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Resumen: El principal objeto de este estudio es identificar, por procedimientos interpretativos, los 
más destacados principios de interpretación del discurso del Imán aš-Šāṭibī  (m. 790 H.), uno de los 
más importantes autores de jurisprudencia islámica (uṣūl al-fiqh), centrado en la interpretación del 
Corán, haciendo hincapié en la necesidad de establecer criterios hermenéuticos sólidos. 
La importancia del enfoque de aš-Šāṭibī en el establecimiento de una comunidad fundamentalista en 
la tradición araboislámica ha sido reconocida por los investigadores. En ese sentido, lo que distingue 
a aš-Šāṭibī de sus predecesores es su intento de construir un marco conceptual para mejorar el 
entendimiento del Corán con su proyecto “Altos objetivos y miras en derecho islámico” como 
paradigma universal o sistema cognitivo buscado por la religión para satisfacer al público y 
mantener alejada de la cultura árabe e islámica cualquier creencia falsa o malvada que pudiera 
destruir la unidad de la umma o del estado y dar al traste con el principio de adoración a Dios, que es 
el objetivo último de esta religión, y que da sentido pleno a la existencia del hombre en este mundo. 

 
Palabras clave: Jurisprudencia islámica. Interpretación del Corán. Pragmática. Paradigma universal.  

 
Abstract: The main purpose of this study is to identify,  by means of interpretative  procedures the 
outstanding interpretation principles in Imam Shatibi’s (died 790H) discourse as the most prominent  
scholar  of Islamic jurisprudence (uṣūl al-fiqh) who focused on the  higher objectives and intents in 
the Quran by stressing the need to set criteria for hermeneutics. 
The importance of the Shatibi’s approach in the setting up of a fundamentalist community in the 
Islamic Arab tradition on the basis of intent is well acknowledged by scholars. In this regard, what 
makes al-Shatibi stand apart from his predecessors is his attempt to build up a conceptual framework 
that would enhance the understanding of the Quran within his project “Higher Objectives and Intents 
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of Islamic Law” as a universal paradigm or cognitive system sought by religion in order to fulfill 
people’s satisfaction and keep aloof any false or evil beliefs that may find their way to the Islamic 
and Arab culture. These may also harm the nation’s unity and affect “the principle of sole worship 
of Allah“, as it is the ultimate objective of this religion. Hence, mankind existence in this world will 
be achieved. 

 
Key words: Islamic jurisprudence. Coran interpretation.Pragmatics. Universal paradigm. 

 

إّن ما تتغّيا هذه القراءة بلوغه، بوساطة اإلجرائية التأويلية، هو الوقوف على أهم مبادئ الفهم يف خطاب اإلمام : ملخص البحث
، بوصفه أبرز علماء األصول اهتماًما مبقاصد القرآن الكرمي، وذلك من خالل إحلاحه على وضع مقاييس )ه 790ت(الشاطيب 

على أهل النظر يف جمال الدراسات األصولية ما لقيمة املقاربة الشاطبية يف تشييد صرح املنظومة هذا، وال خيفى . وضوابط لتأويله
ولعّل ما يتفّرد به الشاطيب يف هذا اإلطار هو حماولة بناء جهاز . األصولية يف الرتاث العريب اإلسالمي على أساس مقاصدي 

، مبا هو منوذج كّلي أو نسق معريف "مقاصد الشريعة اإلسالمية"عه مفهومي يستقيم به حال فهم القرآن الكرمي، وذلك ضمن مشرو 
، جتري إليه أمور الدين وغاياته، حتقيًقا ملصاحل العباد، ودرًءا ملا قد يتسّلل إىل الثقافة العربية اإلسالمية من معتقدات فاسدة ضالة

لغاية اليت يستوي ا أمر هذا الدين، ويتحقق وجود ، مبا هو ا"مبدأ العبودية لّله"تذهب بوحدة األّمة ووحدة الدولة وتعطيل 
  .الكائن البشري يف هذا العامل

  
  .   قصدية، الفهم، التأويل، التداولية، منوذج كّلي  أصول الفقه،: كلمات مفاتيح 

 

  

  :مداخل إجرائية 
يرتضيه إجابًة شافيًة تصل  ال يكاد املتأّمل يف قضايا التفسري داخل الثقافة العربية اإلسالمية القدمية يظفر مبا 

به إىل بَرد اليقني فيما خيّص املنهج الذي يتوّسل به املؤّول يف قراءة القرآن الكرمي وتأويله ؛ فقد ظّل اخلطاب 
الّتفسريي بعيًدا عن الضبط املنهجي احملّدد الذي ُيضفي على املمارسة التأويلية إطارًا مفهومًيا به تستوي 

ال نضجت وال "إّن الّتفسري علم من العلوم اليت«:فقد قيل. ه وآلياته اإلجرائية منهًجا تأويلًيا له أسس
تعبريًا عن قّلة وضوح الغاية من التأليف وإمكان انفصاله عن علوم أخرى من جهة املنهجية والعّدة "احرتقت
ل على حممد صّلى الّله هو علم يُفهم به كتاب الّله املنز «فالتفسري، فيما يذهب إليه الزركشي،.  )1(»املعرفية

واستمداد ذلك من علم الّلغة والنحو والتصريف  ،واستخراج أحكامه وحكمه ،وبيان معانيه ،عليه وسّلم

                                                           

 ، ص2000قراءة يف املنهج، دار الفكر، سورية، ) التفاسري القرآنية املعاصرة(امحيدة النيفر، اإلنسان والقرآن وجًها لوجه  (1)
15 .  
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وهو يقابل ما يُعرف يف . )2(»ومعرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخ ،وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات
ليكون الّتفسري، واألمر كذلك، تلك العملية اليت توّفر  ".الفهم"املعاصرة بـ Herméneutiqueالتأويلية 

لكّن الذي ال ريَب فيه، هو أّن اخلطاب . وتطبيقه  ،الشروط الضرورية واألّولية للتواصل مع النّص القرآين
الّتفسريي، وإْن مل يصرّح بأدواته التأويلية، فإنّه كان ُيضمر، وهو يستنطق دالالت اخلطاب القرآين ـ وعى 

ـ تفكريًا منهجًيا، أسهمت يف تشكيله األنساق الثقافية واألجهزة املفهومية للحضارة  أم غاب عنهذلك 
فاملؤّكد أنّه مـا كـان «العربيـة اإلسالميـة، واليت ميكن عّدها اخللفيـة الّالمرئيـة اليت ينشأ املنهج فـي كنفهـا،

العاشر دون أن تعتمد منهجية حمّددة ال يقع التصريح  للمدّونـة الّتفسريية أن تنمو منذ القرن الثالث إىل القرن
مبعىن أّن التفسري، يف كّل األحوال، وهو . )3(»لكّنها تظّل قائمة بشكٍل واٍع يف أذهان املفّسرين القدامى ،ا

تلك الشبكة من األفكار والقيم «يبحث عن مدلوالت القرآن كان يتكئ على نظام فكري ونسق ثقايف، إّا
إّا املفاتيح األساسية املعتَمدة بني الباّث . هلذا العلم أو ما ميكن تسميته بقاعدة توازنه الداخلي والرموز 

  . )4(»واملتلّقي يف بناء الّتفسري واستيعابه
وتسري به حنو النّص، وتتحّول  ،هكذا، تصبح هذه األنساق سلطًة معرفية قارًّة، تؤّطر اخلطاب الّتفسريي  

ويلي إىل منظومة قرائية قسرية، ال مناّص ألّي مفّسر من استيعاب آليات اشتغاهلا، والرجوع من جمّرد ُمعطى تأ
إىل مظاّا املؤسسة واملنِتجة هلذا اخلطاب، الذي أضحى بفعل هذه العملية نًصا ثانًيا مركزيًا، أزاح حبضوره 

أويل الصحيح للقرآن ال يتّم إّال ، بل إّن له من القداسة ما جيعل الت"اخلطاب القرآين"النّص األّول، أي
ومن مث يتمّكن املنهج من إحاطة النّص القرآين بسياج مفاهيمي ال ميكن التوّصل إىل إدراك «بوصايته،

وهو ما خيلع على . دالالت النّص إّال باستيعاب تلك املفاهيم، أي بتمّثل آلية فكرها وخصوصية رؤيتها
  . )5(»ديسية جتعله مبثابة نص ثانٍ الرتاث الذي أبدع لفهم النّص سلطة تق

إّن أهل النظر من املفسرين وعلماء األصول وأئمة علم الكالم اعتمدوا التفسري باملأثور إجراًء تأويلًيا ال حميد  
واقتضاء «عنه، ولو أّن البعض منهم كان يُعِمل العقَل، كما هو الشأن بالنسبة للفالسفة أو أهل الربهان،

لميته للمأثور أمر تقتضيه أيًضا ظروف تنزيله منجًما على مدى ثالثة وعشرين عاًما صّحة الّتفسري، وع
                                                           

، 1 ،ج1972، 2حممد الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، ط )2(
  .29 ص

  .15 ، صاملصدر السابقامحيدة النيفر،  )3(
  .16 املصدر نفسه، ص )4(
  .17 املصدر نفسه، ص )5(
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ممّا مل يُتح لغري من عاصر "أسباب النزول"تقريًبا، إذ احتّفت ببعض آياته ظروف ومناسبات، يُطلق عليها
نزول التنزيل مشاهدما، والوقوف على وقائعها، كما يطلق عليها بعض من ختّصص يف علم أسباب ال

وال سّيما إذا كان النّص القرآين ذا [. . .] وهي عنصر بالغ األمهّية من ثقافة املفّسر ". القّصة التشريعية"
وجوه من املعاين أو حيتمل دالالت، فكان سبب النزول إذن قرينة على تعيني مراد الشارع منها أو ترجيحه 

 ن أصول منهج التفسري هو ما تقتضيه تفاصيل الّتفسري فاعتماد املأثور، إًذا، أصًال عتيًدا م. )6(»على األقل
وكماله، بالنسبة إىل هذا القسم من آي القرآن خباّصة، حبكم األوضاع البيانية للنظم القرآين نفسه، أو 

وإىل الرأي نفِسه . باألحرى تتوّقف عليه علمية التفسري من مصدرها املختّص بالبيان على الوجه املراد منه
، معّلًال حاجة املفّسر املاّسة إىل املأثور، فمنهج القرآن الكرمي يف بيانه )ه 790 ت( الشاطيب يذهب اإلمام

لألحكام ـ كما هو معلوم ـ قد جاء على حنو كّلي غالًبا، ومفهوم الكّلية هو اإلمجال دون الّتفصيل، من بني 
هذا ما تكّفلت به السّنة، والسّنة إّمنا  الكيفيات، واألسباب واألركان، والشروط، واملوانع، وما إىل ذلك، ألنّ 

ْجَمل من حيث هو ُجمَمل، ال يقع به تكليف
ُ
، فكان القرآن )7(وصلت إلينا عن طريق النقل واألثر، إذ امل

، بل إّن اإلمام الشاطيب يلّح غري مّرة على ارتباط التأويل بالسياق )8(الكرمي يف حاجة ماّسة لبيانه باملأثور
أعلم العلماء «، ألّم كانوا»عليه أكثر السلف املتقّدمني«أ فيه القرآن، أي مبا كان التداويل الذي نش

  . )9(»مبقاصده وبواطنه
بيَد أّن هذا ال يعين أْن يبقى التأويل حبيَس املأثور من القول دون أن جيتهد املفسر رأيه، أو يعمل عقله ؛ 

بلغتهم، ولعّل هذا ما جعَل العلماء يضعون الّلغة  فالقرآن الكرمي، كما هو معلوم، نزل بلسان العرب، أي
وقد يقول قائل، . )10(املؤّول التسّلح ا لقراءة القرآن/ العربية على رأس قائمة العلوم اليت يتوّجب على املفّسر

، إّن الرأي االجتهادي املأثور عن الصحابة ُخمتَـَلٌف األمُر فيه، على اعتبار أّن االجتهاد موطن االحتماالت
                                                           

، 167، ص ص1 ، م1988، 1 فتحي الدريين، دراسات وحبوث يف الفكر اإلسالمي املعاصر، دار قتيبة، دمشق، ط )6(
168.  

 3، ج1997، 3 أبو إسحاق الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، شرح وتعليق عبد الّله دراز، دار املعرفة، بريوت، ط )7(

  .331، 330 ، ص
  .3 ، ص4 املصدر نفسه، ج )8(
  .371 ، ص3 املصدر نفسه، ج )9(
السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أبو . 13 ، ص1 حممد الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج: يُنظر )10(

  .182 ، ص4 ج،1988 بريوت،/ املكتبة العصرية، صيدا ،الفضل إبراهيم
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يرى أئمة علوم القرآن . فهل يعفي هذا املفّسر من االجتهاد والبحث عن الدليل ملا يعتقده أو يذهب إليه 
كاٍف يف الداللة إذا ما أعوز املأثور من السّنة، وهو الرأي عيُنه عند اإلمام الشاطيب، إذ  )11(أّن املنطق الّلغوي

عليه دون النظر يف شرحه وبيانه وهو السّنة ؛ ألنّه إذا  ال ينبغي يف االستنباط من القرآن االقتصار «:يقول 
كان كّلًيا وفيه أمور كّلية كما يف شأن الصالة والزكاة واحلّج والصوم وحنوها، فال حميَص عن النظر يف بيانه ؛ 

فهم وبعد ذلك يُنظر يف تفسري الّسلف الصاحل إْن أعوزته السّنة، فإّم أعرف به من غريهم ؛ وإّال فُمطلق ال
ولو متّعن الباحث فيما يكمن وراء هذا الشرط، لوجَد أّن . )12(»العريب ملن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك

نظرة علمائنا لّلغة تتجاوز كوا جمّرد عالمات، يتّم التواصل ا داخل نظام الثقافة الواحدة، بقدر ما هي 
، فبالّلغة حيافظ اإلنسان على بقائه )13(ا ملا ّمسي فصيًحااحلقيقة العاكسة لكينونة املتكّلم ا، فاإلنسان لواله

متكلًما، فهو، على الدوام، حباجة ماّسة إىل لغته كي ينتقل من وجوده إنسانًا إىل وجوده متكّلًما، فحياته 
بدع فيها رهن مبا يقول، فكأنّه نطفة لغوية خمّلقة وغري خمّلقة، ال يستوي خلًقا وكماًال إّال يف رحم الّلغة اليت ي

.  
من على شرفة هذا التصّور نظر العلماء إىل الّلغة، فهي خربة جتعل املتكّلم ا يشارك يف حتقيق كينونته،  

إّن من عظيم نعم الّله على عباده، وجسيم مّنته على «:يف هذا اإلطار) هـ 310ت (يقول اإلمام الطربي 
هم يبينون، وبه على عزائم نفوسهم يدّلون، خلقه، ما منحهم من فضل البيان، الذي به عن ضمائر صدور 

فذّلل به منهم األلسن، وسهل به عليهم املستصعب، فبه إيّاه يوّحدون، وإيّاه به يسّبحون ويقّدسون، وإىل 
ومن مث حيدث فعل التحّول، حيث .  )14(»حاجتهم به يتوّصلون، وبه بينهم يتحاورون، فيتعارفون ويتعاملون

بتكر، الذي تبدعه الّلغة تتغّري نظرة اإلنسان 
ُ
إىل األشياء، فيتخّلى عن املعهود املكرور حلساب اجلديد امل

وتسّميه، إذ األشياء وهي تدخل عامل الّلغة تفقد شيئيتها، لتصبح كائنات لغوية، حياا رهن وظيفتها داخل 
، وا تتشّكل بىن الثقافة فهي، إًذا، أساس التفكري الذي به قوام الوجود اإلنساين. نظام الّلغة/ هذا العامل

خمزون اخلربة الثقافية «وتتوّجه، ومادامت ذا السلطان أو الفاشية فإّن علماءنا يعنون بالّلغة، ضمنًيا،
للجماعة يف كّل جتلياته وكّل أنظمته السيميوطيقية، من لغة طبيعية وغريها من األنظمة السيميوطيقية 

                                                           

  .182 ، ص4 ن، ج، السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآ160 ، ص2 املصدر نفسه، ج )11(
  .333 ، ص3 الشاطيب، املصدر السابق، ج )12(
  . 32، 31 ص ص، 1992، 2 ، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط1 اجلاحظ، احليوان، ج )13(
، 1 ، ج1971ابن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق حممود حمّمد شاكر، دار املعارف، القاهرة،  )14(

  .8 ص
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ومن أهم هذه األنظمة ما . الّلغة وسيطًا هلا أو ال تستخدمها  األخرى، سواء كانت هذه األنظمة تستخدم
بذلك، اإلطار املرجعي   ليكون  ،»وهو االستخدام الشفاهي للغة الطبيعية"كالم العرب"أطلقوا عليه

البناء السيميوطيقي للثقافة كّله بتدّرجه اهلرمي، وتأيت يف القّمة من ذلك «اإلشاري الذي عاد إليه العلماء هو
  . )15(»غة الطبيعية اليت ينطق ا أعضاء اجلماعة مجيعهماللّ 

مبا هو « هذا البناء داخل أنظمة الثقافة، سيميائًيا، يستدعي، حسب نصر حامد، السياق االجتماعي،
ونقصد بالسياق الثقايف للنصوص . مؤّسس عليه، وإْن كان له استقالله وسياقه وقوانينه املستقّلة نسبًيا عنه

وبعبارة أخرى إذا كانت الّلغة متّثل جمموعة من . ما ميّثل مرجعية معرفية إلمكانية التواصل الّلغوي  الّلغوية كلّ 
القوانني العرفية االجتماعية بدًءا من املستوى الصويت وانتهاًء باملستوى الداليل فإّن هذه القوانني تستمّد 

اليت حيسبها علماء التفسري أًسا ال  ،هذه املعرفة. )16(»قدرا على القيام بوظيفتها من اإلطار الثقايف األوسع
ندحَة عنه ملن يروم تأويل آي القرآن، جتعل املفّسر ال يقف عند ظاهر النّص، مثلما هو حال أصحاب 

، فاعلم، والقول )17(املذهب الظاهري، داعني إىل حماربة القائلني بالتأويل، منكرين بذلك القياس
ذا نفى الفقه عن قوم، فذلك لوقوفهم مع ظاهر األمر وعدم اعتبارهم للمراد منه، أّن الّله تعاىل إ«للشاطيب،

وكذا غالة الباطنية، الذين يرون بأّن  .  )18(»وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الّله من خطابه، وهو باطنه
مام الشاطيب، وقد حاول اإل. )19(كّل آية من القرآن هلا أكثر من ستني ألف فهم، وما بقي من فهمها أكثر

يف رّده على غالة الظاهرية والباطنية، وضع أسس يستوي ا حال الّتفسري، أمهها، معرفة تقاليد الّتعبري عند 
أهل الّلغة الطبيعية، ومنها العربية، اليت تأىب الوقوف على الظاهر يف تبليغ مرادها، كالتشبيه والكناية 

، فإذا ما أخذت بالظاهر فقد تقع يف غري ما تعنيه، يقول الشاطيب واالستعارة وااز والتعريض وااز املرسل
 ،كالم العرب على اإلطالق ال بّد فيه من اعتبار معىن املساق يف داللة الصيغ، وإّال صار ضحكة وهْزءة«:

فالن أسد أو محار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وفالنة بعيدة مهوى القرط، وما : أال ترى إىل قوهلم 
                                                           

، "اهلرمنيوطيقا والتأويل"سيزا قاسم، توالد النصوص وإشباع الداللة، تطبيًقا على نصوص القرآن، جمّلة ألف، عدد خاّص بـ )15(
   .37 ، ص1993، 2 الدار البيضاء، ط

 الدار البيضاء، ط/ يب، بريوت، املركز الثقايف العر )إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة(نصر حامد أبو زيد، النّص والسلطة واحلقيقة  )16(

  .98، 97 ، ص ص2000، 4
  .335 ، ص3 الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، ج )17(
  .349، 3 املصدر نفسه، ج )18(
  .197 ، ص1 السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج )19(
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ال ينحصر من األمثلة لو اعترب الّلفظ مبجّرده مل يكن له معىن معقول، فما ظّنك بكالم الّله وكالم رسوله 
  . )20(»صّلى الّله عليه وسّلم

هذا، والشاطيب ال ينفي، كما قد يتوهم، عن الكالم ظاهره، وإّمنا يقّر بوجوده حسب ما تقوم عليه العربية 
ىن الظاهر، ولو أّن الباطن هو املراد املقصود من اخلطاب، يشرتط فيه شرطني من قواعد، وحّىت تتّم صّحة املع

أن : والثاين . أن يصّح على مقتضى الظاهر واملقّرر يف لسان العرب، وجيري على املقاصد العربية: أحدمها«:
لباطن ومفاد هذا أّن ا. )21(»يكون له شاهد نًصا أو ظاهرًا يف حمّل آخر يشهد لصّحته من غري معارض

ضمرة، غَري أنّه تأصيًال هلذا االعتقاد، مبنأى عن 
ُ
ضرورة تأويلية ال مفر منها للوقوف على معاين القرآن امل

، فأّما الصحيح، فهو ما "باطن فاسد"و"باطن صحيح"غالة الباطنية، يفّرق الشاطيب بني نوعني من الباطن ؛
فسري باملأثور، فهذا الباطن، والقول للشاطيب، تواتر عليه علماء الّسلف كالذي يوجد يف بعض كتب التّ 

صحيح صادر عن سلف راسخ يف العلم ومعترب للمعنَـَيني الظاهر والباطن من غري تفضيل ألحدمها ومن غري 
وأّما الفاسد فهو تلك التأويالت الباطنية والرافضية والتشبيهية وكّل .  )22(تفرقة بني االعتبار القرآين والوجودي

وهو الرأي الذي أبداه جولدتسهر حول تفسري بعض الشيعة، .  )23(ن ما تشابه منه ابتغاء الفتنةالذين يتبعو 
، األمر الذي جيعل داللة الكلمة مرتبطة مبرجعية )24(الذي ال يكاد خيرج عن إطار معتقدهم السياسي والديين

هو معروف يف التصّور  من خارج النّص، ونقصد بذلك عدم مراعاة داللة الكلمة سياقًيا ومعجمًيا كما
  .التداويل 

إًذا، فهناك معنيان، حسب الشاطيب، ظاهر بّنيٌ وحمكٌم جاء َوفق ما كان معلوًما عند الصحابة ومن بعدهم 
لذا فاألخذ باملعنيني مًعا . من جمال التداول لّلغة العربية، وتأويلي جمازي نابع من أصول وتقاليد الّلغة العربية 

أويله يعّرب عن مطلقية هذا اخلطاب وال حمدوديته، كونه فضاًء يّتسع للخطابات كّلها، يف تفسري القرآن وت
من «:فهناك من اآليات، مثًال، ما ال يقبل إّال الّتفسري، وهناك من ال يستقيم إّال بالتأويل، يقول الشاطيب 

يري، ومن وقف على جمّرد فهم باطن ما خوطب به مل حيتْل على أحكام الّله حّىت ينال منها بالتبديل والتغ
                                                           

  .140 ، ص3 ، جاملصدر السابقالشاطيب،  )20(
  .357 ، ص3 املصدر نفسه، ج )21(
  .368 ، ص3 املصدر نفسه، ج )22(
  .546 ، ص4 ، ج353 ، ص3 املصدر نفسه، ج )23(
 ، ص ص1983، 2 جولدتسهر، مذاهب الّتفسري اإلسالمي، ترمجة حممد عبد احلليم النجار، دار اقرأ، بريوت، ط )24(

286 ،336.  
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، فقد يبين مفّسر القرآن على قاعدة )25(»الظاهر غري ملتفت إىل املعىن املقصود اقتحم هذه املتاهات البعيدة
وهذه احلالة فإنّه يلجأ . التنزيه تفسرياته ولكّنه جيد فيه آيات تشبيهية ال ميكن أن تقبل معانيها على حرفيتها

هكذا، يصبح الباطن أساس جتّلي قضايا العقيدة، يضيف . )26(اعدة التنزيهإىل خالف الظاهر امتثاًال لق
وعلى اجلملة فكّل من زاغ ومال عن الصراط فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهًما وعلًما، وكّل «:الشاطيب 

  .  )27(»من أصاب احلّق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه
  : وفهم القرآن الكرمي  خطاب املقاصد: أّوالً 

األساس الذي يقوم عليه النظر يف ) أن(واملتأّمل يف خطاب الشاطيب وغريه من علماء األصول جيد أّن 
تفّحص اخلطاب القرآين هو مبدأ املقصدية، إذ إّن األصل يف الكالم هو القصد، واإلنسان كائن قاصد، وأنّه 

ام االجتماع اإلنساين، فإنّه يصبح من باب أوىل الغاية اليت يريد إفهام خماطَبه، وإذا كان هذا هو أساس قي
بوصفهم  ،يعمد القرآن الكرمي إىل حتقيقها يف خماطَبيه، سواء أكانوا مذكورين داخل النّص، إظهارًا وإضمارًا

انوا اجلمهور اخلاّص أو الضيق يف عرف التداوليني، أو املتلّقي الفعلي كما هو معرف يف مجاليات التلّقي، أم ك
نّصيًة أو قارئًا افرتاضًيا مل  إسرتاتيجيةخارج النّص، أولئك الذين يعنيهم اخلطاب القرآين، بوصفهم بنيًة أو 

فالشريعة، َوفق هذا  .يولْد بعُد، ذلك اجلمهور الكوين الذي يرحتل إليه النّص يف زمنه ومكانه اخلاّصني 
قرآن يؤّكد على نزوله بلغة العرب ومقاصدها، فال املنظور، ُوضعت لإلفهام قصًدا، ولعّل هذا ما جعل ال

، )28(»إِنا أَنـْزَلَْناُه قـُْرآنًا عربًيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلونَ «:يتحّقق فهم وال يقوم تأويل خارج املقاصد العربية، يقول تعاىل 
، )30(»ِه أَْعَجِمي َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِيب ُمِبنيٌ ِلَساُن الِذيَن يـُْلِحُدوَن إِلَيْ «:، وقال )29(»بِِلَساٍن َعَرِيب ُمِبنيٍ «:وقال 
فنزول القرآن، إًذا، بلسان . )31(»َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآنًا أَْعَجِميا َلَقاُلوا َلْوَال ُفصَلْت آيَاتُُه أَأَْعَجِمي َوَعَرِيب «:وقال 

أُنزل على لسان معهود العرب يف ألفاظها «يب،العرب، وأنّه عريب ال ُعجمَة فيه، فبمعىن أنّه، والقول للشاط
اخلاّصة، وأساليب معانيها، وأّا فيما ُفطرت عليه من لساا ُختاطب بالعاّم يُراد به ظاهرُه، وبالعام يُراد به 

                                                           

  .353 ، ص3 ، جاملصدر السابقالشاطيب،  )25(
  .253، 234 ، ص ص3 املصدر نفسه، ج )26(
  .354 ، ص3 املصدر نفسه، ج )27(
  .12/02يوسف،     )28(
  .26/195الشعراء،     )29(
  .16/103النحل،     )30(
  .41/44فّصلت،     )31(
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من  ـ وكل ذلك يُعرفُ رالعام يف وجه  واخلاص يف وجه، وبالعام يُراد به اخلاّص، والظاهر يُراد به غري الظاه
أّوِل الكالم أو وسطه أو آخره، وتتكّلم بالكالم ينبئ أّوله عن آخره، أو آخره عن أّوله ؛ وتتكّلُم بالشيء 

وكّل . يعرف باملعىن كما يعرف باإلشارة ؛ وتسّمي الشيء الواحَد بأمساء كثرية، واألشياء الكثرية باسم واحد
 32(»َق بعلم كالمهاهذا معروف عندها ال ترتاب يف شيء منه هي وال من تعل( .  

وما دام األمر كذلك، فإّن القرآن الكرمي، بوصفه نظاًما أسلوبًيا تشّكل داخل نظام الّلغة العربية وجتاوزها يف 
، مؤّسًسا نظامه اآن، فله من الفرادة والتمّيز ما جيعله لغًة خمصوصًة ال نظري هلا، خيرق القاعدة ويعدل عنه

ا وتأويًال، ويتعّدد نصوًصا يتفاعل ا مع خماطَبيه، ولعّل هذا ما جيعل عملية اخلاّص الذي به يتجّدد فهمً 
فال ميكن من اعترب هذا الوجه األخري أن يرتِجم كالًما من الكالم «ترمجته أمرًا مستحيًال، وإذا ثبت هذا،

ّال مع فرض استواء العريب بكالم العجم على حال، فضًال عن أن يُرتَجم القرآن وينقل إىل لسان غري عريب، إ
اللساَنني يف اعتباره عيًنا، كما إذا استوى اللسانان يف استعمال ما تقّدم متثيله وحنوه، فإذا ثبت ذلك يف 
الّلسان املنقول إليه مع لسان العرب، أمكن أن يرتجم أحدمها إىل اآلخر، وإثبات هذا بوجه بّني عسٌري 

من كثر نظره، واّتسع علمه ؛ «فضل القرآن ال يعرفه إّال  أنّ ) هـ 276ت (وقد ذكر ابن قتيبة . )33(»جًدا
وفهم مذاهب العرب، وافتناا يف األساليب ؛ وما خّص الّله به لغتها دون مجيع الّلغات، فإنّه ليس يف مجيع 

  .  )34(»من العارضة والبيان، واتساع اال ـ ما أوتيته العرب: ـاألمم، أّمة أوتيت 
ى غرار ما ذكر الشاطيب، خصائص اللسان العريب، واليت ا يتعّذر فعل الرتمجة، إذ يقول وهو أيًضا عّدَد، عل

االستعارة والتمثيل، والقلب، والتقدمي : وللعرب اازات يف الكالم، ومعناها طرق القول ومآخذه ففيها «:
اإليضاح، وخماطبة الواحد والتأخري، واحلذف والتكرار، واإلخفاء واإلظهار، والتعريض واإلفصاح، والكناية و 

خماطبة اجلميع واجلميع خطاب الواحد، والواحد واجلميع خطاب االثنني، والقصد بلفظ اخلصوص ملعىن 
وبكّل هذه املذاهب نزل القرآن، ولذلك ال يقدر أحد من الرتاجم . العموم، وبلفظ العموم ملعىن اخلصوص

السريانية إىل احلبشية والرومية، وترمجت التوراة والزبور أن ينقله إىل شيء من األلسنة، كما نقل اإلجنيل عن 
كما نلمح هذا الرأي، أي . )35(»وسائر كتب الّله تعاىل بالعربية، ألّن العجم ال تّتسع يف ااز اتساع العرب

) أن(، الذي يؤّكد يف رسالته أّن )هـ 204ت (نزول القرآن على لسان معهود العرب، عند اإلمام الشافعي 
                                                           

  .376 ، ص2 ، جاملصدر السابقالشاطيب،     )32(
  .378 ، ص2 املصدر نفسه، ج    )33(
  .12 ، ص1955سّيد أمحد صقر، املكتبة العلمية، بريوت، ابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن، شرح وتعليق ال )34(
  .21، 20 املصدر نفسه، ص ص )35(
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بكتابه العرب بلساا، على ما تعرف من معانيها وكان ممّا تعرف من معانيها اّتساع «ه إّمنا خاطباللّ 
عاما ظاهرًا يُراُد به العام الظاهُر، وُيسَتغىن بأّول هذا منه عن : وأّن فطرته أن خياِطب بالشيء منه. لساا
وعاما ظاهرًا . ، فُيستَدل على هذا ببعض ما ُخوِطب به فيهوعاما ظاهرًا يُراد به العام ويدُخُله اخلاص . آخره 

 هذا موجوٌد علُمه يف أّول الكالم أو . وظاهرًا يُعرُف يف سياقه أنّه يُراد به غري ظاهره. يُراد به اخلاص فكل
 آخُر لفظها وتبتدُئ الشيء يُبنيُ . وتبتدُئ الشيء من كالمها يُبُني أّوُل لفظها فيه عن آخره . وسطه أو آخره

وَتكلُم بالشيء تُعرفُه باملعىن دون اإليضاح بالّلفظ، كما تـَُعرُف اإلشارة، ّمث يكون عندها من . منه عن أّوله
وتسّمي الشيء الواحد باألمساء الكثرية، وتسّمي . أعلى كالمها، النفراد أهل علمها به، دون أهل جهالتها

  . )36(»باالسم الواحد املعاين الكثرية
هذا، واالّتساع، على ما يذهب إليه الباحثون املعاصرون يف جمال الدراسات األسلوبية يعّد ضربًا من أضرب 

، ودليًال على الطاقة االستيعابية اليت متلكها الّلغة لإلفصاح عن أغراضها، وتنويع دالالت الكالم )37(االنزياح
وى اجلمايل، حيث يتأّتى للمتكّلم استبداُل ما لدى مستعمليها، فتخرج من املستوى التخاطيب إىل املست

وقد عّده، أي االّتساع، صاحب . يرتضيه من األلفاظ تعبريًا عن تلك املعاين الّنفسية الكامنة املمكنة واحملتَملة
فتكثر معانيه وال تقف عند حّد، فيتعّدد تأويالً، إذ  ؛املنزع، السجلماسي، اال الذي يّتسع فيه كالم املتكّلم

واالّتساع هو اسم مثاٍل أوٍل منقول إىل هذه الصناعة، ومقول جبهة ختصيص عموم االسم على « :يقول 
إىل احتماٍل احتماٍل ) سامع(سامع )كل (حبيث يذهب وهم ) الواحد(إمكان االحتماالت الكثرية يف الّلفظ 

و اسم حملمول يشابُه به شيء واسم االتساع ه[. . .] من تلك االحتماالت، ومعًىن معًىن من تلك املعاين 
: االّتساع اَألْكَثرِي، والثاين : أحدمها: حتته نوعان ) عالٍ (شيًئا يف جوهره املشرتك هلما، فلذلك هو جنس 

، وذلك أنّه إّما أن يّتفق الّلفظ البّتَة وُخيتَـَلَف يف تأويله وهذا االّتساع األكثري، وإّما أْن يّتفق  ياالّتساع األَقـَل
فظ من جهة وخيتلَف من جهة فرتى الّلفظ على صورة وُحيتمُل أن يكون على غريها وهذا هو االّتساع اللّ 

 االعتناء باملعاين املبثوثة يف اخلطاب هو املقصود  «) إن(  نإإًذا خنلص إىل القول مع الشاطيب .  )38(»األقّلي
                                                           

، 2004الشافعي، الرسالة، حتقيق الشيخ خالد الّسبع العلمي والشيخ زهري شفيق الكّيب، دار الكتاب العريب، بريوت،  )36(
  .67 ص

، 164 ، ص ص1982، 2 ليبيا، ط/ العربية للكتاب، تونس عبد الّسالم املسّدي، األسلوبية واألسلوب، الدار :يُنظر )37(
165.  

أبو حممد القاسم السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، تقدمي وحتقيق عالل الغازي، مكتبة املعارف،  )38(
  .430، 429 ، ص ص1980، 1 الرباط، ط
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وهذا أصل . إّمنا أصلحت األلفاظ من أجلهااألعظم، بناًء على أّن العرب إّمنا كانت عنايتها باملعاين، و 
االعتناء بفهم معىن اخلطاب ؛ ألنّه «فالّالزم، على ما ذهب الشاطيب،. )39(»معروف عند أهل العربية

وكثريًا ما يغفل هذا النظر بالّنسبة للكتاب والسّنة، فتلتمس . املقصود واملراد، وعليه ينبين اخلطاب ابتداًء 
لتمس، وتستعجم على من مل يفهم مقاصد غرائبه ومعانيه على غري

ُ
 الوجه الذي ينبغي، فَتْستَبِهم على امل

  .  )40(»العرب، فيكون عمله يف غري معمل، ومشيه على غري طريق
وإيصال املتكّلم مراده إىل سامعه، بل إّن  ،فالعلم باملقاصد يغدو ضرورًة أساسيًة يف حتقيق اخلطاب أغراضه

ال يقدر على ممارسة فعل التأويل ما مل يكن عارًفا  ،العنصر املقصود خبطاب املتكّلم املتلّقي للخطاب، مبا هو
أمجع العقالء على أّن العلم مبقاصد الّناس يف حماورام علٌم ضرورة، ومن ذهب مذهبًا «مبقاصد املتكّلم، فقد

اللته على وجود املعىن معىن يف نفس املتكّلم، ولكن يكون وصًفا للفظ من أجل د"اخلرب/"يقتضي أّال يكون
الداللة على الشيء هي ال حمالَة إعالُمك الّسامع إيّاه، [. . .] من الشيء أو فيه، أو انتفاء وجوده عنه 

وإذا كان كذلك، وكان يُعَلم ببدائِه املعقول أّن الّناس إّمنا يكلُم . وليس بدليل ما أنت ال تعلم به مدلوًال عليه
ْخِرب من خربة ما هو؟ بعضهم بعًضا ليعرف الّسام

ُ
ع غرض املتكّلم ومقصوده، فينبغي أْن يُنظر إىل مقصود امل

خَربِ به للمخَرب عنه؟
ُ
خَرب عنه، أم أن يُعلَمه إثبات املعىن امل

ُ
خبَـَر به وامل

ُ
  . )41(»أهو أْن يُعِلم السامع امل

 751 ت(ة، والقول البن القيم فشرط القصد، إًذا، يعد من مقومات الداللة عند علماء العربية، إذ العرب  
األمر الذي جيعل دالالت األلفاظ غري مقصورة على ذاا، بل هي تابعة . )42(، بإرادة املتكّلم ال بلفظه)هـ

تابع لغرض الواضع، والواضع كما  «،)هـ 631 ت(فوضع الّلفظ، حسب اآلمدي ، لقصد املتكّلم وإرادته
وقد بّني التهانوي يف  . )43(»، فقد يقصد تعريفه جممًال غري مفّصلأنّه قد يقصد تعريف الشيء لغريه مفّصالً 

وباجلملة فأهل العربية «:كّشاف اصطالحاته الفرق بني رؤية املناطقة وأهل البيان يف إدراك املعىن فقال
يشرتطون القصد يف الداللة فما يُفهم من غري قصد من املتكّلم ال يكون مدلوًال للفظ عندهم فإّن الداللة 

                                                           

  .396 ، ص2 ، جاملصدر السابقالشاطيب،  )39(
  .397 ، ص2 ، جاملصدر نفسه )40(
  .530 عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص )41(
 ، ص1 ، ج1955، 1 ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني، حتقيق حمي الّدين عبد احلميد، املكتبة التجارية، القاهرة، ط )42(

21.  
 ، ص1 ، ج1986، 2 ريوت، طاآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق سّيد اجلميلي، دار الكتاب العريب، ب )43(

42.  
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املنطقيني، فإّا عندهم فهم املعىن مطلًقا سواء أراده   عندهم هي املقصودة ال فهم املعىن مطلًقا خبالف 
هذا ما جعل أبا هالل بدوره، يفّرق بني احلقيقة واملعىن ؛ إذ املعىن ليس هو حقيقة . )44(»املتكّلم أو ال

املعىن هو القصد الذي يقع به القول على  «:التأويل، يقول أبو هالل/ الشيء تستعاد، بل هو قصد القراءة
واحلقيقة ما وضع من القول موضعه . وجه دون وجه، وقد يكون معىن الكالم يف الّلغة ما تعّلق به القصد 

إّن املعىن هو : وهلذا قال أبو علي رمحة الّله عليه[. . .] عنيته أعنيه معىن : منها على ما ذكرنا، يُقال 
وال يوصف الّله تعاىل بأنّه معىن : قال. ه من القول، فجعل املعىن القصد ألنّه مصدرالقصد إىل ما يقصد إلي

والّله تعاىل هو املعىن وليس . ألّن املعىن هو قصد قلوبنا إىل ما نقصد إليه من القول، واملقصود هو املعىن
الّلفظ حينئٍذ إالّ خادم هلذا املعىن  فاملعىن، إًذا، عند أهل البيان ال يُطلق إالّ إذا كان مقصوًدا، وما. )45(»مبعىن

ومجلة األمر أنّه ال يكون ترتيب يف شيء حّىت يكون هناك قصٌد إىل صورة «:املقصود، يقول عبد القاهر
م فيه ما ُقدم، ومل يُؤخر ما ُأخَر، وبُِدَئ بالذي ثـُينَ به، أو ثـُينَ بالذي ثـُلَث به، مل حتصل لك وصفٍة إْن مل يُقد 

وإذا كان كذلك، فينبغي أن تنظر إىل الذي يقصد واضع الكالم أن حيصل له من . تلك الصورة وتلك الصفة
أيف األلفاظ حيصل له ذلك، أم يف معاين األلفاظ ؟ وليس يف اإلمكان أن يشّك عاقل إذا : الصورة والّصفة 

، وليس هو من  "الوزن"يف األلفاظ هو نظر أن ليس ذلك يف األلفاظ، وإّمنا الذي يـَُتَصوُر أن يكون مقصوًدا
  . )46(»كالمنا يف شيء، ألنا حنن فيما ال يكون الكالم كالًما إالّ به

إّن الطابع القصدي الذي  تتمّيز ا الداللة يف احلضارة العربية اإلسالمية جعل أمر االعتقاد أو التكليف يف 
ضحت التكاليف اليت عليها مدار التشريع مقتصرة على فئة الشريعة ال يتّم خارج حتقق الفهم واإلفهام، وإالّ أ

من الّناس دون سواها، ولعّل هذا ما جعل الشريعة املباركة، كما يقول الشاطيب، أّمية ؛ ألّن أهلها كذلك، 
أن تكون التكاليف االعتقادية والعملية ممّا يسع األّمي تعّقلها، «:فهو أجرى على اعتبار املصاحل، ومنها

بأن تكون من القرب للفهم، والسهولة على العقل، حبيث : أّما االعتقادية . لدخول حتت حكمها ليسعه ا
يشرتك فيها اجلمهور، من كان منهم ثاقب الفهم أو بليًدا، فإّا لو كانت ممّا ال يدركه إّال اخلواّص مل تكن 

املعاين املطلوب علمها واعتقادها الشريعة عاّمة، ومل تكن أّمية، وقد ثبت كوا كذلك ؛ فال بّد أن تكون 
                                                           

التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون،  حتقيق لطفي عبد البديع، مراجعة أمني اخلويل، اهليئة املصرية العامة للتأليف  )44(
  ). داللة(، مادة 1966والنشر، دار الكتاب العريب، القاهرة، 

، 2 اسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، طأبو هالل العسكري، الفروق اللغوية،  حتقيق وتعليق حممد ب )45(
  .45 ص ،2003

  .364 ص،  2004، 5 عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط )46(
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لزم بالّنسبة إىل اجلمهور تكليف ما ال يُطاق، «ولو مل تكن كذلك، يضيف الشاطيب، . )47(»سهلة املأخذ
وهو غري واقع، كما هو مذكور يف األصول، ولذلك جتد الشريعة مل تُعرف من األمور اإلهلية إّال مبا يسع 

تضى األمساء والصفات، وحّضت على النظر يف املخلوقات، إىل أشباه فهمه، وأْرجت غري ذلك فعّرفته مبق
: الشورى [ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء : ذلك، وأحالت فيما يقع فيه االشتباه على قاعدة عاّمة، وهو قوله تعاىل 

  . )48(»وسكتت عن أشياء ال تدي إليها العقول] 11اآلية 
ياز، مل يرتك فئة من املخاطَبني إّال ومشلها، وهذا حتقيًقا ملقاصد فكأّن القرآن، مبا هو خطاب تداويل بامت

الشريعة يف أّا مّوجهة إىل الّناس كاّفًة، خاّصتهم وعاّمتهم، إّال ما هو خاّص بعلم الّله سبحانه وتعاىل واضع 
ّن الشريعة قد فإ«:الشريعة، وهو ما يدخل يف العلم اللدّين الذي يسّميه العلماء املتشابه، يقول الشاطيب 

اشتملت على ما تعرفه العرب عاّمة، وما يعرفه العلماء خاّصة، وما ال يعلمه إّال الّله تعاىل ـ وذلك 
املتشاات ـ فهي شاملة ملا يوصل إىل فهمه على اإلطالق، وما ال يوصل إليه على اإلطالق، وما يصل إليه 

أّما املتشاات فإّا : خاّصة؟ فاجلواب أن يقال فأين االختصاص مبا يليق باجلمهور . البعض دون البعض 
ألّا إّما راجعة إىل أمور إهلية مل يفتح الشارع لفهمها بابًا غري التسليم والدخول : من قبيل غري ما حنن فيه 

حتت آية التنزيه ؛ وإّما راجعة إىل قواعد شرعية فتتعارض أحكامها، وهذا خاص مبين على عام هو ما حنن 
أّا أمور إضافية مل يتعّبد : أحدها«: وهذه األمور جمتمعًة ُجياب عنها، يضيف الشاطيب، بأوجه . )49(»يهف

أّن الّله تعاىل جعل أهل الشريعة على مراتب ليسوا فيها على وزن واحد، ورفع : والثاين [. . .] ا أّول األمر
ده يف الغالب يف األمور املطلقة يف الشريعة، اليت أّن ما فيه التفاوت جت: والثالث [. . .] بعضهم فوق بعض 

مل يوَضع هلا حد يوقف عنده، بل وكلت إىل نظر املكّلف، فصار كّل أحد فيها مطلوبًا بإدراكه، فمن مدرٍك 
[. . .] فيها أمرًا قريًبا فهو املطلوب منه، وِمن مدرٍك فيها أمرًا هو فوق األّول فهو املطلوب منه 

ها هباٌت من الّله ال ُخترج أهلها عن حكم االشرتاك، بل يدخلون مع غريهم فيها، واالختصاصات في
وميتازون هم بزيادات يف ذلك األمر املشرتك بعينه، فإْن امتازوا مبزيد الفهم مل خيرجهم ذلك عن حكم 

  . )50(»االشرتاك ؛ فإّن ذلك املزيد أصله أمر االشرتاك
ّن الشريعة املباركة أّمية ألّن أهلها كذلك جعل جورج طرابيشي يعرتض ّن إصرار الشاطيب على أأهذا، واحلال 

                                                           

  .397 ، ص2 الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، ج )47(
  .398، 397 ، ص ص2 املصدر نفسه، ج )48(
  .400 ، ص2 ، جاملصدر نفسه )49(
  .401، 400 ، ص ص2 املصدر نفسه، ج )50(
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على هذه الفرضية اليت يقوم عليها فهم القرآن، فالشاطيب، حسب توصيف طرابيشي، مل يكن بدًعا من 
ومن هنا رفضنا توصيف ناقد «العلماء، بل إنّه مقّلد يف زّي جمّدد، أو باألحرى هو شافعي عصر االندثار،

ـ على العكس ـ  ، وإصرارنا على توصيفه"جتديدي"و"إبداعي"العريب للمشروع الشاطّيب بأنّهالعقل 
وإذا جاز لنا الكالم هنا  . مسكون ومسقوف مًعا اجس اندثار الزمان واملكان" اعتصامي"بأنّه
ـ إفقاريًا،  الشاطيب، فعلى شرط اإلضافة أّن هذه اإلحيائية اختذت من البداية منحى اختزالًيا "إحيائية"عن

وهذا املنحى االختزايل ـ اإلفقاري مل يبَق . وحصرت نفسها عن وعي وعمد بربنامج احلّد األدىن، ال األقصى 
على حّد تعبري الشاطيب ـ " أصل األصول"حمصور الفاعلية بالدوائر احمليطة وحدها، بل طال نقطة املركز ـ أو

باسم أّمية الشريعة " املوافقات"ليت عّمدها مؤّلفوذلك هو سّر تلك النظرية العجيبة ا. يف الصميم 
  .  )51(»املباركة

طرابيشي أخذ الشاطيب ) إن(ّن إإّن إصدار حكم ذا التوصيف يف بداية نقد مشروع الشاطيب جيعلنا نقول 
فكان منه هذا احلكم املستعَجل الذي ينّم عن سوء فهم، إذ ال مربّر ملن يندب نفسه لتقويض  ؛باجلابري

ب نقد العقل العريب الوقوع يف اجلاهز من األحكام، خصوًصا وأّا جاءت قبل أن يفرغ من مقاربته خطا
، وهو بدوره يقع فيما يَفرتض أّن الشاطيب وقع  فيه ؛ إذ بدأ بتقويض مفهوم األّمية، ال  )اخلطابَ (خلطاب ا

حنن أّمة "اقتصر على احلديث النبوي ، بل )*(كما أوردته اآليات القرآنية، مثلما هو ُمثَبت يف كالم الشاطيب
، معتربًا أنّه وإْن كان حديثًا متواترًا صحيًحا، فال ضَري من إعادة مساءلته، بل وملا ال تضعيفه، حيث "أّمية

ولكن السؤال ما مدى نصيبه من القّوة والضعف؟ وإذا ّحنينا مسألة اإلسناد جانًبا وأخضعناه ملبدأ «:يقول 
املنهج الوحيد الذي يقبل به العلم احلديث ـ فكيف لنا أن نتصّور أّن قريًشا اليت هلا  الّنقد الداخلي ـ وهو

، مع أّا أّمة سدانة وجتارة، "ال تكتب وال حتسب" "أّمة أّمية"وبلساا كان أّول نزول القرآن، هي جبماعتها
انت تعّلق املعّلقات على أسداف ويف احلالني ال غناء هلا عن الكتابة واحلساب؟ ولو كانت أّمة أّمية، فلمن ك

الكعبة، مكتوبة مباء الذهب على ما يُقال؟ ولو كانت، جبماعها، أّمة أّمية، فمن أين جاء النّيب بكتبة الوحي 
                                                           

  .360، 359 ، ص ص2002، 1 جورج طرابيشي، وحدة العقل العريب اإلسالمي، دار الساقي، بريوت، ط )51(
َو الِذي بـََعَث ِيف هُ «:يورد الشاطيب جمموع اآليات اليت دار حوهلا مفهوم األّمية تعضيًدا لفرضيته، وهي قوله جّل شأنه  (*)

ُهم  األعراف،[ »َفآِمُنوا بِاللِه َوَرُسولِِه النِيب األمي الذي يـُْؤِمُن بِاللِه وََكِلَماتِهِ «:، وقوله]62/02 اجلمعة،» [األُمِيني َرُسوًال ِمنـْ

ُلو ِمْن قـَْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوَال َختُطُه بِ «:، وقوله]7/158 ، وكذا قوله صّلى الّله ]29/48العنكبوت، » [َيِميِنكَ َوَما ُكْنَت تـَتـْ
حنن أّمة أّمية ال حنسب وال نكتب، الّشهر هكذا «:عليه وسّلم يف احلديث الذي يرويه مسلم يف صحيحه والّنسائي

  . 380 ، ص2 الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، ج: يُنظر.  »بُِعْثُت إىل أمٍة أّميةٍ «:، وقوله أيًضا»وهكذا وهكذا
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وكتبة املراسالت وحّىت الرتامجة؟ ولو كانت، جبماعها، أّمة أّمية، فلَم نزل القرآن، وهي أّول املخاطبني به، 
فالعجب كّل العجب، فيما يثريه طرابيشي نفسه، فهل ما أورده إّال روايات .  )52(». . . باسم القرآن؟

بلوغ لحتتاج بدورها إىل دراسة وحتليل، كما أّن القول بأّن املقاربة من الداخل هي السبيل الوحيد للباحث  
تزعم أّن احلقيقة وحيبس أفقها يف سجن الرؤية الدوغمائية اليت  ،احلقيقة جيعله يتحامل على النصوص) لبلوغ(

مدى  أظهر الباحثون يف جمال علوم الفكروقد  .واحدة، وال ميكن إدراكها إّال باملنحى العلمي املوضوعي 
هشاشة هذه الفرضية، اليت وإْن بدت صاحلة يف جمال العلوم الصحيحة، فإّا قاصرة يف جمال العلوم 

  .  )53(اإلنسانية
بيشي هو أّن األّمية، وإْن كانت صفة ملتصقة بأّمة العرب حلظة أضف إىل ذلك فإّن الذي تغافل عنه طرا

ما حيمله هذا الكتاب هلا من وسائل التحّول املعريف وطرق نزول القرآن، فإّا تزول عنها بالضرورة بعد حني لِ 
أبواب احلضارة، وهو، أي نزول القرآن كذلك، كما يذهب إليه معظم دارسي اإلعجاز، تأييد ملعجزة نبّيه 
وإقرار بإعجازه، وإْن جتاوز فهمه هذه األّمة األّمية فيما بعد، كما أّن الكاتب، فيما أحسب، قد أغفل البعد 
الشفاهي للثقافة العربية آنئٍذ بوصفه اجلهاز املفهومي الذي قامت عليه املعرفة يف هذه الثقافة، وإّال فما قيمة 

كما يبين نقده، أيًضا، على الرأي  . دمية جديدة يف آن أن يأيت القرآن الكرمي كخطاب جديد، حامٍل ملعرفة ق
، وأسقط »األّمي منسوب إىل األم، وهو الباقي على أصل والدة األّم مل يتعّلم كتابًا وال غريه«القائل بأنّ 

مستنًدا يف ذلك إىل آراء املستشرقني، ومها قول  ،املعنيني اآلخرين الّلذين سّلط بأحدمها نقده على الشاطيب
أّمي ألنّه منسوب إىل أّمة العرب، : قوله أّمية إّمنا قيل ملن ال يكتب وال يقرأ«:اطيب نقًال عن اخلطايب الش

فالتأويل الذي يأخذ به الشاطيب، بتوكيده أّن «:، يقول طرابيشي )54(». . .وكانوا ال يكتبون وال يقرأون 
، هو، على ما يرتاءى "يتعّلم كتابًا وال غريَه األّمي منسوب إىل األّم، وهو الباقي على  أصل والدة األم مل"

وقد أنكر دارسون ُكثر ـ ويف مقّدمتهم . املتقّدمة لنا، تأويل إسقاطي يأخذ باملعىن الذي كان هلا يف األزمنة 
هو يف " األّمي"، والنّيب "األّمة"فعندهم أّا مشتّقة من". األم"املستشرق ماسنيون ـ أن تكون مشتقة أصًال من

  . )55(». . . احلال النّيب الذي من أّمة أخرى غري أّمة الكتابيني من اليهود والنصارى هذه 
                                                           

  .360 جورج طرابيشي، وحدة العقل العريب اإلسالمي، ص )52(
)53( H.-G. Gadamer, Vérité et Méthode, Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique, 

édition intégrale revue et complétée par Pierre Fruchon, Jean Grondin et Gilbert Merlio, 
Paris, Éditions du seuil, 1996, p.118. 

  ) .اهلامش. (380 ، ص2 الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، ج )54(
  .361 جورج طرابيشي، وحدة العقل العريب اإلسالمي، ص )55(
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 ،هذا، والباحث ال يقف به احلال عند هذا احلّد، بل راح يعترب هذا الربط بني الشريعة واألّمية غاية يف الغرابة
ملقّدمة، وهي كون األّمة أّمية، فإنّه ال ورّمبا أدخلنا يف إشكاالت الهوتية، حيث إنّه إذا كان الئًقا التسليم با

ُشرع، وإّال نشأت «.ميكن التسليم بالنتيجة، وهي كون الشريعة املباركة أّمية 
ُشرع له ال تستلزم أّمية امل

فأّمية امل
فكيف تنسب األّمة نفسها . إشكاالت الهوتية خطرية يعجز املنطق املباطن لفرضية الشاطيب أن جيد حًال هلا

موضوعة على "ريعة أّمية وتنسب هذه الشريعة عينها إىل تنزيل إهلي؟ وإذا كانت الشريعة أّمية ألّاإىل ش
؟ "أّمي"، فكيف تصلح لألمم غري األّمية؟ وكيف يكون القرآن هو القرآن ّمث يوسم بأنّه"وصف أهلها األّميني

يت هي خماطَبته، كيما تتجاوز شرط أّميتها، ولئن يكْن القرآن ّمسى نفسه قرآنًا، أفليس ذلك دعوة إىل األّمة، ال
أواقًعا كانت أو زعًما؟ وإذا كان القرآن كالم الّله، واحلّد الّالهويت لّله أنّه كّلي العلم، فكيف يكون  

  . )56(»؟"أّمًيا"كالمه
ال ريَب أّن وصف الشريعة باألّمية قد يوهم كما يذهب إليه الكاتب، لكن ليس إىل درجة أن ترتبط 

وهو ما يتّوىل الشاطيب . شرع، وإّمنا باألحكام والتكاليف اليت تتضّمنها هذه الشريعة، حتقيًقا ملبدأ املنفعة بامل
الشريعة اليت بُعَث ا النّيب األّمي صّلى الّله عليه «) أن( نفسه الرّد عليه، وهو يعرض فرضيته، إذ يرى أنّ 

ّما أْن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف األّمية، وسّلم إىل العرب خصوًصا وإىل من سواهم عموًما، إ
أو ال، فإْن كان كذلك فهو مع كوا أّمية أي منسوبة إىل األّميني، وإْن مل تكن كذلك لزم أن تكون على 

فال بّد . غري ما عهدوا، فلم تكْن لتنزَل من أنفسهم منزلَة ما تعهد، وذلك خالف ما وضع عليه األمر فيها
  .)57(»ما يعهدون والعرُب مل تعهد إالّ ما وصفها الّله به من األّمية، فالشريعة إًذا أّميةأن تكون على 

إذا كان األمر على ما وصف الشاطيب، فما هي الدالئل اليت ا يُعرف مقصد الشارع من غري مقصوده، 
إّن مقصد : ن يقال أحدها أ:  النظر ههنا ينقسم حبسب التقسيم العقلي ثالثة أقسام «جييب الشاطيب بأّن 

الشارع غائب عنا حّىت يأتينا ما يعّرفنا به، وليس ذلك إّال بالتصريح الكالمي، جمّرًدا عن تتّبع املعاين اليت 
وحاصل هذا الوجه احلمل على الظاهر [. . .] يقتضيها االستقراء، وال تقتضيها األلفاظ بوضعها الّلغوي 

فإّن [. . .] ون مظان العلم مبقاصد الشارع يف ظواهر النصوص الذين حيصر "الظاهرية"ُمطلًقا، وهو رأي
وأّما الثاين، وفيه . )58(»القول به بإطالق أخذ يف طرف تشهد الشريعة بأنّه ليس على إطالقه كما قالوا

دعوى أّن مقصد الشارع ليس يف هذه الظواهر وال ما يُفهم منها، وإّمنا املقصود أمر آخر  «:األّول : ضربان 
                                                           

  .362 املصدر نفسه، ص )56(
  .380 ، ص2 الشاطيب، املصدر السابق، ج )57(
  .666 ، ص2 ، جاملصدر نفسه )58(
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ويّطرد هذا يف مجيع الشريعة، حّىت ال يبقى يف ظاهرها متمّسك ميكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد . ءه ورا
ا قالوا باإلمام املعصوم مل ميكنهم ذلك " الباطنية"وهذا رأي كّل قاصد إلبطال الشريعة، وهم. الشارع 

ّ
فإّم مل

ومآل هذا الرأي إىل الكفر والعياذ . زعمهم إّال بالقدح يف النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه على 
إّن مقصود الشارع االلتفات إىل : واألوىل أن ال يلتفت إىل قول هؤالء، وهو الضرب الثاين بأن يقال . بالّله

معاين األلفاظ، حبيث ال تعترب الظواهر والنصوص إّال ا على اإلطالق، فإْن خالف النّص املعىن النظري 
أن يقال باعتباره األمر مجيًعا، على وجه ال خيّل فيه املعىن    «:أّما الثالث . )59(»النظري اّطرح وقدم املعىن

بالنّص، وال بالعكس، لتجري الشريعة على نظام واحد ال اختالف فيه وال تناقض، وهو الذي أّمه أكثر 
  . )60(»فعليه االعتماد يف الضابط الذي به يعرف مقصد الّشارع"العلماء الراسخني"

على كّل العقول واألفهام، وأنّه ال يقف قصده عند  القرآنفت يف كّل ما أورده الشاطيب هو انفتاح إّن الال
ظاهر إذا كان املعىن املقصود يتطّلب احلفر يف باطنه، لكن يبقى أّن هذا الباطن مقصور على العلماء 

ا كان املتشابه غري ظاهر
ّ
فإنّه ال يرتّتب عليه  ،ف بني العلماءوهو مناط االختال ،الراسخني يف العلم، ومل

تكليف، كما هو احلال بالنسبة لفواتح السور، اليت وإْن فهمها قّلة من أهل العلم، فإّا ممّا ال يعلمه إّال الّله، 
وإْن قلنا  ،فواتح السور يف تفسريها مقال بناء على أنّه ممّا يعلمه العلماء«) إن( نّ إويف هذا يقول الشاطيب 

فإذا خرج عن ذلك خرج عن كونه دليًال  ،ا ال يعلمه العلماء البّتة فليس ممّا يتعّلق به تكليف على حالإنّه ممّ 
على شيء من األعمال، فليس ممّا حنن فيه، وإْن سلم فالقسم الذي ال يعلمه إّال الّله تعاىل يف الشريعة نادر، 

أيًضا، ألنّه ممّا ال يهتدي العقل إىل فهمه، وليس   والنادر ال حكَم له، وال تنخرم به الكّلية املستدّل عليها
كالمنا فيه، إّمنا الكالم على ما يؤّدي مفهوًما لكن على خالف املعقول وفواتح السور خارجة عن ذلك، 

  . )61(»ألنّا نقطع أّا لو بينت معانيها مل تكن إّال على مقتضى العقول، وهو املطلوب
ا كان هذا حال الشريعة فقد و 

ّ
اإلبانة عن املقاصد «األصل يف اخلطاب القرآين هو) إن(ّن إجب القول ومل

وحّىت جانب الفّن  "التعّقل"و" الفقه"و"البيان"وإفهام الّناس أسس الدعوة، لذلك تكثر اآليات احملّرضة على
لغاية  فيه فلخدمة االعتقاد، والفّن يف القرآن إعجاز واإلعجاز إقناع وسّد للذرائع والقول فنرى كيف سّخر

فالنّص مهما كانت قيمته يف ذاته، يرتبط بغرض، وجيري لغاية، لذلك مل تتبلور يف هذه . خطابية نفعية 

                                                           

  .667 ، ص2 نفسه، جاملصدر  )59(
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها )60(
  .27 ، ص3 ، جاملصدر نفسه )61(
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هكذا، تغدو وظيفة الفهم واإلفهام هي الوظيفة األساسية اليت تدور يف .  )62(»احلضارة فكرة الفّن للفنّ 
تواصل وقضاء احلاجات ال تتحّقق إّال عرب عملية ال) أن(فلكها باقي الوظائف الّلغوية، فاجلاحظ يرى أّن 

والبيان اسم «:الفهم واإلفهام، ولعّل هذا ما جعله جيمع بني البيان والتبيني أو الفهم والتفّهم، حيث يقول 
جامع لكّل شيء كشف لك قناع املعىن، وهتك احلجاب دون الضمري، حّىت يفضي الّسامع إىل حقيقته، 

ان ذلك البيان، ومن أّي جنس كان الدليل، ألّن مدار األمر والغاية اليت ويهجم على حمصوله كائًنا ما ك
جيري إليها القائل والسامع، إّمنا هو الفهم واإلفهام، فبأّي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن، فذلك 

ا ِمْن َرُسوٍل ِإال َوَما أَْرَسْلنَ «:ويرى يف موضع آخر، مؤيًّدا اآلية الكرمية .  )63(»هو البيان يف ذلك املوضوع
َ َهلُمْ  وكّلما كان الّلسان . مدار األمر على البيان والتبيني واإلفهام والتفّهم «)ّ أن( ، أن)64(»بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيُبَـني

أبَني كان أمحَد، كما أنّه كّلما كان القلب أشّد استبانة كان أمحد، واملفِهم لك واملتفّهم عنك شريكان يف 
  . )65(» أّن املفِهم أفضل من املتفّهم وكذلك املعّلم واملتعّلمالفضل، إالّ 

فال عجَب، إًذا، أن تكون استجابة املتكّلم والسامع كليهما يف احلضارة العربية هلذا املنطق الّلغوي، الذي به 
يف أصل فالّلغة ـ مهما مست درجة االبتكار فيهاـ مشدودة إىل ما تدّل عليه «متام القول وجناح التواصل،

إذ عالوة على مبدأ اختيار األلفاظ املالئمة للمعىن وخلّوها من متنافر احلروف وسيالا يف الفم  . الوضع شًدا
كاملاء فإّن الّتفكري الّنقدي حرص على املناسبة بني األلفاظ يف استعماهلا اازي وما تدّل عليه يف جمال 

 "احلقيقة"هذا احلرص على ضبط التجّوز يف القول بضوابط  ويعود[. . .] التواصلي احملض " احلقيقي"تداوهلا
 "نزوعه"و "أهوائه" إىل نزعة واضحة عندهم يف جعل التخاطب األديب ممكًنا فال يستسلم املبدع إىل

وواقع .  )66(»وقدرته على اإلدراك" حّىت يكون يف كّل ذلك مراعًيا للمخاَطب وحقوقه الّلغوية"ميوالته"و
وغريه من أئمة االعتزال شّددوا على فصل الكالم عن ذات املتكّلم، فهم، على ما يذهب  األمر أّن اجلاحظ

املتكّلم من «صاحب امللل، الشهرستاين، ومن منطلقهم العقدي، ينكرون أن يكون الكالم قائًما بالذات، إذ
                                                           

، منشورات اجلامعة التونسية، )مشروع قراءة(محّادي صمود، التفكري البالغي عند العرب، أسسه وتطوره إىل القرن الرابع،  )62(
  .198 ، ص1981تونس، 

  .76 ، ص1 ت، ج. ّسالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، داجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد ال )63(
  .14/04إبراهيم،  )64(
  .8 ، ص1 اجلاحظ، املصدر السابق، ج )65(
، )بيت احلكمة(، امع التونسي للعلوم واآلداب والفنون )النّص ومتقّبله يف الرتاث(شكري املبخوت، مجالية األلفة  )66(

  .26 ، ص1993، 1 تونس، ط
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فأمهية الكالم . )67(»والّله متكّلم من حيث أنّه خالق الكالم يف حملّ «.  »َفعل الكالم ال من قام به الكالم
بالنسبة للمعتزلة ال تكمن يف قيمته ذاته من حيث هو كالم، بقدر ما يرتبط باملنفعة اليت ميكن أن حتصل 

وعلى هذا األساس عمَد املعتزلة إىل . )68(منه، فمدار الشرف، حسب اجلاحظ، على الصواب وإحراز املنفعة
م الغائب، معتربين أّن املتكّلم مّنا إّمنا يتكّلم بقصد منهجهم يف االستدالل بالكالم الشاهد على الكال
وإذ قد عرفت حقيقة الكالم، فاعلم «) :هـ 415ت (اإلفهام واالستفهام، ويف هذا يقول القاضي عبد اجلّبار

سع أنّه من نعم الّله تعاىل العظام، ألنّه به يتصّور اإلفهام واالستفهام، وال يقوم غريه هذا املقام، وال شيء يتّ 
اّتساع الكالم، ألّن الذي يشتبه احلال فيه ليس إّال عقد األصابع واإلشارة بالرأس، وال شك أنّه ال يّتسع 
اّتساعه، فمعلوم أّن األخرس ال ميكنه أن يدّل على توحيد الّله تعاىل وعدله، وال يتأّتى منه ذلك على احلّد 

ذه اجلملة يف كالمنا، فكالم الّله املنّزل على رسوله أدخل وإذ قد تبّني لك ه[. . .] الذي يتأّتى من املتكّلم 
إّن كالم الّله : يف باب النعمة، ألّن به يعرف احلالل واحلرام، وإليه يرجع يف الشرائع واألحكام، ولذلك قلنا

ري ظاهره تعاىل ال جيوز أن يعرى عن الفائدة، حّىت ال جيوز أن خياطبنا خبطاب ّمث ال يريد به شيًئا أو يريد به غ
  . )69(»وال يبينه

فالكالم، إًذا، جيري لغاية حيّقق من خالهلا اإلنسان منفعًة أو يرّد مضرًة، وهو ما يستحيل على الّله من 
منظور املعتزلة ؛ إذ إنّه جّل وعّز يُفهم وال َيستفِهم، حيقق الفائدة خللقه لكّنه ال يستجلب بكالمه منفعة وال 

اع الذي يقع للمتكّلم مّنا بكالمه إّما أن يكون اجتالب منفعة أو دفع مضرّة طلًبا ألّن االنتف«يدفع ضررًا،
فال جيوز .  )70(»وكّل ذلك يستحيل عليه[. . .] حلفظ ما نتلوه من الكالم أو حتفًظا من النسيان بتالوته 

ن العبث، كما يذهب إىل الّله، فهذا حماٌل، ولعّل سعي املعتزلة هذا إىل تنزيه الّله ع )بكالم( كالمبالعبث  
هو الذي جّرهم إىل القول بأّن كالمه حادث إذ ال بّد من أن يكون هناك قوم يتوّجه «ذلك أحد الباحثني،

                                                           

، 1 ، ج2003، 1 بريوت، ط/ هرستاين، امللل والنحل، حتقيق حممد عبد القادر الفاضلي، املكتبة العصرية، صيداالش )67(
  . 91 ص

  .136 ، ص1 اجلاحظ، املصدر السابق، ج )68(
القاضي عبد اجلبار، شرح األصول اخلمسة، تعليق اإلمام أمحد بن احلسني بن أيب هاشم، حتقيق وتقدمي عبد الكرمي  )69(

  .531، 530 ، ص ص1988، 2 ثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، طع
غين يف أبواب التوحيد والعدل، ج )70(

ُ
، خلق القرآن، حتقيق إبراهيم األبياري، إشراف طه حسني، 7 القاضي عبد اجلّبار، امل

  .182 ، ص1961املؤسسة املصرية العاّمة للتأليف واألنباء والّنشر، القاهرة، 
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وما دام املخاَطب خملوقًا فتعّني أن يكون كالمه . )71(»إليهم خبطابه أمرًا وًيا ووعًدا ووعيًدا ألطافًا منه
ال مكّلف لكان ذلك عبثًا فيجب أن يكون حمدثًا له وهناك من ينتفع لو تكّلم بذلك وأحدثه و «فـ. خملوقًا

فاملعتزلة، تنزيًها لّله عن كّل نقص أو عبث، عملوا على ربط الكالم بصفة احلدوث، فهو يدخل .  )72(»به
يف صفات األفعال، اليت ينتمي إليها الكالم، ال يف صفات الذات اليت تتحّقق ا وحدانيته وتفّرده وقدمه 

ُهَو اَألوُل َواآلِخُر «:ويتبّدى ذلك بصورة جلّية لدى بعض الباحثني يف تأويلهم  لقوله تعاىل . وأزليته 
ظهور الصفات واحتجاب الذات، فالّله « ، إىل أّن املراد به)73(»َوالظَاِهُر َوالَباِطُن َوُهَو ِبُكل َشْيٍء َعِليمٌ 

وهو سبحانه باطن بذاته وكنهه وجوهره املنزّه [. . .] ال صنعه سبحانه وتعاىل ظاهر بصفاته املتجّلية يف كم
   . )74(»عن كّل تصوير أو تشبيه أو تقريب أو تعطيل

فقد قرروا أّن   ،ّن هذا الرأي، ال يعتد به عند األشاعرة، الذين يقولون بأزلية الصفات وقدمهاأهذا، واحلال 
وهو موقف ال يكاد . ا عن أن يكون حمًال للحوادث واألعراضكالمه تعاىل قدمي باعتباره ملًكا مريًدا، منزهً 

 .هو الكالم نفسه ،خيتلف عن رأي املعتزلة يف صفة التنزيه، إّال أّن الفرق اجلوهري الذي تفرتق عليه النظرتان
عند اإلنسان أصوات منجزة يؤّديها مبا مّكنه الّله من جهاز صويت تلك ) أن(فأهل االعتزال يرون أّن 

، أّما الّله املنّزه عن األعراض وعن مشاة اإلنسان فإنّه خيلق الكالم خلًقا يف األجسام على وجه وظيفته
ممّا يستوجب   ،أّما عند األشاعرة فالكالم، وإْن كان أصواتًا مقطعة وحروفًا منظومة. ُيسمع ويفهم معناه 

، أو )75(لهم يقولون بالكالم الّنفسيصفة احلدوث، فإنّه صفة قدمية لّله كسائر صفاته، وهو األمر الذي جع
املعاين الّنفسية اليت ا يثبتون أّن الّله متكّلم وهو على ذلك مل يزل، ألّن العربة عندهم باملعىن الكامن وراء 

فهذا الفخر . الّلفظ، وهو مذهب اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ومن لّف لّفه من أنصار املذهب األشعري
ظهر مبا قلناه أنّه ال معىن للكالم « :كيًدا ملنهج األشاعرة يف تعريف الكالم يقول، تأ)هـ 560ت (الرازي

الّلساين إّال االصطالح من الّناس على جعل هذه األصوات املقّطعة واحلروف املرّكبة معرفات ملا يف الضمائر، 
                                                           

، 2001، 1 علم الكالم والنظرية البالغية عند العرب، دار حممد علي احلامي للّنشر والتوزيع، تونس، ط حممد النويري، )71(
  . 105 ص

  .224 ، ص7 القاضي عبد اجلّبار، املغين، ج )72(
  .57/03 احلديد، )73(
 .21 ، ص2003القلم، الرباط،  حممد عزيز الوكيلي، املدارس الباطنية بني العلم والفلسفة والعقيدة والّدين، دار: يُنظر )74(

  .232 ، ص2005، 1 الدار البيضاء، ط/ سعد حسن كموين، العقل العريب يف القرآن، املركز الثقايف العريب، بريوتـ  
  .109، 108 حممد النويري، علم الكالم والنظرية البالغية عند العرب، ص ص )75(
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لكانت تلك األشياء كالًما ولو قّدرنا أّم كانوا قد تواضعوا على جعل أشياء غريها معرفات ملا يف الضمائر 
أيًضا، وإذا كان كذلك مل يكن الكالم صفة حقيقية مثل العلم والقدرة واإلرادة، بل أمًرا وضعًيا اصطالحًيا، 

أّن الكالم عبارة عن فعل خمصوص يفعله احلّي القادر ألجل أن يعرف غريه ما يف : والتحقيق يف هذا الباب 
ند هذا يظهر أّن املراد من كون اإلنسان متكّلًما ذه احلروف جمّرد  ضمريه من اإلرادات واالعتقادات، وع

كونه فاعالً هلا هلذا الغرض املخصوص، وأّما الكالم الذي هو صفة قائمة بالّنفس فهي صفة حقيقية كالعلوم 
  .  )76(»والقدر واإلرادات

تزال، وهو األمر الذي جعله جيمع إّمنا يرّد على فكرة احلدوث اليت يقول ا أهل االع ،وهو، حني يورد هذا
ا ثبت أّن األلفاظ دالئل على ما يف الضمائر «:يف حتديده للكالم بني الوضع واالصطالح، يضيف قائًال 

ّ
مل

صيغة : والقلوب، واملدلول عليه ذه األلفاظ هو اإلرادات واالعتقادات أو نوع آخر، قالت املعتزلة 
غة اخلرب لفظة موضوعة لتعريف أّن ذلك القائل يعتقد أّن األمر لفظة موضوعة إلرادة الفعل، وصي"افعل"

الطلب النفساين مغاير لإلرادة، واحلكم الذهين أمر مغاير لالعتقاد، أّما : الفالين كذا وكذا، وقال أصحابنا
أمر الكافر  بيان أّن الطلب الّنفساين مغاير لإلرادة، واحلكم الذهين أمر مغاير لالعتقاد فالدليل عليه أنّه تعاىل

وجهان، يضيف  ، ويدّل عليه )77(»باإلميان، وهذا مّتفق عليه، ولكن مل يرد منه اإلميان، ولو أراده لوقع
األّول أّن قدرة الكافر إْن كانت موِجبة للكفر كان خالق تلك القدرة مريًدا للكفر، ألّن مريد العّلة «:الرازي 

ان امتنع رجحان أحدمها على اآلخر إّال مبرجح، وذلك املرجح  مريد للمعلول، وإْن كانت صاحلة للكفر واإلمي
إْن كان من العبد عاد الّتقسيم األّول فيه، وإْن كان من الّله تعاىل فحينئٍذ يكون جمموع القدرة مع الداعية 

عاىل عامل أنّه ت: موِجًبا للكفر، ومريد العّلة مريد للمعلول، فثبت أنّه تعاىل مريد الكفر من الكافر، والثاين 
بأّن الكافر يكفر وحصول هذا العلم ضّد حلصول اإلميان، واجلمع بني الضّدين حماٌل، والعامل بكون الشيء 
ممتنع الوقوع ال يكون مريًدا له، فثبت أنّه تعاىل أمر الكافر باإلميان، وثبت أنّه ال يريد منه اإلميان فوجب أن 

اإلرادة، وذلك هو املطلوب، وأّما بيان أّن احلكم الذهين  يكون مدلول أمر الّله تعاىل فعل شيء آخر سوى
العامل قدمي فمدلول هذا الّلفظ هو حكم على : قال   مغاير لالعتقاد والعلم فالدليل عليه أّن القائل إذا 

ذهين القائل بقدم العامل، وقد يقول القائل بلسانه هذا مع أنّه يعتقد أّن العامل ليس بقدمي، فعلمنا أّن احلكم ال

                                                           

 ، ص1 ، ج1997، 2 لبنان، ط/ دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ، التفسري الكبري،"مفاتيح الغيب"الفخر الرازي،  )76(

40.  
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  )77(



بارة الغين عبد  
 

 
AAM, 18 (2011) 9-46 

30 

  .  )78(»حاصل، واالعتقاد غري حاصل، فاحلكم الذهين مغاير لالعتقاد
فإّن ما يعنينا هاهنا  ،هكذا، يبدو أّن جوهر الصراع بني علماء الكالم هو الكالم نفسه، ومهما يكْن من أمر

بانة والفهم كما نلمس حضور مفهوم اإل. هو إثبات الغاية اليت جيري إليها الكالم أو الفائدة اليت تُرجى منه
يف خطاب الطربي الّتفسريي ؛ فقيمة الرسالة اللغوية عنده ال تقف عند حّد اإلخبار، وإّمنا تتجاوزه إىل مرتبة 

اإلخبار واإلفهام مًعا، ال سّيما كالم الّله : اإلفهام، ومن ّمث فقيمة اخلطاب حاصلة يف اجلمع بني املستويني 
فإْن كان ذلك كذلك، وكان غري مبني مّنا عن نفسه، «:لطربي الذي تنّزه عن كّل نقص أو عبث، يقول ا

من خاَطَب غريه مبا ال يفهمه عنه املخاطب، كان معلوًما أنّه غري جائز أْن خياطب جّل ذكره أحًدا من خلقه 
 إّال مبا يفهمه املخاطب، وال يرسل إىل أحٍد منهم رسوًال برسالة إّال بلسان وبيان يفهمه املرسل إليه، ألنّ 

املخاطب واملرسل إليه إْن مل يفهم ما خوِطب به، وأرِسل به إليه، فحاله ـ قبل اخلطاب وقبل جميء الرسالة 
إليه وبعده ـ سواء، إذ مل يفده اخلطاب والرسالة شيًئا كان به قبل ذلك جاهًال، والّله تعاىل ذكره يتعاىل عن 

ب أو أرسلت إليه ألّن ذلك فينا من أهل أن خياطب خطابًا أو يُرسل رسالًة ال توجب فائدة ملن خوط
ّمث يضيف الطربي، موضًحا يف السياق نفسه العالقة بني . )79(»الّنقص والعبث، والّله تعاىل عن ذلك متعالٍ 

 ،اإلفهام واإلبانة يف التكليف واالعتبار؛ إذ يصبح عبثًا فعل التكليف واألمر بالتدبّر يف غياب فهم الرسالة
اعتْرب مبا ال فهم لك به، وال : ه حمال أن يقال ملن ال يفهم ما ال يقال له، وال يعقل تأويله ألنّ «وتبّني مغزاها،

معرفَة من القيل والبيان والكالم، إّال على معىن األمر بأن يفهمه ويفقهه ّمث يتدبّره ويعترب به، فأّما قبل ذلك، 
  . )80(»فمستحيل أمره وتدبّره وهو مبعناه جاهل

 أّن علماءنا أقاموا رؤيتهم للنصوص على هذا املستوى اإلبالغي، الذي يبقى الكالم فيه لكن هذا ال يعين
مقتصرًا على البعد النفعي، بل كانوا جيمعون يف نسيج خطام بني صنفني من القرّاء ؛ القارئ العادي 

اطيب للرسالة، حيث أّما األّول، كما سبقت اإلشارة إليه، يبدو من خالل املستوى التخ. والقارئ املتمّرس 
حتّقق الفائدة واملنفعة، وأّما الثّاين، فهو ميلك من املعرفة بأسرار لغة نزول القرآن، العاِمل ببياا، وقد يفّسر هذا 
التداخل بني النصوص املتنافرة يف تفسري الطربي أنّه كان جيمع يف نسيج مؤلفه، فيما يذهب إىل القول 

الذي يعاد إنتاجه بوسائل العلماء ويعتمد أساًسا له اخلطاب املنظم املكتوب،  بني املستوى العاملِ «اجلابري،
واملستوى العاّمي الذي يُعاد إنتاجه بوسائل غري علمية، أي بوسائل العاّمة، اليت تعتمد أساًسا احلكاية والّنقل 

                                                           

  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  )78(
  .11 ، ص1 الطربي، جامع البيان، ج )79(
  .82 ، ص1 املصدر نفسه، ج )80(



حنو تأويل كّلي. مبدأ القصدية والطابع التداويل خلطاب الشاطيب األصويل  

 

 
AAM, 18 (2011) 9-47 

31 

ية اإلسالمية يف عصر وهذا التمييز هو، يف احلقيقة، وليد األنظمة املعرفية للحضارة العرب. )81(»الشفهي
العصر الذي بدأ فيه التعامل مع املوروث يتّم على املستوى العاِمل إىل «التدوين، ألنّه، والقول للجابري،

جانب استمرار بل تزايد التعامل معه على املستوى العاّمي نظرًا التساع جمال الثقافة وتعاظم دورها مع اّتساع 
  . )82(»رقعة الدولة العربية اإلسالمية

بوصفه  ،إّن مدار األمر كّله، من منطلق هذه الرؤية، هو بلوغ املعىن املرجو، ولو أْن يكون متصّورًا يف األذهان
اسم للصورة الذهنية ال للموجودات «والقول للرازي، ،مدلوًال غري قابل للتحديد أو التجسيد؛ إذ املعىن

 ،وقصده القاصد، وذلك بالذات هو األمور الذهنيةاخلارجية ألّن املعىن عبارة عن الشيء الذي عناه العاين 
أّن القائل أراد ذا الّلفظ هذا املعىن، فاملراد أنّه قصد بذكر ذلك : وبالعرض األشياء اخلارجية، فإذا قيل

إًذا، هو املعاين الّنفسية ال ما قد يفهم من  ،فاألصل يف اإلفهام. )83(»الّلفظ تعريف ذلك األمر املتصور
بوصفه متأثرًا برؤية السلف الصاحل ؛  ،وهو احلال عند ابن القيم وهو مذهب األشاعرة، ،و احلقيقةالظاهر أ

من الصحابة والتابعني، فقصد املتكّلم من املخاَطب عنده هو أن حيمل كالمه على خالف ظاهره وحقيقته، 
ا كان املقصود باخلطاب داللة الّسامع وإفهامه مراد املتكّلم من كالمه«فـ

ّ
وأْن يبّني له ما يف نفسه من  مل

بيان املتكّلم ؛ ومتّكن السامع من : املعاين وأن يدّله على ذلك بأقرب الطرق ؛ كان ذاك موقوفًا على أمرين 
فإْن مل حيصل البيان من املتكّلم، أو حصل ومل يتمّكن السامع من الفهم، مل حيصل مراد املتكّلم، . الفهم 

أللفاظ الداّلة على مراده ومل يعلم السامع معاين تلك األلفاظ، مل حيصل له البيان، فإذا بّني املتكّلم مراده با
وحينئذ فلو أراد الّله ورسوله من كالمه . فال بّد من متّكن السامع من الفهم وحصول اإلفهام من املتكّلم 

  .  )84(». . .عليه خالف حقيقته وظاهره الذي يفهمه املخاطب لكان قد كّلفه أن يفهم مراده مبا ال يدّل 
فال وجود  ،حاصل األمر من كّل ما مضى، هو أْن ال شيء يف الرتاث العريب إّال وهو عالق مبعىن مقصود

؛ أصولية كانت أو كالمية أو تفسريية إّال ضمن مفهوم املعىن، وما استوى علم واشتّد عوده  ملنظومة معرفية
أليس املعىن هو الفكر يتدبّر ما يف الكون من عالمات «داخل حماضن الثقافة وأنظمتها إّال وله به صلة،

فالكون جممع أدّلة، . ومسات، ويتعّقل ما ختتزنه من دالالت، لفهم أسراره، والوقوف على دّقة نظامه 
                                                           

  .189، 188 ، ص ص1988، 3 العربية، بريوت، ط حممد عابد اجلابري، تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة )81(
  .189 املصدر نفسه، ص )82(
  .38 ، ص1 الفخر الرازي، التفسري الكبري، ج )83(
ابن قيم اجلوزية، خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية املعطّلة، شرح وحتقيق رضوان جامع رضوان، دار الفكر، بريوت،  )84(

  .79 ، ص1997
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ومستودع معىن واإلنسان باحث حوله ال يين عن معىن، قارئ ال ميّل النظر يف األشياء حوله حّىت يَفهم 
دليل يستدّل مبعارف العقل ونتائجه أّوًال، وبتواصل العلم واملعرفة بينه وبني غريه  فهو. ويُفهم ويُعلم 

لذلك اعترب  العلماء الّلغة، على اختالف حنلهم، وخصوًصا األشاعرة، وسيلة جتري لغاية . )85(»ثانًيا
م ا ويعنيها، ال ومقصد، فهي تابعة ملقاصد املتكّلم وخادمة للكالم، مبا هو معاٍن نفسية، يقصدها املتكلّ 

. على أنّه حقيقة يكون املدلول فيها مطابًقا لألشياء يف العامل، أو ملا تسّمى به قبل أن يدخل إىل جمال الّلغة 
من منطلق الفصل بني األلفاظ واملعاين وتقّدم هذه األخرية يف الوجود، أداًة إلبراز «فاعتبار الّلغة، إًذا، 

تداوهلا، وتصريفها، طبق مقاصد املتكّلمني وغايتهم، ترّتب عنه دخوهلا يف  املعاين والكشف عنها، حّىت ميكن
ومن ّمث كانت قيمة البناء الّلغوي على قدر أدائه املعىن، . خدمة املعىن واتصاهلا به اتصال اجلواهر باألعراض 

. ن يكون غاية يف ذاتهويف هذا منع للنّص من أ. واإلحاطة جبوانبه، ال مبا قد يوّلد يف متقّبله من متعة شكلية
فالنّص موجود نرى من خالله وال نراه، يستمّد أمهّيته من قدرته على وضع املتلّقي يف حضرة املعىن املراد 

فغاية النّص اليت ليس بعدها غاية إفادة املعىن، وحصول . والغرض املقصود ال من وقع شكله، ومجال بنائه
  .  )86(»الّنفع حّىت لكأّن اجلميل النافُع املفيدُ 

ولعّل ما يزيد من تعضيد هذه الطبيعة النفعية الكامنة يف خطاب القرآن الكرمي، بوصفه خطابًا تداولًيا 
ومعىن هذا، «.بامتياز، هو كونه ذا بُعد ِحجاجي، جيعله يصدر عن طريقة خمصوصة يف القول متّيزه كأسلوب 

 
ّ
ا كان األسلوب هو التفّرد والتمّيز أّن أسلوب القرآن حامل حجاًجا، وحجاجه جمّسد يف أسلوب، ومل

واخلصوصية، وهي فكرة أسلوبية شائعة فإّن احلجاج يف القرآن ال ميكن أن يكون إّال حجاًجا خاًصا به دون 
غرييًا، وهو، وإْن نزل بلغة / فالقرآن، مبا هو كذلك، كان حبّق نصا خمتلًفا. )87(»غريه من سائر اخلطابات
نصوص عربية   l'argumentationكالمهم، حّىت وإْن شاركته يف ظاهرة احلجاج العرب وعلى املعهود من  

أخرى، فإنّه ميلك أسلوبه اخلاّص يف القول، األمر الذي جيعل هذا البعد احلجاجي فيه مقصورًا عليه وحبًسا، 
. ا دون اآلخرنظام متفّرد داخل نظام الّلغة، إّمنا هو الداّل واملدلول مًعا، وليس أحدمهمبا هو  واألسلوب،

نًصا مفارقًا بطبيعته فإّن اختالف أسلوبه عن غريه من «وبصرف النظر، يضيف صولة، عن كون القرآن
األساليب، واختالف حجاجه تبًعا لذلك، مأتامها موقفه من خماطبيه زمن الدعوة وموقف أولئك املخاطبني 

                                                           

  .13 ، ص2002، 1 يف نظرية األدب عند العرب، دار شوقي للّنشر، تونس، طمحّادي صمود،  )85(
  .35 ، صاملصدر نفسه )86(
)87(

عبد الّله صولة، احلجاج يف القرآن، من خالل أهم خصائصه األسلوبية، جامعة منوبة، منشورات كّلية اآلداب مبنوبة،  
  .57 ، ص 1 ج ،2001تونس، 
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كان عامًال حامسًا يف حتديد خصائص أسلوبه منه ؛ فالتفاعل احلاصل بينه وبني مجهور متلّقيه األّول هؤالء  
أو قل كان ذلك التفاعل عامًال حامسًا يف توجيه دّفة احلجاج . وما ينشأ عن هذه اخلصائص من حجاج 

وال فرَق فاألسلوب واحلجاج أحدمها ناشئ عن اآلخر . وجهة معّينة نشأت عنها خصائص أسلوبية معّينة 
  . )88(»البّتة

 ،الكالم مهما تباينت طرائق استخدامه) إن(ّن إب االجتاه التداويل إىل القول هذا، وقد انتهى أصحا
وتعّددت حبسب املقام الذي يقتضيه، داللًة ومعًىن، فإنّه يسعى إىل االلتقاء مبخاطبيه، إبانًة وإفهاًما، ويسعى 

ائل التعبريية ؛ اإلنشائية دوًما إىل تغيري أوضاع املتلقني الذين يوّجه إليهم، وهو، حني جيمع بني خمتلف الوس
يرمي إىل مزيد التأثري يف ذهن املتلّقني «اجلمالية أو اإلبالغية اإلفهامية، أو استخدام كلمة دون غريها، إّمنا

على أساس أّن الكلمة املختارة أعلُق بعامل خطام وأمضى أثرًا مبا هلا من زوائد معنوية جاءا من الّلغة أو 
إّن الكلمة تسهم يف تغيري املقام : وهو ما عنيناه بقولنا يف تعريف الكلمة أعاله . ًعااالستعمال، أو منهما م

ومهما يكْن حال الكلمة، . )89(»وال تكتفي جبعل املقام ـ على رأي بوهلر السابق ذكره ـ يشحنها بالداللة
ترحتل عرب النصوص، وجعلتها  ،تأديًة وعمًال، يف السياق الذي وصلت إليه من بيئة التداول اليت لفظتها

 ،وتأخذ منه داللتها على صعيد آين ،وهي، وإْن دخلت يف جدل أو حوار مع هذا السياق، تستمّد كينونتها
جتري، يف احملّصلة،   وتضفي عليه من داللتها على صعيد زمين، أي مبا جاءت حتمله من أرض النشأة، فإّا 

اإلبانة «ي، نفًعا وإفادًة وتواصًال، هلذا تصّدرت، والقول لصمود،لغاية ال بعَد بعدها، أال وهي التأثري يف املتلق
واإلفهام سّلم الوظائف اليت تؤّديها الّلغة يف خمتلف املخاطبات والنصوص، ال نستثين من ذلك النصوص 

 فكّل ضروب الفن القويل، وخمتلف األساليب املعدولة عن الطرق املألوفة يف التعبري، تُلَحق[. . .] األدبية 
. بالوسائل واألدوات واآلالت اخلادمة للمعىن التابعة له، فيكون اإلبالغ واإلفهام سعَي مستويات الّلغة كّلها 

دورها تدعيم الوظيفة الرئيسية  ؛وأّما خمتلف الوظائف األخرى كالوظيفة األدبية مثًال، فوظائف مساعدة
  .  )90(»تأثريًا يف املتلّقي وأشدّ  ،واالجتهاد جلعلها أكثر متّكًنا يف الداللة على الغرض

  
  :قضية الظاهر والباطن من منظور الشاطيب: ثانًيا 

ال جنايف الصواب إذا قلنا إّن العلماء، أصوليني كانوا أو علماء كالم أو فالسفة، أمجعوا على أّن للقرآن ظاهًرا 
                                                           

  .58 ، ص1 املصدر نفسه، ج )88(
  .75 ، ص1 ، جاملصدر نفسه )89(
  .35 محادي صّمود، يف نظرية األدب عند العرب، ص )90(
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طن دون الظاهر، ويتعّلق األمر وباطًنا، إّال من نفى أن يكون له باطن وهم أنصار الظاهرية، أو من قال بالبا
ا كان الكالم يف العربية، كما رأينا، جيمع بني القصد والفهم فإنّه حامل ال حمالَة لوجوه من . بالباطنية 

ّ
ومل

الداللة تقف واسطة بني املتكّلم والسامع عرب اخلطاب الذي خيفي بني شقوقه مقاصَد منشئه ومراده، وهو مبا 
الفجوات يسعى إىل التواصل حوارًا ومساءلًة ففهًما وتأويًال بطريقة خمصوصة  يستميل قارئه من خالل هذه

فكّل ما كان من املعاين العربية اليت ال ينبين عليها فهم القرآن إّال . هو من يضع مرامسها ويرسم طريقها 
املخاطب  وكّل ما كان من املعاين اليت تقتضي حتقيق. )91(عليها فهو، حسب الشاطيب، داخل حتت الظاهر

يبقى .  )92(يوصف العبودية، واإلقرار لّله بالربوبية فذلك هو الباطن املراد واملقصود الذي أنزل القرآن ألجله
أّن الظاهر، من منظور الشاطيب، ال خالَف حوله، فكونه هو املفهوم العريب جمرًدا ال إشكال فيه، ألّن 

ولكن ما دام الباطن هو املراد من اخلطاب .  )93(يب مبنياملؤالف واملخالف اتّفقوا على أنّه منّزل بلسان عر 
أْن يصّح على مقتضى الظاهر واملقّرر يف لسان العرب، وجيري : أحدمها«:فإنّه حيسن أن يتوّفر فيه شرطان 

أن يكون له شاهٌد نًصا أو ظاهرًا يف حمّل آخر يشهد لصّحته من غري : والثاين . على املقاصد العربية 
فظاهر من قاعدة كون القرآن عربًيا؛ فإنّه لو كان فهم ال يقتضيه كالم العرب مل : ا األّول فأمّ . معارض 

بإطالق، وألنّه مفهوم يلصق بالقرآن ليس يف ألفاظه وال يف معانيه ما يدّل عليه، وما    يوصف بكونه عربًيا 
له أوىل من نسبة ضّده إليه، كان كذلك فال يصّح أن ينسب إليه أصًال، إذ ليست نسبته إليه على أّن مدلو 

وال مرجح يدّل على أحدمها، فإثبات أحدمها حتكم وتقّول على القرآن ظاهر، وعند ذلك يدخل قائله حتت 
فألنّه مل : وأّما الثاين . إمث من قال يف كتاب الّله بغري علم، واألدّلة املذكورة يف أّن القرآن عريب جارية هنا

كان له معارض صار من مجلة الدعاوى اليت تدّعي على القرآن، والدعوى   يكن له شاهد يف حمّل آخر أو
صّحة ما تقّدم أنّه «ذين الشرطني فحسب يتبّني، حسب الشاطيب، . )94(»غري مقبولة باتفاق العلماء

الباطن ؛ ألّما موفران فيه، خبالف ما فّسر الباطنية ؛ فإنّه ليس من علم الباطن، كما أنّه ليس من علم 
  . )95(»الظاهر

 interprétation ودفاًعا عن تأويل معتدل ،هذا، وقد حاول الشاطيب، إقرارًا لصّحة فرضيته

                                                           

  .349 ، ص3 الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، ج )91(
  .352 ، ص3 املصدر نفسه، ج )92(
  .354 ، ص3 ، جاملصدر نفسه )93(
  .358، 357 ، ص ص3 املصدر نفسه، ج )94(
  .358 ، ص3 املصدر نفسه، ج )95(
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modérée)96(س على املقاصد العربيةتقدمي مناذج ممّا اعتربه مثارًا للسؤال، فقد وقعت يف القرآن ؛، مؤس ،
الصحيح، وهي منسوبة ألناس من أهل تفاسري مشكلة ميكن أن تكون من هذا القبيل، أو من قبيل الباطن 

، )98("َأملّ "ويتعّلق األمر بفواتح الّسور، حنو .  )97(العلم، ورّمبا نسب منها إىل الّسلف الصاحل
فّسرت بأشياء، منها ما يظهر جريانه على مفهوم صحيح، ومنها ما ليس  «وحنوها، )100("َحم"،)99("أَملص"

حمّمد صّلى الّله عليه وسّلم ) ميم(جربيل، و) الم(الّله، و) ألف(أّن  "َأمل"كذلك، فينقلون عن ابن عّباس أّن 
[. . وهذا إْن صّح يف النقل فمشكل ؛ ألّن هذا النمط من التصرف مل يثبت يف كالم العرب هكذا مطلًقا. 

وقد ذهب فريق إىل أّن املراد اإلشارة إىل حروف اهلجاء، وأّن القرآن منزل جبنس هذه احلروف وهي .] 
. لعربية، وهو أقرب من األّول، كما أنّه نقل أّن هذه الفواتح أسرار ال يعلمها إّال الّله، وهو أظهر األقوال ا

فهي من قبيل املتشاات، وأشار مجاعة إىل أّن املراد ا أعدادها تنبيها على مّدة هذه املّلة، ويف السري ما 
كانت تعهد يف استعماهلا احلروف املقطعة أن تدّل ا   يدّل على هذا املعىن، وهو قول يفتقر إىل أّن العرب

  .  )101(»على أعدادها، ورّمبا ال يوجد مثل هلا البّتة، وإّمنا كان أصله يف اليهود حسبما ذكره أصحاب السري
الباطن إذا مل يكن على معهود العرب ومقاصد العربية فهو ) إن(ّن إهكذا، خنلص مع الشاطيب إىل القول 

طار الباطن الصحيح، كما هو حال تأويل غالة الباطنية الذين يرون أّن لكّل آية من القرآن أكثر خارج عن إ
االعتبارات «) إن(ّن إمن ستني ألف فهم، هذا ما جعل الشاطيب يقول، حتديًدا لفهم املعاين الباطنة، 
: أحدمها: على ضربني القرآنية الواردة على القلوب، الظاهرة للبصائر، إذا صّحت على كمال شروطها فهي

ما يكون أصل انفجاره من القرآن، ويتبعه سائر املوجودات، فإّن االعتبار الصحيح يف اجلملة هو الذي خيرق 
نور البصرية فيه ُحجَب األكوان من غري توقف، فإْن توقف فهو غري صحيح أو غري كامل، حسبما بيّنه أهل 

جاره من املوجودات جزئيها أو كّليها، ويتبعه االعتبار يف ما يكون أصل انف: والثاين . التحقيق بالسلوك 

                                                           
)96( Jonathan Culler, Défense de la surinterprétation, in Umberto Eco et al, Interprétation et 

surinterprétation. Édité par Stefan Collini. Traduit de l'anglais par Jean-Pierre Cometti, Paris, 
Presses Universitaires de France, 3éme Édition, 2002 , p. 102 .  

  .359 ، ص3 املصدر نفسه، ج )97(
  .2/1البقرة،  )98(
  .7/1 األعراف، )99(
  .40/1 غافر، )100(
  .360، 359 ، ص ص3 ، جاملصدر السابقالشاطيب،  )101(
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فذلك االعتبار صحيح، وهو معترب يف فهم القرآن من غري «فإْن كان األّول، يضيف الشاطيب،. )102(»القرآن
إشكال ؛ ألّن فهم القرآن إّمنا يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن، وهو اهلداية التاّمة على ما يليق 

ّل واحد من املكّلفني، وحبسب التكاليف وأحواهلا، ال بإطالق ؛ وإذا كانت كذلك فاملشي على طريقها بك
مشي على الصراط املستقيم، وألّن االعتبار القرآين قّلما جيده إّال من كان من أهله عمًال به على تقليد 

عمل به والتخّلق بأخالقه عن واجتهاد، فال خيرجون عند االعتبار فيه عن حدوده، كما مل خيرجوا يف ال
حدوده، بل تنفتح هلم أبواب الفهم على توازي أحكامه، ويلزم من ذلك أن يكون معتًدا به جلريانه على 
جماريه، والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصاحل فيه، فإنّه كّله جاٍر على ما تقضي به العربية، وما 

وإْن كان الثاين فللتوّقف عن اعتباره يف فهم باطن القرآن الزم، .  قبل تدّل عليه األدّلة الشرعية حسبما تبّني 
  . )103(»وأخذه على إطالق فيه ممتنع، ألنّه خبالف األّول، فال يصّح إطالق القول باعتباره يف فهم القرآن
ري يف عرف وحّىت يصل التأويل إىل مرحلة حيّقق فيها التوّسط واالعتدال، وهو األصل الذي يقوم عليه التفس

ا ُوجد هناك من 
ّ
السلف املتقّدمني من الصحابة، فهم أفقه الّناس فيه، وأعلم العلماء مبقاصده وبواطنه، ومل

يُفرط يف تأويله للقرآن، فيحمله على غري معهود العربية، كالباطنية ومن شايعهم، وهناك من يُفرط يف 
العرب يف كالمها، كاحملسنات اللفظية، وهذا كّله االستعانة ببعض مباحث الّلغة زيادة على ما كانت تقصده 

ولو كان معروفًا عندهم لنقل، ألّم «مل يثبت عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ما يقاربه أو مياثله،
كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق األئمة وال يأيت آخر هذه األّمة بأهدى ممّا كان عليه أّوهلا، وال 

عرف بالشريعة منهم، وال أيًضا ّمث دليل يدّل على صّحة هذا الّتفسري، ال من مساق اآلية، فإنّه ينافيه، هم أ
وال من خارج، إذ ال دليل عليه كذلك، بل مثل هذا أقرب إىل ما ثبت رّده ونفيه عن القرآن من كالم 

ط فمأخذ الوسط رّمبا كان جمهوًال، فإنّه إذا تعّني أّن العدل يف الوس«وعليه،. )104(»الباطنية ومن أشبههم
والقول يف ذلك ـ والّله . واإلحالة على جمهول ال فائدة فيه، فال بّد من ضابط يعّول عليه يف مأخذ الفهم 

املستعان ـ أّن املساقات ختتلف باختالف األحوال واألوقات والنوازل، وهذا معلوم يف علم املعاين والبيان، 
ستمع واملتفهم وااللتفات إىل أّول الكالم وآخره، حبسب القضية وما اقتضاه فالذي يكون على بال من امل

احلال فيها، ال ينظر يف أّوهلا دون آخرها، وال يف آخرها دون أّوهلا؛ فإّن القضّية واحدة وإْن اشتملت على 
رّد آخر مجل فبعضها متعّلق بالبعض، ألّا قضّية واحدة نازلة يف شيء واحد، فال حميص للمتفهم عن 

                                                           

  .366 ، ص3 املصدر نفسه، ج )102(
  .367 ، ص3 املصدر نفسه، ج )103(
  .365، 364 ، ص ص3 ، جاملصدر نفسه )104(
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ا تعّذر على الشاطيب وضع آليات يبين ا رؤيته املناهضة . )105(»الكالم على أّوله، وأّوله على آخره
ّ
هكذا، مل

هاهو يصوغ مجلة من األدوات حنسبها من صميم املقاربة التداولية ؛ إذ ال سبيل إىل فهم  ؛للتأويالت املفرطة
واله ملا كان على هذا احلال، وقس على ذلك آيات اخلطاب إّال ضمن مقام نزوله يف ذلك السياق، ول

وإذ . القرآن، فهي وحدة عضوية يعضد بعضها بعًضا، سواء نزلت يف أمر واحد أو كانت يف قضايا متعّددة 
حيصل مقصود الشارع يف املكلف، فإْن فرق النظر يف أجزائه فال يتوّصل به إىل «ذاك، يضيف الشاطيب،

النظر على بعض أجزاء الكالم دون بعض إّال يف موطن واحد، وهو النظر يف  مراده فال يصّح االقتصار يف
فهم الظاهر حبسب الّلسان العريب وما يقتضيه، ال حبسب مقصود املتكّلم، فإذا صّح له الظاهر على العربية 

هذا املقصد  رجع إىل نفس الكالم، فعّما قريب يبدو له منه املعىن املراد، فعليه بالتعّبد به، وقد يعينه على
  . )106(»النظر يف أسباب التنزيل ؛ فإنّه تبّني كثريًا من املواضع اليت خيتلف مغزاها على الناظر

إذا كان األمر على ما ذهب الشاطيب، وهو أنّه يُنظر إىل القرآن يف كّليته بوصفه كالًما واحًدا ال تعّدد فيه، 
يف املنتهى إىل هذا الكّل اّتساقًا وانسجاًما، حّىت  إّال من حيث هو تعّدد على مستوى األجزاء اليت تصري

لكأنّه كلمة واحدة، ومبا أّن األصل يف الكالم هو القصد، فإنّه يتعّذر عليه حتقيق هذه الغاية إّال يف إطار 
جزء من داللة النّص، وليس جزًءا من داللة الكلمة، ولذا، فإّن أي نّص خيلو من "القصد"فمدلول«وحدته،

يرقى إىل مرتبة اخلطاب، وبالتايل ال يقوى أن حيافظ على انسجامه الداخلي، أو على منطقه القصد ال 
فهناك نّص يقوم اخلطاب : أال وإّن النصوص مراتب وأنواع . الذايت، وسيفقد يف النتيجة توّجهه اإليصايل 

نّص يقوم اخلطاب وهناك . وهناك نّص يقوم اخلطاب فيه على مجلة واحدة. فيه على عدد كبري من اجلمل 
والقرآن، مبا هو خطاب يروم التـأسيس .  )107(»فيه على لفظة مفردة، ولكّنها رّمبا تستدعي نصوًصا كثرية

لنظامه األسلويب اخلاّص، ال يرتّدد يف إزاحة كّل ما يعرتض مشروعه احلضاري الوجودي، ممثًال يف كلمة 
حّىت «ن بنيًة وأداًء، ونظاًما وكالًما، يستدعي بعُضه بعًضا،التوحيد، اليت عليها مدار األمر كّله، لذلك فالقرآ

لكأّن املكرر فيه مل يُقل إّال مّرة واحدة وإذ ذاك، ميكن للمنظور الداليل أن خيتزل كّل ما فيه إىل كلمة واحدة 
لك، كما ميكنه ذه الكلمة أن يرتد عودة إىل كّل ما فيه، فال ينتهي، واحلال كذ. كلمة التوحيد: هي 

وهذا أمر ما كان ميكن أن يكون لو مل يكن القرآن يف بنائه وإجنازه يذهب باملرء كّل . توليًدا ملعانيه

                                                           

  .375، 374 ، ص ص3 املصدر نفسه، ج )105(
  .375 ، ص3 املصدر نفسه، ج )106(
  .67، 66 ، ص ص1996، 1 سورية، ط/ ، مركز اإلمناء احلضاري، حلب)الكلمة(منذر عياشي، اللسانيات والداللة  )107(
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  .  )108(»مذهب
الشاطيب وغريه من الباحثني يف علوم القرآن، يرتبط بأسباب النزول، ويف ذلك تقسيمهم  عندهذا، والقرآن 

من السور ينبغي أن يكون منزًال يف «على املكي، فاملدينللمكي واملدين، وحسب الشاطيب، فإّن املدين مبين 
الفهم على املّكي، وكذلك املّكي بعضه مع بعض، واملدين بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه يف التنزيل، 
وإّال مل يصح، والدليل على ذلك أّن معىن اخلطاب املدين يف الغالب مبين على املّكي، كما أّن املتأّخر من  

ما مبّين على متقّدمه، دل على ذلك االستقراء، وذلك إّمنا يكون ببيان جممل، أو ختصيص كّل واحد منه
وأّول شاهد على هذا . عموم، أو تقييد مطلق، أو تفصيل ما مل يفّصل، أو تكميل ما مل يظهر تكميله 

عليه  األصل الشريعة ؛ فإّا جاءت متّممة ملكارم األخالق، وُمصلحة ملا أفسد قبل مّلة إبراهيم
وإذا نظرت بالنظر إىل «فنظام الشريعة، إًذا، يقوم على وحدة املقاصد اليت ألجلها وجدت،. )109(»الّسالم

املسوق  يف هذا الكتاب، تبّني به من قرب بياُن القواعد الشرعية الكّلية، اليت إذا اخنرم منها كّلي واحد اخنرم 
  . )110(»نظام الشريعة، أو نقص منها أصل كّلي

هلا دور يف حتديد مقاصد  ،داللة تارخييةباعتبارها  ا ال ريَب فيه، من هذا املنطلق، أّن أسباب النزول،ممّ  
. وال يبلغ مراده إّال وهو مرتبط بأسباب النزول وزمن احلدوث  ،النّص مبا هو كينونة إشارية ال تستقيم داللته

النّص على سياقه التارخيي، لكْن هذا ال يعين أْن يبقى أّن هذا التصّور يشّكل رافًدا يفتح من خالله املؤّول 
خيتزل النّص يف تارخييته، فينتهي به األمر إىل املوت داخل هذه احلدود، كما هو حال بعض القراءات 

مثل هذه األحكام جتعل النصوص ف .التارخيية اليت تعطي لألساس التارخيي القيمة املطلقة يف تفسري الظواهر
هذا ما . ها يف التحّول والتقّلب عرب الصريورة، وتقتل فيها اإلحساس باالختالف والغرييةوحترمها حقّ  ،مقّيدة
املمارسة التأويلية ) إن(ّن إيقول  )2002ـ  Gadamer )1900 رائد التأويلية احلديثة األملاين غادامري جعل

لو من مسحة تداولية، وضع ، وجتسيًدا هلذه الغاية، اليت ال خت.احلّقة هي تلك اليت تدرك النّص يف غرييته
حيث يتأّتى لفعل التأويل إعادة التواصل مع  ،situation herméneutiqueغادامري مقولة املقام التأويلي 

، فيكون التأويل، )111(النصوص القدمية من خالل اندماج أفاق املؤّولني يف الزمن الراهن بآفاق تلك النصوص

                                                           

  .95 املصدر نفسه، ص )108(
  .369، 368 ، ص ص3 الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، ج )109(
  .369 ، ص3 ، جاملصدر نفسه )110(

(111) Voir : H.-G. Gadamer, Vérité et Méthode, pp. 312 et suite. Cf. Gadamer, La philosophie 
herméneutique, Traduction et notes par Jean Grondin, Paris, P.U.F, 2éme édition, 2001, pp. 81, 

82.  
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، ذلك ألّن املؤّول ال يستسلم لتارخيية النّص أو زمن حدوثه، كما ؛أويليمرتبطًا بالزمن الت ،مثرة هذا االندماج
هو احلال بالنسبة ألسباب النزول، وإّمنا يضيف إىل هذه التارخيية معًىن إضافًيا خمتلًفا عن املعىن املرتبط 

عرب ، حيث يعمل املؤّول، Actualisationبأسباب النزول، وهو ما يصطلح عليه بالرتهني أو التحيني 
منطق السؤال واجلواب، إعادة تفعيل النصوص، فهًما وتأويًال جديًدا، والتحّول ا من كائن إنساين إىل كائن 
تأويلي يسكن النصوص ويقيم ا، مبا هو كائن تارخيي بامتياز، يستعيد تارخييته عرب تارخيية هذه النصوص 

وهذا السبيل، فيما حنسب، أقدر على حترير .  )112(داخل التجربة التأويلية يف الزمن الراهن، الزمن التأويلي
النصوص القدمية من الرؤية السكونية ذات املنحى الدوغمائي، وبدل اختزال النّص يف خصوصية السبب،  

 ؛ويتحّول مع كّل مؤّول يف زمن وجوده ،كما يقول علماء األصول، ُيرتك لعموم الّلفظ، حيث يتعّدد نصوًصا
  . زمن التأويل 

فالنّص واحد قصًدا، متعّدد داللًة، متحّول تأويالً، حتكمه بؤرة واحدة هي داللة التوحيد، فكأنّه النّص إًذا، 
يتجاوز زمن حدوثه فيما يُعرف  ،اجلامع الذي تتناسل منه النصوص وتتوالد، ولعّل هذا ما جعله، كما رأينا

ود، فهو نّص يشّكل إبداعيته وأدبية أسلوبه مرحتًال عرب األزمنة، معيًدا تشكيل أشياء الوج" أسباب النزول"بـ
عرب تفّرد لغته، اليت وإْن جاءت لتحقيق فعل التواصل مع القارئ، فإّا لغة خاصة، ال هي نفعية حمضة كما 

فيكون اخلطاب . هو حال اخلطاب العادي، وال هي إبداعية خالصة كما هو الشأن يف اخلطاب األديب 
بني اخلطابني ؛ النفعي واألديب، ومتجاوزًا هلما يف آن، ال لشيء إّال ألنّه  القرآين، واألمر كذلك، جامًعا

، اليت جتعله حبّق "داللة التوحيد"هي dominanteخطاب، نظاًما وكالًما، حتكمه بؤرة داللية واحدة مهيمنة 
ّيا بلوغ هذا فهو نسيج متناغم أحكمت ضفائره، فال ميلك املؤّول له، إذ ذاك، إّال أن يتغ. نصا جامًعا 

. النّص القرآين ميتاز من بقية النصوص بوصفه نصوًصا متداخلة يف إطار السورة الواحدة «إّن . االنسجام 
وإّن املعىن ليتعّدد يف بنائه منوذًجا بتعّدد . كما يقّدم نفسه بوصفه نًصا واحًدا يف إطار السور  املتعّددة 

ّصة اخللق، قصص األنبياء، أفعال الرسول وأفعال الصحابة، ق(النصوص املتداخلة يف إطار السورة الواحدة 
كما إنّه، على العكس من ذلك، يرتّد إىل بؤرة داللية ) . أخبار القرون املاضية والشعوب البائدة، إىل آخره

  .  )113(»"التوحيد"واحدة يف إطار السور املتعّددة، هي بؤرة
ه حديثه عن شروط الظاهر والباطن، يبادر بالسؤال حول هذه ّن الشاطيب نفسه، تتّمة ملا بدأ بأهذا، واحلال 
وهل للقرآن مأخذ يف النظر على أّن مجيع سوره كالم واحد حبسب خطاب العباد، ال حبسبه : الوحدة قائًال 

                                                           
)112( H.-G. Gadamer, Vérité et Méthode, pp. 328.  

  .97 منذر عياشي، الّلسانيات والداللة، ص )113(



بارة الغين عبد  
 

 
AAM, 18 (2011) 9-46 

40 

كالم الّله يف نفسه كالم واحد ال تعّدد فيه بوجه وال اعتبار، حسبما تبّني يف علم «يف نفسه ؟ ّمث جييب بأنّ 
م، وإّمنا مورد البحث هنا باعتبار خطاب العباد تنزًال ملا هو من معهودهم فيه، هذا حمّل احتمال الكال

فيصّح أن يكون واحًدا باملعىن املتقّدم، أي يتوّقف فهم بعضه على بعض بوجه ما؛ وذلك أن يبني . وتفصيل 
ع آخر أو سورة أخرى، وألّن كّل بعضه بعًضا، حّىت إّن كثريًا منه ال يفهم معناه احلّق إّال بتفسري موض

منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثًال مقّيد باحلاجيات، فإْن كان كذلك فبعضه متوّقف على البعض 
كما يصّح . )114(»يف الفهم، فال حمالَة أّن ما هو كذلك فكالم واحد، فالقرآن كّله كالم واحد ذا االعتبار

ًما واحًدا، وهذا، والقول للشاطيب، هو املعىن األظهر فيه، فإنّه أنزل سورًا أن يكون متعّدًدا، أي ال يكون كال
بسم الّله الّرمحن :"مفصوًال بينها معًىن وابتداًء، فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء األخرى بنزول 

إفرادها بالنزول  يف أّول الكالم، وهذا نزول أكثر اآليات اليت نزلت على وقائع وأسباب يعلم من"الّرحيم
  . )115(»استقالل معناها لإلفهام، وذلك ال إشكال فيه

منشئه، متحّول بفعل  فالقرآن، من هذا املنظور، واحٌد قصًدا ومعًىن، متعّدٌد داللًة وفهًما، ثابٌت مراده عند  
ا كان هذا حال الق. القراءة عند متلّقيه، أو باألحرى هو نّص التنزيل والتأويل مًعا 

ّ
رآن نًصا واحًدا حتوم ومل

أنسجة، فإنّه ميكن فرز هذا التداخل قصد الوقوف على ما فيه من هذه النصوص، / نصوصكحوله اآليات  
فرز آيات داخل كّل نّص تكاد هي األخرى أن تكون «واليت تكاد تكون مستقّلة، كما ميكن، أيًضا،

ّمث إّن األمر . اد أيًضا أن تكون مستقّلةوإنّه ملن املمكن كذلك فرز مجل داخل هذه اآليات، تك. مستقّلة
بعد هذا ال يقتصر على ذلك، فالنّص إذ ينحّل يف لغته رمسًا لنظامه، فإّن هذه لتنحّل بدورها يف نظامها رمسًا 

وإذ تنفّك الكلمات عن مجلها، وتنفّك األصوات عن كلماا، ليبقى التمايز يف كّل عنصر هو . لرتاتبها
ربطه بالعناصر األخرى إذ تدور الّلغة على نفسها لتعيد تركيب ما تفّكك وإنشاء ما دّل شرعة العالقة اليت ت

يف انفصاله أنّه خمتّص بوظيفة اتصاله، وتوليد معىن يرقى به الرتكيب من أصغر وحدة لغوية إىل جامع النّص 
  . )116(»نفسه، أي إىل القرآن

نًصا يفسر بعضه بعًضا، كما يذهب إىل ذلك مجهور فكأّن القرآن بذلك خيلق نظامه الداخلي الذي جيعله 
أحسن طريق التفسري أْن يفّسر القرآن «:العلماء يف الرتاث العريب اإلسالمي ؛ إذ يذهب الزركشي إىل القول 

بالقرآن، فما ُأِمجل يف مكان فقد ُفصل يف موضع آخر، وما اختِصر يف مكان فإنّه قد ُبسط يف آخر؛ فإْن 
                                                           

  .381 ، ص3 الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، ج )114(
  .382، 381 ، ص ص3 املصدر نفسه، ج )115(
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َوَما أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك الِكَتاَب ِإال «: عليك بالسّنة، فإّا شارحة للقرآن، وموّضحة له، قال تعاىل أعياك ذلك، ف
َ َهلُُم الِذي اْختَـَلُفوا ِفيِه وُهًدى َوَرْمحًَة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  أال إّين :"، وهلذا قال صّلى الّله عليه وسّلم )117(»لِتُبَـني

يعين السّنة ؛ فإْن مل يوجد يف السّنة يرجع إىل أقوال الصحابة، فإّم أدرى بذلك، "ه معهأوتيُت القرآَن ومثلَ 
ملا شاهدوه من القرائن، وملا أعطاهم من الفهم العجيب، فإْن مل يوجد ذلك، يُرجع إىل النظر 

وًصا وآياٍت فالنّص القرآين، إًذا، وحدة متكاملة، ليس على مستوى نظامه الداخلي، نص. )118(»واالستنباط
ومجالً فحسب، بل، وهو النّص اجلامع، يُلِحق السّنة النبوية لتكون جزًءا ال يتجزّأ من هذا النظام، وكذا أقوال 

، وإْن شّق لنفسه طريًقا من منظور أفق توقعه يف أو فهم لذا فأّي تأويل. العلماء من الصحابة والتابعني 
نسق الذي به يستوي حال هذا النّص يقع ال حمالَة يف حمظور التأويل الزمن التأويلي، فإنّه إذا مل يراِع هذا ال

  .الذي جيعله يتقّول على الّله وعلى كالمه مبا ال أساَس له وال سنَد 
إًذا، ممارسة تنطلق من نظام هذا النّص وتعود إليه، وليس هلا غري هذا املسار، مبا هو أفق فهم، فالتأويل، 

جديد للنّص، فإّا ال  فهم/ ادت إنتاج هذا النظام، حبكم أّن كّل تأويل هو إنتاجذهابًا وجيئًة، ولو أّا أع
تقوى على إزاحة هذه احلدود ورميها بدعوى التمّيز أو الفرادة، فكّل تأويل ُيسقط التاريخ أو أسباب النزول 

حتّوهلا إىل عناصر لغوية  ولكّنها«لصاحل النّص، أو بتعبري آخر، إّن املمارسة التأويلية ال تلغي هذه العناصر،
ذلك ألّن الّلغة عندما تغادر نظامها لتدخل يف نظام . حبيث تبدو ُمْنَتًجا داللًيا من منتجات النّص القرآين 

النّص، فإّا ال تبقى أداًة ناقلًة، ولكّنها تصبح ذاتًا مبدعة ملا تقول، أو تصبح هي األصل لكّل ما ّمت اإلخبار 
النّص ليس بوصفه معطى تارخيًيا أو ناًجتا ثقافًيا ينتمي إىل املاضي، ولكن بوصفه فاعالً ا عنه، وهكذا يبدو 

آنًيا يؤّسس التاريخ ويؤثّر فيه، ويصنع الثقافة ويتجاوزها دائًما إىل أصل قائم فيه، غائب عن الثقافة، أي مل 
ة هذا النّص، أو العقد الداليل الناظم، فكلمة التوحيد، إًذا، هي بؤر .  )119(»تقْله الثقافة بعُد ومل تفّكر فيه

الغياب، يتعّدد نصوًصا بفعل التحّول والتقّلب احلاصل يف ترحاله إىل / فهو كنّص على حمور االستبدال
، وهلذا، فإّن ما ميكن تسميته بالوحدات القرآنية، أي النصوص واآليات )األفرادَ ( العصور ولقائه األفراد

وإّا لتستطيع أن تربز يف . أو أكثر من مناذج العالقة ضمن ظرف مّعني لَتدخل يف منوذجني «واجلمل،
ولذا فإّن أّي وحدة قرآنية، إذ تربز وحيدة يف . سياق واحد، فتقيم ذا عالقة تبادلية مع بقّية الوحدات 

. ي، سياقًا هلا احملور األفقي، فإّا جتعل بقّية الوحدات اليت كانت تقيم معها عالقة تبادلية يف احملور الرأس
                                                           

  .16/64النحل،  )117(
  .176، 175 ، ص ص2 الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج )118(
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وهكذا فإّن قراءة القرآن، من هذا املنظور، تقوم على تعّددية الوحدات القرآنية من جهة، وعلى نوعية 
وما دام القرآن ذه الوحدة .  )120(»العالقات النموذجية االستبدالية اليت جتمع بينها من جهة أخرى

تساقًا، تأسيًسا لنظام الكّل الناظم حلركته، من والتعّدد، من خالل استقالل وحداته وتعاضدها، تآلًفا وا
فاجلمل تدخل يف اآليات، واآليات يف النصوص، والنصوص يف السور، والسور يف  «الداخل واخلارج، 

غري أّن ذلك كّله ما كان ميكن أن يكون ". أم الكتاب"ولعّل هذا ما يفّسر أيًضا تسمية القرآن نفسه. القرآن 
هذا العقد . واملمثّلة يف احملور األفقي " أم الكتاب"يل ناظم لكّل هذه الوحدات يفلو مل يكن هناك عقد دال

فهو املعىن األساسي للكتاب املنشور، وهو املعيار الوحيد للتآلف الداليل احلاصل . الداليل هو التوحيد
  . )121(»فيه

ال تقف عند حدود األداء  ،هذا، واحلال أّن مقاصد الشريعة، كما رأينا مع الشاطيب وغريه من العلماء
أو هي جمّرد تكاليف يؤّديها الفرد دون غاية أو مقصد يرومه الشارع، فتكاليف  ،الشكلي للشعائر واألحكام

ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق، وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة «الشريعة، فيما يذهب إليه الشاطيب،
فأّما . أن تكون حتسينية : تكون حاجية، والثالث  أن: والثاين . أن تكون ضرورية : أحدها: أقسام 

الضرورية فمعناها أنّه ال بّد منها من قيام مصاحل الّدين والدنيا، حبيث إذا فقدت مل جتِر مصاحل الدنيا على 
[. استقامة، بل على فساد وارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة، والنعيم، والرجوع باخلسران املبني 

وأّما احلاجيات . )122(»موع الضروريات مخسة، وهي حفظ الّدين، والّنفس، والنسل، واملال، والعقلوجم. .] 
أّا مفتَقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤّدي يف الغالب إىل احلرج واملشّقة الالحقة «:فمعناها

وأّما التحسينات [. . .] واملشّقة  بفوت املطلوب، فإذا مل تُراَع دخل على املكّلفني ـ على اجلملة ـ احلرج
األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتّنب األحوال املدّنسات اليت تأنفها العقول الراجحات، : فمعناها

وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق، وهي جارية فيما جرت فيه اُألولَيان، ففي العبادات كإزالة النجاسة ـ 
فاألصل يف التكاليف، إًذا، هو السمو .  )123(». . .ورة، وأخذ الزينة وباجلملة الطهارة كّلهاـ وسرت الع

وعودة به إىل أصله الروحي، مبا جوهر وسّر كينونته اليت حتمله الّلغة، وهذا، يف احلقيقة، ما يسعى  ،باإلنسان
أي ذلك إليه الصويف ؛ إذ ال تكتمل حقيقة اإلنسان يف هذا الوجود إّال بربط الظاهر بالباطن الروحي، 
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وعلى ذلك فاحلرص على «.األصل اإلهلي الذي به حاز اإلنسان فضل التكرمي على غريه من املخلوقات 
للشرائع واألحكام ال ميكن اعتباره إهدارًا للظواهر، فال باطَن بال " الباطنة"الكشف عن املعاين والدالالت

ئري للوجود عند ابن عريب جيعل الظاهر إّن التصّور الدا. ظاهر، وال ظاهر إّال ووراءه باطن روحي عميق 
هذه احلقيقة ميكن أن تتمّثل هندسًيا يف العالقة بني حميط الدائرة ومركزها، . والباطن جتّليات حلقيقة واحدة 

وهكذا دائرة الوجود؛ فكّل موجود روحي . فكّل نقطة ميكن ختيلها من نقاط احمليط تواجه نقطة املركز بذاا 
   . )124(»موجده مباشرة، أي يدرك أصله ومنشأهأو حّسي ينظر إىل 

  
  :ُمجاع القول 

هذا، وعلى اجلملة، فإّن خطاب اإلمام الشاطيب، وقد ّمت تنزيله ضمن أفق القصدية، مبا هو اإلطار املفهومي 
الذي استوى به حال النظر والفحص لدى علمائنا القدامى، فإنّه مل يكن بدًعا من القول؛  إذ األصل يف 

هذه الطبيعة القصدية اليت تتمّيز . م هو القصُد، وما اإلنسان إّال كائٌن قاصٌد، وأنّه يروم إفهام خماطَِبهالكال
ا قضية الفهم يف احلضارة العربية اإلسالمية جعلت أمر االعتقاد أو التكليف يف الشريعة ال يتم خارج حتّقق 

   .لتشريع مقصورًة على طائفة من الناس دون سواها الفهم واإلفهام، وإالّ غدت التكاليف اليت عليها مدار ا
 
  

  مصادر البحث 
  .ـ القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع 

  :المصادر العربية : أّوالً 
اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق سّيد اجلميلي، دار الكتاب العريب، بريوت،  :اآلمدي علي بن محمدـ 
  . 1986، 2 ط
الفنون،  حتقيق لطفي عبد البديع، مراجعة أمني اخلويل، اهليئة املصرية  كّشاف اصطالحات: التهانويـ 

  . 1966العامة للتأليف والنشر، دار الكتاب العريب، القاهرة، 
  .1988، 3 تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط: الجابري محمد عابدـ 
، 1980، 3 عبد الّسالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط البيان والتبيني، حتقيق: الجاحظ  أبو عثمانـ 
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