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ABSTRACT 

 

Undoubtedly, most philosophers, theologians, and jurists paid great attention to 

the human mind, and relied on it in the interpretation of texts to the extent of 

exaggeration. Then it becomes disputed for transmission (the text). However, the 

study of the thought of Ibn Rushd Al-Hafid notes his role in trying to reconcile 

human reason and transmission, especially in his two corpora: Fasl Al-Maqal fi 

Taqrir ma bayna al-Syariah wa Hikmah min al-Ittisal, and Wa al-Kasyf ‘an 

Manahij al-Adillah fi ‘Aqaid al-Millah, following in that the scholars of the Salaf 

and the methodology of Sunnis in the interpretation of texts; Emphasizing that the 

relationship between reason and transmission or Sharia and wisdom is a 

relationship of reconciliation and integration of two branches of knowledge. Each 

of them is a guide and a connector to the absolute truth. Hence, they are in terms 

of truth, no dispute between them. Thus, the research problem lies in clarifying the 

following questions: What is meant by reason and transmission? What is the 

difference between Ta’wil and Tafsir? Is the human mind compatible with the law? 

Hence, the objective of the research is to explain the role of the mind in 

understanding and interpreting texts according to Ibn Rushd. The article uses the 

inductive, descriptive, and analytical approaches, which are indispensable in such 

research, in order to reach satisfactory results that clarify Ibn Rushd’s position on 

reason as a tool for understanding and interpreting texts, and confirm that the 

relationship between reason and transmission is a complementary relationship 

that does not contradict and the mind deals with revelation is set by systematic 

rules . 
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 د هيم تال
ال شك إن من أعظم نعم هللا على اإلنسان نعمة العقل،فهو آلة املعرفة اليت هبا يصل اإلنسان إىل معرفة هللا 
سائر  عن  شأنه  من  رفع  و  ابلعقل  اإلنسان  وتعاىل  سبحانه  هللا  فقد كرم  وأتويلها،   الشرعية  النصوص  فهم  و 
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َولََقْد َكرَّْمَنا تعاىل﴿  قال  َعَلٰى َكِثرٍي  آَدمَ  َبِن  املخلوقات.  ْلَناُهْم  َوَفضَّ الطَّيِرَباِت  َن  مِر َوَرَزقْ َناُهم  َواْلَبْحِر  اْلَبِر  ِف  َوََحَْلَناُهْم 
﴾  70اإلسراء:   ّمِرَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيًلا

القدرة  صاحب  وهو   ، األفكار  منشأ  التكليف،فهو  زال  العقل  زال  وإذا  اإلنسان  ِف  التكليف  مناط  فالعقل 
من العبادات اليت شرعها هللا تعاىل وأوجبها   على اإلدراك له ال يكلف ، فكثرٌي  عقل  والتصررف والتدبري، فمن ال 

على النراس من شروطها أن يكون املسلم عاقًلا ابلغاا، ومن فقد بعض مقدراته العقلية فإمنا يكلف حبسب ما بقي 
 دانه لنعمة العقل. له منها؛ فاجملنون غري مكلف بل هو غري مؤاخذ على أفعاله بسبب فق

من هنا كانت العًلقة بني العقل والوحي )النقل( عًلقة تفاعلية، وهذا التفاعل يقتضي إعادة التدقيق ِف فهم   
اليت  اإلشكالية  تلك  والعقل  الوحي  أو  والنقل،  العقل  بني  الفقهاء  أاثرها  اليت  اإلشكالية  ولكن  ؛  وأتويله  النص 

اإلسًلمي الفكر  اتريخ  ِف  حيزاا  املعادلة أخذت  لتلك  وحل  بينها  التقريب  اإلسًلم  مفكري  من  بعض  جعلت   ،
تعظيم  قضية  من  الفقهاء  مواقف  تباينت  وقد  واعتبارها.  املوجودات  ِف  ابلعقل  النظر  وجب  تقرر  اليت  الصعبة 

 النصوص الشرعية ورفضهم للتأويل العقلي. 
لم يتخذ مسلك الفًلسفة، واملعتزلة الذين والعقل، ف)النص(  ومن هنا وقف ابن رشد موقفاا وسطاا بني النقل    

النقل  على  املقدم  واحلكم  احلقائق  إىل  الوصول  وسبيل  ومعارفهم  لعلومهم  األصل  وجعلوه  العقل  تقديس  ِف  غالوا 
مسلك الصوفية والرافضة الذين ذموا العقل وعطلوه واعتقدوا ما ال يقبل وال يعقل   والشرائع. بل ومل يتخذ ابن رشد

من هنا   تفريطاا وسطاا جتاه العقل؛حيث عرف للعقل قدره فوضعه ِف مكانه الًلئق به بًل إفراط وال  بل اختذ مسلك 
 . جاءت آراؤه توافق العقل والنقل ِف شرح وبيان الفروض واحلدود الشرعية

  
 املبحث األول 

 )النقل( الوحيمفهوم العقل و 
 )النقل(  الوحيالعالقة بني العقل و 
 النقل )الوحي(العالقة بني العقل و 

 
 أوالً: مفهوم العقل 

والعرب إمنا مست   فيقال : عقلت البعري أعقله عقًل، إذا منعته من احلركة،.: يطلق على املنع واحلبسالعقل ِف اللغة
الفهم عقًلا ألن ما تفهمه فقد قيدته وضبطته بعقلك، كما البعري قد عقل أي أنك قيدت ساقه إىل فخذيه، وقالوا: 

  .   (210-209 ص   :   م1978  :   اعتقل لسان فًلن أي استمسك)احملاسيب
اها، ه ويردها عن ه عاقل الذي حيبس نفسوالعقل مصدر عقل يعقل عقًلا، ورجل عاقل هو اجلامع ألمره ورأيه، وال

ومسي العقل عقًلا ألنه يعقل صاحبه عن التورط ِف املهالك أي حيبسه، والعقل هو التمييز الذي يتميز به اإلنسان 
  .  (326م : ص 1999:  عن احليوان، والعقل: القلب، والقلب: العقل" )ابن منظور
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احِلْجر والنُّهى ِضدُّ احلُْمق،   من هنا جاءت لفظة عقل ِف اللغة أيضا لتطلق على احِلجر والنُّهى،.:"
واجلمع ُعقول، وهو مصدُر )َعَقَل( يَعِقُل عقًلا فهو معقوٌل وعاقٌل، ويقال فيه أيضاا: َعَقَل الدواء بطنه، أي 

:ص م1999ابن منظور،  أمسَكُه، وَعَقَل الَبعرَي: إذا شدَّ الساق إىل بقية الذراع حببل واحد ملنعه من اهلرب" ) 
هو     (458 عاقل  ورجل  عقًلا،  يعقل  عقل  مصدر  العقل  إذن  ؛  ُعقوٌل  واجلمع  احلُْمق  ِضدُّ  والنُّهى  احِلْجر 

أي حيبسه، والعقل هو  العقل عقًلا ألنه يعقل صاحبه عن التورط ِف املهالك  اجلامع ألمره ورأيه، ... ومسي 
ا والقلب:  القلب،  والعقل:  احليوان،  عن  اإلنسان  به  يتميز  الذي  ،  لعقل) التمييز  منظور.،  : 1999ابن  م 

 .   (  326ص
العقل ضد احلمق، ويطلق ويراد منه: الفهم والتمييز، والعرب إمنا مست الفهم عقًلا ألن ما تفهمه 
فقد قيدته وضبطته بعقلك، كما البعري قد عقل أي أنك قيدت ساقه إىل فخذيه، وقالوا: اعتقل لسان فًلن 

.وجاء ِف كتاب )املفردات( مادة: ع ق ل : "الَعْقُل:   (021-209م :ص  1978أي استمسك )احملاسيب، 
تَ َهيِرَئِة لَقبوِل الِعلم، ويقال للذي َيْسَتنِبطُه اإلنساُن بتلَك القوَِّة: َعْقلٌ 

ُ
 (110") الراغب،د.ت :ص يقال للُقوَِّة امل

. 
الداللة املعنوية والوظيفة ومن هذه املعاين السابقة نرى أن علماء اللغة "أشاروا إىل الداللة اللغوية جبانب  

األخًلقية للعقل فشملت هذه املعاين جانبني: جانب نظري وهو الفهم واإلدراك والعلم، وجانب عملي ِف 
-49م:ص  1993)فاطمة إمساعيل  جمال األخًلق، وهو التمييز بني اخلري والشر وحبس النفس عن اهلوى"  

ع واحلبس. و وجه تسمية العقل هبذا االسم: كونه مينع خًلصة القول: أن العقل ِف اللغة يطلق على املن   (50
يوبقها،  عما  ومينعها  نفسه،  حيبس  ألنه  اجلاهل  خًلف  فالعاقل  وحيبسه؛  املهالك  ِف  السقوط  عن  صاحبه 

  ويردها عن هواها، وميسك ما يعلمه، ومييز بني ما ينفعه وما يضره .
 

 العقل يف االصطالح 
اختلفوا علماء الكًلم والسيما املعتزلة و األشاعرة ِف تعريفهم للعقل؛ نظراا ألن تلك الفرق هي اليت أوجدت 
اإلشكالية بني العقل والوحي )النص( ؛ فهذا مثًلا: أبو اهلذيل العًلف يعرف العقل أبنه: "القوة على اكتساب 

مسي عقًلا ألن اإلنسان مبنع نفسه به عما ال مينع اجملنون   العلم. أما اجلبائي املعتزيل فيعرفه أبنه:  العلم، وإمنا
نفسه عنه وأن ذلك مأخوذ من عقال البعري، ومنع صاحب هذا القول )اجلبائي( أن تكون القوة على اكتساب 
مع تكامل  حىت يتكامل عقله ويكون  أنه وإن مل تكن عقًلا فليس جبائز أن يكلف اإلنسان  العلم عقًلا غري 

 ( . 482- 480م:ص1980على اكتساب العلم ابهلل  )األشعري , عقله قوايا  
أما  أبو احلسن األشعري يعرف العقل ِف  كتابه مقاالت اإلسًلميني بقوله: ". األصل ِف العقل: العقد 
إحدى  أهنا  يزعم  اليت  والقوة  عقًلا،  أدركه  وما  عقًلا،  عليه  يعقد  إدراكاا  اإلنسان  إدراك  مسي  وبه  واإلمساك، 
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ال السفه، القوى  و  اجلنون  ويقابله  عقًلا،  والباطل  احلق  و  والشر،  اخلري  بني  هبا  مييرز  اإلنسان،  هبا  يتصرف  يت 
     ( . 482-   480م:ص 1980واحلمق واجلهل ابعتبارات خمتلفة   )األشعري , 

عقل وقد نقل السبكي ِف كتابِه طبقات الشافعية الكبى، ِف تعريفه العقل قول إمام احلرمني اجلَُوين:" ال
ماهتا من  ل إىل العلوم النظرية ومقدِر غريزة يتأتَّى هبا درك العلوم وليست منها .... إنه صفة إذا ثبت هبا التوصُّ

بعلم ليس  العقل  أن  على  بناءا  منه  وهي  النظرايت،  مستند  هي  اليت  " .الضرورايت  هذا 
 (.187م:ص1978احملاسيب،)

ما احملاسيب فيعتب العقل غريزةا أو نوراا للغريزة يقوى ويزيُد ابلتجارب والعلم واحلِلم. ، فُيعرفه أبنه: " غريزة أ
) احملاسيب:  "ال يعرف إال بفعله ِف القلب واجلوارح، ال يقدر أحٌد أن يصَفه ِف نفسه وال ِف غريه بغري أفعاله

ومعظم السلف،إال أن احملاسيب أضاف   - رَحه هللا    -( وهو قول اإلمام أَحد بن حنبل  204م،ص  1978
يزيد،  التجارب  مع  الغريزة،  نور  "هو  العقل:  عن  سئل  ملا  فقال  )نور(،  غريزة؛ كلمة  العقل  إن  اإلمام:  لقول 

 ( .2/41) السبكي:    ."ويقوى ابلعلم وابحلِْلم
رفة هللا سبحانه وتعاىل ،معرفة فالعقل عنده غريزة وضعها هللا سبحانه ِف اعظم خلقه، ليتسىن هلم هبا مع   

ما ينفعهم، ومعرفة ما يضرهم. فًل شكَّ ِف أنر احملاسيبَّ يقصُد هنا بَغَريزة العقل أنه جزٌء من الدوافع اإلنسانية، 
ُل واإلدراُك، والتمييُز بني األمور ِف اجلانب النظري، وبني اخلري والشرر تفصيًلا ِف اجلانب العملي  وظيفُتُه التعقُّ

العلم   هو   ": أو   ، العلم"   اكتساب  على  والقدرة  القوة  أنه  العلم كما  هو  العقل  بقوله:  ذلك  وأكد 
  (113م ص1971ببعض الضرورايت الذي مسيناه ابلعقل ابمللكة"  .)التهاوين : 

وردت عدة تعريفات للعقل ِف كتب الفًلسفة منها على سبيل املثال ما ذكره الفًلسفة :   العقل عند الفًلسفة  
القدامى مثل أفًلطون وأرسطو بقوهلم العقل هو " قوى النفس اليت هبا حيصل تصور املعاين، وأتليف القضااي 
ويدرك  واملعلول  والعلية  والعرض  واجلوهر  عامة كالوجود  معاين  هبا  يدرك  اإلنسان  قوى ِف  ،فالعقل  واألقيسة" 

ء أو املعقوالت، بل وتدرك أيضاا احلقيقة وجود موجودات غري مادية ؛ فهو "القوة اليت تدرك ماهيات األشيا
املطلقة..... )و( أن تدرك املاهيات أو املعقوالت اليت ِف أذهاننا ليست إال مناذج ّماثلة ملا ِف خارج الذهن 

   ( . 181م،ص2001من أشياء )قاسم:
للنفس وقد وصفه مجيل صليبا بقوله:العقل "جوهر بسيط مدرك لألشياء حبقائقها". وهو" قوة طبيعية  

- 84/ص2،  1973متهيئة لتحصيل املعرفة العلمية" بل هو" جمموع املبادئ القبلية املنظمة للمعرفة" )صليبا  
88 ) 

، وبه يفرتق  اما ابن رشد فيعرف العقل بقوله :"وليس العقل شيأ أكثر من إدراك املوجودات أبسباهبا
ناعة املنطق تضع وضعا أن ها هنا أسبااب وص . العقل عن سائر القوى املدركة ، فمن رفع األسباب فقد رفع 

املسببات مبطل  ورفع هذه  ومسببات ، وأن املعرفة بتلك املسببات ال تكون على التمام إال مبعرفة أسباهبا ، 
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للعلم ورافع له "وهي كذلك النظر ِف األشياء )حبسب ما تقتضيه طبيعة البهان(" ابن رشد، هتافت التهافت 
  (2/625م. 1972:  

بني ويتض   الربط  أي  ومسبباهتا  األسباب  بني  :الربط  هو  عنده  العقل  معىن  أن  التعريف  هذا  من  ح 
م 1968:" فاحلكمة عنده فهي املعرفة ابألسباب الغائية") ابن رشد ، هتافت التهافت:    املقدمات والنتائج

  .  ( 233،ص  
الشريعة حقا وداعية إىَل النظر املؤدي إىَل املعرفة احلق ... فإن احلق   من هنا أكد ابن رشدعلى أن "    

  .  (31م :ص2002)ابن رشد : فصل املقال ال يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له"
 

 اثنيا: مفهوم النقل  )الوحي(
نقل الشيء أي أخذه من مكان إىل مكان، ونَ َقَلُة احلديث   الغة : هو ما ينقل من مكان اىل مكان فيقال: النقل ِف  

من  األجيال  عب  انتقل  :"ما  هو  النقل  مصادرها. كذلك  إىل  ويسندوهنا  وينقلوهنا  األحاديث  يدونون  الذي  هم 
موروث ثقاِف وحضاري وفكر إسًلمي خاصة القرآن والسنة ؛فيقال ألدلة الكتاب والسنة: األدلة النقلية، ويقال 

لسمعية ويقال هلا: اخلبية واألدلة املأثورة، وكلها مبعىن واحد، وهي األدلة املسموعة املنقولة عن كتاب هللا العزيز هلا ا
"ت حويُل   : مبعىن  العرب  لسان  ِف  اللفظ  وردت  والرواة.وقد  احلديث  نقلة  إلينا  نقلها  اليت  األدلة  أو  املطهرة  والسنة 

ل: التَّ حوُّل:  ".)الشيء من موضع إِل ى موضع، نَ َقله يَ ن ْ  نَ قُّ   (258ت ،ص-،دابن منظور  ُقله نَ ْقًلا فانتَ َقل. و الت َّ
 النص( يف اصطالح )  الوحي

  يف اللغة  الوحيمفهوم  
وقد   وحيت إليه و أوحيت إذا كلمته مبا ختفيه عن غريه، وأصله اإلشارة السريعة،: الوحي ِف اللغة  املعىن اللغوي: 

( 515يكون على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت جمرد أو إبشارة بعض اجلوارح)االصفهاين،د،ت:ص 
ي« أصل: يدلر علی إلقاء علم فی إخفاء أو غريه، و الوحی: اإلشارة. و الوحی:  ح،  ، قال ابن فارس : »و، 

و   وحی، کيالکتاب  فهو  علمه  حتی  غريك  إىل  ألقيته  ما  و کلر  فارس) ف کان الرسالة.  حممد 6،93،جابن   /
 . فالوحى إذن االشارة، الكتابة والرسالة ... ونظري هذه التعابري جتدها ِف ساير اجلوامع اللغوية.   (509رضا:

أن القول  ميكن  )  وابلتايل  خفاء   ِف  اإلعًلم  اللغة كلها  ِف  الوحي  منظور  أصل  صوٌر 258،:  ابن  وله   )
ة، وهي كلُّها تتمُّ ِف خفاء،  رعة. قيل ومضمون التعريفات واحد فيما يبدو  ِعدَّ نه السُّ فهو اإلشارة السريعة، ولتضمُّ

 ، إذ اإلشارة السريعة ، اعًلم عن طريق الرمز ، والرمز إمياء يستفيد منه املتلقي أمراا إعًلمياا قد خيفى على اآلخرين.  
 يف االصطالح مفهوم الوحي  

َمن اصطفاه َمن عباده كلَّ ما أراد إطًلعه  - : أن يُعِلم هللا سبحانه تعاىل    كًلم هللا تعاىل و معناه   لوحيابيقصد    
غري خفيَّة  سررِيَّة  بطريقة  ولكن  والعلم،  اهلداية  ألوان  من  أنواعٍ   عليه  على  ويكون  للبشر،   )الزرقاين،  شىت  معتادة 
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مجيل صليبا :  ًلم اّللر املنزل على نيب من أنبيائه"). من هنا قال مجيل صليبا :  "الوحي هو ك (466م: 1995
 .   (    231  م، ص   1979

بقوله:   املسري  :  وهو ما اكده : الوسيلة والصلة بني هللا تعاىل وبني رسله وأنبيائه   وبناء عليه فالوحي هو  
الرب    الوحي  بني  صلة  وتعاىل    - "   إىل   - سبحانه  اخلالق  عن  التبليغ  أمانة  ل  لتحمُّ خلقه  من  يصطفيه  َمن  وبني 

اخللق، وهذه الصلة أو تلك العًلقة يصحبها علٌم ضروري مبصدرها، ويصاحبها ظواهُر نفسية وبدنية للمصطفى، 
 ( .23،77: م   1987ويتبعها آاثٌر توجيهية، يعلنها املصطفى للناس حوله") املسري

اخلب، مبعىن  النبأ  من  املأخوذة  النبوة  هو   فالوحي:  املعان  هللا    هبذه  خب  وصول  بطريق   - تعاىل    -وهو 
ذلك.)البوطي،   لتلقي  عباده  من  اختاره  من  إىل  :  1991الوحي  ِف كتابه   وهو(  33_18م   السيوطي  أكده 

ُ ِإىَل َنيبٍر ِمَن اأْلَنِْبَياِء فَ يُ ْثِبُتُه اإلتقان ِف علوم القرآن؛  قال الزُّْهرِيِر أَنَُّه ُسِئَل َعِن اْلَوحْ  ِي فَ َقاَل، : " اْلَوْحُي َما يُوِحي اّللَّ
َما اَل يَ َتَكلَُّم بِِه َواَل َيْكتُ ُبُه أْلَحَ  َوَيْكتُ ُبُه َوُهَو َكًَلُم اّللَِّ َوِمْنُه  َواَل ََيُْمُر ِبِكَتابَِتِه َوَلِكنَّ ِف قَ ْلِبِه فَ يَ َتَكلَُّم بِِه  ُث بِِه ٍد  ُه حُيَدِر

ُ هَلُْم َأنَّ اّللََّ أََمرَُه َأْن يُ بَ يِرَنُه لِلنَّاِس ويبلغهم إايه  ( 160:، 1)السيوطي،ج ."النَّاَس َحِديثاا َويُ َبنيِر
جاءو    املعىن    قد  قَ ْبِلكَ   ﴿    :تعاىل  قولهِف  هذا  ِمن  أَْرَسْلَنا  أَفَ َلْم  نُّوِحي رَِجاالا  ِإالَّ  َوَما  اْلُقَرٰى  أَْهِل  ْن  مِر ِإلَْيِهم 

يوسف: ﴾ َخرْيٌ لرِلَِّذيَن ات ََّقْوا أََفًَل تَ ْعِقُلونَ  اآْلِخرَةِ  فَ َينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َوَلَدارُ  اأْلَْرضِ  َيِسريُوا ِف 
َنا إِلَْيَك كَ   وكذلك قوله تعاىل: ،109 َنا ِإىَلٰ ﴿ِإَّنَّ َأْوَحي ْ َنا ِإىَلٰ ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل  ِمن َوالنَِّبيِرنيَ  نُوحٍ  َما أَْوَحي ْ بَ ْعِدِه َوَأْوَحي ْ

َنا َداُووَد َزبُوراا﴾  ، 163النساء:   َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوِعيَسٰى َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآتَ ي ْ
 

 النقل )الوحي( : العالقة بني العقل و اثلثاً 
لقد أشار ا بن رشد اىل العًلقة بني العقل و النقل )الوحي( ِف كتابه )منهاج األدلة( ِف غري ما موضع وخاصة   

 العقلي النظر يوجب الشرع  أن  مفادها علمية أثناء منقاشته لبعض علماء الكًلم ِف أتويلهم ؛ مؤكداا على حقيقة
 تعاىل،  هللا ملعرفة البهان  ب استعمالويوج ،

سبحانه  هللا  هو   ، واحد  مصدرمها  ألن  الصحيحة،  الثابتة  العلم  حقائق  تعارض  ال  الشرعية  فالنصوص 
أمانة  ل  لتحمُّ خلقه  من  يصطفيه  َمن  وبني  وتعاىل  سبحانه  هللا  بني   صلة  هو  الذي    _ يتعارض كتابه  وتعاىل،فًل 

_  و احلقائق العلمية. بل يستحيل أن حيدث تعارض حقيقي بينهما ، و إمنا قد التبليغ عن اخلالق إىل املخلوق 
 . حيدث خًلف وتعارض على مستوى فهم النصوص وتفسري احلقائق العلمية  

فإذا حدث خًلف او تعارض إمنا هو خطأ   مؤكداا على أن : "احلق ال يضاده احلق بل يوافقه ويشهد له". 
ِف فهم النصوص ، و قد يكون خطأ ِف فهم الظاهرة الطبيعية ، او اعتماداا على  آراء و ظنون مل تثبت صحتها 

 ابلدليل العلمي القطعي . 
سبحانه فًل تعارض بني النصوص الشرعية نفسها إذا فهمناها فهماا عقلياا ،وفق منهجاا  شرعياا  صحيحاا ،فاهلل    

ن رَّبِرُكْم َوأَنزَْلَنا إِلَْيُكْم و تعاىل وصف كتابه الكرمي أبنه   برهان ،و نور فقال :   اَي أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءُكم بُ ْرَهاٌن مِر
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ِبيناا   ِه اْلَباِطُل ال ََيْتِيكتاابا ال َيتيه الباطل من بني يديه و ال من خلفه لقوله تعاىل :    174سورة النساء :     نُوراا مُّ
يٍد   ْن َحِكيٍم َحَِ     - 42سورة فصلت :    ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل مِر

و ابلتايل أكد  ابن رشد على انه ال يصح القول أبداا إبمكانية حدوث تعارض حقيقي بني النص الصحيح 
عقل الصريح ، النه يهديه اىل الطريق املستقيم، قال و احلقيقة البهانية العلمية ، ألن النقل الصحيح ال خُيالف ال 

ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ تعاىل :   ُقوَن َوَأنَّ َه َذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماا فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعواْ السُّ اُكم بِِه لََعلَُّكْم تَ ت َّ
  : 153سورة األنعام    

( تكمن ِف أن العقُل هو الذي يُوازُن ويُقايُس بني التفكر واالعتبار ، فالعًلقة بني ا لعقل و النقل )النصر
قوله :    َ هَلُُم الَِّذي أي عًلقة تفسري و بيان و شرح ، نص عليه هللا تعاىل ِف  لِتُ َبنيِر أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ  َوَما 

ى َوَرَْحَةا    64سورة النحل :   –   لرَِقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ   اْختَ َلُفواْ ِفيِه َوُهدا
مع أن النصوص الشرعية حمكمة تُفسر بعضها بعضا ،و ال َيتيها الباطل من بني يديها و ال من خلفها 

َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبرٍي ((، لقوله تعاىل :    ََيْتِيِه ال    ، و  -  1سورة هود :  -اَلر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آاَيتُُه ُُثَّ ُفصِر
يٍد   ْن َحِكيٍم َحَِ . ولكن ّما الشك فيه أن بعض   42سورة فصلت :    -  اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل مِر

الناس على اختًلف جنسياهتم حيتاجون إىل  تفسري بعض اآلايت  وشرحها و تبيينها و توضيح معانيها من دون 
 حتريف هلا. 

إن ابن رشد حاول إن ينطلق ِف فهمه للنص وتفسريه ُمنطلقاا عقلياا ،علمياا، موضوعياا ،موجهاا   من هنا جند 
خلدمة الشرع، موضحاا ذلك من خًلل كتابه فصل املقال، مشرياا إنه ال تعارض بني النقل )النص( والعقل و إن 

ة ، قائًلا :" النظر البهاين إىل حنو وجد تعارض بينهما فأن التعارض حيدث بني النظر البهاين و النصوص الشرعي
ما من املعرفة مبوجود ما، فًل خيلوا ذلك املوجود أن يكون قد ُسكت عنه ِف الشرع أو ُعررف به . فإن كان ّما قد 
ُسكت عنه فًل تعارض هناك، و هو مبنزلة ما ُسكت عنه من األحكام ... و إن كانت الشريعة نطقت به ، فًل 

يكون موافقا ملا أدى إليه البهان فيه أو خمالفاا . فإن كان موافقا فًل قول هناك ، و إن كان  خيلو ظاهر النطق أن
خمالفا طُلب أتويله ". و قال أيضا : "و حنن نقطع قطعاا أن كل ما أدى إليه البهان و خالفه ظاهر الشرع، أن 

على أن ِف الشرع ظواهر متعارضة بسببها   ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العريب " . و نصر صراحة 
 (  . 98-97م :ص  2002يكون التأويل )ابن رشد،  

 
 املبحث الثان 

 مفهوم التأويل والتفسري
 أسبابه عند ابن رشدالتأويل و  

 



51 
 

 مفهوم التأويل والتفسري أوال :
 اصطالحاً ، و شرعاً ، و معىن التأويل : لغة   أوالً:

، و مآل الشيء الذي يصري إليه،و التفسري ،و التدبري، و التقدير: "هومعىن التأويل ِف اللغة كما ذكره ابن منظور  
 .   (  44-12)ا بن منظور، لسان العرب ،د.ت: ص"و التفسري معناها واحد التأويل،و املعىن ،  عبارات :

 أما معناه يف الشرع ، فله معنيان :   
قَاَل اَي أََبِت َه َذا أَتِْويُل ُرْؤاَيَي ِمن قَ ْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِر حقيقة الشيء و ما يؤول أمره إليه ، كقوله تعاىل :     األول

:     حقا  يوسف  قوله:       100سورة  قَ بْ و  ِمن  َنُسوُه  الَِّذيَن  يَ ُقوُل  أَتِْويُلُه  ََيِْت  يَ ْوَم  أَتِْويَلُه  ِإالَّ  يَنظُُروَن  َقْد َهْل  ُل 
 ، مبعىن يوم َيِت حقيقة ما أُخبوا به من أمر املعاد .     53سورة األعراف :    َجاءْت ُرُسُل َربرَِنا اِبحلَْقرِ 

:     الثان تعاىل  ، كقوله  الشيء  عن  التعبري  و   ، البيان  و  التفسري   : اْلُمْحِسِننَي    هو  ِمَن  نَ رَاَك  ِإَّنَّ  بَِتْأِويِلِه  َنا    نَ بِرئ ْ
 . -  36:   سورة يوسف 

معاين       هؤالء  عرف  املعىن  هبذا  و   ، البيان  و  التفسري  فهو:   ، احملدثني  و  الفقهاء  و  املفسرين  عند  معناه  أما  و 
اب السلف  أخذ  علماء  عليه  بناء    . الشريف  النبوي  احلديث  و  الكرمي  ، القرآن  للتأويل  اللغوي  و  الشرعي  ملعىن 

املتمثل ِف التفسري و البيان و الشرح . األمر الذي يدل على أن املعىن الصحيح للتأويل هو ما وافق الشرع أوالا ، 
للنصوص  حتريف  و   ، ابطل  فهو  ذلك  خالف  ما  و   . اثلثاا  األول  السلف  عليه  ما كان  و   ، اثنياا  العربية  اللغة  و 

 ا.  الشرعية و تًلعب هب
: فقد  عررفه ابن رشد التأويل أبنه " إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية إىل الداللة اجملازية ،   إما اصطالحياً 

من غري أن خُيَل ِف ذلك بعادة لسان العرب ِف التجورز من تسمية الشيء بشبيه أو بسببه أو الحقه أو ُمقارنه ، 
ِف   ُعددت  من األشياء اليت  )ابن رشد : فصل املقال    تعريف أصناف الكًلم اجملازي أو غري ذلك  م : 2002" 

 .   (  97ص
 : معىن التفسري يف اللغة اثنًيا

ْر  يُفسر الشيء  ر  وَفسَّ البيان،  والفْسر:  الَفْسر،  من  مأخوذ   : التفسري  أن كلمة  جند  اللغة  قواميس  ِف  البحث  عند  
والتفسري: أابنه،  أي  وفسره:  فسراا  :ص  ابلضم،  منظور،  )ابن  املشكل"  اللفظ  من  املراد  الزبيدي،  55كشف   .

 .    .( 45- 33م:ص  1980،
ر الشيء: وضحه وأابنه. وفسرُت الفرس: إذا كشفته وعريته لينطلق . و  التفسري لغة: الشرح والبيان والكشف. وفسر

:ص  ،55)ابن منظور،  الزبيدي،   "الَفسر  .(45- 33م:ص  1980.  األصفهاين:  الراغب  قال  املعىن .  : إظهار 
  : األصفهاين،  تعاىل:  .   .(  636م،ص1997املعقول")  قوله  ِف  الكرمي  ابلقرآن  الكلمة  وردت  ََيْتُوَنَك (وقد  َواَل 

َناَك اِبحلَْقِر َوَأْحَسَن تَ ْفِسريا وهو يستعمل لغة ِف الكشف احلسي وِف الكشف   33سورة الفرقان اآلية     مبََثٍل ِإالَّ ِجئ ْ
 عن املعاين املعقولة، واستعماله ِف الثاين أكثر. 
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أبو حيان عرفه أبنه "علم يبحث    قد تعدد معىن التفسري بتعدد العلماء والفقهاء ، فهذا مثًلا:ف:    أما يف االصطالح 
عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية، ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب، 

ات لذلك") أبو حيان، د  وعرفه الزرقاين أبنه: "علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكرمي من   )   24ت .ص-وتتمر
 ( 9ت:ص -)الزرقاين،د   راد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية"حيث داللته على م

مع  العلوم،  بقية  دون  االسم  هبذا  واختص  والتبيني.  الكشف  من  فيه  ملا  االسم،  هبذا  مُسي  علٌم  فالتفسري 
والتبيني، الكشف  على  واحتياجه   أهنا كلها مشتملة  قدره،  وجلًللة  هللا منها،  مراد  وبيان  القرآنية  ابأللفاظ  لعًلقته 

عداه ما  دون  وحده  التفسري  هو  من كًلمه كأنه  هللا  مراد  تبيني  إىل  وقصده  االستعداد،  زايدة  - )الزرقاين،د  إىل 
 ( 9ت:ص

ة من األلفاظ. فكلمة سابق أن علم التفسري، يشري إىل الكشف والبيان واإلظهار للدالالت املراد  يتضح ّما
ألن املفسر يعكف على ذلك النص للكشف   - والنص هنا هو آايت القرآن الكرمي    - التفسري تقتضي وجود نص 

 عن املراد منه. 
بناء عليه عرفه الزرقاين أبنه: "علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد هللا تعاىل بقدر 

؛ فعلم التفسري مُسي هبذا االسم، ملا فيه من الكشف والتبيني. واختص هبذا  ( 9،ص2اين،جالطاقة البشرية" )الزرق
االسم دون بقية العلوم، مع أهنا كلها مشتملة على الكشف والتبيني، لعًلقته ابأللفاظ القرآنية وبيان مراد هللا منها، 

هللا من كًلمه كأنه هو التفسري وحده دون ما وجلًللة قدره، واحتياجه إىل زايدة االستعداد وقصده إىل تبيني مراد 
 .    (9،ص 2عداه)الزرقاين،ج

ونستنتج من هذه التعريفات أن علم التفسري علم يبحث ِف بيان معاين القرآن على قدر الطاقة البشرية ؛  
 . وهو شامل لكل ما يتوقف  عليه فهم املعىن وبيانه  

بقو    التأويل  من  أعم  التفسري  األصفهاين،  جعل  األلفاظ وقد  مبفردات  خيتص  فيما  يُقال  قد  له:والتفسري 
"الَفسر:  وقال:  وأابنه.  وضحه  الشيء:  ر  وفسر وأتويلها،  الرؤاي  تفسري  يُقال  وهلذا  ابلتأويل،  خيتص  فيما  وغريبها 

سري : " اللهمر علمه التأويل"  أي : التف؛ كما قال النيبر (636م ، ص  1997إظهار املعىن املعقول") األصفهاين،  
 ن .  أ وفهم معاين القر 

 أسبابه عند ابن رشد  التأويل و اثنياً :  
لقد حذا ابن رشد ِف منهجه حذو أستاذه أرسطو طاليس الذي يعد مصدره املعرِف و مرجعه الفكري ، ِف مجيع 

وخاصة ِف مواقفه للتوفيق بني الشريعة واحلكمة، الذي هو أساس منطلقه الفكري   مواقفه الفكرية وآرائه الفلسفية ،
؛ حيث اهتم ابن رشد ابلتأويل، اهتماماا كبرياا ، حماوالا االلتزام به ِف األحكام،و النظر إىل خمتلف املسائل الشرعية 

 أتصيًلا و تطبيقاا . 
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والناس خمتلفون بطبعهم ِف العقول واملدارك ، فمنهم من نمشرياا إىل أن الشرع  أو النص له ظاهر وابط   
يصدق ابلبهان ، ومنهم من يصدق ابألقاويل اجلدلية تصديق صاحب البهان ابلبهان ، إذ ليس ِف طباعٍه، أكثر 

البهانية"   ابألقاويل  البهان  صاحب  اخلطابية كتصديق  ابألقاويل  يصدق  من  ومنهم   . ذلك  رشد  )من  : ابن 
 .   ( 15:   م ، ص2002

: " ليس ينبغي الذي حرص ابن رشد على إخفائه عن العامة وفقهائها؟ بقوله     اليقين  ما هو التأويلف  
 ، أهلها  غري  من  هو  ملن  التأويًلت  هذه  من  بشئ  صرح  .ومىت  اجلمهور  عن  فضًلا   ، اجلدل  ألهل  به  يصرح  أن 

: ابن رشد   ) لبعدها عن املعارف املشرتكة ، أفضى ذلك ابملصرح له واملصرح إىل الكفر"    وخباصة التأويًلت البهانية
ص:  2002  ، ألنه   ( .24م   ، ابلتأويل للجمهور  التصريح  عدم  و   ، ظاهره  على  الشرع  بضرورة إقرار  وَّندى    .

لتأويل إبطال الظاهر ليس لديهم براهني؛ كأهل البهان الذين مجعوا بني الشرع و العقل  :"والسبب ِف ذلك أن ا
، إن  الكفر  ذلك إىل  أداه   ، عنده  املؤول  يثبت  ومل  الظاهر،  أهل  هو  عند من  الظاهر  بطل  فإذا   ، املؤول  وإثبات 

 .   (. 24م ، ص: 2002:  ابن رشد   )كان ِف أصول الشريعة "  
الناس وهم عامة  اخلطابية  ابألقاويل  تصدق  فئة   : فئات  ثًلث  الناس إىل  رشد  ابن  قسم  وفئة   وابلتايل   ،

 ( الناس  من  اخلاصة  وهم  البهانية  ابألقاويل  يصدق  من  ومنهم  الكًلم  علماء  وهم   : اجلدلية  ابألقاويل  تصدق 
 الفًلسفة ( . 

مبا أن الناس ثًلثة أصناف ، فلم ُُيوز ابن رشد التصرح ابلتأويل اليقين ) البهان ( للعامة وألهل اجلدل 
أن يقبلوا النصوص الشرعية على ظاهرها ، وليس هلم أن يؤولوا شيئاا منها ، ، واخلطابيني ،وعلى املتكلمني والعامة  

 ألن التأويل خطر عليهم ، وهو من شأن البهانيني أو الفًلسفة . 
 . اجلدلية  أو  اخلطابية  ِف كتبه  التأويًلت  ببعض  للجمهور  التصريح  الغزايل،ِف  فيه  وقع  خطأ  على  مؤكداا 

 " يقول   هذه   حيث  من  بشئ  صرح  ومىت  اجلمهور  عن  فضًلا   ، اجلدل  ألهل  به  يصرح  أن  ينبغي  ليس  التأويل 
التأويًلت ملن هو من غري أهلها ، وخباصة التأويًلت البهانية لبعدها عن املعارف املشرتكة ، أفضى ذلك ابملصرح 

    (.24م ، ص:  2002:  ابن رشد   ) له واملصرح إىل الكفر "
رش   ابن  يعد  هنا  للعامة،من  البهانية  العلوم  بنتائج  التصريح  من  حتذيراا  الفًلسفة  أكثر  من  التأويل   د  آلن 

توهم من تلك النصوص؛فهو  ال بياَّنا ، و شرحاا  و عنده ليس تفسرياا  و 
ُ

 فاعلة آلة إمنا هو توضيحاا لذلك التعارض امل
" أن ِف الشرع ظواهر متعارضة بسببها   :   صراحة على نصر  .و  الشرعية معاين النصوص بني والوحدة التوافق لتحقيق

  ( .  98،  97م ، ص:  2002:  ابن رشد   )يكون التأويل"  

 
 24ص أهل البرهان . انظر فصل املقال الحقائق الخفية التي اليصل إليها إال تلك املعاني و /معاني والحقائق الخفية  الباطنالظاهر / يقصد به األمثال املضروبة لل    
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  : تعاىل  لقوله  أُمُّ  ِمْنهُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنَزلَ  الَِّذي ُهوَ   مستنداا  ُهنَّ  حمَُّْكَماٌت  َوأَُخُر  اْلِكَتابِ  آاَيٌت 
ا فَأَمَّ َتَشابَهَ  الَِّذينَ  ُمَتَشاهِبَاٌت  َما  فَ يَ تَِّبُعوَن  َزْيٌغ  قُ ُلوهِبِْم  ُ  ِمْنهُ  ِف  اّللَّ ِإالَّ  أَتِْويَلُه  يَ ْعَلُم  َوَما  أَتِْويِلِه  َوابِْتَغاَء  َنِة  اْلِفت ْ ابِْتَغاَء 

رُ  ْن ِعنِد َربرَِنا َوَما َيذَّكَّ  .   7سورة آل عمران اآلية       ِإالَّ أُوُلو اأْلَْلَبابِ   َوالرَّاِسُخوَن ِف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِر
رفضاا بذلك التأويل الفلسفي للنصوص الدينية ورفضاا عقلنة النص وجعله خادماا للعقل وجعل  مهمة     

والنقل العقل  بني  التناقض  نزع  على   القادرون  وحدهم  فهم  ؛  العلم  الراسخني ِف  عرف .)النص(التأويل ِف  حيث 
بقوله:" هو إخراج داللة اللفظ من الداللة اجملازية" واستنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، والنظر التأويل   

 ِف علل النصوص وإنزاهلا على الواقع  وفق مقاصدها لتقريبها من أفهام أكثر الناس .  
 

 املبحث الثالث 
 دور العقل يف فهم النص )الوحي(  عند ابن رشد 

ة كاإلدراك والتفكر   شك  أن ال العًلقة بني الوحي )النص( والعقل تبدو جلية واضحة ؛فالعقل آلة تقوم بوظائف عدر
ُقِل انظُُروا   بناء عليه حث الشرع على استعمال العقل والنظر ِف املوجودات منها قوله تعاىل : ﴿  والنظر واالعتبار.

َواأْلَْرضِ  َماَواِت  السَّ ِف  يُ ْؤِمُنوَن﴾ َوالنُُّذرُ  آْلاَيتُ ا تُ ْغِن  َوَما َماَذا  الَّ  قَ ْوٍم  ﴿الَِّذيَن 10يونس:    َعن  تعاىل  وقوله   ،
َوَعَلىٰ  َوقُ ُعوداا  ا  ِقَياما اّللََّ  اَبِطًلا   َيْذُكُروَن  َهٰ َذا  َخَلْقَت  َما  َرب ََّنا  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِف  ُروَن  َويَ تَ َفكَّ ُجُنوهِبِْم 

عمران:   النَّاِر﴾ َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  ﴿     191آل   : تعاىل  قوله  َماَواِت  وكذلك  السر َمَلُكوِت  ِف  يَنظُُروا  أََوملَْ 
هللاُ  َخَلَق  َوما  َعسَواأْلَْرِض  َوَأْن  َشْيٍء  ِمن  َأَجُلُهمْ   اْقرَتََب  َقِد  َيُكوَن  َأن  األعراف:  يُ ْؤِمُنوَن﴾ بَ ْعَدهُ  َحِديثٍ  فَِبَأيرِ  ٰى 

يدرك 184 جمرد  جوهر  ،فهو  واالعتبار  التفكر  بني  به  ويُقايُس  ويُوازُن  االشياء  يعقُل  وبه  التكليف  أساس  فهو   ،
م 1973مجيل صليبا، ،    هو"جوهر بسيط مدرك لألشياء حبقائقها") الغائبات ابلوسائط واحملسوسات املشاهدة. و 

  ( 88م :  1973مجيل صليبا، ،    وهو" قوة طبيعية للنفس متهيئة لتحصيل املعرفة العلمية")  . (84:  
بناء عليه دعا  ابن رشد إىل استعمال العقل للنظر والتأمل ِف املوجودات وتدبر صانعها ،ومتاشياا مع ما 

احلشر:  اأْلَْبَصاِر﴾ أُويل  ايَ  ي أوجب النظر ابلعقل ِف املوجودات واعتبارها مثل قوله تعال ى﴿فَاْعَتِبُواقرره الشرع الذ 
مؤكداا على إن :" االعتبار ليس شيئاا أكثر من استنباط اجملهول من املعلوم ، واستخراجه منه وهذا هو القياس     2

 . (  10م ، ص: 1968: ابن رشد لعقلي  )، فوجب أن جنعل نظرَّن ِف املوجودات ابلقياس ا
النصوص    أن  على  مؤكداا  العقلي،  النظر  خًلل  من  و  الشرعية  النصوص  لفهم  رشد  ابن  سعي  وابلتايل 

 ، تعاىل  هللا  هو   ، واحد  ألن مصدرمها   ، الصحيحة  الثابتة  العلم  تعارض حقائق  و   الشرعية ال  يتعارض كتابه  فًل 
توهم من تلك النصوص إبخراج اللفظ من داللته احلقيقية الصحيحة ال توافق 

ُ
احلقائق العلمية أبدا ؛و التعارض امل

 . )النقل(    ذلك النظر البهاين العقلي الذي يعن تفسرياا و شرحاا ،و ال بياَّنا للنص الشرعي 
رشد   ابن  حال   وتفسريهوقد  للنص  فهمه  ينطلق ِف  الشرع،   ُمنطلقاا   إن  خلدمة  ،موجها  موضوعياا  علمياا 

و إن -احلق ال يضاده احلق بل يوافقه ويشهد له-ىل إنه ال تعارض بني النقل والعقل إ   مشرياا ِف كتابه فصل املقال،
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و النصوص الشرعية، قائًلا " حنو   وجد تعارض بينهما فأن التعارض حيدث بني النظر البهاين  النظر البهاين إىل 
من املعرفة مبوجود ما ، فًل خيلوا ذلك املوجود أن يكون قد ُسكت عنه ِف الشرع أو ُعررف به . فإن كان ّما قد ما  

ُسكت عنه فًل تعارض هناك ، و هو مبنزلة ما ُسكت عنه من األحكام ... و إن كانت الشريعة نطقت به ، فًل 
إن كان فًل قول هناك ، و   . فإن كان موافقاا   أو خمالفاا خيلو ظاهر النطق أن يكون موافقا ملا أدى إليه البهان فيه  

" أتويله  طُلب  أن و   خمالفا   ، الشرع  ظاهر  خالفه  و  البهان  إليه  أدى  ما  أن كل  قطعا  نقطع  حنن  "و   : أيضا  قال 
 (" العريب  التأويل  قانون  على  التأويل  يقبل  الظاهر  رشد   ذلك  ص:  2002:  ابن   ، صراحة   97،98م  نصر  ("و 

 (.   98،  97م، ص:   2002:  ابن رشد   الشرع ظواهر متعارضة بسببها يكون التأويل")على أن ِف  
؛ إذا فهمناها فسري والتأويل والشرح و التبيني  ومبا أن النصوص الشرعية)الوحي( كلها  حقائق حتتاج اىل الت  

و إن حدث خًلف أو تعارض ِف فهم النص وتفسريه املنهج الشرعي دون حتريف هلا ،    فهماا عقلياا صحيحاا وفق 
 . فإمنا ذلك خطأ ِف فهم النص ، أو إنه أعتمد على ظنون مل تثبت صحتها ابلدليل البهاين العلمي القطعي . 

ال ألنه  رشد  ابن  اجتهادات  ِف  وأساسه  الدين  أصل  ذلك:الشرع خيالف فالعقل   بل احلق، يضاد ال احلق أن  " 
ما  العقلي البهان  إىل للجوء ِف نظر ابن رشد  كاِف . هذا(  69م ،ص:  2002:  ابن رشد   له ") ويشهد  يوافقه

   .ومجاع هذه القاعدة فهم الكتاب والسنة واإلحاطة بنصوصهما  فهم الدين :دام وفق قواعد منها:
و ال ُيوز األخذ فيه برأي أو االجتهاد، بل ُيب أن يؤول   مؤكداا على انه ال ُيوز اإلخًلل ابلنص الثابتة،

النص الشرعي  ابلعقل وفق ضوابط الشرع و فهم  أصول اللغة العربية، وأصول الفقه وطرائق القياس واالستنباط  
 .   والناسخ، واملنسوخ، ومقاصد الشريعة وقواعدها الكلية

ا   عن  ابتعاداا  ليس  رشد  ابن  عند  العقلي  فالتأويل  تفسري إذن  هو  ؛بل   البعض  يظن  املنزل كما  لنص 
فمن فهمه.  يسهل  حىت  النص  ملضمون  وبيان  ِف أن  يريد وتوضيح   يدرس أن  عليه ُيب الشرعية العلوم يتبحر 

الفقهية والشرعية ؛بناء عليه ميكن القول إبن  املقاصد  بيان  ِف استخدامها من حىت  يتمكن بتمعن، العلوم العقلية
 "الشرع به ورد ما خمالفة إىل يؤدي ال البهاين النظر  " يقول فهو ،الدين لفهم منهجا عقليا التأويل ِف نظر ابن رشد 

 . (     69م ،ص:  2002: ابن رشد )
ليست شيئاا أكثر من النظر ِف املوجودات واعتبارها من جهة   : " ن خًلل تعريفه للفلسفة على أهنا  مو 

داللتها على الصانع ، أعن من جهة ما هي مصنوعات ، فأن املوجودات إمنا تدل على الصانع ، ملعرفة صنعتها 
يؤكد على دور     (   9م ،ص:  1968:  ابن رشد   ، وإنه كما كانت املعرفة بصنعتها أمت كانت املعرفة ابلصنع أمت. ")

  العقل ومكانته ِف أتويل وتفسري معاين النص   .  
 ـامتـةاخل

العقل  عًلقة  ،وهي  والفقهاء  واملتكلمون  الفًلسفة  أاثرها  اليت  القضااي  أهم  من  قضية  رشد  ابن  عاجل 
أو الشريعة و احلكمة ؛  ابلعقل ودوره ِف فهم النصوص وأتوليها ؛ متبعاا   ابلنقل)النص(   واهتم اهتماماا كبرياا 

قد خصص كتابيه:    ِف ذلك علماء أهل السلف الصاحل ،ومنهج أهل السنة ِف التأويل وتفسري النصوص ؛و
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االتصال) والشريعة من  احلكمة  بني  فيما  املقال  امللة)و  ( فصل  عقائد  األدلة ِف  عن مناهج  . لبيان (الكشف 
ا من كتابه: لعًلقة اليت يراها بني الوحي والعقل، وعلى أي أسس ينبغي أن تقوم . فضًلا ا  عما خصصه هلا أيضا

 هتافت التهافت الذي جاء ردَّ  على كتاب هتافت الفًلسفة للغزايل.            
أن      وتكامل مضبوطة بقواعد منهجية   عًلقة تكافؤ  )النص(  العًلقة بني العقل والنقلمؤكداا على 

؛ومنضبطة أبصول اللغة العربية والفقه ومقاصد الشريعة وقواعدها الكلية و ،بعيداا عن اتباع التشابه ِف أتويل 
 النص . 

كًلمها هاٍد وموصٍل إىل احلق، فهما من حيث احلقيقة ال تنازع بينهما، فمن )النص(    فالعقل والنقل 
رآن ويتدبر معانيها يدرك متاماا ودون شك أن بيان العقيدة يلزم استعمال العقل ِف تدبر االايت يتتبع آايت الق

 وتفسريها وتوضيح الغامض  منها . 
والفقه  اللغة  أبصول  منضبطة  بقواعد منهجية  العقلي مضبوط  التأويل  رشد ِف  ابن  فيه إن منهج  وّما الشك 

ص ضمن إطاره كلي؛ فتظهر بذلك عًلقة النص ابلنصوص ومقاصد الشريعة ؛حيث يتم النظر والتحليل للن
 األخرى، والفهم الدقيق للواقع بعيداا عن اتباع اهلوى ِف أتويل النص.

 النتائج 

يؤكد ابن رشد على انه ال ُيوز تعطيل العقل ِف جمال أتويل النصوص وتفسريها؛ ألن العقل أساس التكليف ومناط  .1
 األهلية . 

عقل تكمن ِف اثبات املوجودات واحلقائق الواقعة واالستدالل عليها بنص الوحي مع يرى ابن رشد أن مهمة ال .2
 عدم اخللط بني حدود العقل والنقل ، وعدم التوسع ِف االجتهاد دون ضوابط منهجية أو شرعية.  

ي يؤكد ابن رشد إن العًلقة بني العقل والنقل )الوحي( هي عًلقة تكامل ال تعارض، فوجود أحدمها ال ينف   .3
 اآلخر أو يناقضه، بل إن الوحي يرفع من شأن العقل، ويضع عليه تبعة التكليف. 

يدعو ابن رشد  ألعمال العقل ِف اثبات احلقيقة الدال عليها الشرع من األدلة النقلية، الن  العقل السليم ال  .4
  يعارض النصوص الشرعية ، حيث تقول: )العقل الصريح ال خيالف النقل الصحيح(.

أهل السلف  بقواعد منهجيةتبع ملنهج ابن رشد وموقفه من التأويل و تطبيقه له ،يًلحظ مدى التزامه أن املت .5
ل منها ما مل  ُيصررح  و االحتكام إليهم ،فيما خيالف املسائل الشرعية الثابتة اليت ال ُيوز اخلوض فيها؛ و ال يُؤور

 .الشرع بتأويله
إن ابن رشد ذكر أن الشرعية تتضمن منهجها تفسريها و فهمها من داخله ، حيث جعل الشرع منطلقاا و معياراا  .6

 لفهمه وأتويًلته النصوص الشرعية. 
 املصادر و املراجع 

 .إبراهيم زكي خور رشيد ، وآخرون ، دائرة املعارف اإلسًلمية ، دار الشعب ، النسخ ة العربية جملد رق م د.ت
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