة، وإّنا هي كلماتم  برأيهم صفات  
وقد نفوا أن يكون هناك ألفاظ وكلمات يف األزل، وهلذا ل يصف الّله تعاىل نفسه يف األزل. وإذا كان 

له كسائر املخلوقات. ومتّثل هذا  كالمه تعاىل يكون خملوقًا  سم، فإنّ الّله تعاىل يف األزل بال صفة وال ا
موا بتعطيل الصفات . ولذلك اهتّ بن عطاء مؤّسس  املعتزلة وان، وتابعه واصل القول باجلهم بن صف

 ة واملعطّلة.وعرفوا باجلهميّ 

ّ

ّالتأويلّاألشعريّ 

ل موقف األشاعرة يف أقرب أشكاله املنفتحة على احمليط من خالل املوقف التأويلي لدى كبار يتمثّ 
رى استحالة أن يصف اهلل س يف املوقف الرمسي الذي ياألشعريني، وهو جمال يشوبه الكثري من التوجّ 

ما وصف به اهلل تعاىل نفسه فهو من الثناء  فيه تعاىل، وبالتال، فإّن كلّ  تعاىل نفسه مبا يلزم منه نقص  
إىل مساء الدنيا يف  على الذات بصفات اجلالل والكمال، من ذلك ما وصف به سبحانه نفسه من نزول  
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أن تكون صفات   يوم القيامة.. فهذه الصفات ال بدّ  على العرش، وجميءم  ثلث الليل األخري، واستواءم 
ه املتأّولون أهّنا صفة نقص، وبالتال ينسبون إىل اهلل تعاىل أنّ  واليت يظنّ  - صفة االستواء مثاًل  كمال. إنّ 

وجالل، وما ذكرها سبحانه  هي يف احلقيقة صفة كمال   -وصف نفسه بالنقص، ث ينفوهنا عنه ويؤولوهنا 
 يت هي منها.  مقرونة مبا يبهر العقول من صفات جالله وكماله الّ ابه إاّل من كت يف موضع  

تلك  ل ما دجب عليه أن يعتقد أنّ وهلذا، فإن املسلم إذا مسع صفة وصف اهلل هبا نفسه، أوّ 
الصفة بالغة من اجلالل والكمال ما يقطع أوهام عالئق املشاهبة بينها وبني صفات املخلوقني، فيؤمن هبا 

كل وصف أسند إىل اهلل تعاىل فظاهره املتبادر منه هو التنزيه الكامل عن مشاهبة   التنزيه. إنّ  على أساس
اخلالق ينايف  املتبادر لألذهان السليمة أنّ  ، والعاقل ال ينكر أنّ اخللق، فإقراره على ظاهره هو احلقّ 

املخلوقني يف  من شبه شيًئاه على عرشه كما قال أن ياملخلوق يف ذاته وسائر صفاته. فال يلزم من استوائ
هة عن ذاته منزّ  هة عن مشاهبة اخللق كما أنّ صفة من صفاته، واميع صفاته منزّ  ؤهصفاهتم، بل استوا

بال فرق بينها؛  واحد   اميع الصفات من باب   ، فإنّ مشاهبة ذوات اخللق. وهذا اجلواب يطرد يف الكلّ 
نا نثبت ذات اهلل تعاىل إثبات وجود وكما أنّ واملوصوف هبا واحد، والصفات والذات من باب واحد، 

سة صفات، إثبات إميان ووجود، ال فة، فكذلك نثبت هلذه الذات املقدّ ة مكيّ وإميان، ال إثبات كيفيّ 
فيما إذا كان  ا يكون مقبواًل ه املتبادر منه إنّ فظ عن ظاهر التأويل مبعىن صرف اللّ  ة وحتديد. إنّ إثبات كيفيّ 

ه دليل وهو يف نفس يعتقد أنّ  ا إذا ل يكن لدليل، أو كان لشيء  ة، إمّ أو سنّ  لدليل صحيح من كتاب  
 . الكتابّالعزيزاألمر ليس بدليل، فهذا من التأويل الباطل الذي هنى عنه 

من صفات اجلالل والكمال اليت أثىن اهلل هبا  ه إذا مسع صفةً اخلطأ الذي يرتكبه املتأّول هو أنّ  إنّ 
(، فيدعوه ه صفة املخلوق )فيكون فيها مشبّ ًهاهذه الصفة تشب بق يف ذهنه أنّ ل ما يسعلى نفسه، أوّ 

صف بصفات املخلوق )فيكون فيها ذلك إىل أن ينفي هذه الصفة عنه تعاىل، إذ ال يليق به تعاىل أن يتّ 
ه وآله اهلل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى اهلل علي(. وخالصة هذا النهج املتحّفظ: إثبات ما أثبته اًل معطّ 
ن تشبيه صفاته بصفات اخللق، من غري تكييف، واإلميان مبعاين ألفاظ النصوص مع التنزيه ع موسلّ 
ة، التأويل مذموم: إذ منه ما هو كفر كتأويالت الباطنيّ  للسالمة من ورطيت التشبيه والتعطيل، وإنّ  طلًبا

  كتأويالت نفاة الصفات، ومنه ما يقع خطأ.  وضاللة   ومنه ما هو بدعة  
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ة تارة، وهو ما نسب ة الصفات اخلربيّ ك حبرفيّ بني التمسّ  هكذا، بدا موقف األشاعرة متأرجًحا
ك بضرورة التأويل مي األشاعرة كأيب احلسن األشعري والقاضي أيب بكر الباقالين، أو التمسّ إىل متقدّ 

ني أيب املعال اجلويين ري األشاعرة كإمام احلرمما أوهم التشبيه تارة أخرى، وهو ما يظهر من متأخّ  لكلّ 
ة ر عنهم. ومهما يكن، فقد استدّل األشعري والباقالين يف منهجيّ وأيب حامد الغزال والرازي ومن تأخّ 

 اجلويين والغزال ومن جاء بعدمها ة بالعقل إىل جانب الكتاب والسّنة. وتبىّن البحث حول الصفات اخلربيّ 
ة إالّ ة االحتجاج بداللة النصوص الظنيّ ا لعدم صحّ نظرً  ة بقسميها،من األشاعرة تأويل الصفات اخلربيّ 

بعد اعتضادها بالدليل العقلي، والتقوا بذلك مع من سبقهم من املعتزلة على مستوى املنهج. وقد عمد 
التأويل مذهب  على أنّ  والتأويل أخرى، مشّدًدا فويض تارة  ة إىل التالغزال يف تفسريه للصفات اخلربيّ 

ما صرّح به أبو احلسن األشعري من  عاء بأنّ ه مثة ادّ ز للعوام االشتغال به. على أنّ العلماء وال دجو 
إنا كان تقية ملوافقة االجتاه احلنبلي.  اإلبانةّمنّأصولّالديانةة يف كتابه بظاهر الصفات اخلربيّ  كالتمسّ 
ّالنظاميةقابل ينسب إىل اجلويين يف كتابه ويف امل تراجعهما عن  جامّالعوامإلوالغزال يف كتابه  العقيدة

يف بعض مراحله  ة. وسواء كان هذا التأرجح متأثّ ًرات لصاحل األخذ بداللتها الظاهريّ القول بتأويل الصفا
ة للنقل على العقل، باعتبار للدولة، األمر الذي يعطي األولويّ  رمسي   بسيادة املذهب األشعري كمذهب  

ره والعقل ذات سلطة تفسّ  د، والنقل احتاج إىل مرجعية  ومترّ  معارضةم  والعقلَ  وانضباطم  النقل سلطةم  أنّ 
بالضغوط اليت مارسها االجتاه  من خارجه. أو كان متأثّ ًرا سلطة   أيّ عن  مستقل   س قواعده بشكل  يؤسّ 

ة ة هامّ االجتاه األشعري شهد رغم ذلك منعطفات فكريّ   أنّ السلفي يف بعض مفاصله، إاّل  -احلنبلي 
 فيها األشاعرة مقولة حمدود، وتبىّن  ر التواصل ما بني العقل والنقل وإن بشكل  ت خالهلا جسو امتدّ 

ِكَتاِب ِمْنُه آَيَاتم حُمَْكَماتم ُهن  أُمُّ الْ ﴿ برّده إىل احملكم: القرآنالتأويل القائمة على أساس إنارة متشابه 
والنقل، وإحكام املتشابه برّده إىل  رض الظاهري بني العقل، واهتموا مبعاجلة التعا28﴾َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاتم 

احملكم، وذلك من خالل إدخال عامل اجملاز على اللغة مبقتضى التناسب يف الداللة ما بني النقل 
  .ةة العقليّ التعويل على األدلّ  والعقل. وإذا أمكن االستدالل بالنقل، لكنّ 
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ة، ة العقليّ تماد هنا على األدلّ دت بالنقل، فاالعفإن ما دالئله يقينية احكم هبا العقل، وقد تأيّ 
دها فحسب. وهبذا استند األشاعرة يف تأويل آيات الصفات إىل اجملاز، وعلى هذا ة فهي تؤيّ وأما النقليّ 

ّمشكلّقتيبة يف   األساس نفى ابن رشد التعارض الظاهري ما بني العقل والنقل، وكذلك ابن تأويل
ذلك   أنّ خمشري وغريهم. ولئن حصل التقاء يف املنهج، إاّل ، وابن املنري يف ردوده على تفسري الز  القرآن

، فقد ساهم ة املختلفة إال نادرًا جدًّااهات الفكريّ ة الفاصلة بني االجتل يسمح باخرتاق اخلطوط العقائديّ 
ي اخلروج عنها املنهج الواحد يف توكيد الرؤى املتخالفة، كما ظهرت اجتهادات حول الضوابط اليت يؤدّ 

غ التأويل نتيجة فتح بابه على مصراعيه، فيلقي اإلمام الشوكاين مسؤولية هذا التزييغ على عاتق إىل تزيي
لوا عوا دائرة التأويل وطوّ هم الذين وسّ باجلويين والغزال والرازي، إذ   ل املتمثّ التيار األصول السيّن 

التأويل كما يرى ابن رشد.  ، وهذا العجز يف التوفيق بني العقل والنقل مرجعه إىل سوء تقدير29ذيوله 
إذ متحور التأويل حول القضايا اليت كانت مثار  ،ة التأويل األشعري ضاقت مبا رحبتدائر  ومع ذلك، فإنّ 

دون  القرآنواقتصر التأويل على  .العدل وخلق األفعال ،التنزيه ،ق بالتوحيدمع املعتزلة، واليت تتعلّ  جدل  
تات العقيدة لتشمل أحاديث اآلحاد، فجّوزوا على سبيل املثال فقد أطلق األشاعرة دائرة مثبّ  ،احلديث
 .تأويليّ  نشاط   إىل بعض أحاديثهم اليت بقيت مبنأى عن أيّ   جّل شأنه يوم القيامة استناًدارؤية اهلل
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