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قانون الت�أويل عند الغزايل وابن ر�شد
نا�صر احلارثي

حتدَّث زهري اخلويلدي حول العالقة بني ابن ر�شد والغزايل يف مقاله املن�شورة يف جملة الت�سامح بعنوان «تهافت اخل�صومة بني الغزايل وابن ر�شد حول قانون
الت�أويل» ،منطلقاً من زاوية جديدة حول طبيعة اخلالف بينهما وهي زاوية الت�أويل ،مبي ًنا � ّأن الت�أويل �أحد �أهم املداخل لفهم �آراء القطبني والذي يك�شف الكثري من
النقاط املُ�شرتكة بينهما يف التعامل مع الن�ص الديني ،لذلك كان ا�ستعرا�ض اخلويلدي لقانون الت�أويل والت�صنيف ومنهجية الت�أويل عند الغزايل مهماً جدًا يف و�ضع
نقاط التقاطع والتباين مع ابن ر�شد من خالل ا�ستي�ضاح ماهية الت�أويل عند ابن ر�شد وكيف تعامل معها وعالقته بالقيا�س الربهاين.
قانون الت�أويل عند الغزايل
ل��ق��د ���ص�� َّن��ف ال��غ��زايل ال��ق��ائ��ل�ين ب��ال��ت���أوي��ل �إىل خم�سة
�أ���ص��ن��اف وه���م ال��ق��ان��ع��ون ب��ظ��اه��ر امل��ن��ق��ول ،امل��غ��ال��ون يف
امل��ع��ق��ول ،ال��ذي��ن يجعلون املعقول �أ� ً
��ص�لا وامل��ن��ق��ول تاب ًعا
وال��ذي��ن يجعلون امل��ن��ق��ول �أ� ً
��ص�لا وامل��ع��ق��ول ت��اب�� ًع��ا ،ولقد
اعترب ال�صنف الأول قابعاً يف اجلهل والتق�صري وال�صنف
الثاين م�ستخفاً بال�شرع ور�أى � ً
أي�ضا ب�أنّ ال�صنف الثالث
وال���راب���ع جانبهما ال�����ص��واب يف ال��ت���أوي��ل ،و�أن ال�����ص��واب
يف ات���ب���اع ال�����ص��ن��ف ال����ذي ي�����وازن ب�ي�ن امل��ع��ق��ول وامل��ن��ق��ول
ويعتربهما �أ�صلني ُمهمني و�أنّ هذه الفرقة هي الناجية
لأ ّن���ه���ا �أن���ك���رت ال��ت��ع��ار���ض ب�ي�ن الأ����ص���ل�ي�ن واب���ت���ع���دت عن
التفريق واق�ترب��ت م��ن الت�أليف ،و�أم���ا يف �آل��ي��ة التعامل
مع ه��ذا النهج يف الت�أويل يف الأم��ور الغيبية فلقد ترك
الغزايل ثالث و�صايا وهي عدم الطمع يف االطالع على
الأمور الغيبية وعدم تكذيب العقل لأنّه ال يتعار�ض مع
ال�شرع والو�صية الثالثة �أن يبتعد عن الت�أويل لأنّ ت�أويل
الغيبيات يغلبه الظنون ،لذا جند �أنّ الغزايل ال ينظر �إىل
الت�أويل كو�سيلة للمعرفة وطريق للو�صول �إىل احلقيقة
بل كمقام للإن�سان يف العامل وداللة وجود وهذا ما ُيبني
حداثة فكر الغزايل.
�أم����ا يف ق�����ض��ي��ة ال��ت��ك��ف�ير امل��ن�����س��وب��ة ل��ل��غ��زايل ف�� ُي��و���ض��ح
الكاتب �أنّ ال��غ��زايل ي��ع�ترف ب�صعوبة التكفري حيث �إنّ
ال��غ��زايل ع�� َّرف الكفر «�أ ّن���ه تكذيب يف ���ش��يء مم��ا ج��اء به
النبي وحقيقة االعرتاف بوجوه ما �أخرب به الر�سول عن
وج��وده له خم�س مراتب وه��و ال��وج��ود ال��ذات��ي واحل�سي
واخليايل والعقلي وال�شبهي ومن اعرتف بوجود النبي
ب��وج��ه م��ن ه���ذه ال���وج���وه اخل��م�����س��ة ف��ل��ي�����س مب��ك��ذب على
الإط��ل�اق »،وب��ال��ت��ايل ف����إنّ ال��غ��زايل ب��ه��ذا امل��ف��ه��وم ي�ضيق
دائ���رة ال��ك��ف��ر �إىل ح��د ك��ب�ير ج���دًا ،ح��ي��ث �إ ّن���ه ي��رب��ط بني
قانون الت�أويل ودرج��ات الوجود اخلم�سة فمن لزم هذه
الدرجات فهو ُم�صدق وال ينبغي تكفريه.
وميكننا تلخي�ص فكر الغزايل يف قانون الت�أويل يف �أنّه
ال ينبغي تكفري امل�ؤولني الذين يلزمون دائرة الت�صديق،
و�أن ك���ل ال���ف���رق الإ����س�ل�ام���ي���ة ع��ل��ى اخ���ت�ل�اف م��ن��اه��ج��ه��ا
م�ضطرة ل��ل��ت���أوي��ل ،كما �أ ّن���ه ي���ؤك��د �أنّ ه��ن��اك طائفة من
ال��ن��ا���س ت��ل��زم ال��ت���أوي��ل ع��ن ط��ري��ق ال��ظ��ن دون االع��ت��م��اد
على ب��ره��ان ق��اط��ع ،و�أنّ �إ�شكالية ع��دد م��ن امل���ؤول�ين هو

اعتمادهم على القريحة يف الت�أويل دون االحتكام لقانون
�أو مبد�أ ،كما �أنّ �أهم �إ�شكاليات الت�أويل هو عدم التمايز بني
ق�ضايا الوهم وق�ضايا العقل التي تعتمد على الأ�سا�سيات،
كما �أنّ الغزايل �أو�ضح ب�أنّ �أبعد الت�أويالت عن ال�صواب تلك
التي حتل املجاز واال�ستعارة حمل الوجود العقلي والوجود
ال�شبهي.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أنّ ردود ال��ف��ع��ل ح��ول ن��ظ��ري��ة ال��غ��زايل
يف ال��ت���أوي��ل ك��ان��ت متباينة فهناك ف��ري��ق اع��ت�بره��ا نظرية
ظ��اه��ري��ة يف ال��ت���أوي��ل يف ح�ين �ص َّنفها ف��ري��ق يف �أ ّن��ه��ا تتبع
الت�أويل الباطني ،ولكن ما ال ُيكن نكرانه �أنّ الغزايل ترك
وا�ضحا يف بغداد خا�صة بعد كتابه تهافت الفال�سفة،
�أث�� ًرا
ً
والذي كان كفي ً
ال ب�أن يجعل النا�س بني مهاجم للفال�سفة
وبني مُلتزم لل�صمت ،و�إن كان احلديث الذي كان �سائداً هو
م�س�ألة قدم العامل ولكن يف احلقيقة �أن الق�ضية كانت �أو�سع
م��ن ذل��ك .ل��ذل��ك تعامل اب��ن ر���ش��د حكيم قرطبة م��ع فكر
الغزايل مبنهجية دقيقة خا�صة يف كتابه تهافت التهافت،
وعليه ف�إننا ُيكن �أن ن�ستو�ضح من خالل قانون الت�أويل
وردود ابن ر�شد كيفية تعامله مع حماولة الغزايل انتقاد
الفال�سفة وه��ل هناك �صراع حقيقي؟ �أم �أ ّن��ه فقط تباين
يف �آلية ا�ستخدام منظار الت�أويل يف التعامل مع الن�صو�ص
الدينية؟.
قانون الت�أويل عند ابن ر�شد
يرى ابن ر�شد �أنّ الأ�شياء خلفائها ال تعلم �إال بالربهان
و�أن الربهان يكون م�ستع�ص ًيا على ال ّنا�س ب�سبب فطرتهم
�أو ع��ادات��ه��م لذلك يقع الت�صديق على الأ���ش��ي��اء امل�شرتكة
بني اجلميع وهو ما جعل ال�شرع يق�سم الأ�شياء �إىل ظاهر
وباطن ،والباطن ال ينك�شف �إال لأهل الربهان لذا تق�سيمها
يرجع �إىل الأ�صناف اخلم�سة التي �صنفها ال��غ��زايل ،وهنا
نرى نقطة التقاء بني ابن ر�شد والغزايل ،ولكن ابن ر�شد
حمل على الغزايل يف �أ ّن��ه كفر الفال�سفة يف ثالث م�سائل
وبدعهم يف م�سائل �أخرىَّ ،
وبي ابن ر�شد �أن ال�شرع ينبغي
�أن ُيقرر على ظاهره وال ي�سمح للجمهور اجلمع بينه وبني
احلكمة ،فنجد هنا �أن قانون الت�أويل عند ابن ر�شد يقرتب
ريا من الغزايل ،و�أ�شار ابن ر�شد �إىل �أنّ مُهاجمة الغزايل
كث ً
لل ُم�شككني يف ال��وج��ود ه��ي مهاجمة مل��ن يق�صدون �إبطال
ال�شرائع والف�ضائل وه�ؤالء خمالفون لل�شرع واحلكمة ،كما
�أنّ ابن ر�شد �ساند الغزايل يف نقده �إياهم.

و�أما مقا�صد الت�أويل عند ابن ر�شد والتي ا�ستمد بع�ض
مبادئها من الغزايل تتمثل يف �أنّه التفرد يف البحث عن
احلكمة ،والتوافق بني احلكمة وال�شرع و�أم��ر ال�شريعة،
وكذلك اال�ستناد لقانون الت�أويل لفهم مقا�صد ال�شريعة
وا ِّتباع �سنة النبي واالطالع على مكنونات العلم الإلهي،
و� ً
أي�ضا رف�ض مغاالة الباطنية واعتماد القيا�س الربهاين
يف امل��وج��ودات فريى ابن ر�شد �أنّ الت�أويل �إخ��راج اللفظ
من ال��دالل��ة احلقيقة �إىل ال��دالل��ة املجازية دون �إخ�لال
بالل�سان العربي ،لذلك ي�ضع ابن ر�شد �شروطاً و�أحكاماً
للنّا�س يف م�س�ألة الت�أويل وي�صنفهم �إىل جمهور و�أه��ل
جدل و�أهل برهان ،لذا جند ابن ر�شد يغلب القر�آن رغم
�أن���ه تلميذ �أر���س��ط��و على الفل�سفة لأن���ه جت���اوز ال�بره��ان
�إىل اجل��دل��ي��ة واخل��ط��اب��ي��ة ،ك��م��ا �أ ّن����ه ي��ق�����س��م الن�صو�ص
�إىل قطعية ال ت���أول ،ومت�شابهة ميكن ت�أويلها ،و�أخ��رى
عوي�صة يجب ت�أويلها.
وي��رى الكاتب �أنَّ اب��ن ر�شد ُيكمل م�شروع ال��غ��زايل يف
بناء قانون الت�أويل حيث �إنّ ن�صو�ص الغزايل ونظريته
مل جتد الو�ضوح يف م�س�ألة الت�أويل �إال عندما نقدها ابن
ُر�شد ،كما �أنّ الطرفني يتفقان على �أنّه عندما ترد �شبهة
يجب �أن ن��ب��ادر �إىل رد ال�شبهة ولي�س ال��ت���أوي��ل ،و�أم���ا يف
نقاط الت�شابه الأخ��رى التي ي�شرتك فيها العاملان فهي
الإ�شادة بالعقل ودوره يف فهم ال�شرع والكون ،والإ�شادة
بال�شريعة وم��ق��ا���ص��ده��ا وال���وف���اق ب�ين احل��ك��م��ة وال�����ش��رع
والعقل وال��ن��ق��ل ،واالع��ت��م��اد على علم ال��ك�لام يف �إ�سكات
�أهل اجلدل ،والإميان ب�ضرورة الت�أويل ،وكذلك االقتناع
بعدم �إمكانية الإج��م��اع يف الأم���ور النظرية على خالف
الأم��ور العملية� ،أ�ضف �إىل ذلك االنحياز �إىل التعددية
والقول بظنية الإجماع يف الفقه ،وهنا جند �أنّ الكاتب
�سعى �إىل جمع النقاط امل�شرتكة بني الغزايل وابن ر�شد
رغم التباين يف طريقة التنظري يف قانون الت�أويل ،رغم
�أن��ه بر�أيي �أنّ التوافق ال��ذي �سعى �إليه الكاتب فيه نوع
من حتميل الكالم ما ال يحتمل؛ فالقول بالربهان عند
ابن ر�شد يختلف عن العقل عند الغزايل� ،إال �أن حماولة
الكاتب �أو�ضحت لنا بع�ض املالمح امل�شرتكة بني الغزايل
الباطني وابن ر�شد الظاهري.
m056058@gmail.com

