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باألصالة،  إن النشأة املبكرة لفكرة التأويل يف تراثنا اإلسالمي إمنا هي شهادة لإلنسان العريب وتراثه               

عنصر التجديد إىل  نويضفا. وتفتح هذا الفكر على الثقافات اإلنسانية وتفاعله معها، يدعمان من هذه األصالة

" ، كما أن دراسة هذه املباحث يف تراثنا العريب اإلسالمي جيب أن خترج من إطار الدراساتاالبتكارعنصر 

واالجتماعية اليت صاحبت النشأة والتطور روف السياسية إىل إطار الدراسات اليت تقدم يف إطار الظ" الكالمية

إذ تبدأ اسرتاتيجية التأويل عند املعتزلة بتصنيف آيات القرآن إىل حمكمة ومتشاة، .هلذه النظريات واألفكار

م احملكمة وهي األصل ما وفق ظاهرها مقوالت املعتزلة، واملتشاة وهي الفرع ما خلفها، والعالقة اليت تصل احملك

أما داللة اآلية عند املعتزلة ال تستقي فقط من املواضعة فهناك إعتبارات . باملتشابه هي محل الفرع على األصل

أخرى تتدخل يف صميم حتديد الداللة اليت أرادها اهللا فإذا كانت هذه املواضعة تتناقض مع ما ميليه العقل، وجب 

اهر مع مقاصد اهللا وجب أن تقدم املقاصد، وإذا كان نص ة تتعارض يف الظعالقفز عليها وإذا كانت هذه املواض

فاألصول اخلمسة  .صول اخلمسة للحسم فيما يقتضيهألاآلية يقتضي أمرا متعلقا بالذات اإلهلية وجب العودة إىل ا

لنا  اليت اجتمع عليها املعتزلة اتفقوا على مجلتها وخطوطها األساسية والعامة، وهي نظرية تستحق التأمل ألا تقدم

تيارا فكريا ومدرسة وفرقة هلا نظرية متكاملة، مشلت أحباثها وجوانبها عالقات اإلنسان خبالقه وبنفسه وباتمع 

األصول اخلمسة وقضية احلرية واالختيار بالنسبة لإلنسان كل هذا يؤكد  هذهوأن العالقة الوثيقة بين.الذي يعيش فيه

التوحيد، وهذا األخري مثل يف كثري من جوانبه ومباحثه جهدا فكريا ونظريا األمهية البالغة يف فكر القائلني بالعدل و 

.لتحرير العقل اإلنساين  

فقد جاءت الدولة العباسية حتمي الفرس، ألا قامت على أكتافهم لإلسالم خدمة ال تقدر،  قدمتاملعتزلةف    

فلسفة اإلسالمية من يهود وطارت من على عاتقهم، حيث استطاعوا بفضل احلجج العقلية دحض خصوم ال

املسلمني من هجومام وبث  وامحو  ،ووثنيني الذين تسلحوا بالفلسفة اليونانية وكونوا منها براهني على مذاهبهم

يقف املعتزلة بفضل حلقات اجلدل دعوام، وألفوا الكتب الكثرية يف الرد عليهم، ويف إثبات الوحي والنبوة فلو مل 

احلديث فما كان يعد  وقت هجوم خصوم اإلسالم ملا وصل إليه اإلسالم مبوصلة احلايلاملناظرة موقف صحيح، و 

فيها لونا من ألوان  اليت جاءت من بعدها كان هلا النهضة احلديثة أن  إال ترتيب ألرائهم وتعديل لبعضها، ، حىت

اإلميان بسلطة و  نظام واجلاحظ، ، كما رأينا يف الاإلعتزال ففيها الشك والتجربة، ومها منهجان من مناهج املعتزلة

، وما يتبع ذلك من مسؤولية، وفيها حرية اجلدل والبحث ه بنفسه ألفعال وحرية اإلرادة وبعبارة أخرى خلق اإلنسان



واملناظرة، و شعور اإلنسان بشخصيته، وعدم حتميل القدر كل تبعة إىل كثري من أمثال ذلك وكلها مبادئ قال ا 

تعاليم املعتزلة وتعاليم النهضة احلديثة، أن تعاليم املعتزلة هذه ورمبا كان الفارق الوحيد بني  املعتزلة وجروا عليها

فمبادئ املعتزلة كانت املبادئ كانت مؤسسة على الدين وتعاليم النهضة احلديثة مؤسسة على العقل الصرف،

أنه من أكرب مصائب املسلمني موت  هذه املبادئ دينا، ، ويف رأينا حيث كانوا يرون اإلتصال بالدينأمت متصلة 

.املعتزلة  




وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

تنوعت مواقفه ورهاناته بتنوع  يعد التأويل واحد من مناهج الفكر القدمي املتجدد، وقد          

السلطات الفاعلة سواء كانت عقلية أو أسطورية أو الهوتية تقوم على مركزية النص، لكن هذا 

بالنسبة للتأويل اإلسالمي حيث كانت هناك تصورات جديدة غدت الرهان الرابح األمر خمتلف 

 فيه، أي أن النص باعتباره مساحة معرفية حتمل الكثري من العالمات واملعاين الداللية املتجددة

املعرفية، ولو عدنا إىل جينيالوجيا التأويل  االجتاهاتقد جيعل منه نصا متفتحا على العديد من 

                                                                                .عرب مجيع العصورا جند حضور 

                                                                                                        اــــــــــــــة واصطالحــــــــــــــأويل لغـــــــــــــالت: ث األولـحــالمب

من حيث العمل والوظيفة الفلسفية اليت  ومصطلحاتلغوية  اشتقاقاتأخد التأويل عدت 

  .يقدمها

رة التأويل بالداللة يف األصل ترتبط ظاهو   ،1التأويل  مشتق من األول وهو الرجوع :غة ـــــــــــل - أ

من هنا فهو من الناحية املقصودة من األساليب اللغوية و  إىل الغاية   حماولة التوصل األسلوبية و 

  .اللغوية ظاهرة هلا أمهيتها يف تاريخ الفكر اإلنساين بصفة عامة 
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

 ،تاريخ الفكر الديين منذ أن حاول الناس فهم النصوص الدينية يف الكتب السماويةوخاصة يف 

كلمة التأويل يف   جندو  خصوصية يف تاريخ الفكر اإلسالمي، التأويل  ومازالقد كان لظاهرة ف

 : معاجم اللغة حتمل عدة معاين 

صاحب جماز القرآن أن )هـ 210ت (أبو عبيدة معمر بن املثين  يذكر: ر والتدبرـــــــالتفسي -1

ه واألمر الذي جتدر التفسري والتأويل مبعىن واحد فنقول تأولت يف فالن األمر أي حتريته وتدبرت

مالحظته أن دعوى التأويل عند الصحابة والتابعني كانت ال خترج عن معىن التفسري والتدبر ومن 

" .                                                                                           اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل " عباس  البن )ص(هذا املفهوم كانت دعوة الرسول 

أن األول هو الرجوع وآل يؤول أوال أي رجع ) هـ 370ت (عن األزهري  :وع ـــــــــــالرج - 2

  .        ول أرجع الكالم إىل ما حيتمله من املعاين من األول أي الرجوع فكأن املؤ  ةمأخوذ

عاقبته ويستدل على ذلك بقوله  أنه الكالم هو) هـ 395ت (ابن فارس : اقبةـــــــــــالع -3

هل ينظرون إىل تأويله يوم يأيت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا :" تعاىل

أي عاقبته وما "* نعمل كنا غري  و نرد فنعمل الذي باحلق فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا أ

  ما وعد به) إال عاقبة (  يؤول إليه وقت بعثهم ونشوزهم فما ينتظر أهل مكة

 "إنه آخر األمر وعاقبته" ، ويقول ابن فارس يف تعريف التأويل )بعثهم(من عذاب يف الدنيا يوم 

 .  ويقال إىل أي  شيء مال هذا األمر ؟ أي مصريه وآخره وعقباه




وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

ألت الشيء أوله إذا مجعته وأصلحت فكأن ) هـ 711ت ( ابن منظور: اــــــــــــاصطالح-ب

التأويل مجع معاين ألفاظ أشكله باللفظ الواحد ال إشكال فيه وتلك هي متابعة الشيء 

وهو يتعدى شرح النصوص املقدسة لغويا إىل مرحلة .1بالسياسة واإلصالح حىت يصل غايته

أخرى أعمق يغدو فيها فنا أو مجالية يعىن بأبنية النصوص الداخلية وحقائقها املضمرة اليت 

                                                 2.وتارخيي وثقايف إيديولوجيتتجاوز املعلن إىل ما هو 

ـــودي اليه -يونانـــــــأويل عند الـــــــالت:انيــــــــلمبحث الثا

                                                                            المسيحي

، ليفتح عهدا قد ارتبط التأويل يف بدايته بإشكالية قراءة الكتابات الالهوتية والنصوص املقدسة

 كلمة: ديمـــــــــيوناني القـر الـفي الفك -أ.شاليرماخر ودلتاي وغريهم من جديدا مع كل

) هرمس(  hermeneus الكالسيكيةهي التعبري اإلجنليزي للكلمة اليونانية قا يــــــــــــرمنيوطـــــــه

رشاقته هرمس رسول اآلهلة يتميز بسرعته و وتعين املفسر أو الشارح ويف األسطورة اليونانية كان 

كان  Olympusوكان عمله هو أن ينقل إىل الناس يف األرض رسائل وأسرار آهلة أليمبوس 

هرمس قادرا على جتسري الفجوة اإلهلي والعامل البشري يصوغ بكلمات مفهومة ذلك الغموض 
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

ومهمته هي بناء جسر التفاهم بني العاملني وجعل ما  راء القدرة البشرية على التعبري،القابع و 

قلبا وقالبا من " هرمسة" فاهلرمنيوطيقا  ،1لألذان البشريةو ال عقلي شيئا ذي معىن واضحا يبد

ليشمل  20و و 18حيث فن الفهم وتأويل النصوص ورغم أن املفهوم قد اتسع يف القرن 

يوحي بعملية اإلفهام " هرمنيوطيقا"مناهج فهم النصوص الدينية والدنيوية وإن األصل اليوناين 

الذي تتوسطه اللغة هو العنصر املشرتك يف  اإلفهام وهذاحني تشتمل هذه العملية على اللغة 

يف hermeneia.2ولفظة  Hermeuinاالجتاهات الثالث األساسية ملعىن لفظة 

 :يف اليونانية هي" يؤول"دمي هذه االجتاهات الثالث للفعل االستخدام الق

 .يعرب بصوت عال يف كلمات أي يقول أو يتلو   - 1

 .يشرح كما شرح موقف من املواقف    - 2

 .يرتجم كما يف حالة ترمجة لغة أجنبية  - 3

                                                           

، 2003،  1ط-لبنان-بريوت العربية لعلوم الطباعة والنشر، دار ،وجيه قانصو: تر  ،طيقاو اهلرمني مقدمة يف ،دايغيد جاسر 1

 .29ص

8 

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت ريمجادانظرية التأويل من أفالطون إىل " عادل مصطفى ، مدخل إىل اهلرمنيوطيقا  2

 .17ص، 2003، 1، ط)لبنان( –




وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

" التالوة الشفاهية" التأويل إىل ثالث أمور خمتلفة يف االستعمال اليوناين أو االجنليزي  يشريو     

ويستخدم التأويل عندما يشري إىل تأويل " الرتمجة من لغة إىل لغة أخرى " " الشرح املعقول " 

ول ذا يكون التأويل شكال من أشكال القو مطرب ألغنية ما أو تأويل قائد أو ركسرتا السيفونية 

كلمة تأويل تشري أحيانا إىل التالوة جند   ،كماوباملثل يكون اإللقاء الشفاهي أو الغناء تأويال 

  1.الشفهية تالوة قصيد ملحمي هلومر

معبد دلفي كما يشري االسم " priest"إىل كاهنة " hermenos"وتشري كلمة       

hermétique  " "تعين الغموض أو  والكلمة وثيقة الصلة بكلمة هرمتيك اليت" هرمس

وهو " حتوت"السحر أو اخلبئ الدفني أو يقال إا مشتقة من الرتمجة اليونانية السم اله مصري 

  .2املؤلف األسطوري لنصوص األسرار والسحر

يف أنه أول من عمل على توسيع داللة هذا املصطلح فيما " ماخرلشال ير "ويرجع الفضل       

اجلزئية يف تفسري النصوص الدينية حيث امتد ليشمل علوم وراء نطاق الالهوت أو املشكالت 

 "و" القانون"و" كالفيلولوجيا"ري التفس
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

جانب تفسري النصوص الدينية لألنظمة األربعة اليت اشتغلت ا اهلرمنيوطيقا حىت  إىل" التاريخ

قا كان مبثابة حماولة أوىل لتأسيس اهلرمنيوطي" شاليرماخر"وبذلك فان إسهام " 19"القرن 

بوصفها نشاطا عاما يف التفسري يقوم على الفهم وظل تفسري النصوص الدينية يشغل اهتمام 

قد جعل اهتمام الالهوت " شاليرماخر"شاليرماخر يف املقام األول ولذلك يرى جادامري أن 

نظرية عامة يف فن الفهم ذات فاعلية يف  انصب عينيه بوضوح قاصدا أن جيعل من اهلريمنيوطيق

  1.خلاص املتعلق بتغيري الكتاب املقدسالعمل ا

علم أو فن التأويل وإذا أردنا أن نستخدم عبارة أدق مع " اهلرمنيوطيقا " تعين كلمة        

إىل أبعد من  هذا املعىن أما املمارسة التأويلية يف حد ذاا فإا تعوديف شياليرماخر أا تعين فن 

هلا األثينيون ذفمنهم من يردها إىل اهودات اليت بوقد اختلف املؤرخون حول أصوهلا . 2 ذلك

 "غوسدورف جورج"يف حني يؤكد  ،يف العصر الكالسيكي من أجل استخراج املالحم اهلومريية

وأا بدأت يف اإلسكندرية مث اسرتجعت يف عصر النهضة  ،أا تعود إىل عشرات القرون

الرومانسية وهي يف نظره ذات أصول  وعصركي تزدهر بعد ذلك يف عصر األنوار، ل ،واإلصالح

وقد أملتها احلاجة إىل تأويل الكتاب املقدس اإلجنيل الذي مل يعد فهمه املباشر  ،دينية حمضة

                                                           

، 2002، 1ط -لبنان-ع، بريوتفلسفة التأويل، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيسعيد توفيق، يف ماهية اللغة و  1

                                                            .83ص

                                                                       10 
، الدار العربية )دراسة حتليلية نقدية يف النظريات الغربية احلديثة(عبد الكرمي شريف، من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة  2

 .18ص 17، ص2007، 1ط -لبنان-لعلوم الطباعة والنشر، بريوت




وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

يف " الربوتيستانية  " هاردباز طيقا الواسع الذي عرفته اهلرمنيو  االنتشارممكنا ولذلك جنده يربط 

  .عصر النهضة 

على أساس أن   "طيقيةاهلرمنيو "لفهم يف مركز املمارسة يقضي التأويل ويضع ا" ماخرر يفشال"

خطاب آخر "  فهم " التأويل يبحث فقط على املعىن احلريف أو اازي يف حني أن املطلوب هو 

  .غريته أي يف تفرده 

فقد جعل التأويل شكال خاصا من أشكال   WILHELM dilthey" لم دلتايفله"أما 

نهما وبني التفسري متييزا كامال حبيث يناقض كل طرف منها اآلخر الفهم وحالة جزئية منه ومييز بي

  1.ويستبعده كلية 

إن التفسري يف نظره هو املنهج العلمي الذي تتميز به املدارس والعلوم الوضعية يف حني يشكل 

  الفهم أو التأويل 

  .املناسب حلقل الفكر والعلوم اإلنسانية " املنهج العلمي"

                                                           

  .20ص السابق، املرجع  ،من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،عبد الكرمي شريف 1
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

الفهم وإمكانية سوء  اغرتابعن تأويله كلية من حقيقة أن جتربة " ماخرر اليش"تنطلق فكرة 

القول الفين  الفهم أسهل يف أعظم وسوء االغرتابالفهم  هي جتربة كلية و من الصحيح أن هذا 

  .الذي يؤول باستمرار بواسطة الصوت احلي  الشفهيوأعظم يف القول 

وهذا أمر يتميز به  ،ىل حوار ذي معىنإأدى مهمة التأويلية لل" ماخرالير ش" ولكن توسيع

الذي  االغرتابهو بالضبط ما يبني إىل أي مدى أساسي وبعيد يغري فيه معىن " ماخرالير ش"

  .مبهمة التأويلية املتصورة اآلن  يفرتض بالتأويلية جتاوزه مقارنة

  .   1يفرتض مبعىن جديد وشامل مالزما لفردية األنت االغرتابفأصبح 

أن املسيحية مل تكن كمذهب مثل الفلسفة  يبدو :حيــمسيــودي الــــــــــوت اليهــــــالاله في -ب

  فالسفة يتجهون إىل استعمال العقل،األخرية كانت مذهب متالحم حينما كان ال هذهاليونانية ف

األمثال واحلكايات  استيعابحيث كانت عقوهلم قادرة على . كان عيسى يكرز اجلليل لألمني 

بدال من فهم االستدالالت إذن إن املسيحية مل تكن تأملية يف بدايتها أي مل تكن ما يسمى 

سر كما هي وبناء على ذلك مل يب" اإلجنيل"حيث أم فهموا نصوص "بالفلسفة املسيحية "

                                                           

حسن ناظم وعلي حاكم صاحل ،دار الطباعة :تر: اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية "هانز جورج غادمري،احلقيقة واملنهج   1

  . 88ص، 7200 ،)ط(د –ليبيا –والنشر والتنمية الثقافية أويا،طرابلس 
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

األمثال  "م8"يف بداية األمر وحتت تغري الثقافة اليونانية قبل " التأويل"تعرف املسيحية 

واحلكايات بدال من فهم إذن إن مل تغريات البيئة الدينية املسيحية حبيث جتلى ذلك يف تغيري 

  .أفكارهم واإلنتقال من الثقة يف اهللا إىل الالهوت املذهيب وتويف يتكلم عن اهللا يف املطلق 

  1أكثر ما يتعلق عن عالقة اإلنسان باهللا

 يف مدرسة اإلسكندرية وقد بدأ نييد كليماس وأورج وقد بدأ تكوين الرتاكيب الالهوتية على

  2.وحكمة املسيح املشتقة من الرتتيل لوهيةألا بالصلة بني حكمة اليونان كثرية التنوع يف نيأورج

وبنظام عقالين جددت املسيحية رؤيتها ملعرفة الكون؛والنظام العقالين بدأ منذ زمن طويل عند 

ا بدأ التأويل يعمل عمله يف فهم التغريات احلاصلة يف اليونان وبعد ذلك إىل املسيحية وهن

الكتاب املقدس لتأول بذلك القصائد ومن هذا أثار جدال وصراع أدى إىل ظهور مدرستني 

                                                           

-ليبيا-طرابلس لتوزيع،امنذر عياشي، دار أوبا للطباعة والنشر و  :صراع التأويالت دراسة هريمنيوطيقية، تر بول ريكور،  1

  .35ص ، 1،2005ط

 
، )لبنان(-بريوت ،ار العربية لعلوم النشر والطباعةعمر مهيبل، الد: تر املنعرج اهلرمنيوطيقي للفينومينولوجيا، ندان،جان غرا  2

  .15، ص2008، 1ط
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

املدرسة األوىل تكتفي بظاهر النص ؛واملدرسة الثانية هي التأويلية واملتأثرة أكثر منه باليونانية 

     .   1مههم كليما تس اإلسكندري وأور جينس املسيحي ليظهر هناك فالسفة أطلعوا على ذلك أ

املعىن  والالهوت املسيحي وقال بأن فهم  التوفيق بني الفلسفة أول رجل حاول: دريـــــــاإلسكن

الظاهر يقود إىل اإلميان البسيط عكس منه فهم املعىن اازي الذي يديل إىل أمسى درجات 

 كما أنه مزج بني الفيتاغورية .ة مييزها قالب التعليم اليوناين اإلميان كما أنه صب املسيحي

واألفالطونية فيما خيص وحدانية اهللا على أساس التأويل اازي مثلما كان عند الفيتاغوريني يف 

وكل شخصية موجودة فيها ترمز حلالة من احلاالت . 2"قايس"فكرة جتسيد الشخصيات يف لوحة 

 ."أن كل خري يف الفلسفة إمنا يأيت من املسيح واليهود إله"النفسية كما أنه رأى 

م فسر القصائد الدينية 3مؤسس املدرسة العقالنية املسيحية ق : حي ـــــــن المسيـــــيجأور   - أ

حيث أنه مت خلقها " السموات واألرض  خلق بدأ"بالفلسفة مثلما هو احلال يف السفر لتكوين 

  األزل وقد قسم الكتاب املقدس إىل من قبل أي 

                                                           

، )لبنان(–بريوت  ،رالدار العربية لعلوم الطباعة والنش  ،"أمربتوايكو النقدي قراءة يف مشروع "حدود التأويل  وحيد بن بوعزيز، 1

 .20، ص 2008، 1ط

، 2008فرباير ، 1ط -لبنان–لة بيضون،املنظمة العربية للرتمجة بريوت :تر ضد التأويل ومقاالت أخرى، سوزان سونتاغ،  2

    . 21ص 20ص
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

، "املبتدئني" ثالث معاين معىن حريف ومعىن أخالقي واآلخر رمزي فاألول خيص

  ".اخلاصة فقط"، والثالث"املتقدمني"والثاين

  :أما املسائل اليت دار حوهلا التأويل عنده ثالث

 إن املسيح ابن اهللا ويف هذا املعىن اازي أكثر ما نيحيث قال أورج :حـــــــــــالمسية ــــــــــطبيع-1

منه ظاهري ويف تأويل قال إن املسيح عقل اهللا يتجسد يف تالوة يف الوجود أما فيما خيص أن 

املسيح هو عيسى جتسد ذلك يف عيسى اإلنسان مبعىن املساواة معىن ذلك أن عيسى إنسان 

حنث الكلمة جيسد عيسى عليه أ. 1بإنسان وباطنيا ينتمي بإله وذلك قوله تالميذتهإهلي ظاهر 

  .يف الشمع إذا طبع باخلامت  قشوكظهور الن ،السالم كإشراق الشمس يف كوة على بلورة

العلم تتمثل يف اهللا كلمة الروح القدس و أوهلا جمازيا مبعىن الوجود و : الثــــــــــيم الثناــــــــــاألق -2

و احلياة و يرجع إمسها  إىل التأثر أكثر منه،باليونانية و مقابلة اهللا لفكرة الوجود إمنا تعين إتصال 

اهللا بالوجود  األصلي و معناه الوجود الفلسفي املطلق كما كان عند اليونان  و هو ثابت حسب 

  ".مغاير أنه كامل و "  جنيقول أور 

                                                           

   .21، املرجع السابق، صالتأويل ومقاالت أخرىضد  سوزان سونتاغ،  1
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

أقنوم العلم أما العالقة بني كلمة اهللا و . ويبااز اللغاستخدم كلمة مقارنة لكلمة ما يسمى 

فكلمة معناها العقل و هي تتقارب من العلم أي يتحدى يف حتصيل معرفة ما أما بالنسبة أقنوم 

  .ن أساس احلياة مأخوذة من فكرة القداسةأاحلياة و الروح القدس مبعىن 

إن اهللا مل "دليل ذلك قول أستاذهم باالختيار نيتالميذة أورجقال  :ارـــــــــواالختي رـــــــــــالجب -3

مادام اإلنسان ذو عقل تأملي " هذه اخلالئق حبرية اإلرادةلق سوى موجودات عائلة متساوية، و خي

من هذا كله حصر التأويل يف .دراسة تأملية إليضاح مسائل العقيدة 1فله احلق يف دراسة النص

ويلية أي إظهار مبعىن هو دراسة الدين املسيحي دراسة تأ ،سيحيةر املسيحي يف الديانة املالفك

  .الربهان عليه بطريقة عقلية متر بنتائج مفيدةاملعىن اازي والظاهر و 

                                                                               الم ـــــــــأويل في اإلســـــــــالت :الثـــــــــالمبحث الث

عناية املسلمني بالقرآن الكرمي كبرية فاجتهوا إىل النص القرآين، يعملون عقومل فيه حبثا عن كانت 

املقصودة، معانيه، فعكفوا على دراسته حماولني التوصل إىل فهم ما بدا هلم غامض لبيان معانيه 

وبذلك نشأت احلاجة إىل التأويل بوصفه الوجه اآلخر للنص، وهذا األخري جاء يف وقت كثر فيه 

سالم وأصحاب الفرق الكالمية حول مسائل األمساء واألفعال النقاش واجلدل بني مفكرين اإل

 مذهبية وهذا ما فتح جماالوالصفات، إذ ظهر معىن التأويل حتت ظروف عقائدية، سياسية، 

                                                           

  .69ص 68، ص1993-1،1413أصل العدل عند املعتزلة، دار الفكر العريب جامعة القاهرة، طد عاطف العراقي،   1
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

أوسع تنوعت معه داللة النص املقدس، وبذلك إختلفت البيعات الفكرية املتعددة يف تناوهلا 

  .للتأويل مبا يتفق ودواعي اإلستعمال عند كل منهم

كثريا من مقومات امليزان العقلي ا حدا معينا من املنطق و الذين وهبو  :السفةــــــــة الفـــــــــفئ - 1

كانت طريقتهم يف معاجلة النص الديين و  رجة عليا من الفهم،إىل بلوغ دالذي يؤهل أصحابه 

أن ال يناقض الروح الدينية مادام هو أعدل قسمة بني الناس و  تطمح إىل أن يقتنع كل عقل

  .للنص مادام النص يف أصله ال يناقض نتاج العقل

وال ترقى  إىل مستوى  وهم يف منزلة تعلو على فئة اجلمهور: نميـــلكـمتالــ فــــــصن - 2

ومن هنا جاء التحذير من  ،تعجز عن بلوغ درجة الراسخني يف العلم من الفقهاءالفالسفة و 

املنهج الكالمي ألنه غري واف مبقصود العلم اإلهلي ألن تأويلهم مدعاة للحرية و  استخدام

  .الشكوك

األندلس مقربون بالتأويل العقلي و رب عنعين م املالكية من أهل الو  :اءـــــــــف الفقهــــــصن - 3

يرضونه   1ألسباب يطول شرحها ولعل أمهها فقهاء يتعاطون املنهج التأويلي أو على األقل

  .وغريهم،كاإلمام الشاطيب، ابن رشد، الفاضل ابن عاشور 

                                                           

لدراسات فلسفية، الندوة الوطنية حول ابن رشد مبناسبة الذكرى الثامنة لوفاته، جملة سداسية خمتصة يصدرها معهد  ،علي أمحد 1

  .183، ص 182، ص1996 - اجلزائر -الفلسفة باجلامعة
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

ة نقول أن الفقهاء املغاربة بالرغم من حماوالم املتكررة إلجياد حلول عديدة لقضايا احلياة اليومي

فالرتاب ، بقضايا يعجزون عن حتليلها عقليا كمسألة التيمم يف العبادة غري أم كانوا يصطدمون

  عقليا، و إمنا ال يزيل النجاسة

و :" فيقول"التعبدي" علق بسخرية على هذا احلكميذا ما جعل ابن رشد ههي مسألة تعبدية و 

  إمنا يلجأ الفقيه إىل 

عليه مسلك مع اخلصم فتأمل من ذلك فإنه بني من أمرهم يف تكثر  قأن يقول عبادة إذا ضا

  1".املواضيع

  "واعـــــــــه أنـــــــــل:" الميــــــــاإلس الحــــاالصطأويل في ــــــــالت-

للفظ امل فا ،طع بهاالق ال كثرية هو الظن باملراد والتفسريورد يف أقو " االصطالح"التأويل يف 

قطعي مسي مفسرا أما يف  يلإذا حلقه بدلاحد يسمى مؤوال، و ظين كخري الو  ليلالبيان بدإذا حلقه 

  بصيغة مدرسيه " املتأخرين اصطالح"

أن يكون احملتمل موافقا للكتاب رف اللفظ عن الظاهر إىل معىن حيتمله بشرط صعديدة منها 

قالوا و  1.ع بدليل يقرتن بهالسنة وورد بصيغة صرف اللفظ عن املعىن الراجع إىل املعىن املرجو و 

  .صرف اللفظ عن الظاهر ألمر حمتمل

                                                           

  .184املرجع السابق، ص لدراسات فلسفية، ،علي أمحد 1

                                                                       18 




وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

التأويل هو إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية إىل الداللة اازية من غري أن خيل ذلك و 

الحقه أو مقارنة أو غري  يء بشبيهه أو سببه أوبعادة لسان العرب يف التجاوز عن تسمية الش

  .2شياء اليت عددتذلك من األ

  :للتأويل مرتبة ترتيبا زمنيا نالحظ مدى التطور يف التعريف االصطالحيةنذكر بعض التعاريف 

هو ترجيح أحد احملتمالت بدون قطع و  هو) ه333ت( السيوطي يف قول املاتوريدي ذكر - 1

تعريفه بعد حماولة و  ،يرجع أحد تلك املعاين احملتملة لكن دون القطع بأنه املعىن املراد من اللفظ

  .مبكرة لوضع مصطلح التأويل

                                                                                                                                                         

 .116ص السابق،املرجع  سلسلة دراسات يف الفرق اإلسالمية، عمار جيدل، 1

 -النشر، القاهرةعمارة، دار املعارف للطباعة و  الشريعة من اتصال، حتقيق حممدبن رشد، فصل املقال بني احلكمة و أبو الوليد   2

  .32، ص)س(،د 3ط -مصر
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

ظاهر وعما وضع له يف اللغة إىل  اقتضاهالتأويل نقل اللفظ عما إن ) ه 406ت(ابن حزم  - 2

فإن كان نقله قد صح بربهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وإن كان ناقله  ،معىن آخر

  1.حكم لذلك النقل بأنه باطل يلتفت إليه و خبالف ذلك طرح ومل

ي مع نفسه من يقع من العاأهذا إما هو بيان معناه بعد إزالة ظاهر و  )ه 505ت(الغزايل  - 3

  .و من العارف مع العامي أو من العارف مع نفسه بينه و بني ربهأ

هو فقيه أن التأويل صرف اآلية على معىن موافق ملا و ) ه 510ت(جاء يف تفسري البغوي  - 4

  . االستنباطالسنة من طريق اب و لكتقبلها وما بعدها حتتمله اآلية غري خمالف ل

  :مايلي استخالصميكن  االصطالحيبناءا على عرض تلك التعاريف للمعىن 

إن املعىن املستخلص من هذه التعريفات و الذي يعد قامسا مشرتكا عند هؤالء هو أن التأويل 

نا عبارة عن صرف اللفظ عن املعىن الظاهر إىل معىن آخر حيتمله اللفظ ويعده دليل ومن ه

  :فاملتأول مطالب بأمرين

  .دعاهإأن يبني احتمال اللفظ للمعىن الذي - 1

                                                           

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ابن رشد، تصدير عاطف العراقي، لية التأويل بني كل من الغزايل و أمحد عبد املهيمن، إشكا  1

  .29ص، 1،2001ط- مصر-اإلسكندرية
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

  .ري أوجب صرف اللفظ عن معناه الظاهأن يوضح الدليل الذ- 2

حول مسائل األمساء والصفات  عا النز ناه حتت ظروف معقدة خاصة اجلدل و ظهر مع -أ

دعوة الفرق خاصة الباطنية إىل القول بالتأويل تناول النصوص الدينية من ناحية و األفعال يف و 

 .خرى أالباطين من ناحية 

 اجتاهامبئام و  اختالفالتأويل كمصطلح بدأ على أيدي املشتغلني بالنص الديين مع  -ب

  .فاملتكلمون يستخدمونه يف حماورام اجلدلية

النصوص إىل ما  الفالسفة يف صرف ظاهرو  ،األحكام واستنباطأصحاب التشريع يف النص و 

  1.يوافق العقل إذا ما تعارضت معه

  :أويلـــــــــواع التـــــــــــــأن

ا إىل البعد اللغوي جبميع مكوانته يف نالبعد البياين حييل :ينــــــــــاني عند النحويــــالبي أويلــــــــــالت-أ

املنقوط و املنسوخ، ، والناسخ و املتشابهحملكم و وا ،املسترتو  ،لغتنا العربية حيث نلتقي بالظاهر

هو ميثل بكلمة واحدة الدال واملدلول، و التشبيه  و يه و نز الت، و اازياملسكوت عنه واحلقيقي و و 

  .أسس مكونات التأويل 

                                                           

  .32ص  31ص  السابق، املرجع رشد، ابن لية التأويل بني كل من الغزايل و أمحد عبد املهيمن، إشكا 1
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

، "الداللة اازية"، و"الداللة احلقيقية:"ويلية مهاتأو هناك عبارتني هلما أثر يف فلسفة ابن رشد ال

العقل  ن الدليل و أن البياين يصنع املعريف ذلك أو الدال وليس املدلول أي إن التأويل يف ذاته هو 

  .االستداللكالمها أصل يف عملية 

البيانية ملفهوم التأويل ففي اجم لنرى جذور الداللة اللغوية و املعإذن جيب الرجوع إىل القواميس و 

  .انتهاؤهو األمر  ابتداء:الالم أصالنالواو و اهلمزة و " أول"يف ملفردهمعجم مقاييس لغة التعر 

 أي أرجعه" إىل أهلهول احلكم أ" آل يؤول أي رجع يقاليء و هو مبتدأ الشول فاألول و أما األ

  .نشورهمم و ما يؤول إليه يف وقت بعثه".هل ينظرون إىل تأويله:" قوله تعاىلو .ورده إليه

ب من ضروب جتاوز التأويل الفلسفي كضر  استخدام ضرورة جاءت :فيــــــــأويل الفلســـــــــالت-ب

معانيه  الستبطانهو كأداة حفر يف ذاكرة املفسر للقرآن أو النص الديين عموما الظاهر اللفظي و 

  .ة مضالغا

ال سيما ابن رشد فيما قاموا به يتمثل يف حتقيق هدف مزدوج وهاجس الفالسفة املسلمني و 

محاية الشريعة من و ، ولوج كل االت منها القداسة أمسى أال وهو متكني الفلسفة من

وهو معىن بالبحث يف دائرة املذكرة، يعتمدونه يف صرف ظاهر الشرع إىل ما يوافق  .1سذاجةال

العقل يف جمال التوفيق بني احلكمة والشريعة، وقد جلأ إليه مفكروا اإلسالم على اختالف بيئام، 

                                                           

  .172، املرجع السابق،صابن رشدلية التأويل بني كل من الغزايل و أمحد عبد املهيمن، إشكا 1
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

، إنّه املنهج العقلي الذي يستنجد به الفالسفة 1نتائج وآراءيؤيدون ما انتهى إليه تفكريهم من 

لطرد كل ألوان الغلو العقلي أو العقدي الديين من جهة بإحداث التوازن املفقود بني املشتغلني 

  .بالفكر ضمن دائرة البحث اإلسالمي

ذلك  حنن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه الربهان وخالفه ظاهر الشرع، أنّ ": ابن رشد"يقول 

يقبل التأويل على قانون الّتأويل العريب، وهذه القضية ال يشك فيها مسلم وال يرتاب ا مؤمن، 

وما أعظم ازدياد اليقني ا عند من تناول هذا املعىن وجز به، وقصد هذا املقصد من اجلمع بني 

  .2املعقول واملنقول

ميزاا النقد ، و رائدها التحليل ستقصاءاليقوم بعملية : أداة تفسري دينيةو  ارتكازفالتأويل كنقطة 

ملعىن التأويل من لدن يف ذلك كله  مبختلف املفاهيم اليت أعطيت  ناووازعها املعتقد مستعي

  املتكلمني فكانت الشروط اليت املفسرين، و 

تقوم عملية  ،أصبح يعرف باحلدود حسب التعبري املنطقي وضعت لعملية التأويل ضمن ما

   :حدودويل على ثالث أالت

  .النص الديين و هو موضوع التأويل - 

  .دي الذي يؤول النص من خاللهائالقصدية أو اهلدف أي اإلطار الفلسفي أو العق- 

                                                           

  .33، املرجع السابق،صابن رشدلية التأويل بني كل من الغزايل و أمحد عبد املهيمن، إشكا 1
  .31،ص2008،دط، ،منشورات اإلختالف)دراسة يف املنهج التأويلي عند شاليرماخر ودلتاي(الفهم والنص بومدين بوزيد، 2
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

  .1هو املفسر القائم بعملية التأويلو  املؤول - 

لديين يف فكرنا اإلسالمي منحى آخر ايأخد التأويل  :ةــــــاء والمتصوفـــعند الفقه أويلـــــالت-ج

 هو ماو  ،يكاد يناقض أحيانا جوهر النص القرآين بالذاتلف متاما عن املنحى الفلسفي بل و خيت

وهم  .املتكلمنيأويل من فالسفة وخصومهم من الفقهاء و أدى إىل نوع من التصادم بني دعاة الت

أصحاب التشريع يعولون عليه يف تناوهلم للنص باستنباط األحكام الفقهية، ولقد ظهر الفقه 

اإلسالمي يف بداياته منحصرا على نفسه، إذ أعلن احلرب على املشتغلني بالعلوم العقلية، 

فاضطهدوا فكرهم وحرقوا كتبهم، مث ظهرت فرتات قفز فيها الفقهاء إىل واجهة الصدارة الفكرية 

بىن يف الثقافة اإلسالمية عندما تظلعوا بالعلوم األخرى، وانفتحوا عليها فاستعاروا ما يصلح من ال

                                                                                                            .منهمواألدوات املعرفية فكان التأويل واحد

شرارة هذا الصدام قدميا وتبعه يف ذلك فقهاء آخرون وقدماء " أبو حامد الغزايل"فقد أطلق 

تالميذ مدرسته كما وقف يف مشكلة املنزلة بني املنزلتني املتكلمون من  و" ابن تيمية"حمدثون ك

  .  .اخلاص يف إشكالية التأويل من منظور ديين  مبنهجهم أشاعرة ومعتزلة فقد خاضوا

أن هنا مكمن اخلطورة ذلك تأويل إىل التفرقة بني اإلميان والكفر و يهدف الغزايل من خالل ال

، يف األشياء اليت يقسمها إىل ذايتأنواع الوجود اللجوء إىل التأويل الديين و اكن الغزايل يبني لنا أم

  .عقلي، شبهي حسي خيايل،
                                                           

  .176املرجع السابق، ص ،)دراسة يف املنهج التأويلي عند شاليرماخر ودلتاي(الفهم والنص بومدين بوزيد، 1
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

عن وجوده بوجه من هذه الوجوه " الرسول صلى اهللا عليه و سلم " بوجود ما أخرب اعرتففمن 

  .1اخلمسة فليس مبكذب على اإلطالق

  ":هـــــــــروطه ووظائفـــــــش"المي ـــــــرع اإلســــــأويل في الشـــــــالت-د

اللفظ عن معناه الظاهري إىل معىن تعايل خيرج احليا من امليت إن أراد  قويف الشرع التأويل صد

إن أراد  به إخراج  املؤمن من الكافر أو العامل من اجلاهل  راج الطري من البيضة كان تغريا و به إخ

  2.كان تأويال

  :ن الكرمي منهاآالقر كثريا يف يشيع إسعماله  و 

منه آيات حمكمات هن أم  هو الذي أنزل عليك الكتاب :"سورة آل عمران قال تعالى-1

الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة  وابتغاء  فأمامتشاات  وآخرالكتاب 

يذكر إال  ماعند ربنا و يقلون آمن به كل من  الراسخون يف العلمإال اهللا و  وما يعلم تأويله تأويله

هذه اآلية كانت مثرية للجدل بني الباحثني، فهي تتناول احملكم و املتشابه يف "*.أولوا األلباب

و . القرآن الكرمي، وهذا ماسيأيت تفصيله عند احلديث  عن احملكم واملتشابه يف النصوص الدينية

أصل التشابه أن " ملتشابه قائالا"ابن قتيبة "يعرف و  التأويل يف املتشابه من اآليات  يستعمل

                                                           

 .172ص  ، املرجع السابق،ابن رشدلية التأويل بني كل من الغزايل و أمحد عبد املهيمن، إشكا 1
  .75،  ص1970،)ط(د -لبنان- دار املكتبة العصرية بريوت عرب يف العلم و الفلسفة، منشوراتفروخ عمر، عبقرية ال  2
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

يشبه اللفظ اللفظ يف الظاهر، واملعنيان خمتلفان مث يقال لكل ما غمض، ودق متشابه فاملتشابه 

  "1هو عدم الوضوح التام

مدة أجل حممد  وانقضاءإال اهللا يعلم وقت قيام الساعة ما يعلم تأويله و " ورد التأويل يف اآلية 

وغايته وعاقبته من جهة أمته إال اهللا دون من سواه من البشر الذين أملوا إدراك علم ذلك و 

 .العاقبةفالتأويل هو الغاية و  ،م و الكهنةالتنجياحلساب و 

أطيعوا اهللا  اآمنو الذين  أيها يا":قال تعالىيف سورة النساء وردت لفظة تأويل مرة واحد  -2

تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون أويل األمر منكم فإن أطيعوا الرسول و و 

  .*"*أحسن تأويالباهللا واليوم اآلخر ذلك خري و 

ويكون حسم اخلالف بني املسلمني  األمرتنازع فيه الناس مع أويل نالحظ أا تدور حول ما ي

رسول يف حياته الو رسوله أي إىل القرآن و  ىل اهللايقتضي اإلميان إو يف عاقبة  رد النزاع  األمرأويل و 

  .تلك هي أفضل عاقبة هلذا النزاعوسنته بعد وفاته و 
                                                           

 .23ص 22ص ،سابق الرجع ،املبن رشد واية التاويل بني كل من الغزايل  أمحد عبد املهيمن، إشكال 1

                                                                                                                         .7 اآليةسورة آل عمران * 

  .59سورة النساء اآلية *
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

  . فالتأويل هنا مبعىن العاقبة واملصري

  :فهــــــــــــل ووظائــــــروط التأويــــــــــــش

 يام املعرفية خاطب فيهمإن اخلطاب الديين خطاب موجه للناس كافة على اختالفهم مستو 

إستعدادم املعرفية  أي أن اختالف مستوى املخاطبني وتباين مؤهالم و  العقلاحلس واخليال و 

حمكم " ظاهر وباطن"رائق اإلقناع يف اخلطاب الديين واشتماله علىكان سببا وراء تعدد ط

ن من فكا ،ليس هلا شبيه يف الشاهدمن املوضوعات البعيدة عن احلس و  فهناك كثري متشابه و 

ى عن فى النص الديين باإلشارة إليها و تقريبها إىل أذهام فاكتوصيلها إىل العامة و الصعب ت

  .السؤال عنها مثل مسألة الروح

أ وحدة احلقيقة فاحلقيقة واحدة باطن ال يتعارض مع مبدالقول أن النص الديين فيه ظاهر و و 

علومات أكثر علماء يعرفون مإال بالدرجة فال ،ما يعرفه العلماء ال خيتلف عن ما يعرفه العامةو 

يدركون النوع من اخلطاب لتعليم الناس و  الشارع هذا اختاريعرفون ملاذا تفصيلية من العامة و 

  1.أكثر هذا اإلعجاز الذي متيز به اخلطاب الديين

                                                           
 - لبنان-بريوت ،التوزيعالنشر و دار اهلادي للطباعة و  ،الفلسفة يف الفكر العريب اإلسالمي ابن رشد منوذجا إشكالية، فوزي حامد اهلييت  1

  . 220ص ، 2005 ،1ط
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وم  : ا���ل ا�ول�� �
   ا���و�ل

ا����ز��  - ا���و�ل �� ا�
	ر ا�����
 - أ��وذ�� 

 

ن على أن النص الديين فيه ظاهر وباطن حمكم أن علماء األمة جيمعو " أبو الوليد بن رشد"يرى 

أي منها أخذه على من هذه اآليات جيب تأويله و : أن فيما بينهم على اختلفوالكنهم  ،متشابهو 

 ،الشك ناجتة إذن من جهل هؤالء الناس خبصائص وبنية اخلطاب الديينهذه احلرية و ، و ظاهر

وجوب إحرتام وحدة عدم تقيدهم بقوانني التأويل الذي جيب أن يراعي املبدأ الثالث القائل بو 

منطقه الداخلي فكل ما أدى إليه النظر الربهاين ال يتعارض مع ما جاءت به و  النص املقروء،

ن عملية التأويل للقول الديين هو إ ،"يشهد لهوافقه و احلق ال يضاد احلق بل ي" ألن  ،الشريعة

سؤولية تطلبت أن يقنن وهذه امل ،مسؤولية كبرية قبل أن يكون حقا يقع على عاتق العلماء

جند أيضا من شروط التأويل و  .رغبات املؤولأسس واضحة ال ترتك ألهواء، و  على حيددالتأويل و 

  :مايلي

  .إحرتام خصائص األسلوب العريب يف التعبري - 1

  .إحرتام الوحدة الداخلية للقول الديين - 2

  .مراعاة املستوى املعريف ملن يوجه له التأويل - 3

  .1و من هنا كان التأويل هو خماطبة الناس حسب عقوهلم
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إن الكتاب هو القرآن، وقد إعتمد عليه املعتزلة يف تأويلهم أكثر من إعتمادهم على السنة     

ولو  :" عبد اجلبار وقال القاضي ،اليت إحتوت يف نظرهم على الكثري من األحاديث املوضوعة

تقليده تعاىل، والستغىن عن طريق البيان يف ذلك ولوجب أن يقتصر  كان التقليد حقا لوجب

ولذلك جند أن املعتزلة قد أباحت ".صلى اهللا عليه وسلم أيضا على دعاوى دون إقامة الرباهني

 .التأويل وجعلت من العقل هو احلكم الذي يفصل بني اآليات املتشاات وغريها

                                       ةـــــــل عند المعتزلـــــــياالت التأو ـــمج: ث األولـــــــــالمبح

يكون إميام ا قويا، وبذلك إجتهوا إىل  حاولت املعتزلة تعقل النصوص الدينية حىت           

رد شبهات اخلصم والتغلب عليه حىت حيفظوا قواعد الدين اإلسالمي وطريقتهم يف الدفاع هي 

.جمالتتأويل كل ما رأوه يوجب التفكري والتأمل يف عدت   

وم العدل املعتزيل هو إذا كان األساس الذي قام عليه مفه: انــــــــار اإلنســـــــــة إختيــــــــحري -1

.1حرية إرادة اإلنسان يف أفعاله فقد حاول املعتزلة إذن أن يوطدوا هذا األساس بقوة الربهان  

فاملعتزلة مجاعة أقاموا مذهبهم على النظر العقلي فهم يؤولون تعاليم الدين تأويال يتفق مع 

.العقل  

املسائل اليت دار حوهلا البحث، مسألة أفعال اإلنسان فهل هو حر فيما يفعل؟ مومن أه  

هو جمرب؟ فكان القدرية يقولون بأن اإلنسان حر اإلرادة وكذلك ذهب املعتزلة إىل القول أم 

وا أن اإلنسان جماب ألفعاله ولو مل يكن اإلنسان خالق أفعاله ملا كان من العدل تبثلي باالختيار
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وال عنها لكن اهللا عادل ال يصدر عنه الشر وكذلك حتدثوا يف مسألة الثواب أن يعد مسؤ 

1والعقاب وكذلك يف احلوادث الطبيعية  

لذا ظهر الفقهاء يف عصر انتشرت فيه املذاهب الكالسكية ومنها مذهب املعتزلة اليت تنفي 

لكرمي مبا يوافق وجهة وهلذا اهتموا بالتعطيل واضطروا إىل تأويل القرآن ا ،الصفات عن اهللا تعاىل

.2نظرهم يف نفي الصفات  

دأ العقل ذلك أن بهو مبدأ شديد اإللتصاق من حيث داللته مب: ةـــــي العبوديــة تقتضــــــــالحري

أما  ،اإلنسان احلر هو اإلنسان العاقل من حيث أن العقل هو مركز فعالية النشاط اإلنساين

توصل باإلنسان إىل فهي أشد خطرا على جوهر اإلنسان وهي " العقل" فيما خيص العبودية 

  .مرتبة البهمية يف حني أن العبودية اإلجتماعية تبقى كسلطة خارجية

على  قائم وقد استشهدوا بأدلة ونصوص تؤكد أن احلرية مبدأ كلي ويظهر يف اإلسالم أنه

ميكن أن يكون نافيا ملفهوم احلرية يار املسلم لإلسالم دينا ال ختيار املطلقة إختحرية اإلأساس 

كما يوهم   ،ع ال يلغي الألصل فدخول اإلنسان اإلسالم حرا خمتارار األصلي ذلك ألن الف

بعض الناس الذين خيلطون بني مفهوم العبودية ومفهوم العبادية الذي صاغه القرآن الكرمي 

  3.لعالقة اإلنسان باهللا تعاىل

اإلنسان يرتكز حمور البحث عندهم حول متحور العالقة بني : انيـــــــب إنســــة مذهــــــــالمعتزل

واملكلف وهذا ما  اهللا أي من حيث املسألة األخالقية وما يرتتب عن العالقة بني املكلفو 

                                                           

 .20، ص2002، 1ط -عمان-األردنإمساعيل شرفا، املوسوعة الفلسفية، دار أسامة للنشر والتوزيع،  1
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لية إهتمامهم على قاب 1.استأثر إهتمام املعتزلة وطبع تفكريهم بالطابع اإلنساين حيث انصب

الفرد يف وسطه الطبيعي ومدى قدرته على بلورة فكره، فاألخالق مثال عندهم هي نتاج فردي 

وباإلرادة  ،ترتد إىل الذات الفاعلة فبالعقل ندرك ما يف الكون وندرك احلسن الذايت يف األفعال

ني إذن فالقصد اإلرادي أو التوجه الفعلي هو ما يب ،حنفظ ما خنتار وبالقدرة حنقق ما نريد

  .الفصل بني ماهية الفعل اإلنساين وبني الفعل اإلهلي

فأساس املسألة اخللقية هو إعتدال الدواعي ما يستوجب على العقل التدخل لقيادة       

اإلنساين لذلك جند املعتزلة يركزون على اآلنية الفاعلة للفرد القادر وعلى خلق  وطريق الفعل

أفعاهلا وبالتايل تعبريا عن حقيقة اجلوهر اإلنساين إذن يبقى العقل هو املرشد الذي يستدل به 

  .حسن األفعال وقبحها

، أول من قال بنفي )ه111(يعد واصل بن عطاء :الىــــــــات اهللا تعـــي صفــــنف -2

أنه لو : الصفات، واملعتزلة بوجه عام استندوا يف نفيهم للصفات على حجة خاصة تتمثل يف 

ولو اتصف بذلك لتغري والتغري   تصف ا بعد أن مل يتصف،اهللا ال احلوادث بذات قامت

حادثة حسب  إعتبارهاال يصح  كما ،دليل احلدوث فإنه ال ميكن إعتبار الصفات أزلية 

  .تصور املعتزلة

ال جيوز أن نعترب العلم صفة قائمة بذات اهللا تعاىل، ألنه : فنحن إذا تكلمنا عن علم اهللا مثال

إما أن تكون أزلية كالذات وإما حادثة، فإذا كانت أزلية كان هناك أزليان وهذا يرفضه أهل 

إىل " عدم العلم"من حال،  ذا املعىن قد تغري التوحيد، والعدل وإذا كانت حادثة فإن الذات

وهذا ما ال يتفق  ،والتغري دليل احلدوث فتكون الذات بذلك حادثة يف صفاا" العلم" حال 

  سوى أنه فاهللا واحد ليس كمثله شيء وال نعلم شيئا عن ماهيته تعاىل  وكمال اهللا تعاىل
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  1.الواحد

مبادئهم الدعوة إىل سلطان العقل فهم يقدسونه تقديسا من أهم : اتـــــــــي األصوليـــــف -3

  :عظيما وله مظاهر كبرية يف تعاليمهم منها

يرى أن هناك قانونا طبيعيا  ينكر كرامة األولياء وينكر احلكايات الواردة يف ذلك، ألنه  - أ

طبيعية فال نؤمن بتغري القوانني ال: إال عند ضرورة املعجزات قالوا كتب اهللا على نفسه إتباعه

  .إال بالربهان القاطع

فسروا السحر بأنه لعب الساحر بعني املسحور أو خبياله، فالساحر ال يقلب حقائق  -ب

  ."*سحروا أعني الناس واسرتهبوهم: " األشياء بدليل قوله تعاىل

ليني وتسألوا هل العقل وحده قادر على أن يعرف أن ا مسألة التحسني والقبيح العقو أثار  -ج

  أو قبيح؟ الشيء حسن

فقالوا أن العقل ميكنه وحده أن يدرك حسن الشيء أو قبحه قالوا نعم وإن هناك أشياء ال 

  .يدرك حسنها إال بالشرع كالصالة

أما خمالفوهم قالوا إذا مل يرد شرع فال يتميز فعل عن فعل وال ميكن أن يعرف أحسن هو أم 

دينني متفقون على أشياء حسنة أقبح، واحتج املعتزلة بأن الناس كلهم متدينني وغري مت

  .وقبيحة

حيث تسألوا هل اجلاهلون قبل اإلسالم مسؤولون عن أعماهلم اليت يدركها العقل كالصدق 

  2والكذب والقتل أو غري مسؤولني؟
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جعلهم مسؤولني، ومن مل يقل  فمن قال إن العقل يدرك ذلك كله ولو مل يرد فيه شرع       

ومن ذلك إختالفهم أيضا يف شكر املنعم هل هو واجب ... بذلك جعلهم غري مسؤولني

عقال أم شرعا؟ فاملعتزلة قالوا إنه جيب شكر املنعم عقال والذين يقولون بالتحسني والتقبيح 

 1.الشرعيني فقط أنكروا وجوب شكر املنعم عقال

                                              )والنقـــــــل لـــــــالعق( ص ــهم النــــــالف في فــــــاإلخت :انيـــــــــث الثـــــالمبح

 لقد كان للمعتزلة عدت أسباب دفعت م إىل متجيد دور العقل واإلعالء من        

 أولئك الذين الن اهللا وهب البشر مجيعا عقوال، كما ذم القرآن الكرمي أباعتبار  شأنه،

 .يعقلون وال يفقهون، وجعلهم شرا من الدواب

يرى املعتزلة أن البشر متساوون يف القدرة العقلية اليت خلقها اهللا فيهم وبالتايل       

ن العقل هو إ"حيث يعرف العقل عند بعض املتكلمني  ،2تتساوى صالحيتهم يف أفعاهلم

إن العقول تدل على صحة الصحيح :" البغداديوكذلك يعرفه  ،" األرضخليفة اهللا يف 

جيمع ... العقل:" ، واليبتعد املاتريدي كثري عن هذا املعىن حني يقول" "واستحالة احملال

  3. "وهو الذي مسته احلكماء العامل الصغري...بني اتمع ويفرق بني الذي حقه التفريق

ماليس مبقدوره، ويدرك التفرقة بني إن العاقل مييز بني مقدوره وبني : وقالت املعتزلة بأن

كما أم .له عليها اقتدارن يتحكم فيها وال أحركاته اإلرادية، وبني األلوان اليت ال يستطيع 

فليس يستدلون على ذلك بأن الفرد منا هو الذي حيدث تصرفه كالبناء والكتابة وغريمها، 

وينتظر أن تصري دارا مشيدة أو من املعقول أن جيمع الفرد آالت الكتابة أو آالت البناء، 

  4.قصيدة مكتوبة، ومن ينتظر أن حيدث ذلك من اهللا فهذا يعد نوعا من اجلهل
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وهلذا جند املعتزلة تستخدم العقل يف اإلستدالل على إشكالية النقل فنجدهم قد تسلحوا 

  واستندوا أيضا إىل مجلة من األحاديث املروية عن  ر،الداعية للتأمل والنظ باآليات القرآنية

إن الرجل ليكون من " ومن األحاديث قوهلم ،عليه الصالة والسالم يف امتداح العقلالنيب 

  "حيزن يوم القيامة إال بقدر عقلهأهل الصيام وأهل الصالة وأهل احلج وأهل اجلهاد فما 

بأنه قبل اإلستناد إىل الكتاب والسنة جيب وهو عندهم مبثابة وكيل اهللا يف األرض مستدلني 

العقل هو اتمع األول للحقائق اليقنية ف. 1أن نعلم بأنه مثة إهلا ومعرفته إال حبجة العقل

اليت ميكن أن تأيد البعض منها بالنصوص العقلية واألدلة السمعية، كما ينص أحد 

  .2الدين والفقه ىء األساسية يف علم الكالم،أي تفيد اليقني يف ميداناملباد

فالعقل هو املقياس األول يف مذهبهم ويظهر يف أن اآليات القرآنية إذا تعارض ظاهرها مع 

ويف ذلك يقول األشعري  ،العقل ينبغي أن تؤول مبا توافق مع مقتضيات العقل وأحكامه

ومما جيب يف حكم النظر أن يبتدىء الناظر بالنظر يف العقليات ألا األصل واألصل 

وخاص وعام وصور حتتمل اخلصوص والعموم  ،والسمع ظاهر وباطن وفيه حمكم ومتشابه

والناسخ واملنسوخ، والعقل ال جيوز عليه شيء من ذلك وليس من ورائه ما يقضي عليه 

  .3حقيقته ويوضح عن

إذ أن العقل أصل النقل تكذيب األصل لتصديق " إذا تعارض العقل مع النقل هو احلكم 

  4.الفرع حمال إال استلزامه تكذيبيه أيضا

عند املعتزلة يف املسائل الفقهية واجب وال ينبغي لإلمجاع أن يقف كعائق أمام  فاالجتهاد

وأساس املنهج العقلي عندهم هو الشك . 5ألا تتزايد بتعاقب احلوادث الفعلية االجتهاد
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العقلي وهو ما ذهب إليه حممد ابن  االستداللوعدم التقليد، فصحة اإلميان تقوم على 

وعليه فإن العقل هو املعيار األعلى لليقني " أن ال يكون مسلما إال من استدل" جرير 

  .1ائق تتوافق والعقلبالنسبة إىل املعتزلة وفصل أيضا بني املتشابه واحملكم وحتصيل احلق

برفضه لإلمجاع أربعة إللزام النظام  –بالنسبة للمعتزلة فقد كانت الداللة عند معظمهم 

وقد رفضوا أن يكون القياس ). اإلمجاع -السنة -الكتاب-حجة العقل : (أنواع أيضا

يدخل حتت اإلمجاع أو الكتاب أو السنة أنه " متضمنا يف هذه األصول، وذلك راجع إىل 

األحكام من املقدمات  استخالص، مبعىن أن القياس عبارة عن "جيب إفراده بالذكر فال

  .فهو عملية عقلية منهجية هلا أصوهلا اليت لوال ها مل تتم املعرفة. بطريقه املختلفة 

أما تقدمي حجة العقل فذلك أكرب دليل على نزعتهم العقلية اليت ال جندها عند غريهم  من 

  .املتكلمني 

تعاىل واجبة بالعقل قبل ورود الشرع  وهذا التقدمي ناتج من إعتقادهم بأن معرفة اهللا       

فإننا نعرف اهللا تعاىل بعقولنا حىت قبل جميء الرسل وقبل اإلستدالل باملعجزات، على 

صدقهم وهذا اإلعتقاد كان ناجتا من فكرة عقلية من تصورهم للعقل، وهي رمبا تكون 

، وإمنا كانوا يدورون حول فكرة أن العقل جمموعة من املعارف واضحة عند األوائل منهم

بإمكاا إدراك كل املعارف العقلية ومنها املعرفة  والعلوم، كمال العقل ذات وحدة واحدة

  .2باهللا تعاىل كفكرة معقولة

أما بالنسبة ملناقشة املعتزلة مع أهل األديان األخرى، فيمكن أن نالحظ منهج       

رى، إذ يالحظ ألول وهلة، اجلبار يف مناقشة عقيدة االقانيم الثالثة عند النصاالقاضي عبد 
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وعلى رغم طول مناقشة القاضي هلم وتعقيداا وتشابكاا العقلية أنه ال يستدل 

  .بالنصوص، بل يكتفي باجلدال العقالين

ن أ، بوميكن اجلمع بني الراي القائل بعدم كفاية النصوص، والرأي الذاهب إىل كفايتها

كما قال ابن تيمية، تتضمن قضايا كلية وقواعد ،)أي نصوص القرآن واحلديث(النصوص

عامة ومبادئ شاملة، إال أن استخالص األحكام العقلية من هذه النصوص، سواء كانت 

العقلي، يف إطار هذه  االستنباطشرعية تتعلق بأحكام الفقه، إمنا حيتاج إىل  أو عقيدية

ومن أجل  النصوص، واستخراج األحكام العقلية من أصوهلا الكلية ملعاجلة القضايا العملية

هذا كان القياس يف اإلسالم واحدا من األحكام الشرعية املعتربة، وهو كما يعرفة أبو 

  "يف علة احلكم إلمجاعهماإثبات حكم األصل يف الفرع :" احلسني البصري املعتزيل

وكان القياس الشرعي منهجا أصيال يف اإلسالم، ويعود إىل زمن مبكر يف تارخيه، ويرى 

فكرة القياس كانت قد وضعت يف عصر النيب صلى اهللا عليه  أنالدكتور سامي النشار 

إن الصحابة يف زمن :" يف البحر احمليط  وسلم ويف عصر الصحابة، ويستدل بقول الزركشي

  1".تكلموا يف العلل النيب صلى اهللا عليه وسلم

سباب منهجية صرفة، وتقدميهم قلنا فيما تقدم أن املعتزلة قدموا العقل على النص أل    

هذا ال يعين أم يقدمون إعتبارات للعقل أكثر من النص، وال يقدسون العقل على 

حساب النص، وهذا شائع، لكنهم يرون أن النص ال ميكن أن يثبت إال حبجة العقل 

  .وميكن تفهم ذلك يف موضوع احلسن والقبح يف األشياء. وأدلته

يطرح املعتزلة تساؤالت حول قدرة العقل على إدراك احلسن والقبح يف األشياء، فهل احلياة 

: " اخللقية ال تقوم إال على الشرع، أم هي مستندة إىل العقل سابقة للوحي؟ جييب املعتزلة

، والعقل يدرك القيمة اخللقية لألفعال، إن العقل يستدل به على حسن األفعال وقبحها
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وهذه القيمة يف رأيهم مطلقة أي أن األفعال يف ذات حدها حسنة أو قبيحة، والوحي ال 

فالصدق حسن يف ذاته، والكذب قبيح يف ذاته، ...يثبت هلا قيمتها، بل خيرب عنها فقط

  1"والعقل يدرك ذلك

، على أساس أن أحكام األفعال معلولة، ولكوا  اإلكتسابفالقبائح تعرف بالضرورة أو 

وهو ما ميكن عده من أسباب كذلك فالعلم بأصول املقبحات واحملسنات ضروري، 

، ولو مل يكن كذلك لصار العلم ا غري معلوم أبدا، ألن العلم الضروري )كمال العقل (

  "يفال يكون إال ممن هو كامل العقل، لكي يقع عليه التكل االستداليلأو 

هذا بالنسبة للقبائح املعروفة بالعقل، أما القبائح املعروفة بالشرع، فتعرف باإلستدالل، 

والضرورة ال تدخل يف معرفتها، إال عند ردها إىل األصول، فإذا كان يف الشيء مفسدة 

فهو قبيح عقال، وإذا كان فيه دفع للضرر فهو واجب عقال، ولكن العقل ال يعلم بأن يف 

  2.)أي على طريق اإلستدالل (ة، إال بعد البعثة شيء ما مفسد

بعض األفعال  فعالقة الوحي بالعقل يف فلسفة املعتزلة قائمة على إثبات النص لقيمة     

، )ذاتية(املشكوك فيها، ولكنه ال يعطي أية قيمة خلقية هلا،ألن لكل فعل قيمة خلقية، 

فالوحي ال يناقض شريعة العقل الطبيعية بل يكملها ويوضحها، وهي حاصلة لكل إنسان 

ن الوحي ال يصل إال إىل بعض الناس عن طريق البعثة، وإذا ناقض أناضج، يف حني 

  .تأويله مبقتضاه الوحي العقل وجب

ما خيص مسألة احلسن والقبح تتصل بالعدل اإلهلي،  فإذا كان العدل اإلهلي يقتضي  فيف

أن تكون أفعاله كلها حسنة فالبد من معرفة احلسن والقبح من األفعال، وقد قال القاضي 

أنه من مل يعلم الفرق بني احلسن والقبح مل يصح منه أن ينزه : " عبد اجلبار قي ذلك ب
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واملعتزلة إميانا منهم بدور العقل ..." اهللا تعاىل عن تلك املقبيحات ويضيف إليه احملسنات

ىل العقل، كما مل يرجعوا املقياس اخللقي إىل سلطة خارجية بل جعلوا هذا املقياس راجعا إ

أكد القاضي عبد اجلبار بأن معرفة الواجب ال تقتصر على العقل وحده بل البد من 

  1.السمع طريقان للمعرفةالسمع فالعقل و 

، وقوله "*إن اهللا يأمر بالعدل و اإلحسان:" قوله تعاىل:أما أدلة املعتزلة النقلية، فمنها

فأثبت املعتزلة وجودمها قبل النهي أيضا، وتأكيد   "وينهى عن الفحشاء واملنكر:" سبحانه

: املعتزلة على احلسن والقبح الذايت يف األفعال واألشياء إمنا هو تأكيد لعدد من األمور منها

العقلي قبل ورود الشرع، حرية اإلرادة بتأكيد اإلختيار، مقابل اجلرب وسلب  التكليف

  2.اإلرادة، العقل وحريته، وغريها

ج من خالل كل ذلك، أن نظرية املعرفة عند املعتزلة، إمنا دف إىل إقامة بناء ونستنت    

معريف سابق للوحي، يف سبيل تأسيس عالقة علمية صحيحة معه، وهذا ما جيعلنا نؤكد أن 

، )للنص املقدس  (نظريتهم املعرفية ال يعين تقدميها للعقل على النص أا ال تقيم إعتبارات

، إمنا دف هذه النظرية إىل )العدل الكلي (، و )التوحيد املطلق  (وهم الباحثون عن 

تنظيم عالقة العقل بالنص، فتتجه إىل العقل أوال، وحتدد وظائفه، وأقسام العلم املستفاد 

منه، مث تعمد إىل استخالص األدلة العقلية اليت تثبت وجود واجب الوجود، وتثبت النبوة، 

، لتحدد عالقة العقل )القرآن واحلديث(تتجه إىل النص واليت يثبت ا النص ضرورة، مث

 3.اخل...بالنص، وحتدد ناتج هذه العالقة وأهدافها وغايتها

ويتضح لنا مما سبق أن املعتزلة كانوا أصحاب مذهب عقلي العقل فيه هوالكاشف ألنه هو 

وأن خالصة مذهبهم يف   ،نابعة من نظرم للعقل املعارف كلهاأراءهم يف  تاملعرفة، فكان
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. ذلك التوحيد بني العقل واملعرفة فأصبحت املعرفة حىت احلسية منها والسمعية كلها عقلية

هذه مل يكونوا ناقلني لثقافات أجنبية أو متأثرين بديانات سابقة بل كانوا  بآرائهموأم 

ة اإلسالم حبق صرفا كانوا به فالسف معربين عن روح اإلسالم متبعني يف ذلك منهجا عقليا

 مفرقني يف ذلك بني جمال العقائد وجمال العبادات، فالعقل عندهم بنية متكاملة ذو آدلة

وهم يف ذلك مل ينقصوا من  1منهجية وآدلة معرفية، لذلك أوجبوا املعارف كلها بالعقل،

 القدرة اإلهلية إلثبام العقل والشرع لطفا ومتكينا أوجبه اهللا تعاىل على نفسه لعباده

 2. ليمكنهم من أداء ما كلفهم من معرفته تعاىل بوحدانيته وعدله 

                                              دــــــــــــابن رش زالي،ـــــــــــالغ رة،ــــــــــاألشاع دـــــــنق:ثـــالـــــــث الثـالمبح

  به على سائر االستداللتقدمي و املنهج العقلي  استخدامعلى  اعتمدوان املعتزلة قد إ

 بالعقل على مجيع أمور ومسائل االستداللأنه ال ميكن  ااألخرى، لكنهم تناسو  االستدالالت

                                                                                    .الدين 

                                                                              من مسألة احلسنتعتربوا األشاعرة من أهم من إنتقدوا فرقة املعتزلة فهي تنطلق يف نقدها إذ

الفرقتني إعتمدت عليها يف جمال العدل، وإعتمدوا عليها كمقدمة يف أقيستهم  والقبح كال

  .للحصول على نتائج تلزم عن هذه املقدمات

، أوليةفاألشاعرة إعتمدوا عليها كمقدمة ظنية مشهورة، وإعتمد عليها املعتزلة كفكرة عقلية 

متناقضة، ألن األشاعرة رأوا  ونتائج األشاعرة ،ومن هنا جاءت فكرة نتائج املعتزلة عنها منطقية

أن الوجبات بالسمع واملعارف كلها بالعقل، فالعقل ال حيسن وال يقبح وال يقتضى وال 

يوجب، والسمع اليعرف، أي ال يوجد املعرفة بل يوجب فقط، فهذه الفكرة خارجة عن 
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ال  ن الشرع أمر به، والقبيح قبيح ألن الشرع ى عنه، فالشيءالعقل، بل احلسن حسن أل

  1.حيمل صفة احلسن والقبح يف نفسه

وجنـــد البـــاقالين يكتفـــي بـــذكر بعـــض املســـائل الـــيت خالفـــت املعتزلـــة فيهـــا األشـــاعرة، يقـــول 

البـــاقالين بـــالرغم مـــن أن املعتزلـــة نزهـــوا اهللا عـــن صـــفات املخلوقـــات إال أـــم أطلقـــوا األحكـــام 

م وتقــديرات ال يصــح ان تقــاس البشــر مــن أحكــا التقديريــة علــى أفعــال اهللا، مــع العلــم أن أفعــال

ن الكـرمي، أو آالبـاقالين أن يطلـق علـى اهللا أيـة تسـمية مل تـرد يف القـر  رعلى أفعـال اهللا، كمـا ينكـ

احلـديث الشـريف، حبيــث ال ميكـن وصــف اهللا بالعقـل، كمــا ال يوصـف بالشــهوة حـىت وإن كــان 

   2.القصد بذلك إرادة اهللا ألفعاله

أما يف نقد أبو حامد الغزايل للمعتزلة فإنه ينطلق من جانب مسألة احلسن والقبح فيبني أن     

معرفة احلسن والقبيح ليست معرفة عقلية خالصة، كما يرى املعتزلة وسائر العقليني، وأن ما 

منا هو أمر ظاهري وحسب وعند التغلغل إىل طبيعة القيم جند املعرفة إيبدو فيها من عقالنية 

والنفسية، وبذلك تتربأ ذمة العقل عن واالجتماعية تارخيية للقة ا ترتد إىل مكوناا اعتامل

العقل ال حيسن وال يقبح، وال يوجب : الوجبات املرتتبة عن التحسني والتقبيح العقليني ف

  "شكر املنعم، ال حكم لألفعال قبل ورود الشرع

ن  نشأ جبوار النص الديين ومها يالديين العام أن املنهجيني األساسيني اللذ هومن خالل موقف

الذي يعترب الدين نصا ومسعا ونقال وحسب، ) النقلي(أو املنهج السمعي "العقل" و" السمع"

واملنهج العقلي الذي يعترب هذا النص منهجا مستجيبا إىل حد بعيد لنظر العقل وقيامه، حيث 

ومن "  املعتزلة" أو السلفيون ومن جرى جمراهم، وميثل املنهج الثاين " يونالنص" ميثال األول 

جرى جمراهم، فهذان املنهجان األساسيان جاء الغزايل يف موفقه الديين مشريا إىل عدم الكفاية 
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اليت تلحق كل منهج على حدة، فالنصيون أو السلفيون من جهة، واملعتزلة والفالسفة من 

سواء يف النصية واجلمود، النصية مل تقتصر على  -يف نظر الغزايل -نيجهة أخرى، كال الفريق

الفريق األول فاملعتزلة هم أيضا نصيون  مبعىن من املعاين، وكل ما هنالك أن النصيني يتبعون 

، أما الدين بوصفه نقال )عقلية ( نصوصا دينية، واملعتزلة والفالسفة يتبعون نصوصا فلسفية 

  .م عند كال الفريقنيعقال وجتربة فهو معدو 

النقل والعقل يقدم الغزايل الدين مستندا إىل الفلسفة والعقل والبصرية وهو : وذا املنهج املرن

يف ذلك يفصح عن موقف ديين ذي أبعاد فكرية فلسفية وجدنا بعض ما مياثلها يف الفلسفة 

  1".وليام جيمس" و" برجسون"احلديثة كل من 

ن يف القرآن حمكما ومتشاا قد إختلف املفسرون يف أ الغزايل يقولالتأويل ب فيما يتعلقأما 

معناه، وهذا اإلختالف، مرده عنده إىل عدم التوفيق يف بيانه، وال يكفي عنده القول الذاهب 

وال قول . إىل أن احملكم ما يعرفه الراسخون يف العلم، واملتشابه ما يتفرد به اهللا تعاىل بعلمه

  2.الوعد والوعيد واحلالل واحلرام، واملتشابه القصص واألمثال احملكم هو: القائلني

أحدمها املكشوف املعين الذي ال يتطرق إليه :" والصحيح عنده أن احملكم يرجع إىل معنيني

 ما: "وثاما". نعارض فيه اإلحتمال" وهو بذلك مقابل للمتشابه الذي" أشكال وإحتمال

  ".ر أو تأويل مامل يكن فيه متناقص وخمتلفانتظم وترتب ترتيبا مفيدا إما على ظاه

كاللمس املردد بني املس " املشرتكة ءوأما املتشابه املقابل فهو قد يكون تعبريا عن األمسا

وقد يكون تعبريا على ما ورد يف القرآن من صفات اهللا مما يوهم ظاهره اجلهة والتشبيه " والوطء

 .وحيتاج إىل تأويل
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من تأويل، حىت يف احملكم الذي اليستطيع ترتيبه ترتيبا مفيدا على  ويف كل احلاالت البد      

وما يعلم :" ظاهر كما سلف، فإن قيل للغزايل ما املوقف من العطف الوارد يف قوله تعاىل

أهي للوقف فال حيصل العلم بالتأويل أم للعطف ". تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم

واحد حمتمل، فإن كان املراد به وقت القيامة فالوقف كل :" فيحصل؟ فيجيب الغزايل بقوله

أوىل، وإال فالعطف إذ الظاهر أن اهللا تعاىل ال خياطب العرب مبا ال سبيل إىل معرفته ألحد من 

  ".اخللق

فالراسخون يف العلم، حبسب هذا يعلمون التأويل، وهذا ما يتسق وينسجم مع إجتاه      

ام، وإن كان يف موضع آخر يذهب إىل عكس ذلك الغزايل اخلاص، ومذهب األشعري الع

فإذا أمهل " :" معيار العلم" متاما مما ال ينسجم واملوقف الديين والفكري العام، حيث يقول يف 

  1".الراسخون يف العلم يعلمون التأويل انعطفالوقف على اهللا 

مسته الدينية  توجيه األنظار إال أن حجة اإلسالم كان يتمتع إىل جانب استطاعإن الغزايل 

بسمة فلسفية أصيلة وبناءة، واستطاع أيضا أن حيفز إىل إعادة النظر قي تلك السمات اليت 

" اإلرهاب" و" اهلدم" علقت يف أذهان الناس، واليت تربز الغزايل عدوا للعقل أخص مساته 

كثري من   وأبرز العالقة بني العقل والشرع وبني عجز العقل عن إداك.الفكريان إزاء الفكر احلر

إن العقل بنفسه قليل العناء، ال يكاد يتوصل إىل :" احلقائق اليت أتى ا الشرع، لذلك قال

معرفة كليات الشيء دون جزئياته، حنوأن يعلم مجلة حسن إعتقاد احلق وقول الصدق وحنو 

كليات الشيء وجزئيياته، ويبني  ذلك من غري أن يعرف ذلك يف شيء شيء، والشرع يعرف

وهذا يعين أن " جيب أن يعتقده يف شيء شيء وما الذي حق له يف شيء شيء ما الذي
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ة إلدراك احلقائق نلى مرتبة من العقل لكنهما متحدان يتناغمان يف العلم السعالشرع أ

 1.وفهمها

" نقده للمعتزلة من جانب حصرهم يف زاوية ضيقة هي زاويةيف لقد إنطلق ابن رشد و     

بعد  أم ال يلفون األداة العقلية ، ولكنهم يضعوا يف الدرجة الثانية، حيث "و السمعأالنقل 

النقل، مع بعض التجاوز على عكس ما يذهب معظم الفالسفة ويف مقدمتهم ابن رشد نفسه 

بدليل أن العقل والنقل يستويان يف درجة الربهنة، وإن كان للعقل درجة على العقل ضمنيا وإن 

هو الوصول إىل حكم ال " املعتزلة" ابن رشد يف مواجهة املتكلمني أبعد قصد إليه أبو الوليد 

يفصل العقل عن اإلميان وال الدين عن الفلسفة، بل إبراز الوفاق، الكامل بني النقل والعقل 

  :لذلك جنده يكرر سواء يف كتاب فصل املقال أو مناهج األدلة، يف مناهج األدلة مايلي

أفرادناه مطابقة احلكمة للشريعة وأمر الشريعة ا وقلنا أن  فإنه ال كنا بني قيل هذا يف قوله

الشريعة قسمان، ظاهر ومؤول، وان الظاهر فرض للجمهور واملؤول فرض للعلماء وأنه ال حمل 

حدثوا الناس مبا يفهمون " للعلماء أن يفصحوا بالتأويل للجمهور كما قال علي رضي اهللا عنه 

" الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة" هذا يف حيث شرح كل " أن يكذب اهللا رسوله

وأبرز الظاهر من العقائد اليت قصد الشارع محل اجلمهور عليها، وتتحرى ذلك كله يف مقصد 

من هذا يتبني لنا أن ابن رشد قد قلب معادلة املعتزلة باإلستخدام الذكي . 2"ص"الشارح 

ل، فهم إن كانوا ينطلقون يف منهجهم من الفاعل إىل الفعل ومن اهللا إىل العامل، يلسلطة التأو 

فإنه ينطلق من املوجودات إىل املوحد، فيؤسس بناء عقيدي على سلطة التأويل، ممثلة يف 

فاعتربوا " القياس الربهاين مدعما بناءه هذا بالدليل القرآن الذي يدعونا سبحانه و تعاىل بقوله 
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اإلنطالق من املصدر القرآين يف فحص املنهج اخلطايب لقد استطاع ابن رشد " بصارياأويل األ

للمعتزلة، وتفرز اجلانب الربهاين العقالين الذي يفضي حتما إىل سلطة التأويل يف الدفاع عن 

أسس العقيدة الصحيحة وللكشف عن مقاصد الشريعة اليت ال ميكن الكشف عنها إال من 

فهل هذا يعين أن املعتزلة معاون للتأويل . 1اهول واستخراجه منه خالل اسنباط العلوم من

مطلقا جييب ابن رشد قائالن لقد تاول املعتزلة هم أيضا قوهلم يف العامل فإنه ليس يف الشرع أن 

تصور يف تأويلهم اهللا كان موجودا مع العدم احملض، وهذا ما ال يوجد فيه نص شرعي فكيف

ليه وذا مت احلوار بني املعتزلة وأبو الوليد على قاعدة التأويل وقد عهذا أن اإلمجاع  منعقد 

تبني مدى االضطرار الذي أوقع فيه ابن رشد علماء الكالم املعتزلة، من خالل متزقهم بني 

  2.النقل والعقل وارتباكهم أمام سلطة التأويل اليت تبدوا باهضة عندهم وحامسة عند أبو الوليد
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 إثر مبايعة علي،" اجلمل" ركةوقعت مع حيث ، عثمان،املسلمني  على خالفة علي لمع بدأ الصراع السياسي بني        

يقول حسني مروة يف  :الصراع فيما بعد بني علي ومعاوية ووقعت بينهما معركة صفني اشتدفوفيما بعد بني علي ومعاوية 

فرقة أقامت على والية : مث تفرقوا بعد ذلك فصاروا ثالث فرق"...كتابه النزاعات املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية،

يب وقاص، فإن هؤالء إعتزلوا عن بن أيب طالب، وفرقة منهم إعتزلت مع سعد بن سعد بن مالك وهو سعد بن أ علي

  .علي وإمتنعوا عن حماربته واحملاربة معه بعد دخوهلم يف بيعته، فسموا املعتزلة إىل آخر األبد

                                                                                           ظروف نشأتهاالمعتزلة ، : المبحث األول

ومل يكن من  فإن النزاع الفكري نفسه مل يبطل، ،احلاجة إىل النزاع الفكري بني الدين والسياسة قد بطلتكانت  إذا

وهكذا نشأت طبقة جديدة من املفكرين أمهلت يف تفكريها العنصر  املعقول أن يبطل بعد أن منا واتسع،

اليت انقسمت مع - ك كانت فرقة املعتزلةتل: مناعات الشيعة واخلوارج لتنصرف إىل التفكري احملض" وإعتزلت"السياسي

                                                                                                                                     .األيام فرقا متعددة

  :اـــــــــــــواصطالح ةـــــــــــــزال لـغــــــــــــاإلعت

  هذا يف اللغة. 1االنفصال والتنحي، واعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحيت عنهم، واملعتزلة هم املنفصلون :ةـــــــــــــــــلغـ

فهي فرقة عقالنية كالمية فلسفية، تتكون من طوائف من أهل الكالم، الذين خلطوا بني الشرعيات : االصطـالحأما يف 

العقيدة، وقد خرجت املعتزلة عن السنة واجلماعة يف مصادر التلقي ومناهج والفلسفة والعقليات يف كثري من مسائل 

والعدلية، و  عتقاد ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدريةإلويف أصول ا ،االستدالل ومنهج تقرير العقيدة

حرتاًزا من إ ،شره من اهللا تعاىللفظ القدرية يُطلق على من يقول بالقدر خريه و : قد جعلوا لفظ القدرية مشرتًكا، وقالوا

  .2"اْلَقَدرِيُة َجمُوُس َهِذِه األُمةِ : "وصمة اللقب إذ كان الذم به متفًقا عليه لقول النيب 

  :لزاــــــــــــذور اإلعتــــــشأة وجــــــــــــالنـ-
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كثري   إسم املعتزلة على رجاهلا؛ و يرددأول ما يصادفنا بصدد فرقة املعتزلة كثرة اآلراء حول عوامل نشأا و سبب إطالق 

  .معظمهم من خصوم املعتزلة القصة التالية كنقطة بدأ تارخيية لنشأامن املؤرخني وكتاب الفرق و 

الكبرية عندهم  نا مجاعة يكفرون أصحاب الكبائر و يا إمام الدين لقد ظهر يف زمان: قال دخل رجل على احلسن البصري و 

على  ؛ بل العملالكبرية عندهم ال تضر مع اإلميانأصحاب الكبائر و  مجاعة يرجئونهم اخلوارج و خيرج به عن امللة و كفر 

؛ ال يضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة و هم مرجئة األمة؛ فكيف حتكم مذهبهم ليس ركنا من اإلميان

  1؟ لنا يف ذلك إعتقادا

ال كافر مطلقا صاحب الكبرية مؤمن مطلقا و  أنا ال أقول إن: بن عطاءقبل أن جييب قال واصل و  ،فتفكر احلسن يف ذلك

ما أجاب به  إعتزل إىل أسطوانة من أسطوانات املسجد يقررو  مث قام واصل، ال كافرالمؤمن و :  منزلة بني املنزلتنيبل يف

  .أصحابه باملعتزلةإعتزل عنا واصل فسمي هو و :احلسن احلسن فقال على مجاعة من أصحاب

نسبة إىل اإلعتزال  املعتزلة: العديد من اخلصوم يف هذه التسمية فبعضهم نسبها إىل عمرو بن عبيد يقول السمعاين إختلف

 اجلماعة املعروفة ذه العقيدة إمنا مسيوا ذا اإلسم ألن أبا عثمان عمرو بن عبيد أحدث ما أحدث منو أي اإلجتناب 

  2:وجهتنيإىل الرؤية  ا اإلختالف يفواجته هذ .املعتزلة مفسموهالبدع وإعتزل جملس احلسن البصري ومجاعة معه 

، واحلديث يف دينية كاحلكم على مرتكب الكبرية أن اإلعتزال حصل نتيجة النقاش يف مسائل عقادية: الوجهة األولى-

أطلق عليهم لعدة ملعتزلة ، ومن رأي أصحاب هذا االجتاه أن اسم ايقدر العبد على فعله أو ال يقدرالقدر، مبعىن هل 

  :أسباب

1 -اعتزلوا املسلمني بقوهلم باملنزلة بني املنزلتني  مأ  

أم عرفوا باملعتزلة بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري وشكل حقلة خاصة به لقوله باملنزلة بني -  2
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  1".اعتزلنا واصل: "احلسن : املنزلتني فقال

  .تكب الكبرية ومقاطعتهأو أم قالوا بوجوب اعتزال مر  - 3

اإلعتزال نشأ بسبب الصراع  السياسي  الفكري يف اإلسالم قبل نشوء هذه اجلماعة اليت إستقر أن  :والوجهة الثانية-

أصبحت كلمة اإلعتزال منذ ذلك احلني القرن السابع للميالد و  أواخرة يف اية القرن األول للهجرة و عليها إسم املعتزل

مبا تفرد به كذلك و  من األصول اإلعتقادية اإلسالمية تعين اإلثارة إىل مذهب هذه اجلماعة مبا تفرد به من آراء يف مجلة 

  .2من منهج عقلي يف معاجلة هذه اآلراء

  ،سابق ظهورها بأكثر من نصف قرنإمنا هو يرجع إىل عهد تارخيي إذن مل ينشأ بنشأة هذه اجلماعة و فإسم املعتزلة 

فيزعم أن اإلعتزال ليس مذهباً جديداً أو فرقة طارئة أو طائفة أو أمراً  :أما القاضي عبد اجلبار اهلمذاين مؤرخ املعتزلة 

مستحدثاً، وإمنا هو استمرار ملا كان عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته، وقد حلقهم هذا االسم بسبب اعتزاهلم 

  ).من اعتزل الشر سقط يف اخلري: (ولقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  "وأعتزلكم وما تدعون": شر لقوله تعاىلال

 ،العقلي ارد يف النصوص الدينية دية وليدة النظرائوالواقع أن نشأة االعتزال كان مثرة تطور تارخيي ملبادئ فكرية وعق 

  .والعقائد اليهودية والنصرانية  واهلنديةوقد نتج ذلك عن التأثر بالفلسفة اليونانية 

ديين فكري بدأ مبقوالت جدلية كانت هي  ى يد واصل بن عطاء، كان هناك جدلقبل بروز املعتزلة كفرقة فكرية عل      

  :األسس األوىل للفكر املعتزيل وهذه املقوالت نوجزها مع أصحاا مبا يلي

معبد اجلهين، الذي خرج على عبد : الذي خيلق أفعاله بنفسه قاهلا مقولة أن اإلنسان حر خمتار بشكل مطلق، وهو- 

  .هـ بعد فشل احلركة 80وقد قتله احلجاج عام .. امللك بن مروان مع عبد الرمحن بن األشعث 
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  .وكذلك قاهلا غيالن الدمشقي يف عهد عمر بن عبد العزيز وقتله هشام بن عبد امللك - 

  1.هـ 128عام  رقاهلا اجلهم بن صفوان، وقد قتله سلم بن أحوز يف مرو ومقولة خلق القرآن ونفي الصفات، - 

وال ترجع أمهية املعتزلة إىل دورها البارز يف علم الكالم فحسب أو أا متثل النزعة العقلية يف الفكر اإلسالمي فقط بل 

  :إمكانتها يف احلضارة اإلسالمية إبان إزدهارها و نذكر منها مايلي

إيارها مبعىن أن إزدهار ي للحضارة اإلسالمية إزدهارها و ارخيي للمعتزلة قد صاحب املسار التارخيإن املسار الت - 1

كما أن غياب املعتزلة عن مرح احلياة اإلسالمية قد إقرتن ) ه 3( اإلعتزال كان يف أوج احلضارة اإلسالمية يف القرن

  .المية أخرىمل يكن احلال كذلك بالنسبة ألية فرقة كضارة و بتدهور هذه احل

أمهية ذلك حضاريا ترجع إىل من املوايل بل من أصحاب احلرف و  إن األغلبية الساحقة من رجال هذه الفرقة كانت - 2

  2.حتقيق مبدأ املسار يف احلضارة اإلسالمية على حنو جعل رواد الفكر أناسا من الشعوب املغلوبة بل من الطبقات الدنيا

  عثمان ؛و على اخلالفة بني علي و أهل السنة راع السياسي احلاد بني اخلوارج و مع الصأيضا ظهرت هذه التسمية تارخييا و 

 اشتدفيما بعد وطلحة والزبري و  األخريإثر مبايعة علي؛ بني هذا " اجلمل"معاوية فقد وقعت معركة و فيما بعد بني علي 

  3.معاوية ووقعت بينهما معركة الصفنيالصراع بني علي و 

  :المبادئ واألفكار

  :جاءت املعتزلة يف بدايتها بفكرتني مبتدعتني

القول بأن اإلنسان خمتار بشكل مطلق يف كل ما يفعل، فهو خيلق أفعاله بنفسه، ولذلك كان التكليف، ومن : األولى-

حىت عهد هشام بن  ،ته هذه يف عهد عمر بن عبد العزيزأبرز من قال ذلك غيالن الدمشقي، الذي أخذ يدعو إىل مقول

  .ايته أن قتله هشام بسبب ذلك  لك، فكانتعبد امل
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القول بأن مرتكب الكبرية  ليس مؤمنًا وال كافراً ولكنه فاسق فهو مبنزلة بني املنزلتني، هذه حاله يف الدنيا : الثانية-

  1.أما يف اآلخرة فهو ال يدخل اجلنة ألنه مل يعمل بعمل أهل اجلنة بل هو خالد خملد يف النار

                                                                                              الخمسة ة ــــــــــــــالمعتزل ولــــــــــــأص: انيـــــــــــــــالث المبحت

 املشكل، وراء الظاهر حث املعتزلة على التوغل بالرأي يف بقية اآليات، يف حماولة فهم إلجالء الوجوه واملعاين الكامنة

وبذلك عمدوا إىل تأويل اآليات اليت قد يظهر أا ختالف األوىل فيؤولوا، فكان التأويل أهم مظاهرهم وأعظم عناصرهم 

وأكرب مميز هلم عن السلف، وبفضل تعرضهم لنصوص القرآن والدين عامة ذا املنهج وهذه العقلية، قرروا هلم مذاهب يف 

  .فات اهللا وأفعال العباد وغريهاالعدل والتوحيد وص

  يد ــــــــــــــالتوح:ل األول ــــــــــاألص

  .هو مشتق من وحده، توحيدا، أي جعله واحدا :ةــــــــــــــــــلغ

 على احلد إثباتافيها يستحق من الصفات نفيا و ، هو التأكيد بوحدانية اهللا ال شريك غريه*عند املتكلمني: اــــــــــــإصطالح

  :" ذلك يقول القايف عبد اجلباريفصفات األلوهية عندهم و االزلية اليت هي أخص أو وتفرده بالقدم و  ،الذي يستحقه

  2"يعلم مل يكن موحدا يقرأ و ملمن إعتبار هذين الشرطني العلم واإلقرار مجيعا ألنه لو علم و  بدالو 

  :بالعلم يف ثالث وجوه هي" و البصر" السمع" وقد انتقدوا املعتزلة يف تأويل صفيت 

تشتكي إىل اهللا اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها و قد مسع :" إن كل ما ذكروه يف التأويل مرده قوله تعاىل :ه األولـــــــــالوج

ه الثاين أخرب سبحان يف املاضي" اهللا قد مسع"من ثالث مواضيع أوهلا قوله تعاىل " ن اهللا مسيع بصريإو اهللا يسمع حتاوركما 

 .مسيع يف املستقبل أنه

 "إن اهللا مسيع بصري" الثالث أخرب سبحانه انه مسيع يف احلال قوله 
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	ا���و�ل  ا���ز�� : �
	��ا���ل ا�� - ا�
��ز�� أ�
وذ��  - �	 ا���ر ا

 

إهلا ويدل على ذلك قوله تعاىل ن يكون أاملستقبل ال يصح أنه من مل يكن مسيع يف املاضي واحلاضر و  ويعين هذا        

إذ قال ألبيه يا " البصركان يعبد إهلا معطال عن السمع و   هو حيكي لقول إبراهيم عليه السالم، يف معرض جمالسه حنيو 

  .يبصرسورة مرمي أي نعبد من يسمع و " ئاال يفي عنك شيأبيت ملا مل يسمع وال يبصر و 

 ون عاملا بهن ما ذكر باطل ألن الواحد منا يسمع الصوت فيكون عاملا به يف احلال السماع، مث يكإ :انيــــــــــه الثــــــــــــالوج

رمحه  األشعرييف ذلك يقول أيب احلسن به و  هذا يدل على أن السمع للشيء غري العلميف احلالة الثانية وال يكون سامعا و 

  1"إذا مل جيوز ذلكم بطل قولكممعىن عامل لكان كل معلوم مسموع و  -مسيع بصري -لو كان معىنو " اهللا تعاىل 

ذا كانت إمسيع بصري على احلقيقة ف بأنهعامل احلقيقة، فكذلك يوصف  بأنههو أن اهللا تعاىل يوصف  :الثـــــــــــه الثـــــــــالوج

 لتأويلإن كان كل وصف مستقل عن األخر فكيف جيوز قلة فكذلك صفتا السمع والبصر مستقلتان و صفة العلم مست

  الثاين؟األول و 

ائر الصفات بذلك إذ ال فرق إذا انتقى الفرق فتخصيص البصر بالعلم، سصفيت السمع و  التأويللو جاز ذلك للزم من و 

احلسن األشعري  يف هذا املصب جند أبوو  2.العقلأمر ا الشرع و  هاتني الصفتني بالعلم دون سائر الصفات األخرى اليت

  "معىن قادر معىن عامل إنفيقول للمعتزلة إذا عزمتم أن معىن مسيع بصري معىن عامل فهال زعمتم :" يقول

فاضطروا إىل تأويل هذه النصوص مبا ينسجم مع  ،عن صفة اإلستواء كانت ثابتة بنصوص قاطعة ال تقبل الردأما 

  : عقيدم ففسروا 

هنا مبعىن اإلستالء  االستواء"ي عبد اجلبار ضيف ذلك يقول القاو " قدر" و" قهر"و " ملك" و " وعدإست" مبعىن :إستوى 

 .3"ال خيلو منه مكانإن اهللا يف كل مكان و : " ه وقالواذلك مشهور يف الفقوالغلبة، و 

  دلـــــــــالعــ: األصـل الثانــي
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معدول كما  ألنهيراد به الفاعل، فإذا أريد به الفاعل فذلك على طريق املبالغة وقد يذكر و   ،مصدر عدل عدال: ةـــــــــــلغ

  توفري" إذا استعمل يف الفعل و معناه له حدان، حد و  .صوم: للصائمو ضرب : على فاعلني كقوهلم للضارب جيرى

  .معناه فاعل هذه األموروحد إذا استعمل يف الفاعل و " حق الغري

ليه و ال خيل مبا هو واجب عاملراد به أن أفعاله كلها حسنة وال يفعل القبيح ، و ف" عدل"إذا قيل أنه تعاىل : إصـطـالحــــا

  1".والشر للشر يف بعض خملوقاته، ال يف خلقه و فعلههو سبحانه خالق اخلري و :" يف ذلك يقول ابن القيم

   :ال خيل مبا هو واجب عليه فمحتمل الوجهني مهاأما قوهلم و 

  أن يكون ذلك الواجب أوجبه هو سبحانه و تعاىل على نفسه : ـه األولــــــــــــالوج

هو أن يكون ذلك الواجب أوجبه عليه غريه، فإن كان املراد م األول فهو حق على أن تعتقد أن و: انيـــــــــه الثـــــالوج

  .2االستحقاقذلك اإلجياب تفضل منه سبحانه و تعاىل على عباده أنه من باب 

جياب على اهللا تبارك و تعاىل و العدل اإلهلي ال ميلك أحد من اخللق سلطة اإل ألنهإما أن يكون مرادهم الثاين فهو باطل 

   3.سلمني، فالكل مثقف على أن اهللا تعاىل هو احلكيم العدل ال يظلم الناسال خيتلف فيه احد من امل أمر

  الوعـد والوعيـد :األصـل الثالـــث

يكون حسنا مستحقا و  ال فرق عنده أنو  غري، أو نفع ضر عنه يف املستقبل هو خرب يضمن إيصال نفع إىل ال" الوعد"

 .بني أن ال يكون كذلك

  هو كل خرب يتضمن إيصال ضرر إىل الغري تقريبا نفع عنه يف املستقبل سواء كان ذلك حسنا مستحقا أم ال" الوعيد"

د عليه فيجب عليه إثابة ما توعاهللا تعاىل أن يفعل ما وعد به و  أنه جيب عن" الوعد و الوعيد" يرى املعتزل يف أصل و 

و " القاضي عبد اجلبار" يقول الطائع ومعاقبة العامي وإن لزم اخللف والكذب يف وعده ووعيده ولزم عنه فساد التدبري و 
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نه يفعل ما وعد به  توعد عليه أو *  تعاىل وعد املطعني بالثواب، ونقد العصاة بالعقابأما علوم الوعد فهو أن يعلم أن اهللا

 "ذبالك"ال حمال وال جيوز عليه اخللف و

له، و يف هذا ينقل شيخ اإلسالم ابن تيمية إتفاق السلف على أنه جيوز إخالف اهللا تعاىل لوعيده ألن الوعيد حق حمض 

و اتفقوا على أن اهللا تعاىل إذا " كله دليل واقع يف كتاب اهللا عز و جل فيقولفإسقاطه يدل على جزيل كرمه وإحسانه و 

  .1"عده، فإنه الصادق يف خربه الذي ال خيلف امليعادوعد عباده بشيء كان وقوعه واجبا حلكم و 

  المنزلـة بين المنزلـتين: األصـل الرابـــــــــع

عليه تشريفا له و  اإلسالم، ألن يف إطالق ذلكال يستحق أن يسمى باسم اإلميان و تقر املعتزلة أن مرتكب الكبرية       

يستحق أن يطلق عليه اسم الكفر ألن أحكام الكفر تستحق أن هو ليس أهال هلذا التشريف بسبب عصيانه، كما ال 

  .نسميه فاسقا

خيرج مبعصيته  اجلماعة فقد رفضوا هذا احلكم ألم يرون أن مرتكب الكبرية مؤمن ناقص اإلميان، فالأما أصحاب السنة و 

إن شاء غفر له  تعاىل،اهللا تبارك و  كون واقع حتت مشيئةال حيكم له بالنار يوم القيامة إمنا يعن مسمى اإلميان واإلسالم و 

  *"و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء:" أدخله النار، فيها لقوله تعاىلو أدخله اجلنة، وإن شاء عذبه و 

يا أيها الذين آمنوا كتب :" تعاىل جعله من املؤمنني فقالبريته على اإلميان فاهللا تبارك و كما أن مرتكب الكبرية ال خيرج لك

 .2"القتلىعليكم القصاص يف 

 النـهي عن المنكـراألمـر بالمعـروف و :األصـل الخامـس

  .هو كل فعل عرف فاعله حسنة أو دل عليه املنكر عند املعتزلة: المـعروف عند المعـتزلـة

  هو كل فعل عرف فاعله قبحة أو دل عليه : المنــكر
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 1.سواء أكان بالسيف أم مبا هو دونههم يرون وجوب األمر باملعروف و النهي عن املنكر، بأي وجها استطاع و 

أعلم أن املقصود باملعروف هو إيقاع املعروف وبالغيب عن املنكر هو زوال املنكر فإذا ارتفع الفرض و " :و يقـول البلـخي

 2"يزاول األمر السهل مل جيوز العدل عنه إىل الصعب

  :النهي عن املنكر هي كالتايلوط اليت وضعوها لألمر باملعروف و الشر و 

  النهي عنه منكراألمر به معروف و أن يعلم أن  - 

  .أن يعلم أن املنكر حافز - 

 حق ال ريب فيهاألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب و قوهلم أن  - 

  .اجب ومندوبو تقسيم األمر باملعروف إىل  - 

  .ال ينهى عنهملا يأمر به و يكون عاملا  أن النهيمر و اطهم يف األرت شإ - 

ورغم أن عدد األصول  .3، و غريها من الشروط اليت وضعوهاأن ال يؤدي إىل املنكر أعظم منه تغري املنكرشرتاطهم يف إ- 

، ذلك ألن ثالثة من هذه "العدل والتوحيد" هو مخسة، إال أن التسمية اليت غلبت على أصحاا هي تسمية أهل 

، ، داخلة حتت أصل العدل)روف والنهي عن املنكرمر باملعالوعد والوعيد، املنزلة بني املنزلتني،  األ(صول وهي األ

ومتضمنة فيه، ومسوا يف أحيان كثرية بالعدليني نسبة إىل هذا األصل وحده، وهذا يعطي أمهية هلذا األصل يف أصوهلم، 

 4واجلدل حول مشكلة حرية اإلنسان، ء السلف يف البحثوبالتايل يدل على القدر الكبري من اجلهد الذي بدله هؤال

  رجال المعتزلة وطبقاتهم:المبحث الثالث
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ثة السبب يف ذلك هو بيان أن آرائهم ليست مستحدوصحابته و " برسول اهللا" حتاول كل فرقة أن يصلوا فرقتهم         

فقد " ابن املرضى"و"القاضي عبد اجلبار"فعله كل من ذلك ما وما كان عليه أصحابه و  ،إمنا ترجع إىل صاحب الرسالة

نقال عن احلاكم اجلشمي طبقتني على النحو اآليت ذاكرين " ضىتابن املر "ل إىل عشرة طبقات مث أضاف قسمهم األو 

  :أمههم فقط

ن أ يذكر عبد اجلبار عثمان بينما ذكره ابن املرتضى مع ومل ي وأبو بكر وعمر على هذا الرتتيبعل:ىــــــــة األولـــــــــبقــالط

، وواضح أن إدراج هؤوالء ضمن إليهم ابن املرجتي ابن الدرداء وعبادة بن صامتأضاف  الثاين شيعي و ول معتزيل و األ

  .املعتزلة إمنا قصد به بيان أن املعتزلة هي أتقى الفرق وأبرها

" من التابعنيبن علي بن أيب طالب و ة يفنبن ححممد و  ،أيب طالب  بن عليابنا حلسني ااحلسن و : انيةـــــــة الثــــــــــــالطبق

وأصحاب عبد اهللا بن مسعود وهم علقمة واألسود وشريح  ،بو األسود الدؤيلأ و ينامطاووس الي ،سعد بن املسبب

  .وغريهم

أبو هاشم  احلسن بن احلسن وابنه عبد اهللا بن احلسن وأوالده،النفس الزكية وغريه،و:  من ذرية علي:ةـالثــــة الثــــــــــالطبق

ابنه حممد النفس الزكية و زيد بن ،وحممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وزيد بن علي، فية نبن احل عبد اهللا بن حممد

  .سيد التابعني أخريا احلسن البصريو بن حممد، مث حممد بن سرين  1،علي

، واصل بن عطاءغيالن بن مسلم الدمشقي، أهم رجاهلا ذهب املعتزلة باملفهوم الكالمي و يبدأ م: ةــــــــة الرابعـــــــــالطبق

قتادة بن دعامة السدوسي، صاحل الدمشقي، صاحب غيالن، بشر ، مكحول بن عبد اهللا بن باب، عمرو بن عبيد

  .الرحال

أبو عمر و عثمان "الذين بعث م إىل البلدان لنشر مذهب اإلعتزال " واصل"و أهم أصحاب: امسةــــــــة الخــــــــــالطبق

ملعتزلة بعد واصل الف املؤسس الثاين ملذهب اأخذ أبو اهلذيل اخلها  دعنوقد رحل إىل أمينيا و ، " طويلخالد البن 

صفوان الذي كان يشيع مذهب اجلرب بن قاسم بن السعدي و  قد خرج إىل خرسان ملظاهرة اجلهم بنأحفص بن سامل و 
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ميذ من تالو  زيرة و البحرين احلسن بن ذكواناجلو  ذهب إىل اليمن وأيوب بن األوتن وقد أرسله واصل غلى املدينة قد 

  عمرو احلسني ابن حفص ابن ساملحفص ابن العوام و و  عمرو بن جميد شيب ابن شيبة وخالد بن صفوان 

ليل حتحتديد آرائه سواء يف أثر يف تشكيل املذهب و عظم رجال املعتزلة وأعمقهم أتشمل و : ةــــة السادســـــــــــالطبق

على رأسهم أبو اهلذيل حممد بن اهلذيل  العبدي الشهري بالعالف  وتلميذه إبراهيم بن سيار النظام و دقيقه و تالكالم أو 

م بن ألسوري وهشاموسى او  ،معمر بن عباد السلميمؤسس مدرسة بغداد املعتزلة و  اهلاليل بشر بن املعتمرنأبو سهل 

،أبو مشر احلنفي، إمساعيل بن إبراهيم أيب عثمان اآلدمي، أبو مسعود عبد 1ان األصم سأبو بكر بن ك عمرو العوصي 

، وهذه فائد،موسى األسواري، هشام بن عمروا الفوطي بن الرمحن العسكري، أبو خلدة، أبو عامر األنصاري، عمرو

  .عتزلة،ومتثل أوج مذهب اإلعتزالالطبقات السادسة أعظم الطبقات وأحفلها بأساطني امل

مثامة بن األشرس، عمرو بن حبر اجلاحظ، عيسى  دار راهب املعتزلة،على رأسها أبو موسى املر و : ةـــــــــة السابعـــــالطبق

 يوعل ،حامشالسحق إبن وأمحد بن داوود ويوسف بن عبد اهللا . بن صبيح، موريس بن عمر الفقيه، حممد بن شيب،

 صاحلو  ،الصاحليحممد بن مسلم حلسني  وأبوا، اإلسكايف حممد بن عبد اهللا بو جعفرأو ،وعباد بن سليمان ،األسواري 

،أبو عفان النظامي، من أصحاب النظام، زرقان، عيسى بن "جعفر بن حربو   الثقفي، جعفر بن مبشر"قبة مث اجلعفران 

  .اهليثم الصويف،أبو سعيد أمحد بن سعيد األسدي

أبو ،د أمحد بن احلسني البغدادي لأبو جما ،على رأسها أبو علي حممد بن عبد الوهاب اجلبائيو : امنةـــــــالث ةـــــــــالطبق

البلخي بن حممود قاسم عبد اهللا بن أمحد  بو، أ"االنتصار"عبد الرحيم بن حممد بن عثمان صاحب كتاب احلسني اخلياط 

  .بن علي الشطوري،حممد بن سعيد زجنه عباس، الشاعر، أبو احلسن أمحدوالناشئ عبد اهللا بن حممد، وكنيته أبو  ،الكعيب
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أبو عمر سعيد بن حممد الباهلي و يبدو  ،أبو هاشم  السالم بن حممد  بن عبد الوهاب اجلبائي: ةـــــــــــة التاسعـــــــالطبق

من مث جند يف و   ،معتقدات الشيعة بآراء املعتزلة امتزجتأنه يف هذه الفرتة الزمنية النصف األول من القرن الرابع اهلجري 

  .صاحب كتاب فرقة الشيعةموسى احلسن بن و  ،مفكري الشيعة كأيب سهل النبوخيهذه الطبقة رجاال من كبار 

بد اهللا احلسني بن علي أبو عو  ،أبو علي بن خالد 1:اشهرهم وهم تالميذ أبو اهلاشم اجلبائي و : رةـــــة العاشـــــــــالطبق

أخت أيب هاشم و  ش، أبو القاسم السريايف، أبو عمران السريايف، أبو بكر بن االخشيد،ايبو إسحاق بن عأو  البصري 

بنتأيب علي اجلبائي،وتلك الطبقات العشر اليت ذكرها القضي عبد اجلبار ورتبها، مث جاء احلاكم فأضاف طبقتني مها و ،

  .احلادية عشر والثانية عشر

بن عبد اجلبار  لقضاة أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد اهلمدايناوعلى رأسها قاضي : ادي عشرةــــة الحـــــــــالطبق

بن احلسن بن عبد داعي حممد بن احلسني بن القاسم و أبوعبد اهللا ال ،و قد تتلمذ على يد أيب هاشم اجلبائي اهلمداين،

أبو العباس احلسين اإلمام املؤيد باهللا و أخوه اإلمام أبو و ،بن علي بن أيب طالب  بن زيد الرمحان بن القاسم بن احلسني

  .د العلويتطالب حيي بن حم

الشريف املرتضى ،"ديوان األصول"النيسابوري صاحب كتاب  سعيد بن حممدأبو رشيد : رةـــانية عشــــــة الثــــــــــالطبق

القاضي أبو بشر احلسن احلقيين،أبو الفتح األصفهاين أبو احلسن الرفاء،املوسوي، اإلمام أبو القاسم علي بن احلسن 

  اجلرجاين،

تشكالن التيارين و  مع املدرستان أهم رجال املعتزلةجتو  ،بالبصرة مث ظهرت مدرسة ببغداد مذهب املعتزلة قد ظهرو  

2.الرئيسيني لإلعتزال
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 قال اهللا تعالى
وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة قالوا "

أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح 

وعلم ) 30(بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ماال تعلمون

آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال أنبئوني 

قالوا سبحانك ال علم ) 31(كنتم صادقينبأسماء هؤالء إن  

)"32(ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إال لنا  

 صدق اهللا العظيم
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انـــــــــــــــــر وعرفــــــــة شكـــــــــــكلم  

"ونمُ علَ  يَ َال  ينَ ذِ ال وَ ون َ مُ علَ يَ  ينَ ي اّلذَ وِ ستَ ل يَ ل هَ قُ :"قال تعاىل  

إىل صاحب الروضة الفيحاء والقبة البيضاء ومن انشقت له حجب السماء وتفجر بني 

.أصابعه املاء إىل سيدي وحبييب أيب الزهراء  

احلبيبانوالدّي  إىل منبع العطاء بال مقابل ،إىل قدويت األوىل، ونربسي الذي ينري دريب  

على ما قدمه من جهد كبري  "محوم خلضر "وتشكراتنا املتميزة واخلالصة للدكتور الفاضل

.وقيم خالل املوسم الدراسي سائلني املوىل عز وجل أن يكتب له ذلك يف ميزان حسناته  

والدكتور الرائع بوجالل الذي مل يبخل  ،الص لرئيس القسم إبراهيم أمحدنتقدم بالشكر اخل

وإىل كل أساتذيت الكرام عمارة  ،باهودات اليت بدهلا من أجلنا يف املادة اإلجنليزيةعلينا 

ناصر، بن دنيا، قوامسي، العريب ميلود، السايح، خملوف بشري، إىل العزيز على قلوبنا وأبينا 

.ته بن جدية حممدضرااالرائع يف حم  

 وإىل كل الطاقم اإلداري بقسم الفلسفة أكرمهم اهللا مجيعا

نسأل اهللا أن يعطيهم أطيب ما يف الدنيا حمبة اهللا، وأن يريهم أحسن ما يف اجلنة رؤية اهللا، 

وأن ينفعهم بأنفع الكتب كتاب اهللا، وأن جيمعهم بأبرىء اخللق رسول اهللا صلى اهللا عليه 

التقدير ونسأل اهللا و ذين مل يتسىن لنا ذكرهم مجيعا هلم منا كل الشكر وسلم وإىل كل ال

.الشكر والتوفيق والنجاح  



  :مقــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إنه ملن األفكار الشائعة يف أذهاننا هي فكرة التفرقة بني التفسري والتأويل وهي ترفع من شأن التفسري           

فاملوضوعية يف احلالة األوىل موضوعية . على أساس أن األول موضوعي والثاين ذايت ،وتنقص من قيمة التأويل

 –ن يفهم النص كما فهموه يف معطيات اللغة التارخيية أتارخيية تفرض أن يتجاوز املفسر إطار واقعه التارخيي، و 

ن ومكان ألنه حيوي  حل لكل زمااوقد يوضع هذا التصور يف تناقض من الوجهة الدينية، فالنص ص - عصر نزوله

كل احلقائق، ويعد مجاعا للمعرفة التامة، غري أن هذا االجتهاد أيضا يتناقض والقول باعتماد املفسر على املأثورات 

هذا  املروية عن السلف والوقوف عند تفسريهم وفهمهم للنص وحلل هذا التعارض املنطقي ذهب أصحاب 

بة هم أصحاب املعرفة التامة اخلاصة بالوعي والتمسك مبعرفتهم هو التصور أن املعرفة الدينية ال تتطور، فالصحا

ولكن أي آخذ من هذا ال ينبغي بالضرورة استبدال لفظ بلفظ آخر للشرح أو التوضيح أو . العاصم من الزلل

 فإذا. تطور داللة اللفظ من عصر إىل عصربالتعبري عن املعىن بعبارات أخرى يتضمن بالضرورة فهما خاصا يرتبط 

ن يتضمن نوعا من أا مرتادفة تعكس فروق دقيقة داللتها، أدركنا أنه البد ألي شرح أأضفنا أن األلفاظ اليت يظن 

الذي مسي ترمجان القرآن أنه أخذ من " ابن عباس" التأويل ومعىن ذلك أن التفسري يتضمن التأويل مثال نذكر

ه، وخالصة ذلك أن التفرقة احلاصلة بني التفسري بعض التأويالت للخوارج  للرد عليهم يف كتب التفسري لدي

" ابن عباس"و". جامع البيان عن تأويل القرآن" مسي تفسريه " الطربي" والتأويل ما هي إال اصطالحية فقط مثال 

اللهم " أيضا جنده يديل بأنه يعلم تأويل القرآن كما تؤكد الرويات أن الرسول عليه الصالة السالم قد دعا له بقوله 

.هنا العودة إىل األصل وهو التوحيد بني التفسري والتأويل يف إطار النص" ليقهه يف الدين وعلمه التأو ف  

مبا أننا بصدد معاجلة فكرة التأويل أو باألحرى فلسفة التأويل، فقد ميكن هلاته األخرية أن تصحح لنا كثريا من  

الن عالقة جدلية فيغري فيها معىن النص، ظوالواقع يمبعىن أن الوعي . أوجه القصور يف فهمنا للفلسفة اإلسالمية

هم األفكار يويتحدد بتغري معطيات الواقع بنفس التمثيل الفكري الناتج عن حركة املزج يف األجناس والثقافات فنف

والفلسفات الطارئة يف إطار هذه احلركة، أو لنقل تؤول هذه األفكار والفلسفات تأويال خاصا من خالل ذلك كله 

ع لنا مفهوم التأويل يف تراثنا الفكري ليتجاوز بذلك ثنائية العقل والنقل وأيضا ثنائية التفسري والتأويل، وميكن يتس  



أ                                                                 

لفكر اإلسالمي باليونان أن يزيل هذا املنظور التصدع القائم بني جوانب الرتاث يف أذهاننا ومناهجنا، فلما نقيس ا

.أو غريه، وال نقيس هذا الفكر من خالل منظور ديين مغلق حيكم عليه يف النهاية باخلروج من دائرة اإلسالم  

من جهة أخرى تقودنا قضية التأويل إىل دراسة مفاهيم القدماء عن اللغة جبوانبها املختلفة خاصة من الزاوية 

وال تقف قضية التأويل عند حدود . واملعرفية اليت شكلت هذا املفهومالفلسفية والكشف عن األسس الوجودية 

الرتاث بل ميتد هذا املغزى إىل الواقع الراهن الذي نعيشه، فالنص الديين بكل ما حيمله من تراث تفسريي واقع 

متباينة من  قفعني يف حياتنا اليومية ويف ثقافتنا املعاصرة ويشكل حركة هذا الواقع، ال يتشكل تفسريي وفق مواتم

ا يف دراسة قضية التأويل ميكن أن تكشف لنا عن كثري من أصول املواقف التفسريية اليت تطالعنا نهذا الواقع، وألف

ا املطابع كل يوم يف شكل كتب أو جمالت، ويف األخري ميكن القول أن فلسفة التأويل هي فهم الواقع مبا فيه من 

رتاث يف حني أا عكوفا على املاضي واجرتار ألجماده، يف نفس الوقت تعارض وتباين من حيث أا دراسة لل

وعن تفسرياا املختلفة مليادين العلم كاملة كالتأويل املعتزيل والذي حنن  ،تكشف لنا عن أصول الفرق املختلفة

فلسفي اإلسالمي بصدد معاجلته كعنوان ملذكرتنا إللقاء نظرة على كيفية املمارسة التأويلية وأثرها يف الفكر ال

  .بالنسبة للمعتزلة

انتشار األفكار العقالنية بسرعة بني كافة الفرق واملذاهب اإلسالمية  ،لقد كان من  نتائج عصر الرتمجة       

حيث تربت يف طورها فرقة املعتزلة، هاته الفرقة الكالمية اليت كان له الفضل األكرب يف التأسيس لعلم الكالم وكانوا 

فذاع صوم وعال شأم بوجود طائفة ممتازة منهم  ،أكرب املدافعني يف ظل املوجات النصرانية واليهوديةرجاهلا من 

بني و واصل بن عطاء والنظام واجلاحظ ؛ أسلوم العقالين املتمثل يف عقلنة املسائل الدينية ما أثار اخلالف بينهم 

وغريها من ، رية و اجلرب و االحتيار و الصفاتأهل السنة يف عدة مسائل كالمية ؛كخلق القرآن مرتكب الكب

مسائل تنقلنا من علم الكالم إىل علم أصول القفه، حيث استطاعت املعتزلة أن تتناول كل هاته املسائل يف جمال 

هذا األخري الذي يعترب كظاهرة لغوية مصاحبة هلا يف النشأة والتطور تتنوع وتتعدد املعاين واأللفاظ اللغوية  .التأويل

  التارخيية لذا ينبغي لصاحبه أن يكون متضلعا يف العقائد واألصول اللغوية حىت ال خيرج عن معناه التأويلي إىل 



  

صرف املعىن الظاهر إىل معىن آخر مما جيعل املعىن املأول راجحا " التحريفي، لذلك جند أن أحد املعتزلني يعرفه بأنه

هومه، بعد ما كان بالدليل أصبح عند فره زادت من تضييق مبالدليل ليعرف هذا األخري ويشهد مراحل يف تطو 

علماء السنة ألهل الربهان فقط أي فئة العلماء اخلاصة بالتأويل مقاصد الشريعة لندخل يف التفسري حيث كان 

للمعتزلة الدور الكبري يف التفسري العقلي لتبلغ هاته احلركة العقلية ذروا يف هذا العصر الذي نؤرخه على يد 

أي االس اخلاصة بتفسري القرآن واحلديث واللغة، وكذلك جمالس الشريف املرتضى، " الكشاف" الزخمشري

  .وبذلك أصبح مع املعتزلة مكانة يف إخضاع القرآن للمذهب العقلي بعدما كان العكس

من فكرة  النطالقاعلى املنهج التحليلي التارخيي الذي يتمثل يف  االعتمادرتأينا يف حبثنا هذا ومن هذا كله ا

إىل عنوان مذكرتنا وهو التأويل عند املعتزلة، لنصوغها يف إشكالية التأويل وحتليلها عرب العصور اليت مرت ا وصوال 

  : عامة متثلت يف عالقة تأسيس اخلطاب املعتزيل بالتأويل ليتضمن هذا اإلشكال سؤال حموري متثل يف

  .عقلية ساهمت في إثراء الفكر الفلسفي اإلسالمي؟هل أدى التأويل المعتزلي إلى فتوحات  - 

  :أسئلة فرعية  وهيو 

  ؟)لمحة تاريخية( هو التأويل  ما - 

  هو التأويل عند المعتزلة؟ وكيف مارسته؟ ما - 

  كيف تناولت المعتزلة مسألة العقل والنقل؟ - 

  واألشاعرة؟ابن رشد، الغزالي التي وجهت للمعتزلة من طرف  االنتقاداتما طبيعة  - 

  المعتزلة؟ لى النقل عندالعقل ع يمهي األسباب التي أدت إلى تقد ما -



أما يف ما خيص اخلطة املتبعة فكانت حتتوي ثالثة فصول حيتوي كل فصل على ثالثة مباحث وهذا األخري         

املبحث األول متثل يف  يتبعه" يف مفهوم التأويل" فالفصل األول بعنوان . حيوي عدة فروع للشرح والتبسيط أكثر

التأويل لغة واصطالحا، مث املبحث الثاين التأويل عند اليونان يف املسيحي واليهودي وبسطنا ذلك من العصر 

أما املبحث الثالث فقد تضمن التأويل يف اإلسالم   ،اليوناين إنتقاال إىل الالهوت املسيحي اليهودي الوسيط

املعتزلة : "سالمي، أما الفصل الثاين عنون بائفه وشروطه يف الشرع اإلكاصطالحا ألنواع التأويل مرورا إىل وظ

، أما باختالف أنواعهاإىل األسباب اليت أدت إىل ظهورها  ناتناولنا يف املبحث األول ظروف نشأا حيث تطرق"

  ا الفكر املعتزيل ويف املبحث الثالث تناولنشرح أصوهلا بالتفصيل، ب قمنااملبحث الثاين فتضمن أصول املعتزلة حيث 

 على وي هذا األخريتحي" التأويل لدى املعتزلة"لننتقل بعدها إىل الفصل الثالث بعنوان رجالتهم منوذج، بعض

إذ شرحنا ) والنقل ،العقل( املبحث األول جماالت التأويل عندهم، واملبحث الثاين تضمن االختالف يف فهم النص

 ،األشاعرةاالنتقادات اليت وجهت للمعتزلة من طرف إذ تضمن ما أوله املعتزلة عقليا وصوال إىل املبحث الثالث 

تقييم املتمثل كربز  تبينهم، لنخلص يف األخري إىل خامتة  اإلختالفابن رشد مع توضيح نقاط و  ،أبو حامد الغزايل

عتزلة يف التأويل وصوال إىل دورهم الفعال يف الفلسفة عموما والفكر اإلسالمي يف التصلب املركزي العقالين لدى امل

  .خصوصا

وضوح أكثر حول بعض الهلذا البحث إىل ميول منذ السنة األوىل ماسرت من أجل  اختيارناتعود أسباب       

مع اختالفها و  املعتزلة لدى التأويلللتعمق يف دراسة إشكالية وأيضا  ،املسائل الغامضة فيما خيص إشكالية التأويل

ابن " مثال أخذ ؛وتوضيح العالقة أكثر بينهم وبني الفرق األخرى والفالسفة البارزين يف هذا اال الفرق األخرى

 اتهه ،كأسلوب لنقدهم  اختذهاستخدم املنهج العقلي نفسه بالنسبة للمعتزلة يف نفس الوقت  بصفته قد" رشد

   .بحثهذا ال اختيارناالفكرة أثارت محاسنا أكثر يف 


