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 كتي  تيألٌ  بيد  للهجيآ  الثيانً القيآن فمني  الجدٌيد  بياممآ ليٌ  القيآنن فيً المتشابه مسألة فً البحث إن  

ية وجيو  ومين. 2القيآون عبيآ  لي  وتواصي   1الموضيو  ه ا فً مستقل ة  ٌ يه المبحيث  هي ا  هم  المباحيث مين  ن 

 واإلفتيا  االجتهياد شآوط من و ن ه خاص  بشك  القآنن وعلوم القآننً  والتفسٌآ الفقه   صو  كت  فً القاآ  

 ٌفتً  ن محد ٌح    ال": "والمتفق ه الفقٌه" كتابه فً عنه البغدادي الخطٌ  آوا  فٌما الشافعً ٌقو . العلما  عند

ٌيييه وتنزٌليييه وتأوٌليييه ومتشيييابهه ومحكميييه ومنسيييوخه بناسيييخه هللا  بكتيييا  عاآفيييا آجيييا إال   هللا دٌييين فيييً  ومك 

 3..."ومدنٌه

ٌ ة العلوم فً المعآفً وضعه إلى بالمتشابه اهتمامنا ٌعود وال ٌ ة  اإلسام  بمسيألة انشيغالنا إليى وإن ما التقلٌد

ٌنً الفكآ صلة هً حدٌثة  آاهنة ٌاق الد   فالمتشيابه وتيأثٌآا  تيأث آا معيه وتفاعي  منيه انبثق ال ي التاآٌخً  بالس 

يابعة اآلٌية خا  من تجل ى وثٌقا  اآتباطا بالمحكم مآتبط القآننً  النص    قسام من قسم ش    با  سيوآ  مين الس 

اا متشااهاات  وأخر الكتاب أم   هن   محكمات آٌات منه الكتاب علٌك أنزل الذي هو" )عمآان ن "  فاً الاذٌن فأم 

هعون زٌغ قلوهام اساخون هللا إل   تأوٌله ٌعلم وما تأوٌله واهتغاء الفتنة اهتغاء منه تشاهه ما فٌت   العلام فاً والر 

نا عند من كل   هه آمنا ٌقولون ر وما ره   .(األلهاب أولو إل   ٌذك 

نا   ٌ ة فً النظآ إلى العم  ه ا فً نسعى لكن   مدى عند لنق  المتشابه   نمو ج خا  من النص   ه ا تلق ً كٌف

ٌ ا  عنيد التوق ي  اختآنيا امسيا   هي ا وعليى. مقاآبته وفً قآا ته فً االختا   و االت فاق  مين ثياث  إشيكال

ٌ ا  جملة نية فيً المتشابه ٌثٌآها التً اإلشكال ٌ ة المدو  ية  بصيفة التفسيٌآ  عقيد إليى  لي  خيا  مين سياعٌن خاص 

لة  .الخطا  ه ا احتضن ال ي التاآٌخً والواقع بالمتشابه  الخاص النظآي الخطا  بٌن الص 

يي  ٌسييتخلص ٌ ٌن لييدى اللغيية فييً المتشييابه مفهييوم فييً المتأم  لهمييا: آبٌسييٌن لمعنٌييٌن بيياآزا حضييوآا اللغييو   و 

ا. وااللتبا  االشتبا  وثانٌهما المماثلة   المعياجم  صيحا  ليدى المتيواتآ امصلً المعنى فهو امو    المعنى فأم 

ٌ ة ٌ ٌن من الكبآى  اللغو ٌ ٌن  كوف يد المثا   سبٌ  على الكوفً  فاآ  فابن وبصآ  المعنيى هي ا  صيالة عليى ٌؤك 
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ٍ ٓب  ٣189ؼزجش ًزبة "ٓزشبثٚ اُوشإٓ" ٌُِسبئ٢ )د  - ّٝ صّ٘ق ك٢ أُزشبثٜبد ك٢ اُوشإٓ، ٝهذ دوّوٚ أًضش ٖٓ ٓؤُّق، ٝظٜش كي٢ ػيّذح غجؼيبد ٜٓ٘يب ٛـ( ٖٓ أ

 ٛـ، ثزذو٤ن اُذًزٞس ٓذٔذ دس٤ٖ آٍ ٣بس٤ٖ، أُذّسط ث٤ٌِّخ ا٥داة ثجبٓؼخ ثـذاد. 1428غجؼخ صذسد ػٖ داس ػٔبس ثبألسدٕ س٘خ 
2
ٛيـ(،  169ذٔٞد ثٖ اُذسٖ، ًزبة خِق ثٖ ٛشيبّ، ًزيبة اُوع٤ؼي٢، ًزيبة ٗيبكغ أُيذ٢ٗ )د رًش اثٖ اُ٘ذ٣ْ ػّذح ًزت ٓؤُّلخ ك٢ ٓزشبثٚ اُوشإٓ ٜٓ٘ب: ًزبة ٓ -

ٛيـ(، ًزيبة أثي٢  150ٛـ(، ًزبة ػ٢ِ ثٖ اُوبسْ اُشش٤ذ١، ًزبة جؼلش ثٖ دشة أُؼزض٢ُ، ًزبة ٓوبرَ ثٖ س٤ِٔبٕ اُجِخ٢ )د  154ًزبة دٔضح اُض٣بد )د 

ّٕ ٛيزٙ اُوبئٔيخ ٓ٘وٞصيخ،   ٓيٖ أُؤُليبد اُزي٢ ًزجيذ ثؼيذ اُويشٕ  56-55اُ٘يذ٣ْ،     ػ٢ِ اُججبئ٢، ًزيبة أثي٢ اُٜيز٣َ اُؼيفف، كٜشسيذ اثيٖ  ٝأُفدي  أ

ٛيـ( "اُيشد ػِي٠ أُِذيذ٣ٖ كي٢ ٓزشيبثٚ  206اُشاثغ اُٜجش١ كذست، ٝإّٗٔيب ٓيٖ أُؤُّليبد اُزي٢ صيّ٘لذ هجيَ رُيي أ٣عيب ػِي٠ ؿيشاس ًزيبة هعيشة اُ٘ذي١ٞ )د 

ٛيـ ( 310اُضسًش٢ أّٗٚ اغِّغ ػ٤ِٚ، اٗظش "اُجشٛبٕ ك٢ ػِّٞ اُوشإٓ" ُِذسٖ ثيٖ ٓٞسي٠ أثيٞ ٓذٔيذ اُ٘يٞثخز٢ )د اُوشإٓ"، ٝٛٞ ٖٓ اٌُزت أُلوٞدح، ٝهذ رًش 

 6/591صبدت ًزبة "كشم اُش٤ؼخ"، اٗظش جؼلش اُسجذب٢ٗ، ثذٞس ك٢ أَُِ ٝاُ٘ذَ، 

www.rafed.net/books/aqaed/almelal-wa-alnahal-6/60html 

 1969اثغ خبّصخ ًزبة ٓزشبثٚ اُوشإٓ ُِوبظ٢ ػجذ اُججّبس، رذو٤ن: ػذٗبٕ ٓذٔذ صسصٝس، اُوبٛشح، داس اُزشاس، ٝاٗظش ٖٓ ٓؤُلبد ٓب ثؼذ اُوشٕ اُش
3
 4/416، 2000، رذو٤ن أدٔذ ٓذٔذ شبًش، ث٤شٝد، ٓؤسسخ اُشسبُخ، جايغ انثٍاٌ فً تأٌٔم انقرآٌاُعجش١،  -



 

  

   

 لونييا وتشيياكله الشييً  تشييابه علييى ٌييد    واحييد   صيي  والهييا  والبييا  الشييٌن: "بقولييه هيي  -  - شيي  ميياد   فييً

قيي  التييً القلٌليية التعآٌفييا  ميين اللغييوي التعآٌيي  هيي ا وٌعييد  . 4..."ووصييفا  والتشييابه  المماثليية ماهٌيية إلييى تطآ 

ية المظيياهآ عليى بيالتآكٌز  ٌ ٌ ة الخاآج  فٌهييا ٌغٌي  لكيين ووصي   ليون ميين المماثلية هي   علٌهييا تقيوم التييً الحسي

ق نا  إلى التطآ  ٌ ة المكو   .المماثلة له   الداخل

ٌ ٌن بعيي   ن   وٌبييدو ٌ ن المماثليية  ماهٌيية إٌضييا  ضييآوآ  إلييى فيياآ  ابيين قبيي  انتبييه اللغييو  بمعنييى  ن هييا فبيي

 132  ) امعآابيً ابين اللغيوي عين منظيوآ ابن نق  الصدد ه ا وفً. بٌنهما التساوي  و شٌبٌن بٌن االستوا 

 بيه  تيوا(: " ) قوليه عين وسيألته: قيا . وشيً  شيً  بيٌن سياوى إ ا وشب ه  شك   إ ا الشً  وشب ه: "قوله( ه 

 5".االستوا  بمعنى هو ال ي التشابه من هو إن ما المشك  االشتبا  من لٌ : فقا   (1/12 البقآ " )متشابها

آٌن بع  اعتمد وقد ٌ ٌن المفس   المعنيى هي ا على اآلٌا  بع  فً الم كوآ للمتشابه تفسٌآهم فً وامصول

ل هللا: "الزمآ سوآ  من 13 اآلٌة  ن    ل  من  الاذٌن جلاود مناه تقشعر   مثانً متشاهاا كتاها الحدٌث أحسن نز 

ااام ٌخشااون ييآها  "ره  بييآي فس   وال فٌييه اخييتا  ال بعضييا بعضييه ٌشييبه: متشييابها القييآنن بييه ٌعنييً: "بقولييه الط 

 فآٌقيا  ن   ٌبيدو فحسي   والمظهيآ الشيك  فيً  م معيا والمضمون الشك  فً المقصود التشابه ه  لكن 6".تضاد  

ٌ ٌن من اخ   دون الخياآج عليى مقتصيآا التشيابه ٌكون  ن اختاآوا والفقها   اللغو   ) قتٌبية ابين قيا  لي ل  اليد 

 ثمآ وص  فً وعز   ج    هللا قا . مختلفان والمعنٌان الظاهآ فً اللفظ   اللفظ   ٌشبه  ن التشابه و ص (: "ه 143

عوم مختل  المناظآ  مت فق  ي  (1/12 البقآ " )متشابها به و توا: "الجن ة ً   اشتبه ٌقا  ومنه. الط   إ ا امميآ علي

ه ق تكد فلم غٌآ    شب  ً   وشب ه  بٌنهما  تفآ    صيحا  المخاآٌق مصحا  قٌ  ومنه بالباط   الحق   لب ْس    إ ا عل

به   جهية مين فٌيه الحٌيآ  تقيع ليم وإن متشيابه  ودق   غم ي  ما لك  ٌقا  قد ثم   بالحق   الباط  ٌ شب هون من هم الشُّ

 7..."بغٌآ  الشبه

 المماثلية  امو   المعنيى من تول د االلتبا   وهو للمتشابه  الثانً المعنى  ن   الش اهد  ه ا خا  من وٌت ضح

ق وقد. وشً  شً  بٌن جوهآا  واالختا  شكا االت فاق بمعنى فهم  التً  المعنيى هي ا إليى فياآ  ابن تطآ 

ص وقد 8". شكا إ ا اممآان واشتبه المشكا   امموآ من والمشتبها : "قابا الثانً  المسيألة آضيا آشٌد لخ 

                                                           
4
 3/243، 1981، اُوبٛشح، ٌٓزجخ اُخبٗج٢، 3غ  ، رذو٤ن ػجذ اُسفّ ٓذٔذ ٛبسٕٝ،يؼجى يقاٌٍش انهغحاثٖ كبسط،  -

5
 ، ٓبدح "شجٚ".نضاٌ انؼرباثٖ ٓ٘ظٞس،  -

6
 2/279اُعجش١، رلس٤شٙ،  -

7
 102-101،   1973، اُوبٛشح، ٌٓزجخ داس اُزشاس 2، ششح ٝٗشش اُس٤ّذ أدٔذ صوش، غتأٌٔم يشكم انقرآٌاثٖ هز٤جخ،  -

8
 3/243اثٖ كبسط، أُصذس أُزًٞس،  -



 

  

   

  ي امميآ مين ٌشيتبه ما وعلى بعضا بعضها ٌشبه  جزا   و  فآاد له ما على ٌطلق اللغة فً والمتشابه: "بقوله

 9".ٌلتب 

يه  م امو    المعنيى  صيالة العآبيً اللغيوي التيداو  حقي  فيً  صٌ  الثانً المعنى ه ا ه  لكن  بعيد نشيأ إن 

يق  البحيث مين مزٌيد انتظياآ فيً الجيوا  نعل يق ونٌاتيه   لفاظيه بعي  تفسيٌآ قصيد القيآنن ظهوآ  ونهيتم   المعم 

آي بع  نظآ وجهة من للمتشابه اللغوي بالمفهوم  .القآنن مفس 

آٌن من كثٌآا  ن   إلى البد  فً نشٌآ قوا المفس   ن  سوآ  من 4 لآلٌة تفسٌآهم  ثنا  المتشابه مفهوم إلى تطآ 

 كييانوا وقييد  ..."متشاااهاات وأخاار الكتاااب أم   هاان   محكمااات آٌااات منااه الكتاااب علٌااك أناازل الااذي هااو: "عمييآان

ٌ ة المفاهٌم بنا  فً اللغوي التعآٌ  من االنطاق ضآوآ  مدآكٌن  اليدٌن فخيآ ٌقيو  لي ل  اللغية  عليى الشآع

. 10"الشيآٌعة عيآ  فيً تفسيٌآهما من ثم   اللغة   ص  بحس  والمتشابه المحكم تفسٌآ من لنا بد   وال: "الآازي

ق  الل  ان اللغوٌان المعنٌان القآننٌة التفاسٌآ فً وٌحضآ  تأوٌليه ٌقيٌم تفسٌآ  فً فالطبآي المعاجم  إلٌهما تطآ 

ٌ ة على الم كوآ  اآلٌة فً" متشابها " للفظ   متشابها " نظآ  فً المتشابها  فاآلٌا  واالنفصا   االتصا  ثناب

 والينص   اللفيظ  ي التاو   حٌث من وتماث  تشابه ات صا  مت صلة إن ها  ي   11"المعنى فً مختلفا  التاو  فً

 باآلٌة الطبآي ٌقاآنه المضمونً واالختا  الشكلً التشابه وه ا. المعنى حٌث من اختا  انفصا  ومنفصلة

 وآد بما ك ل  وٌقاآنه. المطعم فً مختل  المنظآ  فً متشابه فهو  "متشاهاا هه وأُتوا: "البقآ  سوآ  من 12

فة فً تشابه نظآ  فً وهو  "علٌنا تشاهه الهقر إن  : "البقآ  سوآ  من 47 اآلٌة فً . امنوا  اختا  آغم الص 

م ٌ ة مقاآبة تفسٌآ  فً الآازي وقد   هيو ليه امصيلً المعنيى  ن   معتبيآا للمتشيابه  اللغيوي للمفهيوم طآٌفة تطوآ

ا: "ٌقو . التشابه عن المتول د  النتٌجة هو االلتبا  معنى و ن   التشابه   الشيٌبٌن  حيد ٌكيون  ن فهيو المتشابه و م 

 وقيا   (1/47 البقيآ " )علٌناا تشااهه الهقار إن": تعيالى هللا قيا . التمٌٌز عن ال هن ٌعجز حٌث لآلخآ  مشابها

عوم مختل  المنظآ  مت فق  ي  (1/12 البقآ " )متشاهاا هه وأتوا: "الجن ة ثماآ وص  فً ا ثم  .. الط   من كان لم 

 السيم إطاقيا بالمتشيابه  اإلنسيان إلٌيه ٌهتيدي ميا كي    سيم ً بٌنهميا التمٌٌيز عين اإلنسيان عجيز المتشابهٌن شأن

ب   12..."وشابهه فأشبهه غٌآ  شك  فً دخ   ي  شك   من ه ب ل  سم ً المشك  ونظٌآ  المسب    على الس 

بآسً ساآ وقد  مين  خي  فيٌغم  بعضيا بعضيه ٌشيبه الي ي والمتشيابه: "فقيا  الموقي  هي ا هيدي على الط 

 شيبه  مياد   بمعنٌيً االحتفياظ فً القدٌمة نظٌآاتها عن الحدٌثة التفاسٌآ تش    ولم. 13"المآاد به ٌشبه من ه الشبه 
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 3/163، ث٤شٝد، داس اُلٌش )د.د.( تفضٍر انًُارذ سظب، ٓذٔذ سش٤ -
10
 7/145، 4، أُجِذ 1990، ث٤شٝد، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، 1، غيفاتٍح انغٍةاُشاص١،  -
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 6/173، جايغ انثٍاٌ فً تأٌٔم انقرآٌاُعجش١،  -

12
 7/145، 4اُشاص١، أُصذس أُزًٞس، أُجِذ  -

13
 2/13، ث٤شٝد، داس ٌٓزجخ اُذ٤بح،)د.د(، يجًغ انثٍاٌ فً تفضٍر انقرآٌاُعجشس٢،  -



 

  

   

 ٌشيبه  جيزا   و  فيآاد ليه ميا عليى ٌطليق اللغية فيً والمتشابه: "المناآ تفسٌآ صاح  آضا آشٌد قو   ل  من

  ن   إليى  هبيوا ال ٌن اللغوٌٌن مع مت فقا آضا آشٌد وٌبدو  "ٌلتب   ي اممآ من ٌشتبه ما وعلى بعضا  بعضها

 لي ل  والمماثلية  الشيبه  ي امو    للمعنيى نتٌجية كيان و ن ه  "شبه" ماد   فً الثانً المعنى هو 14االلتبا  معنى

. 15"بعضيا بعضيها إلشتبا  التبس : وتشابه  امموآ واشتبه  واشتبها الشٌبان تشابه: "الزمخشآي قو   وآد

 فٌيه االلتبيا  ٌكيون  ن الملتيب   المشيك  بمعنيى المتشيابه  وآود فيً امصي   ن  : "هي ا عليى بنيا  صيآ   وقد

  ن  ( الزمخشييآي كتييا " )امسييا " ظيياهآ كييان وإن مجييازا  ملتييب  كيي    علييى  طلييق ثييم لغٌييآ   شييبهه بسييب 

 .16"فٌه حقٌقتان المعنٌٌن

آٌن  لجأ ما  ن   وٌبدو ية اآلٌيا  فيً المتشيابه لفيظ داللية ات فياق عيدم المعنٌيٌن اعتبياآ إلى المفس   ٌ  التيً القآنن

نها ميآ سيوآ  فيً بالمتشيابه كل ه وص  القآنن  ن    ل  من اللفظ  ه ا تضم  ل هللا: "الز   كتاهاا الحادٌث أحسان ناز 

 والتفيييياو  التنيييياق  ميييين وسييييامته وباغتييييه هداٌتييييه فييييً بعضييييا بعضييييه ٌشييييبه"  ي  (36/11" )متشاااااهاا

ا. 17"واالختا   المنجيآ   االشيتبا  بمعنى المتشابه فإن    "متشاهاا هه وأتوا" 1/البقآ  سوآ  من 12 اآلٌة فً  م 

 قبي  مين آزقيو  ميا ٌشبه  خٌآا الثمآا  من به جٌبوا ما  ن   فمفهومه: "آضا آشٌد ٌقو . والتماث  التشابه عن

 18".الت شابه له ا به اشتبهوا و ن هم

يية الييدالال  التفاسييٌآ  صييحا  اعتمييد ولييبن  ٌ  مفيياهٌمهم بنييا  فييً املفيياظ ميين وغٌييآ  المتشييابه للفييظ اللغو

ٌ ة  ٌ ة  تكن لم المسألة فإن   الشآع ٌ ة المساب  من كان  وإن ما بدٌه  تسيا   لي ل  والميانعٌن  المجٌيزٌن بٌن الخاف

 اللغية  مقتضيى عليى القيآنن تفسيٌآ ٌجيوز هي : الحنبليً وامصيولً الفقٌه( ه 227  ) الكلو انً الخطا   بو

اا: "ٌوسي  سيوآ  مين 1 اآلٌية منهيا عيد    بحجي   لي  عليى مسيتدال   باإلٌجا  و جا  اا قرآناا أنزلناا  إن   ٌ  "عره

ً   هلسان"و يه عليى" نظيآ  فً ٌد    وه ا(. 262-261 الشعآا " )مهٌن عره  اللغية فيً اللفيظ معنيى تحق يق إ ا  ن 

 19".علٌه حملنا 

آٌن   ن   على ننب ه  ن بنا وٌجدآ ٌ نون وهم المفس   مآتبطٌن نفسه اآلن فً كانوا للمتشابه  اللغوي المفهوم ٌ ع

ٌ ة ٌ ة بالمآجع ٌاق القدٌمة  اللغو  عيد   فيً اللغيوي للمعنيى اختٌياآهم كان ل ل  فٌه  ٌعٌشون ال ي التاآٌخً وبالس 

ٌ ا موقفا حاال  ٌ ا  و صآٌحا فكآ  ات هيم من على مباشآ  غٌآ بصفة ٌآد   الطبآي وجدنا النحو  ه ا وعلى. ضمن

: الزميآ سيوآ  مين 13 اآلٌية فيً المتشيابه لفيظ تفسيٌآ عليى  ل  فً معتمدا بعضا  بعضه ٌعاآ  بأن ه القآنن

                                                           
14
 3/163، تفضٍر انًُارٓذٔذ سش٤ذ سظب،  -

15
خ ٌُِزبة، أصاس انثالغحاُضٓخشش١،  - ّٓ  1/477، 1985، اُوبٛشح، ا٤ُٜئخ أُصش٣خ اُؼب

16
 3/163سش٤ذ سظب، أُصذس أُزًٞس ، -

17
 أُصذس ٗلسٚ، اُصلذخ ٗلسٜب. -

18
 أُصذس ٗلسٚ، اُصلذخ ٗلسٜب. -

19
 2842، 1985، جّذح، داس أُذ٢ٗ ،1، غانتًٍٓذ فً أصٕل انفقّاٌُِٞرا٢ٗ،  -



 

  

   

ل هللا"  اخيتا  ال بعضيا  بعضيه ٌشيبه: متشيابها القآنن به ٌعنً: "فٌقو   ..."متشاهاا كتاها الحدٌث أحسن نز 

 20".تضاد   وال فٌه

آٌن  غل   ن   وٌبدو  اعتبياآا  مغل بٌن اللغوي  تداوله حق  فً إجآابه وفق المتشابه فهم عن ابتعدوا المفس 

يية  ٌ يية  خييآى تأوٌل  ٌ يية م هب  ٌ د االخييتا  جعيي  مييا وهيي ا. وغٌآهييا وفكآ ٌ ة سييمة والتعييد   المفهييوم سييما  ميين  ساسيي

بآي به  قآ   ما وهو للمتشابه  االصطاحً  تأوٌي  فيً التأوٌي   ه  اختل  وقد: "قوله خا  من تفسٌآ  فً الط 

 وميا الكتيا  ني مين المحكيم وما  (3/4 عمآان ن " )متشابها  و خآ الكتا   م   هن   محكما  نٌا  منه: "قوله

 21"منه  المتشابه

ييا ييه والمتشييابه  المحكييم تأوٌيي  فييً امو   االتجييا  فأم   ٌقييو . والمنسييو  الن اسيي  بمعنييى  ن همييا إلييى ٌيي ه  فإن 

 امحكييام  المثبتييا   و الناسييخا  وهيين   بهيين   المعمييو  القييآنن ني ميين المحكمييا : "بعضييهم قييا : "الطبييآي

 بهيا ٌيؤمن ال التيً اآلٌا  هو المتشابه  ن ٌعنً وه ا. 22"المنسوخا  بهن العم  المتآو  نٌه من والمتشابها 

 عب يا  ابين مين كي    التأوٌي  فً الم ه  ه ا تبن ى وقد. تتلى تآك  لكن ها بها العم  تآ  التً  و بها  ٌعم  وال

 ( .ه  234  ) والآبٌع( ه 214  ) والسدي( ه 225  ) وقتاد ( ه  271  ) والضحا ( ه  35  )

ي  فهميا والمتشيابه  المحكيم مصيطلحً فهيم عليى التيأوٌلً االتجا  ه ا قام ولبن  الوظٌفية معٌياآ عليى ٌتأس 

ٌ ة  بسييب  والمنسييوخة  الناسييخة اآلٌييا  علييى االتفيياق عييدم ٌعتآضييه اليي ي اإلشييكا  فييإن   منهمييا  لكيي    التشييآٌع

 تعٌيٌن فيً  صيحابها اخيتا  ٌهوليه والمنسيو  الناس  كت  فً الناظآ فإن   ل ل  النس   مدلو  على االختا 

 .عددها ضبط وفً اآلٌا   ه  

ق بآي وٌتطآ    حكيم ميا الكتيا  ني من المحكما "  ن    صحابه ٌآى المتشابه  تأوٌ  فً ثان اتجا  إلى الط 

 23". لفاظييه اختلفيي  وإن المعييانً  فييً بعضييا بعضييه  شييبه مييا منهييا والمتشييابه وحآامييه  حالييه بٌييان فٌييه هللا

 عليى حكيم المعٌياآ هي ا تيوف آ فكل ميا ومعنى  لفظا والتجان  االتفاق معٌاآ على ٌقوم الموق  ه ا  ن   والظاهآ 

 اآلٌية  و اللفيظ انتميى االنسيجام وعدم االختا  محل ه لٌح    غا  وكل ما المحكم  صن  من بأن ها اآلٌة  و اللفظ

يا(. هي  271  ) مجاهيد التفسيٌآ فيً االتجيا  هي ا ممث ليً ومن. المتشابه إلى  وفيق الثاليث  التيأوٌلً االتجيا  و م 

الليية معٌياآ علييى التآكٌييز اآتيأى فقييد الطبيآي   ميين ٌحتميي  ليم مييا" نظييآهم فيً فييالمحكم المصيطلحٌن  لفهييم الد 
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 21/279اُعجش١، رلس٤شٙ، -

21
 6/173أُصذس ٗلسٚ،  -

22
 6/174أُصذس ٗلسٚ،  -

23
 6/176أُصذس ٗلسٚ،  -



 

  

   

ن. 24" وجها التأوٌ  من احتم  ما منها والمتشابه واحد وجه غٌآ ال تأوٌ  ٌ ة الوجهة ه   ات جه ومم   محمد التأوٌل

 (.ومابة عشآ  بضع سنة توفً) الزبٌآ ابن جعفآ بن

اللً  الجاني  عليى والمتشيابه المحكيم فهيم فيً التآكٌز نخآ تفسٌآي اتجا  ممث لو آ ى وقد  عنصيآ فيً اليد 

ٌ ن  هللا  حكيم ميا المحكم  معنى: نخآون وقا : "الطبآي ٌقو . فٌه الواآد  القصص هو القآنن  عناصآ من مع

له إلٌهم   آسلوا ال ٌن وآسلهم اممم وقصص القآنن ني من فٌه تيه لمحميد  ل  ببٌان ففص   هيو والمتشيابه.  و م 

يه المعيانً  واخيتا  املفياظ باتفياق بقصيه  السيوآ فً التكآٌآ عند قصصهم من به املفاظ اشتبه  ما  وبقص 

 25".المعانً وات فاق املفاظ باختا 

 عين ٌبتعيد ال تأوٌلٌا اتجاها إلٌها  ضا  وإن ما المتشابه  للفظ التأوٌا  ه    كآ على الطبآي ٌقتصآ ولم

اللة  معٌاآ اعتماد  بياه خياص علمه فكأن   النا   عن علمه خفً ما المتشابه  ن   إلى  هبوا  صحابه  ن    ل  الد 

ا سبٌ  علمه إلى محد ٌكن لم ما" إن ه البشآ  دون  هي ا فيً الطبيآي وٌسوق. 26"خلقه دون بعلمه هللا استأثآ مم 

 الشم  طلو  ووق  مآٌم  بن عٌسى مخآج وق  عن الخبآ منها بعلمه  هللا استأثآ ال ي ه ا من  مثلة الصدد

عة والحآو  الدنٌا  وفنا  الساعة  وقٌام مغآبها  من "  ليم" نحيو مين القيآنن سيوآ بعي   واب  فً التً المقط 

 232  ) الثيوآي وسفٌان( ه  41  ) هللا عبد بن جابآ التأوٌ  له ا المتبن ٌن ومن".  لآ"و"  لمآ"و"  لمص"و

 القآطبيً وتبن ى  27الطبآي جآٌآ ابن واختاآ . عندهم المختاآ  ن ه على والجماعة السن ة  ه  إلى وٌنس (. ه 

  )  ٌضيا الزجياج إسيحاق  بيً إليى القيو  هي ا وٌنسي   28"المتشيابه فيً قٌي  ما  حسن ه ا: قابا الم ه  ه ا

 وميا وقوعهيا ووقي  السياعة  ميآ المتشيابه الزجياج إسيحاق  بو وقا : "الجوٌنً الحآمٌن إمام ٌقو (. ه  347

يا: "ٌقيو  المتشيابه مفهوم لتحدٌد الداللة معٌاآ على تفسٌآ  فً الآازي اعتمد وقد. 29"محكم عدا   المتشيابه و م 

ٌنا  ال ي فهو ٌ ة  على غٌآ  وإلى إلٌه بالنسبة اللفظ داللة ٌكون ما وهو بالمجم   سم   املفاظ ه   داللة فإن السو

آ التً الوجو  جمٌع على  30.منفص  بدلٌ  ال السوٌة  على بها املفاظ ه   تفس 

يآا  مآتبطة كان  المتشابه مفهوم صٌاغة  ن   والظاهآ  القيآنن  فهيم عليى دابيآا كيان الي ي المي هبً بالص 

ي ال ي القانون  بمثابة هو مفهوم صٌاغة الآازي حاو  ل ل   الي ي المي هبً  الصيآا  تافً إلى آ ٌه فً ٌؤد 

ٌ ة الغاٌا  حس  القآننً النص فهم فً المتشابه ٌوظ   ٌآجيع قيانون مين ههنيا بيد   فيا: "اليآازي ٌقو . الم هب

                                                           
24
 6/177أُصذس ٗلسٚ،  -

25
 6/178أُصذس ٗلسٚ،  -

26
 6/179أُصذس ٗلسٚ،  -

27
 2000، اُش٣بض، داس اُسفّ، 1ػ٢ِ ثٖ ػجذ اُؼض٣ض اُشج٢ِ، غ، رذو٤ن فتح انثارياُؼسوف٢ٗ،  -
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 4/10، 2003، رذو٤ن ٛشبّ س٤ٔش اُجخبس١، اُش٣بض، داس ػبُْ اٌُزت، انجايغ ألحكاو انقرآٌاُوشغج٢،  -

29
 425-1/422ٛـ،  1329، هعش 1، رذو٤ن ػجذ اُؼظ٤ْ اُذ٣ت، غانثرْاٌ فً أصٕل انفقّاُج٢٘٣ٞ،  -

30
 7/147، 4ٔصذس اُزًٞس، أُجِذ اُشاص١، رلس٤شٙ، اُ -



 

  

   

 إليى وبالنسيبة آاجحيا   حيدهما إليى بالنسيبة وكيان لمعنٌيٌن  محيتما كاني  إ ا اللفيظ: فنقو  البا   ه ا فً إلٌه

يا المحكيم  هيو فهي ا المآجيو  عليى نحمليه وليم اليآاجح عليى حملنيا  فإن مآجوحا  اآلخآ  عليى حملنيا  إن و م 

 فٌيه بيد   ال المآجيو  إليى الآاجح عن اللفظ صآ : فنقو  المتشابه  هو فه ا الآاجح على نحمله ولم المآجو 

لٌ  و ل  منفص   دلٌ  من ا المنفص  الد  ٌ ا ٌكون  ن إم  ا لفظ ٌ ا ٌكون  ن وإم   31".عقل

 موقعا وانسجامه النص   ات ساق وٌحت    القآنن  فً اإلعجاز ظواهآ إحدى القآننً النص   انسجام ظاهآ  تعد  

آاسييا   امبحيياث فييً مآكزٌييا  عيياد  وٌقصييد. اليينص   ولسييانٌا  الخطييا  تحلٌيي  مجيياال  فييً تنييدآج التييً والد 

لة امجزا  بٌن الشدٌد التماس   ل  باالتساق  32.ما خطا   و لنص   المشك 
 

ن وقد هوها  ن ٌمكن التً المطاعن  هم    حد  ن   إلى المسلمٌن غٌآ ٌفط   فٌه  المتشابه وجود القآنن إلى ٌوج 

 المي اه  ممث ليً اختا  خا  من بوضو  تجل ى ال ي التعاآ  وهو نٌاته  بع  بٌن تعاآ  من ٌعنٌه بما

ٌ ة  مين الملحيد  مين  ن   اعليم: "السيٌاق هي ا فيً اليآازي اليدٌن فخآ ٌقو . الواحد  القآننٌة اآلٌة فهم فً اإلسام

 إلى القآنن به ا مآتبطة الخلق تكالٌ  إن  : تقولون إن كم: وقا . المتشابها  على اشتماله مج  القآنن فً طعن

ي  فالجبآي م هبه  على م ه  صاح  ك  به ٌتمس   حٌث نآا   إن ا ثم  . الساعة قٌام  كقوليه الجبيآ بآٌيا  ٌتمس 

ة قلوهام على وجعلنا: "تعالى  مي ه  ه ا ب : ٌقو  والقدآي(. 273 امنعام) "وقر آذانام وفً ٌفقاو  أن أكن 

ة قلوهنا فً وقالوا: "قوله فً لهم ال م   معآ  فً الكف اآ عن  ل  حكى تعالى  ن ه بدلٌ  الكف اآ   تدعونا مما أكن 

 مثبي  و ٌضيا(. 13 اإلسيآا " )غلا  قلوهناا وقاالوا" نخيآ موضيع وفيً(. 12  امنعيام" )وقار آذاننا وفً إلٌه

ي  الآؤٌة ااا إلاى ناضار  ٌومئاذ وجاو : "بقوليه ٌتمس  يافً(. 13-11 القٌامية" )ناارر  ره  ي  والن   ال: "بقوليه ٌتمس 

: وبقوله  (27 النح " )فوقام من ره ام ٌخافون: "بقوله ٌتمس   الجهة ومثب (. 273 امنعام" )األهصار تدركه

 33(".22 الشوآى" )شًء كمثله لٌس: "بقوله ٌتمس   والن افً(. 2 طه" )استوى العرش على الرحمان"

قييد  ن   الشيياهد  هيي ا ميين ٌسييتخلص ييه الن   علييى ٌييدوآ المتشييابهة اآلٌييا  هيي   خييا  ميين القييآنن إلييى الموج 

اللً التعاآ   ٌشيتآط نيص    ي    ن    ل  ومنطقا  عقا ٌستقٌم ال وه ا. ونقٌضه الشً  تثب  فهً نٌاته  بٌن الد 

ناته بٌن االنسجام فٌه ا. وتآكٌبا معنى مكو   منفي   فضي  كاني  امفهيام  عليى ملتبسة المتشابهة اآلٌا  كان  ولم 

ابآ  خاآج من القآنن نقد ٌبتغً من ك    منه ٌدخ  ٌ ة الد  د  ما وه ا. اإلسام آ  ك   عنيدما القآطبيً الميالكً المفس 

هعون" تفسٌآ فً  كآ   ن ٌخليو ال المتشيابه مت بعيو: العبيا   بو شٌخنا قا "  (4 عمآان ن " )منه تشاهه ما فٌت 
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 7/146، 4أُصذس ٗلسٚ، أُجِّذ  -

32
 6،   1991، ث٤شٝد، أُشًض اُضوبك٢ اُؼشث٢، 1، غنضاٍَاخ انُص يذخم إنى اَضجاو انخطاباٗظش ٓذٔذ خعبث٢،  -
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 149-7/148، 4اُشاص١، رلس٤شٙ أُجِذ  -



 

  

   

نادقيية فعلتييه كمييا العييوام  وإضييا  القييآنن فييً للتشييكٌ  طلبييا وٌجمعييو   ٌت بعييو  يياعنون والقآامطيية الز   فييً الط 

 34".القآنن

 خا  من الآسو   حٌا  من  بد  القآنن نقد  س  من  ساسا المتشابه اعتماد  ن   امخباآ  خا  من وٌت ضح

 فيً القآطبيً  وآد  ميا  لي  مين. ونآابهيم ومي اهبهم لعقابيدهم دعميا المتشيابه  تأوٌي  المسلمٌن غٌآ محاوال 

 الٌهيود مين جماعية إن   ٌقيا "  "هللا إل تأوٌلاه ٌعلام وماا: "عميآان ن  سيوآ  مين السابعة اآلٌة من جز  تفسٌآ

يه بلغنيا: "وقيالوا( ص) هللا آسيو  على دخلوا  حط  بن حًٌ منهم  فيً صيادقا كني  فيإن  " ليم" علٌي  نيز   ن 

ت  مل  فإن   مقالت    والميٌم ثاثيون  واليام واحيد  الجمي  حسيا  فيً امل  من   سنة  وسبعٌن إحدى ٌكون  م 

 35".هللا إال تأوٌله ٌعلم وما فنز   آبعون 

نية إليى دخل  التً اإلسآابٌلٌا  نما ج من الخبآ ه ا وٌعد   ٌ ة المدو  ى وقيد. 36التفسيٌآ يآون تصيد   لهيا المفس 

ا: "كثٌآ ابن قو   ل  من يدد  معآفية عليى دال ية  ن ها زعم من و م  يه الم   الحيوادث  وقيا   لي  مين ٌسيتخآج و ن 

عى فقد والماحم  والفتن  37..."مطاآ  غٌآ فً وطاآ له لٌ  ما اد 

 من بالتناق   القآنن الت هام المتشابه ٌعتمد ال ي الفآٌق إلى وحدٌثا  قدٌما الن صاآى  من فآٌق انضم   وقد

 معاه ومان فأغرقناا " فآعيون فيً تعالى قوله  ن   زعم: "النصاآى بع  عن آضا آشٌد محمد ٌآوٌه ما  ل 

ٌك فالٌوم: "فٌه وج    عز   قوله ٌناق ( 273 اإلسآا " )جمٌعا (. 61 ٌيون " )آٌة خلفك لمن لتكون ههدنك ننج 

لوا  ن هم المسلمٌن على هنا شنع وقد  بدنيه بيأن   ناطقية اآلٌة كان  وإن وآوحه ببدنه نجا  ن ه ٌزعم وهو اآلٌة   و 

ح   . ٌنجو ال ي هو ية ظهيوآ فيإن    "ننجٌي " لفظ فً عند  الش بهة وم   تنجٌية  ٌسيم ى ال بيالغآق الميو  بعيد الجث 

م التعبٌآ ه ا  ن   وفاته ز ضيآو  تتب يع ومين(. 12 عميآان ن " )ألاٌم هعذاب فهش رهم" حد على للتهك   فيً التجيو 

 كي    البلٌي  الكيام  كثيآ بأن   ٌموِّ   ن ٌمكنه  -علٌها تصح   ال وهً - الحقٌقة على حملها وحاو  البلغا   كام

ى هللا  ن   فآضنا فلو الغآٌق  اسم علٌه ٌطلق الغآق من ٌنجو ال ي  ن   على  بيه  ليم   الي ي الغآق من فآعون نج 

 ٌنتشله ثم   الها   خطآ وٌآٌه إنسانا  إنسان ٌغآق فقد ننجٌ   " لقوله مناقضا "أغرقنا : "قوله كان لما وبقومه 

 .38..."هنا مآادا لٌ  ه ا ولكن وٌنجٌه 
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آٌ  ولع     ونفيً تهاوٌيه  لبٌيان بالتناق  القآننً النص   ٌت همون كانوا وإن  ن هم النصاآى  موق  فً الط 

 الذي هو: "لآلٌة تفسٌآ  فً الآازي ٌوآد  ما  ل  من. معتقداتهم لشآعنة  اته اآلن فً ٌعتمدونه فإن هم قداسته 

ركم : للآسيو  قيالوا النصياآى  ن  ( الشبه من) الثانً والنو (: "3/3 عمآان ن )" ٌشاء كٌ  األرحام فً ٌصو 

 لفظيً  إليزام ه ا بأن   عنه(  ) هللا فأجا  هللا  ابن  ن ه على ٌد    فه ا وكلمته  هللا آو  عٌسى إن  : تقو   لس 

 بييا  ميين كييان العقلييً  للييدلٌ  مخالفييا ظيياهآ  ٌكييون حٌييث اللفييظ  وآد فييإ ا والمجيياز  للحقٌقيية محتميي  واللفييظ

 التً اآلٌا  من كثٌآ إلى استندوا المسلمٌن غٌآ  ن   المثا   ه ا وٌبآز 39".التأوٌ  إلى آد   فوج  المتشابها  

ية غاٌياتهم ٌخيدم فٌميا التأوٌ  عبآ لتوظٌفها صآٌحة  قطعٌة داللة منها تفهم ال  ٌ  جعي  ميا وهي ا والجدالٌية  الدٌن

ي الكت  ٌؤل فون المسلمٌن علما   مشيك  تأوٌي " كتا  الش أن ه ا فً المؤلفا   بآز ومن. الحما  له   للتصد 

 وهجيآوا فٌيه ولغيوا ملحيدون  بيالطعن هللا كتيا  اعتيآ  وقد: "ٌقو  حٌث  (ه  143  ) قتٌبة البن" القآنن

فيوا ميدخو   ونظيآ علٌلية بأفهيام  (3/4 عميآان ن " )تأوٌليه وابتغيا  الفتنة ابتغا  منه تشابه ما" واتبعوا   فحآ 

ب له  عن وعدلو  مواضعه عن الكلم  40".واالختا  النظم وفساد واللحن واالستحالة بالتناق  علٌه قضوا ثم   س 

ٌ ة المسييلمٌن غٌييآ  ثيياآ القآننييً  اليينص فييً االنسييجام ومسييألة بالمتشييابه المتعل ييق  اتييه  السييٌاق وفييً  قضيي

يا   وابي  مين قتٌبية ابين كيان وقيد. فٌيه المتشيابه ووجيود بالهيدى القآنن وص  بٌن التعاآ   لفتيوا الي ٌن الكت 

ا": "المتشابه با " فً قا  عندما المسألة  ه   إلى النظآ  مين القيآنن فيً المتشيابه بيإنزا   آاد ميا ا قيولهم و م 

د دفاعٌا  تبآٌآا جوابه وكان  41والتبٌان  الهدى لعباد  بالقآنن  آاد   جيزا  بعي  فيً الوضيو  غٌيا   ن   ٌؤك 

 نيز  القيآنن  ن   عنيه فيالجوا : "ٌقيو . الجاه  عن منهم العالم وتمٌٌز النا   معآفة اختباآ منه ٌقصد القآنن

 حتيى المعيانً  بع  وإغما ... والتوكٌد واإلطالة واالختصاآ اإلٌجاز فً وم اهبها ومعانٌها العآ  بألفاظ

 لبط  والجاه   العالم معآفته فً ٌستوي حتى مكشوفا ظاهآا كله القآنن كان ولو... 42الل ِقن   إال   علٌه ٌظهآ ال

  43".الخواطآ ومات  المحنة  وسقط  النا   بٌن التفاض 

ٌ ة  ه    ثاآوا ال ٌن  ن   آٌ  وال  قصد بٌن التباٌن منها لٌستخلصوا والمنطق  العق  مقاٌٌ   عملوا اإلشكال

ٌ ة ه   إثاآ   ن   والظاهآ . الداللة ملتبسة نٌا  وتضمنه واضحة  ومعان بأحكام النا  هداٌة القآنن  ليم اإلشكال

ق  فقد. الزمن  ل  بعد تواصل  وإن ما للهجآ   الثالث القآن حد   عند تق  : قيابا تفسيٌآ  فيً الآازي إلٌها تطآ 

يه كل يه القيآنن وصي  كٌي  الثانً  السؤا "  إليى اليآازي سيعى وقيد. 44"كثٌيآ  ومتشيابه مجمي  وفٌيه هيدى بأن 
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ٌ ة الداللة منه المقصود بأن    "الهدى" لفظ تأوٌ  طآٌق عن المأزق ه ا من الخآوج  فيً فالعق  القآنن  ال العقل

ٌ ز ال ي المعٌاآ هو آ ٌه ٌ يز لميا العقي  داللية وليوال: "ٌقيو . والمتشيابه المحكيم بٌن بواسطته ٌم  عين المحكيم تم

ٌ ة الداللة هو الحقٌقة فً الهدى فٌكون المتشابه    (آ ) طالي   بً بن علً عن نق  ه ا ومن. القآنن ال العقل

يه بيالقآنن  علٌهم تحت    ال: الخواآج إلى آسوال بعثه حٌن عب ا  البن قا   ن ه  كيان وليو. وجهيٌن  و خصيم فإن 

 بعضها نٌا   من مملو ا القآنن ونآى. به ٌحتجون اإلسام فآق جمٌع نآى ومن ا فٌه   ل  علً قا  لما هدى

 وقيد. 45هيدى  فٌكون الش دٌد  بالتعس   إال   بٌنها التوفٌق ٌمكن فا القدآ  فً صآٌح وبعضها الجبآ فً صآٌح

  و العقي  داللية عن ٌخآج ال المتشابه دام ما  ن ه ٌفٌد مختز   بكام امسبلة ه   عن اإلجابة فً الآازي اكتفى

ا والمجم  المتشابه  ل  إن   الجوا : "ٌقو . هدى فإن ه السمع ا ٌنف    لم لم  يا وهيو الت عٌٌن  على المآاد هو عم   إم 

مع  داللة  و العق  داللة  46".هدى كل ه صاآ الس 

آ  قد االختزا  وه ا ٌ ا  عليى حاسيمة  جوبية غٌا  ٌفس  يه المثياآ   اإلشيكال  الفكيآ  ن   إليى  ٌضيا ٌؤشيآ لكن 

 عليى ٌيدوآ إٌميانً موقي  مين فيانطلقوا المسيلمٌن  غٌآ هجما   مام امٌدي مكتوفً ممث لو  ٌق  لم اإلسامً

 والتأوٌي  والتبآٌيآ التوفٌق بمحاوال  القٌام إلى  ل  بعد وٌسعون اإللهً  القآننً الخطا  فً التناق  آف 

 الميؤمن إن  : "السيٌاق هي ا فيً الزمخشيآي وٌقيو . بٌنهيا وظياهآا بادٌيا التعياآ  ٌبدو قد التً اآلٌا  لمختل 

 كيان ظياهآ   فً ٌتناق  ما فٌه آ ى إ ا امسا  ه ا وعلى. فٌه اختا  وال هللا كام فً مناقضة ال  ن ٌعتقد

 47".للمحكم المتشابه مطابقة إلى لٌص  واحد سنن على وٌجآٌه بٌنه ٌوف ق ما ٌطل   ن علٌه

وا ال ٌن  هم   من( ه  112  ) حنب  بن  حمد وٌعتبآ عين المتشيابه تأوٌ  اعتمد من على للآد   تصد   فيً للط 

ٌ ة الزنادقة على الآد  " كتابه فً القآنن  لته القآنن متشابه من فٌه شك  فٌما والجهم  وقد". تأوٌله غٌآ على وتأو 

 فٌيه قيا   "القيآنن متشيابه من الزنادقة فٌه ضل   ما بٌان"ب  وسمه لمبحث الكتا  ه ا من امو   البا  خص ص

لناهم جلودهم نضج  كل ما" اآلٌة فً  حمد  جليودهم بيا  فميا: الزنادقية قالي   (1/23 النسيا " )غٌآها جلودا بد 

لناهم" ٌقو  حٌن ت  ن  لم جلودا هللا ٌ ع ِّ   ن إال   نآى فا غٌآها  جلودا هللا و بدلهم احتآق  قد عص  التً  بد 

وا  "غٌآها جلودا  48".متناق   ن ه وزعموا القآنن فً فشك 
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ٌ ا   هم   من إن   ٌ ة  العليوم مختلي  فً العلما  ٌثٌآها التً اإلشكال ية اإلسيام  وعليم التفسيٌآ عليم فيً وخاص 

ا هو  م وتأوٌله المتشابه معآفة لإلنسان ٌجوز ه  الفقه   صو  ا فكيان بعلمه  هللا استأثآ  مم   امسيآاآ مين سيآ 

ٌ ة ٌ ة ه   وتتأس   للبشآ  المكشوفة غٌآ اإلله  سيوآ  مين السابعة اآلٌة من الجز  ه ا فهم اختا  على اإلشكال

ا ٌقولون العلم فً والراسخون هللا إل   تأوٌله ٌعلم وما" 3/عمآان ن  نا عند من كل   هه آمن   ه ا وصفنا وقد". ره 

ٌ ة  الخا  ق من ه باإلشكال ٌ ة  والفآق والم اه  العلما  بٌن فآ  ى اإلسام  تجياوز بٌينهم  عمٌيق خا  إلى و د 

ص. واالجتمياعً السٌاسيً الواقيع إليى لٌمتد   النظآي  المستوى ٌ ة هي   وتيتلخ   عبياآا  اعتميدنا ميا إ ا- اإلشيكال

اسااخون: "قوليه فييً العليم   هيي  اخيتا  فييً -الشيوكانً ييا مقطيو  كييام هيو هيي "  "العلام فااً والر    و قبلييه عم 

49".للجمع الواو فتكون قبله ما على معطو 
 

 هي ا  ن   واعليم: "الشيوكانً ٌقيو . والمتشيابه المحكيم ماهٌية فيً االخيتا  الخيا   هي ا  سيبا   هم   ومن

 50".والمتشابه المحكم معنى تحقٌق فً  قوالهم اختا   سبابه العلم   ه  مقاال  فً الواقع االضطآا 

  ن   وٌبيدو. بيه سيمح واآلخيآ المتشيابه  تأوٌي  منيع  حيدهما  ساسٌٌن  موقفٌن خا  من الخا  تجل ى وقد

ٌ ة ة  امولى العصوآ فً العلما    غلب ٌ ة الآسالة" فً الجوٌنً ٌقو . امو   الموق  ٌتبن ون كانوا خاص  ": النظام

ة  ه " ل   بم   اليآ    إليى معانٌهيا وتفيوٌ  مواآدهيا  عليى الظيواهآ وإجيآا  التأوٌي   عين االنكفا  إلى الس 

ية سل  ات با  به هللا وندٌن آ ٌا نآتضٌه وال ي تعالى   السيمعً واليدلٌ  االبتيدا   وتيآ  االتبيا  واموليى. امم 

( ص) هللا آسيو  صيح  دآج وقيد الشيآٌعة  معظيم مسيتند وهيو متبعية  حجة اممة إجما   ن  ل  فً القاطع

 المل ة  قواعد ضبط فً جهدا ٌألون ال وكانوا اإلسام  صفو  وهم فٌها  ما ودآ  لمعانٌها  التعآ   تآ  على

 موش  ومحتوما مسوغا الظواهآ ه   تأوٌ  كان ولو منها  إلٌه ٌحتاجون ما الن ا  وتعلٌم بحفظها  والتواصً

 اإلضيآا  عليى التيابعٌن وعصآ عصآهم انصآم وإ ا الشآٌعة  بفآو  اهتمامهم فوق بها اهتمامهم ٌكون  ن

ٌن  ي على فحق   المت بع  الوجه بأن ه قاطعا  ل  كان التأوٌ  عن  المحدثٌن  صفا  عن الباآي تنز   ٌعتقد  ن الد 

 موقي   آكيان  هيم   الشياهد هي ا ٌضيبط. 51"تعيالى اليآ    إليى معناهيا وٌكي  المشيكا   تأوٌي  فيً ٌخو  وال

ٌ ن فهو المتشابه  تأوٌ  عن االمتنا  ٌ ة ٌع د كما والتابعون  الصحابة وهم امواب    صحابه هو  اتخا   سبا  ٌحد 

ٌ اته الموق  ه ا يحابة  عيام  هيم   ومين. وخلف  عب يا  وابين عميآ ابين المي ه   هي ا  هبيوا الي ٌن والتيابعٌن الص 

 الكسيابً بعيدهم العلميا  ومين. العزٌيز عبيد بين وعميآ  ني  بن ومال  الزبٌآ بن وعآو  مسعود وابن وعابشة
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ا  وامخفش آي من كثٌآ تبن ى وقد. 52عبٌد و بو والفآ   االحتميا  ميؤثآٌن التأوٌي   فيً االتجيا  هي ا القيآنن مفس 

ل   بسلطة بآي هؤال  ومن الس  ثا كثٌيآ ابين ٌقيو . الط   عبيد بين عميآ عين جآٌيآ ابين آوا  وكي ا: "عنيه متحيد 

: مسعود بن هللا عبد قآا   فً  ن   جآٌآ ابن وحكى. تأوٌله ٌعلمون وال به ٌؤمنون  ن هم  ن   بن ومال  العزٌز

 اختياآ كميا. 53"القيو  هي ا جآٌيآ ابين واختياآ". بيه نمنيا ٌقوليون العليم فيً والآاسيخون هللا عنيد إال   تأوٌله إنْ "

 بين ومالي  وعابشية عبا  ابن قو  وه ا هللا  إال   المتشابه ٌعلم ال القو  ه ا وعلى: "قابا الموق  ه ا الآازي

ا  والكسابً  ن   اليآ  ي هي ا إليى وميا . 54"عنيدنا المختياآ وهيو الجبيابً  عليً  بً قو  المعتزلة ومن. والفآ 

 تعآٌ  لهن لٌ  الصدق فً المتشابها : "قا  من قو  المتشابه مفاهٌم  حسن  ن   اعتبآ ما عند كثٌآ ابن  ٌضا

 55".وتأوٌ  وتحآٌ 

  غلي  فيً فهيم المعتزلة  وبع  المتكل مون ضمنهم كان وإن التأوٌلً  الموق  ه ا  صحا   ن   والواضح

ا: "الشهآستانً آواٌة حد   على الحدٌث  ه  من الحاال   وجماعة امصفهانً علً بن وداود حنب  بن  حمد فأم 

ة من ل    بم  ل  منهاج على فجآوا الس   سلٌمان  بن ومقات  مال  مث  الحدٌث  صحا  من علٌهم المتقدمٌن الس 

 ال هللا  ن   قطعا نعلم  ن بعد للتأوٌ  نتعآ   وال والسن ة  الكتا  به وآد بما نؤمن فقالوا السامة طآٌق وسلكوا

 طآٌقية عاميا  مين عامية المتشيابه تأوٌي  عين الممتنيع الموقي  هي ا و ضيحى. 56"المخلوقا  من شٌبا ٌشبه

 57.نخآ فآٌق عند المحب    الخل  طآٌقة مقاب  فً العلما   من فآٌق عند المفضلة السل 

يل  حيآص  ن   امخبياآ  مين عدد خا  من والظاهآ  وصي  المتشيابه تأوٌي  منيع موقي  تآسيٌ  عليى الس 

ة كان وقد: "امنباآي بكآ  بو ٌقو  الش أن ه ا وفً. المتشابه معآفة إلى الساعٌن معاقبة حد   إلى ببعضهم  امبم 

 58".القآنن فً المشكا  الحآو  تفسٌآ عن ٌسأ  من ٌعاقبون السل  من

 القيآنن متشيابه عين ٌسيأ  فجعي  المدٌنية قيدم" فقيد عسي   بن لصبٌ  وقع ما العقا  ه ا على اممثلة ومن

يا. النخي  عيآاجٌن مين عيآاجٌن ليه  عيد   وقد فأحضآ   عمآ إلٌه فبعث عمآ   ل  فبل   شٌا   وعن  حضيآ فلم 
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 4/16اٗظش اُوشغج٢، رلس٤شٙ،  -
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 .1/212، 2002، ث٤شٝد، أٌُزجخ اُؼصش٣خ، يختصر تفضٍر اتٍ كثٍرٓذٔذ ػ٢ِ اُصبث٢ٗٞ،  -

54
 7/153، 4ٔجِذ اُشاص١، رلس٤شٙ، اُ -

55
 1/211اُصبث٢ٗٞ، أُصذس أُزًٞس،  -

56
 104،   انًهم ٔانُحماُشٜشسزب٢ٗ،  -

57
)د(، ٝٛيزٙ  ٣وٍٞ اُش٤خ ٓذٔذ اُعبٛش ثٖ ػبشٞس: "كٌبٕ سأ١ كش٣ن ٓيْٜ٘ اإل٣ٔيبٕ ثٜيب ػِي٠ إثٜبٜٓيب ٝإجٔبُٜيب، ٝرلي٣ٞط اُؼِيْ ثٌ٘يٚ أُيشاد ٜٓ٘يب إُي٠ ه -

عش٣ويخ اُسيِق، غش٣وخ سِق ػِٔبئ٘يب هجيَ ظٜيٞس شيٌٞى أُِذيذ٣ٖ أٝ أُزؼِّٔي٤ٖ، ٝرُيي كي٢ ػصيش اُصيذبثخ ٝاُزيبثؼ٤ٖ ٝثؼيط ػصيش ريبثؼ٤ْٜ، ٣ٝ ؼجّيش ػٜ٘يب ث

ُٞا ريأ٣ٝفد   ٣يذسٟ ٓيذٟ ٓيب رلعي٢ إ٤ُيٚ ٓيٖ أٓيٞس   ر٤ِين ثجيفٍ ه رؼيب٠ُ، ّٝ ٝ  رزسين ٓيغ ٓيب  ٣ٝوُٕٞٞ: غش٣وخ اُسِق أسِْ أ١ أشّذ سفٓخ ُْٜ ٖٓ إٔ ٣زأ

ّٔن ك٢ غِت اُزأ٣َٝ،  ًٝبٕ سأ١ جٜٔٞس ٖٓ جيب  ثؼيذ ػصيش ششػٚ ُِ٘بط ٖٓ اُششائغ، ٝ ٓغ ٓب سأٝا ٖٓ اهز٘بع أَٛ ػصشْٛ ثعش٣وزْٜ ٝاٗصشاكْٜ ػٖ اُزؼ

ؼِٔيب  اُيز٣ٖ اُسِق رأ٣ِٜٝيب ثٔؼيبٕ، ٓيٖ غشائين اسيزؼٔبٍ اٌُيفّ اُؼشثي٢ اُج٤ِيؾ، ٓيٖ ٓجيبص ٝاسيزؼبسح ٝرٔض٤يَ، ٓيغ ٝجيٞد اُيذاػ٢ إُي٠ اُزأ٣ٝيَ. ٝٛيٞ رؼعّي  اُ

اُخِيق، ٣ٝوُٞيٕٞ غش٣ويخ اُخِيق أػٔيش، أ١ أٗسيت ثوٞاػيذ اُؼِيْ،  اػزبدٝا اُزلٌش ٝاُ٘ظش ٝكْٜ اُجٔغ ث٤ٖ أدُّخ اُوشإٓ ٝاُسّ٘خ، ٣ٝ ؼجَّش ػٖ ٛزٙ اُعش٣ويخ ثعش٣ويخ

 3/167، انتحرٌر ٔانتٌُٕرٝأهٟٞ ك٢ رذص٤َ اُؼِْ اُوبغغ ثجذاٍ أُِذذ٣ٖ..."، 
58
 4/14اُوشغج٢، رلس٤شٙ،  -



 

   

   

 بعآجيون آ سيه فضيآ  قيام ثيم عميآ  هللا عبيد و نا: عمآ فقا . صبٌع هللا عبد  نا: قا   ن   من: عمآ له قا 

ه  فيً  جيد كني  ميا  ه  وهللا فقد المؤمنٌن  مٌآ ٌا حسب : فقا  وجهه على دمه سا  حتى ضآبه تابع ثم فشج 

 59".توبته وحسن  فتا  قلبه  فً وق فها التوبة  لهمه تعالى هللا إن ثم آ سً 

 ال  ن  هلهيا إليى وكتي  البصيآ  إليى نفيا  وإن ميا بضيآبه  ٌكتي  ليم عميآ  ن   تفٌيد  خيآى  آواٌيا  وتوجد

 60.فٌهم سٌدا كان  ن بعد قومه فً وضٌعا فظ    ٌجالسو  

 جيا  عنٌ   فع  وجود العنٌ  الفع  آد   من نستخلص  ن ٌمكن المتشن    الموق  ه ا إلى الداعً ما لكن

عن القآنن متشابه اعتماد ابتغ   ساسا  مسلمة غٌآ  وساط من  مين المسيلم المجتميع ولتفآٌيق جهة  من فٌه للط 

ا ل ل  .  خآى جهة آ البيا  لهي ا سد   القيآن نخيآ حيدود فيً وبيد   تيدآٌجٌا  المتشيابه تأوٌي  منيع موقي  تطيو 

ز  وقيد. هللا لكيام تأوٌي  لكي    المعاآضة حآكة الباحثٌن  بع  حس  للهجآ   امو    عليى الحآكية هي   تعيز 

ٌاق ه ا فً الملطً قا . 61والمبتدعٌن الملحدٌن ضد   الحدٌث  ه   ٌدي وا الزنادقة هلك : "الس   القيآنن فً وشك 

 ليآلي بالتفسيٌآ جهلهيم من هللا على وافتآا  ك با المتشابه  اآلي تفسٌآ فً بعضا ٌنق  بعضه  ن   زعموا حتى

ن المسلمٌن بع  وإن ما فحس   المسلمٌن غٌآ بالزنادقة ٌقصد وال  62"المحكم   و البدعية  هي  عليٌهم  طلق مم 

 لميا التأوٌي   لمنيع دا   هيم   هيو المتشيابه القآننيً للينص   المبتدعٌن هؤال  توظٌ  فإن هك ا .  ٌضا المبتدعون

ي : عميآان ن  سيوآ  مين 4 لآلٌية تفسيٌآ  فيً الطبآي ٌقو . المحكم عن وانزٌا  تحآٌ  من التأوٌ  إلٌه ٌؤد 

 هللا دٌين فيً مبتيد  ك    بها معنً فإن ه الشآ    ه  من فٌه نزل   ن ها  كآنا فٌمن نزل  كان  وإن اآلٌة وه  "

 عيين وعييد  الحيق   هيي  بييه وجياد  بييه حياج   ثييم القييآنن  ني متشيابه لييبع  منيه تييأوٌا إلٌهييا قلبيه فمييا  بدعية 

 ميا تأوٌي  العليم وطلي  الميؤمنٌن  مين الحيق  هي  عليى الليب  ب ل  منه إآاد  المحكما   نٌه  دل ة من الواضح

ٌ ة  هيي  ميين كييان  المبتدعيية  صيينا  و ي   كييان  ميين كابنييا  ليي   ميين علٌييه تشييابه يية  و كييان  النصييآان  ٌ   و الٌهود

ٌ ا كان  و المجوسٌة   63".جهمٌا  و قدآٌا  و حآوآٌا  و سبب

كيه  الي ي المي هبً التعص  دافع ٌخفً  ن ٌنبغً ال امصنا   ه   ك    بٌن الطبآي جمع إن    فالثابي  ٌحآ 

 ٌبتغيً كان امو   فالفآٌق مختلفة  السنٌٌن غٌآ ولدى المسلمٌن  غٌآ لدى المتشابه توظٌ   هدا   ن   تاآٌخٌا

يية النصييوص تنيياق  إظهيياآ  ٌ  تجلٌييا  ميين اآلٌييا  هيي   تأوٌيي  منييع كييان ليي ل . المتشييابه  مثليية خييا  ميين القآنن

  غليي  فييً جوبييه التأوٌيي  منييع موقيي   ن   والحييق. عنييه التعيياآ  ودفييع القآننييً اليينص   حماٌيية علييى الحييآص
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 4/15أُصذس ٗلسٚ،  -
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 13/364اٗظش ٓب رًشٙ ٓذون رلس٤ش اُعجش١ ك٢ رشجٔخ صج٤ؾ، ٛبٓ  رلس٤ش اُعجش١،  -
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 :اٗظش -

H.Birkelond,Old muslim opposition against interpretation of the Koran ,  oslo,1955,p. 42 
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 63،   1949، ٓصش، ٓعجؼخ اُسؼبدح، انتُثٍّ ٔانرّد ػهى أْم األْٕاء ٔانثذعأُِع٢،  -

63
 3/181اُعجش١، رلس٤شٙ،  -



 

   

   

آا  تقدٌم ٌنشد مضاد  تأوٌ  بمماآسة امحوا   مين. بالتنياق  ظاهآهيا ٌيوهم التيً اآلٌيا  بيٌن وموفقا  مبآ 

ااا إلاى ناضار  ٌومئاذ وجاو "و  (27 امنعيام" )األهصاار تدركاه فاا: "بياآلٌتٌن ٌتعل يق ميا مثا  ل  " ناارر  ره 

 وليٌ  بعضيا  بعضيه ٌينق  التفسٌآ ٌجه  من عند ه ا فكان: ه ا على تعلٌقا الملطً ٌقو (. 13-11 القٌامة)

يا. المختلفية المواطن فً الخواص تفسٌآ فً ولكن هما بمنتق    ٌيآا  ال ٌعنيً  "امبصياآ تدآكيه ال" تفسيٌآ فأم 

ااا إلاى ناضار  ٌومئاذ وجاو ": وقوليه. الجن ة دون السماوا  فً وال اآلخآ   دون الدنٌا فً الخلق   "ناارر  ره 

 ٌومبي  هللا إليى ٌنظيآون" نياظآ  آب هيا إليى" النيوآ  ٌعلوهيا والبٌا  الحسن بمعنى" ناضآ " القٌامة ٌوم ٌعنً

 64".تفسٌآهما فه ا معاٌنة

ا  لٌسي  المتشيابه توظٌي  مين  هدافيه فيإن   السين ً  االعتقياد ٌتبن يون ال الي ٌن المسلمٌن من الثانً الفآٌق  م 

ية  خيآى بغاٌيا  وإن ميا القآننيً  الينص بنقد متعل قة  ٌ ٌ ة عقابد  العقابيدي  امو   المسيتوى فعليى. وغٌآهيا وسٌاسي

ٌ ة المي اه  مختلي  وجد  ية  مبادبهيا تعضيد نصوصيا اإلسيام  ٌ  قولهيا ٌيدعم ميا وجيد  ميثا فالمعتزلية العقابد

 ٌقييو .  لي  ميين النقيٌ  إلييى  هيابهم ٌييدعم ميا السيينٌون وجيد المقابيي  وفيً  فعالييه  اختٌياآ فييً اإلنسيان بحآٌية

عً المي اه   صيحا  مين واحيد كي    إن  : "فنقيو  عظٌم  موضع ه ا  ن   واعلم: "السٌاق ه ا فً الآازي   ن   ٌيد 

 شاااء فمان" : ٌقييو  فيالمعتزلً متشييابهة  خصيمه لقييو  الموافقية اآلٌييا  و ن   محكمية  لم هبييه الموافقية اآلٌيا 

 التكوٌآ" )العالمٌن رب   هللا ٌشاء أن   إل   تشاؤون وما: "وقوله محكم ( 16 الكه ) "فلٌكفر شاء ومن فلٌؤمن

 65." ل  فً اممآ ٌقل  والسن ً. متشابه( 16

يية حجيي  غٌييا  القآننييً لليينص الميي هبً التوظٌيي  هيي ا ٌعكيي   ٌ ييد القآننييً  اليينص   داخيي  ميين قطع   ن   تؤك 

ٌ ة  اجتهادا  إ ن  ٌوجد ما وك   . جما  و كلما   و حآوفا كان  سوا  متشابهة  بعٌنها نصوصا  إن ها  ي م هب

 القآننيً  الينص من االجتهادا  ه   تأصٌ  إلى الم اه  ه   علما  وٌسعى م ه   ك     طآوحا  مع تنسجم

 سٌاق فً الزآكشً  ل  عن عب آ ومتصاآعة  متناقضة تأوٌا  ه ا على وتآتب . النصوص من غٌآ  ومن

 السيينً عنيد فيالمحكم الميي اه   فيً كياختافهم فٌهميا اختلفييوا قيد والنيا : "قيابا والمتشييابه المحكيم عين حدٌثيه

 66."القدآي عند متشابه
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 63أُِع٢، أُصذس أُزًٞس،    -
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ٌ ة نآا  سوى لٌ  القآنن فً المتشابه فإن   هك ا   الجاآي القواعد بمثابة  ضح  القآنن  على مسقطة م هب

 توافيق نٌية كي     ن   هو الن ا   جمهوآ عند المستمآ القانون  ن    كآنا   بما فظهآ: الآازي قا  ل ل  العم   بها

 67".المتشابهة فهً تخالفهم نٌة وك    المحكمة  فهً م هبهم

ٌ ة النصوص استخدام نلٌا  من نلٌتٌن المتشابه  مثلة وتبآز ٌ ة اآلآا  لشآعنة القآنن  :الم هب

 .ل ل  وفقا االستنتاجا  واستخاص عضوٌة وحد  باعتباآهما إلٌهما  والنظآ نٌتٌن بٌن المزج( 2

ية  نٌية عليى مؤسسية فكيآ  آد   ميا عيالم حجية تقتضٌه ما وفق والمتشابه المحكم مفهوم تغٌٌآ( 1  ٌ  مين قآنن

ٌ د  التً اآلٌة وسم طآٌق عن ما آ ي قبو  المقاب  وفً متشابهة  بأن ها وسمها خا   .68محكمة بأن ها تؤ

 تأوٌي  منع خلفٌا  من تكون قد سٌاسٌة غاٌا  المتشابه توظٌ  مستوٌا  من الثانً المستوى على ونلفً

ٌ ة السلطة تدخ   مسألة إلى الشهآستانً تطآق وقد. المتشابه  السيل   ن   اعليم: "قابا المتشابه مشك  فً السٌاس

ا الحدٌث  صحا  من  الآاشدٌن  امبمة من عهدوها التً السن ة ومخالفة الكام  علم فً المعتزلة توغ   آ وا لم 

 بنفيً قيولهم عليى العبيا  بنيً خلفيا  مين وجماعية بالقيدآ  قيولهم عليى  مٌية بنيً  ميآا  مين جماعة ونصآهم

 الحكيٌم  الكتيا  نٌيا  متشيابها  فيً والجماعية السين ة  هي  مي ه  تقآٌيآ فيً تحٌيآوا القيآنن  وخليق الصفا 

 69".اممٌن النبً و خباآ

 عين اإلفصيا  ٌقتضيً التأوٌي  من   المتشيابه  تأوٌي  منيع موقي  دوافيع  حيد كاني  الحٌآ  ه    ن   آٌ  ال

د  موق    سيلم بالمتشيابه باإلٌميان االكتفيا  فيإن   لي ل  . السيلطة موقي  مع منسجما بالضآوآ  ٌكون ال قد محد 

ي قد التً الفتنة من ٌقً ح    ٌ ة  السلطة اختٌاآا  مع ٌتعاآ  بما التصآٌح إلٌها ٌؤد   من النف  وٌحفظ السٌاس

 .الموق  ه ا مث  إلٌها ٌعآ   قد التً امخطاآ

فوهيا معاآضيٌها فإن   لصالحها  المتشابهة اآلٌا  الحاكمة السلطة وظف  ولبن  وبنيا . لصيالحهم  ٌضيا وظ 

 وقيد. بالسيلطة الممسيكون ٌحددها كان التً والكفآ اإلٌمان معاٌٌآ إلى شدٌد باحتآاز ننظآ  ن ٌنبغً ه ا  على

ميا  من ومقومٌن مكونٌن وبالتالً والكفآ  اإلٌمان معاٌٌآ من والمتشابه المحكم  ضحى ية مقو   ٌ  واالنتميا  الهو

يآ ما وه ا  ل   من المقصود هو السٌاسً الموق   ن   والحا  . المؤمنة الجماعة إلى  عليى الكبٌيآ  الحملية ٌفس 

ية الخيواآج من الحاكمة السلطة معاآضً مع السنٌٌن غٌآ ى وقيد. خاص   امخبياآ مين سيٌ  خيا  مين هي ا تبيد 

 فقيا  القيآنن  عنيد ٌلقيون وميا الخيواآج عنيد  و كيآ: "عب يا  ابين قيو  غيآاآ عليى والتابعٌن  الصحابة ونثاآ

                                                           
67
 7/152، 4اُشاص١، رلس٤شٙ، أُجِّذ  -
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يآ. 70"متشيابهه عنيد وٌهلكيون بمحكميه ٌؤمنون  السين ً الصي    عين بخيآوجهم مينهم السيلبً الموقي  هي ا وٌفس 

ٌ ة فييً للطعيين اآلٌييا  بعيي  واسييتثماآهم للسييلطة  المهييادن  آوا  اليي ي الخبييآ مييثا  ليي  ميين. اإلمييام مشييآوع

 قيآ وهن   إ ا النيا  عليى ٌتشيابهن المتشيابها : قيا  جبٌيآ بين سيعٌد عين المن آ ابن و خآج: "قابا السٌوطً

يا لهيم   ن هيا ٌزعميون القآنن من نٌة ٌقآؤون فآقة فك    ض    من ٌ ِض     ل   ج  ومن بيع فمم   مين الحآوآٌية ٌت 

 الاذٌن ثم" معها ٌقآؤون ثم  (11 المابد " )الكافرون هم فأولئك هللا أنزل هما ٌحكم لم ومن: "هللا قو  المتشابه

يه عيد  كفيآ فمين كفيآ قيد: قيالوا الحيق بغٌآ ٌحكم اإلمام آ وا فإ ا  (2 امنعام" )ٌعدلون هره ام  عيد  ومين بآب 

ة فه   بآب ه  شآ  فقد بآب ه  .71"مشآكون امبم 

ية كٌيان حفيظ وسياب  مين وسيٌلة المتشيابه تأوٌي  منيع موق  كان ه ا  عن وفضا  فقيد االنشيقاق  مين امم 

ة سٌوص  التأوٌ   بوا  فتح  ن   العلما  من فآٌق  دآ  . بنتابجهيا التنب يؤ ٌصيع  وفيتن خطيآ  مزاليق إلى امم 

 بتفسيٌآ تتعل يق مسيألة عليى نيزا   ثاآهيا ببغيداد فتنية وقعي  حٌيث م 616/  هي  324 سينة مثا حص  ما وه ا

د اللٌل ومن: "اآلٌة  اإلشيكا  وميوطن(. 46 اإلسيآا ) "محماودا مقاماا ره ك ٌهعثك أن عسى لك نافلة هه فتاج 

. المجياز عليى فهمها ومن الحقٌقة على فهمها من بٌن  "محمودا مقاما" عباآ  تأوٌ  فً الخا  اآلٌة  ه   فً

كآ وقد - الحنابلة و ه   هللا  ن   هيو  لي  مين ٌ فهيم الي ي  ن   إلى -المسألة ه   فً لهم ممثا المآوزي إسحاق   

ً   ٌ قعد سبحانه د  على له جزا  العآش على معه النب  غي  فٌيه التأوٌي  هي ا  ن   نخيآون  لي  فً وآ ى. 72تهج 

ٌ ة مقام من آوا السن ة   ه  عند معتمدا صاآ ما سآعان فإن ه بالمعتزلة  متأث آ الآ  ي ه ا  ن   ومع. املوه   ن فقآ 

ٌ نا  مكانا لٌ " المقام" كلمة من ٌفهم  ن ٌنبغً ما  عليى ليه جزا  النبً إلٌها ٌآفع التً الش فاعة مآتبة وإن ما مع

د   .تهج 

 اقتتا  بعضها مختلفة   شكا  فً الواقع  آ  على انعك   ن ه التأوٌا   بٌن الصآا  ه ا خطوآ  ووجه

ى ى 73القتلى  من كثٌآ سقوط إلى  د   بيٌن وقيع ميا غيآاآ عليى العلميا   بيبع  العيوام   اصيطدام إليى  ٌضيا و د 

 عليى الجليو  حيدٌث إن: بقوليه اآلٌية لتلي  الميألو  التفسيٌآ عليى الطبيآي عل يق فقيد والطبآي  الحنابلة عوام

 : نشد ثم. محا  العآش

 جلٌس عرشـه فً له ول      أنٌس له لٌس من سهحان
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آ   بمحابآهم  المستمعٌن نال  فآما "  هاجمهيا التيً داآ  ٌيدخ   ن إليى الحنابلية التامٌي  حنيق  مام واضط 

ة  عشيآا  ٌآكي   ن ولزم العظٌم  كالت    بابه على صاآ حتى بالحجاآ  وق فوها التامٌ   لثوآ  مواصلة العام 

 74".الهابجة العامة حنق من المقام الآفٌع اإلمام لحماٌة الجند من املو 

 والمنياظآ  الكتابية مجيا  وعليى العلميا   عليى حكيآا ٌكن لم التأوٌ  على الصآا   ن   ٌبآز المثا  ه ا إن  

ٌ ة ٌ ة  الفكآ  تصيادما و تبياعهم التأوٌلٌية المي اه  ممث لً بٌن التصادم وقع حٌث الواقع  إلى تجاوز  وإن ما النظآ

ٌ ة النف  إزهاق حد   إلى وص  عنٌفا  مادٌا آا  ه ا اشتد   وقد. البشآ فا  نٌا  حو  خاص   بشك  الص   التً الص 

ى بامتٌاز  متشابهة نٌا  تعد   ق وقد. اإلسامً المجتمع انشقاق إلى وتأوٌلها فهمها  د    نميو ج إلى الغزالً تطآ 

ٌ ن االستوا   نٌة هو اآلٌا   ه   نما ج من  عليى و جيآو  فآٌيق فضي    تفسيٌآها  فيً تحزبيوا قيد" الن ا   ن   فب

دوا إ  نخآون وتبعهم الظاهآ  75".االستقآاآ بنفً قطع من وفاز ٌجزموا  لم وإن فٌه تآد 

 فيً و ثيآ امتيداد الموق  له ا ٌكون  ن إلى ٌسعى ب  المسألة  من النظآي موقفه ببٌان الغزالً ٌكتفً وال

 نفيي  علييى امدل يية وتكل يي : "ٌقييو . إقلييٌم كيي    فييً شييخص علييى كفاٌيية فييآ   طآوحتييه تأٌٌييد  ن   فٌييآى واقعييه 

 إ ا البييد  لٌييدفع بييه ٌقييوم  ن إقلييٌم كيي    فييً شييخص علييى ٌجيي  بيي  النييا   نحيياد علييى واجبييا نييآا  ال االسييتقآاآ

 76".ثاآ 

ح ٌ ة الحدود من خآج  التأوٌ  مسألة  ن   الآ  ي  ه ا ٌوض  ٌ ة المعآف ٌ قة النظآ  هيو  آحي   مجيا  إليى الض

 سيلمٌة غٌيآ طآقيا ٌسيتخدمون العيوام كيان وليبن. علميا  وغٌيآ وعلميا  وخيواص عوام من فباته بك    المجتمع

آق ٌغل بون كانوا العلما  جملة فإن   التأوٌا   لبع  انتصاآا  حٌانا  ٌ ة الط  ٌ ة الدعو  لميواقفهم  تعضيٌدا والفكآ

 تأوٌي  ٌمنيع كيان الي ي المهيٌمن الموقي  إطياآ فيً دابميا تنخيآط ال مواقي  وهيً ٌسياندونها  التً وللتأوٌا 

 .المتشابه تأوٌ  ٌجٌز موق  مقابلها بآز وإن ما المتشابه 

يا موقفيا ليٌ  وهيو الصيحابة  عهيد مني  المتشابه بتأوٌ  السما  موق  بآز  ٌ ا  فآد  اإلٌهيام حياو  كميا شيا  

 الخطيابً حكيا  ميا: "السيٌاق هي ا فيً القآطبيً ٌقو . مجاهد إلى بنسبته االكتفا  خا  من القدامى بع  ب ل 

 وجي   عيز هللا اسيم عليى معطيو  الآاسيخٌن  ن   عبيا  ابين عين آوي فقيد غٌيآ   مجاهد بقو  ٌق  لم  ن ه من

 الزبٌآ بن جعفآ بن ومحمد الآبٌع له وقا  به  نمنا ٌقولون به علمهم مع و ن هم المتشابه  علم فً داخلون و ن هم
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 ممين ولسنا: "القاب  قتٌبة كابن السن ة  ه  علما  من كثٌآ الم ه  ه ا تبن ى وقد. 77"وغٌآهم محمد بن والقاسم

م  وليم. والمعنيى اللغية عليى متأولٌيه مين غليط وهي ا العليم  فيً الآاسيخون ٌعلمه ال القآنن فً المتشابه  ن   ٌزع 

78". آاد  معنى على به وٌد    عباد   به لٌنفع إال القآنن من شٌبا هللا ٌنز 
 

 خا  نشأ الخا  ه ا ومن: "الزآكشً ٌقو . المتكل مٌن من كانوا الموق   ه ا تبن وا من  غل   ن   وٌبدو

ة تعلم ال شً  القآنن فً ه :  ن ه فً نخآ مة فً الآاغ  قا  تأوٌله  امم  ية و هي : تفسٌآ  مقد   المتكل ميٌن عام 

ى وإال   معلومييا  ٌكييون  ن ٌجيي  القييآنن كيي   ن   إلييى  تشييم  المتكلمييٌن  وعبيياآ  79".بييه االنتفييا  إبطييا  إلييى مد 

اسخٌن  ن   آجح" ال ي فوآ  ابن مثا ن كآ امو   الفآٌق فمن وغٌآهم  والمعتزلة السنٌٌن  التأوٌ  ٌعلمون الآ 

 السيابعة لآلٌية تفسيٌآ  معآ  فً قابا ب ل  ٌصآ   فهو الزمخشآي  الثانً الفآٌق ومن  80" ل  فً و طن 

 الي ي الحيق تأوٌليه إليى ٌهتيدي ال  ي  "العلام فاً والراساخون هللا إل   تأوٌلاه ٌعلم وما: "عمآان ن  سوآ  من

نيوا فٌه ثبتوا  ي العلم  فً آسخوا ال ٌن وعباد  هللا إال علٌه ٌحم   ن ٌج   قياطع  بضيآ  فٌيه وعضيوا وتمك 

آون  "ٌقولون العلم فً والآاسخون" وٌبتدئ  "هللا إال: "قوله على ٌق  من ومنهم  هللا استأثآ بما المتشابه وٌفس 

 81".الوجه هو وامو   ونحو   الزبانٌة كعدد نٌاته من فٌه الحكمة وبمعآفة بعلمه 

ً   بأن   ٌعتقدون"  ن هم ٌاحظ المسألة  ه   من الشٌعة موق  فً والناظآ ة النب  اآلٌيا  تأوٌ  ٌعلمون وامبم 

يية. المتشييابها   والآسييو  هللا إلييى علمهييا فٌآجعييون تأوٌلهييا  معآفيية إلييى لهييم طآٌييق ال حٌييث المييؤمنٌن  وعام 

ة  82(". ) وامبم 

  نيا: فٌه ٌقو  عب ا  ابن الصحابً عن  ثآ التأوٌلً  االتجا  ه ا  نصاآ لدى تتواتآ التً الحج   قدم ومن

 وقيد. 84الجيوٌنً الحيآمٌن إميام عنيه حكيا  وقيد مجاهيد  عين نقيا لكين نفسه  الخبآ وآوي. 83تأوٌله ٌعلم ممن

ٌ اآ ه ا سعى ية مين ٌمث لونيه لميا للصيحابة   فعيا   و  خبياآ عليى حججيه  قيوى ٌؤس    ن إلى الت  ٌ  وسيلطة آمز
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ٌ ة ٌ ا عل م الآسو  بأن قتٌبة ابن ٌ ك آ الصدد ه ا وفً. بالآسو  اآتباطهم بحكم دٌن  البين دعيا وبأن ه التفسٌآ  عل

 85".الدٌن فً وفق هه التأوٌ  عل مه اللهم: "فقا  عب ا 

ييا خبييآا  ليي  بعييد وٌيي كآ  ٌ ييا  ابيين عيين مآو ا  وحنانييا غسييلٌن:  آبعييا إال    علييم القييآنن كيي   " هييو عب   وامو 

قٌم ٌ نا علٌه ٌعل ق ثم  86"والآ   المعطٌا  ه    ن   والماحظ . 87بعد  ل  علم عب ا  ابن من   مؤق    موق   ن ه مب

 لتأوٌي  المجٌيز للموقي  الميوجز عآضيه  ثنيا  عميآان ن  سيوآ  من السابعة لآلٌة تفسٌآ  من الطبآي ٌح فها

 طيابع كتابتيه ٌفقيد مميا للكاتي   الم هبً والتدخ   الحآج مواطن هً الح   مواطن  ن   المعلوم ومن. المتشابه

ٌ ة  ٌ ة الكتابا  خانة فً وٌضعها الموضوع هة الم هب ٌ ية صياحبها اختٌياآا  خيا  مين الموج   وغٌيآ امٌدٌولوج

ٌ ة  .العلم

ية الحجيي  علييى عياو  المتشييابه لتأوٌيي  المنتصيآون سيياق وقيد  ٌ   ن اعتبيياآ غييآاآ عليى عقلٌيية  حججييا النقل

ي وبتأوٌله بالمتشابه المعآفة دابآ  من العلم فً الآاسخٌن العلما  إخآاج  ابين ٌقيو . بالجهلية تسيوٌتهم إلى ٌؤد 

يا" ٌقوليوا  ن إال   المتشيابه فيً حيظ العليم فيً للآاسيخٌن ٌكن لم ولو: "قتٌبة نيا عنيد مين كي    بيه نمن   ٌكين ليم  "آب 

نيا عنيد مين كي    به نمنا: "ٌقولون جمٌعا من هم المسلمٌن  جهلة على ب  المتعل مٌن  على فض  للآاسخٌن . 88"آب 

ٌ ة مع فٌه ٌشتآكون ال بعلم اختصاصهم تقتضً فهً اآلٌة  فً" الآاسخٌن" كلمة الآ  ي ه ا وجوهآ . النيا  بق

  كثيآ ٌعلميون  ن هيم ٌقتضيً آاسيخٌن تسيمٌتهم إن" اإلنكياآي تساؤله القآطبً شٌ  عن ٌآوى السٌاق ه ا وفً

 ميا إال   ٌعلموا لم إ ا آسوخهم هو شً   ي   وفً العآ   كام ٌفهم من جمٌع علمه فً ٌستوي ال ي المحكم من

 ٌعلييم  ن اللغيية فييً ٌجييوز كٌيي : قييابلٌن لييه المعاآضييون بسييطه إشييكاال الموقيي  هيي ا  ثيياآ. 89"الجمٌييع ٌعلييم

: قولييه عيين انقطعييوا العلييم فييً  شييآكهم وإ ا  "بييه نمنييا ٌقولييون العلييم فييً والآاسييخون: "ٌقييو  وهللا الآاسييخون 

ييه  "ٌقولييون" ييى عطيي  هنييا لييٌ  من    ن معتبييآا هيي ا عيين الزآكشييً  جييا . 90"فعلييٌن  للآاسييخٌن ٌوجيي  حت 

 :91الشاعآ قا  كما نمنا قابلٌن" العلم فً والآاسخون" قا  كأن ه الحا   معنى فً هنا" ٌقولون"

 غماَمه   فً ٌلمع والهرقُ       شجوها تهكً الرٌح
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 2/73، انثرْاٌ فً ػهٕو انقرآٌاُضسًش٢،  -

91
 ٛٞ اثٖ ٓلشؽ اُذ٤ٔش١، اٗظش األؿب٢ٗ. -



 

   

   

م. المعا  ي  العط  واو فح  " وٌقولون ٌعلمون" هو المقصود المعنى  ن ٌفٌد نخآ تأوٌا الزآكشً وٌقد 

 ال إ  محيا   العليم قبي  اإلٌمان من   ونمن ا  علمنا: ٌقولون: والمعنى  (11 القٌامة) ناضآ  ٌومب  وجو : "كقوله

آ  .92"الجه  مع اإلٌمان ٌ تصو 

آون امتنع ما على ٌق  ال القآننً التفسٌآ كت  فً الناظآ فإن   ه ا  إلى وباإلضافة  من ه تأوٌله  عن المفس 

آٌن نآ لم فإن ا: "الزآكشً ٌقو . متشابه  هللا  إال   ٌعلمه ال متشابه ه ا: فقالوا القآنن  من شً  عن توق فوا المفس 

و  ب  آُّ يآوا حت يى التفسيٌآ  على كل ه  م   و شيبا  وطيه  وحيم   ليآ  مثي  السيوآ  وابي  فيً المقطعية الحيآو  فس 

 93". ل 

آون   وقع وبه ا  التأوٌي   ٌمنعيون جهية مين فهيم التنياق   فيً  نفسيهم المتشابه  تأوٌ  منعوا ال ٌن المفس 

حٌن مين كيان الي ي الطبيآي غيآاآ عليى عنيه  انقطيا  دون ٌماآسيونه  خيآى جهية ومن  منيع بموقي  المصيآ 

عية للحيآو  تفسيٌآ  فً لكن ه المتشابه  تأوٌ  من العلم فً الآاسخٌن  مواقي  ٌعيآ  السيوآ   وابي  فيً المقط 

م منها  المفسآٌن مختل  ٌه استهجان  ي دون 94لها الخاص   تفسٌآ  وٌقد   تعيد   التيً الحيآو   ه   لتأوٌ  لتصد 

ة النما ج  هم   من  .القآنن بمتشابه الخاص 

ة ه    ن   وٌبدو ( هي  437  ) البخياآي العزٌيز عبيد الحنفً الفقٌه عنهم آوى فقد المعتزلة  اعتمدها الحج 

يآون هي ا ٌومنيا إليى ٌزاليوا ليم المفسآٌن إن  : "قولهم ليون ٌفس   القيآنن مين شيً  عليى ٌقفيوا وليم نٌية  كي    وٌؤو 

آوا ب  هللا  إال   ٌعلمه ال متشابه ه ا لٌقولوا  95".الك  فس 

ٌ ن وقد ة تبن ته موق  المتشابه تأوٌ  جواز  ن   الفقٌه ه ا ب ع   96المعتزلة عام    عامهم  هم   ومن. فٌه وتوس 

ية  الصيٌاغة فضي  ليه كان ال ي الجب اآ عبد القاضً الصدد  ه ا فً  ٌ  التأوٌي  وجيو  بيٌن الكامي  واليآبط النهاب

ٌ ة امس  وبٌن والمتشابه  والمحكم والمجاز ية للمدآسية الفكآ  ٌ  جهية مين والنهيابً الناضي  شيكلها فيً االعتزال

ٌ ة اللغة مفهوم مع ٌتساوٌان والمتشابه المحكم  ن من القاضً وٌنطلق.  خآى  وبالتيالً المجازٌية  واللغة الحقٌق

ها لغموضها آفع وسٌلة بالمتشابها  الخاص التأوٌ  ٌضحً  الآبٌسية امدا  المجياز وٌصيبح المحكيم  إليى بآد 

ٌ ة  قيآابن إليى المجاز وك ل  ومتشابهه  بمحكمه الجباآ عبد القاضً نظآ فً القآنن وٌتحو   ه    التأوٌ  لعمل

ٌ ة و دل ة  بعيد الطبٌعيً ومين. حججهيم تهافي  وكشي  الخصوم  ومجادلة والنظآ  التأم   على الحث   غاٌتها عقل
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ييا المتشيابه ٌكيون  ن  لي  يه معآفتيه  ٌمكين مم   وميين. بيه بمخاطبتنيا عابثييا هللا كيان وإال   داللية  ٌقيع  ن بييد   ال من 

 وٌكيون االسيتبنا   عليى ال العطي  عليى عميآان ن  سوآ  من السابعة اآلٌة القاضً ٌؤو   ن  ٌضا الطبٌعً

 ميدحهم  لٌكمي  بيه علمهيم  حوا  فً به نمن ا ٌقولون ب ل  العلم مع" وهم المتشابه  ٌعلمون العلم فً الآاسخون

 97".م موما لكان وجحد علم ولو ٌلزمه  بما بال  فقد التصدٌق  ظهآ إ ا بالشً  العالم من  

 اليآازي بكيآ  بيً اعتبياآ ٌمكن ش    با بهما تأث آ ثالث  موق  السابقٌن التأوٌلٌٌن الموقفٌن بٌن بآز وقد

 غٌيآ  ٌسيتوع  ال حت يى المتشيابه  جمٌيع تأوٌي  معنيا  هللا  إال   تأوٌليه ٌعليم وميا: "ٌقيو . ممث لٌه من الجصاص

 لنيا بإقامته بعضها نحن نعلم  ن ب ل  ٌن  ولم اآلٌا   من المتشابها  معانً بجمٌع علمنا إحاطة فنفى علمها 

 عليى د  قد ما اآلٌة فحوى فً من    "شاء هما إل علمه من هشًء ٌحٌطون ول: "تعالى قا  كما علٌه  الداللة

 وافيق وإن الي ي السهٌلً  إلى الموق  ه ا الزآكشً نس  وقد. 98..."المحكم إلى بآد   المتشابه بع  نعلم  ن ا

 فإن ه مبتد  " الآاسخون" واعتباآ عمآان  ن  سوآ  من السابعة اآلٌة فً هللا إال عباآ  عند التوق  فً السنٌٌن

 المحكييم  إلييى المتشييابه بييآد   ٌعلمييون  ن هييم معتبييآا المتشييابه  تأوٌيي  ٌعلمييون ال العلمييا  إن قييولهم فييً خييالفهم

 السهٌلً  نظآ فً المتشابه  تأوٌ  ٌعلم فاه. علٌه بالمت فق فٌه المختل  وعلى بالجلً  الخفً على وباالستدال 

 99".والتدب آ بالت ك آ ٌعلمونه والآاسخون دلٌ   وال تفك آ وال بت ك آ ال القدٌم بالعلم

 المسيلمٌن غٌيآ عليى اليآد فً ٌتمث  مخصوص  تاآٌخً بسٌاق محكوما كان للمتشابه التأوٌلً الوضع إن

 فيإن لي ل  اآلٌيا   بعي  بيٌن تعياآ  مين ٌعنٌيه وميا المتشيابه عليى الشتماله القآننً  النص فً طعنوا ممن

 .مقاصد  و القآننً النص لآو  وفا  امكثآ بالضآوآ  هً لٌس  قدٌما بآز  التً التأوٌا 

 فهً مزدوج  طابع لها المعآفٌة الزاوٌة من فاإلٌدٌولوجٌا بامتٌاز  إٌدٌولوجٌا مبحثا المتشابه مبحث ٌعتبآ

 عقليً اسيتدال  ك  على سابقة  حكام على  ي اعتقاد  على تقوم معآفة هً  و ومعآفة  اعتقاد الوق  نف  فً

 عليى الي كآ سيبٌ  عليى تتأسي  منهيا التحدٌيد  هي ا علٌهيا ٌنطبيق امصيولٌة والمنظومة. 277تجآٌبً فحص  و

 الغييام  علييى الجلييً الواضييح و فضييلٌة العآبٌيية  اللغيية و فضييلٌة غٌييآهم  علييى والمسييلمٌن اإلسييام  فضييلٌة

 بحييث تسييبق امحكييام  هيي   ومثيي . امخييآى الميي اه  نآا  علييى والجماعيية السيينة  هيي  آ ي وتقييدٌم والمشييك  

                                                           
97
 189،   1993، ث٤شٝد ،3، غاِ انؼقهً فً انتفضٍراالتجٗصش دبٓذ أثٞ ص٣ذ،  -

98
 2/4ٛـ،  1335، غجؼخ اسع٘جٍٞ، أحكاو انقرآٌاُجصب ،  -

99
 1/457، 1992، ا٣ٌُٞذ 2، غانثحر انًحٍط فً أصٕل انفقّاُضسًش٢،  -

  -
   

  171-170،     1992، اُذاس اُج٤عب ، 1، غ األٌذٌٕنٕجٍا َحٕ َظرج تكايهٍحٓذٔذ سج٤ف، 



 

   

   

آ مجيآد إليى دوآ  ٌتحو  ل ل  فٌه  وتتحكم وامصولً المفسآ  مجيا  فيً سيابد هيو لميا ومكيآ   ومعل ي  مبيآ 

 .واالجتما  الفقه

م  امو  والفاعييي  وامسيييا   المآكيييز هيييً الجماعييية تجعييي  للييي ا   تمجٌدٌييية صيييوآ  اإلٌيييدٌولوجٌا تقيييد 

(Idéalisation   /اممثليية )  المغيياٌآٌن  و الخصييوم تقبييٌح وتمجٌييدها اليي ا  تجمٌيي  لعملٌيية اآلخييآ والوجييه 

ييين وال ال اتٌييية صيييابتها تكتسييي  ال إٌيييدٌولوجٌا كييي  ولعييي    عموميييا   .اآلخيييآ  شيييا  ىعلييي إال مواقعهيييا تحص 

(Idéalisation / Diabolisation)    تمجٌيدا ٌتضيمن منه والمتشابه  المحكم مبحث على تنطبق القاعد  ه 

 خياآج مين تأوٌليه ٌجٌزون لمن وتقبٌحا به  باإلٌمان وٌكتفون السنة   ه  من المتشابه تأوٌ  عن ٌمتنعون لمن

 .خاصة السنً الفكآ

ى مييا ٌلغييً  ن المتشييابه تأوٌيي  منييع اليي ي السيينً الموقيي  حيياو  لقييد  اليينص  فييً النظييآ بييا  فييتح إلٌييه  د 

 المتطيوآ النص ٌجمدون ب ل   نهم الموق  ه ا  صحا  خلد فً ٌج  ولم. الم هبٌة الغاٌا  ٌخدم لما وتوظٌفه

 فبا  توحد إٌدٌولوجٌة صٌاغة على ٌجبآهم بشك  ضاغطة كان  التاآٌخٌة الحاجة من القآا ا   لشتى القاب 

 .المناوبة امخآى المنظوما  وإزا  الحً  التاآٌ  إزا  للمنظومة المصفح الطابع وتمتن المجتمع 

 فيا نسيبً  بشيآي تياآٌخً موقي  فهيو إ ن .  المي هبً للصيآا  نتياج هيو المتشيابه من الفقهً الحكم إن

 .تأوٌله ومنع مفهومه بٌان فً الحقٌقة امتا  وادعا  المتشابه على للمزاٌد  مجا 

  نيه فيً تكمين المخالفية  المواقي  وٌهمي  تأوٌليه  وٌوقي  المتشيابه  معنى ٌجمد ال ي الموق  خطوآ  إن

 التأوٌلٌية المماآسية  ن  لي . الميؤو  لهيا ٌخضيع التً والنفسٌة وامٌدٌولوجٌة التاآٌخٌة المابسا  ك  ٌتجاوز

 هيي ا وميين. عصيآ  فييً المعياآ  تطييوآ ودآجيية إدآاكيه  وحييدود الميؤو   بييأفق حتمييا تيآتبط بشييآٌة مماآسية

 معنى فً الدٌنً النص معانً اختزا  إن. تاآٌخً نسبً كابن نتاج منه ونسبٌا  محدودا التأوٌ  ٌكون المنطلق

 فإنيه وتجانسيه  اسيتقآاآ  وضيمان والمجتميع  الفكيآ توحٌيد هيً نبٌلية غاٌية إليى ٌآميً كيان وإن  خٌيآ  وحٌد

. الحصيآ عليى تستعصيً دالال   ا  عاميا  مين لغوٌيا بنا  باعتباآ  نص  ك  معانً تعدد وحقٌقة ٌتناق 

 مجالييه اتسييا  علييى معتمييدا االنتشيياآ إلييى ٌمٌيي  وإنمييا امحييادي  للتفسييٌآ ٌسييتجٌ  ال اليينص فييإن الفهييم  وبهيي ا

 .اإلشاآي

 العليوم فيً حدٌثية نظآٌيا  مين ظهيآ ما ضو  فً النظآ إعاد  إلى حاجة فً والمتشابه المحكم مبحث إن

 ال النسيبٌة عصيآ هيو بميا فعصيآنا. الصيحٌحة العلوم فً وحتى والتاآٌخٌة  واالجتماعٌة  والنفسٌة  اللسانٌة 

ة صحٌح مفهوم هنا  ٌكون بأن ٌسمح د  ن كما. مطلقة صح   هيو الفاسيفة  بعي  علٌيه ٌليح   الي ي المعيانً تعد 

  ي للكلمية  اليدٌكاآتً الحدٌث بالمعنى وعقلٌا منطقٌا تضبط تعد لم فهً للحقٌقة   عطً جدٌد معنى عن تعبٌآ



 

   

   

  ن كميا والخياطا  الحقٌقيً بيٌن الصيلة عليى واليوهم الغميو  مفهوم  دخ  وإنما الخطأ  مع تضاد عاقة فً

 .مضاع  معنى لها  ضحى وإنما بدٌهٌة   و واضحة جلٌة تعد لم الحقٌقة

 معطيى لٌ  فالتاآٌ . الثابتة الحقٌقة فكآ  ٌلغً  ن ٌمكن التاآٌ  لمعنى الحدٌث فهمنا  ن  ل   إلى  ض 

 ومنها النصوص  فً الحقٌقة فإن القاعد   ه   وعلى. متغٌآ معطى ولكنه هنا   قابما الماضً  فً موضوعٌا

يآ بيٌن العاقة  ن طالما مستمآ  تغٌآ حالة فً الدٌنً  النص  الزميان فيً متغٌيآ  عاقية المفسيآ والينص المفس 

 .والمكان

 بالنصييوص البشييآٌة االجتهييادا  وصيي   ن إ  نسييبٌا  المآجعٌيية السييلطة مفهييوم  صييبح المنطلييق هيي ا ميين

 .  القداسة علٌها ٌضفً  و االجتهادا  ه   ٌشآ   ٌعد لم الماضً بأعام  و التأسٌسٌة

 عاقية وتأسيٌ  والفقهيا   المفكآون صاغها التً التآاث نصوص عن القداسة نفً ٌمكن ه ا  على وبنا 

 وآبييط والتفكيآ  النظييآ عليى تنبنييً بي  العمٌييا   والطاعية واالمتثييا  والتقيدٌ  التقلٌييد عليى تقييوم ال بهيا جدٌيد 

 ميا استصيفا   ل  من غاٌتها واحد  م ه  على تقتصآ ال شمولٌة  مقاآنٌة مقاآبة واعتماد بالتاآٌ   الخطا 

 فكيآ مقاآبية بغٌيآ  ل  ٌتم   ولن الحدٌث  وعقلنا عصآنا ٌآفضها ال مضٌبة  مواق  من الماضً علٌه ٌنطوي

 .وموضوعٌة نقدٌة تاآٌخٌة آؤٌة ووفق الحدٌثة  المنهجٌة بأدواتنا الماضً



 

   

   

 

27236

77121234446621

77121234445514  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

